
SEDATĂ COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, luni, 1 noiembrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român. -

In cadrul ședinței, a fost e- 
xaminat și aprobat proiectul de 
lege privind asigurarea calității 
produselor și serviciilor desti
nate obiectivelor și 
nucleare.

Comitetul Politic 
hotărit ea proiectul 
fie supus dezbaterii și adoptă
rii Marii Adunări Naționale.

în continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat un 
raport cu privire la valorifica
rea complexă a resurselor na
turale din Delta Dunării, ela
borat, la indicația tovarășului 
Nicolae Ccaușescu, de ministe
rele și organele de resort. Ra
portul cuprinde studii de spe
cialitate privind folosirea cit 
mai deplină și eficientă a te
renului, accentul punîndu-se 
pe dezvoltarea puternică a ac
tivităților economice, prin ex
ploatarea integrală și complexă 
a tuturor resurselor din această 
zonă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prie
tenie efectuată, împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu, 
perioada 12—14 octombrie, in 
Republica Populară Bulgaria.

Apreciind că vizita reprezintă 
r>,. moment deosebit de impor
tant în cronica bogată a rela
țiilor tradiționale de bună ve
cinătate și colaborare dintre 
cele două partide, țări și po
poare, Comitetul Politic Exe
cutiv a subliniat că noua întil- 
nire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov ilus
trează incă o dată importanța 
deosebită pe care o au pentru 
dezvoltarea raporturilor româ- 
no-bulgare convorbirile dintre 
cci doi conducători de partid și 
de stat.

Tovarășul 
a informat, 
pre vizita 
nîe efectuată, împreună cu to
varășa Elena Ccaușescu, în 
R.S.F. Iugoslavia, în perioada 
25—27 octombrie.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor fructuoase ale noului dia
log la cel mai înalt nivel ro- 
mâno-iugoslav, care a scos în 
jj^idență, și de această dată, 

i’Cle relații de prietenie și 
'ucrare dintre P.C.R. și 

dintre România și Iu- 
popoarele 

oficiale 
Nicolae 
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Nicolae Ceaușcscu 
de asemenea, des- 
oficială de prlete-

ca
U.C.Î., 
goslavia, dintre 
noastre. Convorbirile 
ale tovarășului 
Ceaușescu și tovarășei

Ceaușcscu cu tovarășii Petar 
Stambolici, Mitia Ribicicl șl 
cu Nikola Liublcicl s-au soldat 
cu botărirl deosebit de impor
tante.

Aprobînd in unanimitate în
țelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul vuitelor 
in Bulgaria șl Iugoslavia, Co
mitetul Politic Executiv a ee- 
rut ministerelor, altor organe 
centrale de stat să ia toate 
măsurile pentru transpunerea 
in viață a hotărîrllor convenite, 
pentru dezvoltarea tot mal In
tensă a colaborării multilate
rale dintre România și aceste 
țări vecine șl prietene.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu a făcut, de 
asemenea, o informare cu pri
vire la vizita efectuată in țara 
noastră de președintele Comi
tetului Executiv al Organiza
ției pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat însemnătatea noii in- 
tîlniri dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășul Yasser 
Arafat pentru întărirea rapor
turilor tradiționale de strînsă 
prietenie, solidaritate și cola
borare dintre Partidul Comu
nist Român, Republica Socia
listă România și Organizația 
pentru Eliberarea Palestinei, u- 
nicul reprezentant legitim al 
poporului palestinian.

în legătură cu unele proble
me organizatorice. Comitetul 
Politic Executiv a aprobat ur
mătoarele măsuri :

— eliberarea tovarășului E- 
millan Dobrescu din funcția 
de președinte al Comitetului de 
Stat al Planificării, 
tive de sănătate, 
această funcție 
Ștefan Birlea ;

— eliberarea 
Gheorghe Stoica 
de viceprim-mlnisfru al 
vernului ;

— eliberarea tovarășului 
M. Nicolae din funcția de 
nistru secretar de stat la 
nisterul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Interna
ționale, șef al Departamentului 
cooperării economice interna-, 
ționalc, și numirea sa in func
ția de viceprim-ministru al 
guvernului ;

— numirea tovarășului loan 
Totu in funcția de viceprim- 
ministru al guvernului.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit înființarea pe lingă 
Consiliul de Miniștri a Depar- 

. tamentului pentru contractarea 
și achiziționarea produselor a- 
gricole.

C.C. Al P.C.R
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Victoria cu Franța trebuie pe deplin valorificata

„VIITOARELE SUCCESE LE VOM OBȚINE
CU TOT MAI MULȚI RUGBYȘTI DE CLASA»
Antrenorul federal V. îrimescu comentează jocul cu XV-le francez
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★
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, unele 
probleme curente ale activității 
de partid și de stat

Dispută la... cote înalte. Domină tușa Dumitru (in stingă) și Condom. Foto : Dragoș NEAGU 
Nu sînt prea mulți oameni in 

rugbyul internațional care să 
aibă în palmares atîtea victorii 
asupra echipei Franței ca Va- 
leriu îrimescu 1 De trei ori 
prezent în teren, ca jucător de 
treisferturi, în patru rinduri in 
calitate de responsabil al re
prezentativei, V. îrimescu — 
încă tinăr, împlinind chiar mii- 
ne 43 de ani — a contribuit 
direct la toate cele șapte suc
cese ale tiaționalei României tn

tradiționalele intîlnirl cu XV-le 
„cocoșului galic". Despre cel 
mai recent dintre aceste suc
cese (13—9, duminică), am pur
tat o discuție la puține momen
te după ce reputatul comenta
tor Henri Garcia, redactor-șef

al ziarului parizian „L’Equi- 
pe“, ținuse să-l felicite și, se 
înțelege, să-1 „descoasă".

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Revista presei franceze
ii

La campionatele europene de haltere-juniori

DOREL MATEEȘ 
DE ARGINT

A CUCERIT TREI MEDALII 
LA CATEGORIA MUSCĂ

© Sportivul român a corectat recordul național de seniori © 
Andrei Socaci pe locul 4 fa cat. pană

1 La Haskovo (Bulgaria) au 
început campionatele europene 
de haltere pentru juniori. Du
pă primele întreceri ne-au so
sit vești bune despre compor
tarea unor sportivi români.

La categoria muscă, DOREL 
MATEEȘ de la C.S. Onești 
(antrenor Mugur Saranciuc) a

cucerit trei medalii de argint, 
cu rezultate excelente : 222,5
kg la total — record național 
de seniori (v.r, 220 kg — I. 
Hortopan și V. Cocioran), 973 
kg Ia „smuls" și 125 kg la „a- 
runcat" — record național de 
juniori (v.r. Ion Bălaș cu 122,5 
kg).

_ Performanța remarcabilă a 
tînărului nostru sportiv (născut 
la 25 octombrie 1964, în comu
na Ștefan cel Mare — jud. 
Bacău), ns determină să spe
răm că Dorel Mateeș va înre
gistra în continuare progrese 
pentru a fi la Jocurile Olim
pice de la Los Angeles unui 
dintre candidați! români la o 
medalie.

Un alt sportiv român, An
drei Socaci (de la Unirea Al
ba Iulia — antrenor, Ștefan 
Sturza), s-a clasat al 4-lea la 
categoria pană cu 250 kg.

Iată rezultatele complete la 
primele categorii:

MUSCA (52 kg) : 1. Nena
Terjinski (Bulgaria) 235 kg

(Continuare tn pag. a 4-a)

Presa franceză, în ansamblul 
ei, socotește victoria românilor 
foarte logică, chiar dacă ea a 
fost obținută in ultimele 5 
minute. Astfel, Henri Garcia 
scrie In l’Equipe : „Sigur, 
francezii pot fi decepționați 
pentru că au ratat de atit de 
puțin victoria, dar, ințelegin- 
du-le decepția, trebuie să ad
mitem că românii au meritat 
succesul. Adevărați „cuceritori 
ai balonului" au fost acești ad
mirabili înaintași români care 
s-au arătat mai superbi decit 
au fost vreodată". In același 
ziar, Jacques Carducci subli
niază sub titlul „Singuri ro

mânii și-au ținut promisiunile" 
că „Ei (n.r. românii) au atacat 
chiar dacă nu întotdeauna in- 
tr-o manieră strălucitoare, fă- 
cind, probabil, un nou pas im
portant și nimeni nu se mal 
îndoiește că oricind ar fi in
terlocutori valabili intr-un vi
itor turneu ai celor... 6 națiuni. 
Victoria lor este justă pentru 
că recompensează echipa caro 
a dominat, care a întreprins 
mai mult". Jean I’etriacq ti
trează în FRANCE SOIR ; 
„Combatanții erau români" și 
continuă : „Onestitatea ne o-

(Continuare in pag. a 4-a)

Sub genericul „Daciadei"

DINAMOVIAOA DE ATLETISM A REVENI I
ÎN ACESI AN

MECIUL ITALIA - ROMÂiVIA,
DE FOTBAL SE VA

După cum se știe, la 4 de
cembrie este programat me
ciul de fotbal dintre primele 
reprezentative ale Italiei și 
României din cadrul Prelimi-

DIN PRELIMINARIILE C. E.
DISPUTA LA FLORENȚA

nariilor C.E. Forul de specia
litate din Italia a comunicat 
că partida se va desfășura pe 
Stadio Comunale din Flo
rența.

Orașul Cimpulung Muscel, 
cu bogate tradiții In atle
tismul românesc, care a dat 
țării sportive de valoare 
mondială în această disci
plină, a fost ales ca gazdă 
a Dinamoviadei de atletism, 
finala pe Ministerul de 
Interne din acest an. Des
fășurată sub genericul ma
rii competiții sportive națio
nale „Daciada", întrecerea a 
reunit Ia startul celor 5 pro
be aproape 150 de concu- 
renți — elevi, militari in 
termen și cadre — care au 
făcut dovada integrării e-

POMPIERILOR
xercițiului fizic și sportului 
în viața tinerilor competi
tori, în activitatea ostășeas
că, punct important în pro
gramul de pregătire de lup
tă și politică. Programată 
inițial pentru o dată anteri
oară, cînd ar .fi beneficiat 
de un timp mai generos, fi
nala s-a consumat pe o vre
me friguroasă dimineața și 
mai caldă spre sfîrșit, si
tuație care a impietat asu-

Mirceo COSTEA

„Serie” la 800 m(Continuare in pag. 2-3)



„ZIUA SPORTULUI 
PENTRU TOATE VÎRSTELE"

Ceasuri de toamnă In Parcul 
Tineretului din Capitală, ulti
ma ii din octombrie, dar cu 
soare călduț, cu podoaba die 
vară a plopilor vînturată pe 
alei ca niște bănuți de aramă. 
Ș-n acest decor era multă 
larmă, larma copiilor ce se 
bucurau, ca întotdeauna, de 
farmecul întrecerilor sportive. 
Aceasta pentru că duminică a 
fost cea de a 5-a... etapă a u- 
nei acțiuni de inspirație a 

denumită „Ziua 
sportului pentru toate vîrste- 
le“. Duminică a fost, așadar, 
rindul Sectorului 5 să pună 
sttpînire pe frumosul parc. 
Și au răspuns „prezent" la 
chemare cîteva mii de iubitori 
de jo-acă și mișcare în aer li
ber. Organiza'orii au dedicat 
acțiunea — aflată sub generi
cul „Daciadei" — apropiatelor 
mari evenimente din viața po
porului nostru : Conferința na
țională a partidului și c®a de a 
35-a an versa re a Republicii. 
Am urmărit o dimineață în
treagă frumosul spectacol de 
Pe alei, de pe terenurile de 
sport ale bazei dinspre șos. 
Olteniței și pe platoul cu iarbă 
ruginie, pentru că duminică a 
fost liberă joaca pe iarbă și atît 
au așteptat iubitorii balonului 
rotund. Ca de atîtea alte ori, 
punctul de greutate al progra
mului l-au constituit întrece
rile de cros, accesibile și dă
tătoare de satisfacții, deopotri
vă, concretizate în diplome 
ale > „Daciadei" și frumoase 
pionii. Elevilor Adriana Ursu și 
Cătălin Brănescu (Șc. gen.

150), categoria 6—10 ani, aler
gările le-au adus primele lor 
diplome sportive, iar pentru 
Doina Iile, Liceul industrial 
Buftea, victoria de duminică 
era cea de-a... lQ-a în întreceri 
de cros. Am notat nume de 
cîștigători ca : Aurel Stanciu 
(I.A.V.B.) și Adrian Mitrea 
(Șc. gen. 196), Gabriela Bădu- 
lescu (Șc. gen. 188) și Maria 
Alexandru (Postăvăria româ
nă), elevi și tineri muncitori, 
dar o impresie aparte ne-au 
produs-o o seamă de oameni 
mai puțin tineri, veniți aici in 
ținută de sport, să alerge 
'„pentru sănătaitea noastră", 
cum se exprima cineva. Pildui
toare exemple : Nicolae Dinu 
— profesor universitar, Viorel 
Visarion — director la Centrul 
național de fizică, Nicolae 
Neacșu — specialist la Electro
magnetica, Nicolae Popcov — 
handicapat fizic, oameni a- 
proape de virsta pensionării. 
Am mai notat frumoasa evo
luție _ a studenților Mirela și 
Cătălin Fluieram (soți) la ci
clism, ca și cîștigători i între
cerilor de patinaj pe rotile, 
Camelia Popovici (Șc. gen. 2) 
și Daniel Pralea (Șc. gen. 147), 
precum și numele unor ini
moși profesori veniți să spriji
ne buna desfășurare a între
cerilor : Doina Uță și Elena 
Iatan (profesor de desen) de 
la Șc. gen. 115, Bodies Șaba- 
nov (Șc. gen, 135), Gabriel Sil- 
vășan, Radu Itu, ca și pre
zența președintelui C.E.F.S. al 
sectorului 4. Gheorghe Dumitru.

Viorel TONCEANU

DÎNAIWVIADA DE ATLETISM
(Urmare din pag. 1)

pra performanțelor propriu- 
zise.

Finala 
atletism 
succesul 
pierilor, 
tanți au 
la patru 
mai accidentarea militarului 
Liviu Șerban 
victoria și în 
cea probă în 
scăpat astfel 
le-au lăsat 
întrecere următoarele 
locuri pe podium...

Să reținem organizarea 
bună a concursului, asigu
rată de oameni cu veche 
experiență din oraș și ju
deț și să notăm pe merituo
șii ccupanți ai primelor trei 
locuri, răsplătiți cu frumoa
se cupe, medalii, diplome și 
premii în obiecte :

Dinamoviadei de 
a fost marcată de 
categoric al pom- 
ai căror reprezen- 
ocupat primul loc 

dintre probe și nu-

i-a privat de 
cea de a cin- 
care, dacă au 
locul întîl, nu 
tovarășilor de 

două

lt>0 m : 1. Ștefan Dobre 
(Pompieri I), 2. Constantin 
Rusu (P. I), 3. Emil Arde- 
leanu (P. II) ; 800 m 
sile Diaconiuc (P. I), 2. 
col te Vestan (P. I), 3. 
zar Corbei (Băneasa 
3000 m : 1. Constantin 
c&șean (P. I), 2. Viorel 
povici (Băneasa II), 3. 
colae Harasemiuc . 
lungime : 1. Nleolae Cozma 
(P. I), 2. Mihai Amarghioa- 
lei (Jiul), 3. Iosif Szabo 
(Someș) ; aruncarea grena
dei : 1. Ion Crecan (Someș),
2. Gheorghe Cioclea (P. I),
3. Dorin Noge (P. II) ; 2000 
m cadre : 1. Gheorghe Co
tor oană (P.I.), 2. Constantin 
Roșu (Dinamo 
3. Adrian Stoica (D. 
ria).

Clasament general 
chipe : 1. Pompieri I, 
neasa II, 3. Jiul, -4. 
pieri II, 5. Someș, 6. Cîm- 
pina.
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ATENȚIE TOT MAI MARE LA EȘALONUL DE ADOLESCENȚI Dm{
lindțâniintclc unei compclifli continentale de Juniori - aliată la nivelul seniorilor •

Toate datele converg pentru a 
demonstra că timp de trei zile 
capitala Județului Dîmbovița a 
fost gazda unul concurs conti
nental de o neașteptată amploare, 
cu implicații importante în stra
tegia generală sportivă interna
țională. Să rememorăm, deci, cî
teva cifre esențiale legate de a- 
ceste campionate europene de 
judo pentru Juniori : 126 concu- 
renți din 23 de țări, 25 de arbi
tri străini, 13 ziariști de peste 
hotare, 4 echipe străine de filma
re, grupe de turiști străini din 
Anglia, Bulgaria, R. D. Germană, 
Olanda, Polonia și Suedia. Aces
tui succes cifric ar trebui să-i a- 
dăugăm prezența zilnică a aproa
pe 2 000 de spectatori tîrgovișteni, 
care s-au arătat cunoscători și 
entuziaști față de un sport de 
sorginte orientală despre care 
pînă acum un deceniu abia de 
se știa ceva pe meleagurile noas
tre. Iar acum, iată, vin la Tîr- 
goviște să privească șl să se in
struiască grupuri organizate de 
școlari șt sportivi, judoka înce
pători sau avansați, din 
Oradea, Adjud, Făgăraș, 
rești, Alexandria, Ploiești eic. 
înșiși' oficialii străini prezenți au 
mărturisit surprinderea și plăce
rea de a remarca în Sala spor
turilor dîmbovjțeană a tabelelor 
electronice de fabricație locală și 
a unul excelent sistem de secre
tariat de concurs. Era în subtext

Arad, 
Bucu- 

etc.

un compliment indirect șl pen
tru municipalitate (primarul 
Victor Bordea fiind șl președinte
le Comisiei de organizare), pre
cum și un elogiu la adresa ca
pacității organizatorice a mișcă
rii sportive românești, pusă din 
nou, cu succes, la probă, într-un 
oraș de provincie care s-a dove
dit la înălțimea misiunii.

Concursul în sine, deschis ti
nerilor de pînă la 19 ani, a pur
tat nu numai în aspectele exteri
oare, în ambianță — valențele 
unei mari competiții, putînd su
porta comparația cu orice cam
pionat continental de seniori. A- 
ceasta este probabil trăsătura cea 
mai importantă din noianul de 
observații pe care le-a permis 
întrecerea de la Tîrgoviște. N-a 
fost o întrecere de copii, dintre 
cele pe care le tratăm obișnuit 
cu îngăduință, considerîndu-le 
drept porți spre perspectivă ; în 
bărbăția adevărată, atît de a- 
proplată de virsta și virtuțile se
niorilor, am văzut aproape o 
contopire cu competițiile acesto
ra, semnificativă și importantă 
din punct de vedere al concepți
ei pregătirii de viitor. În Sala 
sporturilor din Tîrgoviște trimisul 
special al ziarului parizian 
,.1’Equipe*,  Jean-Franțois Ago- 
gue, ne spunea că numai un con
curs de seniori putea să-i ofere 
un spectacol de asemenea nivel 
tehnic și să-1 obosească prin ne-

curmata captare a atenției I
Ce învățăminte sînt de tras 

pentru noi 2 Judo-ul, disciplină 
tînără in țara noastră, a reușit 
să aibă în scurtă vreme un nu
măr mare de practicanțl (din 
păcate, nu și specialiști în ace
eași proporție !). Eforturile făcu
te de-a lungul anilor au adus și 
unele succese. însemnătatea dată 
unei competiții internaționale de 
juniori arată că trebuie să ne 
îndreptăm atenția tot mai mult 
asupra acestui eșalon de adoles
cenți, receptivi, captivați de fru
musețea unui sport cu caracte
ristici combative (oricum mal a- 
propiat de înclinațiile tineretului 
nostru decît oricare alte discipli
ne ale „artelor marțiale" la mo
dă). Trebuie să perseverăm — 
independent de rezultatele. de 
moment — într-o direcție care se 
vădește- a fi un adevărat curent 
internațional : numai cu juniori 
buni ASTAZI putem avea MtINE 
veritabili concurențl olimpici !

Iar dacă Tîrgoviștea s-a putut 
bucura de a avea un fiu al ur
bei, pe elevul Valentin Bazon, 
de la Liceul industrial nr. 4, 
printre concurențil la campiona
tul european — să facem în așa 
fel îneît tot mai multe orașe ale 
țării să-șl vadă fiii fn mari com
petiții internaționale ; Iar dacă 
se poate, chiar pe treptele po
diumului lor !

Victor BÂNCIULESCU
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SPORTIVI ROMANI ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
ECHIPELE DE JUNIORI VICTO
RIOASE Șl IN ÎNTÎLNIREA 
VANSĂ CU FORMAȚIILE

POPICE ALE POLONIE!

FE
DE

aleSelecționatele de juniori 
țării noastre au cîștigat și 
partidele revanșe cu reprezen
tativele de popice ale Polo
niei, în Întîlnirea disputată la 
Gostyn. La băieți, ca și în 
primul joc, reprezentanții noș
tri au fost net superiori, cîș- 
tigînd cu scorul de 4956 — 
4716 p d, cel mai bun jucă
tor fiind, și de data aceosta. 
Alexandru Szekely (Progresul 
Oradea) cu 883 pd. La fete 
am cîștigat cu 2293—2259 pd, 
prima jucătoare din formația 
noastră fiind Mariana Borta 
(Voința București) cu 397 pd.

Deci' scor general : 4—0 în 
dubla înitîlnire cu Polonia.

în compania selecționatei Bul
gariei. Astfel, astăzi și mîine, 
in sala Floreasca, de la ora 
17,30, vom asista la două întîl- 
niri România — Bulgaria., me
ciuri care se vor repeta sîm- 
bătă și duminică la Lovecl, în 
Bulgaria. Aceste partide înlo
cuiesc în program Campionatul 
Balcanic de seniori, pe care fe
derația greacă și-a declinat po
sibilitatea de a-1 organiza.

Programul de astăzi, din sala 
Floreasca, este următorul : ora 
16. România-tineret — Româ- 
nia-juniori ; oria 17,30, Româ
nia — Bulgaria. Partida senio
rilor va fi condusă de cuplul 
de arbitri Haide-Tekauer din 
Ungaria.

IN MECI REVANȘĂ, ROMÂNIA 
- R. D. GERMANA 6-6, 

LA BOX JUNIORI

I

AZI Șl MÎINE, ÎN SALA FLO
RE ASCA, DUBLA INTÎLNIRE DE 

HANDBAL MASCULIN 
ROMANIA - BULGARIA

Reluîndu-și recent pregătirile 
pentru J.O. de la Los Angeles, 
lotul nostru masculin de hand
bal — condus de antrenorii Ni
colae Nedef și Lascăr Pană — 
ane In această săptămînă po
sibilitatea unor prime verificări

CLASAMENTELE DIVIZIEI „A" DE BASCHET FEMININ
© Clasamentul Diviziei „A" de 

baschet feminin după jocurile ce
lui de al treilea turneu, care au 
Încheiat tuful competiției :

1. „U“ Cj.-Nap. 11 11 0 868 :622 22
2. Voința Buc. 11 9 2 740:567 20
3. Olimpia Buc. 11 8 3 751:612 19
4. Prog. Buc. 11 7 4 654:679 18
3. Politehnica 11 7 4 740:645 18
6. Crișul Or. 11 6 5 762:733 17
7. Univ. Timiș. 11 5 6 641:604 16
8. Comerțul 11 S 6 601:669 16
9 Voința Bv. 11 3 8 585:754 14

10. Rapid Buc. 11 2 9 555:735 13
11. C.S.U. PI 11 2 9 671:776 13
12. I.E.F.S. Buc. 11 1 10 669:845 12

Următorul turneu va avea loc
la Ploiești, între 12 ?i 14 noiem-
brie.

© în clasamentul Trofeului
eficacității”, oferit de ziarul

„SPORTUL*,  Magdalena Pali 
(„U*  Cluj-Napoca) conduce cu 
252 p. O urmează : 2. Camelia 
Solovăstru (Voința Brașov) 213 
p, 3. Georgeta Simioană (Progre
sul) 182 p, 4. Ștefania Borș (Vo
ința București) 175 p, 5. Lumini
ța M&ringuț (I.E.F.S.) 171 p, 6.
Marilena Froiter (Olimpia) 170 p, 
7—8. Maria Bărăgan (Politehnica) 
șl Constanța Grigoraș (C.S.U. 
Ploiești) 168 p, 9. Valeria Che- 
pețan (Universitatea Timișoara) 
153 p, 10—11. Elena Opriciu (Co
merțul) șl Verglnia Popa („U" 
Cluj-Napoca) 152 p, 12. Măndica 
Clubăncan (Olimpia) 151 p, 13. 
Suzana Pîrșu (Politehnica) 145 
p, 14. Maria Leitner (Crișul) 143 
p, 15. Florentina Nicola (I.E.F.S.) 

141 p, 16. Lucia Grecu (Voința 
Buc.) 140 p, 17. Alexandrina Bî- 
ră (Olimpia) 136 p, 18. Ilona

Chvatal (Politehnica) 135 p, 19. 
Elena Pușcașu (Progresul) 134 p, 
20—21. Lavinia Blîndul *
și Suzana Grunwald 
Brașov) 132 p.
• Progres simțitor în 

mentul (neoficial) al indisciplinei, 
alcătuit prin acumularea greșeli
lor tehnice : doar trei sportive 
sancționate, față de 13 în primul 
turneu și cinci în cel de al doi
lea. Cele aflate în culpă la tur
neul din sala Floreasca au fost : 
Liliana Ciobotaru (C.S.U. Ploiești) 
— recidivistă, Mariana Kapelovies 
(Rapid) și Maria Leitner (Crișul). 
Tată clasamentul pe echipe : 
C.S.U. Ploiești 5 g.t., Voința
București și I.E.F.S. cîte 3 g.t., 
Voința Brașov, Politehnica Bucu
rești și Rapid cîte 2 g.t., Progre
sul, Universitatea Timișoara, O- 
limpia șl Crișul cîte 1 g.t.

(I.E.F.S.)
(Voința

clasa-

ALERGĂRILE DE FOND, UN SPECTACOL EXCELENT

tn Sala sporturilor din Ga
lați s-a disputat întîlnirea re
vanșă dintre reprezentativele

de box juniori ale României și 
R. D. Germane. Peste 1 500 de 
spectatori au urmărit întreceri 
spectaculoase, unele de bună 
valoare tehnică, în care tine? 
rii pugiliști au demonstrat fru
moase calități fizice și tehnice.

După cele 12 partide dispu
tate, de la semimuscă la su- 
pergrea, rezultatul final a fost 
de 6—6, astfel că tinerii noștri 
boxeri nu s-au putut revanșa 
după înfrîngerea suferită in 
prima întîlnire, disputată la 
Brăila. REZULTATE TEHNICE, 
In ordinea- categoriilor (primii 
fiind sportivii români) : M. Ro
taru b.p. R. Brembardt, M. Fi- 
nețean p.p. T. Schlosser (pe 
care-1 învinsese la Brăila), C. 
Silistra b.p. A. Kese, V. Cră
ciun p.p. B. Hohn, R. Obraja 
b.p. A. Mehmert, M. Vâri p.p. 
M. Olesch, D. Lucican b.p. D. 
Krause, C. Dumitru p.p. W. 
Eiche, C. Maxim p.ab. 2 M. 
Koudele, M. Paizs b.p. A. Rath, 
D. Răcaru b.p. E. Wesp, D. 
Negresei: p.p. S. Karberg. (Te- 
lemac SIRIOPOL, coresp.).

/n Divizia la hochei

Cea de a doua rundă a tur
neului cu „numărul 4“ din ca
drul campionatului primei serii 
valorice a Diviziei „A" la hochei, 
disputată ieri seară pe patinoa
rul „23 August", a avut ca meci 
„vedetă", întîlnirea dintre echi
pele S.C. Miercurea Ciuc șl Di
namo. Meciul era important pen
tru că jucătorii din Miercurea 
Ciuc doreau să-și consolideze po
ziția secundă în clasament (fireș
te printr-o victorie !), iar dina- 
moviștli — desigur tot printr-un 
succes — să rămtnă tn cursa 
pentru treapta a doua a podiu
mului. In cele din urmă victo
ria a revenit, pe merit, formației 
S.C. Miercurea Ciuc cu scorul 
de 8—5 (2—2, 3—1, 3—2).

Jocul a fost dominat tn pri
mele minute de Dinamo Bucu
rești, care a Început în forță, 
ajungtnd să conducă in min. 15 
cu 2—0 și, pe fondul unei pres
tații superioare, să-și creeze o 
sultă de situații extrem de favo
rabile (Pisăru șl Solyom au ratat 
cu poarta goală...). Se părea, 
deci, că victoria va reveni dina- 
movlștllor. Dar „se părea" nu
mai. pentru că tn finalul primei 
reprize, tntr-un singur minut S.C.

I
J
I
i
I
I

In alergarea principală a zilei, 
i.Premiu) Titan*,  disputat pe 
distanța de 2600 m, Catren, abil 
strecurat la coardă pe linia 
dreaptă de conducătorul său N. 
Boitan, a obținut victoria în ul
timul fuleu, în fața unul buchet 
de 5 concurențl angajați în obți
nerea' victoriei. A fost cea mai 
frumoasă alergare a anului. Fe
licitări conducătorului, precum 
șl antrenorului (N. Gheorghe) 
pentru modul cum șl-a prezen
tat armăsarul. Tot din această 
formație au mal cîștigat : Diafan, 
cu M. Leontopol în sulky, cursa 
rezervată amatorilor, in care con
ducătorul a demonstrat modul 
cum trebuie concepută șl reali
zată o alergare de fond, cu un 
cal miler, și Kiralina, o mînză 
cu mari rezerve. Formația M. 
Ștefănescu a obținut două vic
torii, cu Sardonic, un mînz ce 
se anunță în anul viitor ca un 
concurent la șefia generației, șl 
Răsad, care scădind da conduce-

rea lui N. Ovezea, a acoperit un 
traseu fără greșeală, obțtnlnd o 
victorie facilă. Vrednic a produs 
prima surpriză a zilei, fiind fru
mos susținut tn lupta finală de 
ttnărul V. Vaslle, Heracle, com
plet scăpat tn handicap, șl Tri
foi, care șl-a dovedit clasa și 
forma, s-au înscris, de asemenea, 
pe lista cîștlgStorilor. Stamora 
a obținut victoria In ultima cursă 
a zilei cu prețul de 1 sec., iar 
Sufix, cu S. Ionescu, a comple
tat această listă, deși s-a handi
capat suplimentar cu un lung 
galop, dar beneficiind de apatia 
mflltor concurențl. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma da Iei 
șt s-a Închis.

25.441

Cursa
N.)

REZULTATE TEHNICE S 
I : 1. Klrallna (Gheorghe 
1:41,0, 2. Reacția, 8. Halmeu. Co
ta : clșt. 2,40, ord. ÎL ord. triplă 
47 lei. Cursa a H-a 1 1. Vrednic 
(V. Vaslle) 1:31,9, «. Aldina. Cota: 
cist. 8, ord. 40, ev. 21. Cursa a 
III-a i L Heracle (N. Nicolae)

1:30,7, 2. Robust. Cota : cîșt. 1,80, 
ord. 2,60, ev. 15. Cursa a IV-a :
1. Diafan (M. Leontopol) 1:28,2,
2. Grăbit, 3. Vigu. Cota : cîșt.
2,20, ord. 5, ev. 6, ord. triplă 131 
lei. Cursa a V-a : 1. Răsad (M. 
Ștefănescu) 1:31,8, 2. Istria. Cota: 
cîșt. 1.60, ord. 8, ev. 6, triplu 3—
4— 5 33 lei. Cursa a Vl-a : 1. Ca
tren (N. Boitan) 1:26,4, 2. Son
daj, 3. Perjar. Cote : cîșt. 10, ord. 
42, ev. 48, ord. triplă 389 
Cursa a Vil-a : ' ............
nașe) 1:26,9, 2. 
cîșt. 2,60, ord.
5— 6—7 T15 lei.
1. Sufix (S. Ionescu) 1:33,6, 
Satim, 3. Verdict, 
ord. 16, ev. 20, 
Cursa a IX-a

lei.
1. Trifoi (G. Tă- 
Strunga. Cota : 
5, ev. 66, triplu 
Cursa a vni-a ;

. . 2- 
, Cota : cîșt. 9, 
ord. triplă 221. 

1. Sardonic (M. 
Ștefănescu) 1:34,2, 2. Simbria, 3. 
Rosmarin. Cota : cîșt 7, ord. 26, 
ev. 43, ord. triplă 161, triplu 
7—8—9 223 lei. Cursa a X-a : 1. 
Stamora (M. Dumitru) 1:41,0, 2. 
Delicat. Cota : cîșt. 4» ord. 45, ev. 
27 lei.

A. MOSCU
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Miercurea Ciuc a egalat șl apoi 
în partea a doua s-a desprins 
în cîștigătoare sigură. Cu toate 
eforturile lor, dinamoviștii, „tră
dați" de o apărare foarte pene- 
trabîlă, n-au putut depăși jocul 
viguros șl foarte bine închegat 
tactic al echipei S.C. Miercurea 
Ciuc. Au marcat: E. Antal 2, L. 
Bartails 2, I Antal, Mikloș, Z. 
Nagy, Bogoș pentru învingători, 
Pisăru, Dumitru, Gherghișan și 
Tureanu pentru Dinamo. Â con
dus Șt. Enciu, ajutat la cele două 
linii de FI. Gubernu și E. Both.

Tn deschidere, Steaua a între
cut pe Dunărea cu 11—3 (0—1,
6—1, 5—1), după ce Ia jumătatea 
meciului (min. 31) scorul era de 
2—0 pentru Dunărea ! Au mar
cat: Hălăucă 3, Cazacu 2, Olinici 
2, V. Huțanu, Gerczuly, Rai ca și 
NIstor, respectiv Ene, Zaharia și 
Marcu. A condus M. Presneanu, 

R. Cristescu și Gh.
Mar cu. A 
ajutat de 
Trandafir.

Azi este 
continuînd 
gramat 
clasate, 
Ciuc.

zi de 
mîine, 
Joculsl

Steaua și

pauză, turneul 
cînd este pro- 
dintre primele 
S.C. Miercurea

Călin ANTONESCU

ADMINISTRAȚIA »E STAT 1010-PRONOSPORT INTORMEAZA
@ CINE JOACA ASTAZI, MII- 

NE POATE CIȘTIGA 1 0 La a- 
gențlile Loto-Pronosport mal pot 
fi depuse numai astăzi buletine
le pentru concursul Pronosport 
de mîine, care cuprinde meciuri 
deosebit de atractive din returul 
celei de-a doua manșe a cupelor 
europene la fotbal. Marile succe
se înregistrate la concursul simi
lar anterior constituie, desigur, 
cea mal convingătoare invitație 
de a încerca să vă numărați și 
dv. mîine printre tot mal nume
roșii cîștigători de autoturisme și 
mari sume de bani la acest a- 
tractlv sistem de joc • Un bun 
prilej de frumoase satisfacții 11 
oferă, de asemenea, prima trage
re Pronoexpres din această lu
nă, care va avea loc mîine, 3 
noiembrie 1982 șl va fi televizată 
în direct începînd de ia ora 17,20. 
Se reamintește că o formă de 
joc avantajoasă, utilizată cu sue

ces de tot mai mulțl participant!, 
o reprezintă variantele combinate 
șl combinațiile „cap de pod", pe 
care se pot obține suite de câști
guri la mal multe categorii. Indi
ferent însă de forma sa de parti
cipare aleasă, „secretul" marilor 
succese este prezența 
ritate la sistemul de 
rat...

cu regula- 
joc prete

O CtȘTIGURILE 
PKONOEXPRES DIN 27 OCTOM- 

1 variantă 100%

TRAGERII

1 :BRIE. cat.
autoturism Dacia 1300 și 1 va
riantă 25% a 17.500 lei ; cat. ‘
5 variante 25% a 17.745 lei';
3 : 17,75 a 4.998 lei ; cat. 4 : 

a 939 lei; ' “
cat. 6 : 6.064,50 a 40 lei ; cat.
182 a 200 lei ; cat. 8 : 3.703,75 a 
40 lei. Report cat. 1 : 288.000 lei. 
Autoturismul Dacia 1300 a fost 
obținut de SÎRBU MARIN din 
București.

. 2 : 
cat.

94,50 
cat. 5: 166,75 a 532 lei;
....... .....................................7 :
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in linia de atac.

Unul din punctele importan
te ale programului de pregăti
re de azi îl reprezintă vizio
narea meciului-Aur, înregistrai 
Pe video-magnetoscop de prof. 
Teodor Koibu de la I.E.F.S., 
care a însoțit echipa la Du
blin.

Meciul retur Universitatea 
— Shamrock Rovers va începe 
la ora 13,30 și va fi condus 
de arbitrul F. Gyori din Un
garia.

★
Fotbaliștii irlandezi au sosit 

ieri după-amiază in Capitală, 
pe calea aerului, continuîndu-și 
apoi drumul la Craiova, cu 
autocarul. Ei locuiesc la ho
telul „Jiul". Shamrock Rovers 
a deplasat un lot de 17 jucă
tori, din care nu lipsesc ve
detele echipei, portarul O’Neill, 
fundașul Beglin, mijlocașul 
Clarke (conducătorul de joc al 
,,alb-verzilor“), atacanții Camp
bell, Buckîey și Gaynor. An
trenorul Giles declara la so
sire că echipa sa deține o for
mă bună și speră să lase o 
frumoasă impresnie publicului 
craiovean, deoarece s-a pregă
tit special pentru acest retur.

în cursul zilei de azi, oas
peți1 ^vor face un antrenament 
de “ acomodare pe stadionul 
„Central".

Radu URZICEANU
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STÂRA ZAGORA
Siefan Dinev, ambii internațio
nali, accidentați.

Steaua și-a continuat ciclul 
de antrenamente și întregul lot 
este apt de joc. Se anunță ur
mătoarele formații : STEAUA : 
Lovaș — Anghelini, FI. Marin, 
Sameș, Fodor — Stoica, lovan, 
Mureșan — Balint, Cimpea- 
nu II, Barbu ; BEROE : Kostov 
— Ka.șerov, Mincev, Gheor- 
ghiev, Shnanov — Petrov, Fet- 
kov TI, Tanev — Dragolov, Ba- 
țen 7, l’eev. Va arbitra Nikos 
Fa., j (Grecia), ajutat la linie 
de Fl. Popescu și M. Nicu- 
lescu.

Tată cum arată clasamentul 
grupei :
1. Beroe Stara Zagora 2 1 0 0 4-1 4
2. Galatasaray Istanbul 2 0 112-31
3. Steaua București 2 0 111-31

Mircea TUDORAN
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SERIA I
Celuloza Piatra Neamț — Chi

mia Fălticeni 1—0 (0—0), C.F.R. 
Pașcani — Constructorul Iași
3—0 (2—0), Laminorul Roman — 
Cetatea Tg. Neamț 4—1 (0—1),
Minerul Vatra Dornei — Șiretul 
Pașcani 3—1 (2—0), Metalul Bo
toșani — A.S.A. Cîmpulung 2—1 
(1—0), Metalul Rădăuți — Șiretul 
Bucecea 2—0 (1—0), Zimbrul Și
ret — Cristalul Dorohoi 2—0 
(1—0), TEPRO Iași — Avîntul 
Frasin 3—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xl-a : 1. CHIMIA 
FĂLTICENI 14 p (20—6). 2. Zim
brul Șiret 13 p (24—13), 3. C.F.R. 
Pașcani 12 p (18—11) — penali
zată cu — 2 p, 4. Constructorul 
Iași 12 p (18—15)... pe ultimele 
locuri : 15. Cetatea Tg. Neamț 
R p (16—16), 16, Metalul Botoșani 
5 p (8—15).

SERIA A n-a
Constructorul Sf. Gheorghe — 

Partizanul Bacău 2—3 (1—1), Vic
toria Gugești — Azot T.C.M. Să- 
vinești 6—2 (3—0), • Luceafărul
Adiud — Aripile Bacău 0—0, Pe
trolul Moinești — DEMAR Mără- 
șești 3—1 (1—1), Minerul Comă- 
nesti — Gloria Focșani 2—0 (2—0) 
Relonul Săvinești — Metalul Sf. 
Gheorghe 3—0 (2—0), Letea Bacău
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej
2—0 (2—0), Minerul Baraolt — Vi
ticultorul Panciu 4—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PARTI
ZANUL BACAU 18 p (23—9), 2. 
Petrolul Moinești 15 p (26—11), 3. 
Minerul Comănești 14 p (15—*10)...  
pe ultimele locuri : 15. Relonul 
Săvinești 4 p (15—6) — penaliza
tă cu —10 p, 16. Azot Săvinești 
4 p (17—36).

SERIA A IlI-a
Petrolul Brăila-Ianca — Carpați 

Nehoiu 1—1 (0—1), Victoria Te
cuci — Olimpia Rm. Sărat 0—1 
(0—1), Metalul Buzău — Chimia 
Brăila 3—1 (1—1), Avîntul Matca
— Chimia-Victoria Buzău 3—2 
(2—1), Progresul Isaccea — FEPA 
74 Bîrlad 6—2 (3—1), Laminorul 
Brăila — D.V.A. Portul Galați 
0—0, Ancora Galați — Arrublum

DINAMO BUCUREȘTI
Șl CORVINUL HUNEDOARA SE AFLĂ 
DE IERI LA BIRMINGHAM Șl SARAJEVO

AUGUSTIN IȘI VA LUA LOCUL IN ECHIPĂ
BIRMINGHAM, 1 (prin tele

fon). După 14 ani, acest oraș 
industrial din inima Angliei, 
situat la 300 km nord de Lon
dra, îi are din nou ca oaspeți 
pe fotbaliștii clubului buou- 
reștean Dinamo. In anul 1968, 
dinamoviștii au poposit pentru 
prima oară în acest centru al 
industriei britanice de autove
hicule pentru a sî tntîlni cu 
o altă cunoscută echipă engle
ză, West Bromwich Albion, în 
cadrul „Cupei cupelor". A- 
tunci, Dinamo eoslse aici după 
un rezultai egal, 1—1 (pentru 
bucureșteni înscrisese Dumi- 
trache), și avea să piardă a- 
poi cu 0—4. Acum, reprezen
tanta fotbalului nostru este 
oaspete a celebrei formații As
ton Villa, cu care se confruntă 
în turul II al Cupei campioni
lor europeni și misiunea sa și 
de astă daltă nu-i deloc ușoară, 
Dinamo a sosit la Birmingham 
sub apăsarea înfrîngerii (0—2) 
suferite în primul meci.

Sosiți luni Seara la Bir
mingham, dinamoviștii vor face 
marți un antrenament de aco
modare, la lumina reflectoa
relor, pe stadionul care va

KLEIN ESTE
SARAJEVO, 1 (prin telefon).

In vederea susținerii partidei 
retur din turul al doilea al 
Cupei U.E.F.A., Corvinul a 
plecat lumi la amiază de pe 
aeroportul din Timișoara. In 
centrul discuțiilor din avion a 
stat acel 1—1 realizai sîmbătă 
după-amiază, la București, în 
compania Sportului studențesc. 
După cum s-a văzut șl pe mi
cul ecran, acest mal mult de
ep merituos rezultat de egali
tate, care, (ă recunoaștem, 
nu-1 poate obține în „Regie" 
orice formație, este rodul pres
tației întregii echipe, de la 
Ioniță la Gabor. A fost, ds 
fapt, o reușită ultimă repetiție 
pentru returul cu F.K. Saraje
vo, repetiție ce a arătat că ti
nerii din Hunedoara sînt ca
pabili să realizeze performanțe 
bune în deplasare. Ceea ce ar 
trebui să obțină el, miercuri, 
ți la Sarajevo, pentru a putea 
promova în turui al treilea al 
competiției continentale.

Optimismul ce domnește în 
rîndurile hunedorenilor este 
determinată ți de faptul că 
toți componenții lotului sînt 
apți de joc, cu excepția hii 
Nicșa — jucător de bază în

REZULTATELE ETAPEI A Xl-a A DIVIZIEI „C“
Măcin 0—0, Rulmentul Bîrlad — 
Ș.N. Tulcea 0—3 — Rulmentul fi
ind suspendată pe 8 etape.

Pe primele locuri ; 1. CARPAȚI 
NEHOIU 16 p (29—12), 1. Afru- 
blum Măcin 14 p (20—11), 3. Chi
mia Brăila 13 p (19—11), 4. Me
talul Buzău 13 p (20—14)... pe ul
timele locuri : 15. Chimia Buzău 
8 p (18—19), 16. Rulmentul Bîrlad 
5 p (9-24). x

SERIA A IV-a
Viitorul Chirnogi — Unirea 

Slobozia 2—1 (2—1), Șoimii Cer
navodă — Cimenul Medgidia 1—0 
(0—0), Ș.N. Oltenița — FEROM 
Urziceni 3—0 (1—0), Portul Con
stanța — Chimpex Constanța 2—1 
(1—0), Victoria Țăndărei — Meta
lul Mangalia 1—0 (1—0), Voința 
Constanța — Granitul Babadag
3—0 (2—0), T.S.C.I.P. Ulmenl — 
Canal Basarabiz 3—1 (1—0), Con
structorul Călărași — Rapid Fe
tești 2—1 (0—0).

Pe primele locuri î 1. UNIREA 
SLOBOZIA 17 p (24—5), 2. Victo
ria Țăndărei 16 p (21—5), 3. Por
tul Constanța 15 p (24—6), 4. Vii
torul Chimogi 15 p (13—8)... pe 
ultimele locuri : 15. FEROM Ur
ziceni 8 p (18—19), 16. Canal Ba- 
sarabi 3 p (6—23).

SERIA A V-a
Danubiana București — Visco- 

fil București 1—0 (0—0), Minerul 
Filipeștii de Pădure — Metalul 
Plopeni 0—0, Tehnometal Bucu
rești — T.M. București 2—0 (1—0), 
I.C.S.T.M. București — Abatorul 
București 0—0, Petrolu} Băicoi — 
Caraimanul Bușteni 2—0 (1—0),
Carpați Sinaia — Poiana Ctmpi- 
na 2—2 (1—0), Flacăra roșie 
București — Aversa București 
2—1 (2—0), A.S.A. Mizll nu a ju

pe primele locuri I L VISCO- 
FIL BUCUREȘTI 18 p (13—6), 2. 
Metalul Plopeni 14 p (14—7), 3. 
Flacăra roșie București 13 p (17— 
10), 4. Poiana Cîmplna 13 p (17— 
14), 5. Danubiana București 13 p 

găzdui și partida de miercuri. 
Au făcut deplasarea 16 jucă
tori : Moraru, Eftimescu, I. 
Marin, AI. Nicolae, Dinu, Stă- 
nescu, Stredie, Mulțescu, Au
gustin, Custov, Dragnea, Țăl- 
nar, Iordache, Orac, Văetuș 
și L. Moldovan. Mijlocașul 
Augustin, care a lipsit în me
ciul de campionat de la Rm. 
Vîlcea, fiind internat cîteva 
zile In spital din pricina unei 
amigdalite, se simte acum bins 
și își va relua — probabil — 
locul în formație. în schimb. 
Dudu Georgescu nu a putut fi 
recuperat după accidentarea 
suferită In primul meci cu 
Dukla Praga.

Conducătorii echipei din 
Birmingham ne-au spus-o fără 
înconjur că nici nu concep 
pierderea calificării în turul 
III al competiției. Jucătorii 
lui Aston vuia efectuează pre
gătiri obișnuite tn vederea me
ciului cu Dinamo.

Partida Aston Villa — Di
namo este programată pentru 
ora 19,30 (21,30 — ora Bucu
rești) și va fi condusă de sue
dezul E. Frcdrikkson.

Constantin FIRANESCU

APT DE JOC
linia de înaintare. Antrenorii 
R. Vlad și Oct. Cojocaru au 
făcut deplasarea cu următorii 
jucători : Ioniță, Alexa — 
Rednic, Dubinciuc, Andone, 
Gălan, Bogdan, Bădilaș — 
Pateu, Oncu, KIein, Mateuț — 
Gabor, Dumitrache, Tîrnovea- 
nu și Bucur, Klein este com
plet refăcut, și speră să Intre 
pe teren din primul minut, cu 
dorința să facă uitată acea 
incredibilă ratare de la Hu
nedoara.

Ajungînd seara tîrziu la Sa
rajevo. antrenorii R. Vlad ți 
Oct. Cojocaru au renunțat la 
antrenamentul preconizat pen
tru luni, astfel că pregătirile 
începute la Hunedoara vor fi 
reluate aici marți dimineața.

Adversara Corvinului, F.K. 
Sarajevo, a jucat și ea foarte 
bine tn etapă de duminică a 
campionatului Iugoslaviei și a 
întrecut cu 4—1 pe Dinamo 
Vinkovici. După 13 etape, e- 
chipa din Sarajevo se află pe 
locul al 5-lea, avînd 14 puncte, 
cu cinci mai puține deeft Par
tizan Belgrad, liderul clasa
mentului.

Pompi'iu VINTILA

(14—12)... pe ultimele locuri : 15. 
Abatorul București 7 p (7—12), 16. 
Minerul Filipești 6 p (6—12).

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgureje — Dacia 

Pitești 1—1 (1—1), Chimia Găeștl 
— Cimentul Fieni 2—0 (1—0), Fla
căra Moreni — Muscelul Cîmpu
lung 0—0, Constructorul Pitești — 
Electrica Titu 0—0, Progresul To- 
poloveni — F.C.M. Chimia Giur
giu 2—0 (0—0). Metalul Mija —
Petrolul Videle 1—0 (1—0), Petro
lul Bolintin — Cetatea Tr. Mă
gurele 3—1 (2—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Dunărea-Ve
nus Zimnlcea 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 16 p (22—11), 2. 
Dacia Pitești 14 p (20—14), 3.
Dunărea Zimnicea 13 p (16—9), 4. 
Electronistul Curtea de Argeș 13 
p (14—15)... pe ultimele locuri : 
15. Cetatea Tr. Măgurele 7 p 
(14—20), 16. Constructorul Pitești 
7 p (8—16).

SERIA A Vil-a
Armătura Strehaia — Construc

torul Craiova 2—0 (0—0), Electro- 
putere Craiova — Petrolul Țicleni 
5—0 (2—0), Viitorul Drăgășani — 
C.F.R. Craiova 1—0 (1—0), Recol
ta Stoicănești — Dunărea Calafat
4—0 (2—0), Jiul Rovinari — Me
canizatorul Simian 0—0, Minerul 
Horezu — I.P.C. Slatina 2—0 
(0—0), Progresul Corabia — Me
talurgistul Sadu 1—1 (1—0), Spor
tul muncitoresc Caracal — Lotru 
Brczoi 1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. ELEC- 
TRAPUTERE CRAIOVA 14 p (23— 
10), 2. Constructorul Craiova 13 
p (20—13), 3. Progresul Corabia 
13 p (13—12), 4. Armătura Stre- 
hata 13 p (16—21)... pe ultimele 
locuri: 15. Sp. m. Caracal 9 p (20—
18) , 16. Dunărea Calafat 8 p (7—
19) .

SERIA A VIII-a
C.F.R.-Victoria Caransebeș — 

Unirea Sînnicolau 2—0 (1—-0),
Frontiera Curtid — Constructo

ECHILIBRUL E DOAR APARENT, 
SPIRITUL OFENSIV LASĂ ÎNCĂ 

DE DORIT
O etapă strînsă. a 13-a. O 

etapă echilibrată, în aparență, 
cu cîteva rezultate de egalitate, 
care ar întări ideea. Dar în 
spatele acestui echilibru se află 
in primul rind faptul că echi
pele din fruntea clasamentului 
au jucat în deplasare. Este vor
ba de patru din cele cinci echi
pe eșalonate pe „distanța" Di
namo—Universitatea Craiova.

Am cercetat oele trei ele
mente care sugerează prin cifre 
situația de pe teren. Este vor
ba de raportul suturilor la (pe) 
poartă și raportul comereloir. 
Sigur că gazdele domină, une
ori net, dar în această etapă a 
13-a reacția oaspeților pare 
mai consistentă, din acest 
punct de vedere. Doar două 
sînt situațiile în care gazdele 
domină net raporturile. Așa s-a 
intîmpiat la Pitești, unde ra
portul șuturilor la poartă a fost 
de 15—6 iar cel al cornerelor 
13—5, ceea ce confirmă o a- 
numită scădere de formă a 
Craiovei. în pofida victoriei de 
la Dublin. O situație și mai 
marcată întîlnim la Ploiești, 
unde Petrolul, ..manevrat" de 
Mateianu cu bine cunoscuta lui 
obsesie în păstrarea mingii, a 
realizat un raport de șuturi 
(11—2). care denotă o mare su
perioritate teritorială.

Cercetînd acest tabel ad-hoc, 
regăsim ideea că etapele noas
tre sînt echilibrate doar atunci 
cind echipele mai bine cotate 
joacă în deplasare. Ori de cite 
ori situația este inversă, sco
rurile cresc în favoarea gaz
delor, confirmînd marea dife
rență de valoare dintre echipele 
din frunte și cele aflate la pe
riferia clasamentului. Dealtfel, 
campionatul nostru poate fi 
împărțit in trei. (Etapa de sîm
bătă și clasamentul ei sugerea
ză cum nu se poaite mai bine 
această situație). In prima 
treime, „pină la F. C. Argeș", 
se află echipele care luptă efec
tiv pentru dreptul de a juca 
în cupele europene, tn a doua 
treime se află echipele care 
oscilează intre treimea de sus 
și cea de jos. E adevărat, în 
această treime F. C. Olt și S. C. 
Bacău tind mai curind spre 
prima. în sfîrșit, ultima treime 
se constituie tot mai mult ln- 
tr-un grup de echipe carte 
luptă exclusiv pentru evitarea 
retrogradării.

Etapa a 13-a a fost domi
nată de meciul Sportul studen
țesc—Corvinul. Studenții bucu
reșteni erau favoriți nu doar 
prin prisma locului superior în 
clasament și a faptului că ju
cau pe teren propriu. Sportul 
studențesc, care obținuse un 
pumet mare, pe Dinamo, cu nu

rul Timișoara 2—2 (1—0), Minerul 
Ora vița — Diema Orșova 2—1 
(2—0), Minerul Anina — Minerul 
Moldova Nouă 7—0 (3—0), Mine
rul Certej — Metalul Bocșa 3—0 
(2—0), Celuloza Drobeta Tr. Se
verin — Vulturii IURT Lugoj
5—0 (3—0), Unirea Tomnatic — 
C.F.R. Arad 2—1 (1—0), Șoimii 
Llpova — Victoria In eu 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CARANSEBEȘ 16 p (22—8), 2.
Șoimii Lipova 14 p (16—12), J. 
Minerul Anina 13 p (28—13)... pe 
ultimele locuri : 14. Vulturii Lu
goj 9 p (9—20), 15. Minerul Mol
dova Nouă 9 p (13—25), 16.
Frontiera Curți ci 7 p (10—18).

SERIA A IX-a
Inter Sibiu — Unirea Alba Iulia

2— 0 (0—0), Mecanica Alba Iulia
— Minerul Aninoasa 1—1 (1—0), 
Textila Cisnădie — Victoria Că- 
lan 3—2 (0—2), Sodfi Ocna Mureș
— Metalul Aiud 1—1 (1—1), C.F.R. 
Slmeria — Explorări Deva 0—0, 
Minerul Ghelar — Minerul-Știin- 
ța Vulcan 3—0 (2—0), Minerul Pa- 
roșeni — Dacia Orăștie 3—3 (1—1), 
Minerul Lupeni — Șuri’anul Sebeș
3— 0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
GHELAR 14 p (16—9) — 6 victo
rii, 2. Explorări Deva 14 p (17—10)
— 4 victorii, 3. Unirea Alba Iu
lia 14 p (18—13).., pe ultimele 
locuri : 15. Soda Ocna Mureș 8 
p (12—24), 16. Textila Cisnădie 7 
p (19—28).

SERIA A X-a
Rapid Jibou — Victoria Cărei 

0—0, Silvania Cehu Silvaniei — 
Minerul Or. dr. Petru Groza 1—2 
(1—1), Minerul Sărmășag — Oa
șul Negrești 2—0 (1—0), Bihorea
na Marghita — Chimia Tășnad 
0—0, C.F.R. Cluj-Napoca — Bi
horul Beiuș 3—0 (2—0), Voința O- 
radea — Unirea Valea Iul Mihai 
3—2 (3—0), Olimpia Gherla —
Sticla-Arieșul Turda 1—0 (1—0),
Oțelul Or. dr. Petru Groza — 
C.E.M. Cluj-Napoca 1—0 (0—0). 

mai o săptămînă în urmă, a- 
vea chiar perspectiva de a de
veni lider, ceea ce reprezenta 
o motivație în plus. Dar iată 
că meciul a luat o altă tur
nură prin replica avîntată a 
Corvinului. Meciul din „Regie" 
a confirmat faptul .că echipa 
hunedoreană este una din pu
ținele care joacă cu curaj și 
în deplasare. în stilul ei nu 
intervin modificări structurale 
în jocul pe teren propriu și 
cel pe teren străin. Corvinul 
se dovedește a fi o echipă care 
crede în posibilitatea de a cîș- 
tiga pe teren străin, ceea ce 
reprezintă foarte mult în mo
mentul de față. Este în 
această atitudine a hunedo- 
renilor o probă de tinerețe care 
ar trebui preluată și de alte 
echipe.

Una dintre formațiile cane fo
losesc contraatacul ca pe o 
armă aproape exclusivă este 
Sportul studențesc. I-am văzut 
pe studenți jucînd la Ploiești, 
in „Regie" cu Jiul și — sîm
bătă — cu Corvinul. De fiecare 
dată. Sportul studențesc a pă
rut o echipă în dificultate la 
realizarea fazei ofensive. Poate 
că absența lui Octavian Io- 
nescu — sîmbătă — a accen
tuat acest lucru, dar este tot 
mai limpede că Sportul stu
dențesc nu a reușit să facă 
„trecerea" din treimea a doua 
a terenului spre treimea avan
sată, pentru punerea în valoa
re a rapizilor săi înaintași și 
în spațiile mai aglomerate din 
jocurile pe teren propriu.

Lucrul cel mai greu în 
fotbalul modern nu este să te 
aperi cu cerbicie — asta au în
vățat-o toate echipele, inclu
siv El Salvador în meciul cu 
Belgia. — la El Mundial — d 
să ataci în mai multe registre, 
în funcție de adversar, de re
zistența lui și de multe alte 
elemente. Bineînțeles că această 
artă se învață in timp și ea 
mai are nevoie de un echilibru 
pe care, din păcate, Corvinul 
nu ni l-a sugerat în meciul cu 
Sarajevo.

loan CHIRILA I

• PARTIDA ÎNFRĂȚIREA O- 
RADEA — INDUSTRIA S1RMEI 
CIMPIA TURZii (pe teren, scor 
2—1), din cadrul etapei a 11-a 
a Diviziei ,,BM (seria a III-a), a 
fost omologată cu 3—0 în favoa
rea ■ echipei din Cimpia Turzii. în 
urma acestui rezultat, formația 
Industria sirmel C. Turzii a to
talizat 17 puncte (golaveraj 
19—8), devenind lidera seriei, In 
timp ce. înfrățirea Oradea are 
acum 7 puncte și ocupă ultimul 
loc în clasament.

Pe primele locuri : 1. C.F.R< 
CLUJ-NAPOCA 15 p (27—12) —
7 victorii, 2. Victoria Cărei 15 p 
(20—5) — 5 victorii, 3. Minerul
Or. dr. P. Groza 14 p (17—9)... 
pe ultimele locuri : 14. Sticla 
Turda 9 p (23—12), 15. Silvania 
Cehu Silvaniei 9 p (13—23), 16. 
Rapid Jibou 7 p (7—20).

SERIA A Xl-a
Mureșul Luduș — Foresta Bis

trița 3—0 (2—0), Lăpușul Tg. Lă- 
puș — Minerul Baia Sprie 1—2 
(0—0), Minerul Băița — Oțelul 
Reghin 2—1 (2—0), CUPROM Ba
ia Mare — Bradul Vișeu 1—1 
(1—0), Avîntul Reghin — Minerul 
Baia Borșa 4—0 (3—0), Sticla
Bistrița — Minerul Rodna 0—0, 
Textila Năsăud — Unirea Seini 
3—0 (0—0), Minerul Băiuț — Me-- 
talotehnica Tg. Mureș 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 15 p (12—11), 2. Minerul 
Baia Sprie 14 p (15—10), 3. Mure
șul Luduș 13 p (17—10), 4. Fores
ta Bistrița 13 p (16—12)... pe ulti
mele locuri : 15. Sticla Bistrița
6 p (9—19), 16. Unirea Seini 6 p 
(7—30).

SERIA A XlI-a
Mureșul Toplița — Tractorul 

Brașov 0—0, I.C.I.M. Brașov — 
Măgura-Mobila Codlea 3—0 (2—0), 
Tractorul Miercurea Ciuc — Ni- 
tramonia Făgăraș 0—3 (0—1), Pro
gresul Odorheiu Secuiesc — Mi
nerul Bălan 2—0 (1—0), Utilajul
Făgăraș — Textila Prejmer 4—0 
(2—0), Unirea Cristuru Secuiesc 
— Metrom Brașov 4—0 (2—0),
Torpedo Zărneștl — IMIX Agnita 
2—1 (1—0), Metalul Sighișoara — 
Chimia Or. Victoria 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 17 p (22—3), 2. 
Nitramonia Făgăraș 16 p (17—4),
3. Torpedo Zărnești 13 p (13—9),
4. Metalul Sighișoara 13 p (12—
9)... pe ultimele locuri : 14.
I.C.I.M. Brașov 7 p (9—8) — pe
nalizată cu —2 p, 15. Metrom 
Brașov 7 p (8—15), 16. Tractorul 
M. Ciuc 4 p (10—20).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



ULTIMELE CAMPIOANE EUROPENE 
LA GIMNASTICĂ RITMICA

La Stavanger, în Norvegia, 
s-au' încheiat Campionatele eu
ropene de gimnastică ritmică, 
ultimele medalii acordîndu-se 
îi. proba pe ansambluri, pre
cum și în finalele pe obiecte. 
Cum era de așteptat, la an
sambluri lupta pentru meda
lia de aur s-a dat între 
U.R.S.S. și Bulgaria, an
samblul sovietic cîștigînd tit
lul de campion cu numai o 
zecime avans. Iată clasamen
tul : U.R.S.S. 39,00, Bulgaria 
38,90, Cehoslovacia 38,25, Spa
nia 37,85, Norvegia 37,25, R.F. 
Germania 37,05, Italia 35,90, O- 
landa 36,65.

n ce privește disputa pen
tru pozițiile fruntașe pe obiec
te, gimnastele bulgare și so
vietice au cucerit toate meda
liile, campioanele europene 
absolute, Anelia Ralenkova și 
Dalia Kutkaite. obținînd și cite 
două medalii de aur. Iată pri
mele clasate : coardă — 1. A-

Victoria cu franța trebuie pe deplin valorificată
(Urmare din pag. 1)

— Dincolo de frumosul rezul
tat, care credeți că a fost cel 
mai important ciștig în jocul 
tricolorilor noștri ?

— Faptul că echipa a jucat, 
pentru prima oară, dezinvolt pe 
înaintare împotriva puternicei 
sale adversare, reușind nu nu
mai să anihileze, dar chiar 'să 
depășească net grămada france
ză, venită la București cu mul
te nume de marcă : Dintrans, 
Paparemborde, Joinel, Rives, 
Rodriguez. Apoi, s-au făcut mai 
multe pase ca altădată (chiar 
dacă unele au fost defectuoase) 
contrar... obiceiului că Franța 
atacă și România se apără. Oas
peții au venit să facă un joc 
economic și să cîștige prin lo
viturile dc picior ale lui Cam- 
berabero. Presingul aplicat de 
noi le-a dejucat tactica. „Vor 
reuși francezii să neutralizeze 
grămada românilor 7“ — se în
treba, in corespondența semna
tă in ziarul „Sportul", Henri 
Garcia. Răspunsul mi l-a dat 
puțin nsai devreme : „NU, 
dimpotrivă !“...

— Ați apelat, în ciuda multor 
opinii contrare, la Dinu și Da
raban, care nu mai sînt la pri
ma tinerețe...

— Am făcut-o, pc de o parte, 
știind că francezii vor deplasa 
la București o înaintare cu rug- 
byști de mare experiență in
ternațională, iar pe altă parte, 
s-o spunem deschis, nu prea 
am avut, pe moment, alterna
tive. Ajutat dc deosebita sa ru
tină, Dinu s-a arătat superior 
celorlalți pilieri dreapta în 
(foarte utilele) meciuri de se
lecție, iar indisponibilitatea lui 
Borș a determinat trecerea iui 
Dumitru la închidere, conslăn- 
țeanul ccdîndu-i locul în linia 
a doua lui Dărăban. Iar vete
ranii au răsplătit încrederea !

REVISTA PRESEI FRANCEZE
(Urmare din pag. 1)

bligă să spunem că victoria ro
mânească nu este defel uzur
pată și că ea decurge diutr-o 
logică simplă : înaintașii lui 
Irimescu s-au dovedit mai di
baci, mai proaspeți, intr-un 
cuvînt mai „tonici" decit fran
cezii in ultimele minute ale u- 
nei bătălii greu de suportat de 
cei mai slabi de îngeri". în 
ceea ce-1 privește pe Jean 
Cristophe Papilion, acesta no
tează în FIGARO : „Românii 
merită succesul, impunind de 
la inceputuî și pînă la sfîrși- 
tul partidei un ritm și o iorță 
fizică impresionante. „Presiu
nea", iată cheia victoriei româ
nești, remarcabil preparată, 
motivată deplin și bizuindu-se 
pe o linie a treia „regală". 
România a știut să lupte pină 
la capăt pentru o victorie me
ritată. Trebuie recunoscute și 
progresele demonstrate de ro
mâni în joc. Ei sint cei care 
au lansat mai multe atacuri la 
mină, plecind de la dominarea 
lor în tușă și în regrupări", 
în fine, Jean Cormier, in LE 
PARIȘIEN LIBERE, notează : 
„Românii au știut să-și asume 
mai multe riscuri decit in tre
cut, dînd frîu liber și cîtorva 
frumoase cavalcade ale liniilor 
dinapoi".

nelia Ralenkova (Bulgaria) 
19,80, 2. Irina Devină (U.R.S.S.) 
și Irina Raeva (Bulgaria) 19,75; 
cerc — 1. Anelia Ralenkova 
19.95, 2. Dalia Kutkaite
(U.R.S.S.) 19,80, 3. Irina Devi
nă și Iliana Ra eva 19,75 ; 
măciuci — 1. Dalia Kutkaite 
19,80, 2. • Anelia Ralenkova
19,70, 3. Irina Devină și Iliana 
Raeva 19,55 ; panglică — 1. 
Lilia Ignatova (Bulgaria) și 
Dalia Kutkaite 19,75, 3. Iliana 
Raeva 19,70.

Pentru gimnastele românce, 
prezente în competiția pe o- 
biecte, concursul s-a dovedit 
destul de greu, de vreme ce 
în bilanțurile transmise de a- 
gențiile internaționale de pre
să ele nu apar în nici o fina
lă și nici în primele 11 locuri 
în clasamentul individual com
pus. Despre evoluția lor — 
mai multe amănunte la reve
nirea sportivelor In țară.

— Dar coechipierii lor ?
— Toți înaintașii, în frunte 

cu Dumitru, au fost la înălți
me. Paraschiv s-a dovedit, o 
dată mai mult, un „dcmi“ și 
un căpitan de valoare. I-aș mai 
remarca pe Lungu și Aldea 
(toarte lucid in faza eseului). 
Fuicu și Holban puteau mai 
mult, ea și Podărcscu — care 
s-a achitat numai pe jumătate 
de sarcină — sau Ion, într-o 
zi mai puțin fericită (emoțiile 
debutului intr-un meci cu re
prezentativa cocoșului galic fi
ind la fel de maxi la el ca și la 
Holban). Aș imputa componen- 
ților liniei de treisferturi o a- 
nume precipitare, ei neințele- 
gind că atacanții trebuie să fie 
lansați, adică să stea in adin- 
cime. Dacă a ieșit din echipă 
I. Constantin, „robul șutului", 
cei de acum, in schimb, nu 
reușesc lovituri de picior tac
tice pentru atac... Pentru dărui
re, pentru contribuția, mai 
mare sau mai mică, a fiecăruia 
la victorie, Ie mulțumesc și eu 
tuturor. După cum se cere re
marcat că acest al șaptelea suc
ces românesc în fața Franței se 
datorează muncii colective, per
manentei consultări Colegiu de 
antrenori — Birou federal — 
Secretariat F.R.R., conlucrării

„ROMÂNII RĂMIN IMBATABILI PE ÎNAINTARE..." 
declară antrenorul sovietic VLADIMIR NEKRASOV,
observator la meciul de

Prezent în tribunele stadio
nului Giulești, la cel de-al 7- 
lea succes românesc în meciu
rile cu rugbyștii francezi, Vla
dimir Nekrasov, care face parte 
din conducerea tehnică a Fe
derației de rugby a U.R.S.S., 
a avut amabilitatea să exprime 
cîteva opinii :

„Am plecat de la premisa că 
românii vor aborda acest meci 
avînd un mare ascendent mo
ral — o victorie precedentă la 
scor (n.n. 15—0) asupra ad
versarilor lor, tot pe același 
stadion, cu doi ani în urmă. 
N-am greșit în această apre
ciere. Emoția cu care au intrat 
pe teren rugbyștii francezi le-a 
blocat mobilitatea, fantezia și 
siguranța în mînuirea baloane- 
lor, în fața unei formații cu 
o înaintare robustă, decisă, 
susținută cu brio de public.

MIINE MECIURILE RETUR 
DIN ETAPA A DOUA A 
CUPELOR EUROPENE

Cu mare interes stat așteptate 
unele jocuri retur din etapa a 
doua a cupelor europene pro
gramate mttne. ta C.C.E., Liver
pool — H.J.K. Helsinki (0—1, ta 
tur), Olympiakos Pireu — Ham
burger S.V. (0—1), Sporttag Li
sabona — T.S.K.A. Sofia (2—2), 
Juventus Torino — Standard 
Liâge (1—1) etc.

ta CUPA CUPELOR cele mal 
interesante partide se an.unță a 
fi cele dintre Bayern Miinchen 
— Tottenham (1—1), Internazlona- 
le Milano — A.Z, ’67 Alkmaar 
(0—1) șl Ujpesti Dozsa — Real 
Madrid (1—3).

ta fine, ta CUPA U.E.F.A. se 
detașează întrecerile dintre Lo-

A LUAT UN START BUN
@ Șahistele noastre conduc cu 1-0 în meciul cu for
mația U.R.S.S. © Aseară, la băieți : România - Aus

tria 2-2
tUCEBNA, 1. — Echipa Româ

niei a luat un start bun tn tur
neul feminin al Olimpiadei de 
șah, care a Început sîmbătă In 
pitoreasca localitate elvețiană. 
Șahistele noastre au obținut vic
torii nete în primele două run
de, dispunînd cu 3—0 de Japonia 
(Mureșan — Watanabe 1—0, Po- 
gorevicl — Takashi 1—0, Nuțu — 
Nakagawa 1—0) șl cu 2,5—0,5 de 
Columbia (Guggenberger — Mu
reșan 0,5—0,5, Salazar — Pogo- 
revlcl 0—1, Dealzate — Nuțu 0—1), 
ceea ce le-a permis să se situe
ze de la început printre frunta
șele clasamentului. în a treia 
rundă, româncele au avut de În
fruntat pe deținătoarele titlului, 
echipierele Uniunii Sovietice. Dar 
și în această întîlnire, reprezen
tativa țării noastre s-a arătat la 
înălțime, primul punct fiind în
scris de Dana Nuțu-Terescenco, 
învingătoare după 38 de mutări 
ta fața reputatei Nana Ioseliani.

colectivului tehnic, din care fac 
parte împreună cu antrenorul 
Teodor Radulescu și medicul 
Eugeniu Craloveanu. A contat 
mult sprijinul primit din partea 
C.N.E.F.S., Centrului de medi
cină sportiva, IEABS, CMBEFS, 
clubului Rapid, cu al său sta
dion Ciulești (al treilea meci 
mare, victorios, lîngă Podul 
Grand).

— Gînduri pentru viitor ?
— Ne propunem să folosim 

un mal mare număr de Jucă
tori în anumite meciuri inter
naționale — poate chiar în ur
mătoarele partide din Campio
natul european F.I.R.A., cu Ma
roc (în februarie) și R.F.G. 
(martie), astfel incit să avem 
mai mulți rugbyști capabili ori- 
cînd să se prezinte în intilniri 
dificile (cele mai apropiate — 
cu Italia, în aprilie, cînd tre
buie să ne luăm revanșa după 
singura infringere din 1982, și 
U.R.S.S., în mai, ambele in 
competiția continentală, apoi 
mult așteptata vizită a echipei 
Tării Galilor, din noiembrie vii
tor). Ceea ce implică, firește, 
lărgirea bazei de masă, o se
lecție riguroasă, formarea u- 
nor rugbyști de clasă europea
nă, tot mal numeroși.

rugby România —Franța
Consider că victoria românilor 
poartă amprenta travaliului 
înaintașilor, în totalitatea lor, 
unii dintre ei — Caragea, Du
mitru, Bucan — demonstrînd 
momente de excepție. Forței 
și deciziei înaintașilor 1 se 
datorează și întoarcerea rezul
tatului, atunci cind nimeni nu 
ar mai fi crezut intr-o victo
rie a gazdelor. Românii rămin 
imbatabili pe înaintare, acolo 
unde francezii au fost sub 
ceea ce se aștepta de la ei. 
Accidentarea lui Joinel nu 
scuză o prestație sub valoarea 
școlii franceze de rugby... Este 
de imaginat ce capacitate va 
avea XV-le României atunci 
cînd și treisferturile vor a- 
junge la valoarea înaintași
lor!...-.

Tiberiu STAMA

keren — Benfica (0—2), F.C. 
Kfiln — Glasgow Rangers (1—2), 
Banik Ostrava — Valencia (0—1) 
NorrkBplng — Roma (0—1).

De notat că anul acesta doar 
ta Cupa U.E.F.A. se va mal des
fășura o etapă. Tragerea la sorți 
va avea loc vineri, la ZUrich. 
ta oelelalte competiții (C.C.E. șl 
Cupa cupelor) sferturile de fi
nală stat programate ta primă
vara anului viitor.

CAMPIONATE

GRECIA (et. 1). PanathinaikoB 
— Heraklls 6—0, PAOK — Arts 
0—2, Apollon — Olympiiakoa Pl-

Celelalte două partide stat între
rupte, Margareta Mureșan avlnd 
o poziție echilibrată cu campioa
na mondială, Maia Clburdanldze, 
iar Marina Pogorevid un Joc 
doar cu puțin inferior Nonei 
Gaprlndașvill. Așadar: România 
— U.R.S.S. 1—0 (3). Iată alte d- 
teva rezultate tnreglstrate : 
U.R.S.S. — Anglia 2,5—0,5; Unga
ria — India 2—1; R.P. Chineză — 
Brazilia 3—0; R.F.G. — Canada 
1,5—1,5; Polonia — Austria 3—0; 
Suedia — Franța 2—1 (runda a 
3-a); Polonia — Ungaria 0—1 (2); 
Spania- — R.P. Chineză 0,5—1,5 
(1); India — Argentina 1—1 (1); 
Canada — Iugoslavia 0—2 (1)
(runda a 3-a). ta clasament: R.P. 
Chineză 7,5 (1), Suedia 7 (1), 
România 6,5 (2), Spania 6,5 (1), 
Ungarlaa 6 (2), U.R.S.S. șl Polo
nia 5.5 (2).

Mal puțin bine au început în
trecerea echipierii reprezentativei 
noastre masculine. După ce au

„CUPA F.I.R.A.“ 
EDIȚIA 1982/83
SURPRIZA LA MERIGNAC I

Echipa Franței a susținut km4 
o nou fi partidă în cadrul 
,,Cupei F.I.R.A.-, în-tîlnind re
prezentativa U.R.S.S. Rezul
tatul — 6—12 (0-12) — con
stituie o mare surpriza (fiind 
prima victorie înregistrata de 
rugbyști'! sovietici asupra ce
lor francezi I), chiar dacâ ți
nem seama câ în Jocul de 
la Merignac francezii! aci pre
zentat garnitura lor secundâ. 
Au înscris: Berzin — eseu,
Bobrov — 2 l.p. și o trans
formare pentru U.R.S.S., res
pectiv Gabemet — 2 l,p.

(Grupa A)
CLASAMENT

1. U.R.S.S. 2 2 0 0 43-15 6
2. România 1 1 0 0 13-9 3
3. Franța 2 0 0 2 15-25 2
4. R.F.G. 1 0 0 1 9-31 1

5-6. italia 0 0 0 0 0-0 0
5-6. Maroc 0 0 0 0 0-00

VIITOARELE PARTIDE ALE
RUGBYȘTILOR TRICOLORI

27 februarie cu Maroc, la
Casablanca

27 martie cu R.F. Germania,
ia Heidelberg

10 apri l ie cu Italia, la lași
8 mal cu Uniunea Sovieticâ,

la Kiev

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM • Cursa des

fășurată la Rockingham (Cabali
na de Nord) a revenit ameri
canului Darrell Waltrip (,,Buick**)  
cu o medie orară de 185,271 km. 
L-a urmat la 9,58 compatriotul 
său Bobby Allison („Chevrolet**).

(105; 130). 2. DOREL MA-
TEEȘ (ROMANIA) 222,5 kg 
(97,5 ; 125) — cu 12 kg mal 
mult față de rezultatul obținut 
la campionatele naționale !, 3. 
Pjekos (Polonia) 210 kg (92,5 ; 
117,5), 4. Kusniak (Cehoslova
cia) 190 kg (82,5 ; 107,5). 5. 
Kantola (Finlanda) 182,5 kg. 6 
Kalaidis (Grecia) 160 kg.

COCOȘ (56 kg) : 1. Andreas 
Letz (R.D. Germană) 262,5 kg 
(115; 147,5), 2. Hoffmann (R.D. 
Germană) 257,5 kg (112,5; 145), 
3. Hasanov (Bulgaria) 252,5 
(110; 142,5), 4. Zavadski (Polo
nia) 217,5 kg, 5. Lascarpia 
(Italia) 210 kg. La această ca
tegorie nu am avut reprezen
tant.

PANA (60 kg) : 1. Ștefan To- 
perov (Bulgaria) 292,5 kg 
(127,5; 165) 2. Willy Dean (An
glia) 262,5 kg; 3. Laszlo Ro- 
manzs (Ungaria) 260 kgs^'4.
Andrei Socaci (Românei 0 
kg (115; 135). .

Campionatele continuă.

PATINAJ ARTISTIC o Proba 
individuală feminină din con
cursul de la Kitchener (’Canada) 
s-a încheiat cu victoria ameri
cancei Vikkl de Vdies, urmartA 
de Kristina Hegelius (Finlanda) 
șl Rosalyn Summes (S.U.A.).

POLO • La Dubrovnik, într-UH 
na din grupele sferturilor de fi
nală ale C.C.E., formațiile Span
dau 04 (RFG) șl Dinamo Alma 
Ata s-au calificat pentru semifi
nale. în ultimul meci : Spandau 
04 — Dubrovnik 8—8. în grupa 
de la Genoa s-au calificat Pro 
Recoo (Italia) șl Vasas Buda
pesta. în semifinale Pro Recea 
va juca cu Dinamo Alma A ta» 
iar Vasas cu Spandau 04.

RUGBY • La Clermont Fe
rrand, echipa Argentinei și-a în
ceput turneul european intrecind 
cu 35—19 o selecționau regio
nală.

TENIS • în finală la Tokio î 
McEnroe — McNamara 7—6, 7—5.
• în finala feminină la Brigh
ton : Navratilova — Evert-Lloyd
6—1, 6—4. o în finală la Paris : 
FLbak — Scanlon 6—2, 6—2, 6—2.

Tmava 2—0, Kosice — Inter Bra
tislava 0—0, Preșov — DukLa 
Praga 1—1, Zilina — Banik Os
trava 1—1, Bohemians — Zbro- 
jovka Brno 4—1. în clasament : 
Bohemians, Vitkovice cite 15 p, 
Dukla, Slavia cite 13 p, etc.

AUSTRIA (et. 11). Rapid Viena
— LASK 0—0, Admira Wacker
— Austria Klagenfurt 1—1, Neu
siedl — Grazer A.K. 1—2, Wiener 
S.C. — Austria Viena 2—1. în 
clasament : Rapid, Austria Viena, 
Sturm Graz cite 17 p.

ARGENTINA (et. 28). în cla
sament conduce Estudi antes — 
28 p, urmată de Independiente 
cu 27 p.

SUEDIA. Titlul de campioană a 
revenit echipei I.F.K, Goteborg. 
în meci retur I.F.K. a dispus de 
Hammărby cu 3—1 (2—0). prin
golurile marcate de Cornelliusson 
(2), Holmgren, respectiv Ericsso-n.

BOX • în turneul pentru Ju
niori desfășurat la Rujombenok 
(Cehoslovacia;), sportivii rornând 
V. Simut (51 kg) șl A. Roman 
(60 kg) s-au daaat pe primul 
loc la categoriile respective.^ în 
finală, Simut l-a învins la punc
ta pe Richter (R.D. Germană), 
Iar Roman a dispus prin aban
don în prîma repriză de ceho
slovacul Dimisiuk.

CĂLĂRIE • în concursul de 
la Amsterdam, proba de obsta
cole, prima din cadrul „Cuipei 
Mondiale**  a revenit olandezului 
Bob Ehrens („Surprise**),  care 
l-a întrecut în baraj pe austria
cul Hugo Simon („Gladstone**).

HANDBAL • La Sofia, echipa 
masculină a Bulgariei a Întrecut 
în med de verificare pe Steaua 
cu 20—19 (14—10).

reu 1—2, A.E.K. — Serres 2—0. 
în clasament : Ileraklis, A.E.K., 
Axis cite 6 p, Panathinaikos, O- 
lympiakos, Ethnikos, Doxa cite 
5 p etc.

OLANDA (et. 12). Helmond — 
Feyenoord 0—1, Ajax — Alkmaax 
2—0, Groningen — Eindhoven 
2—2. în clasament : Feyenoord 
20 p, Eindhoven și Ajax cite 19 p.

PORTUGALIA (et. 8). Sporting 
— Bnaga 6—2, F.C. Porto — Es
toril 6—0, Maritimo — Benfica 
0—1, Alcobaca — Boa vist a Porto 
1—1. în clasament: Benfica 16 p, 
F.C. Porto 14 p, Sporting 13 p, 
Rio Ave Porto 13 p etc.

CEHOSLOVACIA (et. 10). Spar
ta —Slavia • 3—3, Slovan — 

învins cu 3—1 echipa Uruguayu- 
lui (Rivera — Gheorghiu 0—L 
Dienavrian — Șubă 0—1, Banza — 
Ciocâltea 0—1, Izquierdo — Ghin
dă 1—0), el au avut un med 
neașteptat de greu cu Singapore, 
cîștigînd cu 2,5—1,5 (Gheorghiu
— Leow 0—1, Șubă — Wong 1—o. 
Stoica — Chla 0,5—0,5, Foișor — 
Chan 1—0), Iar apoi au remiza» 
cu Austria: 2—2 (Holz — Șubă 
0,5—0,5, Herzog — Ghindă 0—1, 
Wittmann — Stoica 1—0, Danner
— Foișor 0,5—0,5). în alte me
ciuri: U.R.S.S. — Chile 3,5—0,5}
S.U.A. — Franța 4—0; Bulgaria — 
Venezuela 4—0; Iugoslavia — In
dia 3—1; R.F.G. — Țara Galilor 
3,5—0,5; Indonezia — Finlanda
4—0 (runda a 2-a). înaintea jucă
rii întreruptelor din a treia run
dă, conduce S.U.A. 8, urmată da 
U.R.S.S., R.F.G. și Indonezia 7,5.

C.E. DE SCRIMĂ
La Modling (Austria) au 

continuat campionatele euro
pene de scrimă. După stabili
rea ierarhiei spadasinilor (O. 
Carrard — Elveția, E. Kol- 
ezonay — Ungaria, K. Felisiah 
— Polonia), au încheiat dispu
ta floretiștii, pe podium ur- 
cînd Mauro Numa (Italia), 
Mathias Gey (R.F.G.), Andrea 
Borella (Italia). Ultima probă 
a acestei ediții a fost cea a 
sabrerilor. Ea a stabilit urmă
toarea ordine : 1. Tadeusz Pi- 
gula (Pol.), 2. Andrzej Kostrze- 
wa (Pol.), 3. Gyorgy Nebald 
(Ung.). Marin Mustață s-a cla
sat pe locul 8.
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