
itiii Jti. RaMd

VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,

PROLETARI DIN rOATE TARILE. UNIȚI VA I

ÎN MALTA Șl EGIPT
Plecarea dîn Malta

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA §1 SPORT

I ANUL XXXIX - Nf. 10 530 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 20 octombrie 1983 |

O splendidă seară pe Stadionul „23 August"
Miercuri, 19 octombrie, s-a 

încheiat vizita oficială de prie
tenie pe care tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună CU tovarășa Elena 
Ceausescu, a efectuai-o în Re
publica Malta, la invitația pre
ședintelui Republicii Malta, 
Ăgatha Barbara, și a primului 
ministru al Republicii Malta, 
Dom Mintotf.

La plecarea de Ia Palatul 
Castilia, unde au avut Ioc con
vorbirile la nivel înalt și ce
remonia semnării Declarației 
Solemne Comune, inalții oas
peți români au fost salutați cu 
deosebită cordialitate de pre
mierul Dom Mintoff. Numeroși 
cetățeni maltezi, prezenti Ia a- 
cest moment, au aplaudat inde- 
Iub? pe solii poporului român, 
făcind o caldă manifestare de 
simpatie si prețuire președin- 

Sosîrea
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, si tovarășa Elena 
Ceaușcscu au sosit, miercuri, 
19 octombrie, in Republica A- 
rabă Egipt, unde, la invitația 
președintelui Mohamed Hosni 
Mubarak și a doamnei Suzanne 
Mubarak, fac o vizită oficială 
de prietenie.

La sosire, la scara avionului, 
inalții soli ai poporului român 
sint intimpinati cu deosebită 
cordialitate de președintele e- 
giplean și de soția sa. Cei doi 
șefi de stat îșl string cu căl
dură miinile, se îmbrățișează. 

Președintele Nieolae Ceaușcscu 
și președintele Mohamed Hosni 
Mubarak, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Suzanne 
Mubarak iau apoi loe în eli
copterul prezidențial, îndrep- 
tindu-se spre Palatul Kubeh, 
unde are loc ceremonia oficială 
a sosirii.

Elicopterul prezidențial ateri
zează in grădina Palatului Ku
beh.

Președinții Nieolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak, 
tovarășa Elena Ceaușcscu și 
doamna Suzanne Mubarak se 
urcă in mașini șl se îndreaptă 
spre palat, in fata căruia se 
desfășoară ceremonialul sosirii 
oficiale.

Președintele Mohamed Hosni 
Mubarak și doamna Suzanne 
Mubarak insoțesc pe președin
tele Nieolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu în Salo
nul de onoare al Palatului Ku
beh șl, apoi, în apartamentul 
prezidențial care le-a fost re
zervat.

Primirea făcută tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, tovarășei 

Sâptămina viitoare, la Budapesta

TINERELE NOASTRE GIMNASTE ASPIRĂ 
LA PODIUMUL CAMPIONATELOR MONDIALE

tclui Nieolae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu.

La rîndul său, președintele 
Maltei, Agatha Barbara, și-a 
luat rămas bun de la înalții 
oaspeți Ia aeroportul Luga, 
unde a avut loc ceremonia ofi
cială a plecării.

La ora 12,01 — ora locală, 
aeronava prezidențială a deco
lat, îndrepiindu-sc spre Cairo 
— capitala Republicii Arabe 
Egipt.

întreaga desfășurare a vizi
tei în Malta a dat expresie 
stimei de care se bucură Româ
nia, președintele său, pentru 
politica de pace, de respect al 
independenței și suveranității 
naționale ale statelor, pentru 
eforturile depuse în mod con
secvent și stăruitor în vederea 
edificării securității europene, a 
unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră.

în Egipt
Elena Ceaușcscu a dat o preg
nantă expresie convingerii că 
noua întîlnire dintre președin
ții celor două țări — cea de-a 
unsprezecea in cronica relațiilor 
româno-egiptene — va da încă 
un impuls viguros colaborării 
dintre România și Egipt in cele 
mai diverse domenii, conlucră
rii rodnice dintre cele două tari 
pe arena internațională.

★
în după-amiaza zilei de 

miercuri, tovarășul Nieolae 
Ceaușcscu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și to
varășa Elena Ceanșescu au fă
cut o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Arabe E- 
gipt, Mohamed nosni Mubarak, 
și doamnei Suzanne Mubarak.

Intflnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie, 
stimă si prețuire reciprocă ce 
caracterizează, de fiecare dată, 
întilnirile la nivel înalt româno- 
egiptene, raporturile de colabo
rare dintre cele două popoare 
si tărl.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au participat, 
miercuri, la un dineu oferit în 
onoarea inalților oaspeți români 
de președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak, și doamna Suzanne 
Mubarak, la Palatul Abdine.

Președinții Mohamed Hosni 
Mubarak și Nieolae Ceaușescu 
au rostit toasturi, care au fost 
urmărite cu deosebită atenție, 
aplaudate de cei prezenți.

Dineul s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă cordialitate 
și prietenie.

BRAVO DINAMO! 3-0 CU HAMBURGER S.V.
ONOREAZĂ DIN PEIN FOEDAIUE ROMÂNESC

1—0! Cu o lovitură de cap, Augustin deschide seria celor 3 goluri

așteptările.’ 
Succes la Hamburg!

De ce să nu mărturisim 
că am așteptat acest joc 
cu oarecare teamă ? E 
oare simplu de jucat în 
fața echipei campioane a 
continentului ? Și apoi, 
Dinamo nu părea să fi 
atins vîrful de formă. Cu 
cîteva zile mai înainte a- 
vusese probleme într-un 
meci de antrenament cu 
Dinamo Victoria. Și totu
și, echipa Dinamo Bucu
rești, campioana țării, tre
buia să încerce să obți
nă calificarea printr-un 
rezultat avantajos, pe te
renul propriu. Nu numai 
pentru orgoliul său, dar 
și pentru acela al fotba
lului românesc, pentru a 
da uitării, cît mai repe
de, acel 0-5 cu Țara 
Galilor al lotului repre
zentativ. Dinamo ne-a 
oferit o superbă re
vanșă după tris-

Aurel NEAGU •

(Continuare tn pag 2—3)

| Ambițioși, curajoși, pregătiți temeinic și | 
| competent, aruneînd în lupta sportivă între- | 
| gul lor talent, devotament și forță de joc, | 
| dinamoviștii au oferit un mare spectacol | 
| sportiv întregii țări și o victorie netă în fața | 
| deținătorilor Cupei, campionilor europeni. |
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Bucuria succesului

VICTORIE DE PRESTIGIU
Campioanele europene Ecaterina Szabo și Lavinia Agache, printre favoritele la aparate

La concursul demonstrativ de la Oradea, componente ale echi
pei reprezentative pregătesc evoluția la paralele.

Foto : Iuliu JAKAB-Oradea

La aproape doi ani de la nu
mirea noului colectiv tehnic al 
lotului reprezentativ de gim
nastică feminină, Adrian Go- 
reac, Maria Cosma și Octavian 
Belu se află, fără îndoială. In 
fața celui mai greu examen 
competițional pe care l-au sus
ținut în calitate de antrenori 
ai celor mai bune gimnaste ale 
țării noastre. După succesele 
repurtate la Campionatele eu
ropene de junioare de Ia An
kara, din 1982 și, mai recent, 
la Campionatele europene de 
senioare din mai 1933. de la 
Goteborg, Campionatele mondi
ale de la Budapesta, de săptă- 
mîna viitoare, competiție pe e- 
chipe, cu exerciții impuse și 
liber alese, reprezintă o treap-

Constonfin MACOVEI

(Continuare in pag. 2-3)

Victorie de răsunet 1 La ora 
cînd jucătorii dinamoviști pă
răseau vestiarele stadionului „23 
August" în aplauzele a mii 
de iubitori ai fotbalului, acest 
rezultat de excepție a pornit

DINAMO 3 (1)
HAMBURGER S. V. 0

Stadion ,,23 August* ; teren bun ; 
timp excelent pentru fotbal ; specta
tori - circa 70.000. Șuturi : 17-6 (pe 
poartâ : 9-2). Comoro : 6—<■ Au
marcat : AUGUSTIN (min. 29), MUL- 
ȚESCU (min. 62) și ORAC (min. 79).

DINAMO : MORARU - REDNIC, 
ANDONE, AL. NICOLAE, I. MARIN
- MULȚESCU. AUGUSTIN. CUSTOV
- ȚĂLNAR (min. 68 MOVILA). DRAG- 
NEA, ORAC.

HAMBURGER S.V. : Stein - Kaltx. 
HIERONYMUS. Jakobs, Schroder 
(min. 26 HANSEN) — Hartwig. Rolff, 
Groh, MAGATH — Schatzschneider, Mi- 
lewski.

A arbitrat foarte bine Jan Kaiser 
(Olanda).

Cartonașe galbene : AUGUSTIN, 
JAKOBS, MAGATH. 

prin toate agențiile de presă 
să dea ocol lumii.

Dinamo s-a întrecut pe sine, 
oferind o partidă si o seară da 
neuitat celor 70 000 de specta
tori prezenți în ovalul de lu
mină al celui mai mare stadion 
din țară, ca și milioanelor da 
telespectatori. Campioana noas
tră a realizat un joc de ex
cepție. un meci de o rară spec
taculozitate și frumusețe, apă- 
rindu-se exact și construind cu 
inteligentă numeroase atacuri 
la poarta lui Stein, soldate cu 
trei goluri magnifice și alte 
numeroase situații clare ratate. 
Fără' nici o exagerare putem 
afirma că Dinamo a făcut o 
partidă cum nu ne amin! im 
să mai fi realizat vreodată în 
îndelungata ci participare în

Gheorghe NERTEA 
Fotografii de Dragoș NEAGU

(Continuare in pag. 2-3)



t

•r

Divizia „A“ de polo

„Cupa anilor 1“
RAPID, TIHUTA „IN Li

/ Sublinieri
la I. M. F. București

PRIETENII ATLETISMULUI...

CLUJ-NAPOCA, 19 (prin te
lefon). Ziua inaugurală a tur
neului cu numărul 3 din 
pionatul de polo a fost 
„zi lungă", 
te în două

cu 8 partide 
reuniuni.

cam-
o...

juca-

2—0. 5—2). Au marcat : 
giu 6,
delean, respectiv 
Oprișan (debut 
Au condus D. 
și D. Băjenaru.

Ha- 
Ar-Kus 2. Moiceanu,

Ilea. Ileș și 
la Steaua). 
Parascliivescu

INIȚIATORII,3 7.

DIN NOU LA ÎNĂLȚIME!
„Cupei 
I.M.F.

anilor I“, 
București 

de educa
și Asocia-

Inițiatorii 
cei de la 
(colectivul catedrei 
tie fizică și sport 
ției studenților comuniști), au 
avut satisfacția de a consem
na o bogată participare și la 
cca 
tei 
sub ________ ________
proaoe 500 de... boboci aparți- 
nînd tuturor facultăților. 500 
de studenți care își continuă 
astfel activitatea sportivă des
fășurată mai ieri, în liceu. O 
parte dintre ei angajîndu-se 
nu numai in competițiile de 
masă, ci vizînd si perfor
manța, îndeosebi în sporturile 
individuale. Am notat cîteva 
nume : Călin Siliște. Raluca 
Barbu si Codruț Blejan — Me
dicină generală, .la tenis de 
cîmp. George Marinescu, de la 
aceeași facultate. Ia tenis de 
masă si Doru Dănilă, la sah.

Promițătoare a fost prezența 
masivă a studenților în între
cerile atletice pe care I.M.F. 
intenționează 
maze și în 
la...

de a 26-a ediție a aces- 
frumoase întreceri înscrisă 
insemnele ..Daciadei" : a-

să le progra- 
continuare, pînă 

căderea zăpezii, „modali
tate de a face cit mai multă 
mișcare în aer liber, pentru 
marea masă de studenți și a 
Ie asigura o bună pregătire 
fizică generală" cum remarca 
conf. Octavian Bănățan. res
ponsabilul colectivului catedrei 
de specialitate. Este, desigur 
de salutat o asemenea iniția
tivă pe care am dori să o în- 
tîlnim si la nivelul 
stitute si facultăți, 
și. în speță, probele 
fiind larg accesibile 
tinerilor.

Pe tabloul de onoare al ac
tualei ediții a „Cupei anilor 1“ 
și-au înscris numele reprezen
tanții Facultăților de Medici
nă generală (volei băieți, bas- 
chet-băieți «i fete, fotbal, pre
cum si studenții atlețl Robert 
Iosbrok .și Raluca Chiriță) și 
Pediatrie — volei fete), (t. st.j.

„Orice concurs atletic place, 
atrage, convinge de frumuse- 
tea și utilitatea lui, dacă e 
bine organizat..." afirmă și 
demonstrează animatorii spor
tului olimpic nr. Școala generală nr. 190 
Capitală, în ‘ 
Gh. Teșu.

La primul 
organizat în 
cei de Ia >,190" s-au bucurat de o participare impresio
nantă — peste 1 000 de băieți 
si fete din clasele V—VIII
aie tuturor unităților de invă- 
tămînt din sectorul 4. A fost 
o acțiune de selecție pentru performantă, desfășurată sub 
însemnele „Daciadei" si care 
a purtat titulatura de „Ziua 
alergătorului de rezistentă": adică a copiilor care vor să 
se dedice probelor de aeml- fond. Apoi, intr-un elt con
curs rezervat elevilor din a- 
celeasi clase, elevi eu aptitudini in probele de alergări pe 
distante «curte (50, 60, 80 și 
100 de metri), cifra s-a repe
tat. Prima reușită, cu alergă
torii de rezistentă, nu fusese 
așadar, o intimplare. Cadrul 
organizatoric fără fisuri 
care colectivul catedrei 
specialitate de la Școala gene
rală nr. 190 și colegii 
unitățile de invătămînt 
sectorului sus-amintlt știu să-1 
asigure determină o mare 
emulație printre copii, îl fac 
să participe cu mult interes 
la asemenea concursuri, le 
doresc, se interesează de pro-

frunte cu
1 de la din 

prof.
concurs 

acest an
atletic 
școlar.

De 
de

din 
ale

gramarea altora. Fiindcă, în săptăminile următoare, cei de 
la „190“ mai au în program 
cîteva întreceri similare, pen
tru aruncători, săritori etc.

Este prematur să analizăm 
rezultatele tehnice, cu toate 
că unele ar putea spune ceva, încă de pe acum. Vom sem
nala, însă, prima performan
tă a inițiatorilor si organizatorilor, aceea de a aduce pe 
pistele $i sectoarele atletice 
un număr impresionant de copii — bine clădiți, cu exce
lente deprinderi de mișcare — 
Intr-o ramură de sport care, 
neavînd atuurile «jocurilor" 
(unde satisfacțiile apar, de re
gulă, mai repede), face ca 
apropierea tinerilor să se realizeze mai puțin spectacu
los și. în genere. Ia proporții reduse.

Opinia noastră este că stă în puterea, in „artă** dască
lului de sport, cu vocație, cu 
har pentru meserie, să cuce
rească interesul copiilor pen
tru atletism, pleclnd de la 
ideea, tot mai frecvent accep
tată, că cine a practicat acest 
sport poate ajunge un exce
lent jucător de fotbal, volei 
sau baschet, prin pregătirea 
fizică generală ce i-o asigu
ră. Deocamdată, în sectorul 4 
al Capitalei, atletismul sl-a 
cucerit mid de copii. Viitorii 
lui practicanti. Și, poate, nu 
numai atît !

CLUJ-NAPOCAVOINȚA
INDUSTRIA LINII TIMIȘOA
RA 8—8 (3—3, 2—1, 1—1, 2—3). 
Echipa clujeană pînă mai ieri 
„arbitru" al luptei pentru ti
tlu, trebuie să se mulțumeas
că acum, la ora schimbării 
de efectiv, cu un egal în fata 
formației venite din seria a 
Il-a. A fost un med strîn.s, 
cu spectaculoase răsturnări de 
situații pe tabela de marcai. 
cu mari ratări, inclusiv din 
4 metri si cu 16 goluri mar
cate de : Colceriu 3, Stankovics 
2, Pop, Sebok, Giurgiu (Vo
ința), Fărcuță 4, Ad. Muntea- 
nu 2. Slerpu 2. Au condus A. 
Soos și V. Burdea.

CRIȘUL ORADEA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 14—7 
(4—0, 5—1, 4—2, 1—4). Au
marcat: Gordan 4. Kiss 3. Ga- 
rofeanu 2. Cosirăș 2, Kovacs 
2, Fejer, respectiv Ivănescu 3, 
Florincescu 2, Bărbulescti. Din- 
gu. Au arbitrat V. Median si 
R. Nichita.

RAPID — C.N. A.S.E. 10—6 
(4—1, 1—1, 2—2, 3—2). Au în
scris : Ragea 2, E. Ionescu, 
Arscne, Gaiță, Jianu, Tscil- 
schke, Schervan, Chiriță, Niță, 
respectiv B. Tufan, Tomescu, 
Geambașu, Popa, Voicu, An- 
gelescu. Au condus : V. Goian 
și Șt. Karacsony.

altor fn- 
atletismul 
de cros 

tuturor

RECREAȚIA
u

Copiii dorneni cresc voinici și 
frumoși. Pentru că trăiesc într-o mirifică regiune de munte, 
cu aer curat, pentru că — fie vară, fie iarnă — merg pe los la 
școală, pentru că săniușul și1 
schiul sint sporturile lor prefe
rate. Am spus copiii dorneni, 
tntelegînd șl băieții șl fetele. Dai 
școala nu lasă creșterea copiilor numai pe seama naturii. De aceea 
lecția de educație fizică se face, 
la Vatra Dornei. ca si în comunele dimprejur, de preferință în 
aer liber, chiar dacă se lasă fri
gul Si munții își trag pe o sprin
ceană cușmile de nea.

Tiberiu STAMA

fâ, ■■ x W

SANATATII
a

La Școala generală nr. 4 atra Dornei. indiferent de... sta
rea vremii. în pauza mare de la 
ara 11 tot efectivul face gimnas
tică de înviorare. Tot efectivul, 
adică toti cei aproximativ 750 de 
elevi ies pe platoul scolii. își ocu- 
oă fiecare locul în dreptul „mar
cajului" de pe asfalt și, cu e- 
chil la „modele" — elevi mai 
mari — execută un complex bine 
gindit de exerciții, în acordurile 
unei muzici adecvate, transmisă 
prin stația de amplificare a sco
lii. Pentru a menține treaz inte
resul elevilor si a evita monoto-

ANUNȚ
Consiliul Național pentru 

Educație Fizică si Sport, cu 
sediul în str. Vasile Conta 
•nr 16 sectorul 2, angajează 
p.-in concurs revizori conta
bili. în condițiile Legii 12/ 
1974

Informații la teL 11.10.05/ 
210 sau 248.

L ' 1
0

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA 10—3 (2—0, 1—1,

TINERELE NOASTRE
(Urmare din pag. 1)

4—3 
Cel 
joc 

a 
și-a .

nia, programele de exerciții se împrospătează la fiecare trimes
tru. Directorul scolii, prof. Mitică Gîciu. prezent si el, in fiecare 
zi. Ia acest punct interesant din 
programul elevilor, ne mărturisea că se constată, an de an, 
nu numai o îmbunătățire a dez
voltării fizloe a acestora, d șl o 
creștere vizibilă a stării disci
plinare pe toate planurile.

Iar pentru exemplificarea celor 
afirmate, lată alăturat o imagine 
elocventă cu elevii de la școa
la generală 4 din Vatra Dornei, 
care pun în practică un nou pro
gram de exerciții...

Mircea COSTEA

tă competițională superioară, 
cu evident mai multe dificultăți 
decit întrecerile individuale 
susținute pînă acum cu destul 
succes. Stăm de vorbă cu cei 
trei, la Oradea, Înaintea ple
cării la Campionatele mondiale 
de la Budapesta, si înțelegem 
că simt pe deplin responsabili
tatea misiunii pe care o au de 
îndeplinit, aceea de a readuce 
gimnastica feniiuină româneas
că pc podiumul campionatelor 
mondiale, după insuccesul din 
1981.

„Chiar dacă pregătirea pen
tru ediția din 1983 a campiona
telor mondiale a început din 
iarna anului 1982 — ne spune 
antrenorul coordonator. Adrian 
Goreac — abia după -"europe
nele > de la Goteborg se poale 
spune că această preocupare 
s-a situat în prim-plan. în obi
ectivai nostru s-a aflat în per
manentă alcătuirea unei for
mații omogene, de ridicată va
loare tehnică, de competitivita
te internațională Ia cel mai ri
dicat nivel, pentru că sîntem 
conștienți că numai astfel ne

A LUAT SFIRȘIT CAMPIONATUL REPUBLICAN DE KARTING
La Galați s-a desfășurat ulti

ma etapă a campionatului națio
nal de karting viteză. Pe o vre
me foarte frumoasă, la startul 
întrecerilor care au avut loc pe 
kartodromul din acest oraș, s-au 
prezentat 67 de concurenți din 16 
cluburi și asociații.

Primele trei locuri în clasamen
tul etapei au fost ocupate de: I. L. 
Tremurici (Danubius Galați), 2. 
B. Tarcea (Hidrotehnica C-ța.), 
8. G. Șerif (Metalul Tg. Secuiesc) 
— la 50 emo juniori mici ; 1. B.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

DIN 19 OCTOMBRIE 1983

EXTRAGEREA I ; 35 30
10 31 9 ,

3

EXTRAGEREA a Il-a 
13 19 18 17 29.

44

Fond . total 
1.031.293 lei. __ _____
lei. report la categoria 1.

de cîștiguri : 
din care 163.549

pronosticuri..;
Pentru partlcipanțll la concursul 

Pronosport de la sfîrșituî acestei 
săptămîni redăm — ca sursă su
plimentară de inspirație — x>ro-

nosticurile făcute de Bogdan Mu- 
șatescu, actor la „Teatrul Națio
nal" din București, un pasionat 
iubitor al fotbalului și al con
cursurilor Pronosport :

L Catania — Verona 1, X, 2 ; 
II. Fiorentina — Pisa 1 ; Ilf. 
Genoa — Avellino 1, X ; IV. La
zio — Roma X, 8 ; V. Milan — 
Sampdorla 1, X ; VI. Napoli — Ascoli 1 ; VII. Torino — Juven
tus X, 2 ; VIII. Udinese — Inter 
1 ; IX. Arezzo — Varese X ; X. 
Cagliari — Perugia 1 ; XI. C.F.R. 
Caransebeș — U.T.A. 1 ; XU. O- 
llmpia S.M. — „Poli" Tim. 2.

IN ATENȚIA PARTICIP ANȚI- 
LOR I Datorită orelor tîrzii la 
care s-au încheiat unele meciuri 
cuprinse în programul concursu
lui Pronosport de ieri rezultatele 
vor fl publicate mîine în această rubrică.

Miclăuș (IIRUC), 2 I. Heigl (LIA 
Timișoara), 3. s. Ciocan (Pescă
rușul c-ța.) —50 cmc juniori 
mari ; 1. D. Adamache (IPA Si
biu), 2. I. Bobocel (ITB), 3. C. 
Rusu (LIA Tmș). — 50 cmc se
niori : 1. P. Niculescu, 2. G.
Toma, 3. C. Rusu (toți Unirea 
Tricolor Buc.) — la 125 cmc : 1. 
L. Ștefan (Hidrotehnica C-ța), 2. 
A. Gyorgy (Metalul Tg. Secu
iesc), 3. E. Cojoc (ITB) — 175
cmc : 1. R. Groza (ITB), 2. D. 
Țăranu (LIA Tmș), 3. G. Panait 
(Hidrotehnica C-ța.). — 250 cmc. 
Pe echipe : 1. ITB, 2. LIA Timi-■ șoara, 3. IPA Sibiu.

După disputarea acestei etape, titlurile de campioni republicani, 
în ordinea categoriilor de mal 
sus, au revenit următorilor : L. 
Tremurici, B. Miclăuș, C. Rusu, 
P. Niculescu, S. Budu (Un. Tri
color), D. Țăranu. Pe echipe : 1.

Unirea 
pioană, 

® In
Galați, . ____ _____
disputat concursul de viteză dotat 
cu „Cupa de toamnă" — scopul 
principal al acestei competiții 
fiind obținerea de licențe pentru 
campionatul anului viitor. Preci- 
ztnd că din cel 56 de concurenți 
prezenți la start, 27 au reușit să 
obțină licențele dorite, mențio
năm, cu plăcere, apariția unor 
asociații - sportive- noi : AVIA 
București, ITA Brașov, ACR Tg. 
Mureș, ITA Argeș, ACU Galați, 
Metalul Tg. Secuiesc. Cîștigători 
al concursului dotat cu „Cupa de 
toamnă" au fost : D. Pisică (Pes
cărușul Constanța), Gabriela Sef- 
fel (Unio S. Mare) — seniori ; 
M. Muntean (Danubius Galați) — 
juniori.

T. SIRIOPOL

Tricolor București — cam- 
2. LIA Timișoara, 3. ITB. 
organizarea Filialei A.C.R. 
pe acelaș kartodrom s-a

REUNIUNI DE BOX ÎN CAPITALĂ
Activitatea pugilistică în 

pitală continuă în această 
taming cu nu mai puțin de pa
tru reuniuni. Astfel, astăzi, de 
la ora 18. in sala Construcția 
(Bd. Energeticienilor, mașina 
135) se va disputa .întâlnirea 
amicală de box dintre echipele 
Metalul București si Wismut 
Gera (R.D. Germană). Joi și 
sîmbătă, de la ora 15, Asociația

Ca- 
săp-

sportivă I.M.U.C. organizează 
în sala de festivități două reu
niuni amicale in care vor evo
lua boxeri juniori și seniori. 
Duminică, de la ora 10, sala Li
ceului „D. Bolintineanu" va 
găzdui întîlnirea din cadrul Cu
pei F.R. Box-juniori dintre se
lecționata municipiului Bucu
rești și cea a județului Argeș. 
(D, Daniel).

RAPID — STEAUA 
(0—1. 2—0, 0—2, 2—0). 
mai îndîrjit si spectaculos 
al zilei. Tînăra garnitură 
Stelei. înotînd splendid,
„sufocat" rutinata adversară, a- 
vînd în plus în poartă pe
Diaconu extrem de inspirat (și 
de partea cealaltă Fl. Slavei a 
intervenit oportun în cîteva 
rînduri). Marea surpriză a fost 
foarte aproape, doar lipsa de 
experiență în atac a steliștilor 
făcîndu-i să rateze cel dintîi 
rezultat de 
Cert este oă feroviarii au 
cut prin emoții deosebite, 
luînd meciul mai în ușor 
înscriind golul victoriei 
penultimul minut. Realizatori : 
Arsenc 2. Gaiță, Chiriță (R). 
respectiv Ilea, Gancearof, Opri- 
san. Au condus : A. Czegeny și 
V. Goian.

rezonanță al lor. 
ire- 

ei 
si 
în

PROGRESUL — I.L.T 
(2—3, 1—3, 3—0, 2—1). 
ȘUL ---------- * -
3-1,
C.N.
5—2,

8—7 
CRI- 
(1-1,— VOINȚA 12-7

5—2. 3—3). DINAMO 
A.S.E. 21—9 (6—2, 4—2,
G—3).

Joi
tru partide, dintre el.e 
prinzindu-se derbyul 
— Rapid. Celelalte 
Steaua 
meci al programului, de la ora 
16), Crișul — I.L.T. si Pro
gresul — Voința.

după-amiază. au loc pa- 
des- 

Dinamo 
întîlniri : 

C.N. A.S.E. (primul
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GIMNASTE ASPIRA LA P
voni putea atinge obiectivul, 
acela de a urca pe podium la 
Budapesta. Rezultatele obținute 
pină acum, o spunem cu mo
destie, dar și cu obiectivitate, 
ne îndreptățesc să privim cu 
încredere participarea echipei 
noastre feminine la întrecerea 
mondială din capitala Ungariei. 
Ne-a preocupat, pe de o parte, 
asigurarea unui vîrf de formă 
la înalt nivel celor mai bune 
gimnaste din echipa noastră, 
Ecatcrina Szabo și Lavinia A- 
gache, iar pe de alta, comple
tarea Iotului cu cele mai bune 
gimnaste din tară apte să re
prezinte cu cinste tricolorul ro
mânesc. Un mare cîștig pentru 
echipă îl reprezintă, după cum 
se știe. Laura Cutina, dar par
ticiparea ci este încă incertă 
din cauza unei accidentări in 
întilnirca cu echipa Suediei. 
Avem motive să sperăm că în 
disputa cu cele mai bune echi
pe din lume ne vom atinge o- 
bicctivele propuse".

Care ar fi motivele ce deter
mină aspirația antrenorilor la 
un loc pe podium ?

La ultimele campionate eu
ropene de la Goteborg au evo
luat cite trei gimnaste din e- 
chipele României si U.R.S.S., 
care vor concura si la Buda
pesta. A fost, după cum se 
știe, un concurs numai cu exer
ciții liber alese. Lavinia Agache 
— vicecampioană , europeană 
absolută, s-a situat doar la 5 
sutimi de cîștigătoarea con
cursului, campioana mondială 
absolută din 1981, Olga Bicero- 
va, iar pe locurile 3—4. la ega
litate, s-au situat Ecaterina 
Szabo și Albina Sișova. în dis
puta pe aparate, balanța a în
clinat în favoarea gimnastelor 
românce, care au cucerit nu 
mai puțin de 9 medalii, un bi
lanț record: 3 de aur, 3 de ar
gint si 3 de bronz! Anul trecut, 
Ia „Cupa mondială" de la Za
greb, Lavinia Agache s-a aflat,
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Azi, In Parcul copilului, de la ora 15, restanță In

R.C. GRIVITA ROSIE-STIINTA CEM’ > 3
Ultimul meci din cadrul tu

rului Diviziei „A“ de rugby — 
restantă din etapa a Il-a — va 
avea ioc astăzi, pe stadionul 
din Parcul copilului, de la ore
le 15, între R.C. Grivița Roșie 
si Știința CEMIN Baia Mare.

Partida suscită un interes a- 
parte. pe de. o parte datorită 
formei bune a celor două com
batante (care apar pe teren 
după victorii meritorii în de-

3
plasare: bu 
iar băimăr: 
iar pe de t 
partidei —— 
fixa pc Ioc 
acum, Ia ji 
tuiui. Deoct 
se află oas, 
de gazde c 
tida va fi 
Gavrici.



DINAMO-HAMBURGER S.V. 3-0
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competițiile europene interclu- 
buri. Zicest meci, care va ră- 
mine -multă vreme Înregistrat 
în memoria noastră, l-a făcut 
pînă și pe ziariștii vest-germani 
prezenti la fața locului să nu-și 
creadă ochilor că echipa pre
gătită de celebrul Ernst Happel, 
unul dintre cei mai apreciați 
antrenori din lume, a pierdut 
cu un scor de forfait la Bucu
rești. Realitatea este că antre
norii lui Dir.amo — Dumitru 

INicolae-Nicușor si Cornel Dinu
— au pregătit in amănunt a- 
ceastă confruntare cu liderul

I
I
I
I

I
I
I

KTI

ȚI- 
la
au

ER-

I
I
I

T - I
HI-
Ira
km.
Ireș

I
I
I
I

Ide 
llga 
ko, 
pte 
ffO- 
poi 
tea, 

la 
[pc.

Si 
la 

|crn 
pu, 
din 

Lil 2 
[ele
I cu 
lora

I
I
I
I
I

o I

din Bundesliga, organizarea In 
teren, capacitatea de efort și 
gindirea tactică ale dinamoviș- 
tUor fiind net superioare ju
cătorilor vest-germani. Toți cei 
12 jucători folosiți au alcătuit 
un veritabil 
nu s-a putut 
rile lor, in mod excepțional, 
s-au detașat portarul Mora
ru, fundașul ' ' — -
„centralii" 
colae, Augustin, Multescu si 
Orac, care prin incursiunile lor 
au pus mereu pe picior greșit 
apărarea hamburghezilor.

Jocul a început sub semnul 
echilibrului, primele 20 de mi
nute lăsîndu-ne impresia că

baraj peste care 
trece. Din rindu-

dreapta Rednic, 
Andone și AL Ni- 

Augustin, Multescu

2—0 ! Multescu I-a surprins pe Stein.
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3—0 I Orac a Interceptat balonul și a șutat!
Hamburger S.V. va fi greu de 
depășit ; mai ales că oaspeții 
au inițiat cîteva contraatacuri 
periculoase, două dintre ele 
putînd să se soldeze cu des
chiderea scorului. Astfel. în 
min. 11. balonul centrat de 
Magath, de pe partea stingă, a 
fost puternic reluat de Schatz- 
schneider cu capul și numai re
flexul uluitor al lui Moraru a 
deviat balonul în corner. O altă 
mare ocazie s-a înregistrat în 
min. 20. cînd Milewski l-a găsit 
cu o pasă „printre" pe masivul 
Schatzschneider, acesta a pătruns 
în careu, dar șutul său pe jos 
a trecut foarte aproape de 
stilpul din dreapta al porții lui 
Moraru. între timp si Dinamo, 
ceva mai precaută în defen
sivă. și-a creat cîteva bune si
tuații de gol. ratate însă de 
Custov (min. 4). cu un șut pu
ternic pe ios de la 18 m. ca și 
centrarea Ia semiînăltime a lui 
Țălnar (min. 17). deviată cu 
dificultate, în corner, de libe- 
ro-ul Hieronymus. A venit însă 
faza din minutul 29 care ne-a 
umplut inimile de bucurie, ta
bela de marcaj inregistrind 1—0 
pentru Dinamo : Rednic a pă
truns pc flancul drept, a cen
trat, Dragnca a liftat balonul 
cu capul, obligindu-1 pe Stein

KE-AII ÎNTRECUT AȘTEPTĂRIEE! SUCCES IA HAMBURG!
(Urmare din pag I)

au 
Au- 

Româ-

reflec-

tețeo de acum șapte zile de 
la Wrexham, intr-o magnifi
că seară de toamnă. Parcă 
iubitorii fotbalului au intuit 
acest mare succes. Ei 
umplut stadionul „23 
gust", ca și la meciul 
nia — Italia.

Seara, la lumina
toareior. Stadionul „23 Au
gust". părea un uriaș teatru 
in aer liber. Pe teren, min
gea, albă pe gazonul verde, 
pe cerul vînât, luna roșiati
că, jucătorii în alb și vișiniu, 
trityinsle in penumbra jocu
lui de lumini, totul părea 
un scenariu regizat cu 
măiestrie. Și, in acest emo
ționant decor, Dinamo, 
tr-un creșcendo uimitor 
joc și dăruire colectivă, 
ingenunchiat 
norului Happel care, suferă 
pentru a 
România, 
la Arad, a 
Feyenoord,

Happel a declarat că pie
sele de bază ale echipei sa
le nu au funcționat. Dar de 
ce nu au funcționat ? Pen
tru că dinamoviștii le-au dat

in- 
de 
a 

echipa antre-

doua oară in 
după eliminarea, 
fostei lui echipe 

in 1970.

o replică bine pregătită cu 
capul și cu inima. Picioarele, 
cu fuga și dansul lor, în
deosebi ale lui Orac, au as
cultat de o , lecție bine în
vățată cu care învingătorii 
de aseară au surprins 
toată lumea. Ei ne-au în
trecut așteptările pentru că 
s-au intreeut pe ei înșiși in 
această confruntare de or
goliu. Și-au luat revanșa pen
tru „Lecția de engleză", din 
meciul cu Aston Villa (0-2) 
din 1982, predind a- 
cum .O lecție de română* 
in Jocul cu Hamburger S. V.

3—0, scor de K.O., un 3—0 
dinamovist care azi, in toată 
presa europeană, va fi la loc 
de frunte drept cea mai mare 
surpriză a etapei. Nu-i greu 
de imaginat ce meci va fi 
la 2 noiembrie la Hamburg, 
în cite țări se va televiza, 
cîți trimiși speciali ai ziare
lor vor fi la masa presei, cit 
de mult vor încerca Happel 
și ai săi să răstoarne acest 
0—3, care le-a făcut calea 
întoarsă acasă atît de a- 
mară!

Va fi intr-adevăr greu de 
obținut calificarea Ia Ham
burg. chiar și în condițiile

pe

victoriei de aseară. Dar, 
trei goluri avans constituie 
un avantaj care foarte greu 
poate fi intreeut, chiar de o 
echipă celebră ca Ham
burger S. V. Și, apoi, dacă 
dinamoviștii au fost capabili 
aseară de o forță morală șl 
fizică atît de puternice, ce a 
pus in valoare aproape la ma
ximum potențialul fotbalistic 
ol echipei, nu se poate ca 
in seara de la Hamburg 
campionii noștri Să nu-și 
amintească de seara de la 
București, să nu simtă a- 
proape de ei pe toți cei ce 
au avut șansa să fie mar
torii oculari ai uneia din 
cele mai frumoase victorii 
ale fotbalului sau pe sute
le de mii de telespectatori 
care, de emoție, au sărit de 
zeci de ori de pe scaune, 
palpitind pentru victoria lor, 
și prin urmare să se ca
lifice.

Bravo Dinamo ! De pe a- 
cum. succes la Hamburg! Să 
fie de bun augur, pentry 
echipa națională in meciu
rile dificile de la Larnaca 
și Bratislava, pentru califi
carea în turneul final al 
campionatului european.

să respingă cu dificultate in 
corner. Rednic a executat lovi
tura de colț și AUGUSTIN, prin- 
tr-un spectaculos plonjon, a 
reluat balonul cu capul in plasă. 
Cu moralul ridicat după des
chiderea scorului. Dinamo se 
impune cu autoritate, atacă cu 
aplomb si. în min. 37, Mul- 
țescu, prin două fente succe
sive îngenunchează doi adver
sari, pasează lui Orac, dar gutui 
acestuia ocolește buturile lui 
Stein. Peste trei minute. Orac 
11 pierde prin... demaraj pe 
internaționalul Kaltz, centrează 
impecabil, dar din 
se soldează cu un 
ner.

Și mai categorică 
dominarea lui Dinamo la 
luare. Duoă cîteva minute 
tatonare, Mulțescu (min. 
expediază un voleu senzațional 
de la 14 m și Stein boxează 
miraculos în corner, scoțind 
balonul de sub „transversală”, 
în minutul următor insă, un 
contraatac al oaspeților face ca 
Rollf 
poarta dinamovistă, dar este 
stopat la marginea careului de 
16 m de blocajul curajos al 
lui Moraru. Dinamoviștii își 
reiau șirul atacurilor si. In min. 
57, incursiunea lui Orac este 
oprită de faultul grosolan al 
lui Jakobs. Golul al doilea, un 
gol de zile mari, poate golul 
eel mai frumos din cariera 
sportivă a lui MULȚESCU, este 
inscris de acesta, in min. 62, 
eu un sut năpraznic de la 35 
m, balonul oprindu-se la «vin- 
elul“ porții lui Stein (în limba 
germană însemnînd piatră 1), 
rămas... slană de piatră. Acest 
gol de... 24 carate a înaripat 
și mai mult echipa dinamovistă. 
Atacurile sporadice ale oaspe
ților — cu gindul de a reduce 
din handicap — au fost ani
hilate prompt de apărarea di
namovistă (Hartwig — min. 71 
gi 73 a avut două ocazii ceva 
mai clare). în frunte, cu An- 
done si AL Nicolae. Și. în min. 
79, Dinamo înscrie si al treilea 
gol aruncind pur și simpla tri
bunele în aer : acțiunea perso
nală a lui Orac. pornit de Ia 
centrul terennlui perpendicular 
pe poartă, a fost, oprită pentru 
un moment de Kaltz. dar fun
dașul oaspeților a trimis prea 
încet sure propria-i poartă, Stein 
a ezitat să iasă, ORAC a conti
nuat cursa, a interceptat din nou 
balonul și l-a trimis în plasă. 
Un 3—0 sec. fără drept de 
apel și putea fi chiar și 4—0 
dacă Movilă...

Așa a luat sfirșit una dintre 
cele mai frumoase partide vă
zute vreodată. încheiată cu un 
succes atît de categoric al unei 
echipe românești, victorie care 
dă mari speranțe in calificare 
și pentru care antrenorii și ju
cători» lui Dinamo merită feli
citări din toată inima.

păcate faza 
simplu cor-

avea să fie 
re
de

55)

să scape singur spre

IERI, ÎN „CUPA BALCANICĂ": F. C. ARGEȘ - BEROE STARA ZAGORA 4-2 (1-0)
PITEȘTI. 19 (prin telefon). 

Inerentele emoții la debutul 
într-o nouă competiție euro
peană. în speță „Cupa Balcani
că". si-au pus amprenta pe e- 
voluția argeșenilor, startul lor 
fiind crispat, cu multe stîngăcii 
la construcție. în plus si teme
rile referitoare la partenera de 
întrecere. Beroe Stara Za go ra. 
s-au adeverit în mare parte 
fotbaliștii bulgari remarcindu-se 
printr-un ioc avîntat. sprijinit 
de o defensivă bine organizată 
cu un marcaj strict. Și astfel 
din primele minute asistăm Ia 
o superioritate 1n ioc a oaspe
ților a căror dominare terito
rială este frintă rareori de 
zvîcnirile lui Nica. Prima oca
zie aparține lui Stoianov (min. 
7). șutul său de la 16 m. din 
întoarcere, fiind însă reținut cu 
siguranță de Cristian. Două pă
trunderi ale lui Nica (min. 10

și 18) rămîn fără efect, Jurcă 
ezitînd în ambele situații. Sto
ianov are o nouă ocazie în min. 
20. însă șutează slab de la 8 m. 
Treptat. acțiunile pitestenilor 
devin mai periculoase si în 
consecință notăm si primele 
mari ocazii : Moiceanu (min. 21. 
. can" în portar). Iovănescu 
(min. 22. voleu de la 8 m. mult 
peste bară). Nica sl Jurcă 
(min. 32. cînd s-au invitat reci
proc la o minge favorabilă). în 
min. 36 înregistrăm deschiderea 
scorului : cursă Nica. centrare 
peste toată apărarea bulgară si 
M. ZAMFIR înscrie cu un șut 
puternic de la 14 m. în miri. 
42 Stancu are un picior salva
tor la pătrunderea lui Gadzev 
Sj prima repriză se încheie cu 
o dublă ratare Nica — Jurcă. 
La reluare ambele echipe mi
zează ne cartea atacului, fazele 
de poartă alternează cu repezi-

1

ciune. evoluția scorului fiind 
de-a dreptul palpitantă. în min. 
49 oaspeții egalează prin GAD
ZEV care profită de o indecizie 
în lanț a defensivei pileștene. 
Zece minute mai tîrziu Moi
ceanu are o intervenție de ul
tim moment la pătrunderea a- 
celuias Gadzev Pentru ca în 
min. 63 F. C. Argeș să ia din 
nou conducerea : NICA sutează 
puternic. Grudev încearcă să 
respingă dar mingea denăs'ste 
linia porții : 2—1. Nu trec de- 
cît 3 minute si la o lovitură 
liberă de la 20 m. apărarea •>’- 
teșteană este surprinsă și DT- 
NEV înscrie plasat : 2—2. For
mația gazdă are un final mult 
mai bun. forțează victoria si 
obține două goluri meritate : în 
min. 71 MOICEANU înscrie din 
anroniere. Grudev scan**»*1 — 
gea Ia centrarea-sut a lui Tul-

Stadion ,,1 Mai' ; teren bun : timp 
frumos ; spectatori - circa 8 000. Șu
turi : 17-8 (pe poartă : 9-5). Cor-
nere : 7—2. Au marcat : M. ZAMFIR 
(min. 36). NICA (min. 63), MOI
CEANU (min. 71), D. ZAMFIR (min. 
88) ; GADZEV (min. 49), DINEV (min. 
66).

F.C. ARGEȘ : Cristian - VOICU, 
MOICEANU, Stancu, Tulpan — M. 
ZAMFIR, Badea (min. 27 Ignat), lo- 
vănescu — D. Zamfir, NICA, Jurcă 
(min. 61 ROMAN)

BEROE : Grudev — lliev, Tenev, 
MINCEV, Gheorghiev - STOIANOV, 
LIPENSKi, Dinev — Bacenkov, Gadzev 
(min. 74 Petkav), Tanev.

A arbitrat foarte bine A. Rigos 
(Grecia) ; la linie : D. Petrescu ;i 
P. Balaș (ambii România).

Cartonașe galbene : DiNEV.

pan si 88 : D. ZAMFIR șut 
plasat ile Ia 14 m.

Adrian VASILESCU

MINUTUL 91 i
AUGUSTIN, realizatorii ' 

primului gol : „Z-am întrecu • 
pe -fotbaliștii vest-germa î 
cu propriile lor arme : pre * 
sing, apărare ermetică ș J 
contraatac. La golul pe cari ■ 
l-am înscris, am materialize !
o schemă tactică exersat 
foarte mult la antrenamente 
După această victorie, șansi 
calificării este de part. 
noastră. Nu trebuie să o ră 
tăm“.

MULTESCU. autorul celui 
de al doilea gol : „Cum am 
marcat golul ? A fost acea 
țesătură de pase care mi-r 
creat un culoar excelent de 
tras la poartă. Am șutat, an: 
prins puțin rist interior și e- 
fectul imprimat balonului 
l-a păcălit pe port-r, tre- 
cînd pe lingă el și oprin
du-se in poartă. Am dat to
tul din noi pentru a reuș. 
această victorie".

ORAC, autorul ultimului 
gol : „Avem șanse mari de 
calificare, cu toate că la 
Hamburg nu ne așteaptă de
loc un meci ușor. Dimpotri
vă. Cu orgoliul de dețină 
toare a trofeului european 
cel mai rivnit, Hamburg v< 
face totul pentru a trece iu 
turul al treilea. Mai ales că 
este o echipă bună, după 
cum a demonstrat și in a- 
ceastă seară. La golul -meu- 
am insistat la acea minge c< 
părea pierdută, apărători, 
vest-germani nu se așteptau 
Kaltz și Jakobs s-au can: 
invitat să intervină și... a 
fost 3—0 !"

DUMITRU NICOLAE-M- 
CUȘOR, antrenorul echipe 

Dinamo : „Sini bucuros ac 
victorie. dar mai bucuros 
tint de faptul că echip- 
noastră a aplicat intocma 
tactica preconizată pentru a- 
cest meci deosebit de ini 
portant și de greu. Simbătă 
la Mannheim, i-am văzui 
ciștigind pe adversarii noștr 
din această seară și mi-air 
dat seama că pot fi învinși 
dar numai cu o tactică adec
vată și bine aplicată. Crea 
că victoria se datorește ș 
faptului că am avut c 
«obrăznicie» de joc pe care 
fotbaliștii noștri, in general, 
nu o au. li felicit pe jucăto
ri, felicit și publicul. pe 
care l-am simțit alături de 
noi".

CORNEL DINU, antrenor 
secund : „Nu știu ce echipă 
din lume ar fi putut obține 
un astfel de scor in fale 
deținătoarei C.C.E. I Am a- 
vut mare încredere in băieți 
sint fericit că au îndeplini 
întocmai planul tactic pre
conizat. Așa cum ne-am pro
pus. am măcinat pe rin 
piesele grele ale echipe: 
vest-germane".

VASILE ANGHEL, viei 
președinte al clubului Di
namo : „Victoria este cu a- 
tit mai prețioasă cu cit i-a 
încins pe deținătorii Cup. 
campionilor prin fotbal . 
Le-am fost superiori, și vie 
toria ne dă dreptul la cah 
ficare. La un asemenea suc
ces este greu să. faci evi 
dențieri dar poate că c 
mențiune specială meriți 
Al. Nicolae. care a juca 
fără greșeală, aducind sigu
ranță și încredere întregi 
echipe".

ERNST HAPPEL, antre 
norul lui Hamburger S. V. 
,Aș putea spune' că an 
avut neșansă, mai ales V 
începutul joyilui. cînd pu
team înscrie, dar aceasta m 
poate fi o scuză Dinamo ' 
meritat victoria. în fotbal sr 
întimplă nu de puține ori c 
o echipă mai puțin cotat 
să se mobilizeze și să cîștig 
un meci important. Penlr 
retur, tactica noastră n 
poate fi decit una singur, 
ofensiva permanentă. In sec 
ra aceasta cîteva piese grei: 
din echipa noastră -nu a 
mers-. Sper să o facă pesl 
două săptămîni, la Hambur

GILBERT DROZ (Elveția 
observator din parte 
U.E.F.A. : „A fost un mec 
magnific, plin de neprevăzut 
Am apreciat corectitudine' 
celor două echipe, care s-a: 
lansat intr-un joc de an 
qajament total, dar corect 
Foarte bun arbitrajul. Dina 
mo m-a surprins prin joci' 
său excelent. Este o echip: 
splendidă. Echipa română i 
adoptat cea mai adecva' 
tactică, reușind, totodată 
să-și creeze foarte bune o- 
cazii în fazele de atac".

Declarații culese de
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„NE ANTRENĂM ZILNIC SUPLIMENTAR1

Șl DE ACEEA REALIZAM MULT"
Campionii europeni la popice au revenit acasă

TINERI TEN. SU A NI
PE DRUMUL COiWICRARSL.

La ora eind apar aceste rin- 
di.ri, jucătoarele și jucătorii e- 
chipelor Voința Tg. Mureș și 
Aurul Baia Mare, cei care au 
obținut o splendidă performan
ță la Plankstadt (R.F. Germa
nia), unde au ciștigat cea de 
a 11-a ediție a C.C.E. la popi
ce, atit la fete, cit și la băieți, 
se află de ieri în orașele lor 
și primesc meritate felicitări 
pentru modul exemplar in j:are 
au 
tru 
la 
multă bucurie la 
cu spottivele mureșence și po
picarii băimăreni, în întîmpi- 
narea cărora au -venit repre
zentanți ai G.N.E.F.S., ai fede
rației, sportivi bucure șteni și 
iubitori ai jocului de popice.

Căpitanul echipei mureșene, 
Mana Todea, acea jucătoare 
calmă, care acționează ca... me
tronomul, participantă la toate 
cele patru ediții câștigate de 
Voința Tg. Mureș, a adăugat: 
„întotdeauna, realizările noas
tre au avut punctul de plecare 

! in antrenamente suplimentare, 
făcute aproape zilnic". Iar ti- 
năra și talentata jucătoare Ildi- 
ko Szasz, principala realizatoa
re de la Plankstadt, ocupanta 
primului loc în clasamentul in
dividual neoficial (în care fi
gurează 42 de concurente) cu 
449 și 433 p d, ne-a mărturisit: 
„Am vrut din tot sufletul să 
cîștigăm, dar nu m-am gî idit

deveni, să zic așa, 
competiției. Mi-au 

' "'ic decit 
credeam-. In schimb, principa
lul realizator al echipei Aurul 
Baia Mare. ing. /uliu Bice, era 
puțin alectat, deoarece

că eu voi 
recordmana 
ieșit loviturile mai bin.

s-a situat pe locul secund, 
după fostul campion mondial 
Dieter Zither (Voii Kegelklub 
Eppelheim) cu 957—964 p d. 
„Sper să-mi iau revanșa la 
C.M. de anul viitor". conchidea 
Iuliu Bice, care la cei 37 de 
ani ai săi a ajuns Ia 80 de se
lecționări in echipa rep.'t

pen- 
seara,știut să lupte 

izbîndă. Marți 
aeroportul Otopeni a fost 

reîntilnirea

FAPTUL CA ECHIPA DE 
TENIS A SUEDIEI a eliminat 
pe cea a Argentinei (4—1) in 
semifinalele „Cupei Davis" a 
provocat multe deziluzii în lu
mea tenisului argentinian, spe
cialiștii considerind că 
omogenitatea cuplului 
Clcrc sînt, cel puțin 
superioare celor 
scandinave. Dar 
trecerile pentru 
nu 
deauna,

INTRE MARILE VEDETE 
ALE TENISULUI FEMININ se 
află destule jucătoare foarte ti
nere care, din ce în ce mai des 
și în număr tot mal mare, apar 
in fazele superioare ale diferi
telor turnee din „Grand Prix". 
Intre acestea, actuala lideră a 
noii generații, tenismana fran
ceză Pascale Paradis (n. 24.4. 
190b'). dar și Andrea Temesvari 
— Ungaria (n. 26.4.1966). Kalhi 
Rinaldi — S.U.A. (n.. 24.3.1967), 
Michelle Torres — S.U.A. (n. 
27.6.1967), Carling Bassett — 
Canada (n. 9.10.1967). Manuela 
Maieeva — Bulgaria (n. 14.2. 
1967). Lisa Bonder — S.U.A. (n. 
16.10.1965) etc. Acestea sînt, 
încă de astăzi, principalele ju
cătoare ăie tenisului de mîi- 
nel...

forța și 
Vilas — 
teoretic, 
echipei

■

Campionii europeni cu trofeele 
pe aeroportul Otopeni.

fort ce

ar ti vict
1»

Traian IOANÎȚESCU

preș
v*cl

ev ir. o

mai fi trebuit doar 4 
pentru a fi desemnat 
celor pesta 60 de jucat 
au evoluat pe arena 
weckhalle. Cu toate că 
mul joc a făcut 
demonstrație de p 
ratat nici o bilă) 
cel mai mare rezu 
al — 974 p d, «n l 
a spart la .pline* ;

P1Dpice Hvă. Ax 
(& ia

nrj cire pei nq
V
in Pri- Cernct,

PRIMELE REZULTATE IN CUPA MONDIALĂ LA BOX
— La 
Roma 
Cupei

ROMA, 19 (Agcrpres).
; Palatul sporturilor din 
au început întrecerile 
mondiale la box. Iată primele 
rezultate : categoria semimijlo- r 
cie 3 F.;„ 'Î TT * '
trece la puncte pe P. 
(U.RJ5.S.) ; categoria 
Serik “ ' 
vinge 
Duck 
Soliei 
te pe 
categoria semiușoarâ : Va; 
Sisov (U.R.S.S.) învinge la 
puncte Pe Jose Magalanes 
(Venezuela). La actuala ediție

Ron Essett (S.U.A.) in-
Kolkin
pană :

Nurkazov (U.R.S.S.) in
ia puncte pe Kans Sung 
(Coreea de Sud) ; Jesus 
(Cuba) întrece La punc- 
Omar Catri (Venezuela);

iii

Marți, în prima zi a semifina
lelor campionatului mondial feminin de tineret au fost înregis
trate următoarele rezultate: gru
pa »*' — la Chatellerault : R. D Germană — Polonia 23—26; la 
Nlort: Coreea de Sud — Suedia 24—21. Clasamentul: 1. r d.g. 4 o. 
2. Coreea de Sud 2 p (31—35). 3’ 
Suedia 2 p (41—42), 4. Polonia » 
d: grupa B. la Mans: U.RS.S. 
— Bulgaria 19—11, Iugoslavia — Franța 27—21.

In partidele nentru locurile 
9—16 au fost consemnate rezultate : grupa „A": Danemarca — 
Japonia 23—18. R.F. German's — 
R.P. Chineză 27—27. Clasamentul: 
1. Danemarca 4 n. 2. R p cr - ză 2 p, 3. R.F.G. 1 p 4. Jano- 
«• » R5Upa -B“: Norvegia - 
FdJteS ”TlV7.°,anda _ Coasta«’‘

ȘAHIȘTI ROMANI1 *
BELGRAD, U (Ager»ves* — 

Super-turaeul imsmai-xiad fe
minin de sah de la Smede- 
revska Paianta a coc*.inua» cu 
runda a 4-a ia care Dau 
N’tița a remizat ce Verecsi. 
egalitatea Ciad coosemaatâ ei 
in partida Elisabet» Fufabre- 
niade — FatalibekeTa. Căîxrr- 
danldze a ciștigat 1» GocîavidL 
Maksimovicj a pierdut la E- 
renska. iar Peirovici a !avias-o 
pe CejiCL In clasament CO«*- 
duce poloneza 
— 3 puncte, ur 
Ciburdanidze ( 
puncte (5). Dau mâniei) — 2 
roezi (Ungaria) — 
Polihroniade (Romi 
talibekova 
puncte (1) etc.

BERLIN. ÎS (Agerpees) 
în runda a 6-a a tur 
feminin de șah de Ia Haite, 
maestra româncă Gabriela O- 
lărașu a cîștigat partida 
Grosa (Ungaria). Eimora 
invîns-o pe Boeder, 
ce partidele Jaha ■ 
Heintxe — Voiska s 
iat remiză. în clasa 
primul loc se afl

Hana Ereaska 
natâ de Ma-a 

RSS)
Moț» 

l (I).
1 txskcîe 
aia) si 

cu.ass.) —

9 fișer» fstr 9 f.S£R t>ș!E8< r5FB

“RECORDURILE MONDIALE LA HALTERE

tt.1

T Cat 52 kg

I
Ej Cat. 54 kg

J“ia..-.reSorlu?l<' .mondiole Io Bailee înaintea campionatelor

Total Smuls Aruncat

Cat. «0 kg

Cat. *7.5 kg

Cat. 75 kg

• Cat.
OCI
~| Cat. 90 kg

I
•I
u Cat. 100 kg 
ty
“•I Cat. 110 kg

Ș Cat + 110
n 
•*■1

*g'SIER e RS’ER~jF FIȘIER <~~FigÎER

82.5 kg

kg

257.5 kg 
Terzitki
(Bulgaria)

287.5 kg 
Mirzoian 
(U.R.S.S.) 
305 kg 
Topuroz 
(Bulgaria) 
345 kg 
Kunz 
(R.D.G.)
347.5 kg 
Varbano» 
(Bulgaria) 
400 kg 
Vardanian 
(U.R.S.S.) 
420 kg 
Blagoev 
(Bulgaria) 
440 kg 
Zaharevlci 
(U.R.S.S.) 
435 kg 
Taranenko 
(U.R.S.S.) 
450 kg 
Kurlovkl 
(U.R.S.S.)

115,5 kg Terzi dr I
123 kg 
Wu Shude 
(R.P. Chineză)
137.5 kg 
Nunez 
(Cuba)
154 kg 
Grace. 
(U.R.S.S.)
155 kg 
Kuroațai 
(U.R.S.S.) 
160 kg 
Zkitev 
(Bulgaria)
195.5 kg 
Blagoe.

200 kg
Zafcrevid

196,5 kg
Taranenko
205 kg
Mossibit
(U.R.S.S.)

cupă sosirea 
D. NEAGU
băimărenilor

isi timp. al echi- 
multiplă 

Roger 
ire din 1975. cind a 

ormația sa de dub 
cele 5 titluri

PESTE HOTARE

100.5 kg 
Lett 
(R.D.O.)
173 kg 
To pure

IM kg 
Kuru

209 kg 
Rus ev 
(Bulgaria)
223.5 kg 
Feerii 
(U.R.S.S.)
228.5 kg 
Btagoev

ale
pentru că în- 
,,Cupa Davis" 

s-au încheiat, pentru tot- 
cu această înfrângere 

și că, dimpotrivă, alteia și al
tele vor veni în continuare, 
conducătorii A.A.T. (Asociația 
arge.atiniană de tenis) au și 
elaborat un plan de activitate 
cu bătaie mai lungă. Se are în 
vedere, în primul rînd. selec
ționarea unui grup cît mai ma
re de tineri jucători, de la 14 
la 20 de ani, care să fie pre
gătiți și rodați în fel de fel de 
competiții de anvergură, mai 
cu seamă in Europa. Pentru 
funcția de „ghid-consilier“ 
acestui eșalon 
solicitat chiar 
al Argentinei,

al 
de talente a fost 
jucătorul nr. 1 

Guillermo Vilas!

DE TINERII 
TENISULUI care 
..colții* în sezonul 

Unul dintre ei este, 
Aaron Krickstein

APROPO 
„LUPI" AI 
și-au arătat 
anului 1983. 
indiscutabil,
(16 ani), care a avut o compor
tare remarcabilă la „interațio- 
nalele* S.U.A. de la Flushing 
Meadow. După ce a dispus de 
reputatul Vitas Gerulaitis. el 
s-a calificat in optimile de fi
nală, 
tinăr. 
cenii 
ajuns 
este fiul unui medic din Grosse 
Points, statul Michigan. s-a 
născut ia 2 august 1967. Joacă 
tenis de la vîrsta de 7 ani, a- 
vindu-i ca antrenor pe Nick 
Bolletieri. la Brandetown. în 
Florida. Progresele tinărului 
tenisman au fost foarte rapide 
Si in decembrie trecut el a cîș- 
tigat prestigiosul trofeu „Oran
ge bowl", pentru jucătorii sub 
16 ani. După șapte luni a de- 
ve.iit campionul de juniori al 
S.U.A., intrecindu-1 pe Patrick 
McEnroe (fratele lui John), 
demonstrind calitățile necesare 
unui mare campion. Să vedem 
ce va urma, dar pină una alta, 
Krickstein a cîștigat duminica 
trecută si turneul de la Tel- 
Aviv—

fiind jucătorul cel mai 
din istoria de multe de- 

a competiției, care a 
în această fază. Aaron

LA TOKIO, SPERANȚELE 
TENISULUI NIPON au fost 
reunite pentru un stagiu da 
pregătire condus de marele ju
cător suedez Bjorn Borg, El 
le-a dezvăluit acestora uneia 
din secretele reușitei în tenis, 
sport atit de frumos, dar și atit 
de pretențios... (R. VILARA)

Bjorn Borg în timpul unei 
lecții practice, la Tokio.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

r

EUROPENEIN CUPELE

loc la

(1-0)

(2-0)

(2—0*

(1-0)(0-0)

(1-0) 
(1-1) 
(1-4)

(2-1)
(4-0)
(1-0) (1-0) 
(1-0)

Paris SL Germain 
N.E.C. Nijmegen 
Glasgow Rangers 
Spartak Varna

Lz_i multate-:» din prima manșă a cupelor euro
pene letapa a doua* care ne-au sosit pini la inclu
derea ediției. Ia ziarul de mime vom publica cele- 
la*e rezultate. Renantntim că returul va avea

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
'.akrw pireu1 — Benilca Lisabona

— A’Jtletic Bilbao
I — Hamburger S.V.

— Rapid Viena
— Dinamo Minsk 
— Dundee Vtd.
— A S. Roma
— Partizan Belgrad

CUPA CUPELOR
— F.C. KSIn
— F.C. Aberdeen
— Haka Valkeakoski
— Servet’.e Geneva

— Juventus
— C.F. Barcelona
— F.C. Porto
— Manchester Utd.

1—0 
0—0
3—9
2—1
3—6
0—»

0—1 (0—0)
2—9 “ ~

R.C. Lens
Spartak Moscova 
Sparta Rotterdam 
Widzew Lodz 
P.S.V. Eindhoven 
R.S.C. Anderlecht 
Austria Viena 
Verona
Honved Budapesta Tottenham
Lokomotive Leipzig 
Watford
Radnlcki Niș 
PAOK Salonic Groningen

CUPA U.E.F.A.
— Royal Antwerpen
— Aston Villa
— Carl Zel3s Jena
— Sparta Praga
— Nottingham Forest
— Banlk Ostrava— Laval
— Sturm Graz
— Hajduk Split
— Feyenoord
— Werder Bremen
— Levski Spartak
— Inter Bratislava
— Bayern Miinchen
— Internazlonale

(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(0-0)
(2-0)

240,5 kg 
Kuznețov 
(U.R.S.S.)
243 kg 
Klokov
(U.R.S.S.).
261 kg 
Didyk 
(U.R.S.S.)

*> FIȘIER S FIȘIER 9 flȘIER ®j

K»Aa.C,to f.nțn'nlrtmțlo > cod 79773 București tu. 
fantru «trâ.nălal» , abonament arin H.EXIM -

ȘTIRI, REZULTATE
• In preliminariile olimpice — 

zo=a Asia — Oceania : Singapore — India 2—1 (în tur 2—0).
• In „Cupa cupelor* 

semifinale, med tur : 
(Guineea) — 
(Egipt) 8—1 ; Asec Abidjan 
(Coasta de Fildeș) — Agaza Lome 
(Togo) 2—2. Meciurile retur se 
vor desfășura Intre 22 și 39 oc
tombrie.

Africii,
Horoya

Arab Contractors 
Asec

• Bernd Schuster (C.F. Barce
lona) este din nou accidentat, 
după etapa de duminică. Medicii 
au declarat că Schuster are o ‘ 
tindere musculară, survenită 
partida cu Valladolid. Astfel, 
a fost indisponibil în meciul 
aseară, din „Cupa cupelor", Nijmegen.
• în campionatul Argentinei, 

după 21 de etape, lupta pentru

în- 
în 
el 
de 
cu

primul loc este
Pe primele locuri _ _______
se află Velez Sarsfield șl Ferro- 
carril Oeste cu cite 27 p, urmate 
de Independiente 26 p, San Lo
renzo 25 p. citeva rezultate : 
Boca Juniors — Independiente 
3—3, Ferrocarrll Oeste — Racing 
Cordoba 1—1, Velez Sarsfield — 
Nueva Chicago 5—0, Rosario — 
River Plata 2—1, Santa Fe — 
Șan Lorenzo 2—0, Racing Buenos 
Aires — Estudlantes 0—0.

foarte strînsă. 
in clasament

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX @ TELEX • TELEX
CICLISM • Cursa de 6 zile din 

Berlinul Occ. a fost ciștigată de 
perechea Clark — Doyle (Austra
lia — Anglia) cu 536 p, urmată 
la un tur de danezii Frank și Oersted.

gimnastica • Triunghiular 
masculin la Budapesta : Ungaria 
572,65 p. Italia 558,70 p șl Nor
vegia 550,45 p. Primul la individual a fost ungurul Cuczogy.

HOCHEI PE GHEAȚĂ e Etapa 
a 10-a a campionatului unional : 
Dinamo Moscova — Dinamo Riga 
3—4 (1—1, 1—2. 1—1) I, T.S.K.A. — Traktor Celiabinsk 1—o (0—0, 
1—0, 0—0). Ijstal Ijevsk — S.K.A. 
Leningrad 3—3 (0—0, 1—2, 2—1), 
Sibir Novosibirsk — Himlc Vos-

kresensk 7—5 (4—1, 1—4, 2—0).
Ț.S.K.A. Moscova este lideră (ne
învinsă) cu 20 p, urmată de Spar
tak Moscova 16 p.

PENTATLON MODERN • La 
Coto de Caza (S.U.A.) s-au des
fășurat C.M. de juniori. Indivi
dual : 1. Laszlo Fablan (Ungaria) 
5425,2 p, 2. Jozsef Demeter (Un
garia) 5374 p, J. Robert Bărbi 
(Ungaria) 5346 p, 4. Detlef Kreher 
(R.F.G.) 5304,6 p, 5. Mark Pohl 
(S.U.A.) 5264 p, 6. Henrik Lund- 
b’ad (Suedia) 5260,8 p etc. Echi
pe : 1. ungaria 16145,2 p, 2. Polo
nia 15619,6 p, ». S.U.A. 15616,4 p, 
4. Italia 15329,2 p, 5. Suedia 15241,3 
p etc.

tenis • Rezultate înregistrate

în turul secund al turneului In
ternațional de la Tokio : Andres 
Gomez (Ecuador) — Van Winltsky 
(S.U.A.) 6—3, 7—6 ; Brad Gilbert 
— Marcel Freeman (ambii S.U.A). 6—4, 6—3 . — • • - -
Vasselln " 
(S.U.A.) 
mul tur 
feminin 
suedeza 
o surpriză elimlnînd-o, cu 7—6. 
6—3, pe Eva Pfaff (R.F.G.), una 
dintre favoritele concursului. Alte 
rezultate : Andrea Temesvari 
(Ungaria) — Vicky Nelson 
(S.U.A.) 6—3, 6—0 ; Sue Barker 
(Marea Britanle) — Sabina Sime monds (Italia) 7—6, 6—1.

Christophe Boger — 
(Franța) — Jim Gurfeln 
6-7, 7—6, 6—3. • In prl- 
al turneului Internațional 
de la Brighton (Anglia), 
Catrin Jexell a furnizat
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