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Joi, to octombrie, au început 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, si președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak

Dind o inaltă apreciere rela
țiilor româno-egiptene, cei doi 
președinți au exprimai con tin- 
gerca că noua intilnire la ni
vel Înalt se va inscrie, prin re
zultatele sale, ca un moment 
important in Întărirea si dez
voltarea, pe multiple planuri, a 
acestor bune relații de priete
nie st colaborare.

Convorbirile se desfășoară 
Intr-o atmosferă de caldă pri
etenie, stimg și înțelegere re
ciprocă.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președin
tele Republicii Arabe Egipt, 
Hosni Mubarak, au avut, după 
prima rundă a convorbirilor 
oficiale in plen, o nouă intil
nire.

Cel doi șefi de stat au pro
cedat, eu acest prilej, la un 
larg schimb de păreri in pro
bleme ale vieții internaționale, 

întrevederea s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă de stimă și 
prețuire reciprocă, de priete
nie și Înțelegere, sub semnul 
cărora se desfășoară și se dez
voltă, pe multiple planuri, ra
porturile româno-egiptene, con
lucrarea dintre țările și po
poarele noastre.

★
Președintele Nicolae 

Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reintilnit cu 
președintele Hosni Mubarak și 
doamna Suzanne Mubarak in 
cadrul unul dejun, răspunzlnd 
invitației ce le-a fost adresată 
de șeful statului egiptean și 
soția sa.

HALTEROFILII NOȘTRI ÎNAINTEA C.M.
Intre 22 si 31 octombrie. 

Moscova găzduiește cea mal 
mare întrecere a sportului cu 
haltere din acest an : campio
natele mondiale și europene.

Federația noastră de specia
litate a alcătuit lotul care 
se va deplasa la această im
portantă competiție.

Firește, printre cei mai buni 
se află si Dragomir Cioroslan, 
la categoria semimijlocie. de 
la care așteptăm o compor
tare la nivelul rezultatelor 
excelente obținute In acest 
an : 355 kg Ia total. 155 kg la 
„smuls" și 200 kg la „arun
cat". Dar lată-i si De ceilalți 
cu rezultatele lor cele mai bune 
din acest an :

Cat. cocoș (58 kg) : Gh. 
Maftei 260 kg la total. 147.5 
kg la „aruncat".

Cat. pană (60 kg) : Gela 
Rada 290 kg la total. 128 kg 
la „smuls" și 162.5 kg la jn- 
runcat".

După finalele ..Oaciadei** la gimnastică ritmică

UN PLUS DE VALOARE 
NUAAAI PRINTR UN EFORT 

DE EXCEPȚIE>

Doina Stăiculescu 
— principala fa
vorită a echipei 
noastre pentru 
campionatele mon
diale de la Stras

bourg
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Concurs cu caracter republi
can, finalele „Daciadei" la gim
nastică ritmică — disciplină in
dusă in programul J.O. de la 
Los Angeles —. la care au luat 
parte sportive de categoria I 
Si maestre, au avut loc în 
preajma campionatelor mondi
ale ce se vor desfășura in zi
lele de 10—13 noiembrie la 
Strasbourg. Considerăm că fe
derația a procedat bine orga-

Eleno DOBINCA

(Continuare In pag. 2-3)

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o ambianță de 
caldă prietenie, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hosni 
Mubarak au continuat schimbul 
de vederi cu privire la dezvol
tarea raporturilor româno-egip- 
tene, a conlucrării celor două 
țări, precum și in unele pro
bleme actuale de interes comun 
ale vieții internaționale.

★
Joi după-amiază, președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit Ia reședința sa. Pala
tul Kubeh pe primul minis
tru al Egiptului. Fouad 
Mohieddin.

★
Joi, 20 octombrie, președintele 

Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
depus coroane de flori la Mo
numentul soldatului necunoscut 
și Ia Mormîntul lui Anwar El 
Sadat

*
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 
Palatul Kubeh, în seara zilei 
de joi, pe Sayed Zaki, vicepre
ședinte al Adunării Poporului, 
președintele Asociației de prie
tenie Egipt-România.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

*
Tovarășa academician doctor 

inginer Elena Ceaușescu, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie, a primit, joi după-amiază, 
la Palatul Kubeh, delegația de 
oameni de știință egipteni, con
dusă de Ibrahim Badran, pre
ședintele Academiei de Științe 
și tehnologie.

Cat mijlocie (82.5 kg) : Pe
tre Becheru 362.5 kg la total, 
155 kg la „smuls". 205 kg la 
„aruncat" șl tinărul Constan
tin Urdaș 362,5 kg la total șl 
162,5 kg La „smuls".
Cat semigrea (90 kg) : Va- 

sile Groapă 370 kg la total, 
dar la o categorie superioară 
a realizat în acest an 382.5 kg.

Cat grea (110 kg) : Ștefan 
Tașnadl 390 kg la total, 175 
kg la „smuls" si 215 kg la „a- 
runcat".

Fără îndoială lupta pentru 
primele locuri va fi foarte 
echilibrată si se va da înde
osebi Intre reprezentanții 
U.R.S.S„ Bulgariei R D. Ger
mane. R.P. Chineze. R.P.D. 
Coreene. Dacă sportivii noștri 
vot egala sau îmbunătăți pro
priile lor rezultate, ei vor a- 
vea șanse să se claseze pe 
locuri onorabile (printre ori- 
mli 6) sau chiar să obțină 
medalii.

Un important pas spre sferturile de finală ale C.C.E. la fotbal

DUPĂ MAREA VICTORIE A DINAMOVISTILOR,
O victorie cu largi ecouri. O 

victorie care, dacă va fi urma
tă de calificarea in sferturi, va 
plasa echipa dinamovistă pe 
primul loc in topul celor mai 
mari performante ale echipelor 
de club românești. O asemenea 
încheiere a turului doi cu 
Hamburg ar depăși performan
țele aproape legendare ale Ra
pidului si Ripensiei 1933. vic
torioase tn disputa cu Ujpesti 
(1—4, 4—0) și A.C. Milan (3—0 
»i 1-3). calificări memorabile, 
pentru că au fost realizate în 
dauna echipelor reprezentând

Augustin, deseori irezistibil, a deschis drumul spre victorie. 
Foto : Dragoș NEAGU

scrie „Deutsche Presse Agentur“ din Hamburg

Comentariile presei străine pe marginea răsunătorului succes ol campionilor noștri

TEHNICIENI, AU DOMINAT CU AUTORITATE
Comentind rezultatele înre

gistrate tn prima manșă a tu
rului secund din cupele • eu
ropene, corespondenții agenți
ilor internaționale de presă si 
ziarele de peste hotare subli
niază performanta echipei Di
namo București, care a învins 
cu 3—0 reputata formație vest- 
germană Hamburger S.V.. de
ținătoarea trofeului, după un 
joc de foarte bună factură teh
nică.

Astfel. trimisul special al 
agenției „DEUTSCHE PRESS 
AGENTUR" (D.P.A.) din Ham
burg notează, printre altele: 
„Doar o minune ar mai putea 
face ea Hamburger S.V. să 
evite eliminarea din Cupa 
campionilor europeni. Dețină

SĂ PREGĂTIM
pe finalistele Campionatului 
mondial 1938. O asemenea în
cheiere ar depăși pină și per
formanța U.T.A.-eL care. în 
fața unul adversar cu o cotă 
egală cu aceea a lui Hamburg, 
a izbutit o calificare de... șah 
etern. La toate aceste compa
rată, să mai adăugăm amploa
rea mereu mai tumultuoasă a 
cupelor europene, care depă
șesc, de la un an la altul, tot 

toarea trofeului a capotat 
miercuri seara în fața lui Di
namo București, fiind întrecu
tă in toate compartimentele 
de joc. După cele 90 de minu
te de la București, care au 
marcat un moment de maxi
mă cădere în istoria echipei 
din Hamburg, este greu de 
presupus eă lidera campiona
tului vest-german s-ar mai 
putea califica în sferturile de 
finală ale competiției. După 
un început furtunos. în care 
Hieronymus, în minutul 3. era 
să înscrie în propria poartă, (Continuare in pag 2-3)

MEDALIILE CUCERITE LA C. M. DE JUDO,
SPERANȚE PENTRU J. 0. 1834

Campionatele mondiale de 
judo, desfășurate timp de pa
tru zile la Moscova (si progra
mate cu mai puțin de un an 
înaintea Jocurilor Olimpice de 
la Los Angeles) au reunit, 
firește, pe cei mai buni spor
tivi din lume. La această edi
ție. sportivii români au avut 
• comportare onorabilă, cuce
rind două medalii de bronz 
(Mircea Frățică, la categoria 
semimijlode si Mihai Cioc la 
„grea"), ceea ce a făcut ca 
România să oeuue locul 14 în 
clasamentul De națiuni din 
totalul de 41 de țări partici
pante. Este, neîndoios, un bi
lanț promițător pentru Olim
piada de anul viitor.

La înapoierea delegației noas
tre de la Moscova, am solici
tat amănunte secretarului res
ponsabil al F.R. Judo Anton 
Muram specialist recunoscut 
al acestui sport, care a fost 
prezent la ..mondiale*.

— Sîntem convinși tovarășe 
Muraru. c.ă de-a lungul celor 
patru zile de concurs ați adu

CALIFICAREA!
ceea ce cunoaștem în acest ul
tim sfert de secol care, în fot
balul continental, este „sfertul 
cupelor europene".

Dincolo de aceste calcule de 
cronicar care așteaptă cu su
fletul la gură returul de la 
Hamburg, să subliniem că acest 
3—0 este un rezultat mare în 
afara oricăror... calcule. Dina
mo a realizat unul din marile 
sale meciuri, un meci în care 
s-au adunat, parcă, toate efor
turile superbe nerăsplătite din 
meciuri „cu nimic mai prejos" 
cum a fost returul cu Atletico, 
la Madrid, sau returul cu F.C. 
Koln, la Koln, sau cel cu A.C. 
Milan, sau returul cu Eintracht; 
pierdut cu cinci sau patru secun
de înainte de fluierul final, un 
fluier final care, din păcate, 
nu e o sirenă implacabilă, ca la 
baschet. Dinamo a ..urcat" spre 
acest meci după teribila încer
care fructuoasă din partida cu 
Dukla, etnd a rezistat unei In
fernale prime jumătăți de oră.’ 
A „urcat" după marele său 
meci cu Inter (3—2). un med 
cu nimic mai puțin palpitant 
decît....... Ultimul tren din Gun
Hill". A urcat. în fine si după

loan CHIRIlA

(Continuare în vag 2-3) 

campioana vest-germană nu a 
mai putut să-i țină în friu pe 
fotbaliștii români decit Dină la 
mijlocul primei reprize. In 
restul timpului, românii. buni 
tehnicieni, au dominat cu au
toritate". în caseta tehnică a 
medului sînt evidentiati. în 
ordine. Augustin, Multescu șl 
respectiv Jakobs

Sub titlul „Hamburger S.V, 
a suferit o înfrîngere ului
toare", agenția ..REUTER" . din 
Londra relatează printre al
tele : „Domnia echipei Ham- 

nat un noian de impreșji. Am 
vrea mai întîi să faceți o re
ferire de ansamblu asupra com
petiției mondiale.

— Nivelul tehnic, cum era 
de așteptat, a fost foarte ri
dicat. Sportivii care au stat 
Da gtnduri oină să finalizeze 
un procedeu tehnic n-au ajuns 
la medalii... de altfel, lupta 
a devenit — cum ' am văzut 
la Moscova — extrem de as
pră. Arbitrii nu mai opresa 
medurile pentru aranjarea kl- 
monourilor si nici oentru soli
citarea medicului — cum se 
obișnuia pînă acum —. decît 
tn cazuri evidente de acciden
tare. S-a pus un accent DUj 
temic pe combativitate, oe vi
teza continuă oe tatami. Cu 
siguranță. In Jocurile Olimpice 
de la Los Ansele? întrecerile 
de judo vor atinge un nivel 
nemaivăzut.

Rep.

(Continuare In pag. a 4-a)



SCRIMA DINAMOVISTĂ, DUPĂ DOUĂ „TRANSPLANTURI", InvingîHd pe știința CEDIN' Baia Marc (12 3) t

SE AFLĂ, ÎNCĂ, DEPARTE DE VELEITĂȚILE OLIMPICE
îl> iulie 1974. atunci ctnd 

clubul bucureștean Dinamo so
licita federației de specialitate 
afilierea noii sale secții de 
scrimă, îsi argumenta in scris 
opțiunea prin necesitatea sus
ținerii „dezvoltării sportului 
de performantă. din care se 
gr-vede în special dezvoltarea 
nmuriidr sportive eu posibi
lități si perspective la Jocu
rile Olimpice". Măsură primită 
atunci cu satisfacție de lumea 
scrimei românești, pentru că 
se Întrevedea la orizontul ma
rii performante Încă un (mult 
dorit si necesar) punct de spri
jin, cunoscut fiind faptul că 
puternicul club Dinamo este 
unul dintre principalii furni
zori ai loturilor olimpice ale 
României.

Cum s-a oornit Ia drum î 
Din păcate cu • jumătate de 
măsură organizatorică. Primu
lui .transplant* — floretistele 
Aurora Crisu si Carmen Do
mn de la C.S.S. Viitorul, Adria
na Băcioi si Luminița Pops 
de la Sc. So. 1 București. »a- 
brerii Ion Panteiimoneseu (Șc 
So. 1 Buc.). Mihai Frunză 
(Trn eforul Brașov). Dumitru 
Marin (Viitorul), toți tineri In
tre 16 si 19 ani. reale spe
ranțe — i s-a adăugat un an
trenor coordonate» (Cornel 
Pelmus) angajat cu... ora. E- 
thioa feminină de floretă' a 
fost lăsată In grija prof. Ele- 
•n Rejan, fosta antrenoare la 
$c. So. 1 București, iar cea 
.de sabie în aceea a antrenoru
lui coordonator. ambele evo- 
luînd în Divizia „A". Nu 
peste multă vreme. Insă, pro- 
Sesi’l de pregătire s-a dovedit 
a f; sub narametrii ceruti de 
Incita performantă, prof. C. 
Pelmus a abandonat, iar co

lega sa de te cîrma floretei 
feminine n-a mai putut face 
fată saltului de Ia ..promoție" 
la .A". Aducerea In cadrul 
secției a antrenorului emerit 
Vasile Chelaru (care coordona, 
dar se ocupa si de echipa de 
sabie) a Însemnat doar un su
port de moment, pentru că 
reputatul tehnician tel desfă
șura In principal activitatea 
la loturile reprezentative, fie 
de floretă, fie de spadă... Așa 
incit, încet, incet, neexistind
o solidă armătură interioară,
seefia dinamovistă de scrimă
a început să renunțe Ia proiec
tele anunțate, reducindu-se nu
meric — un singur floretist 
(!?). Petre Buricea, de exem
plu — și. mai ales, calitativ 
(doar valoare competitivă in
ternă). speranțele de ieri ne
reușind afirmarea pe planșele 
Internationale, deși au ajuns 
în loturile representative. Punc
tul de „minimă* a Involuției 
a fost atins în ediția 1*82 a 
întrecerii divizionare, eînd e- 
ehipa feminină alinia eu greu 
ne planșă minimumul de pa
tru floretiste, acestea fiind 
asistate de pe margine de sin
gurul antrenor rămas în sec
ție, fostul sabrer Marius Lu- 
puțiu !

La începutul acestui an s-a 
efectuat al doilea „transplant": 
de la prolifica pepinieră a 
ultimelor sezoane. C.S.Ș. Ener
gia București, au foot legiti
mate la Dinamo Cornelia Cbe- 
laru (18 ani) si Georgeta Be- 
ea (17 ani), ambele din lotul 
reprezentativ de tineret. Îm
preună cu Elena Copuzeanu 
(de la C.S.S. 1 Buc.. 18 ani) 
si Violeta Cioată (Progresul. 
19). fiind solicitat să pregă
tească echipa antrenorul Ener

giei. Romeo Pellegrini. O so
luție de această dată viabilă 2 
Da. dacă intr-adevăr Energia 
va deveni o permanentă pe
pinieră de tineri scrimeri pen
tru Dinamo. Noua echipă fe
minină de floretă, cu pivot 
ambițioasa Aurora Crișu-Dan, 
se anunță ca o protagonistă a 
primei divizii. Dar chiar «pe
rind că aceasta nu va repeta 
traiectoria coborâtoare a fos
tei echipe, si ea cîndva la fel 
de tînără si promițătoare, scri
ma dinamovistă îsi va rea
liza. tn sfîrșit. scopul pentru 
care a fost înființată ? Nu 
transplantul este decisiv, ci 
munca de perspectivă.

Noi credem eă pentru a-și 
adnee din plin contribuția la 
echipele naționale, la reprezen
tarea înaltă a scrimei româ
nești pe planșele olimpice si 
mondiale, secția de la Dinamo 
trebuie să aibă o schemă or
ganizatorică Ia nivelul marilor 
rezultate dorite, eu un număr 
corespunzător de tehnicieni 
pentru cele două arme (floretă 
feminin si sabie), calificați 
pentru pregătirea la înalt ni
vel, eu sportivi de perspectivă 
la toate eșaloanele performan
tei. Numai astfel singura 
floare semănată, crescută si 
îngrijită cu dragoste pe solul 
dinamovist. echipa de sabie 
iuniori (ajunsă campioană na
țională. sub conducerea inimo
sului profesor Marius Lnpuțiu, 
si numărlnd citeva talente : 
Jean Medragoniu. Eugen Ton. 
Cătălin Neagu Ludovie Stan, 
acum în vîrstă de 15—16 ani), 
nu va rămîne si ea doar o a- 
mintire...

Paul SLÂVESCU

li ajunul startului In campionatul Diviziei „A“ de volei RETURUL CAMPIONATULUI

KHTE FEMININE ÎN COMPETIȚII DE VERIFICARE
Și echipele feminine ale pri

mei divizii de volei și-au ta- 
ccris. in ultimele două săptă- 
fflini. in program meciuri sau 
turnee de verificare In vederea 
debutului in cea de a M-a edi
ție a campionatului, care va 
avea loc duminică. Informații, 
la acest sens, ne-au trimis co
respondenții noștri din localită
țile unde au avut loc turnee:
• Competiția organizată de re- 

promovata in ..A*, echipa stu
dentelor craiovene, a reunit 6 
formații, intre care O invitată 
din Bulgaria. Universitatea Cra
iova a prezentat in competiție 
două echipe. De remarcat că 
pe primul loc s-a clasat Uni- 
Verșitalea II, care a dispus eu 
8—0 de Bctev Vrata. Universi
tatea I. A.S.S.U, Craiova și 
Chimia Rrn. Vîlcea si cu 3—1 
de C.S.U. Galați. (M. VLADO- 
IANU).
• Cele șase participante la tur

neul amical organizat de C.S.U. 
Galati s-au prezentat Intr-o 
formă acceptabilă, Întrecerea 
lor in cadrul ..Cupei Dunării* 
Insemnind un bun prilej de 
verificare Înaintea startului in 
eampionat. Pe primul loc s-a 
situat C S.U. Galați I, care a 
dștigat toate cele 5 partide sus
ținute (10 p). urmată de Peni
cilina Iași 9 p. Chimpex Con
stanța I p. Maratex Baia Mare, 
Farul Constanța si CSU Galati 
II — toate cu cite 6 p (depar
tajate de setaveraj). S-au re
marcat: Speranța Găman și 
neana Berdilă (Galați) Emilia 
Mănăilâ sj Liliana Văduva 
(Chimpex) și Gulniza Gelil 
(Farul). (T. SIRIOPOL).

• In Sala sporturilor din Rm. 
Vîlcea. în organizarea C.J.E.F.S. 
ji C.S. Chimia s-a desfășurat,

la sfîrșitul săptămînli trecute, 
un turneu feminin dotat cu 
.Cupa Păcii", la care au luat 
parte 4 divizionare „A* de vo
lei. Trofeul a revenit echipei 
Chimia Rm. Vileea, care a cte- 
tigat cu 3—1 toate cele 3 par
tide. urmată de C.S.M. Liber
tatea Sibiu (3—2 ea Calculato
rul București si 3—1 cu Uni
versitatea Craiova) si Universi
tatea Craiova (3—1 eu Calcula
torul). (P. GEORNOIU).

PE ECHIPE (j)
LA TENiS DE MASĂ
Astăzi, in Sala sporturilor 

din Odorheiu Secuiesc Inc® 
întrecerile din cadrul returu
lui Campionatului republican 
pe echipe la tenis de masă, 
rezervat juniorilor, duminică 
urmlnd să fie cunoscute noile 
campioane. Titlurile sînt deți
nute în prezent de Universita
tea Craiova (masculin) si în
frățirea Tg. Mureș (feminin).

De azi, la Brașov TORUL Ăl BBIUĂ Ăl 01 VIZ IEI „Ă“ DE BASCHET (m)
• Campionatul national de bas

chet masculin se reia prin cal 
de al doilea turneu, de astăzi 
Dini duminică, ta Sala sporturi
lor din Brasov. Meciurile etapei 
Inaugurale : LCJLD. C.S4. <
București — Academia militarii 
Mecanleâ fin*. Carpațl Grup I 
Construcții București — Dinamo 
București. Dinamo Oradea — Po
litehnica C.S.S. Unirea last. Ra
pid București — C.l.U. Brașov, 
Steaua — C.S.U. Balanța Sibiu, 
Farul Constanța — Universitatea 
C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca.
• Clasamentele Diviziei .A* 

dună turneele de la Clu.1-Napoca 
(masculin) șl Satu Mare (femi
nin) :

MASCULIN
1. Steaua 4 4 0 361:245 82. „U- Cj.-Napoca 4 4 0 371:315 83. Dinamo Buc. 431 321:286 74. C.S.U. Sibiu 4 3 1 304:297 75. Rapid 4 3 2 282:277 66. Ac. militară 4 2 2 300:302 67. I.C.E.D. 422 274:282 68. „Poli* lași 422 270:309 69. Farul 413 289:303 510. Dinamo Or. 4 1 3 284:302 511. C.S.U. Bv. 404 284:347 412. Carpați 404 244:319 4

FEMININ
1 „u» CJ.-Napoca 4 4 0 311:172 82. Voința Buc. 440 269:175 83. Crlșul Or. 4 4 0 293:247 8

VREA, JOACĂ. NU VREA, NU JOACĂ I...
In sala Sporturilor din Cluj- 

Napoca s-a disputat primul 
turneu al celei de a 3S-a edi
ții a campionatului națlona1 
de baschet masculin. Cu acest 
prilej a avut loc șl meciul 
(vor mal avea loc încă 6) din
tre vechile rivale șl candidate 
la supremație, Steaua șl Di
namo. un mare număr de 
spectatori au aplaudat cu căl
dură eforturile șl reușitele 
jucătorilor din teren. Dar în
trecerea celor mal buni bas
chetbalist! al țării a fost com
pletată și de confruntarea tac
tică. tacită, dintre antrenorii 
celor două tonarffl. ateilștil. 
ta zi bună, an dominat g n

dștigat pe merit. Schimbările 
de jucători efectuate de an
trenori au constituit o armă 
Importantă In stabilirea succe
sului. La un moment dat, Mi
hai Nedef s-a ridicat de pe 
bancă șl l-a spus elevului său 
Vlrgll Căpușan să se pregă
tească să intre ta teren. Ju
cătorul stdist l-a răspuns in
solent : Ji nud lâsă-mă 
domne, ta pace SI nld nu 
s-a clintit. M. Nedef a rămas 
paM: j o dlpă surprins de 
replica elevului său. apefind la 
an alt sportiv. Dar nld la 
intervenția unui metodist al 
elubului. Căoușan n a reac
ționat favorabil, son rin iiTml

R. C. GRIVIȚA ROȘIE S-A FIXAT PE 10CUL 3 
DUPĂ TURUL DIVIZIEI
Cum era și de așteptat. în 

partida dintre R. C. Grivița 
Roșie Si Știința CEMIN Baia 
Mare, șansele au surîs gazde
lor, victorioase cu 12—3 (9—3). 
prin loviturile de pedeapsă 
transformate de T. RADU 
(min. 3. 11 si 61) și „drop“-ul 
realizat tot de el (min. 22). 
Oaspeții au punctat o singură 
dată, prin TOADER (l.p., min. 
5). De ambele părți a existat, 
însă, o sumedenie de situații 
de a modifica rezultatul, avînd 
ca autori pe aceiași jucători a- 
mintiti mai sus.

CLASAMENTUL
Seria I

1. DINAMO
5.
3.
4.
5.
4.
7.
8.
8. 

18.

mai multe
TURULUI

Â“ DE RUGBY
I
I

1.
1.
1.
4.
5.
6.
7.
8.
8.

10.

Steaua 
Grivița R. 
St. Baia Mare 
C.S.M. Sibiu 
Farul C-ța. 
Șt. P-trș. 
Pollt. Iași 
UnJv. Timiș. 
Sp. stud.

Seria a Il-a :
Rulm. Bîrlad 
Vulcan Buc. 
Gloria Arad 
CSM Suceava 
TCI Midia*) 
Polit. Cj-Nap. 
Met. Cugir 
Rapid Buc. 
MG Olimpia 
Rapid Buzău

9
•
9
9
•
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

9 0 0 
0
1
0 
o
o
o
2 
0
1

8
5
5
4
4
8
2
2
1

1
3
4
5
5
8
5
7
7

167- 78 
233-104 
114- 98 
110-127
99-109 

199-113
70-129
95-136
59-130
65-187

27
25
20
19
17
17
15
15
13
13
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IXV-le grivițean, dar ceva mai 
clare cele ale oaspeților.

Partida a păstrat, în general, 
amprenta unei lupte dîrze în
tre pachetele de înaintași, ast
fel că latura spectaculară a 
lipsit. Rarele ocazii de a-și 
pune în valoare ..treisferturile" 
au fost irosite de ambele părți, 
datorită pripelii sau a unei 
colaborări nu tocmai inspirate 
între mijlocași și linia a IlI-a, 
în special în cazul oaspeților, 
flanker-ul Mărginean 
deseori sau 
prea lent.

Cu această 
Grivița Roșie 
cui 3 (pe care 
matia adversă) 
turului Diviziei

Arbitrului 
carp a condus bine, 
aliniat formațiile :

R. C. GRIVIȚA 
Tudose — C. Tudor, 
Voicu (Țuică), Al. Marin — 
T. Radu, Anton — Pongracz, 
Măcăneată lies — Stroe, I. 
Aurel — Bălan, Pasache, Faș- 
cu.

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE : Ciolpan — Gligor 
(Osiac), Cantea, Istrate, Bucșe,
— Toader. Florescu (Pogăceaș)
— Mărginean, Demlan, Nistor
— Ștefiuc, Pujină — Melnl- 
eiuc. Gheorghe. Csoma.

Tiberiu STAMA

greșind
actionlnd mult

victorie, R. C. 
„urcat* pe lo- 

îl ocupase for- 
în clasamentul 
„A".

Mihai

a

Gavrici, 
i s-au

ROSIE : 
Bidirel,

I
I
I
I
I
I
I
I3

3
3
4
4
4
5
5
6
0

20
20
20
19
19
18
17
17
15
15

5
5
5
5
5
4
4
4
8

_______ __  I....................
•) echipă penalizată cu 1 punct. 
Notă : la egalitate de puncte 

are prioritate rezultatul direct.

1
1
1
0 
o
1 
o 
o 
o 
o

130- 76 
115- 84 
129-107 
114-100 
129-130 
112-137 
108-140 
103-122
87- 98 
81-114

luuieFINALELE LA GIMNASTICĂ RITMICĂ
(Urmare din pag 1)

nizînd acum această competiție 
finală, ia care au participat 
gimnaste din mai toate unită- 

de per- 
interes 
forului 
partea 

dovedit

tile sportive cu secții 
formanță. Așadar, un 
major atit din partea 
diriguitor, cit si din 
sportivelor, care s-au ______
animate de dorința unanimă de 
a avea evoluții cit mai bune.

Prin această prismă. putem 
vorbi, deci, de un moment de 
bilanț intern. in perspectiva 
„mondialelor".

Urmărind recentele finale, 
ne-am format părerea că gim
nastica ritmică este în progres 
real față de anii precedenți, 
atît din punct de vedere calita
tiv. cît și din acela al ariei de 
răspindire teritorială. Există 
sportive de certă valoare. la 
maestre, dar mai ales la cate
goria I de clasificare. Interesul 
unităților, al cluburilor școlare, 
al cadrelor de specialitate (pro
fesori, antrenori), sprijinul deo
sebit ai părinților. precum 
și preocuparea constantă a 
C.N.E.F.S.. M.E.I. și U.G.S.R. 
vor duce cu siguranță această 
disciplină in rîndul sporturilor 
de real nivel international.

Dar măsura reală a valorii 
fetelor noastre o putem cu
noaște numai raportînd-o la 
ceea ce există astăzi In lume, 
în acest sens, recenta Balcani
adă de la Ankara poate consti
tui un termen de comparație, 
deoarece acolo a evoluat echi
pa reprezentativă a Bulgariei, 
campioana mondială en titre. 
Echipa noastră s-a situat pe 
locul doi la această întrecere 
în Balcani, iar Doina Stăicu- 
lescu a cucerit o medalie 
argint ia măciuci si trei 
bronz la cerc, minge și pan
glică. Este un rezultat bun, dar 
încă departe de valoarea ridi
cată a gimnasticii ritmice pe 
plan european si mondial.

Fetele noastre au cîte un o- 
biect sau două pentru care do
vedesc certe calități. Așa, de 
pildă. Doina Stăiculescu are o 
compoziție valoroasă la exerci
țiile cu măciuci și minge, care 
au fost notate la recentele cam
pionate naționale cu 10! Tehni
ca si dificultatea exercitiilor, 
amplitudinea și corectitudinea 
execuțiilor au fost elementele 
dominante ale evoluției acestei 
sportive, apreciată de corpul de 
arbitre. Dorina Cordoș, o gim
nastă matură, cu alură înaltă, 
s-a remarcat mai ales prin e- 
xecuții sigure și sensibile la 
minge, probă în care a obținut 
nota 10. Mihaela Tănase, o altă 
componentă de bază a lotului 
de gimnastică, are un exercițiu 
foarte frumos la măciuci. iar 
Alina Drăgan, câștigătoarea 
concursului individual la cate
goria I de clasificare, s-a re
marcat în exercițiul cu mingea. 
Insă chiar dacă arbitrele au 
acordat in campionatul nostru 
și trei note de 10, trebuie să 
subliniem că In contextul cam
pionatului mondial bagajul teh
nic al fetelor noastre este, to
tuși, modest. De aici si lipsa
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Pețruta Dumitrescu (C.S.Ș.
Triumf} una din tperanțele

gimnasticii ritmice
Foto : Dragoș NEAGU 

perspectivă în disputa pen- 
medalii. calificarea în cîte- 

finate (măciuci, minge, cerc) 
cea mal 

Desigur, 
1 In

I
de 
tru 
va 
conturindu-se drept 
bună performanță, 
sportivelor noastre le stă 
puteri Să infirme aceste apre
cieri de moment și, printr-o 
mobilizare de excepție, să ob
țină rezultate bune și 
foarte bune.

Ceea ce Ie și dorim...'

I
IOlimpia Buc. 

Sp. studențesc 
Univ. Tim. 
Mobila S. Mare 
Progresul Buc. 
C.S.U. PI. 
I.E.F.S.
Comerțul Tg. M. _______
Chimistul Rm. V. 4 4 4 145:251

4 2 1 233:221 7
4 3 1 214:192 7 
Iii 251:248 4 

f 
5 
5 
4 
4 

_____ . 4
• Rezultate din etapa Inaugu

rală a Diviziei .B* de tineret : 
MASCULIN : Metalotehnlea Tg. 
Mureș — Otelul Inox C.S.Ș. Dîm
bovița Tlrgovlște 119—38 (59—36), 

Galați — Electrica 
(38—27). Politehnica 
Sportul studențesc 
C.S.S. 2 București 
78—78), Lotus Felix 

Urbls Bucu- 
Jlul Știința 

Automatica Alexan- 
Automatlca 

IMUAS Bala Mare 
(40—45) ; FEMININ : Alfa 
2 Oradea — Comerțul Tg. 

47—21 (23—16). ----
Sf. Gheorghe —

Unirea Iași 61—59 
— c.s.ș. 
(46—15),

4. 
I.
4.
7. 
I.
a.

11.
13.

ii:
tu 315:259
4 11 318:366 
4 14 MS :»1
4 14 152:236

chiar I
I

C.S.U. Otelul 
Flenl 80—55 
Timisoara — 
Politehnica 
85—92 (38—47.
C.S.S. 2 Oradea — 
restl 69—100 (28—52) 
Petroșani 
drla 82—61 (33—23)
București 
78—91 —
C.S.S. 
Mures c.s.ș.
C.S.S. __
Voința Brașov 
Salonta 92—42 
IPEP C.S.S. Bacău — C.S.S. Tex
tila Gheorgheni 71—50 (40—24).

Corespondenți : C. Albu, T. Sl- 
riopol, C. Crctu, P. LBrincz, B. 
Staicu, L. Paul. Gh. Briotă, C 
Gruia, E. Teirău.

Divizia, v de palo DINAMO ÎNVING
de 
de

Voința 
Voința 

(19—29), 
Metalul 
Robotul

în „stilul" său. A fost, ori
cum, o reacție neașteptată 
din partea unul sportiv con
sacrat, cu un aport deosebit 
la multe succese ale echipei 
Steaua. Gestul său rămîne de 
condamnat. Conducerea clu
bului, cea a secției de baschet, 
antrenorii trebuie să analizeze 
cazul și să la măsuri pentru 
ca asemenea ieșiri să nu se 
mal repete. Să nu se uite eă, 
orldt de bun jucător ar fi 
Căpusan. el trebui» să asculte 
de antrenor. Dacă nu. să fie.. 
lăsat ta pace, așa cum singur 
UI dorea.

Frnd IOVAN

CLUJ-NAPOCA, 20 (prin te
lefon). După cele două inte
resante etape din ziua inaugu
rală. al treilea turneu din cam
pionatul de polo a avut joi o 
singură reuniune în • program, 
da1- de atracție, desprinzîndu-se 
derbyul formațiilor bucureștene 
Dinamo și Rapid. Echipa cam
pioană iși păstrează pe 
departe aura 
impunîndu-se, 
aceasta, în fața feroviarilor la un 
scor convingător : 11—7 (2—1,
3—1. 3—2, 3—3). Derbyul a fost 
onorat de combatante printr-o 
deplină angajare, Rapid regă- 
sindu-și ambiția știută din me
ciurile importante. A rezultat 
o dispută încinsă, de mai bine 
de 5 minute, la început, de 
luptă aspră și scor alb. După 
care, echipa antrenată de Iuliu 
Câpșa si Dinu Popescu s-a des
prins. tot mai limpede, grație 
lucidității ansamblului și exe
cuțiilor de efect (cele mai multe 
de la distantă) ale lui Ungu- 
rcanu — 4 goluri. Hagiu — 4 
(două I-ati avut coautor pe S. 

.Popescu), Moiceanu, Ardelean, 
Rus — cite unul. Feroviarii nu 
au jucat rău, dar unele nea
tenții din ambele momente ale 
jocului i-au privat de un re
zultat mai strîns. Au punctat 
pentru ei H. Nită — 2. Chiriță 
— 2.' Arsene, Jianu și Gaiță. 
Arbitrii V. Medianu, jn spe-
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nregistrările statistice ale jocului demonstrează:

1 Al VALORIFICAI EFICIENT JOCUL PE CONTRAATAC Etapa a 9-a a Diviziei „A“ incepe astăzi
kcest 17 șuturi la poartă (> pe spațiul 
& pe porții). Iar Hamburg a șutat de 
C.E., 6 ori (de două ori pe spațiul por-

po- ții). Raportul șuturilor, superior
kță ? dlnamovlștllor, demonstrează că
I ci- ei au avut o frecvență mai mare, 
knte- precizia șuturilor fiind, de aseme- 
Iclan nea, de 4 ori mai mare in favoa-
le să rea lui Dinamo : I din careu șl

S din afara suprafeței de pedeap-
I de să, iar Hamburg S din careu și 

(pe unul din afara acestuia.
care • DINAMO A VALORIFICAT

fi- CV... 17 LA SUTA CORNEBELE.
(pe Raportul de cornere a fost de I

II 30 la 4 pentru Dinamo. Pe reprize:
kmo- 4—2, i—2. Din totalul celor S cor-

și-a nere Jucătorii dinamoviștl au
pțiu- știut să exploateze unul dintre

ele ele (al doilea), lovitura de colț
letal- executată de Rednlc la Orac
sfer- tnsemnlnd deschiderea scorului
amo prin Augustin. Reiese, deci, eă
itreg Dlnamo, chiar dacă a avut rela-

ce tiv puține lovituri de colț a știut
go- să le valorifice corespunzător,

I s-a reallzlnd un procentaj aproxima
ți ma tiv de 17 la sută.

ne- • RATĂRILE. în afara celor 
pstat trei goluri marcate, Dlnamo a 
ntra- mal avut alte patru ocazii clare 
hive de gol. In schimb Hamburg a 
I. ca beneficiat numai de două, in de- 
I alte butul partidei, ambele Irosite.

• CIRCULAȚIA BALONULUI. 
n.OR Din totalul de 302 acțiuni de atac 
kdiat nici una nu a fost construită din

mal puțin de 3—4 pase succesive. 
Ileiese, deci, că pe durata jocului 
Înlănțuirea paselor s-a apropiat 
de cifra 1000. Dintre acestea, foar
te puține pase greșite (ajunse 
sau interceptate de adversar), Di
namo 23 — Hamburg 15, ceea ee 
arată că meciul a avut ritm și 
cursivitate. In timp ce Hamburg 
a insistat mult cu centrări Înalte, 
Dlnamo și-a reglat pe parcursul 
jocului intensitatea șl „înălțimea- 
centrărilor (unele pe jos și Îna
poi), manieră care l-a pus in di
ficultate pe fundașii adverșl. In 
legătură cu circulația mingii, se 
poate arăta că și in privința due
lurilor directe Dlnamo a avut ciș- 
tlg de cauză, deposedind de 45 
de ori, față de 34 oaspeții.
• LOVITURILE LIBERE. Cum 

a remarcat și observatorul 
U.E.F.A., Gilbert Droz, jocul a 
avut un caracter de angajament 
total, dar In limitele regulamen
tare. Raportat la multe alte ln- 
tilnirl, de o asemenea importanță, 
aria loviturilor libere a fost des
tul de restrlnsă. Arbitrul Kaiser 
a Întrerupt de 35 de ori meciul 
pentru fault, dintre care 10 co
mise de Dlnamo șl II de Ham
burg. In legătură cu ofsaidurile 
— puține la număr, In ciuda pre
dilecției ambelor apărări de a 
juca In linie — acestea au fost 
la număr restrins (Dlnamo a 

fost surprinsă de 4 ori, Hamburg 
de 8 ori). Merite in plus revin 
dinamoviștilor, care au știut să 
contracareze maniera binecunos
cută a formației din Hamburg de 
a face... pasul in față.

In perspectiva partidei retur, de 
la 3 noiembrie, considerăm inte
resant să facem o trecere in re
vistă a rezultatelor obținute de 
echipa lui Happel, pe teren pro
priu, in ultimele două ediții din 
cupele europene. In ediția ÎMI— 
32 a participat In Cupa U.E.F.A. 
și a pierdut două meciuri : 5—1 
cu Utrecht șl 0—3 cu G&teborg, 
ciștigînd celelalte patru : 5—1 cu 
Radnicki Nis, 3—2 Neuchatel, 3—1 
cu Aberdeen șl 2—0 cu Bor
deaux. A marcat, deci, 12 goluri 
și a primit 3. Interesant eă, din 
cele s meciuri, intr-unui singur 
n-a primit gol pe stadionul Volks- 
park. în ultima ediție a C.C.E. 
trofeu pe care 11 deține, Ham
burg a pierdut acasă un meci : 
1—3 cu Dlnamo Kiev (!) șl a 
obținut trei victorii : 2—0 cu Dl
namo Berlin, 2—0 cu Real Ban 
Sebastian șl 1—0 eu Olimpiakos 
Pireu. Scor general : 6—3. Con
cluzia care se desprinde este eă 
ta cele 4 jocuri nu a marcat de- 
eit maximum două goluri. Așa 
că...

LA PIIIIOȘ.WI, JIUL - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Etapa a S-a a Diviziei .A* de 

fotbal Începe cu o zi mal de
vreme. adică astăzi — la ora 15 
— prin partida Jiul (locul 8 in 
Clasament) — Universitatea Cra
iova (locul 10. cu un med mai 
puțin jucat). Celelalte opt intll- 
nlri vor avea loc miine. Clteva 
informații din cele două tabere. 
Jiul a efectuat programul obiș
nuit de antrenamente. Nu are 
nid o indisponibilitate In lot si 
anunță reintrările lui Băluță și 
Varga. Universitatea Craiova a- 
nuntă si ea revenirile In formație 
ale lui Ungureanu, Clrțu șl Till- 
boi, care au efectuat suspendă

După debutul echipei r. C. Argeș m „Cupa Balcanica”

REZULTAT ÎNCURAJATOR, 
DAR JOC SUB AȘTEPTĂRI

rile de cite două etape (nu
mai Lung mai are o etapă de 
efectuat). Bălăci, căruia 1 s-a 
scos ghipsul, nu este apt de joc, 
ca si Crișan, mai demult indis- 
nonlbil. Beldeanil, care a acu
mulat două cartonase galbene, nu 
va juca nici el.

*
PARTIDA RESTANTA IN DI

VIZIA „B". In cadrul seriei a 
H-a a diviziei secunde s-a dis
putat miercuri meciul dintre A- 
vlntul Reghin si Dinamo Victoria 
București, contlnd pentru etana 
■ 0-a. Partida s-a încheiat cu 
rezultatul de 0—0.

EA VICTORIE
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rării lui Hieronymus, ca in 
„visul unei nopți de vară*. A- 
eești soliști au primit sprijinul 
Întregii echipe si la primul 
rind al ..flancului drept de la 
Stockholm*, in care Andone a 
repetat, prin rigoare, meciul 
cu Corneliusson.

In ultimii ani, Dinamo s-a 
eliberat de unele „superstiții* 
fotbalistice, de tipul celei in 
care jucătorii cereau să joace 
neapărat „pe Dinamo*. S-a 
văzut acum, chiar cu experien
ța Aston Villa, eă o mare tri
bună. înflăcărată de lumina... 
magică a nocturnei, poate da 
aripi unei echipe care, cuprin
să de beția victoriei, face apel 
la ultimele ei resurse de ener
gie. așa cum s-a intimplat Și 
miercuri seara, eind am văzut, 
cu o anume uimire, cum o e- 
chipă vest-germană, vestită 
prin superioritățile numerice 
ad-hoc In toate zonele terenu
lui. iși vede jucătorii „lzoliți* 
In triunghiuri din care nici 
Magath nu putea ieși.

Să încheiem alei reveria a- 
cestei nopți de neuitat, cu 
speranța că Dinamo a ai înche
iat perioada de euforie firească 
— am spune — după răsună
toarea sa victorie. Din acest 
moment, Dinamo trebuie ză-»i 
gîndească pas au pas toate 
mișcările, pini Ia 2 noiembrie. 
Numai așa va putea al-ți în
deplinească un vis vechi de 25 
de ani: acela de a juca odată 
șl odată, primăvara, In cupele 
europene. Un vis care. împlinit, 
ar putea da aripi si echipei 
naționale în la fel de dificilul 
el sprint final eare se încheie 
la 30 noiembrie.
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎSTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 14 OCTOMBRIE 
1983. Categoria 1 : 1 variantă 
100% — autoturism Dacia 1300 
si 1 variantă 25% a 17.500 lei; 
categoria 2 : 10 variante 25% 
a ’ 13.667 lei : categoria 3 : S 
variante 100% a 6.466 lei si <6 
variante 25% a 1.617 lei ; ca
tegoria 4 : 43 variante a 1.955 
lei ; categoria 5 : 233,50 va
riante a 360 lei ; categoria 6 : 
381.7^ variante a 220 lei ; ca
tegoria X : 2.275 variante a 
100 lei. Report la categoria 1: 
500.000 lei. Autoturismul „Da
cia 1390“ de la categoria 1. ob
ținut pe un bilet jucat 100%, 
a revenit Darticipantului FUR- 
DUI PETRU-VIOREL din A- 
brud. jud. Alba.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 OCTOM

BRIE 1983

DARA 
4-4).

I Ga- 
[ Kiss 
I. Co- 
pectiv 
|— 2. 
terpu. 

I Fră- 
Ia 6—9

două

CH1

I. Dinamo Buc. — Hamburger 
s.v. 1 ; îl. Raba Gy6r — Dinamo 
Minsk 2 ; III. T-S.K.A. Sofia — 
A.s. Roma 2 : IV. Olympiakos Pi
reu — Benfica 1 ; V. Paris St. 
Germain — Juventus X ; VI. 
Spartak Varna — Manchester 2 ; 
VII. Ui pești Dosza — F.C. Koln 
1 ; VIII. S.K. Beveren — F.C. A- 
berdeen X ; IX. Spartak Moscova 

— Aston Villa X ; X. Widzew 
Lodz — Sparta Praga 1 : XI. F.C. 
Grdningen — Internazlonale 1 ; 
xn. paok Salonic — Bayern 
Miinchen X. Fond total de cistl- 
guri : 769.037 lei.

• TRAGEREA OBIȘNUITA
LOTO de astăzi. 21 octombrie 
1983. «e televizează in direct in- 
cepînd de la ora 17.25.

Dragnea nu a apărut prea mult in prim-plan. dar efortul lui 
a completat marele efort al echipei.

„ROMÂNII, BUNI TEHNICIENI"
(Urmare din pag. I) 

burger S.V. în Cupa campioni
lor europeni a fost puM W- 
rios in primejdie miercuri, 
dnd a luferit o neașteptată 
tafringere eu 1 • în partid» 
eu Dinamo București. Forma
ția veai-germanl, exceptată 
in primul tur, uu a reu- 
șii să reediteze Jocul prestai 
ta finala ultimei ediții • 
C.C.E.. eind • cueerU trofeul 
tavingind pe Inventa» Torino. 
Golurile lui Auguștin. Mei- 
țeseu și Orac an pus farmați» 
die Hamburg Intr-o situație 
dificili pentru medul rotar. 
Chiar și celebrul Felix Maguta 
* fost total copleșit pe mă
turi ee fotbaliștii români. te- 
norînd reputația adversarilor 
lor, i-au uimii eu • demon
strație scînteletaare do fotbal 
ofensiv*.

La rîndul ei. agenția „UNI
TED PRESS INTERNATIONAL* 
(U.P.I.) scrie : „Dinamo Bucu
rești a învins eu 3—0 pe de
ținătoarea trofeului. lăstadu-l 
pe antrenorul Ernst Happel 
să aștepte un miracol pentru 
a salva clubul vest-german de 
la eliminare. în meciul retur, 
Hamburger S.V. are o sarci
nă foarte dificilă ta încercarea 
de a remonta handicapul de 
trei goluri si s-ar putea ea la 
2 noiembrie să-$I la adio de 
la competiție, chiar ta _ fata 
propriilor suporteri. Acțiunile 
ofensive ale echipei române

ARBITRII ETAPEI DE ASTĂZI
VINERI ZI OCTOMBRIE
Jiul Petroșani — Universitatea 

Craiova : I. Crăciunescu ; Gh. 
Constantin și A. Mițaru (toți din 
Rm. Vîlcea).

SIMBATA 22 OCTOMBRIE
Chimia Rm. Vîlcea — S.C. Ba

cău : I. Velea ; M. Florea și C. 
Bîtlan (toți din Craiova) ;

Petrolul Ploiești — Dunărea 
C.S.U. Galați : I. Tărcan (Re
ghin) ; F. Keresteș (Tg. Mureș) 
și I. Dima (Sighișoara) ;

C.S. Tîrgoviște — Politehnica 
Iași : D. Buciuman (Timișoara) ;
I. Ferenczi (Moșnița) și V. Tito- 
rov (Drobeta Tr. Severin) ;

Dinamo — Steaua : D. Petrescu;
J. Grama șl L. Clucu (toți din 
București) ;

F.C. Bala Mare — A.S.A. Tg. 
Mureș : V. Antohi (Iași)) ; A. 
Porumbolu (Vaslui) și M. Nico- 
lau (Bacău) ;

au debusolat complet apărarea 
formației vest-germane si chiar 
antrenorul ei a trebuit să re
cunoască după meet eă jucă
torii români au fost stăpîni pe 
situație*...

în fine, „AGENȚIA FRAN
CE PRESSE" notează: „Sur
prizele n-au lipsii miercuri 
seara ta cupele europene. Ast
fel, campioana Europei, Ham
burger S.V., fi-a ratat total 
reintrarea, fiind la discreția 
M Dinamo București Învingă
toare eu 3—5. Un scor care 
▼a fi greu do refăcut la f no
iembrie, pe Volksparkstadion*.

AGENȚIA SPORT INFOR
MATIONS DIENST din Neuss 
(RFC.) : „Hamburger S.V. ee 
afla la București pe „rotise- 
rie*„. — ee spune ta titlul co
mentariului. Printre altele co
respondentul agenției scrie: 
„După prima etapă, de pauză, 
H.S.V. se pare eă este acum, 
ta faza secundă, ta stația ter
minus*. Se publică si declarația 
laconică a antrenorului Happel : 
.încă nu ne-am predat"...

Iată citeva titluri ale unor 
ziare vest-germane : STUTT- 
GARTER ZEITUNG : „0—3 — 
H.S.V. la București, scoasă din 
luptă* BILD : „De la J0 de 
metri gol ! Ce vreți mai mult, 
Hamburger S.V. T" MUNSTE- 
RER ZEITUNG : .Descurajarea 
înfumuratilor de la H.S.V.* ; 
RUHR NACHRICHTEN: „H.S.V. 
aproape de gara finală*.

Șl MllNE A DIVIZIEI „A"...
F.C. Bihor — F.C. Argeș : M. 

Axente ; R. Cîmpeanu șl D. Va- 
tran (toți din Arad) ;

...Șl DE DUMINICĂ
SERIA I : Chimia Fălticeni — 

Dunărea Călărași : M. Stoenescu 
(București). Delta Tulcea — Olim
pia Rm. Sărat : D. Vasile (Bucu
rești), C.S. Botoșani — Unirea 
Slobozia : D. P. Manole (Bucu
rești), F.C. Constanța — C.S.M. 
Suceava : V. Alexandru (Bucu
rești), F.C.M. Progresul Brăila — 
Prahova Ploiești : D. Ciolan (Pi
tești), oțelul Galați — Unirea Dl
namo Focșani : M. Constantinescu 
(București), Partizanul Bacău — 
Metalul Plopeni : I. GhergheU 
(Baia Mare), C.S.M. Borzeștl — 

„Totul este bine eind se ter
mină eu bine* — afirmau spec
tatorii piteșteni la încheierea 
meciului F.C. Argeș — Beroe 
Stars Zagora, răsuflînd ușurați 
că echipa lor favorită a cîști- 
gat cu 4—2. Deci, debut cu 
dreptul în actuala ediție a 
„Cupei Balcanice*, dar, așa 
cum remarca cu luciditate an
trenorul Nicolae Dobrin, „me
canismul echipei încă mai acîr- 
tlie, n-am ajuns la turația nor
mală". Si acesta este marele 
adevăr! Pentru eă, deși a do
rit foarte mult să-și depășeas
că condiția din campionat, for
mația piteșteană n-a izbutit, pe 
ansamblu, o evoluție care să se 
ridice peste cota ultimelor sale 
jocuri. La baza victoriei de 
miercuri au stat în principal 
moralul robust, puterea psihi
că de care au dat dovadă ju
cătorii argeșeni In momentele 
de cumpănă ale meciului, eind 
echipa bulgară reușise, în două 
cazuri, să egaleze.

Marile pierderi de turație au 
pornit dc la linia mediană, ne
inspirată la serviciu (în spe
cial Badea), ea izbutind rare
ori acele ruperi de ritm impu
se de desfășurarea jocului, fapt 
care a diminuat destul de mult 
din claritatea si consistența ac
țiunilor de atac. Impetuozitatea 
recunoscută a lui Niea (șl

EPILOG LA UN MECI
• Întrecerea dintre „galerii* 

constituie un stimulent pentru e- 
ehlpele din teren, tar spectacolul 
sportiv capătă, in felul acesta, 
un plus de culoare, de farmec. 
Evident, aspectul acesta n tatn- 
atm numai atunci eind „meciul* 
dta tribune respectă legile sporti
vității, Ia fel ea acela din teren. 
Dta păcate, nu așa s-au petre
cut lucrurile la meciul dintre 
Metalul Mija șt Muscelul Ctmpu- 
tang. Suporterii celor două e- 
ehipe și-au adresat unii altora 
cuvinte de ocară, pînă la urmă 
ajungind să se lovească reciproc.

Cine a început 7 Cine a fost 
mal vinovat 7 Greu de stabilit, 
reprezentanții celor două echipe 
recunoscind in fața Comisiei de 
disciplină că au avut loc Inci
dente, dar socotind vinovată cea
laltă parte. In consecință, sanc
țiunea a fost egală : ridicarea 
dreptului de organizare pe teren 
propriu, pe o etapă, ambelor e- 
ehipe și amendarea lor cu cite 
3 000 de Iei.
• în decurs de, o săptămină, 

mal precis de la o etapă la alta, 
echipa A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc a avut două abateri. Șl 
nu... mărunte. Astfel, in meciul

I eu Avlntul Frasin, disputat pe

Sportul studențesc — Rapid : 
L Igna (Timișoara) ; C. Volcu și 
M. Niculescu (ambii din Bucu
rești) ;

F.C. Olt — Corvinul Hunedoara: 
R. Matei ; V. Dobrescu și M. Lă- 
zărescu (toți din București).

A DIVIZIEI ;,B“
Gloria Bistrița : I. Vereș (St 
Gheorghe), Gloria Buzău — Cea
hlăul P. Neamț : G. Macovel 
(Deva).

SEltiA A II-a : I.P. Aluminiu 
Slatina — Nllramonia Făgăraș : 
L Neagu (Buzău), Unirea Ale
xandria — Progresul Vulcan 
București : N. Hainea (BIrlad), 
Metalul București — Gaz metan 
Mediaș : I. Vtrlan (Gh. Gheor- 
ghlu-Dej), Chimica Ttrnâveni — 
Avlntul Reghin : D. Pura (Dej). 
Automatica București — Șoimii 
LP.A. Sibiu : L Pâtruț (Timi

miercuri în zi bună) a mai ate
nuat din impresia jocului con
fuz. dar. din păcate, majorita
tea realizărilor acestuia au fost 
anulate de ezitările celorlalți 
Coechipieri (Jurcă fiind dese
ori în contratimp). De aseme
nea. echipa piteșteană acuză 
din plin lipsa unui vîrf verita
bil (la plecarea lui Radu II s-a 
adăugat de curînd si aceea a 
lui Ralea). Trecerea luț Mo- 
icearfu în centru) liniei de atac, 
eind scorul era 2—2. s-a dove
dit inspirată, acesta mai păs- 
trînd din calitățile prin care 
»-a remarcat cîndva pe acest 
post.

O surpriză neplăcută a con
stituit-o și indecizia blocului 
defensiv, punctul forte al echi
pei în atitea meciuri. eare 
miercuri a gafat în citeva rîn- 
durl, uneori decisiv (cazul ce
lor două goluri) tocmai în zo
na experimentatului Stancu. 
Retușurile se impun, astfel in
cit și evoluția echipei să se si
tueze la nivelul rezultatului de 
miercuri, un 4—2 Încurajator 
In perspectiva meciurilor care 
urmează ta cadrul grupei: la 
25 octombrie cu Galatasaray, 
hl Istanbul și la 12 noiembrie 
returul cu Beroe, la Stara 
fOra' Adria., VASILESCU

DE... BOX ÎN TRIBUNE!
terenul ultimei echipe, doi jucă
tori de la A.S.A. Cîmpulung, Bo- 
laru și Condrea, eliminați de pe 
teren — primul, pentru lovirea 
unui om de ordine, iar cel de 
al doilea pentru insulte aduse 
arbitrului — au refuzat să pără
sească terenul. După scurgerea 
celor 3 minute regulamentare, 
arbitrul, firește, a fluierat sfîrși- 
tul partidei. Potrivit regulamen
tului, A.S.A. Cîmpulung a pier
dut meciul cu 3—0 și a primit șl 
un avertisment. O săptămină mai 
tîrziu, de data aceasta pe teren 
propriu, A.S.A. nu a luat sufi
ciente măsuri organizatorice, ast
fel că spectatorii au putut comi
te acte de indisciplină. Ca urma
re, echipei din Cîmpulung 1 s-a 
ridicat dreptul de organiza-e pe 
teren propriu pe o etapă și, în 
același timp, a fost amendată cu 
1 S00 de lei.
• Pentru lovirea gravă a unui 

adversar — chiar și atunci eind 
acesta căzuse la pămint — Strizu 
șl Icobescu (Constructorul Timi
șoara) au fost susnendați pe cite 
un an. O pedeapsa cu care șîn- 
tem De deolin de acord, huldga- 
nlsmele neavîndu-și locul ne te
renul de fotbal! _

Jack BERARIU

șoara), Carpați Mîrșa — Autobu
zul București : C. Teodorescu
(Buzău), F.C.M. Brașov — Chimia 
Tr. Măgurele : C. Corocan (Re
șița), Dinamo Victoria București
— Constructorul T.C.I. Craiova : 
A. Ganea -(Slobozia), Rova Ro
șiori — I.M.A s.A. St. Gheorghe : 
V. Donțu (Galați).

SERIA A IlI-a : „U* CIuj-Na- 
poca — Minerul Cavnlc : A. 
Gheorghe (P. Neamț). C.F-R- Vic
toria Caransebeș — UZT. Arad : 
L Medveș (Oradea), Armătura 
Zalău — Ind. sirmei C. Turzii : 
M. Stănescu (Iași), Rapid Arad
— steaua C.F.R. Cluj-Napoca : 
V. Banu (Ploiești), C.F.R. Timi
șoara — Metalurgistul Cuglr : L 
Tănase (Tîrgoviște), Minerul Lu- 
penl — Minerul Motru : M. Bădici 
(Caracal), Olimpia Satu Mare — 
Politehnica Timișoara : C. Gheor
ghe (Suceava), Aurul Brad — 
Gloria Reșița : M. Popescu (Cra
iova), C.S.M. Reșița — Someșul 
Bătu Mare : N. Dlnescu (Rm. VR- 
eea).



SPORTIV] ROMÂNI PESTE HOTARE
LONDIIA. In primul tur al 

turneului international feminin 
de tenis de la Brighton (An
glia), jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 7—5, 
6—1 pe Candy Reynolds 
(S.U.A.)

Alte rezultate : Mima Jau- 
sovec (Iugoslavia) — Catheri
ne Suire (Franța) 6—3, I-76,
6— 2 ; Petra Delhees (Elveția) 
— Amanda Brown (Anglia)
7— 6. 6—7, 6—1; Anne Kiyo- 
mura (S.U.A.) — Iva Budarova 
(Cehoslovacia) 7—6. 7—5 j Na
thalie Herremann (R.F. Ger
mania) — Susan Leo (Austra
lia) 6—4. 3—6, 6—4.

COPENHAGA. In turneul de
monstrativ de tenis de la Co
penhaga. iucătorul român IU* 
Năstase l-a învins în două 
seturi, cu 7—6. 6—3, pe cam
pionul danez Peter Bastiansen.

BERLIN. In runda a 7-a a 
turneului international femi
nin de sah de la Halle, Kli
mova a cîștigat la StaTck, 
Broeder la Sosnowska, Iar 
partidele Neunchert — Gabrie
la Olărașu, Keller — Titorenko 
s-au încheiat remiză.

In clasament conduce Kli
mova (Cehoslovacia), cu 6,3

MEDALIILE CUCERITE LA C. M. DE JUDO
if (Urmare din pag. 1)

— Cu atit mai merituos este 
faptul că doi sportivi români 
au urcat pe podium. V-am 
ruga să ne vorbiți în conti
nuare despre comportarea lor 
Si a celorlalți.

— Atît Mircea Frățică, cît și 
Mihai Cioc au luptat fără re
zerve pentru medalii. Și unul 
Si altul au fost la un pas de 
a ajunge în finalele „mari*, 
cînd ar fi avut asigurate me
daliile de argint, urmînd să 
concureze pentru ..aur". Asu
pra celor două meciuri deci
sive trebuie să mă opresc în 
cîteva cuvinte. Frățică- a cîș
tigat grupa sa concurînd pen
tru locul I în serie. în com
pania valorosului judoka en
glez Neil Adams — campion 
olimpic, mondial și de trei ori 
campion european. în ultimele 
40 de secunde, cînd Adams a- 
vea un avantaj minim, de 3 
puncte. Frățică nu putea să 
facă altceva decît să riște, dar 
a fost contrat cu kansetzo 
(luxarea mîinii) dintr-o „priză" 
pe care n-am mai văzut-o în 
competiții si... ippon ! La 
rîndu-i. Cioc n-a reușit să 
treacă de olandezul Willy WU- 
heim, deși a dominat, inițiind 
mai multe atacuri decît acesta. 
A fost suficient un singur mo
ment de neatenție, cînd mai 
era 1,14 min... pentru ca olan
dezul să-l prindă într-o fi
xare din care Cioc n-a mai 
putut scăpa. Bine au mai 
luptat, mai ales la debutul 
lor la „mondiale". Gheorghe 
Dani la „superușoară" și Ște
fan Nagy la „ușoară". Dani a 
cîștigat. cum se știe, un med, 
dar în cel de al doilea, cu 
francezul Guy Dclvîngt. deși 
a condus clar Ia puncte, a fost 
penalizat cu chui (5 p) de ar
bitri pentru o imaginară ieșire

• RUGBYSTUL FRANCEZ Pierre Dospl- 
tal, pilier ta reprezentativa națională, este 
sl un foarte bun interpret de clntece popu
lare basce. împreună cu Michel Etcheverry. 
reputat lucător de pelotă bască, Dospltal 
a imprimat un disc, evident in limba bască, 
intitulat „Herriko Pestak", ceea c« in tra
ducere Înseamnă „sărbătoare In sat*. Se 
spune că discul s-a bucurat de o frumoasă 
primire din partea iubitorilor de muzică, 
multi dintre ei fiind suporteri fideli al lui 
Dospital sl ai Iul Etcheverry. • ÎN CAM
PIONATUL DE FOTBAL Italian, in echi
pele din prima divizie, activează, ta pre
zent. 31 de jucători străini din 14 țări, in
tre care Anglia. Austria. Brazilia, Dane
marca, R.F Germania. Franța. • NOUL 
RECORDMAN MONDIAL la săritura cu 
Pralina. Thierry Vigneron (n. Ia Genne- 
vUllers. la 9 martie 1960). deține ta acest 
an o medie de 5 71 m pentru cele mai 
?!<ne. „?ce rezultate ale sale. S3 a realizat 5.83 m — recordul mondial — la 1

Ia Roma- o dată 5.77 m, de două1 s 7 ™ de , două ori 5,70 m, o dată 
o

săritor cu prălina. Vigneron -’a "făcut 
gimnastică, de la 7 la 11 ani, apoi a tre
cut la atletism, la... semifond (a fost al 
doilea la un cros organizat de ziarul „Fi-

ori 5,76 m. <
5,68 m. de două 
dată 5,60 m. Mai 
săritor cu prălina. 

ori 5,65 m șl
Înainte de a _
Vigneron a făcut

cut la atletism, la... semlfond (a fost al
doilea la un cros organizat de ziarul „Fi
garo"). Iată-1 cariera de săritor) 1974 —
3.70 m. 1975 - 4.20 m. 1978 — 4,80 m. 
J977 — 5’10 m- 1978 — 8’30 m. 1979 — 5,61 m, 

~ 5-75 m Occord mondial), 1981 — 
m Record mondial) 1982 — 5,71 m, 

7988 ~ 5-83 m (record mondial). • ÎNFU
RIAT! de faptul că Arts Salonic, echipa lor 
favorita, a pierdut cu 5—0 meciul de fot
bal cu Panathinaikos. cei trei frați Pa-

3,70 m.
1980 —

puncte, urmată de Titorenko 
(U.R.S.S.) — 5 puncte.

MOSCOVA. Aflată In tur
neu în U.R.S.S., echipa de ho
chei pe gheată Dinamo Bucu
rești a susținut două meciuri 
amicale în compania forma
ției Dinamo Harkov, din pri
ma ligă a campionatului unio
nal. în ambele partide, victo
ria a revenit gazdelor cu 9—2 
Si, respectiv, 7—4.

ROMA. în gala a treia a 
„Cupei Mondiale" la box, 
Doru Maricescu (mijlocie) a 
pierdut la puncte în fața 
campionului S.U.A., V. HilL La 
aceeași categorie, italianul Noe 
Cruciani l-a întrecut la puncte 
pe irakianul Jabar Emir.

Rezultate din cadrul catego
riei muscă î Jeffrey Fench 
(Australia) b.p. Arcello Diaz 
(Columbia); Pedro Reyes (Cuba) 
b.p. Janos Varadi (Ungaria) ; 
Petar Lesov (Bulgaria) b.p. 
Damiano Lauretta (Italia). La 
categoria cocoș, Iurl Alexan
drov (U.R.S.S.) a cîștigat la 
puncte întâlnirea cu S. Buzoli 
(Iugoslavia), iar la categoria 
ușoară Ramon Goire (Cuba) 
l-a învins prin k.o. tehnic pe 
V. Damianenko (U.R.S.S.).

de pe tatami. Nagy, care a îm
plinit în prttnăvară 18 ani, a 
fost învins de japonezul Hi- 
detoshi Nakanichi, noul cam
pion mondial al categoriei, 
care s-a apărat din răsputeri 
după ce luase conducerea, 
pentru a putea să facă față 
atacurilor în serie ale sporti
vului nostru. La fel s-a întîm- 
plat si în recalificări, cu so
vieticul Temiz Namgalauri, 
pe care Nagy l-a „alergat* 
mal mult de jumătate de 
meci, dar arbitrii au refuzat 
să penalizeze apărarea exage
rată a acestuia.

— A surprins eliminarea 
prematură a vicecampionului 
mondial al ediției precedente. 
Constantin Niculae, campion 
european in 1981.„

—Ne-a dezamăgit si regre
tăm că l-am selecționat! Am 
greșit că nu l-am dus la Mos
cova pe talentatul junior 
George Ciuvăț. Am crezut 
prea mult In valoarea si ex
periența lui Niculae. Slab 
au concurat si .mijlociul" Mi- 
halache Toma și Costel Năfti- 
că, înscris în competiție La 
„semigrea" si ..open". Dacă 
Cioc nu se accidenta, firește 
că el ar fi luptat la „open*.

— Pentru Jocurile Olimpice?
— Din punct de vedere al 

pregătirii fizice, sportivii noș
tri au corespuns fără rezerve. 
Tehnic, ei mai trebuie să lu
creze mult. Sperăm să punem 
la punct întreaga pregătire, 
astfel ca la Olimpiadă, spor
tivii români să concureze Ia 
nivelul exigentelor actuale. 
Dispunem de tineri talentat!, 
cu reale perspective pentru 
marea performanță. precum 
George Ciuvăț, Ilie Șerban, 
Viorel Tirlea, Adrian Bloju, 
Doru Putan, Adrian Clinei, 
Atila Polint și alții, gata să-i 
înlocuiască Pe Niculae, Toma 
si Năftică.

poltsis l-au snopit ta bătaie pe... adversa
rul lor Dimitriadis, un tinăr de 18 ani. 
suporter al formației ateniene. După ce a 
stat 110 ore tatr-o comă profundă, bietul 
Dimitriadis a murit... șl totul a pornit de 
la un oarecare mec! de fotbal ! • CELE
BRA CURSA CU OBSTACOLE de la Hlc- 
kstead. din Anglia, a fost cistigată in 1981 
de călărețul britanic Michael Whitaker, Iar 
ediția din acest an a revenit fratelui său

John. • JOCURILE SPORTIVE PAN-AME- 
RICANE din 1987 urmează a se desfășura 
ta Ecuador. în cazul ta care însă această 
tară va renunța la organizarea marii com
petiții polisportive. Cuba este pregătită să 
organizeze Întrecerile, așa cum a anuntat 
Manuel Gonzales Guerra, președintele Co
mitetului olimpic cubanez. • MARIO AN
DRETTI, fost campion mondial al pllotllor 
de formula 1. are un fiu. pe Michael (20 
ani), care a îmbrățișat profesiunea de 
automobilist a tatălui său. Anul acesta, la 
faimoasa cursă de 24 de ore de la Le Mans, 
ta Franța, echipajul Andretti — tatăl sl 
fiul, s-a clasat al treilea, a BASEBAL-UL 
va figura anul viitor, la Los Angeles, pen
tru a sasea oară ca sport demonstrativ la

J.O. Demonstrațiile vor fi făcute de sase e- 
chipe : Coreea de Sud — campioana mon
dială din ’82. S.U.A. — tara organizatoare 
a Jocurilor. Italia — campioana Europei. 
R.P. Chineză — campioana Asiei. Nicara
gua sl Cuba — stabilite prin... tragere la 
sorti, a NICI N-A VENIT IARNA și iată 
că forul olimpia nipon a sl decis efectivul 
delegației care urmează să la parte. între 
7 sl 19 februarie 1984, la „Olimpiada albă" 
de la Sarajevo : 29 de oficiali sl 39 de con
curenta Numele lor insă urmează să fie 
stabilit la 1* decembrie, a CUNOSCUTII 
PATINATORI Sabinne Baess sl Tasillo 
Tlerbach (RDG), campioni europeni la oe- 
rechl sl vlcecamplonl mondiali, vor să-si 
introducă ta program un „triplu Salcnow*. 
element ds maximă dificultate, care, dacă 
le reușește, le-ar putea aduce puncte foarte 
Dretioase la J.O. de iarnă, la care el con
curează cu mari sanse. la o medalie, chiar 
la cea de aur. ■ FEDERAȚIA ENGLEZA 
DE FOTBAL a folosit, pentru prima oară, 
imaginile video la ședinței5 comisiei sale 
de disciplină. Sistemul a fost foarte reve
lator pentru membrii comisiei, care au 
DUtut analiza astfel exact fiecare caz. ac- 
tlonind apoi conform cu realitatea de pe 
teren ț • ÎN CALENDARUL MARILOR 
COMPETIȚII sportive mondiale organizate 
de F.î.s.U. figurează : campionatul de cros. 
In aprilie, ta Algeria, concursul de orien
tare. la JOnkOping, ta Suedia (30 iulie — 
4 august) șl campionatele de judo, la 
Strasbourg, in Franța (octombrie), toate in 
1984 ; J.M.n. de iarnă la Belluno te Ita
lia (martie), și J.M.U. de vară la Kobe, 
In Japonia (24 august — 4 septembrie), ta 
1985. __

J Romeo VILARA

DAIANA SAMUNGI A CÎȘTIGAT TURNEUL 
DE TENIS DE LA BIALA SLATINA 

împreună cu Corina Taloș, ea a ocupat locul I și In proba de dublu
La Biala Slatina, in Bulga

ria, s-a încheiat, recent, un tur
neu de tenis, la care au parti
cipat sportivi juniori din Româ
nia, Bulgaria, Cehoslovacia, Po
lonia și Ungaria. Competiția ■ 
fost de bun nivel datorită va
lorii individuale a citorva te- 
nismane. In acest context, ni 
se pare demn de remarcat fap
tul că tânăra noastră tenismană 
Daiana Samungi — care are 
doar 14 ani — a reușit perfor
manța de a H ciștigat proba 
de simplu, ea si pe cea de du
blu fete, alături de colega sa 
de club de la Dinamo București. 
Corina Taloș.

Referindu-ne la succesul Da- 
ianel Samungi (ea face parte 
dintr-o bine cunoscută familie 
de sportivi, tatăl său. Valentin 
Samungi. fiind actualul „se
cund* al divizionarei masculine 
„A" de handbal Dinamo Bucu
rești. precum și antrenor al e- 
chipei naționale de handbal — 
Juniori — a României) nu este 
lipsit de importanță să consem
năm că in semifinală ea a dis
pus net de „favorita nr. 1*, 
N. Langrova (Cehoslovacia). 
Despre acest meci, ca șl des
pre comportarea Daianel Sa
mungi în întregul turneu, an
trenorul Radu Bădin ne-a spus:

DIN LUMEA
SEZONUL COMPETITION AL al 

ciclismului se apropie de sHrsit. 
calendarul marilor curse fiind 
acum ca si epuizat. La această 
oră se desfac sl se compun 
grupări cicliste, se fac proiecte 
pentru activitatea viitoare. Apro
po de desfaceri... Atl auzit, desi
gur, de conflictul care a interve
nit între marele ciclist francez 
Bernard Hinault șl Cyrile Gui
mard, antrenorul de la .Renault*, 
ceea ce a condus la un întreg 
scandal public sl. în final, la „di
vorțul* dintre Hinault si grupa
rea sa. Cine a cîștigat ? Cine a 
pierdut ?...

Pînă una. alta. Hinault sl-a a- 
les o mină de cicliști talentatl 
si. înainte de orice, devotați, si 
toti (14) au alcătuit o nouă gru
pare. „La vie claire-TOraillon*.

PERFORMANTE CONTRADICTORII 
ÎN PRIMA MAltf

A JURULUI II
In mod Cresc, comentind unele 

partide din turul al doilea al cu
pelor europene, ne vom opri. In 
primul rînd. asupra celor din 
„Cupa campionilor", in care e- 
voluează acum, cu sanse de ca
lificare. sl reprezentanta tării 
noastre. Dinamo București.

Surprinde scorul alb de la Li
verpool, dintre localnici si Athle
tic Bilbao, cu care echipa spa
niolă a făcut un pas mare spre 
sferturile de finală. Bohemians 
Praga a obținut o victorie difi
cilă cu Rapid Viena (2—1), abia 
în min. 90, cînd Nemec a punctat 
decisiv 1 Scorul l-a deschis Ja- 
necka (min. 26). apoi pentru vie- 
nezl a egalat Keglevits (min. 45). 
Dynamo Berlin a întrecut pe 
Partizan Belgrad cu 2—0, scor 
consemnat încă în prima repriză 
prin golurile lui Gotz (min. 1) 
Si Ernst (min. 38). Nici Standard 
Litge n-a strălucit pe teren pro
priu in partida cu Dundee Uni
ted. lidera campionatului sco-

„A lăsat o foarte bună impresie 
Jocul tinerei noastre tenismane, 
bazat pe viteză în execuție, pe 
o permanentă ofensivă, ea pu- 
nindu-si în valoare pregătirea 
fizică corespunzătoare, precum 
șl gabaritul". Rezultatele Daia
nel Samungi : 6—1, 6—0 eu L 
Koteva (Bulgaria), 6—1, 6—0 cu 
L Kraiceva (Bulgaria), 6—1, 
•—1 cu E. Pampulova (Bulga
ria), 6—1, 6—2 cu N. Langrova 
(Cehoslovacia) — în semifinală 
(1 6—3, 6—4 cu I. Cuba (Un
garia) — in finală. După cum 
se vede, ea nu a pierdut nici 
un set 1 La dublu fete, Sa
mungi — Taloș au învins în 
finală eu 6—L 6—2 perechea 
Boda -*• Guba (Ungaria). La a- 
eest concurs, băieții (Răzvan 
Itu și Daniel Dobre) au ajuns 
In primii 8.

O așteptăm cu alte rezultate 
de valoare pe campioana de 
junioare a țării, Daiana Sa
mungi. După cum ne spunea 
antrenorul emerit Alexe Bar- 
dan, „ea are mari resurse de 
progres, ajutată fiind de mun
ca Intensă ce o depune la pre
gătire, de calitățile ei fizice și 
de cunoștințele tehnice ; toate 
recomandînd-o ca o fruntașă a 
generației sale".

Ion GAVRILESCU

CICLISMULUI
FUND LA ORA PROIECTELOR, 

lată, pe scurt, cum va arăta, edi
ția de anul viitor a Turului Fran
ței. Turul va măsura circa 3 900 
km. plecarea dlndu-se Ia 29 Iunie 
la Sdne-Salnt Denis (etapa pro
log). iar sosirea urmînd a avea 
loc la 22 iulie la Paris. Cursa 
va avea 23 de etape sl o singură 
a de odihnă. Cele mai lungi e- 
tape măsoară 330 km (Nantes — 
Bordeaux, Ia 7 Iulie) sl 300 km 
(Crane Montana — Villefranche 
en Beaujolais, la 20 Iulie). Sînt 
prevăzute 4 etape contratimp, din
tre care una pe echipe. Hinault 
(de patru ori cîștigător al com
petiției) a spus : „Dacă mă voi 
prezenta Ia start, o voi face cu 
convingerea că voi putea ctș- 
tiga 1* (r. vil.)

FOT
ti an. care are acum prima șansă 
de promovare. Olympiakos Pireu 
a învins pe Benfica cu 1—0 (a 
marcat Anastasopoulos in min. 
21) dar foarte probabil că por
tughezii vor obține calificarea. In 
fine, două formații se pot consi
dera, teoretic, promovate in e- 
tapa a 3-a : A.S. Roma, care a 
dispus la Sofia de Ț.S.K.A. cu 
1—0, prin golul lui Falcao (in 
min. 55) si Dinamo Minsk, după 
victoria realizată la Gyor cu 
6—3 I 1 Sovieticii au jucat ofen
siv, conducted te min. 55 cu 
5—1 I Sokol a fost cel mai eflcaoe 
jucător al oaspeților prin cele 
trei puncte marcate în prima re
priză.

Ce s-a tatîmplat mai deosebit te 
Cupa cupelor 7 Deținătoarea tro
feului. F.C. Aberdeen, a trecut 
cu bine examenul, din declasare, 
cu S.K. Beveren (0—0). fiind deci, 
favorită In retur Manchester U- 
nlted a evoluat, la Varna. la 
Înălțimea reputației de care se 
bucură. Robson a deschis scorul 
(min. 9). Spartak a egalat orin 
Dimov (min. 11), apoi Graham 
a Înscris golul victoriei (min. 48). 
Excelent este rezultatul finlande-

TELEX o TELEX
BOX « Americanul Bruce Curry 

și-a păstrat titlul de campion 
mondial profesionist la categoria 
super-usoară (versiunea WBC), 
tavlngindu-1 la puncte în 12 re
prize pe compatriotul său Leroy 
Haley In meciul desfășurat la Lai 
Vegas

HALTERE. • La Moscova .3-au 
desfășurat lucrările Congresului 
federației europene de haltere. 
Ca președinte al aoestul tar • 
fost ales Andre Coreț (Franța), 
care succede te această funcție 
lut Janusz Przedpelsia (Polonia).

HANDBAL • In ultima zi a în
trecerilor din cadrul grupelor se
mifinale ale campionatului mon» 
dial feminin de tinerel, care sa 
desfășoară in Franța, s-au înre
gistrat rezultatele : grupa I : R.D. 
Germană — Suedia 28—16, Coreea 
de Sud — Polonia 27—22 ; clasa
ment l R.D. Germană 4 p (gola
veraj 65—49). Coreea de Sud 4 p 
(64—57), Suedia 2 p, Polonia Op] 
grupa a n s URSS — Iugoslavia 
17—15. Bulgaria — Franța 19—19 | 
clasament : URSS 6 p. Iugoslavia 
4 p. Bulgaria 2 p, Franța 0 o .E- 
chlpele R.D. Germane si URSS; 
clasate De primele locuri în gru
pele semifinale, vor 1uca finala 
competiției. Iar cele ale Iugosla
viei si Coreei de Sud se vor fe
titei pentru locurile 3—4. în mo
durile „de clasament" (locurile 
9—16) 7 Danemarca — R p. Chi
neză 24—20, R.F. Germania — Ja
ponia 22—15. Norvegia — Coasta 
de Fildeș 21—11. Olanda — Italia 
13—12.

POLO • La Budapesta, ta med 
amical, echipa de tineret a Unga
riei a întrecut cu 9—5 (2—0, 1—0, 
4—4. 2—1) formația similară a 
URSS

SQUASH a La Auckland, for
mația Pakistanului a cîștigat ti
tlul fle campioană mondială ta- 
trednd în finală cu 3—0 echipa 
Angliei. în med pentru locul 31 
Austria — Egipt 2—1.

ȘAH • în turneul de la Til
burg s-au desfășurat oartidele 
întrerupte din rundele 4. 5 st 6 i 
Van der Wid — Andersson 1—0, 
Ljubojevld — Timman 1—0. 
Selrawan — Vaganlan 1—0. Par
tidele Andersson — Timman,’ 
Hubner — Karpov și Selrawan — 
Andersson au fost remize. Va-’ 
ganlan a întrerupt din nou par
tidele cu Spasski șl Lluboievicl. 
După 0 runde, Karpov. Polu- 
gaevskl șl Van der Wiel au dt< 
9.5 D, Ljubojevld 3 p (1) etc.

TENIS a In primul tur al tur- 
neulul de la Viena : Gottfried — 
Wilkinson 6—3, 6—4, Jaerryd — Is- 
kersky 6—1. 3—6, 6—1 Mltton — 
SlozlI 6—7, 6—3. 6—2,

TIR CU ARCUL a DuoS două 
probe, in clasamentele campiona
telor mondiale, care se desfășoară 
la Long Beach, conduc Darrel 
Pace (SUA) cu 622 p. la mascu
lin, șl Jin Ho Kim (Coreea da 
Sud) 641 p. la feminin.

id
zilor de la Haka Valkeakoski ob
ținut, in deplasare, cu suedezii de la Hammarby (1—1) Ei au acum 
sansa pentru a realiza în retur, 
un succes fără precedent în 
„Tara celor 1000 de lacuri", cane 
n-a avut nidodată pînă ta pre
zent vreo reprezentantă în sfer
turile de finală I Șahtior Donețk 
a dștlgat greu, acasă, cu Ser- 
vette Geneva, abia ta min. 85. 
ctad Gretiev a înscris golul vlc- 
torld. Juventus a terminat la e- 
galitate (2—2) cu Paris St. Ger
main, ta deplasare, dar a con
dus cu 2—1 până în ultinTul mi
nut (Boniek si Cabrini — autorii 
golurilor), așa incit torinezil au 
prima sansă a calificării. Perfor
mera competițid a fost C.F. Bar
celona, învingătoare la Nijmegen 
cu 3—2. după ce era condusă cu 
2—1. reușind victoria finală in 10 
oameni, In urma eliminării lui 
Migudl, în min. 55.

Dintre cele 16 partide d n 
„Cupa U.E.F.A.". ne vom opri 
doar asupra celor mal interesante.

In ziarul de ieri ne-a lipsit re
zultatul dintre Sporting Lisabona, 
șl Celtic Glasgow. Au ciștigat 
portughezii cu 2—0 (1—0). ofln 
golurile lui Jordao (min 29 si 
67). Honved Budapesta a dispus 
de Hajduk Split cu 3—2, dar go
lurile marcate de Iugoslavi ta de
plasare vor conta desigur mult în 
tatilnirea revanșă. Echipa ungară 
a marcat al treilea sol din 11 
m în min 89 (Varga». Foarte bina 
s-a' comportat Aston Villa la 
Moscova, cu Spartak (2—2). cu 
atît mai mult cu cît gazdele au 
egalat abia în min 90 din oe- 
nalty 1 Remarcabil este si scorul 
de 1—1 realizat d^ Levski Spar
tak Sofia in deplasare la Wat
ford. ca si cel al lui Sturm Graz, 
care a confirmat si la - Verona 
(scor: 2—2) că face D.irte acum 
din elita fotbalului austriac. De
ținătoarea trofeului. S.C. Ander- 
lecht, s-a detașat de Banik Os
trava cu 2—0 abia după pauză,’ 
prin golurile lui Brylle (min. 60) 
si Arnesen (min. 80) Am lăsat la 
urmă un rezultat important : cel 
dintre P.S.V. Eindhoven șt Nottin
gham Forest. Englezi! au cîsti- 
gat cu 2—1. realizlnd ta această 
competiție singura victorie obți
nută în deplasare de vreuna din 
formații. Partida a fost drama
tică. Davenport a deschis scorul 
(min. 51) pentru englezi apoi 
Koolhof a egalat (min 79 d n pe
nalty), iar britanicii au reușit 
succesul ta min. 90. cînd Walsh 
a transformat o lovitură de la 
11 metri.

Reamintim că partidele retur 
sînt programate la 2 noiembrie, 
ctad vor fi cunoscute formațiile 
calificate pentru sferturile de fi
nală in C.C.E. si Cupa cunelor 
si cele din optimi în Cupa 
U.E.F.A. (I.O.)
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