
VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
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portul

La Palatul Consiliului de Slat 
au continuat, joi după-amiază, 
convorbirile oficiale dintre to
varășul Nicolae Ceaușcseu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Si tovarășul Mika Șpiliak, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

în cursul convorbirilor din 
eea de-a doua zi, a fost relu
ată examinarea unor laturi im
portante ale dezvoltării, pe 
multiple planuri, a relațiilor 
dintre România și Iugoslavia.

S-a convenit inițierea de noi 
acțiuni menite să asigure lăr
girea colaborării si cooperării 
industriale, a specializării în 
producție, evidentiindu-se în
semnătatea realizării, in acest 
domeniu, a unor înțelegeri pe 
termen lung. S-a subliniat, tot
odată, că potențialul economie 
al celor două țări permite ini
țierea de acțiuni de colaborare 
pe terte piețe, prin participa
rea organizațiilor românești și 
Iugoslave Ia realizarea de obi
ective industriale, precum si 
pentru desfacerea în comun a 
unor produse.

Președintele Republicii Soci
aliste România si președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia au apreciat înțele
gerile Ia care s-a ajuns st au 
subliniat că ele deschid noi si 
largi perspective de intensifi
care a colaborării și cooperării 
reciproe avantajoase. în 
sui deplin al țărilor 
lor noastre.

Tovarășul Nicolae 
Si tovarășul Mika 
continuat, in același 
schimbul de vederi in proble
me ale vieții Internationale, a- 
eordînd o atenție deosebită ce
lor privind securitatea și de
zarmarea pe continentul euro
pean. în acest context a fost 
subliniată necesitatea intensifi
cării eforturilor popoarelor 
pentrn a se împiedica trecerea 
la amplasarea rachetelor eu 
rază medie de acțiune in Eu
ropa.

A fost reafirmată si cu acest 
prilej hotărirea României și 
Iugoslaviei de a întări conlu
crarea pe arena mondială, de 
B iniția si promova noi acțiuni 
In vederea impulsionării efor
turilor pentru a se ajunge la 
înțelegeri corespunzătoare pri
vind neamplasarea noilor ra
chete pe continentul european, 
b Înfăptuirii unor măsuri con
crete de dezarmare, pentru a- 
firmarea politicii de pace, de 
dezarmare, de Încredere si 
laborare internațională.

Referindu-se la 
eonflict existente 
doi președinți au 
soluționarea justă . 
problemelor majore ale 
contemporane impune partici
parea activă, responsabilă. în 
condiții de deplină egalitate, a

folo-
si popoare-

Ceaușcscu 
Șpiliak an 

timp,

eo-

de 
cei

stările 
în lume, 
menționat că 
Si trainică a 

lumii

Raidul nostru
prin citeva școli

din Capitală
în raidul nostru prin diferi

te scoli bucurestene — urmă
rind în principal desfășura
rea lecției de educație 
zică, organizarea si mai 
eficienta ei — am intîlnit 
fesori de specialitate eu 
pentru meserie, am ______
la ore frumoase, care au res
pectat spiritul programei. Si 
n-a fost o întîmplare ! Orele 
de educație fizică sint acum, 
parcă, mai bine structurate, 
mai in amănunt pregătite. Lu- 

• crează
tă adecvată) 
elevii, 
exerciții 
Întărire 
general.
nele

fi- 
ales 
oro- 
har 

asistat

corect (si Intr-o ținu
și profesorii, si 

Exerciții de 
de respirație, 

a organismului 
Anar însă, si 

neîmp'iniri...
LECȚII DINAMICE, 

CIT MAI ATRACTIVE I
Un imuortant eșalon de 

fesori de educație fizică 
de regulă cu mai multă expe
riență — rezolvă problemele 
stricte ale lecției, rezervînd 
ultimul pătrar al orei de 
sport iocurilor. întrecerilor de 
tot felul (atletism, 
nastică, minifotbal, 
baschet etc.), care întotdeauna 
au făcut deliciul acestei mult 
îndrăgite materii I Este o a-

front, 
de 
In 
u-

oro-

gim- 
mini-

tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime sau orînduire soci
ală. an rol important trebuie 
să aibă țările miei si mijlocii, 
statele in cars de dezvoltare, 
nealiniate, care constituie ma
rea majoritate a lumii, si sint 
nemijlocit si vital interesate 
intr-o politică de pace, cola
borare si respect al indepen
dentei naționale.

Convorbirile se desfășoară in 
atmosfera de stimă, prietenie 
și încredere reciprocă, ce ca
racterizează relațiile dintre ță
rile. partidele si popoarele 
noastre.

★
Președintele Prezidiului Re

publicii Socialiste Federativa 
Iugoslavia, tovarășul Mika 
Spiliak, a fost, in cursul dimi
neții de joi, oaspetele puterni
cului colectiv muncitoresc de 
la întreprinderea .1 Mai” din 
Ploiești, unitate reprezentativă 
pentru nivelai de dezvoltare 
a industriei românești, pentru 
capacitatea ei de a produce u- 
tilaje complexe, de Înaltă teh
nicitate.

Președintele -Prezidiului Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia a fost însoțit de to
varășul Petru Enache, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
de persoanele iugoslave care 
H Însoțesc m vizita oficială de 
prietenie pe care 
in tara noastră.

Vizitiud diverse 
bricatie, oaspetele 
înconjurat cu căldură de cel 
prezenti, care aplaudă pentru 
prietenia statornică ee leagă 
țările si popoarele noastre ve
cine, pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor dintre ele, pe 
multiple planuri.

împărtășind impresiile pro
duse de această vizită, tovară
șul Mika Șpiliak a felicitat 
călduros pe gazde pentru reali
zările lor, le-a urat succese tot 
mai mari in activitatea viitoa
re, o bună colaborare cil par
tenerii iugoslavi.

Coloana oficială de mașini 
s-a îndreptat apoi spre centrul 
municipiului Ploiești.

Numeroși locuitori ai ora
șului au salutat cu căldură pe 
tovarășul Mika Spiliak, dînd 
astfel expresie sentimentelor de 
prietenie ce caracterizează re
lațiile româno-iugoslave.

★
Joi dimineața, tovarășul 

Mika Spiliak, președintele Pre
zidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, a depus 
o coroană de flori Ia 
mental eroilor luptei 
libertatea poporului si 
el, pentru socialism

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat 
reculegere. Au 
apoi, rotonda si 
numentului.

o întreprinde

secții de tn- 
iugoslav este

Monu- 
pentra 

a natrl-

un moment de 
fost vizitate, 

ansamblul mo-
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PENTRU EXAMENELE ECHIPEI NAJIONALE DE FOTBAL
Calificarea de senzație a lui 

Dinamo București, cea mai 
mare performantă a unei echi
pe de club din istoria fotba
lului nostru, a făcut Înconju
rul lumii. La două are după 
terminarea medului, cotidianul 
„Bild” scria pe manșeta primei 
pagini : „A fost un med mag-

redacții „neu- 
cer încă) amâ- 
toată lumea se 
această perfor-

telefoanele din 
tre“ cereau (și 
nunte In plus, 
minunează de 
mantă a fotbalului românesc și 
aplaudă calificarea lui Dinamo.

Campioana noastră a trecut, 
așadar, de campioana conti
nentală si succesul său

pa cea mai bună a mers mal 
departe !“. Și, după cum s-a 
văzut si Pe micile ecrane. DI
NAMO A FOST ECHIPA CEA 
MAI BUNA.

Prin ce s-a impus Dinamo, 
prin ce a reușit campioana

f.r.f., 
d al 
elalil

, ai clubului 
altor cluburi 
sportive din

Aseară, .la ora 20, a sosit 
pe aeroportul Otopenl, ve
nind de la Hamburg, unde 
a obținut o splendidă ca
lificare, campioana noastră 
Dinamo București.

Fotbaliștii dlnamoviștl au 
fost primiți cu calde ma
nifestații de simpatie de 
mil de iubitori ai fotbalu
lui, care l-au felicitat și 
le-au mulțumit pentru 
imensa satisfacție pe care 
campionii noștri au ofe
rit-o tuturor iubttorîlor 
sportului.

Au fost prezențl Ia ae
roport reprezentanți ai 
conducerii C.N.E.F.S., ai 

Dinamo 
și aso- 

Capl-

După meciul de miercuri seara, Mulțescu părăsește terenul fe
ricit de marea performantă obținută de_echipa Dinamo, la care 
fi el^a contribuit din plin.
nific, dar S.V. Hamburg este 
eliminată !*. Apoi, toate agen
țiile de presă transmiteau ma
rea surpriză, excepționalul re
zultat al lui Dinamo București,

Telefoto : A.P.-Agerpres 
apreciat de toti specialiștii, în 
frunte cu antrenorul echipei 
hamburgheze. Ernst Happel. La 
conferința de presă de după 
med, acesta declara : „Echi-

nrvicF’T'S
PRINTR-O DĂRUIRE
PLARĂ, PRIN SPIRIT 
CRIFICIU. PRIN FIERBINTE 
PATRIOTISM, PRIN INTELI-

acest rezultat istoric T 
EXEM- 

DE SA-

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag 2-3)

Super-cupa mondială la handbal masculin

„ROMÂNII AU AVUT IDEI MAI MULTE
Comentarii după victoria asupra echipei R.D.G.

KIEL, 3 (prin telefon). Aici, 
ca și tn celelalte orașe 
R.F. Germania unde se —_
fășoară cea de a IlI-a ediție 
a Super-cupei campionilor mon
diali și olimpici 
masculin, interesul 
și al specialiștilor 
Explicația nu este 
sit: competiția a 
luptă acerbi cum numai la 
Campionatele Mondiale șt Jocu
rile Olimpice se poate vedea. 
Se încearcă totul, atît din

din 
des-

la handbal 
spectatorilor 
este major, 
greu de gă- 
declanșat o

LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZICA,
INTRE DEZIDERAT $1 EFICIENTA

încîtitare să asisti 
din orele de educație 
conduse de Corneliu
de la Liceul sanitar, 
lecțiile sint model,
concepute, cu exer- 

executate de e-

cent pe lichidarea noțiunii de 
„scutit medical”, printr-o pre- 

TTătire psihologică adecvată

Tiberiu STAMA 
Vosile TOFAN

SI* BUNE"

devărată 
la una 
fizică 
loniță. 
Toate 
riguros
citii perfect 
levi. dar și cu un final, cu o 
suită de întreceri dinamice, 
atractive, așteptate cu inte
res de întreaga clasă. Fru
moase lecții am urmărit, de 
asemenea, la Școala generală 
nr. 111 din cartierul Militari. 
Aici profesorii Zamfirita Dan- 
ciu. Elena Drinceanu, Lucia 
Dirjan, Dore Dinulescu (direc
tor-adjunct) si Spătare Dan — 
predau lecții la peste 2 000 de 
corfîi. toti cu echipament de 
sport, cu ținută zveltă. cu re
zultate bune la învățătură. 
Caracterul dinamic. atractiv 
al lecțiilor constituie nota do
minantă si la școlile generale 
nr. 108 (unde primează la fete 
gimnastica ritmică. iar la 

..jocurile”), nr. 77 si 
nr. 32 (dincolo de exer- 
si întrecerile în sine 

preocuparea pentru

(Continuare in pag 2-3)

punct de vedere tehnic, cit și 
tactic, pe fondul unei impre
sionante risipe de energie. In 
privința nivelului disputelor, la 
conferința de presă de miercuri 
seară de la Ostscehalle din 
Kiel, reputații tehnicieni Jiri 
Vich3 (Cehoslovacia) și Paul 
Tiedemann (R.D. Germană) a- 
veau o opinie comună: jocurile 
au un nivel foarte inalt, ceea ce 
atestă că s-au făcut pregătiri 
intense, toate echipele practi
ced un handbal de cea mai 
bună calitate, in acest context 
nu surprinde pe nimeni faptul 
că ambianța continuă să fie 
excelentă, la fiecare partidă a- 
sistind eite șapte și opt mii de 
spectatori.

în derularea de pînă acum a 
competiției s-au înregistrat 
două mari surprize: jocul ex
celent al reprezentativei Ceho
slovaciei (în care portarul Bar
da este uneori extraordinar), 
precum și evoluția formației 
secunde a R.F. Germania, alcă
tuită din handbaliști cu gabarit, 
cu forță și viteză, și care au o 
mare dorință de afirmare.

Din păcate, vorbind despre

arbitraje, trebuie să spunem că 
acestea sînt slabe, iar uneori 
chiar părtinitoare.

Să ne referim acum — du
pă acest cadru general — la 
evoluția echipei tării noastre. 
Mai Înainte. însă, ne face plă
cere să transcriem un pasaj 
dintr-un articol apărut în 
ziarul local „Kieler Nachrich- 
ten", sub semnătura lui Lothar 
Bottcher : „Românii au con
firmat surpriza din prima run
dă, ci nd au învins formația 
(J.R S.S. în meciul cu R- D. 
Germană, ei au beneficiat de 
un portar în formă exeelen- 

în 
idei 
Un 
că

tă. Alexandru Buligan. 
acest meci românii au avut 
mai multe si mai bune, 
atu al lor a fost faptul 
Roșea s-a impus în lupta ru 
apărarea adversă. După opinia 
noastră echipa României va 
intra neînvinsă în semifinale”, 

într-adevăr. handbaliștîi noș
tri au demonstrat la 
ediție a Super-cunei o foarte 
bună ______ _
luptă, ambiție si dăruire. Este, 
de asemenea, de remarcat fap-

Hristoche NAUM

această
pregătire la capitolele

(Continuare in pag a 4-a)

IERI, IN MECI DERBY LA POLO, DINAMO A ÎNVINS

băieti 
Liceul 
citiile 
apare 
performantă prin îndrumarea 
către cluburi, printr-o selecție 
atentă a copiilor cu aptitu
dini). nr. 19 si Liceul „Zoia 
Kosmodemianskaia” (cu ac-

Șuteazi la poartă dinamovistul Ardelean, sub privirile lui 3. 
Popescu. Niță nu i se mai poate opune. Foto : Ion MIHAICA

DIN NOU
RAPID

PE
10-7
la bazinul 

s-a 
cel 

de al patrulea tur al Diviziei 
„A”, avînd drept cap de afiș 
un derby de tradiție: DINAMO 
— RAPID 10—7 (2—2, 1—0,
4—2, 3—3). Trecind și de a- 
ceastă dată ..hopul” feroviar, 
campioana Ișl -păstrează nim-

Geo RAEȚCHI

Ieri după-amiază. 
Fior eas ca din Capitală, 
jucat etapa a treia din

(Continuare in pag. 2-3)



PROFESOARELE DE SPORT DIN GĂEȘTI..
Am asistat, timp de două 

sile, la o competiție polisporti
vă de mare atracție — Fertb 
valul sportului feminin din i®- 
detul Dîmbovița. Cu o biottra- 
fie sportivă nu prea bogat?, 
activitatea de masă de pe aces
te meleaguri s-a îmbogățit, rod 
al cadrului larg organizatoric 
ereat de genericul „Daciadei*. 
cu o Întrecere tradițională, 
care. iată, reunește la ttart un 
mare număr de tinere, eleve, 
dar si muncitoare, profesoare 
etc.

Pe frumoasa bază sportivă a 
Liceului Industrial nr. 5 — 
Construcții. Stadionul Muni
cipal si la Complexul pentru 
tenis de timp din municipiul 
Tîrgoviste s-au desfășurat 
fazele finale, cu participarea a 
peste 300 de sportive (din cele 
aproximativ 3 000 aliniate la 
etapele de calificare, cu con
cursuri intersecții. pe loca
lități si inter-localităti). S-au 
Întrecut acum fetele de la 
Schela de extracție Tirgoviște, 
Trainica Pucioasa, Arctica 
Găești. C.F.R. Tirgoviște. Me
talul Mila. Voința Tirgoviște, 
mai tinerele competitoare de 
la Titu si Construcția Tîrgo
viste. Au fost multe motivele 
de satisfacție pentru organiza
tori (C.J.E.F.S.. pria Comisia 
Județeană de Sport feminin. 
In colaborare cu Comitetul 
județean U.T.C. și Consiliul 
județean al sindicatelor). Din
tre exemplele care se pot 
da pentru modul in care »-au 
preocupat pentru participarea 
la finală, fi amintim pe cel o 
ferit de profesoarele din 
Găești. care, dealtfel, reunite 
lntr-o echipă au ti cfcti- 
gat turneul de volei Fie că 
predau In localităti-satelit. ca 
Dragodana. Gura Foii. Mor
ten i. Selaru. sau In oraș, toate 
aceste profesoare de edu

cație fizică, stimate nu numai 
pentru pasiunea pe care o do
vedesc in exercitarea profesiei, 
ci. deopotrivă, si pentru mo
dul exemplar In care-si în
deplinesc obligațiile cetățe
nești. au demonstrat cu pri
sosință trainica lor priete
nie cu sportul. In cadrul unor 
întîlniri. adversare le-au fost- 
eleve de la diferite scoli care 
au încercat. flesigur. să-si 
întreacă profesoarele. Anul 
acesta n-au reușit 1 poate la 
anul ! Lucretia Brasoveanu, 
Constanta Ostaehe. Mariana 
Vasilcscu, Elena Ionesra. Ele
na Ghinescu. FompKa Ene, 
Mar ie na Fredescu si... eleva 
Veronica Zaharia au acceptat 
,.provo~area“. dar tot ele au 
hotărit ca si la anul să cuce
rească locul I ! De fapt, ele 
vor să continue o altă tradiție 
sportivă. Pentru că. ne a- 
mintim. la prima ediție a 
„Dacia dei“. cu finală pe tară, 
competiția de volei fete era 
cistigată de o echipă vecină, 
din Gura Suții. care avea in 
Mărie ta Badea, profesor si di
rector, o mare animatoare si o 
excelentă... , jucătoare.

REZULTATE: handbal: 1.
Constructorul Tirgoviște. 2. 
Metalul Mija. 3. Metalul 
Tirgoviște ; volei : 1. Știinta
Găești. 2. Petrolul Tirgoviște. 
3. Liceul Ienăchită Vacă-escu ; 
șah : Liliana Panu (A. S. 
Arctic Găești) ; tenis de masă : 
L Anisoara Dorobantu (Titu) ; 
atletism : Angela Ioan (Arctic 
Găești). care a eîstigat trei 
probe. Filofteia Burduceanu. 
tot din Găești, Gabriela Matei 
(C.F.R. Tirgoviște). Dorina Cu
ta n (Trainica Pucioasa) si 
Liliana Păun (I.U.P. Tîrgo
viste).

Virgil STOIAN. coresp.

CONCURSURI AUTO IN JUDEȚELE HARGHITA Șl IAȘI
„Raliul harghitei-. La 

cea de a 5-a ediție au luat 
startul 75 de echipa ie. pe un 
traseu de 350 km (7 controale 
orare si 12 probe de clasa
ment). Drumurile grele, spe
cial alese au făcut ca 34 
dintre cei care au plecat din 
Miercurea Ciuc să abando
neze. Primii clasați : gr. 
Începători : Nemes — Ghidro 
(Voința Miercurea Ciuc) ;

„A* : Cosiincan — Barbu 
(IPA Dacia) ; gr. „N“ : Botezan 
— Pop (I.P.A. Sibiu) ; gr. C“ ; 
Urdea — Banca (IPA Dacia).

„RALIUL LAȘULUI STU
DENȚESC". La cea de a 3-a 
ediție, au participat 23 de echi
paje formate numai din stu- 
denti — din județele Galati. 
Suceava. Baeău. Botoșani si 
Iași Organizatori — „Stu
dent Auto-CIub“ S Filiala 
A.C.R. last După parcurge
rea celor 171 km. pe primele 
locuri s-au clasat : R. Ursache 
— L Lazarcine (Iași) — tn cla
samentul general. D. Chiriac — 
M. Zaharia (Galați) — grupa 
_N* (AL NOUR, coresp.).

ANUNȚ .
Centrul de Învățare a Înotului de la Complexul ,43 August" 

din Capitală funcționează de la data de i noiembrie 1933 după 
următorul program:

AO.OV—ZV.
Bazinul de sărituri: zilnic. Intre orele 17.30—18 șl 19—20,38.
Pentru public: zilnic. Intre orele 20,30—22 la ambele bazine 

acoperite.
La centrul de învățare * Înotului se pot înscrie copH de 

la vîrsta de 3 ani.
Taxele de Înscriere slnt de 100 lei la centrul de Învățare a 

Înotului șl 144 lei pentru public. Obligatoriu — avizul de să
nătate.

• PESTE 400 DE ELEVI
C:: Sibiu s-au Întrecut (re
cent) intr-o interesantă com
petiție fotbalistică, „Cupa 
Șoimii” — Inițiată de Clubul 
sportiv Școlar Șoimii, prin 
profesorul Eugen Boni. A- 
ceastă a treia ediție a între
cerilor a fost superioară edi
țiilor precedente, întru cit a 
contribuit la depistarea unor 
elemente talentate. In finală, 
pentru trofeu au luptat echi
pele școlilor generale nr. 13 
și nr. 17. victoria revenind 
primei tonmațil la scorul de 
5—0. a LA BRAȘOV s-a des
fășurat o interesantă Întrece
re de judo, „Cupa tlnârului 
dinantovist” —, organizată de 
clubul sportiv Dinamo din lo
calitate. La dispute au parti
cipat peste 2M de tineri 
practicanțl al sportului !n 
.,kimono" din la asociații 
sportive și cluburi din nouă 
localități. Au terminat victo
rioși următorii : V. Cherestal 
(C.S.S. Ploiești) — categ. S3 
kg, s. Agapie (Dinamo Bra
șov) — 57 kg, I. Rus (Ener
gia București) — 62 kg, C.
Constantinescu (Energia Bucu
rești) — 68 kg, M. Iraneseu 
(Dinamo Brașov) — 73 kg, 
St. Cristescu (Energia Bucu
rești) — 83 kg șl L. scafă 
(Constructorul București) — 
+83 kg. iată și clasamentul 
pe echipe 1. C.S.Ș. Energia 
București 73 p, 2. Dinamo 
Brașov 70 p, 3. C.S.S. Plo
iești 28 t>. • IN ACEASTA
perioada are loc Ia SuHna 
cea de-a treia ediție a eon- 
cursului republican da $ali 
dotat cu „Cupa orașelor du
nărene”. La Întreceri partfc*- 
Pă aproape 30 de echipe dta

diferite localități ale târli, 
printre care Universitatea 
București, Chimia Brăila, Me
talul Drobeta Tr. Severin, 
C.S.U. Brașov. Voința Buzău 
șl altele. o IN MUNICIPIUL 
BISTRIȚA s-a organizat, sub 
fienericul „Festivalul sportu- 
ul feminin șl muncitoresc", 
o frumoasă întrecere poli
sportiva. la care au fost pre- 
Benți peste 140 de tineri din 
localitățile Județiiui Blstrița- 
Năsăud. întrecerile de hand
bal, atletism, tenis, volei, 
modelism, popice si șah au 
fost viu disputate șl s-au In-

dela 
cmuspomni 

noștri

TINERII PUGILIȘTI ROMANI
fl

AU LASAT 0 IMPRESIE BUNA
După cum se știe, reprezen

tativa de box juniori a tării 
noastre a susținut două lntîl- 
niri ta R. D. Germană în com
pania selecționatei tării gazdă. 
La Înapoierea delegației am 
solicitat arbitrului interna
tional Nicolae Dădu, care a 
oficiat la cele două tatîl- 
niri. amănunte despre des
fășurarea partidelor.

— In reprezentativa Româ
niei de juniori au fost incluși 
tineri oagilisti născuti in 
anii 1966—67. Prima partidă a 
avut loc in orașul Delitzch (la 
25 km de Leipzig). An avat 
loe meciuri la toate ee.e 11 
categorii, de la semimuseă la 
grea. Dintre acestea. 7 au 
eîstigat gazdele, iar 4 not prin 
Romeo Mindrut (semimuseă). 
Daniel Măeran (muscă). Ște
fan Drișcu (ușoară) si Aqua- 
relo Roman (semimijlocie). De 
fapt, in ring, au mai ristigat 
Nicolae Dumitru (cocoș) si Ion 
Caraman (mijlocie mieă). dar 
arbitrii

ecastă întîlnire antrenorul Eu
gen Furesz • făcut eiteva mo
dificări inspirate tn echipă.

— Ce impresie au lăsat ti
nerii noștri pugiliști I

— Boxerii români s-an 
impus printr-o combativitate 
demnă de remarcat precum si 
prin frumoase cunoștințe teh
nice. Toți băieții de care am 
amintii au boxat bine, ei au 
perspective, pot deveni pu
gilist redutabili.

— Dar boxerii din tara 
dă ?

gaz-

Ger- 
hip-

(mijlocie mică), 
an văzut altceva...

— Sportivii din R. D. 
mană an impas an stil de 
U activ, completat ca mijloa- 

la 
Dealtfel, apărarea bo- 
din această tară a 

ea ei să înregistreze 
rezultate de prestigiu 

Stnt

— Ce 
a doua

s-a întîmplat in cea de 
confruntare 7

— A doua înlijiire a avut 
loc la Bautzen. Scorul a fort 
din non 7—4 in favoarea gaz
delor. Din eehipa noastră au 
învins Mindrut Driseu. Ro
man *i Caraman. iar Vasile 
Damian, care a făcut • exce
lentă partidă si a eistigat clar, 
a fort declarat.. învins. In a-

ce de apărare bine pose 
punct, 
xerilor 
făcut 
multe 
in arena internațională, 
sigur ci despre pana H. Wie- 
grefe (campionul țării sale) 
si semiașorul K. Saerger se 
vor aazi lucruri frumoase In 
viitorul foarte apropiat Dacă 
fn eele două partide rezultatele 
generale au fort favorabile 
gazdelor, pot aprecia că viitoa
rele confruntări dintre' repre
zentativele 
celor două 
alt aspect 
rominL

de juniori ale 
țări vor avea an 
favorabil boxerilor

Foul IOVAN

■r 3

Intre buturi
,Cupa Româ- 

Ra- 
tru-

Rezultate din 
niei : Rapid București 
pid Buzău 12—6 (meci 
mos, bucureștenii, mai activi, 
au cîștigat pe merit) ; 
Petroșani — C.S.M.
18—15, T.C. Ind. Media — Fa
rul Constanța 3—46, R.C. Gri- 
vița Roșie — Olimpia Mașini 
Grele București 26—IX 
tehnica Iași — C-S.M. Sucea
va amînat pentru 16 noiem
brie. R.C Sportul studențesc — 
Dinamo 25—12 I (victorie fru
moasă a echipei universitare, 
dar trebuie precizat că In a- 
ceastâ competiție nu evoluează 
compo.nenții lotului reprezen
tativ), Politehnica Cluj-Napoca 
— Metalurgistul Cugir 23—0,
(clujenii în mare vervă au 
marcat 4 eseuri spectaculoase) ; 
Gloria P.T.T. Arad — Știința 
CEMIN Baia Mare 22—7. (Co
respondenți : O. Gnța, C. Popa, 
Ol. Lazăr. O. Berbeearu).

Știința 
Sibiu

Poli-

• O COMPETIȚIE PENTRU 
JUNIORI a avut loc rseent la 
Piatra Neamț Frumoasa cupă 
pusă in joc de organizatori — 
„Trofeul județului Neamț” — 
a fost cistigată de echipa R.C. 
Grivița Bone ..Aurei Vlaicu* 
(antrenor : N. Vizitiu), pe lo
curile următoare claslndj-se 
CS.Ș. Suceava și CLS.Ș. Piatra 
Neamț

tate rfnduri pentru slaba ac
tivitate. s-a produs un revi
riment. Acxn au început si 
funcționeze afoi secții de 
handbal, fotbal, popice + te
nis de masă, toate actvtad 
ta campionatele județene și 
municipale, a tN ÎMPREJU
RIMILE LIPOVEI a avut loc 
a 13-a ediție a ^Spartachia- 
dei internaționale de orienta
re turistică” — organizată de 
UCECOM Si AJS. voința Arad. 
Au fost prezențl sportivi <fin 
loturile reprezentative sile 
cooperativelor meșteșugărești 
<tn Bulgaria, Polonia Si, fi
rește, România. In ciaBamen- 
tm general. România ■ ocu
pat primul loc, urmată de 
Polonia si Bulgaria. Coccu- 
rențil români s-au clasat pe 
primul ............
bați - 
Poca), 
Marcel
Gligor __ __ __ _____ _________
(Hunedoara) șl la ștafetă te
mei — Maria David CĂrart), 
Udiko Horvath fCXrj-Napoca) 
șl Ileana Jeler ®ala Mare). 
• ZESTREA SPORTIVA a 
lașului s-a Îmbogățit în ulti
mul timp cu noi șl importan
te bane. Se detașează, tn pri
mul rtad, sala de voted ■ 
Clubului Penicilina șl poligo
nul de tir cu arcul de pe 
malul Bahlutului, dte cartie
rul Alexandru cel Bun. în 
stadiu de finisare se> află te
renul <fe rugby de la Agro
nomia, bazâ amenajată prin 
muncâ patriotică.

joc la individual băr- 
Pavel Gîlgor (Cluj-Ma
la ștafetă bărbați — 
Buda (Arad), Pavel 
șl Gheorghe UMea

POiMIJl INTRE ELORETIȘTI - PETR
Incontestabii, Fetru Kuki ră- 

mine cel mai valoros floretist 
de la noi. După succesul clar 
obținut recent la Campionatele 
balcanice de la Plovdiv, iată-1 
acum. In sala Floreasca II, din 
nou in. postură de lider. Prile
jul? întrecerile pentru „Cupa 
României" pe care le-a domi
nat cu autoritate, in asaltul 
decisiv, din finala de 8, el a 
dispus <1* Zsoit Husti, colegul 
său de club, cu 10—8, demon- 
strind aceeași vervă *i lucidi
tate care i-au adus atitea reu
șite.

Proba masculină de floretă 
a actualei ediții a „Cupei Ro
mâniei" a reunit inițial un 
număr de 52 de sportivi. Ei an 
luat parte, mai intîi la un 
preliminar desfășurat — 
cite 5 sau 6 trăgători — 
două _ manșe. După acest 
au rămas în concurs doar 
de floretistl,________ ___
în continuare, susținînd 
două tururi de eliminare, 
ajuns astfel la un număr de 18 
scrimeri care s-au întrecut în 
eliminările directe. Aici s-au 
înregistrat și cele mai multe

tur 
eu 
ta 

tur
30 

care au evoluat 
alte 
S-a

surprize, 
părăsit pil 
retisti cui 
rutinat ii I 
Florin Ni 
protagonis 
File $j Ni 

Finala 
reunit pq 
tre cei m 
nu lăsau 
tații de 
lui C. Zd 
sau chiar 
la I.E.F.S 
neul fi] 
oarecare 
Kuki 1-a 
pentru pi 
podium, ] 
Mare) a | 
3 — de J 
sul) cu 1 
mătoare | 
Roșu (Prd 
ian (Stea 
haria (C i 
lescu (1.1 
pentru M 
fida unor] 
pregătire ] 
cu elita fi

LECȚIA DE EDUCAȚIE FIZI
(Urmare din pag 1)

* elevilor), nr. 205 (cu un sti
mulent mereu prezent : clase
le cu rezultate bune la sport 
sint Înscrise cu prioritate la 
excursiile initiate de organi- 
za'.ia de pionieri).

TEI 
„MATE 
CU O

DE MIINE, LA IAȘI, AL TREILEA TURNEU
AL DIVIZIEI

se reia prin al 
programat _ <Se 

marți. In__ '
lași. Mllna. tn 

au loc parti- 
») : CE.U. Bra-

Sala

•xsializatâ

1_ SteatM 7 Y • S»4 -JT7 14
2. Dinamo Buc. 7 9 1 «15:4®. 13
X. Baprt 7 4 3 5M» U
4. -V- 7 4 3 «ca JfiC M
5. Polit. ImL 7 4 3 4F7S3T7 11
L I.C.KJ). 7 4 3 WT:4V7 11
î. C.S.U. Sibiu 7 4 3 523^53 M
L C-S.U. Br. 7 3 4 508 H
9. Farul 7 3 4 477^33 9

19. Anademia miL 7 3 9 486^8 9
ÎL Dinarn.:. Or. 7 1 « *89 .532 1
12. Carpati Buc. 7 9 7 449^97 7

lașît S30 p. 
(Faruîi și K. 
p, L FL Rr- 
1.1 P. 1. 14. 
IM IX p, I.

DE BASCHET (m)
cela Bodea (Universitatea Tirni- 
șoeraj 85 p.

• Clasamentele (neoficiale) 
ale indisciplinei, alcătuite prin 
acum ularea greșeklor tehnice; 
masculin : 1—2. C^.U. Sibiu (FI. 
Apostu — căpitanul echipei 1 — 
X H. Bretz 2, N. Palhegy) și 
Rapid (Ch. Miluită 2, Cr. Flu
tura?, M. Camion, D. Slpoș, V. 
Bolancea) cite 6 g.ti, 3—4. Farul 
(V. Băiceana 2. Gh. Radu) și 
-U" Cluj-Napoca (K- Herbert, 
IL Rotaru, M. Barna) rite 3 g.t., 
5—L Politehnica Iași (G. Mlhăl- 
leacu, R. Bolșteaou) 
(FL “ 
cite 
(V.
<L 
(Z. ____ , _
peana — antrenor) eîte 1 g.ti ; 
feminin: L CB.U. Ploiești (Mariana 
Oprescu,
Constanța 
Crișul (G.
Codrina Oancea) 1 g.ti, 
bfia (Delia Birluțiu). 
studențesc (Ilona Chvatal), 
Cluj-Napoca (N. Martin — 
tren or) și Universitatea 
șoara (Valeria Chepețan) 
1 g.t.

• P.ezultate din Divizia
de tineret : masculin : Jiul 
lnța Petroșani — Urbls Bucu
rești 81—79 (43—37), Automatica
Alexandria — IMUAS Baia Mare 
44—69 (22—43), Lotus Băile Felix
— Sp. studențesc Politehnica
CJS.Ș. 2 București 46—72 EU>—10), 
Automatica București — Oțel 
Inox Tirgoviște 97—53 (44—27),
CSU Oțelul Galați — Politehnica 
Timișoara 76—66 (35—■40) ; femi
nin : C.S.Ș. Voința SI. Gheorghe
— C.S.S. Alfa Oradea 2—0 (ne-
prezentare), Robotul I.PJ). C.SR. 
Bacău — Comerțul Llc. „Bolyal" 
Tg. Mureș 76—S3 (41—20). Rapid 
București — Sp. studențesc Poli
tehnica n C.SJ5- 2 54—46 (36—23), 
Icemenerg — C.S.Ș. Metalul Sa- 
lonta 59—17 (26—27), Voința Bra
șov — C.S.Ș. Unirea Voința Iași 
78—65 (35—22), C.S.Ș. Textila
Gheorgheni — Voința Brașov 
59—75 (29—43).

(Corespondenți : S. Bălol, FL 
Dumitra, p. LOrincz, Gh. Briotă, 
K. Teirău).

, _ ____ ,____ , șl Steaua
Ermnrache și B. Opșltaru) 
2 ; I—10. Academia Militară 
Zdenghea), C.S.U. Brașov
Krlszbai), Dlnamo Oradea

Gellert) șl I.C.ET). (M. Ctm-

Carmen Bresolanu, 
Grigoraș) 3 g.t. ». 
Mahler — antrenor, 

3—«. Mo- 
Spartul 

• ‘ . „V” 
- an- 
Tlml- 

ette

Bunul 
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tea se 
deauna ci 
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folosite 
parte din 
materiale 
cindva t 
dorite s] 
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din săli ț 
educației i 
losită ca] 
tane si d 
generală 
in contim 
de tracer! 
cartier., 
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nr. 1, pJ 
de partid 
cestei a 
mint S| 
proape rf 
catie fizil 
prezenta I 
cetățeni 
Nord ; 1
portil din 
Goleseu, I 
si simplul 
dul curtUj 
tei ntifl

DIN
(U:

bul invin, 
46 de pu 
mult deq 
peste act

Evoluții) 
ale polou 
eu unde 
— lăsau 
tru as sari 
ternică a 
două rep 
echilibrați 
Feroviarii] 
rînduri, d 
prompt, fl 
mln. 11. 1 
trei aă 
bare ale 
E. Ionescl 
pidlste în] 
nu le 
te,
eontraatad 
șuturi vid 
tru goluri 
avantaj J 
luciditate I 
mo arăți] 
plus, cu | 
Să spune! 
s-a ridica 
sebit.

AD'llMSIDATIA DE SIAT LOTO PRONOSPORT IMOR^lEAlA
• C1ȘT1GURILE TRAGEM 

LOTO DIN M OCTOMBRIE 1983. 
Cat. 1: 1 variante 25% — auto
turisme Dacia 1300; cav 2: 3 va
riante 100% a 21.304 lei și 3 va
riante 25% a 5.326 lei; cat. 3: 6 
variante 100% a 4.208 lei și« 57 
variante 25% a 1.052 lei; cat. 4:
44.25 variante a 1.926 Iei; cat. 5:
189.25 variante a 503 lei; cat. 6:
268.25 variante a 231 lei; eat. X: 
2X32,50 variante a 100 lei. Report 
la cat. 1: 444.088 lei.

X; IX. Feyenoord — Tottenham 
2; X. Levski Spartak — Watford 
X; XL Hajduk Split — Honved 
1; XU. Celtic Glasgow — Spor
ting Lis. 1. Fond total de cîști- 
guri: 772.753 Fd.
• tragerea obișnuita lo

to de astăzi, 4 noiembrie 1983, 
se televizează In direct incepînd 
de la ora 17,25.

• REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 2 NO
IEMBRIE 1983: I. Hamburger S.V. 
— Dinamo Buc. 1; IL Rapid Vie- 
na — Bohemians Praga 1; IU. 
Dundee United — Standard Llfege 
Iț IV, Partizan — Dynamo Ber
lin 1; V. Servette Geneva — Șah
ilor Donețk ANULAT; VI. Not
tingham — p.s.V. Eindhoven 1; 
VH. Banlk Ostrava — Anderlecht 
X; VUL Sturm Graz — Verona

f

LOZ IJV PUC
MiOZinrtic 
CONȚINU* 
SCNM

CISTlGUIfliN 
gAN/Ș! 
AUTDWmSN

tgJCAfl UtlO2)Nn>c’

Autorii 
reanu 3. 
Dan, Ard 
pentru n 
E. Ionesc 
Gaiță. Ai 
R. Silha

STEAUJ 
Nil TIM 
1—1, 2—1 
tiniuă mi! 
ră (o nou 
ban), ind
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TURNEUL PE CATEGORII
DE GREUTATE 

LA LUPTE GUECO ROMANE
Astăzi si mîine. în sala „Di

namo* — o atractivă competi
ție de lupte creco-romane : 
Turneul final al concursului 
republican pe categorii de 
sreutate. îl vom revedea, eu fr
eest prilej, pe componentil to
tului olimpie, care vor primi 
replica primilor 10 clasați 
la fiecare categorie de greuta
te. Intr-o întrecere care 
poate oferi o imagine conclu
dentă a potențialului exis
tent la această oră în luptele 
greco-romane din tara noastră.

Turneul se va desfășura 
dună următorul program : 
VINERI, de la orele 10 îi 16 
— Întreceri preliminarii ; SÎM- 
BĂTĂ. de la orele 10 — între
ceri preliminarii : de la o- 
rele 16 — FINALELE la cele 
10 categorii de greutate.

ZIDERAT Șl EFICIENȚĂ
măsuri urgente din partea fac
torilor de resort. <

UN PIC DE ROMANTISM
NU STRICA I

Amintindu-ne de plăcutele 
lecții de educație fizică ale 
prof. Victor Tibaca. de la 
Liceul „Gheorghe Șincal". 
încercăm un sentiment de 
regret, de nostalgie fată de 
acele ore de sport... romantice, 
cînd nota, cind media generală 
mare la această materie nu 
însemnau TOTUL, cînd lu
crul cel mai de preț era sim
pla bucurie de a face mișcare 
în aer liber, de a te juca. la 
chemarea dascălului in tre
ning. Reîntilnim rar aseme
nea scoli In care elevii 
participă cu entuziasm la 
exerciții Le oferă, de pildă 
școlile generale nr.' 190. 9" 
17. liceele ..Nicolae Bălces- 
cu". industrial nr. IX acolo 
unde între profesori si clase 
s-a realizat o mare afinitate 
Desigur, nimeni nu se mai 
îndoiește de eficienta unor 
astfel de ore de sănătate. Ade
văratul profgșor de sport 
cu dragoste, cu har pentru co
pii si pasiune pentru mese
rie. trebuie să tină seamă de 
scopul formativ-educativ. dar 
si recreativ al acestor lec
ții De aceea considerăm că 
un pic de romantism nu stri
că...

p 10 7, LA POLO
portar, dar si obișnuite ra
tări copilărești — caracteristici 
de acum știute, ale Jocului ti
nerilor steliști, evidente si ieri 
LL.T. nu s-a dat prea uțor 
bătută, a încercat să-și re
pete victoria din turneul clu
jean, fără a reuși să contra
careze. ca atunci. atuurile 
bucureștenilor. Au marcat : 
Pantea 2, Duculeț 2, Ilea X 
Șerban, Fruth, Heș (S), res
pectiv Ad. Munteanu X N. 
Toth 2, Fărcuță. Meciul a fost 
condus de V. Goian și V. Bur
den.

CRISUL ORADEA — CNASE 
BUCUREȘTI 17—6 <3—X 5—X 
3—1, 4—0). Două repriza • 
rezistat onorabil frageda gar
nitură din Capitală, după care 
vtoecampioana s-a impus tot 
mai limpede, prin golurile re
ușite de Gordan X Fr- Edas X 
Fefer 2, Garofeanu 2, Mezaroș 
X Costrăș, Bone, Sălăjan, Raț. 
Pentru C.N.A.S.E. au Înscris 
Angelescn 2, Geambașn X Ne- 
eula, Bădeanu. Arbitri : N.
Ștefan — A. Gere.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA 10—9 
(3—1, 1-4, 4—3, 2—1). Au mar
cat Florincescu X Gh. Ion X 
Bârbulescu 2, Dinga 2 pen
tru Progresul respectiv Sebok 
5, Colceriu 3, Pop. Au con
dus Șt. Karacsony șl B. Bă- 
jenaru. (Gh. NISTOR, ooresp.).

Astăzi, două etape. ®a
ora 8,30 : Cricul — I.L.T., Di
namo — C.N.A.S.E., Steaua — 
Progresul, Voința — Rapid ; de 
la ora 15.30 : I.L.T. — Progre
sul. Rapid — C.N.A.S.E., Vo
ința — Dinamo și Steaua —- 
CrișuL

I 
I 
I 
I 
1 
I 
1
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I.
I 
I 
I 
I

(Urmare din pao I)

genta m joc si hare 
PUTERE DE LUPTA de-a lun
gul celor 180 de minute. Pen
tru că această calificare de 
răsunet a început în momen
tul tragerii la sorți cind „șan
sa" ku Dinamo a fost aă aibă 
ca adversar pe... deținătoarea 
trofeului. Atunci, echipa an
trenată de Dumitru Nicolae- 
Nieușor si Cornel Dino și-a 
declanșat campania calificării, 
tratlnd cu toată seriozitatea 
orice element al Jocului, de la 
studierea adversarului pînă la 
pregătirea jucătorilor de re
zervă Acel splendid 3—0 de la 
București trebuia confirmat ; și 
dacă unii s-au îndoit de forța 
dinamoviștilor in fața „colo
sului din Hamburg", cei care 
n-au Încetat o clipă să creadă 
în calificare au fost campionii 
noștri. Cind scorul devenise 
cumplit pentru nod, atunci, 
miercuri, seara, la 3—0 pentru 
formația vest-germană, el 
campionii României, și-an do
vedit forța morală, maturitatea 
și VALOAREA INTERNAȚIO
NALA. Atunci, odată cu inspi
rata introducere a lui Țălnar, 
dinamovistii și-au surprins ad
versarul aflat In plină euforie 
prin CUTEZANȚA OFENSIVA, 
singura variantă in stare să 
oprească iureșul gazdelor ți să 
apere rezultatul de Ia Bucu
rești. •

„Extraordinare puterea de 
luptă si voința lui Dinamo, 
care ne-a eliminai de o ma
nieră ce na poate pune in du
biu justețea calificării in sfer
turile de finală I" afirma după 
meci Kaltz. „Nu mă așteptam 
ea, după 3—0 pentru noi, să 
primim două goluri, aici, la 
Hamburg, goluri care nu nu
mai eă ne-au eliminat, dar 
ne-au si îndepărtat de supor
teri" completa Magath. E 
bine, Dinamo a înscris două 
goluri la Hamburg (și ce 
goluri tocmai pentru eă nu 
s-a simfit o clipă inferioară 
puternicului său adversar.

„Am simțit eă Hieronymus e 
pe picior greșit, driblingul mi-a 
reușit și în acea clipă am 
lost sigur că nu pot rata" ne 
spunea Țălnar. după joc, de
clarație care confirmă Încre
derea dinamoviștilor în forțele 

lor. „Ara înscris la momentul 
oportun, atunci cînd nimeni nu 
se mai aștepta, într-un final 
de partidă, cînd 3—0 pentru 
gazde echivala cu o calificare 
aproape sigură pentru Ham
burg. Am înscris pentru eă ne 
propusesem să marcăm șl la 
Hamburg", declara Mulțeseu, 
autorul celui de al doilea gol 
dinamovist. superb gol. O altă 
confirmare că Dinamo nu s-a

dus Ia Hamburg doar să apere 
acel 3—0 de la București, CI 
HOTĂRlTĂ SASE CALIFICE!

După eliminarea lui Feye- 
noord de către U.T.A., în 1970, 
după frumoasa cursă craiovea- 
nă în Cupa U.E.F.A.. cînd în 
primăvara aceasta oltenii au 
ajuns in semifinale, iată, acum, 
senzaționala calificare a lui 
Dinamo, cea mai mare perfor
manță din istoria fotbalului nos
tru de club, pentru că adversa
rul a fost cel mai puternic In- 
tflnit de formațiile noastre.

Această superbă seară de 2 
noiembrie „cea mai fericită zi 
din viața mea" — cum spunea 
antrenorul Dumitru Nicolae-Nl- 
eusor, cea mai frumoasă seară a 
unei echipe divizionare din fot
balul nostru. reprezintă d 
premisa pentru succesele vii
toare. Performanța de răsunet 
a dinamoviștilor demonstrează, 
în fond, CAPACITĂȚILE FOT
BALULUI ROMANESC, bazat 
pe dăruire exemplară, pe rafi
nament tehnic și maturitate 
tactică. Această minunată ca
lificare Înseamnă în același 
«mp si PUNCTUL DE SPRI
JIN MORAL PENTRU EXA
MENELE TRICOLORILOR DE 
LA LARNACA ȘI BRATIS-. 
LAVA. Dinamoviștii bucuresteni 
au demonstrat si ei că fotba
lul românesc se află pe un 
drum ascendent. Această califi
care formidabilă de la Ham
burg trebuie dublată de re
zultatele echipei naționale în 
această „lună de foc“ și de 
efortul tuturor factorilor pen
tru ridicarea fotbalului româ
nesc acolo unde îl doresc mi
lioanele lui de admiratori, atît 
de fericiți, acum, după această 
pagină de aur scrisă de cam
pionii noștri, respectați d 
aplaudați, acum, de o lume 
Întreagă 1

DE LA FLORENȚA LA LARNACA, 
VIA HAMBURG...

După meciul Dinamo — Hamburger S.V. de la București 
sublimam ideea că victoria de senzație a campionilor noștri 
reprezintă un ferment foarte stimulativ pentru întregul 
nostru fotbal. Am trăit miercuri seara alături de fotbaliștii 
tricolori dramatica, extraordinara calificare a colegilor lor 
dinamoviști la Hamburg ti mi-am dat seama, pe viu, ce 
resorturi morale puternice a declanșat spontan în cadrul 
lotului reprezentativ acest succes de mare prestigiu inter
național. Tonică pentru întreg sportul românesc, califica
rea dinamoviștilor vine — fericit — într-un moment foarte 
Important pentru fotbalul nostru, care-și joacă In această 
lună cartea calificării la turneul final al campionatului 
european de la Paris.

Exact acum 11 luni, la 4 decembrie 1982. echipa României 
intra — la Florența — in cursa calificării. Pînă la acel 
0—0 reușit în fața campionilor lumii, rezultat-surpriză, dar 
meritat, fotbaliștii noștri fuseseră considerați „șansa a 
patra" (după Italia, Cehoslovacia, Suedia).

Au urmat cele trei puncte luate lui Rossi et comp., cele 
patru puncte luate compatrioților lui Eorg și cântarul 
șanselor s-a răsturnat complet 1 In așa măsură, incit echi
pa Suediei (0 puncte în fața echipei noastre) îi surclasea
ză pe campionii mondiali la ei acasă (3—0), la Napoli 1

Acum urmează partida Cipru — România. Echipă foarte 
ambițioasă, de mare orgoliu, reprezentativa cipriotă aspiră 
astăzi să-i întreacă în clasamentul grupei pe... campionii 
mondiali, pe italieni, performanță realizabilă teoretic (după 
cele două egaluri acasă cu squadra azzurra și echipa 
Cehoslovaciei) printr-o victorie la 12 noiembrie asupra 
fotbaliștilor noștri. Acesta este punctul de vedere al ad
versarului... Al ‘ nostru însă — care înseamnă trei puncte 
în două meciuri, Ia Larnaca și la Bratislava — a fo6t 
contrasemnat în chip strălucit miercuri de jucătorii noștri, 
Țălnar, Mulțeseu și coechipierii lor, care au dovedit tu
turor că fotbalul românesc poate să aibă un cuvînt im
portant — în fața oricărei echipe — pe plan international.

Echipa României se lansează astăzi în ultima linie dreap
tă a cursei pentru calificare la turneul final al C.E. de 
la Paris.

Să-i urăm, din inimă, succes deplin !

Marius POPESCU

LOTUL REPREZENTATIV PLEACĂ ASTĂZI IN ISRAEL
Echipa națională a început 

„numărătoarea inversă" a me
ciului cu Cipru, care va avea 
loc la 12 noiembrie, la Lar
naca. Reuniți după etapa de 
campionat, tricolorii exoeptîn- 
du-1 pe internaționalii dina
moviști. au efectuat ieri di
mineață un control medical mi
nuțios. După trecerea testelor 
medicale de către cei 16 (Lung, 
Iordache, Negrilă, Ștefănescu, 
Iorgulescu, Ungureanu, Muntea
nu II, lovan, Boloni, Klein, 
Țicleanu, Hagi, Cămătaru, Co- 
raș, Geolgău, Gabor), doctorul 
lotului, Nicolae Andreescu, de
clara. : „Indicii medicali sini

foarte buni. Capacitatea de e- 
fort este remarcabilă"! O pri
mă constatare îmbucurătoare.

Ieri după-amiază, tricolorii 
au efectuat împreună cu an
trenorul secund Mircea Radu
lescu un antrenament fizic, 
iar seara au avut o întâlnire 
cu suporteri din rîndul stu
denților. Seara, s-au alăturat 
și dinamoviștii (Moraru, Red- 
nic, Augustin, Nicolae, Mul- 
țescu), aureolați de per
formanța de la Hamburg, a- 
coio unde s-a aflat și direc
torul tehnic al loturilor re
prezentative, Mircea Lucescu.

Lotul reprezentativ va pleca 
In această dimineață pe calea 
aerului în Israel unde, la 8 
noiembrie, va întâlni _ repre
zentativa țării gazdă, în
tr-un ultim meci-test înaintea 
importantei partide de la 12 
noiembrie, cu Cipru.

Vor face deplasarea următorii 
jucători : Lung, Moraru, Ior
dache (portari) ; Rednic, Ștefă
nescu, Iorgulescu, Nicolae, Un
gureanu, Negrilă (fundași) ; Ți- 
cleanu, Boliinl, Klein, Ilagi, 
Mulțeseu. Augustin (mijlocași) ; 
Gabor, Coraș, Cămătaru, Geol
gău (înaintași).

ÎNTRE VESTIAR...
• Nu începuse meciul de la Baia Mare 

si. in tribuna I. aplauze. Apăruse Titus O- 
zon. Fostul international era observatorul 
federal al partidei si spectatorii băimă- 
renl sl-au manifestat respectul lată de un 
fost as al driblingului. al fentei, al golu- 
ial a Cu o oră înaintea începerii jocului 
de la Bala Mare regizorul T.V. Sebastian 
Borode era necăjit de ceata de sub Dealul 
fiorilor, care li otrica transmisia. Din fe
ricire pentru telespectatori ceata s-a retras 
suficient Dină la începerea disputei. -Un 
meci fierbinte, cum a fost cel cu Sportul 
studențesc nu se putea să nu alunge cea
ta". glumea Ion Cupșa, din conduoerea lui 
F.C. Bala Mare. Fierbinte meciul, însă 
sportiv 1... e Tolba a marcat un gol de 
antologie T.V. Interesant ni se pare că 
acest jucător este stîngacl. jar golul l-a 
Înscris din voleu. eu ., dreptul. • A tele
fonat antrenorul Halagian. sounlndu-ne : 
„Am citit In ziar o declarație a Iui Ba’aci, 
in care internaționalul eralovean afirmi 
eă a fost accidentat de jucătorul men M. 
Popescu, ta meciul din primăvară. Vreau să 
aduc unele lămuriri ta această privință. 
Balad a atacat cu duritate, M. Popescu a 
sărit pentru a se feri, astfel eă elementul 
intentional — dacă a fost un contact la 
unor — a lipsit eu desăvtrstre. (De altfel 
ri ia cronica medului apărută ta ziarul 
Sportul s-a exclus intenția de accidentare), 
da mult să fac această aterizare. Am să-l 
tetefones si kd Balad pentru • deplină 
clarificare", a Sur briză. ta tribună. la 
lași : printre spectatorii partidei Politeh- 
Mca — AS. A.. fostul vtrf al studenților. 
Nemteanu. -Nu ești la Hamburg 7* -Ml-a 
recidivat ruptura musculară M meciul- 
seoata. de duminică, co Flacăra Moreni *1 
stat obligat, din nou. kk o pauză forțată 
de vreo zece sile. SL avtnd si unele tre
buri la Iași, nu un scăpat prilejul de 
a-ml revedea foam coechipieri*, a Biro 1 
a jucat, marți, la noua tui echlnă. Poli
tehnica Iași. împotriva »H*-tul ffin care 
oină de curlnd a făcut parte. A.S.A. Nu 
se poate spune câ foștii «ăl coechipieri 
l-au menajat... a Szabo — tată un fundaș 
mereu ta formă, care nu-si dezminte spe
cialitatea suturilor de ta distantă. Si marți 
a expediat clteva. foarte puternice si pre
cise. (Cu deosebire ori (fin anin. 35. care 
l-a dus ta dificultate pe Bueu). Păcat că 
nu-1 vede nimeni de la loturile reprezen
tative.- a Vaslle lanul, președintele clu
bului Politehnica Iasi, a fcnnlinlt marii, 
ded chiar ta ziua meciului cu A.S.A.. 38 
de ani. Echipa i-a făcut cadou nu numai 
o victorie foarte aplaudați, ci si un joc 
de calitate, a Deosebit de activ (sl de a- 
tent) a trebuit să fie. marii. Ia Iași, ta 
prima repriză arbitrul de tine Nicolae 
Votaea — București, datorită jocului la 
ofisald practicat de mureșeni. Spre lauda 
șa. a trecut dtficăM examen eu brio, a

Internaționalul Crișan. indisponibil de mai 
multă vreme, a fost săptămina trecută din 
nou operat de menise, de către doctorul 
Radu, In Cradova. Prezent (in baston !) la 
medul echipei sale cu Petrolul. Crisan a 
spus că a fost asigurat că acum, ta sfir- 
sit. se va putea restabili, a In echipa spe
ranțelor craiovene. doi gemeni, extremă 
dreapta si stingă. Florin-Eusebio si Cosmin- 
Garrincha Zuleann. Ambii talentati si 
doritori să calce pe urmele celebrităților 
care l-au inspirat De părinții lor. In ale
gerea numelor. • Litigiul Halea — 
F. C. Argeș continuă. Tînărul șl talen
tatul jucător a tatrat la facultate. la 
Galați, dar clubul mi-1 dă dezlegarea. S-a 
convenit să mal joace pentru F.C. Argeș 
si anal se vor rezolva lucrurile, cum ne 
spunea Dobrln. Marți. Ralea a fost as- 
teotat la Tlrgoviste. a fost anuntat si re
zervă dar nu a venit. Păci*. Fotbalul nos
tril duce dorul de vtrîuri de atac, iar Ra
lea stă. • Sportivitate exemplară. 
Deși echipa din Tirgoviste se află totr-o 
situație dificilă, marți, oe propriul teren, 
ea si-a apărat șansele ta modul cel mai 
sportiv, fără să apeleze la durități la acte 
de intimidare a adverseiului. Doar Nicu- 
lescu (ca si Tulpan, de la pilesteni) a pri
mit cartonaș galben pentru un atac mai 
dur. Dar a fost • excepție, • Amintiri. 
Corespondentul nostru din Tlrgoviste. Misu 
Avana, ne arăta, ta stadion, o fotografie 
de acum... 22 de ani. cu o echipă de co
pil. Printre et Cornel Dinu, frații Nae si 
Costlcă Iohescu si alU foști divizionari 
Ut*. O. tempora I Acum echipa <fin Tîr- 
aoviste duce linsa onor valori, atacul său 
era. la un moment, parcă de la o echipă 
de copil sau juniori : Isala, Petre. O. Po
pescu. Si cel trei H aveau ta fată pe M. 
Zamfir. Molceanu șt Roman, cu care, la 
mlnglile Înalte, n-au avut prea multe san- 
se. • In programul editat de C. S. 
Tlrgoviste pentru meciul de FOTBAL eu 
TjC. Araes spectatorii au putut citi .Te
nisul tfrgovistean la altitudinea primei di
vizii*. .Baschetul ffimbovllesn mereu ta 
frunte (la copii de ÎS—13 ani)". -Din istoria 
sportului românesc*, eu date, din anii 1162. 
1769. 1802. 1815, iar la fotbal doar o ru
brică .Să cunoaștem regulamentul* si un 
mlniportret al lui Viorel Radu, deși acesta 
joacă acum la— DSnamo. Publicul, cre
dem. ar fi vrut să afle de ce joacă Con
stantin atît de slab, de ce O. Popescu e 
ta regres si nu de condițiile pe care te 
are V. Radu la Dinamo st eă idolii tai 
stat Cămătaru si Rummenlgge. • întllnire 
între un profesor (Oblemenco) si elevul 
său de ieri (Cîrtu) s .Iar al venit eu 
gtaduri rele. Sorine 7“ — 11 zice fostul 
bombardier al oltenilor. (Aluzie la meciul 
din campionatul trecut, cînd craicveanul 
a marcat — tot ta Zăv.ii, ta mln. 85 go
lul victorios al Universității). Clrtu a răs
puns zîmblnd : .Stlu eu cum o să fie azi, 
aea Nelule 7-.* si cum «m meci nu sea
mănă cu altul, supărarea antrenorului

— ÎN NEGRU - - - - - - - - - - -
Fotbalul nostru nu duce, din pă

cate. lipsă de, . cartonase ! în ul
tima etapă, a 11-a. deși cu un meci 
mai Dutin. s-au consemnat 15 car
tonase «albene si unul roșu, o sin
gură partidă (Politehnica Iași — 
A^.A. Tg. Mures) Dă s tri nd rubrica 
respectivă imaculată in caseta teh
nică. mai grav ni se pare. însă, 
faptul câ printre cei penalizați se 
află doi căpitani de echipă, tocmai 
ei care ar trebui. în virtutea ban
derolei pe care o poartă, să consti
tuie exemple pozitive, factori de 
stabilizare a disciplinei în teren. Li
nul dintre ei este O ană. portarul 
lui Dunărea C.S.U. Galati, care a 
văzut roșu înaintea ochilor, la pro
priu si la fisurat, după cel de al 
doilea penalty acordat Rapidului, 
umbrindu-si comportarea excelen
tă de pînă atunci. Celălalt este 
Bumbescu de la F.C. Olt. a cărui 
instalare în funcția de căpitan a 
dat roade pedagogice pînă acum, 
d evltind, spre mirarea tuturor, a- 
vertismentele. vreme de 10 etape. 
Marți. însă. 5-a Întors la practici 
mal vechi, judnd fctare“. vrînd să 
intimideze pe orice băcăuan care-1 
călca prin preajmă. Observatorii 
federali Gh. Llmona si. respectiv. 
G. Glisid, parcă vorbiți, l-au che
mat la sfirsitul meciurilor pe ambii 
eăpitanl care nu sl-au onorat rolul, 
mustrindu-i pentru atitudinea lor. 
Ambii sl-au luat angajamente... Să-i 
vedem.

Chimiei a venit «fin... altă parte. De la 
Cămătaru si Bîcu ! • Mare tristete In ca
binele echipei gazdă la terminarea medu- 
tal de U Rm. Vîlcea. Acolo, Udrea, cel 
care a raiat Denalty-ul egală r ii scorului, 
numai că nu avea lacrimi în ochi. în- 
tr-atît era de abătut. Fostul jucător al 

«Chimiei, inimosul atacant Comei Nicolae, 
rupe liniștea : .Măi. daci mal aveți vreo 
lovitură de ia 11 m. ehcmatl-mâ pe mine 
»-o execut ; chiar dacă mă sculați la 12 
noaptea tot o s-o transform...“ Poate C. 
Nicolae exagera, dar prin aceasta el fi im
puta lui Udrea șutul său slab, aproape 
pe mijlocul porții... n Teleșpan a împli
nit marțea trecută. în ziua jocului cu U- 
niversitatea Craiova 27 de ani. Crainicul 
stadionului a anuntat evenimentul la sta
ția de amplificare, tribunele au aplaudat 
cu căldură. „Ce aniversare, Ia... 8—7 — 
a zis cineva la terminarea jocului.' SM f! 
■tes si el o altă zi. .*

„SI GAZON
■I



Gimnastica ritmică promite: PRESA INIfRNAJIONAlA DESPRE SUCCESUL EOEBAEISTIIOII DL LA DINAMO
JUNIOARELE BUCUREȘTENCE, 
EVOLUȚIE BUNĂ LA VARȘOVIA

* 4
La „Cupa capitalelor tarilor 

socialiste", desfășurată recent 
la Varșovia, au participat gim
naste junioare sub 14 ani din 
5 țări : Polonia, România, 
Cehoslovacia, Bulgaria si Iu
goslavia. în total. 32 de con
curente la gimnastică ritmică 
(cerc, minge. măciuci și pang
lică’, cu exerciții de maestre). 
Antrenoarea Victoria Buruiană, 
care a condus echipa Bucu- 
reștiului. ne-a împărtășit cî- 
teva impresii despre concursul 
din capitala Poloniei : „Am
alcătuit o formație din sporti
ve tinere și talentate, unele 
componente ale lotului republi
can de junioare, în majoritate 
gimnaste de la C.S.Ș. Triumf 
București : Petruta Dumitrescu, 
Maria Lucan, Mădălina Firă- 
nesru. Luciana Dumitrescu, 
Adriana Voicu și Florentina 
Butaru, ultima de la C.S.S. 
Viitorul. Așa cum ne așteptam, 
competiția a fost dominată de 
gimnastele din R.P. Bulgaria, 
care au avut în surorile Came
lia si Adriana Dunavska două 
reprezentante autorizate ale 
școlii bulgărești de gimnastică 

D. CfOROSLAN PARTICIPĂ LA 0 NOUĂ ETAPĂ 
A „CUPEI MONDIALE" LA HALTERE

ritmică. In ceea ce le priveș
te pe sportivele noastre, ele 
au făcut un concurs destul de 
bun, nu au înregistrat ratări, 
echipa s-a dovedit omogenă, cu 
exerciții apropiate din punct 
de vedere al valorii tehnice. 
Am ocupat locul II pe echi
pe. iar Petruța Dumitrescu s-a 
situat Pe locul III la indivi
dual compus, la egalitate cu 
Maia Taskova din echipa Bul
gariei. Fac această precizare 
întrucît rezultatul Petruței a 
fost transmis eronat de agen
țiile de presă. MI se par ono
rabile locurile 9 și 11—1! ocu
pate de Maria Lucan, respec
tiv Mădălina Firănescu si Lu
ciana Dumitrescu. Dealtfel, 
pentru a sublinia buna evolu
ție a echipei Bucurestiuiui, voi 
aminti că Ia trei obiecte — 
cerc, minge si măciuci — Pe
truța Dumitrescu a urcat pe 
treapta a III-a a podiumului, 
iar la panglică locul m a re
venit tot unor sportive romln- 
ce : Maria Lucan si Luciana 
Dumitrescu, clasate la egali
tate".

HAMBURG, 3 (Agerpres). — 
Corespondenții agențiilor Interna
ționale de presă transmit ample 
comentarii pe marginea meciu
lui dintre echipele Dinamo Bucu
rești șl S.V. Hamburg din cadrul 
optimilor de finală ale „Cupei 
campionilor europeni” la fotbal. 
In comentarii se subliniază ex
celenta performanță a fotbaliști
lor români, care au reușit să e- 
limlne pe deținătoarea trofeului, 
după o victorie cu 3—0 la Bucu
rești și o infringere la limită cu 
3—3 la Hamburg.

Astfel, agenția Reuter scrie, 
printre altele: „După 33 de săp- 
tămlnl, timp In care a deținut 
sceptrul de cea mai bună echipă 
europeană, S.V. Hamburg a fost 
detronată, cu scorul general de 
5—3, de Dinamo București. 
Miercuri seara, In meciul retur 
din optimile de finală, vest-ger- 
manll au reușit • victorie chinui
tă cu 3—2, dar au părăsit com
petiția lăsind in postura de prin
cipale favorite ale actualei edi
ții formațiile F.C. Liverpool, de 
trei ori câștigătoare a „C.C.E.*, 
șl AS. Borna. După ce fundașul 
centra! Jakobs, autorul a două 
goluri, și von Heesen au ega
lat handicapul de la București, 
echipa din Hamburg a slăbit rit
mul jocului tncerclnd să-șl păs
treze energia pentru prelungiri. 
Fotbaliștii români au zesizat a- 
ceastă eroare tactică, au trecut 
la clrma Jocului și,' prin golul 
înscris de Țilnar, in minutul 4», 
au spulberat Iluzia calificării 
gazdelor. Cel de-al doilea gol al 
echipei Dinamo, marcat tn penul
timul minut de Mulțeseu, nu a 
făcut declt să pună zare pe ra
nă”.

La riadul său. comentatorul a- 
ger.ției .„Associated Press” notea
ză: „Echipa Dinamo București a 
eliminat miercuri seara cunoscu
ta formație vest-germanâ S.V. 
Hamburg din „Cupa campionilor 
europeni”, prestigioasa competi
ție de dub pe care e dștlgase 

ta luna mal, cînd învinsese in 
finală pe Juventus Torino. După 
infrtngerea, cu 3—0, suferită iu 
urmă eu două săptămlnl la 
București, S.V. Hamburg trebuia 
Să obțină o performantă miracu
loasă pentru a continua cursa, 
dar aceasta nu s-a intîmplat. In 
finalul jocului, clnd gazdele e- 
galaseră handicapul din prima 
manșă, fotbaliștii de la Dinamo 
an avut o revenire și. In ultimele 
clnd minute, au Înscris două 
goluri prin Țălnar și Mulțescu, 
goluri care le-au adus o merita
tă calificare tn sferturile de fi
nală*.

La Încheierea meciului, antre
norul formației vest-germane, 
Ernst Happel, a declarat: „După 
ee am condus cu 3—0 se părea 
că no vom califica. Firește slnt 
dezamăgit, deși echipa mea a ju
cat bine*.

Intr-un comentariu al agenției 
„D.P.A. Hamburgh se scrie, prin
tre altele: „Bundesliga, unul din
tre cele mal puternice campionate 
din Europa, a suferit miercuri 
eel mal mare eșec. Deși a cîști- 
gat eu 3—3 meciul retur, S.V. 
Hamburg a pierdut calificarea tn 
sferturile de finală in fața cam
pioanei României, formația Di
namo București. Conduși cu 3—0, 
fotbaliștii români au reușit tn 
finalul meciului să Înscrie două 
goluri, eare i-au calificat in faza 
următoare a competiției”.

Iată șl clteva titluri din presa 
vest-germană, apărută joi dimi
neața. MUNSTERANER ZEI- 
TUNG : „Cursa de urmărire a 
hamburghezllor a eșuat*. BON
NER GENERAL-ANZEIGER : „Mi
nunea așteptată de H.S.V. nu 
z-a produs”. SAARBRUCKER 
ZEITUNG : „Tentativa de recu
perare a celor din Hamburg a 
da» greș*. OSNABRUCKER ZEI
TUNG : „O victorie cu 3—3, bună 
pentru maculatură...*. EXPRESS: 
„Uraganul dezlănțuit de H.S.V. a 
fost risipit de vint...“. NEUE 
WESTFAELISCHE : „Minunea nu 

s-a intîmplat : Hamburg a rămas 
afară*.

Comentatorul sportiv al agen
ției T.A.S.S. evidențiază succe
sul echipei Dinamo București, 
care a produs cea mal mare sur
priză a optimilor de finală, eli- 
minînd formația S.V. Hamburg, 
cîștigătoarea ediției trecute a 
„Cupei campionilor europeni”.

Calificarea echipei Dinamo 
București in sferturile de finală 
ale Cupei Campionilor Europeni, 
după ce fotbaliștii români au 
reușit să elimine -cu scorul gene
ral de 5—3 pe deținătoarea Cu
pei, S. V. Hamburg, este comen
tată pe larg de presa sportivă 
europeană. Sub titlul „Senzațio
nal : S. V. Hamburg, regele fot
balistic al Europei, a fost elimi
nat*, ziarul Italian Gazzetta dello 
Sport scrie : „Echipa Hamburger 
S. V. a fost ridiculizată in ulti
mele minute de către Dinamo 
București", Iar „Corrlere dello 
Sport* notează : „Echipa din 
Hamburg reușise să recupereze 
diferența din primul meci, dar 
către sfîrșitul partidei oboseala 
s-a lăsat in picioarele jucătorilor. 
Insă românii, mai proaspeți, au 
marcat două goluri, obținind ca
lificarea*.

Comentatorul agenției austriece 
de presă A.P.A. Viena relatează: 
„Fotbalul vest-german a suferit 
miercuri unul din cele mai mari 
eșecuri. După ce în primul tur 
fuseseră eliminate două echipe 
din cupele europene, în cel de-al 
doilea au mai Ieșit din cursă alte 
trei, doar Bayern Miinchen a 
reușit să meargă mai departe. Șl 
la Hamburg s-au risipit speran
țele. Echipa antrenată de Ernst 
Happel a condus In meciul retur 
cu Dinamo cu 3—0. Amintirea ru
șinoasă a acelui 0—3 la Bucu
rești era ștearsă... șl apoi a ve
nit dezastrul prin cele două go
luri marcate de Țălnar și Mul
țescu. «Credeam că nu se mal 
poate intimpla nimic, slnt decep
ționat...», oftează Happel*.

La sfîrșitul acestei săptămîni 
va avea loc in orașul ceho
slovac Sturovo o nouă etană a 
.Cupei Mondiale* la haltere. 

La această prestigioasă compe
tiție participă. după cum se

CUPELE EUROPENE 
LA BASCHET

In jocurile de miercuri din op
timile de finală. retur, ale cu
pelor europene da baschet au 
evoluat și două dintre formațiile 
noastre. In „Cupa Korad”, echi
pa masculină Rapid a fost În
trecută, ca și la București, de 
altfel, de către Maecabi Ramat 
Gan șl eliminată din competi
ție. învinsă, la Praga, de sparta 
(71—64) Universitatea CIuj-Napo- 
ca a părăsit si ea întrecerea din 
cadrul competiției feminine dota
tă cu „Cupa Liliana Ronchettl”.

Rezultatele zilei „C PA KO- 
P. AC1*: plb Trieste — Spartak 
Pleven 83—65 (in tur 74—71), 
PAOK Salonic — Toptours 
Arrshot (Belgia) M3—97 (74—87), 
Carrera Veneția — Kervanos Ni
cosia 156—63 (108—48), Antibes
(Franța) — Assubel Mariembourg 
(Belgia) 79—69 (83—82), Maccabl
Ramat Gan (Israel) — Rapid 
București 94—76 (79—71), Juven
tus Caserta (Italia) — Hapoel 
Ramat Gan 108—66 (72—103) !

CUPA CUPELOR: Turun Turku 
(Finlanda) — Ruda Hvezda Par
dubice 87—91 (89—87),

CUPA LILIANA RONCHETTI : 
Bosna Sarajevo — Minior Per- 
nik 89—93 (55—90), elf Lisabona 
— Villeurbanne 39—85 (32—86),
Bata Roma — Partizan Belgrad 
67—50 (68—64). Sg Miinchen — 
Foederklub Viena 79—71 (76—76), 
Vozdovac Belgrad — Porz KSln 
76—54, Racing club Paris — Tfse 
Budapesta 50—60 (67—43), Viterbo 
(Italia) — Betania Barcelona 
86—59 (37—71), Sparta Praga — 
Universitatea Clu -Napoca 74—64 
(8'—31).

TELEX ® TELEX • TELEX
ciclism © Concursul interna- 

;ion.al de ciclocros desfășurat la 
Praga a revenit sportivului ceho
slovac Miloslav Kvasnick, crono
metrat pe distanța de 20,500 km 
cu timpul de m 11:26.

BtGBY • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde In 
Franța, reprezentativa Australiei 
i jucat la Grenoble cu o selec
ționată franceză, pe care a tn- 
rins-o cu scorul de 27—7 (9—T).

VOLEI • Turneul masculin de 
la NoWa Huța (Polonia) s-a în
cheiat cu victoria echipei S.C. 
Leipzig (R.D. Germană), care tn 
meciul decisiv a întrecut cu sco
cul de 3—1 (15—13, 10—15, 15—1,
15—6) formația poloneză Beskldy.

In prima zi a competi
ției Internaționale femini
ne de handbal „pupa Ele
gant” care se desfășoară 
la Budapesta, reprezenta
tiva României a Învins cu 
scorul de 29—24 (15—11) se
lecționata secundă a 
U.R.S.S.

In alte două partide, 
Polonia a întrecut cu sob
rul de 27—23 (14—15) Japo

nia, iar formația Ungariei 
a dispus cu 30—21 (14—8) 
de cea a Bulgariei, 

Btie. si reprezentantul tării 
noastre. Dragomir Cioroslaa. 
la categoria semimijlocie. Cam
pionatele mondiale si eu
ropene de la Moscova au con
tat ca o etapă în cadrul „Cu
pei Mondiale". Cioroslan a 
obținut un rezultat bun si a 
urcat acum In clasamentul ge
neral pe locul J. după bulgarii 
Blagoi Blagoev si Asen Zlatev. 
EI se află Înaintea sovieticului 
Pisarenko si a bulgarului Ter- 
zinski.

SUPER-CUPA MONDIALĂ
(Urmare din vag. I)

tul că dispunem de doi por
tari de excepție. Nicotae M«a- 
teanu si Alexandru Buligan. ei 
avtnd o contribuție hotăritoa- 
re la succesele de pină acum 
ale echipei României. Pentru 
partenerii de joc ai handba- 
liștilor noștri au fost surprin
zătoare posibilitățile variate de 
a se impune prin jucătorii con- 
sacrati — pe de o parte — cu 
o vastă experiență competițio- 
nală internațională, ca si prin 
cei din noul val. handbaljșji In 
majoritate tineri, bine instruit!, 
și cu o putere mare de luptă, 
dăruti cauzei echipei naționa
le. în sfîrșit, apărarea se do
vedește mai mobilă. dispusă 
să depună mai multe eforturi : 
se pare că s-a rezolvat șl pro
blema conducătorului de joc, 
Mircea Bedivan fiind apt pen-

CALEIDOSCOP - FĂURITORII DE... NOȚIUNI!
IntUnitl. de foarte multe ori. Ia cronicile 

soortive. fie scrise fie vorbite tei de fel 
de noțiuni care, intr-un fel sau altul, v-au 
devenit de acum famJlare.. .Tsukahara”^ 
.dublu Lutz*—. .Fosbury Cop*. _ -auă-
rarea Alehin* etc. Este Internam, de a- 
ceea. ne-am propus să consacram două 
din edițiile caleidoscopului nostru câtorva 
dintre acești făuritori de... noțiuni tn dife
rite sorturi. Precizăm, de U ban Început, 
că ordinea prezentării loc este pur În
tâmplătoare—

Mitsuo TSUKAHARA — gimnast japonez, 
născut la Tokio la 23 dcoembrte 1*47. 
înălțime 166 cm si «6 kg A fost antrenat 
de Shujl Tsuruml. el Însuti o glorie a 
glmna știrii nipone. Tsukahara deține trei 
medalii olimpice de aur. două eu echipa 
Japoniei câștigă toace ta 196» (575,90 p) ti 
1972 (571.25 p) si una. tn 1972. ta bară 
(19,725 p). Tot In 1972. ta Miinchen. a câș
tigat si o medalie de bronz ta inel* 
(19.225 p). La .mondiale*, ta Ljubljana,
in 1976. Tsukahara a tacut parte, de ase
menea. din echipa campioană. Iar el a 
câștigat la sărituri, etc. Marea-1 populari
tate. peste ani. este datorată faptului că 
el a prezentat. In premieră mondială a- 
cele două elemente care-t poartă numele : 
.dublu salt înapoi, cu șurub* la sol si 
-salt si jumătate Înapoi (întins, echer sau 
grupat) * la sărituri.

Dick FOSBURY — săritor tn Înălțime 
născut ta 6 martie 1947. In S.U.A.. la Por
tland (statul Oregon) La 14 ani. prin 
.foarfecă* a sărit 1.62 m. apoi trednd la 
utilizarea «ventralei* a ajuns, după doi 
ani. ta 1,77 m. pentru ea chiar anul ur
mător. să atingă 1.91 m. dar cu prețul... 
ironiilor si chiar al bătăii de ioc ale cole
gilor de antrenament, deoarece Dick sărea 
cu spatele peste ștachetă, ea nimeni altul

pini atunci, stilul său provodnd pur si 
simplu, ilaritate I In 19*5 ei a ajuns la 
2.01 m ti devenind campion de juniori al 
S.U.A. a bătut pentru prima oară la usa 
celebrității. tn 1967. Dick a sărit 2.10 m. 
stilul său .Fosbury-fiop* tnceptnd să fie 
cunoscut, dar apreciat dorr ca o curiozi
tate. In 1968. ștacheta urcă mereu : 2.13 
m In sală apoi 2.13 m In februarie. In 
aer liber. In Iunie, cu 2.19 m devine cam
pion universitar american. Punctul forte al 
carierii sale n marchează momentul se
lecției. alături de . ventralistii” Caruthers 
si Brown, in echipa pentru J.O. de la 
Ciudad de Mexico, acolo unde surprinde 
lumea si clstigă titlul otimpio cu 2.24 m. 
Gratie televiziunii, o lume Întreagă vede 
.fiopul* lui Fosbury si stilul acesta de 
rostogolire dorsală, cucerește uimitor de 
repede contingente întregi de săritori de 
pretutindeni, .vulgarizlndu-ss” dar făctnd 
să crească rezultatele ta cote neînchipuit 
de ridicate si intr-o proporție de mase. 
Anul acesta, spre exemplu, toți cei 22 de 
săritori care au trecut peste 3.30 m au uti
lizat .Fiopul* lui Fosbury...

Werner RITTBERGER — patinator ger
man. născut la 14 iulie 1391 la Berlin. în
tre 1911 si 1928 a fost de 11 ori campion 
national, de trei ori campion mondial sl 
de două ori campion european. De nu
mele său se leagă acea săritură spectacu
loasă — desprindere prin dreapta. Înapoi 
sl In afară — care nu lipsește din pro
gramul nici unuia dintre artiștii ghetil.

Pelagheia DANILOVA — gimnastă so
vietică. componentă a echipei care a cts- 
tigat detașat titlul de campioană la Jocu
rile Olimpice din 1952 de ta Helsinki 
(527,03 p. cu aproape 7 o mal mult decât 
a doua clasată, formația Ungariei). La 
individual compus a ocupat locul 7. iar

Oiipă secinril! ie Biercsrl ECBIPELf DE ELITĂ AO PROMOVAT ÎN ETAPA URMĂTOARE
După meciurile de miercuri 

seara se cunosc participantele la 
sferturile de finală ale C.C.K. și 
Cupei cupelor, ti cele dla opti
mile de finală ale Cupei U.E.F.A. 
Vom aminti că primele două 
competiții contiauâ la primăvară. 
Iar programul zferturHor va fi 
cunoscut la • decembrie la Zd- 
rteta !n timp ce Cupa U.E.F.A. 
continuă tacă tn acest an cu 
optimile de finală programate la

LA HANDBAL MASCULIN
tru acest greu post dia echipă.

Desizur. antrenorii echipei 
naționale, jucătorii tnaj au 
iacă de muncit pentru a dis
pare carențele de comportare 
relevate cu acest prilej : rată
rile focă neoermis de multe 
de la î m (5 în două partide), 
ritmul scăzut de joc si viteza 
de execuție tocă sub cerințele 
momentului actual Ia handbalul 
din „înalta societate”.
• Azi. de la ora 22. la Min- 

den : România — R.F. Ger
mania .,B*.

CLASAMENTE 
SERIA „A”

1. ROMÂNIA 2 2 0 9 <2-M 4
2. R.D. Germane 2 1 • 1 47-M 2
3. U.R S.S. 2 10 1 45-46 2
4. R.F. Germania „ B’ 2 0 0 2 40-54 0

SERIA
1. IUGOSLAVIA 2 1 1 0 41-30 3
2. Cehoslovacia 2 1 1 0 36-33 3
1 R.F. Geneor a 2101 32-34 2
4. Sued-a 2 0 0 2 36-40 9

23 noiembrie șl 7 decembrie. 
Dintre rezultatele apărute in zia
rul de ieri au lipsit două: în 
C.C.E.: Benfica Lisabona — O- 
lympiakos 3—0, șl In CUPA CU
PELOR: F.C. Porto — Glasgow 
Rangers 1—9 (calificată Porto). 
Să privim competiția, care ne 
interesează cel mal mult, „Cupa 
campionilor*, in care Dinamo 
București a fost senzația etapei, 
ellminlnd pe deținătoarea titlu
lui. Din capul locului vom sub
linia că toate formațiile rămase 
In această Întrecere se bucură 
de remarcabile cărți de vizită. 
Firește, faima lor trebuie privi
tă și prin victoriile realizate. 
Benfica a eliminat pe Olympia- 
kos Pireu cu 3—0 (in tur 0—1), 
prin golurile lui Fllipovlcl, Dia
mantina șl Manniche. Rapid Vie
na a trecut de Bohemians Pra
ga. grație golului marcat In de
plasare (1—2) șl a ciștigat acum 
ca 1—8, prin punctul cunoscutu
lui Krankl. F.C. Liverpool nu 
șl-e dezmințit faima ciștigind in 
deplasare cu 1—0 la Bilbao, cu 
Athletic, prin golul lui Jan 
Rush. Dinamo Minsk, după ce a 
ciștigat la Gyor cu 6—3, n-a for
ța» In retur (3—1) obținind poa
te cea mai comodă promovare. 
Din nou Sokol (autor al trei 
puncta, ta deplasare) a semnat 
șl acum două goluri, al treilea 
fiind Înscris de Kondratiev. A.S. 
Roma, Învingătoare cu 1—0 la So
fia, cu Ț.S.K.A., a ciștigat acum 
cu același scor pe stadionul o- 
llmpic din capitala Italiei, prin 
goluț lui Graziani (min. 80). 
Dundee United pare să fie o 
formație de temut. Scoțienii au 
tavlnz eu 4—0 (In tur 0—0) re
numita formație belgiană Stan
dard Llvge I In fine. Dynamo 
Berlin, eu numeroși internațio

nali, a eliminat pe Partizan Bel
grad (2—0 in tur, 0—1 in retur). 
Prin urmare, este cert că In 
cursă au rămas numai formații 
de elită din fotbalul contlnentaL 

tn Cupa cupelor, două surpri
ze: calificarea finlandezilor de 
la Valkeakoski (au eliminat pe 
Hammarby — Suedia) și a echi
pei Ujpestl Dozsa (în dauna lui 
F.C. Koln), grație golului marcat 
In deplasare. Celelalte calificate: 
Șahtlor Donețk, Juventus, Aber
deen, C.F. Barcelona, F.C. Porto 
șl Manchester Utd.

Excepționale sînt rezultatele ob
ținute de: Spartak Moscova (ca
re a eliminat pe Aston Villa, în 
deplasare), Strum Graz (pe Ve
rona), Lokomotive Leipzig (pe 
Bremen, în deplasare), Tottenham 
(pe Feyenoord), toate calificate 
în turul următor ale Cupei 
U.E.F.A. Foarte greu a promo
vat Bayern Miinchen, în fața iul 
PAOK Salonic. După 120 de mi
nute scorul a fost alb, ca șl la. 
■Salonic (0—0). Au urmat două 
serii de lovituri de la 11 metri. 
Gazdele, care au jucat fără K.H. 
Rummenigge, din mln. 34, au ob
ținut o victorie la potou : 9—8 ! 1 
(grație portarului Pfaff, care, 
după ce a apărat un penalty, a 
transformat lovitura calificării).

In general, se poate menționa 
faptul că o comportare bună au 
avut formațiile engleze, Italiene, 
sovietice, cele din R.D. Germană 
șl Austria (promovată cu 3 echipa 
in turul următor). In schimb, 
fotbalul vest-german a suferit un 
eșeo puțin scontat, fără prece
dent in ultimii ani. Din 6 echi
pe prezente la start, In turul 
următor a promovat doar una : 
Bayern Miinchen, In condițiile 
descrise mal sus I (I. O.).

Sportul ta învață să ctștlgl cinstit. Spor
tul te in.-ață sâ pierzi in mod demn. 
Prin urmare sportul te Învață de toate — 
te învață ce este viața I

ERNEST HEMINGWAY (1898-1961) 
romancier șl nuvelist american, 

mare iubitor al sportului
J
i 

In concursul pe aparate locul cel mai 
bun ocupa» de ea a fost 4 la paralele 
inegale. Danilova rămîne în gimnastică 
pentru .saltul lateral întins de pe un pi
cior* la birnă si la sal. moment de mare 
dificultate tn ansamblul unul exercițiu.

Ștefan ȘOVERT — parasutisi român, fost 
instructor. Cu unitatea sa a luat parte la 
luptele eroice din pădurea Băneasa. In 
zilele fierbinți ale lui august 1944. clnd 
trupele hitleriste. mult mai numeroase, 
forțau pătrunderea In Capitală. A inventat 
parașuta pe care, din mlndrle natrlotică. 
dar sl dintr-o aleasă modîstle. a denumit-o 
Insă «Aurel Vlalcu*.

Aleksandr ALEHIN — sahist rus. S-a 
născut 1a 19 octombrie 1692. ia Moscova, 
a murit la Lisabona, la 24 martie 1946. A 
fost unul dintre cei mal mari șahiști al 
lumii, un jucător genial tare. Intre alte 
Inovații de ordin teoretic, a lăsat posteri
tății sl celebra deschidere care-I poartă 
numele. Alehin a susținui mal rnulte in- 
tllniri pentru titlul de campion al lumii : 
1927 : Alehln — Capablar.ca 18 5—15,5 p.
1929 : Alehln — Bogoliubov 15.5—9.5 p.
1934 : Alehln — Bogoliubov 15,5—10.5 o.
1935 : Euwe — Alehin 15,5-14 5 p, 1937 : 
Alehln — Euwe 15 5—9,5 p. Din acest mo
ment el 81-a păstrat titlul de campion 
mondial Dină la deces, la 1946.

Romeo VILARA
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