
froietaie o-n roATt rum.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

ANUL XXXVIII - Nr. 10235 | 4 PAGINI - 50 BANI Joi 4 noiembrie 1982

In lipsa oricărei surprize în deplasare

FOTBALUL NOSTRU A RĂMAS CU 0 ECHIPĂ
ÎN TURUL AL 3-lea AL CUPELOR EUROPENE

Corvinul (4-8) și Dinamo (2-6) au fost
f 'a și viața, fără speranță fotbalul nu ar face 

să palpite milioane de oameni, de la un meci 
la altul. Am sperat cu toții că In pofida acelui 
4—4 de la Hunedoara. Corvinul, jucind in de
plasare — cum a făcut-o cu Sportul studen
țesc — ar putea întoarce soarta calificării. La ora 
cind linotipiștii culeg aceste rînduri Dinamo și 
Aston Villa sint la egalitate, la Birmingham, 
1—1. Și încă sperăm, pentru că așa este în firea 
oamenilor! O singură certitudine am avut și 
ea s-a îndeplinit fără greș în ;ocul pe terenul 
propriu al Universității Craiova. 'Cu atit mai 
mult, cu cit Shamrock Rovers nu este nici 
Aston, nici F.C. Sarajevo, regretăm cu toții 
gestul nesăbuit al lui Bălăci care, pentru car
tonașul galben primit, va părăsi echipa pentru

eliminate de F.C. Sarajevo șl Aston Villa
un meci în turul al 3-lea al Cupei U.E.F.A. 
Absența lui ar putea să cintărească foarte mult 
in balanța unei eventuale calificări a echipei 
oltene în sferturile de finală ale competiției. 
După cum Corvinul a dezamăgit pe toți tele
spectatorii cu reacțiile nesportive, cu scenele 
dezolante care au dus la eliminarea lui Dumi- 
trache și Gabor, pentru manifestările nepermi- 
se ale acestora la primirea celui de al 4-lea 
gol de pe urma unei erori de arbitraj, intr-un 
moment cind F.C. Corvinul era practic elimi
nată, fără putință de revenire.

Să ne bucurăm pentru Universitatea Craiova 
și să-i urăm de pe acum succes in al 4-lea tur 
al Cupei U.E.F.A. (a.n.)

5-0O calificare cu scorul general de

yFIREȘTE, NICI ACASĂ, UNIVERSITATEA CRAIOVA 
AVUT PROBLEME CU SHAMROCK ROVERS: 3-0

UNIV. CRAIOVA 
SHAMROCK ROVERS

3 (1)
0

Stadion Central ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectatori 
20 000. Șuturi: 16-6 (pe 
7—3). Comere : 7-1. Au 
CAMPBELL (autogol - i 
CIRȚU (min 53 șl 67).

UNIVERSITATEA : Lung - NEGRI- 
LA. Tilihoi, ȘTEFANESCU. Ungurea- 
nu — Țicleanu (min. 27 Geolgâu), 
DONOSE, BALACI - Crlșan, CIRȚU, 
frimescu (min. 46

SHAMROCK: 
Synott, Murphy, 
McDonagh, CLARKE - Campbel 
BUCKLEY. Coady (mln. 49 Stile»).

A arbitrat ‘ ~
M. Nagy șl 
gar io).

Cartonașe
MURPHY.

Cartonașe

— peste 
i poartâ : 

marcat : 
min. 30) și

Beldeanu). 
O’NEILL - GH«, 
Beglln - Gaynor. 

RKE - Compbe.11,

bin* L. Gyorl ; Io linie : 
L. Mohac» (toț‘ din Un-

galbene : BĂLĂCI,

roși : MURPHY.

La G E. de haltere pentru juniori

VLAD NICU A OBJINUT TRfI MEDALII 
DE BRONZ LA CATEGORIA SEMIGREA

Sportivul român a corectat toate recordurile naționaie 
de juniori ale categoriei

La campionatele europene de 
haltere pentru juniori, care se 
desfășoară Ia Haskovo, spor
tivul român Vlad Nicu a ob
ținut un frumos succes la ca
tegoria semigrea, clasîndu-se 
al 3-lea la total, ca șl la sti
lurile smuls și aruncat, obți- 
nînd tot atitea medalii de 
bronz cu rezultatele: 355 kg 
(155 ; 200) — toate recorduri 
naționale de juniori I

Component al clubului Rapid 
București, el este antrenat de 
Oh. Gospodinov și a fost des
coperit la Galați. Vlad Nicu 
(născut la 1 noiembrie 1963 
în comuna Plscu, jud. Galați) 
se anunță ca un autentic ta
lent și — numai In măsura tn 
care va progresa, anulind ma
rea diferență de kilograme față 
de fruntași — o speranță pen
tru J.O. de la Los Angeles.

Iată primii clasați ai cate
goriei : 1. Vladimir Solodov 
(U.R.S.S.) 400 kg (180 ; 220), 2. 
Vedelin Petrov (Bulgaria) 395 
kg (172,5 șl 222,5), 3. VLAD 
NICU (România) 355 kg (155; 
200), 4. J. Krukowski (Polo

nia) 347,5 kg (152,5; 195), 5. Xi 
Balăzs (Ungaria) 347,5 kg (152.5) 
195), 6. G. Duke (R.D.G.) 343 
kg (150 ; 195).

La cat. grea-ușoară nu ara 
avut reprezentant. Primii cla
sați : 1. N. Medoev (U.R.S.S.) 
390 kg (175 ; 215), 2. M. Na» 
ghirli (U.R.S.S.) 380 kg (1701 
210), 3. B. Barton (Cehoslovac 
cia) 365 kg (162,5; 202,5).

JUNIORII ȘI CADET» ROMÂNI 
AU CUCERIT 8 TITLURI DE

CAMPIONI BALCANICI LA LUPTE
La Campionatele balcanice 

de lupte greco-romane și li
bere ale juniorilor (18—20 ani) 
și cadeților (14—16 ani), 
fășurate la Salonic 
reprezentanții țării 
avut o comportare 
cucerind în final 8 
campioni, alți 17 
pe locurile 2 și 3. 
după cum ne-au mărturisit, la 
sosire, antrenorii Eugen Hup- 
că, Simion Popescu și Con
stantin Ofițerescu (greco- ro
mane), Petre Coman și Ale
xandru Geantă (libere) a fost 
deosebit de dificilă deoarece 
toți concurenții, aproape fără 
excepție, s-au prezentat bine 
pregătiți, atit în privința ba-

des- 
(Grecia), 

noastre au 
meritorie, 

titluri de 
clasindu-se 
Competiția

gajului de cunoștințe tehnic# 
cit și al celor tactice. Dealtfel» 
n-au fost puține partidele car# 
s-au disputat sub semnul echi
librului de la primul pînă la 
ultimul sunet de gong. Mai 
mult, adesea desemnarea în
vingătorilor la meciurile egale < 
fost făcută apelîndu-se la di
ferite prevederi ale regula
mentului. Tot antrenorii ne-ail 
spus însă că se putea și maa 
bine.

Iată cîștigătorii titlurilor d# 
campioni balcanici al acestei 
ediții, cucerite de sportivii ta* 
mâni : GRECO-ROMANE, jwj

(Continuare în pag. a 4-a)

JOCURI ECHILIBRATE LA RELUAREA
CAMPIONATULUI DE POLO

Cirțu încheie seria celor trei goluri printr-un șut sec. (Fază 
din meciul Universitatea Craiova — Shamrock Rovers 3—0) 

Foto : Dragoș NEAGU

■ CRAIOVA, 3 (prin telefon). 
Conform așteptărilor, JJniversJ- 
taitea n-a avut r '' 
ceea ce privește 
pentru turul III, 
obținut-o, practic,

■ Dublin, și pe care 
cu autoritate, azi 
pe „Centralul11 
fața unui public oare a aplau
dat cu multă căldură acest 
succes atit al echipei locale 
cit și al fotbalului românesc. 
Partida nu s-a ridicat la un 
nivel deosebit și aceasta, pe 
de o parte, din cauza replicii 
modeste pe care au dat-o oas
peții, iar pe dz altă parte da
torită faptului că echipa noastră 
— poate, și cu gîndul la pro
gramul deosebit de încărcat 
care o aștepată, în campionat 
și la lotul reprezentativ — a 
forțat numai atit cît a fost 
nevoie pentru a obține o vic
torie fără dubii.

Trebuie să arătăm totuși că 
Shamrock Rovers a jucat, 
aici, la Craiova, ceva mai bine 
decît o făcuse acum două săp- 
tămîni pe teren propriu și, 
dacă in atac realizările oaspe
ților n-au fost superioare ce
lor de pe Milltown, în schimb, 
în apărare ei s-au organizat 
mai bine, au fost mult mai 
fermi, mai mult chiar, uneori 
au jucat obstructionist.

Dacă prima repriză a fost 
relativ modestă, punctată de 
puține faze de gol, după pau
ză, Universitatea a jucat mai 
aproape de randamentul său 
normal, reușind — mai ales in 
primele 15—20 de minute de 
la reluare — acțiuni cursive,

probleme tn 
calificarea 

pe care a 
încă de la 
a semnat-o 
(n.r. ieri), 

craiovean, în

cu șuturi 
s-au des- 
craiovenii

plăcute si încheiate 
la poarta. După ce 
prins la trei goluri 
au opri/; motoarele, parcă preo
cupați de spectacol pentru pu
blic.

Prima acțiune periculoasă a 
echipei noastre este realizată 
de Bălăci, care, în min. 8, șutează 
peste O’Neill, dair acesta reu
șește să respingă în corner, 
tn min. 20, același Bălăci (care 
avea să fie cel mai bun de pe 
teren) îl lansează pe Ungurea- 
nu, care face o cursă pe aripa 
stingă, dar șutează peste bară. 
Primul gol al partidei este în
scris în min. 30 de... Campbell, 
care vrînd să trimită portaru
lui său nu-1 vede pe acesta ie
șit inoportun șl... ii plasează 
balonul jos, la colț.

După pauză, oaspeții au o 
primă acțiune mai periculoasă 
din acest meci, dar șutul de 
pe dreapta al lui Campbell 
(min. 47) trece peste bară. Jo
cul craiovenilor capătă din ce 
in ce mai multă claritate și, 
In min. 53, o acțiune inițiată 
de BalacI pe aripa stingă îl 
pune In poziție bună pe CÎR- 
ȚU care deviază cu abilitate 
mingea In poartă. Urmează o 
perioadă de 10 minute in care 
apărarea lui Shamrock Rov-rs 
luptă din greu (și uneori cu 
mijloace nepermise) pentru a 
facs față presiunii craiovene. 
în acest interval Universitatea 
putea, cu un plus de concen
trare la finalizare, să dea sco
rului proporții mai aproape de 
aspectul general al partidei. 
AstM, în min. 60, Bălăci șu-

Rodu URZICEANU

reluat campionatul na
de polo cu partidele tu- 
secund. Am urmărit ieri 

reuniune 
bazinul Flo-

Tn paginile 2—3 relatări de la 
trimișii noștri la Birmingham șl 
Sarajevo.

(Continuare tn pag 2-3)

S-a 
țional 
rulul 
dimineață, in prima 
desfășurată la 
reasca din Capitală, trei parti
de echilibrate și un meci fără 
istoric (Dinamo — Rapid Arad 
22—4).

Crișul Oradea a aliniat nu
mai 9 jucători și a trebuit să 
se întrebuințeze serios pentru 
a trece peste ambițioasa for
mație C.N. ASE (12—9). Bucu- 
reștenii — și ei cu numai 8 
jucători — au condus în pri
ma parte ; în min. 15 — scortn 
era egal (6—6). A fost nece
sară o totală mobilizare a 
cvartetului de bază Fejer — 
Costrăș — Garofeanu — Gor
dan, pe care se bazează actual
mente team-ul bihorean, pen
tru a infringe rezistența înver
șunată a poloiștilor de la ASE.

O partidă foarte plăcută, an-

Ieri, la sediul F.I.F.A. au fost stabilite

GRUPELE EUROPENE ELIMINATORII 
ALE TURNEULUI OLIMPIC '84 LA FOTBAL
Ieri, la sediul F.I.F.A. de la Ziirich au fost stabilite cele 4 grupe europene pentru competiția 

preliminară a turneului olimpic de fotbal. După cum se știe la turneul final de la Los Angeles vor 
participa 16 echipe din toate continentele. Iată componența grupelor :

GRUPA A GRUPA B GRUPA C

U.R.S.S. R.D. Germană Iugoslavia
Ungaria Polonia România
Bulgaria Finlanda Italia
Turcia Norvegia Austria
Grecia Danemarca x Olanda

x Liechtenstein

este calificată din oficiu

Spania
Franța 
Portugalia 
Belgia

x R.F. Germania 
x Israel

GRUPA D

fiind campioană olimpicăCehoslovacia, țară necuprinsă în program, 
1980.

* echipele țărilor notate cu x vor susține jocuri de calificare pentru al cincilea loc în grupă 
Programul și datele jocurilor vor trebui anunțate la F.I.F.A. pînă la 20 decembrie 1982

In

trenantă, au oferit Voința M 
selecționata juniorilor care r»* 
prezintă Liceul nr. ST dfa 
București. Speranțele polo-ului 
nostru au Înotat mult, întinata» 
du-și serios partenerii de tn» 
trecere. După două reprize ji 
jumătate scorul era egal (8—Q. 
In final Insă, tenacitate# * 
plusul de experiență au adul 
clujenilor (Sebdk și Kovace a# 
fost cei mai buni) un sticee# 
meritat (13—8).

Rapid și Progresul, ambeJ# 
din București, au luptat mult 
pentru cele două puncte din 
clasament. Debutul întrecerii 
a fost echilibrat, feroviarii Iz
butind să se desprindă (4—2) 
abia după ce Progresul a ratai 
la „om în plus11... La 7—3, Ra«i 
pidul a crezut prea repede d 
și-a încheiat socotelile cu ad
versara sa. Urmarea ? Pină 1* 
sfîrșitul celei de a treia re
prize Progresul s-a apropiat 
la 6—7 și dacă și-ar fi fructi
ficat superioritățile numeric# 
putea realiza chiar mai mult, 
în ultimele 7 minute, giuleș- 
tenii au luat din nou jocul in 
serios, adjudeeîndu-și victoria 
la scorul de 9—6.

în reuniunea de după-amia» 
ză, am urmărit, din nou, parti
de foarte echilibrate. Juniorii 
de la Lie. 37 au depus eforturi 
lăudabile pentru a învinge pe 
poloiștii de la C.N. ASE (10—6), 
după ce în min. 23 scorul le 
era favorabil - - - - 
București și 
Întrecut în... 
rarisime. Al 
nii (7—6), care au dovedit un 
plus da calm în finalul intre- 
cerii.

Rezultate tehnice : CRIȘUL 
ORADEA — C.N. ASE 12—9 
(3—4, 3—1, 5—2, 1—2). Arbitrii 
A. Czegeny — V. Goian. Au 
marcat : Costrăș 4, Garofeanu 
2, Gordan 2, Fejer, Pantea,

Adrian VAS1LIU

cu 6—5. Progresul 
Rapid Arad s-au 
ratări din situații 
invins bucurește-

(Continuare in pag. 2-3)



Sînt oare surprinzătoare usturătoarele Infringed administrate 
în ultima vreme hocheiștilor de la Dinamo ? Surprinzătoare și... 
nu prea. Pentru că lucrurile puteau fi previzibile încă de acum 
șapte ani, adică de pe vremea cînd clubul bucureștean își 
desființa secția de juniori, din motive a căror netemeinicie a- 
pore evidentă cu efect întirziat. Varianta „colaborării pe bază 
de minute anuale ferme" dintre secția de seniori a clubului 
Dinamo și cea de juniori a C.S.Ș. nr. 2 București n-a prea 
dat, de trei ani, roadele scontate. Așa că antrenorul — singu
rul antrenor (Steaua are 3, Dunărea Galați 2, S. C. Miercurea 
Ciuc, tot 3 1) — al echipei de seniori, Eduard Pană, a bătut, 
șî în acest an, ca și înainte, drumul provinciei, după jucători. 
Eterna lecție neinvâțotâ a muncii în perspectivă I

candidatură se de- 
din Cluj-Napoca, oraș 

îmbogățit sensibil

© AU Șl ÎNCEPUT...
.. .depunerile de candidaturi 

pentru găzduirea meciului de 
tenis România — Chile, din 
primul tur al „Cupei Davis" 
de anul viitor. Pe temeiul 
unei tradiții recente Timi
șoara e prima candidată (cu 
experiența obținută cu prile
jul întilnirllor împotriva echi
pelor Braziliei și Argentinei). 
Altă - - •
pune 
care și-a 
zestrea de baze pentru tenis.
© CONCOMITENT CU 

TRANSFERUL...
...de la C.S.U. Constanța la 

Metalul București, schimbare 
efectuată cam peste 
universitarilor, Iloria 
a părăsit proba de 400

- garduri —- in care a 
marea glorie pînă la 
ani — pentru cea de 800 m.

© I.E.F.S. NU ARE.., © PĂCAT...

::

Sub egida ,,Daciadei“ ESTE VREMEA

capul 
Toboc 
metri 

căutat 
28 de

...în momentul de față de- 
cît trei divizionare „A" : la 
baschet fete; floretă băieți și 
spadă. Acum un deceniu a- 
vea opt !

Dispariția, în anul 1980, a Diviziei de atletism pentru 
seniori a grevat progresul multor juniori trecuți de cu- 
rind la categoria de vîrstă superioară — sînt de părere 
mai mulți specialiști, printre care asistentul universitar 
Constantin Mihail din Constanța. „In acest fel, atenția 
marilor cluburi, a federației, a consiliilor județene, a 
tehnicienilor, este captată doar de vîrfurlle juniorilor 
trecuți la' seniori. Alți tineri, însă, care, pentru. moment, 
rămîn în umbră, AVlND TOTUȘI ȘANSE CLARE DE A 
CREȘTE VALORIC ' PÎNĂ LA NIVEL INTERNAȚIONAL, 
sînt lipsiți de posibilități de afirmare, de un mobil puter
nic în activitate, de un sistem competițional stimulativ. 
Intîlnirile periodice între reprezentative de județe ar 
menține mereu în actualitate atletismul, iar consiliile 
județene, orașele, cluburile, ar face eforturile necesare 
pentru instaurarea unei atmosfere favorabile dezvoltării 
celui mai complet dintre sporturi în rîndul copiilor, al 
generațiilor tinere".

Argumentele par convingătoare, așa că federația de spe
cialitate poate lua în considerație eventualitatea reîn
ființării acestei forme competiționale, introducînd even
tual îmbunătățiri : haremuri de participare, organizare 
zonală, limitări numerice.

...că federația de speciali
tate și antrenorii lotului re
prezentativ care au partici
pat la întrecerile' recente ale 
Campionatelor europene de 
judo de la Tîrgoviște nu s-au 
preocupat și de atașarea la 
kimonouri a unei distinctive 
cocarde tricolore. Cu atât mal 
mult cu cît componenții ce
lorlalte delegații au arborat 
asemenea simboluri semnifi
cative.

© „SOCIETATEA DE LUN- 
TRIȘOARE"...

...înființată în 1863 la Ti
mișoara (prima asociației de 
canotaj de pe teritoriul țării 
noastre) e pe cale să aibă un 
corespondent actual mult 
mai pretențios : cu sprijinul 
organelor locale, se prevede 
amenajarea unor baze speci
fice pe malul Begăi, consti
tuite într-un mare și impor
tant centru de pregătire olim
pică pen.tru canotorii noștri:. 
Se vor putea efectua antre
namente timpurii de primă
vară, favorizate de clementa 
climă bănățeană.

© AUZIM DIN CONSTAN
ȚA,...

...că tânărului și talentatului 
boxer Doru Maricescu, vice- 
cam pion european de juniori 
in 1082, nu i-a priit transfe
rul de la C.S.Ș. • “ 
la Farul, LJ.____ _ ____r__
Bă-și dea în petec cu disci
plina, cu viața sportivă, 
acel „antrenament 
atît de important 
performanță.

orașul

NI SE SEMNALEAZĂ
.. 2 Constanța 

în-tr>ucît a început

cu 
invizibil" 

în marea 
S-a specializat, 

oare, orașul Litoralului în 
pierderea pe drum a boxeri
lor 7 Așa par a sta lucruri
le, dacă ne gîndim că și 
Mihai Valentin a dispărut pe 
căi asemănătoare din ringu
rile boxului autentic.
© IN CLASAMENTUL...

...alcătuit de secția de re
sort a C.N.E.F.S. pe baza se- 
lecționabililor la schi fond 
furnizați de secții, loturilor 
naționale de juniori și al re
zultatelor obținute de aceștia 
în diferite competiții inter
naționale, situația primelor 
trei locuri este următoarea : 
1. C.S.Ș. Bistrița 51 p ; 2. 
C.S.Ș. Gheorgheni 42 p ; 3. 
C.S.Ș. Predeal 39 p. Unde-or 
fi Brașovul, Sibiul, Sinaia, 
Buștenii, Azuga, Vatra Dor- 
n-ei 7

• tntr-o recentă scrisoare, componentele echipei de 
handbal Filatura din Focșani (Divizia ,,B“) ne semnalea
ză ca abuzivă schimbarea antrenorului Radu Georgescu 
de către conducerea asociației, deși acest tehnician a con
dus pregătirile șl echipa de la înființare pînă la promo
varea în eșalonul secund și s-a zbătut mereu pentru 
rezolvarea tuturor problemelor care împiedicau efectua
rea unor antrenamente eficiente. «Noul antrenor — con
tinuă scrisoarea — efectuează cu noi doar șase ore de 
antrenament pe săptămînă, iar în timpul jocurilor sin
gurele Indicații date sînt „Haide „Du-te î“ și „Lup
tă’."». VOM VEDEA LA FAȚA LOCULUI ! • „Nu-i O 
noutate, dar... vine iarna !“ ne anunță bucureșteanul 
Sorin Georgescu. „Pe cititori l-ar interesa o listă com
pletă cu toate pîrtiile dotate cu mijloacele mecanice din 
țară și gradul lor de dificultate". NE-AM PUS PE TREA
BA ! > Cercetătorul Șerban Dragomirescu semnalează, 
la aniversarea celor 80. de ani recent împliniți de către 
ing. Toma Petre Ghițulescu, reputat geolog și călător, 
prin anii ’30, în continentul african, apartenența acestuia 
la echipajul român de bob, participant la „Olimpiada 
albă" din 1928, de la St. Moritz. FELICITĂRI ’

Rubrica redactata de Radu TIMOFTE

CAMPIONATE- COMPETIȚII
CONCURS DE CULTURISM LA ORADEA

La Oradea s-a desfășurat con
cursul internațional de cultu
rism dotat cu „Trofeul Dacia", 
la care ati participat sportivi din 
patru țări.

Pe echipe, România și Unga
ria au ocupat primul loc cu cite 
21 p, urmate de Polonia 14 p 
ji Bulgaria 3 p.

Pe categorii, în primele locuri: 
72 kg. : 1. Jalec Jablonski (Po
lonia! 263 p, 2. Alexandru Cos- 
tache (România) 261 p, 3. Jozsef 
Varga (Ungaria) 256 p.

77 kg : 1. Nicolae Giurgi (Ro
mânia) 276 p, 2. Attila Deme 
(Ungaria) 265 p, 3. George Cră- 
ciunescu (România) 252 p.

85 kg. : 1. Istvan Huber (Un
garia) 278 p, 2. Petru Ciorba 
(România) 264 p, 3. Eugen De- 

menyi (România) 259 p.
+ 85 kg : I. Waldemar Noi (Po

lonia) 262 p, 2. Karoly Kiss (Un
garia) 265 p, 3. Eugen Kantor 
(România) 255 p. întrecerile s-au 
desfășurat in Sala sporturilor tn 
fața a 1 006 de spectatori.

JOI ÎNCEP LA CLUJ-NAPOCA CAMPIONATELE 
NAȚIONALE DE HALTERE PENTRU ECHIPE DE JUNIORI

De joi pînă duminică, la Cluj- 
Napoca vor avea loc finalele 
campionatului național de halte
re pentru echipe de juniori. Cu 
acest prilej, la startul întreceri
lor se vor alinia aproape 200 de 
tineri halterofili din 20 de echipe: 
10 în categoria „A“ și tot atitea 
In categoria „B“. Pentru antre
nori șl selecționerii federației de

specialitate acest eveniment va 
constitui desigur un nou prilej 
de depistare a unor valoroase 
elemente tinere. Reamintim că în 
ultimii ani, Chimpex Constanța 
a ocupat primul loc, secundată 
de C.S.M. Cluj-Napoca. Așteptăm 
ca șl alte formații să se afirme 
în această importantă întrecere.

Minaur 18—20, Moldova Nouă — 
Șuiorul 14—14. In clasament : 1. 
Unio Satu Mare 25 p (267—225),
2. Minerul Cavnic 25 p (263—225),
3. Strungul Arad 25 p (217—230)...
11. Metalul Hunedoara 19 p, 12. 
Minerul Moldova Nouă 16 p. FE
MININ. Seria I (etapa a X-a): 
Relon Săvinești — Textila Plo
iești 17—11, Vulturul Ploiești — 
Nitramonia Făgăraș 19—18, Di
dactica Alexandria — Rapid 
București și Confecția Bacău — 
C.F.R. Craiova — amînate, Pre
cizia Vaslui — Filatura Focșani 
23—20, IEFS Universitatea Bucu
rești — Argeșeana Pitești 19—15. 
Etapa a XI-a : Textila — Fila
tura 20—11, Argeșeana — Preci
zia 16—21, C.F.R. — Univ. IEFS 
și Rapid — Confecția Bc. — a- 
mînate, Nitramonia — Didactica 
27—17, Relon — Vuturii 11—18. 
în caslament : 1. Reon Săvinești 
27 p (10 meciuri), 2. Nitramonia 
Făgăraș 25 p (11), 3. Vulturul

DE

LA ÎNCHEiEREA TURULUI DIVIZIEI „B” LA HANDBAL, 
ȘTIINȚA BACĂU, UNIO SATU MARE (m) Șl RELON 

SĂVINEȘTI, AEM TIMIȘOARA (f) - PE LOCUL I
S-a încheiat turul Diviziei ,.B“ 

la handbal (masculin și feminin). 
Returul competiției se va relua 
anul viitor, prima etapă fiind 
programară in ziua de 3 apri
lie. Rezultatele ultimelor două 
eta pe.

MASCULIN. Seria I (etapa a 
X-a): Universitatea Iași — Uni
versitatea București 23—25, ERUC 
București — Metalul Vaslui 
21—-19. Dacia Pitești — Comerțul 
Constanța 21—22, Petrolul Telea- 
jon — știința Bacău 24—24, Trac
torul Brașov — Celuloza Brăila 
32 17. Arctic Găești — C.S.U. 
Galați 23—27. Etapa a Xl-a: 
U:Buc. — C.S.U. Gl. 21—24, 
Celuloza — Găești 26-21, Știința 
— Tractorul 18—18, Comerțul — 
Petrolul 27—21, Metalul Vs. —

Dacia 21—20, Univ. Iași — IIRUC 
17—23. In clasament, la sfârșitul 
turului : 1. Știința Bacău 28 p, 
2—3 Tractorul Brașov și C.S.U. 
Galați — cite 26 p... 11. Dacia 
Pitești 17 p, 12. Universitatea 
Iași 16 p. Seria a II-a (etapa a 
X-a): Minerul Moldova Nouă — 
Minerul Cavnic 15—16, Șuierul 
Baia Sprie — Utilaj Știința Pe
troșani 22—20, H.C. Minaur II 
Baia Mare — Strungul Arad 28— 
18, Metaiul Lugoj — Voința Se
beș 28—14, Metalul Hunedoara — 
Unio Satu Mare 26—25, Nitiamo- 
nia Făgăraș — Metalul Copșa 
Mică 25—18, Etapa a XI-a : Cav
nic — Copșa Mică 30—20, Unio 
— Nitramonia 28—22, Sebeș — 
Hunedoara 27—20, Strungul — 
Metalul Lugoj 19—17, Utilaj —

FINALI 01ATRACȚIE
LA PREDEAL

„Cupa comerțului" este una 
dintre cele mai frumoase, mai 
reușite competiții organizate 
în cadrul „Daciadei". Ea re
unește la startul primelor faze 
aproape 50 000 de tineri din co
merț, cooperație și turizn, iar 
finalele cîștigă — an de an — 
tot mai mult în calitate și 
popularitate.

Anul acesta, finala pe țară 
a „Cupei comerțului" s-a des
fășurat la Predeal, unde au 
venit, la acest act final, cei 
mai buni .(peste 300) din miile 
de participant — și nu doar 
„bifați" — la întrecerile eli
minatorii.

Județele și municipiul Bucu
rești și-au trimis finaliștii la 
Predeal cu două rînduri de e- 
chipament : pentru întrecerile 
de cros, popice, tenis de masă 
și pentru concursul profcsional- 
sportiv. Sigur, „Cupa comerțu
lui" ar fi putut prograțna un 
număr mai mare de discipline 
sportive, dar nu volumul ci 
eficiența a stat la baza ale
gerii ramurilor de sport, în 
dorința de a servi și a întregi 
munca de fiecare zi. Crosul și 
popicele în opinia organizatori
lor sugerînd viteză, rezistență, 
tenisul de masă — agilitate, 
iar șahul — spirit de analiză, 
putere de sinteză, de decizie.

Crosul rezervat fetelor a fost 
cîștigat de Dorina Agafiței din 
Vaslui, pe locurile imediat ur
mătoare clasîndu-se Elena Spi
ridon (Iași) și Alice Călinescu 
(București). La băieți : 1. Mi
hai Vlădilă (Prahova), 2. Dan 
Vîlcea (Brașov), 3. Iosif Huști 
(Bihor). Alergarea, însă, a con
tat (prin bonificațiile acordate) 
și în concursul sportiv-profe- 
sional, o întrecere așteptată 
mereu cu interes, o dispută cu 
mulți oameni ai muncii șflați 
la odihnă, prezenți adică,’ du
minică, în tribunele frumoasei 
baze sportive de la hotelul 
„Orizont". Cei mai buni : Ali
ce Țibrea (Brașov) și Mihai 
Vlădilă (Sinaia). Pe locurile 
următoare : Alice Călinescu 
(București), Victoria SabăU 
(Sălaj), Dan Vîlcea (Brașov) 
și Octavian Trandafir (Timiș).

Celelalte rezultate (primii 
clasați) : tenis de masă — Ele
na Pavel și Constantin Popes
cu (București) ; popice — Io- 
landa Lacatoș (Satu Mare), 
Eugen Șimon (Harghita) ; șah 
— Ana Deac (Mureș) și E- 
duard Panteleciuc (București).

Toamna este — pe agenda 
sportivă școlară —perioada cro
surilor, a alergărilor pe teren 
variat, în parcuri și păduri. 
„O modalitate de a reuni Ia 
startul unei singure întreceri 
sportive marea masă a elevi
lor", cum ținea să sublinieze 
prof. Gh. Șerban, directorul 
Școlii generale nr. 8 din Sla
tina. unitate de învățămint în 
care crosurile sînt, în fiecare 
toamnă, la „ele acasă". Orga
nizate cu etape pe clase, încc- 
pînd cu elevii din primii ani 
de școală, alergările de cros 
stîrnesc interesul tuturor co
piilor, mai ales că ierarhiile 
nu se fixează niciodată după 
primul concurs ci, urmează 
altele și altele, la sugestiile 
participanților. In acest fel, va
lorile se stabilesc cu mai multă 
eficiență, iar avantajul pentru 
copii este sporit ; două-trei 
concursuri într-o singură lună, 
o activitate sportivă de masă 
desfășurată cu precădere in aer 
liber, ce poate fi mai util 
pentru sănătate 1

Acest agreabil noiembrie, cu 
zile însorite și chiar călduroa
se reprezintă, cum spuneam, o 
invitație pentru multe colective 
școlare de a organiza întreceri 
de cros. Cele din sectorul 4 al 
Capitalei s-au arătat a fi prin
tre cele mai grăbite (și în spe-

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

V. T.

Ploiești 24 p (9)... 11. Filatura 
Focșani 15 p, 12. Didactica Ale
xandria 10 p. Scria a Il-a (etapa 
a X-a) : Industria ușoară Ora
dea — Progresul Timișoara 19— 
14, A.E.M. Timișoara — Textila 
Zalău 20—18, Constructorul Ti
mișoara — Constructorul Hune
doara 20—19, Textila Sebeș — 
Voința Qdorhei 15—15, Chimia 
Arad — Constructorul Baia Ma
re 12—17, Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca — Tricotextil Si- 
ghet 20—17. Etapa a XI-a : Pro
gresul — Tricotextil 17—12, 
Constr. B. Mare — Universitatea 
Farmec 19—13, Voința — Chimia 
10—10, Constr. Hd. — Textila 
Sebeș 27—20, Zalău — Constr. 
Tim. 24—17, Ind. ușoară — A.E.M. 
21—13. în clasament : 1. A.E.M. 
Timișoara 31 p, 2—3. Textila Za
lău și Constructorul Baia Mare 
— cîte 29 p... 11. Textila Sebeș 
16 p, 12. Universitatea Cluj-Na
poca 15 p.

ASTĂZI, LA ARAD, „CUPA ROMÂNIEI" 
LA TENIS DE MASĂ

sporturilor din Arâdîn Sala 
încep astăzi întrecerile de tenis 
de masă, dotate cu „Cupa Româ
niei", competiție deosebit de im*- 
portantă în calen-darul federației. 
Astăzi șl mîine sînt programate 
partidele din competiția mascuj 
lină, iar ‘ „........................
cele din competiția feminină.

Sînț_așteptate să participe ur
mătoarele echipe : masculin — 
C.S.M. Cluj-Napoca, Universita
tea Craiova, Progresul-IIRUC 
București, A.S.A. Muntenia Bu
zău, Tractorul Brașov, Mecanică 
fină București, C.S.M. Buzău, 
Voința Satu Mare, STIROM 
București, Tricodava București, 
C.S.Ș. Odorheiu Secuiesc, Sticla 
C.S.Ș. Bistrița, Constructorul Tg. 
Mureș, înfrățirea 
C.S.Ș. Constanța 
București ; feminin 
rad, FA IM AR Baia 
C.S.Ș. Petroșani, Metalul C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea, Metalurgistul Cugir, 
M.E.F.M.C.-I.P.L. București, C.S.M.

Buzău, Constructorul Tg. Mureș, 
înfrățirea Tg. Mureș, C.S.Ș. 1 
București, C.S.M. Iași, Spartac

sîmbătă și duminică

Tg. Mureș, 
și C.S.Ș. 1 
— C.S.Ș. A- 

Mare, C.F.R.-

© Una din unitățile de în- 
vățămînt din Vaslui situată 
constant printre fruntașe in 
activitatea sportivă este Școala 
generală 5. Argumente : locul 
I la tetratlon și la „Crosul de 
toamnă", aceeași poziție la 
handbal, volei (b) și șatef în 
toate cazurile pe municipiu. 
Copiii cei mai dotați sînt în
drumați către „atelierele" Clu
bului sportiv școlar din locali
tate.

® Clubul sportiv școlar din 
Odorheiu Secuiesc (Harghita) 
se afirmă ca o excelentă ram
pă de lansare a elevilor in 
performanță : cei descoperiți, 
de pildă, în sportul voinicilor 
(am numit luptele libere) trec, 
după o primă modelare, în 
secția A.S. Lemnarul din loca
litate. Cîteva valori în plină 
formare : Sandor Csaba (48 
kg). Szekely Imre (52) și Nyu- 
las Gyula (62).

• Cuvînt de ordine pentru 
profesorii-antrenori de la Clu
bul sportiv școlar din Rîmnicu- 
Vîlcea : în acest an de invăță- 
mînt, fiecare secție pe ramură 
de sport va modela pentru 
performantă CEL PUȚIN ȘASE 
COPII SAU JUNIORI. Aștep
tăm cu mult interes... ora de 
bilanț !

București, Progresul-IIRUC Bucu
rești, C.S.Ș. Constanța, C.S.M. 
Cluj-Napoca, C.S.Ș. Craiova.

Se întrevăd partide interesante, 
în care echipele participante să 
dea întreaga măsură a potențialu
lui lor, dovedind calitatea muncii 
de pregătire în secții.

★
în fața unui numeros public s-a 

desfășurat întâlnirea dintre divi
zionarele masculine Progresul 
IIRUC București și C.S.M. Cluj- 
Napoca, contind pentru etapa a 
IlI-a a campionatului național. 
Cele două formații ale primei 
grupe valorice au oferit meciuri 
viu disputate, dintre care s-au 
detașat partidele de dublu, clu
jenii Borca și Doboși detașîn- 
du-se. La capătul celor două 
zale, victoriile au fost împărțite:
9—5 pentru bueureștenâ, respec
tiv 4—9. Punctele au fost reali
zate de Moraru 4+2, Cauri 2+1, 
Craioveanu 1+1, Onețiu 2+0 pen
tru gazde, Borca 1+3, Doboși 
2+3, Meszaroș 1+2, dublul Do
boși — Borca 1+1 pentru clujeni. 
(R. POPESCU — coresp.).

REZULTATE' DIN DIVIZIA „B" LA VOLEI
în etapa a 4-a a Diviziei „B" 

de tineret la volei s-au înregis
trat următoarele rezultate : ■

FEMININ, seria I : Universita
tea I.E.F.S. Buc. — Voința Buc. 
3—2, Zimbrul Suceava — Penici
lina II Iași 0—3, Ceahlăul P. 
Neamț — Confecția Buc. 1—3, 
I.T.B. — Prahova I.P.G. Ploiești 
3—2 ; seria a II-a : Chimia Tr. 
Măgurele — Universitatea Craio
va 0—3, Chimpex II Constanța — 
Spartac Buc. 1—3, Chimia Rm. 
Vîlcea — Braiconf Brăila 3—1, 
Dacia Pitești — Flacăra roșie II 
Buc. 3—1 ; seria a IlI-a : Armă
tura Zalău — Textila Cisnădie 
3—0, Olimpia Oradea — Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 3—1, G.I.G.C.L. 
Brașov — Universitatea Timișoa
ra 3—0, A.S.S.U. Craiova — Ex- 
plormin Caransebeș 3—0.

MASCULIN, scria I : Sparfacus 
Brăila — Viitorul Bacău 3—2,

Tractorul II Brașov — Relonul 
Săvinești 3—2, I.O.R. Buc. — 
A.S.A. Buzău 0—3, PECO Plo
iești — Prahova I.P.G. Ploiești 
3—2 ; seria a Il-a : Electra Buc.
— Vulcan Buc. 1—3, Delta Tulcea
— SARO Tîrgoviște 3—0, I.C.M. 
Caransebeș — Rapid Buc. 3—1, 
Steaua II Buc. — Metalul Hune
doara 3—1 ; seria a II-a : Oțelul 
Oraș dr. Petru Groza — Voința 
Alba Iulia 3—1, Politehnica Timi
șoara — A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș 3—2, „U" Cluj-Napoca — 
Voința Zalău 2—3, Voința Bei<uș
— A.S.A. Sibiu 3—0.

Corespondenți : N. Mateescu,
Gh. Lazăr, O. Guțu, I. Domuța, 
Ch. Goldenberg, Șt. Gurgui, I. 
Ghișa, D. Cristache, I. Stanca, C. 
Gruia, O. Bălteanu, P. Comșa, 
C. Crețu, N. Magda, M. Domi- 
țian, I. Pocol. C. Tiță,

P.
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de selecție a acelor elevi care 
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derea unor competiții inițiate și 
organizate pe plan local.
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campion junior la alergare 
conduce — în chip de „ogar", 
ori „iepure" — plutonul și toa
tă puștimea încearcă din răs
puteri să-l ajungă.

Vin la aceste frumoase în
treceri de pe stadionul Progre
sul copiii de la grădinița Vul
can, cîștigă Laura Chir locul 
I, educatoarea Aurelia Rădii- 
le.T«»ț o îmbrățișează, iar di- 
rștffrbârea Georgeta Văzdăuțea- 
nu — mereu prezentă la aces
te concursuri — îi inmînează . 
diploma cu însemnele „Dacia- 
dei“. Vin, de asemenea, copiii 
grădinițelor 68, 180, 70, de la 
I.M.E.B., etc. Cînd e concurs 
pe „Progresul", nimeni nu lip
sește !.

Vasîle TOFAN

CAMPIONATULUI DE POLO
iag. 1) . Io-

și Angcles- 
Șerban 2,

:u (ASE) ; 
\POCA — 
BUCUREȘTI 
5—3, 3—1).

1. — A. Soos. 
as 4, Gyarfas 
aok 3 (Vo-
Oprișan 3, 
Marinescu

EȘTI — RA- 
(6—1, 6—3,

•i : Șt. Ka- 
jenaru. Reali-

7, Hagiu 4, 
lucanu 2, Ș. 
îanu, Rus, Cr. 
Din.), respec-
Szekeres și 
BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 

—3, 2—J)).. Ar- 
— V. Burdea. 
ă 2, Schervan 
?, Munteanu, 
»id), respectiv 
ușat 2, Dingu, 
BUCUREȘTI — 
>— D. 1—1, 3—3, 
. C'oian și M. 
at Vamoș- 4, 
2, Zaharia, O-

prișan, respectiv Șerban 3, 
nescu. Angelescu, Stoenescu. 
PROGRESUL — RAPID ARAD 
7—6 (2—1, 2—2, 0—1, 3—2). Ar
bitri: B. Băjenaru și A. Czc- 
geni; au marcat Chiriță 3, Flo- 
rincescu 2, Mădescu 2, respectiv 
Alony 3, Brînzei, Suhanek și 
Ghițan. DINAMO BUCUREȘTI 
— VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
10—6 (5—1, 3—1, 0—1, .2—3) ; 
RAPID BUCUREȘTI — CRIȘUL 
ORADEA 9—12 (1—3, 4—3, 3—1, 
T—5).

Turneul continuă astfel, de 
la ora 17. cu următoarele me
ciuri: C.N. ASE — Dinamo, 
Lie. 37 — Rapid Arad, Progre
sul— Crișul, Voința — Rapid 
'București.
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’otrin-o 1, X; V. 
io 1 ; VI. Juven- 
. VH. Napoli — 
C ; VIII. Udinese 
2 ; IX. Catania — 
Como — Bologna

— Perugia X ; 
Palermo 1 ; XIII, 
x.
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A 1.

Etapă agitată, ieri, in campio
natul primei serii valorice a 
Diviziei „A“ de hochei! Mai in- 
tii — ca Importanță — a fost 
meciul dintre fruntașele clasa
mentului, Steaua și S.C. Miercu
rea Ciuc, echilibrat, aprig, ter
minat — pentru a treia oară 
consecutiv! — la egalitate 
(3—3) și în deschidere, Dunărea 
Galați, care în ultima vreme se 
tot apropie de o... surpriză, pe 
care însă n-o realizează, a 
condus cu 4—0 pe Dinamo pier- 
zind în final, la mare luptă, 
cu 7—9 !

în jocul vedetă al cuplajului 
Steaua a fost din nou ținută 
în șah de foarte ambițioasa 
echipă din Miercurea Ciuc, ieri 
foarte î ’ 
Privind 
caziilor 
lor de 
Steaua 
trebuie 
Miercurea Ciuc au meritul de 
a fi reven't mereu In joc și 
de a fi luptat cu multă dăru
ire, de fiecare dată cînd au 
fost conduși, pentru egalare. 
Steaua a condus cu 2—0 (în 
min. 26) și lăsa impresia — 
chiar dacă principala ei „armă", 
adică prima linie de atac, nu 
funcționa cum trebuie — că se 
va imnune în cele din urmă, 
în continuare, soarta rezultatu
lui a fost. decisă de două go
luri (unul din ele norocos) ale 
echipei din Miercurea Ciuc, și 
ultima parte a jocului a în
ceput tot de la... .egalitate. în 
repriza a IlI-a, Steaua a înscris 
prin Olinici, dar numai după 10 
secunde (!), S. C. Miercurea 
Ciuc a egalat, din nou, la o 
fază bine concepută care a 
surprins apărarea echipei Stea
ua. Așa că, pentru a treia oa
ră consecutiv (parcă a devenit 
o tradiție...), jocul acesta de 
vîrf al campionatului 
de hochei s-a încheiat 
litate: 3—3 (0—0, 2-2, 
prin golurile marcate 
lăucă, Chiriță și Olinici — 
Steaua: Bogoș, E. Antal și Z. 
Nagy — S. C. Miercurea Ciuc. 
Nesigur, arbitrajul Iui J. Becze.

tn deschidere, cum spuneam, 
Dinamo a învins după emoții 
pe Dunărea Galați cu 9—7 
5—0, 2—3). prin golurile 
zate de Pisării 2, Costca 
xinte 2, Gheorghișan, 
Bejan — Dinamo, Antohi 2, 
Dinu 2, Ene 2, Zaharia — Du
nărea. A condus St. Enciu.

Azi au loc meciurile: S. C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea (ora
15.30) , Steaua — Dinamo (ora
17.30) .

bine pregătită tactic. 
I meciul sub raportul o- 

de gol și al perioade- 
dominare, este cert că 
merita victoria. Insă, 
spus că hocheiștii din

nostru 
la ega- 

1-1), 
de Hă-

(2—4, 
reali- 
2. A- 
Tokc,

2,

Călin ANTONESCU

Pentru boberi și sănieri

Debutul pe gheață al hohe
rilor și sănierilor a fost fă
cut — în toamnă — mai devre
me ca oricînd, la începutul 
lunii octombrie, în R.D. Ger
mană, pe pista (înghețată ar
tificial, ............................. .......
berhof. 
pentru 
gătire, 
olimpic . , _ .
și sanie, din rîndul cărora vor 
fi selecționați cei ce vor lua 
parte la Olimpiada de la 
rajevo. Cu acest prilej, a fost 
efectuată o primă selecție, în 
lotul de seniori rămînînd (ne 
referim la piloți) : Ion Dumi- 
nîcel, Ludovic Pap, Alexandru 
Pandrea și Dorin Dcgan ; Va
lentin Leațu și Ion Batista se 
vor antrena, în continuare, 
pentru a participa la campio
natul european de tineret. 
Subliniem că această selecție 
este provizorie și că definitiva
rea lotului va avea loc la în
cheierea sezonului, pînă- a- 
tuncl putîndu-se opera modifi
cări, în. funcție de evoluția ho
herilor la cele mai importante 
concursuri internaționale. Ace
lași lucru este valabil și pen
tru împingă tori, al căror lot 
este alcătuit acum din: Gheor- 
ghe Lixandru, Doru Frarlcu, 
Gheorghe Peptea, Costel Pe- 
trariu, Cornel Popescu, Con
stantin Obreja și Gildo Tudor 
(ultimul — atlet, specialist in 
probele de sprint — a fast se-

bineînțeles) de la O- 
Aici au fost prezenți, 

un scurt stagiu de pre- 
și componenții lotului 
român (lărgit) de bob

Sa-

lecționat anul acesta). Colecti
vul tehnic al lotului este for
mat din: Nicolae Visulescu — 
antrenor coordonator, Dumitru 
Focșeneanu și Dragoș 
tescu — antrenori, 
Dionisie — medic.

La sanie, o situație 
nătoare, membrii lotului olim
pic (Carmen Popovici, Livia și 
Kita Gheorgliiță, Gabriela Ha- 
ja, Ion Apostol, Virgil Comșa, 
Constantin Răducanu și Lau- 
rențiu Bălănoiu ; antrenor : 
Valentin Paiuc) avînd drept 
obiectiv principal ai sezonului 
o pregătire cit mai bună în 
vederea Jocurilor Olimpice,- 
Pînă atunci ei (precum și unele 
elemente de perspectivă) par- 
ticipînd, iarna aceasta, la ci
te va concursuri de amploare.

BOB. „Cupa mondială" : Cer- 
vinia, 8—17 ianuarie ; campio
natele europene de seniori : 
Sarajevo, 23 Ianuarie — 6 fe
bruarie ; campionatele europene 
de tineret : Winterberg, 7—20 
februarie ; campionatele mon
diale : Lake Placid, 14—27 fe
bruarie.

SANIE. „Turneul celor 3 
piste" : Oberhof, 25—28 noiem
brie ; Igls 29 noiembrie — 2 
decembrie ; Konigssee, 3—5 de
cembrie ; campionatele euro
pene dc juniori : Igls, 1—7 fe
bruarie ; „Cupa Prietenia" : 
Tatranska Lomnica, 7—14 fe
bruarie ; „Testul preolimpic" : 
Sarajevo, 14—20 februarie.

Panai- 
Florin

asemă-
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BIRMINGHAM, 3 (prin te
lefon). Comportindu-se mai 
bine decît in partida de la 
București, jucînd mai organi
zat și mult mai curajos, cam
pioana noastră, Dinamo, a reu
șit pe stadionul Villa Park din 
localitate, în manșa a doua a 
turului secund din C.C.E. in 
compania redutabilei Aston 
Villa, deținătoarea trofeului, o 
evoluție apreciată, care s-a si
tuat în citeva perioade dc timp 
la nivelul reputatei sale adver
sare. Suporterii deținătoarei 
Cupei campionilor își încura
jează din start favoriții și a- 
ceștia reușesc, după numai șase 
minute de joc, -să deschidă 
scorul : rapidul Morley 
trează 
stingă 
trimite 
plasă : 1—0 Golul descumpă
nește într-o 
pe jucătorii noștri și 
Villa domină, șutează des la 
poarta lui Moraru, dar nu-și 
mai creează mari ocazii. Abia 
în min. 28, Evans se află în 
poziție foarte bună de gol, dar

Moraru este la post. Și, după 
alte două minute, campioana 
noastră reușește egalarea : ac
țiune Orac urmată dc o cen
trare a acestuia, MULȚESCU 
interceptează balonul și șutea
ză din afara careului fără spe
ranțe pentru Rimmer : 1—I.
Finalul primei reprize îi găseș
te pe bucureșteni în ofensivă, 
fără să mai izbutească, însă, 
breșe in apărarea adversă.

Repriza secundă este mult 
mai spectaculoasă decit prima, 
în min. 51, gazdele iau 
nou conducerea prinlr-ur, 
marcat, tot cu capul, de 
iași SHAW, Ia centrarea
Bremner, după care forțează 
desprinderea, dar în min. 63 
Custov șutează formidabil în 
stilpul din stingă al porții Iui 
Rimmer și primește aplauze 
la scenă deschisă. N-a fost 
2—2, în schimb va fi 3—1, în 
min. 64 și, de necrezut, 
SHAW înscrie, după o suită de 
citeva șuturi consecutive 
poarta Iui Moraru. Șase minute 
mai tîrziu, IORDACHE mar
chează și el un goi spectacu-

LA BUCUREȘTI
ASTON VILLA 
DINAMO

4(1j
2(1)

din
gol 

ace
lui

cen- 
impec t’>il de pe partea 
și SHAW, din nou el, 

cu capul mingea în
oarecare măsură 

Aston

Stadion Vili-o Park; teren excelent; 
timp bun; spectatori — circa 25 000. 
Șuturi: 15—12 (pe poartă: 8—4). Cor
nete: 10-4. Au marcat: SHAW (min. 
6, 51 și 64), WALTERS (min. 85), 
respectiv MULȚESCU (min. 30) șî 
IORDACHE (min. 70).

ASTON VILLA: Rimmer — Williams, 
Evans, McNaught, Gibson — BREM- 
NER, MORTIMER, Cowans — Withe, 
SHAW (min. 68 Walters), MORLEY.

DINAMO: Moraru — I. Marin, Al. 
NICOLAE, DINU, Stredie — Muljoscu 
(min. 74 Văetuș), DRAGNEA, CUSTOV 
— Țălnar, lordache, Orca 
Augustin).

A arbitrat foarte b'ne E. 
son (Suedia).

Cartonoșo galbene: AL.

(min. 46

Fredrick s-

NICOLAE.

tot

la

Ios, catapullind mingea ia 
„vinclu" de la 25 m. Partida 
se încheie cu un gol al lui 
WALTERS, care reia din că
dere și stabilește scorul final : 
4—2 pentru Aston Villa.

Constantin FIRANESCU

EVOLUȚIE FOARTE SLABĂ, EȘEC USTURĂTOR AL CORVINULUI!
SARAJEVO, 3 (prin telefon). 

Meciul revanșă dintre F.C. Sa
rajevo și Corvinul Hunedoara a 
dat cîștlg de cauză formației 
iugoslave, care a obținut o vic
torie la un scor neașteptat : 
4—0 (1—0), și’ odată cu ea ca
lificarea în turul al IlI-lea al 
competiției, cu scorul genei al de 
8—4. Partida nu s-a ridicat la 
cote valorice deosebite, fiecare 
din cele două combatante fiind 
preocupate mai mult de un joc 
care . să-și scoată din ritm ad-

UNIVERSITATEA CRAIOVA
(Urmare din pag. 7)

tează de la 8 m peste poartă, 
în min. 62, Cîrțu face. același 
lucru, dar are scuza unghiului 
închis, peste un minut ratează 
tot CÎRȚU. Atacantul central 
craiovean își răscumpără, însă, 
greșelile în min. 67, cînd reu
șește să fructifice o nouă pasă 
de la Bălăci : 3—0, în conti
nuare. Tilihoi (min. 76), Ne- 
grilă (min. 77) și, mai ales, 
Cîrțu, după o frumoasă combi- 
mație cu Bălăci (min. 79), nu 
reușesc să majoreze scorul, dar 
obțin aplauzele publicului pen
tru frumusețea acțiunilor. în 
miin. 81, irlandezii obțin primul 
și singurul lor corner din această 
partidă, în min. 83, Geolgău 
trimite în adîncime lui Cîrțu, 
care reia pesite bară, iar, în 
mim. 86, oaspeții rămîn în zece 
oameni, prin eliminarea lui 
Murphy, care a primit carto
naș roșu pentru că l-a lovit 
intenționat și cu brutalitate pe 
Bălăci.

în ansamblu, o victorie — 
așa cum spuneam, fără emoții 
— obținută după un meci în 
care, deși n-au dat tot ce pu
teau, craiovenii și-au arătat 
superioritatea .la toate capito
lele asupra unui partener de 
întrecere a cărui principală 
armă a fost tenacitatea. Uni
versitatea obține o frumoasă 
calificare și ne alăturăm ură
rii pe care la sfîrșitul partidei 
publicul i-a făcut-o cu entu
ziasm, aceea de a parcurge un 
traseu cit mai lung în presti
gioasa competiție europeană.

versarul. După primele minute 
(cind s-a văzut că hunedorenii 
acționează cu mare prudență in 
apărare, desfășurînd un joc cu 
numeroase pase la mijlocul te
renului, manieră care l-a scos 
oarecum din „mină" pe adver
sarii lor) nu se prevedea că 
scorul va lua în final asemenea 
proporții. In primele 30 de mi
nute, meciul a fost echilibrat, 
perioadă in care formația din 
Sarajevo nu și-a creat decît o 
singură ocazie periculoasă 
finalizare, aceea din min. 
cînd Pasici a șutat puternic 
Interiorul careului și loniță, 
tuind traiectoria balonului, 
reușit să apere. După 2 minute, 
la cealaltă poartă, Gabor a fost 
beneficiarul unei excelente 
tuații, mingea expediată de el 
din apropiere fiind 
Janjus. A venit Insă 
33 și scorul a fost 
echipa locală : Petcu 
pasă neglijentă exact 
lui Janjos, acesta î-a 
balonul lui MUSEMICI, care l-a 
expediat în colțul lung al por
ții lui loniță.

Conduși cu 1—0, 
lor nu le rămînea 
nativa atacului, 
procedat după pauzăî văzîn- 
du-se din ce în ce mai des 
în ofensivă dar neglljlnd însă 
faza de apărare, lăsindu-se des- 
coperițl în defensivă, greșeală — 
gravă 1 — săvîrșită șl în primul 
meci de la Hunedoara. în min. 
68, Klein a șutat puternic, Jan- 
jus a respins defectuos, dar ni
meni n-a reușit să împingă min
gea în poartă. Jucătorii Corvinu- 
lui vor primi — în continuare — 
gol după gol. In min. 60 
cu un șiit plasat JOJICI, 
ma unei excelente pase 
Susici: 2—0; în min. “ 
va majora 
din voleu 
Pasici de 
în min. 79 
boltă peste loniță o minge 
terceptată dintr-o poziție de

F.C. SARAJEVO 
CORVINUL

4 (1)
0 (0)
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cu 
in- 
of-

Stadion Koșevo; teren bun; timp 
frumos; spectatori — aproximativ 
25 0C0. Șuturi: 9—4 (pe poarta: 5—4). 
Cornere: 6—6. Au marcat: MUSEMICI 
(min. 33), JOJICI (min. 60), SUSICI 
(min. 69) și PASICI (min. 79).

F.C. SARAJEVO: Janjus — Radeljas, 
Hadzibegici, FERHATOVICI, Kapeta- 
n-ovici — Vidovici, JANJOS (min. 55 
Jojîci), LUKICI - SUSICI, MUSEMICI 
(min. 46 Bozovici), PASICI.

CORVINUL: lonițâ — Rodnic. AN- 
DONE, Dubinciuc, Bogdan — ONCU, 
Klein, Petcu, Mateuț (min. 70 Gâlan) 
— Dumitrache, Gabor.

A arbitrat satisfăcător Gianfranco 
Menegalli (Italia).

Cartonase galbene: PETCU, JAN- 
JOS, GABOR, PASICI.

Cartonașe roșii: DUMITRACHE, GA
BOR.

said dc atacantul iugoslav: 4—0. 
Au urmat minute de proteste ale 
jucătorilor hunedoreni, nemulțu
miți de decizia validării golului 
de către conducătorul jocului. 
Excesiv de nervoși, ei s-au re
pezit la arbitrul de linie, brus- 
cîndu-1, și pînă la urmă Dumi- 
trache și Gabor au fost elimi
nați de pe teren. Un final ne
dorit pentru jucătorii noștri care, 
rămași în 9 oameni, au trebuit 
să facă eforturi deosebite pen
tru limitarea unui scor care pu
tea lua proporții și mai mari.

Oricum, pe ansamblul partidei, 
se poate spune că fotbaliștii Cor- 
vinului au evoluat foarte slab 
(cu mult sub orice așteptări !) șl 
în această judecată scorul final 
de 0—4 sau 0—3 nici nu contea
ză. A contat evoluția echipei — 
o surpriză neplăcută.

Pompiliu VINTILA

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• INCEPÎND DE DUMINICA 
noiembrie, meciurile din divi- 

„B“ și „C“ vor începe la
7 
ziile ... 
ora 11.
• DUMINICA IN CAPITALA 

sînt programate două Jocuri de 
Divizia ,,B“, care se vor desfă
șura după următorul program : 
Metalul București — Minerul 
Motru, pe stadionul Metalul, șl

Autobuzul — Unirea Alexandria, 
pe stadionul Autobuzul. Ambe
le vor începe la ora 11.
• PARTIDA U. T. ARAD — 

ARMATURA ZALAU, programa
tă inițial la 28 noiembrie, în ca
drul etapei a 16-a a Diviziei „B“, 
seria a IlI-a, se va disputa mai 
devreme, joi 11 noiembrie, de la 
ora 14.

Posibilităti multiple de noi și mari succese

AUTOTURISME „Dacia 1300
BANI, sume variabile
EXCURSII PESTE HOTARE

U.R.S.S. sau R.P. Polonă —U. R. S. S

Biletele de 15 lei varianta au drept
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Ultima zi de participare : simb&ă 6 noiembrie
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Din nou victorie la scor

a handbaliștilor noștri:

ROMÂNIA - BULGARIA 3018
In cea de a doua partidă a- 

micală dintre formațiile mascu
line de handbal ale României 
ți Bulgariei, disputată aseară 
în sala Floreasca, victoria a re
venit, din nou, la scor, sporti
vilor noștri. După un meci mai 
spectaculos decit primul. Româ
nia a întiecut cu 30—18 (15—7) 
selecționata Bulgariei.

•lucind cu mai multă ambiție, 
dar cu aceleași sărace resurse 
tehnico-tactice, handbaliștii bul
gari au opus o mai mare rezis
tență selecționatei noastre, obli- 
gind-o să se întrebuințeze mal 
serios. Lotul „tricolorilor" a cu
prins trei noutăți : portarul A- 
lexandru Buligan, jucătorii de 
cimp Lucian Vasilache șl Ma
rian Mirică. Dacă valoarea, for
ma și dîrzenia lui Buligan erau 
cunoscute, in schimb despre 
Vasilache, absent în ultimele 
două sezoane din echipa națio
nală. se știau puține lucruri. 
Reintrarea a însemnat o plăcu
tă surpriză. în cele 27 de mi
nute de evoluție, el s-a dove
dit util, sirguincios și atent, lă- 
sîndu-ne să-i întrevedem o re
ală ascensiune valorică în con
dițiile unei pregătiri intense.

în jocul reprezentativei Ro
mâniei am remarcat momente 
excelente, urmate — din păca
te — de greșeli copilărești, ritm 
de joc debordant, dar și acțiuni 
dezlînăte, lipsite d-e viteza ne
cesară depășirii defensivei ad
verse. în apărare, evoluțiile Iul 
Nicolae Muntcanu — aplaudat 
la „scenă deschisă" — și Ale
xandru Buligan au fost uneori 
grevate do neantenția jucăto
rilor de cîmp. Firește, există 
— deocamdată — scuza timpu
lui scurt de cînd a început pre
gătirea.

Golurile au fost înscrise de 
Stingă 10, M. Voinea 7, Bedi- 
van 4, Roșea 3, Boroș 2, Do- 
gărescu 2, Drăgăniță 1 șl Va
silache 1 — pentru România, 
Tarkaianov 4, Alexaudrov 3, 
Apostolov 3, Marinov 2, Niko- 
lov 2, Mitev 2 și Proinov 2 — 
pentru Bulgaria.

Au arbitrat Rudolf Haide și 
Peter Tekauer (Ungaria).

în partida România-tineret — 
România-țuniori. din deschide
re; 35—13 (19—7). Cele mai 
multe goluri, Nagy și Bursuc — 
cîte 7, respeetiv Ștefan 5.

Hristache NAUM

CAMPIONII BALCANICI LA LUPTE
ț-

(Urmare din pag. 1)

niori : Ion Herțea (categoria 
82 kg), Aurel Glonț (90 kg) și 
Ion Grigoraș (100 kg), toți de 
la Dinamo București ; cădeți : 
Doru Onuț (C.S.M. Suceava), 
la 63 kg și Mircca Huțuleac 
(C.S.Ș. Rădăuți) la 73 kg ; LI
BERE, juniori : Iulian Rișno- 
veanu (Hidrotehnica Constanța) 
la 82 kg ; cădeți : Călin Niri 
(C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca) 
la 63 kg și Marcel Trușcă 
(C.S.Ș. Tîrgoviște) la 68 kg.

Campionii balcanici la cele
lalte categorii de greutate : 
GRECO-ROMANE, juniori : 48 
kg — Metodi Penev (Bulgaria) 
52 kg — Velin Dognasitn (Bul
garia), 57 kg — Emil Radev 
^Bulgaria), 62 kg — Nenclo 
Nonențev (Bulgaria), 68 kg — 
Ivan Țolcv (Bulgaria). 74 kg 
— Peter Țenev (Bulgaria), +100 
-kg — Bogdan Postici (Iugosla
via); cădeți : 55 kg — Kiril 
LBoianov (Bulgaria), 59 kg — 
Zekl Șahin (Turcia), 68 kg —

Yavuz Edcoran (Turcia) ; LI
BERE, juniori : 48 kg — Usein 
Furetov (Bulgaria), 52 kg — 
Stan Petrov (Bulgaria), 57 kg
— Georgi Țonev (Bulgaria), 62 
kg — Fiiip Bolov (Bulgaria), 
68 kg — Bumo Stețen (Bul
garia), 74 kg — Burhan Sa- 
bangioglu (Turcia). 90 kg — 
Anghel Dragov (Bulgaria), 100 
kg — Stutko Petrov (Bulgaria), 
+ 100 kg — Daniel Geler (Bul
garia) ; cădeți : 55 kg — Ak 
Ahmed (Turcia), 59 kg — Ru
men Țenev (Bulgaria), 78 kg
— Gended Kazan (Turcia).
Clasamentele pe națiurf, gre- 
co-romane, juniori : 1. Bulga
ria 45 p, 2. România 39 p, 3. 
Iugoslavia 25 p, 4. Grecia 21 
p, 5. Turcia 17 p ; cădeți : 1.
România 21 p, 2. Bulgaria 20 p,
3. Turcia 15 p, 4. Iugoslavia 
11 p, 5. Grecia 8 p ; libere, 
juniori : 1. Bulgaria 47 p, 2. 
Turcia 34 p, 3. România 31 p,
4. Grecia 19 p, 5. Iugoslavia
15 p ; cădeți : 1. Turcia 20 p, 
2. Bulgaria 17 p, 3. România
16 p, 4. Iugoslavia 10 p, 5. 
Grecia 10 p.

PERFORMERII MARATONULUI

Tov. Zainea TATU din 
București, str. Agricultori 
nr. 67, sectorul 2, dorește 
lista celor mai buni perfor
meri ai mat atonului ?i si
tuația recordului mondial:

Dat fiind faptul că nu 
există nici măcar două tra
see de maratqn identice, 
ca să nu mai vorbim de 
totalitatea lor, evident nu 
pot fi omologate recorduri 
mondiale (oficiale) în a- 
ceastă cursă de 42,195 km. 
Astfel stind faptele, ca și 
probele de marș pe șosea, 
nici maratonul nu are re

corduri și nu apare, in con
secință. pe nici un fel de 
tablou cu astfel de perfor
manțe. Cu toate acestea, 
statisticienii atletismului au 
în evidentă și „recordul" 
maratonului, ca șl lista, in
tr-o continuă transformare, 
a celor mai buni performeri 
sau a celor mai bune per
formanțe.

„Recordmanul" mondial 
al probei este americanul 
Alberto Salazar care în 1981, 
la 25 octombrie, pe traseul 
devenit, de acum, clasic al 
maratonului de la New 
York, a fost înregistrat în 
2.08:17,2. In aceeași zi, și 
în aceeași cursă, neo-zee- 
landeza Allison Roe reali
zase „recordul" mondial fe
minin parcurgînd distanța 
în 2.26:28,7.

Iată acum și lista celor 
mai buni maratoniști din 
lume :

2.08 17,2 
2.08:18,0 
2.08:33,6 
2.03:53,0 
2.09:01,0
2.09 05,6 
2.09:12,0 
2.09,24,C 
2.09.26.0 
2.09 :'!7,G

Alberto Salazar (n. 57), SUA 
Robert de Castell,- (57), Australia 
Derek Clayton (42), Australia 
Dick Beardsley (56), SUA 
Gerard Nijboer (55), Olanda 
Shigeru Soh (53), Japonia 
Ian Thompson (48), Anglia 
Hugh Jones (55), Anglia 
Toshihiko Seko> (56), JaponJa 
Bill Rodgers (47), SUA

25.10.81 New
6 tS.Bl Fukuoka

30.5.69 Anvers
18.4.82 Boston

26.4.80 Amsterdam
5.2.78 Beppu

31.7.74 Christchurch
30.1.82 .Tokio

20.4.81 Boston
16.4.79 Boston

York

Pe lista celor mai buni 50 
de maratoniști din istoria 
probei nu figurează nici u- 
nul care să-și fi realizat 
performanta pe cel mai cla
sic dintre toate traseele a- 
cestei probe, cel de la Ma
rathon la Atena, pentru bu
nul motiv că acesta este 
foarte greu prin varietatea

reliefului, prezentind mul
te și destul de mari dife
rențe de nivel. în schimb, 
cele mai multe performanțe 
au fost obținute pe trasee
le, evident, mai plate de la 
Fukuoka din Japonia. de 
la Boston și New York din 
Statele Unite.

Romeo VILARA
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DOUĂ VICTORII A1E ECHIPELOR ROMÂNIEI 
ÎN A A-a RUNDĂ A OLIMPIADEI DE ȘAH

@ Festa campioană olimpică, Ungaria, învinsă de Argentina 
0 Cehoslovacia (m) și U.R.S.S. (f) conduc in cele două cla

samente.
LUCERNA, 1. — Reprezenta

tivele țării noastre au obținut 
victorii în cea de a 4-a rundă 
a Olimpiadei de șah. Fetele 
noastre, care continuă să figu
reze în prim-planul competi
ției, au urcat din nou in cla
sament, după ce au cedat o 
singură jumătate de punct In 
întilnirea cu adversarele lor 
spaniole. Scorul : România — 
Spania 2,5—0,5 (Margareta Mu- 
reșan — Garcia Nieves 0,5—0,5, 
Dana Nuțu-Terescenco — Gar
da Padron 1—0, Elisabeta Po- 
lihroniade — Petita Ferrer 
1—0). Dintre celelalte meciuri 
ale rundei, de remarcat victo
ria echipei U.R.S.S. asupra ce
lei a R. P. Chineze cu 2,5—0,5 
(singura remiză Nana Aleksan- 
drla — Liu Shilan) și egalitatea 
de 1,5—1,5 consemnată între 
Ungaria și Suedia. Alte rezul
tate : Bulgaria — Elveția 2,5— 
0,5, R.F.G. — S.U.A. 2,5—0,5, 
Olanda — Argentina 2—1, An
glia — Canada 2,5—0,5, India 
— Austria 2—1, Scoția — Is
landa 1,5—1,5, Israel — Indo
nezia 2—1, Norvegia — Vene
zuela 2—1. în fruntea clasa
mentului a trecut acum 
U.R.S.S., cu 10 puncte, urmată 
de România și Bulgaria 9 p, 
R. P. Chineză, Ungaria și Sue
dia 8,5 p, R.F.G., Anglia șl 
Olanda 8 p, Iugoslavia și Po
lonia 7,5 (1), India și Spania 
7,5 p, S.U.A. și Argentina 7 p, 
Austria, Islanda, Israel și El
veția 6,5 p.

O surpriză de proporții a 
fost înregistrată in turneul 
masculin, unde Argentina În
vinge pe fosta campioană o- 
limpică, Ungaria, cu 2,5—1,5 I 
Cehoslovada, învingătoare cu
3.5— 0,5 asupra Suediei, este
pentru moment lideră, 'partida- 
derby dintre U.R.S.S. și Iugo
slavia fiind întreruptă la sco
rul de 1,5—0,5 (2). Echipa
României a cîștigat cu 3—1 in 
fața Albaniei, remize obținînd 
Florin Gheorghiu și Victor 
Ciocâltea, la prima și a treia 
masă, iar Mihai Șubă și Mi
hai Ghindă aducind puncte în
tregi formației noastre., în alte 
întîlniri, în ordinea tabelului 
de joc : Elveția — Anglia 2,5— 
1,5, R.F.G. — S.U.A. 1,5—0,5 
(2), Olanda — Indonezia 3—1, 
Danemarca — Canada 2,5—1,5, 
Israel — Mexic 3—1, Polonia 
— Scoția 2—2, Islanda — Noua 
Zeelandă 3—1, Austria — Si
ria 4—0, Norvegia — Belgia
2.5— 1,5, Spania — Turcia 2,5— 
1,5, Guatemala — Italia 2—2. 
Pină la disputarea întrerupte
lor, pe primele locuri se află 
Cehoslovacia 13 p, U.R.S.S. 12 
p (2), Elveția 12 p, R.F.G. 17,5 
p (2), Argentina, Austria și O- 
landa 11,5 p. Anglia, Dane
marca, Isral și Islanda 11 p. 
Iugoslavia 10,5 p (2), România 
și Ungaria 10,5 p. Bulgaria 
10 p (2), Suedia, Indonezia, 
Canada, Scoția șl Polonia 10 p, 
S.U.A. 9,5 p (2), Norvegia 
9,5 p.

TELEX
BASCHET e Optimi de ttnaJă 

in Cupa cupelor, meciuri tur : 
PAOK Salonic — Ha&oel Ra-maA 
Gan (Israel) 86—78, Villeurbanna 
(Franța) — Solna (Suedia) 94—60, 
Lugano (Elveția) — Pesaro (Ita
lia) 95—114. Olympia Ljubljana; 
C.F. Barcelona șl MAFC Budapes
ta sînt calificate direct pen-tru 
sferturile de finală • „Cupa 
Kortacl- (optimi de finadâ): Nyon 
(Elveția) — Orthez (Franța) 
77—93.

CICLISM • Pe velodrcxmuâ a- 
coperit Krîlaskoe, de la Moscova, 
tînăna Olga Sidorenko a realiaa-t 
un nou record mondial In proba 
de 100 km cu timpul de 
2.40:52,171, cu 40 a sub vechiul 
record al i-ta.lieneei Măria Crcssa- 
ri • Cursa de 6 zile (profesio
niști*) desfășurată pe velodromul 
din Grenoble a fost clștigată da 
cuplul france-danez Bernard 
Vallet — Gert Franck, urmat la 
un tur de Frances co Moser — 
Urs Freuler (Italia/Elveția) • 
Cursa de 6 zUe (amatori) care 
a avut loc tot la Grenoble a 
prilejuit victoria belgieniilo-r Fou- 
bert — Costermans. Pe locuirile 
următoare : Biondi — Mottet 
(Franța), Garnier — Masson 
(Franța)

FOTBAL • Marți seara, pe 
,, Marocana la Rio de Jan.ero, 
în cadrul ,, Cupei Liber ta.dores“. 
Flamengo — River Plate 4—2. Au 
marcat : Tita (27), Junior (52), 
Zico (72), Rena-ldo (85), respec
tiv Alzamendi (70) și Bullr (76).

Astăzi Ic Paris în cadrul 
unei festivități sa vor decer
na ,,ghetele de aur, argint și 
bronz" celor mai buni go'ge- 
teri ai sezonului 1981—82: ei 
sînt în ordine Kieft (Ajax) cu 
32 goluri marcate, Onnîs 
(Tours) 29 g și Kist (Alkmoar) 
29 g. Totodată lui Paolo 
Rossi (Juventus) i se vor a- 
corda ,.gheata de aur" și 
„balonul de aur" datorită go- 
luriilor înscrise (6) la „El 
Mundial", în favoarea echi
pei Italiei.

AMERICA FĂRĂ FOTBAL... AMERICAN!
Fără fotbalul iubit peste Ocean. Da, este vorba de fotbalul 

american, sportul șarjelor de o violență fără seamăn, jucat 
In căști șl armuri de plastic, cel ce pare unora asemănător 
cu rugbyul, dar păstrează de la acesta doar balonul oval. 
El bine, de mal mult de o lună, Întreg continentul nord-ame- 
rlcan este privat de sportul său nr. 1, care odată cu venirea 
toamnei acaparează de obicei atenția a milioane de ,,tanl“ șl 
ocupă cu prioritate programele micului ecran de televiziune. 
De la 20 septembrie durează „greva fotbaliștilor- opuntnd pe 
jucătorii celor 28 de cluburi profesioniste șl pe proprie
tarii acestora, grupați în N.F.L. (National Football League). 
Conflictul a pornit de la revendicările formulate de cel dinții 
(slnt aproximativ 1500 de fotbaliști ta Ligă) Împotriva aces
tora din urmă, acuzați că tși tnsușeso ta mod nejustiticat 
partea majoră a beneficiilor, privind pe «alarlațll lor de drep
turi ce 11 se cuvin. Un conflict declanșat de mal multă vreme, 
de fapt temperat timp de aproape 8 luni de conducătorii clu
burilor prin promisiuni de rezolvare, ta tattmplnarea doleanțe
lor enunțate. Șl cum promisiunile au rămas vorbă goală...

„Vrem să fim tratați altfel, nu ca simple mașini de jucat I...** 
— spune un slogan al protestatarilor șl el rămta Inflexibili Ia 
noile eforturi de aplanare ce s-au făcut ta ultima perioadă. 
Jucătorii ta căști n-au mal ieșit pe gazon de multe săptâmtnl 
șl week-end-urlle Iubitorilor de fotbal american nu se mal 
fac ta tribune sau ta fotoliile din fața televizoarelor. De act, 
pagube materiale imense, pentru o întreagă rețea de afaceri, 
alimentată ptaă acum pe întreg teritoriul S.U.A. de dispu
tarea meciurilor din Liga profesionistă.

Ultimele știri asupra subiectului anunți că discuțiile purtate 
la Cockeysville (statul Maryland) Intre cele două părți șl 
mediatorul ales, un anume Sam Kagel, bun „diplomat* se zice, 
au Intrat din nou ta impas. Lovitura de Începere ta nous 
stagiu -e fotbalistică americană nu s-a dat tacă...

Radu VOIA

PATINAJ • Sezonul u^-onal 
de „viteză* a fost ln:iuguir«f\ la 
Sverdlovsk. Nikolai Selenko . a 
cîștigat 500 m — 89,29 și 1500 m 
— 2:01,84, iar Irina Sumonova a 
învins La 1000 m — 1:29,06.

TENIS • Finala turneului 
„Swan Lager Challenge* de la 
Perth va opune pe McEnroe lui 
Borg. In semifinale : McEnroe — 
Gerulaltis 6—4. 4—«, 6—3, Borg — 
Lendl 6—4, 1—6. 6—3 9 Turneul 
de la Quito (Ecuador) : Eddie
Dibbs — Georges Goven 7—5, 6—7. 
6—4, Alejandro Ganzabal — Fer
nando Maynetto 7—5, 6—3 
• Stockholm, turneu indoor : 
Fibak — Odzior 7—6, 7—5, La,pl- 
dus — Windhal 6—4, 6—4, Glick- 
stein — Lloyd 6—7, 6—4, 7—6,
Leconte — Ksellqvist 6—2, 6—2. 
Năstase — Taygan 6—4. 6—4 • 
Hong Kong : Cm — Kriek 5—7, 
6—2, 6—3, Gullikson — Krule-
vitz 6—4, 4—6, 6—2, Dupre — 
Menon 6—7, 6—3, 8—4.

TIB e Proba pe echipe pușcă 
10 m poziția culcat 60 f, la C.M, 
de la Caracas, s-a Încheiat cu 
victoria surprinzătoare a Norve
giei 2309 p, urmată de R.F. Ger
mania 2304 p șl R.D. Germană 
2299 p. Titlul Individual a fost 
cîștigat de Frank RetkoWșkl 
(R.D.G.) cu 587 p, urmat de P. 
Dufaux (Elveția) 584 p și A. Wol
fram (R.D.G.) 582 p.

VOLEI • A 18-a ediție a DL- 
namoviadei a Început La Pnaga. 
Dinamo București a învins 
Gwardla Varșovia cu 3—0 (17, 5. 
13). iar la fete Dinamo Bucu
rești a fost Întrecută de Dozsa 
Budapesta cu 3—2 (4, —9 13,
—10, 12).

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

/ISTM/ W CUPELE EUROPENE LA FOTBAL’
Aseară s-au desfășurat meciurile retur ale etapei a doua în cupele europene la fotbal. Echi

pele subliniate s-au calificat pentru turul următor (în C.C.E. și Cupa cupelor pentru sferturile de 
finală, care se vor desfășura anul viitor, iar în Cupa U.E.F.A. pentru optimile de finală progra
mate la 24 noiembrie și 8 decembrie). Tragerea la sorți în Cupa U.E.F.A. (optimi) va avea loc 
vineri, la ZSrich. Iată rezultatele sosite pînă la închiderea ediției. între paranteze scorurile din
prima manșă.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
F. C. Liverpool

Aston Villa

Widzew Lodx

Juventus Torino

Olympiakos Pireu

Celtic Glasgow

- H.J.K. Helsinki

- Dinamo București

• Rapid Viena

- Standard Li&ge

- Hamburger S.V.

- Real Sociedad

(0-1) 5-0

(2-0) 4-2

(1-2) 5-3

(1-1) 2-0

(0-1) 0-4

(0-2) 2-1

C. F. Barcelona

CUPA CUPELOR
— Steaua Roșie Belgrad (4—2) 2-1

Austria Viena - Ga la ta sa ray (4—2) 0-1

Paris St. Germain — Swansea (1-O) 2-0

Bayern MOnchen — Tottenham (1-1) 4-1

Internazionale - A.Z. ’67 Alkmaar (0-1) 2-0

Walterschei — K. B. Copenhaga (2-0) «-1

Lech Poznan — Aberdeen (0—2) 0-1

Ujpesti Doxsa - Real Modrld (1—3) 0-1

S. K. Lokeraa

CUPA U.E.F.A.

— Benfica Lisabona (0-2) 1-2

F. C. Z&rich - Ferencvaros (1-1) 1-0

F. G Sevilla - F.A.O.K. Salonic (0—2) «-0

F. C. Haarlem • Spartak Moscova (0-2) 1-1

Dundee United — Viking Stavanger (3-1) 0-fl

F. G Koln — Glasgow Rangers (1-2) 5-0

1. K. Brage — Werder Bremen (0-2) 2-4

Bohemians Praga — St. Etienne (0-0) 4-0

F.C. Kaiserslautern — Napoli (2-1) 2-0

Banik Ostrava — Valencia (0-U 0-0

I.F.K. NorrkSping - Roma (0-1) 3-4

Bordeaux — Hajduk Split (1-4) 4-0

F. C. Sarajevo — Corvinul Hunedoara (4-4) 4-0

Univ. Craiova — Shamrock Rovers (2-0) 3-0


