
DUPĂ FRUMOSUL SUCCES PBOLETAKI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚt-VA I

AL POPICARILOR ROMANI LA C. C. E.
@ Voința Tg. Mureș a ciștigat trofeul continental pen
tru a patra oară 0 Iuliu Bice a stabilit ce! mai bun 

turneului final — 974p
ta manșa decisivă, deoarece 
popicarii de la Eppelheim au 
refăcut diferența de 54 de po
pice cu care erau conduși du
pă primele două zile. Jucătorii 
de la Aurul, insă, în frunte 
cu L Bice (954 p d — cel 
mal bun rezultat ta manșa a 
Iî-a — ta preliminarii a a- 
vut 974 p !) au restabilit su
perioritatea sextetului lor si ta 
final au ciștigat pe merit cu 
10931, față de 10911. cit a rea
lizat ta ambele manse cam
pioana R.F. Germania.

Comportarea excelentă a ce
lor două campioane ale Româ
niei ne situează pe primul loc 
ta istoria de peste un deceniu 
a competiiței continentale, e- 
chipele românești cucerind pî
nă acum opt titluri de cam
pioane ale Europei. In frunte 
se situează Voința Tg. Mureș 
victorioasă pentru a patra oară. 
Fetele, antrenate de Margareta 
Szemanyi, au mai ciștigat ta 
anii 1977, 1980 si 198X Cele
lalte titluri continentale au re
venit formațiilor Constructorul 
Galați (m) in 1976. Voința Ga
lați (f) 1961 și Laremet Bucu
rești (f) 1978.

Tomo RABȘAN

rezultat al
echi-Strălucitul succes al 

pelor noastre campioane 
Voința Tg. Mureș la femei 
si Aural Baia Mare la băr
bați — Ja competiția interna
țională de seniori nr. 1 a a- 
nului. C.C.E. Ia popice, desfă
șurată la 
trecute la 
Germania), 
la sporirea 
tională a prestigiului 
popicelor din țara 
Voința si Aurul au . _ 
trofeele puse în joc în condiții 
dificile, avînd ca . partenere 
cele mai puternice formații de 
pe continent si, în primul 
rînd. pe cele două campioane 
ale R. F. Germania, F.K.C. 
Wolfsburg (f) și Voii Kegel- 
kiub Eppelheim (m), care, a- 
vînd sl avantajul arenei pro
prii. erau printre principalele 
favorite. Voința, de pildă, care 
se afla! — după preliminarii 
— la egalitate de puncte (2513) 
cu campioana tării gazdă, a 
doborît în partida decisiva cu 
33 de popice mai mult decît 
egala ei din prima manșă, a- 
sigurindu-și astfel victoria fi
nală. La bărbați, Aurul a fost su
pus unui soc moral puternic

portul
7.IAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

sfîrșitul s 
Plankstadt 
contribuie 
în arena

săptămînii
(R. F. 
efectiv 

mterna- 
sportului 
noastră, 
clstigat
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CAMPIONATELE MONDIALE, UN EXAMEN FOARTE GREU 
PENTRU ECHIPA NOASTRĂ MASCULINĂ DE GIMNASTICĂ

Pentru obținerea rezultatelor propuse, trebuie să fie valorificate
integral talentul

Sala sporturilor 
devenit, pentru

din Oradea 
o scurtă pe-a

rioadă de timp, locul de pregă
tire a echipei masculine de 
gimnastică a României înaintea 
startului apropiatelor campiona
te mondiale. De fapt, nu e vor
ba numai de pregătire propriu- 
zisă. ci de o etapă mult mai 
importantă, aceea a cizelărilor 
si modelărilor, a ultimelor re
tușuri. o etapă a deciziilor fina-

Fotbaliștii români in așteptarea unor noi confruntări internaționale

LOTURILE ROMÂNEI Șl ITALIEI
PENIRU MECIUL

In ajunul meciului
DINAMO - HAMBURGER S. V.

înMiercuri 26 octombrie, 
grupa „C- a preliminariilor 
olimpice, fotbaliștii noștri sus
țin o nouă si importantă par
tidă. Este vorba de meciul 
ROMÂNIA — 
se va disputa

Pentru acest 
federații au

următoarele

vorba de 
ITALIA, 
la Brașov, 
joc, cele 
comunicat 

loturi :
Speriata, 

Iovan, 
Zare, Stancu, Ungureanu, Bog
dan Mulțescu. Movilă. Irimes- 

Pană, Hagi, Coraș, Cîrțu, 
Șoiman, Lăcătuș. Balint, 

i, Văetuș.
Galli (Fiorentina),

Tancredi 
(Milan), 

(Mi-

F.I.F.A.,
ROMÂNIA : Lung,

Ducadam, Bărbulescu,

cu,
Nica.
Gcolgău,

ITALIA : 
Tacconi (Juventus), 
(Roma). F. Baresi 
Ferri (Inter), Battistini

care

două 
la

i (Continuare in pag. 2-3)

Singura noastră reprezentan
tă rămasă în cursa calificării 
în turul al III-lea al cupelor 
europene intercluburi. Dinamo 
București, se află în ajunul 
unui dificil examen. Mîine va 
intîlni, în prima manșă din 
turul al II-lea al C.C.E. pe 
campioana vest-germană. Ham
burger S.V„ actuala dețină
toare a trofeului. Planul de 
pregătire al dinamoviștilor a 
cuprins cîte două antrenamen
te zilnice, atingînd momentul 
de vîrf duminică seară, cînd, 
la lumina reflectoarelor 
dionului „23 August", ei 
avut ca sparring-partner divi
zionara .B“, Dinamo Victoria. 
A fost un joc test ta care s-a 
urmărit, cu precădere, mărirea 
vitezei» de joc la finalizare, de
marcările rapide, insisttadu-se, 
în mod special, la efectuarea 
.,un-doi“-urilor. A fost folo
sită următoarea formație : Mo-

rara — Rednic, Andone, Al. 
Nicolae, Stănescu — I. Marin, 
Mulțescu, Dragnea — Țăinar, 
Ncmțeanu, Orac. După pauză 
au mai jucat Eflimescu, Cus- 
tov si Augustin, iar Movilă 
a fost utilizat foarte puțin ta 
ideea de a fi în plenitudinea 
forțelor la ora jocului cu 
Hamburger. „Buletinul medi
cal" prezentat de doctorul Du
mitru Tomescu nu este prea

Gheorghe NERTEA

și pregătirea sportivilor
le atît în privința alcătuirii 
formației, cit si a tuturor exer- 
citlilor pe aparate ale gimnasti- 
lor noștri fruntași. Firesc, co
lectivul de antrenori, lucrînd 
sub directa supraveghere a se
cretarului responsabil al federa
ției de specialitate. Maria Lo-

noștri fruntași
mit de nivelul tehnic atins de 
cei șapte gimnast! care urmează 
a face deplasarea la Budapesta, 
de puterea de luptă, de ambiția 
si dorința de afirmare a gim- 
nastilor noștri fruntași. Emiliaa 
Nicula. Valentin Pintea. Dan 
Odorhean, Levente Molnar.

tn imagine : Mircea Lisovschî, 
gescu, Dan Odorhean.

Levente Molnar. Aurelian Geor- 
Foto : Iuliu JAKAB-Oradea

sta- 
au

(Continuare in nao 2-3)

Mîine, la Pitești,

in „Cupa Balcanică"

F. C. ARGEȘ - BEROE
După etapa a 8-a a Diviziei „A<< de fotbal STARA ZAGORA

PUNCTE LUMINOASE
(Steaua, F. C. Bihor, Politehnica lași)

gin. este mai solicitat ca pri
cind în ultimele luni. * trebuie 
să acționeze operativ, să întă
rească cit mal judicios fiecare 
decizie. Antrenorul'Mircea Li- 
sovschi coordonează practic 
întreaga activitate, dar Gheor
ghe Condovici si Vasile Coșa- 
riu îi sînt în permanentă aju
toare Competente, de 
nrofesionalitate. Cu totii 
pregătiți să Înfrunte 
cultătile apropiatului 
mondial.

După o perioadă 
luni. în care colectivul 
a vegheat asupra pregătirii e- 
chipei. urmărind închegarea u- 
nei formații cit mai omogene, 
cu exerciții valoroase atît la 
impus, cit si la liber ales. Mir
cea Lisovschî pare acum mijltu-

o certă 
sînt 

toate difi- 
campionat

de multe 
tehnic

Octavian 
Bucur oiu

hotărit să reprezintă 
reputația scolii româ- 
gimnastică. „Concursu- 
acest an — ne spune 

au

Aurelian Georgescu. 
Ionasiu si Romulus 
alcătuiesc un colectiv de certă 
vgloare. 
cu bine 
nesti de 
rile din
antrenorul coordonator 
consemnat un evident progres 
al băieților noștri, iar Ia Cam
pionatele balcanice de la Anka
ra. ca si aici. Ia Oradea. am 
fost bucuros să constat că toți 
componentii echipei sînt hotă- 
riti să se angajeze cu toate for
țele în disputa nentru o com
portare cit mai bună cu cele 
mai puternice echipe ale lumii".

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag. a*i-a)

INTR-UN PEISAJ CENUȘIU
Nimeni nu poate cere ..mi

nuni peste noapte” sau... tradus 
în limbajul campionatului nos
tru. o transformare structurală 
de calitate de la etapă la eta- 

■că. Se pretinde insă un efort 
general pentru ridicarea valo-

să zicem. în săptămîna urmă
toare T Ceream însă să apară 
preocuparea pentru un fotbal

Eftimie 1ONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

reprezentanta 
Balcanică. Ea 
în această 

ca adversară 
Beroe Stara

F.C. Argeș, echipa clasată pe 
locul 4 în ediția trecută a cam
pionatului, este 
noastră în Cupa 
va debuta mîine 
competiție, avînd 
formația bulgară
Zagorx Nu va fi un meci ușor, 
deoarece oaspeții se anunță a 
fi redutabili, ei cîștigind de 
ori pînă acum competiția, 
altfel, Beroe Stara Zagora 
câștigătoarea ultimei ediții, 
de anul trecut.

Meciul F.C. Argeș — Beroe 
Stara Zagora este programat 
pe Stadionul „l Mai” și va în
cepe la ora 15.

trei 
De- 
este 
cea

ȘAHISTA ELEONORA GOGILEA 
A CiSTIGAT TURNEUL DE LA BURGAS s

SOFIA, 17 (Agerpres). — 
Turneul internațional feminin 
de șah de la Burgas a fost 
ciștigat de maestra româncă 
Eleonora Gogilea, care a to
talizat 7,5 p din 9 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Petranka Ivkova (Bulgaria) — 
7 p, Mariana Pavlova, Tania 
Danova (ambele Bulgaria) —

6.5 p, Loreta Crișan 
4,5 p etc.

I masculin, dis- 
cu

cu cîte 
(România) — ;

In concursul 
putat in ..sistem elvețian1 
74 de jucători, pe primul loc 
s-a situat ...........................’
(Bulgaria) 
Alexandra 
Si Iordan 
— cu cîte

Dobrotici
— 8 p.
Crișan 
Iordanov 

7.5 p.

Ândreev 
urmat de 

(România) 
(Bulgaria)

rit competiției nr. 1 a fotbalu
lui nostru. Din păcate, nici e- 
tapa nr. 8 nu a venit cu prea 
multe semne bune ta această 
privință. Si așteptam mai mult 
tocmai pentru că. în chiar zi
lele premergătoare, se vorbise 
mult si din partea unor autori
zați în materie — chiar jucăto
rii divizionari ..A" din echipa 
națională despre ..blîndetea" 
campionatului care îi pune ta 
situația de a trece de la niște 
iocuri ltacezi. confuze, nesolici
tante la partide Internationale 
de maximă încordare, cu parte
neri Drezentindu-se cu 2—3 cla
se superior valoric . Si sîmbă- 
tă în majoritatea cazurilor — 
cum ati constatat si din cro
nici — fotbalul bun. fotbalul 
de .A" nu a apărut decît ici 
Si colo. „Se ioacă mult intre 
cele două careuri, fazele de 
poartă sînt foarte rare. jocul 
nu este spectaculos..." îi au
zeam si pe multi dintre craini
cii radioului. O spunem din 
nou cine putea să ceară trece
rea de la o etapă de nota 5. 
etapa a 7-a. la una de nota 8,

După testele handbaliștilor noștri m compania reprezentantei Bulgariei

CÎND VREI PUȚIN, MUNCEȘTI PUȚIN,
CULEGI Șl MAI PUȚIN!
Nici Vasile Stin
gă. in imagine 
aruneînd la 
poarta echipei 
Bulgariei, nu 
poate realiza 
maximum de e- 
ficiență. pentru 
că echipa nu 
acționează pen
tru a-i favoriza 
fructificarea ca

lităților.

Foto :
D. NEAGU

Urmărind 8 antrenamente ale 
lotului înaintea partidelor ami
cale cu reprezentativa Bulga
riei si totuși este foarte greu 
de explicat evoluția neconvin
gătoare a ..tricolorilor" handba
lului nostru în testele de la 
Ploiești si București, haosul din 
atac si nesincronîzarea din a- 
părare. greșelile de începători 
în prinderea si pasarea mingii, 
slaba finalizare a unor acțiuni 
pe contraatac.

La antrenamente s-au exersat 
scheme pînă la clarificare, s-au 
anticipat situații — multe din
tre ele întîlnite în cele două 
partide cu Bulgaria — si s-au 
stabilit soluții eficiente, s-a in

sistat pe variantele de atac și 
pe practicarea unei apărări a- 
vansate. de intimpinare mobile, 
agresive Pînă la limita permisă 
de regulament. In cele două 
meciuri, este drept de la înce
putul unei pregătiri care cte ca 
tintă turneul final al Jocurilor 
'Olimpice de la Los Angeles.
doar efortul din apărare f. fost 
mai aproape de nivelul exigen
telor dar si defensiva — în ciu
da risipei de energie — a acțio
nat haotic. In rest totul a fost 
sub așteptări. Atacul n-are vite
za de acțiune care sa deruteze 
defensiva adversă, iar unii ju
cători (vezi Marian Dumitru, de 
pildă) sînt parcă tintuiti în po-

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)



De miine, la Cluj-Napoca In vederea apropiatului sezon internațional de rugby
tas

AL TREILEA TUSNEU IN
La Cluj-Napoca se desfășoa

ră. de miine și pînă duminică, 
partidele celui de al treilea tur 
al campionatului Diviziei .,A“ 
la polo seria I. Cele șapte eta
pe (in total 23 de întîlniri) se

ultima etapă. Cele mai 
loc joi 
sîmbătă 

duminică

înaintea acestui turneu, cla
samentul este următorul:

*) Echipe penalizate cu patru 
puncte.

1. DINAMO 14 13 1 0 214-101 27
2. Crișul 11 11 2 1 196-111 24
3. Rapid 14 10 1 3 144-100 21
4. Progresul 14 8 0 6 114-124 16
5. Steaua 14 3 1 10 83-127 7
6. Voința 14 5 0 9 101-120 6*)
7. C.N.A.S.E 14 1 0 13 87-179 2
8. I.L. Timiș. 14 2 1 11 109-186 !•)

dispută după sistemul cunoscut: 
miercuri si vineri cîte două 
reuniuni, dimineața de la ora 
9, după-amiaza de la ora 16. 
joi și sîmbătă cîte una (ora 16) 
iar duminică dimineață, de la

ora 9, 
interesanta jocuri au 
(Dinamo — Rapid), 
(Crișul — Rapid) și 
(Dinamo — Crișul).

TROFEUL SPORTUL, cîști
gat într-o manieră clară la edi
ția precedentă de Vlad Hagiu 
(căruia i s-a inminat frumoasa 
cupă la redacția noastră), este 
mult mai disputat în acest 
campionat. Interesant pare fap
tul că între internaționali cu- 
noscuți s-a... strecurat, în lup
ta directă pentru trofeu. un 
..out-sider". clujeanul Colceriu. 
Dar iată primii clasați în în
trecerea eficacității: 1. COR
NEL GORDAN (Crișul) 54, 
Vlad Hagiu (Dinamo) și Dorin 
Colceriu (Voința) cite 52, Do
rin Costrăs (Crișul) 51. Ivan 
Fejcr (Crișul) 30. Bogdan 
Geambașu (CNASE) 28. Cătă
lin Moiceanu (Dinamo). George 
Gaiță (Rapid). Emil Tătaru 
(Progresul) cite 23 etc.

-«osK-^arai

Clasamentul 
numărul e- 

1. FARUL 
3. Dinamo 18, 

10, 5—6. Poli-

A FOST ALCĂTUIT LOTUL REPREZENTATIV LĂRGIT
Se apropie cu pași repezi 

sezonul internațional și pen
tru sportul cu balonul oval, 
într-adevăr, începînd de la 
finele lunii, rugbyștii tricolori 
vor începe seria partidelor ofi
ciale din noua ediție a cam
pionatului european, dotat cu 
„Cupa F.I.R.A.". Primul joc. 
Ia 30 octombrie, Ia București, 
cu Polonia; următorul la 
noiembrie, tot în Capitală, 
U.R.S.S. ; în fine, cel de 
treilea, la 4 decembrie, . 
data asta

20 
cu 
al 

. __________. de
„afară'*, la Toulouse, 

cu puternica echipă a Fran
ței (următoarele partide 
anul viitor). între timp, 
12 noiembrie, un „amical" 
o pondere specială, avînd 
vedere că reprezentativa tării 
noastre va iuca în premieră 
la București, cu prestigiosul 
..XV" al Tării Galilor, de 
multe ori cîștigător al Turneu
lui celor 5 națiuni.

In 
la 
cu
In

MILMC-CPL (f) A CUCERIT „CUPA ROMÂNIEI✓/

LA TENIS DE MASA Enulescu. Rodica Urbanovici 
Elena Anescu.

în finală. MILMC — CPL

și

întrecerile pentru „Cupa 
României" — ediția a III-a — 
la tenis de masă au continuat 
In Sala sporturilor din Arad cu 
concursul feminin. In care tro
feul a revenit echipei MILMC 
— CPL București. Cele 15 for
mații antrenate In întrecere au 
oferit dispute mult mai intere
sante și mai palpitante decît 
cele ale băieților, încă o dova
dă că fetele sînt cu cel puțin 
un pas înainte.

Echipa antrenată de Vasile 
Dumitrescu a demonstrat că se 
află în momentul de față în 
plutonul fruntaș al tenisului de 
masă feminin, 
victorie pe 
Dacă în 
MILMC — 
shine ceva 
mifinale a intilnit pe înfrățirea 
Tg. Mureș (antrenori I. Lohr și 

J. Szentivanyi). partida consti
tuind, de fapt, adevărata fina
lă. Pe de o parte Carmen Gă
geatu, Anca Cheler, Cristina 
Enulescu, susținute de surorile 
Gabriela si Mihaela Angheles- 
cu și de Adriana Năstase. iar 
de cealaltă Olga Nemeș, Maria 
Alboiu, Kinga Lohr, precum și 
Margareta Boancă. Tunde Ne
mes si Emese Erdos au oferit

ea realizînd o 
deplin meritată, 

fazele preliminare 
CPL a avut o mi
mai ușoară, în se-

UNIVERSITATEA CRAIOVA
IN TURUL II AL C.C.E

Miercuri urmează să se dis
pute, în cadrul turului al II- 
Jea al Cupei campionilor euro
peni la tenis de masă, partida 
dintre formațiile masculine U- 
niversitatea Craiova si Sparta- 
cus Budapesta. Se așteaptă 
confirmarea echipei campioane 
a Ungariei și formația pe 
care urmează să o alinieze. 
Reamintim că In primul tur 
campioana tarii noastre a în
vins cu 5—0 echipa similară a 
Olandei. T.T.V. Veluwe.

talentul 
ale pri- 
experi- 

A 
de 
au 
cu 
Si

o confruntare în care 
și dorința de afirmare 
melor s-au intilnit cu 
enta si valoarea celorlalte, 
rezultat o întîlnire extrem 
strînsă, în care mureșenceie 
condus la un moment dat 
9—6, dar — avînd junioare 
cadete mai slabe valoric 

văzut depășite in final :s-au
10—9.

De 
nu ie

subliniat partidele susți- 
de Kinga Lohr cu Anca 

Cheler si Carmen Găgeatu. am
bele fiind socotite cele mai 
frumoase dintre disputele tur
neului. Foarte strînsă a fost și 
întîlnirea dintre Metalul CSS 
Rm. Vîlcea (antrenor Traian 
Ancuța) si CS Arad (antrenoa- 
re Magdalena Leszay). în care 
deținătoarele trofeului, jucătoa
rele vîlcene, au obtinut o fru
moasă 
...4—8. 
briela 
geatu.

victorie (10—9) după un 
S-au mai remarcat Ga- 
Gherman. Carmen Gă- 
Anca Cheler, Cristina

_________ . a 
învins ușor Metalul CSS Rm. 
Vîlcea cu 10—3. adjudeeîndu-și 
„Cupa României".

Rezultate : înfrățirea Tg. M. — 
Spartac Buc. 10—1. Metalurgistul 
Cugir — CSS 2 C-ța 10—3. MILMC 
CPI — CSM Iași 10—0, Progresul 
HRUC Buc. — Faimar B. Mare 
10—2, cs Arad — CFR CSS Pe
troșani 10—6. CrrJ'.iructorul Tg. 
M. — CSM Buzâu 10—5, CSM 
Cluj-Napoca — IMGB CSS 1 Buc. 
10—6 ; înfrățirea Tg. M. — Meta
lurgistul Cugir 10—5 MILMC-CPL
— Progresul HRUC Buc. 10—1, CS 
Arad — Constructorul Tg. M. 
10—6, Metalul CSS Rm. V. — 
CSM Cl.-N. 10—8 ; CSS 2 C-ța — 
Spartac Buc. 10—7, CSM Iași — 
Faimar B.M. 10—2, CSM Buzău — 
CFR CSS Petroșani 10—8 ; semi
finale : MILMC-CPL — înfrățirea 
Tg. M. 10—9. Metalul css Rm. V.
— CS Arad 10—9. Pentru locu
rile 1—« : MILMC-CPL — Meta
lul CSS Rm. v. 10—3 ; 3—4 : în
frățirea Tg. M. — CS Arad 10—4 ; 
5—6 : Metalurgistul Cugir — Pro
gresul HRUC Buc. 10—1; 7—8: CSM 
Cl.-N. — Constructorul Tg. M. 
10—4.

Em. FÂNTÂNEANU

în vederea alcătuirii unei 
echipe cit mai puternice, ca
pabile să ne reprezinte ono
rabil. antrenorul federal, prof. 
Valeriu Irimescu, ne-a comu
nicat următorul lot preliminar 
(32 de jucători) : fundași : 
Vasile Ion (Farul). I. Amarie 
(C.S.M. Sibiu) ; aripi : E. Fui
cu, Gh. Vărzaru (Steaua). M. 
Aldea (Dinamo), Al. Marin 
(R.C. Grivița Roșie) ; centri : 
A. Lungu (Farul), O. Becheș 
(C.S.M. Sibiu), M. Marghescu 
(Dinamo), Cr. Capmare (Rapid 
Buzău) ; mijlocași deschidere : 
D. Alexandru (Steaua), Șt. Po- 
dârescu (Dinamo), R. Bezușcu 
(Farul) : mijlocași grămadă : 
M. Paraschiv (Dinamo), T. Co- 
man (Steaua) ; linia a III-a i 
aripi : Fl. Murariu, Al. Radu
lescu (Steaua). FI. Măcăneată 
(R.C. Grivița Roșie), 
glea (Farul); linia a 
închizători grămadă : 
mitru (Farul). Gh. 
P. Borș (Dinamo), 
stantin (Steaua). H. —______
(C.S.M. Suceava), Șt. Constantin 
(Știința Petroșani) ; linia I pi- 
lieri : I. Bucan, P. Dobre-Do- 
robanțu (Știința Petroșani), FI. 
Curea (R.C. Sportul studen
țesc), V. Pașcu, D. Bălan (R.C. 
Grivița Roșe), taloneri : M. 
Munteanu și M. Moț (Steaua).

„TROFEUL SPORTUL" — 
întrecere a realizatorilor de e- 
seuri —■ relevă la jumătatea 
campionatului o scăzută pre
ocupare pentru jocul ofensiv, 
deschis, numărul prea mic de 
faze clasice oglindindu-se în 
scăzuta ..productivitate" a ari
pilor, dintre care doar Fuicu a

V. Giu- 
Il-a și 
Gh. Du- 
Caragea. 
L. Con- 
Dumitraș

reușit... 4 eseuri ! Dar 
cum arată acest clasament în 
partea Sa superioară : V. ION 
(Farul) și FL. MURARIU 
(Steaua) — cîte 5 eseuri. S. 
Fuicu, D. Enache (Steaua). Gh. 
Varga. M. Holiian (Farul). M. 
Paraschiv (Dinamo) — cîte 4, 
C. Florea, Gh. Vărzaru (Stea
ua), S. Galan, Gh. Florea (Fa
rul), M. Chiricencu, C. Gheor- 
ghe (Dinamo), C. Vasiliu (Po
litehnica Iași), O. Becheș 
(C.S.M. Sibiu) Al. Marina 
(R.C. Grivița Roșie). I. Puji- 
nă (Știința CEMIN Baia Mare) 
— cîte 3.

în privința reușitelor echi
pelor. trebuie subliniat că. în 
ciuda rezultatelor, sub posibi
litățile reale, Farul Constanța 
este singura formație care a 
înscris eseuri meci de meci, 
un fapt remarcabil și o... con
solare pentru XV-le antrenat 
de Mihai Naca. 
pe echipe după 
seurilor marcate 
34. 2. Steaua 30, 
4. C.S.M. Sibiu 
tehnica Iași si Știința CEMIN 
Baia Mare 9, 7. Știința Petro
șani 6, 8. R.C. Sportul studen
țesc 4, 9—10. R.C. Grivița Ro
șie și Universitatea Timișoara 
3. Un clasament care spune si 
el multe...

Dintre transformed, DUMI
TRU ALEXANDRU (Steaua) a 
înscris 82 de puncte, apoi 
Toader (Știința CEMIN 
Mare) 62. T. Radu (R.C. 
vița Roșie) — ambii mai 
de jumătate din punctele i 
pelor lor ! — 57 ș.a.m.d.

l T.
Baia 
Gri- 
mult 
echi-

SHAIH A CISIICAI „cunun OUMPIC- LA CAIAC-CANI
Pe lacul Snagov s-a desfășurat 

„Criteriul olimpic* la calac-ca- 
noe, concurs rezervat sportivilor 
sub 23 de ani, penultima compe
tiție a sezonului (care va fi în
cheiat cu concursul republican de 
mare fond, programat tot 
Snagov, la 26 octombrie), 
rezultatele : probe de 1000 K _ _ . . . 
A.
I. 
C 
D.

DUPĂ TESTELE HANDBALIȘTILOR
(Urmare din pag 1)

diurnul sălii, devenind astfel 
o pradă ușoară pentru apără
tori. în evoluția echipei noas
tre se instalează repede degrin
golada. ca urmare a nesocotirii 
mijloacelor de exprimare în
vățate la antrenamente, a ne- 
sincronizării acțiunilor. Și ceea 
ce este mai grav, multi dintre 
oamenii de bază ai echinei ma
nifestă o îngrijorătoare lipsă de 
hotărîre. de dăruire. Cornel Du- 
rău încheie neglijent o acțiune 
de contraatac, trăgînd în portar. 
Mircea Bedivan evită plonjonul 
la o incursiune pe extremă și 
ratează cu nonșalantă. Marian 
Dumitru pasează cu nepăsare și 
stinge un atac. Dumitru Berbe
ce nu este atent 1= receptiona- 
rca unei pase. Folker se re-

si la antrenamen-

și antrenorii Ni- 
Radu Voina si 

eresesc. în primul

pliază cu încetinitorul ș.a.m.d., 
iată doar cfteva exemple care a- 
testă lipsa de dăruire manifes
tată. dealtfel.
te.

Credem că 
colae Nedcf. 
Cornel Penu
rînd. pentru că nu manifestă e- 
xigenta. severitatea chiar nece
sare fată de jucători în pregă
tirea unui obiectiv atit 
cum este victoria la 
Olimpice. Apoi, pentru 
definitivat un ..7“ pe

ANUNȚ
I.D.M.S. oferă spre vînzare autoturisme. ARO 24 Diesel celor 

Xe -au dePus banU la C-E-C- anterior datei de 31 decembrie 
1980, in cont pentru autoturisme DACIA 1300.

,Prezentarea la magazinul auto, pentru înscriere, cumpăniSitanrt»aVrtea asul?a }or cecul (cecurile) în valoare de 70?000 
iei, chitanța depunerii și certificatul de la circa financiară de 
domiciliu din care sa rezulte că in ultimii 5 ani nu au ^M? 
un alt autoturism, precum și actul de identitate.

De asemenea, I.D.M.S. oferă spre vinzare autoturism'? ARO 10 
— 4 celor care au depus banii la C.E.C. in cont pentru autotu- 
ARoei0 rîOIMdateiAV°. i?nle 1982’ Precum autoturisme 

1 (cu PreIată) indiferent de data depunerii banilor 
c°nt pentru autoturisme DACIA 1300.

pentru toate tipurile de autoturisme ARO se fac la 
i?A°-aZJnU1 auto Pitești, șos. București — Pitești km
110 intre orei? 8—15 (telefon 976/1.26.04).

?.pre Vhl2are 51 autoturisme OLCIT Club (1130 
anterior ,care _?u banii depu?‘ Pentru DACIA 1300
(652 « lanuarle 1981 Și autoturisme OLCIT SpecialJinn • culPPă^ătonlor care au banii depuși pentru dacia 
1300 anterior datei de 28 februarie 1981.

Opțiunile pentru cumpărarea autoturismelor OLCIT se fac la 
magazinul auto I.D.M.S. București, str. Valea Cascadelor nr. 24, 
sector 6, intre orele 8—15 (telefon 78.26.46 interior 152).

La prezentarea la magazinul auto, pentru înscriere, cumpără
torii vor avea asupra lor cecul (cecurile) în valoare de 70.000 
lei, chitanța depunerii și certificatul de la circa financiară de 
domiciliu din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu au dobîndit 
un alt autoturism, actul de identitate și adeverință de încadrare 
de la locul de muncă cu precizarea funcției.

i.d.m.s. mal oferă spre vînzare, la prezentare, rulote de per
soane E 404 „Litoral", la prețul de 41.250 lei.

Persoanele interesate vor depune la C.E.C., în cont curent 
personal cu destinație specială, suma reprezentînd prețul rulo
tei șl se vor prezenta la magazinul auto I.D.M.S. Timișoara, 
Calea Dorobanți nr. 63 A pentru ridicare. Contravaloarea dispo
zitivului de remorcare șl a oglinzilor exterioare se achită la 
magazin la ridicarea rulotei.

Relații la telefon 961/3.49.86.

de înalt 
Jocurile 
că n-au 
care să 

se bazeze. De care să-1 lase să 
joace in teren oină la omogeni
zare. rezervele urmînd să fie 
folosite doar pentru odihna 
temporară a titularilor. Ar fi 
poate necesar să se apeleze, ca 
si altă dată, la schimbări de 
iucători in atac si în apărare. 
Dăstrîndu-se pentru defensivă 
handbalistii cu gabarit.

S-ar putea crede că pînâ la 
Jocurile Olimpice mai este 
destulă vreme — deși o altă 
mare competiție. Super Cupa 
campionilor mondiali si olim
pici. bate la usă — pentru în
dreptarea ereselilor. Este, vre
me, tatr-adevăr, numai în con
dițiile în care handbalistii noș
tri înțeleg să participe la pre
gătire si la teste cu toată dă
ruirea. să înțeleagă si să accep
te eforturile maxime. în condi
țiile în care antrenorii vor a- 
bandona indulgența și lși vor 
exercita la nivelul cerințelor 
atributele, prerogativele cu ca
re au fost investiți. Altfel vojp 
aștepta în zadar ca laturii olim
pici să încununeze handbalul 
românesc.

i

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — interior 121.
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I
I
II
I

perfe 
lor ' 
resp< 
surpi 
mul

toi

la 
Iată 
m : 

1 : T. Lupou (Dinamo) 4:13,3, 
Scoică (Marina Orșova) 4:13,5, 
Soroceanu (Dinamo) 4:18,4 ;

1 : M. Timofte (Steaua) 4:36,0, 
Nenciu (Steaua) 4:37,1, N. To

ma (Dinamo) 4:37,7 : K 1 F — 
500 ni : C. Popov (Dinamo) 2:13,8, 
A. Sidor (Steaua) 2:15,5, C. Ion 
(Dinamo) 2:17,0 ; K 2 : Steaua 
(Davldhazi — Sava) 3:51,7, Olim
pia București (Mocanu — Alexe) 
3:52,5, C.S. Brăila + Marina Or
șova (Năstase — Scoică) 3:52,7 ; 
C 2 : Dinamo (Damian — Costa
che) 4:08,8, Steaua (Scurtu — 
Cordon) 4:10,5, SIMARED Baia 
Mare + Portul Brăila (Grifcore — 
Zbanț) 4:14,1 : K 2 F — 500 m : 
Politehnica Timișoara + Dinamo 
(Ciucur — Larie) 2:02,8, Steaua

(Pascale — Chiriță) 2:04,5, Steaua 
(Voican — Dinescu) 2:05,7 ; K 4 : 
Steaua (E. Birlădeanu — Iacob 
— Marcu — Mitu) 3:22,8, combi
nata juniori (Murat — Năstase — 
Leeca — Korda) 3:26,1, Politehnica 
Timișoara (Csonti — Erdodi — 
Kerl — Kovacs) 3:26,7 ; probe de 
500 m : K 1 : Gh. Iacob (Steaua) 
2:04,4, A. Kovacs (Constructorul 
Timișoara) 2:04,5, T. Lupou (Di
namo) 2:05,0 ; C 1 : Timofte 
(Steaua) 2:19,7, Nenciu (Steaua) 
2:20,8, Casimachi (Portul Brăila) 
2:21,8 ; K 2 : Steaua (E. Birlă- 
deanu — Marcu) 1:56,0, Construc
torul Timișoara (Csonti — Erdodi) 
1:57,1, Steaua (Sava — Davldhazi) 
1:58,2 
Costache) 
Portul Brăila 
2:08,6 Steaua 
2:12,2.

C 2 ! Dinamo (Damian — 
2:07,5, SIMARED 4- 

(Grigore — Zbanț) 
(Cordon — Scurtu)

pe echipe : Steaua

I
I
I
I
I
I
I

Clasament
164 p, Dinamo 120 p. Marina Or
șova 30,5 p, Portul Brăila 23,5 p, 
Chimia Rm. Vîlcea și Constructo
rul Timișoara 22,5 p etc.

I
I

HAOS A CÎȘTIGAT „PREMIUL AGRICULTORII**
Desfășurat intr-o splendidă zi 

de toamnă * ' '
Agriculturii" 
elevul lui R. 
du-și recordul carierei șl nedînd 
nici o speranță adversarilor săi. 
Intr-o altă cursă de viteză, Tu
fiș, strecurat cu abilitate la coar
dă, de R. Costică, pe linia de 
sosire, a reușit să smulgă un bot 
Orsinei, ambii corectindu-șl re
cordurile carierei. Tot din forma
ția F. Pașcă a mai cîștigat șl He
matie. Formația M. Ștefănescu a 
reușit două victorii cu Sincera 
șl Clara, ambele condu-se de 
micuțul M. Cristea, din zi in zi 
mai bun. S. Ionescu, dezlănțuit 
din start cu Sadina, a reușit o 
prețioasă victorie, producînd sur
priza zilei. D. Arsene, confirmînd 
valoarea pe care o are, a reușit 
să învingă cu Herlea și astfel 
șl-a consolidat poziția de lider al 
conducătorilor stagiari. Perlcola, 
acoperind un traseu fără gre
șeală, l-a învins pe Felin, care, 
sufocat, a galopat pe potou. 
Cursa rezervată amatorilor a re
venit lui H. Șerban cu Ogar, dar 
victoria ' ' ---- — -----
tată de _____ _______  ____ _
luat pe linia dreaptă la sosire a 
fost de ’ “ ‘
ce ar fi putut duce la descalifi
carea sa.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Sadina (Ionescu) 1:37,2, 2.

însorită, „Premiul 
a revenit lui Haos, 

I. Nicolae egalîn-
HI P I S M

în-

lui a fost serios contes- 
public deoarece galopul

circa 80 de metri, ceea

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORME ALA

CÎȘT1GURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES 

DIN 12 OCTOMBRIE 1983 
Categoria 2: 1 variantă 100% 

a 45.023 lei si 3 variante 25% 
a 11.256 lei; Cat. 3: 16,50 va
riante a 4.775 lei; Cat. 4: 78 a 
1.010 lei; Cat. 5: 183,50 a 429 lei; 
Cat. 6: 6.836,75 a 40 lei; Cat T: 
188,75 a 200 lei; Cat. 8: 3.218,75 
a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
163.549 lei.

Cîștigul de categoria 2, de 
45.023 lei, jucat pe o variantă 
100%, a 
Virginia

fost obținut de Bălan 
din Timisesti-Neamț.

1:

ASTAZI — ULTIMA ZI DE PAR
TICIPARE 1

I
a Se reamintește că numai as

tăzi mai pot fi depuse buletinele 
de participare la atractivul con
curs Pronosport de miercuri 19 
octombrie 1983, care cuprinde me-

I
I

Contr 
schi 
Trice! 
lan). 
(Fiore 
Sacch 
rona), 
sarn , 
ma), 
(Fiore 

în ' 
lotul 
convoi 
hotelu

R

C.F.F 
câni 2 
boi — 
vensc 
nești - 
2—1 (0 
nirea î 
Vatra 
Neamț 
Humor 
0—0, E 
Șiret ? 
nești 
(2—0).

Pe pi 
după 
PAȘț>‘ 
patiil 
Zimoț 
ultime. 
Pașcani 
Neamț

Hălmaș. Cota : eișt. 2,80, ord. 
chlsă. Cursa a Il-a : 1. Sincera 
(Cristea) 1:30,8, 2. Ilot. Cota î
cîștig. 5, ord. 34, ev. 75. Cursa a 
ni-a : 1. Hematie (Costică) 1:35,6,
2. Sorin, 3. Verlgaru. Cota : cfșt.
T, ord. Închisă, ev. 23, ord. triplă 
919. cursa a IV-a : 1. Clara 
(Cristea) 1:27,4, 2. Rodolfo, 3. Tu- 
ricel. Cota : cîșt. 5, ord. 35, ev. 
20, ord. triplă 361. Cursa a V-a: 
1. Haos (Moise) 1:27,8, 2. Catren. 
Cota : ‘ ‘
Cursa 
1:28,2, 
Cota : , __  ___ __
6, ord. triplă 813, triplu 
190. Cursa a Vil-a : 1. ~ 
tică) 1:27,4, 2. Orsina, 
Cota : cîșt. 7, ord. 70, 
triplă 147. Cursa a 
Haos (Moise) 1:28,0, __
3. Retuș. Cota : cișt. 2, ord.

" ............... 207. Cursa
(D.

ev. 23.cîșt. 3, ord. 20,
a Vl-a : 1. Ogor (Șerban)
2. Repetiția, 3. Fondista.
cîșt. 2,40 ord. închisă, ev.

.................. . 2—4—6 
Tufiș (Cos- 
3. Percutor, 
ev. 11, ord.
Vlll-a î 1.

2. Toporaș, 
  2. 2-S 7, 

ev. 5, ord. triplă 207. Cursa a
ix-a : 1. Herlea (D. Arsene) 
1:27,6, 2. Calafat, 3. Vigan. Cota : 
cîșt. 3, ord. 14. ev. 5, ord. triplă 
157, triplu 5—7—9 161. Cursa a 
X-a : 1. Pericola (Marciu) 1:31,7, 
2. Sutghiol. Cota : cîșt. 2,60, ord. 
11, ev. 19.

A. MOSCU

ciuri din a doua manșă a cupe
lor europene la fotbal. (Datorită 
orelor tîrzli de desfășurare a u- 
nor partide, rezultatele concursu
lui vor fi publicate In această 
rubrică vineri 21 octombrie 1983). 
a De asemenea, numai astăzi vă 
mai puteti procura bilete cu nu
merele alese de dv. pentru trage
rea obișnuită Pronoexpres de 
mîlne — prilej de noi sl mari 
succese la acest sistem de joc 
deosebit de avantajos. NU OCO
LIȚI PRILEJUL DE A VA NU
MĂRA ȘI DV. MÎINE PRINTRE 
MARTI CÎȘTIGATORI LA JO
CUL PREFERAT I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

ETAPA 
Relonul 
câu), La 
câni : L 
Pașcani 
Voicu (' 
Minerul 
(Reghin), 
Iul Doro 
vîntul Fr< 
Bujor (B 
Carpați 
Celuloza 
A. Gego

Lertea
2—2 (1- 
F.E.P.A. 
Mărăseș 
2—0 (1- 
Metalul 
Viticulto 
Gugeștl 
nesti — 
4—0 (0- 
canica 1 
Gh. Ghe 
rul Iași

Pe pri 
BACAU 
Birlad 1 
Bacău 1 
locuri : 
5 p (5—: 
4 P (5—1

ETAPA ’ 
lui — Ene 
I. Roșu (F 
Voința Gl< 
(Botoșani), 
Vaslui : I. 
Moinești - 
(Buzâu), I 
Iul Tg. S 
ila), Fepa 
Panciu : A 
rul Adj ud 
Ursu (Suc< 
Chimia 
Neamț).

Portul 
cea 4—•0 
Lamin oru



-HAMBURGER S.V Sublinieri
(Urmare din pag. I)

L ADEVĂRULUI
al 

pre
O

ce
rt de 

Ică- 
|aza 
bele 
ler- 
lon- 
ktre 
nța

hor si Politehnica Iași, cantona
rea Universității Craiova în zona 
de mijloc (de mult n-a mai fost 
echipa din Bănie la „minus**), dar 
mai ales coborîrea pe tobogan a 
Corvinului. aflată acum pe o po
ziție retrogradantă.

Vă prezentăm și podiumurile 
celor două clasamente parțiale : 
ACASA — 1. A.S.A. Tg. Mureș 
8 puncte, 2—3. Jiul și S.C. Ba
cău — cîte 7 puncte : DEPLA
SARE : 1. Sportul studențesc 7
puncte, 2. F.C. Bihor 6 puncte, 3. 
Steaua 5 puncte.

îmbucurător, Nemțeanu. abia 
refăcut, a trebuii să părăseas
că terenul după cîteva minute 
de ioc.
ruptură de fibre 
lamandi și V.
continuare indisponibili, 
trenorul Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor a urmărit, sîmbătă, me
ciul de la Ludwigshafen din 
Bundesliga, dintre Mannheim 
și Hamburger S.V., cîștigat cu 
1—0 de echipa lui Ernst Hap- 
pel. „A fost un joc echilibrai 
în prima parte și dominat de 
hamburghezi după pauză, oda-

contractînd o nouă 
musculare. 

Radu sînt în 
An-

fă cu introducerea lui Mi- 
lewski, autorul unicului gol și 
cel mai bun jucător de pe te- 
rcn“ — ne-a spus antrenorul 
dinamoviștilor. Iată si 
aliniat de liderul 
campionatului 
Stein 
nymus, Wehmeier, Grch, Schro
der (min. 57 Milewski), Ma
gath, Hartwig, Rolf. Schatz- 
schneider.

„ll“-le
actual al

___ vest-german :
Kaliz, Jakobs, Hiero-

★
Biletele pentru această parti

dă se găsesc de vînzare la ca
sele obișnuite. în ziua meciului 
nu se vînd bilete. Sînt valabile 
legitimațiile C.N.E.F.S.

SĂ NE AMINTIM DE U. T. A.
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DUPĂ ETAPA A 8-a A DIVIZIEI
(Urmare din pag. 1)

mai bun, centru construcție, 
solicitam efortul ca echipele 
care sînt numite din prima ca
tegorie să semene în ioc cu 
..firma" lor. Predomină însă, 
din nefericire, numai Si numai 
presiunea rezultatului. Acestui 
scon. ne care chiar că nu poți 
să-l atingi 
..asfixierea 
mădirea în 
teDtind cu 
acele cronometrului să meargă 
Dină la minutul 90 si „sfînta" 
egalitate să anară ne tabelă. îi 
cad victime maioritatea divizio
narelor ..A" aflate în deplasare. 
Dincolo. aDare tot mai netă in
capacitatea gazdelor de a rea
liza fotbalul de construcție în 
stare să neutralizeze defensiva 
disoerată. Si. uite asa. dacă se 
mai întimnlă să revii si cu un 
punct, cine se mai gîndeste să 
mai ioace si fotbalul complet 
care însemnează apărare dar si 
atac ?

Că nu 
ne aflăm 
trează si __ ____ --- ---- -----------
chiar si de la etapa a opta. în 
peisaiul tern al ..rundei", cîte- 
va concurente De care nu le-am 
mai întilmt în această postură 
se disting, confirmînd dealtfel 
promițătoarele lor intrări în 
scena actualului campionat.

dacă te rezumi la 
locului", la îngră- 
Dronriul careu, as- 
sufletul la gură ea

vorbim numai ea să 
în treabă o demons- 
unele exemple venite

Steaua ar deschide acest mic 
pluton. După căutări îndelungi 
după o serie de modificări si 
De banca tehnică acest club de 
prestigiu al sportului nostru a 
aiuns la un lot echilibrat si — 
zicem noi — destul de complet 
pe fiecare post. Da fel de pre
țioasă (dacă nu si mai impor
tantă) ni se parc formula de 
conducere tehnică. Unui cuplu 
de antrenori care se completea
ză reciproc si ca temperament 
si ca puncte forte în pregătirea 
profesională. Em, Jenei — V. 
Stănculescu. i-a fost adăugat — 
cu experiența sa recunoscută, 
cu tactul si luciditatea de care 
a dat totdeauna dovadă — un 
tehnician valoros al fotbalului 
nostru. Gh. Popescu. Fructele 
colaborării acestor trei antre
nori muncitori si cu putere de 
analiză se văd — în primul 
rînd — în iocul formației mi
litare si firește, si în clasa
ment. Steaua ioacă acum ceva. 
La Hunedoara, sare exemplu, 
spre a forța atacul, s-a făcut o 
schimbare, scotîndu-se un fun
daș si intrînd în teren un îna
intaș. Un semn că s-a încercat 
totul pentru victorie. Care a și 
venit. Al doilea „argument" al 
resurselor mari ale echipelor 
noastre se numește F. C. Bi
hor. Nu-i nici o 
orădenii sint De 
că nimeni nu i-a 
plasare. Nu ! La

întimnlare că 
locul trei si 
învins în de- 
Oradea. deși

rr
JJ

lot mai puțin 
mai scăzut ca

disDunînd de un 
numeros si chiar ___ ____
valoare, doi tineri antrenori. A. 
Kun si Gh. Dărăban. au mun
cit din greu, cu inspirație, dar 
si cu îndrăzneală si au bucuria 
să vadă că strădaniile lor nu 
au fost zadarnice. F. C. Bihor 
lasă ne tuse iucători cunoscutl 
(Nedelcu. D. Nicolae). transfe
rați cu greu si dă tot creditul 
unor fotbaliști fără firmă, dar 
care nu se menajează (Filip, 
Tăntaș și Ilie). F. C. Bihor joa
că un fotbal de mișcare, cu de
marcări iudicioase. stăpinește 
arta contraatacului, știind să-l 
pună în valoare De .neiertăto
rul" Grosu. Altă sprinteră me
rituoasă, Politehnica Iași. Rczol- 
vînd din mers criza de condu
cere tehnică, echipa din Copou 
a reușit un traseu spectaculos 
în compania adversarilor de 
„mare tonai" (Dinamo. Univer
sitatea si Sportul studențesc), 
demonstrînd si ea un fotbal 
spectaculos, clin de valențe 
tehnico-tacticc. Anticipările ac
tualei ediții prevedeau „teplica 
Steaua". Pe cele din Oradea si 
din Iași nu le-a anticipat ni
meni. Dar cine s-ar putea su
păra pentru aceste contraziceri? 
Dimpotrivă. supărarea vine, 
cum arătam si Ia început, din 
faptul că sînt prea puține con
tribuțiile de asemenea gen ! As
ta trebuie să-i preocupe pe cel 
direct implicați !

ETAPEI A Vlll-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
Programul. și arbitrii etapei viitoare (duminică 23 octombrie)
Constanta — Voința 
1—1 (0—1), Arrubium
D.V.A. Portul Galați 6—1 (4—0), 
Șoimii Cernavodă — Progresul 
Isacoea 2—1 (1—1), Cimentul Med
gidia — I.M.U. Medgidia 0—0. An
cora Galați — Victoria T.C. Ga
lați 1—1 (1—1), Victoria Tecuci — 
Metalul Mangalia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Ș.N. TUL- 
CEA 12 p (16—8), 2. Victoria Te
cuci 11 p (15—6), 3. Metalul Man
galia 11 p (9—5) ... pe ultimele 
locuri : 15. DVA Portul Galați 4 
p (16—19). 16. Progresul Isaccea 
4 p (7—28).

ETAPA VIITOARE: Voința Constanța 
— Ancora Galați : I. Duigheriu (Bucu
rești), D.V.A. Portul Galați — Șoimii 
Cernavoda : V. Isac (Pașcani), Pro
gresul Isaccea — I.M.U. Medgidia : 
V. Zamfir (Fetești), Cimentul Medgi
dia — Laminorul Brăila: S. Jipa (Bu
zău), Chimia Brăila — Arrubium Mă
cin : C. Voicu (București), Victoria 
T.C. Galați — Victoria Tecuci : C.
Bobelniceanu (București), Metalul 

Tulcea : L. Pantea 
Constanța — 
Gh. Pîrvu

Bobelniceanu 
Mangalia - Ș.N. 
(București), Portul 
pex Constanța : 
stanța).

SERIA A IVa

Constanta 
Măcin —

Chim- 
(Con-

Cîm-

1. CHIMIA
2. Poiana

Petrolul Băicoi — Poiana 
pina 1—1 (1—1), Victoria Lehliu — 
Petrolul Brăila-Ianca 1—0 (1—0), 
Carpați Sinaia — A.S.A. Mizil 1—1 
(0—1), Unirea Urziceni — Petrolul 
Berea 1—0 (0—0), Chimia Brazi- 
Ploiești — Victoria Tăndărei 6—0 
(3—0), Metalul Buzău — Chimia- 
Victoria Buzău 1—0 (1—0), Trac
torul Viziru — Carpați Nehoiu 
5—2 (3-1-0), Minerul Filipeștii de
Pădure — Rapid Fetești 1—0
(0-0).

Pe primele locuri : 
BRAZI 13 p (24—10)
Cîmpina 13 p (18—7). 3. Carpați 
Nehoiu 11 p (15—8) ...pe ultimele 
locuri : 15. Carpați Sinaia 4 p 
(11—12), 16. Petrolul Ianca 4 p 
(6—11).
ETAPA VIITOARE : Carpați Nehoiu 

— Chimia Brazi : P. Cadar (Brașov), 
Petrolul Băicoi — Minerul Filipeștii 
de Pădure : A. Epure (Focșani), Pe- 

— Poiana Cîmpina : V. 
Gheorghiu-Dej), A.S.A. 

Urziceni : F. Stoi- 
Victoria Țăndârei 

Berea : E. Leca .
(Galați), Metalul Buzău — Carpați 
Sinaia ; V. Ștefanov (Tulcea), Rapid 
Fetești — Victoria Lehliu : 
ceanu (Constanța), Tractorul 
Chimia Victoria Buzău : V. 
(București).

SERIA A V-a

trolul 
Luca 
Mizil 
cescu

lanca
(Gh.
— Unirea 

(Pitești), 
Petrolul E.

G. Cru- 
Viziru — 

Crețoiu

Danubiana București — Meca
nică fină Steaua Bucurști 1—1 
(0—0), I.SCJ.P. Ulmeni — 
F.C.M. Giurgiu 4—1 (2—0), A-
versa București — Abatorul Bucu
rești 0—0, I.U.P.S. Chitila — 
Constructorul Călărași O—0, 
LC.P.B. Bolintin — Viitorul Chlr- 
nogi 4—1 (2—1), Tehnometal

București — Viscofil București
2— 1 (2—1), Argeșul 30 Decembrie
— Ș.N. Oltenița 0—2 (0—1), Flacăra 
roșie București — I.C.S.I.M. 
București 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 13 p 
(13—2), 2. I.S.C.I.P. Ulmeni 10 p 
(16—8), 3. Abatorul București 10 
p (9—4). 4. ~ ~
rești 10 p 
locuri : ' 
(4-9), 
(3-11).

ETAPA
— Flacăra roșie București: P. Ghelaru 
(Mangalia), I.U.P.S.
I.S.C.I.P. Ulmeni : 
Vilcea), 
I.C.S.I.M. București : 
tina), Argeșul 30 
I.C.P.B. Bolintin Vale : 
(Giurgiu), Mecanică 
București — Aversa București : M. Ton- 
cea (București), Ș.N. Oltenița — 
Viitorul Chirnogi : I. Andrei (Călă
rași), Danubiana București — Abato
rul București : E. Radu (București), 
Constructorul Călărași — F.C.M. Giur
giu : S. Hulea (Tecuci).

SERIA A Vl-a
Textila Roșiorii de Vede — 

Flacăra Automecanica Morenl 
0—5 (0—1), Sportul muncitoresc
Caracal — Progresul Corabia 
1—0 (0—0), Metalul Mija — Elec
tronistul Curtea de Argeș 5—C 
(1—0) s-a jucat la Cîmpina, Du- 
nărea-VCnus Zimnicea — Petro
lul Videle 3—1 (0—1), Dacia Pi
tești — Știința Drăgănești-Olt
3— 0 (1—0). Muscelul Cîmpulung —
Cimentul Fieni 1—1 (0—1), Elec
trica Titu — Cetatea Tr. Măgu
rele 1—0 (0—0), Recolta Stoică-
nesti — Chimia Găești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACĂ
RA MORENI 14 p (23—3), 2. Sp. 
m. Caracal 13 p (18—5), 3. Da
cia Pitești 11 p (11—3) — 5 vic
torii, 4. Muscelul Cîmpulung 11 
p (12—4) — 4 victorii ... pe ulti
mele locuri : 15. Electronistul
C. Argeș 5 p (5—18). 16. 
Roșiori 4 p (3—16).

ETAPA VIITOARE : Petrolul
— Cimentul Fieni : S. Petrică
va), Muscelul Cîmpulung — ______
Stoicănești : M. Ecatrinescu (Rm. Vîl- 
cea). Chimia Găiești — Dacia Pitești: 
S. Costea (Brăila), Cetatea Tr. Mă
gurele — Textila Roșiori : A. Nițu 
(Plopeni), Flacăra Morenl — Sportul 
muncitoresc Caracal : G. Tâulea (Fă
găraș), Electronistul Curtea de Argeș
— Dunărea Venus Zimnicea : M. Nea- 
goîe (Rm. Vîlcea), Metalul Mija — 
Electrica Titu : G. Lustig (Sf. Gheor- 
ghe), Știința Drăgăneștî — Progresul 
Corabia :

15.
16.

Flacăra roșie Bucu-
(8—5). ...pe ultimele
Ș.N, Oltenița 5 p

F.C.M. Giurgiu 4 p

VIITOARE : Viscofil București

I.
Tehnometal

Chitila — 
Dogaru (Rm. 

București — 
Z. Erdei (Sla- 
Decembrie — 

I. Munteanu 
fina Steaua

Textila

Videle 
(Craio- 
Recolta

V. Popescu (Craiova),
SERIA A VII-a

C.S.M.
Dunărea 
trolul
Sadu 2—0 (0—0), 
hala — Metalul 
(2—oy,' Progresul

Drobeta Tr. Severin 
Calafat

Ticleni
2—0 (1—0). Pe-

— Metalurgistul 
Armătura Stre- 
Mihăeștl 4—0 

Băilești — Celu-

loza Drobeta Tr. Severin 3—0 
(1—0), C.F.R. Craiova — Pandurii 
Tg. Jiu 1—1 (0—0), Jiul Rovinari
— Viitorul Drăgășani 1—0 (1—0),
Dierna Orșova — Electroputere 
Craiova 1—1 (1—0), Lotru Bre-
zoi — Mecanizatorul Simian 1—3 
(0-2).

Pe primele locuri 
DROBETA TR. SEV.
— penalizată cu —1 
greșul Băilești 10 p 
Mecanizatorul Simian 
...pe ultimele locuri : 
gistul Sadu 7 n (7—10), 16. Pan
durii Tg. Jiu 4 p (10—9) 
lizată cu —4 p.

ETAPA _________ _____ ,_____
Craiova — Viitorul Drăgășani : G. la- 
mandi (Ploiești), Pandurii Tg. Jiu — 
Lotru Brezoi : I. Crețu (Slatina), Du
nărea Calafat — C.F.R. Craiova : S. 
Florea (Alexandria), C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Armătura Strehaia : l. 
Bălan (Arad), Dierna Orșova — Pe
trolul Țicleni : L. Magda (Timișoara), 
Mecanizatorul Șimian — Progresul 
Băilești : I. Pîrlog (Timișoara), Me
talul Mihăești — Jiul Rovinari : C. 
Badea (Tîrgoviște), Metalurgistul Sadu
— Celuloza Drobeta Tr. Severin : M. 
Daraban (Cisnădie).

SERIA A Vlll-a

Nu. nu la U.T.A. cea de as
tăzi (aflată, din păcate, la ora 
actuală în derivă) vrem să ne 
referim. Ci la U.T.A. din mo
mentul Fcyenoord, la U.T.A. 
care a scris, atunci, in toamna 
anului 1970, cea mai frumoasă 
pagină din istoria fotbalului 
românesc de club.

...Mă aflam la Rotterdam, la 
sfîrșitul meciului Feyenoord — 
U.T.A. (1—1). După joc, în 
sala de conferințe a vestitu
lui club olandez. antrenorul 
Ernst llappcl — aflat atunci 
la conducerea echipei care cu
cerise în acel an Cupa cam
pionilor europeni și Cupa in
tercontinentală (deci totul, tot 
ce poate visa o echipă de 
club europeană) — răspundea 
aparent amuzat armatei de 
ziariști venlți din Întreaga 
lume să vadă la fata locului 
.antrenamentul oficial" (așa 
era privită partida cu U.T.A.) 
al marelui team olandez. 
■Cunoșteau această echipă ro
manească 7“ „Nu, recunosc, 
nu am auzit de ca... Nu am 
auzit nici de orașul de unde 
vine, Arad ml se parc că-i 
zice...-. „Ce părere aveți dc 
meciul retur, din România 7“ 
„Ce părere să am 7 (Și a 
zimbit) Astă-seară ați asistat 
la o intimplare, sau Ia o mi
nune, cum vreți să-i spuneți. 
La Arad însă, vă asigur, mi
nunea nu se va mai repeta..."

Cum bine știm, „minunea" 
domnului Happel s-a repetat 
totuși la Arad. Golul înscris 
in deplasare de Florian Dumi
trescu (fotbalistul român care 
a eliminat o ciștjgătoare a 
Cupei intercontinentale 1) a 
rezistat (0—0), și Feyenoord, 
celebra Feyenoord, a părăsit 
Cupa campionilor europeni 
după turul I. Surpriza-surpri- 
zelor. bomba-bombelor, așa 
au numit-o atunci, la vremea 
ei. toate ziarele lumii.

Printr-o interesantă coinci
dentă, ciștlgătoarea Cupei 
campionilor europeni din a- 
cest an. Hamburger S.V., in- 
tilnește, milne, tot o cam
pioană a României. A doua 
coincidentă : la drma echi
pei laureate se află tot Ernst 
Happel, vestitul mijlocaș aus
triac de acum 30 de ani șl de 
vreo două decenii un tehni
cian renumit, cu mari suc
cese obținute la mai multe e- 
chipe din Europa. De data a- 
ceasta, domnul Happel este 
mult mai circumspect. A au
zit de Dinamo, ba chiar so
cotește un avantaj faptul că 
echipa sa va Juca meciul retur 
la Hamburg etc, etc.

Mal importante însă, cre
dem, declt socotelile lui Hap
pel sînt, la această oră, pen
tru noi, socotelile din tabăra 
noastră. Credem că in judecă
țile dinamoviștilor trebuie e- 
liminate din capul locului ra

ționamentele extreme. „Ham- 
burghezii do azi s-au dovedit 
cci mai buni din Europa, ați 
văzut cum l-au bătut pe re
putații Platini — Gentile— Bo- 
niek et comp, de la Juventus, 
ce șanse poți avea cu o ase
menea „mașină de fotbal»?..." 
Iată tipul de raționament 
(foarte la îndemină, foarte co
mod) care autocomplexează, 
te dezarmează și ești pierdut. 
Respingem și variațiile con
struite pe simplistul așa-zis 
■dicton" : „Și ei au tot cîte 
două picioare, ca și noi. Deci, 
pc ei !“ Două atitudini și 
greșeli simetrice, care ar tre
bui eliminate din deschidere...

Atît atuurlle oaspeților, cit 
șl șansele dinamoviștilor tre
buie cîntărite foarte realist. 
Universitatea. învinsă de Ba
yern Munchen cu 2—0. la Cra
iova, a fost de fant învinsă... 
înainte dc meci de faima lui 
Rummenigge și Breitner — 
printr-un nefericit complex de 
inferioritate —. iar la ora 
meciului chiar Rummenigge 
șl Breitner au inscris ușor 
cele două goluri ale victoriei 
oaspeților. Degeaba s-au tre
zit craiovenii la Munchen, in 
meciul retur (1—1). Era prea 
tîrziu ! Șansele și le irosi
seră la Craiova...

Cu Hamburger S.V. nu ar 
trebui să se repete povestea ! 
Ușor de spus, e adevărat... 
Și totuși... Și totuși Hambur
ger S.V. (deși eîstigătoare a 

C.C.E.) nu are atițla interna
ționali „A" cîți avea Bayern, 
numărul mal redus de „stele" 
fiind însă compensat la echipa 
lui Happel de o organizare 
excelentă a blocului de joc, 
ceea ce contează foarte mult. 
Dar. oare. Dinamo nu a do
vedit — în meciuri mari — că 
se poate organiza si ea foarte 
bine 7 întîmplarea face că 
Dinamo ne-a prilejuit. de-a 
lungul anilor. întllniri de cel 
mal inalt nivel cu „firme" 
celebre : cu Internazionate si 
Real Madrid (pe vremea cînd 
erau echipe cu adevărat mari), 
cu Aston Villa, anul trecut. 
A fost eliminată — este ade
vărat — în toate aceste .în- 
tilnlri „de virf", dar expe
riența s-a adunat. Și există. 
Problema este să fie bine va
lorificată ! Cu raționamentele 
de regulă bine calculate ale 
lui Nlcușor, cu elanul șl an
gajarea extraordinare tip — 
Dinu din meciurile „pe viață 
Si pe moarte" pe care fostul 
international le juca cu o, e- 
xemplară dăruire. Dinamo are 
mîine șansa sa reală.

I-o dorim să o valorifice din 
plin.

Să ne amintim de isprava, 
de marea ispravă a U.T.A.-el!

Marius POPESCU

C.S.M. 
10 p (15—7)
p, 2. Pro- 
dS—8), 3. 

9 p (10—11) 
15. Metalur-

pena-.

VIITOARE : Electroputere

Mureșul-Explorări Deva — Me
talul Oțelu Roșu 4—0 (3—0), Mi- 
nerul-Stiința Vulcan — Minerul 
Anina 1—0 (1—0), Constructorul 
Timișoara — U.M. Timișoara 1—2 
(0—0), Victoria Călan — Metalul 
Bocșa 2—0 (1—0). Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Ghelar 
4—2 (4—0), Minerul Paroșeni —
Minerul Oravița — nu s-a dis
putat, Mecanica Orăștie — Dacia 
Orăștie 1—2 (1—1), Minerul Cer- 
tej — Minerul Anin oa sa 2—0 
(l—0).

Pe primele locuri . „ 
' ȘUL DEVA 14 p (17—6) 

nerul Paroșeni 10 p (14—10), 
U.M. Timișoara 9 p (15—9) ...pe 
ultimele locuri : 15. ---
țelu Roșu 6 p (7—14), 16. Mine
rul Anina 5 p (8—12).

ETAPA VIITOARE : Minerul Anî- 
noasa — Minerul Moldova Nouă : 
T. Nanu (Tg. Jiu), Minerul Certej — 
Minerul Paroșeni : I. Saroși (Cluj-Na- 
poca), Dacia Orăștie — Minerul Ști
ința Vulcan : L. Pal (Gherla), Mine
rul Oravița — Victoria Călan : M.
Ștefănoiu (Tg. Jiu), Metalul Oțelu 
Roșu — Mecanica Orăștie : A. Bobic 
(Drobeta ’ " * *
șoara — 
lescu (Arad), Minerul Anina — Mu
reșul L.T... _ •
(Craiova), Metalul Bocșa — Construc
torul Timișoara : A. Anca (Arad).

SERIA A IX-a
Voința Oradea — înfrățirea O- 

radea 1—0 (1—0), Minerul Șun- 
cuiuș 
(i—0), .
Arad 1—2 (1—1), Victoria Ineu — 
Unirea Valea lui Mihai 2—0 (1—0), 
Silvania Cehu Silvaniei — Rapid 
Jibou 3—1 (2—1), Șoimii Llpova — 
Unirea Tomnatic 1—1 (1—0), U- 
nirea Sînnicolau — Bihoreana

1. MURE- 
2. Mi- 

3.

Metalul O-

Tr. Severin), U.M. Timl- 
Mînerul GhelaH A. Săvu-

Explorări Deva : D. Drăcea

- Minerul Sărmăsag 2—0
C.F.R. Arad — Strungul

Marghita 2-1 (1—1). Oțelul Or. 
dr. Petru Groza — Minerul Or. 
dr. Petru Groza 3—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 10 p (11—5), 2. în
frățirea Oradea 9 p (10—3), 3. Mi
nerul Or. dr. P. Groza 9 p (15—12) 
...pe ultimele locuri : 15. Unirea 
Tomnatic 6 p (11—9), 16. Biho
reana Marghita 5 p (10—14).

ETAPA VIITOARE : Victoria Ineu - 
Silvana Cehu Silvaniei : Z. Silaghi 
(Satu Mare), Unirea Valea lui Mihai

— Unirea Sînnicolau Mare s V. lelciu 
(Cluj-Napoca), Minerul Sărmășag - 
Minerul oraș dr. P. Groza : D. Mo- 
canu (Satu Mare), Unirea Tomnatic
— înfrățirea Oradea : G. Tutunaru 
(Drobeta Tr. Severin), Voința Oradea
— Rapid Jibou : O. Ani (Sighet) 
Oțelul oraș dr. P. Groza - Minerul 
Șuncuiuș : D. Bâjenaru (Timișoara), 
Bihoreana Marghita — C.F.R. Arad : 
V. Razmani (Cluj-Napoca), Strungul 
Arad — Șoimii Strungul Lipova : I. 
Danciu (Petroșani).

SERIA A X-a
Sticla Arieșul Turda — Vic

toria Cărei 2—0 (0—0), C.I.L. Si
gnet — Minerul Baia Sprie 3—1 
(2—1), Bradul Viseu — Olimpia 
Gherla 2—2 (1—1) — s-a disputat 
la Baia Sprie, Oașul Negrești — 
Minerul Baia Borșa 2—0 (0—0),
C-E.M. Cluj-Napoca — Minerul 
Băiuț 1—0 (0—0), Lăpusul Tg. Lă- 
pus — Unîo Satu Mare — nu s-^a 
disputat, Unirea Dej — Chimia 
Tăsnad 1—1 (0—1), CUPROM Baia 
Mare — Minerul Bălța 0—0.

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 15 p (18—3), 2. C.I.L. Si
ghet 11 P (13—3), 3. Oașul Ne
grești 10 p (13—7) ...pe ultimele 
locuri : 15. Olimpia Gherla 5 p 
(12—17) 16. Minerul Borșa 5 p
G—14).
ETAPA VIITOARE : Minerul Baia 

Borșa — Cuprom Baia Mare : G.
Grozavu (Gura Humorului), Olimpia 
Gherla — Oașul Negrești : A. Borșa 
(Cugir), Minerul Băiuț — Unio Satu 
Mare : T. Feier (Bistrița), Minerul 
Băița — Bradul Vișeu î M. Danca 
(Oradea), Victoria Cărei — C.I.L Si
ghet : A. Bobu (Timișoara), Chimia 
Tășnad — C.E.M. Cluj-Napoca : C. 
Bușu (Bistrița), Minerul Baia Sprie
— Lăpușul Tg. Lâpuș : A. Csikmantori 
(Tg. Mureș), Unirea Dej — Sticla 
Arieșul Turda : P. Bogdan (Reghin).

SERIA A Xl-a
Minerul Rodna — I.M.I.X. Ag

nita 1—0 (0—0). Mecanica Alba
Iulia — Unirea Alba Iulia 0—1 
(0—1). Unirea Ocna Sibiului — 
Foresta Bistrița 1—0 (0—0). Șu- 
rianul Sebeș — Soda Ocna Mu
res 1—2 (1—0), Electromures Tg. 
Mureș — Metal otehnica Tg. Mu
res 1—2 (1—0). Textilia Năsăud — 
Mureșul Luduș 4—2 U—1), Me

talul Aiud — Otelul Reghin 5—0 
(3—0), Metalul Sighișoara — Inter 
Sibiu 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 11 p (19—4). 2. Unirea 
Alba Iulia 11 p (14—10). 3. Uni
rea Ocna Sibiului 10 p (13—5) 
...pe ultimele locuri : 15. Metalul 
Sighișoara 5 p (5—14). 16. Tex
tila Năsăud 4 p (5—15).

ETAPA VIITOARE : Șurianul Sebeș - 
IMIX Agnita : I. Zgrebenceanu (Re
șița), Oțelul Reghin — Electromureș 
Tg. Mureș : M. Coco (Hunedoara), 
Inter Sibiu — Textila Năsăud : L. 
lakab (Cluj-Napoca), Metalotehnica 
Tg. Mureș — Unirea Ocna Sibiului : 
R. Abraham (Zalău), Soda Ocna 
Mureșului — Mecanica Alba Iulia :
L. Murguli (Vișeu), Unirea Alba lu- 
lia - Metalul Aiud : V. Rusu (Deva), 
Foresta Bistrița — Metalul Sighișoara:
M. Bumbui (Oradea), Mureșul Lu
duș — Minerul Rodna : M. Pâunescu 
(Reșița).

SERIA A Xll-a
Tractorul Brașov — Electro Sf. 

Gheorghe 2—0 (0—0), Viitorul
Gheorgheni — Torpedo Zărnești 
7—0 (1—0), Textila Preimer —
Minerul Baraolt 2—0 (1—0), Me- 
trom Brașov — I.C.I.M. Brașov 
1—0 (0—0). Chimia Or. Victoria — 
Minerul Bălan 1—9 (0—0). Celu
loza Zărnești — Utilajul Făgăraș 
1—0 (0—0), Mureșul Toplița —
Mobila-Măgura Codlea 2—0 (1—0), 
Precizia Săcele — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 15 p (17—2), 2. 
Viitorul Gheorgheni 13 p (20—4), 
3. Mureșul Toplița 9 p (15—7) 
...pe ultimele locuri : 15. Mobila 
Codlea 4 p (7—16), 16. Toi pedo 
Zărnești 3 p (4—19).

ETAPA VIITOARE : Mobila Măgura 
Codlea — Precizia Săcele : N. Dobre 
(București), Utilajul Făgăraș — Trac
torul Brașov : M. Bercan (București), 
Electro Sf. Gheorghe - Viitorul 
Gheorgheni : D. Vișinescu (Tîrgoviște), 
Textila Prejmer — Metrom Brașov : 
M. Doncea (București), Torpedo Zăr
nești — Mureșul Toplița : G. Lepă
data (Mediaș), I.C.I.M. Brașov — 
Chimia oraș Victoria : T. lonescu 
(București), Unirea Cristuru Secuiesc 
— Celuloza Zărnești : N. Moldovan 
(Ocna Mureșului), Minerul Bălan — 
Minerul Baraolt : C. Ene (Cîmpina).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

Joi. 20 octombrie, de 
la ora 17, clubul Rapid 
organizează la stadionul 
Giulești o intîlnire cu 
suporterii.



ECHIPA ROMÂNIEI IA SUPERCUPA 
CAMPIONIIOft MONDIALI Șl OLIMPICI LA HANDBAL
între 1 si 6 noiembrie se 

desfășoară în R. F. Germania 
cea de a IlI-a ediție a Super 
Cupei campionilor mondiali și 
olimpici Ia handbal masculin. 
Echipa României — de patru 
ori campioană a lumii — face 
parte din grupa A. Ea va e- 
volua la 1 noiembrie la 
Dortmund. în compania selec
ționatei Uniunii Sovietice, la 
2 noiembrie, la Kiel, cu for
mația R.D. Germane, iar la 4

noiembrie, la Minden, cu e- 
chipa secundă a R. F. Ger
mania.

Semifinalele si finalele Su
per Cupei campionilor mon
diali si olimpici sînt progra
mate la 5 si 6 noiembrie în 
localitățile Dortmund — _ in 
Westfalenhalle (semifinalele si 
finalele pentru locurile 1—2 si 
3—4) — si Unna (finalele
locurilor 5—6 si 7—8).

CAMPIONATUL MONDIAL FEMININ DE HANDBAL TINERET
în campionatul mondial fe

minin de tineret la handbal o- 
dată cu desfășurarea partidelor 
din cadrai etapei a treia s-a 
lămurit situația în crupe si du
pă o Zi de pauză disputa conti
nuă. mai aorisă. pentru cuceri
rea titlului. Iată rezultatele : 
GRUPA ,.A“ : Suedia — Polo
nia 28—18, Danemarca — 
R.F.G. 13—9. Clasamentul: L 
Suedia 4 d (67—53). 2. Dane
marca 4 o (53—43). 3. Polonia 
4 o (60—60). 4. R.F. Germania 
0 p ; GRUPA ,.B“ : R.D.G. — 
Japonia 32—15. Coreea de Sud

— R. P. Chineză 24—16. Clasa
mentul : 1. Coreea de Sud 4 p 
£76—55). 2. R. D. Germană 4 p 
(71—55). 3. R. P. Chineză 3 p. 
4. Japonia 1 P : GRUPA „C S 
Coasta de Fildeș — Italia 
24—14. U.R.S.S. — Franța 
23—11. Clasamentul : 1. U.KS.S.
6 p. 2. Franța 4 b. 1 Coasta de 
Fildes 2 p. 4. Italia • P : GRU
PA ..D* : Bulgaria — Norvegia 
21—17. Iugoslavia — Olanda 
27—18. Clasamentul : 1. Iugo
slavia 6 p. 2. Bulgaria 3 p. X 
Norvegia 2 p. 4. Olanda 1 p.

CAMPIONATELE MONDIALE DE
(Urmare din pag. 1)

Intr-adevăr, la cea de a 22-a 
ediție a Campionatelor mondia
le de la Budaoesta vor fi ore- 
zente nu mai outin de 27 de c- 
chipe reprezentative de țărț 
precum si sportivi individuali 
din alte 12 state ale lumii, 
Deci, gimnasti din 39 de țări 
aspiră la supremația mondială. 
Această prezentă atit de masi
vă iși are explicația, pe de o 
parte, in progresul constant ne 
care gimnastica masculină l-a 
înregistrat în ultimii ani pe 
Plan mondial, iar pe de alta, 
în caracterul de selecție olim
pică pe care-1 are întrecerea 
din capitala Ungariei. După 
cum se știe, la viitoarele Jocuri 
Olimpice vor lua parte numai 
12 echipe care-si vor asigura 
calificarea la apropiatele cam
pionate mondiale.

Va fi. fără îndoială, o între
cere de ridicat nivel tehnic, o 
dispută de mare spectaculozi
tate pentru ocuparea locurilor 
fruntașe ale clasamentului. în 
absenta unor intilniri directe 
între cele mai bune formații ale 
lumii, evaluarea șanselor nu se 
poate face decît ne baza unor 
criterii secundare, orin orisma 
rezultatelor înregistrate în di
ferite concursuri internaționale. 
Este aDroaDe o certitudine că 
la titlul mondial aspiră cu în
dreptățire trei echipe, cele mai 
mari sanse avindu-le reprezen-

tativele Uniunii Sovietice și 
R. P. Chineze. Japonia urmînd 
să-si asume roiul de arbitru* 
între cele două mari favorite. 
La individual compus se anti
cipează. de asemenea, o dispu
tă extrem de echilibrată între 
liderii celor două 
principale la ..aurul 
Dmitri Bilozercev — 
european absolut din 
Varna, și Li Ning -
care s-a impus cu mare autori
tate la ..Cupa mondială* dispu
tată la Zagreb în noiembrie 
trecut.

Forma sportivă De care au a- 
tins-o în acest moment, dorința 
tuturor sportivilor de a evolua 
la nivelul maxim al posibilită
ților lor. pregătirea meticuloasă

candidate 
mondial*, 

campionul 
1983 de la 

- sportivul

0 IDEE: UN CAMPIONAT MONDIAL DE RUGBY I
Dintre zecile de discipline 

sportive care se practică astăzi 
pe mapamond au mai rămas 
doar citeva în care, deocamda
tă, nu se stabilesc ierarhii stric
te și nu se decid, oficial, cam
pioni ai lumii. Acum, după ce 
și atletismul și-a stabilit (după 
citi ani de discuții!) campio
nii săi mondiali, au mai rămas 
două sporturi, de mare popu
laritate, care n-au încă, intr-un 
fel sau altul, o asemenea com
petiție. Este vorba de tenis fi 
de rugby, dar și la acestea au 
fost avansate fel de fel de idei 
de a se pune pe roate organi
zarea unor campionate mondi
ale. în replică, se spune ime
diat, că așa ceva este foarte 
greu, dar convingerea martrd 
este ei. nu peste mult timp, te
nisul și rugbyul vor avea cam
pionii lor mondiali, stabiliți in 
luptă directă, nu c« acum, prin 
fel de fel de calcule... contabi- 
lieești, cum lint desemnați 
așa-zișU campioni ai lumii.

în ceea ce privește rugbyul, 
iată ci un pas a fi fost făcut. 
Recent, la Paris, tn amfiteatrul 
,.Louis Liard* al Sorbonei, 
P.U.C. (Paris University Club) 
a organizat o reuniune cu par
ticipare» reprezentanților spor

tului universitar francez, ai 
Federației de rugby și ai mu
nicipalității. Cu acest prilej, 
profesorul C. Gallien a făcut 
publică intenția organizării, in 
toamna anului 19S5, a unui 
campionat (mondial) pentru 
marile centre universitare din 
Anglia, Noua Zeelandă, Aus
tralia, România, Argentina, Ita
lia, Japonia, evident Franța și 
din alte țări.

Realizarea practică a acestei 
idei se bucură din plin de 
sprijinul conducerii sportului 
universitar francez, al Federa
ției de rugby, al Primăriei Pa
risului fi dacă ea se va con
cretiza aceasta va însemna un 
mare pas ‘înainte spre un ade
vărat campionat mondial al 
rugbyului, după modelul — la 
alegere! — al celorlalte jocuri 
sportive—

Romeo VILARA

P.S. Citim in ziarul parizian 
l’Equipe că, pi nd una-alta, a 
ți luat ființă un turneu univer
sitar „al celor cinci națiuni', 
paralei cu cel faimos al „XV-lor 
naționale', la care participă a- 
nual Anglia, Franța, Irlanda, 
Scoția fi Țara Galilor. Turneul 
vine, in orice caz, in sprijinul

ideii unei Cupe sau a unui 
campionat mondial universitar.

De cităva vreme se vehicu
lează și ideea organizării unui 
campionat mondial de rugby.., 
profesionist (!?), ideea care-i a- 
parține unui „promotor" aus
tralian David Lord. Deși ea a 
fost primită, in Europa, cu 
destulă răceală și chiar cu opo
ziție, iată că totuși, acum o 
săptămînă, la Paris, Nicolas 
Beck, unul din agenții lui Lord, 
a și făcut cunoscut programul 
acestui campionat care ar urma 
să se desfășoare anul viitor, 
intre 14 ianuarie și 1 februa
rie, pe stadioane din Chelsea, 
Edinburgh, Paris. Glasgow, Du
blin, Cardiff și Leeds și s-ar 
bucura de participarea repre
zentativelor Angliei, Australiei, 
Insulelor Fidji. Franței, Irlan
dei, Noii Zeelande, Scoției și Ță
rii Galilor. Acesta să fie oare 
campionatul mondial visat de 
atitea generații de rugbyști? 
Noi credem ci nu!... Și, in 
orice car, si precizăm că fede
rațiile de rugby din țările a- 
mintite mai inainte conduc o 
activitate amatoare! Atunci de 
unde, chiar peste noapte, re
prezentative naționale profe
sionistei

GIMNASTICA
pe care au efectuat-o in vede 
rea greului examen de la Buda
pesta ne fac să credem că eim- 
nastii români vor putea lupta 
cu succes pentru ocuparea unu
ia din locurile 6—8 oe echipe, 
în ce privește disputa Indivi
duală. favoritii noștri sint E- 
milian Nicula la bară fixă. Va
lentin Pi o tea si Dan Odorhean 
la sol. Levente Molnar la ine
le. Evoluțiile inconstante ale lui 
Emilian Nicula la bară fixă, de
sele lui ratări la această probă 
ridică însă unele semne de în
trebare. Pentru obținerea rezul
tatelor propuse fie pe echipe, 
fie la individual, este nevoie ca 
toți sportivii să concureze fără 
greșeală, la nivelul cel mai 
înalt al posibilităților lor.

POLIHRONIADE A REMIZAT CU VEROCZI
BELGRAD. 17 (Agerpres). — 

în runda a doua a turneului 
internațional feminin de la 
Smederevska Palanka, marea 
maestri româncă Elisabela Po- 
lihroniade a remizat eu Ve- 
roezi (Ungaria), egalitatea fi
ind consemnată si in partidele 
Maksimovici — Cejici, Draga- 
sevici — GostovicL Erenska a 
cîstigat .la Milivojevici. iar 
Dana Nuțu a întrerupt în po
ziție complicată cu Maia Ci- 
burdanidze, campioană 
(Hală. în clacament 
poloneza Erenska — 
lihroniade are 1 p, 
o jumătate de punct 
tidă întreruptă.
• Tilburg. Meciul

mon- 
conduce 

1,5 p. Po- 
iar Nuțu 
Si o car

vedetă al

rundei a patra a turneului 
„Interpolis”, Boris Spasski — 
Anatoli Karpov, s-a încheiat 
remiză, rezultat consemnat sl 
In partidele Lai os Portisch — 
Geana Sosonko și Robert Hub- 
ner — Lev Polugaevski. Cele
lalte partide au fost întrerup
te. Clasamentul : 1. Karpov
2,5 p, X Timman și Vaganj an 
2 (1), 4. Polugaevski, Portisch 
și Spasski 2 p etc.
• Belgrad. Turneul interna

tional de la Tuzla s-a înche
iat cu victoria maestrului ar
gentinian Daniel Campora 
care a totalizat 8 p din 11 
posibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat iugoslavii Dizdar 
— 7 puncte și Kurajita — 6 p.

Au mai rămas patru jocuri in grupa a V-a S. V. HAMBURGER SPERĂ UN REZULTAT
„NAUFRAGIUL" SQUADREI AZZURRA EGALITATE

TELEX © TELEX
ATLETISM • Cursa de 20 km 

desfășurată pe străzile Parisului 
a fost ci.,lisată de francezul 
Thierry Watrice in 57:15, urmat 
de scoțianul Nat Muir 57:21 și 
belgianul J. Hagelstaens 57:40.

automobilism a „Raliul Fa
raonilor" încheiat la Cairo a fost 
cîstigat de francezul Jean Claude 
Br.avo'ne ne o mașină „Lada-. 
La motociclete primul s-a cla
sat francezul Patrick Drobecq 
(.,Honda"). • Cursa de 1 000 km 
de ia Imola (Italia) din cadrul 
camnionatului mondial de rezis
tentă a revenit echipajului Fabi 

(italia) — Heyer (RF Germania) 
pe „Lancia Martini" în 6h00:13,76 
(medie orară 160.249 km).

CICLISM a Cea de-a 58-a edi
ție a cursei „Criteriul așilor" des
fășurată oe circuit la Geneva a 
revenit americanului Greg De
moni. 100 km In 2h03:03 (med e 
orară 49,250 km), urmat de Pas
cal Poisson (Franța) la 4 sec.. 
Sean Kelly (Irlanda) la 7 sec. si 
Laurent Fignon (Franța) la 19 
sec. Lemond. campion mondial 
la fond (profesioniști). cîștigă. 
la încheierea sezonului, trofeul 
Super-Prestige, fiind primul ru
tier din afara Europei care izbu
tește această performanță • Ber
nard Hinault si-a făcut reintra
rea într-o cursă de mică impor
tantă (40 km eontracronometru) 
la Bazancourt (Franța), declar’nd 
că nu simte nici o jenă la ge
nunchiul operat.

PATINAJ A Cîștieătorii concur
sului de Datina! artistic de la 
Rochester (SUA) : masculin : 
Brian Boltano : feminin : Tiffany 
Chin : perechi : Caitlin șt Peter 
Carruthers : dans : Elisa Spitz- 
Scott Gregory.

tenis a tn finala turneului 
de la Basel : Gerulaitis — Fibak 
4—6 6—1. 7—5. 5—5 (abandon) ;
în finala de dublu : Tomas
Smid. Pavel Siozil — Florin Se- 
gărceanu, Stefan Edberg 6—1, 
3—6. 7—6. a Semifinale feminine 
la Tampa (Florida) : Navratilova 
— Barrison 6—3. 6—2, Shriver — 
Rinaldi 6—3, 6—3.

ÎNĂSPREȘTE SPRINTUL FINAL.
...așa califică „La Gazzetta del

lo Sport" evoluția „Squadrej a- 
zzurra" la Neapole, în fata SuedieL
Care ar fl implicațiile acestei 

mari surprize asupra „grupei a 
cincea*, în care s-au jucat 16 me
ciuri șl mai sînt de jucat doar 
patru t

Rezultatul de la Neapole con
firmă Ideea că această grupă, 

in care favorită era Italia, cam
pioană mondială, oferă tabloul 
unor mari surprize. Se poate 
spune că cel puțin opt din cele 
16 meciuri jucate pînă acum au 
fost mari surprize, culminînd cu 
aceasta din urmă, care „pune ca
pac", cum se spune, la toate.

Care ar fi perspectivele sprintu
lui final 7

Să reamintim
1. Suedia

2. România 
3 Cehoslovacia
4. Italia
5. Cipru

Deci, Suedia 
nat 11 puncte, 
golaveraj ț‘__ .__ ._  ______
lalțl doi să doboare ștacheta. A- 
cest să doboare înseamnă ca Ro
mânia să acumuleze doar două 
puncte din cele patru „teoretice", 
iar Cehoslovacia să piardă un 
punct din cele patru.

Suedia are. deci, șanse reale, 
obiectivele celorlalte două echipe 
"" " ■ - - - - spunem

nu sînt 
condiție

majoră : victoria asupra Ciprului! 
Dacă la 12 noiembrie. România 
învinge Ciprul, fie și numai cu 
1—0, adică performanța maximă 
a tuturor celorlalte echipe „în 
Insulă-, șansele „tricolorilor- pot 
sport tn cazul în care Italia Ișl 
va vinde scump pielea, la 16 no
iembrie, la Praga. O eventuală 
victorie doar la Urnită a cehoslo
vacilor ar plasa echipa lor în 
fața unul obiectiv de calificare

Ciștigătorii C.C.E. sosesc astăzi
telex) 
făcut 

voiajul

HAMBURG, 17 (prin
S.V. Hamburger și-a 

toate pregătirile pentru 
de 36 de ore de la București. 
Un avion cursă specială va a- 
duce marți la ora 15, la 
București, pe deținătorii Cupei 
campionilor europeni, un tro
feu de 7 kg de argint, asigurat 
intr-un seif de bancă la Ham-

eu-
spus 

in-

liminară a campionatului 
ropean inter-țări“ ne-a 
managerul echipei, fostul _
ternațional Guenter Netzer, 
Reiner Olhauscr. adjunctul an
trenorului Ernst Happel, care 
a văzut meciul de la Slatina, 
crede, totuși, că echipa Dinamo

a 
cupierdut

sîntHappel 
în jocul de

clasamentul :
14- 5 11
7-2 9

12- 6 7
2- 93
3- 17 2 

a adu-

8 5 12
6 4 11
6 2 3 1
6 0 3 3
6 0 2 4 

„sărit-,a
. are un plus 9 la 

și ..-așteaptă ca cei-

fiind la fel de dificile — 
noi. Dar șansei- noastre 
de neglijat. Cu o primă

deosebit de greu : victorie obli
gatorie cu 3—0 asupra României, 
pentru realizarea unui golaveraj 
superior celui suedez.

Ne aflăm, deci, in fața 
sprint final cu mari 
Întrebare. Să sperăm că 
vor rezolva prtntr-un 
semn de exclamație în 
„tricolorilor".

Criteriile de departajare, 
zul egalității de 
late :

1. Golaverajul.
2. La golaveraj egal, numărul 

mal mare de goluri înscrise.
3. La număr egal de goluri în

scrise, punctele - - -
bla intilnire și. 
ță, la egalitate 
verajul direct.

4. Tragerea Ia

unul 
semne de 

ele se 
frumos 
cinstea
tn ca-

puncte acumu-

realizate în du- 
in ultima In stan
ele puncte, gola-

sorți.

CAMPIONATE, REZULTATE
CEHOSLOVACIA (et- 10) : Os

trava — Banska Bystrica 2—0, 
Sparta — Spartak Tmava 3—2, 
Dukla Praga — Slovan 1—1, In
ter Bratislava — Cheb 2—0, Pre- 
șov — Bohemians 1—0, Kosice — 
Slavia 4—2, Zilina — Vitkovice 
2—0, Nitra — Teplice 1—1. Pe 
primele locuri : Dukla Praga 
18 p. Sparta 16 p. Bohemians 13 
p. Pe ultimele : Teplice, Vitko
vice, Slavia cu cîte 7 p, Cheb 
2 p.

anglia (et 9) : West Ham — 
Liverpool 1—3, Arsenal — Coven
try o—1, Aston Villa — Birmin
gham 1—0, Everton — Luton 0—1, 
Ipswich — Q. P. Rangers 0—2, 
Manchester Utd. — West Brom
wich 3—0, Sunderland — Stoke 
2*-2, Watford — Norwich 1—3, 
Wolverhampton — Tottenham 
2—3, Nottingham Forest — Notts 
County 3—1, Leicester — Sout
hampton întrerupt din cauza ploii 
în min. 23. Pe primele locuri : 
Manchester Utd. 19 p. Ham
18 p. Pe ultimele : r/olvcihamp-

ton 2 p, Leicester 1 p (1 joc mal 
puțin).

FRANJA (et. 14) : Nantes — 
Lens 0—0. Nîmes — Paris St. 
Germain 1—1, Rouen — Laval 
2—0, Sochaux — Monaco 1—1, 
Nancy — St. Etienne 2—0, Bor
deaux — Metz 1—1, Strasbourg — 
Brest 1—0, Toulouse — Toulon 1—3, 
Rennes — Bastia 4—1, Lille — Au
xerre 1—2. Pe primele locuri : 
Bordeaux 22 p, Monaco și Au
xerre cite 2C p, Paris SL Ger
main 19 p. Pe ultimele : Sochaux, 
Metz, Bastia. Toulon, Brest, St. 
Etienne și Nimes cu cite 11 p, 
Rennes 8 p.

IUGOSLAVIA (et. 11) : Novi 
Sad — Vinkovici 1—1, Sarajevo 
— Ljubljana 4—0, Zenica — Dina
mo Zagreb 2—2, Osijek — Rijeka 
4—1, Skoplje — Partizan 0—0, 
Steaua roșie — Priștina 1—3 !, 
Velez — Buducnost i—0, Niș — 
Zeleznlcear 3—2, Hajduk Split — 
Tuzla 5—0. Pe primele locuri : 
Hijeka 15 p HMduk, Partizan și 
Pristina cu cîte 14 p. Pe ultimele:

burg pentru un milion de do
lari. în aceeași zi, la oja 18, 
echipa vest-germană va face 
un antrenament pe Stadionul 
„23 August*. iar miercuti 
seara, după meciul cu cam- 
pioana României. Dinamo, ace
lași avion va decola de la ae
roportul Otopeni spre Hamburg.

Ce speră campionii Europei 
intercluburi ? „Un rezultat de 
egalitate, 
conveni 
Jucătorii 
mă clasă
ma poziției lor în grupa

la

în

1—1 de pildă, ne-ar 
pentru jocul-retur. 

români sînt de 
privindu-i prin

pri- 
pris- 
pre-

are forță mai mare decît 
arătat In meciul 
F.C. Olt

Grijile lui Ernst 
mai mici de cînd
campionat de sîmbătă. reintra
rea lui Milewski s-a soldat cu 
un succes în deplasare.
Mannheim, acesta fiind si au
torul gelului victorios,
schimb Wuttke nu va apărea 
în formație din cauza a două 
cartonașe galbene primite a- 
tunci cînd juca la Moenchen
gladbach. „Trebuie, spune Hap-* 
pel, ca meciul-retur de Ia 
Hamburg să hotărască ce e- 
chipă se va califica**, cu gîn- 
dul, de asemenea, la o ega
litate la București.

JOACHIM MIELINSKI
Sport Information Dienst

• CAMPIONATE, REZULTATE
Dinamo Zagreb, Skoplje cîte 
8 p, Ljubljana 7 p.

U.R.S.S. (et. 32) : Spartak — 
Jalghiris 1—0, Nistru — Șahtior 
0—1, Cemomoreț — Dnlepr 1—0, 
Dinamo Moscova — Dinamo 
Minsk 2—2, Pahtakor — Torpedo 
Moscova 1—3, Zenit — J.S.K.A. 
0—0, Dinamo Tbilisi — Dinamo 
Kiev 1—0, Neftci — Metalist 1—0, 
Ararat Erevan — Torpedo Ku
taisi 2—2. Pe primele locuri : 
Dniepr și Spartak cîte 43 p, Di
namo Minsk 37 p (toate cu 31 j). 
Pe ultimele : Torpedo Kutaisi 
18 p. Nistru Chișinău 10 p (din 
32 j).

SPANIA (et. 7) : Valencia —
Real Sociedad 2—1, Malaga — Ca
diz 1—1. Betis — Zaragoza 3—1, 
Real Madrid — Salamanca 3—0, 
Valladolid — C.F. Barcelona 2—1, 
Gijon — Atletico Madrid 2—0, 
Murcia — Sevilla 1—1, Athletic 
Bilbao — Osasuna 1—0, Espanol 
— Mallorca 3—1. Pe primele 
locuri : Valencia 11 p. Atletico 
MadrM și ’Malaga cîte 19 p. C.F. 
Barcelona și Murcia cite 9 p. Pe

ultimele: Osasuna, Beal Sociedad 
și Mallorca cite 3 p.

Austria (et. 9) : Admira — 
Neusiedl 0—1, Grazer A.K. — 
Sturm Graz 1—2, Eisenstadt — 
Austria 0—2, LASK — Wiener 
S.C. 2—1, Rapid — Salzburg 1—2, 
Weis — Innsbruck 1—1, Klagen
furt — Linz 3—0, Favorit Viena
— St. Veit 0—1. Pe primele 
locuri : Austria Viena 16 p, Sturm 
14 p, LASK 13 p, Rapid 12 p. Pe 
ultimele : Favorit Viena 5 p, 
Neusiedl 0 p.
• Cupa Finlandei a fost cîști- 

gatâ de Kuusysi Lahti, care a 
învins în finală pe Hakka Val- 
keakoski cu 2—0, prin golurile 
lui Tdrvall (18 ani).
• In preliminariile olimpice. 

Zona Asia — Oceania : Bahrein
— Emiratele Arabe Unite 2—1. 
Bahrein s-a calificat pentru tu
rul următor. Zona Africii : Etio
pia — Zimbabwe 1—0 (în tur 
2—3). Etiopia calificată pentru 
turul următor • In meci amical la 
Roma : Lazio — Cosmos N?w- 
York 3—1.
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