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1000 de participant • UcrDIntc năzuința

ARENA SPORTULUI
0 MARE ARENĂ A PĂCII!

^“sr'Cf Splendid succes al gimnastelor noastre

de la Budapesta

UN TITLU MONDIAL
SI UN TOTAL DE 8 MEDALII!

• Medalia de aur a Ecaterinei Szabo la sol a încununat o evoluție

promițătoare pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles • Numai gimnastele

românce au reușit să cîștige medalii la toate probele din concurs
Încheiate duminică seară cu un mare suc

ces al reprezentantelor noastre — o echipă ti- 
nără de autentică valoare —, campionatele lu
mii de la Budapesta au readus școala româneas
că de gimnastică in prim-planul elitei mondia
le. După evoluții în care au făcut pe 
dovada talentului, pregătirii și

acest sever 
remarcabil,

fetele noastre au absolvit 
preolimpic cu un succes 
un total de opt medalii (una de aur, 
argint și două de bronz), fiecare din

puterii
deplin 

lor de

dăruire, 
examen 
cucerind 
cinci de 
ele dindu-ne nu numai bucuria acestor zile de 
satisfacție, dar și justificate motive de încrede
re pentru marea competiție de la Los Angeles !

(prin teie- 
celei de a

BUDAPESTA, 30 
fon). Ultima zi a 
22-a ediții a Campionatelor 
mondiale, ziua atit de aștepta
tă a concursului pe aparate, 
ne-a prilejuit satisfacții deose
bite: o sportivă româncă. Eea- 
terina Szabo, a cucerit medalia 
de aur la sol si a urcat de 
două ori. la sărituri si paralele, 
pe treapta de... argint a podiu
mului. impreunâ cu prietena 
Si colega ei de Ia C.S.S. Ceta
te Deva. Lavinia Agaehe, care 
a mai adăugat frumosului bi
lanț al zilei, de duminică — 
ȘASE MEDALII — .bronzul" 
de la bîrnă! Performanțe re
marcabile. cu atit mai mult cu 
cit întrecerea s-a situat la un 
înalt nivel, entuziasmind nu
merosul public din Sala spor
turilor din 
Intr-adevăr, 
pus In ioc 
ambiția, iar 
tele noastre 
bine trebuie spus că și cele
lalte sportive au încercat auto- 
depăsirea. gimnastele din Bul
garia — de pildă — constituind 
o adevărată revelație, 
nele concursului, 
stata cu mindrie 
României a fost 
a cucerit medalii 
paratele și tot singura cu două 
fete pe podium.

întrecerea de duminică a de
butat. conform ordinii cunos
cute a aparatelor, cu săriturile.

capitala Ungariei, 
fiecare finalistă a 
toate calitățile și 
dacă reprezentan- 
au lucrat . foarte

La fi- 
putem con- 
că delegația 
singura care 
Ia toate •-

ECAi ERI\A SZABO

Pe „centralul" stadionului „Tineretului", in fața tribunei pline, 
sportivii bucureșteni au dat o vie expresie dorinței lor de a 

'înțelegerii intre popoare

nostru, ca si a celui de pretu
tindeni. pentru a exprima un 
crez si o voință legate de pre
zentul și viitorul omenirii, a- 
părarea păcii!

Inveșmîntați în multicolore 
costume de sport, purtînd por
tretele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, președintele Româ
niei socialiste. si tovarășei 
Elena Ceausescu, neobosiți lup
tători pentru pacea si secu
ritatea omenirii, precum si zeci 
de pancarte. tinerii sportivi 
bueureșteni, uniți în cuget și 
simțire, au înălțat astfel. pe 
„Tineretului" un adevărat imn 
al păcii.

Printre cei ce au luat parte 
la această impresionantă manî-

Aurelian BREBEANU

trăi intr-o lume a păcii și

De multă vreme stadionul 
bucurestean al tineretului n-a 
mai cunoscut o asa de mare a- 
fluentă ca sîmbătă la prînz. 
împodobit sărbătorește, cu stea
guri tricolore și roșii, cu tribu
ne arhipline și cu „cen
tralul" în Întregime aco
perit dc coloanele sportivi
lor Capitalei, el a trăit, 
sub soarele blind autumnal, at
mosfera vibrantă si solemnă a 
uneia dintre marile manifestații 
ale sfîrsitului de săptămînă. 
Cei peste 7 000 de participanți 
— în maioritatea lor tineri re- 
prezentind toate unitățile spor
tive bucurestene oe toti cei ce 
îndrăgesc si practică sportul — 
s-au adunat de data aceasta, 
pentru un act politic de mare 
responsabilitate, cu semnificații 
deosebite în viata tineretului (Continuare in pag. 2-3)

C. M

Deși lideră după exercițiile 
impuse si liber alese. Mirela 
Barbălată nu a putut să-și a- 
pere șansa, din cauza unei 
stări febrile. Dar colegele ei 
Lavinia Agaehe șj Eeatcrina

Și de haltereC. E

U .kOzIPA

ȘTEFAN TAȘNADl

VASILE GROAPA Șl ȘTEFAN TASNADI
DE BRONZ4 MEDALII

O nouă performantă remar
cabilă obținută de un sportiv 
român, la campionatele mondi
ale și europene de haltere, de 
la Moscova. La categoria grea- 
uțoară (100 kg). Vasile Groapă 
a cucerit două medalii de bronz 
la ..smuls* (una mondială si n- 
n» europeană) eu excelentul re
zultat de 13® kg — record na
țional (v.r. lra.5 kg). Din cei 
22 de concurent) el s-a clasat 
al T-lea La ..total* cu 397.5 kg 
(v.r. 3*2 .S kg), și al S-lta la ..a- 
runcat* cu 217.5 kg — record 
national (v.r, 215 kg).

Iată clasamentele 
european). TOTAL : 
Kuznețov (U.R.S.S.l 
Aleksandr Pooov 
<22.5 kg: 3. Andrzei 
ionia) <07.5 kg. 4. 
(România) 307.5 kg. 5. Vlado- 
iav Barton (Cehoslovacia) 395 kg 
S. Rolf M-.'.ser (R-F. Germania’ 
390 kg. SMULS : 1. Popov
107.5 kg ; 2. Kuznetov 182.5 kg : 
3. Groapă 180 kg. ARUNCAT : 1. 
Kuznețov 240 kg : 2. Popov
235 kg : 8. Komar 237.5 kg.

Aseară, la categoria grea (110 
kg), un alt sportiv român Ște
fan Tașnadi. a obținui un fru
mos succes, cucerind 2 medalii 
de bronz (cite una mondială si 
europeană) depășind toate 
cordurile naționale. El s-a

(mondial si 
1. Pavel 

<22 5 kg : 2.
(U.R.S.S.)

Komar (Po- 
Vasile Groapa 

a.

Goanck a confirma: la parale
le. cu un exercițiu foarte bun. 
de marp amplitudine, nota ma
ximă fiind răsplata unui deo
sebit talent (deși sportiva din 
R.D. Germană nu s-a refăcut 
complet după un accident care 
a ținut-o departe de sală mai 
mult de un an). Au secondat-o. 
de justele, prin execuții de 
reală valoare Ecaterina Szabo 
si Lavinia Agaehe.
notate cu 3.90 (prima merita 
cinci sutimi in plus): pentru

Lavinia Agaehe șț
suplinit-o cu brio, 
au avut 
remarcabile, 
cele patru sărituri 
ale lor fiind nota
te cu 9,90: medalii 
de argint pentru 
ambeîeț noastre re
prezentante! Cu 
un 9,95 în prima 
săritură. Boriana 
Stoianova a cîști- 
gat medalia de 
aur. gratie celor 
25 de miimi în 
plus. Campioana 
mondială absolută 
Natalia Iurccnko 
s-a accidentat la 
a doua 
ieșind 
curs.

După 
anticipa.

Szabo au
s-;

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag 1 i-a)(Continuare ta cop. a 1-a)

■■

POLONIA 31-0execuție, 
din

execuții 
toate

Victorie lejeră a rugbyștilor

ROMÂNIA

ambele

LAVINIA AGACHE

AVEM O NOUA NADIA !.

Florică Murariu tncearca o noua acțiune ofensiva
Foto: Ioa MIHĂICĂ

(Continuare în pag. a 4-a)

cum
Maxi

noștri in • C. E

scor categoric, 
fapt neta dife- 
dintre cele două

ROMANIA — 
0 (15—0). O vic-

...Pe Ecaterlna Szabo, să ne trăiască, iar la anul, la Los Ange
les, s-o vedem cu cel puțin încă o medalie de aur ! Cu întregul 
nostru lot de gimnaste, care a adunat la sfirșitul acestei săpr 
tămlni o colecție de opt medalii : una de aur, cinci de argint 
și două de bronz, care situează ECHIPA ROMÂNIEI PE PRI
MUL LOC IN 4.UME LA TOTAL MEDALII !

Medalia de aur a Ecaterinei Szabo, cu care s-au încheiat Cam
pionatele mondiale, a fost primită de spectatori cu ropote de 
aplauze. Sala trepidează atunci cînd acordurile Imnului nostru 
de Stat se încheie, iar culorile drapelului nostru tricolor stră
lucesc in bătaia reflectoarelor sălii și la televizoarele in culori. 
Ați văzut-o pe Caii Siabo ca pe un bulgăre de aur, ca o biju
terie a gimnasticii ?

Am așteptat această medalie de aur cu sufletul la gură, pen
tru că echipa noastră o merita. Merita să fie întregit bilanțul 
de argint. Și pentru că toate gimnastele echipei României s-au

Budapesta 30 octombrie Aurel NEAGU

Rugbyștii tricolori au început 
noul sezon international cu o 
victorie la un 
reflectind de 
rentă de clasă 
reprezentative: 
POLONIA 31—
torte, mai cu seamă la o ase
menea diferență, nu ooate fi 
decît tonică la început de drum. 
Dincolo de ea de realizările 
din teren — unele faze purtate 
..pînă la capăt" patru eseuri 
— trebuie să arătăm însă că 
jocul în sine al echipei noastre 
a acuzat debutul în sezon lip
sa de partide a unui .XV“ cu 
cîteva noutăti în alcătuire. _Nu 
e cazul, desigur, să dramatizăm, 
dar campioana continenta
lă în varianta F.I.R.A. — cea 
care îsi propune pentru viito
rul imediat (12 noiembrie) un 
meci ..mare" cu puternica na-

Geo RAETCH1

Ă (Continuare in pag. 2-3)



CAMPIONATE
In meci revanșă la handbal (f) 

SELECȚIONATA
DiV. „A" - BULGARIA 32-14

Rezultatul în nartida-revanșă 
dintre Selecționata divizionară te- 
minînă .,a° n României si re
prezentativa Bulgariei a fost 
32—14 (17—9) Partenerele de ioc 
nu au dus Drobleme deosebite. 
Intruclt din «china Bulgariei au 
lipsit multe titulare.

Au înscris : Marin 5, Verigeanu
5. llozsi 5. Leonte 4. Lunca 4. 
Stefano vi ci 3. Demeter 2. Tur
bata 2. Oprea 1. Avădanei 1. 
resbectiv Keickaseva 5. Sofronie- 
va 4. Hristova 3. Apostolova 1. Kil- 
ceva 1. Au arbitrat Rudolf Haide 
01 Peter Tekauer (Ungaria). în 
deschidere : Sel. div. „B“ — Chi
mistul Rm. Vîlcea 32—18 (15—7).
(P. GIORNOIU - coresp.).

TINERII HANDBALISTI 
D'N ROMÂNIA ’ 

SI R. D. GERMANĂ 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE
Sîmbătă și duminică a avut loc, 

în Capitală, dubla întilnire ami
cală dintre selecționatele mascu
line de handbal tineret ale Româ
niei și R. D. Germane, care și-au 
împărțit victoriile. în prima par
tidă, disputată sîmbătă, echipa 
României a ciștigat cu 29—27 
(16—15), după o prestație foarte 
bună, în care s-a remarcat Roșea 
(autor a 14 goluri). în cel de al 
doilea joc. duminică, oaspeții au 
învins eu 25—22 (12—10) (în echi
pa României nu a evoluat Roșea, 
plecat la ,.Super Cupa Mondială")- 
Foarte slab. îngăduitor cu jocul 
dur de ambele părți, arbitrajul 
8restat de bulgarii V. Petkov și

. Saev. (C. A.).
IERI, IN DIVIZIA „A“ DE VOLEI

Ieri, în prima divizie de volei 
■-au înregistrat următoarele re
zultate : feminin : ȘTIINȚA BA
CĂU — FARUL CONSTANTA
1—0 (7, 7, 5) MARATEX BAIA 
MARE — C.S.U. GALATI 2—3 (9, 
8, —6, —16, —2). CALCULATORUL 
BUCUREȘTI — CHIMIA RM. 
VÎLCEA 1—3 (—13, 7. —13, —11), 
FLACĂRA ROȘIE BUCUREȘTI — 
DINAMO BUCUREȘTI 0-3 (—12. 
—6, —7). Au fost amînate parti
dele C.S.M. Libertatea Sibiu — 
Penicilina Iași și Universitatea

VICTORIA RLOBYȘTILOR
(Urmare din pag. 1)

tională galeză — si antrenorii 
Băi au destule lucruri de dus 
la punct in persnectiva întilni- 
rilor. mult mai dificile, ce ur
mează. Ieri. reprezentativa 
noastră nu a avut întreg a- 
plombul ei recunoscut, forța si 
inventivitatea care i-au adus 
etitea satisfacții (însusi. căpita
nul formației. Paraschiv. fiind 
mai puțin inspirat ca de obicei), 
pierzîndu-se cu ușurință baloa
ne inițial adjudecate, abuzîn- 
du-se de plecări individuale du
pă grămezi și margini. Consem- 
nînd deci succesul categoric, să 
sperăm în strîngerea rîndurilor. 
în prestații viitoare la nivelul 
la care a ajuns in ultimii ani. 
purtătoarea ..frunzei de stejar".

Meciul din Parcul copilului a 
început, cum se anticipa, prin 
presiunea rugbyștilor români. 
A. DINU (un debutant care 
promite) punctind încă in mi
nutul 3. dintr-o execuție de 
drop lungă si exactă. După 
două atacuri ale tricolorilor 
stopate in extremis ALEXAN
DRU marchează din lovitură de 
pedeapsă (min. 12). pentru ca 
în min. 23 A. DINU să-și re
pete reușita. Cel dinții eseu 
avea să vină peste două mi
nute. la o acțiune rapidă. în
cheiată de CARAGEA printr-o 
pătrundere de mare impetuozi
tate. A transformat, cu preci- 
lia-i știută. ALEXANDRU, sta
bilind scorul reprizei: 15—0.

Imediat după pauză Aldea e 
la o palmă de eseu, care va fi 
realizat. în min. 51. de MURA- 
RIU. stelistul 'Urmărind tenace 
un balon aparent pierdut (a 
transformat, din nou cu măies
trie. ALEXANDRU). Foarte de
cis se arată si RADULESCU, 
în min. 56. culcînd al treilea 
eseu, al patrulea si ultimul fi
ind înscris de ALDEA abia la 
Urnita timpului (ALEXANDRU 
■— transformare) după o peri
oadă în care oasDetii au prins 
curai si au atacat mai pericu
los. profitind de scăderea de 
ritm si inexactitățile din iocul 
tricolorilor.

Arbitrul italian Natale Cada- 
muro — la margini: I. Pietrk 
(Polonia) si I. Vasilică (Româ
nia) — a condus foarte bine 
formațiile: ROMANIA: A. Dinu
— Al. Marin (min. 30 Lungu), 
Lungu (min. 30 Becheș). Cap.- 
mare. Aldea — Alexandru. Pa- 
raschiv — Radulescu, Șt. Con
stantin. Murariu — Caragca, 
Dumitru — Pascu. Munteanu, 
Bucan: POLONIA: Mankowski 
(min. 49 W. Matzak), — Jadach. 
K. Matzak Kurant Baraniecki
— Malarczyk. Florck — Krawc- 
zuk. Pienek. Woronko — Kra
jewski. Justynskf — Szuscicki, 
Stesiuk (min. 70 Jufnas). Piasek.

® La Kiev, U.R.S.S. — Italia 
16—7 (12—0).

• COMPETIȚII
Craiova — Chimpex Constanța ; 
masculin : DINAMO BUCUREȘTI
— EXPLORĂRI BAIA MARE 3—1
(9, 2, —11, 16), CALCULATORUL 
BUCUREȘTI — STEAUA BUCU
REȘTI 1—3 (—8, -10, 9, —8), UNI
VERSITATEA CRAIOVA — EL- 
COND DINAMO ZALĂU 3—2 
(—12, 7, —14, 5, 2), RELONUL
SĂVINEȘTI — ȘTIINȚA MOTO
RUL BAIA MARE 2—3 (14, —2, 
12, —16, —4) A.S.A. ELECTRO-
MUREȘ TG. MUREȘ — C.S.U. 
ALUMINA ORADEA 3—2 (6, —6, 
14, —6, 14), C.S.M.U. SUCEAVA — 
TRACTORUL BRAȘOV 3—1 (—17, 
14, 13, 7).
DIVIZIA „A" DE BASCHET (F)

Clasamentul Diviziei „A" de 
baschet feminin, după turneul 
bucureștean : 1. „U“ C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca 14 p, 2. Olim
pia București 13 p, 3. Voința 
București 12 p (un joc mai pu
țin), 4—5. Crișul Oradea și Spor
tul studențesc Politehnica C.S.Ș. 
2 București 12 p, 6. Progresul 
Stirex București 10 p, 7. Chimis
tul C.S.Ș. Rm. Vîlcea 9 p (un 
joc mai puțin), 8—10. C.S.U. Pra
hova Ploiești, Mobila C.S.Ș. Satu 
Mare, Universitatea Timișoara 9 
p, 11. Comerțul Lie. „Bolyai“ Tg. 
Mureș 8 p, 12. I.E.F.S. C.S.Ș. 4 
7 P-Rezultate : Comerțul — I.E.F.S. 
68—63 (34—30), Chimistul — Sp.
studențesc 76—75 (41—39) !, Olim
pia - Mobila 79—53 (48-30), „U“ 
CIuj-Napoca — Crișul 70—44 (30— 
22), Progresul — C.S.U. 76—56 
(38—23), Universitatea Timișoara
— Voința 58—83 (29—39), Progre
sul — Comerțul 69—66 (33—34), 
Sp. studențesc — Universitatea 
Timișoara 62—52 (34—28), Voința
— Crișul 71—53 (36—25), Olimpia
— I.E.F.S. .87—60 (53-24), „U“
Cluj-Napoca — Mobila 103—30 
(51—18), Chimistul — C.S.U. 67— 
54 (34—23) !

Azi la ora 10 are loc, în sala 
Floreasca, meciul Voința Chi
mistul.

CAMPIONATUL NAȚIONAL 
Șl AL „DACIADEI" 

LA CICLOCRQS
Simbătâ și duminică s-au des

fășurat la Poiana Brașov fina
lele Campionatului național și 
ale „Daciadei" la ciclocros. In 
prima zi, la start s-au aflat ju-= 
niorii mici și mari, titlurile re
venind lui L. Kovacs (Voința 
Arad) — 3 ture în 23:05 — si. 
respectiv. V. Buturoi (STTROM 
București) — 5 ture în 36:37, iar 
duminică si-au discutat întâietatea 
seniorii. tXluî fiind cucerit de VL 
Constantincscu (Dinamo) — 8 ture 
în 54:59.

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

CAMPIONII LA TALERE i 
PE 1983

La finala campionatelor nație- I 
nale la talere, skeet și trap, la I 
care au participat cci mai buni 
trăgători cu pușca de vinătoare _ 
— au fost desemnați campionii I 
pe anul 1983 : TRAP (talere lan- | 
sate din șanț) — seniori : 1. Mi
hai Ispasiu (Olimpia) 182 t : ju- ■ 
niori I : 1. Titi Vlâdoianu (Stea- I 
ua) 137 t ; Pe echipe a ciștigat | 
Steaua La juniori II: Aurelian 
Voichitâ (Steau-.) 62 t : SKEET ■ 
(talere lansate din turn) — se- I 
niori : Ion Toman (Vinătorul Ti- | 
mișoara) 196 t ; juniori 1:1. A- 
lexandru Haidu (Steaua) 141 L ■ 
Pe echipe a ciștigat Steaua. La I 
juniori II : Marian Cărbunari» I
(Steaua) 87 t.
PARTIDE MODESTE LA HOCHEI I

GALAȚI. 36 (prin telefon). — ■ 
Pe patinoarul din Galați au coc- 
tinuat meciurije dm cadrul ce- I 
lut de -al doilea ttnea al Carr- I 
Dionatuiui național de boche ■ 
La partidele desfășurate sbn- 
bătă și duminică au asistat I 
pest? 1 000 de spectator. Dr I 
păcate. întrecerile au fost mo- 1 
dește ca factură tehnică. Iată
rezultatele înregistrate : SÎM- I
BATĂ : Steaua — Avintul Gheor- I 
gheni 15—2 (5— L 4—1. 6—6) :
Dinamo — Progresul Miercurea 
Ciuc 10—4 (4—1. 2—1. 4—2) : I
S.C. Miercurea Ciuc — Dunărea I 
7—0 (2—0. 8-0. 2—•): DUMINICA: ■ 
Progresul Miercurea Ciur — A- 
vintul Ghecrgheni 6—2 (3—0. 1—1 |
2—1) ; Steaua — Dunărea Galati I 
16—3 (4—0. 6—0. 6—3) ; S. C. I
Miercurea Ciur — Dinamo 3—4 ■ 
(1—1, 1-1, 1-2).

Luni este zi de pauză, urmir.d I 
ca meciurile să conținuie marți. I 

T. SIRIOPOL — coresp. ■

ARENA
(Urmare din pag. 1) 

festatie s-au aflat, firește, foști 
si actuali sportivi de elită, al 
căror nume este rostit cu mare 
respect pe toate meridianele, 
mari performeri ai sportului 
mondial mesageri ai virtuților 
Si talentului tineretului român, 
ai vocației de pace a" poporului 
nostru. De Ia tribuna manifes
tației am auzit glasul Nadiei 
Comăneci. multiplă campioană 
olimpică, mondială și europeană, 
primul Erou al muncii socia
liste din rîndul sportivilor 
patriei: „Făcind parte din tî- 
năra generație care nu a cu
noscut ororile războaielor și a 
trăit liber si fericit intr-o tară 
socialistă, consider că aspirația 
noastră de pace reprezintă un 
drept legitim, pe care nimeni 
nu trebuie să-1 desconsidere și 
să-l distrugă!" în cuvintul său. 
Constantin Nieulae. fost cam-

Divizia „A", etapa a 10-a

OASPEȚII, UN SINGUR PUNCT Șl... TREI 001 URI
• Steaua și Sportul studențesc se mențin in frunte • F.C. Baia Mare (0-0 la Galați), pe urmele

Rapidului • Corvinul începe să-și revină * Universitatea Craiova - trei goluri de fundași •

Dunărea - doar două goluri înscrise in zece etape!

REZULTATE TEHNICE
Politehnica lași 
Sțeaua
Dunărea C.S.U.
Corvinul
Univ. Craiova 
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș 
S. C. Bacău

- Chimia Rm. Vîlcea
- Jiul Petroșani
- F. C. Baia Mare

C. S. Tirgoviște
- Petrolul Ploiești
- F. C. Olt
- F. C. Bihor
- Rapid

Meciul F. C. Argeș - Dinamo a fost amina!

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI 
DE MARȚI 1 NOIEMBRIE

POLITEHNICA IAȘI - A.S A. TG MUREȘ : M. Srotnescu ,- 
N. Voineo C. Voicu (toți cin București) ;

F. C. BAIA MARE - SPORTUL STUDENȚESC : FI. Po- 
p««u (Ploiești) : G Coroeon (Reșița) și I. Torcan (Reghin);

RAPID - DUNAREA C.S.U. GALAȚI : I. Craci unescuj Gh. 
Constantin (ombli din Rm. Vîlcea) și L Moereon (Brașov) •

CHIMIA RM. VÎLCEA - UNIVERSITATEA CRAIOVA R. Pe 
trescu (Brașov) ; M. Stonescu (lași) și C. Gheorghe (Su- 
ceavc) ;

PETROLUL PLOIEȘTI - JIUL PETROȘANI : M. Niculescu ; 
P. Iliescu (ambii din București) ș= N. Dinescu (Rm. Vîlcea) ;

C. S. TIRGOVIȘTE — F. C. ARGEȘ : N. Rainea (Birlod); 
I. Velea și C. Bitlon (ambii din Craiova) ;

F. C. OLT - S C. BACĂU : P Balaș ; V. Măndescu și 
j. Grorr.a (toți din București) ;

F. C. BIHOR — STEAUA : C Teodor eseu ; N. Gogoașă 
(ambii din Buzău) și V. Curt (Medqidia).

Partida Dinamo — Corvinul Hunedoara a fost aminatâ.

MECIUL LUI
Rapid a încercat să salveze 

această partidă făcind obișnui
tul său joc de apărare din ca
re poate țișni pe contraatac a- 
tunci cind Manea prinde culoa
rul favorabil. Această tactică 
aplicată, insă, numai ..in ma
re'. cu citeva rotițe* înțepe
nite in angrenaj și fără nici o 
preocupare de adaptare la jo
cul partenerei, n-a mai cores
puns. Căci centrările lui Ma
nea. survenite (oa de obicei) 
după curse vijelioase, n-au gă
sit niciodată un coechipier apt 
pentru finalizare, iar din sis
temul defensiv giuleștean n-a 
mai rămas în picioare decit 
portarul Mânu. in fața unui 
pericol prea puțin cunoscut in 
fotbalul nostru : șutai de la 
distanță, cu care amenința me- 
reu „tunarul-4 Avădanci.

se tace câ după tato-

BUCURIA DE LA
Așadar, bucuria cișțigăr i u- 

nui punct la Pk>:eșt: n-a durat 
pentru gălățeni devii., șapte 
zJe. Tabelă de pe stadionul 
Dunărea a rămas simbătâ nes
chimbată. Și cit de promițător 
începuse partida pentru local
nici. Nu trecuseră decit 15 se
cunde șL la centrarea lui Soa
re. oaspeții au acordat corner. 
Apoi, in min. 2. Antoh: a scă
pat singur, a intrat în careu, 
insă a șutat pe lingă bară. Ma
re ocazie ! Doar 15 minute au 
avut gazdele inițiativa, după 
care oaspeții, printr-un inteli
gent joc de pase, și-au impus 
tempo-ul convenabil, tempori- 
zind destul de mult, ca’mind 
lucrurile. FTimul șut pe poar
tă l-am înregistrat abia in min. 
35 : Romilă. din lovitură libe
ră de la 30 de metri. In min. 
41, lansat pe extremă. Soare a 
intrat in careu, dar șutul-bom- 
bă a trecut pe lingă bară, pen-

SPORTULUI-0 MARE ARENA A PĂCII!
pion european si vicecampion 
mondial de iudo. spunea: „Ce
rem din toată inima să fie au
zit si glasul nostru, glasul tine
reții. al speranței pentru o via
tă liniștită, lipsită de amenin
țarea războiului. Cerem să se 
oprească cursa înarmărilor nu
cleare. să se distrugă armamen
tele existente. Iată de ce sus
ținem si noi. sportivii Româ
niei. poziția iubitului conducă
tor al partidului și statului 
nostru", in timp ce Mircea Lu- 
cescu. directorul tehnic al e- 
chipelor de fotbal ale tării 
noastre. îsi încheia astfel alo
cuțiunea: „Exprimindu-ne în
treaga noastră adeziune la po
litica de pace a României so
cialiste, di nd încă o dată o 
inaltă apreciere contribuției se
cretarului general al partidului 
Ia cauza apărării libertății si 
vieții tuturor națiunilor.’ vom 
acționa cu toată hotărirea pen
tru înfăptuirea neabătută a po
liticii partidului si statului nos

2-0 (0-0)
1-0 (0-0) 
0-0
3-1  (2-1)
3- 0 (0-0) 
2-1 (1-1)
4- 1 (1-1) 
2-0 (1-0)

AVĂDANIEI
nări ale careului giuleștean ca
re se dovedea bine acoperit, 
in min. 24 AVÂDANEI deschi
de scorul cu un șut exploziv, 
de Ia 20 m, la care Mânu a 
avat omeneasca reacție de a-și 
—proteja integritatea corporală. 
Tot ce a urmat n-a mai fost 
decit o canonadă teribilă la 
poarta Rapidului. executată 
sau dirijată de Avădanei. care 
a flotat in teren cum și oe un
de a vrut el, nestingherit de 
marcajul nici unui rapidist (!). ’ 
Dar peste acest duel Avădanei • 
— Mânu, care începuse să de
vină egal, vine golul doi bă
căuan. in min. S3, cind ȘOȘU 
reia a minge trimisă initial in 
bară de Penoff. Bucureștenii 
fac schimbări (inutile) la îna
intare. unde nu se poate lega 
nimic, preocuparea lor de că
petenie fiind de a se apăra in

PLOIEȘTI S-A RISIPIT LA... GALATI
tru ca, in min. 45. el și Anto- 
hi să nu ajungă la o bună 
minge de gol.

După pauză, meciul a fost 
mai atractiv. A fost mai dispu
tat. mai iute, s-a jucat cu nerv 
(nu cu nervi), gazdele au do
minat. dar nu au reușit să Îns
crie. deși Romilă (min.. 51 și 
55), Pisau (min. 63) și Soare 
(min. 80) au avut bune situa
ții de a marca (șutul la poartă 
a fost in suferință în acest 
meci). în min. 62. cind Romilă 
a șutat de la 9 m, Pemeș a 
avut un reflex formidabil, a 
întins o mină salvatoare, evi- 
‘.ind un gol ca și făcut. Iar in 
min. 90. cind portarul băimă- 
rean a ieșit greșit, mingea tri
misă cu capul de Ichim a tre
cut pe lingă colții din dreapta 
porții. Gazdele s-au zbătut mult 
in această repriză, dar au gre
șit tactic prin ineficientele cen
trări înalte pe car^ apărarea 

tru. care slujește pe deplin in
teresele de bunăstare și ferici
re. idealurile nobile ale păcii, 
înțelegerii și colaborării inter
naționale". Aceleași gînduri au 
animat si pe ceilalți vorbitori: 
Nicolae Stancu, președintele 
C.M.E.F.S. București. Teodor 
Bolea, președintele C.S. „Tri
umf". Mihai Zaharia. antrenor 
Ia C.S. Rapid.

Participantii la manifestație 
au subliniat cu îndelungi apla
uze. cu scandări de lozinci și 
ovații textul telegramelor adre
sate secretarului general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. precum si amba
sadelor Uniunii Sovietice si 
Statelor Unite ale Americii de 
la București și Organizației Na
țiunilor Unite, telegrame citite 
de cunoscutii sportivi Corneliu 
Ion Vali Ionescu. Mircea Pa
raschiv si Anișoara Cu.smir. In 
telegrama adresată conducăto
rului partidului si statului nos
tru se spune, intre altele: „Noi,

CLASAMENTUL
1. STEAUA 10 7 1 2 23- 7 15

2. Sportul stud. 10 7 1 2 19- 7 15
3. F. C. Bihor 10 5 3 2 17-12 13
4. Politehnica 10 4 5 1 10- 5 13
5. F. C. Olt 10 3 5 2 9- 7 11
6. A.S.A. Tg. Mureș 10 4 3 3 13-13 11
7. S. C. Bacău 10 5 1 4 11-15 11

9. Dinamo 8 4 2 2 12- 6 10
Universitatea 9 4 2 3 14- 8 10

10. Jiul 10 4 2 4 9-12 10
11. Rapid 10 3 3 4 10-11 9
12. Chimia 10 3 3 4 9-13 9
13. F. C. Baia Mare 10 3 3 4 9-16 9
14. Corvinul 10 2 3 5 11-14 7

15. Dunărea C.S.U. 10 1 5 4 2- 8 7
16. F. C. Argeș 9 3 0 6 10-13 6
17. C. S. Tirgoviște 10 1 4 5 6-14 6
18. Petrolul 10 1 2 7 8-21 4

GOLGETERII
7 GOLURI : Lăcătuș ; 6 GOLURI : Coraș, 

Cimpeanu II. Grosu — 1 din 11 m ; 5 GO
LURI : Pițurcă, Georgescu (F.C. Bihor) ; 4
GOLURI : Nemțeanu — 2 din 11 m, Irimes- 
cu — 4 din 11 m; 3 GOLURI : Cămâtaru. Ni- 
ea. lordache. Cura. Szabo. Fanici, Tulba — 1 
din 11 m.

S. C. BACĂU 2 (1)
RAPID 0

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; 
timp rece ; spectatori — circa 7 000. 
Șuturi : 26—5 (pe poarta : 12-1). Cor- 
nere : 7-2. Au marcat : AVĂDANEI 
(min. 24) și ȘOȘU (min. 53).

S. C. BACĂU : Mangeac — Vis- 
creanu, C. Solomon, CĂRt’UCI, Elisei 
(min. 85 Arteni) - AVĂDANEI, 
ADOLF, ȘOȘU - PENOFF, Mihuț, 
Andronic (min. 55 Chitaru).

RAPID : MÂNU - Băjan, Tițâ, 
Pîrvu, A. Mincu - Rada, I. Ion, Pe- 
truț, P. Petre (min. 63 Avram) — Da- 
maschin (min. 76 Cojocaru), MANEA.

A arbitrat foarte bine N. Rainea 
(Bîrlad) ; fa linie : A. Porumboiu 
(Vaslui) și C. Gheorghe (Suceava).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 2-0 (0-0).
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fața unui S.C. Bacău cu mare 
disponibilitate pentru ofensivă, 
cu jucători mobili și îndemîna- 
tici. din rîndul cărora se dis
tinge acest longilin Lx)rin Avă
danei.

Ion CUPEN

7

DUNĂREA C.S.U. 0
F. C. BAIA MARE 0

Stadion Dunărea ; teren bun ; timp 
frumos, soare ■ spectatori — . circa 
12 000. Șuturi : 9-5 (pe poarta : 2-O). 
Cornere : 11—8.

DUNAREA : Oanâ -. PISAU, Go
lan, Anghelinei, R. Mureșan - Ro
milă, COMȘA (min. 68 Pascu), Ichim 
— Soare, Antohi (min. 46 Tararache), 
Cernescu.

F.C. BAIA MARE : Perneș - AREZA- 
NOV, BUZGAU, IGNAT, Rus - BĂ
LAN, Laiș, I. Mureșan — Sepi (min. 
90 Raț), Tulba, Rosznai (min. 73 D. 
Moldovan).

A arbitrat foarte bine M. Constan- 
tinescu ; la linie : V. Măndescu și 
Gh. Ofițeru (toți din București).

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 1—1 (0-0).
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oaspeților, în frunte cu Buz- 
gău. le-a rezolvat cu succes. Și 
băimărenii au plecat acasă cu 
un prețios și meritat punct.

Constantin ALEXE

sportivii României, loti cei ce 
activează în mișcarea sportivă, 
ne exprimăm deplina adeziune 
față de valoroasele dumnea
voastră acțiuni și inițiative pu
se in slujba asigurării păcii, 
promovării destinderii și înțe
legerii între toate popoarele lu
mii. (...) Activitatea neobosită 
pe care o desfăsurati pentru 
salvgardarea destinelor umani
tății constituie pentru noi toti 
îndemnul suprem de a ne uni 
toate forțele alături de între
gul nostru popor în lupta pen
tru pace, securitate si coopera
re internațională (...) Vom fa
ce totul pentru ca sportul să 
devină mesagerul demn si pres
tigios al năzuinței de pace si 
înțelegere a tineretului patriei 
noastre, a tuturor oamenilor 
muncii, pentru ca arenele spor
tive să-și poată găzdui întrece
rile sub cerul luminos al unei 
lumi pașnice, fără amenințări 
ale războaielor si pericolelor 
nucleare".
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STEAUA * 5 (0)
JIUL PETROȘANI 0

Stadion Steaua ; teren foarte bun; 
timp frumos ; spectator* — circa 
12 000. Șuturi : 22—5 țpe poartă : 
6-3). Cornete : 11-1. A marcat : 
CIMPEANU (min. 75).

STEAUA : IORDACHE - Anghelini, 
FL. MARIN. TATARAN, Eduard 
Stoica, Petcu, Baltnt — Lăcătuș țmin. 
80 Turcu), CIMPEANU, Pițurcâ (min. 
56 Diaconescu).

JIUL : CAVA1 - V. Popo (min. 
79 Vizitiu). NEAGU, M. POPA, Stana 
— Varga (min 25 Vînâtoru), Muia, 
DOSAN - Stoinescu, tasconi, Bâluță.

A arbitrat bine A. Gheorghe ; ta 
linie : P. Pienescu (ambii din P. 
Neamț) și I. Tărcan (Reghin).

Cartonașe galbene : 6ALUȚA.
Trofeul Petschovschi : 10. la spe

ranțe : 1-0 (1-0).

Radiografia meciului e sim
plă. Oaspeții au avut o sin
gură ocazie — mare. însă !
— în min. 28. cind șutul lui 
Bălută. liber în 7—8 m. a fost 
blocat de Iordache (care a 
scos, inspirat, un gol ea 
Si făcut !). în timp ce gazdele 
au avut vreo cinci (Petcu — 
min. 16. Piturcă — min. 20, 
Stoica — min. 47. Cîmpeanu
— min. 62, Stoica — min. 74), 
Cavai si imprecizia steliștilor 
țintuind tabela de marcaj, 
care nu s-a clintit decit 0 
dată. în condițiile amintite. 
O victorie „subțire", evident, 
din care liderul ar trebui să 
tragă învățăminte. Privind 
în perspectivă destinul noii 
echipe Steaua. concluzia — 
realistă — este una singură : 
nu e totul să cîștigi 2 puncte !

Marius POPESCU

SUCCES NET,

„Alb-negrii“ au cîștigat 
greu ; cu mult efort, eu mari 
emoții și neconvingător. Iar 
jocul lor — evident, sub nive
lul din prima parte a campio
natului — ne-a făcut să ne 
gîndim și la cele două înfrin- 
geri consecutive anterioare... 
Echipa înregistrează o linie 
descendentă si manifestă o 
nervozitate dăunătoare. Vi
zibilă (și sîmbătă) și ilustrată, 
intre altele, de eliminarea lui 
Coras (injurii adresate arbi
trului). în min. 59. Ia 1—1. Din 
acel moment a început însă... 
paradoxul acestui meci : gaz
dele au jucat mai bine în zece 
oameni 1 Mai mult chiar. în 
inferioritate numerică au și 
obținut golul victoriei : în
min. 62, Bueurescu a executat 
un corner, portarul Ciurea 
(pînă atunci, foarte bun) a e- 
zital. s-a produs o învălmă
șeală și M. SANDU a împins 
mingea în poartă, cu corpul, de 
Ia eîțiva pagi t 2—1 și acesta 
avea să rămină rezultatul.

Ce se întîmplase pînă a- 
tunci 1 Oaspeții au deschis 
scorul în min. 2. cînd Bărbu- 
Icscu i-a pasat în marginea 
careului lui M. POPESCU și 
acesta a înscris plasat: 0—1.
Sportul a avut două posibili
tăți de egalare (M. Sandu, min. 
16 și 18). dar. pe ansamblul 
primei reprize. F. C. Olt a 
fost mai bună, a construit mai 
frumos, a întreprins acțiuni 
periculoase pe aripi, a creat 
dese momente de derută în a- 
părarea gazdelor. Iar in min. 
40 putea fi 2—0 pentru oas
peți : acțiunea Iordache — 
M. Popescu s-a încheiat cu o 
minge care mergea spre plasă, 
dar Pană a salvat miraculos. 
Survine însă egalarea. în

SPORTUL STUDENȚESC 2 (1) 
F. C. OLT 1 (1)

Stadion Sportul studențesc ; teren 
bun ; timp frumos ; spectator* - cir
ca 3 000. Șuturi : 9-11 (pe poartă : 
5-8). Cornere : 11-6. Au marcat : 
M. POPESCU (min. 2), CORAȘ (min. 
43), M. SANDU (min. 62).

SPORTUL STUD.: SPERIATU - M. 
Mihail, CAZAN, lorguiescu, Munteanu 
I (min. 35 Șerbânicâ) — PANA, Co- 
raș, HAGI (min. 85 Chihaia)' — FI. 
Grigore, M, Sandu, Bueurescu.

F. C. OLT : Ciurea — lonașcu 
(min. 46 State), Cățoî, BUMBESCU, 
Matei — Bărbulescu (min. 79 Firă- 
nescu), Kallo, EFTIMIE - M. Popescu, 
IORDACHE, Boriceanu.

A arbitrat bine I. Veiea ,- Io linie :
C. Bîtlan (ambii din Craiova) și
D. Ciolan (Pitești).

Cartonașe galbene : IORGULESCU, 
M. MIHAIL, M. POPESCU.

Cartonașe roșii : CORAȘ.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 1—0 (1-0).

min. 43 : acțiune Bueurescu, 
centrare, balon întors de Hagî 
de Ia linia de fund și CORAȘ 
reia, de aproape, în plasă.

După pauză, ratare Bucu- 
rescu (nejenat. cap. în brațele 
lui Ciurea) in min. 56 ; in 
minutul următor, ratează la 
cealaltă poartă Boriceanu. Ur
mează eliminarea lui Co
ras. golul victoriei din faza 
descrisă. asaltul lui F. C. 
Olt. dar și un plus de disci
plină în organizarea jocului la 
Sportul (în min. 80. Hagî. pe 
contraatac, putea mări scorul) 
și. în fine, imensa ocazie a lui 
Boriceanu din min 84. cînd 
șutul lui. din fază clară, a în- 
tilnit transversala.

Meci destul de agitat. Oăs- 
neții au jucat un fotbal mai 
bun. în special în repriza în- 
tîi. si meritau- un punct.

Radu URZICEANU

SERIA I
GLORIA BISTRIȚA — 

GLORIA BUZĂU 2—0 (2—0) : 
Coman (min. 30) si Moga (min. 
34).

UNIREA DINAMO FOC
ȘANI — C.S.M. BORZEȘT1 
4—0 (2—0) ; Manolache (min. 
29). Vasiliu (min. 44), Man
galagiu (min. 60) si Rusu (min. 
85).

METALUL PLOPENI - 
DELTA TULCEA 2—0 (1—0) : 
Moldoveanu (min. 8) și Stăn- 
cioiu (min. 48).

PRAHOVA PLOIEȘTI — 
OTELUL GALATI 1—6 (0—0) : 
Niculaie (min. 60).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
CHIMIA FĂLTICENI 3-0 
(1—0) : Amarghioalei (min. 
14 si 83) și Roșea (min. 53).

UNIREA SLOBOZIA — 
C.S.M. SUCEAVA 2—1 (0—0) : 
Lupu (min. 63). Radu (min. 
84. autogol), respectiv Păiuș 
(min. 58).

OLIMPIA RM. SĂRAT — 
C. S. BOTOȘANI 2—1 (1—0) : 
Tom a (min. 40). Ncgoescu 
(min. 53). respectiv Croitorii 
(min. 84).

F. C. M. PROGRESUL BRĂI
LA — F. C. CONSTANȚA 2—1 
(0—0)Drăgoi (min. 71). Ci
reașă (min. 81). respectiv R. 
Toma (min. 60).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — 
PARTIZANUL BACĂU 3—0 
(0—0) : Cioancă (min. 52. ru- 
togol). Gheorghe (min. 66), 
Ștefan (min. 82).

Relatări de la I. Toma, V. 
Manoliu. V. Frîncu, A. Cristea, 
C. Rusu. I. Matei, ■ T. Budescu, 
G. Rizu și N. Constantinescu.

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 2—1 
(1—0) : Adorjan (min. 21), Pa- 
raschiveseu (min. 90), respectiv 
Bădăluță (min. 47).

Relatări de la M. Verzescu, 
M. Bizon, B. Stoieiu, D. Bră- 
noiu, Gh. Topîrceanu, T. Cos- 
tin, N. Ștefan, T. Negulescu si 
Gh. Briotă.
1. F.C.M. BRAȘOV 11 7 2 2 21- 9 16
2. Carpați Mîrșa 11 6 2 3 24-17 14
3. Șoimii I.P.A. 11 6 2 3 20-14 14
4. Rova Roșior? 11 6 0 5 19-17 12
5. Unirea Alex. 11 5 2 4 15-13 12
6. Autobuzul 11 5 2 4 10-11 12
7. I.P. Aluminiu 11 4 3 4 13-10 11
8. Dinamo Victoria 11 3 5 3 12-10 11
9. Prog. Vulcan 11 3 5 3 16-15 11

10. Nitramonia Făg 11 5 1 5 13-15 11
11. Gaz metan 11 5 1 5 12-15 11
12. Metalul Buc 11 4 2 5 16-14 10
13. Automatica 11 5 0 6 11-12 10
14. I.M.A.S.A. Sf. Gh. 11 4 2 5 11-13 10
15. Avîntul 11 3 4 4 9-14 10
16. Chimico Tîrn. 11 4 1 6 16-18 9
17. Chimia Tr. Măg. 11 3 1 7 11-17 7
18. Constr. T.C.I 11 3 1 7 13-28 7

ETAPA VIITOARE (duminică 6
noiembrie) : Chimia Tr. Măgure-
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UNIV. CRAIOVA 3 (0)
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion Central ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori — circa 18 000. Șu
turi : 15-7 (pe poarta : 8-3). Cor
ner© : 15-3. Au marcat : TILIHOl 
(min. 50), UNGUREANU (min. 69), 
NEGRILA (min. 90).

UNIVERSITATEA : Lung - NEGRILA, 
TILIHOl, ȘTEFĂNESCU, UNGUREANU 
— Țicleanu, Donose (min. 46 Bălăci), 
Irimescu (min. 25 Bicâ) — Ad. Po
pescu, Cîrțu, Geolgâu.

PETROLUL : Jipa - Borz, BUTU- 
FEI, Pancu, Toma - GRIGORE, CO- 
JOCARU, I. Solomon - Marica (min. 
58 Călin), Dumitrache II (min. 80 
Baroian), Simaciu.

A arbitrat bine M. Axente ; la li
nie : R. Cîmpeanu (ambii din Arad) 
și Gr. Macavei (Deva).

Trofeul Petschovschi : 10. La spe
ranțe : 3—3 (3-2)

peste 30 m. din apropierea li
niei de margine a terenului, 
pc care portarul Jipa, greoi și 
neinspirat, l-a sesizat cind 
mingea era în., plasă. Cu un 
gol la activ si cu Bălăci reve
nit în teren. Universitatea a 
început să ioace mai cursiv, 
dâr tot un fundaș (UNGUREA- 
NU) a majorat scorul (min. 
69) șî, apoi, colegul NEGRILA 
î-a dat contur final (min. 90).

Paul SlAVESCU

Cînd, în min. 4, după ce a 
primit o pasă excelentă de pes
te 30 m. de la Zare. GEOR
GESCU a demarat irezistibil 
pe aripa stingă, a pătruns in 
careu si a înscris imparabil, 
am crezut că „lecția Kun — 
Daraban" va fi valabilă și la 
Tg. Mureș. Egalarea rapidă, 
venită la numai cinci minute, 
a tăiat însă elanul orădenilor, 
care începuseră excelent. în 
acel min. 9 Boloni a trimis un 
balon spre Fanici, acesta l-a 
înălțat în mijlocul careului și 
SZABO, apărut oportun și de
cis, a catapultat mingea cu ca
pul- in plasă. Mai departe, 
A.S.A. devine tot mai sigură pe 
ea și va exercita o presiune 
cvasi-permanentă la poarta lui 
Liliac, care intervine salvator 
in min. 16 (șut Boloni), min. 
18 („bombă" Fanici). min. 21 
(lovitură liberă Gali) și în min. 
26 (acțiune personală Boloni).

In a doua parte, jocul se va 
desfășura în continuare într-un 
singur sens, elevii lui Czako 
și Kiss vor lua repede condu
cerea. în min. 50, SZABO, șim- 
bătă cel mai periculos înaintaș 
al gazdelor, șutează surprinză
tor, tare, pe jos, în colțul din 
stingă lui Liliac : 2—1. Oaspe
ții pierd o situație bună în 
min. 55, cînd Mureșan nu 
fructifică pasa excelentă a lui 
Georgescu. Dar mureșenii re-

A.S.A. TG. MURES 4 (1)
F. C. BIHOR 1 (1)

Stadion „23 August“ ; teren bun ; 
timp închis ; spectatori — circa 8 000. 
Șuturi : 14-7 (pe poartă : 8—2). Cor
nere : 11-4. Au marcat : SZABO 
(min. 9 și 50), FANICI (min. 71), 
MUNTEANU (min. 77), respectiv 
GEORGESCU (min. 4).

A.S.A. : Varo - SZABO, Jenei, Is- 
pir, GALL - BOTH II. C. Ilie (min. 
87 Koncz), Boloni — Ciorceri țmin. 
57 Botezon), Fanici, MUNTEANU.

F. C. BIHOR : LILIAC - Dianu, 
Biszpk, Zare, Nițu — Grosu, Mureșan, 
Tamaș - ile (min. 42 Dumitrescu), 
Filip (min. 65 D. Nicolae), GEOR
GESCU.

A arbitrat foarte bine Fl. Popescu 
(Ploiești) ; la linie : D. Pura (Dej) 
șt I. Ghergheli (Baia Mare).

Cartonașe galbene : BOLONI.
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 1-0 (1-0).

iau atacurile și se vor desprin
de intr-un final în care orăde- 
nii au... dispărut din joc, FA
NICI se înalță singur dintr-un 
buchet de jucători și trimite 
balonul in plasă (min. 71), iar 
tinărul MUNTEANU fructifică, 
min. 77, pasa ca Ia carte a lui 
Boloni. Așa s-a încheiat seria 
invincibilității orădenilor in de
plasare, remarcabilă dealtfel. A 
întrerupt-o o formație care sim- 
bătă a demonstrat o vervă de 
joc deosebită.

Efțimie IONESCU
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CORVINUL HUNEDOARA 3 (2) 
C. S. TIRGOVIȘTE 1 (1)

Stadion Corvinui ; teren bun ; timp 
frumos ; spectatori - circa 12 000. 
Șuturi : 23—5 (pe poartă : 9—2). Cor- 
nere : 14-1. Au marcat : L. MOLDO
VAN (min. 14) VAETUȘ (min. 28). 
NICȘA (min. 85), respectiv O. PO
PESCU (min. 23).

CORVINUL : Alexa - NICȘA, Du- 
binciuc (min. 29 Stredie), Gălan, 
BOGDAN - MATEUT. KLEIN, L. Mol
dovan — GABOR, Cojocaru (mln. 75 
Gh. Radu), Văetus.*

C.S. TIRGOVIȘTE.: MIA - Niculescu, 
Dumitrescu. Ene, Pitaru (min. 18 Turcu) 

— Constantin (min. 65 Petre), Bur- 
leonu, AELENEI, Stoichitâ — Isala, 
O. POPESCU.

A arbitrat bine M. Stânescu : la 
linie : V. Antohi (ambii din lași) și 
L. Salojan (Satu Mare).

Cartonașe galbene : VĂETUS- 
Trofeul Petschovschi : 10. La spe

ranțe : 4-0 (2—0).

teuț (min. 36. 47. 51. 53 și 58) 
și Văetus (min. 63) jucîndu-se 
cu ocaziile, dar și cu nervii 
spectatorilor ; inimile aces
tora s-au., oprit in min. 65, 
cînd mingea șutată de Ene 
(venit in atac) s-a lovit de... 
O. Popescu (poarta era goa
lă !) ; deci - putea fi 2—2 ! Li
niștirea tribunelor avea să 
fie opera lui NICȘA (min. 85) 
— acțiune individuală încheia
tă eu un șut-boinbă, in colțul 
lung : 3—1

Stelian TRANDAFIRESCU

INSPIRAȚIA LUI CIOACĂ...
Urcați spre piscurile clasa

mentului. după rezultate me
ritorii, ieșenii 
greu impactul cu înălțimile, 
care a influențat negativ ex
primarea lor în joc. In plus, 
gazdele n-au fost înarmate nici 
cu caietul de sarcini care se 
impunea, am numit mijloacele 
adecvate de dislocare a unei 
apărări 
remareîndu-se printr-un 
cai strict și eficient. în 
ceste condiții, studenții 
reușit să iasă din tiparele 
ofensive ■ 
consistentă, 
perfecțiuni la construcție, 
asta mai bine de o oră. de joc, 
perioadă în care cei care s-au 
văzut mai mult au fost oas
peții, mai ales prin ieșirile lor 
ordonate din apărare (o plăcută 
surpriză, tinărul- Lazăr). dar 
de pătruns mai adine in tere
nul advers ei n-au făcut-o

-cit sporadic, lipsa unui 
autentic resimțindu-se. 
acest „peisaj" doar trei 
mai acătării • nnn“
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luarea 
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1. GLORIA BUZĂU 11 9 1 1 19- 5 19
2. Gloria Bistrița 11 7 2 2 16- 7 16
3. Oțelul Galați 11 6 3 2 16- 9 15
4. F.C.M. Progr. Br. 11 6 2 3 15-12 14
5. Partizanul Bacâu 11 6 2 3 11-10 14
6. Unirea D. Focșani 11 5 2 4 19-13 12
7. Metalul Plopeni 11 5 2 4 13-10 12
8. Prahova Ploiești 11 5 2 4 9-13 12
9. Ceahlăul 11 5 1 5 13-12 11

10. C. S. Botoșani 11 5 0 6 19-17 10
11. C.S.M. Borzești 11 5 0 6 10-14 10
12. Unirea Slobozia 11 4 1 6 14-14 9
13. F.C. Constanța * 11 4 2 5 20-12 8
14. C.S.M. Suceava 11 2 4 5 10-14 8
15. Dunărea Căi. 11 3 1 7 11-17 7
16. Olimpia Rm. S. 11 2 3 6 6-12 7
17. Delta Tulcea 11 1 5 5 6-21 7
18. Chimia Fălticeni 11 2 1 7 10-25 5

* Echipa penalizată cu două
puncte.

ETAPA VIITOARE (duminică. 6

POLITEHNICA IAȘI 2 (0)
CHIMIA RM. VlLCEA 0

Stadion „23 August* ; teren bun ; 
timp rece ; spectatori — circa 7 000. 
Șuturi : 15-6 (pe poartă : 6-2). Cor
nere : 8—2. Au marcat : CIOACA
(min. 65) și BURDUJAN (min. 77 - 
din 11 m).

POLITEHNICA : Bucu - Munteanu. 
Anton, Ursu, Ciocîrlan — Paveliuc, 
Cănănău (min. 84 Gheorghiu), BIRO 
I - CIOACA, Lala (min. 63 BURDU
JAN), Florean.

CHIMIA : Pave’ - BASNO, Ciupitu, 
UDREA, Teleșpan (min. 46 Cincâ) — 
lovan, LAZĂR, Niculcea, Vergu — 
Ancuța, Carabageac.

A arbitrat bine J. Grama ; la linie: 
L. Ciucu și M. Licâ (toți din Bucu
rești)?

Cartonașe galbene : ANTON, CIO- 
CIRLAN, IOVAN.

Trofeul Petschovschi : 8. La spe
ranțe : 1—0 (1—0).

Ia 30 m, el a șutat puternic, 
cu boltă, mingea intrind in 
plasă, la vinelu. Gol care a 
scos pe vilceni din dispozitiv, 
a creat spatii convenabile ie
șenilor. aceștia înregistrind 
un plus de periculozitate în 
acțiunile lor, bine ordonate a- 
cum de Burdujan. După ce a 
ratat în min. 67 o bună ocazie, 
BURDUJAN va transforma 
în min 77 penalty-u] acordat 
Ia un fault comis în careu tie 
Ciupitu asnn”i Iui R«r<» I.

Adrian VASILESCU

noiembrie) : Partizanul Bacău — 
Ceahlăul P. Neamț, C.S. Botoșani
— Metalul Ploneni. Chimia Fălti- 
-ceni — Gloria Bistrița. Delta Tul- 
cea — Dunărea Călărași. C.S.M. 
Borzesti — Prahova Ploiești. Glo
ria Buzău — Unirea Dinamo Foc
șani. C.S.M. Suceava — Olimpia 
Rm. Sărat. F.C Constanta — Uni
rea SI Jbozia. Otelul Galați — 
F.C.M. Progresul Brăila.

SERIA A ll-o
CARPAȚI MÎRȘA — F.C.M. 

BRAȘOV 1—1 (0—0) : Stanca 
(min. 87) pentru Carpați. Bălan 
(min. 79) pentru F.C.M.

UNIREA ALEXANDRIA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—1 
(1—0) : Văcariu (min. 15). Voi- 
eilă (min. 60). respectiv Ioniță 
(min. 55).

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ — 
CHIMICA T1RNĂVENI 1—0 
(0—0) : Drăgnoiu (min. 88).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI
— AVÎNTUL REGHIN 1—0 
(1—0) : Naghi (min. 26).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
2—0 (0—0) : Rotaru (min. 58) și 
Bucur (min. 83 din 11 m).

CONSTRUCTORUL T.C.I. 
CRAIOVA — AUTOMATICA 
BUCUREȘTI 3—0 (1—#) : Voica 
(min. 15) si I- Marius (min. 50 
și 60).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — I.P. ALUMINIU SLA
TINA 1—1 (0—1) : Beldie (min. 
77) pentru Progresul Vulcan. 
Păun (min. 27) _ pentru I.P. A- 
luminiu.

ROVA ROȘIORI — META
LUL BUCUREȘTI 3—1 (1—9) : 
Marin (min. 33 si 68). Drăgan 
(min. 57), respectiv Sultănoiu 
(min- 55).

le — Chimica Tirnăveni. Automa
tica București — Carpați Mîrsa. 
Gaz metan Mediaș — Constructo
rul T.C.I. Craiova. Progresul Vul
can București — Autobuzul Bucu
rești. I.P. Aluminiu Slatina — Șoi
mii IPA Sibiu. Metalul București
— Dinamo Victoria București. A- 
vîntul Reghin — Unirea Alexan
dria. F.C.M. Brasov — Rova Ro
șiori. I.M.A.S.A. St. Gheorghe — 
Nitramonia Făgăraș.

SERIA A lll-a
INDUSTRIA SÎRMEI C. 

TURZII — C.F.R. VICTORIA 
CARANSEBEȘ 4—0 (1—0) : Vesa 
(min. 10 și 58). Vlâduț (min. 
52) și D. Moldovan (min. 82).

SOMEȘUL SATU MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 3—1 (1—1): 
Krasoi (min. 9 și 80). Balogh 
(min. 70). respectiv Stoișin 
(min. 26).

MINERUL MOTRU — RA
PID ARAD 1—0 (1—0) : Cojo
caru (min. 25).

MINERUL CAVNIC — AU
RUL BRAD 4—1 (2—0): Lucaci 
(min. 19 si 82). Ștef 'fmin. 32), 
Cristea (min. 51) respectiv 
Dumitreasa (min. 57).

STEAUA C.F.R. CLU.I-NA- 
POCA — MINERUL LUPENI 
2—2 (0—1) : Tolli (min. 56), 
Caciureac (min. 82) pentru 
Steaua C F.R.. Voicu (min. 28), 
Rus (min. 89) pentru Minerul.

GLORIA REȘIȚA — OLIM
PIA SATU MARE 1—0 (0—0) : 
lacob (min. 66).

METALURGISTUL CUGIR
— „U‘ CLUJ-NAPOCA 1—3 
(1—2) : Al. Moldovan (min. 
28 din 11 m). respectiv Bucur 
(min. 10 din 11 m. min. 44 și 
55).

U. T. ARAD — ARMĂTURA 
ZALĂU I—0 (0—0) : Gal (min. 
60).

POLITEHNICA TIMISOA
RA — C.S.M. REȘIȚA 1—0 
(1—0) : Giuchici (min. 45).

Relatări de Ia S. Popa, Z. 
Covaci, Gr. Jugănaru. Z. De- 
brețeni, I. Lespuc, P. Fuchs, 
M. Vîleeanu, O. Berbecaru și 
C. Cretu.

puncte.

1. „U“ CLUJ-N.
C.S.M. Reșița

11 8 0 3 25- 8 16
2. 11 8 0 3 19- 8 16
3. ,,Poli“ Timiș. 41 7 1 3 29-11 15
4. Aurul Brad 11 5 2 4 21-18 12
5. Minerul Motru 11 5 1 5 15-15 11
6. U.T. Arad 11 5 1 5 15-16 11
7. Armătura Zalău 11 5 1 5 10-18 11
8. Metalurg. Cugir 11 4 2 5 16-15 10
9. C.F.R. Timiș. 11 5 0 6 20-20 10

10. Ind. sîrmei 11 5 0 6 12-13 10
11. Minerul Cavnic 11 5 0 6 15-17 10
12. Minerul Lupeni 11 4 2 5 11-13 10
13. Olimpia S. M. 11 5 0 6 17-20 10
14. Someșul S M. 11 5 0 6 17-22 10
15. C.F.R. V. Coran. 11 5 0 6 10-21 10
16. Gloria Reșița 11 4 1 6 9-13 9
17. Rapid Arad 11 3 2 6 9-23 8
18. St. C.F.R. Ci-N. ♦ 11 4 1 6 18-17 5

• Echipă penalizată cu patru

ETAPA VIITOARE (duminică 6 
noiembrie) : C.S.M. Reșița — Mi
nerul Motru, Rapid Arad •— Mi
nerul Cavnic. Someșul Satu Mare 
— Metalurgistul Cugir C.F.R. Ti
misoara — Olimnia Satu Mare.' 
..U“ CIuj-Napoca — Politehnica 
Timișoara. C.F.R. Victoria Caran
sebeș — Steaua C.F.R. dui-Napo- 
ca. Minerul Lupeni — Ind. sîrmel 
C. Turzil. Aurul Brad . — U T. 
Arad. Armătura Zalău — Gloria 
Reșița.

JD'HMSTPAȚU Df STAT LSTO PRONOSPORT IMOPMEAlA
NUMEREI E EXTRASE LA 

TRAGEREA SPECIALA „LOTO* 
DIN 30 OCTOMBRIE 1M3

FAZA I : Extragerea I : 59 22 62 
5 8 13 71 29 33 ; Extragerea a Il-a: 
78 60 67 85 16 28 23 2 37 ; FAZA 
A Il-a : Extragerea a IH-a : 18 
31 71 69 23 50 64 62 ; Extragerea a 
IV-a : 54 63 43 7 82 87 40 30 ;
FAZA A III-a : Extragerea a V-a: 
70 2 16 44 46 64 35 36 3 60: Ex
tragerea a Vl-a: 12 42 69 40 23 28 
20 38 8 34; Extragerea a Vll-a : 
10 63 22 59 90 55 50 89 13 65.
Fond de cîștiguri : 1.283.675 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN

30 OCTOMBRIE 1983
I. Ascoli — Udinese 1

II. Avellino — Catania x
III. Genoa — Torino 1
IV. Juventus — Sampdoria 2
V. Milan — Lazio 1

VI. Pisa — Internationale x
VII. Roma — Napoli 1

VIII. Verona — Fiorentina 1
IX. Prog. Brăila — F.C. C-ța 1
X. Gloria B-ta — Gloria Bz, 1 

XI. Carpați Mîrșa — F.C.M. Bv. x 
XII. Poli. Tim. — C.S.M. Roșită 1 
Fond total de ciștiguri: 1.048.061 lei.



SCRIMERII ROMÂNI AU CiȘTIGAT
6 TITLURI

PLOVDIV, 30 (prin telefon). — 
Ediția 1983 a campion ațelor bal
canice de scriind s-a încheiat cu 
desfășurarea întrecerii pe . e- 
chipe, reprezentanții României 
impunindu-se in trei din oele 
patru arme aflate în concurs. 
Astfel, florctistelc. floretiștii și 
spadasinii au urcat pe prima 
treaptă a podiumului. în timp oe 
sarbricrii au fost nevoitl să se 
mulțumească cu locul II. Ierar
hie care, dealtfel, o respectă 
pe cea stabilită în primele zile 
de concurs, în probele indivi
duale.

întrecerea floreUstelor a fost 
net dominată de echipa Româ
niei cane, in cele patru intilniri 
n-a cedat decît in două asalturi, 
Iată rezultate e : 5—0 cu Turcia 
(Guzganu și Veber — 2. Lazar 
1). 5—1 cu Iugoslavia (Lazar și 
Guzganu — 2. Veber 1), 5—0
cu Grecia (Veber si Lazar — 2. 
Dan 1), 5—1 cu Bulgaria ( Guz
ganii și Lazar — 2. Dan 1). Cla
sament : 1. România, 2. Bulgaria,
3. Turcia.

Floretiștii au avut cel mai di
ficil adversar In eeh pa Iugos
laviei. pe care au intnecut-o cu
5—3 (Kuki și Husti — 2. Fille —

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

a doua oară. Cati si Lavinia 
urcau pe treapta a doua a po
diumului de premiere în a- 
ceastă seară.

Bîrna a fost aparatul căde
rilor. Și pentru Gnauck sau 
Frolova, sportive de clasă. Iar 
aceasta din dorința fiecărei 
concurente de a lucra la cel 
mai ridicat nivel. Cine nu a 
căzut, a urcat ne podium. îm
preună cu Olga Mostepanova

ECATERINA SZABO - „BRONZ" LA INDIVIDUAL COMPUS
Sîmbătă seara, in cea de a 

șasea zi a Campionatelor mon
diale, s-a desfășurat concursul 
pentru individual compus fe
rn inia. cu participarea primelor 
36 de sportive clasate după 
executarea programului de e- 
xercitii impuse și liber alese, 
dar nu mai mult de trei din 
fiecare tară, numărul maxim 
de participante avindu-1 Ro
mânia U.R.S.S.. Bulgaria.
S.U.A.. R. D. Germană. Ce
hoslovacia. R. F. Germania. 
R.P.D. Coreeană și Ungaria. 
Pentru titlu] absolut nu s-a 
aflat în întrecere campioana 
mondială de la Moscova, sovie
tica Olga 3icerova, depășită de 
trei dintre colegele ei de echipă! 
Concursul s-a desfășurat la 
cea mai înaltă tensiune, favo
ritele si-au disputat cu ar
doare șansele, au luptat cu o 
rară indîriire pentru fiecare 
zecime si sutime de punct 
S-au acordat șase note de 1®. 
dar au existat si ratări.

Ca de fiecare dată in ulti
mi- ani. gimnastica românească 
a aliniat trei sportive in dis
puta pentru medaliile con
cursului general, două dintre

AVEM O NOUĂ NADIA !...
(Urmare din pag. 1)

dăruit timp de o siptimind reprezentării cit mat înalta la a- 
ceste campionate mondiale, cu deosebită ardoare. Așa cum sini 
ele, mici, cu trupuri gingașe, dar pline de ambiție ji îndrăz
neală. Cită forță morală trebuie să aibă acești copii ca, atunci 
cind greșesc, fără voia lor. si reia exercițiul sau să treacă la 
alt aparat, unde li se cere să aibă calm și luciditate, ca și cum 
nu s-ar fi tntimplat nimic.

De la ratările in concursul individual complet, Cati Szabo a 
rămas mult marcată de neobținerea titlului suprem, de greșelile 
ei. dar șț de ctntarul uneori inegal și părtinitor al arbitrator. 
Și totuși, ea a perseverat. Pe parcursul concursului la aparate, 
de duminică seara, fetele și-au revenit, după ce, și ea. și La
vinia Agache, au ..țopăit', la aterizarea de la sărituri, ca două 
vrăbiuțe, și iată că amindouă au adus, in mai puțin de două 
ore, gimnasticii romănești nu mal puțin de șase medalii : AUR 
— Ecaterina Szabo ; ARGINT — Lavinia Agacbe (Z) șt Ecaterina 
Szabo (2) ; BRONZ — Lavinia Agache Bravo și Laviniei : Și 
ea poate deveni o nouă Nadia I

A fost scăpat un titlu absolut, care ar fi putut fi ciștigat, dar, 
din cauza acestei afurisite de bime, care refuză la un moment 
dat pe gimnastele care încearcă imposibilul și perseverează. în
deosebi noua noastră Nadie. Ecaterina Szabo va reuși să fie 
intr-o zi campioană absolută a lumii I Să sperăm că o va face 
la Los Angeles.

La conferința de presă, atit antrenorii echipei noastre, cit și 
gimnastele, în frunte cu Ecaterina Szabo, au promis ziariștilor, 
in aplauzele acestora, primul loc la Olimpiada de anul viitor.

Marele cîștig al acestor campionate mondiale pentru gimnas
tica noastră constă nu numai în medalii, ci — mai cu seamă — 
în îmbunătățirea substanțială a perspectivei olimpice, care la 
un moment dat părea firavă. Evoluția echipei României și re
zultatele obținute la Budapesta nu ne-au tneîntat numai pe noi. 
ci pe toți cei prezențt aici. Excelentă setectionată de gimnastică 
feminină, rezultată din copiii unei țări de numai ’’ milioane de 
oameni I

Să ne bucurăm de, ei din inimă, să le primim luni seara, la 
aeroportul Otopeni, acasă, cu dragoste părintească pe aceste 
minunate fetițe, pentru că atît noi, cei din sala de aici, cit, 
desigur, și dumneavoastră, cei de acasă, din fața televizoarelor, 
i-am simțit, ca pe propriii noștri copii.

Încă o dată, să ne trăiască !

BALCANICE
1) . Celelalte rezultate : cu Tur
cia 6—0 (Kuki, Husti, Fille — 
cite 2), 5—1 cu Grecia (Kuki și 
Buzan — 2, Husti 1). 5—2 cu 
Bulgaria (Buzan și Husti — 2,
Kuki — 1). Clasament : 1. Ro
mânia, 2. Bulgaria, 3. Grecia.

Echipa de spadă și-a adjude
cat titlul de campioană balca
nică. întrecînd in cel mai di
ficil meci formația Bulgariei, 
cu 5—4 (Szabo — 3. Nioolae —
2) , în celelalte partide învingi nd 
cu același scor (5—1) formații
le Turciei (au punctat Nioolae 
și Colc-șcă — 2, Szabo — 1), Iu
goslaviei (Nioolae și Colcișcă — 
2, Szabo — 1) și Greciei (Nico- 
lae și Buzan — 2, Szabo — 1). 
Clasament : L România, 2. Bul
garia, 3. iugoslavia.

P.erzind cu 5—4 în fața Bul
gariei, echipa de sabie (Chicu- 
liță. Mustață și Frunză) a ur
cat pe treapta a doua a podiu
mului. întrecînd Turcia cu 5—0 
Grecia cu 5—3 și Iugoslavia cu 
5—4. Clasament : 1. Bulgaria, 2. 
România, 3. Grecia.

Astfel, scrimerii români au ciș
tigat 6 din cele I titluri bal
canice.

Tiberiu STAMA

și Hana Ricna aflindu-se La
vinia Agache. care s-a concen
trat admirabil și. notată cu 
9,85. Ia fel ca Ricna (Moste
panova 9.90). a cucerit o me
dalie de bronz mai puțin spe
rată.

Înaintea ultimului aparat 
solul, sportivele românce intra
seră. așadar. în posesia a cinci 
medalii. Am așteptat acest fi
nal cu mari emoții si speran
țe. cu dorința întregii noastre 
delegații de a da deplină stră

ele. Lavinia Agacbe și Ecațe- 
rina Szabo, situîndu-se pe Po
ziții ce le dădeau speranțe 
justificate de a urca pe po
dium. Spre bucuria delegației 
noastre, gimnastica românească 
a făcut încă o dată dovada 
clasei sale ridicate. probată 
aici si prin cucerirea meda
liilor de argint in concursul 
pe echipe : ECATERINA
SZABO — 9,95 la paralele. 
9.S9 la birnă. 1® la sol si 1® 
la sărituri — s-a clasat pe 
locul al treilea, intrind in 
posesia medaliei de bronz- 
Este un succes care onorează 
cartea de vizită a acestei tinere 
sportive, debutantă ia CM — 
născută la 22 ianuarie 1967 la 
Zagon (Covasna), a început 
gimnastica in 1973 la Onești, cu 
Maria Cosma si Mibai Aroș- 
ton ; dublă campioană absolută 
de junioare a Europei, dublă 
campioană europeană de seni
oare la Gote bor g și-> des
chide noi si frumoase perspec
tive pentru marea performan
tă. Trebuie Insă să spunem că 
pe Ecaterina Szabo au dzspâr- 
tit-o doar 25 de miimi de .-ar
gintul" concursului general, pe

In partidele amicale de popite de Ia PloicMi

ROMÂNIA -
Pe arena Voința din Plo

iești s-au disputat sîmbătă și 
duminică ' meciurile interna
ționale amicale de popice 
dintre reprezentativele femi
nine si masculine ale României 
si Ungariei, care se pregătesc 
pentru C.M. ’84. în ambele 
zile. în cele două partide du
ble. formațiile tării noastre 
au avut o comportare remar
cabilă. cîștigind toate parti
dele : scor general 4—0. în 
prima zi : România — Un?a-

c. M. ȘI c. E.
(Urmare din naq. I)

sat pe locuriie 3 La .smuls", 5 
la ..aruncat- și 4 la total.

Rezultate : TOTAL (mondial 
și european) : 1. Viaceslav Klo
kov (UJ4.S.S.) 443 kg — rec.
mond. ; 2. Jozsef Jacso (Unga
ria) 410 kg ; 3. Anton Baraniak 
(Cehoslovacia) 4M kg : 4. Ștefan 
Tașnadi (România) 4C0 kg ; 5.
Rene Wysuwa (R-D.G.) 317.5 kg;
6. Ramazan Taunuri (Tran) 3M

lucire buchetului de medalii. 
Iar mult doritul „aur- a venit! 
Prima a fost pe covor, poziție 
oarecum dezavantajantâ. La
vinia Agache. Ea a lucrat eu 
siguranță si grație, arătind că 
merită un loc pe podium. Pri
mind doar 9.90. antrenoarea 
Maria Cosma a contestat cota, 
dar juriul a rămas pe pozite. 
Lavinia ocupind în final locul
4. Dintre celelalte favorite. și 
Stoianova a avut un exercițiu 
foarte bun. primind 9.95. iar

care nu l-a obținut insă, fi
ind stopată mai întiț de pro
pria greșeală comisă la birnă. 
iar apoi de nota exagerat de 
mare (9,90) pe care generoasa 
brigadă de arbitre de Ia birnă 
i-a acordat-o Olgăi Mostepano
va. Un scurt film al întrecerii 
este edificator : în primul 
schimb. Agache cade la birnă. 
Iurcenko ia 10 la sărituri. 
Gnauck 10 la paralele. Szabo 
9.95 la paralele si trece pe po
ziția a doua : în schimbul II. 
Gnauck cade de oe birnă. apoi 
se poticnește si Cat; Ia același 
aparat (9.60) : In schimbul III. 
Szabo 10 la sol. notă repetată 
si In ultimul schimb Ia sărituri, 
dună ea urmlnd să-și execute 
exercițiul — la birnă — Mos
tepanova care dacă primea 9.85. 
s-ar ti mulțumit cu bronzul, 
argintul revenind Ecaterinei 
Szabo. Sportiva sovietică a a- 
vut o dezechilibrare In timpul 
execuției ss apoi „pași* la ate
rizare. Nota sa trebuia să fie 
eei mult 9JM dar, cum spu
neam. a primit — nemeritat !
— 9.90. exact atît cit ii trebuia 
pentru a nrea pe treapta a do
ua. in locul reprezentantei 
noastre !

Lavinia Agacbe a început 
concursul la birnă si a ratat 
(935) dar. apoi, cu trei note 
de 9.90 (soL sărituri, oațalele). 
a urcat totuși t>e podiumul de 
opt la premiere, ciasîndu-se a 
șasea. O frumoasă impresie a 
produs aici si mezina echipei. 
Laura Cutina (9.70 la sol. 9.90 
sărituri. 9.35 paralele. 9.80 bir- 
nă). situată pe locul 9 Ia prima 
ei apariție In formația Româ
niei la un concurs de mare 
amploare

Noua campioană absolută a 
lumii a devenit gimnasta sovie
tică Natalia Iurcenko (născută 
la 26 ianuarie 1965. cistigătoare 
a „Cupei Mondiale* din 1962 
de la Zagreb si a Universiadei 
de Ia Edmonton) care își da
torează succesul de aici con
stanței sa’e remarcabile, sigu
ranței cu care a lucrat la toa
te cele patru aparate, la im
puse. liber alese si în concursul 
de sîmbătă.

Rezultate individual compus, 
feminin : 1. Natalia Iurcenko 
(U.R.S.S) 79.350 : 2. Olga Mos
tepanova (U.R.S.S.) 79.000 ; 3. 
ECATERINA SZABO (Româ
nia) 78.975 ; 4. Boriana Stoia
nova (Bulgaria) 78.775 : 5. Ta
tiana Frolova (U.R.S.S.) 78.725;
6. Lavinia Agache (România) 
78.575: 7. Maxi Gnauck (R.D.G.) 
78.425 : 8. Zoia Granceărova
(Bulgaria) 78.350 : 9. Laura Cu
tina (România) 78.275 : 10 Chen 
Yonevang (R.P. Chineză) 78.171; 
11. Kathv Johnson (S.U.A.) 
78.150 ; 12. Silvia Rau (R.D.G.) 
78,025.

UNGARIA 4-0
ria 2635 — 2180 p,<l.. la femei ; 
5385—5318 p <1. la bărbați, iar în 
ziua a doua : 2628—2519 p.d. și 
5357—5294 p.d. în favoarea 
sportivilor noștri. Cele mai 
bune rezultate din echipele 
noastre le-au obținut : Sil
via Berinde 471—450 p.d.,
Elena Andreescu 151 — 441,
Nineta Badea 431 — 417, îes- 
pectiv Gheorghe Silvestru 
932 — 928, Iosif Tismănar 904 
— 921 si Iuliu Bice 902 — 902.

(O. BALTEANU — coresp.)

DE HALTERE
kg. Fiind mai greu la cîntarul 
oficial ; Tașnadi a Dierdut me
dalia de bronz ! SMULS : 1.
Klokov 192.5 kg ; 2. Jacso 185 kg; 
8. Tașnadi 182,5 kg (rec. natio
nal, VJ. 175 kg). ARUNCAT : 1. 
Klokov 247.5 kg — rec. mond.; 
2. Jacso 225 kg; 3. Baraniak 
220 kg; 4. Wysuwa 217,5 kg. 5. 
Tașnadi 217,5 kg — rec. națio
nal. (v.r 215 kg).

B .lanțul general — 10 medalii 
de bronz (5 la C.M. și 5 la C.E.).

Mostepanova a avut, la rîn- 
du-L o execuție apreciabilă, 
nota de 10 fiind insă prea ri
dicată. Cind a fost rindul Eca
terinei Szabo s-a văzut, de la 
bun început, că această tinără 
gimnastă din România este cea 
mai bună! Cu toate liniile a- 
crobatiee de cel mai ridicat 
nivel tehnic, executate cu pre
cizie si amplitudine, cu ..Tsu- 
kahara* pe prima linie urmată 
de o oprire ireproșabilă. cu 
un salt șurub 720 de grade si 
alte elemente dificile, cu de
zinvoltură. tinută si expresivi
tate care au ridicat sala în pi
cioare. smulgîndu-i ovații, evo
luția Eeaterinei Szabo a în
semnat • apoteoză a acestei 
după-amieze de neuitat O sin
gură notă 1 se cuvenea — 1®. 
si odată cn ea cea mai străln- 
eitoare medalie, aceea de AUR!

REZULTATE TEHNICE
Sărituri — 1. Boriana Stoianova 
(Bulgaria) 19,225 ; 2. LAVINLA
AGACHE și ECATERINA SZABO 
(România) 1> M« ; t. Maxi Gnauck 
(RJJ.G.) U.77S ; S. Olga Btcerova 
(CAS5.) U.ssș ; a Silvia Rau 
(R.D.GJ și Julian» McNamara 
(S.U.A.) U.S25 ; ». Natalia Iur
cenko (UJLS^J 19,500.

Paralele : 1. Maxi Gnauck
12,925 ; 2 .LAVINIA AGACHE și 
ECATERINA SZABO 19,800 ; 4.
Tatiana Frolova (U.R.S.S.) 19,775; 
S. Gabrielle Fatmrich (R.D.G.) 
19. taO ; Ș. Silvia Topalova (Bul
garia) 19.625 ; 1. Juliana McNa
mara 19.275 : 8. Hana Ricna (Ce- 
bosiovacla) 19,200.

Birnă : 1. Olga Mostepanova 
(U.R^.S.) 19,775 ; 2. Hana Ricna 
19.750 ; 9. LAVINIA AGACHE
19.675 ; 4. Maxi Gnauck 19.275 ; 5. 
Silvia Rau și Tatiana Frolova 
19.250 : 7. Iva Cervenkova (Ceho
slovacia) 19,150 ; 9. Ania Wilhelm 
(R.F.G.) 19.125.

Sol : 1. ECATERINA SZABO
19.973 : 2. Olga Mostepanova
19.M0 ; Z. Boriana Stoianova 
19.850 : 4. Lavinia Agache 19 800 ; 
5. Zoia Grancearova (Bulgaria) 
19.715 : 6. Chen Yongyan (R. P. 
Chineză» 19.762 : 7. Diana Mo
rave (R.D.G.) 19.575 : 8. Kathy 
Johnson (S.V.A.) 19.175.

Masculin : Sol : 1. Tong Fel 
<7L P. Chineză) 19.900 : 2. Dmitri 
B ’.ozercev (U.R.S.S.) 19.875 : 2.
Li Ning (R.P. Chineză) 19 800 ; 4. 
L Korolev (UJt^.S.) 19.750 : 5.
B. Conner (S.U.A.) 19.725 : 6. C. 
Suarez (Cuba) 19 «50 : 7. S. Kroll 
nt.D.G.) 19 «00 ; ». K. Sotomura 
(Japonia) 19.450

Cal : 1. Dmitri Bilozereev 20.000: 
2. Li Xiaoping (R. p. Chineză) și 
GySrgy Guezoghv (Ungaria) 
19 950 4. LI Ning 19 900 : 5. I. Ko
rolev șl S. Kroll 19,850 : 7. B. 
Conner și K. Kușlken (Japonia) 
19.900.

Inele t 1. Dmitri Bilozereev șl 
Koji Gusiken 19,925 ; 8. Li Ning
19.900 : 4. J. Fischer (R.D.G.) și 
K. Sotomura 19 800 : 6. F. Donath 
(Ungaria) 19 750 : 7. Levente Mol
nar (România) și P. Petkov (Bul
garia) 19.700.

Sărituri : 1. Arthur Akopian
(U.R.S.S.) 19.973 2. Li Ning 19.850; 
S. B. Jensch (R.D.GJ 19,825 : 4. 
s. Kroll (R.D.G.) si Lou Yun 
CR. P. Chineză) 19,800 : 6. Bilo- 
zercev 19.775 ; 7. S. Morlsue (Ja
ponia) 19.750 : 8. N. Hirata (Ja
ponia) 19.725.

Paralele : 1. Lou Yun <R. P. 
Chineză) și Vladimir Artemov 
(U.R.S.S.) id.93<5 : 3. K. Sotomura 
Si Tong Fei 19.850 ; 5. K. Gusiken 
19,800 : 6. B. Conner și I. Koro
lev 19,750 ; 8. R. Leon (Cuba)
19.725.

Bară : 1. Dmitri Bilozereev 
19.850 : 2. Philippe Vatuone (Fran
ța) si Alexandr Pogorelov 
(U.R.S.S.) 19.825 : 4. Tong Fei si 
S. Morlsue 19.800 : 6. Xu Zhi- 
eiang (R. P. Chineză» 19.760 : 7. 
M. Watanabe (Janonia» 19.500 ; 8. 
P. Vidmar (S.U.A.) 19,250.

TELEX • TELEX
AUTOMOBILISM. a Suedezul 

Bjorn Waldegaard Toyota Ce- 
lica turbo") a ciștigat raliul 
Coastei de Fildeș, dar titlul mon* 
dial a revenit finlandezului Ha- 
nnu Mikkola cu 120 p. L-au ur
mat : 2. Walter Ro-hrl (R.F.G.)
102 p, 3. Markku Alen (Fini.) 
100 p, 4. Stig Blom.qvist (Suedia) 
69 p, 5. Michele Mouton (Fran
ța) 53 p, 6. Ari Vatanen (Fini.) 
44 p, etc.

BOX. • La Delitzsch, s-au în- 
tilnit echipele de juniori ale R.IX 
Germane și României. Gazdele 
au învins cu 14—8. • Venezue--
leanul Rafael Orono și-a păstrat 
titlul mondial (WBC) la super- 
muscă dispunind prin k.o. rep. 
5 de portoricanul Orlando Mal
donado. in gala de la Caracas».

BOWLING. • Campionatele 
mondiale de la Mampote (Vene
zuela) : individual : 1. Tony
Cariello (S.U.A.) 2. Mats Karlsson 
(Suedia), 3. Ron Allenby (Cana
da) toate probele : 1. A. Karlsson 
5 242 p, 2. Eric Kok (Olanda) 
5 146 p, 3. Rich Wonders (S.U.A.) 
5 142 p ; femei : individual : 1.
Lena Sulkanen (Suedia), 2. Cat
hy Almeida (Japonia), 3. Kumiko 
Inatsu (Japonia), toate probele:
1. Bong Coo (Filipine) 4 806 p,
2. Sulkanen 4 791 p. 3. Asa Lar
sson (Suedia) 4 755 p.

CICLISM • Proba de fond 
la C.M. de juniori de la Wan
ganui (N. Zeelandă) a revenit 
danezului Soren Lilhot — 120 km
în 2.46:02.

HANDBAL • Turneul femi
nin al celor ..Șase națiuni", des
fășurat în Olanda a fost cîștL- 
.gat de echipa R.D. Germane cu 
9 p (134—70). Pe locul doi, iu
goslavia a totalizat, de aseme
nea, 9 puncte (138—86). Pe lo
curile următoare : 3. Norvegia
4 p (94—102). 4. Suedia 4 p 
(68—107), 5. Olanda 3 p, 6. Fran
ța 1 p. In ultima etapă : O- 
Landa — Franța 17—17. Suedia — 
Norvegia 21—18. R.D.G. — iugos
lavia 23—23.

HOCHEI PE IARBA La Ka
rachi, în Pakistan, în cadrul 
competiției dotată cu ..Cupa 
campionilor". R.F. Germania — 
Oianda 2—1.

BUGBY • In turneu in Scoția» 
15-le Noii Zeelande a jucat la 
Gala cu Scoția de Sud șl a 
ciștigat cu 30—9 (8—6). a La Le 
Creusot echipa poliției franceze 
a jucat cu reprezentativa Aus
traliei. Scor : 15—1^ (9—9).

ȘAH • Turneul internațional 
feminin de la Smederevska Pa
lan k a (Iugoslavia) a fost cis- 
tigat de campioana mondială Ma
ia Ciburdanidze (U.R.S.S.), cu 

p din 11 posibile, urmată în 
clasament de poloneza Erenska —
• puncte. Verbczy (Ungaria) — 
6,5 p, Fatalibekova (U.R.S.S.), 
Petroviei (Iugoslavia) — cu cite
• p. Elîsabeta Polihroniade (Ro
mânia) — 5.5 p. Dana Nuțu (Ro
mânia). Dragasevici (Iugoslavia) 
— cu cite 5 p, Maksimovici, Ce- 
jicl (ambele Iugoslavia) — cu 
ctte 4.5 p. Milivojevici (Iugos
lavia) — 3.5 p Gostovici fiu— 
gO61avia) — 3 p. In ultima run
dă, Polihroniade a remizat cu 
Ciburdanidze. egalitatea fiind 
consemnată, de asemenea. in 
partidele Dragasevici — Nuțu, Mi
livojevici — Maksimovici și Ce- 
jld — Fatalibekova. Erenska a 
ciștigat la Gostovici. iar Petro
viei a pierdut la Verdczy.

TENIS. • In turneul de la 
Filderstadt. în finală, Martina 
Navratilova a dispus cu 6—1,
6—2 de Catherine Tanvier. In 
semifinale : Navratilova — Eva 
Pfaff 6—X 6—1. Tanvier — Vir
ginia Ruzici 1—6. 6—1, 6—4. •
Turneul masculin de la Tokio 
a fost ciștigat de Ivan Lendl 
(3—6. 6—3. 6—4). în finală cu 

tinârul american Scott Davis 
(11 ani), cel care simbătă rea?- 
lizase • foarte mare surpriză e- 
lănlnlndu-l pe Jimmy Connors, 
in semifinale, cu 6—3. 6—4, In 
timp ce Lendl l-a învins pe Brad 
Gilbert (S.U.A.) cu 6—2, 6—1. •
în finala turneului de tenis de 
la KoLn. proba de dublu bărbați 
a fost cîștigatâ de Florin Segăr- 
ceanu (România) — Nick Saviano 
(S.U.A.) care au învins perechea 
Paul Annacone — Eric Korita 
(S.U.A.) ”U 6—3, 6—4.

FOTBAL MERIDIANE
• în preliminariile C.E. (seni

ori). gr a 2-a. la Wroclaw : Po
lonia — Portugalia 0—1 (0—1) ! A 
înscris Carlos Manuel (min. 3t). 
în clasament, ne primul loc se 
afiă U.R.S.S. cu ? n. urmată de 
Portugalia cu 8 d Meciul decisiv 
va avea loc între aceste două 
selecționate, la 13 noiembrie, tn 
Portugalia.

a In etapa a 12-a a campiona
tului vest-german. lidera clasa* 
samentului Hamburger S.V, a 
fost învinsă. în deplasare, cu sco
rul categoric de 4—0 de către 
Borussia Monchengladbach ! Alte 
rezultate : Braunschweig — Uer- 
dingen 1—2 Dusseldorf — Stut
tgart 3—0. Bayern MUnchen — 
Nurnbsrg 4—2. Kbln — Frankfurt
7—0 !, Bremen — Leverkusen 
5—0. în clasament condtîde 
burger S.V. cu 18 p. urmată de 
Bayern si Bremen cite 16 o.

ITALIA (et. 7) : Ascoli — Udi- 
nese 1—0. Avellino — Catania 
0—0. Genoa — Torino 2—1. Ju
ventus — Sampdoria 1—2. Milan
— Lazio 4—1. Pisa — Inter 0—0, 
Roma — Napoli 5—1. Verona — 
Fiorentina 3—1 Pe primele 
locuri : Roma 12 p, Verona 11 p. 
Juventus și Torino 9 p : pe ul
timele : Lazio și Pisa 4 b.

• în preliminariile ol imp?-' 
pice. Zona Asia-Oceania • Kuweit.
— Qatar 0—0 : India — Singapore 
1—0 ; zona Africi? : Algeria — 
Libia 2—0.
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