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In cea de-a treia zi a vizitei 
oficiale de prietenie în Repu
blica Arabă Egipt, președintele 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oas
peții locuitorilor guvernoratului 
Asuan, care au făcut o caldă 
și sărbătorească primire înalți- 
lor soli ai poporului român, 
i-au salutat cu alese manifes
tări de stimă și prețuire, ex- 
prîmindit-și bucuria de a-l a- 
vea în mijlocul lor.

In numele lor, guvernatorul 
Asuanului, general Shauki 
Mctiny, 
deosebită 
tovarășul 
tovarășa 
subliniat 
o reprezintă această vizită a 
solilor poporului român — a 
adus un omagia șefului statu
lui nostru, mare prieten al po
porului egiptean, personalității 
sale eminente, activității sale 
închinate binelui oamenilor și 
păcii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
părăsesc, apoi, aeroportul, in 
aclamațiile și uralele locuitori
lor aflati aici, cărora li se răs
punde cu multă prietenie. Ace
eași atmosferă sărbătorească se 
regăsește pe străzile orașului 
pînă la barajul înalt de la A- 
suan. Aici, conducerea acestui 
mare complex economic infor
mează despre principalele ele
mente ce definesc acest impor
tant obiectiv, rolul său deosebit 
în viața economică a Egiptului, 
in transformarea înnoitoare a 
unor largi zone ale tării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat gazdelor felicitări 
pentru această impresionantă 
realizare, care se inscrie in 
preocupările poporului egiptean 
pentru dezvoltarea economică a 
tării șl a urat succes oameni
lor muncii de aici în întreaga 
lor activitate închinată propă
șirii șl progresului patriei lor.
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marea onoare pe care

care — salutînd 
stimă si respect 
Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
însoțiți do oficialitățile egipte
ne, vizitează, apoi, orașul Asu
an, capitala guvernoratului eu 
același nume din extremitatea 
sudică a Egiptului.

De-a lungul traseului par
curs, locuitorii orașului aclamă 
îndelung pe oaspeți, îi salută 
prietenește; pretutindeni se 
văd portretele președintelui 
Nicolae Ceaușescu și ale pre
ședintelui Hosni Mubarak, sînt 
arborate drapelele celor două 
țări. Pe mari eșarfe sînt înscri
se calde urări, reluate mereu 
de mulțimea care scandează : 
„Ceaușescu-Mubarak, România- 
Egipt-prietenie-pace !“.

In onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, guvernatorul 
Asuanului a oferit, la încheie
rea vizitei, un dejun.

*
In după-amiaza zilei de vi

neri, 21 octombrie, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reîntilnit 
cu președintele Hosni Mubarak 
și doamna Swuzanne Mubarak.

In cadrul schimbului de opi
nii, care a avut loc cu acest 
prilej, privind situația interna
țională actuală, un loc central 
l-au ocupat preocupările comu
ne ale celor două state față de 
problemele cu care se confrun
tă țările in curs de dezvoltare 
și nealiniate. In acest sens, a 
fost evidențiată 
a României și 
acționa pentru 
noi relații intre 
nouă ordine economică inter
națională, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună, pentru 
reluarea cursului destinderii și 
afirmarea unui climat de pace, 
de înțelegere și colaborare in
ternațională.

Noul dialog s-a desfășurat, ca 
și convorbirile anterioare, în 
spiritul deplinei înțelegeri, sub 
semnul prieteniei și stimei re
ciproce.

dorința comună 
Egiptului de a 

făurirea unor 
statei pentru o

în luna mai a anului viitor

ROMANIA - SCOȚIA LA RUGBY
LONDRA, 21 (Agerpres). — Federația scoțianâ de rugby a anunțat câ anul 

viitor, in luna mai, reprezentativa Scoției va efectua un turneu de mai multe 
jocuri in România. La 13 mai, la București, și la 16 mai, la Constanța, li vor 
fi opuse douâ selecționate regionale. Iar In 20 mai se va disputa la Bucu
rești meciul-test România — Scoția.

Astâzi, etapa a 9-a a Diviziei „A" de fotbal

ETERNUL DERBY DINAMO
ACUM CU VALENȚE
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PROGRAMUL JOCURILOR

STEAUA,
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I- S.C. BACĂU
- DUNĂREA C.S.U.
- POLITEHNICA IAȘI
- A.S.A. TG. MUREȘ
- F.C. ARGEȘ
- CORVINUL
- RAPID

— ora 13,30)
- STEAUA

.____________ _ __ — ora 15,15)
cuplajului inter bucureștean, celelalte meciuri vor începe 

la ora 15.
Cele doua partide de la București vor fi transmise în întregime la T.V.

Rm. Vil cea : 
Ploiești : 
Tirgovițte : 
Baia Mare : 
Oradea : 
Slatina : 
București :

București :

Cu excepția

CHIMIA 
PETROLUL
CLUBUL SPORTIV 
FOTBAL CLUB 
F. C. BIHOR 
F. C. OLT 
SPORTUL STUD.

(stadionul ,,23 August' 
DINAMO

(stadionul ,,23 August*

lori, 
pei a 
iova, 1—1 (0-0). 
pag. 2—3.

Dupâ acest joc, clasamentul 
prezintă astfel :

la Petroșani, în „uvertura" «to-
9-a : Jiul - Universitatea Cra-

Citiți cronica la

I
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1. SPORTUL STUD. 8 6 1 1 16- 4 11
2. Steaua 8 5 1 2 19- 7 11
3. F.C. Bihor 8 4 3 1 13- 8 11
4. Dinamo 7 4 2 1 12- 3 It

5- 6. F.C. Oh 8 3 4 1 8- 5 ft
Polit. lași 8 3 4 1 8- 5 It

7. Jiul 9 4 2 3 9-11 It
8. A.S.A. Tg. M. 8 13 2 9-10 9
9. S.C. Bacâu 8 4 1 3 7-12 9

10. Univ. Craiova 8 3 2 3 11- 8 8
11. Rapid 8 2 3 3 8- 8 7
12. Chimia Rm. V 8 2 3 3 6- 9 7
13. F.C. Argeș 8 3 0 5 10-10 8
14. F.C. Baia M. 8 2 2 4 7-16 i
15. C.S. Tîrgoviște 8 1 3 4 5-11 5
16. Dunârea C.S.U. 8 1 3 4 2- 8 8
17. Corvinul 8 1 2 5 8-13 8
18. Petrolul 8 1 1 6 8-18 3

£ Sportul studențesc — Rapid, o „deschidere" atractivă 
in cuplajul interbucureștean O La Rm, Vîlcea, gazdele, 
liniștite după egalul de la Tg. Mureș, aspiră la ambele puncte puse în joc 4t La 
Ploiești, meciul... „polului sud" • La Tîrgoviște, „C.S."-ul joacă numai pentru 
victorie I • O partidă dificilă, chiar și acasă la ea, pentru F.C. Baia Mare 0 O- 
rădenii îi așteaptă pe Dobrin și al lui ...de sus, de pe podium @ F.C, Olt, favorită 

in meciul cu fotbaliștii hunedoreni

Olimpicii, din nou în actualitate

DUPĂ EGALUL DE LA UTRECHT,
OBIECTIVUL CALIFICĂRII LALOS ANGELES

DEVINE REALIZABIL
Miercuri, la Brașov, un meci foarte important: ROMÂNIA — ITALIA

Cînd s-au tras la sorți gru
pele din cadrul preliminariilor 
Olimpice, în speță grupa din 
care face parte reprezentativa 
noastră (Iugoslavia, Italia. O- 
landa si România), foarte 
multi au fost tentați să anti
cipeze că totul se va rezuma 
la „un meci în doi“. adică 
România — Iugoslavia, pentru 
că țările cu fotbal profesionist 
aliniau, de regulă, echipe de 
amatori pentru J.O. Dar lucru-

De luni, la Budapesta
< —— >■! !■ n III I IM——

ÎNTRECERI DlRZE PENTRU DESEMNAREA
NOILOR CAMPIONI MONDIALI DE GIMNASTICA
® 39 de (dri reprezentate in competiția masculina, 33 in cea

Icmininâ ® Ultimele pregătiri ale echipelor noastre
Mîine după-amiază in Sala 

sporturilor de la Nepstadion 
«lin Budapesta se va desfășura 
festivitatea de deschidere a ți
nui nou campionat mondial de 
gimnastică. Pentru băieți. a- 
cesta va fi, cel de-al 22-lea 
campionat mondial, iar pentru 
fete al 13-lea. Prima ediție a 
întrecerii masculine a avut loc 
în 1903, iar a celei feminine, în 
1934, 199 d<s echipe, gimnaste și 
gimnaști fiind încununați pînă 
acum cu laurii de campioni 
mondiali.

După cum am mai avut pri
lejul să subliniem, campionate
le mondiale de la Budapesta 
— constituind și un criteriu de 
selecție și calificare pentru 
Jocurile Olimpice din 1984, pri
mele 12 echipe asigurindu-și 
biletele pentru Los Angeles — 
se bucură de un interes deo
sebit. fapt atestat de numărul 
mare de țări care și-au trimis 
reprezentanții la această între
cere supremă a gimnasticii. In 
concursul masculin vor evolua 
echipe și gimnaști individuali 
din 39 de țări, iar în cel femi
nin vor fi prezente 29 de echi

pe reprezentative, precum și 
sportive individuale din alte 7 
țări. In total peste 400 de concu
rent! din 42 de țări, cifre re
cord.

în cele șapte zile de între
ceri vor fi desemnate campi
oanele mondiale pe echipe, cam
pionii mondiali absoluți la fe
minin și la masculin, precum 
și laiureații pe aparate. 4 la 
feminin și 6 la masculin, dacă 
nu vor exista egalități. Con
form regulamentului F.I.G.. se 
va concura cu exerciții impuse 
și liber alese. In timp ce exer
cițiile impuse sînt elaborate de 
federații naționale și aprobate 
de F.I.G.. exercițiile liber ale
se sânt stabilite de concurent!, 
împreună cu antrenorii lor, pe 
baza calităților individuale, a 
talentului și posibilităților spor
tivilor. Se cunoaște prea bine 
că regulamentul de punctai în 
vigoare stimulează preocupările 
gimnastelor și gimnaștilor de a 
introduce în exerciții elemente 
de risc, originalitate, raritate 
și virtuozitate. învingători ur- 
mînd a fi numai acei sportivi

LAV7NL1 AGACHE

care vor evolua cu siguranță si 
maximă exactitate.

Iată cum a fost stabilit, de 
către comitetul de organizare.

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

Start și în campionatul

feminin de volei

ESTE
DE 0

NEVOIE
CALITATE

rile stau azi cu totul altfel, 
calificarea în turneul final din 
cadrul Olimpiadei interesînd 
acum, aproape la fel. toate fe
derațiile de fotbal.

îndeplinind condiția pusă de 
către F.I.F.A., în sensul că au 
drept de joc toți fotbaliștii 
care nu au luat parte la me
ciurile din preliminariile si 
din turneul final ale C.M., 
toate țările aliniază acum gar
nituri puternice, cum o fac, 
în grupa noastră Olanda si 
Italia, ca să nu mai vorbim 
de Iugoslavia, care a si 
monstrat acest lucru 
cele două rezultate de 
acum (4—1 cu România 
2—2 . cu Italia. în deplasare).

SUPERIOARĂ ÎN PREGĂTIRE

de- 
prin 
pînă 

și

Constantin ALEXE

(Continuare în pag 2-3)

La o săptămină de la începe
rea celei de a 35-a ediții a 
campionatului masculin de vo
lei al primei divizii, mîine se 
dă startul oficial și în cea de 
a 34-a ediție a campionatului 
feminin. Două partide: Penici
lina Iași — C.S.U. Galați 0—3 
(11, 8, 15) și Chimpex Con
stanta — C.S.M. Libertatea Si
biu 3—2 (17, —12,15, —10,15) s-au 
disputat ieri. Campionatul se va 
desfășura astfel: tur 23.X. — 

retur (19.11 — 
turnee finale pen- 

1—6 și 7—12 (13— 
Referindu-ne la 
a campionatului.

22.XII.1933), 
29.IV.1984) și 
tru locurile 
17.VI.1984). 
noua ediție 
trebuie să remarcăm efectuarea

(Continuare în pag 2-3)

Mlinc la Craiova, un meci de marc spectacol

UNIVERSITATEA CRAIOVA - SPARTACUS BUDAPESTA
LA TENIS

In Sala sporturilor din Cra
iova va avea loc mîine. de la 
ora 10. meciul de tenis de 
masă dintre echipele Univer
sitatea Craiova si Spartacus 
Budapesta, din cadrul „Cupei 
campionilor europeni" (mascu
lin). Echipa noastră campioană 
(antrenor — prof. Virgil Bă
lan) va fl alcătuită din Marin 
Firănescu. Simion Crișan, Eu
gen Florescu, Vasile Florea și 
Mircea Nicorescu. Antrenorul 
Ferenc Sido, fost multiplu 
campion mondial (la C.M. din 
1953. la București, a cîștigat 
titlurile la simplu, dublu mas
culin și dublu mixt) va pre
zenta la Craiova pe : Tibor 
Klampar. 30 de ani. de 24 de 
ori campion al Ungariei, cam
pion mondial (1979) și euro
pean (1982) cu echipa țării 
sale si cîstigătorul locului I în ..Europa-Top 12" (1981); Zsolt
Kriston. 23 de ani. al .. 16-lea 
în Europa si al 28-lea în lu
me. are în palmares locurile

OE MASĂ
10 și 11 in „Masters" ; Janoș 
Molnar, 22 de ani, locurila 
19 în Europa si 46 uj lume, 
are de asemenea cîteva per
formante valoroase.

Așadar, oaspeții sînt pose
sorii unor „cărți de vizită* 
care atrag oriunde spectatori 
și de care tin desigur seamă 
și sportivii craioveni. Dar ju
cătorii de tenis de masă de 
la Universitatea Ci-aiova știu 
de la colegii lor, fotbaliștii, că 
vor juca nu cu niște „cărți de 
vizită", ci cu sportivi care, cu 
toată valoarea lor recunoscu
tă. au si ei puncte sau zile slabe. Iată de ce se cere din 
partea componenților campioa
nei României, cea mai valo
roasă formație a noastră. o 
mobilizare exemplară într-o 
ocazie rară, pentru a da în
treaga măsură a potențialului 
de care dispun, astfel înctt să 
obțină acasă un rezultat care 
să le dea dreptul să stea CU 
fruntea sus.



Al doilea turneu de baschet masculin Divizia ,,A" de polo

FARUL A PIERDUT PRIN..
NZRESPECTAREA REGULAMENTULUI

r»
SURPRIZA ZILEI STEAUA - PROGRESUL 10-6!

BRAȘOV. 21 (prin telefon). 
Cel de al doilea turneu de bas
chet masculin din cadrul cam
pionatului national a debutat 
cu un meci, devansat. Steaua 
— Carul. Partida a avut un 
epilog nedorit, deoarece con- 
stănțenii. neavînd trei jucători 
de peste 2 m. au Pierdut întîl- 
nirea cu scorul de 0—2 (con
form regulamentului întrecerii).

S-a discutat totuși un meci 
amical in care steliștii au cîș- 
tigat cu 115—65 (56—16).

POLITEHNICA IAȘI — DI
NAMO ORADEA 76—66 (37—
36). A fost o oartidâ echilibra
tă. interesantă. Echipele _ au 
luat avantaj pe rînd. Pînâ In 
min. 16 au condus orădenii. 
care lăsau impresia că vor ob
ține victoria, dar au fost ega
lați la 26 Din acest moment 
Inițiativa a trecut de partea 
studenților care, bine îndrumați 
de oe margine de antrenor, au 
realizat faze spectaculoase F 
au obtinut o victorie meritată 
care-i anunță candidați la pri
ma crupă valorică a campiona
tului. Au marcatr Măguresn 31 
Mihăilesrn 17. Dănăilă 10. Ta
ker* 10 Bahrin 8 pentru În
vingători. respectiv Szabo 20. 
Gellert 18 C Ilie 16 Kosa 8 
Răduleseu 4.

Foarte bun arbitrajul cuplu
lui brașovean FL Baloseseu — 
D. Crăciun

DINAMO - CARPATI 114— 
55 (54—23) în fata celei mai 
tinere formații din Divizia -A*, 
campionii au realizat un joc 
interesant. în care Juniorii 
de la Carnati au căutat să fie 
cît' mai aproape de valoroșii 
k>r adversari. A rezultat o În
trecere frumoasă, cu reușite 
spectaculoase de ambele părți

în care, normal, ciștig au avut 
campionii. Au Înscris: Brabo- 
veanu 22. Marinache 22. Vine- 
rcanu 18 (pînâ in min. 18 cînd 
a fost descalificat) Popovici 18, 
David 14. Uglai 12. Popa 4. 
Ivascencu 4. respectiv Iacob 10, 
Panaitescu 9. Madirjac 8. .Tza- 
chls 8, Reisenbuchler 6, Pintea 
6. Stelescu 4. Mitei 2. Mânu 2.

Au arbitrat bine V. Ilin (Ti
mișoara) si Z. Radu (București).

CELELALTE REZULTATE: 
I.C.E.D — Academia Militară 
85—62 (46—30). Rapid — CSU 
Brasov 65—67 (32—37). Steaua 
— CSU Sibiu 105—63 (47—28), 
Farul — „U“ Cluj-Napoca'69—62 
(34—30).

Carol GRUIA-coresp.

CLUJ-NAPOCA, 21 (prin te
lefon). — Hotărit lucru, acest 
al 3-lea turneu al campionatu
lui este cel mai oalpitant din 
ultimul an al nolo-ului nostru. 
Calculele hîrtiei sînt cotidian 
răsturnate. întrecerea stînd. în 
general, sub semnul neprevă
zutului. Vineri. în cea de ■ 
doua zi .lungă" a întrecerii, cu 
două reuniuni. STEAUA a pro
dus, dimineața, cea mai mare 
surpriză de oină acum. între- 
clnd net cu 10—6 (0—1, 3—0, 
3—1.
tata _____ _
BUCUREȘTI. Partida, avîntată 
și spectaculoasă, a avut un 
prim ..sfert* mai echilibrat 
după care tinerii steliști — 
bine conduși de pe bancă —

3—0,
4—4), pe experimen- 
echipă PROGRESUL

AII, START ÎS „CUPA
Turul campionatului Divi

ziei »-a încheiat dar ac
tivitatea formațiilor noastre 
fruntașe de rugby continuă, 
cu partidele din cadrul „Cu
pei României*, care sînt inau
gurate azi. In Capitală : Di
namo — Steaua — seria a 
IV-a (stadionul Olimpia. de 
b orele 10. arbitru Ionel Va- 
»ile) și Rapid București — Vul
can — seria a II-a (stadionul 
Giulești. orele 15.30 E Ma- 
Bolescu). Așadar. încă din 
startul ta trecerii, un Interesant 
derby Intre primele ocupante 
ale clasamentului eșalonului 
de elită al rugbyului nostru

Iată si programul celorlalte 
meciuri. programate duminică •

SERIA I : Metalurgistul Cu 
gir — Gloria P.T.T. Arad (sta
dionul Metalurgistul orele 11. 
V. Marinescu). Stiinta CEMTN

ROMÂNIȚI" IA RIJC6T
Baia Mare — Universitatea 
Timișoara (terenul „Dacia*, 
orele 11. FL Zamfir eseu).

SERIA A II-a : CAM. Si- 
bin — Rapid Buzău (terenul 
„Dumbrava*, orele 18 V. 
rondojan).’

SERIA A III-a : C.S.M. 
eeava — T.C. Ind. Midia 
vodari (terenul „Unirea", 
le 9,30. St Crăciunescu). 
rwl Constanța — Rulmentul 
Birlad (stadionul „1 
orele 13,00. P. Barbu).

6ERIA A IV-a : Mașini Gre
le Olimpia — R.C.
tesc (Stadionul Tei 
L. Ivănescu).

Celelalte echipe
A (R.C. Grivlta Roșie, Știința 
Petroșani. „Poli* Iași și „Pole
it Febe. Quj-Napoea) nu sfnt 
programate ta Drima etapă a 
„Cupei României*.

Chi-

Sb- 
Nă- 
ore-
Fa-

Mai-.

Sp. siudeo- 
orele 9,30.

divizionare

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE VOLEI
fVrmart din Dag I)

unor transferuri prin care la 
mai multe divizionare -A” fe
minine au fost aduse junioare 
ta.entate cu calitătL Este de 
dorit ca aceste tinere să te 
afle in atenția tehnicienilor In 
procesul de pregătire, să lu
creze mai mult si mai bine, să 
Ce introduse cu curai în echi
pe pentru a li se da posibili
tatea să-si îmbogățească tehni
ca si experiența de joc. Pen
tru că de la ele se așteaptă un 
suflu nou care să determine o 
mai ridicată competivitate in
ternațională a voleiului nostru 
feminin Este nevoie Insă. In 
general la cluburi, de o calita
te a muncii a pregătirii, mai 
ridicată. Tot miine este progra
mată si etapa a doua a campio
natului masculin. (M. Fr.).

LOTURILE DIVIZIONARELOR
In actuala ediție, a 34-a, a Di

xie! „A- feminine di volei, parti
cipantele vo< avea la dispoziție 
următoarele loturi :

CALCULATOEUL BUCUREȘTI ; 
Constanța Militaru (23 de ani ; 
1,81 m). Elen Sander (27 ; 1.74), 
Aurelia Ciobanu (23 ; 1,67), Nlco- 
leta Stanciu (22 ; 1,«2), Cristina 
Blralon Zamfir (22 ; 1,77), Seve-
llna Tudorache (22 ; 1,76), Paula 
Păvăloale (21 ; 1,74), Mihaela loan 
(20 ; 1,67), Viorica Nlculescu (20; 
1,79), Marcela Mărgăritescu (19 ; 
1,77), Elena Negulescu (17 ; 1,87), 
Andrea Szakacs (17 ; 1,73). An
trenor : Traian Marinescu.

CHIMIA RM. VILCEA : Corne
lia Tudoroiu (36 ; 1,65), Marilena 
Dublncluc (33 ; 1,72), Volodla Ce- 
buc (29 ; 1,77), Mihaela Mircea 
(28 ; 1,67). Liliana Urdea (24 ;
1,68), Alarlsa Clucă (22 ; 1,76),
Mihaela Muntean (21 ; 1,75), Li- 
ilana Hermeneanu <20 ; 1,71), Ga
briela. Denghel (20 ; 1,64)), Ioana 
Llteanu (20 ; 1,78), Dorina Gher- 
ghev (17 ; 1,70), Natalia Dull că
(17 ; 1,77). Antrenor : Lucian
Cristescu.

DINAMO BUCUREȘTI : Mariana 
lonescu (34 ; 1,79), Victoria Ban- 
du (31 ; 1,78), Irina Petculeț-Ve- 
llcu (27 ; 1,89), victoria. Geor
gescu (27 ; 1,77), Doina Moroșan 
(27 ; 1,79), corina Crivăț-Moraru 
(25 ; 1,77). Nlcoleta Iancu (19 ; 
L78), Mirela Pavel (19 ; 1,76),
Ottilia Szenkovics (16 ; 1,82),

PROGRAMUL ETAPEI 
MASCULIN: Baia Mare: EX

PLORĂRI — CLS.M.U. SUCEA
VA si STIINTA MOTORUL - 
DINAMO BUCUREȘTI: Zalău: 
ELCOND DINAMO — CALCU
LATORUL BUCUREȘTI; Bucu
rești: STEAUA — AS. A E-
LECTROMUREȘ TG MUREȘ 
(sala Floreasca ora 8): Oradea 
C.S.U. ALUMINA - RELO- 
NUL SA VINEȘTI Mecul
TRACTORUL BRAȘOV — U- 
NIVERSTTATEA CRAIOVA a 
fost aminat pentru 17 noiem
brie.

FEMININ București: CAL
CULATORUL — MARATEX 
BAIA MARE (sala Olimpia 
ora 15-30) si DINAMO — ȘTI
INȚA BACAU (sala Dtaamc 
ora 10) ; Rm Vilcea: CHIMIA 
— FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI: Constanta: FARUL — 
UNIV. CRAIOVA.

„A“ FEMININE
Georgeta Ene (16 ; 133). Georgeta 
Lungu (20 ; 1,76), Dana Coțovea- 
nu (18 ; 1,79). Antrenor: Doina 
Iv An eseu.

FARUL CONSTANȚA : Harta 
Enache (S3 ; L7S). Dotai ța Po
pescu (26 ; l.SS). Margareta LAluț 
CM ; 1.71), Gabriela Vulpe <24 ;
1.76) .râer.i Caradlma (23 ; IAD.
Elena Piron (23 ; 133). Gulr.tza
Gelll (23 ; 1,72), Daniela Androne 
(15 ; 1,78) Mir ila Cazangiu (16 ;
1.76) , Mirela Nlstor (16 ; 132),
Mihaela Rădulescu (ÎS ; 1,75), E- 
lena Peteu (16 ; 1,76). Antrenor: 
Dorin Jitaru.

CHIMPEX CONSTANȚA : Lilia
na Văduva (30 ; 1,77), Emilia Mâ- 
năilă (29 ; 1,77), Elena Dudu 
(25 ; 1,72), Mioara Blstriceanu-Pa- 
raschlv (24 ; 1,72), Tatiana Culea 
(23 ; 1,79), Victoria Crlstea (20 ; 
1,75), Roxana Avram (20 ; 1,73), 
Roxana Mărăcineanu (20 ; 1,74), 
Mihaela Deaconu (20 ; 1,79), Ro- 
dlca Oancea (19 ; 1,78). Eugenia 
Dumltrașcu (27 ; 1,75), Ileana
Geambașu (26 ; 1,76), Camelia Pe- 
trlșor (20 ; 1,85), Viorica Geapana 
(18 ; 1,78). Antrenor : Lucian To- 
pclov.

PENICILINA IAȘI : Kate Tca- 
cenco-Talaba (25 ; 1,77), Gabriela 
Coman (24 ; 1,71), Iulia Moldo- 
veanu (22 ; 1,85), Gabriela Bordei 
(22 ; 1,83), Daniela Bordel (20 ;
1.77) , Mariana Bejenaru-(23 ; 1,80), 
Tatiana Popa (18 ; 1,83), Gabriela 
Balaur (17 ; 1,76), Mariana Sturza

(17 ; 1,77), Daniela Smerea (M ; 
UI), Felicia Gelatu (19 ; ‘ —
Marcela Gilcă (20 ; 1,75).
■or : Nicu Roibescu.

C.S.U. GALAȚI : Lucia 
(» ; 1,76), Crtaa Răuță (23 . ____
Manuela Birsan (19 ; 1,74), Car
men Bobe (20 ; 1,79), Speranța 
GAman (20 ; 1 jl), Maria Muscă 

1,X>. Camelia Crișovan (18;
Gabriela Cojoearu 

Ileana Berdllă (24 ;
en Kadar-Mlhai’.oviel 
Maria Mitltelu (21 ; 
Ghgs (18 : 1.7S). Ema 
D8 ; 1.79). Cristina Bălașa 

1.74). Vasilica Ciobotă (18 ; 
Antrenor : Traian VUsan.

CLS.M. LIBERTATEA SIBIU : 
Anee Beșta (16 ; 1.76), Luminița 
Roșea (28 ; 1.13), Mirela Popovi- 
‘ iulîana Răceen

Daniela Mărginean 
(M ; IAD Anellise Boltres (34 ; 
1.W), Renale Marcus (23 ; 1.78). 
MarineLa Țurlea (27 ; 1.67). Angela 
HL* (39 ; 1.73) Doina Bischln (29; 
l.W), Marcata Pripiș (34 ; 1.7»).
Dana Ungureanu (33 : 1.77). An
trenor : Gheorghlță Mareș.

UNIVERSITATEA CRAIOVA S 
lăarina Barbu (23 ; 1,73), Lumi
nița Băilță (19 ; 1.69). Viorica
Bondoc (38 ; 1.66), Martaela Buz
dugan (19 ; 1,77). Carmen Cuej- 
Aeanu (31 ; 1.76). Aurelia Dobre 
CU ; 1.TD, Tanța Drățol (19 ;
1.73) , Iulian» Enescu (38 ; L78), 
Lucrețta Murea (34 ; 1.71). Mariana 
Miron (U ; LM). Moalea Șusman 
(M ; 1.76). Camelia Tomed (23 ;
1.74) . Mariana Toce (M : 1.63) ;
Camera Ursache (24 ; 1.74). An
trenor : Ion Conatantlnescu.

ȘTIINȚA BACAU : Nina Cuctu- 
reaau (23 ; ÎAJ). Margareta Pis- 
c^ru (29 ; 1,71), Marilena Bogdan 

Doina Mangeac (34 ;
-----  ------- 1.74), 

Da- 
.--- . ------  Mioara

(18 ; 1.72), Gabriela 
(16 ; 1,73), Daniela
1,85). Antrenor : Vlr-

138).

1,77), 
Antre-

Tocaci 
; LM),

(23 ;
1.W),
(*4 :

1.81),
CTo-

(i» ;

•PROBLEMATICA EDUCATIVĂ A SPORTIVULUI DE PERFORMANTĂ
Consiliul municipal pentru educație fizică șl sport, !n colabo

rare cu Centrul de perfecționare a cadrelor din c.n.e.f.s. și 
cu Centrul de Cercetări Științifice, sub auspiciile Universității 
£“ItuYal-9tlintlflce dln București, organizează luni, 24 octombrie 

la orele 12,30, ta sala „Dalles”, a doua „masă rotundă”, 
condusă di prof. unlv. Ion Șlclovan, cu temele :

„Educația prin muncă ta general șl prin munca sportivă ta 
•Pecia] a sportivului de performanță ; — patriotismul socialist, 
element fundamental al existenței sociale a sportivului din țara 

premisă a motivației majore a gindlril și acțiunii

Participi la dezbateri M. Staneu, președinte al C.M.E.FJ8. 
București, prof. Claudia Slmloneacu, antrenorul emerit Victor 
Moelanl, prof. Ioan Mureșan.

(M ; 1,71), r *-- ------j
1,71), Elena Cordun (23 ; 
Eugenia Panait (19 ; 1,69), 
nlela Blânaru (16 ; 1,7»), 1 
Munteanu ----- --------
Bordeianu 
Buniea (15 ; 
gll Moșescu.

flacaba 
Mariana Apostolescu (26 ; 1,70), 
Luda Ettz (24 ; 1,77) Mariana Ol- 
teanu (22 ; 1,77), Emilia Nedelcu 
(17 ; 1,87), Daniela Drăghld (11 ; 
1,78), Corina Olteanu (17 ; 1,74),
Daniela Iacob (16 ; 1,78). Antre
nor : Sandi Chlriță.

MARATEX BAIA MARE î Ma
riana Dăscălescu (25 ; 1,72), Ma
riana Kosa (24 ; 1,80), Valerica 
Maier (23 ; 1,82), Vasilica ‘ 
(22 ; 1,77), Fidelia Crișan 
1,94), Viorica Szekely (22 ; 
Nlculina Bujor (22 ; 1.79), 
Codrea (19 ; 1,80), Violeta 
(18 ; 1,80), Aurelia Zaharia (II ; 
1,86). Antrenor : Cornel Săvolu.
• Jucătoarele subliniate aînt 

noi tn loturile respective.

ROȘIE BUCUREȘTI S 
Apostolescu -----

MAțu
(» ;

1,«), 
Tanța
Dinu

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 1» OCTOM

BRIE 1983

Categoria 1 (12 rezultate) ț 1
variantă 25% — autoturism .Da
da 1300“ : Categoria 2 (11 rezul
tate) : 1 variante 109% a 11.832 
lei si 70 variante 25% a 2.958 lei ; 
Categoria 3 (10 rezultate) : 41
variante 100°/. a 1.334 lei sl 982 va
riante 85% a 334 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 83.811 
ld.

Autoturismul .Dada 1800“ da

•
s-au impus tot mai autoritar, 
Îndeosebi prin contraatacuri 
fulgerătoare, ce au urmat para
delor excelentului nortar Dia- 
eonu. Formația antrenată de 
Gh. Zamfirescu si Fr. Crișan 
a obținut astfel. într-o manieră 
incontestabilă, cea dinții victo
rie a sa mai importantă, prin 
golurile lui Ilea 3, lies 2, Nuțu 
2, Oprișan, Neagoe, I. lonescu, 
in timp ce pentru Progresul au 
marcat: Tătani 2, Mădescu 2, 
Gh. Ion, Florincescu. Bun ar
bitrajul clujenEor R. Nichita și 
V. Burdea.

RAPID — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 8—6 (1—1, 2—1, 1—2, 
4—2). Cea mai echilibrată par
tidă ■ programului matinal. 
Clujenii. în marcantă revenire 
de formă — vizibilă chiar 
seara precedentă, cind au 
trecut, mai puțin scontat. 
Progresul București — au 
o replică foarte viguroasă 
voriților. care au ciștigat, 
tuși, pe merit Realizatori: 
Hă 3, Ariene 2. Ragea, Tschilt- 
sehke, Schervan, respectiv Col- 
eerio 3, Sebok 2. Olpreteann. 
Au condus R. Schilha 
Karacsony

CRIȘUL ORADEA — 
24—9 (7—1. 7—3. 6—2. 
Gordan, ta lupta pentru cuce
rirea titlului de golgeter, a

dir. 
ln-

fa- 
to- 

Ga

li 8t

CNASE
4-3).

In
avut o reușită personală: 10 
goluri! Au arbitrat: C. Frățilă 
și Ar. Szeeseny.

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.L. TIMIȘOARA 12—6 * '
4—1. 4—1. 
Ciobăniuc 
Moiceanu, 
Andreescu
V. Goian __ ______

Partidele de după amiază 
avut desfășurări normale 
s-au încheiat cu rezultate 
teptate, echipele creditate 
prima șansă valorificînd- o 
deplin. Rezultate : 
SUL — C.N. A.S.E. 13—8 (3—1, 
3—1, 3—5, 4—1), RAPID — LL 
TIMIȘOARA 15—8 (5—0, 2—3, 

DINAMO — VO- 
4—1, 2—1, 

STEAUA 
1-2, 3-5).

(3-1,
1—3). Au marcat: 

5, Dan 4, Gliiță 2> 
respectiv Fărcuță f. 
2, Manea 3. Arbitri: 

și Gh. Nistor.
au
Și 

aș- 
cu 
pe 

PROGRE-

2—2. 6—3), 
INȚA 12—4 (1—1,
5—1), CRIȘUL — 
13—10 (4-2, 5—1,

Sîmbătă și duminică ulti
mele două etape ale turneului 
de la Cluț-Napoca. cu tot atl- 
tea derbyuri: Crișul — Rapid, 
respectiv Dinamo — Crișul. 
Iată programul complet: sîm
bătă. de la ora 16. Steaua — 
I.L.T.. Voina - C.N.A.S.E., 
Dinamo — Progresul. Crișul — 
Rapid; duminică, de la ora 9, 
C.N.A.S.E. — I.L.T., Steaua — 
Voința. Rapid — Progresul, Di
namo — Crișul.

Geo RAEȚCHi

A Începui campionatul de regularitate $l rezistenta

CU MOTORETA „MOBRA“n PE DRUMURI DE MUNTE

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

MUNICIPIUL GH. GHEOR
GHIU-DEJ. 21 (prin telefon). Ra
dul motoretelor „Mobra“ reunește 
an de an pe toți fruntașii moto* 
delii mul ui. alergători de viteză, 
motocroa si dirt-track. pentru un 
veritabil campionat de regulari
tate si rezistentă. De data aceas
ta, .cartierul general" al compe
tiției a fost instalat în orașul de 
De Trotus. unde au loc plecările 
si sosirile in cele patru etape 
care în final vor însuma aproape 
900 de km. 
categoriile.

La startul 
Bniat peste 
10 cluburi 
(printre care sl 4 fete). Plednd 
din minut In minut, alergătorii 
*u avut de parcurs un traseu ex
trem de dificil pe ruta Mun. Gh 
Gbeorghiu-Dei — Ră că ci uni — Ro
man — Bae u — Scorteni — Tg 
Ocna — Mrn. Gh. Gheorshiu-Dej 
(297 km), cu o porțiune de drum 
forestier de peste 30 km. care 
traversează muntele Culmea Pe
tri dea. Pe carnetele de bord au 
figurat 6 puncte de control orar 
si 4 de trecere. Intre care Pilotii 
au trebuit să realizeze medii o- 
rare de 45 km. Prin urmare, 
traseul a impus motociclitilor 
dozarea efortului sl dezvoltarea 
unei viteze corespunzătoare. în
trecerile desfăsurîndu-se în con
dițiile respectării stricte a regu-

pe drumuri de toate

primei etape s-au a- 
80 de concurent! din 
Si asociații sportive

Iilor de circulație. Surprizele au 
început din start, unde rftive 
sportivi au fost penalizați pentru 
că nu le-a pornit 
timp regulamentar, 
tinuare duritatea 
triat pe alergători ____ _____
tialul fizic, tehnic si al cunoștin
țelor mecanice, precum și după 
gradul de pregătire a mașinilor 
respective. 47 de motociclisti. în
tre care si sportivele Doina Pc- 
pescu. Otilia Pauca si Carmen 
Bîrsan (tonte de la C.S.T.A. 
București) au reușit să sosească 
cu zero puncte penalizare. Prin
tre performerii etapei inaugurale 
s-au mai aflat motocrosistii E. 
Milliner. P Titilencu. Gh. Oproiu, 
Al. Enoeanu E. Laub. C. Go
ran, P. Luc >ci. viteziștil M. Me- 
dncescu. P Forto si alergătorul 
de dirt-track Al Pîs.

Vineri, rn’iul a străbătut o •- 
tapă de 224 km (Mun. Gh. Gheor
ghiu-Dej — Slănic 
Soveia — Panciu 
Gheorghiu-DoO. cu 
munții Vr mcei si 
sîmbătă sînt > 
neață. o curs?
seara o etapă 
km.

Raliul se va încheia duminică 
cu un circuit de viteză în centrul 
Municipiului Gh. Gheorghiu-Dej.

Paion IOANIȚESCU

motorul ta 
iar in con- 
traseulul l-a 
după noten-

Moldova — 
— Mun. Gh. 
drumuri prin 
Nemîra. iar 

nroeramate. dimd- 
ă de 254 km. Iar 

de noapte — 68

MIINE, PREMIUL
Viitorii drlverl ai curselor 

trap se vor Întrece miine dimi
neață pe hipodromul din Ploiești 
ta Premiul clasic care le este re
zervat. Printre participant! se vor 
afla Rural, Retuș, Gogol șl alții. 
Va fi o cursă aprig disputată, 
deoarece orice aprantl dorește 
u-ș: Înscrie numele ta palmare
sul acestei prestigioase curse de 
semifond. Din programul rii^i 
mal remarcăm prezența unor tră
pași de valoare ca Trifoi, actua
lul dștlgător de derby. Solstlțiu 
Șl Frenetica, recentele revelații, 
precum șl Bon, campionul 8 ani
lor. Deci o reuniune cu bune per
spective

Din reuniunea di joi am remar
cat dubla victorie a formației 
R. L Nlcolae. cu Hemona, ta 
principala cursă a zilei, șl eu 
Spuma, o mlnză excelent forma
tă, cu un trap perfect șl acțiune 
splendidă, a cărei rezervă de se
cunde este mare. Tot două victo
rii a obținut șl I. Oană, eu Re
lativa, ta frumos progres, și eu 
Mantu, pe care handicaperil l-au 
cam neglijat -după victoria de 
joia trecută. Laminor, frumos an
gajat de G. Solcan, și-a spulberat 
adversarii ta final, doved!ndu-se 
un mlnz dl mari perspective. 
Surpriza zilei a produs-o Hublou, 
pe care «nărui V. Mihal, la cea 
de a patra ieșire publică, șl-a

sn
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APRANTIILOR

susținut calul în finalul probei 
cu un zel demn de remarcat. Cu
surgiu, cu M Iorga In sulky, 
șl-a înșirat adversarii pe drum, 
victoria nefiindu-i in nici un mo
ment periclitată.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Spuma (R. I. Nlcolae) 1:38,5,
2. Honorlcă. Cota : cîșt. 2, ord.
30. Cursa a II-a : 1. Relativa 
(Oană) 1:29,4, 2. Ataia. Cota:
cîșt. 1,40, ord 10, ev. 18. Cursa a 
in-a : 1. Laminor (Solcan) 1:33,4, 
8. Delicat. 3. ‘ ~ '
1,80, ord. 10, 
317. Cursa a 
(Oană) 1:35,2, 
Cota : cîșt.
triplă 428. 
moca (R. 
Somon, 3.
3, ord. 28. __  _. ___  __ ___
Cursa a Vl-a : 1. Hublou (Mihal) 
139,2, 2. Siliciu, 3. Manuc. Cota: 
cîșt. 3, ord. 46. ev. 48, ord. triplă 
6S7, triplu 2—4—6 210. Cursa a 
Vll-a : 1. Cusurgiu (M. Iorga) 
1:37.3, 2. Odoreu. Cota : cîșt. 1, 
ord. 5, ev. 47.

Inișor. Cota : dșt. 
ev. 41, ord. triplă 

IV-a : 1. Mantu
2. Saliva, 3. Secret
ord. 80, ev. 8, 

Cursa a V-a : 1. 
I. Nlcolae) 1:28,1, 
Dorobanț. Cota : 
ev. 2, ord. triplă

1,

»2a

I
I
I
I

A. MOSCU

ADMINISTRAȚIA D£ STAT LOTO PRONOSPORT INTORMEAZĂ
la categoria 1, a fost obtinut de 
Scorțaru Florin din Gura-Humo- 
rulul, jud. Suceava, care mal ob
ține si o sultă de alte dștlguri 
de categoria a 2-a si a 3-a.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 81 OCTOM

BRIE 1983

Extragerea a II : 28 52 3 50 1 8
80 24 26

FOND TOTAL DE C1STIGURI !
1.880.696 lei. din care 59O.M0 lei 
report la categoria L

MIINE PUTEȚI CIȘXIGA3

Extra cerea I : 16 78 53 82 13 45
M M 83

a De la agențiile Loto-Prono- 
sport se mai pot procura numai 
astăzi bilete cu numerele alese 
de dv. pentru tragerea Loto 8 de

I
I

PE*] 
fon), 
cu... 
în s,u 
meci 
pru. i 
tide < 
mult 
blic ț 
moșul. 
Jiul n 
plexat 
sonore 
fată, 
cu ini 
niversi 
ei de 
bună i 
de la 
si a : 
litate, 
echitat 

Din 
două 
naja c 
de sti 
resante 
20, Că 
in exti 
de bu 
Bălută 
Lung I. 
tîrziu.
Pe con 
nic. ds 
ception 
SÎ in> 
nile

La r 
sistenț; 
vitură 
Iută, ( 
Lung ! 
se înd 
minute

INTRE:

Sîmbă 
partida 
— C.S. 
30 000 dl 
tribunei» 
(ce bine 
sînt pro 
partidele 
la o ir 
toate su 
dlștil cu

1. RĂPI
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Petro
9. Corvi 

Jiul 
Dinar 
A.S.A 
Steau 
Sport: 
S.C. 1 
F.C. I 
Polițe 
Chi ml

F.C. 
F.C. 
Univi 
F.C.
Dună
C.S. •

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

• Susp 
mai 1983 
mal cine 
aduse ar 
goviște) î 
3 săptăml 
ta meciul 
Rapid, a 
injurioase 
ceea ce, 
eliminatei 
ta aceastl 
tare, Agii 
suspendar 
cu atît m 
ba de UI 
VIZIA „A
• Pentr 

ciul cu L 
pile Bacă 
6 etape, 
produs ta 
trenorul i 
care va f 
sperăm, a 
tre Colegi 
lor, a lnt 
«piritele.
• Repet 

lovituri d 
portarul a 
executarea 
foc pe cel 
puș, ta mi 
Borșa, doi 
șl Toth) 1< 
au fost S 
1 ANI, tar 
gat eu re: 
Minerul B: 
de 5 ooo d< 
sancțiunii»

duminică 
va avea 1 
Ut. ta salt 
greșul din 
eovld nr. 
vor fl ani 
radio ta < 
menea, avi 
tru depun < 
tlctaare la 
deosebit < 
care oferă 
moașe sati 
inspirați it 
sportive.



Azi. pe stadionul „23 August", cu începere de la ora 13-,30 Ernst Happel: -

Al DOI Lf A CUPLAJ INTEBBUCUDf ȘTI AN Al SEZONULUI: FOTBALUL A ÎNREGISTRAT PROGRESE
SE DESMINTE

SP. STUOfNJISC - RAPID Șl DIAAMO - SIIAUA

Ie
pe,
kse
Un
as-

(0) 
(0) 

timp

•e

ire

JIUL 1
UNIV. CRAIOVA 1

Stadion Jiul ; teren bun ; 
ideal pentru fotbal ; spectatori
circa 13 000. Șuturi : 15—13 (pe poar
tă : 7-5). Corners : 2-5. Au marcat: 
CURA (min. 55). respectiv NEGRILA 
(min. 88).

JIUL : CAVA) - V. Popa, Neaga, 
M. POPA. P. Grigore — Varga. MUIA, 
Stana (min 8$ Dosan) - Stolnescu 
(min. 55 Lasconi), CURA. BALUȚA.

UNIV. CRAIOVA : Lung - NEGRILA. 
1ILIHOI, ȘTEFANESCU. Ungureanu - 
[ICLEANU, Ad. Popescu, Donose 
(min. 77 Bical. Irimeseu — Geolgău 
(min. 77 Bicu), Cămătaru.

A arbitrat foarte bine I. Crăciu- 
nescu ; Io linie : Gh. Constantin «i 
A Mițoru (toți din Rm. Vîlcea).

Cartonase galbene : CAMÂTARU, 
VARGA. IRIMESCU, P. GRIGORE.

Trofeul PetKhovschi : 9.
Lo speranțe : 1—0 (0-0).

Cuplajul de azi programează 
tradiționalul derby al fotbalu
lui nostru, meciul Dinamo — 
Steaua. Partida de azi va fi 
cea de a 71-a (prima a avut 
loc în campionatul 1947—48). 
Dinamo a cîștigat pînă acum 
de 28 de ori. 26 de întîlniri 
s-au încheiat la egalitate, iar 
16 au revenit formației Steaua. 
La Dinamo nu vor evolua azi 
Nemțeanu, Iamandi și V. Ra
du, in continuare accidentați 
după cum Țălnar și Mulțescu 
sint incerți și se fac eforturi 
pentru recuperarea lor. Steaua 
anunță „ll“-le obișnuit.

Deși mai vechi din punct de 
vedere cronologic (prima întîl- 
nire s-a disputat în campiona-

tul 1938—39). datorită... fluc
tuațiilor de campionate in cane 
au activat cele două formații, 
jocul Sportul studențesc — Ra
pid nu a ajuns decît înaintea 
ediției nr. 15. Studenții au cîș- 
tigat două partide. 8 s-au în
cheiat la egalitate, iar ferovia
rii au învins de 4 ori. Pentru 
meciul de azi ambele comba
tante anunță loturi incomplete: 
de la Rapid va lipsi Sameș, ac
cidentat în meciul cu C. S. 
Tirgoviște și Ion Ion, ultimul 

. suspendat pentru cumularea a 
două cartonașe galbene ; ca de 
altfel și M. Sandu, de la Spor
tul studențesc.

Fluierul de Începere la ora 
13,30.

PE TOATE CONTINENTELE LUMII"

he- 
adă 
Re
pin, 
dat

ns 
boi.
Ini 

pai 
gur 
ler-
ex-

insis- 
dreap- 
vițeză 

_________ ______ j din 
voie, in plasă. Din acest mo
ment Universitatea se Va nă
pusti peste adversar, dar mul
tă vreme acțiunile nu vor avea 
claritate. în min. 81, petroșe- 
nenii au fost foarte 
de

deschid scorul : Bătută 
tă la o minge pe partea 
tă. centrează din plină 
fi CURA reia splendid,

iu-

aproape 
2—0 o combinație Varga 
Bălută Incheindu-se cu un 
al ultimului, de la i D. 

care Lung îl scoate In cor-

Bă- 
D€ 
ee 

ipte 
lele

«ut
pe___ ______ _ _ _____ _
oer. în min. 85. Bîcu reia pu
ternic cu capul, dar Cavai re
tine. Ca două minute Înaintea 
fluierului final, reconfirmîn- 
du-și specialitatea deciziilor de 
ultim moment, NEGRILA reu
șește să egaleze, șutind necru
țător. sub bară, din interiorul 
careului.

Eftimie IONESCU
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Icuri

Un zimbet pe stadion

Ca tn

DINAMO — STEAUA

Zice Rednic, ca 
profetul:

Să-ți iau punctele 
recurg

La figura cu 
„magnetul"

meciul cu 
Hamburg

șl catren de 
CLENC1U

OLIMPICII DIN NOU IN ACTUALITATE
(Urmare din pag. 1)

la Eu. 
schimbai 
lotul, a- 
cele mai 
club sau 

re-

După tafrîngerea de 
Vîlcea. Olanda și-a 
aproape in întregime 
pelînd la titulari din 
puternice echipe de
la component! ai primei 
prezentative a tării (Silooy, 
Keukens, Brocken, Houtman).

A fost la Utrecht an exa
men greu pentrji olimpicii 
noștri, pe care, grație anei 
frumoase dăruiri, ei l-au tre
cut cu bine, prețiosul punct 
cîștigat păstnndu-le șansele 
de calificare. Dar greul abia 
începe. Iată, văzîndu-șl com
promise șansele în 
riile Campionatului 
Italia își îndreaptă 
tenția spre echipa 
Federația din tara 
mondiale a anunțat 
ciul de la Brașov, 
re» viitoare, un lot 
numai eu jucători din i 
divizie. Au fost cooptați 
lotul olimpic trei dintre jucă
torii care au evoluat ta prima 
echipă în recentul meci cu 
Suedia (F. Baresi, Vierchowood 
și Bagni), alături de care au 
fost aduși cei mai buni jucă
tori din reprezentativa de ti
neret. care a cîștigat meciul 
de la Slatina, din prelimina
riile C.E. de tineret. E_ vorba 
de. Batlistini. 
și Righetti, ca 
nem că Galii, 
saro (toți de 
Sabat», de la 
Iorio, de la Verona, stat nume 
cunoscute, jucători consacrat!.

Sigur fată de lotul prezen
tat în primul mecî din preli
minarii. cel de la Belgrad, alt
fel se prezintă situația li Ir. 
tabăra olimrricilor noștri. Ca 
si ta partida de la Utrecht, 
pentru meciul cu Italia a fost

prejjmina- 
european, 
serios a- 
olimpică. 

campioanei 
pentru me
de miercu- 

puternic. 
prima 

I ta

Ferri, Monelli 
să nu mal spu- 
Contratto. Mas- 

la Fiorentina)., 
Inter, Fanna și

adevărat 
cuprinde 

CM 
participare in preli- 
olimpice. Iată de ce. 
avem tot temeiul să 
de la fotbaliștii noș- 

măsnra
CALIFI-

anunțat un lot cu 
reprezentativ, care-i 
pe cei mai buni jucători, 
drept de 
minariile 
miercuri, 
așteptăm 
tri • comportare pe 
obiectivului propus.
CAREA LA TURNEUL FINAL 
AL J.O. Lotul olimpic POATE 
SA-SI ÎNDEPLINEASCĂ A- 
CEST OBIECTIV. Este o cin
ste pentru fiecare jucător să 
ia parte la un turneu final 
olimpic, cum va fi cei de la 
Los Angeles.

în lotul olimpic actual 
află jucători cons acra ți pe 
internațional. Ne gîndim 
Lung, Ungureanu, 
Mulțescu, după cum 
cel mai noi component! ai lo- 
tului national — Iovan, 
vilă. Coraș, Hagi. Balint 
meciul de la Brașov va 
stltui un nou prilej de 
mare. Față de partida de la 
Utrecht, lotul olimpic benefi
ciază si de prezenta lui Geol
gău, Movilă si Văetuș, care 
au fost pînă acum accidentați. 
Avtnd tn vedere comportarea 
acestui lot. este potrivit să 
spunem că meciul de miercuri, 
cu Italia, din preliminariile 
J.O.. poaie constitui un bun 
prilej de reabilitare pentru Ju
cătorii care s-au aflat pe te
renul din Wrexham, la 
neverosimil 0—5 din 
cu Tara Galilor. Este 
de Lung. Ungureanu, Irimeseu, 
Coraș, care trebuie să demon
streze că acolo a fost, cu a- 
devărat, un accident si că va
loarea lor e cu totul alta, du
pă cum Balint si Lăcătuș vor 
avea si el ocazia unei revanșe 
în fata fotbaliștilor Italieni du
pă tafrîngerea la care au luat 
parte in meciul de tineret de 
la Slatina.

în vederea partidei de 
miercuri, antrenorii Gh. Stai- 
cu și C. Frățilă au 
pentru duminică, ora 
hotelul Carpați din 
următorul lot de 
Lung și Speriata — 
Bărbulescu. Iovan.
Zare, Ungureanu, Bogdan — 
fundași ; Mulțescu, Movilă, 
Irimeseu, Pană. Balinl — mij
locași : Geolgău, Coraș, Hagi, 
Văetuș. Șoiman. Lăcătuș — 
înaintași.

convocat
10. la
Brasov, 

jucători : 
portari ;
Stancu,

•e 
plan 

la 
Irimeseu, 

pentru

con- 
nflr-

acel 
meciul 
vorba

TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
Și după etapa a 8-a a Divi

ziei „A" seria recordurilor se 
menține tn competiția sportivi
tății dotată cu „Trofeul fair- 
play Sportul". Din păcate este 
vorba despre recoduri la capi
tolul indisciplină : echipa C. 8. 
Tirgoviște a recoltat simbăiă 5 
cartonașe galbene și unul roșu 
(Agiu) ; Aelenei este primul 
jucător cu 4 cartonașe galbe
ne la activ, el urmînd, con
form regulamentului, să mai 
stea o etapă pe tușă; Agin a 
fost suspendat 5 etape (alt re
cord al actualului campionat). 
Trăg'nd linie șl adunând, echi
pa C. S. Tirgoviște a pierdut 
după etapa a 8-a 55 de puncte, 
ajungînd la numai 5 puncte 
de zestrea „lanternei" Univer
sitatea Craiova.

Situația după 
„Trofeul fair-play 
următoarea :

8 etape în 
Sportul" este

1. DINAMO 280 p
2— 3. DUNĂREA C.S.U. 270 p

POLI. IAȘI 270 p
4. F.C. BAIA MARE 265 p

5— 6. F. C. ARGEȘ 260 p
F. C. BIHOR 260 p

7—11. A.S.A. TG. M. 255 p
F. C. OLT 255 p
JIUL 255 p
PETROLUL 255 p
RAPID 255 p

12—13. CORVINUL 250 p
a C. BACĂU »0 p

14—15. CHIMIA RM. V. MO p
STEAUA 240 p

18. SPORTUL STUD. 235 p
17. C. S. TGV. 170 p
18. UNIV. CRAIOVA 165 p

Față în față, miercuri, 
tr-un hol la „Intercontinental", 
cu Ernst Happel, nume ce
lebru in lumea fotbalului. Cu
noscut cu mai bine de 30 de 
ani in urmă ca jucător, la 
Rapid Viena și Racing Paris, 
el își datorează insă marea lui 
reputație ca antrenor. făcind 
treabă foarte bună pe oriunde 
a trecut : la Ado de Haag, Fe
yenoord. F. C. Bruges, F. C. 
Sevilla. naționala Olandei, 
Standard Liege și. acum. la 
Hamburger S.V. „Discutăm 
orice, mai puțin despre meciul 
de azi". stabilește el de la 
bun început, amintindu-și. ca 
argument la condiția .pusă, că 
in 1970. înaintea celor două 
manșe cu U.T.A.. toată lumea 
la Feyenoord se gînlea doar 
la... adversarul care urmează. 
„Care ar fi acesta ?“, se între
bau atunci toți. Ceea ce a ur
mat este, desigur, știut, 
pioana intercontinentală 
eliminată de o formație 
zis anonimă. Mă gîndesc 
actuala echipă a lui 
Happel, Hamburger Ș.V.. 
de notorietate mondială ■
cucerind în primăvară. în dau
na lui Juventus Torino. Cupa 
campionilor europeni —. dar 
renunț Ia o comparație cu 
„momentul Feyenoord" pentru 
simplul motiv că Dinamo are 
un trecut in fotbalul Europei 
șl, în consecință, o experiență 
competițională. Mă tentează 
insă o comparație de o cu to
tul altă natură și-l întreb pe 
amabilul interlocutor, in „des
chiderea" dialogului, ce drum 
a parcurs după opinia lui, fot
balul de la „Feyenoord" la 
„Hamburger S.V.". cele două

cam- 
fiind 
așa- 

că și 
Ernst 

este 
— ea

mari reușite semnate Happel, 
adică din 1970 pînă azi ?

— Dacă acceptăm că dincolo 
de fotbalul total practicat de 
Feyenoord și. cu precădere, de 
Ajax nu mai există nimic, pu
tem spune că din punct de 
vedere al tacticilor de joc nu 
s-au mai putut înregistra nou
tăți. Și, totuși, de atunci, fot
balul total, făcind prozeliți, a 
înregistrat însemnate progrese 
in absolut toate continentele 
lumii, îndeosebi in cel african, 
care, a nu se uita, a fost re
velația ultimei ediții a cam
pionatului mondial. Campioana 
lumii. Italia, n-a putut depăși 
Camerunul, in timp ce echipa 
lui Derwall, cealaltă finalis
tă, a pierdut in fața Algeriei.

— Apropo de dezvoltarea 
uniformă pe mapamond a fot
balului. Cum ați apreciat com
portarea in Spania a repre
zentantelor fotbalului Americii 
de Sud. Brazilia și Argentina? 
— După opinia mea. fotbalul 
cel mai bun și la ultimul cam
pionat mondial a fost cel pres
tat de Brazilia. Există in in
terpretarea jucătorilor din țara 
lui Peli acea îmbinare armo
nioasă intre plăcut și util, in
tre spectacol și rezultat care 
întrunește nu numai sufragiile 
marelui public, ci și pe acelea 
ale tehnicienilor. Cit privește 
pe Argentina, nu mă pot ab
ține de a vă reaminti că. în 
’78, acasă la ea. Resenbrinck 
a ratat, in penultimul minut 
al partidei. victoria echipei 
pregătită de mine. Olanda, tri- 
mițind balonul in bară de la 
cițiva metri. O. cit de mult 
mi-a lipsit Cruyff la Buenos 
Aires...

— Absența unui singur ju
cător. Cruyff, afirmați dum
neavoastră. și-a pus amprenta 
asupra comportării întregii e- 
chipe. Să înțelegem și in in
terpretarea antrenorului Happel 
că o mare echipă este de ne
conceput fără mari jucători ?

— Măcar, unu-doi. Cum au 
fost, la vremea respectivă, 
Pelă, Bobby Charlton. Becken
bauer, Cruyff, de care vor
beam, Van Hanegem ș.a., pen
tru echipele lor...

— Să deducem că. astă-seară, 
vă va lipsi Hrubesch ?

— Nu știu, nu răspund la 
întrebare. V-am avertizat doar 
să nu aducem vorba despre 
partida de astăzi...

Gheorghe NICOLAESCU

NECUNOSCUTA" DIN ECUAJIA CĂDERII CORVINULUI
(Rînduri despre o echipă care A FOST și care poate SĂ FIE)
DATELE PROBLEMEI. Sfîr- 

șitul sezonului trecut — locul 
6 In prima divizie, 6 jucători 
(Rednic, Andone, Klein, Gabor, 
Bogdan, Mateuț) în loturile re
prezentative. echipa de juniori 
I — campioană republicană ? 
la această oră — locul 17 in
clasamentul primei divizii fi
—4 in clasamentul adevărului. 
5 Jucători (Klein, Gabor, Văe- 
tuș. Bogdan, Mateuț) In lotu
rile reprezentative, echipa de 
speranțe intr-un anonimat Ine
dit pentru ultimii ani ; schim
bări mai importante în lot in
tre cele două ediții de cam
pionat : plecarea la Dinamo a 
internaționalilor Rednic și An
done, ta schimbul cărora au 
venii la Hunedoara Vlad, Stre
die șl L. ' Moldovan, 
cu Văetuș, care e-a 
casă.

„NECUNOSCUTA-, 
căderii neașteptate a Corvinului 
din zona superioară a clasa
mentului in cea a retrogradă
rii.

OPINII. Imediat după me
dul pierdut ta etapa trecută, 
pe teren propriu, cu Steaua 
(tafrîngere, ta primul rtnd, 
tactică), la mare supărare, a- 
euzele pornite din tabăra hu- 
nedoreană vizau pe toți și pe... 
toate : arbitrii, adversarii, ~ 
derația (mai ales „trio“-ul care 
nu de mult lucra cu spor ta 
conducerea clubului și echipei 
Corvinul. fără să mai ajute 
astăzi : Mircea Pascu, Mircea 
Lucescu, Dan Cristea), practi
cile transferurilor, propriii an
trenori (de alaltăieri și de 
ieri), jucătorii (cu deosebire 
cei mai recent legitimați). Și, 
ca de obicei, dincolo de exa
gerările de rigoare, de subiec
tivismul ridicat la rang de 
principii, ee afla și UN SIM- 
BURE DE ADEVĂR. Acest 
slmbnre am încercat să-l scoa
tem Ia lumină acum, eînd Cor
vinul — una din revelațiile ul-

împreună 
întors a-

Cauza

fe-

timelor ediții de campionat, a- 
junsă prin munca organizată, 
investigație serioasă, talent și 
dăruire un nucleu al loturilor 
reprezentative, punct de refe
rință pentru CONSTRUCȚIA 
UNEI ECHIPE — traversează 
o perioadă critică. Să vedem, 
deci, argumentele celor în cau
ză. Gelu Simoc, vechi membru 
al biroului clubului, om cu răs
pundere în cadrul combinatu
lui siderurgic, nu poate da ui
tării modificările în componen
ta lotului „care a Întrerupt 
fluxul bine gindit și însușit de 
echipa noastră. Cei care au 
venit în locul lor ori nu pot 
încă, ori nu știu sau nu vor să 
se încadreze...". loan Socol, cel 
care acum, după cum ne-a 
spus, „girează postul de pre
ședinte al clubului, in urma 
plecării lui Dan Cristea la fe
derație", este supărat pe jucă
tori. „Dacă astăzi ti aveam in 
teren pe Stredie, care are o 
mină in ghips pentru că, aflat 
intr-un „echilibru precar", a că
zut de pe niște scări, pe Ga
bor, care acumulează cu prea 
multă ușurință cartonașe gal
bene, sau integral refă
cut pe Văetuș, ccl care din lip
sa Iui de responsabilitate s-a 
accidentat in afara terenului, 
absentind din echipă 6 etape, 
altul ar fi fost rezultatul cu 
Steaua. Dar, la urma-urmei, 
este vorba doar de meciul de 
azi Iar ambii interlocutori 
și-au vărsat focul și asupra 
celor doi antrenori, care au 
condus, ca principali. echipa 
după plecarea lui Mircea Iâ- 
cescu, Remus Vlad și apoi 
Florea Dumitrache : pe primul, 
pentru „duhul blîndeții", pe ce
lălalt, pentru că nu s-a putut 
dezbăra de tarele unui jucător 
răsfățat.

ARGUMENTE „LA RECE". 
Intr-adevăr, Corvinul a pier
dut două piese de rezistență 
din angrenajul echipei. Ca o

organizare a jocului, în
să, mai realistă, mai 
gindită. cu Bogdan, Stredie și 
Nicșa candidați pentru posturi
le laterale de fundași, cu im
plantarea tînărului fundaș cen
tral Chiroced, din echipa cam
pioană de juniori si recoman
dat călduros de specialiști, 
compartimentul apărării poate 
reveni la cota obișnuită de si
guranță. Despre mijlocași, ce 
să spunem, decit că multe di
vizionare „A“ 
menea linie : 
acum revenit, 
gată perioadă 
L. Moldovan 
teuț ? Iar in atac, cu un 
bor dispus să nu-și mai 
obligațiile față de echipa

și-ar dori o ase- 
I. I’etcu (abia 
după o îndelun- 
de eclipsă)

— Klein Ma- 
Ga- 
uite 

__ =_,__ _______ ______  care 
l-a lansat, și cu un Văetuș, apt 
de joc 90 de minute, ambii, oa
meni de lot reprezentativ. Cor
vinul nu ar trebui să aibă rho- 
ti’ve de îngrijorare. Și, mai a- 
les, să nu uite că după finala 
din vară a campionatului re
publican de juniori, cîștiga- 
tă de Corvinul, cei doi antre
nori, D. Pătrașcu și C. Gali, 
au declarat că noua generație 
„este la fel de talentată ca și 
cea a lui Klein, Andone, Red
nic și Gabor". La condițiile e- 
xistente și pretențiile clubului, 
vizînd pînă de curind nivelul 
unei competiții europene. se 
impune REPUNEREA ÎN 
DREPTURI A COMPETENȚEI 
ȘI EFICIENȚEI la toate eșa
loanele clubului. REINTRONA- 
REA DISCIPLINEI ȘI ECHI
LIBRULUI IN PREGĂTIRE, 
CALM ȘI RESPONSABILITA
TE. Valoarea lotului Corvinu
lui, perspectiva reală a echipei 
hunedorene nu sint cele ară
tate de actualul loc periferic 
din clasament. Dar reflectă o 
REALA CRIZA DE CONDU
CERE, care poate fi rezolva
tă eu forțe locale. Și să nu 
omitem lipsa de angajare a 
jucătorilor.

Paul SLÂVESCU



Trăgătorii, ia startul ultimului ciamcn al sezonului: înaintea Campionatelor balcanice de scrimă

BALCANIADA Dt TIR Dl IA ISTANBUL
La slirșltul acestei săptămini, 

la Istanbul se va desfășura edi
ția 1983 a Balcaniadei de tir 
pentru arme cu glonț și arme 
cu aer comprimat. Trăgătorii 
români, care au participat la 
„Cupa fărLor latine și Greci
ei", se află deja pe țărmul 
Bosforului, pregâtindu-se asi
duu in vederea puternicei con
fruntări balcanice in compania 
celor mai valoroși tintași din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia și 
Turcia. E de așteptat ca in a-

ceastă companie trăgătorii ro
mâni, în formă ascendentă in 
ultima perioadă, să aibă evolu
ții cit mai bune. Punctele for
te ale delegației noastre, care 
ne pot oferi satisfacții, sînt 
pistolul viteză, pistolul stan
dard, la care s-au adăugat de 
curînd pistolul liber si pușca 
liberă (M. Trușci și, respectiv 
F. Cristafor s-au impus la „Cu
pa țărilor latine si Greciei*, cu 
rezultate ridicate).

ÎN AȘTEPTAREA UNUI BILANȚ POZITIV

ARBITRII MECIURILOR
f.i.b.a. a comunicat că meciu

rile de baschet care vor avea loe 
săptămina viitoare, la București 
si Clul-Napoca. în cadrul cupe
lor europene, vor fi conduse de 
următorii arbitri : B. Dur anti Ci
tația) si N. Kapanll (Turda)' la 
jocurile Steaua — Cibona Zagreb 
(marți la ora 13,30. tn sala Flo- 
reasca. In cadrul Cupd cupelor) 
81 Rapid — Maccabi Ramat Gan

(miercuri la ora 18,30. in sala 
Rapid, in cadrul .Cupei Koraci*); 
G .VUolo (Italia) sl K. Tomczyk 
(Polonia) la partidele »U- Cluj- 
Napoca — Sparta C.K.D. Fraga 
(miercuri, ora 18. tn Sala spartu
rilor din Clul-Napoca. tn cadrul 
.Cupei Bonchettl-) si Voința 
București — Tungsram Budapesta 
Hol la ora 18.10. tn sala Flo- 
reasca. In cadrul C.C.E. la fete).

Confruntarea dintre doi foști campioni mondiali

TLOYD PATTERSON DIN NOU CONTRA LUI INGEMAR JODANSSON
în anul 1956, la 30 noiembrie, 

negrul american Floyd Patterson 
(fost campion olimpic în ’52. la 
^mijlocie-, în fiaala cu pugilistul 
nostru Vasile Tiță) a devenit 
campion al lumii, profesionist, la 
categoria grea, dispunlnd prin 
k.o. in rep 5 de Charles Moore. 
După aceasta el și-a apărat cu

U.R.S.S. Comisia programe
lor din cadrul C.I.O., prezi
dată de sovieticul Vitali Smir
nov, a acceptat, în principiu, 
propunerea .Congresului Fede
rației Internationale de judo, 
care a avut loc zilele trecute, 
la Moscova, de a se include 
judoul feminin pe programul 
întrecerilor J.O. din 1988. E- 
xistă, deocamdată, un punci 
de neînțelegere între cele două 
organisme : acela al catego
riilor, F.I.J, propune opt ca
tegorii de greutate, iar Comi
sia de programe a C.I.O. apre
ciază acest număr ca prea 
mare...

R.F. germania. Comitetul 
olimpic vest-german este de 
acord și susține în principiu, 
candidatura stațiunii Berchte
sgaden, din Bavaria, pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă 
definitivă 
noiembrie

succes „centura cu diamante-, 
clstigînd numai înainte de limită, 
la Jackson si la Rademacher tn 
1957, la Harris în 1958 si la Lon
don în 1959. în același an 1959, 
la 26 iunie, Floyd evoluează în 
Suedia si. în mod sur
prinzător în repriza a treia 
a fost wknokautat“ de sue
dezul Ingemar Johansson. După 
un an, la 20 iunie, Patterson re
devine campion dispunînd de sue
dez prin k.o. în rep. 5. Un al 
treilea meci. între cei doi boxeri, 
are loo la 13 martie 1961 și vic
toria revine tot a lui Patterson 
(k.o. în rep. 6).

Si iată-i pe cei doi pugiliștu 
din nou adversari I întrecerea 
va avea loc chiar mîine la New 
York dar nu pe un ring d pe... 
traseul celebrului maraton. Ei 
bine. da. cei doi foști boxeri se 
vor afla printre cele câteva mii 
de competitori al acestei curse 
traditionale. într-o declarație 
Patterson a spus : »Nu știu cine 
va învinge dintre noi doi ; dar 
dacă mă simt obosit mă opresc 
și gata... Așa ceva, în box, nu 
era posibil !*.

Romeo VU.ARA

Scrima românească se men- 
. tine in actualitate prin inter

mediul Campionatelor balcani
ce de seniori, anul acesta avind 
drept gazdă federația de resort 
a Bulgariei și in speță orașul 
Plovdiv. Ca de fiecare dată 
competiția fiind programată a- 
proape de finele anului (acum, 
intre 26—30 octombrie), ea con
stituie un bilanț al scrimerilor 
din țările participante: alături 
de reprezentanții României șl 
al Bulgariei, vor evolua și cei 
ai Iugoslaviei. Greciei și Tur
ciei.

„Vom participa la această în
trecere sportivă eu ambiția de 
a dovedi că scrima românească 
rămîne valoroasă, in pofida o- 
nor pasagere neimplinlri- ne 
mărturisește prof. Ana Pasca, 
secretar-responsabil al forului 
nostru de specialitate. Aceeași 
interlocutoare ne-a precizat că 
„vizăm locul I la cel puțin S 
probe — floretele si spada — 
unele rezerve existind doar vi
zavi de sabie, acolo unde scri- 
merii bulgari an înregistrat un 
spectaculos salt calitativ.

Ambiția de care amintea 
prof. Pascu pare să reprezinte 
și dominanta antrenorilor lotu
lui nostru pentru C.B.. a celui 
federal, prof. Tănase Mureșa- 
nu, precum și a tehnicienilor 
pe probe. Iosif Zilahi (floretă 
masculin) Ștefan Ilaukler (flo
retă feminin). Alexandru Istra- 
te (spadă) și Alex. Nile» (sa
bie). Cu totii doresc — și aș
teaptă — din partea sportivilor 
noștri prestații cit mai convin
gătoare, pe măsura valorii re
ale a scrimei românești. Toc
mai de aceea la startul com
petiției se vor alinia o parte 
dintre trăgătorii noștri cei mai 
experimentați, în frunte cu Pe
tru Kuki, Aurora Dan și Ma
rin Mustață, alături de tineri 
„de la care dorim o grabnică 
confirmare", cum ținea să sub
linieze prof. Mureșanu. „adică 
floretisiele Monica Veber și 
Reka Lazăr, floretiștii Livius 
Buzan și Atila File și spadasi
nul Adrian C»Icișcă“...

Dorim ca așa să fie! Consa- 
crații pot, realmente, să își de
monstreze virtuțile, ceea ce I

vrea să însemne, de pildă, că 
Petru Kuki păstrează atu-ul 
dominării probei individuale de 
floretă, iar împreună cu co
legii de lot și a celei pe echi
pe, la fel ca si Aurora Dan 
(care nădăjduiește să repete 
rezultatele de la ultimele două 
ediții ale Universiadei, de la 
București — 1981 și Edmonton 
— 1983), împreună cu Elisabe- 
ta Guzganu, printre favorite in 
turneul individual feminin de 
floretă. Spadasinii pot și ei să o- 
fere satisfacții depline, într-o 
formulă care va avea ca trăgă
tori de bază pe Felix Nicolae 
și Rudolf Szabo. Chiar și sa-

brerii ar putea realiza un re
zultat bun, în ciuda absenței 
lui Ioan Pop (in convalescență, 
după o hepatită), cu Maris 
Mustață în frunte, trăgător cu 
un stil net ofensiv, care poate 
să își impulsioneze coechipierii, 
printre aceștia atlindu-se acum 
și Mihai Frunză.

La posibilitățile scrimerilor 
noștri de a realiza evoluții te 
valoarea lor reală, se adaugă 
seriozitatea pregătirii efectuată 
tn ultima vreme, argumenta 
care pot fi decisive in obținer 
rea unni bilanț pozitiv.

Tiberiu STAMA

FOTBAL merid
Noi comentarii după victoria lui Dinamo asupra lui Hamburger S.V.

Agențiile internaționale de presă continuă să acorde un spațiu larg rezul
tatului cu care s-a încheiat partida Dinamo București — Hamburger S.V. Ast
fel, intr-un amplu interviu transmis de agenția vest-germanâ D.P.A. — Ham
burg. Emst Happel, antrenorul deținătoarei Cupei campionilor europeni, a 
declarat, printre altele : „De 15 ani, fără întrerupere, conduc echipe in cu
pele _ europene, dar aceasta a fost infrîngerea care m-a afectat cel mai mult. 
Am început Intr-o manieră ofensiva, care însă, cum s-a și văzut, comportă 
riscuri-.

Comentatorul sportiv al agenției TASS notează : „Deținătoarea Cupei cam
pionilor europeni, a suferit o infringer* zdrobitoare la București, in fața for
mației Dinamo. După opinia specialiștilor, în urma acestui rezultat, Cupa 
campionilor ar putea avea la sfirșitul actualei ediții o altă deținătoare-.

In stirșit. agenția Prensa Latină arată : „Dinamo București a dat nota cea 
mai surprinzătoare in C.C.E., reușind să invingâ cu 3—0 celebra formație 
vest-germanâ Hamburger, S. V., una dintre principalele favorite ale actua
lei ediții. In meciul retur de la Hamburg gazdele pornesc cu un handicap 
enorm-.

Cotidianul „MUnchener Mercur- notează, pe prima pagină : „In prima 
sa apariție in actuala ediție a „C.C.E.-, deținătoarea trofeului, Hambur
ger S.V., a fost pe cit do surprinzător, pe atît de răsunător învinsă cu 
3-0, la București, de către campionii României. Au fost trei goluri incredi
bile, dintre care unul (al doilea), al lui Mulțescu, obținut după un șut 
senzațional de la 30 m". La rândul sâu, „Abend Zeitung" din Munchen sub
liniază : „Numai un miracol poate salva Hamburger S.V.-.

Ziarele din Italia au, de asemenea, aprecieri elogioase la adresa fot
baliștilor români, care sînt pe cale să elimine celebra formație Hambur
ger S.V. Astfel, „Corriere de la Sera-, sub titlul „Rezultat uluitor la Bucu
rești-, scrie : „Hamburg învinsă cu 3—0 la București, riscă o rapidă eliminare"; 
„La Reppubblica- afirmâ : „Superioritatea românilor a fost categorică, jucă
torii vest-germani fiind foarte rar periculoși-.

Postul de radio BBC Londra, apreciind intr-un comentariu că echipa cam
pioană a României a evoluat excelent în fața lui Hamburger S.V., a a- 
nunțat că va insera in emisiunea sportivă de la sfârșitul săptămînii „splen
didele goluri ale românilor-, iar ziarul londonez „The Times" relevă că 
„victoria formației române s-a datorat unui strălucit joc de atac". (Agerpres).

URUGUAY - BRAZILIA 
IN FINALA „CUPEI AMER1CII*

S-au consumat meciurile retur 
ale semifinalelor „Cupei Amerl- 
dl* si acum se cunosc flnals-

în 1992. O hotărire 
va fi luată la 5 
cu nr ii ei ul adunării

generale a comitetului olim- 11 
pic din R.F.G. Pentru orga- j i 
nizarea J.O. din 1992 mad can- ,1 
didează (pînă acum) : Sofia, i' 
Albertville (Franța), Cortina11 
d’Ampezzo (Italia), Falun ' i 
(Suedia). Alma Ata (U.R.S.S.) J 
si Lillehammer (Norvegia).

ITALIA. Guvernul italian, a ' i 
anuntat marți, la Roma. în- J ■ 
tr-un comunicat că : „Guver- ,' 
nul susține candidatura Italiei'' 
pentru organizarea, in 1990, j i 
a Cupei mondiale la fotbal®. ,• 

Decizia pentru stabilirea i' 
gazdei celei de a XIV-a edi- l, 
til a Cupei Mondiale va fi 1 > 
luată de Comitetul executiv ' i 
al F.I.F.A. la 9 decembrie crt, 
la Zurich. Reamintim că pe i J 
lista candidatelor figurează 1, 
Italia, U.R.S.S.. Anglia. Aus-i 
tria si Grecia. ,1

ANGLIA, în urma decesului i! 
lui Denis Follows. Survenit1; 
luna trecută, funcția de pre- ' i 
ședințe, ad-interim. al Corni- (1 
tetului Olimpic al Marii Bri- i' 
tanii va fi ocupată de Charles , 
Palmer, actualul vicepresedin- j ■ 
te al forului olimpic insular. (‘

CEHOSLOVACIA. In funcția/ 
de . ’
cehoslovace 
fost ales 
în vîrstA 
care in 
ani a dețin ut funcția de pre
ședinte al clubului 
Dukla. a cărei echipă de fot
bal a fost de mai multe ori 
campioană națională. Kocek 
este al 14-lea nresed.nte al 
Federației cehoslovace în ul
timii 38 de ani

ARGENTINA. Automobil-clu- 
bul din Argentina a anunțat 
oficial că nu dorește să orga
nizeze nici un ..Mare premiu- 
de formula 1 înainte de 1986, 
neavind, deocamdată, condi
țiile tehnice necesare pentru 
o competiție de o asemenea 
amploare. în schimb. forul 
de specialitate argentinian a 
anuntat Federația lnternațlo* 
nală că va organiza, anul vi
itor, ..Raliul Argentinei-, pro
bă contînd pentru campiona
tul mondial (piloțl si mărci).,

președinte al Federației 
fotbal a 

Kocek. 
de ani. 

20 de

de
Rudolf 

de 64 
ultimii

praghez

CAMPIONATELE
(Urmare din pag. 1) 

programul campionatelor mon
diale de la Budapesta :

LUNI — exerciții impuse 
masculin ; echipa României e- 
voluează la ora 17, ora Bucu- 
reștiului ;

MARȚI — exerciții impuse 
feminin, ora 20,30 ;

MIERCURI — exerciții liber 
alese masculin (ora 19,20) la 
finele cărora vom cunoaște no
ua campioană mondială pe e- 
chipe ;

JOI — exerciții liber alese 
feminin (ora 21), cu desemna
rea echipei campioane mondia
le ;

VINERI — concursul primi
lor 36 sportivi pentru indivi
dual compus (ora 17) ;

SIMBAtA — concursul pri
melor 36 sportive pentru indi
vidual compus, (ora 19,00) ;

DUMINICA — finalele pe a- 
parate, masculin (11—14) și 
feminin (17—20).

în concursul cu exerciții im
puse echipele și sportivii in
dividuali au fost împărțiți in 
grupe, prin tragere la sorți. 
Reprezentativele României vor 
evolua astfel : fetele in grupa 
a 7-a, ultima din concurs. îm
preună cu echipele R. P. Chi
neze, R. F. Germania și Mexi
cului. Băieții noștri fac parte 
din grupa a 4-a, împreună cu 
echipele Elveției, Ungariei, 
Suediei, Braziliei și Noii Zee- 
lande. Pentru concursul liber 
ales se alcătuiesc noi grupe, 
urmi nd ca echipele să intre in 
competiție în ordinea inversă 
â clasamentului, cele aflate pe 
pozițiile fruntașe ciștigînd 
dreptul de a fi prezente in 
seriile de încheiere ale întrece
rii lor pe echipe.

Sosite . de marți dupâ-amia- 
ză în capitala Ungariei, gim
nastele și gimnaștii români — 
după cum am aflat dintr-o 
convorbire telefonică — și-au 
continuat pregătirile, efectuând 
antrenamente cotidiene mai 
întâi în săli auxiliare, unde 
gimnastelor și gimnaștilor li 
l-au creat condiții apropiate de 
cele în care vor concura în 
competiția propriu-zisă, iar de 
joi în Sala sporturilor de la

MONDIALE DE GIMNASTICA

a UJ

istoria campionatelor mondiale de 
Antwerpen, în Belgia, s-a desfășurat 
tinuare, campionatele mondiale au __ ____,_ _____ _________
Bordeaux ; 1907 — Praga ; 1909 — Luxemburg ; 1911 — Torino 
Paris ; 1922 — Ljubljana ; 1926 — Lyon ; 1930 — Luxemburg 
Budapesta ; 1938 — Praga. începând cu ediția din 1934, ,,mondialele" 
se desfășoară concomitent pentru fete și băieți. După o perioadă de 
întrerupere cauzată de război, campionatele mondiale sînt reluate 
in 1950, cu ediția de la Basel. Apoi ele au avut loc în : 1954 — Roma; 
1958 - Moscova ; 1962 - Praga ; 1966 — Dortmund ; 1970 - Ljubljana ; 
1974 — Varna ; 1978 — Strasbourg ; 1979 — Fort Worth ; 1981 - Mos
cova.

Gimnastica româneasca și-a semnat prezența la campionatele mon
diale incepînd din 1954, ia ediția găzduita de capitala Italiei. Echipa 
feminină s-a situat atunci pe locul 4, iar Elena Leuștean — pe locul 5 
la individual compus. O performanță 
tru ani, la Moscova, echipa noastră 
al podiumului.

Primul titlu de campion mondial 
fost cucexiL In anul 1974, la Varna, 
la inele, cu evoluții superioare atît _ ,__ _ ._ ____ ___  «...
apoi, in finală. Dan Grecu a obținut medalia de aur, ia egalitate cu 
sportivul sovietic Nikolai Andrianov. In ce le privește pe fete, la aceasta 
ediție Alina Goreac s-a clasat pe locul 8 la individual compus și a 
avut două prezențe in finalele pe aparate : locul 4 la sărituri și 5 
la birnâ, iar echipa României s-a situat pe locul 4.

Pentru fete ,,aurul mondial" a venit patru ani mai târziu, în 1978 la 
ediția de la Strasbourg. Marea noastrâ gimnastă Nadia Comăneci, 
triplă camp.oană olimpică și dublâ campioană europeanâ absolutâ, 
p<nă atunci, iși intregește prestigioasa carieră cu prima ei medalie de 
aur Io ,.mondiale", cuceritâ la birnâ. De asemenea, echipa femininâ 
a țării noastre se situează pe locul 2, obținind un prețios „argint". 
Două medalii de argint au cucerit, de asemenea, Nadia Comăneci la 
sărituri și Dan Grecu la inele, în timp ce Emilia Eberle realizează cel 
mai mare număr de medalii : 3 de bronz — la paralele, birnâ și sol.

Ediția următoare a campionatelor mondiale, cea de la Fort Worth, 
din 1979, avea să fie și cea mai productivă pentru gimnastica noastrâ. 
Nadia Comăneci, Emilia Eberle, Dumitrița Turner, Melita Ruhn, Rodica 
Du nea, Marilena Vlădârău, după o lupta spectaculoasâ și dramatică 
cu echipa Uniunii Sovietice, cuceresc pentru prima oară medalia de 
aur a întrecerii. In absența Nadiei Comâneci, accidentată, Dumitrița 
Turner și Emilia Eberle au dat strălucire de aur finalelor pe aparate. 
Dumitrița a ocupat locul întâi la sărituri, iar -Emilia locul întîl la sol. 
Alte medalii obținute de gimnastica românească în 1979 : Dan Grecu 
- ,,argint" la inele, Melita Ruhn — „bronz" la individual compus șl 
sol. Emilia Eberle - „bronz" la paralele.

Deci, bilanțul cifric al participărilor gimnastelor și gimnaștilor ro
mâni la campionatele mondiale este următorul : 5 medalii de aur, 3 de 
argint și 8 de bronz.

Cine vor fi oare viitorii noștri meaaliați la mondiale ? Lavinia Aga- 
che, Ecaterina Szabo, Valentin Pîntea, Emilian Nicula — care dintre ei 
va urca pe podiumul din Sala sporturilor de la Budapesta ?

gimnastică incepe în 1903, cînd la 
prima ediție a competițției. In con- 
loc după cura urmează 1905 

1913
1934

meritorie este realizată după pa- 
femininâ urcind atunci pe locul 3

pentru gimnastica românească a 
Dovedindu-și clasa incontestabilă, 
la impus, cit și la liber ales și.

LU
CA

•rȘiER « FIȘ ER Q P‘S'EK O FIȘIER « FlȘ'ER O FIȘIER O FIȘIER

Nepstadion. cea care va găz
dui întrecerea oficială. Colec
tivele de antrenori au pus ac
cent pe repetarea unora dintre 
cele mai grele elemente din 
exercițiile fetelor și băieților 
noștri, urmărindu-se asigurarea 
unei precizii maxime în execu
ții. S-au depus în continuare 
eforturi pentru recuperarea 
Laurei Cutina. a cărei prezen
tă în echipa noastră feminină

se consideră a fi o garanție 
pentru o prestație superioară a 
formației.

In această săptămînă. în ca
pitala Ungariei, Federația In
ternațională de Gimnastică a 
programat numeroase ședințe 
de lucru, comitetele tehnice ale 
F.I.G. stabilind ultimele deta
lii privind desfășurarea tn bu
ne conditiuni a Campionatelor 
mondiale de gimnastică.

tele : Uruguay — Peru. Par
tida dintre Brazilia si Paraguay 
s-a încheiat cu un scor alb : 
0—0 (in tur 1—1). dar brazilienii 
s-au calificat prin tragere la 
sorti ! In acest meci, de la Uber- 
landia (Brazilia) arbitrul a fost 
nevoit să-i elimine pe paragua- 
yanul Cabanas sl pe brazilianul 
Andrade si să acorde alte 4 car
tonașe galbene. Brazilia a aliniat 
formația : Leao — Leandro, Mar- 
cio, Mozer,- Junior — Andrade. 
Jerginho, Renato Frederico (Tita) 
— Renato Gaucho (Gareca). 
Eder.

La Montevideo, Uruguay sl 
Peru au terminat la egalitate : 
1—1 (0—1), prin golurile înscrise 
de Malasquez pentru oaspeți 
(mln. 24), respectiv Cabrera (min. 
50). Uruguay s-a calificat gratie 
victoriei obținute în deplasare, 
cu 1—0. Ea a aliniat formația 
Rodrlguez — Diogo, Gutierrez, 
Acevado. Gonzales — Barrios, 
Agresta Franccscoli — Aguilera 
(Saralegui), Cabrera Acosta 
(Ramcos).
O PROPUNERE INTERESANTĂ
Conducerea clubului Liverpool 

a făcut o propunere privmd 
schimbarea sistemului de des fă-
surare a cupelor europene. Ea 
sugerează forului european, ca 
primul tur să fie. ca si bînă a- 
cum, eliminatoriu. Apoi învin
gătoarele să se califice în grupe 
4e cite 4 formații. Câștigătoarele 
acestor gi*upe vor promova în e- 
tapa următoare : semifinale în 
cazul C.C.E. și al Cupei cupelor 
șl în sferturi de finală în Cupa 
U.E.F.A. Nu se precizează însă 
după ce sistem vor avea loc în- 
tilnirile din grupe : numai tur, 
tur-retur sau un joc pe teren 
neutru 1 Desigur, propunerea este 
interesantă, dar dacă se va apli
ca, va încărca si mai mult pro
gramul echipelor de club, al ju
cătorilor si asa destul de solici
tați în competițiile interne si In
ternationale.

TELEX • TELEX • TELEX
ȘAH • La Smederevska Pa- 

lanka. după 5 runde, lideră este 
Elisabeta Polihronlade cu 3,5 p, 
urmată de Erenska 3 p (1), Ve- 
roczl 3 p, Ciburdanîdze șl petro- 
vîd 2,5 p (1), Fatalibekova 2,5 p. 
Dana Nuțu 2 p (1). In runda a 
5-a Polihronlade, cu negrele, a 
ciștigat la Mîlivojevîcl, Nuțu a 
pierdut la Gostovici, iar Fatalibe- 
kova — Ciburdanîdze, remiză • 
După 8 runde, la Pernlk, conduc 
Brusztman (Pol.) 5,5 p (1), Kasz 
(Ung.) și Wiese (R.D.G.) 5,5 p. 
Eugenia Ghindă este a șasea ca 
4,5 p • Turneul „Interpolls- de 
la Tilburg, runda a 7-a : Sosonko
— Tlmman 1—0, Selrawan — Po- 
lugaevskl remiză. Celelalte par
tide s-au întrerupt.

VOLEI • in prima zi a celei 
de-a 25-a ediții a turneului inter
național masculin pentru -chipe 
studențești, ce se dispută la 
Praga, selecționata României a 
Întrecut cu scorul de 3—0 (12, 8, 
10) formația Ungariei. Alte re
zultate 1 Cehoslovacia — R„ D.' 
Germană 3—0 (14, 6, 12) : U.R.S.S.
— Polonia 3—1 (—12, 10. 9, 10).


