
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE 
A TOVARĂȘULUI MIKA ȘPILIAK, 

PREȘEDINTELE PREZIDIULUI■»

R.S.F. IUGOSLAVIA
Miercuri, 2 noiembrie, Ia in- 

viiatia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a sosit la Bucu
rești, intr-o vizită oficială de 
prietenie in tara noastră, to
varășul Mika Șpiliak, președin
tele Prezidiului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia.

Ceremonia sosirii oaspetelui 
iugoslav are loc la Gara Bă- 
neasa, împodobită sărbătorește.

Ora 10. Trenul prezidențial 
iugoslav sosește la București.

La coborire, tovarășul Mika 
Șpiliak și tovarășa Șlel'ița 
Șpiliak au fost salutați cu 
căldură, cu deosebită prietenie 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia și Repu
blicii Socialiste România.

- în continuarea ceremoniei, 
cei doi președinți au trecut în 
revistă garda de onoare.

Pionieri români și copii ai 
membrilor Ambasadei R. S. F.
Iugoslavia Ia București au ofe
rit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Mika Șpiliak, to
varășei Elena Ceaușescu și to
varășei Ștefița Șpiliak, fru
moase buchete de flori.

Cei doi președinți au luat 
apoi Ioc într-o mașină escor
tată de motocicliști, indreptîn- 
du-se spre reședința ce le-a 
fost rezervată înaltilor oaspeți 
iugoslavi pe timpul șederii in 
tara noastră.

La reședință, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreți
nut, într-o atmosferă priete
nească, de stimă si respect re
ciproc cu tovarășul Mika Șpi
liak și tovarășa Ștefița Șpiliak.

★
Președintele Prezidiului Re-

Federative 
tovarășul Mika 

i făcut miercuri 
protocolară to- 

Nicolae
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publicii Socialiste 
Iugoslavia, 
Șpiliak, a 
o vizită 
varășului Nicolae Ceaușc-scu, 
secretar genera) al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cei doi președinți au avut, 
cu acest prilej, un prim schimb 
de păreri,, premergător convor
birilor oficiale. în probleme 
laterale si internaționale 
interes comun.

întilnirea s-a desfășurat

bi- 
de

în-
tr-o atmosferă caldă, priete

nească, de stimă si înțelegere 
reciprocă.

Miercuri. 2 noiembrie, au 
început, la PalatuF Consiliului 
de Stat, convorbirile oficiale în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

In timpul primei runde a 
convorbirilor oficiale, desfășu
rate sub semnul dorinței reci
proce de lărgire si întărire a 
bunelor raporturi româno-iu- 
goslave, s-a procedat la o in
formare reciprocă în legătură 
cu problemele pe care le rezol
vă cele două țări in asigurarea 
mersului lor înainte ne calea 
progresului si bunăstării, a e- 
dificării noii orînduiri sociale 
in România si Iugoslavia.

In cea de-a doua rundă de 
convorbiri, care a avut Ioc în 
după-amiaza aceleiași zile, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mika Șpiliak au 
efectuat un larg schimb de pă
reri într-o vastă gamă de pro
bleme ale Vieții internaționale 
actuale. îndeosebi în cele re
feritoare la pacea si colabo
rarea în Balcani, la procesul 
de edificare a securității și 
cooperării in Europa, la acțiu
nile îndreptate spre dezarmare 
și înlăturarea pericolelor de 
război, la reducerea încordării 
in relațiile dintre state și 
promovarea unei politici de 
pace, destindere, întărire a în
crederii si colaborării între na
țiuni.

Convorbirile, care se desfă
șoară într-o atmosferă de cal
dă prietenie, de înțelegere si 
stimă reciprocă, continuă.

★Tovarășul Nicolae Ceaușescu,' 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, miercuri, Ia Palatul Con
siliului de Stat, un dineu ofi
cial în onoarea tovarășului
Mika Șpiliak, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste
Federative Iugoslavia, și tova
rășei Ștefița Șpiliak.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale celor două țări.

In timpul dineului, desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie, cel doi președinți au 
rostit toasturi, urmărite cu in
teres și subliniate cu vii aplau
ze de asistență.

Aseară s-a scris o pagină (Ic neuitat a sportului românesc

CAMPIOANA DE FOTBAL A TĂRII NOASTRE 
A ELIMIN AT PE CÎȘTIGĂTOARE A C.C.E., HAMBURGER S.V.! 
Dinamoviștii au luptat extraordinar și au obținut
o performanță excepționala, de răsunet internațional

HAMBURG, 2 (prin telefon). - O seară minunată, de neui
tat, pentru fotbalul nostru I Reușind pină la urmă să înscrie la 
Hamburg două goluri de mare spectaculozitate, prin Țălnar ți 
Mulțescu, Dinamo București a reușit să obțină o performanță 
de răsunet mondial I SA ELIMINE DIN CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI CHIAR PE DEȚINĂTOAREA TROFEULUI, HAMBUR
GER S. V.

Echipa noastră campioană 
s-a intrecut din nou pe sine. 
Puțini mai erau cei care cre
deau la 3-0 pentru fotbaliștii 
vest-germani că Mulțescu și 
coechipierii lui vor găsi resur
sele necesare pentru a reduce 
handicapul de pe tabela de 
marcaj. Campioana țării noas
tră n-a dezarmat însă. COM- 
PONENTIII El AU LUPTAT P1NA 
LA EPUIZARE CU O DĂRUIRE 
EXEMPLARA, DIND DOVADA 
DE. UN FIERBINTE PATRIO
TISM, REALIZIND, IN FINAL, O 
PERFORMANTĂ DE EXCEPȚIE!

rv performanță care capătă 

o strălucire aparte tocmai pen
tru că a fost realizată in fața 
unui adversar de mare cali
bru. Dinamo a demonstrat cu 
prisosință că acel 3—0 de la 
București n-a fost intimplă- 
tor, ci rodul unei foarte bune 
pregătiri a dublei intilniri cu 
campionii Europei.

Campionii noștri obțin o ca
lificare care va rămine înscri
să cu litere de aur în cartea 
fotbalului nostru I

3-2 (1-0)
S.V. 5-3 !

Ieri: HAMBURGER S. V. - DINAMO BUCUREȘTI 
Scor general: DINAMO BUCUREȘTI - HAMBURGER

GIMNASTE ROMÂNCE EVOLUEAZĂ IN ITALIA
La invitația federației italie

ne de gimnastică șl a F.I.G., 
unii dintre performerii recen
telor campionate mondiale de 
la Budapesta vor evolua tn 
această săptămînă la Catania 
(3—1) și Roma (5—6) fn ca
drul a două concursuri de 
gimnastică așteptate cu mare

interes. Țara noastră va fi re
prezentată la aceste reuniuni 
internaționale de proaspăta 
campioană mondială la sol, 
Ecaterina Szabo, de Lavlnia 
Agache si Laura Cutina, care 
sînt insolite de antrenorii 
Adrian Goreac si Maria Cosma.

„MARELE PREMIU AL BUCUREȘTIULUI" LA AUTOMOBILISM
O veste bună pentru iubito

rii automobilismului din Capi
tală : sîmbătă 5 noiembrie se 
desfășoară „Marele premiu al 
Bucureștiului", competiție a- 
junsă la cea de a 13-a ediție 
— de astă dată fiind ultima

etapă a campionatului republi
can de viteză pe circuit.

întrecerea se va desfășura pe 
aleile din incinta Pavilionului 
expozițional din preajma Casei 
Scinteii, înccpind de la ora 12.

talnar

Gazdele atacă viguroș din 
startul partidei, dar Dinamo se 
apără exact, cu Ion Marin li
bero, cu Nicolae și Andone 
alcătuind o „pereche" de 
fundași centrali activi și deci
și în intervenții, în față ră- 
mînfnd, pentru eventuale con
traatacuri, Mulțescu și Orac.

Primele șuturi spre poarta 
bucureștenilor le expediază 
Jakobs și Hieronymus. Morarii 
se află Insă la post. în min. 
14, Movilă se grăbește șl șutea- 
ză imprecis, deși avea posibi
litatea să se apropie mai mult 
de poarta lui Ștein. Vest-ger-

MULȚESCU 
manii forțează cu toate liniile, 
Schatzchneider reia puternic, în 
min. 19, portarul dinamovist 
parează senzațional, cum o va 
face și în min. 29 la „capul" 
lui Magath. Tn min. 34, imen
să ocazie dinamovistă : Dragnea 
scapă singur spre buturile Tul 
Ștein, dar ratează deschiderea

Gheorghe NERTEA

(Continuare In pag a 1-a)

CU OCHII
$1 CU INIMA
Am privit, cu ochii și 

cu.- inima, fantastica bătă
lie de la Hamburg. Micul 
ecran ne-a adus-o in casele 
noastre.

Niciodată, poate, o echipă 
românească nu a fost su
pusă unul mai mare efort 
de voință, unui consum 
psihic care, la un moment 
dat, părea să ardă tot ce 
era pe teren. Dinamo s-a în* 
trecut pe sine de nenumă
rate ori. A învins in pri
mul rînd, acel gol teribil 
din prelungirile primei re
prize, un gol care amintea 
un alt moment crincen pe 
uh teren vest-german. care 
elimina echipa „roș-albilor“ 
la Frankfurt pe Main. Dar 
această incercare care pu
tea să frîngă echipa n-a 
fost singura. A venit, apoi, 
acel gol rarisim, în care 
Moraru. pină atunci imba
tabil, scapă mingea printre 
mîini. amintindu-le coechi
pierilor săi, pentru a doua 
oară, că llappel nu poate 
fi învins, la sfîrșit. la 3—0, 
o altă serie menită să adu
că victoria unei echipe des,- 
lăntuite.

Dar iată că Cineva de pe 
bancă îl aruncă in teren 
pe micul Țălnar, amintin- 
du-și, poate, de golul de la 
Fraga, care a adus califica
rea echipei noastre. Și Țăl- 
nar. din numai cîteva miș
cări, demonstrează unui 
stadion celebru că poate fi 
mai subtil decit Magath și 
mai calm decit... Becken
bauer. In această clipă s-a 
produs marea euforie dina
movistă așteptată de 25 de 
ani. Ea a culminat cu dri
blingul brazilian al lui Mul- 
tescu, cu fenta aceea care 
nu se va putea uita nici
odată, clnd portarul vest- 
german a fost driblat din 
privite.

(Continuare tn pag a 4-a)

Un singur gind, o singură soluție

în Super-cupa handbalului masculin VICTORIE ÎN PARTIDA CO CIPRD
ECHIPA NOASTRĂ IN... SERIE, A ÎNVINS Fotbaliștii tricolori înaintea ultimei linii drepte

Șl PE CAMPIONII OLIMPICI: ROMÂNIA - R.D. GERMANĂ 20-19
DORTMUND, 2 (prin telefon). 

Asa cum era de așteptat. cea 
de a III-a ediție a „Super-cu- 
Dei campionilor mondiali și o- 
limpici" la handbal masculin 
este urmărită aici cu un enorm 
interes. Un interes ne deplin 
justificat dacă ținem seama 
că la startul întrecerii sînt 
prezente 5 echioe deia califica
te la turneul olimnic (Uniunea 
Sovietică — campioană mon
dială. R. D. Germană — deți
nătoarea titlului olimnic. Româ
nia. Iugoslavia si Cehoslovacia), 
dintre care. în mod aproape 
cert se vor alege cele trei 
laureate ale J.O. de la Los An

geles. Să mai adăugăm că a- 
ceastă mare comDetitie hand
balistică. eăzduită de mai mul
te orașe din R. F. Germania, 
este si ultima dintre confruntă
rile de vîrf ore-olimpice ceea 
ce a determinat oe toti antre
norii naționali sS prezinte aid 
garniturile cele mai bune e- 
vitindu-se chiar si unele asteo- 
tate si. Doate normale nromo- 
vări de elemente tinere.

Astfel în echiDa Uniunii So
vietice sînt Drezenti Dortarul 
Șipenko. iucătorii Kușniriuk. 
Anpilogov. Belov Gatin. Ki- 
deaev. Novitki si alții din lotul 
echipei R. D. Germane, fac car

te Dreibrodt. portarul VVieland
Schmidt. Kruger. La ..plavi"
sînt prezenti celebrii Zovko.
Mladenovici. Jurina. Renici,
iar în echipa Cehoslovadei sint 
rutinatii Liska. Kratochvil. Sa
livar. Cerny si portarul Hirna. 
Cum se vede ..vechea gardă" 
este prezentă peste tot ceea ce 
dă rocurilor o tentă de mare 
tehnicitate sl spectaculozitate. 
O altă constatare dună primele jocuri este, aceea că există un
foarte sensibil echilibru de for-

Hristache NAUM

(Continuare fn pag. a 1-a)

Fotbaliștii tricolori — excep- 
tîndu-i. firește, pe selecționabilii 
dinamoviști, autori, aseară îm
preună cu coechipierii lor. al 
senzaționalei calificări in dau
na campioanei Europei. Ham
burger S. V. — s-au întilnit 
ieri, la București. în vederea 
pregătirii ultimei ..linii drepte" 
a traseului lor în preliminari
ile Campionatului european.

Acest ultim si decisiv par
curs incepe. după cum se știe 
cu meciul Cipru — România 
(din 12 noiembrie), o oartidă 
sinonimă cu o... semifinală de 
cupă, care trebuie neapărat 
cîstigată de fotbaliștii noștri 
pentru a-si putea iuca apoi 
șansele de calificare la Bratis
lava, în ziua de 30 noiembrie, 
în meciul cu echipa Cehoslova
ciei. contracandidată (ca si e-

chioa Suediei) pentru turneul 
final.

întilnirea tricolorilor a fost 
— înainte de toate — emoțio
nantă. S-au întilnit cei mai 
buni fotbaliști ai tării, care sînt 
fn același timp adevărati si 
buni prieteni, si aceasta legă
tură morală are fără îndoială 
o însemnătate reală în lupta 
pentru realizarea obiectivului 
competitional imediat — victo
ria în meciul cu echipa Cipru
lui. soluție unică fără alterna
tivă. pe drumul dorit al cali
ficării.

Plecînd de ia premisa abso
lut obiectivă că meciul este 
foarte greu (rezultatele de ne

Marius POPESCU

(Continuare ia pag 2-3)



CUPA DE TOAMNA"
LA HANCBAL FEMININ

Ieri a începi-1 al patrule

C.N. A.S.E. BUCUREȘTI I

CEI MAI BUNI, MUNTENII DIN VIDRA
intrării în Sala 
din Focșani s-a 

săptăminii
Deasupra 

sporturilor 
montat la sfîrșitul -----
trecute, un panou mare, colo
rat, pe care scria „Cupa satelor 
vrincene". Un mod de a mar
ca un eveniment sportiv de o 
semnificație aparte : sub gene
ricul Daciadei". z în oraș se 
desfășura finala unei competi
ții — ajunsă la cea de a 12-a 
ediție — rezervată locuitorilor 
din mediul rural.

De pe meaturile vrincene au 
sosit săteni — agricultori sau 
podgoreni — de la Tătăranu. 
Milcovu. Vulturu. Gologanu, 
Popești — comune situate la 
șes, din Străoane. Cotești, Pău- 
nești Năruja. Valea Sării. Vi
dra. Unii, in treninguri multi
colore, alții cu sacoșe in care 
se aflau pantofi de sport, 
mingi, pantofi cu cuie, echipa
ment S-au adunat cu toți 
(aproape 400) in Sala sportu
rilor „Vrancea". unde au fost 
felicitați — erau doar finaliștii 
cupei, cei mai buni dintre cei 
care participaseră la fazele pre
mergătoare 
fost 
care

după care 
invitați pe bazele din 
urmau să găzduiască

au 
ora? 

in-

La Predeal

0 REUȘITĂ FINALĂ

trecerile. Ne-am dus kz hand
bal. Ni se explică faptul ei 
s-au format două serii cu cîte 
4 echipe masculine, a doua zi 
fiind programată finala intre 
primele clasate. La fete tur
neu' între 7 echipe sătești. Pe 
marginea terenului, prof. Radu 
Georgescu, de la C.S.Ș. Foc
șani : „N-ar fi prima dată că 
în Vrancea se găsesc elemen
te de perspectivă In competi
țiile «Daciadei*. Așa că m-am 
prezentat de dimineață și vă 
asigur... n-am făcut drumul In 
van“. Ni se face cunoștință, la 
c altă bază, cu profesorul Ma
rin Apostu. profesor în Milco- 
vu. „Spuneți-ne, ce baze sporti
ve aveți in comună?" Notăm că 
la Milcovul cit și în satele 
componente. Răstoaca și Golo- 
ganu. există terenuri bitumina
te pentru volei, handbal, tenis, 
terenuri de fotbal !. Fiecare 
așezare cu echipă de fotbal în 
campionatul județean, cu spor
tivi remarcați la diferite dis
cipline. ajunși chiar în faze 
finale pe țară. In altă ordine 
de idei, o precizare: la com
petiție au luat parte nu nu
mai săteni — copii și tineri, 
fii ai satului — ei și alți lo
cuitori. Ne dă exemple profe
sorul de educație fizică Petre 
Mănăilă din comuna Vulturu 
(pe care il vom vedea mai tir- 
ziu cu două cupe — la hand
bal băieți și fete), prezentin-

REZULTATE TEHNICE

Handbal: Vulturu (f+m); 
tjolel: Năruja (b), Odobești — 
Liceul Agroindustrial (f); te
nis de masă: Felicia Trifan 
(Cotești), M. Budur (Vidra); 
atletism — femei: 100 m Le- 
nu ța Mărică (Vidra), 800 m 
șl greutate: Steluța Rață (Vi
dra); bărbați: 100 m S. Ghiță 
(Vidra), lungime șl greutate: 
N. Vasilache (Vidra); 1500 m 
L Cojocaru (Gura Caliței).

du-ne dintre sportivii comunei 
un profesor — Radu Marian, 
un învățător — Stanei loniță. 
un inginer agronom — Mitică 
Ichim.

„Cupa satelor vrincene" o 
luat sfîrșit duminică la prim 
cină sportivii — premiați sau 
nu — au plecat mulțumiți spre 
casă. Succese au 
(după cum vedeți 
tehnică)- cei din Vulturu 
Vidra, tn final, ni 
si amintim și de 
torva profesori de 
zică care muncesc 
eu sîrg si succes.
facem: Marin Apostu (Milco- 
vu), Petre Mănăilă (Vulturu), 
Ion Soare (Vidra). Gh. Petres
cu (Cotești). Adăugăm ceva, 
însă, referitor la competiție : 
participare slabă la trintă și 
atletism — discipline „cu pri
ză* în mediul sătesc.

Modesto FERRARINI

înregistrat 
in caseta 

fi 
s-a sugerat 
numele ci- 
educație fi- 
in comune. 

Ceea ce

A CUPEI LUCRATORILOR
DIN COMERȚ

Djpă finalele Campionatelor republicane și ale „Daciadei"

Bazele sportive și locurile de 
agrement din Predeal și din Îm
prejurimi au cunoscut la finele 
săptâminii trecute o mare aflu
ență de Iubitori ai exercițiului 
îiziț. Aceasta pentru că simbătă 

luminică s-au desfășurat aici 
genericul „Daciadei”, intre-

fizic, 
și di 
sub' _ . ___  .____
cerile finalei pe țară a’ „Cupei 
lucrătorilor din comerț”. Peste 
340 de sportivi din toaie județele 
țării, reprezentind mii de tineri 
participanți la fazele preliminare, 
au venit să-și dispute întiietatea 
intr-un adevărat buchet de pro
be, care au alcătuit programul. 
Astfel, la Liceul din Predeal 
s-au intilnit jucătorii de tenis de 
masă, în jurul arenei de la Pi- 
rîul Rece — popicarii, pe stadio
nul orașului crosiștii și fotbaliș
tii, iar la Casa de cultură — 
practicanta sportului minții, șa
hul. A avut, de asemenea, loc 
șl o probă In care lucrătorii din 
comerț și-au dovedit măiestria 
In servirea publicului. Peste tot 
Întrecerile au fost urmărite de 
un numeros public spectator. Se 

a sublinia buna organl- 
competlțiilor, asigurată de 
județean de turism Bra-

cuvine 
xare a 
Oficiul 
fOV.

După __ _______ ,
cea mal înaltă treaptă a podiu
mului de premiere au urcat, du
pă cum urmează: la șah — Geor- 
geta Morărița (Suceava) șl M. 
Burecea (Predeal); tenis de masă 
— Elena Pavel (București) șl S. 
Alexandru (Mureș); la Indemî- 
nare — Rica Popescu (Predeal) 
șl M. Vlădilă (Ploiești); cros — 
Doina Lar (Cluj-Napoca) șl M. 
Vlădilă (Ploiești); popice — Io- 
landa Lăcătuș (Satu Mare) șl T. 
Mierla (București). întrecerile de 
fotbal au revenit reprezentativei 
municipiului București, tn clasa
mentul pe județe, pe primele 
trei locuri s-au situat: București, 
Brașov. Cluj.

L CODLEANU — coresp.

două zile de concurs, pe

CICLOCROSIȘTII AU TRECUT UN EXAMEN GREU
Desfășurate în pitorescul ca

dru natural al Poienii Brasov, 
pe un traseu de 3 000 m. care a 
fost parcurs de mai multe ori. 
in funcție de categorie, finalele 
Campionatelor republicane și ale 
„Daciadei” la ciclocros au prile
juit întreceri deosebit de atrac
tive.

Concursul republican 
niorilor mici a adus la 
de concurenti. După 
strînsă, a cîștigat 
Kovacs (Voința 
de C. Adam (C.S.M. 
poca) G. Gheorghiu 
București) Fl. Beraru 
Suceava) VI. Bota (Olimpia) și 
T. Enescu (Metalul Plopeni).

Cursa juniorilor mari. în care 
au concurat 17 cicliști, a prile
juit o dispută foarte echilibrată 
pentru atribuirea titlului de 
campion republican si al ..Da
ciadei". Conform previziunilor, 
a cîștigat 
al acestei generații 
Vladimir 
București), care a realizat si cel 
mai rapid tur pe cele trei ca
tegorii (7,01 sec.), urmat de M. 
Aldulea (CIBO Brașov). G. Ca- 
loji (Voința Ploiești). M. Mirea 
(STIROM). Gh. Filip (Voința 
București) si A. Florea (Voința 
Cluj-Nanoca).

Cei 22 de cicliști seniori, ca
re au luptat pentru titlul de 
campion republican si al ..Da
ciadei". au avut de parcurs 24 
de kilometri, pe un traseu deo
sebit de dur. care a triat sever

iu-al 
start 42 
o luptă 
Ludovic 

Arad), urmat 
Cluj-Na- 

(Vointa 
(C. S.

liderul incontestabil 
de cicliști. 

Buduroi (STIROM

Tn etapa a III-a a „Cupei de 
toamnă" la handbal feminin 
(competiție rezervată divizionare
lor „A”, tn alcătuirea cărora nu 
sînt incluse jucătoarele 
nate tn reprezentativa 
s-au înregistrat următoarele 
zultate:

SERIA I

selecțio- 
țării) 

re

PROGRESUL BUCUREȘTI 
TEROM IAȘI 22—22 (In etapa 
terioară, In partida de la 
huși: Textila — TEROM 23—23 și 
nu 25—23 tn favoarea gazdelor 
cum greșit ne-a Informat cores
pondentul nostru).

an- 
Bu-

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— ȘTIINȚA BACAU 28—13. Prin
tre marcatoare: Vasilache 8, Dl- 
mofte 4, respectiv Voinea și Șuș- 
tac cite 4.

TEXTILA BUHUȘI — CONFEC
ȚIA BUCUREȘTI 18—22. (I. VIE- 
RU — coresp.).

SERIA A Il-a

CONSTRUCTORUL TIMIȘOA
RA — RAPID BUCUREȘTI 2»—20. 
Printre marcatoare: Pălici 11, 
Torjoc 9, Coiocărița 4, respectiv 
Grlgore 2, Dobre 4, Aelenel 4. 
(C. CREȚU — coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — RUL
MENTUL BRAȘOV — 
PAUȘ — coresp.).

31—24. (I.

VÎLCEA —
28-18. Prin-

CHIMISTUL RM.
A.E.M. TIMIȘOARA 
tre marcatoare: Maria Petre 6, 
respectiv Boici 7. (P. GIORNOIU 
— coresp.).

„CUPA ROMÂNIEI1

SI ULTIMA ETAPĂ
*

DIVIZIONARĂ LA SCRIMĂ

Primul joc. prima surpriză ! 
Astfel a debutat cel de al pa
trulea turneu al Diviziei „A“ la 
polo — seria I, care a avut ieri, 
la bazinul Floreasca din Capita
lă, o „zi lungă*, cu două reu
niuni.

C.N. A.S.E. BUCUREȘTI — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 11—8 (2—2, 
- ' ‘ ' 6—4) ! Pentru a doua

pînă 
foarte 

bucureșteană

1-1, 2-1, 
oară în „maratonul* de 
acum a! campionatului, 
tînăra garnitură 
gustă din cupa victoriei, acesta 
fiind însă cel dinții succes con
vingător ai său. Bădeanu (re
marcabil debut). Voicu, Angeles- 
cu, Baîanov, Necula și ceilalți 
au înotat mult și cu folos, au 
combinat frumos și eficace, lar 
portarul Rujan și-a făcut dato
ria. ‘
mai 
doi, 
fața ___  ________ „ .
tat — din nou ! — un efectiv 
incomplet. Au înscris Bădeanu 4, 
Voicu 2, Lăutarii 2, B. Tufan, 
Popa, Angelescu pentru învingă-

C.N. A.S.E. a dominat tot 
clar Inceplnd din sfertul 
lmpun!ndu-se de justețe tn 
unei formații ce a prezen- 

- din nou I

torl. Olp® 
StankovleB 
Șt. Kat-J 

STEAU.® 
(1—2, 3—11 
spectaculcl 
fără corn® 
loe cînd a 
pioana, bl 
cesteia del 
rutina, val 
să-și spun! 
era 4—4. (I 
unele eoni 
parte șl dl 
și ratat rl 
intervenind 
șuturile dl 
punctelor I 
Dan 3 — 1 
ai Invingăl 
gureanu, tj 
but al ori 
bune, la s| 
leș 2. Au I 
Gere.

PROGRES 
CRIȘUL O 
3—8, 3—2, I

Notații la turneul bucurește

PUȚINE ASPECTE POZ

a fost ne- 
Pe ixxjiu- 
urcat ace- 
trecut. In

concurentli. determinînd si nu
meroase abandonuri.

A cîștigat. ca sl anul trecut 
(după ce în turul doi a preluat 
conducerea), dinamovistul Va
lentin Constantinescu.

Păcat că tn această cursă 
campionul juniorilor mari. VI. 
Buduroi. a căzut si 
voit să abandoneze, 
mul de premiere au 
lași cicliști de anul
leeătură cu aceasta, trebuie re
marcat Si faptul că primii trei 
clasați — V. Constantines zii, Șt. 
Bulăreanu. Gh. Butnaru — au 
fost desconeriti si lansați In 
arena marii performante de ini
mosul antrenor Constantin Cio
can. de la Metalul Plopeni.

Legat de concursul propriu- 
zis. ne exprimăm îndoiala că 
participarea în două zile con
secutive de întreceri, cu un 
interval de odihnă minim. — 
Pe un traseu foarte dur. care 
solicită la maximum — a tină- 
rului VI. Buduroi este atît în 
folosul lui cît si al asociației 
din care face parte. Talentele 
în acest sport foarte greu sînt 
puține si trebuiesc tratate cu 
multă grijă.

Concursul republican de ciclo- 
cros a beneficiat de o excelen
tă organizare si o bună brigadă 
de arbitri asigurate de Federa
ția română de ciclism. în cola
borare cu C.J.E.F.S. Brașov și 
asociația CIBO Brașov.

Inceplnd de azi șl pînă dumi
nică, sala Floreasca din Capita
lă va fi gazda ultimelor asal
turi ale floretistelor și floretiști- 
lor din anul competițional In 
curs. Astfel, astăzi, de la ora 8, 
floretiștli vor evolua in cadrul 
fazei finale a „Cupei României”, 
importantă competiție individua
lă, pentru a desemna cîștlgăto- 
rul ediției 1983. Mîine, după a- 
celașl program, pe planșe se vor 
afla floretlstele tn aceeași pres
tigioasă întrecere. Simbătă șl 
duminică se va disputa ultima 
etapă, a treia, a Diviziilor națio
nale „A” șl „B“ la ambele arme 
de floretă, tn urma căreia vor 
fi desemnate echipele campioa
ne la floretă masculin șl femi
nin pe anul 1983.

Două echipe — Universitatea 
Cluj-Napoca șl Olimpia Bucu
rești — au Încheiat neînvinse al 
doilea turnau al campionatului 
național de baschet feminin, dar 
marea performeră a respectivei 
Întreceri, desfășurată In sala 
Floreasca, este formația Chimis
tul C.S.Ș. Rlmnicu Vîlcea, autoa
re a două victorii (asupra Sp. 
studențesc București șl C.S.U. 
Ploiești), aplaudată la „scenă 
deschisă” pentru prestațiile sale. 
Excepțional de tînăra echipă vîl- 
ceană (media de vîrstă: 16,9 ani !) 
și antrenorul ei (Al. Moise), au 
demonstrat că s-au pregătit cu 
sîrguință nu doar pentru pro
movarea în Divizia „A” (unde 
au ajuns anul acesta), ci șl pen
tru rămtnerea în competiția de 
elită a baschetului nostru femi
nin.

Dacă Chimistul a fost revela
ția turneului, 
Universitatea 
ța București 
reștl — și-au 
ra Ia locurile 
mentulul. Clujencele. cărora legi
timarea Gabrielel Kiss le-a adus 
o importantă contribuție la În
tărirea potențialului, au mani
festat o formă sportivă ridicată; 
la Voința București, promovarea 
ă două jucătoare tinere (Elena 
Vasile — junioară șl Margareta 
Anghelina) a produs o vizibilă 
Înviorare a jocului (șl sperăm 
că procesul de împrospătare a 
echipei nu se va opri aici); O- 
limpia București, pe linia unei 
preocupări mal vechi, Insistă In

alte trei echipe — 
Cluj-Napoca, Voln- 
șl Olimpia Bucu- 
anunțat candidatu- 
fruntașe ale clasa-

a

Horațiu SIMA

BOXERI ROMANI

IN TURNEE INTERNAȚIONALE
in această perioadă o serie 

de boxeri români vor lua parte 
la diferite turnee internaționale 
pește hotare.

Se află la Budapesta, pentru 
a participa la turneul organizat 
de clubul Honved, un grup de 
boxeri români format din Ma
rian Finălan, Marian Rotaru, 
Mircea Micloș, Gigei Didiță, 
Mihai Gruescu și Pamfil Fe- 
dea. Antrenor : Vasile Mariu- 
țan.

între 7 și 13 noieiiibrie se va 
disputa în Polonia tradiționa
lul turneu „Felix Stamm”, la

V»
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~ dintre acestea. Dai cîțlva bani, dar nu...

£ J face 1 g> 7 — 7 D/VDiz-c _______ <

care antrenorul Calistrat Cuțov 
va prezenta tn concurs urmă
torii boxeri : Gică Agrigoroaie, 
Eugen Preda, Mihai Constan
tin, Nicolae Motrogan si Cristi
an Maxim.

Intre 22 și 27 noiembrie vor 
evolua la Lodz (Polonia) Al. 
Șchiopu, N. Balaban, I. Pe
trescu, P. Fedca și G. Mihnea. 
Antrenor : M. Diaconescu.

La „Ring Sofia" vor 
zenți : V. Iordache, Cr. 
ghișor, G. Hudiștcanu, 
gigan și Gh. Encuna. 
nor : C. Anton.

La Belgrad se va desfășura 
„Mănușa de aur", între 24 șj 
29 noiembrie. Din țara noastră 
vor participa : M. Vișan, Gh. 
Simileac, I. Panaite, E. Țențea 
și I. Cirlan. Antrenori î O. 
Tabără și C. Ciucă.

fi pre- 
Gheor- 
D. Lu-
Antre-

BASCHET. BUTURUGA MICA răstoarnă 
carul mare. Iată an proverb care se po
trivește bine intîmplărilor din campionatul 
nostru feminin de baschet, mal ales după 
cele petrecute Ia ultimul turneu bucureș- 
tean. Printre noile promovate tn prima di
vizie se află și formația Chimistul — C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea. Ajunse în elita baschetbaliste
lor, tinerele eleve din orașul de pe Olt 
și-au luat rolul In serios șl, tată, In tur
neul de la București au reușit să contra
zică pe cei care le preziceau o viață scurtă 
în Divizia „A”, tn sala Floreasca, sporti
vele pregătite de A. Moise au înregistrat 
două victorii de prestigiu In fața unor e- 
chipe cu vechi ștate tn prima divizie a 
țării cum sînt Sportul Studențesc (fostă 
campioană a țării) șl CJS.U. Ploiești. Iată 
succese care au făcut ca partenerele de 
întrecere ale tinerelor baschetbaliste să 
privească mult mai serios meciurile cu 
Chimistul, deoarece proverbul de mai sus 
mal poate fl repetat

CĂLĂRIE o NOUA SECȚIE s-a Înfiin
țat la sfîrșitul săptăminii trecute la Insti
tutul agronomic „N. Bălceseu* din Capita
lă, tlnăra grupare propuntndu-șl o largi 
activitate sportivă de masă șl d» perfor
manță. Dlspunind de ajutorul antrenorului 
Alexandru Longo, de o bună bază mate- 
rlală, această secție arc toate condițiile ca 

g tn viitorul sezon competițional să pășească

8

$

$

va

eu dreptul « ÎN TIMP CE UNU ÎNFIIN
ȚEAZĂ. alții... desființează — ne asigură 
corespondentul nos»ru Cseke Sandor din 
Salonta. Deși tn urmă cu dteva luni cri
ticam lipsa de Înțelegere a conducerii Li
ceului agroindustrial din localitate față de 
activitatea hipică, aceasta a rămas In con
tinuare indiferentă la apelul nostru, eu 
toate că pentru elevii unul liceu cu profil 
agroindustrial problemele legate de creș
terea calului șl obținerea performanțelor 
ar putea constitui, tn același timp, șl un 
prilej de Instruire profesională. Poate că 
la acest al doilea semnal al ziarului, 
binevoi să devină mal receptivă...
HANDBAL la rm. vîlcea — munici
piu CU APROAPE 90 000 DE LOCUITORI 
— s-a disputat un concurs Internațional de 
handbal feminin. In mod obișnuit organele 
locale ale mișcării sportive popularizează, 
intre alte mijloace, șl prin afișe, cu mult 
timp Înainte, manifestările respective. De 
data aceasta am văzut destul de puține afi
șe in Rm. VUcea. Am aflat șl cauza: s-a 
stabilit ca afișajul să fie realizat doar prin 
intermediul Casei de culturi a sindicate
lor, contra unei sume (0,85 lei) pentru fie
care afiș. Deși C J.E.FS. Vllcea a plătit 
tot ce i e-a pretins de Casa de cultură, 
această Instituție a ținut afișele — cele 
mal multe — undeva pe o masă, Intr-un 
birou, in oraș fiind plasate foarte puține

^\\\\\\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\X\\^ XX\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

POPICE. AUTOR AL UNOR REZULTATE 
VALOROASE, veteranul echipei reprezen
tative de popice, Gheorghe Silvestru, a fost 
liderul formației noastre în dubla întilnire 
cu selecționata Ungariei, desfășurată sîm- 
bătă șl duminică pe arena Voința din Plo
iești, unde a realizat 932 șl 928 p.d. Toate 
ar fi fost bune șl la locul lor dacă spor
tivul menționat s-ar fl reîntors la echipa 
sa, Chimpex din Constanța, șl nu ar fi 
luat trenul către Tg. Mureș, unde se an
trenează împreună cu popicarii de la E- 
lectromureș Încă de la începutul actualu
lui campionat divizionar. Ce s-a întimplat 7 
Am aflat că după o ceartă zdravănă In 
familie, Gheorghe Silvestru s-a supărat pe... 
toata lumea șl a plecat la Tg. Mureș. Nea- 
vlnd dezlegarea respectivă, el face tușă, 
așteptind ca alții să-l rezolve problemele. 
De neînțeles este și faptul că cel care ar 
trebui să-l corijeze comportarea Închid o- 
chll la asemenea atitudini. Clne-l va des
chide 7
MOTO. UN RECORD IN MATERIE DE 
ABSENTE s-a înregisirat duminică la „Cu
pa Steaua” la motocros, desfășurată pe un 
traseu ales tn incinta stadionului Metalul 
din Capitală, tn prezența a cîtorva mu de 
spectatori. Oblșnuițl a-1 vedea mereu In 
concurs, de această dată au lipsit de la 
start reprezentanții secțiilor moto Flacăra- 
Automecanlca Morenl, C.S.M. Borzești, 
I.T.A. Tg. Jiu și I.U.P. Băi col, din motive 
pe care nu le cunoaștem încă. Nu putem 
crede, insă, că toate aceste secții au scuze 
Întemeiate pentru neprezentarea la o com
petiție căreia organizatorii i-au asigurat 
condiții bune.
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ADMINISTRAȚIA di stat loto pronosp
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 2 NOIEMBRIE 1983 : EX
TRAGEREA I : 45 31 30 28 36 
29. EXTRAGEREA a II-a : 43 11 
9 6 26 13. Fond total de cîști- 
guri : 1.064.682 lei, din care : 
234.113‘lei, report la categoria 1 
și 4.317 lei, report la categoria 
a 2-a.

PRONOSTICURI..

Pentru participanțli la 
vul concurs Pronosport i 
sfîrșitul acestei săptămîni 
— ca sursă suplimentară 
splrație — pronosticurile 
de actorul Enache Manea 
Teatrul „Ion Creangă” din 
reștl:

atracti- 
de la 
redăm 
de in- 
făcute 

, de la 
Bucu-

2; n.I. Ascoll — Torino X, 
Florentina — Catania 1: III. Inter 

— Milan 1. X; IV. Juventus — 
Verona 1, X; V. Lazio — Avellino

X;' VI. Napol 
Sampdoria —J 
Udinese — fii 
— Cesena X;| 
ta 1; XI.
mo V. X;
„Poli* Tim. 11

ÎN ATENȚl 
LOR: • Deo 
din concurși 
ieri s-au în el 
tîrzii, rezultai 
recepționate î 
mînd a fi pd 
ceastă rubrica 
mologării cîș 
de simbătă b. 
Meciul de fl 
neva — Șahtî 
în programul 
sport de l^r 
marți 1 noier 
mai devreme 
inițial; confo 
meciul a fos 
curs, toți pai 
pronostic exa 
semnul jucat.



campîonatul de polo „

OINȚA CLUJ-NAPOCA11
dan 6, Costrăș 5, Kovacs 2, Me- 
zaroș 3, Garofeanu (C), Florin- 
cescu 3, Bărbulescu 3, Tătaru 2, 
Mușat 2, Ivănescu. Au arbitrat 
V. Median — V. Burdea.

INDUSTRIA LINII TIMIȘOARA 
— RAPID BUCUREȘTI 8—14 (0—2, 
2—4, 2—4. 4—4). Au marcat Niță 
3, Gaiță 3, E. lonescu 3, Arsene, 
R. Tufan, JIanu, Schervan, Chi
ri ți (R), Ad. Munteanu 4, Grecu 
2, Andreescu, Fărcuță. Arbitri: 
B. Băjenaru — A. Soos.

După-amiază. în cel mal dispu
tat joc, RAPID — STEAUA 9—4 
(2—1, 4—2, 2—0. 1—1). Celelalte 
rezultate: I.L.T. — DINAMO 
12-21 (0-7, 4—5, 5—6, 3-3), VO
INȚA — CRIȘUL 8—13 a—4, 2—2, 
0—4, 5—3) șl C.N. A.S.E. — PRO
GRESUL 5—9 (0—2. 2—3, 2—2,
1-2).

3. I
I
I
I
I
I

Gee RAFFCHJ

-3, 
ir-

Astâzi. 
Steaua, 
derbyul 
17,30) Șl

de la ora 15.30: I.L.T. — 
Crișul — -C.N. A.S.E., 

Rapid — Dinamo (ora 
Progresul — Voința.

I

i ,,A“ de baschet (f)

I 
I

MULTE NEGATIVE! I

Dupâ etapa a 11-a a Diviziei . Au

nr rum auri ir pfvfniph IA TURAUA MUIRMAIĂ fi AYI 11111“ CRAII1VFAMUt DUn AUuUK, ntvLIiinCP1 LA lUltAJIA nUiniYlALA H „HAIJLUI uKAllLI VLAIi...

• Și echipele „mici<< pot practica un fotbal bun • Steaua și Sportul studențesc în pierdere de ritm

9. Mobila S.M.
10. C.S.U. PI.
11. Comerțul Tg. M.
12. I.E.F.S.

xasperanta imprecizie în aruncă
rile la coș (Sp. studențesc — Pro
gresul 47—45, după prelungiri !), 
în mal toate intîlnirile s-au co
mis Inadmisibil de multe greșeli 
de tehnică, apărarea în zonă (de 
cele mal multe ori pasivă) a 
predominat, puținele jucătoare 
cu talie înaltă încă bat pasul pe 
loc (de pildă Rodiră Chepețan, 
de la Universitatea Timișoara), 
baschetbalistele cu precizie în a- 
runcările de la distanță pot fi 
numărate pe degete.

Iată doar citeva observații pe 
care le-am dori infirmate — mă
car In parte — la viitorul turneu 
(Rimnicu Vîlcea, 10—13 noiem
brie). tn cursul căruia vor avea 
loc meciurile dintre fruntașele 
clasamentului.

Dumitru STĂNCULESCU

CLASAMENT

7 7 0 561 :308 14
7
7
7
7
7
7

8. Chimistul Rm. V. 7
7
7
7
7

U* Cj.-Napoca
2. Voința Buc.
3. Olimpia Buc.
4. Sp. studențesc
5. Crișul Oradea
6. Progresul Buc.
7. Unlv. Timiș.

1 
2 
2
4
5
5
5
5
6
7

481 :340 
4811375 
398:365 
487 :452 
405:428 
423:470 
362:438 
374:515 
405:476 
327 :420 
406:523

BEZJ3

Divizia „A" la

I
I
I
I
I
I
I

14
13
12
12
10

9
9
9
9
8
7

I
I
I

Atenția marii majorități a 
iubitorilor fotbalului a fost 
îndreptată marți spre Nord- 
Vestul țării. Pentru eă la Ora
dea și Baia Mare s-au jucat 
meciurile-derby ale etapei a 
11-a. Acojo au evoluat echi
pele aflate pe primele două 
locuri ale clasamenutlui. Steaua 
și Sportul studențesc, forma
țiile cele „grele" ale campio
natului, cu destui internațio
nali în rîndurile lor și ambele 
cu veleități la titlul de cam
pioană. Dar atit Steaua (lide
rul actual), cit și Sportul stu
dențesc (fostul lider) au pă
răsit terenul învinse de for
mații aflate în vervă 
bită.

Bihorenii au pornit 
cum ne-au obișnuit în 
campionat, au marcat un gol- 
trăznet, după care. Invățînd 
din pățanii mai vechi, și-au 
mai strins rîndurile pentru a-1 
apăra pină în nîinutul 90. Ei 
n-au mai riscat ca altă dată 
și au Teusit să cîștige în fața 
unei echipe Steaua lăudată în 
ultimul timp. Dar, se oare, 
lui Lăcătuș. Petcu. Pițurcă si 
celorlalți componenți ai lotului 
din Ghencea nu le... priesc 
laudele ! Steaua a rămas, în 
continuare. ne primul 
numai că evoluțiile ei, 
meciurile cu Jiul si F.C. Bihor 
sînt foarte departe de ceea ce 
a arătat echipa în partida 
aceea etalon cu Dinamo din 
cuplajul interbucureștean. Care 
să fie. oare, adevărata 
Steaua ? Probabil că va 
să mai așteptăm pentru 
mi răspunsul exact.

Ceva mai la nord, sub Dea
lul Florilor, l-am redescoperit 
cu toții pe... Paul Popescu de 
la acea echipă Metalul din 
Pantelimon. care ne Incinta cu 
fotbalul De care-1 practica, in
diferent cu cine juca. Cîndva 
antrenorul Paul Popescu afir
ma că un foarte bun jucător 
de fotbal trebuie, mai întîi de 
toate, să-și însușească arta

hochei

deose-

lansați, 
acest

loc, 
din

echipă 
trebui 
a pri-

NEÎNVINSĂ: 6-1 CU S.C. MIERCUREA CIUC
n).

țva 
jste

EA 
-0). 
are 
nt$ 
nat 
>rie

categorică, prin gaturile mar
cate de : Nistor 2, Popescu, 
Gerczuly, Cazacu și V. Huțanu, 
respectiv E. Antal.

A condus N. Enache, ajutat 
de J. Becze și M. Dinu. Acum 
în clasament Steaua conduce 
detașat cu 
Miercurea 
București, 
puncte.

DINAMO 
GHEORGHENI 
3—2, 4—3). Victorie meritată a 
dinamoviștilor. care au mani
festat unele slăbiciuni în apă-

20 p. față de S. C. 
Ciuc și Dinamo 

ambele cu cîte 14

AVlNTUL 
11—6 (4—1,

TRU GIMNASTICĂ
IO-

$1 
mi
ști a
Se 

*stă

de 4—6 ani. Selecția va avea 
loc Dină la 15 noiembrie. In 
zilele de luni sl 1oi (între o- 
rele 11.30—13 30). la Palatul 
sporturilor si culturii (Parcul 
Tineretului) din Capitală.

A UN NOU PRILEJ DE
vn. 
iii. 
'ese 
an
ii a-

numai
joaca

Cu suma de 
10 lei, oricine 
poate cîștiga
AUTOTURISME 
cia 1300° £
PREMII IN BANI, va
riabile și fixe, în frun
te cu cele de 50.000 
lei. ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE - sîm- 
bătâ 5 noiembrie 
1983.

rare permițînd curajoasei for
mații din Gheorgheni să în
scrie de citeva ori si atunci 
cînd, poate, nu ar fi fost ca
zul. Au marcat : Tureanu 3, 
Pisăm 2, Costea 2, Solyom, 
Bejan, Csiki si Bacso. respec
tiv Gergcly 2, Suket, Kollo, 
G. Pall, Sandor. A condus M. 
Dinu, ajutat la cele două1 linii 
de A. Balint și Gh. Lupu.

DUNĂREA GALAȚI — PRO
GRESUL MIERCUREA 

(0—3, 1—0, 1—5).
Miercurea Ciuc a confir- 
formă bună în care se 
Gălățenii au jucat foarte 
arătîndu-se mult prea in- 

prea individualiști și 
fost

CIUC
Echipa2—8 

din 
mat 
află, 
slab, 
fatuați. . 
neatenți în apărare. A 
cel mai slab meci al echipei 
locale din acest 
marcat Jakab 3, 
Frakab 2, Peter, 
Liga si Dumitriu. A arbitrat : 
Șt. Enciu, ajutat de Gh. Micu 
Si E. Both.

sezon. Au 
Szentes 2, 
respectiv V.

T. SIRIOPOL-coresp.

FRUMOASE SATISFACȚII!

.DUMINICĂ

MARI

PROCURAȚI-VĂ DIN TIMP BILETE CU NUMERELE PREFERATE!

preciziei pasei. Puține 
au greșit băimărenii lui 
partida cu 
Prin acest 
locului i-au 
negrii- din 
au reușit să arate Întregii țări 
— prin intermediul micilor 
ecrane — ceva din frumusețea 
fotbalului. Au jucat cu o dă
ruire exemplară, au alergat 
pină la epuizare, s-au dublat 
Si... triplat ctnd era nevoie, au 
făcut marcaj strict si un pre
sing eficient — din care s-a 
născut golul egalizator al lui 
Muresan. Apoi au reușit prin 
Tulba unul dintre cele mal 
frumoase goluri ale actualului 
campionat (un voleu bun de 
dat ca 
vor să 
care a 
echipă 
formă.

Steaua si Sportul studențesc

Sportul 
element 
depășit 
Regie.

pase 
in 

studențesc, 
esențial al 
ei pe „alb- 
Băimărenii

exemplu copiilor care 
tnvete fotbal). prin 

fost îngenunchiată o 
In evidentă scădere de

au pierdut. Au profitat F.C. 
Bihor și Politehnica Iași, care 
le-au egalat Ia puncta] (15) In 
fruntea clasamentului. Si orice 
se va Intimpla In viitor, echi
pele din Oradea și Iași sint. 
indiscutabil. REVELAȚIILE a- 
cestei toamne fotbalistice, fapt 
ce merită să fie 
Încă

Al 
teres 
Sud. 
Vilcea.. Oblemenco a dat Ia
răși piept cu fosta lui echipă 
de suflet. Șl iarăși a pierdut 
Oricine își poate da bine sea
ma ce-i acum în sufletul an
trenorului 
lături de 
putem să 
satisfacția 
craiovenilor la tempoul 
care le-a 
succese, atît pe plan intern, cit 
sl în confruntările internațio
nale.

evidential
o dată.
doilea ,.pol“ de 
al etapei s-a 

pe Valea Oltului, la Rm.
mare ln- 

aflat In

Chimiei. Sîntem a- 
necazul Iul. dar nu 
nu ne manifestăm 
pentru REVENIREA 

lor 
adus semnificative

La Rimnicu Vîlcea. Lung a 
apărat un penalty 1 E foarte 
bine că Lung apără totul

Tot la Rimnicu Vîlcea. Ste
fănescu a jucat pentru... ma- 
luscule. E foarte bine că 11- 
bero-ul numărul 1 din fotba
lul nostru se află în plenitu
dinea forțelor lui.

Si tot pe stadionul din Ză
voi. Cămătaru a marcat un 
gol. E bine așa.

E bine, pentru că in această 
lună noiembrie fotbalul nostru 
ARE MARE NEVOIE de un 
Silviu Lung mai stăpîn Pe el 
ea oricind. de un libero de 
eare să nu treacă nimeni, de 
un Cămătaru ca ne „Rasun- 
da“. viguros, tenace si cu pof
tă de gol.

Bat la ușă meciurile de ia 
Larnaka si Bratislava. De a- 
ceea ne bucură revetairea 
turața normală a ..axului" 
trai craiovean.

la
cen-

Laurențiu DUMITRESCU

NOTE PE MARGINEA ETAPEI

Cămătaru, spiritul de echipă
mismuluL 
versitatea 
răspunde 
Încurajăm

și ,,minjn“
al partidei 

. Vilcea : Că- 
(cedînd locul 
Săndoi) pri-

Universității

unora. 1 
Craiova 

cu fapte.
Si noi.

• • •

Uni
ți 
O 
a-

plaudind-o din acest 
colț de pagină.

S. TRANDAFIRESCU

Anonimii nu s-au speriat
Min. 81 

de la Rm. 
mătaru 
tinărului 
mește aplauze la scenă 
deschisă din partea 
tribunelor. Impetuosul 
atacant din Bănie și al 
echipe naționale, aflat 
lntr-o excelentă dis
poziție de ioc, ineînta- 
se publicul prin sprin
turile prelungite pe 
contraatac, prin „în
crucișările" cu Geol
gău, Ticleanu șl chiar 
cu ' 
ră 
ta 
al 
am ____ ___
finalul partidei, 
obiectivul public 
cean, trectad peste ne
cazul pricinuit de „ra
teurile" echipei favori
te, a găsit resursele 
necesare de a recu
noaște adevărata VA
LOARE ; la care tre
buie să răspunzi tot 
cu VALOARE. risipa 
de energie neputtad 
înlocui acest parame
tru de calitate. Cu al
te cuvinte, 1 se dădea 
Cezarului ce 1 se cu
venea, fiindcă Univer
sitatea Craiova a 
marți in toate 
bună decît echipa 
Zăvoi. Studenții 
Bănie nb-au (re) arătat 
la Rm. Vîlcea acea li
niște înainte de joo șl 
pe timpul lui. stăplnl- 
re de sine și decizie 
în momentele cele mai 
grele ale partidei, gîn-

Cirțu, care crease- 
momente de panică 
sistemul defensiv 
Chimiei. Aplauze 
auzit însă si ta 

ctad 
vil

fost, 
mai 
din 
din _

e-dire și precizie in 
laborarea acțiunilor 
tensive, prestația echi
pei lor apropiindu-se 
de bunele partide fă
cute nu demult.

Frumoasa, 
șl muncita 
demonstrează __
cruri de substanță : 1) 
Spiritul de echipă al 
Universității se reface 
după „episoadele" atit 
de neplăcute cu Spor
tul studențesc și Poli
tehnica Iași, craiovenii 
refăcind. tacet-tacet 
terenul pierdut ta lup
ta pentru podium ; 2) 
Acum, în preajma gre
lelor examene ale re
prezentativei. nucleul 
de internaționali (Lung, 
Ungureanu, Negrilă, 
Ștefănescu, Țicleanu, 
Geolgău. Cămătaru), a 
arătat o formă bună, 
remarcată de însuși 
lntrenoirul 
dulescu ; 3) 
de Bălăci 
mai multă 
dă ca certă 
tervențle 
la picior) doi 
Ad. —
luptă cu succes pentru 
titularizare (amîndoi 
foarte buni la Rm. 
Vîlcea — subsemnatul 
tadrepttad cu această 
ocazie 
corectă 
casetei 
vine și 
fee 
scris J),

Iată,

meritata 
victorie 

tnei lu-

de
Mircea 

Acolo 
lipsește 
vreme 
o nouă _ 
chirurgicală 

‘ : ,mînji", 
Popescu și Bica,

Râ- 
un- 
de

(se 
În

nerecepționarea 
prin telefon a 
tehnice) ; Bîcu 
el din urmă 

gol superb a în
că șl Săndoi. 
așadar, pesl-

de camerele de luat vederi
Pentru o promovată, 

ca F.C. Baia Mare, 
disputa cu una dintre 
protagonistele campio
natului (Sportul stu
dențesc) se anunța 
drept cel mal greu e- 
xamen de pină acum 
Mulți se temeau șl de 
faptul că tinerii Iul 
Paul Popescu, adunați 
de prin județ, de la 
Cavnic, Slghet sau VI- 
șeu. băieți talentați 
însă fără experiență, se 
vor intimida de came
rele de luat vederi ale 
televiziunii. „Acest a- 
vantaj teoretic pentru 
oaspeți, televizarea par
tidei — ne spunea 
tatea meciului 
ședințele clubului, 
Gavril Ghirolteanu 
poate deveni cel 
mare ajutor al echipei 
noastre. Un joc bun o 
poate ridica In ochii 
tuturor iubitorilor fot
balului din țara noas
tră !“ Șl F.C. Baia 
Mare a reușit un 1oc 
foarte bun. Spectacu
los, cu tempo, cu șar
je ofensive, un joc de 
angajament total, in 
care tehnica s-a com
pletat cu forța și In
teligenta. F.C. Baia 
Mare a reușit să-și de
pășească .golurile"
(plecarea lui Tătăran, 
retragerea — prematu
ră, am zice — lui Kol
ler, indisponibilitatea 
lui Sabău, operat), a 
reușit să treacă și 
peste., golul primit in

îna- 
pre- 
ing.

mai

finalul primei reprize, 
șl peste necazul mari
lor ratări. (cea a lui 
Tuiba. din min. 10, 
de-a dreptul incredibi
lă !). dovedind că are 
un moral excelent. Si 
aceasta, datorită uni
tății echipei, a încre
derii reciproce dintre 
jucători, antrenori,
conducători și supor
teri. F.C. Baia Mare 
ne-a amintit prin to
cul său frumos de pe
rioada cînd se bătea 
pentru fotbal... S-a 
schimbat mult echipa, 
nu mai ațe valorile de 
atunci, dar a rămas 
neschimbată ideea de 
fotbal-spectacol care 
i-a atras formației ma
ramureșene -meritate 
laude. în trecut, dar și 
în prezent.

Prețioasa victorie de 
marți (chiar “
fost obținută 
unei echipe în 
tă „eclipsă"). 
cu punctul de 
lăți, de sîmbâtă. 
monstreaiă că 
Baia Mare .s-a debara
sat de tracul oricărei 
debutante și a început 
urcușul. „Telerecitalul" 
de marți. neașteptat 
pentru cei mai mulți. 
obligă acum tânăra șl 
talentata formație din 
Nord.

dacâ a 
în fata 
eviden- 
dublată 
la Ga- 

de- 
F.C.

Mircea M. IONESCU

FOTBALIȘTII TRICOLORI ÎNAINTEA ULTIMEI LINII DREPTE
(Urmare din vag. I)

teren propriu a’.e fotbaliștilor 
cipriot! in compania formați
ilor Italiei si Cehoslovaciei fi
ind întru totul grăitoare). cu 
atît mai mult cu cit numai 
soluția victoriei reprezentativei 
noastre se încadrează în ..ecu
ația calificării", tricolorii nu
tresc gînduri care merită — 
socotim noi — să le transcriem 
aici pentru realismul lor. ca si 
pentru atitudinea responsabilă, 
puternic angajată, a fotbaliști
lor noștri In acțiunea care-i 
așteaptă. Costică Stefănescu, 
căpitanul echipei naționale, este 
cit se poate de clar în ceea ce 
gîndeste si spune: ..Dacă avem 
pretenții să mergem la Paris, 
la turneul final, trebuie să în
vingem în Cipru. Calificarea 
subînțelege această victorie pe 
care putem să o obținem si tre
buie să o obținem jucind inte
ligent si cu o dăruire totală". 
La rindul său, Boloni exprimă 
un punct de vedere plin de 
substanță, de adevăr: „Uniți 
perfect —stringindu-ne rînduri- 
le ca în marile bătălii pe care 
echipa țării noastre le-a dus 
cu bine Ia sfirșit — vom în
vinge. Va fi foarte greu, știu 
prea bine acest lucru, dar si la 
Florența, și la Stockholm a 
fost foarte greu, dar am ieșit 
după ambele meciuri cu frun
tea sus pentru că atit pe Sta-

dio Comunale, cit și pe Stadio
nul Rasunda am luptat oină 
la ultima picătură de energie, 
unul neutru toti si toii nentru 
unul, am luptat cu totii pină 
Ia capătul puterilor pentru cu
lorile patriei noastre!" Pentru 
hunedoreanul KIein. un băiat 
interiorizat, cu un caracter pu
ternic. vădit în tot ceea ce 
face, toate gîndurile își au sin
teza intr-un singur cuvînt: 
TREBUIE! „Nu mă gîndesc la 
nimic altceva — spune 
nn pot să mă gindesc 
ceva decit la faptul că 
să ciștigăm in Cipru.

ei — 
Ia alt- 
(rebuie 

... ........... ................. ,__ Avem 
forța morală și fotbalistică pen
tru a învinge si trebuie să în
vingem !“

Așadar, partida cu Cipru a... 
început, intr-un fel.

S-au adunat în 
Lung. Iordache, 
Iorguieseu, Iovan, 
Munteanu II. Ticleanu, Boloni, 
Klein, Hagi, Gabor, Geolgău, 
Cămătaru si Coraș. lor urmînd 
a li se adăgua azi seiecționa- 
bilii dinamovisti după întoar
cerea de la Hamburg.

Tot astăzi. întregul lot 
efectua un control medical la 
Centrul „23 August", va avea 
loc si un antrenament, iar In 
cursul după-amiezii tricolorii 
vor avea o întîlnire cu studen- 
ții-suporteri 'bucureșteni.

Înainte de a încheia aceste 
rînduri, să consemnăm fireasca 
...participare a tricolorilor ia

ieri.
București. 

Ștefănescu, 
Ungureanu,

va

extraordinara încleștare de la 
Hamburg, urmărită, aseară, cu 
sufletul Ia gură, iu transmisia 
TV.

La Hotelul Centrului „23 Au
gust", jucătorii lotului repre
zentativ au... murit și au în
viat.

Liniștiți de siguranța evolu
ției dinamoviștilor în primele 
44 de minute, s-au descumpă
nit, o clipă, la primirea ghinio
nistului gol din ultimele clipe 
ale prime: reprize. La golul 2 
a... înghețat toată lumea. La 
cel de-ai treilea, se auzea 
musca în zbor și respirația e- 
moționată a băieților... La ex
traordinara paradă a lui Mo- 
raru, din minutul 70, prin care 
portarul dinamovist a salvat un 
gol patru ca și făcut. Lung a 
sărit în sus : „Bravo, Mitică!". 
Pentru ea la golul lui Țălnar 
(minunatul nostru „țintar", cum 
îl alintă lumea), să „EXPLO
DEZE" de bucurie tot hotelul 
„23 August" 1 Ștefănescu si 
Lung strigau fericiți : ..Noi 
doi am mers pe 3—11 V-am 
spus noi că o să fie 3—1 !“.

1-a contrazis însă și pe ei... 
Mulțescu, autorul unui gol de-a 
dreptul amețitor !

Ca și in alte sute de mii de 
case din întreaga (ară. tricolo
rii noștri au adormit aseară 
mai tîrziu. Dar au adormit fe
riciți 1



(Urmare din pag. 1)

Dinamo București — revelația Cupei Campionilor Europeni

te. ceea ce anunță pentru ur
mătoarele etape partide extrem 
de tari, deschise oricăror re
zultate.

în ce privește echipa noastră, 
trebuie spus că — în ciuda re
zultatului foarte bun din me
ciul cu selecționata Uniunii So
vietice — ea a avut si momen
te de cădere, din care cauză au 
fost necesare eforturi mai mari 
în final. Ne-a plăcut, totuși, 
felul în care s-a Jucat în apă
rare. activ si foarte avansat în 
unele momente, prestația celor 
doi interi. Marian Dumitru si 
Stingă, precum si a portarului 
N. Munteanu. Dună meci an
trenorul Nicolae Nedef spunea: 
..Am luat un start bun. Indife
rent de rezultatele ulterioare, 
important este că echipa si-a 
găsit cadența. Vom avea mult
de muncit pentru turneul olim
pic, dar, dacă tot am pornit 
bine, avem datoria să continu
ăm si mai bine...“. Antrenorul 
sovietic Evghenii Evtușenko de
clara la rindul lui : ..Am avut 
nesansa de a întîlni în primul 
meci o echipă foarte puterni
că. pe cea a României. Noi am 
jucat bine, dar românii si mai 
bine. Au meritat victoria !“.

Am rămas datori cititorilor 
cu ultimul rezultat al primei 
etape : R. F. Germania A — 
Suedia 19—18 (8—9). în care ar
bitrii români M. Marin si St. 
Serban au condus excelent, iar 
suedezii au beneficiat în ultima 
secundă de ioc. de o aruncare 
de la 7 m. De care au ratat-o 
prin Sorensen I

în cadrul celei de a doua 
etape, handbaliștii români au

(Urmare din pag. I)

scorului. Și iată că în ulti
mul minut al primei reprize 
VVutkc execută o lovitură de 
colț și JAKOBS, venit în ca
reul mic, reia cu capul în plasa 
porții lui Moraru : 1—0 pentru 
Hamburger S. V.

După pauză, vest-germanii îl
. contrează. în citevâ rînduri, 

destul de serios, pe Mulțescu și 
atacă dezlănțuiți. în min. 56, a- 
celași JAKOBS, din nou ne
marcat de nimeni, reia cu ca
pul o lovitură liberă executată, 
de pe stingă, de Magath, Mora- 
ru intervine, prinde pentru un 
moment balonul, dar îl scapă 
pe sub ol dincolo de linia por
ții și arbitrul partidei arată 
din nou liișia de centru și 2—0 
pentru gazde. Gol-șoc, care-i 
descumpănește pe dinamoviști, 
gol care dă aripi echipei antre
nate de Happel, gazdele for- 
țînd pină la epuizare înscrie
rea și a celui de al treilea gol, 
pe care, intr-adevăr, îl reu
șesc tlupă alte 8 minute prin 
VON HESSEN, cel care luase 
locul Iui Kaltz in echipa vest- 
germană. N-a fost un gol din- 
tr-o fază spectaculoasă, ci u- 
nul înscris, ca și celelalte, ' la 
o învălmășeală în careul lui 
Moraru. Oricum, este 3—0 pen
tru gazde și o egalitate perfec
tă intre cele două echipe, știut 
fiind că la București, cu două 
săptâmîni în urmă, scorul a 
fost tot 3—0. prin ac ■■le goluri 
superbe marcate de Augustin, 
Mulțescu și Orac. Abia de aici 
înainte se va disputa, cu ade
vărat, calificarea I

în min. 70. la o foarte bună 
centrare a lui Hartwig. Schatz
chneider sutează din plin fu- 
leu. dar Moraru îsi răscum
pără greșeala de la golul doi si 
deviază, cu un reflex uluitor, 
în corner. A fost, credem noi. 
marele moment de cumpănă al 
pasionantei lupte pentru pro
movarea în etapa următoare a 
Cupei campionilor europeni, 
adică în ..sferturile" celei mai 
prestigioase competiții inrer- 
cluburi de pe continentul nos
tru. Pentru că ceea ce se va 
petrece în continuare, oină în 
min. 90. va fi uluitor pentru 
cei 55 000 de spectatori rflați

din 
așteptau 
să acce- 
acest fi- 

decizia. 
deoarece 

au renăscut ca 
ei fiind aceia 

cîrma jocului, cit 
care nimeni nu-1 
Tonul acțiunilor 
l-a dat acest ra-

stadionului 
totii se 
favorită 
mult în

în tribunele 
Hamburg. Cu 
ca echipa lor 
lereze si mai 
nai. pentru a obține 
Dar n-a fost așa. 
dinamovistii 
prin miracol 
care trec la 
uri efort pe 
mai bănuia, 
lor 
pid 
tim

■ gol 
cu un an în urmă, calificînd si 
atunci pe Dinamo. Aici. la 
Hamburg. TALNAR și-a în
ceput șarjele pe aripa dreaptă, 
dar .acțiunea din care va mar
ca primul gol al echipei sale 
s-a derulat pe partea stingă: 
primind o pasă excelentă din 
apărare el s-a lansat într-o 
cursă lungă, a ajuns pină in 
marginea careului. în fata Iui 
Hieronymus, cu o fentă l-a 
diiblat pe acesta si a trimis 
apoi balonul, pe jos. plasat, io 
dreapta portarului Stein. Gcl- 
trăsnet pentru gazde, care în 
acest fel îsi văd anulate. în 
cea mai mare măsură, șansele 
de calificare.

Dinamovistii nu se mulțu
mesc. însă, numai cu acest gol. 
Ei sînt cei care zburdă acum 
oe teren, pe fondul ..căderii" 
psihice și fizice a echipei 
vest-germane. Și cînd mai erau 
doar două minute, MULȚES
CU se lansează și el inlr-o ac
țiune ofensivă de toată frumu
sețea. cu un ultim efort trece 
și de portarul Stein, ieșit in 
îptimpinare. si trimite balonul 
în poarta goală: 3—2. scor cu 
care se încheie partida de pe 
Volkspark; stadion părăsit cu 
inimile grele de suporterii e- 
chipei hamburgheze. dar care 
aduce atîta bucurie în cele ale 
iubitorilor fotbalului 
noastră.

Pentru 
atit de 
întilnirii 
noastră. _____
deținătoarea Cupei campionilor 
europeni. Hamburger S. V.. 
scorul general este 5—3 în fa- 
foarea echipei pregătită de an
trenorii Dumitru Nicolae-Nl- 
cușor si Cornel Dinu. în acest 
fel. dinamovistii reușesc o per
formantă de răsunet, ei aiun-

3 (D
2 (0)
bun ;

55 000.

ofensive
Tălnar. cel care, ne amin- 
foarte bine, a marcat un 

antologic si la Praga. exact

HAM3URGER S.V.
DINAMO BUCUREȘTI

Stadion Volkspork : teren 
timp - rece : spectatori — circa
Șuturi : 18—11 (pe poartă 9—7). Cor
nete : 17—2. Au marcat : JAKOBS 
(min. 45 ;i 56), VON HESSEN (min. 
63), ȚĂLNAR (min. 86) și MULȚESCU 
(min. 89).

HAMBURGER S.V. : Stein. - Kaltz 
(min. 57 VON HESSEN), HIERONY
MUS. JAKOBS. Groh. - HARTWIG, Rolf. 
Magath — Wehmeyer, Schatzchneider, 
Wutke.

DINAMO : MORARU - REDN1C, 
NICOLAE. I. MARIN, STANESCU - 
DRAGNEA, ANDONE. CUSTOV, MO
VILA (min. 65 - ------ -- ---------------
ORAC.

A arbitrat 
(Suedia).

Cartonașe 
REDNIC, MOVILA

ȚĂLNAR) - MULȚESCU.

excelent : K. Johanson

galbene : ANDONE.

gind să joace, pentru prima 
dată, in sferturile de finală 
ale C.C.E. programate anul vi
itor in zilele de 7 și. respectiv.. 
21 martie.

Pină atunci să așteptăm tra
gerea la sorti, care se va e- 
fectua la 9 decembrie, la Zu
rich.

CU OCHII SI CU INIMA
»

(Urmare din pag l)
Așa s-a încheiat cea mai 

frumoasă seară din istoria 
echipelor noastre de club, o 
seară 
focul 
park, 
miază 
Happel, aflat și atunci 
fruntea 
rope ne. 
iluziile.

din tara
că. după

pasionante 
dintre _____

Dinamo București, și

cele două 
manse ale 
campioana

AGENȚIILE INTERNATIONALE Of PRESĂ COMENTEAZĂ 
ELOGIOS EVOLUȚIA CAMPIONILOR NO$TRI

• D P A. Hamburg: „Dinamo București, marca rcrelafic a 
;,Cupei Campionilor Europeni!“ • France Presse: Tălnar 

a spulberat toate speranțele liamfturghczilor"

care depășește, prin 
incins de pe Volks- 
acea blinda după a- 
arădeană. cind Ernst 

in 
unei campioane eu- 
i$i vedea pierdute 
Marea victorie a 

lui Dinamo depășește acea 
performantă, pentru că Di
namo, mai bun decit U.T.A., 
a ars timp de 180 de mi
nute.

...în loc de încheiere, măr
turisirea singurei insatisfac
ții de aseară, prilejuită de 
un comentariu T V. pe care 
nu l-am înțeles. De unde 
neîncrederea comentatorului 
in forțele jucătorilor noștri, 
in dăruirea lor, tn spiritul 
lor de luptă — absolut e- 
xemplar după opinia noas
tră! —, de unde atita pesi
mism exprimat pe un ton 
plingăcios. contrazis flagrant 
de lupta minunată a jucă
torilor dinamoviști? In con
trast izbitor, comentariul de 
la radio, tonic, entuziast, 
reconfortant, cu adevărat in 
nota acestui meci de neuitat!

avut o misiune dintre cele mai 
grele, ei jucind cu echipa 
campioană olimpică, cea a R.D. 
Germane. La Ostseehalle din 
Kiel, selecționata română a fă
cut însă din nou dovada calită
ților sale și beneficind de for
ma unor tineri jucători (por
tarul Buligan — excepțional, 
tînărul Roșea o veritabilă reve
lație și Covaciu la fel de si
gur) a învins cu 20—19 (10—7). 
Partida a 'fost extrem de apri
gă, ambele formații punînd ac
centul pe un joc în forță, foar
te aspru. Pină în min. 20 (scor: 
6—6) echipa noastră a
rezistat, in ciuda faptului că 
arbitrajul a fost foarte „larg”, 
după care s-a 
finalul primei 
doua parte, handbaliștii 
mâni ..................
13—9 (min. 36), 17—15 (min 51) 
20—18 (min. 58), " 
tat cîteva 
tensiune : 
Buligan a 
cări de la 
iar Roșea, 
l-au suplinit bine pe 
care a fost ținut 
tot timpul meciului.

Punctele au fost marcate de 
Roșea 5, Bedivan 4, Berbece 3, 
Stingă 3, M. Dumitru 2, M. 
Voinea 2, Covaciu — România, 
Wahl 6, Kriiger 5, Rothe 3, 
D. Schmidt 2. Dreibrodt, Paysal, 
VViegert. Au condus slab, cu 
multe greșeli L. Dahlstrom și 
L. Anstrom. Următorul meci al 
echipei noastre, vineri, la Min
den, cu R. F. Germania B
• Intr-un alt meci : Iugo

slavia — Suedia 21—18 (13—10).

impus net în 
reprize. In a 

ro- 
au condus tot timpul :

J»
Sînt de no- 

momente de mare 
în min. 48, portarul 
apărat două arun- 

7 m una după alta, 
Berbece și Bedivan 

Stingă 
„om la om"

Turneul echipei masculine de handbal a S.BJL

PRIMUL JOC SPECTACOL AGREABIL
Sala Floreasca din Capitală a 

găzduit aseară o întîlnire a- 
micală internațională de hand
bal masculin între reprezenta
tiva S.U.A. — care se află în- 
tr-un turneu prin Europa — 
Si Selecționata secundă a tării 
noastre. A fost un spectacol a- 
greabil, urmărit cu interes de 
iubitorii handbalului. Formația 
S.U.A. se înfățișează ca un nu
cleu bine închegat, antrenorul 
Javier Garcia Cuesta instruin- 
du-și elevii în spiritul handba
lului practicat pe continentul 
nostru : o circulație rapidă a 
mingii tn pregătirea aruncărilor 
pe spațiul porții, atacuri și 
contraatacuri în viteză o apă-. 
rare solidă, destul de agresivă, 
dar care nu depășește limitele 
impuse de regulament. Cu a- 
ceste calități handbaliștii din 
S.U.A. au surprins — în prima 
repriză — pe elevii Iui Cezar 
Nica. Oaspeții au condus cu 
3 sr 5 goluri (9—6 în min. 18,

11—6 în min. 21), dar „mersul" 
motoarelor s-a încetinit în re
priza secundă, cînd handbaliștii 
români au forțat. Gazdele au 
fost mai lucide în ultimele 20 
de minute ale partidei, sur- 
prinzîndu-și partenerii de joc 
prin aplicarea corectă a sche
melor, de atac ș| de apărare. 
Selecționata secundă a țării 
noastre a tiștigaț cu 26—17 
(12—12).

Calificată pentru J.O. de a- 
nul viitor, echipa masculină de 
handbal a S.U.A. arată de 
acum caracteristici care îi per
mit să aspire la o poziție bu
nă în elita mondială. Au mar
cat : Grabovschi 9, Ghimeș 4, 
Vasilache 3, Omer 3, Folker 3, 
Donca, Mocanu, Jianu și Bă- 
dosu, respectiv Lash 7, Bueh- 
ning 3, Story 2, McVein, Djo- 
kolch, Goss, Schisebcrger și 
Kirk. Au arbitrat Al. Vîrto- 
peanu și Șt. Georgescu.

Ion GAVRILESCU

COMPETIȚII EUROPENE DE BASCHET
De marți a început 

optimilor de finală ale 
europene la baschet. 1 _____
la Zagreb. în cadrul Cunei cu
pelor. în compania puternicei 
echipe Cibona. baschetbalistil 
de la Steaua au avut o presta
ție mulțumitoare. Ei au fost 
totuși întrecuti. după o dispută 
dîrză. cu 93—86 si astfel Steaua 
a fost eliminată din competi
ție (în tur. la București 82—82). 
Alte rezultate : Simac Milano 
— Vevey (Elveția) 98—85 (in
tur 88—71) A. S. Monaco —

returul 
; cucelor 
Evoluînd

pe

(83—103).
Solent

(Anglia) 61—65

Saturn Koln 60—69 
Etterbeek Bruxelles — 
Southampton 
(58—88).

Tot marți, dar în „Cupa Ko- 
raci“ au fost 
toarele rezultate : ___ ___
Liege — K. K. Zadar (Iugosla
via) 78—95 (81—104). E. B. Ort- 
hez (Franța) — A.E.K. Atena 
81—61 (77—83). Partizan Bel
grad — Eczacibasi Istanbul 
79—62 (72—93), Steaua roșie 
Belgrad — Verviers B. C. (Bel
gia) 89—73 (95—89).

consemnate urmă-
Standard

ASEARA IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
Pe marginea performantei 

fotbaliștilor români, la cîteva 
minute dună încheierea me
ciului ggentiile internaționale 
de Dresă au si început să comenteze partida. Astfel, agen
ția vest-germană DPA — Ham
burg notează, sub titlul: Mi
nunea nu s-a produs":

..Peste 50 000 de spectatori au 
așteptat minunea, după înfrîn- 
gerea Iui Hamburger S. V. la 
București cu categoricul scor 
de 3—0 Dar minunea nu s-a 
produs: maeștrii fotbaliști din 
Hamburg n-au putut trece de 
turul ilo> al competiției pe 
care au ciștigat-o chiar anul 
acesta, fiind eliminați de cam
pioana României, Dinamo Bucu
rești marea revelație a „Cupei 
campionilor europeni" din acest 
an. După un meci dramatic, 
Dinamo București a pierdut Ia 
limită: 2—3. întoreînd soarta
jocului. Golurile lui Tălnar și 
Mulțescu au spulberat ultime

le speranțe ale lui Hamburger 
S. V."

La rîndul său. agenția Fran
ce Presse subliniază: „Hambur
ger S. V.. învingătoare în „Cu
pa campionilor europeni" edi
ția 1983 a părăsit această com
petiție miercuri scara, fiind e- 
liminată de Dinamo București. 
Vest-germanii au cîștigat par
tida, cu 3—2, dar această victo
rie n-a fost suficientă pentru 
a înlătura . handicapul de trei 
goluri înregistrat în meciul tur. 
După 3—0 în minutul G4, Țăl- 
nar a spulberat toate speranțe
le hamburghezilor de a ajun
ge in prelungiri, mareînd un 
gol foarte frumos, după ce a 
driblat abil un apărător. Cu 
puțin înainte de fluierul final, 
cînd campionii R.F. Germania 
erau deja eliminați, Mulțescu 
a înscris al doilea gol al ro
mânilor consfințind o speclacu- 
Ioasă calificare".

Aseară au avut loc meciurile retur din etapa a 
doua a cupelor europene. Echipele subliniate s-au 
calificat în sferturile de fina'ă ale C.C.E. și Cupei 
cupelor de anul viitor (la 7 și 21 martie) și ta 
optimile de finală ale Cupei U.E.F.A. care vor a- 
vea Ioc in acest an, la 23 noiembrie și 7 decem
brie. La scor general egal s-au calificat formațiile 
care au marcat mai multe goluri ta deplasare. In 
prima coloană (între paranteze) figurează rezul
tatele din tur. Reamintim cS tragerea la sorți ta 
Cupa U.E.F.A. va avea loc vineri, la Zurich.

Iată rezultatele primite pină la închiderea edi
ției :

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Athletic Bilbao 
Hamburger S.V. 
Rapid Viena 
Dinamo Minsk 
Dundee United 
A.S. Roma 
Partizan Belgrad

— F.C. Liverpool
— Dinamo Buc.
— Bohemians
— Raba Gyor
— Standard Lidge
— Ț.S.K.A. Sofia
— Dynamo Berlin

(0—0) 0—1 
(0—3) 3—2 
(1—2) 1—0 
(6-3) 3—1 
(0—0) 4—0 
(1—0) 1—0 
(0—2) 1—0

CUPA CUPELOR
Servette Geneva 
Juventus Torino

— Șahtior Donețk
— Paris St. Ger.

(0—1) 1—2
(2—2) 0—0

F.C. Koln — Ujpestl Dozsa (1—3) 4-2
F.C. Aberdeen — S.K. Beveren (0-0) 4—1
Valkeakoskl — Hammarby (1—1) 2-1 d. p.
C.F. Barcelona — Nijmegen (3—2) 2—0
Manchester United — Spartak Varna (2—1) 2—0

CUPA U.E.F.A.
Antwerp — Lens (2—2) 2—3
Laval — Austria Viena (0-2) 3-3
Aston Villa — Spartak Moscova (2—2) 1—2
C.Z. Jena — Sparta Rotterdam (2—3) 1—1
Sparta Praga — Widzew Lodz (0—1) 3—0
Nottingham Forest — P.S.V. Eindhoven (2—1) 1—0
Banik Ostrava ■ — Anderlecht (0—2) 2—2
Celtic Glasgow — Sporting Lis. (0—2) 5—o
Sturm Graz — Vîrona (2—2) 0—0
Hajduk Split — Honved Bp. (2—3) 3—0
Feyenoord — Tottenham (2—4) 0—2
Werder Bremen — Lokom. Leipzig (0-1) 1-1
Levski Spartak — Watford (1—1) 1—3 d. p
Inter Bratislava — Radnlcki Niș (0—4) 3—2
Bayern Miinchen r- PAOK Salonic (0—0), 9—8

după executarea penalty-urifor
Internazionale — Groningen (0—2) 5—1
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