
EXECUTIV 41 C.C. Al P.C.B.
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, marți. 1 noiembrie, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politie Executiv al Comitetului 
Central al Patiidului Comunist 
Rotqâa.

In cadrul ședinței a fost e- 
xaminat si aprobat Raportul 
eu privire la proiectul planului 
national unic de dezvoltare e- 
conomico-socială a Republicii 
Socialiste România pe annl 
1984. Comitetul Politic Execu
tiv a dat o înaltă apreciere 
contribuției esențiale, Ia elabo
rarea proiectului de plan pe 
1984, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care a analizat în 
mai multe etape propunerile 
pe aiisamblul economiei si Pe 
fiecare minister in parte, ori- 
entind lucrările de fundamen
tare a planului în direcțiile 
determinante pentru înfăptu
irea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al Xll-Iea si Con
ferinței Naționale ale partidu
lui.

In continuare. Comitetul Po
litic Executiv a examinat s« 
aprobat Programul privind îm
bunătățirea nivelului tehnic si 
calitativ al produselor, reduce
rea consumurilor de materii 
prime si de energie si valorifi
carea superioară a materiilor 
prime si materialelor în peri
oada 1983—1985 si pină în 1990. 
S-a subliniat că Programul 
are la bază orientările secreta
rului general al partidului cu 
privire la îmbunătățirea carac
teristicilor tehnico-constructive 
ale produselor, perfecționarea 
structurilor de fabricație, rare 
să ducă la sporirea substanți
ală a gradului de valorificare 
a materiilor prime si reduce
rea cheltuielilor materiale, la 
ridicarea eficientei producției.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat apoi Pro
gramul privind creșterea mai 
accentuată a productivității 
muncii și perfecționarea orga
nizării și normării muncii în 
perioada 1983—1981 și pină în 
1990 S-a apreciat că acest Pro
gram. de largă perspectivă, 
elaborat pe baza hotărîrilor 
Conferinței Naționale a parti
dului. a orientărilor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu. asigură, 
prin măsurile stabilite, dubla
rea, în cîțiva ani, a productivi
tății muncii — resursă priori
tară a dezvoltării si moderni
zării întregii economii.

Tn cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a analizat, de 
asemenea, proiectul de Decret 
privind aprobarea unor măsuri 
pentru normarea consumurilor 
de materii prime, materiale, 
combustibil si energie.

Comitetul Politie Executiv a 
examinat apoi Programul pri
vind aplicarea măsurilor de 
âutoconducere și autoaprovizi- 
onare pentru asigurarea linei 
bune aprovizionări a populației 
cu produse agroalimentare și 
bunuri industriale de consum 
pe perioada 1 octombrie 1983 
— 36 . septembrie 1954.

Promisiunea rugbyștilor după meciul cu Polonia

„CU TOTUL ALTFEL VOM JUCA CU
Pentru rugbyștii tricolori ur

mează o perioadă „de foc". Va 
fi. mai intîi, un eveniment 
fără precedent — o premieră 
deci : un meci-test susținut pe 
un teren românesc de o re
prezentativă de dincolo de Ca
nalul Mînecii. In speță Țara 
Galilor. La opt zile după acest 
joc, programat la 12 noiembrie, 
purtătorii frunzei de stejar pri
mesc, tn C.E., vizita XV-lui so
vietic, Învingător duminică în 
fața Italiei, prin același număr 
de eseuri — patru ! — reușit 
de rugbyștii noștri în disputa 
cu Polonia (eficacitatea for
mației U.R.S.S. e demnă, prin 
urmare, de avut în atenție). 
Pentru ca prima duminică de 
decembrie să reprezinte data 
derbyului de tradiție al rug- 
byului continental. Franța — 
România, la Toulouse.

Un șir de partide toarte în
semnate, fierari cu semnifica
ția sa pentrn cartea tot . mai 
frumoasă a sportului cu balo
nul oval de la noi. Cu gîndul 
îa ele, cu exigența firească 
creată de un prestigiu ciștigat 
greu, prin abnegația și truda 
generațiilor ce s-au succedat, 
am ajuns — așa cum se în- 
tîmplă uneori în sport — să

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat Programul 
de producere a semințelor și 
materialului săditor în Româ
nia în perioada 1981—1985.

Ia cadrul Comitetului Politic 
Executiv a fost prezentată o 
informare în legătură cu acti
vitatea delegației române care 
a participat la lucrările ședin
ței a XXXVII-a a Sesiunii 
Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc, ținută la Berlin 
în perioada 18—20 octombrie 
1981 Comitetul Politic Execu
tiv a apreciat că activitatea 
delegației noastre s-a desfășu
rat în conformitate cu manda
tul încredințat, cu hotărîrile 
Congresului al XII-lea_ al Par
tidului Comunist Român, hotă
rî rl in baza cărora România 
pune in centrul relațiilor sale 
externe dezvoltarea colaborării 
cu toate statele socialiste. în 
primul rînd cu cele vecine, cu 
statele membre ale. CAER. pe 
baza egalității depline în drep
turi. avantajului reciproc și 
întrajutorării tovărășești.

In cadrul ședinței, a fost 
prezentată o informare cu pri
vire la vizitele oficiale de 
prietenie efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Republica Malta, în Repu
blica Arabă Egipt, în Republi
ca Democratică Sudan și în 
Republica Cipru.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o inaltă apreciere rezulta
telor vizitelor conducătorului 
partidului si statului nostru în
treprinse în aceste tari, evi
dențiind faptul că ele repre
zintă un moment de deosebită 
importantă in ansamblul dez
voltării relațiilor bilaterale, 
precum și în sfera vieții Inter
nationale.

Aprobind pe deplin activita
tea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe parcursul 
acestor vizite. Comitetul Poli
tic Executiv a reliefai contri
buția esențială a secretarului 
general al partidului, președin
tele Republicii. Ia înfăptuirea 
consecventă a orientărilor Con
gresului al Xll-Iea si Confe
rinței Naționale ale partidului 
in domeniul politicii externe.

Comitetul Politic Executiv a 
reliefat importanta convorbiri
lor și a schimburilor de păreri 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceausescu le-a avut cu condu
cătorii țărilor vizitate privind 
situația internațională actuală, 
evidențiind însemnătatea apre
cierii comune că problema fun
damentală a epocii noastre 
o constituie lupta pentru opri
rea neîntîrziată a cursei înar
mărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării. în primul rind a 
celei nucleare, pentru preîn- 
timpinarca răzbaiului si apă
rarea păcii.

Comitetul Politic Executiv a 
hoțărît convocarea Plenarei 
C.C. al P.C.R. in a doua ju
mătate a lunii noiembrie ac.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de nartid si de stat.

cintărim prudent fiecare evo
luție a tricolorilor, putîndu-ne 
declara, iată, mulțumiți numai 
în parte chiar și la o victorie 
atit de netă, cu scorul de 31—0, 
înregistrat duminică cu Polonia, 
la debutul în noua ediție a 
campionatului european de sub 
egida F.l.R.A. ■ Fenomenul e 
normal. Cei ce au mers în 
Parcul copilului sau au rămas 
în fața televizoarelor nu și-au 
pus nici un moment problema 
învingătoarei, clasa superioară 
a echipei noastre constituind o 
realitate, mai cu seamă că în 
rugby minunile se intîmplă 
foarte rar. Considerîndu-i 
forța de exprimare superioară, 
plusul de tehnicitate, orientare 
și experiență drept „cunoscute 
ale problemei". spectatorul sau 
telespectatorul avizat nu putea 
Insă să treacă eu vederea mi
nusurile relevate în jocul re
prezentativei. De fapt, nu e 
prima dată cînd apar astfel de 
scăderi în meciuri cu adversari 
mai puțin cotați, de această 
dată fiind vorba și de începu
tul de sezon, de unele căutări 
în găsirea formulei ideale, așa 
cum sublinia și antrenorul fe
deral Valerin Irimescu. adău
gind imediat : „Cu totul altfel
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Etapa a 11-a a Diviziei „Au de fotbal

UN PODIUM CU... PATRU ECHIPE LA EGALITATE

REZULTATE TEHNICE

Meciul Dinamo - Corvinul a fost aminat.

Politehnica lași — A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (1-0)
F.C. Baia Mare - Sportul studențesc 2-1 (0-1)
Rapid - Dunărea C.S.U. 2-0 (0-0)
Chimia Rm. Vîlcea - Univ. Craiova 0-2 (0-1)
Petrolul Ploiești - Jiul 2-0 (2-0)
C.S. Tirgoviște 
F.C. Olt

- F.C. Argeș
- S.C. Bacău

0-0
2-0 (1-0)

F.C. Bihor - Steaua 1-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (16 noiembrie)
Jiul Petroșani 
Univ. Craiova 
Sportul studențesc 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Baia Mare 
Steaua
C.S. Tirgoviște 
Corvinul Hunedoara
F.C. Argeș

ASTĂ-SEARĂ, LA HAMBURG, FOTBALIȘTII DINĂMOVIȘTI

• Jucătorii noștri s-au antrenat pe stadionul Voikspark • 
Milewski, accidentat, nu va face parte din formație • -Partida 

va fi transmisă la radio și la televiziune

HAMBURG, 1 (prin telefon). 
Este lesne de înțeles atmosfera 
de mare interes pe care am 
și simțit-o. odată cu coborirea 
din avion, in privința partidei 
de miercuri seara Un prim 
semn l-am avut prin comuni-

TARA9
se joacă 
mină, cu 
▼în?. vor 
cu Tara

GALILOR!"
cu echipe de prima 
totul altfel, sint con- 
aborda băieții partida 
Galilor !“.

Geo RAETCHI

(Continuare in oao a 4-a)

Super Cupa campionilor mondiali și olimpici la handbal masculin

VICTORIE ASUPRA CAMPIONILOR MONDIALI,
ROMÂNIA - U.R.S.S. 22-19!

Azi, la Kiel, • reprezentativa noastră va îniîliii pe cea a D. D. Germane
DORTMUND, 1 (prin tele

fon). Selecționata masculină 
de handbal a țării noastre a 
pășit cu dreptul în eea de a 
Ilî-a ediție a Super Cupei 
campionilor mondiali și olim
pici, care a programat azi 
(n.r. ieri) prima etapă in mo
derna și frumoasa Wesifalen- 
haile din localitate. Spunem
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- F.C. Olt
- F.C. Bihor
- S.C. Bacău
- Rapid
- Politehnica lași
- Chimia Rm. Vîlcea
- Dinamo
- Petrolul Ploiești
- Dunărea C.S.U.

CLASAMENTUL

1. STEAUA 11 7 1 3 23- 8 15
2. Sportul stud. 11 7 1 3 20- 9 15
3. F.C. Bihor 11 6 3 2 15-12 15
4. Politehnica 11 5 5 1 12- 6 15
5. F.C. Olt 11 4 5 2 11- 7 13
6. Univ. Craiova 10 5 2 3 16- 8 12
7. Rapid 11 4 3 4 12-11 11
8. A.S.A. Tg. Mureș 11 4 3 4 14-15 11
9. S.C. Bacău 11 5 1 5 11-17 11

10. F.C. Baia Mare 11 4 3 4 11-17 11
11. Dinamo 8 4 2 2 12- 6 10
12. Jiul 11 4 2 5 9-14 10
13. Chimia 11 3 3 5 9-15 9
14. F.C. Argeș 10 3 1 6 10-13 7
15. Corvinul 10 2 3 5 11-14 7
16. C.S. Tirgoviște 11 1 5 5 6-14 7
17. Dunărea C.S.U. 11 1 5 5 2-10 7
18. Petrolul 11 2 2 7 10-21 6

Relatări de la meciurile etapei, in pag. 2--3

ELIMINE PE DEȚINĂTORII C.C.E.

carea pe care ne-au făcut-o 
gazdele noastre și anume că 
toate cele 68 000 de bilete puse 
in vînzare au fost epuizate. A- 
ceastă atit de importantă par
tidă din C.C.E. reprezintă pen
tru antrenorul E. Happel încer
carea unei duble reabilitări in 
fața înflăcăraților suporteri. 
Pentru că acel 0—3 de la 
București, ca și mai categorica 
infrlngere suferită sîmbâtă în 
campionat, la Moenchenglad
bach (unde Hamburger S.V. _a 
invins cu regularitate in ulti
mele cinci ediții), nu pot fi 
trecute ușor cu vederea. Ulti
ma declarație a lui Happel 
sună așa : „Miercuri seara vom 
arunca in luptă absolut totul 
Vom miza pe atac incercind să 
refacem handicapul — teoretic 
irecuperabil — al celor trei 
goluri primite la București. 
Ne am pregătit in consecință

acest lucru deoarece, chiar 
din meciul de debut, handba- 
liștii români, jucind foarte bi
ne, mobilizîndu-șe exemplar, 
mai ales în partea a doua a 
partidei lor cu selecționata U- 
niuniî Sovietice, campioană 
mondială, au ciștigat destul de 
clar cu 22—19 (10—11).

Partida nu a fost deloc u-

Miercuri 2 noiembrie 1983 I

> Steaua ți Sportul studen
țesc, învinse I ♦ Tandemul Bi- 
hor — lași in plină ofensivă • 

F.C. Argeș - punct important 

la Tirgoviște • F.C. Baia Mare 

— victorie asupra Sportului stu

dențesc - reabilitează jocut- 

spectacol

Manea înscrie, din pe
nalty, primul gol al Ra
pidului în meciul de ieri

Foto : Dragoș NEAGU

pentru a nu intra in cap
cana jocului Ia ofsaid practicat 
de Dinamo". O declarație care 
urmărește, de fapt, să dimi
nueze din supărarea suporteri
lor. să-i facă cit mai aoropiați 
echipei in focul luptei. Despre 
infringe.rea de sîmbătă cu Bo
russia Moenchengladbach presa 
nu' are . menajamente. Coti
dianul „Bild“ scrie in titlul 
cronicii : „Cit de regretați siiît 
acum Hrubeseh si Bastrup, 
virfurile de anul trecut ale 
campioanei", iar „Kicker" este 
de părere că : „Repetiția ge
nerală de sîmbâtă nu a reușit. 
Râraine ca Hamburger S.V. să 
se autodepășcască in fala lui 
Dinamo, echipă extrem de pu
ternică, care a impresionat prin 
tehnicitate si dăruire in jocul 
de la București". în privința 
pregătirilor echipei lui Haopel 
și a formației probabile se păs-

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag 2-3)

șoară pentru jucătorii români. 
In prima sa parte. această 
confruntare dintre două echi
pe de handbal de o certă va
loare a fost extrem de echili
brată, ambele formații condu-

Hristache NAUM

(Continuare in pag a 4-a)
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Raid-anchetă prin sălile de scrimă

V V

DE CÎXD NU SE MAI NUMĂRĂ BOBOCII PERFORMANTEI

Concursul republican de mare fond I
I

Scrima reintră In actualita
tea competitională in această 
Băptămînă. Ce am găsit în 
raidul-anchetă efectuat recent 
In cîteva secții de scrimă din 
București, Satu Mare si Con
stanța — cu ajutorul secreta
rei responsabile a federației de 
resort. Ana Pașcu — consem
năm în rînduriie ce urmează:

ASISTENTĂ SI LA... 
ANTRENAMENT ?

COPII MULTI LA FLOREASCA,
DAR...

vor rămîne dintre a- 
în scrimă ? Chiar dacă 
cont că ne aflăm Ia 
timp după începerea a- 
școlar. adică tocmai in

'...citi 
cest ia 
ținem 
puțin 
oului _ .
perioada recrutării și selecției 
primare a micilor candidați Ia 
performanta in scrimă. 
Că nu am găsit la treabă 
eît foarte putini trecuți 
Stadiul începutului (cu 
Cuvinte, cei intrati efectiv 
pregătirea olani ficată) i' 
acest semn de întrebare, 
tare se referă, in fond, Ia ade
vărata perspectivă a acestei 
discipline olimpice. Pentru că 
In «Uimii ani marea majori
tate a secțiilor de scrimă din 
tară au sălile pline cu copii 
toamnă de toamnă, dar cînd 

să nu- 
în performanță.

La sala de la Ștrandul Tine
retului, unde lucra grupa prof. 
M. Drăgan. pe lîngă respecti
vul profesor se aflau și cole
gele sale de Ia C.S.Ș. 1, Maria 
Vicol și Nidia Barbu. Trei 
profesori oentru o mină de 
copii ? Da pentru că se apro
piau întrecerile unei competiții 
dedicate copiilor si profesorul 
Drăgan' (cu specializare scri
mă) nu se uutea pronunța sin
gur asupra bagajului de cu
noștințe acumulai de elevii săi. 
Avea, deci, nevoie de asisten
tă... Poate și de o reciclare ? !...

»
te In concurs abia la anul. A 
făcut recent o nouă 
pentru o altă grupă.

joi si vineri in 
iar luni, miercuri

„Nu peste multă

selecție, 
lucrînd 

sala 
si

marți, 
școlii, 
vineri la club.
vreme. Progresul va avea iar o 
redutabilă echipă divizionară 
„A" de sabie, foarte tînără și 
talentată, pepinieră șl pentru 
lotul reprezentativ*. Să-i dăm 
credit antrenorului Bădescu, 
devotat creșterii tinerelor ta
lente.

PREGĂTIRE PE... USCAT

faptul 
de- 
de 

alte 
în 

ridică 
Si

PERFORMANTA, LA LUMINA 
„FARULUI*...

procesuL de inițiere 
în scrimă famllia- 
arma. cit mai a- 

condițiile disputei pe 
la Satu Mare, re-

acum, 
spadă, 

floretă.

tară au 
toamnă de toamnă, i 
Să ajungă, intr-adevăr, 
mere bobocii 
antrenorii dau din umeri...

Deocamdată, antrenorul 
Marinescu de la C.S.Ș. Triumf 
fci familiariza elevii (recrutați 
de trei săptămîni de la Șc. 
gen. 15 și 31) cu sala de scri
mă prin intermediul exercițiilor 
fizice generale. Nu sosise încă 
ora lecțiilor 
(probabil, da 
avea .plan de 
Pili trăgeau 
alergare la cei din grupa 
avansați a antrenorului 
Matei (8 prezenti, 4 absenți), 
care, într-un colț al sălii, înce
puseră să fandeze și să co
cheteze cu floretele, în aștep
tarea începerii antrenamentu
lui. Promite vreunul din 
12 ? „Mădălin Băloi. 15 
locul doi la juniori III*, 
răspunde G. Matei ca 
Bă-1 și propună secretarei fe
derației pentru lot... Care lot ? 
Este mult mai simplu și nean- 
gajant să înveți a.b.e.-ul scri
mei un puști si apoi să-l „pa
sezi", chipurile, ca element de 
perspectivă, decît să-I formezi 
iimp de mai multi ani ca ade
vărat candidat pentru marea 
performantă.

N.

de... specialitate 
aceea nici 
pregătire I). 
cu ochiul

nu 
Co- 
din 
de 
G.

cei 
ani, 

ne 
apoi

ACTUALITĂȚI IN
• La Cluj-Napoca s-a des

fășurat partida restantă dintre 
formații! __ __
tenis de masă C.S.M, si Uni
versitatea ~ ‘ ■
pentru ____
campionatului pe echipe. Vic
toria a 
jocuri ■ 
9—2 
pentru 
sitatea 
c.s.ș. r

* între
un lot de jucători, format din 
A Fejer. T. Gheorghe, V. Flo- 
rea, Rodiră Urbanovici si Ma
ria Păun. va participa la 
Campionatele internaționale de 
tenis de masă ale R.D. Ger-

divizionare .,A“ de

Craiova, 
etapa I

contînd 
a returului

în ambele 
craioveni cu

revenit 
sportivilor 
si. respectiv. 9—1. Tot 
aceeași etapă, Univer-

II Craiova — Sticla 
Bistrița 9—2 si 9—4. 
_ 4 si 6 noiembrie,

■3

UZI, OPT MECIURI IN
Astăzi debutează cel de al 

patrulea turneu al Diviziei „A“ 
la polo, cu două etape. Dimi
neața, de la ora 8,30, bazinul 
Floreasca găzduiește întîlnirile 
Cl.N. A.S.E. București — Voința 
Cluj-Napoca, Progresul Bucu
rești — Crișul Oradea, Indus
tria linii Timișoara — Rapid

...se întrevede doar. 
Echipa constănteană de 
ca și cea feminină de 
nu cu multi -ani în urmă pe 
podiumul Diviziei „A", este 
la această oră in anonimat, 
prima Juotind să evite retro
gradarea din primul eșalon, 
cealaltă. în „B“. necandidînd la 
promovare Antrenorii Gh. Ho- 
ria (spadă) si Elena Buhaev 
(floretă) au luat-o de la în
ceput. Cu sprijinul C.S.Ș. 1, al 
rutinatilor 
Turcan. I.
Iescu, care ____
pregătirile (în vederea 
ce vin. cînd vor trece de pe 
planșă pe margine, ca antre
nori), se mizează acum pe 
tineret, pe elementul local. Ceea 
ce am observat si in sala de 
gimnastică, a Șc. gen. 32 din 
Constanța, care părea în acea 
după-amiază, o mare și unică 
planșă pentru cei 
ai „Albatrosului", 
secției de scrimă, 
antrenor voluntar, 
convingă direclia 
colaborare cu asociația sporti
vă este în interesul ambelor 
părți.

trăgători 
Dima si 

ajută.

Viorica 
I. Nițu- 
voluntar. 

anilor

42 de copii 
Animatorul 

C. Lepădatu. 
a reușit să 

liceului că o

VIITORII SABRERI Al 
„PROGRESULUI*

Eelipsă prelungită în scrima 
clubului bucureștean Progresul, 
această veche pepinieră 
talente. Antrenorul de 
H. Bădescu ne invită la 
gen 127, din Ferentari, 
unde, de la începutul 
an. ' _
de copii de 11 ani, din care 
au rămas 7, pe care-i va scoa-

de 
sabie 

Sc. 
acolo 

acestui 
a pornit la treabă cu 40

TENIS DE MASA
mane, care vor avea loc in 
localitatea Furstenwalde,

• Campionatul republican in
dividual de seniori se va des
fășura la Iași, între II și 13 
noiembrie (concursul I) și Bu
zău, Intre 2 și 4 decembrie 
(concursul II), la ultima între
cere participînd maeștrii spor
tului, sportivii de cat. I 
cei calificați (16 băieți și 
fete) în urma concursului
• în ziua de 

la Buzău se vor 
ciurile de baraj 
pele clasate pe 
locuri in cele două serii 
grupei a Il-a valorice din 
drul Diviziei „A".

si
12 
I.

4 decembrie, 
disputa me- 
dintre echi-

3 
ale
ca-

primele

»»'

București —
Reuniunea

București. Steaua 
Dinamo București, 
de după-amiază începe la ora 
15,30 : C.N. A.S.E. — Progre
sul, Voința — Crișul, I.L.T. — 
Dinamo, Steaua — Rapid. Un 
program dens, în care nu sint 
excluse... surprizele.

Administrația Bazelor Sportive Timișoara (Aleea Sporti
vilor nr. 7) execută, pe bază de comandă, plase pentru 
porți de fotbal și de handbal, filee pentru tenis de cîmp 
și plase pentru coșurile de baschet. Informații suplimenta
re se pot obține la telefonul 3.79.71

.MHIMMhțflA Bf STAT LOTO PRONOSPORT iSrOR'lCWA
O CiȘTIGUlULE CONCURSU- 

L! 1 PRONOSPORT DIN 30 OC- 
TOMBRtE ușa. Categoria 1 (12 
rezultate) = 5 variante 25% a 
41.923 lei: categoria 2 (11 rezul
tate) — 18 variante 100% a 3.777 
lei. și 2G1 variante 23% a 944 lei; 
categoria 3 (10 rezultate) — 275 variante 10 a 394 Jel șl 4 219 
varianfe 25»; a 99 lei. Cîștigurile 
de categoria i au fost obținute 
<îe următori! nartieîpanți: GHEOR
GHE VH<- A'HJ din Reșița, 
MARTIN HALLMEN din CisUtl-

die, NICOLAE COTLARCIUC din 
Suceava. DĂNUȚ- BRAȘOVEANU 
din Timișoara și ȘTEFAN BILA 
din loc. Ionești, jud. Vîlcea.

• JUCATI DIN TIMP NUME
RELE PREFERATE ! a Pentru 
iubitorii de Loto care nu și-au 
pro? urat încă bilete, precum și 
pentru cei care doresc să-și 
sporească șansele de ciștigurl In 
autoturisme și importante sume 
de bani, se reamintește că as
tăzi și miine sint ultimele zile 
de participare la tragerea obiș

Chiar și 
presupune 
rizarea cu 
proape de 
planșe. Or
cunoscută pepinieră de talente 
si furnizoare a 
prezentative. se 
după cum ne-a 
federației. Ana 
prea puține arme, mai 
pe... uscat Planurile de pregă
tire bine întocmite. așezarea 
rațională si bine gindită a pi
ramidei oerformanței. pe eșa
loane de virstă si cunoștințe 
(250 scrimeri), urmărită de cei 
9 antrenori din cele 4 secții 
(Clubul snortiv. C.S.Ș., Mon
diala sj Flacăra Satu Mare), 
nu Pot da roadele așteptate 
dacă, de exemplu. 30 de copii 
SE UITA DOAR la profesorul 
care minuieste o floretă, sau 
dacă cei ava 
cu arme în 
petitie-d.-mă 
poți păstr: 
aspinr.ti 
nevoie, ca 
arme si de

loturilor 
lucrează 

spus secretara 
Pascu — cu 

arme, mai mult

re-

minuieste o floretă.
nsati pot participa 
regulă la o com- 
într-un an. Cat să 

a in pregătire micii 
la performanță, este 

aerul si ca apa. de 
oncursurî.

Iată de ce. considerăm noi 
— ea • concluzie a acestui 
raid-anchetă in care NUMITO
RUL COMUN l-a constituit 
AFLUXUL MARE DE COPII 
IN SĂLI — ÎNFIINȚAREA 
UNUI CENTRU NAȚIONAL 
DE PREGĂTIRE SI LANSA
RE A TTNERF.I.OR TALENTE. 
A SPERANȚELOR OLIMPICE, 
SUB EGIDA FEDERAȚIEI. 
UNDE SA EXISTE CONDIȚII 
MATERIALE
PROFESORI 
PENTRU ATINGEREA MARII 
PERFORMANTE. AR REPRE
ZENTA O NECESITATE IA 
ORDINEA ZILEI IN SCRIMĂ. 
CENTRU CARE SĂ SE CON
STITUIE INTR-O UNITATE 
METODICA ETALON.

OPTIME SI 
DE CALITATE

Pcul SLĂVESCU

Pe lacul Snagov s-a desfă
șurat ultima mare întrecere 
nautică din acest bogat si rod
nic sezon competițional : Con
cursul republican de mare fond 
Ia caiac-canoc. A fost o re
gată frumoasă, de „rămas 
bun", cu tineri si tinere din 
mai toate secțiile de caiac-ca- 
noe, un adevărat maraton pe 
apă : 10 000 m (fetele), 20 000 
m (băieții). Cum era de aștep
tat. concursul — cu numeroși, 
cu talentati „alergători de 
cursă lungă" aliniați la startul 
a șase probe — a fost dominat 
de sportivii cluburilor Steaua 
si Dinamo. Erau .gigantii", cei 
din loturile de f' 
„schimbul de mîinc' 
padelci și pagaci 
torși in vară, de 
Finlanda, cu cite 
de aur. de argint

Iată pe cei care _ _
acest concurs programat _____
către stirșițul toamnei ; K2 (f)

Voiean 
Cornea,

tineret — 
•“ al așilor 
noastre, în- 
la C.M. din 
irei medalii 
și de bronz, 

s-au distins In 
anume

M. 
V.

— 1. I. Dinescu,
(Steaua) 44:32.(0, 1_ .. ______
E. Flămindu (C.S.Ș. 2 C-ța Ma
rina Orșova) 44:42.66, 3. I. Dinu, 
G. Chirită (Steaua) 44:47,49, 4.
C. Popov, D. Alexe (Dinamo) 
44:48,33 5. M. Ianclc. N. Beliciu
(„Poli- Tim. — Chimia Rm. VI.) 
45^6,33, 6. I. Hușanu, M. Negrea 
(Dăbuleni — steaua) 46:20,00 ; 
K 1 (f) — 1. A. Pascale (Steaua) 
49:41.96, *
50:17.93.
2 Buc.)

(Steaua) 51:16.43. 5. V. Gheorghe 
(Danubiu Tulcea) 61:41,06, 6. P. 
ăderu (C.S.Ș. 2 Buc.) 52:27,01 ;
C 2 - 1. L. Costache. P. Damian 
(Dinamo) lh26:25,70, 2. A. Rusea, 
S. lonescu (Dinamo) ih27:27,17, 
3. T. scurtu, S. Cordon (Steaua) 
lh27:39,27. 4. V. Lehaci, V. Afa- 
nase (Constr. Tim. — Danubiu 
ti.) ih30:57.02. 5. I. Defta, I.
Bronhină (Chimia Rm. VI.) 
Ih32:25.64, 6. T. Anescu, I. Lip- 
șa (Chimia-Ancora Gl.) lh37:07,27; c 1 _ j— — -
lh39:10,13, 
mo) lh39:38,21. 
namo) _____
(Steaua) îh 14:02.94, 
(Marina -- ••
E. Făt 
lh45:50,94 ; K 2 (b) 
roceanu, ~ —
Ih 20:45,45. _______
Marcu (Steaua) lh21:22,69. 
Sava. M. 
Ih22:53,40, 4.
vacs (Constr. . ________
5. G. Hincu. A. Văcăruș (Dina
mo) lh25:25,35 , 6. Gh. sima, S. 
Alexe (Olimpia Buc.) ih26:05,93; 
K 1 (b) — 1. A. coman (Steaua)

* T. Dupou (Dinamo) 
E. Steiner (Voința 

4. A. Nagy

M. Timofte (Steaua)
2. N. Silvizliu (Dina- 

3. N. Tonia (Di- 
11139:49,76, 4. N. Marin
..............., 5. M. Casapu
Mangalia) lh44:35.21, 6. 

(Simared B. Mare) 
' — 1. D. So

it. Filipov (Dinamo)
2. E. Bîrlădeanu, V. 

.. 3. n.
lonescu (Steaua) 
1. Csonti, A. Ko-

Tim.) 11724:54,38,

11130:38,12, 2.
Ih31:53,72, 3.
Arad) lh34:18,77, . ............... ..
(UNIO s. Mare) 11134:25,21. 5. M.

Orșova) 
(C.S.Ș.

2. C. Ion (Dinamo)
3. G. Marlnache (C.S.Ș. 

50:59.14, 4. V. Boboc

Ion eseu (Dierna
lh34:39.36. 6. M. Năstase
Brăila) lh34:44,97.

Clasament general : 1. 
S3 p. 2. Dinamo 72 p. 3. 
biu Tulcea 12 p 4. C.S.Ș. 
11 p. 5. r ’ -
Chimia Hm. Vîlcea 9,5

Steaua
Danu- 

__ , 2 Buc
Marina Orșova 10 p, 6. 

‘ " p.
Vosile TOFAN

\0l STARTURI IK CAMPIONATUL NAȚIONAI DL ȘAH
în următoarele zile, șahiștii 

și șahistele care aspiră la un 
loc în finalele campionatului 
național individual se întrec 
in cadrul etapei penultime a 
competiției, denumită — im
propriu. după opinia noastră... 
— finala „B". Este vorba, de 
fapt, despre turneele semifina
le, două masculine și două 
feminine, care vor desemna pe 
viitorii finalist!- alături de cei 
calificați direct de 
trecută.

în prima 
care 
resti. 
cători 
maș, 
leseu.
P. Joila. 
lai de, A. 
Tomani 
nescu.
P«. C.
her. Grupa de la Mediaș are 
ca participanți pe E. Ungurea- 
nu. Tr. Stanciu. Gh. Mititelu. 
M. Tratalovici, Gh. Ciolac. D.

la ediția

masculină, 
la Bucu-

grupă 
va fi reunită 
se întrec următorii ju- 

A. Ncgulescu. I. Ar- 
Giurumia, D. Bărbu- 
Ardeleanu, L. Oltean, 
A. Urzică. V. Nico- 

Buză, M. Dominte, G. 
C. Cojoearu. C. Io-

A. Constantin. M. I.u- 
Radovici si Em. Reic-

s.
A.

Oltean, 
tesz, C. 
Lorentz, 
Cosma, 
Vaisman și 
turnee sint programate între 3 
și 21 noiembrie.

în turneul feminin de la Cra
iova joacă Angela Cabariu, 
Viorica lonescu, Gabriela OI- 
teanu. Mariana Nechifor. So
rina Dan, Lavinia Popesen, Ro
xana Adoamnei, Cristina Ră- 
dulescu. Liliana Șușnea, Viori
ca Călinescu, luliana Modoi, 
Ral u ca Petrașcu, Mădălina 
Stroe si Nadejda Mitescu. La 
Deva : Viorica Tolgyi, Maria 
Albulcț, Mariana Duminică, Ga
briela Olărașu. Edith 
Csilla Sajter. 
min, Elena 
Doboș. Otilia 
siliu. Simona 
I'lor ea și lAura Caplan, 
trecerile șahistetor se 
șoară între 13 și 25 noiembrie. 
(Rd. V ).

I. Mărășescu, A. Ker- 
Spulber, E. Mozes, N. 
S. Biro, E. Hoszu, I. 

A. Bach, G. Mărcia, V.
N. Ilijin. Ambele

Kozma, 
Venia-I’oxana

Gavrilă. Daniela 
Ganț, Rodiră Va- 

Mihai, Dorina 
în- 

desfă-

AZ' SE ÎNCHEIE TURNEUL DE LA GALAȚI AL DIVIZIEI „A" DE HOCHEI11

CO MECIUL STEAUA S. C MIERCUREA CIUC

I
I
I
I

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

GO

ORADI 
Avind „t 
partea e 
datoare 
copa de 
în ofen 
nut. Sur 
rădean. 
oaspete 
min. 3, r 
o lovitul 
chef de 
juns pe 
care, de 
stingă, 
plasă, jo 
Cu -o li 
bilă de 
ua a o 
contre" 
o bună 
care a i 
ghi favo 
nei ei. în 
elaborata 
min. 24. 
bil de I 
la 12 m 
zie. șuti 
inspirat.

La re! 
liatul e^ 
ea va 
adversă 
care Lj 
unui Tu 
vervă di 
gardă. 1 
să-si ap 
plusul i 
atacuriH 
(slalom ’ 
mis — 
trare Gr

GALATI. 1 (prin telefon). 
Patinoarul artificial din locali
tate a găzduit azi (n_r. ieri) 
trei partide din cadrul etapei 
a IV-a a celui de al doilea 
turneul al Diviziei la ho
chei. Este vorba de penulti
mul act al acestei întreceri găz
duită de orașul dunărean, care 
se va încheia miercuri cind 
este programată partida dintre 
primele două clasate Steaua 
(18 p — neînvinsă pînâ în pre
zent) și S.C. Miercurea Ciuc 
(12z p). în general jocurile din 
această penultimă etapă a tur
neului au fost de slabă calita
te, echipele lăsind impresia 
cărși rezervă torțele pentru în- 
tilnirile din ultima etapă. Ia
tă rezultatele și citeva consem
nări de la aceste jocuri:

STEAUA — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 10—3 (4—3, 
3—0, 3—0). Bucureștenii au fn- 
tîmpinat o oarecare rezistență 
numai in prima repriză, după 
care ei s-au impus clar, fără 
dificultăți, printr-un joc ra
pid și bine organizai. Au mar-

nuită de vineri 4 noiembrie 1983 
• In aceste zde continuă vln- 
zarea biletelor și pentru trage
rea Loto 2 de duminică 6 no
iembrie 1983. Așadar, noi posi
bilități de frumoase succese, 
care răsplătesc perseverența și 
inspirația a tot mai numeroși 
participanți. Agențiile Loto-Pro- 
nosport Vă stau la dispoziție 
pentru a încerca să vă numărați 
și dv. printre marii benefi
ciari la sistemul de ioc preferat.

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 2 no
iembrie 1983, se televizează în 
direct de ia ora 17.

cat : Nistor 4. Hălăucă 2, Ioniță 
2, V. Hețanu și Jumătate, res
pectiv Kohn Peter și Kemc- 
uessy. A condus J. Becze, aju
tat la cele două linii de M. 
Dinu și E Both.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
AVÎNTUL GHEORGHENI 4—1 
(2—«, 0—1, 2—01. Cea 
bă partidă de p’nă 
turneului. Singurele 
mai atractive au fost 
de paradele tînărului

mai sla- 
acum a 
momente 

oferite 
portar al

echipei din Gheorgheni, Kiraly. 
Punctele au fost Înscrise 
Todor, Sofronic, Demeter 
Gereb, respectiv Gergel£. f. ar
bitrat Gh. Micii, ajutat de Șt. 
Eneiu și Gh. I.upu.

de
?i

DINAMO — DUNĂREA GA
LAȚI 6—1 (2—1, 3—0, 1—0). 
Partida disputată, în care gă- 
Iățenii au opus o dîrză rezis
tență, au ratat mult. Dinamo, 
datorită experienței sale de joc, 
a cîștigat pe merit. Au marcat : 
Șandor (2), Soiyom (2) Pisaru 
și Cosi ea (gol cu patina), res
pectiv Zaharia. A arbitrat slab 
A. Balint, ajutat de N. Enache 
și E. Both.

și programul ultimei e- 
ora 10,30: Dinamo — A- 
Gheorgheni; ora 15: Du- 
— Progresul Miercurea 

S.C.

Iată 
tape: 
vîntul 
narea
Ciue și ora 13: Steaua 
Miercurea Cine.

T. SUUOPOL-coresp.

OIMMOliȘIII hCEARCĂ SĂ ELIMINE K DEȚINĂTORII C.C.E.

(Urmare din pag. I)

trează o mare tăcere. Am a- 
flat totuși că luni, Milewski, a 
suportat o operație la tendonul 
lui Achille, el devenind indis
ponibil pentru mai multă vre
me. In aceste condiii. înlocuito
rul Iui va fi aproape sigur 
Schroder.

în cele trei ore si 'SO de mi
nute de zbor de la București la 
Hamburg am avut răgazul să 
discutăm cu toti jucătorii di- 
namovisti si ne-am dat seama 
că ei sint gata să lupte p'nă 
la sacrificiu pentru o califi
care de răsunet. A. Nieolae, de 
pildă, spunea : „Vom lupta pe 
viață și pe moarte pentru ca

lificare. O asemenea ocazie o 
intilnești o dată în... două 
vieți". In completare, I. Marin 
declara : „Este greu de pre
supus că nu ne vom califica. 
Am intiinit multi adversari 
de-a lungul anilor dar nu-mi 
amintesc ca ci să ne fi mar
cat patru goluri fără ca noi 
să nu înscriem unul. Sint con
vins. ca dealtfel toți coechipie
rii mei, că vom reveni cu ca
lificarea U București". Foarte 
fetinut. antrenorul principal D. 
Nicolae-Nieușor mi-a spus to
tul în cîteva cuvinte : „Sper 
ca marca bătălie să fie ciști- 
gată de noi" Antrenorul se
cund Cornel Dinu a caracteri
zat cum nu se poate mai bine 
partida : „Am reușit un scor

I
I
I
I
I
I
I
I

Dornic; 
infringer 
trecută, 
viară a 
trombă 
Dunărea 
altfel, e; 
proape 
chiar în 
Manea), 
vitura d 
chin). < 
tele in 
rului C 
Iul. Du 
ceput. R 
domine, 
tă. dar 
au devei 
ploaia di 
tre 
in cifl 
du-se j 
nere. V 
plutește 
din nou 
mai bun 
în meciu 
titudinea 
final. 1: 
care i-a 
narea), 
mingea t 
Rada. I 
marcăm 
Cernescu 
poziție t 
rele aci 
lătenilor.

în rep 
din nou 
mătatea 
Aceștia •. 
Si cu o 
să respir 
dar cam 
'giuleșten 
că ne im 
finalul P 
neastepta

de excel 
in urma 
ceput si 
grai de j 
priză pci 
care poai 
foarte p< 
călit o sii 
bat regis 
fim atenf 
programa 
tru in di 
dicapului 
marcat îi 
na imeni 
Augustin 
Sin tem i 
mante ir 
s-o irosit

Marti s 
toarelor 
cătorii di 
un a titre 
60 de ni



KOLLERPRONOSTICUL LUI

BA-

Bucureicu

for-

STARTURI (fructuoase) DE REPRIZĂ

Ion CUPEN

SERTOV-DOUĂ GOLURI SUPERBE!

M'rceo ÎU DORAN

2 (1)
0

2 (1)
1 (0)

POLITEHNICA IAȘI
A.S.A. TG. MUREȘ

să
Și

F.C. OLT 
S.C. BACĂU

teren 
circa
7—3).

balo- 
0—1. 
acest 
n re

in

stratagemele 
centrări. 1 

suturi 
pentru a 
băcăuană.

F.C. BAIA MARE 
SPORTUL STUD.

dacă 
faze 

chiar 
asal- 
a a-

lor
consecință n-au pu-

i-au 
pe

IAȘI. 1 (prin telefon), 
a confirmat 
formației 

bună in i

»-a 
par-

ea-

reluare (min. 
fructifică — cu

nu li se poate repro- 
dar au 

acasă.
confuze.

si...

rînduri
din Tg. Mures nu a 
însă ce face în min.

din finalul primei

cu portarul

în fata lui Cirtu). 
gazdele forțează 

a-uncă toate re
in luptă domină pe

Mai 
oaspeții au fost la un 

cînd
numai 

lui. Varo, 
oprit 

ieșeni.

brjn:
9 000.

Cor

bine P. Balaș; 
și V. Măndescu

Geolgău s-a lansat 
stinsă (dealtfel 
flancuri de

2 (0)

1 V»
teren bun; 

spectatori - 
24-5 (pe pear

's 0-1. Au marcat; 
(min.

ISTORIA SE

PINA în final

1 FIERBINTE

teren

88, din lovituri de

P.

88).

a-

1 0)
0

2 (0)
0

F.C. BIHOR 
STEAUA

RAFID
DUNĂREA C.S.U.

(cen- 
iprccisâ,

— Pișou, ANGHE- 
Romilă,

foarte 
spec- 
11—S

timp răcoros:
18 000. Șuturi:

Stcdionul Republicii; 
spectatori 

21-5

Boian, Tițo, Pir- 
RADA. Ion Ion, 
Petre) — Avram 
Damaschin, MA-

NUTUL 3 Șl APOI

lefou). 
tul de 

atit de 
>ă sin- 
năpustit 
îl mi- 
ngul o- 
irmaiiei 
î : tu
t, înalt, 
un hu
sa a a- 
la ILE.

lateral 
1UÎ în 
r: 1—0. 
incapa- 
•. Stea- 
:ul „de 
nin. 21.
Balint, 

lin un- 
parte- 

afensiva 
; în 

Impeca- 
îtat. de 
re oca-

fost a- 
ne. dar 
apărării 

ill in 
locul 

s. în 
el in 
decis 
is și 

rărește 
ele 58

re după 
etapa 

a fero- 
curi în 
iri. cu 
i. De- 

>arte a- 
scorul 

ttul lui 
(la lo- 

Damas- 
I excelen- 
I porta- 
Hicat eo- 
s de în- 
uat să 
insisten- 
ofensive 

ti clare, 
lilte din- 

iplare) 
Rldin- 
e cor- 
hgolul 
. însă 

cel 
teren 

lat de a- 
hvă din 
Irbitrului. 
bt elimi- 
piraculos 
lanul de 
mai re- 

Is al Iui 
dintr-o 

lin ra- 
ale gă-

Ise joacă 
ki în iu- 
aspetilor. 
at. atent 
. reușind 
n valuri, 
zont. ale 
se narea 

un draw, 
evenit — 
fierbinte.

manșa, 
t, con- 

:tic inte- 
t o sur-

Happel 
antrenor 
este pâ- 

m schim- 
rebuie să 
acarilor... 
irul nos- 
■ării han 
ă un gol 
a însem- 

lipscște 
noastră
perfor- 

vrem

ia reflcc- 
aark. |u- 

efectuat 
>Iex sie 
ceea an-

REPETĂ...

Stadion F.C Bihor; teren 
bun; timp însorit, dar cu vînt; 
tatori - circa 20.000 Șuturi: 
(pe poartă: 4-2). Cornere: 5-5. A. 
marcat: ILE (min. 3).

F.C. BIHOR: Liliac - Dianu, Bl- 
SZOK, ZARE, Nlțu - GROSU (min. 
90 Dumitrescu), Muresan, Tomaș — 
ILE, Filip. GEORGESCU (min. 76 D*- 
ru NTeoîae).

STEAUA: IORDACHE - lovon, Tă- 
târon,'FL. MARIN, Eduard - BALINT, 
Stoica, Petcu (min. 68 Cîmpeonu il). 
Lcurențiu (min. 52 TURCU) — Lăcă
tuș, Pițurcâ.

A arbitrat satisfăcător Cr. Teodo
rescu; la linie: N. Gogooșe (ambii 
din Buzău) și V. Curt (Medgidia).

Cartonașe galbene: TĂMAȘ. 
Trofeul Petschovschi: 8.
La speranțe: 6-0 (4-0).

din apropiere, a Iui Muresan) 
o aduc la un pas de 2—0. In 
minutul 68, Steaua il arunca 
în luptă și pe Cimpeanu Ii. 
dar omul ei de gol. „neincăl- 
zit“. va risipi o bună ocazie, 
luftind in min. 75 din mijlocul 
careului. Spre sfirșit, cele două 
echipe și-au împărțit situațiile 
favorabile (min. 80 — Grosu; 
min. 87 — Balint), dar aceea 
a orădeanului a fost mult mai • 
aproape de gol. Fluierul final 
al arbitrului Cr. Teodorescu 
(azi mai puțin inspirat, cu des* 
tule greșeli în aprecierea faul
turilor) a consfințit 0 merita
tă victorie a gazdelor, pentru 
care tribunele arhipline au tre
murat timp de 87 minute.

Gheorghe NICOLAESCU

BAIA MAKE. 1 (prin tele
fon) Nu-1 căuîati De fostul 
international băimărean . Koller 
în formație. El s-a aflat in 
tribună, renuntind la activi
tatea de iucător. dar nu și la 
fotbal. Ei bine. în oauză. cînd 
publicul local era atit de 
necăjit de ace! gol marcat de 
bucuresteni in 
fostul 
(șut de 
după o 
Hagi). 
indoiau 
rean. Roller a indicat 
găm cu 2—1 pentru că jucăm 
foarte bine !“ Si pronosticul 
s-a adeverit, gazdele reușind 
o victorie prețioasă după o e- 
volutie telegenică, căreia par
tenerul. cu veleități de lider, 
nu i-a putut face fată. La jo
cul în viteză. Ia asaltul în 
tă al jucătorilor lui Paul Po
pescu, studenții n-au mai eta
lat iocul lor de oase de 
dată. Cu o linie de 
loc foarte slabă si cu un atac 
mai mult figurant, oaspeții au 
făcut la Baia Mare una dintre 
cele mai slabe partide ale 
și drept -------- 1 ' ------ .
tut apăra în repriza secundă 
acel gol 
părți. Formația gazdă, care a 
ratat si în primele 45 de minu
te citeva ocazii mari (Roznai — 
min. 7. Tulba — min. 10. Are- 
zanov — min. 37), a găsit for
ța morjlă să treacă peste ..so
cul — Terheș" și să egaleze la 
4 minute după pauză. Atunci 
Munteanu II a vrut să dega
jeze din fata porții dar a tri
mis în MUREȘAN si de aici...

min. 44 prin... 
băimărean TERHEȘ 
la marginea careului, 

centrare excelentă â lui 
cînd cei mai multi se 

de un succes băimă- 
.Cîști-

altă 
mii-

Stadion ,.23 August' 
timp friguros, ceață; 
circo 10 000 Șuturi 
tă: 12-2). Cornete: 
TERHEȘ (min 44), MUREȘAN 
49) ți TULBA (min. 74).

F.C BAIA MARE: Perneș - ARE- 
ZANOV, Buzgău. Ignat, Rus - BĂ
LAN. MURESAN, Lai? - Sepi, ROZ- 
NAI. TULBA.

SPORTUL STUDENȚESC: SPERIATU JofguțesCUt- M. Mihail CAZAN.
Munteanu II — Șerbănică, Terheș, Pa
nă, Hogi — M. Sandu, ” 
(min. 61 FI Grîgore).

A arbitrat bine Fl. Popescu (Plo
iești); la linie: I. Tărcan (Reghin) 
ți C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene: IORGULESCU, 
RUS.

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 0-0

1—1 Si. totuși, chiar
Speriatu a rezolvat trei 
grele (min. 53. 55 si 61). 
dacă gazdele își continuau 
tul. cea mai mare ocazie
vut-o tot Terheș (min. 68). cînd 
a scăpat singur, a șutat în Per
ries. din care talonul a deviat 
lateral, si De care același Ter- 
hes nu l-a mai putut trimite 
în poartă. Golul vietoriei, 
demn de o transmisie TV, l-a 
semnat TULBA. în min. 64, 
la centrarea lui Sepi. cu un sui 
dintr-o bucată, de la 15 m, la 
coli. în stingă lui Speriata. 
Victorie prețioasă a echipei 
gazda care a reușit — se afir
mă aici — cel mai bun tr,eci 
al ei din actualul campionat.

Mircea M. IONESCU

VtLCEA. 1 (plin tele- 
Arhipline tribunele la 
meci deosebit de greu 
formația din Rm. Vil* 

farmatie care avea han- 
rezultatelor anteri- 

favorabile studenților 
Bănie (din cele 12 Intil— 
3 au revenit Chimiei, două 
terminat Ia egalitate, iar

RM 
fon) 
acest 
pentru 
cea.
dicapul- 
oare 
din 
niri. 
s-au 
7 s-au terminat in favoarea e- 
chipei lui Ștefănescu !). Abia 
se schimbaseră citeva mingi 
în teren, abia se desenaseră 
teva faze, că a venit min. 
când 
partea 
ambele 
Chimia s-a dovedit penetrabi- 
lă). a driblat totul in calc si 
pe portarul Pavel, a centrai 
paralel cu poarta si CĂMÂ- 
TARU a făcut doar o simplă 
formalitate de a împinge 
nul. cu latul, in poartă : 
Chimia a răspuns la 
ioc cu atacuri prelungite. 
cioHate însă, in timp ce. ... 
min. 17 Cămătaru il obligă pe 
Pavel să trimită mingea în 
corner. Meciul are de toate 
— tempou ridicat, faze incan
descente - ta ambele norti. 
Si... ratări : min. 22 (ce fază 
a creat Verigeanu. ce execuție 
a avut Ancuta din careu I). 
min. 26 (acțiune Ancuta. șut 
Carabaaeac în brațele lui 
Lung), min. 32 (cursă prelun
gită Cămătaru. centrare impre
cisă la Cirtu) și min. 40 (Pavel 
a salvat

La reluare 
egalarea 
sursele

cî-
7,

pe 
pe 

apărare.

CHIMIA 
UNIV. CRAIOVA

0
2 (0

Stadion ,,1 Moi": teren 
timp cețos, răcoros; 
circa 13 000 Șuturi: 12-9 (pe poarta: 
4—5). Camere: 6-3. Au marcat: CA- 
MATARU (min. 7), BICU (min. 87).

CHIMIA: Pavel - Bosno, Udrea, 
CIUPITU, Cincă - Niculcea (min. 65 
Alexandru). LAZAR, Carabogeac — 
Telețpan, Ancuța, Verigeonu (min. 51 
Polea).

UNIVERSITATEA: lung - Negrilă, 
Tilihoi, ȘTEFĂNESCU, UNGUREANU 
— Ad. Popescu, Țicleanu, Blca, Geol- 
gău - CĂMĂTARU (min. 81 Săndoi), 
Cîrțu (mîn. 71 Bîcu).

A arbitrat foarte bine R. Petrescu 
(Brașov); Io linie: M. Stonescu (lași) 
și C. Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene: CINCĂ.
Trofeul Petschovschi: 10.
la speranțe: 0—1 (0-0).

moale; 
spectatori —

rioade întregi dar nu reu
șesc să concretizeze bunele si
tuații avute, nici măcar acel 
11 m din min. 55. cînd Udrea 
(la faultul Iui Tilihoi) a 
tat slab penalty-ul. 
muncește în gol și este 
mereu de pericolul 
atacurilor craiovene. 
notăm pe cele mai semnifica
tive : 
la un 
lui.
treze 
liune ____...___
tilnire Iui Bîcu. sui al acestu
ia. Pavel respinge dar BICU 
urmărește și marchează : 0—2. 
Deci istoria se repetă, craiove- 
nii ciștigă și de această dată, 
mareînd o frumoasă revenire.

Stelian TRANDAFIRESCU

execu- 
Chimia 
pîndită 
contra
să le

în min. 73 Cămătarii este 
pas de maiorarea scoru- 

care avea să se înregis- 
in min. 87 : Ticleanu. ac- 

pcrsnnală. pasă Ia în-

NU E SUFICIENT SĂ DOMINI

bun; 
circa 

_____ T____  (p« poorlă: 
14-0). Corner*: 16-1 A marcat: MA
NEA (min. 84 ți 88. din lovituri de 
la 11 m).

RAPID: Mânu 
tiu, A MINCU 
Petruț (min 78 
(min. 46 Cojoccru), 
NEA.

DUNĂREA: Oană
LINEI, Găian, Mureșcn
ICHIM, Balaban (min. 52 Bejencru), 
Borali ' - Hanghiuc, Cemescu (min. 
88 Cristea).

A arbitrat foarte bine I. Crăciunes- 
cu; Io lini^:_ Gh. Constontin (ambii 
din Rm Vîlceo) și L Mâiereanu 
(Brașov).

Cartonașe galbene: MUREȘAN, BĂ- 
JAN.

Cartonase roșii: OANĂ (min. 
Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 2-0 (1-0).

în min. 04. la surprinzătoarea 
bilbiială colectivă a apărării 
gălătene. Găian il faultează 
în earcu pe Damaschin si MA
NEA înscrie din penalty. 
După ce în min. 67 Oană se 
opune, din nou. salvator la 
șutul Iui Damaschm. în 
tul următor o cursă a 
tuosului Manea este 
tot prin fault in carcu.

protestează 
la decizia

minu- 
inwe- 
oprită 

Por- 
total 
arbi- 
pen-

tarul Oană 
neiustific.at 
trului si il insultă, faot 
tru care este eliminat din joc. 
Ii ia lecui portarul de rezervă. 
Cristea (prin sacrificarea unui 
iucător de cimp. Cernescu). 
dar nici el nu poate apăra 
penallyu! executai de același 
MANEA.

•
Constontin- FIRANESCU

trenorii au comunicat urmă
torul „11” probabil :

Morarii — Rednic, Andone, 
Nicolae, I. Marin — Mulțescu. 
Dragnea, Custov — Țălnar, Mo
vilă, Orac (Stăncscu). Pe lista 
de rezerve vor figura : Efti- 
mesett. Mărginean, Iamandi.

Formația, probabilă și ea,
nunlată de gazde este aceasta :

Stein — Kaltz, Hieronymus, 
Jakobs, Groh — Hartwig, Rolff, 
Magath — Wuttke, Schatzchnei- 
tlcr, Schroder.

Aici Ja Hamburg vremea este 
răcoroasă ( I :> grade), plouă și 
suflă un. vint tăios.

Partida va începe la, ora 20, 
ora locală (ora 21, ora Româ
niei) si va fi condusă <le o bri
gadă de arbitri din Suedia a- 
vîndu-l la centru pe K. Johatis- 

son Tntilnirca va fi transmisă 
Ia radio si la televiziune.

SLATINA. 1 (prin telefon). 
Oaspeții nu-si fac mari ilu
zii. si-si plasează din plecare 
echipa pe poziții strict defen
sive. însuși temutul tunar 
Avădanei se limitează la rolul 
de închizător în fata proprii
lor fundași. practic doar 
Mihuț. Penoff și lancu rsmîn, 
eu rîndul. în avanposturi pen
tru eventualele contraatacuri. 
Incomodați de un 
strict, jucătorii gazdă 
că toate 
doi“-uri 
individuale, 
distantă) 
apărarea 
oe declin acest lucru 
20. cind BORICEANU 
in gol din interiorul 
o centrare a 
Profitind de 
nizări ale 
nici, adepti 
oaspeții au 
de a marca 
lancu și

marcaj 
incear- 

(..un- 
pătrunderi 

de la 
perfora 
reușind 

în min. 
a reluat 
careului 

lui Bărbulescu. 
unele nesincro- 

..centralilor“ local- 
ai jocului la ofsaid, 
si ei posibilitatea 
(min. 17 și 27). dar 

Penoff (complexati 
Darcă de dimensiunea ocaziilor) 
ratează singuri 
Ciurea în fată.

Imediat după 
18) KALLO I 
șui de la 18 m — o centrare 
a lui Matei, beneficiind si de 
plasamentul complet greșit 
al lui Mangeac. La 0—2. S. C. 
Bacău nu mai are ce apăra si 
se desfășoară mult mai îndrăz
neț in terenul din fată. Meciul 
se echilibrează, dar intră în- 
tr-o perioadă de nepermise 
explozii de nervi și faulturi

Stodion .,1 Mai’; teren bun; timp 
favorabil; spectatori - circa 5 000. 
Șuturi: 18-8 (pe poartă: 8-4). Cer
nere: 4—4. Au marcat: BORICEANU 
(min. 20) și KALLO (m,n. 48).

F.C. OLT: Ciurea (min. 84 Nițu)
— lonoșcu. Bumbescu, Cotoi, Matei
- EFT1M1E. Bărbulescu. KALLO - 
State, lordache, BORICEANU (min. 
66 Firânescu).

S.C BACĂU: Mangeoc - VISCREA- 
C. SOLOMON, Elisel 

Arteni - lancu 
min. 60 Ursico),

NU, Cărpuci.
— Avădonei. Adolf, 
(min. 46 Andronic; 
Mîhuț, Penoff.

A arbitrat foarte 
la linie: J. Grama 
(toți din București).

Cartonașe galbene: IONAȘCU, CA-
ȚOI. BUMBESCU, MIHUȚ. ADOLF. 

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 3—0 (2—0).

peste limitele recu’.amentare. 
al căror ten l-a dat Bumbescu. 
Ultimele 15 minute sînt însă 
mai ..curate", cele două echipe 
fac. în consecință, faze palpi
tante la cele două porti._ Zmin
țim doar două dintre ele V mîn. 
78 — ratări succesive Iordache 
și Kallo : min. 85 Avădanei 
se reabilitează, executând 
trem de puternic o lovitură de 
la 22 m. evidențiindu-1 pe 
proaspătul intrat. Nitu. Im
presia generală : gazdele, deși 
in vervă, au fost peste măsură 
de precipitate, oaspeții 
subestimat. inexplicabîL 
torie meritată.

Poli- 
Si in 

mureșene 
care se află, 

etape, ieșenii 
demonstrind 

Marți.

tehnica 
fata 
forma 
De mai multe
sînt neinvinși. 
și un fotbal de calitate. ---- ...
ei au reușit o primă repriză 
excelentă. Jucind mereu în 
mișcare. atacind în valuri, 
ci nd pe stînaa cînd pe dreap
ta. studenții nu au putut fi o- 
priti decit prin inteligentul ioc 
la ofsaid al formației mureșe
ne. Jcc cu două tăișuri. însă, 
de citeva ori oaspeții fiind 
prinși pe picior greșit de infil
trările cu mingea la picior ale 
alb-albastrilor. si numai de
cizia intervențiilor 
în afara careului.' 
în citeva 
Portarul 
mai avut
22. cînd o abilă manevră, tac
tică a atacanților a <" ’ 
apărarea din fata lor.
Florean a avut prilejul 
excelente 
ga. mingea 
poartă, 
superb 
1—». Va 
printr-un 
(ce păcat 
ele nu a 
Paveliuc pe i 
din viteză ne 
ia Florean.

dislocat 
Atunci.

1 unei 
centrări de pe stîn- 

fiind reluată în 
cu capul, printr-un 

plonjon, de SERTOV : 
fi 2—0 în mîn. 67, 

gol si -mai frumos 
că nici unu’, c intre 
fost filmat) : cursă 

dreapta, eentrare 
: cealaltă paFte. 

rceenirare a aecs-

TÎRGOT ISTE. 1 (prin tele
fon). Echipa din Tirgoviște 
are o situație delicată dar. zi
cem noi. nu in așa măsură in
cit să-și pună amprenta pe 
starea psihică cum am văzut 
la jucătorii localnici înainte de 
meci. Intrati pe teren, tirgo- 
viștenii au' luptat din răspu
teri. au dorit victoria si în a- 
cest sens 
șa nimic 
un punct 
atacurile
personalități 
tatea. Aici e hiba 
goviste a dominat 
mele 30 de minute si finalul 
de partidă, însă, trebuie 
spunem, a mai intervenit 
iocul bun al apărării adverse, 
marcajul 
tenilor. ________
de unde s-a ieșit 
atacuri rapide, 
siderărn că 
chitabilă, deși 
tea să ne contrazică, 
cîte

C.S. TIRGOVISTE
F.C. ARGEȘ

0 
o

mai pierdut 
Explicația : 
lipsa unor 

ineficact- 
! C. S. Tir- 
mult. pri-

Stadion Municipal; ___ _
timp bun pentru fotbal; spectatori - 
circo 10 000. Șuturi: 16-9 (pe poar
tă : 5—3). Cornere: 5—7.

C.S. TIRGOVIȘTE: MIA - Lică,
ENE, S. Dumitrescu, Niculescu — 
BURLEANU, Constantin (min. 60 Stoi- 
chiță), Aelenei — Isaia, Cojocaru 
(min. 52 Petre), O. Popescu.

F.C. ARGEȘ: Cristian — Roman, M. 
ZAMFIR, Stancu. Tulpan — Badea, 
MOICEANU, Ignat, IOVANESCU - D. 
Zamfir, Nica.

A arbitrat foarte bine NL Roinea 
(Birlad); la linie: I. Veîea și C. 
B.rlan (ambii din Craiova).

Cartonașe galbene: NICULESCU, 
■ TULPAN.

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 0-0.

teren bun;

si dublajul niteș- 
apărarea aglomerată 

cu contra- 
lată de ce -con- 

remiza este e- 
Dobrin ar pu- 

amintind 
cîten, ocazii ale lui D. Zamfir 
și luca. Cum spuneam. star
tul a fost favorabil localnicilor 
dar marile ocazii din prima re
priză le-au avut D. Zamfir 
(min. 8). Moiceanu si Nica 
(min. 26) și din nou D. Zamfir 
(min. 38).

După pauză, tirgoviștenii re
iau partida cu vigoare dar 
prestația lor (si meciul, in an
samblu) e modesta in ..trei
mea" adversă. Au fost două 
situații fierbinți la poarta

lui Cristian cînd. la bombele 
fundașului Niculescu. in min. 
"5. balonul a trecut pe lingă 

min. 33. Cristian 
corner de lingă 
dreapta. Oaspe- 

și ei două ocazii 
mai clare. In min.

bară, iar în 
a deviat in 
stiloul din 
tii au avut 
de got chiar ___ _ ___
62. Nica a luftat de Ia 7 m de 
poartă, iar în min. 64 la șutul 
de la 20 m al lui D. Zamfir, 
deși părea bătut, cu un reflex 
formidabil, pe spate. Mia a 
respins balonul peste bară 1 
Localnicii au dominat categorie 
>n final, dar... le lipsește omul 
de gol.

Constantin ALEXE

INTR-UN SINGUR MINUT !

Stadion ..23 August”; 
timp inclus; spectatori — 
Șuturi: 12—6 (pe poartă: 
nere: 4—0. Au marcat: SERTOV (min. 
22 și 67). MUNTEAN (min. 75).

POLITEHNICA: Bucu — Sigmireon. 
Gheorghiu, Ursu. CIOCiRLAN — PA- 
VfiJUC, BURDUJAN, FLOREAN (min. 
73 Simionaș) - CIOACA. SERTOV. 
Biro I (min. 81 Cânonâu).

A.S.A.: VARO - SZABO. Jenei. IS- 
PIR. Onuțan (min. 70 Koncx) — BO- 
TEZAN, Both II. Gall — Ciorceri. Fo
nici (min. 77 Klan). MUNTEAN.

A arbitrat foarte bine M. Staenes- 
cu; la linie: N. Voinea și C. Voicu, 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 3-0 (2—0).

lin a din voleu, la SERTOV. 
si sut tot din voleu. în poartă. 
Totul în citeva secunde, care 
au făcut sa’n-mat apărarea mu
reșenilor. Profitind de scă
derea 
asta si din 
șchimbări 
na). A.S.A. 
joc si în 
MUNTEAN
legerea 
si — 
poartă pentru a 

la antrenament :

Profitind de 
tempoului Politehnicii, 

cauza neinspiratelor 
efectuate 
iese mai 
min. 75 
profită de 

fundașilor 
de ieșirea

s-pre fi- 
mult la 

tinârul 
neințe- 
centrali 

Iui Bucii 
: înscrie un

2—1.

PLOIEȘTI, 1 (prin telefon). 
Victorie meritată și prețioasă a 
Petrolului în fața unui ad
versar tenace, care s-a bătut 
cu dîrzenie. mai ales în re
priza a doua, 
cu un rezultat 
trolul a atacat 
minute In sir 
cului răminînd 
un duel permanent între 
proape toți jucătorii ploieșteni 
și apărarea supranumerică a 
Jiului — dar. după ocazia din 
min 2, cînd I. Solomon a tri
mis de la sase metri pe lingă 
poartă, localnicii nu au maf 
avut vreo s'tuatie de gol pînă 
cînd s-a deschis scorul, 
mult, 
pas de gol in min. 12.
Varga a expediat o bombă de 
la 20 de metri. Haralambie in
tervenind salvator. A venit 
însă minutul 28. hotăritor in 
stabilirea învingătorului. TOMA 
a ureat oină pe semicercul ca
reului advers, unde a executat 
un spectaculos „un-doi cu Du- 
mitrache II. apoi s-a strecurat 
printre fundașii centrali ad- 
verși, un șut pe jos în colțul 
lung și 1—0. N-au trecut nici 
30 de secunde si tabela 
modificat. Cojocarii, de pe 
tea stingă. în marginea 
rcului. a ridicat mingea peste 
apărarea oaspeților, iar PANCU, 
cu capul, a trimis-o peste Ca
val. ieUt în întîmpinare : 2—0. 
Pînă la pauză a mai rătăt T- 
Solomon (min. 31).

în fața unui 
. care 
mai ales 
, pentru a pleca 

favorabil. Pe
din start — 
fizionomia jo- 
aceeași, adică 

a-

PETROLUL 
JIUL

2 (2)
0

Stadion Petrolul; teren bun; timp 
înnorat; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi: 14—3 (pe poartă: 6-2). Cer
nere: 6-1. Au marcat: TOMA (min. 
28) și PANCU (min. 29).

PETROLUL: Haralambie — Borz, 
STANCIU. BUTUFEI, Toma - O. Gti- 
gore, PANCU. COJOCARU (min. 64 
Simaciu) — MARICA (min. 73 Gălă- 
țeanu), Dumitrache II, I. Solomon.

JIUL: Cavai — P. Grîgore, Neagu 
(min. 46 Vizitiu), M. Popa, STANA 
— Dosan, VARGA, Muia (min. 75 ”V1- 
notoru) — Stoinescu, Cura, BÂLUȚA.

A arbitrat bine M. Niculescu; la 
linie: P Iliescu (ambii din Bucu
rești) și N. Dinescu (Rm. Vilceo).

Cartonașe galbene: TOMA, P. GRI- 
GORE.

Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 3—0 (1-0),

In repriza- secundă, aspectul , 
jocului s-a schimbat. Jiul a 
renunțat la defensiva exagera
tă din primele 45 de minute 
și a echilibrat jocul. Dar în 
această parte a intîlnirii s-a 
șutat rareori la poartă. Situa
țiile de gol au fost puține, I. 
Solomon (min. 58). Vizitiu 
(min. 61). Gălățeanu (min. 77) 
si Dumitrache II (min. 85) 
greșind pasa decisivă a „un- 
doi“-urilor ceea ce a permis 
intervențiile portarilor. In ul
timul minut. Dumitrache II a 
ratat o ocazie imensă. șutind 
fn Cavai de la 7 metri.

Pompiliu VINTILÂ



CONCURS Bl GIMNASTICA MIMICA IA VARȘOVIA LENDL, CALIFICAT in C. C. E la sah

VARȘOVIA, 1 (Agerprcs). — 
în concursul internațional fe
minin de gimnastică ritmică de 
la Varșovia pa primul loc s-a' 
clasat Camelia Dunavska (So
fia) cu 38,75 puncte, urmată de 
coechipierele sale Maia Tașko- 
va 37,80 puncte, Adriana Du
navska Ș7.65 puncte, felruța

Dumitrescu (București) 37,55 p, 
Alena Strezova (Sofia) 37,35 p, 
Tania Stavreva (Sofia) 37,30 p, 
Elisabeta Koleva (Sofia) 36,95 p, 
Sarka Pavelkova (Praga) 36,80 p, 
Maria Lucan (București) 36,30 p, 
Jana Zapletanova (Praga) 36,10 p 
etc.

PENTRU „MASTERS-

ROMANIA-U.R.S.S 2219, LA HANDBAL
(Ut mare din piQ 2)

cînd pe rînd, dar la diferențe 
mici, de un gol sau maximum 
două. Disputa jucătorilor ro
mâni și a celor sovietici a 
fost în această parte palpitan
tă, ridicînd pur și simplu în 
picioare pe cei 8000 de spec
tatori prezențî în tribune. A- 
cest echilibru s-a... rupt în 
primele minute ale reprizei 
secunde, cind handbaliștii ro
mâni au atacat foarte rapid 
și cu noi combinații tactice, 
care au pus în derută apăra
rea echipei adverse, care a și 
cedat, scorul ajungind după 8 
minute de la reluare de la 
10—11 Ia 14—11 ! Au urmat, 
din păcate, cîteva momente de 
prematură relaxare a echipei 
noastre și handbaliștii sovie
tici, foarte rutinați și experi
mentați, au remontat rapid, 
egalînd și chiar preluînd ei 
conducerea : 16—14 (min. 44). 
In continuare, însă, echipa ro
mână a făcut din plin do
vada calităților sale, avind 
în portarul Nicolae Muntea- 
nu un goalkeeper de mare 
clasă, care a realizat parade 
de-a dreptul excepționale și 
beneficiind de aportul a doi 
interi in zi de mare formă, 
Marian Dumitra (care a 
înscris niște goluri de toată 
frumusețea, mareînd o spec
taculoasă revenire de formă) 
și Vasile Stingă (care după 
un început mai ezitant a a- 
vut o prestație foarte bună 
în repriza secundă) » domi-

nat categoric și și-a impus 
jocul rapid și variat. în a- 
ceastă situație, apărarea for
mației sovietice a făcut față 
din ce în ce mai greu atacu
rilor dezlănțuite ale jucăto
rilor români, comițînd tot 
mai des faulturi
sancționată cu 
Scorul a evoluat
jucătorilor români, 
egalat în min. 49
după care, în ultimele 10 mi
nute, au stăpinit jocul, obți-
nind o meritată victorie.
Punctele au fost înscrise de 
Marian Dumitra 9, Stingă 7, 
Berbece 2, Vasilca 2, Bedi- 
van și Măricel Voinea pen
tru echipa România, Gatin 
5, Kușniriuk 5, Sevțov 3, 
Movițki 3, Kidiaev, Vasiliev 
și Karsakovici pentru repre
zentativa Uniunii Sovietice. 
Meciul a fost condus, cu gre
șeli, de cuplul de arbitri 
vest-germani J. Leiber și K. 
Joszef.

Tot în 
avut loc 
Germană 
B 28—16 
via — 1__________
(12—9). La ora cînd trans
mit, aproape de miezul nopt 
ții, la Westfaîenhalle are loc 
jocul R.F. Germania — Sue
dia, arbitrat de cuplul român 
ȘL Șerban și Marin Marin. 
Următorul joc al echipei 
noastre are loc miercuri, la 
Kiel, in Ostseehalle, in com
pania selecționatei R.D. Ger
mane.

NEW YORK. învingător, du
minică. la Tokio, in turneul 
pentru „Marele premiu-Volvo“, 
tenismanul cehoslovac Ivân 
Lendl s-a calificat pentru „mas-. 
ters“-ul car? se va desfășura* 
la Madison Square Garden din 
New York, între 10 și 15 ia
nuarie 1384. în 
„Marelui premiu", 
află pe primul loc cu un avans 
de 388 p fată de suedezul Mats 
Wilander. Primii 12 clasați 
participă Ia „masters".

clasamentul 
Lendl se

UNIVERSITATEA - OSLO S. C. IN TURUL AL DOILEA
De la secretariatul general al 

Federației internaționale 
șah (F.I.D.E.), cu sediul 
Lucerna, se face cunoscut că 
în urma tragerii la sorți a în- 
fîlnirilor din turul doi al „Cu
pei campionilor europeni" vii
toarea adversară a campioanei

de 
la

noasti'e, echipa Universitatea 
București, va ■ fi formația care 
reprezintă Norvegia în actuala 
ediție, Oslo Schaakselak Club, 
întâlnirea urmează să aibă loc 
pînă la finele lunii decembrie, 
la date care vor fi anunțate 
ulterior.

MECI FEMININ BULGARIA ROMANIA

și fiind 
eliminări, 
favorabil 
care au 
(17—17),

această zi au mai 
meciurile: R. D.
— R.F. Germania 
(13—9) și Iugosla- 

Cehoslovacia 20—20

TURNEUL DE CALIFICARE PENTRU
COMPETIȚIA OLIMPICĂ DE BASCHET

NICOS1A. între 15 și 25 mai 
1984 se va desfășura turneul 
preolimpic european la baschet 
masculin. s-a stabilit in 
capitala Ciprului, cu pri
lejul Conferinței permanente a 
F.I.B.A. Au fost stabilite urmă
toarele grupe : 
Spania, Grecia, 
ția, grupa „B“ ; U.R.S.S., Sue
dia. Finlanda, Irlanda, grupa 
„C“ : Franța, R. F, Germania, 
Belgia, Austria, grupa „D“ ;

grupa „A”:
Turcia, El ve

Olanda, Israel, Marea Britanie, 
Bulgaria.

Turneul se va desfășura în 
Franța, în două etape : una 
preliminară, pe grupe (la Or
leans, Le Mans, Grenoble și 
St. Quentin) și a doua, finală, 
la Paris, cu participarea prime
lor clasate din fiecare grupă- 
Ocupantele primelor trei locuri 
ale clasamentului final se ca
lifică pentru J.O. de la Los 
Angeles.

MARATONUL DE LA ISTANBUL
*

Concursul de maraton de la Is
tanbul a fost ciștigat de alergă
torul britanic Ian Thompson 
cronometrat in 2.23:34.

între 4 si 10 noiembrie se 
desfășoară la Pleven întîlnirea 
internațională amicală de șah 
dintre reprezentativele femini
ne ale României și Bulgariei, 
în formația noastră vor evolua 
marele maestre Elisabeta Po- 
lihroniade, Marina Pogorevici, 
Dana Nuțu, Eugenia Ghindă,

Ligia Jicman si 
Baumstark. Conducerea 
a echipei este asigurată 
trenorul emerit Șerban 
țu și antrenorul

Drăghici (căpitan nejucător).
Se va juca la 6 mese în „sis
tem Scheveningen".

Gertrude 
tehnică 
de an- 
Neam- 
Iulian

VALOAREA NU TINE (totdeauna) SEAMA DE NUMĂRUL ANILOR
In 1936, la Jocurile Olimpice de 

la Berlin, a făcut mare senza
ție victoria americancei Marjorie 
Gestring care, cu 89.27 p. a În
registrat cel ma i bun punctaj 
Intre săritoarele de la trambuli
nă, deoarece noua campioană o- 
limpidă era in vîrsta de numai.„ 
13 ani 1 Cea mai tinără campi
oană olimpică de Dină 
dar șl de atunci oină 
Este drept, printre competitorii 
olimpici s-au aflat și -portivl 
de 12 ani. intre care norvegian ca 
Sonja Henie. cea care avea să 
devină steaua inegalabilă a pa
tinajului artistic, dar la 13 ani 
nimeni n-a urcat pe prima treap- 
tă a podiumului de onoare. Tot 
în 1936 a fost înregistrat și ..re
cordul” similar masculin. I 
vorba de japonezul Miyazaki 
ani), ciștigătorul probei de 
m liber cu 56.2 s.

Aceste performanțe, care

C.M. de la Lille, un junior bul
gar. Nairn Suleimanov (doar 15 
ani t), a devenit recordman 
mondial la categ. cocoș, la... se
niori. reconfirmat, recent,

>•••

atunci 
astăzi

Este
I (16

IN

_ . ... păreau pe atunci ceva senzațional, 
au devenit, iată, cu trecerea a- 
nijor. fapte aproape comune, 
care nu mai mir* pe nimeni, 
înotătorii australieni frații Use 
și John Konrads, multipli re
cordmani mondiali tn anii t*. 
și-au înregistrat marile perfor
manțe Intre 13 si 15 ani. si pen
tru că tot sintem la înot, să a- 
mintim că sovietica Natalia 
Prozumen scikova a devenit cam
pioană olimpică la Tokio <2M m 
bras — 2:46,4) pe cind avea doar 
1* ani. alte numeroase medaliate 
olimpice având și ele in iunM 
acestei virste.

Deci, patinajul si natația au 
fost cele dinții sporturi tn care 
au triumfat concurenți foarte ti
neri. A urmat gimnastica, pagi
na cea mai strălucită ' a acestui 
sport fiind scrisă de marea noas
tră campioană Nadia comăneei. 
care la 13 ani si umătate. tn 
1975. la Skien. a ciștigat 5 me
dalii la ..europene". Intre care 
4 <fe aur. pentru ca apoi, la 14 
ani șl jumătate să cucerească, 
din Forumul de la Montreal. în
treaga lume a sportului si nu 
numai a lui. Nadia a deschis un 
drum pe care au pășit ulterior 
alte mari campioane, si ele foar
te tinere: Maxi Gnauck (R-DG) 
Olga Bicerova (UJt.S.S.1. Eeate- 
rina Szabo (România) etc.

Au urmat. Cresc, si alte spor
turi. Intre care apariția cea mai 
surprinzătoare ni se oare a fi 
cea a halterelor. Anul trecut, ia

PROMISIUNEA RUGBYȘTILOR DUPĂ MECIUL CU POLONIA
(Urmare din pag 1)

La cronica întîlnirii cu Polo
nia se cere adăugat un amă
nunt. Dacă Paraschiv, aflat la 
.pupitru" în dubla calitate de 
căpitan al echipei și mijlocaș 
la grămadă, nu a mai avut lu- 
ciditatea-i bine știută, există și 
o circumstanță atenuantă : di- 
namovistul nu a fost în pleni
tudinea forțelor, fiind menajat 
dealtfel la unele antrenamente 
din săptămina trecută. Iar pres
tația lui (în paranteză trebuie 
spus — a cam început să abu
zeze de loviturile de picior) a 
influențat vizibil evoluția an
samblului. Dar în teren se gă
seau și alți rugbyști rutinați!

Or, aproape fiecare a greșit, 
mai mult sau mai puțin. S-a 
ținut prea mult balonul, solu
țiile alese după margini sau 
grămezi — cele ordonate trebuie 
trecute, evident, la pozitiv — 
dovedindu-se nu o dată neinspi
rate. „Jocul in margine presu
punea mai multă variație, ma
nevrele cu baloanele cîștigate 
ia aceste importante momente 
suferind prin lipsa de urmă
rire, iar la nivelul treisferțu- 
rilor ne-am avînfat prea... ela- 
sie, chiar și în situații de pa
tru contra unu’, spunea antre
norul secund al lotului, Then- 
dor Radulescu.

O apreciere a fiecărui jucător 
în parte e superfluă în condi

țiile în care replica adversari
lor a fost modestă, needifica
toare. Să lăsăm analiza pe 
seama antrenorilor și a elevi
lor lor, convinși că o vor face 
cu întreaga responsabilitate. 
Astfel încit rugbyștii care au 
evoluat duminică, ceilalți din 
lot — între care L. Constantin, 
Fuicn, V. Ion, relre-Doro- 
banțu, Vărzaru. Măcăneață sau 
Marghescu — să-și unească e- 
fortul și, la capătul antrena
mentelor sau jocurilor-școală ce 
urmează, rugbyul românesc să 
aibă cea mai bună formație, 
capabilă de cea mai înaltă re
prezentare, pentru 12 noiembrie, 
pentru celelalte partide ale se
zonului. Așa cum au promis.

TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX

BOX • Accidentîndu-se la 
mina dreaptă. în timpul unul 
antrenament, pugilistui american 
Donald Curry, campion mondial 
(WBA) la cat. seml-mijlode. a 
oerut amlnarea cu 60 de zile a 
meciului pentru titlu, prevăzut 
initial pentru 26 noiembrie. Ad
versar ii va fi compatriotul său 
Marlon Starling. Curry este ne
învins în carieră (16 meciuri), 
iar Starling a pierdut doar unul 
â'țti "e!e 24 de meciuri susținute.

CICLISM • Pe velodromul din 
Grenoble s-a încheiat cursa de 

La amatori, pe primele 
s-au clasat: 1. Lecrocq- 
(Franța). 2. Lade-Jorgen 

3 Lemaire-Utegems (Bel- 
lar la profesioniști t 1. 
(Franța» — Glsier (Elve-

6 -zile, 
locuri 
Robert 
(RFG) 
gia) 
Clerc

ția), î. Vallet—Michaud (Franța). 
3. Hofeditz (RFG) — Poisson 
(Franța).

HOCHEI PE iarba • în com
petiția internațională dotată cu 

------ 1—, care se 
desfășoară în Pakistan, la Ka
rachi, au fost înregistrate rezul
tatele ; R.F. Germania — Noua 
Zeelandă S—1. India — Olanda 
2—-L Clasamentul e 1. R.F. Ger
mania 6 p (S j), 2. Pakistan 4p 
(2 J). 3. Australia 3 p (2 j) 
India 2 p (3 J), 5. Noua ~ ’ 
dă 1 p (3 j), 6. Olanda 0

SCRIMA • Turneu de 
femei la Pistola (Italia) : 
Funkenhauser (RFG). 2. 
die Fajet (Franța). 3. < 
Lang (RFG),

tenis * Turneu masculin pen-

petiția internațională 
-.Cupa campionilor”.

R.F.

„ ... 4.
Zeelan- 
o (3 J>- 

s floretă 
: 1. zita 

Gabrl- 
Susanne

tru „Marele premiu — Volvo” 
la Stockholm: Dickson <SUA) — 
Henrlcsson (Suedia) 6—2. 3—6.
6—2, Vasselin (Franța) — Carl- 
sson (Suedia) 3—6. 6—1. 6—4. Gu- 
narsson (Suedia) — Tim Wilki- 
son (SUA) 7—5 6—4. Edberg
(Suedia) — Barazzutti (Italia) 
6—3, 6—1, Ocleppo (Italia) — 
Hejrtqvlst (Suedia) =>—7. 6—2.
6—4, iskersky — Fromm (ambii 
SUA) 3—6. 7—5. 6—4 • Concurs 
pentru „Marele premiu", la 
Hong-Kong : Odizor (Nigeria) — 
Bauer (SUA) 6—3. 6—1. R. Krish
nan (India) — Meister .2TA. 
6—3. 6—4. Tim Guilikson (SUA) 
— Yonezawa (Japonia) 6—4. 6—0. 
Davis — Amaya (ambii SUA) 
6—1. 6—3. Drewett (Australia) — 
Andrews (SUA> 2—6 6—1. 6—0.

(SUA)

Htrotto I eod Tfm Bveureț^ rtf. V. Conte «I, of. P.Î. 
i oboromentt prtn HEXJM • departamentul eiporl

la Moscova, cind a .smuls” 130 
kg — record mondial.

Este evident că pe an ce trece 
vîrsta marilor performeri ai 
sportului descrește. precocitatea 

la înălțime 1 
parte din cate- 
care. deocam- 

cam la vechile 
diminuate insă

fiind, realmente,
Atletismul face 

goria sporturilor 
dstâ. se mențin 
limite de vârstă.

și acestea. In 1972, când Ulrike 
Meyfarth a devenit campioană 
olimpică la săritura tn înălțime 
(1.92 m), n-avea decît 16 ani, ca 
șl Mihaela Peneș, cind a ciștigat 
la Tokio medalia de aur la a- 
runcarea suliței (60,54 m) etc.

Referindu-se la atletism, prof. 
Vladimir Filin, doctor în peda
gogie, publică o statistică: in re
vista „Sportul în U.R.S.S.” pe 
care o reluăm și noi, întocmită 
de Leonid Homenkov, doctor în 
pedagogie, vicepreședinte al Federației .. ..
tism. 
vîrsta 
ultimele 
Munchen. 
cele trei 
prinzind: 
vlrstă ale . ..
medie a medaliaților sl 3) vîrsta 
medie a Analiștilor :

internaționale de atle- 
Statistica se referă la 
partlcipanților atleți Ia 

trei ediții ale J O. t 
Montreal și Moscova, 

coloane ale sate cu
ll limitele extreme de 
concurenților, 2) vîrsta

1 
mase. fem.

2
mase. fem.

3
masc. fem

1972 19—42 ’ 16—34 25.9 24,9 25,5 24,5
197€ 16—40 17—M 25,8 25,4 25.6 24.4
19» •x5—L2 15—39 25.4 25.0 25,6 24.9

In timp ce la unele sporturi, 
vârsta „maturității sportive- 
„descrește" substanțial (Înot, 
patinaj, gimnastică femei), la 
majoritatea sporturilor ea se 
menține cam la vechile limite 
pe care Je impune abordarea 
performanței înalte, in ani de 
intensă pregătire. Acești ani. 
spre exemplu, la atleții sovietic, 
(marii performeri). a crescut, 
paradoxal, ia medie de la 
ani tn 1966. la 11 ani tn 1960. 
Apariția performerilor precoce ia 
atletism, dar si la alte sporturi, 
începe să țină tot mai mult, se 
spune, de... Întâmplare, asta tn 
timp ce. repetăm, la înot, la pa-

tinaj și Ia gimnastică 
Iți... taie partea 
ceea ce se 
tul nostru 1

fetițele 
leului ! Esta 

intimplă sl tn spor

Romeo VILARA

o completare La cele

9.9

P.S. Și ca
de mai inainte, iată că noua stea 
a gimnasticii mondiale, sovieticul 
Dmitri Bilozercev, este născut la 
22 decembrie 1966. Recent, la 
Budapesta, el a devenit campion 
al lumii lș individual compus, 
la inele, bară șl la cal, apărat 
la care a primit maximumul posi
bil ; 20,000 puncte I

FOTBAL meri
...sînt programate partidele 

retur, din etapa a doua, unele 
dintre ele anunțindu-se deose
bit de interesante pentru ca
lificare. în C.C.E., . firește, par
tida dintre Hamburger S. V. 
(învingătoarea ultimei ediții) 
si Dinamo este in centrul 
atentei. Alte întîlniri puse sub 
..lupă" (între paranteze scoru
rile din tur) : Bilbao — Li
verpool (0—0), Rapid Viena — 
Bohemians (1—2). Dundee Utd.
— Standard Liege (0—0). în
CUPA CUPELOR : Valkea-
koski — Hammarby (1—1). Koln
— Ujpesti Dozsa (1—3). Aber
deen (deținătoarea trofeului)
— Beveren (0—0). în CUPA 
U.E.F.A.. dintre cele 16 iocuri 
vom aminti : Inter — Gronin
gen (0—2). Levski Spartak —

Split 
Graz

Watford (1—1). Hajduk
— Honved (2—3). Sturm
— Verona (2—2), Jena 
Sparta Rotterdam (2—3). 
trava — Anderlecht 
Celtic Glasgow — Sporting Li
sabona (0—-2). Bremen — Lok. 
Leipzig (0—1).
• Ieri, în avanpremiera 

„europenelor", la Geneva. în 
cadrul Cupei Cupelor, Servette
— Sahtior Donețk 1—2 (0—1). 
S-a calificat echipa sovietică, 
învingătoare și în 
cu 1—0.

U.R.S.S. (et 33. 
Cîteva rezultate : 
Dinamo Moscova 3—1, Sahtior
— Spartak 0—4. Dinamo Kiev
— Ararat 3—0.
Pahtakor 2—0
— Zenit 2—0.
Iocuri : Dniepr

Os- 
(0-2).

medul tur

penultima).
Dniepr —

Jalghiris — 
Dinamo Minsk 

Pe primele 
47 p. Spartak 

45 p. Dinamo Minsk 
ultimele : 16. Dinamo 
17. Torpedo Kutaisi 
Nistru Chîșinău 10 p.

FRANȚA (et. 16). 
Paris St. Germain 1—! 
— Lens 0—2. Laval 
1—0, Bordeaux

ii p. Pe 
Moscova.

18 p, 18.

Nancy —
-2. Rouen

— Metz
— Monaco 0—2,

3—0,
Tou-

Sochaux — Auxerre 
Nantes — Toulon 1—0. 
louse — Brest 1—0, Lille 
Rennes 2—0, Nimes — Bastia 
0—0. Pe primele locuri : Mo
naco si Bordeaux cu 24 p. Pe 
ultimele : 18. Metz 11 p. 19. 
St. .Etienne (cu un joc mai 
puțin) 11 p, ,20. Rennes 8 p.

OLANDA (et. 12). Groningen
— Eindhoven 1—4. Ajax —
Alkmaar 2—1, Helm’ond —■ 
Dordrecht 2—4. Feyeno'ord — 
Excelsior 4—0. Pe 
locuri : Feyenoord 20 p. 
hoven si Ajax cite 19 
ultimele : 16. Dordrecht
17. Volendam 7 p. 18. 
mond 3 p.

AUSTRIA (etl 11). 
Klagenfurt — Viena 
Union Weis — Sturm 
0—0. Rapid Viena — 
3—1, Admira Wacker 
Veit 4—4. Pe primele Iocuri : 
Austria Viena 18 p. Sfiirm 
Graz 17 p. Rapid Viena 16 p. 
Pe ultimele : 14. Wțls 8 
Favorit Viena o 6.' 16 
siedl 0 p.

UNGARIA (et. 11).
— Ujpesti Dozsa 0—0.
— Volan 2—1. Ferencvaros
Zalaegerszeg 0—1. Pecs
Honved 1—1, Szombațhely 
Tatabanya 1—2.
M.T.K. 4—3. Pe 
Iocuri: Videoton si 
cite 17 o. Honved și Ujpesti 
Dozsa cite 15 p Pe ultimele : 
14. Volan 8 p. 15. Ferencvaros 
6 o (un ioc ma; Dtitin) 16. 
Nyiregyhaza 6 p.
• In preliminariile olimpice, 

în zona Africii. în etapa a 3-a 
sînt programate meciurile : Al
geria — Egipt. Nigeria — Ma
roc. Camerun — Etiopia 
zona Asia — Oceania :
— Indonesia 1—0 (1—0) 
zona europeană (gr. B) : 
vegia — R.D. Germană 
(0-0).

primele
Eind-

Austria 
2—0, 
Graz 

LASK 
St.

p. 15. 
Neu-

Csepel 
Vasas

GyBr — 
primele 

Tatabanya

în
India 

în 
Nor-
1—1
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