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După un duci pe înaintare ctștlgat de echipa noastră, Murariu îi transmite balonul lui Faraschiv

Meciul ultimelor trei minute

VICTORIE SPECTACULOASA, CU FINAL ELECTRIZANT
România — Franța 13-9, un rezultat deplin meritat

O victorie asupra echipei 
Franței echivalează întotdeauna 
cu O MARE PERFORMANȚA 
sportivă, ea înseamnă un in
contestabil succes de palmares, 
pe care și-1 dorește orice echi
pă de rugby, cunoscut fiind 
faptul că — în orice situație 
‘:>ar afla — XV-le Franței este 
introdus, cu depline drepturi, în 
elita mondială a balonului 
oval. Așadar, să cinstim cum 
se cuvine succesul, al ȘAP
TELEA în istoria întîlnirilor 
româno-franceze, să ne bucurăm 
de el așa cum ne-am bucurat 
de fiecare dată cînd rugbyștii 
noștri au ÎNVINS, făcînd să 
se vorbească elogios despre ei 
și țara care l-a născut.

Ce a reprezentat, în viziu
nea noastră, această a 32-a întîl- 
nire româno-franceză ? în pri
mul rînd, o realizare de ex
cepție care ne deschide noi 
perspective pentru cucerirea 
„Cupei F.I.R.A.", la capătul 
unui meci BUN, apreciindu-1 
ca atare tocmai în condițiile 
speciale în care se joacă de

această 
TEST 

asupra 
ale

fiecare dată : tenaiune deosebită 
de ambele părți, dorința de 
victorie, de revanșă (In ultimul 
timp mai ales, de cînd cel ce 
joacă „acasă* ciștigă, de unde 
dorința de a infirma 
regulă), mal mult, un 
pentru ambele tabere 
posibilităților de moment 
celor două echipa. Se stabileș
te o anume ierarhie continen
tală, fie ea numai pentru un 
an. Do aceea, de la un ase
menea med este greu să te 
aștepți la un mare SPECTA
COL ; dar la o mare LUPTA 
— da (deși, tn paranteză fie 
spus, mărturiatm că de flecare 
dată cind e vorba de acest 
„meci al anului*, luăm drumul 
stadionului cu glndul ascuns al 
Intilnlrll cu spectacolul). Nid 
de astă-dată, sub acest plan, 
speranțele n-au fost împlinite.

Dimitrie CALUMACHI 
Foto : Dragof NEAGU

(Continuare în pag. a 2-a)

Debutul de partidă 
_ între
două pachete de inaln- 
Nu trec decît puține mi
rt Podărescu „scoate* o 
de 60 de metri. Repune 

pentru ob-

10 000 de spectatori, veniți pe 
stadionul bucureștean Gluleștl 
din toate colțurile țării, pe o 
vreme ideală pentru joc, izbuc
nesc în aplauze, incurajlnd e- 
chipa favorită, la ora 14,45, cînd 
Podărescu execută lovitura dte 
începere, 
anunță un duel aprig, 
cele 
tați, 
nute 
tușă 
Dlntrans, dar . - - - 
strucțle în margine — scoția
nul Hosle dictează lovitură de 
pedeapsă. Iar uvertura noastră, 
PODĂRESCU are o execuție 

Campionatele continentale de judo juniori

0 COMPETIȚIE REUȘITĂ, DE NIVEL TEHNIC RIDICAT

sigură, de la 22 m lateral stin
gă : 3—0 pentru România în 
minutul 7 l Două minute după 
aceea, francezii joacă la mină 
o lovitură de pedeapsă din po
ziție favorabilă, dar comit „îna
inte* și, după grămada ordo
nată, Dumitru se ridică cu ba
lonul, pase plnă la Fuicu, ca
re avansează spectaculos. Re
plica oaspeților e promptă. 
Camberabero Incerclnd pentru' 
prima oară dropul (min. 10),

Geo RAEȚCHÎ

(Continuare In pag. a 2-a)

kX MULȚUMIM !

Una din victoriile spor
tive românești cele 
moi pline de satisfac

ție șl de mindrle este și 
aceea obținutâ tn fața echi
pei de rugby a Franței, Pen
tru câ, acum citeva decenii, 
distanța dintre rugbyul fran
cez și cel românesc era in
comensurabilă iar, din 196' 
încoace, de la prima noas
tră victorie asupra Franței, 
distanța s-a micșorat In ase
menea măsură incit, acum, 
„piatra de încercare" pentru 
francezi a devenit echipa 
României. Au venit la Bucu
rești 22 de ziariști francezi 
care au transmis In direct, 
în Franța, fazele meciului la 
2 posturi de televiziune și 5 
posturi de radio, au relatat 
în toată presa franceză. Au 
fost In tribune șl 600 de 
turiști francezi, amatori de 
rugby.

Din nou, pe stadionul Ciu
lești. unde acum doi ani bra
vii noștri rugbyști au obținut 
un incredibil 15-0 acoperit 
de francezi cu toate scuzele 
necesare. De fapt, noul an
trenor Jacques Fouroux a 
venit la conducerea echipei 
după acest mare eșec, a 
urmat o revenire puternică a 
tricolorilor francezi, pentru ca 
acum, din nou, rugbyștii 
noștri să obțină o victorie 
spectaculoasă, să răstoarne, 
într-un final palpitant, ulti
mele speranțe de victorie 
marilor lor adversari.

In stadionul Giuleștt, 
televizoarele din sute de 
de case românești au fost 
momente de emoții șl de sa
tisfacții, pe care le datorăm 
bravilor noștri rugbyști. Cînd 
vor, el sînt de neinvins. »Au 
fost prea puternici acești 
români*, și-a titrat articolul 
unul din ziariștii fancezl.

Să fiți, dragii noștri rug
byști, totdeauna puternici, 
sâ fim mereu mîndri de voi.

ale

la
mii

ca ieri. Vă mulțumim I 
| Aurel NEAGU
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CINCI MINUTE DUPĂ MECI..
Satisfacție justificată în ta

băra tricolorilor noștri. Cel mai 
exuberant — Dărăban, caie r.e 
declară : „Am promis să ne 
batem pe înaintare și sd ciști- 
găm ; nc-am ținut de cuvint !“ 
Ideea o reia Th. Rădulescu, u- 
nul dintre antrenorii echipei : 
„Pachetul nostru și-a făcut 
integral datoria, aici a fost 
atuul nostru..." Antrenorul fe
deral V. Irimescu nu mai aude 
și... nu mal vede pe nimeni, 
abia reușim să-l abordăm : „O 
victorie mare, muncită și meri
tată, în cate in special înain
tașii au dat totul r*

Căpitanul echipei române, M. 
Paraschlv, încearcă să redevi
nă calm, cum îl este felul: 
„Am crezut In victorie, chiar fi 
la 6—9. Mal aveam 14 minute, 
trebuia să se intîmple ceva !... 
Trăiesc c mare bucurie pentru 
victorie și totodată pentru eseul 
reușit; de fapt, rodul efortului 
colectiv, al echipei". Dumitru 
este lapidar și categoric : „Am 
fost mai buni, sd nu afirme 
cineva altfel!" Iar Dinu, ve
teranul echipei, nu își mal gă
sește astimpăr : „Trăiesc feri
cirea de a fi fost din nou util 
echipei României. După acest 

meci, promit si rimin in acti
vitate inci... ms decent* F.

în vecinătatea băieților noș
tri, asocilndu-M satisfacției lor, 
Mihai Ducos. fi Întrebăm dacă, 
fiind In teren, ar fi realizat mal 
mult Ne răspunde cu franchețe: 
„Nu cred f colegii mei au făcvt 
tot ce era omeiufte pentru vic
torie, intoreînd rezultatul".

Este și ceea ce ține st sub
linieze Dauga, marele Benoit 
Dauga de Iert, din XV-le Fran
ței, jucător de linia a Il-a fără

(Continuare In pag. a 2-a)
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• CRONICILE ETAPEI A 13-A A DIVIZIEI „A* LA
FOTBAL (Paginii® »-S)

• Pasiunea și dăruirea, la baza tuturor împlinirilor
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• Rezultat* din campionatele naționale de baschet feminin,
scrimă, ciclocros (Pagina 7)

• Boxerul Niță Robu, campion balcanic (Pagina »)

• mc Jcrbnn - medalie dc bronz la cat. scmlușoard
TtBGOVIȘTB, 31 (prin tele

fon). S-au încheiat Întrecerile 
campionatelor continentale de 
judo pentru juniori, competi
ție care e-a bucurat de un 
binemeritat succes pe toate 
planurile : tehnic și tactic,
spectacular *i de popularitate. 
Sin tem convinși că actuala e- 
diție a „europenelor* speranțe
lor acestui frumos sport se în
scrie ca un moment de refe
rință In istoria judoulul.

Duminică, in ultima zi a în
trecerilor, am avut satisfacția 
reușitei juniorului nostru Iile 
Șerban, care a evoluat bine, 
în cadrul categorie! semiușoa- 
ră, adjudec!ndu-șl, In final, me

dalia de bronz. El a pierdut 
doar un singur meci, cel cu 
francezul Patrick Demenech, 
oare avea să fie vicecampio- 
nul categoriei $1 a obținut a- 
plaudate victorii In fața ungu
rului Andras Rogus, a vest- 
germanulul Ștefan Ruben si a 
spaniolului "Javier Otero. La 
categoria superușoară, Silviu 
Lazăr a fost $1 el la un pas 
de a urca pe podium, dar a 
pierdut meciul din semifinală 
cu Axel Roege (R. E. Ger
mană), după ce l-a fost refu
zată victoria — în primul meci 
— cu francezul Saint-Marc 1

Simbătă au avut loc întrece
rile la categoriile ușoară și se- 
mimljlocie. Cum însă cei doi 
sportivi români, Ștefan Nagy 
și Nicolae Vega, au ieșit re
pede din concurs, prea multe 
lucruri nu ne-au rămas de 
spus. Nagy, în meciul cu Boi- 
cio Boianov (Bulgaria), a în
cercat (min. 2,52), să contreze 
un atac puternic al juniorului 
bulgar, dar în afara spațiului 
de luptă. Arbitrii, firește, au 
luat în considerare doar ac
țiunea sportivului bulgar, cota
tă cu nu mal puțin de 7 punc
te. Este adevărat că, în conti
nuare, Nagy a fost frustrat de 
un yuko (5 puncte) în urma 
unui procedeu tehnic, după o-

ILIE ȘERBAN

pinia tuturor celor prezenți, 
perfect valabil, dar acesta ar 
fi fost insuficient pentru a 
schimba soarta partidei. Astfel, 
Nagy a fost eliminat. La rîn- 
du-i Vega a ieșit din competi
ție tot după un singur meci, 
cel cu cehoslovacul Branislav

Costin CHIRIAC 
Nicolae CHINDEA

(Continuare in pag. a S-a)



ROMÂNIA - FRANȚA LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

A fost, ca să spunem așa, 
meci România — Franța „cla
sic", o luptă titanică pentru 
rezultat, o încleștare drăcească 
între înaintări, soldată — spre 
bucuria deplină a calzilor su
porteri ai echipei „frunzei de 
stejar" — cu o nouă victorie 
Impresionantă, pe deplin ME
RITATA. („Ați fost mai buni 
— ne-a spus-o însuși căpitanul 
francezilor, Jean-Pierre Rives, 
deși supărat, dar păstrîndu-se 
în limitele unui deplin fair- 
play — victoria românilor este 
logică"). Da, este logică, de
oarece înaintarea noastră, care, 
ca de obioei, s-a bătut admira
bil, a dominat jocul în momen- 
tele-fixe : grămada (evidențiată 
linia întîl și a doua șl nr. 8, 
Dumitru, după noi cel mai bun 
înaintaș de pe teren) și tușa 
(net 1, prin Caragea, mai cu 
seamă). Șl în rugby, cine are 
baloanele... Și, totuși, domina
rea formației române nu s-a 
simțit pentru că trelsferturile 
(din nou ele !) au gafat in une
le faze clare, manifestînd ne
siguranță în manipularea unor 
baloane facile, mingi scăpate 
copilărește (Holban, Podărcs- 
Cu), fără să mai vorbim de faza 
din min. 28, cînd fundașul-de- 
butant V. Ion a ratat recepția 
balonului, făcînd 
Fabre un eseu.„ 
chiar între buturi, 
fondul unei prea 
vltăți (pe care o 
fiecare dată șl francezii 
joacă cu al noștri) care 
și simplu taie aripile treisfer- 
turilor noastre. Aici, în direc
ția ciștigăril ÎNCREDERII in 
forțele proprii, mai avem mult 
de lucrat.

Convingerea noastră este că 
atacanții pot șl TREBUIE, o 
dată pentru totdeauna, să-și 
depășească condiția modestă în 
care se complac și să nu lase 
de fiecare dată tot greul po 
umerii înaintării ( !), care — 
repetăm — s-a comportat din 
nou excelent. Ba, am spune, 
dtîndu-1 pe arbitrul scoțian 
Allan Hosie (același . care

Prin această 
a făcut

execufie sigură din lovitură de pedeapsă, Pcdărescu 
ca victoria tricolorilor noștri să devină clară !

înaintare, in 
succesul lor 
clar !“

Adevărat, succesul a venit 
greu, abia in ultimele trei mi
nute, cînd ESEUL lui Paraschiv 
a întors soarta partidei, adu- 
cînd avantajul de

spatele grămezii, 
ar fi fost mai

partea noas'

tră, cum era și drept dealtfel, 
după aspectul general al meciu
lui. Iar .pedeapsa", transfor
mată in ultima clipă de Podă
rescu, avea să rotunjească un 
succes dorit cu nespusă ardoa
re de toată 
românească

suflarea rugbystică 
!

Meciul
(Urmare din

ultimelor trei minute
pag 1)

cadou Iui 
neașteptat, 

Și totul pe 
mari emoti- 

acuză de 
cînd 
pur

fără succes. In margini, Ca- 
ragca, Dumitru, Dărăban și 
ceilalți se impun tot mai net, 
dar baloanele cîștlgate nu sint 
fructificate. In min 15, Paras
chiv joacă la mînă lovitura de 
pedeapsă acordată, Podărescu 
greșind de puțin tentativa de 
drop, ca si „penalitatea" din 
min. 20, cam din aceeași pozi
ție din care reușise mai de
vreme ! îl imită Camberabero 
(min. 24), pentru ca in min. 
28 el să suteze înalt, V. Ion 
să ezite, sub privirile lui Al
dea, să se împiedice, iar FA
BRE — venit în mare viteză, 
împreună cu Sella — să mar
cheze un eseu, norocos, trans
format de CAMBERABERO : 
România 3 — Franța 0. Purtă
torii „frunzei de stejar" nu se 
dau bătuți, presează în finalul

Podărescu in min. 
„vămuiește" un ba
de atac, in terenul

(min. 46), 1 
48, Fuicu „■ 
Ion înalt, 
advers (min. 51), balon pierdut 
însă în mol. Camberabero 
șuează din nou (min. 56) 
încercarea de drop. Aldea 
scos în margine în min. 59 
o acțiune, vivace. Blanco

HOCHEIȘTII JUNIORI ROMANI Șl BULGARI 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE

Simbătă și duminică, pe pa
tinoarul „23 August" din Ca
pitală, s-a disputat dubla ln- 
tîlnire dintre selecționatele de 
hochei juniori ale României șl 
Bulgariei, prilej de verificare 
pentru cele două formații în 
vederea campionatelor europe
ne (grupa B), care vor avea 
loc anul viitor în Olanda.

In primul meci, disputat sim- 
bătă după-amiază, victoria a 
revenit formației bulgare, care 
a cîștigat la limită cu 2—1 
(0—0, 1—1, 1—0). Acest prim re
zultat, surprinzător, desigur, 
pentru că juniorii bulgari n-au 
mal învins echipa similară a 
țării noastre la București de 
mulți ani, este, totuși, meri
tat. Șl aceasta pentru că în 
timp ce echipa învingătoare a 
fost, intr-adevăr, o ECHIPA, 
reprezentativa noastră s-a pre
zentat ca o selecționată de 
„vedete", dintre care, în viitor 
prea mulți jucători nu vor a- 
junge să fie considerați ca ata
re ! Și ca o veritabilă echipă 
de astfel de... „vedete", forma
ția română a acționat numai 
prin acțiuni individuale, a 
„cărat" pucul, prin cîte un ju
cător, pînă in apropierea por
ții adverse unde l-a pierdut cu

o regularitate exasperantă. 
Oaspeții s-au apărat dîrz, gru
pat și, beneficiind de aportul 
unui portar excelent (G. Mihai
lov), au cîștigait. pe merit.

Au marcat : Haduiov (min.' 
38) și N. Mihailov (min. 48) 
pentru învingători, Sofron 
(min. 34) pentru echipa română.' 
A condus bine St. Enciu 
(România).

Duminică, în cel de-al doilea 
Joc, acționînd mult mai colec
tiv decît in prima partidă, mai 
dîrz Și mai atent în apărare, e- 
chipa română a învins cu sco
rul de 7—3 (2—0, 2—1, 3—2). 
Diferența s-a conturat abia in 
ultima parte a meciului, deoa
rece jucătorii români (majori
tatea dintre ei de 16—17 ani) 
au ratat pînă atunci nenumăra-» 
te ocazii. La începutul reprizei 
a treia, scorul era de numai 
4—3 pentru echipa de juniori a 
României. Ultimele două go
luri, care au dat un contur 
mai mare victoriei, au fost 
marcate în ultimele- 25 de se
cunde.

Au marcat : Munteanu (2), 
Csata (2), Caval, Sofron și De
midov pentru România, Gos
podinov, Hodulov și Gracev. 
pentru Bulgaria A arbitrat . 
bine Iuiiu Becze. /

Clipele bucuriei, In mijlocul 
echipă este, Paraschiv,

jucătorilor al căror căpitan de 
autorul eseului românesc

condus 
nostru
„românii au fost
altădată, cfnd l-am văzut" (n.r. 
se înțelege, pe înaintare) ; dacă 
țineau mal mult balonul lingă

anul trecut și meciul 
cu Noua Zeelandă) că 

mai buni ca
reprizei. construiesc cîteva 
atacuri (Dărăban, Foicu, Mun
teanu etc.).

Repriza secundă e mai ani- . 
mată. Camberabero ratează l.p.

e- 
ln 
e 

la 
nu 

găsește ținta în min. 62, din 
l.p. O va face, în uralele mi
ilor de spectatori, V. ION, din- 
tr-o splendidă lovitură, din te
renul nostru ! România egalea
ză Franța : 6—6 in min. 68. 
După alte trei minute, CAM
BERABERO aduce Franța în 
avantaj, din drop : 6—9. Fina
lul entuziasmează tribunele, e- 
chipa României se dezlănțuie, 
prcluind, fără dubii, conduce
rea jocului. Paraschiv execu
tă la mînă lovitura de pedeap
să din min. 78 (dictată în te
renul nostru), atac viguros) al 
rugbyștilor români, Podărescu 
gutează înalt, Blanco comite 
„înainte" ; după grămadă, pase 
pînă la aripă, Aldea „urcă" vi
jelios, fi transmite „înăuntru" 
balonul lui PARASCHIV, căpi
tanul tricolorilor plonjînd, cu 
un frumos efort, In butul ad
vers — eseu la colț, transfor
mat de PODĂRESCU ! Româ
nia — Franța 10—9, dar rezul
tatul final va fi mai conclu
dent, după ce PODĂRESCU va 
executa, dezinvolt, lovitura de 
pedeapsă din prelungiri ■: 13—9! 

Arbitrul Allan Hosie (Scoția), 
ajutat la margini de Richard 
Scnssac (Franța)' si Gheorghe 
Huștiu (România), a condus bi
ne formațiile :

ROMANIA : V. Ion — Fuicu, 
Holbau, Lnngu, Aldea — Po
dărescu, Paraschiv — Stoica, 
Dumitru, Murariu — Caragea, 
Dărăban — Dinu, Munteanu, 
Bucan.

FRANȚA : Blanco — Fabre, 
Sella, Chadcbech, Estăvc — 
Camberabero, Berblzier — Ro- 
driguez, Joinel (min. 67 Bu
chet), Rives — Condom, Re- 
vallier — Paparemborde, Din- 
trans, Dospital.

Turul IV al Diviziei „A“ la hochei

UN MECI FRUMOS:
Pe patinoarul „23 August" 

din Capitală au început ieri 
jocurile celui de-al 4-1 sa tur 
al campionatului Diviziei ,.A“, 
prima serie valorică. S-au dis
putat două partid? interesante 
care au plăcut publicului spec
tator.

In cel mai important joc, 
Steaua a întrecut Pe Dinamo 
eu S—4 (5—3, 1—0, 2—1), cele 
două echipe oferind un meci 
frumos, vioi, cu multe momen
te atractive. A plăcut în mod 
deosebit prima repriză, mai 
afles prin numărul mare de 
goluri înscrise. Repriza secun
dă a fost ceva mai confuză, 
cu multe eliminări șl cu un... 
șut de penalitate ratat de di- 
namovls-tul Pisăru. In ultima 
parte au abundat de asemenea 
eliminările, mai puțin justifi
cate însă, dar s-au înregistrat 
multe faze de poartă și s-a lă
cuit multă risipă de energie. 
Steaua a obținut o victorie 
meritată conducînd toi timpul, 
cu 2—0, 3—-1, 5—3 etc. Cel mai 
bun om al echipei Steaua (șl 
în același timp unul din fac
torii de bază ai victoriei) a 
fost portarul Netedu. Dinamo- 
viștii puteau obține un rezul
tat mai strîns dar au 
mult ți au avut in față 
portar greu de învins.

Punctele au fost marcate 
Gerczuly (2), V. Huț.in 
Ioniță, Nistor, Bălăucă, 
nici pentru Steaua.
Tureanu (2), Solyom și Gher- 
ghișan.

ratei 
un

de 
(2). Ole- 

respectiv

STEAUA - DINAMO 8-4
Prin acest rezultat 

consolidează poziția 
tea clasamentului.

A condus arbitrul 
colov (Bulgaria), ajutat de Șt. 
Enciu și C. Zgîncă.

Meciul de deschidere a eta
pei s-a disputat dimineața și 
a opus echipele S.C. Miercurea 
Ciuc și Dunărea Galați. In 
mod firesc, victoria *a revenit 
favoritei, adică lui S. C. 
Miercurea Ciuc, cu scorul de 
9—5 (2—1, 4—1, 3—3). Numai 
că acest succes s-a 
destul de greu, 
în partea a doua a jocului, 
dică atunci cînd gălățenii au 
avuit un moment de cădere de 
care au profitat prompt expe- 
rlmentații 
Miercurea Ciuc. 
în ultima repriză meciul 
fost aprig, cu o mai insisten
tă dominare din partea învin
gătorilor, însă și cu multe și 
Îteriouloas ? contraatacuri alș 
ucătoriilor de la Dunărea. Ib 

general a fost un joc plăcut,' 
cu ritm, cu multe faze intere
sante. Golurile au fost marca
te de Gali 3, Todor, Miklos, 
A. Antal, Bogos, Baricz și Z. 
Nagy pentru S.C. Miercurea 
Ciuc și de Mocanu 2, Ene 2, 
A. Liga pentru Dunărea. A 
condus Fi. Gubernii.

Programul de azi : STEAUA 
— DUNÂREA (ora 15,30) și S.C. 
MIERCUREA CIUC — DINA
MO BUCUREȘTI (ora 17,30).

Steaua își 
în f mu
Netco Ni-

conturat 
cu deosebire 

a-

bocheiști din 
în prima și 

a

Căiin ANTONESCU

CINCI MINUTE DUPĂ MECI...
(Urmare din pag. 1)

Campionatu! feminin de volei Q J JJ 0JELUL GALAȚI CÎȘTIGĂ LA BACĂU !

contracandidat multă vreme, 
care a jucat împotriva tricolo
rilor noștri, iar acum este re
porter la Televiziunea france
ză : „N-aș fi crezut ca românii 
si întoarcă rezultatul, de fapt... 
specialitatea noastră. Victoria 
gazdelor ’este Insă clară, meri
tată. Ați avut o înaintare de 
aur !". Jacques Fouroux, an
trenorul francezilor, încearcă 
»ă-și adune gîndurile : „Am 
pierdut in fața unei înaintări 
magnifice — robustă, decisă ți 
mobilă. De asemenea, mi-au 
plăcut aripile Fuicu ți Aldea". 
Rives, căpitanul echipei oaspe
te, este ușor marcat de Insuc
ces : „Da. sini, intr-adevăr, 
decepționat. Măcar să fi ținut 
acel 9—6 Dar, finalul a apar
ținut românilor, care, așa, nu 
puteau pierde I". Joinel este 
poate cel mai marcat de acest 
insucces : „Accidentarea mea 
stupidă m-a trimis pe tușă. 
Poate că altfel nu ajungeam la 
acest rezultat..." Rodriquez, a- 
prcciat ca cel mai bun dintre 
jucătorii oaspeți, consideră că 
„așa cum au jucat românii 
după 6—9, nici o echipă a 
Franței nu le-ar fi putut fi 
stavilă ; adică deciși, cu o am
biție și o forță care ne-au des
cumpănit vizibil". (T. ST.).

Cea de a opta etapă a cam
pionatului feminin al primei 
divizii de volei, desfășurată 
duminică, a întregistrat o sin
gură surpriză : studentele bă- 
căuance (care, cu o etapă îna
inte, ciștigaseră la Iași) au pă
răsit de data aceasta propriu! 
teren învinse ! In schimb, băi- 
mărencele confirmă ascensiunea 
de formă. Iată rezultatele si 
amănunte de la cele 5 partide 
programate (meciul Dinamo — 
Flacăra roșie București fiind 
amînat).

ȘTIINȚA BACAU — C.S.U. 
OTELUL GALAȚI 1—3 (13, —9, 
—12,—4). Surprinzătorul eșec al 
gazdelor, în fief, nu trebuie să 
mire, deoarece este urmarea fi
rească a prestației lor sub orice 
critică ! Gălățencele au obținut, 
în aceste condiții, o victorie 
meritată. Ele au avut în Crina 
Răuță, Ileana Berdilă si Maria 
Muscă jucătoare In formă, ca
re au sancționat cu promptitudi
ne si abilitate numeroasele gre
șeli ale localnicelor. Arbitraj 
foarte bun : V. Ranghel din 
București șl Gh. Cîutacu din 
Iași (Hie IANCU, coresp.).

MARATEX BAIA MARE — 
FARUL CONSTANȚA 3—1 
(—14, 2, 10, 6). Băimărencele au 
jucat peste așteptări intr-o par- 

- tidă foarte interesantă, specta
culoasă (îndeosebi primul set, 
care a avut o evoluție pal
pitantă). Deși constănțencele au 
jucat bine, gazdele au mani

festat un plus de luciditate în 
acțiuni. Evidențieri : Margare
ta Crișan, Niculina Bujor, Sil
via Dobrovolschi (Maratex), 
Guiniza Gelil, Maria Enache 
și Doinița Popescu (Farul). Ar
bitri : R. Farmus din Bucu
rești și D. Baba din Tg. Mu
res (A. CRIȘAN, coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
— PENICILINA IAȘI 3—0 (5. 
11, 15). Cu excepția setului 3. 
foarte disputat, in rest jocul a 
fost la discreția gazdelor, care 
au dominat lupta la fileu. .De 

-la învingătoare s-au remarcat 
Anca Amariei, Mirela Popovi- 
cîu, Marinela Țurlea, iar de la 
învinse Gabriela Bordei și Ga
briela Coma». Arbitri : Gh. Ic- 
nescu și N. Găleșanu, ambii 
din București (I. IONESCU, 
coresp.).

„U- CLUJ-NAPOCA — RA
PID BUCUREȘTI 3—2 (13, 10, 
—12, —12, 10). Meciul a fost 
tot timpul foarte disputat. Du
pă ce au cedat primele două 
seturi, rapidistele au continuat 
jocul cu un plus de angaja
ment. Victoria gazdelor se da- 
torește îndeosebi introducerii 
unei jucătoare, Roxana Rotun
da, care s-a dovedit foarte ac
tivă în ambele compartîțnente. 
Alături de ea, dintre studente 
s-au mai remarcat Melania 
Vășcan si Sorina Henteș. De la 
Rapid au evoluat bine Mariana 
Apostolesca și Constanța Iorga. 
Arbitri : O. Drăgan din Timi

șoara și E. Mendel din Sibiu 
(I. POCOL, coresp.).

CHIMPEX CONSTANȚA — 
CALCULATORUL I.I.R.U.C. 
BUCUREȘTI 3—0 (14, 11, 9).
Intîlnirea s-a caracterizat prin- 
tr-o dispută frumoasă. Avind 
o pregătire tehnică superioară 
în comparație cu adversarele, 
o așezare bună în teren si un 
blocaj atent și eficace, gazdele 
au obținut în final victoria. 
Bucureștencele au arătat pe 
parcursul partidei predilecție 
pentru jocul combinatlv, destu
lă mobilitate în teren, dar ata
cul lor n-a avut forța care 
să-i asigure și eficacitate. S-au 
remarcat : Ileana Geambașu,

Emliia Mănăiîă, Liliana Vădu
va (Chimpex), Mirela Zamfir, 
Nicoleta Stanciu si Monica Șuș- 
man (Calculatorul). Arbitri : 
Gh. Ferariu din Brașov și C. 
Șovăială din Ploiești (Ch. GOL
DENBERG, coresp.).

CLASAMENTUL
1. Dinamo 7 7 0 21: 4 14

2. C.S.M. Sibiu 8 6 2 19: 8 14
3. Chimpex 8 5 3 17:13 13
4. Știința 8 4 4 15:15 12
S. C.S.U. Oțelul 8 4 4 15:16 12
e. Flacăra roșie 7 4 3 16:12 11
7. Farul 7 4 3 14:11 11
s. Penicilina 8 3 5 14:16 11
9. Universitatea 7 4 3 13:15 11

10. Maratex 8 3 5 15:19 11
11. Calculatorul 8 2 6 10:20 10
12. Rapid 8 0 8 4:24 8

In cadrul turneului In Capitală

DOUĂ VICTORII ALE VOLEIBALI$TILOn Dl LA S. C. LEIPZIG
In sala Olimpia din Capitală 

s-au desfășurat simbătă și du
minică alte partide din cadrul 
turneului campioanei R. D. 
Germane, 8. C. Leipzig, în țara 
noastră. Simbătă oaspeții au 
primit replica divizionarei „A" 
brașovene Tractorul, pe care 
au învlns-o cu 3—0, iar du
minică au întilnit din nou pe 
organizatoarea turneului, Cal
culatorul București, de care 
au dispus cu 3—-2. Cele două 
succese obținute de S. C. Leip-

zlg au fost facilitate de riposta 
palidă a brașovenilor (întreaga 
echipă) și a bucureștenilor (cu 
excepția lui Sicriade și Ale
xandru). țn alte meciuri ami
cale : Dinamo — Tractorul 
3—1 (vineri), Dinamo — Cal
culatorul 3—0 (simbătă). Azi 
(ora 16), în sala Climpia, ulti
mul joc al echipei S. C. Leip
zig, care intilnește din nou -pe 
Calculatorul (Gh. I.AZAR, co
resp.).



După „ Trofeul Carpați" la handbal feminin La Balcaniada de haltere *

ECHIPA ROMÂNIEI POATE DEVENI
COMPETITIVA PE PLAN MONDIAL

Totul depinde acum de hărnicia jucătoarelor și de priceperea antrenorilor
BRAȘOf (prin telefon). Se 

Impune mai intii o precizare 
referitoaie la rezultatul final 
al derbyului celei de a XXII-a 
ediții a „Trofeului Carpați”, 
în caire s-au întîlnit reprezenta
tivele de handbal feminin ale 
României și R.D. Germane. Am 
revăzut de foarte multe ori fa
za înregistrată pe videosnagne- 
toscop de către prof. Ion Curcă, 
de față fiind cei doi antrenori 
ai echipei țării noastre, Remus 
Drăgăncscu și Constantin La- 
che, precum și reputatul tehni
cian D. Popescu-Colibași. Re
iese, cum nu sa poate mat 
limpede, că golul înscris de 
Rodica Covaliuc cu trei secun
de înainte de fluierul final — 
și anulat de arbitrul Milan 
Valcici pe motiv că jucătoarea 
româncă făcuse pași — a fost 
perfect valabil. Covaliuc a por
nit în dribling din propriul 
teren și ajunsă în fața porții 
echipei R.D. Germane, a pășit 
o dată, a doua oară, iar a treia 
oară s-a înălțat, a aruncat și a 
marcat... Fetele șl antrenorii 
lor își dau insă seama că si
tuația relatată trebuie să ră
mână doar o neplăcută aminti
re, pentru că greșeli de arbi
traj vor mai fi, poate chiar mai 
multe, poate chiar mai grave. 
Totul este să poți, prin pre
gătire, să le anulezi, 'creîndu-ți 
un avantaj care să permită 
întoarcerea rezultatului final.

Ce a relevat, raportînd totul 
la apropiata participare a echi
pei Rom Iniei la a VIII-a edi
ție a C.M. dc handbal feminin, 
această ediție a „Trofeului 
Carpați" in privința stadiului 
pregătirilor sportivelor noastre? 
A scos la iveală faptul că, 
puse in fața unui examen de 
dificultatea celui din intîlni- 
rea cu echipa campioană mon
dială, venită cu formația stan
dard (căreia doar Sabine Bo
ther' 1 se va mai adăuga in 
partidele de la C.M.), handba
listele românce au realizat un 
meci bun, in multe momente 
ale jocului ele ridieîndu-se sau 
chiar depășindu-șl partenerele 
de întrecere. Trebuie spus, de 
asemenea, că de la meci la 
meci ECHIPA a jucat tot mai 
bine, s-a arătat a fl mai dis
ciplinată tactic decît în turneul 
de la Vilnius, după cum obser
vau antrenorii români, dar și 
jMfhnicianul sovietic Leonid Ko
gan și cel din RD. Germană, 
Peter Kretschmar. în apărare 
— zona cea mal deficitară în 
jocul echipei României — deși 
s-au comis destule erori, se 
poate afirma că s-au înregistrat 
progrese, majoritatea acțiunilor 
fiind orientate în funcție de 
adversare, stopate de multe ori 
în iureșul lor către poarta Vio- 
ricăi Ionică prin „intrarea* 
inspirată în linia atacului ad
vers a Rodicăi Covaliuc. Astfel,

pentru a ne referi la ultimul 
meci, s-a reușit o anihilare a 
circulației extrem de rapide a 
mingii impuse de Kruger, Ku- 
nisch. Uhlig și colegele lor. 
Persistă insă la unele jucătoare 
românce. In momente dificile 
și de tensiune ale jocului, o 
lipsă acută de hotărîre in su
părare, considerînd că este 
suficientă doar ridicarea bra
țelor In vederea blocajului, fă
ră insă ca zidul protector să 
fie permanent mobil. Totodată 
s-a observat că nu se trece 
cînd trebuie (iat uneori se ne
glijează complet acest aspect)

centru, se lasă posibilitatea a- 
părării adverse să se grupeze, 
să realizeze un zid de netre
cut in fața portarului, căruia 
astfel 1 se facilitează misiunea.

Aceste carențe, ca și altele 
din Jocul reprezentativei noastre, 
pot fi înlăturate pină la startul 
campionatului mondial întruclt 
acum dispunem de o echipă cu 
șanse de a deveni competitivă 
pe plan mondial. Viorica Ioni
că, Niculina Iordache, Mariana 
Oacă, Angela Avâdanei, Valen
tina Tui bătu. Rodica Covaliuc, 
Gheorghița Oprea, Jucătoarele 
care s-au remarcat după opi-

Infiltrată printre trei apărătoare sovietice (afa cum am dori să 
procedeze in mod

T5r6k
curent jucătoarele noastre In atac), Maria 
aruncă la poartă din plonjon

Foto : Dragoș NEAGU
om" a a-la marcarea „om la 

runcătoarelor de mare forță și 
precizie, cum s-a intimplat de
seori In partidele cu Ungaria șl 
R.D. Germană.

Mai este încă mult de mun
cit și in fazele de joc ale ata
cului și contraatacului, tn pri
vința atacului sînt de discutat 
cel puțin trei aspecte. 1. Cînd 
apărarea adversă este ^avansa
tă sau foarte avansată, handba
listelor noastre le lipsesc orien
tarea, decizia și curajul de a 
arunca la poartă, iar cînd se 
hotărăsc, de teamă 3ă nu fie 
sancționate cu joc pasiv, șutea- 
ză la întimplare, oferind prile
juri clare de contraatac par
tenerelor de întrecere (poate fi 
aici vorba și de o carență teh
nică: imposibilitatea unora din
tre jucătoarele noastre de a de
păși — prin dribling sau fen
te — apărarea adversă și de 
a-și crea astfel culoar spre 
poartă). 2. Nu se realizează o 
circulație rapidă a mingii, me
nită să scoată din dispozitiv 
apărarea adversă. 3. în sfîrșlt, 
atacul s-a dovedit deficitar în u- 
tilizarea extremelor, eficacita
tea jucătoarelor de pe aceste 
posturi fiind foarte redusă ; 
construind acțiuni numai

nia noastră la această ediție a 
„Trofeului Carpați"", își pot, 
alături de celelalte coechipiere, 
spori randamentul. Pe fondul 
unei pregătiri fizice aflată la o 
cotă apropiată de nivelul ce
rințelor, este necesară realiza
rea unei temeinice pregătiri 
psihologice. Faptul că echipa 
României nu a cîștigat această 
ediție a „Trofeului Carpați nu 
trebuie să le mihnească prea 
mult Momentul în care se află 
echipa este unul de ordin spe
cial, obiectivul nr. 1 fiind obți
nerea formei maxime în zilele 
campionatului mondial din Un
garia.

Ion GAVRILESCU
Premiile speciale ale „Trofe

ului Carpați* : cea mai bună ju
cătoare: Cornelia Kunisch
(R.D.G.); cel mai bun portar: 
Viorica Ionică (România) ; cea 
mai eficientă jucătoare Katrin 
Kruger (R.D.G.) 23 de goluri; 
„Trofeul fair-play": reprezenta
tiva U.R.S.S.

pe

In partidele de handbal feminin de la Brașov

BRAȘOV, 31 (prin telefon). 
Sala sporturilor din Brașov a 
găzduit, simbătă și duminică, 
dubla întilnire internațională a- 
micală dintre reprezentativele 
feminine de handbal ale Româ
niei și Uniunii Sovietice, par
tidele !ncadrindu-se în progra
mul de pregătire a sportivelor 
noastre pentru apropiatul tur
neu final al campionatului 
mondial. în ambele meciuri 
victoria a aparținut reprezen
tativei României. (După cum 
am anunțat, selecționata Uniu
nii Sovietice este alcătuită din 
jucătoare tinere).

Simbătă, România a întrecut 
U.R.S.S. cu 23—21 (13—13). An
trenorii Remus Drăgănescu șl 
Constantin Lache au urmărit 
două obiective, pe care — după 
opinia noastră — le-au reali
zat integral. Primul a fost ace
la de a folosi o serie de jucă
toare din Iot care n-au evoluat 
la „Trofeul Carpați" : Ana 
Moldovan, Hajnal Palfi, Nico- 
leta Rieșoianu și Zita Biro ; cel 
de al doilea : punerea in prac
tică a unor scheme tactice în
vățate la antrenamente. Golu
rile au fost înscrise de : Pă- 
truț 7, Lecnte 4, rieșoianu 3, 
Covaliuo 2, Liipșor 2, Grigoraș 
2, Avădanei 2 și Oacă 1 — 
pentru România, Salova 9, Za
bolotnaia 5, Tovstogan 2, Kha-

maza 2, Kuznețova 2 și Tian 1 
— pentru U.R.S.S.

în partida de duminică, vic
toria handbalistelor noastre a 
fost netă : România — U.R.S.S. 
27—16 (14—S). Scopul antreno
rilor noștri a fost, de această 
dată, folosirea mai accentuată 
a extremelor, punerea lor in 
valoare. Reușită parțială, de
oarece chiar dacă au marcat 4 
goluri și au dat unele pase 
bune spre centru, „aripile* nu 
s-au dovedit a fi la înălțimea 
exigențelor tehnicienilor. Au 
înscris : Pătruț 7, Avădanei 5, 
Oacă 3, Iordache 3, Oprea 2, 
Pleșoianu 2, Biro 2, Ciubotaru 
2 șl Turba tu 1 — pentru Româ
nia, Kuznețova 7, Tovstogan 3, 
Salova 2, Zaboîbtuaia 2 și Tian 
2 — pentru U.R.S.S.

Ambele lntilniri au fost con
duse de cuplul iugoslav Milan 
Valcici — Milan Miirovici.

în continuarea pregătirilor, 
reprezentativa feminină de 
handbal a României va susține 
două intîlniri amicale cu se
lecționata Iugoslaviei (11 șl 
12 noiembrie, la Kikinda) și va 
participa la Campionatul Bal
canic, programat între 19 și 21 
noiembrie la Plovdiv (Bulga
ria). Turneul final al campio
natului mondial se dispută în
tre 2 șl 12 decembrie. în Unga
ria. (I. Gv.).

PI ECHIPE - SATISFĂCĂTOR. DAR... 
NICI UN TITLU INDIVIDUAL!

13-a ediție a 
haltere, desfă

La cea da a 
Balcaniadei de 
șurată recent la Ankara, echi
pa României a ocupat locul al 
II-lea in clasamentul pe na
țiuni, după extrem de puterni
ca reprezentativă a Bulgariei 
și înaintea Greciei, Albaniei, 
Turciei și Iugoslaviei, unele in 
evident progres. Prin ocuparea 
poziției secunde, tJnăna formație 
a țării noastre șl-a realizat obi
ectivul propus.

După cum am arătat, selec
ționata țării noastre a aliniat 
cu această ocazie o serie de 
sportivi tineri, cu scopul de 
a-i verifica Intr-o competiție 
de amploare șl a constata ce 
perspective au unii dintre ei in 
viitorul mai Îndepărtat. Este 
vorba de tinerii Gheorgbe Iu-
ga, Vasile Ștefan, Mobln Șeic, 
Pavel Petre, Petre Becheru, 
Tiberiu Kiskalo — toți între 20 
și 24 de ani. Lupta pentru lo
cul al II-lea a fost extrem de 
aprigă, deoarece sportivii greci, 
aibanezi și turci s-au dovedit 
a fi in mare progres. Dealtfel, 
formația Greciei este pregătită 
de antrenorii polonez Klemens 
Roguski, iar halterofilii turci 
s-au antrenat în comun cu 
sportivii bulgari conduși de re
numitul tehnician Ivan Abagi-
ev, care in ultimii ani a ridi
cat halterofilla bulgară la un 
binecunoscut nivel mondial.

Dacă tn ansamblu — p« e- 
chlpe — evoluția sportivilor ro
mâni poate părea satisfăcătoa
re, unele rezultate — pe cate
gorii de greutate — se pot 
considera mediocre, fapt care 
explică în parte de ce sporti
vii care ne-au reprezentat la 
Ankara nu au obținut nici mă
car un titlu balcanici Cu toate 
că valoarea adversarilor candi
dați la primele locuri (ne re
ferim la cel bulgari) a 
destul 
obține 
luri și 
primul 
care-I
Hasanov, dacă și-ar fi egalat 
măcar recordul personal. în 
altă ordine de idei, vom mai 
aminti faptul că la categoria 
semimijiocie dacă aveam un 
reprezentant (de ce nu Drago- 
mir Cioroslan sau Gheorghe 
Dinu?) acesta ar fi putut ciști- 
ga mai mult ca probabil trei 
titluri.

Iată cum au evoluat sportivii 
noștri pe categorii, stiluri 
încercări, cifre 
dau o Imagine 
portării lor.

CAT. MUSCA, 
locul II cu 217,5 
95; 97,3. Aruncat: 120; 125 de 
două ori ratate. (Dacă ar fi 
ridicat 125 kg. el ar fi realizat 
un nou record național la to-

fost 
de ridicată, se puteau 
citeva locuri I (pe sti
la total). Este vorba, in 
rind, de Gh. Mattel 

putea Învinge pe Hasan

și 
grăitoare care 
fidelă a com-

Mobin Șeic — 
kg. Smuls: 80;

tal). CAT. COCOȘ. Pavd 
tre — locul II cu 2474 
Smuls: 874; 105; 110 ratat 
runcat: IZZ, Z—, Z'~,Z. "___
ghe Maltei — locul IU cu 243 
kg. Smuls: 102,5; 1074; 11M 
ratat Aruncat: 132,5; 1374 ra
tat 137,5. CAT. PANA: Con
stantia Chiru — locul III cu 
280 kg. Smuls: 105; 112,5; 11T> 
(la a 4-a Încercare 1254 kg — 
tentativă de record ratată). A- 
runcat: 135; 142,5 ratat; 1424. 
Vasile Roșu — locul IV eu 25# 
kg. Smuls: 1124; 120 ratat, 13# 
(la a 4-a încercare 125,5 kg •** 
record national). Aruncai 
150 ratat (fiind accidentat 
efortul depus la „smuls*"), a 
renunțat la a 3-a. Încercare».’ 
CAT. UȘOARĂ — Gheorghg 
Iuga — locul II cu 280 kg. 
Smuls; 117,5; 125 ratat; 1.25, 
Aruncat: 147,5; 155; 160 ratat 
CAT. MIJLOCIE: Petru Becho- 
ru — locul II cu 3124 k< 
Smuls: 130; 135; 137,5. Aruncat!
157.5 ; 167,5 ; 173. Tiberiu Klsk* 
Io — locul III eu 310 kg. Smulși 
132,5; 1374; 140. Aruneatt 157,5} 
165; 170. CAT. SEMIGREA» 
Vasile Ștefan -*• locul II «■
342.5 kg. Smuls: 145; 152,5; 1574 
(la a 4-a Încercare 163 kg, ten
tativă de record ratată). Arun
cat : 185 ratat • 185 ; 195 ratat 
CAT. SUPERGREA: Teodor 
Popa — locul III cu 335 
Smuls: 137,5; 145; 150 
Aruncat: 180 ; 190 ; 195

Aceste rezultate mediocre s# 
datoresc mai multor cauze. tn 
primul rtnd, sportivii venlțl dt 
la cluburile lor (Ch 
C.S.M. Cluj-Napoca,
Bistrița ».a.) nu au fost sufi
cient antrenați, nu au «oul 
continuitate in pregătire ag# 
cum prevăd indicațiile federa
ției de specialitate, tn al doi
lea rtnd, unii halterofili fia 
acest lot se Încadrează anevoie 
tn limitele de greutate ale ea-’ 
tegoriilor respective, fttnd ne* 
voiți să slăbească prea mult 
intr-un timp scurt ji pierrfnd 
astfel considerabil din forța p# 
care o aveau la antrenament# 
(Gh. Mattel, V. Roșu, C. CM» 
ru și alții) I

Nu trebuie neglijat nici fap
tul că această Balcaniadă a fort 
inițial programată pentru sfir- 
șltul lui noiembrie, pentru ca 
nu cu mult timp în urmă, ,or» 
ganizatoril să anunța că în
trecerile au loc cu o tună mai 
devreme. Desigur, In asemenea 
condiții, planul de pregătire na 
a putut fi respectat șl ca atare 
nici forma maximă prevăzută 
pentru o lună mal tirzlu nu a 
fost realizată.

în urma rezultatele obținute 
la Ankara antrenorii cluburilor 
și ai loturilor vor trebui ca 
tragă concluziile cuvenite.

Ion OCHSENFELD

Pe-

A- 
130; 133; 142,3. Ghe«S

Pregătirea sezonului de iarnă

SCHIOARELE FONDISTE SE ANTRENEAZĂ NON-STOP
Despre rezultatele schiorilor 

noștri nu s-a mai vorbit cam 
de multă vreme la superlativ. 
Din contră, în cursul ultimelor 
sezoane, accentul critic a fost 
predominant. Ultimele anali
ze au determinat unele măsuri 
pe care le dorim eficiente, ca
pabile 
rapidă 
gite și 
live.

"" Azi vom trece în revistă ac
tivitatea lotului național de 
schioare fondiste. După ce o 
bună perioadă f.etele noastre 
au realizat unele performanțe 
balcanice, de la un timp șl a- 
cestea au început să ne oco
lească. S-a ajuns la nedorita 
situație in care sportivele noas
tre se clasează destul de de
parte de primele locuri la ori
ce competiție mai acătării... 
Din vară, forul de specialitate 
a încredințat pregătirile schioa- 
relor fondiste antrenorului 
lot Ilorîa Ilieșu, secondat 
Ștefan Berbccaru (cărora 
curînd li se va alătura și 
trenorul Constantin Enache), 
care au stabilit un plan eșalo
nat pa o perioadă cu termen 
final la Jocurile Olimpice de 
iarnă de la Sarajevo. A fost 
alcătuită o grupă de sportive 
— pe baza unor rezultate din 
sezonul trecut, pe țemeiul cali
tăților fizice și morale arătate 
la teste — cu care s-a început 
activitatea. Iată numele lor: 
Iuliana Popoiu (21 de ani, de la 
Tractorul), Valeria Badiu (14), 
Viorica Vrăjmaș (16), Ileana

să ducă la o redresare 
a acestei atit de tndră- 
frumoase ramuri spor-

de 
de 
în 

an-

de laIlangan (13) — toate
C.S.Ș. Bistrița, Angele Rjșno- 
veanu (16 — Brașovia), 
Bako (14 — C.S.Ș. Mlrecurea 
Ciuc), Ildiko Ballo (16 — C.S.Ș. 
Miercurea Clue), Veronica Un- 
gureanu (13 — C.S.Ș.
Dornei), Liliana Piăiașu 
C.S.Ș. Kișnov) șl Eliza Aldea 
(15 — C.S.Ș. - - - -
prinde, firește, absența din a- 
cest lot a celei 
diste în ultimele sezoane, Ele
na 
am aflat, ea a explicat absen
ța de la pregătiri din cauză 
de boală... Clnd se va însănă
toși și va demonstra că este 
capabilă să se încadreze în 
disciplina riguroasă impusă de 
noua conducere tehnică, se va 
apela șl la serviciile ei, dacă 
va fi cazul.

Demarajul pregătirilor s-a 
dat în luna iulie, după ce in 
mai și iunie sportivele de mal 
sus (și altele) au fost supuse 
unor teste pe zăpadă. S-a lu
crat la Piatra Arsă, apoi la 
Moneasa, Costineșli, din nou 
Piatra Arsă și, acum, la Vatra 
Dornei unde le-am găsit în pli
nă activitate. Atmosfera în lot 
este excelentă, nu se face nici 
un rabat de la muncă sau dis
ciplină. Aici, în depresiunea 
Domelor, fetele au efectuat un 
stagiu de rulaj pc schiuri cu 
rotile absolut necesar pentru 
reacomodarea rapidă cu alu
necarea pe zăpadă. Rodul a- 
cestei munci intensive se vede 
în timpii realizați de fiecare 
sportivă. Cea mai experimen
tată dmtre ele, Iuliana Popoin,

Predeal).

Edith

Vatra 
(15 -

Sur-

niai bune fon-
Lagusis-Reit. După cum

care la 21 de ani a ajuns 
terană“ printre mai tinerele ei 
colege, a luat un start mai 
„relaxat*" în pregătiri, dar cînd 
s-a văzut întrecută șl-a dai 
seama că nu este de glumit șt, 
după o perioadă In care a tra» 
foarte tare, a redevenit lidera 
lotului, așa cum îl stă bine w 
nui sportiv cu experiență. 
700 m altitudine, pe pista 
beton din parcul orașului, 
realizare remarcabilă în 
losul schiului de fond, tinere
le sch'oare nu precupețesc 
nici un efort. Cu asentimentul 
conducerii liceului din locali
tate, sportivele din lot își con
tinuă activitatea școlară, un 
fapt demn de subliniat și de a- 
preclat.

Ce urmează î — i-atn între
bat pe cei doi antrenori. Din 
10 noiembrie, un grup mai 
mare de fondiști, fondiste și 
biatloniști vor efectua antrena
mente pe zăpadă, alături de 
schiori fiuntașl din Uniunea 
Sovietică și din alte țări socia
liste, la Murmansk.

Deci, numai lucruri bune des
pre activitatea schioarelor 
noastre fruntașe. Să sperăm că 
și rezultatele din sezonul care 
urmează vor fi pe măsura efor
turilor depuse, a pregătirilor e- 
fectuate.

ta 
de 

e 
fo-

Paul IOVAN



Etapa a 13-a a Diviziei „A“

POLII" CLASAMENTULUI AU RĂMAS NESCHIMBAȚI
@ Liderul a trecut și de al 13-lea val © 
o victorie © Sportul studențesc a pișrdut, 
nilor @ Steaua — la un pas de podium © 

returul inMiercuri,

Oaspeții au obținut patru egaluri, dar nici 
acasâ, punctul cucerit in „curtea”
Constănțenii se depărtează 

cupele europene
de..,

campio- 
mal A

REZULTATE TEHNICE

Petrolul Ploiești - Politehnica lași 2-0 (1-0)
Jiul Petroșani - F.C. Olt 1-0 (1-0)
F.C.M. Brașov — Steaua 1-1 (1-0)
„Poli" Timișoara - C.S. Tirgoviște 1-0 (1-0)
F.C. Argeș - Univ. Craiova 1-0 (0-0)
Chimia Rm. Vilcea - Dinamo 0-0
F.C. Constanța - A.S.A. Tg. Mureș 1-1 (1-0)
S.C. Bacău - F.C. Bihor 2-0 (1-0)
Sportul studențesc - Corvinul 1-1 (1-1)

ETAPA VIITOARE
SIMBATA 6 NOIEMBRIE

— F.C.M. Brașov
— F.C. Constanța
— Petrolul Ploiești
— F.C. Argeș
— Sportul studențesc
- F.C. -

DUMINICA 7
Dinamo — C.S.
Univ. Craiova - — Jiul
Chimia Rm. Vîlcea — Corvinul Hunedoara

„Poli" Timișoara 
Steaua
S.C. Bacău
F.C. Bihor
A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași Olt

NOIEMBRIE
Tirgoviște 
Petroșani

1. DINAMO
2. Sportul studențesc
3. Corvinul
4. Steaua
5. Umv. Craiova
6. F.C. Argeș
7. S.C.Bacău
8. Jiul
9. F.C. Olt

10. F.C. Bihor
11. Petrolul Ploiești
12. A.S.A. Tg Mureș
13. Chimia Rm. V.
14. Politehnica lași
15. C.S. Tirgoviște
16. F.C.M. Brașov
17. „Poli* Timișoara
18. F.C. Constanța

CLASAMENTUL
6
8
6
6
7
6
6
4
6
6
6
4
5
2
2
4
3
2

7
3
5
4
1
3
3
6 
1
1
1
4
1
6
5
1
2
2

O
2
2
3
5
4
4
3
6
6
6
5
7
5
6
8
8
9

26- 9
21- 8
18- 8
20-15
22-10 
17-13
19-16
13- 16
17- 13
28-27
18- 26
11- 15
12- 16
11-16
11-17
14- 24
13-26
13-29

13
13
13
13
13
13
13
13
13 i
13 i
13 <
13
13 I
13
13
13
13
13

GOLGETERil
11 GOLURI: Grosu — 2 din 11 m.
8 GOLURI: Kun, Slmaciu, Peteu (F. C.

— S din 11 m.
7 GOLURI: M. Sandu, Glngu — 1 din 11 m.
8 GOLURI: Cămătaru, Fl. Grigore, Cîmpeanu —

I din 11 m, Nemțeanu — 4 din 11 m.
8 GOLURI: Prepeliță, Șoșu, D. Georgescu — 1 din

II m, Andone — 1 din 11 nu

19 
19 
17
16
15
15
15
14
13
13
13
12
11
10

9
9
8
6

Constanța)

La o primă vedere, finalul de octombrie ne-a oferit o 
„etapă italiană", cu destule surprize. Cele patru ega
luri obținute de oaspeți doar din... trei goluri ar fi 

argumentul suprem. Numai că, o analiză mai atentă a run
dei de simbătă, care a lăsat neschimbate liderul și lanter
na, ne demonstrează că existau suficiente antecedente pen
tru a nu crede total tn dreptul la victorie al gazdelor.

Liderul, Dinamo, nu s-a clintit din loja sa, nu pentru că, 
așa cum anticipau cei mai mulți, n-a pierdut la Rm. Vîlcea, 
unde ciștlgase chiar, de două ori, și remizase In alte două 
dispute. Campionii au rămas lideri (netnvinși In 13 etape !) 
in primul rtnd pentru că „urmăritorul din umbră", Spor
tul studențesc, a pierdut, larășt, un punct, acasă, și toi 
In fața unei reprezentante a județulut Hunedoara, căci Jiul 
semnase, tn septembrie, marea surpriză din „Regie". Cine 
a urmărit, Insă, meciul cu Corvinul, nu poate considera 
draw-ul din derbgul etapei o surpriză, chiar dacă studenții 
au ratat șl un penalty. Cu un Gabor cum am vrea să-l 
vedem mereu, activ și inventiv, cu un Dumitrache veșnic 
virtuos, cu o bună organizare a joculut, cu contraatacuri tă
ioase, hunedorentl au impresionat și și-au argumentat ega
lul, obligtndu-ne să ne reamiritim că au șl tnvins Sportul 
studențesc, tn Capitală, acum doi ani, tot In octombrie. 
Cum derbyul televizat ne-a mai obligat să tnțelegem ctt 
de mult contează „dispecerul-piston" Octavian Ionescu (încă 
accidentat) In evoluția unei echipe-mecanism. Surpriză nu 
ni se pare nici acest 1—1 de la Brașov, pentru că Steaua, 
care vorba unui coleg, „simte podiumul", are In palmares 
patru victorii sub Tîmpa și două meciuri nule. Neașteptat 
ar părea punctul cedat, acasă, in briza rece a mării, de 
„lanternă", tn fața unei echipe care nu reușise, cu o săp- 
tămlnă tn urmă, să învingă pe terenul său. Cum Insă do
brogenii au jucat tn W oameni după deschiderea scorului, 
cum ei au ratat al doilea penalty, și cum A.S. Armata nu 
putea spera decit In fața unei formații de —5 tn „clasamen
tul adevărului", la ora duelului, atunci există și o logică 
a celui 
tul cd 
Trivale,

După 
miercuri I Craiova și-a și pus la rever un trifoi de turul 
III, încă de la Dublin. Ce-ar fi ca, la Sarajevo, să învingă 
Corvinul, eare, simbătă, a ridicat cota speranțelor rănite T I 
Sau ea Dinamo *d demonstreze, la Birmingham, că s-a pus 
la punct cu... „pluralul englezesc" 11 Acestea, da, surprize I

Mircea M. IONESCU

de al treilea 1—1. Sigur, surpriza ar putea fi fap- 
studenfil olteni n-au obținut măcar un punct In 
acolo, unde ctștlgaseră tn ultimele două campionate, 
această „etapă normată", așteptăm surprizele,

Fazi din n 
hun

MINUTUL 69 - GAZDELE AU 1-0 Șl PENALTY...
F.C. CONSTANȚA 
ĂS.A. TG. MUREȘ

Stadion „1
Irft J timp frumos, dar vînt pi 
spectatori — circa 8 000. Șuturi 
(pe poartâ : 4—51). Au marcat : PET
CU (mfn. S3 — din penalty) și HAJ
NAL (min. 80).

F.C. CONSTANȚA : Costaș - Mâ-
(mîn. 32 Purcârea), ANTO

NESCU, Zahiu (eliminat min. 35), 
wrcu — Gache, HAGI, Rusu (min. 
« Matache) - Peteu, PENIU, I. Mol-

A.sjt. : Biro H - JENEI, Isplr, B8- 
IBnL. Goll — Monoid (min. 55 Cor- 
■Bku; min. 72 Varga), C. It IE, DU
LĂU - CIORCERI. Biro 1. HAJNAL.

A arbitrat foarte bln. I. Igna (Tl- 
adșoara) ; Io linte: J. Grama (Bucu- 
Flș^lIȘ, T. Cheia (Giurgiu).

Cartonaș» galbene : COSTAȘ, 
LUNI, TURCU.

Cartonaș» roșii î ZAHIU.
Trofeul Petschovschi i 10.
La speranțe : 2—1 (1-0).

Mal" ; teren

1 (D
1 (0)

accepta- 
ptrternic ;
I: 11-10

B0-

Zbuciumat, plin de neaștep
tate întorsături, meciul de la 
Constanța I Numai in pielea 
suporterilor locali să nu fi 
fost ! Ei au trecut prin atitea 
•moții, au sperat foarte mult 
la un moment dat, au termi
nat, prin a fi mulțumiți și cu e- 
galitatea. O partidă echilibra
tă, într-adevăr, mai cu seamă 
după ce 'constănțenii au ră
mas ta 10 oameni, episod în
registrat în min. 35, cînd, la 
un duel pentru balon' cu Cior- 
Ceri, Zahiu l-a lovit pe a- 
eesta și a văzut cartonașul ro- 
gu. Gazdele conduceau în acel 
Bioment (logic aspectul tabelei 
de marcaj) pentru că avusese
ră mal mult inițiativa și pu- 
•eseră apărarea oaspeților la 
încercare (min. 4 -- I. Moldo
van ; min. 10 — Hagi ; min. 
18 — Peniu). Constănțenii au 
Înscris prin PETCU (min. 33) 
«are * transformat un penalty 
just acordat pentru faultul co
mis, tot asupra lui, de porta

rul Biro II. Deci din min. 35, 
inferioritate numerică a gaz
delor I Jocul se echilibrează, 
dar mai periculoși ta atac sînt 
tot fotbaliștii locali care au, 
prin Hagi (min. 42), o bună o- 
cazie.

Tot prlntr-o splendidă acțiu
ne personală a Iul Hagi (cel 
mai bun de pe teren, împreu
nă cu ttrgmureșeanul Ciorceri) 
începe șl repriza secundă. Bi
ro II plonjează ta picioarele 
lui Peniu (min. 51), rapida ex
tremă dreapta a oaspeților va 
semăna panică ta careul advers 
(min. 54 șl 63), deci o vizibilă 
echilibrare gl ta privința ac
țiunilor ofensive. Vine Insă mi
nutul 69 dnd Hagi (iarăși el !) 
pătrunde ta careu șl Isplr 11 
faultează. Penalty. Execută 
Peteu, slab și neplasat, și Bi
ro II respinge. Momentul psi
hologic al Jocului. Nu numai 
că gazdele n-au reușit desprin
derea, dar B310ni și coechipie
rii Iul vor evolua de acum, 
scăpați de acel moment greu, 
foarte energic și mult mai cu
rajos ta atac. După ce Biro II 
intervine inspirat la o lovitură 
liberă executată de Gache 
(min. 76), oaspeții, foarte ac
tivi ta ofensivă, acum, cum 
spuneam, vor egala (min. 80) : 
o bine concepută acțiune cu 
Ciorceri ta rolul principal, se 
termină eu o centrare precisă 
și HAJNAL Înscrie printr-un 
șut sec de la aproximativ 10 
m. Final cu A.S.A. „la pupi
tru" care a avut bune ocazii 
de a marca ta minutele : 85 
(acțiune Ciorceri, „cap" Hajnal 
prinde Costaș), 87 (șut puter
nic Dulău pe lingă poartă) și 
89 (Costaș plonjează ta pi
cioarele Iul Biro I). De aceea 
afirmam, la început, că su
porterii constănțenl iși ziceau că 
— pină la urmă — a fost bun 
șl egalul—

Eftlmle IONESCU

LIDERUL A LUPTAT PENTRU REZULTAT
Partidă dificilă pentru liderul 

clasamentului la Rm. Vîlcea, 
unde a intllnit un „unsprezece" 
ambițios șl deosebit de, com
bativ. Mult schimbată ta bine 
față de ultima ei evoluție pe 
propriul teren (în partida cu 
F. C. Constanța, pe care, de 
asemenea, am putut-o urmări), 
Chimia a făcut sîinbătă un joc 
bun in ansamblu, a luptat cu 
ardoare pentru victorie, dar nu 
a putut s-o obțină deoarece nu 
a reușit — in general 
destrame experimentata apăra
re dinamovistă, iar atunci cind 
— totuși — și-a creat unele si
tuații favorabile de gol finali
zarea a lăsat de dorit. Așa s-a 
întîmplnat, de pildă, in min. 16, 
cind, la capătul unei frumoase 
acțiuni individuale, Carabageac 
a trimis mingea ta careu, pa
ralel cu linia porții dinamo- 
viste, dar nici unul din
—3 jucători vilceni aflați 

apropiere n-au izbutit s-o îm
pingă in plasă. Sau in min. 36, 
dnd — la o centrare venită de 
pe partea dreaptă — tînărul 
Iovan (un Jucător talentat, dar 
cam pus pe faulturi), deși com
plet demarcat in careul oaspe
ților, s-a pripit și a șutat prea 
încet pentru a-1 putea învinge 
pe Moraru. Alte două bune o- 
cazii de gol au fost irosite de 
Gîngu, care, scăpînd de sub 
strînsoarea marcajului efectuat 
de Al. Nicolae, a călcat prima 
oară pe minge (min. 38) și a 
căzut, iar a doua oară 0n min. 
76) a șutat cu intîrzlere, min
gea lovlndu-se de un 
dlnamovlst venit ta 
nare.

In revenire față de 
sale evoluții, Dinamo 
ta acest med pentru 
neînvinsă și a reușit,

să

cci 
in

apărător 
lritîmpl-

ultimele 
a luptat 
a rămlne 
cu prețul

UNII CU STARTUL (In forță), CEILALȚI CU FINALUL (electrizant)!
Partidă de mare angajament 

Sub Tîmpa, tonul dîndu-1 echi
pa gazdă, cea care se află, ta 
prezent, într-o situație foarte 
grea, ajungînd — lată — după 
Cele 13 etape consumate, la 
minus cind tn acel atît de mult 
discutat clasament al adevăru
lui I $ulea, Spirea șl Gherghe, 
dar mai ales primii doi, au 
Accelerat din start, ca niște pis
toane neobosite și, minute ta 
gir, „ostilitățile" s-au desfășu
rat in jumătatea de teren a 
bucureștepilor, cele două vîr- 
furi ale gazdelor, Marinescu și 
Paraschivescu, hărțuind perma
nent masiva apărare adversă 
dirijată de Sameș, apărare 
Sromptă șl decisă în interven-

1. Jocul părea blocat, foarte 
tar reușindu-se pătrunderi pe
riculoase spre cele două ca
reuri, portarii avînd puține e- 
taoții. Pînă în min. 27, dnd 
imul dintre ei, Lovaș, cel care 
— cum s-a afirmat — a apărat 
foarte bine la Tuia șl la Bene
vento, a urcat în prim-plan. 
Ce s-a întîmpiat ? Paraschlves- 
eu s-a hotărlt să urmărească o 
mlnje ce părea pierdută, I«o- 
vnș a ieșit, n-a ajuns la ea șl. 
fiegj acțiunea intrase intr-un

unghi mort, l-a prins de pi
cioare pe brașovean. Penalty 
dar, prompt acordat de N. 
Balnea sl preds transformat de 
ȘULEA, specialistul F.C.M.-uItu 
tn astfel de lovituri : 1—0 pen
tru gazde șl, ptaă la pauză, 
putea fi chiar 2—0, dar, ta 
mta. 38, Lăcătuș a șutat ra
zant din poziție Ideală, ratînd 
o ocazie rarisimă ta economia 
unei partide cu foarte puține 
situații favorabile de gol.

După pauză, timp de 15 mi
nute, brașovenii au zburdat pe 
teren, sfert de oră punctat de 
trei momente-cheie 7 
48 — Marinescu l-a... suflat Iul 
Gherghe o minge ideală : in 
mta. 52 — FI. Marin a inter
venit salutar la un atac ra
pid al gazdelor; In min. 54 — 
Sameș s-a aflat la un pas de 
autogol), care n-au dus, Insă, 
Ia modificarea tabelei de mar
caj. N-a fost, ded, 2—0, in 
Schimb va fl 1—1, in min. 75, 
dnd Cîmpeanu, plecat Impe
tuos de la centrul terenului, 
l-a oferii tal BALINT șansa 
golului șl șutul acestuia din ur
mă a fost lmparabll. Soc re
simțit de echipa gazdă, pentru

F.C.M. BRAȘOV 
STEAUA

i (n
1 (0)

(în min.

Stadion Tinoretutul i teren foarte 
bun; timp frumos ; spectatori — drea 
15 000. Șuturi : 9-6 (pe poartâ : 4—4) 
Comoro : 10-5. Au marcat i ȘULEA 
(min. 27, cftn penalty) fl BALINT 
(min. 75).

F.C.M. i CLIPA - ANGHEL, Ște- 
fon, Nagbl, Manclu — ȘULEA, SPI
REA, Gherghe (min.. 01 Bența) - 
LScâtuț, PaKMcWvescu, Marinescu 
(min. 81 Bortoeanu).

STEAUA i ‘
Marin, SAf—r, __ _____ _
van (min. 39 Milneai), Murefon - 
BALINT, CÎMPEANU, Bcrbu (min. “ 
Mo jaru).

A arbitrat foarte bine N, Hainea 
(Bîrlad) ; la Nnto J R. Nfcoarâ 
(Tulceo) șl Gh. Pîrvu (Constanța).

Cartonașe galbene : LĂCĂTUȘ, ” 
MARIN.

Trofeul Petschov®chl 1 10.
La speranțe : 5-1 (2—1).

i Lovaș —' Anghe-Hni1, FI. 
iM€Ș, rod<x - STOPCA, lo-

dB

FL.

că, în minutele 77 și 88, por
tarul Clipa s-a opus in extre
mis atacurilor lui T. Stoica șl 
Cîmpeanu, Steaua terminînd în 
forță partida, așa cum o în
cepuse F.C.M.-ul.

Laurențiu DUMITRESCU

unor mari eforturi in apărare, 
mai ales in repriza secundă, 
cind dominarea gazdelor s-a 
accentuat. Lipsiți de prețiosul 
aport al lui Augustin (simbătă 
indisponibil din cauza unei a- 
mlgdalite), dinamoviștii au con
traatacat sporadic, dar pericu
los, dînd puternice emoții vîl- 
cenilor, îndeosebi in mta. 69, 
clnd lordache a șutat excelent, 
insă mingea a greșit cu foarte 
puțin ținta.

Mai puțin spectaculos, Jocul de 
la Rm. Vîlcea a fost de mare 
angajament, dirz șl, pe alocuri, 
chiar aspru, punindu-1 Ia grea 
încercare pe 
arbitru ieșean 
s-a descurcat, 
bine, deși în 
publicul local

neexperimentatul 
V. Antohi. El 

totuși, destul de 
repriza secundă 
s-a manifestat

S.C. BACĂU 
F.C. BIHOR

CHIMIA RM. VÎLCEA 
DINAMO

Stadion „1 Ma+“ ; 
frumos ; spectatori 
Șuturi : 111-5 (pe
Comere : 7—1'.

CHIMIA: Roșea - 
Catarg iu, CNCA —

teren bun 
— cfrce 
poartă :

Sportul sti 
și-au onorai 
fruntașe, o 
lor (păcat că 
atlt de puțin 
lor un meci 
data aceasta 
Intr-adevăr, 
fotbalul dnd 
(desigur, cu 
guri și spî 
tacat o nu 
timp, Corvir 
periculos, a 
de dominare 
reprize și in 
doua) |i din 
a rezultai o 
tractivă, cu 1 
alocuri și aspt 

ooe — 1 
de poar 

candidate ta-

0 
o
: «mp ■„----------------
ibooo uusețe. In m 

IORGULESCl 
tail printre 1 
șui puternic, 
25 m, la vine 
al celui mai 
teren. Punct 
Înscris ta b 
fierbinte 5 6j 
2—0. cind Bir 
ofsaid, pe pa 
Gheorghe) b 
doar ea Ioniț 
acesta ; a rez 
pețitor, Gabc 
bun, cum l-a 
driblat pe sili 
DUMITRA CH 
voleu. A rămi 
ta finalul me 
partida a a'

6-1).

Preda,BASNO,
SAVU, ALEXAN

DRU, Iovan (min. 69 Stanca) — Te- 
lefpon (min. 58 PâvnaO, Gîngu, Ca
rabageac. *

DINAMO : MORARU - I. Morln, 
AL. NICOLAE. DINU, Stânescu (min. 
W Stredle) — Mu!țe«cu, DRAGNEA, 
Custov — Țâ'lna-r, lordache, Vdetuș 
(min. 80 Orac).

A arbitrat bine V. Antohi (I<kșI) ; 
la linie : M. Ludoșan (Sibiu) șl D. 
Vâtran (Arad).

Cartonașe galbene : BASNO,
PREDA.

Trofeul Petschovschi > 8.
La speranțe s S-O (2-0)-

nesportiv față de el pentru ci- 
teva decizii minore date ta de
favoarea Chimiei.

Constantin FIRANE5CU

DOUA ECHIPE, TREI ȘUTURI PE POARTA
2 (1)
O

Stadion „23 August- l teren bun j 
timp excelent ; spectatori - circa 
10 000. Șuturi « 3—6 (pe poartă : 
J-O). Comere i 10-3. Au marcat i 
ANDRIEȘ (m+n. 13. penalty) >1
ȘOIMAN (rrHn. 49).

S.C. BACAU : UrsacW - ANDRIEȘ, 
Lunca, C. Solomon, Elisol — Artenl 
gh. 84 Vfccreamr), McvWâ, Șoșu -

IMAN, Antohi, Penoff (min. 67 1. 
LOMON).

F.C. -------- ----------------
Rozsa, 
KUN,

BIHOR ■ Albu - NITU. Zora, 
Mureșan (mia. 80 Groju) - 

____ Blszok, Pușcaș — Diana, Ne- 
delcu. Deja (min. «0 Lup6v).

A arbitrat bMe Ft Popescu j la 
Hnle : S. Pante li moneeeu fl V. Bawu 
Oo*l din Ploiești).

Cartonașe galbene 1 MOVILA, 
tX>JA.

Trofeul Petschovschl l 10.
La speranțe ! (0-1i).

Formația băcăuană începe 
bine partida, eu acțiuni ofen
sive susținute, lăstnd Impresia 
Că vrea să încheia repede și 
definitiv conturile cu adversa
ra. Astfel, fa mta. ă Antohi,

excelent deschis de Movilă ta 
marginea suprafeței d» pe- 
dsepsă, șurtoază ta Albu, ieșit’» 
tn totlmptaare. Apoi consem
năm la capătul primelor zece 
minute de joc nu mai puțin 
de șase cornere, dar, fa can- 
ttauiare. nu mai putem nota 
nimic pe planul realizărilor o- 
fenstve ale echipei gazdă fa 
afara deschiderii scorului, re
zultat al unei curse prelungite 
a extremei Șoiman, Încheiată 
cu o ciocnire In careu cu Zare, 
tin plonjon „spectaculos" al 
băcăuanului și o transformare 
precisă de către ANDRIEȘ 
(min. 13) a penaltyulul acordat 
de arbitru. Am notalt, ta 
•chimb, doiuă acțiuni blhorene 
pe traseul Kun-Nedelcu, ră
mase însă doar pe plan spec
tacular, mingea ocolind butu
rile lui Ursachl.

După pauză, „scenariul" nu 
diferă prea mtfllt, autorii ne- 
doved nd ta teren prea multă 
imaginație, și, mai ales, deci
de fa fazele de poartă. Ca și

ta prima part, 
eăuanii au nu 
■ie repede (ta 
(prin ȘOIMÂN 
sat de Movilă, 
reului de 16 i 
alergare, cu b 
ta colțul lung , 
taculos), mulț 
ou puțin, tomu 
dtadu-1 linte >

băcăuanilor »- 
dar excelenta 
httia din mfa- 
pe Șotșu singun 
prefeței de pe 
n-a fost fruct 
din urtmă. F.C 
fășurat frumos 
n-a contat Sn 
Ursachl, tn mii 
gtnd afară din 
mal mare ocaz 
Dealtfel, cete 
expediat doar 
poartă I

I

LUMINAT IN REPRIZA SECIJOCUL S-A MAI.
soi revenit ta ofensivă și In 
min. 26 au realizat o foarte 
dară și frumoasă fază din 
care au înscris unicul gol al 
partidei : Varga l-a activizat 
pe Sălăjan pe partea stingă, 

— ia 
iul
pe 
I»

In campionatul trecut, echi
pa locală nu reușea să rfștige 
ta fața lui F.C. Olt (0—0). De 
data aceasta Insă suporterii 
Jiului s-au bucurat de succe
sul echipei lor favorite, meri
tat sub toate aspectele.

Primele 45 de minute au fost 
sărace In faze de poartă (doar 
cite un șut pe spațiu și două 
ta afară, de fiecare echipă). 
Pe fondul unei lupta surde (cu 
destule n iregularități, cele mai 
multe aparțlnind oaspeților), 
Jiul s-a văzut mai des ta a- 
tac (s-a dus a cot o chiar cu 
fundașii de margine), fașă n-a 
știu* să străpungă apărarea 
„betonată" a echipei vizitatoa
re ; echipă care fa min. 15 și 
18, la frumoasele curse pe 
contraatac ale lui Prepeliță 
(de ce oare o fl fost schim
bat 7), încheiate cu centrări 
impecabile ta Iamandi, a fost 
Pe punctul de a deschide 
scorul. După acest» două mo
mente de emoții, „alb-negrii"

partea l_ 
• urmat ox „diagonală" 
Stoinescu (o copie a 
Radu II), care l-a Învins 
Ariciți cu un „țut-irasor" 
colțul lung al porții.

La reluare. Jocul s-a mai- 
tamtaat, echipele fiind ceva 
mal preocupate de calitatea a- 
oestula. Normal, au apărut șl 
faze periculoasa de poartă : 
min. 61 —, Ariciu va respinge 
miraculos șutul năpnazni.c al 
tui Dina, "rimis la „rădăcina" 
șMlpului porții ; min. 61 —
Șoarece va trimite de puțin 
eu capul afară un balon de... 
gol ; min. 68 — Băiuță trimite 
peste „transversală" de la a- 
proximativ 7 rn, min. 70 — 
Ariciu scoate, In corner, o 
minge grea șutată dc Băiuță ; 
min. 75 — este rîndul lud Ca- 
vai să se remarce la șutul

AUL PETROȘAh 
FX. OLT

Stadion JW | 
frumos i 
Saturi I VI 
amare i 4- 

(mtn. M).
JIUL i Caval - 

Vlrltfu, STANA - K 
tatei. NM.fr 
U. 89 V»sa). S

FX. OLT i Ar 
Bumbescu, IONAȘC 
Mc», Balaur. Rota 
ml.) - PREPELIȚA 
kMnandl, Plțvrcâ.

A arbitrat bfrta I 
nl* i M. Man (a. 
pooa) fl Fr. Kara 

Cartonașe galben 
BALAUR. SALA JAN.

Troleu! Petschovsc 
Le speranțe i 5-0

t

„viclean” al tai
77 — Muia trS 
afară, la corner 
Stoinescu.

Stelian TRA

NM.fr


1HUNJAT A FOST, INTR-ADEVĂH, DERBY ! ClND MAI ERAU DOAR DOUĂ MINUTE...
SPORTUL STUDENȚESC 
CORVINUL HUNEDOARA

1 (1)
1 (1)
terenStadion Sportul studențesc ; 

foarte bun i timp bun pentru fotbal ; 
spectatori — circa 4 000. Șuturi: 14—12 
(pe poartâ : 5—5). Corner. : 7—2.
Au marcat : 1ORGULESCU (min. 22), 
DUMITRACHE (min. 39).

SPORTUL STUDENȚESC : SPERIATU 
- M. Mlhal, CAZAN. 1ORGULESCU, 
MUNTEANU K - CMhata, Pand, Ter- 
heș (min. 74 
GRIGORE, M. 
(min. 74 Lied).

CORVINUL l
ANDONE, L 
Oncu, Petcu, Kîeln — 
MITRACHE (min. 85 
GABOR.

A arbitrat satrsfâcdior 
(P. Neamț) ; la Rele : 
finii) fl C.

Muntaonu I) — FL.
Sandu, Bvcurescu

i ION1ȚĂ - Rednlc, 
DUBINCIUC, Bogdan -

Mateuț, DU- 
Tîmoveanu),

A Gheorghe
___ . M. Stânescu 

, . , Gheorghe (Svceovo).
Cartonașe galbene i ANDONE. 
Trofeul PeUchovtchi i 10. 
La speranțe i 0—1 (O-O).

Studențesc — Corvinul, 1—1 : portarul 
ță stopează un atac al gazdelor

Foto : Dragoș NEAGU♦
irvinul 
ozițiile 
tatori- 
iu fost 
tatorl- 
ar, de 
i fost, 
frumos 
>e atac 
ți asi- 

a a- 
ie din 
aatncat 
erioade 
primei 

d de a 
avlntat 
ună, a- 
it, (pe 
n și nu 
an), cu 
i goluri 
de fru- 
:ă a Iui 
re fron- 
ateuț ți 

de la 
lid gol 
r de pe 
or s-a 
e minut 
ea face 
tocat din 
rulul C. 
in față 
șutat In 
al oas- 

foarte 
ier eu) a 
itrat șl 
.da din 

—1 plnă 
îtru că 
lipsurile

sale. în 
An done 
(min. 14
25), M. Mihai (min. 37), Gabor 
(min. 46 șl 50), Bv'curescu (min. 
47 și 67), FI. Grigore (min. 56). 
Portarii Ioniță șl Speriatu au 
intervenit și ei de citeva ori 
decisiv. Dar la toate ratările a 
pus capac. M. Sandu, In min. 
60, cind a ratat de la 7 m, In
tr-o situație care ne-a amintit 
de ocazia lui Klein din meciul 
eu Sarajevo. Apoi, Cbihaia, In 
min. 81, a șutat In bară, la 
lovitura de la 11 m, acordată 
de arbitru la hențul lui Dubln-

prim-plan, ratările : 
(min. 9), M. Sandu 
ți 77), Oncu (min.

duc (nenț involuntar, căci M. 
Mihai l-a trimis mingea in 
mină de la aproximativ un 
metru). A ratat Chihaia penal- 
tyul și egalitatea din final ni 
ie pare a fi varianta cea mai 
echitabilă. O susțin șl ocaziile 
de gol, și șuturile la poartă și 
pe spațiul porții. Doar corne- 
rele arată că Sportul a dominat 
mal mult, Însă ziua slabă a li
niei de mijloc a fmpledicat-o 
să-și materializeze echilibrul 
valoric cunoscut Dar e bun și 
1—1, dacă ne amintim situații
le din finalul meciului, cind 
tlnărul Ttrnoveanu a greșit... 
copilărește ta două contra
atacuri.

Constantin ALEXE

Mai erau doar două-trei mi
nute și meciul se îndrepta 
spre un 0—0 care voia parcă 
să subliniez» ineficacitatea ce
lor două atacuri, ambele lip
site de „vîrfiwile" lor califi
cate, Radu II și Cămătaru, 
accidentați. în aed minut 88, 
care avea să încline, 
balanța victoriei In 
gazdelor, piteștenii 
de o lovitură liberă 
ca 28 de metal. în 
executării loviturii
Iovănescu, careul craiovean se 
supraaglomerează, mingea por
nește inalt, jucătorii se îngră
mădesc în jurul punctului 
unde aterizează balonul și IG
NAT „iese" bine din confuzia 
creată, împingînd mingea 
poartă : 1—0. Cratovanii
Clamă ofsaid. Arbitrul 
Ștreng — nevăzînd nici o sem
nalizare de la tușă — indică 
centrul terenului. La protes
tele oaspeților, Strerug II con
sultă pe tușierul Ștocker, dar 
acesta rămîne ferm pe pozi
ția inițială. Urmează „momen
te fierbinți", jocul se Între
rupe, din cauza nervozității 
ce-i cuprinde pe unii jucători 
craioveni, oare își văd 
ruite speranțele tatr-un 
nul în deplasare, pantru 
după cîteva minute — 
Intervenției prompte a 
nelor de ordine, 
«ă se mai calmeze. Oaspeții se

O
dar 

scorni, 
jocul 

repriza

totuși, 
favoarea 

beneficiază 
de la cir- 
așteptarea 
de către

In
re-
O.

nă- 
meci 

ca — 
grație 
orga- 

spiritele

avîntă acum In atac, au 
bună acțiune prin CIrțu, 
nu mai pot modifica 
„plătind" astfel pentru 
lor prea rezervat din

DUPĂ PAUZĂ S-A JUCAT UN FOTBAL MAI BUN

ului, bă- 
3, destuii 
On gol 
rine lan- 
[inea că
tat 
ițe 
arte
■se 
rdnțenlei" 
, greoaie 
după in- 
n jocul 

înviorat, 
e a aces- 

1-a găsit 
jlocul »u- 

adverse, 
de acesta 

• s-a des- 
m4, dar 
orții lui 
iszok tră- 
ratînd cea 
hlpei sale, 
echipe au 
titluri pe

din 
Albu, 
spec- 
apoi

•

...priză din startul partidei, 
cind conducătorul Intîlnlrii gre
șește flagrant In două rinduri 
irecînd cu vederea două lovi
turi de la 11 m. Prima, In 
min. 3 cind ieșeanul M. Radu 
face o cursă de la mijlocul te
renului, driblează tot ce-i iese 
in cale, pătrunde In suprafața 
de pedeapsă și Toma 11 co
sește dar (stupoare) jocul con
tinuă. A doua, In min. 9 la 
cealaltă poartă, cind B. Grigo
re îl lmbrîncește vizibil pe 
Simaciu, scoțindu-1 de sub tra
iectoria balonului și 
compensației" este 
prompt. între timp, 
deschisese scorul, In min. 7, In 
arma unui corner scurt exe
cutat de Marica, Simaciu pre
lungește cu capul pe spate și 
BUTUFEI reia balonul In plasă 
din apropiere, tot cu capul, din 
fața unor fundași... spectatori. 
Ploieștenii ișl continuă ofensi
va, dar . pregătirea exagerată a 
fazei de atac (Cojocaru in rol 
de ^ordonator n-a găsit deloc 
cthvarul pasei decisive) i-a gă
sit mereu regrupați pe Jucăto
rii ieșeni și fazele de gol au

„legea 
aplicată 
Petrolul

fost extrem de rare. Doar șutul 
de la distanță expediat de Co- 
jocaru (min. 24) șl semiluftul 
ltd B. Grigore, la un pas -"de 
autogol, H dau emoții portaru
lui ieșean. Oaspeții, eu patru 
mijlocași, cu Anton închizător 
In fața fundașilor centrali și 
numai cu două vîrfuri (Cioacă 
șl Nemțeanu) nu-șl pot pune 
în aplicare planul lor tactic, al 
jocului pe contraatac. Elocvent 
în acest lens, primul șut ex
pediat spre poartă, prin Anton, 
în minutul 44.

Ceva mal dezmorțită avea să 
fie partea a doua a meciului, 
introducerea „splridușulul" Co- 
zarec impulsiontnd mereu ata
cul gazdelor. Ratează Lazăr 
(min. 51), Marica (min. 71 — 
cind Bucu salvează in corner o 
minge de la rădăcina barei) șl 
Cozarec (min. 76). în sfîrșit, in 
min. 86 tabela se modifică : 
Toma centrează, mingea ajun
ge la Ștefănescu, pe partea 
dreaptă, acesta recentrează pes
te Bucu ți S1MACIU reia eu 
capul in poarta goală. între 
timp, in min. 67, Mirzea teșțse 
oportun in Intîmplnarea lui

PETROLUL PLOIEȘTI 
POLITEHNICA IAȘI

bun

-AVESCU

i

1 (D 
O

>po, NEAGU. 
7ARGA, Dina 
| - Săl^Jan
■SCU, Bâtețâ. 
- BBrbuleccu, 
4atvl — Soa- 
mta. 44 Eftl-
3 Popvzcu),

afomir j ta M- 
rfta CluJ-No- 
(Tg. Mureș). 

BĂR8ULESOJ,

8.
O).

ițuireă ; min. 
te cu capul 
executat de

2
O

(1)

Stadion Petrolul ; teren 
frumos ; spectatori — ckoa 
Șuturi i 11—2 (pe poortâ r 4-1). Cor
ners i 9-6. Au marcat I BUTUPEl 
(min. 7) >1 SIMACIU (min. M).

PETROLUL: Mîrzea - Panou, Stan
ch», BUTUFEI, Toma — Lai&r, Cojo- 
caru, O. Grigore (m4n. 46 COZA
REC) - MARICA, Slmadu, LfMu 
(mtn. 64 ȘTEFANESCU).

POLITEHNICA : BUCU - Munteanu, 
B. GRIGORE, Uriu (min. «I C. lo
ws»), CIOCIRLAN - M. Radu (min. 
41 Sig mirean), Romftâ, ANTON, 
Florean — Cloacâ, Nemțecou.

A arbitrat otab I. Velea | Io 
M. Florea (ambii din Crafova) 
Btorov (Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene i BUTUFEI, 
TON.

Trofeul Petschonchl i 9.
La iperanțe t 3-0 (0-0).

; timp 
30 000.

We 
P V.

AN

Cioacă, în afara careului a 
oprit balonul cu mina si lovi
tura liberă de la 20 m a fost 
executată de Romilft, balonul 
tntîlnlnd „transversala".

Gheorghe NERTEA

IERI, ÎN DIVIZIA
SERIA 1

secundă, cînd s-<au lăsat aproa-’" 
pe coniinuu dominați.

In ansamblu, o partidă de 
mare luptă, dominată de pi- 
teștani, care au marcat o creș
tere de formă. în prima repri
ză, ei au avut 0 bară (min. 
21, cap al lui Turcu) și alte 
două ocazii (min. 26 : oap Ig
nat, peste poartă și min. 40 : 
șut Iovănescu). Mai aotivi în 
finalul primei părți, oaspeții 
puteau deschide și ei scorul 
in min. 44 (acțiune Ungureanu, 
șut Cîrțu, corner Cristian).

După pauză, echipa lui Do- 
brin a fos* In continuă ofen
sivă. în min. 55, Badea a ra
tat cea mai mare ocazie a me
ciului iar in minutele 60 și 65 
portarul Lung a avut două in
tervenții excepționale, respin- 
gind In corner, la șuturile lui 
Iovănescu ți Badea. Universi
tatea, recunoscută pentru for
ța ei de joc în deplasare, s-a 
bizuit de data aceasta prea 
mult pe apărare, lăsînd sarci-

F.C. ARGEȘ 1 (0J
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion „1 Moi* ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 20 000. 
Șuturi: 15—6 (pe poartâ : 7-4).
Comere : 13-5. A marcat IGNAT
(min. 86).

F.C. ARGEȘ : Cristian - ZAMFIR, 
STANCU, Cîrstea, Tulpan — BADEA, 
MOICEANU, IOVĂNESCU - Turcu. 
Ignat, Nica.

UNIVERSITATEA : LUNG - Negrl- 
lâ, ȘTEFANESCU, Tilihoi, Ungureanu 
— Țicleanu (min. 85 Gealgâu), DO- 
NOSE, Bălăci - CRIȘAN, Cîrțu, Iri- 
mescu (min. 86 Beldeanu).

A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea) ; la linie : N. Bi'țln (Salanta) 
fi A. Stocker (Petroșani1).

Cartonașe galbene : TILFHOI, IG
NAT, ȘTEFANESCU.

Trofeul Petschovschi : 8.
La speranțe: 0-0.

na atacului doar pe seama a 
doi o-ameni „(Crișan — de la 
meci la meci, în ascensiune — 
și parțial, Cîrțu).

Radu URZîCEANU

GREȘEALA UNORA,f 7
„POLI" TIMIȘOARA 1 (1)
C S. TlRGOVIȘTE 0

Stadion „1 Mal* ; teren bun ; timp 
loorte frumos ; spectatori — cir
ca 5 000. Șuturi: 13-7 (pe poar
tâ : 5-3). Comere : 14—5. A mar-
cot : ȘTEFANOVICI (min. 48).

POLITEHNICA : Soclu - Morar. 
ȘERBANOIU, Bocânfcl, Lehman - T. 
Ntoolae, MANEA, PaleO (min. 83 
Șoba) - ȘTEFAN O VIO, Anghel (m*n. 
90 Șunda), Giochicl.

C.S. TlRGOVIȘTE : Mia - AGIU. 
DUMITRESCU, Ene, Pltaru - Krrilo, 
Constantin, I. Marin (min. 40 Nlcu- 
)Mct>) - GREACA. V. Radu (rnitn. 15 
Lucian), O. POPESCU.

A arbitrat bine R. Petrescu ; ta 
hnle : P. Cadar (ambii din Bra- 
>ov) ?l G Volcu (BucurețtF).

Cartonașe galbene : BOCANIC1, 
MANEA, CONSTANTIN. GREACA, A- 
GHJ. P1TARU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0-0.

Venind cu lecția... repetată 
la Iași, in compania celeilalte 
Politehnici, C. S. Tirgoviște 
debutează cu un contraatac tă
ios, purtat de aceiași V. Badu 
șl O. Popescu. El trec nestin
gheriți prin apărarea gazdelor, 
care „nu-și luase" Încă „oa
menii". Suciu lese Insă hotărit, 
la marginea careului de 16 m 
ai scoate balonul din picioarele 
lui O. Popescu. Era de-abla min. 
1 al partidei. Tirgoviștenii nu 
▼or putea continua, insă, la fel 
ca la Iași, In special pentru 
faptul că in min. 5, V. Radu, 
un „ghimpe" tn coasta apărării 
alb-violețllor, va face o întin
dere musculară. După o nouă 
acțiune împreună cu talentatul 
0. Popescu, care-i va agrava 
ftitinderea, el va fl înlocuit 
(min. 15) cu Lucian. Contra
atacurile, deși la fel de frec-

NOROCUL ALTORA!
vente, își vor pierde din incisi
vitate. „Poli", cu un „11“ în 
care cu greu mai recunoști cîți- 
va dintre vechii jucători, acțio
nează cu deosebire în ofensivă,' 
dar fie că se greșește evident 
(min. 8 — Palea șut slab de la 
marginea careului, din poziție 
bună, după ce și-a „aranjat" 
mingea pe piciorul preferat ț 
min. 10 — „cap" T. Nicolae, 
reținut de Mia ; min. 19 — fază 
prelungită încheiată cu șut slab 
al lui Giuchici, din care va 
răsări un contraatac al oaspeți
lor, Suciu boxînd la o foarte 
periculoasă centrare a Iul Lu
cian), fie că se precipită (mln. 
21 — atacul lui „Poli" șutează 
de cinci ori, în aceeași fază j 
de flecare dată se găsește cite 
un tîrgovlștean să respingă). 
„Poli" domină, dar nu găsește 
soluții să desfacă apărarea gru
pată, ermetică, organizată de 
fostul antrenor timișorean Cos- 
tică Rădulescu. Și cînd nimeni 
nu se aștepta, intervine gre
șeala : în ultimele secunde ale 
primei reprize, Giuchici execu
tă o lovitură liberă din apro
pierea colțului careului mare, 
lateral stingă. Balonul se În
dreaptă spre ȘTEFANOVICI, 
urmează o lovitură a acestuia, 
cu capul, spre poartă, și min
gea se strecoară printre Mia 
șl Pitaru, care nu s-au sincro
nizat, in plasă : 1—0. După
pauză nimic important de sem
nalat, chiar dacă oaspeții Ies 
mal mult la joc.

Așadar, victorie timișoreană. 
Dar numai asta nu trebuie să-i 
mulțumească pe conducătorii 
și antrenorii clubului din ora
șul de pe Bega...

Mircea TUDORAN

C.S.M. BORZEȘTI — MINERUL 
GURA HUMORULUI - - - ~ 
Autorul golurilor : 
(min. 12 șl 43).

DELTA TULCEA -
TOȘANI 8—1 (0—1). Au marcat: 
Rotaru (min. 71 șl 33), respectiv 
Ene (min. 84).

PRAHOVA PLOIEȘTI — GLO
RIA BISTRIȚA 8—0 (1—0). Au 
înscris : Fl. Nlcolae (mân. 2Z) șl 
Nlstor (min. 85).

IJW.U. MEDGIDIA
G ALAȚI 1—1 (1—0). Au marcat : 
Bastandu (min. 20) pentru I.M.U., 
Georgescu. (min. 56) pentru Oțe
tul.

dunArea c.s.u. galați — 
ceahlăul p. neamț 1—1 
(0—0). Autorii golurltor : Balaban 
(min. 47 din H m) 1 pentru Du
nărea C.S.U., Roșea (min. 75) 
pentru Ceahlăul.

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
DUNAREA CĂLĂRAȘI 2—1 (2—0). 
Au Înscris : Mangalagiu (mim 
»), Rusu (min. 35), respectiv 
Mlhăilă (min. 74).

GLORIA BUZĂU — C.S.M. SU
CEAVA 1—0 (1—0). Unicul gol a 
fost realizat de Prodan (min. 33).

VnTORUL MECANICA VASLUI 
— F.CM. PROGRESUL BRAlLA 
0—1 (0—1). Autorul gotului :
Pamtil (min. 24).

C.S.M. SF. GHEORGHE 
TORUL GHEORGHENI 2—1 (2—0). 
Au mardat : lancu 
R&duleseu (min. 44), 
Bordea (min. 81).

(Relatări de la Gh.
Comșa, I. Tăn&sescu,
T. Slrtopol, Fl. Zecheanu, b. 
Soare, M. Florea șl Gh. Briotă).

ETAPA VHTOARE (duminică 7 
noiembrie) : Gloria Bistrița — 
Dunărea CJS.U. Galați. C.S.M. 
Borzeștl—I.M.U. Medgidia, C.-.S. 
Botoșani — Gloria Buzău, Oțelul 
Galați — Unirea Dlnamo Foc
șani, Viitorul Gheorghend — Du
nărea Călărași, C.S.I.I. Suceava— 
Delta Tuleea, Minerul Gura Hu
morului
F.C.M. Progresul Brăila — 
hova Florștl, Ceahlăul 
Neamț — Viitorul Memndra V.-.r- 
lui.

2—0 (2—0). 
Pandlchi

C.S. BO-

(l-O).

OȚELUL

VII-

Cmlzi. S0), 
respectiv

Gruzizu, P- 
R. Avram, 

D.

C.S.M. sf. Gheorghe,
■----- PTB-

p.

1. DUNAREA C.S.U. n 9 3 i 29- 8 19
1. Gloria Buzâu 1» 5 3 1 22-11 15
1 C.S.M. Suceava 11 4 3 3 16-10 15
4. F.CM. Prog. Br. 11 4 1 5 14-18 13
5. Prahova PI. 11 ♦ t 1 18-15 13
6. Gloria Bistrița 11 9 9 9 21-13 13
7. Ceahlăul PJ4. 11 3 1 5 20-18 12
8. C.S.M. Borzeștl 11 5 1 5 12-14 12
9. I.M.U. Medgidia 11 5 1 9 17-20 12

18. C.S.M. Sf. Gh. 11 5 1 5 12-16 12
11. Oțelul Galați 11 4 3 5 15-18 11
11.. Unirea 0. Foc. 11 | 1 9 12-16 11
1& Delta Tulcea 11 5 1 9 16-21 11
14. Vlit. Mec. Vaslui 11 4 1 9 12-20 10
15. Minerul G.H.* 11 < 0 9 16-24 10
14. GS. Botoșani 11 4 1 7 12-11 9
W. Dundrea Cdlârașl 11 4 1 7 10-26 9
ie. Vlit Gheorghenl 11 1 1 7 12-22 8

• Echipâ penalizatăl cu douâ puncte.

goiuriHor : Radu (mim. ÎS), Găman 
(min. 43) șl Rotaru (min. 88, 
autogol). __ _

MINERUL MOTRU — PR3CI- 
ZIA SACELE 4—1 (2—8). Au în
scris : Laurențlu (mim. S3, 48 șl 
84), Nicolov (anin. 80), respectiv 
Popa (min- 87).

MecM UNIREA ALEXANDRIA 
— LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI O 
fost amînat.

(Relatări de la N. Ștefan, N. 
Tokaeek, G. Octavian, M. Ver- 
zescu, D. Mihail, M. Barbu, P. 
Cristea șl Gr. Jugănaru).

SERIA A ll-a

mecanica fina 
BUCUREȘTI — RAPID

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 3—1 (8—1). Autorii golu
rilor : Stotcbiță (min. 8), Ma- 
teescu (min. M), I. Vas tie (min. 
TU, respectiv Nlgnea (min. 43 
am ii m).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 
1—1 (0—0). Au înscris 1 Guda
(min. 7») pentru Dtaamo Victo
ria, Nlca (rnin. S3 din M m) 
pentru Metalul.

CARPAȚI MIRȘA — BOVA RO
ȘIORI X—2 (0—1). Autorii golurl- 
kxr : Schwartz (min. 72), Voicu- 
!eț (mim 73) pentru Carpați, 
Mlncu (min. 87 șl 55) pentru 
Bova.

I.P. ALUMINIU SLATINA — 
GAZ METAN MEDIAȘ S—1 (1—1). 
Au Înscris : Asaftel (min. 15 șl 
85), Cotoșman țmln. 74), respec
tiv Solomon (min. 330 •

CHIMICA TIRNĂVLT Z.Z 
DROBFTA TB. SEVERIN 8—0 
(1—0). Au marcait : Hîncu (min. 
») <! NJstar (min. W).

PANDURII TG. JIU — ȘOTMH 
IPA SIBIU 3—0 (2—0). Autorii

ETAPA VHTOARE (duminici 1 
noiembrie) : C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Mecanică fină Steaua 
București, I.P. Aluminiu Slati
na — Luceafărul București. Dl- 
niamo Victoria București — Pre- 
ctela Săcele, Pandurii Tg. Jto— 
Automatica București, Metalul 
București — Minerul Motru, Gaz 

. metan Mediaș — Rapid Bucu- 
seșt!. Autobuzul București 
Unirea Alexandria, Rova

GUL ARAD 1—0 (0—0). Unicul
goi a fost realizat de Terheșl 
(Suita. 31).

RAPID ARAD — C.S.M. REȘI
ȚA 5—0 (2—0). Au marcat : Le- 
șan (mta.. 37 șl 43), Giurgiu 
(mta. 70 dta 11 m), Hamza (Imta. 
73) șl Bora (min. 84).

GLORIA REȘIȚA -— MINERUL 
CAVNIC '3—1 (1—1). Au înscris: 
VInătoru (min. 5), lancu (mim. 
U șl 86), respectiv Steț (mta.

SIRAIEI C. TUR.ZII — 
SOMEȘUL SATU MARE S—0 
(5t—0). Auiborii gcxLunîujor : Ionuț 

S), Mlhășaa (anin. 5), Vlă- 
diiiț (min. 60).

C.F.R. TIMIȘOARA - 
BAIA MARE 1—0 (0—0). 
cat : Stănescu (min. 49) .

OLIMPIA SATU MARE 
BUL BRAD 2—0 (1—0).
aoris : Tăbăcaru (min. 
Mlhuț (min. 50).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — C.I.L. 
SIGHET 2—0 (2—0). Autorii go-
lurdflor : Schwartzman Omdn. 22 
din 11 m) și David (min. 44).

(Relatări de la Gh. Mănăilă, I. 
Lespuc, L Domuța, N. Străjan, 
P. Fucs, P. Tonea, C. Crcțu, St. 
VWa

ADMINISTRAȚIA DE STAT 
LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA SrECIALA 
„LOTO" DIN 31 OCTOMBRIE 

1982

FAZA 1 :

- F. C. 
A mar-

— AU- 
au ta

rn) și 63 27 37 51 32 55 24 ;

EXTRAGEREA I : 20 36 1»
84 56 81 24 76 3 ;

EXTRAGEREA A II-a : 27 69
39 35 34 87 5 43 2. 

FAZA A II-a :
EXTRAGEREA A III-a : 83

3 67 68 34 21 4 6 ;
EXTRAGEREA A IV-a : 33

____ _________.___ . ____ Ro
șiori — Chimica Ttmăveril, Șoi
mii EPA Sibiu   ” '
van București,
■U.

— Progresul Vul- 
Cterpațl Mlnșa —

I. 
t
1 
£
1.
4.
».
9.
».

18.
II. 
îl
U.
14.
15.
14.
17.
18.

RAPID BUG 
I.P. Aluminiu 
Chimica Tlm. 
Minerul Motru 
Autobusul Buc. 
Metalul Buc. 
Dlnamo Victoria 
Automatica Buc. 
Carpați MIrța 
Mec. finâ Steaua 
Șoimii IPA Sb. 
ROVA Roșiori 
Unirea Ales. 
Pandurii Tg. Jiu 
C.S.M. Dr. Tr. S. 
Gaz metan 
Prog. Vulcan* 
Precizia Sâcele

si.
14 1
14 
tt
13
12
12
12
12
14
12
12
13
12
12
12
12

13
13

11 2 1 28- 7
8 3 3 24-13
7 1 4 18- 9
7 1 5 28-23
6
6
4
I
4
3 5 4
4 3 5
5
4
4
4

! 3
5
3

2 4 17-13
1 5
5 3
2 5
4 6

1 7
2
1
1
3
2
1

6
7
7
6
6
9

• Echipă penalizată cu patru

SERIA A Ill-a

tAVENI — C.SJU. ■ (min.
.,U“ 

LUKGISTUL
Au înscris : 
Bor-'.i (m',n

1B-14
12-15
14-14
18-22
14- 14
15- 14
14- 19
17-21
15- 16
12-18

24
18
15
15
14
13
13
13
12
11
11
11
10

9
9

12-22 9 
19-23 8 
12-34 7 
puncte.

U.T. ARAD — U.M. TIMIȘOA
RA 5—0 (2—0). MecM s-a dis
putat Slmbătă. Autorii golurilor : 
Vuia Cmto. 22, & șl *«), Cura 

58) șl Tisa (mto. 78). 
CLUJ-NAPOCA — META- 

CUGIB 2—0 (2—0).
Stoica (min. 39) și 
41).

I ZALÂU — STRl •;<-

FAZA A III-a :

și I. Ghlța).
1. U.T.A.
2. Ind. Slrmel GT.
3. MU- CJ.-Nap.
4. Olimpia S.M..
5. Armâtura ZI.
6. Minerul Cavnic
7. F.G B. Mare
8. C.S.M. Reșița
9. Gloria Reșița 

10-11. Aurul Brad
Rapid Arad

12. Someșul S.M.
13. U.M. Timișoara
14. C.F.R. Tim.

12 7 2 3 27- 7 16
12 8 0 4 Ifr* 9 16
12 7 1 4 25- 8 15
12 6 3 3 24-12 15
12 7 1 4 19-21 15
12 6 1 5 28-15 1 3
12 5 2 5 17-13 12
12 5 2 5 19-21 12
12 6 0 6 13-23 12
12 4 3 5 15-16 11
12 4 3 5 18-19 11
12 5 1 6 15-22 11
12 4 3 5 13-23 11
12 4 2 6 11-16 1C

15. Metalurg. Cugîr 12 4 2 6 16-23 10
16. Strungul Arad 12 3 3 6 11-17 9
17. C.I.L Sighet 12 4 1 7 11-25 9
18. înfrățirea Or. 12 4 0 8 9-20 8

ETAPA VHTOARE (duminică 7 
noiembrie) : C.I.L. Sighet — Ar
mătura Zaaău, C.S.M. Reșița — 
C.F.R. Timișoara, Minerul Cav
nic — înfrățirea Onadea^ Some
șul Sa tu Mare — U.T. Anad. 
U.M. Timișoara — Olimpia Sa.tu 
Mono, Metalurgistul Cugir — -Ind. 
sir mei C. Tyrzli, F.C. Bala Mare 
— Rapid Arad, Strungul Arad — 
Gtor'a Reș'ța, Aurul Brad — „U“ 
Cluj-Nap :>oa.

EXTRACEREA A V-a : 12 6 
23 21 71 13 5 42 25 51 ț

EXTRAGEREA A Vl-a : 63
62 36 40 53 17 43 83 3 31 ;

EXTRAGEREA A VII-a : 33 
84 66 56 44 50 18 20 16 78.

FOND TOTAL DE 
GURI : 1.604.693 lei.

C1STI-

REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 

31 OCTOMBRIE 1982

I. Avellino — Juventus X
II. Catanzaro — Genoa X

111. Fiorentina — Cagliari 1
IV. Internazionale — Ascoli 1
V. Roma — Pisa 1

VI. Sampdoria — Cesena X
VII. Torino — Napoli X

VIII. Udinese — Verona X
IX. Bari — Lazio 2
X. Bologna — Pistoiese 1

XI. Palermo — Foggla 1
XTI. Perugia — Reggiana 1

XIII. Varese — Milan X

FOND TOTAL DE z CIȘTI- 
GUP.I : 9’8 433 LEI.



—---------- - Sport, muncă, educație —■——-

PASIUNEA Șl DĂRUIREA, LA BAZA TUTUROR ÎMPLINIRILOR
PENTRU SATISFACȚII

PE PLAN SPORTIV Șl SOCIAL...

DOUĂ CAMPIOANE MONDIALE LA SIMPLU 
VISLESC DIN NOU PE LACUL SNAGOV

între profesorii de educație 
fizică din Medgidia, Ștefan 
Ene se bucură de o apreciere 
deosebită. în acest sens, prof. 
Teodor 
Clubului 
Medgidia, aduce în sprijinul a- 
precierii de mal sus cîteva 
date concrete.

Ștefan Ene s-a consacrat 
muncii de antrenor de volei 
cu aproape două decenii in 
urmă, cînd acest sport era ca 
și necunoscut în Medgidia, in
tre fete mal ales. Atunci din
tre elevele unor școli gene
rale și-a selectat prof. Ene vi
itoarea echipă a Clubului spor
tiv școlar din această locali
tate, cu care a ajuns pe locul 
2 la campionatele naționale de 
junioare (1976, Rm. Vilcea), a- 
pol pe locul intii (1977, Iași). 
Din lotul formației campioane 
s-au desprins două voleibaliste 
cu calități aparte, Gulniza Ge- 
U1 și Elena Caradima, titu
lare la divizionara A Farul 
Constanța, prima făcind parte 
chiar din lotul reprezentativ.

Dar, peste ambiția de a rea
liza trecerea de la sportul pen
tru toți la performanță, prof. 
Ene s-a îngrijit — permanent, 
în colaborare cu școala, cu fa
milia — ca elevele sale să se 
Împlinească și pe plan social. 
Și, iată, are satisfacția reuși
tei : Gulniza Geiil ți Florina 
Perianu sint studente la Insti
tutul din Constanța ; Anca Stă- 
nescu urmează cursurile Fa
cultății de chimie din Bucu
rești ; Marta Stoica șl Mirela 
Vîlsan se apropie de pragul 
profesiunii de inginer, la Ga-

Crăciun, directorul 
sportiv școlar din

lăți, iar Florina Boboc iși pre
gătește examenul de stat la 
„Medicină*, in Iași. în același 
timp. Alexandrina Bartu, Flo
rentina Irlmla, Veronica Mal- 
tezu și Carmen Museanu sînt 
muncitoare sau tehnlciene tn 
diverse unități de producție 
din Medgidia. „Așadar, 
componentele echipei 
pioane de junioare din 
și-au croit un drum in 
un drum al muncii și al 
nltății. la acest capitol nici 
una din elevele sale n-a rămas 
corigentă...*.

Principiul care l-a călăuzit 
ieri, de a avea nu numai spor
tive de nădejde, ci și tinere 
prețuite in viața socială, prof. 
Ene îl urmează șl acum cu 
alte generații de voleibaliste. 
Sint cele care caută să con
tinue tradiția voleibalistică a 
Clubului sportiv școlar din 
Medgidia, în frunte cu Claudia 
Ionașcu și Lavinia Ivanclu, 
principalele titulare ale echi
pei divizionare școlare, frun
tașă intre competitoare, precum 
și micile sportive aflate la 
vtrsta inițierii. Alina Ionașeu, 
Glna Ioniță, o clasă întreagă I 
Și unele, și alteia au mereu 
in față exemplul de muncă, 
disciplină, seriozitate și perse
verență al voleibalistelor din 
echipa campioană, pe care do
resc să-l repete. In acest e- 
fort stăruitor, plin de cute
zanță, familia, școala și, bi
neînțeles, prof. Ștefan Ene, an- 

le sint indrumă- 
neoboslțl și com-

trenorul lor, 
tort grijulii, 
petențl...

toate 
cam-

1977 
viată, 
dem-

Tiberiu STAMA

Anul trecut pe lacul Snagov 
străluceau două stele, două 
mari campioane la canotaj : 
Sanda Tom* și Adriana Che- 
lariu. Prima se înscrisese pe 
orbita marilor performanțe în 
1979, la Bled, cînd — pentru 
întlia oară în Istoria schitului 
nostru feminin — cîștlgase titlul 
de campioană mondială la sim
plu. Doi ani mai tîrziu, la Pan- 
cearevo, Adriana Chelariu cu
cerea — tot la simplu — titlul 
mondial la junioare. Cu aceste 
două ambițioase și talentate 
fete din județul Botoșani, școa
la românească de canotaj con
ducea în clasamentul celor mal 
bune simpliste din lume, probă 
„chele“ în grupa schiturilor cu 
vlsle. A venit Insă un nor, 
așa din senin, șl cele două ste
le au dispărut la începutul •- 
cestui sezon, lăsînd In urma 
lor surpriză, mîhnire, dar *1 
speranță. Acum, Sanda Toma 
vtslește din nou pe unda eu 
nuferi Urzii din Siliștea Sna- 
govului. Vîslește șl Adriana 
Chelariu. Cu Sanda Toma știm 
ce s-a lnttmplat De Adriana 
doar lumea mică a lacului a 
mal aflat cite ceva...

Adriana Chelariu, 
mai dulce xlmbet 
„Bombonel* cum — 
pricină — îl spun 
fost internată in spital. Dlsco- 
patie. Adică, tot ce poate fi 
mal nedorit in canotaj, in spor
tul acesta deloc ușor in caro, 
la o singură cursă, ridici In 
aproximativ 3 minute — de 130 
de ori cite 40—50 kg. Si nu 
oricum, d păstrînd barca șt 
corpul intr-un perfect echili
bru. Așadar, dlscopatle. Lumea 
aspră dar dreaptă a lacului a 
sfătuit-o să se retragă. Adria
na a ascultat. Inima, insă, nu.

Se îndrăgostise prea mult de 
soare, de apă, de lunecarea u- 
șor săltată a schitului printre 
balize. A Întrebat medicii. Si
gur, va fl operată, vindecată, 
dar cu „furcheții* trunchiului 
slăbiți va fi greu să mai facă 
performanță. • Cit de greu 7 
a insistat, cu zîmbetul el dul
ce, Adriana. • Aproape impo
sibil. • Deci, nu Imposibil T 
• După cile cunosc eu, fetițo

fata cu cel 
de pe lac, 
din această 
colegele, a

ANONIMII ARENELOR
în umbra performanței, tn jurul arenei sportive, oameni stăpinlți de o mare, au

tentică pasiune pun umărul viguros, cu modestia celor care nu așteaptă șl nici nu pre
tind din gloria idolilor — deși o parte mal mare sau mică din această glorie 11 se cu
vine adesea. Despre unii dintre acești oameni, cu care ne întilnim mai mereu șl nu 
întotdeauna — să recunoaștem — le acordăm atenția meritată, Iși propune să vorbească 
noua noastră rubrică. Să-l aducă la rampă...

Profesiunea de credinfâ a lui Alexandru Râducu

Adriana Chelariu campioană 
mondială la junioare in proba 
de simplu, dtn nou pe lac.

Foto : Ion MIHAICA
— a răspuns un venerabil „ha
lat alb*, Imposibilul In sport 
nu prea există ta.

„Bombonel* a revenit la Ba
za nouă cu inima bătind de 
speranță. Dar și de teamă. An
trenorii, oameni care trăiesc 
mal mult pe ape, aspri, Întu
necați uneori ca furtuna, lu
minoși alteori ca raza de soa
re, au privit-o scurt, cumpă
nind intr-o fulgerare șansele 
revenirii ei pe lac. • Milne 
ieși pe simplu — a spus „tre-

ningul cel mai mare". • Odată 
cu toate fetele 7 a Întrebat șop
tit Adriana. • Odată ! a în
cheiat antrenorul dialogul și 
așa prea „lung“ pentru cei ca
re muncesc zi-lumină aici. o« 
Snagovul cînd rece ca o hru
bă, cînd • dogoritor ca un cup
tor. Cu știința limbajului da 
pe lac, Adriana Chelariu a gă
sit că hotărirea e justă : da, 
va fi din nou in lot — iși ciș- 
tigase cu trudă acest drept — 
dar lotul nu e pension, pe apă 
rezistă numai cine poate !

în primele zile de antrena
ment Adriana Chelariu a vîs- 
Ht prudent, rigid, aproape țea
pănă in schiful care nu prea 
înainta, cu privirile ocolind șa
lupele antrenorilor. Nu era ne
putință, era așteptare, o chi
nuitoare și voită încetinire spre 
a nu " '
de a 
lungi 
ranțe 
ceput 
celelalte schituri. Adriana era 
cea care căuta acum cu privi
rile șalupele antrenorilor. Ra
pidele bărci cu motor, insă, 
continuau „să are* lacul In 
lung și lat, Incerclnd să între
vadă sub brazdă unde vor ră
sări viitoarele medalii. O sin
gură dată, prin septembrie, ,p-a 
apropiat „șalupa amiral* ’h 
schiful Adrianei, a mers chiar 
o bucată de timp alături, semn 
că totul este în ordine, că tot 
ceea ce făcuse ea pină atunci 
însemna multă voință, curaj, 
dăruire In muncă, dragoste ne
mărginită pentru acest sport 
în cazul ei — și in cazul al
tor canotoare — educația s-a 
Întregit, s-a desăvirșit din 
mers, școala cea sobră de la 
Snagov neavind ore anume re
zervate pentru lucruri care 
stau in ființa, tn puterea o- 
muluh

Așadar, 
miez attt 
pioane ______  __ __ r_
vislesc din nou pe unda Sna- 
govuluL

forța — singura ei șansă 
reveni la normal. După 
zile de zbucium, de spe- 
și îndoieli, cind a in
să vîslească în rlnd cu

tn această toamnă cu 
de dulce, două cam- 
mondiale la simplu

Vnsile TOFAN

Spirale

SA TE FACI UTIL CELORLALȚI• ••

Omul cu părul alb, ca și a- 
eum vreo 15 ani cind l-am vă
zut prima oară, omul pe care 
toată lumea voleibalistică fl 
știe fie alături de echipele plo- 
ieștene, fie in sălile unde apar 
reprezentativele țării, Alexan
dru Răducu, se bucură pretu
tindeni de dragoste și respect 
Dragostea pentru sport, pentru 
volei il inspiră cuvinte fru
moase, uneori metafore pe 
care nu ezită să le aștearnă in 
stihuri pe hlrtie sau note pli
ne de sensibilitate și duioșie, 
pentru sufletul său. Iar tomul 
pe care-și așterne gîndurile tn 
clipe de răgaz crește, in ideea 
de a le folosi cîndva, într-o 
carte. • Cine ești d-ta, de fapt, 
nea Răducule 7 • Un îndră
gostit incurabil, care-și propu
ne mereu să iasă la pensie șl 
din sport, dar abia pune punct 
că simte imediat nevoia să o 
la de la capăt... Vorbește cum 
ft e felul, colorat, ea un mol
dovean șugubăț, dar în grabă, 

pu- 
in-
a- 

in- 
$i,

de parcă ar vrea să revin 
țtn din noianul de date și 
timplări pitorești lin cei 
proape 60 de ani de cînd a 
trat in lumea sportului. 
cind il temperez, strecoară abil 
o cugetare nevinovată : „Dacă 
se ocupă cineva prea insistent, 
de persoana mea, mă enervea
ză, dacă mă ignoră sufăr...*. Și 
continuă in același fel. tn ca
ietul de note rămîn schematic 
datele : a pornit pe anul 70, a 
făcut sport, gimnastică și atle
tism la Iași, pe cind era li
cean în perioada 1924—1932. S-a 
atașat apoi de echipa de volei 
a liceului pe cind se juca in 
teren de 9 pe 12 m cu 9 jucă
tori pe trei linii și posturi 
fixe ; diplomat in studiile eco
nomice, prin ’37—’38 a venit in 
Ploiești, unde a pus bazele unei 
echipe ,,S.K. — 1938“, căreia, 
împreună cu alti sufletiști, i-au 
creat și un mic stadion ; pe 
front și-a luat o minge și un 
fileu de volei, a organizat două 
echipe care jucau in... timpul 
liberi revenit In București de

pe front, a întemeiat, cu cîțiva 
colegi cu care luptase și jucase 
volei in
A.S.O™ 
Ploiești activitatea 
In sport la „Concordia", ___
lucra, devenind ji președinte al 
asociației, care s-a numit și Fla
căra, Energia, Aurul negru ; a 
fost apoi, in 1958, tn comisia 
de constituire a clubului Petro
lul, unde a deținut funcția 
obștească de președinte al co
misiei de volei, dragostea sa 
dintotdeauna „circa 35 de ani 
pe baricadele activității ob
ștești de muncă continuă, agi
tată, cu satisfacții și decepții • 
■Ji ce altceva ați mai fost, nea 
Răducule, in afară de econo
mist și activist sportiv 7 • Ce 
să mai fiu 7 Șef de gară In 
„Steaua fără nume", profesor 
oceanolog In „Cu dragostea 
nu-i de glumit-, marinar tn 
„Lupul de mare" etc. pe scena 
teatrului de amatori a între
prinderii noastre, „1 Mal* Plo
iești. • Care ar fi motivația 
opțiunii pentru asemenea acti
vitate obștească 7 • Dorința de 
a face ceva util pentru alții, de 
a-i ajuta pe tineri să descope
re, ca și mine, plăcerea unor 
activități instructive în timpul 
lor liber, mai ales a sportului 
care educă nu numai trupul, ci 
șlefuiește șl sufletul, formează 
caracterul, voința, curajul, iu
birea de frumos, prietenia ade
vărată, sinceră. • Prahovenii
— și nu numai ei — vă soco
tesc înainte de toate o mare 
inimă a sportului • Asta mă 
bucură... Și strungarul, dacă 
nu pune ceva din sufletul său 
în piesa pe care o face, aceasta
— chiar dacă nu este rebut — 
nu e perfectă • Ce satisfacții 
șl decepții ați avut de-a lungul 
atltor ani de muncă obștească 7 
• Ce satisfacție poate fi mai 
deplină decit să-j vezi pe oa
meni. bucurfn<lu-se că fac sport 
Și știi că ești unul dintre cei 
c«re îi ajută să se dedice lui 
Personal, sint satisfăcut ori de 
cite ori sint înțeles și ajutat să

Cehoslovacia, echipa 
Din 1947 a început la 

voluntară 
unde

• Și decepționat 7 
cite ori ințeles sau 
nu sint ajutat să 
Simt o mingi iere

lucrez 
Ori de 
Înțeles, 
crez™ 
deslușită cînd oamenii, oriunde 
11 intilncsc, aiă salută cu drag 
și-mi urează sănătate (asta În
seamnă că apreciază ce fac 
pentru ei), cind echipele noas
tre joacă frumos șl câștigă • 
împliniri 7 • în apogeul acti
vității mele șl a celorlalți „su
fletiști* ploleștenl prin 1966— 
63, aveam 12 echipe in campio
natul județean, 18 in cel muni
cipal și 35—40 in competițiile 
de masă. Nu mai pridideam, 
dar era așa de frumos™ Apoi 
faptul că bazele sportive au 
Inundat incintele întreprinderi
lor. Apoi, cind am văzut prin 
„Dacladă* un vechi vis devenit 
realitate — unirea forțelor „Pe
trolului* și .Tricolorului* In
tr-o colaborare seniori-junlori 
mult așteptată™ Apoi bucuria 
că alături de „Steaua Republi
ci", pentru merite militare, 
port două medalii „Merite in 
activitatea sportivă", iar din 
vitrină mă privesc diploma 
„Celui mai inimos activist 
obștesc al voleiului prahovean", 
acordată în 1930 de F. R. Volei 
șl „Diploma de merit — Da- 
ciada" pentru contribuția adusă 
in organizarea unor acțiuni 
in cadrul marii competiții na
ționale... Apoi tot ce mai am 
de îndeplinit de-acum înainte • 
Ce ținte aveți 7 • Cit mal am 
forțe fizice și spirituale — să 
merg tot înainte ! Ca econo
mist, sint pensionat de vreo 6 
ani, ca activist pasiunea mă 
împiedică să mă retrag. Așa 
că dimineața intru pe poarta 
marii întreprinderi ,1 Mai* șl 
după-amiază imi închei treaba. 
Sau seara tirziu, pentru că de 
la uzină plec prin săli, 
îi văd pe cei de acolo cu 
sirg muncesc și-și mai fac

-și pentru sport, pot sta 
parte ? © Intr-adevăr...

ne- 
lu- 
ne-

Cind 
cit 

timp 
de-o

„MIRACOLUL" LUPTELOR
I-am văzut pe luptători 

cind, treaptă cu treaptă, spre 
medaliile Universiadei. Cel 
de la greco-romane demonstrau, 
in marea competiție a tinere
ții, că rfimtn o forță de prim 
ordin pe plan mondial. Au ve
nit insă „europenele*, cu o e- 
clipsă surprinzătoare și eu 
multe absențe pe podiumurile 
medaliilor. Am auzit, atunci, 
după nereușita reprezentanți
lor noștri tn Întrecerea conti
nentală de la Varna, pe unii, 
afirmlnd că va fi tare greu, 
dacă nu imposibil, pentru lup
tători să se regrupeze 
mondiale. „Poate un 
să mai schimbe ceva 1* 
un iubitor de sport, 
al luptelor dealtfel, și ______
tocmai de aceea șl mai afectat 
de dlBcreta prezență a tricolo
rilor în disputele pentru titlu
rile continentale.

Miracolul s-a produs insă ! 
La Katowice campionii noștri, 
conduși de această veritabilă 
personalitate a disciplinei lup
telor — l-am numit pe Ion 
Corneanu — au revenit la locu
rile lor, pe familiarele (pentru 
ei) trepte ale scării de onoare, 
scara medaliilor. Cum, in ce 
mod 7 De unde a găsit elita a- 
cestel atlt de solicitante șl de 
dificile ramuri forțele spre a 
reveni din penumbra unde In
trase la campionatul Europei 7 

Simplu, din propria ambiție, 
din deosebita disciplină șl hăr
nicie, dintr-un veritabil sacri
ficiu pentru o pregătire fără 
cusur. Luptele greco-romane 
dispun de, un corp remarcabil’ 
de tehnicieni care unește com
petențe cu o mame capacitate de 
muncă, care nu se dă la o par
te de la drastice măsuri și ac
țiuni cînd constată că procesul 

viteza 
planul 

N. Pa- 
grupul 
direct

ur-

pină la 
miracol 
spunea 

pasionat 
probabil

Aurelian BREBEANU

de însti uire nu menține 
de modernizare de pe 
internațional. I. Cernea, 
vel, S. Fopescu — In 
antrenorilor ocupîndu-se 
de lot — dar și alțl tehnicieni, 
de la cluburi, ca Virgil Ghera- 
sim (Rădăuți), C. Ofițerescu 
(Constarfța), D. Pîrvulescu, S. 
Olteanu (București), E. Bălă- 
nescu, C, Petrescu (Pitești), ca

să-i numim doar pe unii d''k . „ 
pricepuțil descoperitori ' șl 
modelatori de mari talente, a- 
junse celebre 
greco-romane, 
nea antrenori 
gă garanția 
perfecționări

in lumea luptelor 
el bine, aseme- 
avind — pe lin- 
une! neîncetata 
profesionale șl 

marele avantaj al autorității 
practicianului — marea capa
citate de » lansa veritabila o- 
fenslvă a redresării-record a 
uneia dintre cele mai reprezen
tative ramuri sportive de 
la noL La Katowice, St. Rusu, 
N. Zamfir, I. Draics, V. Andrei, 
St. Negrișan au apărut pe po
diumurile medaliilor ! „Mi
racolul* luptelor s-a numit, 
in primul rind, deosebita forță 
a tuturor — C.N.E.F.S., federa
ție, antrenori, sportivi, con
duceri de cluburi și secții — 
de a numi șl recunoaște în ce 
a constat defecțiunea din între
cerile de la Vama. Asta, pentru 
„timpul Intii*. Pentru „mo
mentul doi", la fel de impor
tant, succesul l-a reprezentat 
găsirea celor mai eficace căi 
pentru redresare șl, mai cu 
seamă, aplicarea strictă a solu
țiilor. Totul a presupus, îna
inte de orice, muncă și o dis
ciplină fără cusur.

Pentru cine Ii cunoaște pe a- 
cești bărbați puternici, in am
bele sensuri ale cuvintului, 
spectaculoasa reintrare in a- 
vanscena de la Katowice n-a 
constituit un miracol, ci un 
logic răspuns. Cine i-a văzut 
antrenindu-se pe luptători, cine 
i-a văzut urcind, cu saci d« 
nisip in spate, serpentinele de 
sub telefericul de la Poiana, 
cine i-a văzut tn concursuri, 
cit de uniți șl de ambițioși 
știu să fie, se aștepta la repli
ca de orgoliu, replica muncii 
dată de luptătorii români, de 
mult familiare figuri ale între
cerilor pentru titlurile olim
pice, mondiale șl europene de 
greco-romane. Multe alte disci
pline sportive au ele învățat din 
disciplinata, cu adevărat, ra
mură a celor puternici !



Ieri dimineață, la Complexul cuHural-sporliv de la Tei

0 REUȘITĂ DEMONSTRAȚIE DE SĂNĂTATE Șl TINEREȚE!
3

jubiliară (a 25-a) a „Cupei aniior
și la deschiderea anului pregătire pentru apărarea patriei

Intr-o ambianță splendidă 
(la care au concurat atît ex
celenta organizare, cit și pu
blicul entuziast și vremea fru
moasă — zi de toamnă însorită, 
foarte caldă pentru acest sfîr- 
șit de octombrie), Complexul 
cui tu ral-sportiv de la Lacul 
Tei a fost scena pe care s-a 
organizat o acțiune sportivă de 
masă de proporții-ediția jubi
liară, a 25-a, a „Cupei anilor 
i“ și deschiderea anului spor
tiv universitar și de pregătire 
pentru apărarea patriei 
83, marcată prin 
întreceri.

Desfășurată sub 
mobilizatoare ale 
frumoasa acțiune 
masă de la „Tei"

1982/
numeroase

însemnele 
„Daciadei", 

sportivă de 
a adus în 

diferite concursuri și demon
strații peste 2 000 de tineri și 
tinere din toate cele 11 insti
tuții de învățămînt superior și 
47 de facultăți din Capitala. 
La f?sti vitale au luat parte 
tovarășii prof. Jean Moncea, 
prim-se ere tar al Centrului uni
versitar București al P.C.R., 
Ioan Machcdon, secretar al 
U.A.S.C.R., reprezentanți al

conducerii Ministerului 
ției și învățămintuluij, 
fiului Național pentru 
ție Fizică și Sport, rectori 
umor institute de 
superior, numeroase 
dactice.

După cuvîntul de 
rostit de tovarășul 
ca, președintele 
U.A.S.C. din Centrul Universi
tar București — o susținută 
pledoarie pentru «xercițiu fi
zic și sport la nivelul între
gului tineret studios din Ca
pitală — cei prezenți au asis
tat la un program deosebit de 
atractiv, din care am reținut : 
parada detașamentelor P.A.P., 
o alegorie de gimnastică efec
tuată de studenții de 
LE.F.S., viitori profesori 
educație fizică. Tot ei au pre
zentat reușite exerciții de gim
nastică la sol, piramide etc.

Au urmat întreceri la o se
rie de ramuri sportive, dintre 
cele mai îndrăgite de studenții 
din primul oraș al țării: fot- 

participarea echipelor
(o

bal, cu
I.E.F.S. 
nomic

Educa- 
Consi- 

Educa- 
ai 

învățăm! nt 
cadre di-

deschidere 
loan Stoi- 
Consiliului

la 
de

Instituitului aigro- 
remarcă specială

Aspect de la întrecerile de volei

pentru calitățile viitorilor 
gineri P. Costache și Em. 
dina), baschet fete (și aici 
subliniere pentru " 
dea, de la A.S.E.) ; tenis (cu 
aplauze pentru toți concurenții 
și mai ales pentru medicinista 
Oana Oprea) ; handbal băieți 
(meci în care politehnicienii, • 
In frunte cu VJlcu, Bobîrnac 
și Scarlat, au dat o bună re
plică colegilor lor de la 
LE.F.S.) ; sporturi nautice (cu 
cel puțin două nume de pers
pectivă, Bogdan Ionescu, stu
dent la Construcții, campion 
balcanic la schif și Sofian Mi- 
hăescu, student la Electronică, 
de asemenea schifist de nă
dejde, campion național la ti
neret) ; badminton, sport cu o 
tot mai mare priză In riadul 
tineretului studios și în care 
Dana Ioniță (Poli) și Liliana 
Baciu (ASE), Radu Constanti
nescu (IMF) și Dan' Badea 
(Poli) s-au situat printre oei 
mai iscusiți.

Cu mult interes au fost ur
mărite, de asemenea, între
cerile atletice (în care au'figu
rat probe cuprinse în progra
mul S.U.V.A. — 100 m, greu
tate, lungime, 1 000 m), cele de 
tenis de masă și șah.

In final, o mențiune : pentru 
merite deosebite în activitatea 
sportivă de masă, 
U.A.S.C. București 
diplome de onoare 
Octavian Bănățan, 
„Cupei anilor 1“ și 
catedrei 
I.M.F., 
pentru reușitele în anul 
versitar 1981/82, LE.F.S.

Startul fiind dat, 
acum prezențe la fel de bogate 
(și mai ales permanente !) ale 
studenților bucureșteni în com
petițiile de masă inițiate pre
tutindeni sub genericul „Da
ciadei"...

in- 
Pa- 

o 
Corina No

Consiliul 
a decernat 
conf. univ. 

inițiatorul 
colectivului 

de specialitate a 
Institutului politehnic 

uni- 
etc.

aștep'ăm

Divizia „A“ de baschet feminin

PROGRESUL BUCUREȘTI - REVELAȚIA ULTIMELOR DOUĂ ZILE
Al treilea turneu de baschet 

feminin din cadrul campiona
tului național s-a Încheiat In 
sala Floreasca după patru zile 
de întreceri frumoase, cu unele 
meciuri interesante, pline de 
neprevăzut. Revelația ultimelor 
doite zile au fost baschetbalis
tele de la Progresul, care au 
pierdut foarte greu In fața cam
pioanelor țării și au Învins ocu
pantele locului secund la ediția 
trecută, continuînd astfel se
ria surprizelor înregistrate in 
mai multe partide. Clasamen
tul, după acest turneu se pre
zintă cu o singură echipă ne
învinsă, care este cea de pe 
primul loc : 1. „U“ Cluj-Napo- 
ea 22 p, 2. Voința Buc. 20 p, 
8. Olimpia 19 p, 4—5. Politeh
nica Buc. și Progresul 18 p, 6. 
Crișul 17 p, 7—8. Univ. Timi
șoara și Comerțul Tg. Mureș 
16 p, 9. Voința Brașov 14 p, 
10—11. Rapid și C.S.U. Ploiești 
13 p, 12. I.E.F.S. 12 p.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA —PROGRESUL BUCU
REȘTI 65—60 (25—28, 57—57). 
A fost una dintre cele mai 
Interesante partide ale turneu
lui. Campioanele porneau ' fa
vorite, avînd și aura invinci
bilității in această adiție a în
trecerii. Bucureștencele, Insă, 
nu au ținut cont de anteceden
te, au jucat sigure pe ele și 
doar foarte puțin a lipsit ca 
ele să termine învingătoare, 
iar după felul cum au jucat 
această partidă, succesul lor 
nu ar fi surprins pe nimeni. 
Sîmbătă seara elevele lui 
Leabu s-au instalat încă 
start la conducere, pe care 
au cedat-o decît temporar 
min 25, cînd „U“ avea 
punct In plus : 35—34. In 
tinuare, scorul a alternat 
favoarea fiecărei echipe, 
la diferențe foarte mici, 
mai era un minut de joc 
greșul conducea cu 57—53 
meciul părea jucat. 2 _
părăsiseră terenul pentru 
greșeli' personale Sloichiță 
Pușcașii (Progresul), Lung

egalat cînd nimeni nu se mai 
aștepta : 57—57. In prelungiri, 
baschetbalistele lui N. Martin, 
cu un * ' 
tigat, 
tantă.
Popa 
Lukas
Lungu 1 pentru
Simioană 18, lvănescu 16, Tatu 
9, Stoichiță 8, Pușcașu 6, Par- 
canschi 3.

PROGRESUL — VOINȚA 
BUCUREȘTI 60—58 (28—30).
După eforturile depuse sîmbă
tă de sportivele de la Progre-

lot mai omogen, au cîș- 
după o Întrecere palpi- 
Au marcat : Pali 20,' 

16, Kirr 13, Bolovan 11 
și Csegledi cite 2 

„U“, respectiv

Simioană 25, Pușcașu 11, Ivă- 
nescu 10, Stoichiță 6, Tatu și 
Farcanschi cite 4 pentru Pro
gresul, respectiv Popescu 16, 
Grecu 14, Borș 8, Hegedus 6, 
—- - - Filip citeSlăvel, Strugaru și 
4, Tomescu 2.

Celelalte rezultate 
sîmbătă 
si ta tea 
Ploiești 
tehnica
Tg. Mureș 77—51 (38—15) ; Vo
ința București — Voința Bra
șov 89—41 (39—20) ; Crișul
Oradea — Rapid 75—59 (38—
27) ; Olimpia — LE.F.S. 97—67 
(56—37) ; „U“ Cluj-Napoca — 
Comerțul 71-42 (24—26) ; Uni
versitatea Timișoara — Rapid 
70—41 (24—13) ; Olimpia — 
Crișul 87—60 (45—24) ; C.S.U. 
Ploiești — Voința Brașov 59— 
66 (29—31) ; Politehnica —
LE.F.S. 73—45 (39—22).

Paul IOVAN
Astă seară, In sala Rapid, 

de la ora 18, va avea loc un 
meci internațional de baschet 
masculin intre Rapid și repre
zentativa Iordaniei.

și duminică :
Timișoara — 

68—54 (40—23) ; 
București — C

înregistrate 
: Univer- 
— C.S.U.

; Poll- 
- Comerțul

Echipa Steaua București, campioană a țării la sabie pe anul 
1982. De la stingă : Laurențiu Filipoiu, Florin Păunescu, Corneliu 
Marin, antrenorul Constantin Nicolae, Alexandru Chiculiță, Emil 
Oancea. (Din fotografie lipsesc Ioan Pop }i Marin Mustață aflați: 
la C.E. din Austria). Foto : I. MIHAlCA j

STEAUA CAMPIOANĂ LA SABIE
• Noua promovată In Divizia „A“ - Politehnica lași

tul de repede a fost Progresul 
București. Intr-o excelentă dis
poziție, ea a Înregistrat 3 suc
cese : 9—7 cu Tractorul și 
Victoria Cărei și 11—5 cu 
C.S.Ș. Slobozia, care au fixat-o 
în final pe locul 4. Inițial e- 
chipa C.S.Ș. Slobozia părea 
amenințată direct de retro
gradare, deoarece pierduse, cu 
10—6, un meci-cheie, cu Vic
toria Cărei, cealaltă candidată 
la... Divizia „B“. Dar. surpri
ză ! In meciul cu Tractorul, 
foarte tinerii sabreri din Slo
bozia, excelent conduși de an
trenorul N. Mihăiiescu, au gă
sit resurse penltru a termina 
ta avantaj, cu 9—7! Și, cu 
avantajul de puncte avut după 
primele două etape (+2), for
mația ialomițeană a reușit să 
rămînă In primul eșalon. Me
ciul a fost însă neobișnuit ca 
desfășurare. Astfel, de la sco
rul de 2—1 pentru Tractorul, 
echipa din Brașov a rămas în 
trei sportivi, I. Nicolae fiind 
eliminat de pe planșă, de către 
arbitrul V. Chelaru, pentru o 
dublă infracțiune, ambele pe 
fondul unei atitudini necuviin
cioase față de conducătorul 
Întrecerii. Măsura, deosebit de 
aspră (neuzitată la noi de 
multă vreme) a creat echipei 
Tractorul un handicap de 4 
înfrîngeri, pe care nu l-a mai 
puituit recupera.

Victoria Cărei retrogradează, 
după o prestație ta general 
frumoasă ta Diviza „A" (me
ciurile cu Tractorul și Pro
gresul, din ultima etapă, s-au 
detașat, printr-o calitate deo
sebită a sabrerilor din Cărei). 
Ea plătește tribut startului 
slab avut In primăvară...

A promovat In prima divizie 
Politehnica Iași (antrenor Tu
dor Ilie — neînvinsă In e'apa 
a IlI-a : 9—7 cu IEFS ți Tî- 
nărul tractorist Brașov, 
cu C.S.Ș. Unirea Iași, 
eu C.S.Ș. 1 București 
(65—59) cu C.S, Satu 
Este un meritai*, succes 
tr «norului T. Die, care 
tăria șl priceperea de 
duce pe „ _
activat, cu remarcabile perfor
manțe, mal bine de un dece
niu. Nădăjduim că titularii e- 
chipei (Tucaliuc, Michere, Scri- 
minți, Gorincu și Takacs) se 
vor strădui să reia tradiția.

Sieaua cîștigă camp:onatul 
Diviziei „A" la sabie, mult mai 
ușor decît In edițiile prece
dente. Chiar și fără aportul a 
doi dintre titulari, Ioan Pop 
și Marin Mustață (care concu
rează luni la C.E. <!' 
tria), cvartetul militar 
reștean s-a impus și 
«tapă a competiției 
încheind In avantaj 
citurile : 10—6 cu
Progresul și C.S.Ș.

din Aus- 
: bucu-
In ultima 

(a IlI-a) 
toate me- 
Tractorul, 

Slobozia, 
13—3 cu Victoria Cărei și 9—1 
(!) în partida-derby cu Dina
mo, care — prin tradiție — se 
anunța a fi cea mai echilibra
tă. Dar, spre surprinderea ge
nerală, sabrerii dinamoviști 
n-au înțeles să profite de con
junctura sus-amtatită, lăsînd 
de la început steliștilor iniția
tiva. în acest fel, Steaua și-a 
apropriat victoria la un scor 
care nu reflectă Insă diferența 
reală dintre cele două formații. 

Echipa campioană realizează 
o performanță de excepție, cu
cerind pentru a 32-a oară tit
lul național. Ultimele șapte 
dintre aceste succese poartă 
„semnătura" antrenorului Con
stantin Nicolae, un tehnician 
care excelează nu numai prin 
modestie și seriozitate, ci și 
prin dăruire și capacitate pro
fesională. Lotul folosit a cu
prins pe Corneliu Marin, Emil 
Oancea (care a concurai*. în a- 
ceastă etapă tacă nerestabiliit 
după un accident), Alexandru 
Chiculiță, Florin Păunescu- și 
Laurențiu Filipoiu, Alături de 
aceștia, ta primele două etape 
ale campionatului. s-au aflat 
Ioan Pop și Marin Mustață.

Dinamo București încheie 
campionatul actual pe locul 
secund, cu 4 victorii : 9—7 eu 
Progresul și C.S.Ș. Slobozia și 
10—6 cu Tractorul șl Victoria 
Cărei. Ps locul 3, dar după o 
evoluție modestă ta ultima eta
pă, Tractorul Brașov, care n-a 
înregistrat decît un singur 
succes : 9—7 cu Victoria Cărei. 
Antrenorii M. Ticușan șl L. 
Rohonyi motivează prestația 
ștearsă a sportivilor lor prin 
aceea că nu stat tacă restabi
liți după o succesiune de acci
dentări (Duția, Szabo).

Mai interesantă a fost dispu
ta din afara locurilor pe po
dium, trei formații fiind ta si
tuația de a lupta pentru evi
tarea retrogradării. Ceia care 
a reușit să se desprindă des-

10—« 
12—4 

și 8—8 
Mare, 

al an- 
a avut 
a rea- 

„Poli“ acolo unde a

Tiberiu STAMA

VALENTIN CONSTANTINESCU, CAMPION DE CICLOCROS

D. 
din 
nu 
In 
un 

con- 
In 

dar 
Cînd 
Pro-

Intre timp
5

Pușcașii (Progresul), Lungu și 
Pali („U"). Popa reduce din 
handicap (57—55), iar cînd mai 
erau 27 de secunde Simioană 
a beneficiat de două aruncări 
libere, dar a renunțat in fa
voarea posesiei mingii. Cînd 
mai erau 5 secunde Progresul 
a pierdut balonul, Kirr (,,U“) a 
fost faultată și, cu un calm 
olimpian, tinăra sportivă a 
marcat ambele încercări și a

Pușcașu 
un coș 
partida

(Progresul) înscrie încă 
pentru echipa sa în 

cu „V“ Clu)-Napoca 
Foto : N. DRAGOȘ

am mai crezut că vor 
să 

din fața
sul, nu
fi în stare să repete evoluția 
bună din fața campioanelor 
și In meciul de duminică cu 
Voința. Dar, spre lauda lor, 
baschetbalistele din str. dr. 
Staicovici s-au întrecut pe ele. 
După o evoluție a scorului 
palpitantă și după un meci de 
bună valoare, ele au reușit ceea 
ce puțini mai credeau : victoria 
în fața puternicei formații Vo
ința București : 60—58. în ul
timele două minute de joc, la 
scorul 58—56 pentru Progresul, 
Parcanschi a avut de executat 
3 aruncări pentru 2 puncte, 
dar le-a ratat pe toate. Tot ea, 
Insă, cînd mai erau citeva se
cunde, a luat o acțiune pe cont 
propriu și a Înscris un coș ce 
s-a dovedit hoțărîtor în stabi
lirea câștigătoarei. Au înscris :

Sîmbătă și duminică s-au 
desfășurat în Poiana Brașov 
ultimele secvențe ale activității 
cicliste pe 1982 : finalele cam
pionatelor naționale de ciclo- 
cros. Traseul acestui reușit fi
nal de stagiune, cu punct de 
plecare la cabana Junilor, din 
Poiana Mică, este pe cit de pi
toresc (are 3 km lungime), pe 
atit de dur, supunîndu-i pe 
concurenți la cel mai sever 
examen pe care îl au de tre
cut, de fiecare dată, la în
cheiere de bilanț. Premianțli : 
Valentin Constantinescu (Dina
mo) — la seniori, Vasile Mi
trache (C.S.Ș, 1 București) — 
la juniori mari și Valentin Bu
duroi (Stirom București) — la 
juniori mici.

Debutul întrecerii l-au făcut 
juniorii mici, sîmbătă diminea
ță. Cei 32 de concurenți au 
acoperit 9 km (3 „bucle" a 3 
km), lupta pentru întîietate a- 
vînd loc, de fapt, între doi 
dintre cei mai talentați repre
zentanți ai tinerei generații : V. 
Buduroi — cîștigător pe linie 
în toate cursele pe teren va
riat disputate în acest an in 
Capitală și Z. Lorincz (Torpe-

do Zămești), un ciclist de ex
cepție, care, in plus, prezen
ta avantajul de a se lntîlnl cu 
principalii săi adversari in me
diul montan, elementul lui pre
ferat. gi totuși, cel care a În
cheiat alergarea victorios a 
fost bucureșteanul Buduroi. 
Merite pentru excelenta sa 
comportare revin indiscutabil 
Si antrenorului său C. Voicu, 
care și-a plasat pe primele pa
tru locuri ale clasamentului 
probei trei dintre elevii săi. 
CLASAMENT : 1. V. Buduroi,
2. Z. Lorincz, 3. M. Minea, 4. 
M. Manolache (ambii Stirom).

Alergarea juniorilor mari s-a 
desfășurat fără istoric. Favori
tul întrecerii, Vasile Mitrache 
(C.S.Ș. 1 București), cu excep
ția primului tur (din totalul de 
5) pe care l-a încheiat în po
ziția a 4-a, a dominat dispu
ta de o manieră categorică. A 
preluat conducerea în turul 2, 
reușind apoi să se distanțeze 
de principalul său urmăritor 
M. Aldulea (CIBO Brașov) cu 
aproape un minut. Acești doi 
concurent! au făcut o cursă... 
contracronometru de toată fru
musețea. CLASAMENT ; L V.

campion na-Mitrache 38,0 
țlonal, 2. Ml Aldulea 38,44, 
C. Petcu 
39,10, 4.
39,34, 5. C. Trăistaru (C.S.Ș. 1 
Buc.) 39,52, 6. G. Coloji (Vo
ința Ploiești) 41,0.

Cea mai dinamică si intere
santă cursă a fost, totuși, cea 
a seniorilor (8 ture). A ciștigat 
în final Valentin Constantincs- 
eu (Dinamo), elevul de pină 
mai ieri al lui C. Ciccan (Me
talul Plopeni). O victorie pre
țioasă, în fața unor rivali care 
au cedat foarte greu întîietatea 
în această cursă. Ne referim 
la Gh. Butaru (Metalul Plo
peni), A. Antal (Cibo Brașov) 
si C. Nicolae (Dinamo), concu
rent! care au luptat cu multă 
dîrzenie pentru victorie. Urmă
torii clasați : 5. M. Aldulea 6. 
Șt. Bulăreanu (Metalul Plo
peni).

(Olimpia București)
V. Buduroi (Stirom)



Balcaniada de box pentru seniori

NITĂ ROBU - SINGURUL NOSTRU CAMPION!
BURSA, 31 (prin telefon). Fi

nalele actualei ediții -a Balca
niadei de box nu ne-au adus 
victoriile' scontate, deoarece 
dintre cel 8 pugiliști români 
prezențî în ultimul act al 
competiției doar Niță Robu 
(cocoș) a cucerit titlul, cei
lalți sportivi (după cum ne-a 
relatat telefonic M. Trancă, se
cretarul responsabil al federa
ției) fiind frustrat! de victorii 
prin reaua credință a unor ar
bitri. La semimuscă D. Șchiopa 
a dominat partida pe tot par
cursul, dar a fost dat învins 
la puncte de M. Gene (Tur
cia). La următoarea categorie, 
G. Angin (Turcia) b.p. L. Si- 
mici (Iugoslavia). Cocoșul nos
tru Niță Robu a boxat exce
lent si a cîștigat titlul balca
nic în fața lui Y. Kaac (Tur
cia). La pană, Z. Ensurdu 
(Turcia) b.p. K. Kosta (Grecia). 
Reprezentantul nostru la semi- 
ușoară, Viorel Ioana, a boxat

foarte bine tn fața bulgarului 
G. Ciuprenslcl, pe care I-a în
trecut detașat, dar învingător 
la puncte a fost declarat Ciu- 
prenskL Ușorul Mireea Fulger 
a pierdut la puncte meciul său 
cu iugoslavul M. Puzovici. La 
categoria următoare, Y. Alpol- 
sen (Turcia) b.p. 3. Hristos 
(Grecia). Mijlodul-mlc Gheor- 
ghe Slnilon a fost declarat pe 
nedrept Învins tn fața Iugosla
vului S. Stankovld, tar mijlo
ciul Dumitru Senclue, după ce 
l-a trimis Ia podea tn ru ndul 2 
pe D. Skaro (Iugoslavia), care 
a mai primit și un avertis
ment, a fost șl el învins de... 
juriu. Celelalte rezultate fina
le : semigrea: P. Tadid (Iu
goslavia) b.ab. 3 S. Karochele 
(Turcia), grea: V. Bosakov 
(Bulgaria) b.p. D. Peci (Iugo
slavia), supergrea : A. Sallhu 
(Iugoslavia) b.p. H. Kaya (Tur
cia).

A ÎNCEPUT olimpiada de șah
formațiile României

Lucerna. Sîmbătă au început 
în sala de expoziții din această 
localitate elvețiană întrecerile 
Olimpiadei șahiste, aflată la a 
25-a ediție la bărbați și la a 
10-a ediție la femei, la care 
participă peste 700 de competi
tori.

Iată cîteva dintre rezultatele 
înregistrate în prima rundă a 
competiției : BĂRBAȚI (98 e- 
chipe) : U.R.S.S. — Noua Ze- 
elandă 4—0, S.U.A. — Mongolia 
2—0 (2), Ungaria — Turcia 
4—0, Iugoslavia — Hong Kong 
4—0, Marea Britanie — Egipt 
4—0, Olanda — Siria 4—0, Ar
gentina — Liban 3—1, Ceho
slovacia — Irlanda 4—0, R.F. 
Germania — Pakistan 4—0, Is
rael — Malta 4—0, Elveția — 
Luxemburg 4—0, Suedia — 
Malaezla 4—0, Franța — Zim
babwe 2—0 (2), România — U- 
ruguay 3—1, Polonia — Tuni
sia 3—1.

au debutat victorioase

TINERII POPICARI ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI IN POLONIA

CAMPIONATELE EUROPENE DE JUDO JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

Marecek, în fața căruia a pier
dut clar Ia puncte.

Juniorul sovietic Leri Na- 
kani s-a detașat spectaculos la 
cat ușoară, obținînd trei vic
torii înainte de limită, prin 

! ippon, și una la puncte — fi
nala cu olandezul Robert 
Henneveld a fost cîștigată însă

cu o măiestrie tehnică și. în
deosebi, tactică deosebită. La 
semimijlocie, Ramon Pink (R. D. 
Germană) a devenit campionul 
continental al categoriei, însă 
a fost nevoit sg treacă prin 
multe emoții. El a terminat 
două partide la egalitate, fiind 
beneficiarul deciziile»: arbitri
lor, de învingător, prin yusel- 
gachi (superioritate tehnică).

FIȘIER DE REZULTATE

FEMEI (46 echipe) : U.R.S.S. 
— Australia 3—0, Ungaria — 
Italia 3—0, Iugoslavia — Tur
cia 2*/> — */r, România — Ja
ponia 3—0, R.F. Germania — 
Elveția 2—0 (1), Argentina — 
Egipt 3—0, Bulgaria — Islanda 
3—0, S.U.A. — Mexic 2*/r—Vi, 
Marea Britanie — Țara Gali
lor 3—0, Olanda — Indonezia 
2—1, Franța — Insulele Vir
gine 3—0, Polonia — Scoția 
2V. - ‘A

Reprezentativele de popice 
(juniori) ale României, care se 
pregătesc pentru campionatele 
mondiale de anul viitor, au sus
ținut o dublă întîlnire amica
lă cu selecționatele similare 
ale Poloniei, în localitatea Gos- 
tyn. Tinerii popicari români au 
jucat bine, ciștigind ambele 
partide : la fete cu 2 380—2 218 
p, iar la băieți cu 5 017—4 877 p. 
Cel mai eficace jucători din 
echipele noastre au fost Olga 
Psihas — 414 și Alexandru 
Szekely — 902.

GIMNASTELE ROMÂNCE CÎȘTIGĂTOARE 
ÎN OLANDA

AMSTERDAM (Agerpres). — 
în localitatea Menaldum s-a 
disputat intilnlrea internaționa
lă amicală de gimnastică din
tre reprezentativele feminine 
ale Olandei și României. Gim
nastele românce au terminat 
învingătoare cu scorul de 
138,70 — 135,30 puncte. La in

dividual compus primul Ioc a 
fost ocupat de sportiva român
că Mihaela Slănuleț, cu 38,50 
puncte, urinată de colega sa 
Magdalena Ranca — 37,80 punc
te. Locul trei a revenit olan
dezei Therese Wilmink, cu 
37,75 puncte.

CATEGORIA UȘOARA : turul 
4 : Bolcio Bolanov (Bulgaria) 
b.p. Ralf Matusche (R.F. Germa
nia), Jon Idarreta (Spania) b. 
ippon Torsten Oehmingen (R.D. 
Germană), Franck Mau ger 
(Franța) b.p. Jean Biderbost 
(Elveția), Massimo Sulll (Italia) 
b.p. Kokall (Turcia), Stephan 
Laats (Belgia) b.p. Kay Biork- 
lund (Suedia) : tund 2 : Boianov 
b.p. Ștefan Nagy (România), 
Joscf Rosenlechner (Austria) 
b.p. Idarreta, Waldemar Legien 
(Polonia) b. ipp. Mauger, Leri 
Nakanl (URSS) b. lpp. Roman 
Chj noranskl (Cehoslovacia); Sulll 
b. lpp. Attila Toth (Ungaria), 
Robert Henneveld (Olanda) b.p. 
Martin McSoriey (Anglia), Laats 
b. ipp. Johannes Wohlwend 
(Liechtenstein), Stanko Simonovio 
(Iugoslavia) b. ipp. Dias Nikas 
(Grecia) : turul 3 : Rosenlechner 
b.p. Boianov, Naka.nl b. ipp. Lo- 
gien, Henneveld b.p. Sulll, Si
monovio b.p. Laats : turul 6 : 
Nakanl b. lpp. Rosenlechner, 
Henneveld b. ipp. Simonovio : 
recalificări : Boianov b. ipp. I- 
darreta, Legien b. y.g« Chyno- 
ranskl, Sulll b. lpp. McSoriey, 
Lasts b. lpp. Nlkas, Legien b. 
lpp. Boianov, Sulll b.p. Laats : 
semifinale : Legien b. ipp. Si- 
monovlc, Rosenlechner b. ipp. 
sulll : finala : ’ ~
Henneveld.

CLASAMENTUL 
kani (URSS) — 
pean, 2. Robert

Nakani b. p.
: 1. Leri Na- 
campion euro- 

,___ , _ ______  Henneveld (O-
Innda), 3. Waldemar Legien (Po
lonia) șl Josef Rosenlechner 
(Austria), S. Massimo Sum (I- 
talia) și Stanko Simonovle (Iu
goslavia) .

CATEGORIA SEMIMIJLOCIE : 
tarul 1 : Krazysztof Kaminski 
(Polonia) b.p. loanls Skoutaris 
(Grecia), Branislav Marecek (Ce
hoslovacia) b.p. Nlcolae Vega 
(România), Johan V. Heest (O- 
1 arida) b. lpp. Yusut Saral (Tur
cia) : turul 2 : Andrei Voroblev 
(UftSS) b.p. Kaminski, Ramon 
Pink (R.D. Cermană) b.p. Pa
trice Moslmann (Elveția), Ma
recek b.p. Ray Stevens (Anglia), 
Roland Schell (RJ. Germania) 
b. lpp. Chris Daela (Belgia), 
Heest b.p. Peter Christensen 
(Danemarca), Dlmltar Kostadt-

nov (Bulgaria) b.y,g. J. Luls 
Bulz (Spania), Jean-Paul Leur«l 
(Franța) b.p. Ralf Osttins (Sufe
rita), Laszlo Szakace (Ungaria) 
b.p. Leonardo Collela (Italia) : 
turul 3 s Pink b.y.g. Voroblev, 
ScheU b.p. Marecek, Kostadlnqv 
b.y.g. Heest, Szakacs b.p. Leu- 
rd : tund « : Pink b.y.g. ScheU, 
Szakacs b. lpp. Kostadlaov : re
tail licări 1 voroblev b.p. Mosl
mann. Daela b.p. Marecek. Heest 
b. lpp. Rulz, Leurei b. lpp. 
Collela, Daels b.p. voroblev, 
Heest b. lpp. Leurei t -----
nale : Kostadinov b.p. 
ScheU b. 1PP. Heeotl 
Pink b.p. Szakacs.

CLASAMENTUL 3 1.
Pink (R.D. German!) ___
pion european, *. Laszlo Sza- 
kaca (Ungaria), 3. Roland sebau 
(R.F. Germania) șl Dimitar Koa- 
taalnov (Bulgaria), 6. Johan V. 
Heest (Olanda) si Chris Daels 
(Belgia).

CATEGORIA SUPERUȘOARA I 
turul I: Axei Broega (R.D.G.) b.p. 
Helmuth Dietz (R.F.G.), Phillpe 
Laats (Belgia) b.y-g William Bed 
(Anglia), Pavei Botev (Bulgaria) 
bm. Buler Guler (Turcia); turul 
K: Broege b.p. Aleksandr Ste
panov (U.R.S.S.), Dușan Pukar 
(Iugoslavia) bdpp. Robert Rum 
(Elveția), Ugo Fontana (Italia) 
b.p. Laata, Marek Ryblsckl (Polo
nia) b.lpp. MiUoe Koranyi (Un
garia), Botev b-p. V. Ai Laurents 
(Olanda), Raul Osuna (Spania) 
b.y-g. Allaa Sevre (Danemarca), 
Stephan Saint Maro (Franța) 
b.y-g. Silvin Lazăr (România), 
Yigal MlzrabĂ (Israel) bdpp. 
Georgios Bltakls (Grecia); turul 
IU: Broege bdpp. Pukar, Ry 
bisckl b.p. Fontana, Botev bdpp. 
Osuna, Saint Maro b.p. Mizrahi; 
turul IVi Ryblsckl b.p. Broege, 
Botev b.p. Saint Maro: recalifi
cări: Stepanov b.p. Dieta, Fonta
na b.p. Koranyi, Laurents b.p. 
Guler, Lazâr b.top. Mizrahi. Ste
panov b.lpp. Pukar, Laurents 
b.p. Osuna, Lazlr bdpp. Lant- 
rents, Fontana b.lpp. Stepanov ț 
semifinale: Broege b.p. Lazăr, 
Fontana b.p. Saint Maro; finala: 
Ryblsdcl b.lpp. Botev.

Clasamentul L Marek Rybiseki 
(Polonia) — campion european,

remis* 
Daels, 

finala :

1. Pavel Botev (Bulgaria), 3. Ugo 
Fontana (Italia) șl Axel Broege 
(R.D. Germană), S. Silviu Lazăr 
(România) șl Stephan Saint Marc 
(Franța).

CATEGORIA SEMIUȘOARA I 
turul I: Tommy Hansson (Sue
dia) b.p. Ofer Koaz (Israel), Ste
fan Ruben (R.F.G.) b.lpp. SHvo 
Kovaclcl (Iugoslavia), tgor Skarin 
(U.R.S.S.) b.p. Klaus Praner (A- 
ustria); turul n: Kemal Gezglncl 
(Turcia) b.p. Hansson, Andreas 
Paluschek (R.D.G.) b.p. Javier 
Otero (Spania), Ruben b.p. The- 
mistoklis Xamogergakls (Grecia), 
Patrick Demenech (Franța) b.p. 
Hle Șerban (România), Skarin 
b.p. Maurizio Benvemrtl (Italia), 
Paul Sheals (Anglia) b.y-g. Ma
rio Sydler (Elveția), Tomas Ko- 
lodziejskl (Polonia) b.y-g. Ștefan 
Krumov (Bulgaria), Andras Bo
gus (Ungaria) b.y-g. Jeroen Al- 
derdlng (Olanda); turul HI: Pa
luschek b.lpp. Gezglnri, Deme
nech b.p. Ruben, Skarin b.p. 
Sheals, Rogus b.lpp. Kolodzlejskl; 
turul IV: Demenech b.y-g. Pa
luschek, Skarin b.y-g. Rogus; re
calificări: otero b.lpp. Gezglncl. 
Șerban b.p. Ruben, Benvenutl 
b.p. Praner, Sheals b.p. Benve
nutl, Kolodzlejskl b.p. Aldefdlng, 
Șerban b,p, otero, Sheals b.lpp. 
Kolodziejskl; semifinale: Șerban 
b.p. Rogus, Paluschek b.p. Sheals; 
finala: Skarin b.p. Demenech.

Clasamentul : L Igor Skarin
(U.R.S.S.) — campion european, 
3. Patrick Demenech (Franța), 3. 
Iile Șerban (România) șl Andreas 
Paluschek (R.D. Germană), Ș. An
dras Rogus (Ungaria) șl Paul 
Sheals (Anglia).

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE GIMNASTICA RITMICA

Stavanger. Concursul indivi
dual din cadrul campionatului 
european de gimnastică ritmi
că a prilejuit o dispută foarte 
echilibrată, încheiată cu un 
punctaj egal, intre două can
didate la primul toc. în acest 
fel, cele două gimnaste și-au 
împărțit succesul și Europa are 
in acest an două campioana. 
Este vorba de tinerele Anelia 
Ralenkova (Bulgaria) șl Dalia 
Kutkaita (U.R.S.S.). Ambele au

primit același număr de punc
te : 39,40 I

Pe locurile următoare s-au 
clasat : 3. Ilana Raeva (Bulga
ria) 39,35 p, 4. Irina Devină 
(U.R.S.S.) 39,10 p, 5. Liliana
Ignatova (Bulgaria) 38.95 p, 6. 
Daniela Eosanska (Cehos va
ria) 38,13 p, 7. Galina Belug.a- 
zova (U.R.S.S.) 33,20 p, 8. U- 
buse Mojzisova (Cehoslovacia) 
38,05 p, 9. Regina Weber (R. F. 
Germania) și Iveta Havlickova 
(Cehoslovacia) 38,00 p.

JUNIORII ROMANI-Pf PRIMELE LOCURI 
LA BALCANIADA DL LUP IE

Juniorii români au avut o 
comportare remarcabilă la în
trecerile balcanice de lupte 
greco-romane și libere, dispu
tate, timp de trei zile, la Salo
nic. Pînă la închiderea ediției, 
am aflat că in reuniunea fi
nală pentru locurile 1—2 s-au 
calificat : C. Chlriță. C. Uț*.

CAMPIONATELE EUROPENE DE SCRIMA

A. Arghira, I. Herțea, A. Glonț 
șl L Grigoraș, locul 3 fiind o- 
cupat de : M. Cișmaș, Gh. Savu, 
L Gheraslm și Șt Palinca, — 
la „greco-romane", Iar în lupta 
pentru titlurile balcanice de la 
stilul „libere" au rămas (in fi
nale) : N. Hincu, G. Kerekeș, 
L Rișnoveanu, R. Cipriau, AL 
Ballay, pe locul 3 situindu-se I 
BL Popa șt L. Gergely.

0 NOUĂ FORMULĂ Ă „CUPEI MONDIALE" LĂ SCW
ZURICH, 31 (Agerpres). — 

Intrunllt Ia Basel, Comitetul 
de organizare a „Cupei Mon
diale" la schi alpin a propus 
o nouă formulă de desfășurare 
a acestei competiții, formulă ce 
prevede două faze: una de caii fi - 
care și alta finală. în urma punc
telor acumulate In prima fază, 
primii 45 clasați se vor cali
fica pentru etapa finală ce se 
va desfășura în luna martie.

Da asemenea, se preconizează 
ca in viitor tn februarie să nu 
se desfășoare concursuri pentru 
„Cupa Mondială*, această lună 
fiind rezervat! competițiilor 
naționale.

Acesta propuneri ucmeasă 
să fie ratificate OB prilejul 
reuniunii Comitetului federa
ției internaționale da schi 
(F.LS.) ce va avea toc Intre 
1 și 3 decembrie la Roma.

TELEX • TELEX • TELEX
BOX • Englezul Pat Cowdell 

și-a apărat cu succes titlul de 
campion european, cîștigînd prin 
oprirea luptei (rep. 12) de către 
arbitru tn meciul, susținut la 
Zurich, cu elvețianul Scpp Iten. 
• Americanul Marvin Hagler, 
campion mondial la cat. mijlo
cie (ambele versiuni WBA șl 
WBC), șl-a pus titlul în joc în 
fala venezuelanului Fuigencio 
Obelmeijas, pe care l-a învins 
pnn k.o. In rep. S, în gala des
fășurată în Italia, la San Remo.

handbal • Turneul masculin 
de la Emmelrood (Olanda) a pri
lejuit următoarele rezultate : o-

Proba de floretă fete din ca
drul C.E. a_fost cîștigată 
italianca 
(8—8 in 
Ștefanek 
Guzganu 
timp ce 
rămas in

Tot In 
șl Kuki, 
masculină. 
Harper — _ . _ __ _
directe, el a tras în compania 
lui Somaly — Ungaria, pe care

. _ de
Dorina Vaccaroni 

finală cu Gertrude 
— Ungaria). Elisabela 
a ocupat locul 7, in 
Cala Ruparcsica a 
recalificări.
recalificări s-a oprit 
tn proba de floretă 

După 5—10 cu 
Anglia, în eliminările

l-a învins cu 10—6. 
pierdut cu 10—7 la 
R.F.G. Pentru turneul 
acestei probe s-au 
printre alții, Nunta, Borella , 
Cervi (Italia), Behr, Gay ți 
Helm (R.F.G.).

în proba de spadă, victoria a 
revenit elvețianului Oliver Ca- 
rrard.

Azi, 
sabie, 
tanțil 
Marin

Apoi a 
Gay — 
final al 
calificat, 
orella șl

în ultima probă, cea de 
vor concura șl reprezen
tării noastre Ioan Pop șl 
Mustață.

AGENDA SĂPTĂMlNII
1 noiembrie

1 noiembrie

1

4

S

noiembrie

noiembrie

noiembrie

HALTERE: campionatele europene de juniori, 
la Haskovo (pin! la 3.XI); TIR: campionatele 
mondiale, la Caracas (pin! la 14.XI); TENIS : 
turnee internaționale, la Stockholm, Quito, Hong- 
Kong (pini la 7.XI) tn cadrul marelui premlu- 
masculln, la Amsterdam (pin! la 7.XI) In cadrul 
marelui premlu-femlnln -------------------------- —
Algeriei (ptnă La 13.XI).
CĂLĂRIE: concurs Internațional, la New York 
(pînă la 7.XI); BASCHET: Cupa cupelor, optimi 
de finală; BOX: campionatul mondial la muscă 
(W.B.C.) Freddie Castillo (Mexic) — Eleoncio Mer
cedes (Rep. Dominicană), la Los Angeles.
FOTBAL: turul doi (retur) tn competițiile euro
pene, C.E. de juniori: Ungaria — Austria, Dane
marca — Suedia; BASCHET: meciuri In cadrul 
„Cupei Liliana Ronchetti" șl in „Cupa Koraci"; 
HANDBAL: „Cupa polară" — femei, în Norvegia. 
TENIS: meciul feminin Anglia — S.U.A., la Lon
dra; BASCHET: meciuri In C.C.E. și Cupa cupelor. 
BOX: campionatul mondial la muscă (W.B.AJ 
Santos Laciar (Argentina) — Steve Muchokl (U- 
ganda), la Copenhaga.

AUTOMOBILISM: raliul

• TELEX • TELEX Q TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX « TELEX ® TELEX
landa — Israel 31—11 (13—13),
Franța — Italia 13—13 (8— 7).

POLO • Cupa campionilor eu
ropeni, sferturi de finală, la 
Dubrovnik : Dinamo Alma Ata 
(URSS) — Jug Dubrovnik 10—8 
(2—3, 1—0, 3—i, 4—3), Spandau 
„04“ (RFG) — Ruda Hvezda (Ce
hoslovacia) 10—6 (4—3, 1—3, 3—0, 
3—1), In cadrul grupei ,B’.

RUGBY 13 • La Hun, In An
glia, reprezentativa țării gazdă a 
fost Întrecut! de Australie cu 
categoricul scor de 40—4 (10—4) I

TENIS • Turneul feminin de 
la Brighton (Anglia) a fost ctș- 
tlgat de Martina Navratilova,

care a dispus in tinalâ cu 6—1, 
6—l de Cbris Evert-Lloyd. Re
zultate din semifinale : Evert- 
Lloyd — Pam Shriver 6—4, 7—5, 
Navratilova — Tracy Austin 
6—1, 6—1. In sferturi Shriver a 
Întrecut-o pe Virginia Ruzlcl cu 
4—6, 6—3, 6—3 • Paris : turneul 
masculin din cadrul Marelui pre
miu s-a Încheiat cu succesul te- 
nlsmanulul polonez Wojtek Fl- 
bak care, in sala Pierre de Cou
bertin, l-a Întrecut cu 6—2, 6—2, 
6—a pe americanul Bill Scanlon. 
In semifinale, Fibak l-a elimi
nat pe Brian Gottfried 6—3, 6—7. 
6—0, Iar Scanlon pe brazilianul

Marcos Hocevar 6—0, 4—6. 6—3. 
Intr-o semifinală a probei de 
dublu, perechea americană Lapi- 
dus — R. Meyer a dispus cu 
6—1, 7—6 de cuplul Năstase — Pa- 
natta • Kâln : turneul masculin 
contind, de asemenea. pentru 
Marele premiu, a luat sflrșlt cu 
victoria lui Kevin Curren : 2—6, 
6—2, 6—3 tn fața lui Shlomo Gll- 
cksteln • în finală la Tokio 
se înttlneso John McEnroe șl 
Peter NcNamara, care au dis
pus, în semifinale, de Mark Ed
mondson (6—3, 6—2) și, respectiv, 
de Vitas Gerulaltls (6—3, 3—6, 
6—2).

meridiane
IUGOSLAVIA (et. 13). Sara

jevo a jucat pe teren propriu 
cu nou promovata Dinamo Vln- 
kovld, pe care a invins-o cu 
4—1 1 Alte rezultate : Steaua 
Roșie Belgrad — Sloboda Tuz
la 1—8, Osljek — Zeleznicear 
1—6,

ANGLIA (et 12). Aston Villa 
a cîștigat cu scorul de 4—0 
meciul disputat pe teren pro
priu cu Tottenham I Clasa
ment : 1. Liverpool — 22 p ; 2. 
West Ham — 22 p; 3. Man
chester United — 22 p. Asioh 
Villa ocupă locul zece, cu 18 p.

ITALIA (et 8). Avellino — 
Juventus 1—1, Catanzaro — 
Genoa 2—2, Florentina — 
Cagliari 3—1, Inter — Ascoll 
2—0, Roma — Pisa 3—1, Samp- 
doria — Cesena 0—0, Torino — 
Napoli 1—1, Udinese — Verona 
0—0. în clasament : Rema 12 p» 
Verona 11 p, Torino, Juventus șl 
Inter cite 10 p.

R. D. GERMANA (et 9). Dy
namo Berlin — Aue 3—0, Jena
— Dynamo Dresda 2—1, Karl 
Marx-Stadt — Magdeburg 0—1, 
Zwickau — Lokomotive Leip
zig 0—2. In clasament l 
Dynamo Berlin 15 p, J»* 
na 14 p, Lok, Leipzig, Mag
deburg si Rostock cite 12 p.

UNGARIA (et 9). Honved — 
Csepel 3—3, Ujpesti Dozsa — 
Tatabanya 2—1, Pecs — Fe- 
renevaros 4—2, Gyor — Nyi- 
regyhaza 2—1. în clasament: 
Gy3r 18 p, Csepel 15 p, Fe- 
renevaros 13 p, Honved 12 p-

R. F. GERMANIA (et. 11).
Leverkusen — Dortmund 1—2 i, 
Hamburg — MSnchengladbach 
4—3 ; Bayern MUnchen — 
Stuttgart 4—0 1. Frankfurt do 
Main — Kfiln 3—0; Bielefeld
— Kaiserslautern 2—2 ; Braun
schweig — Bremen 
clasament conduce S. 
burg — 17 p, urmată 
mund 17 p șl Bayern
— 16 p.

3—1. în 
V. Ham- 
de Dort- 
MSnchen
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