
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VA I

ZIAR Al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI

ANUL XXXIX - Nr. 10 540 | 4 PAGINI - 50 BANI | Marți 1 noiembrie 1983

Gimnastele noastre, după succesul de la campionatele mondiale

Start in Super-cupa campionilor mondiali

și olimpici la handbal

ASTĂZI, UN MICI DL MARE ATRACȚIE: 
ROMÂNIA -U.R.S.S.

DORTMUND. 31 (prin tele
fon). Organizată între campio
natul mondial si Jocurile Olim
pice, Super-cupa campionilor 
mondiali si olimpici la handbal 
masculin capătă semnificația 
celui mai înalt vîrf al sezo
nului. La această a treia ediție 
a întrecerii, care reunește eli-

Programul de astăzi. din 
Westfalenhalle Dortmund:

Ora 16: Iugoslavia — Ceho
slovacia; 17,30: R.D. Germa
nă — R.F, Germania B; 20,30: 
România — Uniunea Sovietică; 
22: R.F, Germania — Suedia.

„DE MIINE 0 LUĂM DE LA CAPĂT,
CU GÎNDUL
Gimnastele noastre au reve

nit aseară acasă, cu piep
turile împodobite de medalii, 
cele mii multe medalii cuce
rite de o echipă, de o tară, la 
..mondialele” de la Budapesta. 
Le-au așteptat la Aeroportul 
Otopeni, tovarăși din conduce
rea C.N.E.F.S., reprezentanți 
ai federației, ai cluburilor, ai 
marii mase de suporteri, rude și 
prieteni. Florile. îmbrățișări
le. emoția reîntiliiirii și spe
ranțele pentru miine ale celor 
veniți Ia marea poartă aeriană 
erau, de fapt, ale noastre, ale 
tuturor, care am așteptat, șap
te zile și șapte seri, vești de 
la „Sportcsarnok”, spre a 
ne bucura cu adevărat la afla
rea lor, pentru că, iată, Nadia 
și fetele din generația Nadiei 
au, incontestabil, urmașe dem
ne.

Componentele unei echipe 
care e a doua în lume au de
venit. nu-i așa. vrednice vedete

LA PODIUMUL OLIMPIC"

A doua echipă din lume, tinără 
și pentru... Miine I

și talentată, o echipă pentru Azi
Foto : Dragoș NEAGU

ta handbalului, grupul partici
pantelor s-a mărit, fată de edi
țiile anterioare, de la. 6 la 8. 

« în primul rind, a intrat între 
performerele invitate formația 
R. D. Germane, campioană o- 
limpică în 1980, și — din ne
cesități de echilibrare numeri
că a grupelor — echipa secun
dă a R. F. Germania. Astfel, 
începînd de mîîne (n.r. astăzi) 
îsi vor disputa cea de a treia 
cunună de învingători selecțio
natele României. Uniunii So
vietice. R. D. Germane. R. F. 
Germania B (grupa A). Iugo
slaviei. R. F. Germania. Ceho
slovaciei si Suediei (grupa B). 

enumerare a partici
pantelor atestă că aici, la 
Dortmund, se află nu numai 
performerele trecutelor ediții 
ale mondialelor și olimpiade
lor. ci si pretendentele autori
zate la titlul olimpic ce se va 
conferi anul viitor la Los An
geles. în mod sigur, tehnicienii 
îsi testează în acest turneu al 
sumumului valoric garniturile 
cu care vor încerca cucerirea 
laurilor olimpici si. în același 
timp, estimează valoarea princi
palilor adversari. înregistrează 
atuurile si carențele lor. pentru

a-și orienta pregătirile. Sînt 
toate acestea, desigur, si inten
țiile antrenorilor reprezentativei 
României. Nicolae Nedef. Ra
du Voina si Cornel Penu. So
siți la Dortmund, ei își conti
nuă pregătirile cu echipa, dar 
— în același timp — cercetea
ză cu dtentie listele cu com
ponenta selecționatelor partici
pante la Super-cupă asistă, cînd 
este posibil la antrenamentele 
partenerelor.

Firește. Super-cupa nu este o 
competiție oficială. Ea nu con
feră nici medalii de campioni 
olimpici, nici de campioni mon
diali. Ea este asa cum arătam, 
o întrecere de tranziție între 
mondiale si Olimpiadă, un mij
loc de testare, de pregătire în 
condiții de concurs. Reunind 
însă elita, ea devine, pentru fie
care echipă. pentru fiecare 
sportiv și antrenor o chestiu
ne de orgoliu. De altfel. Nicolae 
Nedef ne întărea convingerea, 
spunîndu-ne : „Prezentarea la 
startul unei întreceri implică 
dorința rezultatului. Si pentru

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)
ale sportului. Dar, văzîndu-

Ecaterina Szabo, Lavinia Aga- 
che și medaliie lor străluci

toare.

Ie sau revăzindu-le acum. la 
Otopeni. Ecaterina Szabo, 
Lavinia Agache. Laura Cutina, 
NI ireia Barbălată, Mihaela 
Stănuleț și Camelia Renciu au, 
pe figurile lor candide, mai

degrabă aerul unor copii as
cultători, mai puțin siguri 
cînd se află în centrul aten
ției și în focul reflectoarelor 
decit atunci cînd execută — 
cu ușurința cu care alții merg
— Tsukahara, salt șurub, atî- 
tea și atitea elemente ce taie 
respirația privitorului nea
vizat. Obișnuite, de mici, cu 
munca — pentru că în gim
nastică se muncește pe rupte ! 
—, aceste fete sînt vedete spor
tive fără a-și pierde însă su
perba modestie și candoarea 
adolescentină...

Fotografii, microfoane și bloc
notesuri. înregistrăm gînduri, 
speranțe. Cu silueta-i gin
gașă. cu zulufii ei jucăuși, cu 
fața numai zimbet, marea cam
pioană Cati Szabo privește 
înapoi cu mindne. știind, tot
odată, că din colecția ei de ti
tluri — naționale, europene, de 
junioară sau senioară, și acum 
cel mondial — îi lipsește unul 
singur : „Bucuria mea și a 
colegelor mele e mare acum. 
Intr-un concurs foarte greu, 
de înaltă valoare, am putut 
tine sus steagul gimnasticii 
românești, prin efortul nos
tru și al antrenorilor noștri, 
prin atenția cu care sîntem 
înconjurate, avlnd cele mai 
bune condiții de pregătire pen
tru sport și pentru viață. 
Dar, oricît de frumoasă, ma
rea competiție de la Budapesta 
trece acum in amintire. De 
miine trebuie să începem mun
ca pentru viitoarele bătălii 
pe aparate, mai cu seamă la 
birnă, unde într-o clipă neîn
semnată de neșansă am pier
dut, și eu, și Lavinia. ocazia 
unui bilanț și mai strălucitor. 
Sper — cred cu întreaga ființă
— ca Imnul României să ră
sune in vara viitoare și la 
Los Angeles".

Ieri, lîngă Nadia a fost 
Teodora, apoi alte campioane.

Geo RAETCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

GIMNASTELE ROMÂNCE AU REVENIT 
ÎN PRIM-PLANUL IERARHIEI MONDIALE 

Comentarii ale agențiilor de presă, după C.M.
BUDAPESTA, 31 (Agerpres). în comentariile pe marginea Campionatelor 

mondiale de gimnastica încheiate duminica la Budapesta, corespondenții 
agențiilor inte naționale de presă subliniază înaltul nivel tehnic al intre- 
cerii, atît la feminin cît și la masculin, progresul evident înregistrat în ultimii 
ani de aceasta spectaculoasa disciplina, precum și valoarea deosebita a 
parfcipanțilcr. In acest sens, un argument îl constituie faptul câ în cele 
șapte zile de concurs au fost acordate un număr record de 44 note maxime: 
10.

De asemenea, este remarcată performanța gimnastelor românce, medaliate 
cu argint în concursul pe echipe, care au revenit pe primul-p-an al ierar
hiei mondiale, cucerind un total de opt medalii și numârîndu*se printre pro
tagonistele competiției.

Referindu-se la finalele pe aparate, corespondentul agenției Reuter no
tează: „Gimnasta româncă Ecaterina Szabo o prezentat la sol un exer
cițiu pe cit de dificil, pe atît de îneîntător, executat fără greșeala, care 
i-a adus nota maxima, «xece-, și titlul de campioană a lumii".

In comentariul agenției France Presse se serie, printre oițele: „In t?imo 
probă a concursului special pe aparate, la sol, micufa gimnastă român» 
Ecateriea Szabe a fost ir-corv»estab 1 cea moi btr>â. cuctiJd pedcrla de c—

Dinamo pleacă astăzi la Hamburg

DRUM BUN SI MULT SUCCES ÎN TENTATIVA CALIFICĂRII 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ ALE C.C.E.!

In cursul acestei dimineți Di
namo pleacă la Hamburg. în 
vederea meciului-retur. din tu
rul al doilea al C.C.E.. cu Ham
burger S.V., lidera campionatului 
vest-german si deținătoarea tro
feului celei mai bune echipe de 
club din Europa. Jucătorii di- 
namovisti pornesc la drum cu 
un moral fortificat după splen
dida victorie cu 3—0 obținută în 
seara zilei de 19 octombrie.

Programul de pregătire al di- 
namovlștilor a urmat un curs 
ascendent, obișnuit marilor con
fruntări asa cum se anunță cea 
de miine seară, de oe Volk-

sparkstadion. Adică a cuprins 
absolut tot ce stă la îndemîna 
fotbalului modern (instruire, 
ședințe tehnico-taetice, teoretice, 
studierea adversarului cu mij
loace video). în asa fel ca la 
ora meciului toti cei 11 jucători 
care vor intra ne teren să se a- 
fle în plenitudinea forțelor, să 
abordeze partida la cotele unei 
maxime forme sportive. Dumi
nică. Dinamo a susținut un joc- 
scoală pe stadionul din soseaua 
Ștefan cel Mare, avînd ca ad
versară pe Flacăra Moreni. li
dera seriei a Vl-a a Diviziei 
,.C“. A fost un util ioc de ve

rificare. în care au fost rulați 
toti jucătorii dinamovisti (mai 
puțin Toma si V. Radu, care 
nu vor efectua deplasarea la 
Hamburg). Flacăra Moreni fiind 
un sparring-partner potrivit, ca
re a știut să respecte un.ele 
sarcini de ioc cerute de antre
norii dinamovisti. Ieri jucătorii 
pregătiți de Dumitru Nicolae 
Nicușor si Cornel Dinu au mai 
efectuat un antrenament com
plex. urmînd ca un altul să

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag 2-3)

Divizia „A" de fotbal, etapa a 11-a

ÎN CENTRUL ATENȚIEI, DERBYUL DE CLASAMENT:
F. C. BIHOR-STEAUA

In Dealul Copoului, ie
șenii pot urca și mai sus 
0 La Baia Mare, exame
nul il susțin... gazdele ® 
La București, pe „Republi
cii”, Rapid va juca și cu 
gîndul la meciul cu F. C. 
Bihor @ La Rm. Vîlcea, U- 
niversitatea Craiova față în 
față cu echipa lui... Oble- 
menco 9 O ultimă încer
care pentru Petrolul ? ®
C. S. Tîrgoviște — F. C. Ar
geș, un derby pentru su
praviețuire O La Slatina, 
Halagian — atent la șutul 

lui Avădanei !

lași :
Baia Mare : 
București :

Cățoi respinge un balon in fața lui M. Sandu. Bumbescu. FI. 
Grigore și Hagi (cu spatele) urmăresc faza cu atenție. (Secvență 
din meciul Spo.rtul studențesc — F.C. Olt). Foto : N. DRAGOȘ

PROGRAMUL JOCURILOR
2POLITEHNICA 

FOTBAL CLUB 
RAPID

(stadionul
CHIMIA 
PETROLUL 
CLUBUL SPORTIV
F.C. OLT
F. C. BIHOR

- A.S.A. TG. MURES
- SPORTUL STUDENȚESC
- DUNĂREA C.S.U. GALAȚI 

Republicii)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- JIUL PETROȘANI
- F.C. ARGEȘ
- S.C. BACĂU
- STEAUA

Rm. Vilcea
Ploiești
Tîrgoviște
Slatina
Oradea

Meciul Dinamo — Corvinul Hunedoara a fazt omieeC.
Toate partide1, var tecapa te era M.

CLASAMENT
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

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

ir Jiul 10 4 2 4 9 12 10
ii. 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 9-14 9
14. Corvinu' <•2 3 5 11-14 7
15. Dunărea C.SJJ. W 1 5 4 >- 8 7
14. F.C Arjeș t 3 • 4 18-13 •
17 C-S. rrgeinște 14 1 4 5 4-U •
M. 18 1 3 7 4



in Divizia “ de volei

■»

Campionatul masculin al 
primei divizii de volei a fur
nizat cele mai disputate parti
de de pină acum, cu trei me
ciuri maraton si nici o victorie 
la zero, in campionatul femi
nin. din cele 4 meciuri pro
gramate, io trei au obtinut 
victoria echipele in deplasare. 
Iată citeva amănunte asupra 
etapei (rezultatele complete au 
fost publicate ieri) :

MASCULIN
CALCULATORUL BUCU

REȘTI — STEAUA BUCU
REȘTI (1—3). Doua echipe în 
care este notabilă preocuparea 
pentru transpunerea io fapt 
a concluziilor esențiale re
ieșite din recentul campio
nat auropean. Se caută, deci, 
sporirea vitezei, jocul com- 
binativ. Si foarte adesea 
ambele echipe au reușit, spo
rind astfel si calitatea specta
colului. în care ridicătorii 
nescu. Pralea (Păduretu) 
Steaua. Steriade 
Calculatorul au 
convingător la 
și trăgătorii cu 
cutie (îndeosebi steliștii Dască- 
lu si Macavei). 
forță, prin evitarea — in com
binații — a blocajului grupat. 
De remarcat că gazdele nu 
au avut totuși constantă în e- 
volutie. 
în prima jumătate a seturilor : 
8—3 (i). 9—5 (II). 8—3. 8—7 
(III). 4—1. 6—3 (IV) și slăbind 
în partea a doua a lor (cu ex
cepția setului III. ciștigat da
torită aportului mai echili
brat al sextetului). S-au mai 
remarcat Mina (S). Iuhasz și, 
parțial, Bâră (O, (A.B.).

RELONUL sAvinești — 
ȘTIINȚA MOTORUL BAIA

căzînd în 
ratarea

oas- 
ex- 

meri- 
setul 
vic- 

setul 
Se- 
res- 

Ghic.

de Girleanu și luciditatea
Dumănoiu, introdus în

De la oas- 
s-a impus

Io-* 
la 
la 

mai 
dar

și Ion 
ieșit 

rampă, 
viteză de exe-

dar si cei de

iucînd, foarte bine

MARE (2—3). Victoria 
petilor. intr-un meci 
trem de disputat, a fost 
tată, gazdele 
decisiv după
toriei cu 3—1 (14—16 în 
4). Remarcați : Cionca. 
menciuc, Lepădătescn. 
pectiv Marc, Horje și 
(N. MARCU, coresp.).

A.S.A ELECTROMURES TG. 
MURES — C.S.U. ALUMINA 
ORADEA (3—2). Joc de mare 
luDtâ victorie merita ă. Cei 
mai buni : Racolța, Boidoc, 
Dinea. respectiv Manole si 
Rădută (A. SZABO, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — ELCOND DINAMO ZAS 
LĂU (3—2). "
care a durat 
jumătate, 
dovedit mai 
hotăriti 
pentru 
tea de la gazde, 
mai bun de pe 
șan si Strauff 
(St. GURGUI, coresp.)

C.S.M.U. SUCEAVA — 
TRACTORUL BRASOV (3—1). 
Dispută acerbă 
mai primul set 
proape o oră !).

Un meci-maraton, 
peste două ore și 

Craiovenii s-au 
rezistenti si mai 
final.

Stoian.
în _  Sublinieri 

Pascu si Zlo- 
Tutovan (cel 

teren). Mășcă- 
de la oaspeți.

lungă (nu- 
a durat a- 

,___ r- - _____ Revenire sal
vatoare a gazdelor, după șocul 
din debut (0-1 la seturi). Re- 
marcări : Șteflea, Popescu și G. 
Dumitru, respectiv Hînda și Cri
san. (L MINDRESCU. coresp.) 

DINAMO - CT---------
BALĂ MARE (3—1). 
timele două seturi 
ceva mai animate 
datorită replicii i 
bune a oaspeților, 
„turat" normal 
dinamovistii și-au 
net partenerii de 
Din nou foarte bun 
raios al tînărului Pop.

EXPLORĂRI
Doar ul- 

i au fost 
și aceasta 
ceva mai 
Cînd au 
motoarele. 

I depășit 
întrecere, 

i socul cu- 
ală-

turi 
lui 
teren cind trebuia, 
peti. doar Cazacu 
în mod deosebit. (V. M.).

FEMININ
FLACĂRA ROȘIE — DINA

MO (0—3). Meci la discreția 
campioanelQr care au prezentat 
o echipă omogenă, echilibrată. 
Am remarcat din nou aportul 
deosebit al Victoriei Bauciu, în 
toate compartimentele. după 
cum. prin jocul său dezinvolt 
și sigur, foarte tinăra ridică
toare Otilia Szenkovics 
pare că reprezintă 
ciștig pentru echipă, 
învinse s-a detașat, 
lizările în atac și mai ales în 
linia a Il-a. Daniela Drăghiei, 
cu mult peste valoarea coe
chipierelor. ce-i drept fcarte 
tinere, dar care promit. (M. V.)

CALCULATORUL BUC. — 
CHIMIA RM. VlLCEA (1—3). 
Joc static, șablonard. în care 
au lipsit aproape cu desăvârși
re combinațiile tactice in atac 
Si s-au greșit numeroase ser
vicii. Oaspetele au ciștigat 
oe merit, pentru că au luptat 
mai mult si ...au greșit mai 
puțin. Ambele echipe si-au 
bazat acțiunile de atac. în 
principal, pe cite o jucătoare 
(Ioana Liteanu — la Chimia si 
Elena Negulescu — la Calcu
latorul, 
gâtire 
afara 
mai remarcat 
bineiuc 
Stanciu 
MA TEES CU).

STIINTA BACAU — FARUL 
CONSTANTA (3—0). 
telor le-au trebuit 
de minute pentru a se impu- 

îmbucurâtoare prestația 
Buhlea,

Drima 
fizică i 
acestor

Azi, la Galati

SE REIAU JOCURILE DIVIZIEI „A" LA HOCHEI
Dună o zi de pauză, azi se 

reiau la Galati jocurile din ca
drul celui de al doilea turneu 
al campionatului Diviziei -A* la 
hochei. Pină acum s-au disputat 
trei etape din acest turneu si 
mal sînt de jucat doar două, 
ultima dintre

SOSIRI STRlNSE
Desi nu s-a 

premiu clasic, 
nilnlcă. a ' 
mai reușite __  _________
gările fiind aprig disputate 
sosiri strînse ' "
din ele s-a 
fotografiei. Odeon Dăstrind 
scurt bot asupra lui Ogor, 
dus cu prea ’ " ‘
Din formația _. 
ciștigat si Tufiș.___
frumoasă cursă de așteptare de 
R. Costicâ. Cîte două victorii 
au obtinut sl formațiile N. 
Gheorghe si I. Oană. prima cu 
Cochet si cu Crisan. ambii pre
zentat! în formă maximă de an
trenorul lor. iar cealaltă cu Tin- 
cuta. vlcecamDioana 2 anilor, si 
cu Papin cu care H. Serban a 
dovedit din nou că este unul 
din cei mai buni conducători a- 
matori. Luota Dentru 
continuă între M. 
cu si G. Tănase. ambii 
tinînd cite o victorie.
Vitamina sl. respectiv. 
Orslna. diferența dintre 
rămtnînd aceeași. Junioara. „ 
dusă în formă maximă si sacri- 
ficînd 3 sec., a produs surpriza 
zilei. împreună cu Percutor, dar 
trapul acestuia de ne ultima 
sută de metri arăta a orice nu
mai a trao nu I

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
■ : 1. Cocliet (Mihai) 1:29 2, 1. 
Simbria. Cota : 3. ord. 15. Cursa 
a II-a : 1. Tincuta (Oană) 1:31.9. 
2 Simbria. Cota : 3. ord. 13. ev. 
21 Cursa a m-a : i. Vitamina 
(M. Stefănescu) 1:39,3. 2. Ne-
golu. 3. Albinuta. Cota : cist. 4. 
ord. 22 ev. 11. ord triplă 517. 
Cursa a IV-a : 1. Tufiș (Costi- 
că) 1:28.3, 2. Vlgan. 3. Herlea. 
Cota : cist. 10.. ord. 31. ev. 28. 
ord. trinlă 474 Cursa a V-a: 1. Or- 
sina (Tănase) 1:27,0. 2. Crater.
Cota : cist. 6. ord. închisă ev. 
31. Cursa a Vl-a : 1. PaDin
(Serban) 1;29.8, 2. Hamilton, 3. 
Rudv Cota : cist. 2.60. ord. 17. 
ev. 10. ord. triplă 287. triplu 

801. Cursa a Vil-a 
_(D. Iorga) 1:29 8, 2.

disputat nici un 
__  reuniunea de du- 
fost una dintre cele 

din acest an. aler- 
"___cu

! De altfel. într-una 
recurs Ia ajutorul 

Odeon năstrlnd un 
con- 

multă încredere. 
F. Pască a mai 

condus într-o

tntîietate 
Stefănes- 

ob- 
cu 
cu 
el 
a-

10.
2—4—8
Odeon __ _ ______ _
gor. 3. Suvan. Cota : cist 7?’ ord 
închisă, ev. 66. ord. triplă 5075.
Cursa a VHI-a : 1. Percutor (M.

2. Hades. 3 Ro- 
cist. 2.20. ord. 32

1. 
O-

Iorga) 
bust, 
ev.
IX-;
1:34.2.
Cota : 
ord.

c „ ._ „ .
Gltcwyhe) 1:30.9. 2. Surduc. Co-
-- : cis‘. 3, ord 48. ev. 63.

A. MOSCU

1:29.0.
Cola : ...... .......   __

139, ord. triplă 417. Cursa a 
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ria si Cristina Buznosu. din 
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Dinu COSTESCU

de la categoria 
Maltopol 
variantă 
ASTĂZI

un
era firesc, 
pe cer si. 
trei anara-

Ștefan 
au ur- 
planoa- 
specta-

• De 
nosport 
mai . _____ ____ ______ ___
alese de dv. pentru tragerea o- 
bisnultă Pronocxpres de miercuri 
2 noiembrie 1983 — prilej de noi 
si mari succese la acest sistem 
de joc deosebit de avantajos • 
Astăzi este, de asemenea, ultima 
zl de depunere a buletinelor de 
participare la atractivul con
curs Pronosport de mîine, 
care cuprinde meciuri din re-

0 PREMIERĂ

CIȘTIGUR1LE TRAGERII PRONO- 
EXPRES DIN 26 OCTOMBRIE 1983: 
cat. 1: 1 variantă 25% - autoturism 
„Dacia 1300“,■ cat 2: 1 variantă
100% a 50.000 lei și 2 varianta 25% 
a 12.500 lei; cat. 3: 11 variante 
100% a 3.305 lei și 52 variante 25% 
a 826 lei; cat. 4: 73 variante a 1.0S7

Nina Ionițâ îți încheie programul acrobatic cu o spectaculoasă 
trecere „pe spate" la mică înălțime

Foto : Al. PAȘENCO

Du.iinică, pe aerodromul Strejnic-Pioiești

Duminică, aerodromul Ploiești- 
Strejnic a găzduit demonstra
ția aeronautică de închidere a 
sezonului de zbor 1983 mani
festare la care și-au dat con
cursul membrii loturilor națio
nale de zbor cu motor, plano
rism si parașutism, precum si 
ciliva dintre cei mai buni pi- 
loti de planoare ultrausoare.

Timp de o oră si jumătate 
miile de pasionați ai sporturi
lor aeronautice au urmărit un 
festival al măiestriei, care a de
butat cu un moment simbolic, 
lansarea a trei narașutiste. Ga
briela Serban. Maria Ionescu si 
Marta Hosu. care purtau cu ele 
tricolorul patriei, steagul -oșu 
al partidului si flamura albă cu 
inscripția ..PACE". Au urmat 
piloții planoriști Marian Si- 
mion. cu motoolanorul româ
nesc I.S. 29 D. Gheorghe Băr- 
buceanu cu planorul I.S. 28 B2. 
ultimul cu un excelent program 
de acrobație care a demonstrat 
atît calitățile aparatului cît si 
buna pregătire a acestui re
marcabil pilot-instructor. Victor 
Dumitrescu Dumitru Muntea- 
nu. Nicolae Mihăită. Gheorghe 
Țucă. Alexandru Miron, remor
cați de Gheorghe Duvlea. Ion 
Duma. Eugen Oprea. 
Chirilă. Teofil Ciotlos 
mat formînd un tren de 
re care a executat 
culos carusel. Cum 
„motorul" a anărut 
primele, grupul de 
te de acrobație condus de Lud
mila Avramescu. secondată de 
Elisabeta Coca si Maria Su

lean, a prezentat publicului un 
zbor acrobatic în formație. Du
pă ele, Nina Ionițâ a încîntat 
publicul cu o evoluție aeriană 
de înaltă clasă. I-a urmat Ce
zar Rusu. pilot de încercare la 

•întreprinderea brasoveană. care 
a prezentat ultima creație a a- 
cestui colectiv, avionul ușor 
I.A.R.-831. Urmînd» în „scenă" 
cele 9 aparate pilotate de Ovidiu 
Corneanu. Neculai Antohi, Mar
tin Fodor. Mielu Fețeanu. Mar
cel Mitu Gheorghe Uță.
Trucmej Mihai Albu. 
lana au înscris ne boltă 
ne geometrice, culminînd 
„rupere" asemenea unei 
care se desface. Cu o evoluție 
deosebită formația de două a- 
vioane Mielu Feteanu si Mar
eei Mitu. cu looDing-uri. tono- 
uri în care aparatele 
nedespărțite, a oferit 
rilor un moment de 
satisfacție. Premieră 
cîmnul de zbor ploieștean, nla- 
noarele ultrausoare pilotate de 
Teofil Stoica (fără motor) și 
Gheorghe Pozna (cu motor) au 
demonstrat cu prisosință fru
musețea acestui sport. Ca o a- 
poteoză. demonstrația s-a în
cheiat eu lansarea în masă a 
peste 50 de parașutiști.

Ca o răsplată pentru munca 
si pasiunea 
C.N.E.F.S..
Dragnea, a înmîr.at 
Onoare" 
remarcat 
1983.

MARE 
GALAȚI 

(2—3). După un ioc relativ 
bun in primele două seturi, 
băimărencele au „căzut" în 
următoarele trei. în timp ce 
gălătencele au jucat din ce 
în ce mai bine, obtinînd o vic
torie meritată. Remarcate : 
Crina Răută. Speranța Gaman 
si Gabriela Cojoearu, de ia în
vingătoare. respectiv Nicu- 
lina Bujor. Fidelia Crisan și 
Violeta Dinu. (A. CRIȘAN — 
coresp.).

si oar- 
Steaua. ac
el asamentu- 

nein- 
Mier-

programlnd 
dintre 

lideră a 
singura echipă 
Dină acum, si S.C. 
Ciuc. clasată pe locul se- 

_____ dar care a pierdut dumi
nică seara medul In tata echi
pei Dinamo București (3—I). In 
altă ordine de idei subliniem că 
acest rezultat ca si întringerea 
la limită din meciul cu Steaua 
(1—2) slnt semne că Dinamo 
București si-a revenit din u- 
soara criză pe care a traversat-o 
la începutul sezonului si aceasta, 
credem, mai ales De fondul îm
bunătățirii generale a 
nei.

Dar Iată clasamentul 
acestor ultime etaoe :

mîir.e. 
tida-derby 
tuala 
Iul.
vinsă 
curea 
cund.

discipli-
înaintea „CUPA STEAUA kl

1. STEAUA
2. S.C. M. Ciuc
3. Dinamo
4. Progr. M Ciuc
5. Dunărea Galați
6. Avîntul Gheor.

8
8
8
8
8
8

0 
0 
0
2
1 
1

a
2
3
5
6

79-20
61-17
36-32
21-53
23-59

6 31-70

8
6
5
1
1
1

Azi au loc meciurile : 
Progresul M. Ciuc : 
Ciuc — Avîntul Gheorghcui 
Dinamo — Dunărea.

16
12
10

4
3
3

Steaua— 
S.C. M

«1

Reînființarea - secției de 
tociclism a clubului sportiv mi
litar din Calea Plevnei a adus 
si un reviriment în activitatea- 
comoetitională. duminică des- 
făsurîndu-se — în prelungirea 
actualului sezon — prima ediție 
a „Cupei Steaua" la motocros.

mo-

De mîine pinâ duminică, in Capitală

De mîine si oină duminică 
bazinul Floreasca din CaDitală 
găzduiește oel de al patrulea tur
neu (ultimul din acest an) din 
cadrul campionatului Divizie 
-A* la polo, seria L Miercuri sf 
vineri au loc cite două reunun 
— de la orele 8.30 si 15.30. toi 
sîmbătă (ora 15.30) si duminică 
(ora 9) cite una. Cele mai im
portante meciuri : Rapid — Di
namo. lot Rapid — Cricul, sim- 
bâtă, si Dinamo — Crisul. du
minică. Dună atît de disputatul 
turneu precedent de ia ciut- 
Napoca. este de așteptat ca si a- 
eeste șapte etape „bucurestene’ 
să ofere dispute interesante dar. 
mai ales, de bună calitate.
• IN ÎNTRECEREA 

.TROFEUL SPORTUL*, 
tionalul orădean 
a luat. Drintr-o 
marcabilă. 
clabil. de 
de Vlad

patru puncte.

Clasamentul Ia zi
1. DINAMO 21 19 2 • 305-147 40
2. Crisul 21 16 4 1 291-170 36
3. Rapid 21 14 3 4 208-154 31
4. Progresul 21 10 1 10 173-199 21
5 Staaua 21 6 1 14 128-173 13
<. v-u Cj. N. 21 7 1 13 150-184 11*
7. I.L. Timiș. 21 4 2 15 155-249 6*
8. C.N. A.S.E 21 1 0 20 136-270 2

•) Echipe penalizate cu cite

Iafă 
(Cri-

a jucat Insă două etape), 
clasamentul : 1. GORDAN ___
sul) 90. 2. Hagiu (Dinamo) 76, 
3. Colceriu (Voința Clu1-Nanoca> 
70. 4. Costrăș (Crisul) 65. 5.
Florincescu (Progresul) 46. 6.
Fejer (Crisul) 41. 7. Gaiță (Ra
pid) 40. 8. Geambașu (C.N.
A.S.E.) 36. 9. Moiccanu (Dinamo) 
35. 10—11. Ardelean (Dinamo)
Fărcută (I.L.T.) S3 etc.

un i 
14

Hagiu

PENTRU 
interna- 

Cornel Gordan 
constantă ' re- 
avans 
goluri, 

i (care

anre- 
fată 

nu

In Divizia ,,A" la baschet feminin

VOINȚA BUCUREȘTI - CHIMISTUL RM, VÎLCEA 58-54
Meciul dintre Voința București 

si Chimistul Rm. Vîlcea a avui 
o desfășurare interesantă, 
care tinerele eleve de pe 
au produs multe clipe i 
campioanelor care. ‘ 
euză eșecul din partida
Tungsram Budapesta, din 
drul .C.C.E.*. Pină la urmă. 
Voința a ciștigat cu 58—54 (34— 
31). după o confruntare echili-

.C.C.E.*.

în 
Olt 

___ _ grele 
încă mai a- 

cu 
ca-

brată. 
rientă 
marcat : Vasile 4. Heghedus 2 
Tomescu 2. Strut-aru 2. Borș 28. 
Grecu 16. Popescu 4 pentru în
vingătoare. respectiv Misăilă 7, 
Barbu 25 si Trusescu 2 pentru 
Petre 14' Duțu 4. Ionescu 
Chimistul.

Au arbitrat * N. Sdrulă si 
Cernat (P. Iv.)_

decisă de plusul de expe- 
al bucurestencelor. Au 

Vasile 4. Heghedus 2

2,

I.

întrecerile, găzduite de un 
traseu ales în incinta stadionu
lui Metalul din Capitală. cu 
evidente caracteristici de înde- 
minare si viteză, s-au desfășu
rat după o formulă inedită 
(pentru seniori si tineret. 3 
manse a cîte 15 minute, plus 
două ture) reunind sDeeialintii 
genului din Brașov. Sf. Gheor
ghe. Zărnești, București, Cîm- 
Dulung-Mușcel. Tg. Mureș. Plo
iești. Cimpina. Buzău și alte 
centre moto. Cursele s-au ridi
cat la cotele unui veritabil 
test, maioritatea antrenorilor 
nromovînd la categorii superi
oare elementele care s-au re
marcat în campionatul republi
can din acest an. Aflati încă la 
vîrsta junioratului brașoveanul 
Eugen Moașa. cîmpineanul 
Paul Schmidt si muresanul Flo
rian Pop au luat startul alături 
de campionul tării la seniori 
Ernest Mulner. de Petrișor Ti- 
tileneu. Gheorghe Oproiu, Dan 
Liviu si alti motocrosiști con- 
șacrați. Dificultatea traseului 
i-a supus pe concurenți la un 
serios examen, campionul tării 
trebuind să se întrebuințeze la 
maximum pentru a-si înscrie în 
palmares o nouă victorie.

Mult gustate de public au fost 
Si disputele rezervate genera
ției tinere. Confruntările junio
rilor au fost dominate de re
prezentanții secțiilor Steaua 
~ ‘ ’•“•’“’ssassusnattaeas

— maestru emerit
Gheorghe Ionițâ)

Cimpulung Muscel 
Milea. un neobosit 

de talente) iar ca o 
a reușitei acestui con-

(antrenor 
sportului 
Muscelul 
(Valerică 
căutător 
întregire 
curs în premieră (pe care con
ducerea clubului Steaua ne-a a- 
sigurat că-1 va amplifica în ur
mătorii ani) 
cursei de la 
tineret s-au 
militari, care 
patru locuri.

CLASAMENTE : 250 cmc se
niori — 1. E. Mulner (Torpedo 
Zărnești) 57 p. 2. P. Titilencu 
(Torpedo) 54 p. 3. L. Dan (Po-
iana CîniPina) 41 p. 4. Gh. O-
proiu (Poiana) 39 D. 5. P.
Schmidt (Poiana) 37 P. 6. E.
Moașa (St. r. Bv.) 27 p ; 125
cmc — tineret — 1. L. Tomoș-
varj 57 p. 2. Al. Ilies 43 p. 3. 
G. Florea 40 p. 4. V.- Poienaru 
(toti de la Steaua) 35 p. 5. V. 
Cucu (Poiana) 34 n 6. St. Csor- 
bașj (I.R.A. Tg. Mures) 32 p ; 
80 cmc juniori — 1. L. Penu 
(Muscelul C. Lung) 37 p. 2. I. 
Mathe (Electro Sf. Gheorghe) 
37 p (timn mai slab) 3. B. Ilieș 
(St. r. Bv.) 30 p ; 50 cmc juniori 
mici — 1. B. Panaitescu (Stea
ua) 40 p. 2. V. Milea ir. (Mus
celul) 28 p. 3. Al. Doboș (I.R.A.) 
26 p.

ADMINIStRAțll Df STAT LOTO PRONOSPORI INFORMEAZĂ

toturismul ,,Dacia 1300“ de la cate- 
rgoria 1 a revenit particiantului Mus- 
tățea Ion din Mizîl, pe o variantă 
jucată 25%, iar cîștigul de 50.000 lei

lei; cat. 5: 167 variante a 475 lei;
cat. 6: 7.034,25 variante a 40 lei;
cat. 7: 185,25 variante a 200 lei;
cat. 8: 3.470,25 variante a 40 lei.
Report categoria 1î 234.113 lei; re-
port categoria a 2-a: 4.317 lei. Au-

_ 2 participantului
Mihai din Tg. Jiu, pe o 
achitată 100%.

— ULTIMA 
PARTICIPARE |I 
la agențiile Loto-Pro- 
se mal pot procura nu- 

astăzi bilete cu numerele



a Diviziei

DERBYURILE EȘALONULUI SECUND
Moga, „cheia" victoriei 

de la Bistrița
Nesportivitateo sancționată 

prompt
In prezența a peste 25 000 

de spectatori !

TIMELE 90 DE MINUTE
CIPRU

Derbyul seriei a in-a s-a dis
putat pe Stadionul «1 Mai“ din 
Timisoara. în prezenta a peste 
25 000 de spectatori. Iată imagi
nea... cifrică a confruntării din
tre „Poli" Timisoara si C.S.M. 
Reșița, meci de veche si fru
moasă tradiție. Suturi : 16—0 (pe 
poartă : 
Mari 
Prima 
discreția 
ratat 
san. 
Unicul 
CHICI, 
prizei, 
bil o 1 
20 m. 
însă, 
de a 
Giuchici. 
Radu.

Cum au văzut meciul antreno
rii celor două echipe ? Emeric 
Dcmbrovschi 
min. 
am 
torii 
ieșit 
che

bogată, 
adver-» 
accep- 
a gaz-

Bistrița, cu stadionul său 
splendid, a primit cum se cu
vine derbyul primei serii. Glo
ria Bistrița — Gloria Buzău 2—0 
(2—0). Tribune pline, un public 
dornic de fotbal bun și comba
tante care s-au remarcat prin- 
tr-o atitudine sportivă. Pe băn
cile tehnice se aflau, dealtfel, 
doi campioni ai fair-playului în 
lunga și remarcabila lor activi
tate,. Ion‘Nunweiller și Nicolae 
Lupescu.

în teren, derbyul s-a rezolvat 
în 34 de minute. cînd Gloria 
(gazda) a obtinut un avantaj de 
două goluri. în ambele faze, un 
rol important l-a jucat Moga. La 
prima (min. 30) el a trimis o 
pasă lungă, mingea a traversat 
întreg „zidul- defensiv buzo- 
ian si COMAN a reluat, fulge
rător. I_ 2___ Z „1_ 2
doilea moment de gol (min. 34). 
millocasul bistritean a executat 
magistral o lovitură liberă de la 
aproximativ 20 de metri, mingea 
dueîndu-se. bolid. în coltul din 
stînga sus al porții apărate de 
Cristian. Pînă atunci. Gloria 
(oaspete) se „văzuse" doar prin 
incursiunea lui Tică (min. 8) 
care scăpase singur sore butu
rile apărate de Nalati, dar a 
mis oe lingă poartă. După 
gazdele puteau ajunge la 
scor si. mai net (în min 60 
nilă. plecat de unul singur, a 
întîrziat să suteze si a fost co
rect deposedat de balon, iar. în 
min. 80 Coman a șutat în bară) 
dar. fie ratările amintite, fie 
intervențiile apărătorilor adversi, 
au făcut ca scorul final 
mină cel stabilit în min.

A arbitrat satisfăcător 
Constantin (Rm. Vîlcea). 
BIA BISTRIȚA : Nalati 
COLAE. Andreicuti. HURLOT. 
KOrtesi — St. Popa (min. 59 
D. Florian). MOGA FLOREA — 
COMAN Dănilă (min. 86 Con- 
stantinescu). Minciu. GLORIA 
BUZĂU : Cristian — Comănes- 
cu. Mircea. PETRACHE. Stăn- 
culescu — Balaur. Andriesei. 
Tică. Prodan (min. 63 Ghizdea- 
nu) — Sumulanschi. CRAMER.

o experiență mai 
mai destinși decît 
lor brașovenii au

Cu 
ceva 
sării 
tat dominarea teritorială 
delor dar. ori de cite ori au a- 
vut nosibilitatea. au contraata
cat ranid si ocrlculos. Dintr-o 
astfel de situație, elevii antreno
rului Stefan Coidum au deschis 
scorul in min. 80 : dună o ac
țiune de atac mal mult nozitio- 
nală a formației din Mîrsa. aal- 
ben-negrii Dornesc un adevărat 
raid pe dreapta prin Naghi. 
Șoarece si Sulea. intervine 
Benta care trimite lui BALAN, 
infiltrat pe neobservate, neluat 
in seamă de apărătorii echipei 
gazdă. Urmează un sut necru
țător al acestuia si... 1—0 I Go
lul. „neacceotat" de tribună si 
de jucătorii de la Carpatl (de 
unde ofsaid ?) este urmat de 
scene regretabile Meciul este în
trerupt în două 
tribună se aruncă 
jucătorii Sulea si 
vesc reciproc si 

85). după

12—3.
6—2. 

t la 
au 

Boze-

5—2). Cornere : 
ocazii de 

repriză a
gazdelor.

prin .„2  --------
Vlătănescu si Stefanovici. 

gol l-a marcat GIU- 
. în ultimul minut al re

el transformînd impeca- 
lovitură liberă de la idrca 
Repriza secundă a fost, 
echilibrată, marile ocazii 
înscrie fiind irosite de 

Nicolae. Florea si

gol : 
fost 

care 
Anghel. 1

IV. care vrea să depășească 
serios cota la care ajunsese 
..extrema de buzunar" care se 
îndrăgostise de asemenea de 
Dealul Copoului. Rămîne ca 
farmecul Cotnarilor să nu fri- 
neze această frumoasă ambi
ție.

O confirmare ne furnizează 
echipa din Baia Mare. Ea con
tinuă să joace ..fără cartonașe", 
fenomen cu totul remarcabil în 
acest campionat. Baia Mare 
cultivă o tradiție de fair-pjay 
începută cu Maleianu si dez
voltată acum de un alt cam
pion al sportivității Paul Po
pescu. Acest 1oc fâră cartona
șe. în care a ..intrat" si Du
nărea Galati, ar trebui să fie 
un stimulent si pentru alte e- 
chipe. (La Craiova au lipsit, 
de asemenea. cartonașele. 
Vrem să credem că acest de
loc neglijabil amănunt se lea
gă de noua respirație a echi
pei oltene).

Pe de altă parte, constatăm 
o stare de nervozitate in rîn- 
durile jucătorilor de orim-plan. 
în frunte cu Coraș. Iorgulescu. 
Boloni și Iovan. Să sperăm că 
etapa de astăzi va șterge toate 
formele de nesportivitate pen
tru a lăsa cale liberă 
Aceste 
înainte 
să fie 
rajator 
meciul

WAStal. Un solist care poate 
reveni la rampă si cu ajutorul 
echxpeD

La Hnedoara. deși iarăși o 
vfctade așteptați, se simte că 

a. e pe calo de a
•a inebeia. Jucătorii cei noi 
■ar aă se anotnodeze. Avem 
caanaserea că frumoasa e- 
dkioă de ieri a Corvinului 
«aate reveni, in retur. în pri- 

mtătate a clasamentului, 
e ca Gabor, un jucător 
m seamănă nici cu sine 

să capete sentimen- 
ca și Văe- 
hunedorenii 

că trebuie să... imbătrî- 
pentru a-si demonstra 

ne incontestabile.
dir» surprizele etapei a 
neremarcarea lui Bo- 

sufletul echipei mure- 
abonat la ..litere mari", 

că „doctorul", privin- 
echipa cum joacă, și-a 
luxul unei relaxări, 

startului

exre

tul răspunderii; 
tas. despre care 
racii i 
aească

balonul în plasă. La al

tri- 
2—0 
un 

Dă-

T.

Co âe câ
ntai toate 
afirme un 
i Craiova

sene. 
Poate 
du-și 
permis 
in perspectiva startului pen
tru Larnaka. unde va fi ne
voie de potențialul Iui maxim.

Marea surpriză
prime zece etape este poziția 
Politehnicii Iași.
Boloni al ei. adică de Nemtea- 
nu. echipa lui lanul s-a trans
format văzînd cu ochii, mizînd 
pe tinerețe, adică ne Paveliuc, 
pe Burdujan. pe Cănănău și 
acum pe Biro. acest nou Incze

a acestor

Lipsită de
jocului. 
minute 
trebuie 

încu- 
pentru

ultime 90 de 
de Cipru cot și
un frumos si
..la revedere !“ 
de la 12 noiembrie.

să ră-
34.

Gh. 
GLO- 

— NI-

asupra 
loc o sur- 
ia remar- 
Eregii linii 
narcăt toa
te victoriei, 
j în ger.e- 
[i aspri ai 
I decis să 

respirații, 
Leană are 
k credem că 
plioasa re- 
Rtefănescu” 
[1 speciale 
Eru ca or- 
k recapete

loan CHIRILÂ Eftimie IONESCU

rindurl. Din 
cu două sticle 
Fătan se lo- 
sînt

. (min. 85). după cum 
pe teren, vor fi Horst 
antrenorul principal al 
gazdă (secundul Stefan 
fusese trimis în tribună din pri
ma repriză...) si un om de or
dine. Cu două minute înainte 
de final. STANCA aduce ega
litate pe tabelă : 1—1.

Arbitrul Ion Crăciunescu (Rm. 
Vilcea) trebuie felicitat pentru 
curajul de a fi ferm în fata li
nei tribune înfierbîntate si care 
l-a văzut -tap ispășitor" la e- 
galul înregistrat de favorit!, deși 
vinovatl au fost jucătorii local
nici. Aceștia au ratat situații in
credibile. ca Fotache (min. 38). 
Livciuc (min. 43). Paraschiv 
(min. 75: singur în gata porții I), 
brașovenii putînd puncta si ei 
prin Gherghe (min. 12 si 30) 
Sulea (m’n. 64).

CARPAȚI : Lascu — Costea, 
STOICA. Fotache. CONSTANTIN
— Paraschiv. Fătan. Livciuc — 
Burciu. STANCA Voiculet (min. 
67 Schwartz). F.C.M. Stingaciu — 
BALAN, ștefan. NAGHI. Manciu
— Șoarece. Sulea. Spirea. Gher
ghe (min. 77 Batacliu) — BEN
TA. Cramer.

Mireao TUDORAN

eliminati 
scos! de 
Rătscher. 
forhiatiei 

Stana

________ („Poli") afirma în
91 : «In prima repriză noi 

jucat mai bine, toti jucă- 
respectînd sarcinile, dar a 
din nou in evidentă o ve- 

carentă : ineficacitatea.
C.S.M. Reșița este o echipă ro
bustă. combativă, care ne-a pus 
destule probleme, mai ales in 
repriza secundă". Dan Firiteanu 
(C.S.M.) : „Slnt mulțumit de 
modul cum a evoluat echipa. 
Ne-am apărat bine si am con
traatacat periculos în final, cind 
puteam egala. Politehnica de azi 
este o echipă cu multe vlrtuti 
tehnice, dar care, cred eu. joacă 
la adevărata ei valoare numai 
o repriză".

Timișorenii au cîstigat De de
plin meritat derby-ul seriei. Un 
mare hoD trecut cu succes. Ur
mează însă un altul (la Clui- 
Nanoca) mult, mult mai dif cil. 
Formații 
NICA : 
Sunda. DEAC. Murar 
(min. 87 Lehman). 
Rotaru. BOZESAN — 
(min. 67 T Nicolae) 
C.S.M. REȘIȚA : Boțea 
diresei. Cliivu. UTIU. Telescu — 
Popescu (min. 75 Radu). Portik. 
Dubovan. Otiman — Croitoru, 
FLOREA.

Laurențiu DUMITRESCU

utilizate: politeh-
Moise — Stefanovici, 

— Manea 
ANGHEL, 

Vlătănescu 
Giuchici.

Ato-

’i REZULTATELE ETAPEI A X-a A DIVIZIEI „C“
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică 6 noiembrie)

SERIA I

SERIA A VlII-a

p

la Ham-

k'-re Ham* 
K se știe, 
jte pierdut

0—4 
ksia Mon- 

golurile 
h. 21). Lie
bs (min. 81 
| (min. 84). 
beții au ră- 

libero-ul 
eliminat 

tate. Ham
it urfnătoa-

— Kaltz, 
Groh — 

tatii, Mi- 
[hatzschnei- 
ktă aJJenții- 
kane. Ham- 

o evoluție 
k 25 de mi- 
nilibrul s-a 
pd în tota- 
fussieî. Nu-
i au cores- 
•nst Happel 
lultumit de 
?. declarind 
ia generală 
cu Dinamo

Minerul Gura Humorului — 
_ C.F.R. Pașcani 2—0 (1—0), Zim

brul Sinet — Metalul Rădăuți 
3—0 (1—0), Relomul Să vin ești —
Cetatea Tg. Neamț 4—1 (2—1),
Cristalul Dorohoi — Electro Bu- 
cecea 1—o (0—0), Sinetul Pașcani
— A.S.A. Cîmpulung Moldove
nesc 5—1 (2—0). Unirea Să veni
— Laminorul Roman 2—1 (1—1), 
Minerul Vatra Dome! — Celulo
za Piatra Neamț 3—o (0—0), 
Carpați Găjănești — AvintuJ 
Frasin 2—1 (1—0).

Pe primele locuri 
ment, după etapa 
C.FJl. PAȘCANI 13 
Carpați Gălănești 13 
Zimbrul Sinet 12 p 
ultimele locuri • 15. 
câni 6 p (18—23). 16. Celuloza P. 
Neamț 6 p (9—17).

ETAPĂ VIITOARE: Minerul Vatra
Dornei - Carpați Golănești: V. Doi- 
ha (Beclean), Celuloza P. Neamț — 
Laminorul Roman: A. Renghel (Va
slui), Avîntul Frasin — C.F.R. Pașcani: 
C. Sclavone (Focșani), Electro Bu- • 
cecea - Minerul Gura Humorului: 
G. Grigore (Vaslui), Cetatea Tg. 
Neamț - Cristalul Dorohoi: N. Voicu 
(Galați), Zimbru! Șiret — Relonul Să- 
vinești: V. Luca (Gh. Gheorghiu-Dej), 
Șiretul Pașcani - Unirea Săveni: A. 
Chivulescu (Buzău), Metalul Rădăuți
— A.S.A. Cîmpulung: N. Mucenica
(Bacău).

în clasa- 
a X-a ; 1.

p (20-7), X 
p (15—16), 3. 

(13—7)... pe 
Șiretul Paș-

SERIA A ll-a

â. că după 
echipele 

să se mo- 
•ezinte cu

a 
si

ia manșe 
i fotbal, 
sr S.V. 
lid Viena — 
III. Dundee 
Liege ; IV.

— Dynamo 
Geneva — 

Nottingham 
hoven; VII. 
Anderlecht; 

Verona; IX. 
im Hotspur; 
c- Watford; 
Honved Bu- 
Glasgow —

Victoria Gugești — Aripile 
Bacău 1—0 (1—0), Voința-Glo- 
ria Odobești — Constructorul 
lași 1—0 (0—0). Metalul Tg. Se
cuiesc — Luceafărul Adjud 1—0 
(0—0), Letea Bacău — Mecani
ca Vaslui 1—0 (1—0). Inter Vas
lui — Minerul Comănești 2—0 
(2—0), Chimia Mărășești — Viti
cultorul Panciu 2—0 (1—0), Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — FJE.PA. 
74 Bîrlad 1—1 (1—0), Proletarul
Bacău — Petrolul Moinești 5—0 
(4—0).

Pe primele locuri : 1. ARIPI
LE BACAU 15 p (21—6), 2. FEPA 
74 Bîrlad 14 p (20—7), 3. Victoria 
Gugești 13 p (16—6)... pe ulti
mele locuri ; 14. Energia Gh. Dej 
7 p (9—15), 15. Minerul Comă
nești 7 p (6—16), 16. Construc
torul Iași 5 p (5—12).

ETAPA VIITOARE: Petrolul Moinești
— Victoria Gugești: S. Marin (Brăi
la), Mecanica Vaslui — Chimia Mă- 
râșești: I. Vițelaru (Dorohoi), Mine
rul Comănești — Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej : V. Ciuciudâu (Suceava), 
Aripile Bacău - Proletarul Bacău: G. 
lonescu (București), Luceafărul Adjud
- Inter Vaslui: I. Moise (Buzău), 
Constructorul lași - Metalul Tg. Se
cuiesc: I. Dinu (Tecuci), Viticultorul 
Panciu - Letea Bacău: L. Ștefan 
(Slânic), Voința Odobești — FEPA 74 
Bîrlad: S. Martinescu (Suceava).

SERIA A lll-a

zii la care 
“le meciuri, 
ilui vor fi 
rubrică vi-

3.

Ancora Galați — Metalul Man
galia 1—2 (0—0), S.N. Tul cea —
D.V.A. Portul Galați 3—1 (2—0),
Victoria Tecuci — Cimentul 
Medgidia 1—0 (1—0), I.M.U. Med
gidia — Arrubium Mâcin ' “
(1—0), Progresul Isaccea — 
toria T.C. Galați 2—2 (1—1). Vo
ința constanța — Portul 
stanța 2—0 (0—0); Chimpex Con
stanța — Chimia Brăila ~ "

1—0 
Vic-

Con-

2—0

(1—9). Laminorul Brăila — Șoimii 
Cernavodă 3—0 (1—9).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 15 p (12—6), 
3. S.N. Tulcca 14 p (19—19), 3. 
Victoria Tecuci 13 p (16—7)... pe 
ultimele locuri : 14. Șoimii Cer
navodă 7 p (7—13), 15. Progresul 
Isaccea 7 p (11—31). 16. D.VA. 
Portul Galați 6 p (18—22).

ETAPA VIITOARE: Portul Constanța 
— Laminorul Brăila: G. Cornâțeanu 
(București), D.V.A. Portul Galați — 
Ancora Galați: S. Rotară seu (lași). 
Chimia Brăila — Victoria Tecuci: C. 
Feraru (lași), Metalul Mangalia — 
Progresul Isaccea: I. Mâlărolu (Pu- 
cheni), Șoimii Cernavodă — I.M.U. 
Medgidia: I. Andrei (Călărași), Arru
bium Mâcin — Chimpex Constanța: 
G. Neaga (Ploiești), 
gidia - Ș.N. Tulcea: 
(Tîrgoviște), Victoria 
Voința Constanța: 
(București).

Ctobanu (Alexandria), Flacăra roșie 
București - Tehnometal București: V. 
Anton (Bacău), Ș.N. Oltenița — 
I.C.P.B. Bolintin Vale: E. Mitrea
(București), Argeșul 30 Decembrie — 
Viitorul Chirnogi: I. Covașâ (Urzi
ceni), Abatorul București - Viscofil 
București: D. Bâdescu (Focșani),
F.C.M. Giurgiu — I.U.P.S. Chitila: 
E. Bușoiu (Caracal), Danubiana 
București — Aversa București: V. Cre- 
țoiu (București).

SERIA A Vl-a

SERIA A

Cimentul Med- 
M. Buclumeanu 
T.G Galați - 
G Geambașu

IV-a

— Chimia 
(0—2). Poiana 

Victoria Țăndărei 
A.S.A. ------- - "

Unirea Urziceni 
Brazl-Ploiești 0—2 
Cimpina ' _
6—0 (2—0), A.S.A. Mizil — Ranid 
Fetești 8—1 (4—1). Chimia-Victo- 
ria Buzău — Petrolul Băicoi 
5—0 (3—0), Victoria Lehllu —
Carpați Nehoiu 2—1 (1—0), Mine
rul Filipești — Tractorul Viziru
4— o (3—0), Petrolul Berea — Me
talul Buzău 2—1 (0—1), Carpați
Sinaia — Petrolul Brăila-Ianca
5— 0 (3—0).

Pe primele locuri : 
CIMPINA 17 p (25—7) 
Brazi 17 p (27—10). * 
zii 14 p (22—8)... 
locuri : 14.

1. POIANA 
, 2. Chimia 

3. A.S.A. Mi- 
pe ultimele 

Carpați Sinaia 6 p 
(16—14), 15. Tractorul Viziru 6 p 

Petrolul Br. lanca(13—20), 16.
4 P («—17).

ETAPA VIITOARE: Carpați Nehoiu 
— Unirea Urziceni: V. Prodan (Ga
lați), 
Bâicoî 
te$ti • r
(Mangalia), Metalul Buzău 
rul Filipețti: “ 
Chimia Brazi 
llie (Tîrgoviște), 
Tractorul Viziru: 
Victoria Țăndărei 
Coman (Tîrgoviște). Victoria lehllu — 
Chimia Victoria Buzău: M. Scarlat 
(Constanța).

Știința Drăgănești-Olt — Flacă
ra-Automecanica Moreni — nu 
s-a disputat, Petrolul Videle — 
Textila Roșiori 0—9, Cetatea Tr. 
Măgurele — Electronistul Curtea 
de Argeș 4—1 (2—0), Dunărea
Venus Zimnicea — Metalul Mija
2— 0 (2—0), Progresul Corabia —
Chimia Găiești 4—0 (0—0), Recol
ta Stoicănești — Dacia Pitești
3— 1 (0—0), Cimentul Fieni —
Sportul muncitoresc Caracal 1—0 
(1—0), Electrica Titu — Musce
lul Cîmpulung 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. FLACA- 
BA MORENI 16 p (28—3), 2. Mus
celul Cîmpulung 13 “
Sp. m. Caracal 13 
pe ultimele locuri : 
Găiești 6 p (7—16), 
Roșiori 6 p (4—17).

ETAPA VIITOARE: Dacia 
Electrica Titu: A. Bâlescu 
Electronistul Curtea de Argeș 
meritul Fieni: P. Peana (București), 
Sportul muncitoresc Caracal — Petro
lul Videle: V. Aurelian (Ploiești), 
Muscelul Cîmpulung - Știința Dră- 
gânești Olt: G. Ofițeru (București), 
Dunărea Venu. Zimnicea “ 
Stoică he ști: G 
Textila Roșiori 
M. Teodorescu 
reni — Metalul 
găraș), Chimia 
Măgurele: C.

Mureșul-Explorări Deva — Mi
nerul Moldova Nouă 2—1 (1—0), 
Victoria Călan — U.M. Timișoa
ra 1—0 (0—0), Minerul Anina — 
Dacia orăștie 4—2 (0—2), Minerul 
Ghelar — Metalul Bocșa 3—0 
(1—0), Mecanica Orăștie — Mine
rul Aninoasa 1—0 (1—0), Con
structorul Timișoara — Minerul 
Oravița 3—0 (0—0), Minerul-Ști-
ința Vulcan — Minerul Paroșeni 
2—o (1—0), Metalul Oțelu Roșu 
— Minerul Certej 1—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. MURE
ȘUL DEVA 16 p (20—9), 2. U.M. 
Timișoara 11 P (22—10), 3. Con
structorul Timișoara 11 p (17—13) 
...pe ultimele locuri : 14. Minerul 
Moldova Nouă 8 p (16—16) 
Minerul Aninoasa 8 p 7“ 
16. Minerul Oravița 8 p (11—17).

ETAPA VIITOARE: Minerul Moldova 
Nouă — Metalul Bocșa: O. Simion 
(Craiova), Victoria Călan — Minerul 

Știința Vulcan: C. Vass (Oradea), 
U.M. Timișoara — Metalul Oțelul Ro
șu: F. Berețki (Salonta), Minerul Ghe
lar — Minerul Oravița: A. Bălăcescu 
(Tg. Jiu), Dacia Qrăștie — Mureșul 
Explorări Deva: Gh. Constantin (Rm. 
Vilcea), Minerul Certej - Constructo
rul Timișoara: V. Alexandru (Tg. 
Jiu), Minerul Paroșeni -Mecanica O- 
răștie: I. Măceșanu (Filiași), Mine
rul Aninoasa — Minerul Anina: “ 
Busuioc (Craiova).

2.
3.

15.
(10—14),

D.

P (17—5)
P
15.
16.

3. 
(13—11)... 

Chimia 
Textila

SERIA A IX-a

Pitești - 
(Brașov), 

Ci-

Silvaniel —
____ __ _ (0—0), Rapid
Minerul Șuncuiuș 5—0 

Oțe- 
3—2

Petrolul lanca — Petrolul 
R. Zlăvog (lași), Rapid Fe- 
Poiana Cimpina: I. Codruț 

Mine- 
(Fâlticeni), 
Berea: I. 
Sinaia — 

(Pitești), 
. Mizil: I.

C. Todicâ ( 
Petrolul 
Corpoți 

A. Stan
- A.S.A.

V-aSERIA A
I.C.P.B. Bolintin 

nica fină Steaua 
Aversa București 
rul Călărași 3—0 
Giurgiu — Tehnometal Bucu
rești 1-9 (0—9), I.S.C.I.P. Ul-
meni — Danubiana București 0—1 
(9—1), I.C.S.I.M. București — 
I.U.P.S. Chitila 2—0 (1—0). Aba
torul București — S.N. Oltenița 
5—4 (3—1), Flacăra roșie Bucu
rești — Argeșul 30 Decembrie 
1—0 (1—O1). Viitorul Chirnogi —
Viscofil București 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 16 p 
(16—3), 2. . I.C.S.I.M. București
13 p (20—7)* 3. Danubiana Bucu
rești 13 p (16—7)... pe ultimele 
locuri ; 14. Argeșul 30 Decem
brie 7 p (8—18), 15. Viitorul
Chirnogi 7 p (10—24), 16. Tehno
metal București 6 p (10—17).

ETAPA VIITOARE: Mecanică fină 
Steaua București - I.C.S.I.M. Bucu
rești: E. Radu (București), Construc
torul Călărași - I S.C.I.P. Ulmeni: P.

Vale — Meca- 
București 9—0, 
— Constructe- 
(3-9). F.C.M.

15.

Recolta 
Marco (Rm. Vilcea), 

— Progresul Corabia: 
(Brăila), Flacăra Mo- 
Mija: G. Balasz (Fâ- 
Gâiești — Cetatea Tr. 

Diculescu (Giurgiu).

SERIA A VIl-a

Lotru Brezoi — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin 3—1 (2—1), Jiul Ro- 
vinari — Dierna. Orșova 4—9 
(2—0), Mecanizatorul Șimian — 
Metalurgistul Sadu 1—0 (0—0),
Progresul Băilești — Metalul Mi- 
hăești 3—1 (1—0), Celuloza Dro
beta Tr. *“ —- —
Craiova 
Dunărea 
C.F.R.
Strehaia 
gășani - 
(1—0).

Pe primele locuri : 
NIZATORUL --------
(14—11). 2.
Sev. 12 p (19—11), _________
Băilești 12 p (16—12)... pe ulti
mele locuri • 14. Petrolul Ticleni 
8 p (8—15), 15. Lotru Brezoi 8 p 
(16—28), 16. Pandurii Tg. Jiu 6p 
(16—12) — penalizată cu —4 p.

ETAPA VIITOARE: Pandurii Tg. Jiu 
— Progresul Băilești: D. Despa
(Cîmpulung), C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — C.F.R. Craiova: F. Tomicsek 
(Lugoj), Armătura Strehaia — Celu
loza Drobeta Tr. Severin: R. Golent 
(Lugoj), Dunărea Calafat — Jiul Ro- 
vinari: G. Stănescu (Caracal), Dier- 
na Orșova — Lotru Brezoi: A. Naidin 
(Petroșani), Electroputere Craiova — 
Mecanizatorul Simian: A. Savu (Ora
vița), Petrolul Țicieni — Viitorul Dră- 
gâșanl: V. Râuîea (Hunedoara),
Metalul Mihăești — Metalurgistul Sa
du: N. lonescu (Craiova).

Silvania Cehu 
strungul Arad 1—1 
Jibou 
(2—0), Unirea Tomnatic — 
iul Or. dr. Petru Groza 
(2—1), Bihoreana Marghita — 
Victoria Ineu 3—0 (1—0), Minerul 
Or. dr. Petru Groza — Unirea 
Sînnlcolau 3—0 (3—0), înfrățirea 
Oradea — Șoimii Lipova 3—0 
(2—0), Minerul Sărmășag — Vo
ința Oradea 2—2 (0—1). CJ.R. 
Arad — Unirea Valea lui Mihai 
1-0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 13 P (16—7), 
frățlrea Oradea 11 p (15—6), 
Minerul Or. dr. P. Groza 11 
(18—13), 4. Voința Oradea 11 
(18—16)... pe ultimele locuri ; 
Minerul Șuncuiuș * 
Victoria Ineu 9 
Unirea Sînnicolau

ETAPA VIITOARE: 
Voința Oradea: N.

4.

2. în-
X
P
P

14.
15.
16.

9 p (8—15), 
p (12-19'), :
9 p (12—23) 

Șoimii Lipova
Tenea (Drobeta

Severin — Electroputere 
0—0, Petrolul Țicieni — 

Calafat 1—1 (1—0),
Craiova — Armătura 
1—0 (1—0), Viitorul Dră- 

- Pandurii Tg. Jiu 4—0

1. MECA-
ȘJMIAN 13 p

C.S.M. Drobeta Tr.
3. Progresul

voința vraaeu; r^. iciieu țMroaeiu 
Tr. Severin), înfrățirea Oradea — Mi
nerul Sărmâțag: V. Marcu (Cluj-Na- 
poea). Oțelul ora, dr. P. Groza — 
Bihoreana Marghita: I. Ghencian 
(Satu Mare), Victoria Ineu — Rapid 
jibou: L Gyure (Satu Mare), Mi
nerul Suncutu, - Sllvania Cehul Sil- 
vaniei: B. Sarosi (Cluj-Napoca), U- 
nlrea Valea lui Mihoi — Unirea Tom
natic: I. Naghi (Baia Mare), Unirea 
Sînnlcolau — - - - * - —
(Cugir), Strungul 
ra, dr. P. Groza: 
țova).

C.F.R. Arad: A. Borșa 
Arad — Minerul o- 
A. Ungureanu (Or-

SERIA A X-a

Turda CUP-Sticla-Arleșul
ROM. Baia Mare 2—1 (0—0), Oa
șul Negrești — Lăpușul Tg. Lă
puș 1—0 (0—0), C.E.M. Cluj-Na
poca — Minerul Bălța 3—1 
(1—1), C.I.L. Sighet — Bradul 
Vișeu 4—0 (1—0), -Unio Satu Mare 
— Unirea Dej 2—0 (2—0), Vic
toria Cărei — Minerul Baia Sprie 
1—1 (0—1), Olimpia Gherla — 
Minerul Baia 
Minerul Băiuț 
1—1 (0—0).

Pe primele 
TURDA 19 P 
Sighet 13 p (17—6), 3. Oașul Ne
grești 12 p (14—9)... pe ultimele

Borșa 0—1 (0—1),
— Chimia Tășnad

locuri • 1. STICLA
(22—5), 2. C.I.L.

locuri ; 15. Olimpia Gherla 7 P 
(14—18), 16. Lăpușul Tg. Lăpuș 
5 p (5—14) — din 9 jocuri.

ETAPA VIITOARE: Unio Satu Mare 
— Olimpia Gherla: M. Roșea (Arad), 
Bradul Vișeu — Minerul Bâiuț: O. 
Ani (Sighet), Cuprom Baia Mare r- 
Chimia Tășnad: V. Mircea (Oradea), 
C.I.L. Sighet - Oașul Negrești: N. 
Moldovan (Ocna Mureș), Minerul 
Bălța — Minerul Baia Borșa: Z. Bo- 
do (Tg. Mureș), lăpușul Tg. Lăpuș — 
Sticla Arleșul Turda: I. Curteanu (Si
biu), Minerul Baia Sprie —C.E.M. 
Cluj-Napoca: M. 
reș). Unirea Dej 
M. Timoc (Zalău).

_ ____ C.E.M.
Bâcioiu (Tg. Mu- 
— Victoria Cărei:

SERIA A Xl a

Unirea Ocna Sibiului — Unirea 
Alba lulia 1—1 (1—1), IMIX Ag
nita — Inter Sibiu 2—1 (1—0),
Mecanica Alba lulia — Șurianul 
Sebeș 2—0 (1—0), Minerul Kodna
— Metalul Aiud 2—1 (1—0), Tex
tila Năsăud — Metalotehnica Tg. 
Mureș 0—0, Metalul Sighișoara — 
Mureșul Luduș 2—0 (1—0), Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Soda 
Ocna Mureș 1—0 (1—0), oțelul
Reghin — Foresta Bistrița 2—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 14 p (18—12), 2. 
Electromureș Tg. Mureș 12 p 
(15—7), 3. Unirea Ocna Sibiului 
12 p (15—7), 4. Oțelul Reghin
12 p (13—10)... Pe ultimele locuri:
15. Foresta Bistrița 7 p (10—13),
16. Textila Năsăud 5 p (5—18).

ETAPA VIITOARE: Foresta Bistrița
— Minerul Rodna: A. Bamboș (Bra
șov), Mureșul 
Sibiului: Gh. 
Unirea Alba 
Tg. Mureș: A. 
biu — Oțelul ..... ........ __
na Mureș), Metalul Aiud 
ca Alba lulia: R. Vied (Arad), Soda 
Ocna Mureș — .IMIX Agnita: C. Bă- 
lânescu (Timișoara), Șurianul Sebeș
— Textila Cisnădie: M. Vinceler (Cluj-
Napoca), Electromureș Tg. 
Metalul Sighișoara: L.
dorhei).

Luduș - Unirea Ocna 
Lustig (Sf. Gheorghe), 
lulia — Metalotehnica 
Anca (Arad), Inter Si- 

Reghin: T. Rotar (Oc- 
Mecani-

SERIA A Xll-a

Mureș —
Hyes (O-

Celuloza
Fâ- 
se- 

Zâr- 
0—0,
To-

Tractorul Brașov 
Zărnești 3—0 (2—0), Utilajul 
găraș — Unirea Cristuru 
cuiesc 2—1 (0—1), Torpedo 
nești — Chimia Or. Victoria 
Minerul Bălan — Mureșul
plita 1—0 (1—0). Minerul Baraolt 
— I.C.I.M Brașov 1—0 (1—0),
Electro Sf. Gheorghe — Mobila- 
Măgura Codlea 1—0 (0—0). Me- 
trom Brașov — Viitorul Gheor- 
gheni 1—0 (0—0). Precizia Să- 
cele — Textila Prejmer 6—0
(3-0).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRAȘOV 18 p (20—2), 2. 
Viitorul Gheorgheni 15 p (24—6), 
3. Minerul Bălan 12 — “
pe ultimele locuri : 
Codlea 6 p (8-17), 
Zărnești 4 n (4—20).

ETAPA VIITOARE : 
șov — Tractorul Brașov: M. Ludoșan 
(Sibiu) Viitorul Gheorgheni 
Jul Făgăraș: G.
Neamț), Celuloza 
lectro Sf. Gheorghe: 
(București), Textila Prejmer — Mine
rul Bălan: I. Dănoiu (Bucureși), Mu
reșul Topi ița — Metrom Brașov: C. 
Fugaciu (P. Neamț), Mobila Măgura 
Codlea — Torpedo Zărnești: C. Du
mitrescu (București), Unirea Cristuru 
Secuiesc — Minerul Boraolt: C. Arăș- 
teanu (Mediaș), Chimia oraș Victo
ria — Precizia Săcele: N. Dumitrescu 
(București)

Rezultatele 
se de către 
tri voluntari 
pective.

p (12—7)...
15. Mobila

16. Torpedo

I.C.I.M. Bra-

Utila-
Mancaș (P. 

Zărnești - E- 
I. Grigore

ne-au fost transmi- 
corespov.dentii noș- 
din localitățile rcs-



PROMISIUNI PENTRU LOS ANGELES ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Teri dimineața s-a întors ul

timul grup al halterofililor ro
mâni care a pariicipat la cam
pionatele mondiale si europene, 
unde, după cura se știe, te- 
prezentantii noștri au cucerit 10 
medalii de bronz (5 mondiale 
si 5 europene).

La Aeroportul Otopeni am cu
les primele impresii. Conducăto
rul delegației, președintele Fede
rației române de haltere si cul
turism. conf. dr. Alexe Nicu. 
ne-a spus : „Reprezentanții 
noștri au obținut cu acest pri
lej cel mai mare succes din is
toria halterofiliei românești. Ei 
s-au clasat printre primii sase 
din lume, inirînd in elit3 mon-

dială. gratie unei pregătiri te
meinice și celor 9 recorduri 
naționale. Sportivii noștri mai 
au rezerve pentru a progresa si 
a se afirma la J.O. de la Los 
Angeles". Prof. Lazăr Baroga — 
secretarul federației : „Con- 
curenții noștri au realizat 14 
puncte olimpice si 18 europene, 
într-o întrecere in care adver
sarii au fost formidabil de pu
ternici, doborind pînă dumini
că seara 21 de recorduri mon
diale". Antrenorul principal al 
lotului. Ștefan Achim ; „Pen
tru omogenitatea performante
lor. voi evidenția De toți cei 7 
reprezentanți ai noștri, dar în
deosebi pe cei care au cucerit 
medalii. Dar să nu uităm de 
progresele extraordinare făcute 
de unii ca Vasile Groapă, care 
a îmbunătățit recordul Ia ..to
tal" cu 15 kg. iar Ștefan Taș- 
nadi eu 19 kg ! Cu asemenea

progrese remarcabile. putem 
privi cu încredere afirmarea in 
continuare pe plin mondial a 
halterofililor români. Acum, ur
mătorul obiectiv major este O- 
iimpiada de la Los Angeles".

Ion OCHSENFELD

Săptămîna aceasta 
meciurile retur din 
timilor de finală

Aseară s-au încheiat campio
natele mondiale si europene. cu 
categoria super-grea (+110 kg). 
Iată primii clasați :

TOTAL : 1. • Anatoli Pisaren
ko (U.R.S.S.) 450 kg. 2. Alek-, 
sandr Kurlovici (U.R.S.S.) 
kg, 3. Antonio Krastev ( 
garia) 427,5 kg.

SMULS : 1. Pisarenko 
kg (record mondial, în 
curs 205 kg), 2. Kurlovici 205 
kg. 3. Pavelcec (Cehoslovacia) 
197,5 kg.

ARUNCAT : 1. Pisarenko
245 kg. 2. Kurlovici 245 kg, 3. 
Krastev £37,5 kg.

) 450
(Bul-

206 
con-

SUPER-CUPA MONDIALA LA HANDBAL
(Urmare din pag 2)

(Urmare din pag. 1)

a-

— pentru

nu-l fac,pro-

ALE 
LA

de 
de

în compania forma- 
a Bulgariei.

Concursul 
de la so- 
Lili Igna- 

p, urmată
(Bulgaria)

I

la ora 16. • E- 
JUNIORI ȘI JU- 
UNGAHIEI EVO- 
MEDGIDIA ȘI 

In Sala sporturilor

GRECIA. Pină 
mai rămas doar 
forurile sportive 
convinse că C.I.O. 
face cinstea dc 
da organizarea 
Olimpice, care 
un sacol de 
ediție 
deme. 
Atena.
acum, 
au și 
dintre 
tea găzdui ini 
pice jubiliare, 
ele e.

in 1996 au 
13 ani fi 
elene sint 

le va 
a le acor-

J ocărilor 
marchează 
la prima 

a Olimpiadelor mo- 
organizate atunci la 
De aceea, de pe 

in capitala Greciei 
fost ridicate unele 
bazele care ar pu- 
• ■ ■ ■ -ecerile o'.im- 

L'na dintre 
ți noua sală a 

sportului, de la Neo Pha- 
liro, din imediata vecină
tate a stadionului Ka- 
raiskakis. Sala (28 009 m*. 
11 009—15 000 de locuri) va 
găzdui in martie 1983 cea 
de a XVl-a ediție a cam- 
planetelor europene de 
atletism pe teren c coper ii.

ARGENTINA. La Tortu- 
guitas, in provincia Bue
nos Aires, s-au desfășurat 
lucrările reuniunii Acade
miei naționale olimpice ar- 
ger.tiniene. Delegați ai co
mitetelor olimpice din Bo
Uda. Chile, Pc -ague g. Pe
ru, Vruguau fi desigur din 
Argentina au avut ca temă 
de dezbatere „Infrastruc
tura sportivă necesară dez
voltării sportului
Re f eretele 
discuțiile 
s-au dove

ETIOPIA. In 
rii, Addis A beba 
loc cel de al șaselea con 
greș al Consiliului națio 
pentru sport Ia care 
participat reprezentanți 
federațiilor sportive ți ai 
diferitelor cluburi din toa
te cele 11 provincii ale ță
rii. Amploarea pe care a 
luat-o in ultima vreme 
mișcarea sportivă etiopia- 
nd este dovedită de faptul 
că numai in ultimul an 
au fost constituite 1899 de 
unități sportive de perfor
manță ți cd peste 29 999 
de tineri ți tinere au luat 
parte la diferite competiții 
sportive.

PORTUGALIA. Comitetul 
olimpic portughez a creat, 
cu titlu experimental, o 
comisie de sportivi avind 
o funcție consultativi in 
elaborarea fi mai ales lua
rea anumitor hotiriri. Din 
această comisie fac parte 
atletul fondist Carlos Lo
pes (medaliat cu argint la 
îooee m la J.O. de la 
Montreal — 17:43,17. fost 
recordman european din 
19S2 — Z7:21,SS), halterofi

lul Raul Diniz, judoka An
tonio Roquette, participant 
la ultimele trei ediții ale 
J.O. etc

ELVEȚIA. Școala federa
lă de sport de la Macolin 
arată, in raportul sdu a- 
supra activității desfășura
te tn 1932, că anul trecut 
i-au absolvit cursurile, de
venind monitori sportivi, 
3 300 de tineri (cu 400 mai 
mulți decit în 1981) spe
cializați in 30 de ramuri 
de sport.

R.D. GERMANA, tn șap
te ani de .ctivitate atle
tică Heike Daute a 
gresat de la 4,40 m, la 13 
ani in 1977, pină la 7,27 m 
în 1983, rezultat cu care a 
cîștigat titlul mondial, la 
lungime, la Helsinki. Hei
ke s-a ndscut la 16.12.1964. 
la Gera, are 180 cm și 65 
kg. Face parte din clubul 
Motor din Jena șl este pre
gătită de Peter Hein. Cam
pioană europeană de ju
nioare In 1981 — 7,02 m 
(cu vini favorabil), la C.E. 
de la Atena a fost a 4-a 
cu 6,71 m. iar la C.E. de 
sală din '83 de la Buda
pesta a fost a treia cu 6.61 
m. Evoluția rezultatelor ei 
este impresionantă : 1977 — 
4,40 m, 1978 — 5.69 m, 1979 
— 6,90 m, 1980 — 6.64 m. 
1981 —6,91 m. 1982 — 6.98 
m, 1983 — 7,28 m.

i se dispută 
cadrul op

ale cupelor 
europene la baschet. Formațiile 
românești susțin următoarele 
partide : MARȚI, în „Cupa cu
pelor" : Steaua — Cibona, la 
Zagreb (in tur : 82—82) ;
MIERCURI. în „Cupa Liliana

Universitatea Cluj-
Sparta C.K.D.. la

Ronchetli" : 
Napoca —
Praga (în tur : 84—81) și. in 
.,Cuna Radivoj Koraci" : Rapid 
— Maccabi. la Ramat Gan 
tur : 71—79) ; JOI. în C.C.E. 
fete : Voința București 
Tungsram la Budapesta 
tur ; 60—94).

IMPORTANTE HOTĂRiRI PRIVIND

(in 
la

(ia

ACTIVITATEA ATLETICĂ VIITOARE

se- 
în- 
eu- 
vor

• RF.PRF.Z .-.NT ATTV A DE SE
NIOARE LA „CUPA ELEGANT”. 
Tradiționala competiție care se 
desfășoară la Budapesta reu
nește, la actuala ediție, 6 dintre 
formațiile de frunte ale hand
balului feminin mondial, in
tre care echipele Uniunii So
vietice și Ungariei (calificate la 
J.O. de la Las Angeles), precum 
și Pe cele ale României. Bulga
riei, Japoniei șl Poloniei.

Programul echipei țârii noastre: 
2 noiembrie cu U.R.S.S., 3 no
iembrie cu Ungaria, 4 noiembrie 
eu Polonia, 5 noiembrie cu Bul
garia și 6 noiembrie cu Japo
nia. Handbalistele românce, În
soțite de antrenorii Simlon pom- 
piliu șl Eugen Bartha, au ple
cat ieri la Budapesta ■ ECHIPA 
MASCULINĂ DE HANDBAL A 
S.UA. IN TURNEU IN ȚARA 
NOASTRĂ. Incepind de miercuri, 
reprezentativa masculină de se
niori a S.U.A. — care se pregă
tește pentru J.O. de la Los An
geles — întreprinde un turneu 
in țara noastră, tn ziua de 2 
noiembrie, de la ora 18, in sala 
Floreasca din Capitală, handba- 
lișiii americani vor evolua tn 
compania Selecționatei secunde a 
țării noastre. Programul în con
tinuare : 4 noiembrie, in sala
Floreasca, intilnirea revanșă (de 
la ora 18) ; 6 noiembrie, ora 11,

la Baia Mare, cu H.C. Minaur ; 
7 noiembrie, meciul revanșă. Vi
neri 10 noiembrie, in sala Flo
reasca, începind de la ora 18, 
echipa S.U.A. va primi replica 
reprezentativei de seniori a țării 
noastre — și ea calificată pen
tru J.O. de anul viitor — iar 
sîmbătă 11 noiembrie este pro
gramat, tot la Floreasca, de la 
aceeași oră, meciul-rctur a DI
NAMO BERLIN JOACA IN COM
PANIA ECHIPEI DINAMO 
BUCUREȘTI. Azi, In sala Flo
reasca, de la ora 18, echipa Di
namo Berlin intilnește formația 
Dinamo București, partida retur 
fiind programată joi, tot în sala 
Floreasca, de ‘ —
CHIPELE DE
NIOARE 
LUEAZA 
BUCUREȘTI . 
din Medgidia vor avea loc, sîm
bătă (de la ora 17) 
minică (ora 18,15),

și du- 
partide 

amicale între echipele de juni
oare și, respectiv juniori, ale 
României și Ungariei • ECHI
PELE DE JUNIORI ALE BUL
GARIEI IN SALA FLOREASCA. 
Două partide (sîmbătă de la ora 
18 și duminică de la ora 11,30) 
va susține echipa de juniori a 
țării noastre 
ției similare

noi el este important, deși — 
mărturisesc — principalele o- 
bieetive la această ediție a Su- 
per-cupei sint acelea de a ne 
testa echipa in fata celor mai 
mari valori si de a cunoaște a- 
eum potențialul exact al vii- 

dintorilor noștri adversari 
turneul final olimpie de la Los 
Angeles".

Misiunea echipei noastre. în
că liosită de omogenitate cu 
posturi deficitare (conducător 
de ioc si. intr-o oarecare mă
sură. nivot). neaflată in formă 
maximă, este deosebit de dif:-

această competiție, 
se adaugă si faptul 

" încep cu

La 
că

cilă în 
aceasta 
..tricolorii" încep cu meciuri 
deosebit de grele : marți (n.r. 
astăzi) cu campioana mor/lia- 
lâ. Uniunea Sovietică, miercuri 
(după o deplasare de peste 500 
km în cursul dimineții. Dină la 
Kiel) cu campioana olimpică. 
R- D. Germană...

Sperăm că acum, ca si altă
dată. băieții noștri se vor mo
biliza In fata dificultăților si 
vor lupta cu abnegație pentru 
a se dovedi Ia nivelul cel mai 
înalt al acestei conmetitii atit 
de importante in drumul spre 
podiumul Jocurilor Olimpice.

clasate pe ultimul loc 
la bărbați si la fe- 

retrogradeze în grupa 
locul lor fiind luat de

MADRID. Reuniunea anuală a 
Asociației europene de atletism, 
desfășurată săptămina trecută 
în capitala Spaniei, a luat o 
rie de hotărîri importante, 
tre care : • campionatele 
ropene de sală din 1985
avea loc la Atena, la 2 și 3 
martie J • Viitoarea ediție a 
„Cupei Europei", în 1985. se va 
desfășura după același sistem 
organizatoric ca si anul acesta, 
adică pe două grupe valorice 
„A“ si „B“. S-a stabilit însă ca 
echipele 
(Ungaria 
mei) să 
secundă.
formațiile cîstigătoare la ..B“, 
Cehoslovacia — bărbați si Italia 
— femei ; • Introducerea, ca 
probă nouă, a cursei de 5 km 
mars la campionatele europene 
de iunioare • Introducerea, ca 
noi probe, a curselor de 10 km 
mars si 10 000 m la campiona
tele europene feminine (seniori) 
• Au fost adoptate două rezo
luții vizînd lupta antidoping, 
prin care se stabilesc controale 
inopinate la competiții, dar și

Ia... antrenamente si. fapt im
portant. se propune federației 
internaționale să nu mai omo
logheze nici un record mondial 
pînă ce nu se stabilește că atle
tul în cauză nu a folosit sub
stanțe prohibite. • A fost ales 
un nou birou al A.E.A. : Arthur 
Gold (Marea Britanie) — pre
ședinte. Arthur Takaci (Iugo
slavia) — vicepreședinte. Pierre 
Dasrjaux (Franța) — secretar, 
Jean Frauenlob (Elveția) — ca
sier etc.

Primo ______
ședințele Federației internațio
nale de 
crearea a două 
de anvergură :
mondiale pentru juniori si cam
pionatele mondiale (seniori) în 
sală. Cursa feminină de 10 000 
m ai cărui prim campionat 
mondial va avea loc. în luna 
viitoare, la San Diego, va figu
ra în 1985 în programul ..Cupei 
mondiale" de la Canberra (Aus
tralia). în 1983 au fost efectuate 
200 de controale antidoping, 
toate fiind negative !

Nebiolo (Italia), pre-

atletism, a anunțat 
noi competiții 

campionatele

FOTBAL meni
ți în preliminariile olimpice. 

Zona Africii : Nigeria — Ghana 
2—0 (în tur 2—1) ; Eg pt — 
Zambia 2—0. Echipele învingă
toare s-au calificat pentru tu
rul următor : Algeria — Libia 
2—9 (in tur 1—2). Algeria cali
ficată pentru turul doi. Zona 
Americii Centrale: Guatemala — 
Costa Rica 1—1. Costa Rica — 
calificată pentru etapa urmă
toare. Zona europeană — gr. 
D : Israel — Portugalia 1—0 
(1—0).

SUEDIA : In prima manșă a 
finalei campionatului : Oester — 
I.F.K. Goteborg 1—1 (9—1). Re
turul Ia 5 noiembrie, la Gote- 
bore.

SPANIA (et. 9) : Real Soc e- 
dad — Cadiz 1—0, Valencia — 
Zaragoza 1—3, Malaga — Sala
manca 2—1, Betis — CI. Bar
celona 9—0, Real Madrid — At
letico Madrid 5—0, Valladolid — 
Sevilla 3—3, Gljon — Osasuna 
2—1, Murcia — Mallorca 4—1. 
Espanol — Athletic Bilbao 0—0. 
Pe primele locuri: Real Madrid,

GIMNASTELE NOASTRE, DUPĂ SUCCESUL DE LA „MONDIALE"

Azi. lingă Cati e Lavinin. alte 
viitoare campioane. Foarte 
tinără și ea. Larinia Agache, 
copilul plecat spre performan
ță acum opt ani. din Căi ații 
Bacăului, a avut, la rindu-i. 
in acest an 1983 cele mai mari 
satisfacții, medaliilor de aur 
și argint, de la ..europene1
dâugindu-le. in Ungaria. noi 
trepte urcate în ierarhia 
mcndia'ă. Trage cu coada o- 
chiului, discret, spre argintul 
și bronzul de pe Diept de care 
e bucuroasă, mărtunsindu-și. 
in cele djn urmă, un gind ne
destăinuit pină acum: „Putea 
fi ți mai bine! Mă gindcsc insă 
că am făcut, an de an. alți 
pași spre înălțimile podiumu
rilor și nu se poate să 
odată, pe cel mare".

Mihaela Stănuleț și 
Renciu, cu adevărat 
de echipă", vorbesc, 
poate altfel, despre

Camelia 
..oameni 
nu se 
reușita

care. la 
ta, cu si- 
•dalia de 
diată șt 
la Buda- 
surprize. 

nu-și as- 
a ajun

ge cit mai curind acasă, de a 
povesti tuturor cum a fost. Și 
nu e nici 
de zglobia 
dă. iși va descărca 
povești adevărate și 
păpușii preferate.

Nu au fost ocoliți 
că nu pot fi ocoliți — de tirul 
întrebărilor nici cei ce le-au 
condus pe aceste fete in aspra 
dispută. 
dalii
Cosma 
bilanț 
bună 
nească 
izvor nesecat de talente, ne- 
reducindu-se la un nume-două 
de sportivi sau tehnicieni".

ultimele: Osasuna 
cite 5 p, Mallorca

Malaga șl Atletico Madrid 
cite 12 p; pe 
șl Salamanca
4 P.

BULGARIA
T.S.K.A.

(et. 9) : Șumen — 
. .. Sofia 0—0. Lokomotiv 

Sofia — Levski Spartak 1—2, 
Slavia — Botev 3—1. Sliven — 
Lokomotiv Plovdiv 2—2. Bela- 
sita — J.S.K. Spartak 2—1 Has- 
kovo — Etar 1—1, Cerno More — 
Beroe 3—0. Cernomoret — Tra- 
kia 2—2. Pe primele locuri : 
T.S.K.A. 16 n. Levski Spartak 
14 d : ne ultimele : Hașkovo 6 p, 
Cerno More 5 p.

CEHOSLOVACIA «(et. 11) : Vit- 
kovice — Ostrava 1—0. Cheb — 
Sparta Praga 1—1. Bohemians — 
Inter Bratislava 
Praga — Dukla Praga 1—0. Slo
van Bratislava — Presov 1—2. 
Trnava — Zilina 1—1 Teolice — 
Kosice 3—0, Banska Bystrica — 
Nitra 4—0. Pe primele locuri : 
Dukla Praga 18 o. Sparta Praga 
17 p. Bohemians si Banska Bys
trica — cite 14 p ; pe ultimele : 
Kosice 8 p. Cheb 3 p.

1—1. Slavia

echipei României, 
Los Angeles. „ta lup 
guranțâ. pentru me 
aur". Mirele Barb 
Laura Cutma au fost 
pesta două frumoase 
Acum. la Otopeni. 
cund nerăbdarea de

o îndoială că 
Laura, spre 

sacul 
in

atit 
pil- 

cu 
fața

spre podium și ine- 
Antrenoarea Marja 
Crede că „frumosul 

reprezintă cea mai 
dovadă că școala romi- 
de gimnastică ara un

Octavian Belu vorbește. din 
nou. despre marele secret care 
se cheamă Munca. Pentru 
ca Adrian Gore ac, coordona
torul acestui colectiv harnic 
și priceput, să conchidă, su
gestiv : „De miine o luăm de 
la capăt, cu bucuria împliniri
lor de la mondiale, cu speran
ța izbinzilor de la Olimpiadă !“

IUGOSLAVIA (et. 13) : Steaua 
roșie — Rijeka 4—1, Hajduk 
Solit — Titograd 3—0. Velez 
Mostar — Partizan 0—0. Rad- 
nickl Nis — Pristina 3—1. Sara
jevo — Vinkovici 3—0. 
Vojvodina 2—1. Osiiek 
bljana 2—1. Skonlie — 
Zagreb 1—0. Tuzla — 
ciar Sarajevo 0—0.
locuri : Hajduk Split și Rijeka 

17 p. Partizan si Pris- 
cite 16 d : ne ultimele : 

Zagreb si Skoplje —

Pe

Zenica —
— Lju- 
Dinamo 
Zeleznl- 
nrimele

— cite 
tina — 
Dinamo 
cite 10 D. Ljubljana 9 p.

AGENDA SAPT AMINil
l.XI

2.XI

3.XI

4.XI

5.XI

TENIS: turnee In cadrul „Marelui premiu", la Stockholm, 
Hong-Kong, Quito (bărbați), Hong-Kong (femei); CĂLĂ
RIE: concurs internațional oficial, la New York; BAS

CHET: meciurl-retur In optimile de finală ale Cupei cu
pelor și „Cupei Koraci”; HANDBAL: meciuri pentru Su- 
per-cupa mondială, in R.F. Germania (pînă la 6.XI).
FOTBAL: mecluri-retur in turul al doilea al competițiilor 
europene inter-cluburi ; BASCHET : mpciuri-retur în opti
mii'? de finală ale Cupei cupelor, „Cupei Koraci” și „Cu
pei Liliana Ronchettl".
BASCHET: meciuri-retur in optimile de finală ale Cupei 
campionilor europeni, la bărbați și femei.
FOTBAL: tragerea la sorți a partidelor din turul al trei
lea al Cupei U.E.F.A.: JUDO: campionatele internaționale 
ale Finlande!.
ATLETISM: campionatele Asiei, la Kuwait (pînă la 9.XI).

TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX © TELEX
ATLETISM • Cursa Paris — 

Versailles a fost ciștigată de bel
gianul Emile Puttemans (36 
ani), 17 km în 50:08. urmat 
englezul Nat Muir 50:12.

CĂLĂRIE • Concursul de 
stacole de la Amsterdam, 
cadrul Cupei Mondiale, a

ob- 
din 

, _ reve
nit englezului David Broome pe 
calul „Last Resort" în 30,16 se
cunde șl 0 p penalizare, urmat 

Hugo Simonde austriacul ______
(..Gladstone”) o p penalizare și 
31,33 secunde. Ș -.....
au terminat parcursul fără pena'-

Șase concurenți

liza re.
gimnastica • 

de gimnastică ritmică 
fia a fost cîștigat de 
tova (Bulgaria) 39,65 
de Anella Ralenkova___ „____
39,60 p si Bianca Dietrich (R.D. 
Germană) 36.20 p.

HOCHEI PE GHEATA s La Bel
grad. in meci amical, Iugoslavia 
a întrecut Ungaria cu 6—1 (2—1. 
2—3, 2—0).

PATINAJ • Proba individuală 
feminină din cadrul „Cupei Ca
nadei” la patinaj artistic, la

Halifax, a fost ciștigată de Ka
tarina Witt (RD. Germană). La 
bărbați, primul s-a clasat cana
dianul Brian Orser. iar proba 
de dans a revenit perechii ca
nadiene Tracy Wilson — Robert 
McCall.

TENIS • Turneul de la Kdln 
a fost cîștigat de irlandezul Matt 
Doyle, 1—6. 6—1, 6—2 în finală 
cu vest-germanul Hans-Dleter 
Beutel. a Finală la 
Iskersky (S.U.A.) — 
(Israel) 6—1. 4—6, 7—5 
nala de dublu la

Helsinki :
Mansdorf 
a In £1- 

Tokio :

Stewart (S.U.A.), Edmondson 
(Australia) — Denton (S.U.A.), 
Fitzgerald (Australia) 6—1, 6—4.

VOLEI • Echipa masculină a 
S.U.A. a cîștigat „Cupa Canadei”, 
întrecînd in finală formația Cu
bei cu 3—0 (14, 7, 1). Pentru lo
cul 3 : Polonia — Canada 3—2. 
• Echipa braziliană Pirelli a 
cîștigat prima ediție a Cupei 
mondiale a cluburilor campioane, 
desfășurată la Buenos Aires, 
fiind urmată de Bradesco (Bra
zilia), Santal Parma (Italia) și 
Obras Sanitarias (Argentina).
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