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D CIOROSLAN A CÂȘTIGAT
0 NOUĂ ETAPĂ A „ClIPEi
MONDIALE LA HALTERE

După Super-cupa campionilor mondiali și olimpici

„HANDBALIȘTII ROMÂNI AU MERITAT VICTORIA
SI SÎNT PRINCIPALII FAVORIȚI Al TURNEULUI OLIMPIC"

— declar'd Anatoli Evtușenko, antrenorul echipei U.R.S.S.

La Sturovo (Cehoslovacia) a 
avut loc penultima etapă a 
„Cupei Mondiale" la haltere, la 
care a participat si reprezen
tantul tării noastre. Dragomir 
Cioroslan. în cadrul catego
riei semimiilocie. Confirmînd 
forma bună in care se află, 
sportivul clubului Olimpia 
București a ocupat primul loc. 
cu rezultatul de 310 kg la „to
tal". 150 kg ia „smuls" si 190 
kg la ..aruncat". în prezent, 
sportivul român se află pe lo
cul trei in clasamentul general 
— considerind toate categorii
le —. după bulgarii Biagoi Bla- 
goev si Asen Zlatev, care nu 
au luat startul în acest con
curs. In cazul în care Drago
mir Cioroslan va obține un 
rezultat bun si primul loc al 
categoriei in ultima etapă, pro

gramată la Tokio, in decem
brie. el va putea urca în c a- 
samentul general. Oricum, și 
păstrarea actualului loc trei 
pe podiumul laureatilor ar 
constitui un succes remar
cabil al acestui sportiv valo
ros din tara noastră.

Iată alti ciștigători. pe cate
gorii. în concursul de la Stu
rovo ; ușoară (67,5 kg) : Ev- 
gheni Novikov (U.R.S.S.) 312,5 
kg ; mijlocie (82,5 kg) : Hilari 
Czofalik (Polonia) 352,5 kg ; 
semigrea (90 kg) ; Liobomir 
Srsen (Cehoslovacia) 370 kg ; 
grea ușoară (100 kg): Ladislav- 
Barton (Cehoslovacia) 382,5 kg ; 
grea (110 kg) : Milos Czernik 
(Cehoslovacia) 390 kg ; su- 
pergrea (t-110 kg) : Serghei 
Didyk (U.R.S.S.) 425 kg.

DORTMUND. 7 (prin telefon). 
Frumoasă, plină de perspective 
si semnificații această victorie 
a handbalistilor români în fi
nala celei de a IlI-a ediții a 
Super-cupei campionilor mon
diali si olimpici. Frumoasă prin 
faptul că ea a fost obținută in 
fata celor mai puternice echipe 
masculine de handbal din lu
me. care s-au aliniat la startul 
întrecerii cu cele mai bune 
garnituri (doar iugoslavii pot 
acuza lipsa lui Elezovid — ac
cidentat). din care n-au lipsit 
jucători celebri ai handbalului 
mondial. Si. dacă ne gîndim 
bine, mai frumoasă pentru că 
ea s-a concretizat prin cinci 
victorii din tot aiitea meciuri, 
două asupra campioanei lumii 
(Uniunea Sovietică), una asupra 
campioanei olimpice (R. D. 
Germană) si alte două în con
fruntările cu Cehoslovacia si

echipa secundă a R. F. Germa
nia. „formatia-surpriză" a în- 
Âr cccni •

Mai spunem, de asemenea, 
că această victorie este încărca
tă de semnificații, pentru că 
ea aduce în vitrina sportului 
nostru unul din cele două tro
fee care linsese din palmaresul 
handbalului românesc. Intr-a
devăr. dună titluri mondiale, 
dună medalii olimpice de ar
gint si bronz, duoă Cupe ale 
campionilor europeni, din pal
maresul handbalului nostru lip
seau Super-cupa campionilor 
mondiali si olimpici si mult do
rita medalie olimpică de aur. 
care. în condițiile comportării 
generale a echipei noastre la 
această ediție a Super-cupei. 
devine tot mai mult un obiec
tiv realizabil.

La biroul de presă. în minu
tele care au urmat dramaticu-

„Marcic premiu al Duuircșliulur la automobilism

TROFEUL A REVENIT LUI C. MOTOC

Startul mașinilor de grupa ,.C*
Foto : Ion MIHĂICA

lui ioc final, majoritatea co
legilor elogiau evoluția echipei 
române, puterea ei de luptă, 
ambiția cu care si-a apărat san
sa. forța morală care i-a per
mis să întoarcă rezultatul si. 
în final să lupte admirabil pen
tru o victorie De care si-o 
dorea. Firește, la fel de impor
tante ca si opiniile colegilor, 
ni s -au părut cele ale unor an
trenori. Iată, succint, ce ne-au 
spus aceștia : „Românii au me
ritat victoria. Ei au jucat mai 
bine, au fost mai dirzi si au 
dominat finalul. Cred că ei 
sînt principalii favoriti la Jocu
rile Olimpice". (Anatoli Evtu
șenko — antrenor principal al 
echipei Uniunii Sovietice) ; 
„Am asistat la o adevărată fi
nală. Prin tensiunea evoluției 
scorului, nrin nivelul jocului si 
prin spectaculozitate. Succesul 
românilor este oe deplin meritat". (Jiri Vycha — antrenor 
principal al echipei Cehoslova
ciei) : „Felicit echipa României. 
A fost cea mai bună si a avut 
în N. Munteanu un portar de 
super-clasă. Am admirat un co
lectiv omogen, admirabil in do
rința lui de victorie". (Paul Tie- 
deman — antrenor principal al 
selecționatei R. D. Germane).

în ceea ce-i privește ne an
trenorii români. Nicolae Nedef 
si mai tînărul său coleg Radu

Hristache NAUM
(Continuare tn pag. a 4-a)

Sîmbătă după-amiază. pe 
aleile din jurul Pavilionului 
Expozitional situat în preajma 
•„Casei Scînteii". s-a desfășurat 
concursul automobilistic „Ma
rele Premiu al Bucureștiului* 
(ediția a 13-a). ultima etapă a 
campionatului republican de 
viteză pe circuit. Așa după 
cum era de așteptat, o astfel 
de întrecere — unica în acest 
an In Capitală — a stirnit in
teresul iubitorilor acestui 
sport. în jurul traseului fiind 
prezent! mii de spectatori.

Competiția n-a fost însă 
pe măsura interesului suscitat, 
în primul rînd datorită fap
tului că a fost programată ca 
ultimă etapă a campionatului, 
a sasea. cînd majoritatea con
turilor erau încheiate. In 
plus, la diminuarea nivelului 
tehnic al întrecerilor a contri
buit si faptul că trei dintre fa
vorit! au abandonat (N. Gri- 
goras si W. Hirschvogel încă 
din turele de antrenament !. 
L. Balint la începutul cursei 
— toti din cauza unor defec
țiuni tehnice : cum or fi fost 
pregătite mașinile ?), astfel că 
unele starturi au fost neaștep
tat de slab populate, spre deo

sebire de alte etape cînd se 
manifesta mai multă preocu
pare pentru clasament.

La start s-au prezentat 54 
de concurent! de la diferite 
cluburi si asociații din tară, 
care au avut de străbătut cir
cuitul de viteză — lung de 
1.500 km — de 10 ori (începă
torii) sau de 34 de ori (avan- 
satii). La grupa începători
lor. de pildă, s-au prezentat 
12 concurenti. dintre care cel 
mal bun. mai curajos, s-a do
vedit Gh. Preoteasa (IDMS 
București), care a si fost de
clarat învingător. La grupa 
„A" — prima a avansatilor —. 
cu cel mal mare număr de 
concurenti (19). s-a dat o luptă 
interesantă intre doi repre
zentanți ai I. A. Dacia Pitești. 
C. Ciucă si V. Obrejan. ambii 
pretendent! la titlul de cam
pion. cu condiția să cîsti- 
ge la București. A reușit C. 
Ciucă, după ce a condus în
treaga cursă, adversarul său 
multumindu-se doar să-1 ta
toneze. de aproape (circa 200

Modesto FERRARINI

(Continuare tn pag. 2-3)

GIMNASTE ROMANCE LA CAMPIONATELE
MONDIALE DE „RITMICĂ"

Patru sportive românce au 
plecat la Strasbourg, unde vor 
participa la Campionatele mon
diale de gimnastică ritmică. 
Este vorba de Doina Siăicules- 
cu. Dorina Cordos. Mihacla Tă-

nase si Alina Drăgan. conduse 
de antrenoarea Maria Gîrbă. 
La Campionatele mondiale de 
la Strasbourg care încep ioi. 
în corpul de arbitre se va afla 
sl fosta noastră campioană. 
Victoria Vîlcu-Buruiană.

Pentru o reprezentare corespunzătoare Ia Olimpiada aibă

ADEVĂRAȚII schiori 
SE VĂD PE ZĂPADA, 
DAR BAZA PREGĂTIRII 
SE FACE... PE USCAT

Ponderea principală a efor
turilor din ultima vreme ale 
Federației române de schi- 
biatlon s a îndreptat spre în
tronarea unei concepții unitare 
de pregătire la nivelul loturi
lor naționale, care se pregă
tesc pentru Olimpiada albă de 
la Sarajevo. Am căutat să 
organizăm antrenamente mul
tilaterale. care să răspundă e- 
xigentelor internaționale ale 
momentului : sezonul trecut 
a fost prelungit nînă în lunile 
iunie—iulie, cu lucru speci
fic. pe zăpadă, pe trasee din 
Munții Făgăraș ; în timpul va
cantei de vară s-au efectuat 
antrenamente obligatorii de 
schi nautic : în fine, pregătirea 
pe schiuri cu role.- atît la pro
bele alpine cit si la fond, a a-

vut o pondere mult sporită 
față de sezoanele trecute. O- 
datâ cu îndeplinirea acestor o- 
biectlve. considerăm că ne-ant 
atins unul dintre scopurile 
majore ale acestei perioade, a- 
cela de a introna. printre an
trenori si sportivi, convingerea 
că dacă adevăratii schiori se 
văd. iama, pe zăpadă, ei tre
buie să arate in sezonul com- 
pctitional ce. cit si cum au 
muncit in timpul verii. In tra
ducerea în practică a acestui 
deziderat care. după con
vingerea noastră, va aduce 
mult doritul salt de calitate în

GH. DUNARINȚU 
secretar al F. R. Schi-Biatlou

(Continuare in pag. a 4-a)

In județul Teleorman, sub însemnul ,,Daciadei“

„FESTIVALUL SPORTULUI FEMININ" - 0 DEMONSTRAȚIE
DE SĂNĂTATE, VIGOARE Șl FRUMUSEȚE
Sănătate, vigoare si frumuse

țe prin exercițiu fizic — iată 
ce a evidențiat „Festivalul spor
tului feminin teleormănean". 
desfășurat sub însemnele „Da- ci.adei" și ajuns acum la a IV-a 
ediție. Exponentele miilor de ti
nere din acest județ, care prac
tică — în orele lor libere — 
diferite ramuri de sport s-au 
reunit la Alexandria într-o com
petiție excelent organizată de 
Consiliul județean al sindicate
lor. C.J.E.F.S.. Comitetul jude
țean U.T.C. si Inspectoratul șco
lar. In Sala sporturilor si oe 
stadionul orașului atmosfera a 
fost realmente sărbătorească, 
iar marea majoritate a compe
titoarelor s-au prezentat într-o

tinută exemplară 1
Nu vom stărui asupra rezul

tatelor tehnice (subliniind nu
mai evoluția deosebit de con
vingătoare a micilor gimnaste 
de la Clubul sportiv școlar din 
Alexandria. în frunte cu A- 
driana Musat. evoluția sigură a 
altor tinere — Floarea State 
din Alexandria la popice. Ro- 
dica Bechenete din Videle la 
tenis de masă. Georgeta Riiță 
din Tr. Măgurele si Monica Ro- 
sioreanu din Alexandria la sah. 
a echipelor Chimia Tr. Măgu
rele — volei sl Didactica Ale
xandria — handbal) ci ne vom 
referi la semnificația acestei 
acțiuni in sine, anume aceea 
de a atrage elementul feminin

in activîtăti de mișcare cu ca* 
racter permanent. desfășurat* 
cu precădere in aer liber.

Masa rotundă organizată ca 
prilejul „Festivalului" a scos în 
relief existenta multor iniția
tive frumoase destinate să facă 
din exercițiul fizie o preocu
pare cotidiană a tinerelor dia 
Teleorman. Cum 7 Prin gimnas
tica la locul de muncă (5—10 
minute de exerciții în pauzei* 
de producție din întreprinderi 
si instituții), activitate la car* 
participă circa 6 000 de tinere, 
prin tot mai numeroase acțiuni 
turistice-recreative. In cele mal 
pitorești zone ale județului (ce*

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag 2-3)

Ludmila Avramescu 'înaintea decolării pentru pro- Maria lordănescu. cu flamura albi a picii, 
gramul individual de acrobație aeriană. zbor cu

motor. Fotografii de AL PAȘENCO
(In pag. 2—3. reportajul demonstrației aeriene prilejuită de sărbătorirea Aeroclubului „Oltenia1!



Divizia „A“ de baschet (m) MULTE SURPRIZE Aeroclubul „Oltenia4* Craiova — 50 de ani di

I.C.LD
IAȘI, 7 (prin telefon). Steaua 

Si Dinamo continuă cursa cen
tru cucerirea titlului de cam
pioană. Si aici. în Sala spor
turilor. cele două favorite ale 
primei noastre divizii de bas
chet obțin victorii clare în fata unor adversari parcă timorați 
de impetuozitatea baschetbaliș- 
tilor din cele două formații. 
Din această cauză, doar unele 
din 
sînt

,,U“ 71-67
DEMIA MILITARĂ MECANI
CA FINA BUCUREȘTI &7—77 
(57—36). După cum începu
se partida, se părea că vom e- 
sista la o surpriză Adversarii 
feroviarilor punctau cu pre- 

aleraau dezinvolt si 
o bună impresie. Dar. 
eîteva minute, elevii 
Ueeea Barcă s-au stins.

IN „CUPA ROMÂNIEI '
LA RUGBY O SĂRBĂTOARE A ZB

nu 
«•

meciurite în care 
antrenate Dinamo 

Steaua devin echilibrate.
I.C.E.D C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 

L- „U“ CLUJ-NAPOCA 71—67 
(36—33). Studenții din orașul 
de oe Somes sint evident în 
pasă proastă. Iată. aici, la 
Iași, după trei zile de întreceri, 
elevii lui Gli. Roman au înre
gistrat tot atîtea înfrîngeri. 
Este adevărat că în meciul 
cu I.C E.D. ei au luptat mult 
pentru victorie. s-au aflat 
în permanentă în apropierea 
partenerilor de întrecere, dar 
b'jcurestenii au învins deoarece 
Ardelean. Pogonarn. Carpen si 
Mihalcea si-au continuat evo
luțiile remarcabile din ul
timul timo. Au marcat : Arde
lean 25. Mihalcea 9. Carpen 8, 
Voicu 2. Grădișteanu 11. Pogo- niru 10 pentru învingători, res
pectiv Barna 21, Trif 9, Rotaru 
17 Herbert 8. Nicoară 9. 
arbitrat bine D. ~ 
(Brașov) Si I- Olaru 
rești).

RAPID BUCUREȘTI — ACA-

Au 
Crăciun 
(Bucu-

cizie. 
lăsau 
după 
lui D.
în timp ce Rapidul a prins...
viteză si s-a distanta! clar pe 
tabela de scor. în repriza se
cundă. baschetbalistii de la 
Academia militară au mai avut 
o zvîcnire între minutele 28 
și 33. dar revenirea lor a fost 
doar un foc de paie, deoarece 
feroviarii s-au desprins din 
nou pe tabela de scor, cîstiaînd 
la pas. Au marcat : Mihută 6. 
Dăescu 2. Caraion 14. Becca 8. 
Bulancea 8. Dumitru 26. Sipoș 
9. Plămadă 8. Suciu 6 pentru 
învingători. respectiv Simi- 
nian 2. Zdrcngliea 21. Kau- 
nitz 2. Scalețchi 1. Neculcea 6. 
Ghiță 11. Tarău 12. Neaga 
Bun arbitrajul cuplului 
Szabo — I

FARUL 
CARPATI 
STRUCȚII 
(42-36), 
RESTI — 
SIBIU 77—67 (41—37) 
UA — DINAMO L 
112—63 (62—26), POLITEHNICA 
C.S.S. UNIREA IAȘI — C.S.U. 
BAȘOV 93—76 (55—32).

Paul IOVAN

22.
I.arbitrajul

— C. Dumitrachc.
CONSTANȚA —
GRUP 8 CON- 

BUCUKEȘTI "8—73 
DINAMO BUCU-

C.S.U. BALANȚA 
), STEA- 
ORADEA

O nouă etapă, a IH-a, In „Cupa 
României" la rugby s-a încheiat 
cu multe rezultate-surpriză. In 
seria I, de pildă, Universitatea 
Timișoara a cedat, acasă, in fața 
Gloriei P.T.T, Arad, cu 18—11 
(8—0). în aceeași serie. Știința 
CEMIN Baia Mare — Politehnica 
16 Februarie Cluj-Napoea ti—7 
(12-3).

In seria a n-a, o altă surpriză: 
Rapid București a dispus de 
Știința Petroșani cu 15—t I Co
respondentul nostru, D. Moraru- 
Slivna, apreciază jocul aerisit al 
rapidiștilor, care au înscris 
Toma — eseu transformat 
Trifescu (autor și a două 
și G. Dumitru — drop, In 
ce oaspeții au realizat cite 
eseu prin Palamariu și Medrago- 
nie. Precum se vede, munca tt- 
nărulul antrenor al Rapidului, N. 
Manolache, se concretizează tot 
mai convingător. Tot In seria a 
Il-a, Vulcan — Rapid Buzău 
26—12 (20—3).

In seria a 
Bîrlad — T.C. 
dări 37—0 (23—0). Farul a 
deoarece Politehnica 
urma să joace) se 
neu in Anglia.

în fine, In seria 
două surprize : Dinamo — 
Grlvița Roșie 9—13 (3—9)

prin 
de 

l.p.) 
timp 

un

m-a. Rulmentul 
Ind. Midia Năvo- 

stat, 
care 
tur-

Iași (cu 
aEâ In

a IV-a, alte 
R.C.

a1 
Steaua — R.C. Sportul studențesc 
18—20 (6—9). E drept, și Dinamo 
și Steaua, primele două clasate 
in Divizia A Ia terminarea turu
lui competiției. folosesc In aceste 
meciuri de cupă multe elemente 
tinere.

In etapa a Vl-a a Diviziei r,A" de popice

AURUL BAIA MARE iNVINSĂ LA TIMIȘOARA I

Semicentenarul aeroclubului 
craiovean -Oltenia". sărbătorit 
duminici oe aerodromul spor
tiv Balta Verde, a oferit miilor 
de iubitori ai zborului din Ce
tatea Bănim un spectacol aerian 
exoeten*. se poate afirma, fără 
egal pentru ultimul deceniu, 
timp de două ore deasupra 
dracului de zbor pilotil moto- 
riati. planoristil șl parasutistli 
etallndu-sl calitltile ai buna lor 
oregătire.

Demonstrau* a fost deschisă 
dună iraditie. de parasutisti. 
primul «run Durtind tricolorul, 
drapelul partidului si flamura 
oăelL De altfel, arezenta sărito
rilor a fost continuă de-a lun
gul întregului program. ei in- 
tercallndu-se printre avioane si 
planoare eu evoluții deosebite, 
unele In premieră, precum -eta
lata" de 5 sl căderea liberă a 
trei parasutisti care se țineau 
de miini. Lor le-a revenit si 
finalul cu lansarea în masă ce 
a umplut cerul de voaluri tri
colore, 
(si ne 
permite 
Florie* 
Marta 
Hie 
Ionel

Si-au adus 
scuzăm că spațiul 
mention ar ea 
UU. Maria ___
Bosu, Mana 

Neagu. Valentin 
Iordănescu. Ion 

rescu. Gheorghe Iancu. 
che Dima, Silviu Lntac. 
Leea. Vaslle Mihanciu. 
ehe Văleann. Ramiro 
Mlhalache Bursuc.

contribuția 
nu 

tuturor): 
Iordănescu. 

lonescu 
Rednic. 

Bucu- 
Gheor- 
Florin 

Gheor- 
Nîcolau.

Cum era normal, aeroclubul 
craiovean fiind specializat în 
Planorism, zborul fără motor a 
fost consistent reprezentat. Ni- 
colae Dimovici. Victor Dumi
trescu Dumitru Munteanu. Ni- 
eolae MihăKă. Gheorghe Tură. 
Marian Simion. Alexandru 
Miron, cu starturi de automo- 
sor. cu evoluții In carusel, iar 
Gheorghe Bărbuceanu cu un 
program acrobatic de înaltă 
clasă, au Incinta* publicul.

.Motorul", componenta forte 
a aeronauticii, a fost prezent. 
In vedetă sau ca auxiliar de-a 
lungul — " ............. ~ ‘
ma a _______ ____ _____
gramul acrobatic cu care a par
ticipat '
Dean _________  _
mată, tot in evoluție individua
lă, de prietena șl rutinata ei co
legă Nina lonită. ano! grupul 
de trei. Elena Bulai. Maria Șu- 
lean. Elisabeta Coca, toate îm
preună. au confirmat putem ca 
prezentă a fetelor In acest sport. 
La rîndul lor băieții s-au în
trecut ne sine : Cezar Rusu si 
Mihai Albu zbor „în oglindă": 
Ovidiu Corneanu sl Ion Trucmel. 
vînătoare 
Feteanu. 
iar alături 
Martin 
matie t 
Uță sl 
nă cu 
nati

întregii manifestări. Pri- 
anărut ne cer cu oro-

Ia campionatul euro- 
L ud mila Avrauiescu. ur-

au

Fodor. i 
Aurel 

Necolai 
cei mal 
alcătuit

dj balonase : Mielu 
solo- .abracadabra" 

de Marcel Mitu si 
acrobație în for- 
Iana, Gheorghe 
Antohi ImDreu- 

l înainte mentio- 
; grupul de 9 cu

de.-^ 
SDeci 
fan Pi 
cen O 
fii Cic 
SDort) 
lor <d

Ca c 
de zbi 
trausoj 
Pozna 
dht. < 
cului.

Deși 
Doate 
me tr 
levizii 

minare 
numeri 
lui de 
Nicola- 
zbor 
clubul 
mente 
riiarea 
hitr-o 
cel ir 
de m;

Desf 
lui 19 
lui ci 
ror c 
nautic 
tă sa 
o dat 
noștri.

După o întrerupă»» de două 
rtptiunini, s-a relua* campionatul 
Diviziei „A" de popice, cu dispu
tarea etapei a Vl-a, ta care o se
rie de formații an abținut valo
roase victorii in deplasare. Ast
fel, an reușit să clștige pe tere- 
BUri adverse Voința Galați, Vo- 
tața Timișoara, Voința Tg. Mureș 
(f), Hectromureș Tg. Mureș, Glo
ria București șl Rulmentul Bra- 
•ov.

FEMININ • VOINȚA BUCU
REȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
M82—nu p.d. (scor individual 
0—2). Un punctaj excepțional a 
reușit ta acest med Elena An- 
dreestm — «58. S-au mal remar
ca* de ta Voința Nlnet* Badea 
eu «14, tar de ta rapidiste Ioana 
Dogaru — «S3. OL ȘTEFAN —
eoresp.). • C.S.M. REȘIȚA — HI
DROMECANICA BRAȘOV UZS— 
1330 (5—1). Performera reuniu
nii a fost brașoveanca Mariana 
Constantin eu «21 p.d. De la gaz
de, cele mal multe popice le-a 
dobortt Eugenia Lăcătușu — «20. 
(D. PLAVIȚIU — eoresp.) • VO
INȚA ORADEA — U.T. ARAD 
BI7—MW (4—2). • GLORIA
BUCUREȘTI — LABOMET BUCU- 
BEȘTI m>-2495 (5-1) • ME
IBOM BRAȘOV — VOINȚA PLO
IEȘTI MW-H88 (+—g). Va )OC 
Septebit da disputat. Localnicele 
conduceau taalntea ultimului 
schimb eu peste «o de puncte, 
dar pioleștencele au avut un fl- 
E puternic, redudnd handicapul

numai două puncte. Princlpa- 
i realizatoare : Eva Adam (M) 

— «33 șl stela Godeanu (V) — 
«17 (V. SECAREANU — eoresp.) 
• CARPAȚI SINAIA — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 2259—2174 (5—1) •
C.F.R. TG. MUREȘ — VOINȚA 
TG. MUREȘ 2404—2472 (3-S). Meci 
frumos, dominat de Voința, câș
tigătoarea „Cupei campionilor 
europeni", care a avut în Ana 
Bzabo — *55 șl ndlko Szasz — 
453 cele mai precise jucătoare. 
De ta feroviare s-a remarcat Ag
neta Cslsar — 424. (I. PAUȘ — 
Coresp.) • ELECTROMUREȘ TG. 
Mureș — voința odorheiu

SECUIESC 2438—232S (5—1) •
PETROLUL BAICO1 — VOINȚA 
GALAȚI 2438—2483 (3—3). Victo
rie obținută de gălățenee, care 
au format o echipă mai omogenă 
și au avut cele mai bune Jucă
toare In Elena Radu — 443 și 
Elena Chiriloiu — 447. De la Pe
trolul s-au evidențiat Elena Va- 
sile — 456 și Marieta Oprescu — 
435. (R. BRINZEA — corssp.). • 
CONSTRUCTORUL GHERLA — 
VOINȚA TIMIȘOARA 23*4—2411 
(3—3). • In meci restanță d-r. 
etapa * IV-a : Voința București
— Olimpia București 2444—2345.

MASCULIN • PROGRESUL O- 
RADEA — ELECTBOMUR1S TG. 
MUREȘ 5322—5442 (2—O. Orădexii 
au suferit prim* Infrtngere pe 
arenă proprie, după mai bine de 
trei ani ! Principalii realizatori 
din cele două echipe au avut a- 
eelași rezultat — cite 335 p-d. : 
Micloș (P) Și Siklodl (E). S-a 
mai remarcat de la oaspep Far
kas - sistai lOrincz-eo

resp.) • OLIMPIA BUCUREȘTI
— GLORIA BUCUREȘTI 4371— 
5043 (1—5). Victoria a fost decisă 
după un joc de mare tensiune, 
în ultimul schimb. Al. Căti-neanu 
a dispus de C. Voicu de la Olim
pia eu 889—841 p.d. (N. TOKA- 
CEK — eoresp.). • CONSTBUC-

în Elena Radu

„MARELE PREMIU
(Urmare din pao- I)

CALATAT Învingător
IN „PREHIEL DE TOAMNĂ"

Im primind alergării un tempo 
rapid din start. Calafat ți-a do
minat net adversarii in finalul 
•Premiului de toamnă". una 
dintre ultimei® probe clasice ale 
•nulul. Tot din formația S. Io- 
gescu a mal învins ți Hamilton, 

i proba rezervată amatorilor, 
cu care M. Popescu a realizat o 
spectaculoasă cursă de așteptare, 
într-un final cu 5 cai 1a sosire. 
Partea 
mației F. Pașcă, 
Copca '

leului a revenit Insă tor- 
. cu 4 victorii, 

și Inișor au învins In 
cursele rezervate 2 anilor, prima 
eorectîndu-și recordul carierei cu 
peste 4 secunde, iar cel de al 
doilea cțștlglnd la fotografie in 
fața Sadinel, adusă prea tîrziu la 
atac. Condus excelent de tlnărul 
F. Baicu, Hot șl-a dominat net 
adversarii, iar Anunț, energic 
susținut In final, a completat 
lista învingătorilor din formația 
amintită. Actualul lider al celor 
două clasamente, M. Ștefănescu, 
a reușit victorii cu Sincera șl 
Reacția, doi cal greu de stăpînlt, 
făclnd încă un pas pe calea spre 
titlu, deoarece rivalul său, G. Tă- 
nase. campionul ,,en titre", a 
reușit doar o victorie cu Trudin. 
Lista învingătorilor a fost com
pletată de Rural, care, într-un 
final electrizant, a reușit la fo-

respectiv. Gergeiy — is 
CRETU — eoresp.). 9 cHIMPEX 
CONSTANȚA — METALUL RO
MAN 51*4—IS7Ș (*—2). • COS-
STRUCTORUL TG. MUREȘ — 
TEHNOUTILAJ ODORHEIU SE
CUIESC MU-003 (4—2) • C.F.R. 
TIMIȘOARA — INDUSTRIA STR- 
MEI ClMPIA TURZn 4525—075 
(4—2) « LAROMET BUCUREȘTI 
— CARPAȚI SINAIA 5*22—«938 
<S—1).

AL BUCUREȘTIULUI"

m), tot traseul. In grupa „A 2", 
pretendenti la primul loc 
erau trei echipieri ai Da
ciei — „veteranul" St Ianco- 
vici. mai tinărul V. Nicoară 
C. Zămescu si B. Ursn de la 
INMT. După o dispută mult 
gustată de public, in care 
Iancovici si Nicoară au trecut 
pe rînd la conducerea cursei 
timp de aproape 30 de ture. în 
final, a ÎDvins tot „bătrînul*

(50 de ani). Grupa 
mașinilor celor mai 
a fost compromisă 

abandonurilor amin-

Iancovici 
»C". a 
puternice, 
datorită 
tite ale celor doi favoriti. Ast
fel că, In cursă. Cornel Motoe 
(pe Renault 5 Alpin) n-a avut 
nici un fel de probleme, con- 
ducind de la cap Ia cap cursa, 
in care erau mașini mult mai 
slabe decit a sa. Mai intere
santă a fost cursa mașinilor de 
formulă ,B 8". în care a în
vins T. Gedeon (CSM Reșița).

HI P I S M
tografie-să smulgă un can* lui 

• Copist
REZULTATE TEHNICE : Cursa 

I Î L. Anuș (Pașcă) 1:35,1, 3. Co
chet Cota : cișt 3, ord. închisă. 
Cursa a Il-a : L Trudin (Cră
ciun) 1:29,5, *. Rudy. Cota : cișt 
1.40, ord. 3, ev. 15. Cursa a m-a: 
L Inișor (Costică) 1 J8,«, L Sa- 
dina, 3. Florian. Cota : cișt 3, 
ord. 16, ev. 13, ord. triplă Închisă. 
Cursa a IV-a : L Rural (M. Du
mitru) 126A L Copist 3. Re
tuș. Cota : cișt 20, ord. 30. ev. 
închis, ord. triplă 2426. Cursa a 
V-a : 1. Bot (Baicu) 123,9, X 
Radna. Cota : cișt. 3, ord. 20, ev. 
închis. Cursa a Vl-a : 1. Hamil
ton (M. Popescu) 1:30,8, 2.
Krauss, 3. Vrednic. Cota : cișt. 3, 
ord. 19, ev. 2L ord. triplă 924, 
triplu 2—1—6 1005. Cursa a VH-a: 
1. Calafat (S. lonescu) 128,9, 2. 
Trifoi, 3. Solstițiu. Cota : cișt. 3, 
ord. 9, ev. 13, ord. triplă 79. 
Cursa a VIII-a : 1. Sincera (M. 
Ștefănescu) 1:30,1, 2. Tușan, 3. 
Sudor. Cota : cîșt. 1,20, ord. 6, ev. 
5, ord. triplă 282. Cursa a IX-a : 
1. Copca (Pască) 1:32,3. 2. Draga. 
3. Galaxia. Cota: cîst. Î6 ord. 14. 
ev. 5, ord. triplă 272, triplu 5—7—9 
81. cursa a x-a : 1. Reacția (M. 
Ștefănescu) 1:32,8, 2. Humor. 
Cota : cîșt. 6, ord. 4, ev. 20.

A. N.OSCU

Gheorghe Bărbuceanu in cabina pla
norului românesc I.S.23

îl

Formația ,,etajată* de 5 parașutiș. 
torii noșt.

CUPA DE TOAMNĂ" A ÎNCHEIAT SEZONUL
Ultimul concurs al sezo

nului competition*) de mo
toc™. etapa a patra a „Cupei 
de toamnă", desfășurată du
minică pe traseul de la Vălenii 
de Munte. In organizarea aso
ciației sportive Locomotiva 
Ploiești, a satisfăcut așteptările 
celor peste 10 000 de spectatori

Trofeul „Marele Premia al 
Bueurestiului" * revenit tai 
Cornel Motoe (Politehnica 
București).

Rezultate tehnice : gr. în
cepători — L G. Preoteasa. 2. 
Elvira Manea (ITB). 1 N. Popa 
(ACR Buc.) : KT. .A" - I C. 
Ciueă, X V. Obrejan. 1 S. Dinu 
(ACR Pitești) ; gr. „A2" — 1-
S. Iancovici. X V. Nicoară. 3. 
C. Zămescu : gr. „C" — 1. C 
Motoe ; gr. „B 8“ — L T. Ge
deon, X G. Florea (IDMS). 1
T. Ciurciu (Autotransport Re
șița).

„FESTIVALUL SPORTULUI FEMININ"
(Urmare din pag. 1)

mai anroDiată de orașul de 
reședință fiind pădurea Vedea), 
prin revitalizarea unor Întreceri 
sportive de masă initiate în 
marile unităti economice (ca. 
de pildă, la Textila Roșiorii de 
Vede) sau in unitățile de In- 
vătămint (școlile generale nr. 3. 
4 si 6 din Alexandria, cele din 
Tr. Măgurele. Contești. Liceul 
nr. 3 din Alexandria etc.) si 
chiar în grădinițe. Există cum 
ne-am dat seama. în acest bi
det o grijă deosebită pentru a 
apropia elementul feminin de 
sport, fapt relevat si de pro
centul de participare a tinere
lor fete, care a crescut. în ul
timii ani. de la 4% la pes
te 30%.

Nu încape nici o îndoială că 
si acest procent poate fi depă
șit. lucru ne care, dealtfel, si 
l-au propus o serie de acti
viste care lucrează în acest do
meniu. printre cane prof. Mioa
ra Arghirescu. Ioana Potcovaru 
(de la Oficiul de gospodărire 
a anelor). Ecaterina Limbinov 
(de la întreprinderea mecanică 
Izlaz). Nina Rizea (C.J.E.F.S.)

sau Valentina Popescu, tinăra 
si energica președintă a Co
misiei activităților 
rîndul elementului 
tinderea activității 
masă In rindurile 
însemna. în perioada care ur
mează. cuprinderea ta practi
care* exercitiilor fizice a fete
lor din căminele de nefamiliste. 
din internatele școlare, a per
sonajului tehnipo-admlnistrativ 
etc. Crearea unor centre de 
gimnastică de Întreținere (so
licitate tot mal mult In toate 
orașele tudetuluD va eontribui. 
de asemenea, la sporirea pro
centului de tinere prezente în 
activități de mișcare.

In ceea ce 11 privește. C.J.E.F.S. 
Teleorman, cum tinea să re
marce prof. Horla Cioabă. pre
ședintele acestuia, -este decis 
să sprijine tot mai substanțial 
activitatea sportivă a elemen
tului feminin, acțiune In care 
aportul cadrelor 
unor instructori 
este de dorit să 
nemijlocit". Este 
vedere exprimat 
vingerea. Si poate nu 
atît — un angajament 1

La 250 cmc seniori. alături 
de consacratii genului s-au ali
niat si citiva tineri remarcați 
în actualul sezon. Dornic de 
afirmare. talentatul Florian 
Pop (pregătit de tatăl său. 
Dumitru Pop) a făcut uz de În
tregul lui arsenal fizic li teh
nic. reușind în final să se si
tueze pe locul 3 în clasamentul 
general al competiției. înaintea 
unor alergători mult mai 
experimentați. Confîrmînd bu
nele aprecieri. motocicliștii 
de la clubul Steaua (antrenor 
— maestrul emerit al sportului 
Gheorghe Ioniță) au dominat 
clar clasa 125 cmc tineret, ocu- 
pînd primele trei locuri. Mult 
apreciate de public au fost 
cursele celor mai tineri mo- 
tocrosiști atît juniorii mici, cît 
si cei mari disputîndu-si întiie- 
tatea cu ardoarea specifică 
vîrstei. Cu toată riposta hotă- 
rită dată de către adversari 
stelistul Bogdan Panai- 
tesen (fiul cunoscutului pilot de 
bob si motociclist. Dragos Pa- 
naitescu) a ciștigat la 50 cmc, 
Iar campionul tării la juniori 
mari. Laurențiu Penu, (elev 
al inimosului antrenor Valeri- 
că Mirea, din Cîmpulung Mus- 
ceD. a fost nevoit să se între
buințeze la maximum pen
tru a obține victoria.

CI 
etan 
E. I 
40 p 
30 p 
Ghe< 
(Poi 
cmc

sportive In 
feminin Ex- 
soortive de 
tinerelor va

didactice, al 
si antrenori 
se manifeste 
un punct de 
cu toată con- 

numai

ĂDMIVISTDATIĂ DE STAT LOTO P
• CIȘTIGURILE

PRONOEXPRES DIN 
BRIE 1383. Cat 1 S 
25*,« — Autoturism
(70.000 lei): cat. 
IM. a 17.845 lei 
25% a 4.461 lei : 
variante a 4.637 
94.75 a 661 lei t 
a 221 iei ; cat 8 
lei : eat. T 
cat 8 : 2.946 a 40 tel. Renort la 
cat L 226.713 lei. Autoturismul 
Dacia 1300. de la cat. 1. a fost 
obtinut de narticlpantul MIHAI 
CARARICEU din București.

• AȚI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE 1 • Se reamintește 
că inline 9 noiembrie va avea 
loc tragerea obișnuită pronoex- 
pres. Așadar, agențiile Loto-Pro- 
nosport mal stau doar astăzi la 
dispoziția celor care nu și-au 
procurat Încă bilete, precum sl a 
celor care doresc să-și sporeas
că sansele de mari succese. ■ în 
aceste zile continuă vînzarea bi
letelor pentru tragerea excepțio
nala pronoexpres de duminică 
13 noiembrie 1983, care oferă
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NUME-

’ Astăzi, la Tel An'*, In cadrul pregătirilor pentru meciui cu Cipru

PARTIDA AMICALĂ ISRAEL - ROMÂNIA

I
I
I
I
I
I
I
I

TEL AVIV. 7 (prin telefon). 
Fotbaliștii tricolori iși conti
nuă pregătirile în Israel, ur
nind un program de lucru foar
te dens. Conform înțelegerii cu 
Federația de fotbal a țării gaz
dă, marți se va disputa — In 
cadrul acestor pregătiri — par
tida amicali Israel — Româ
nia. Nu este un meci ușor (ul
timul joc, disputat la Tel Aviv 
în 1961, s-a ineheiat cu scorul 
de 2—1 in favoarea Israelului), 
dar antrenorii echipei noastre 
socotesc că dificultatea tntllni- 
rii prilejuiește un examen foar
te potrivit înaintea partidei de 
sîmbătă. cu Cipru, care se a- 
nu.nță și mai grea. Știut fiind 
că echipa Israelului a obținut 
in ultima vreme rezultate bune 
pe teren propriu, unde evolu
ează foarte ambițios, desfășu- 
rind un joc ofensiv (așa cum 
se așteaptă să fie ți jocul fot
baliștilor ciprioți), echipa Româ
niei are prilejul să facă o re
petiție generală — cu temă cu
noscută — la partida atît de 
importantă de sîmbătă.

In aceste condiții, Mircea 
Lucescu este hotărît să se fi
xeze marți — în funcție de 
datele pe care i le va oferi 
jocul — asupra „ll“-Iui care 
va fi aliniat la Limassol. Intre

NOTE • NOTE • NOTE • NOTE
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F. C. ARGEȘ SPERA SA 
REVINA UNDE A FOST 

NU DE MULT
înaintea meciului de la Tirgo- 

viște, am avut o scurta discuție 
cu N. Dob rin. Ce ie întlmpLă cu 
Argeșul 7, l-am Întrebat noi, ști
ind echipa piteșteană prin subso
lul clasamentului Cocul 16).

— Nimic grrav, a venit răspun
sul imediat. Am avut un program 
greu, am pierdut eu Steaua acasă 
și cu minus 2 am ajuns unde sin- 
tem. Dar situația nu e alarmantă 
și sperăm să revenim unde am 
fost, in plutonul fruntaș.

— Ne uităm peste formația a- 
nunțată să începeți jocul C.S. 
Tirgoviște. Nu au multe echipa 
asemenea lot.

— Am avut destule probleme. 
Au plecat unii jucători (Radu II, 
Ralea), dar necazurile mari le-am 
avut cu accidentările. Acum nu 
pot juca Voicu și Jurcă. Aceste 
absențe neprevăzute m-au obli
gat mereu la schimbări, de ju
cători, de posturi și de sarcini, 
care au avut mari repercusiuni 
asupra omogenității. Și randa
mentul echipei a suferit cel mal 
mult in deplasare, unde nu am 
cîstigat nid un punct. Slnt lu
cruri pe care Ie vom rezolva. Re
pet, Argeșul nu are probleme di
ficile, iar atmosfera de lucru este 
bună.

Același lucru ni l-a repetat șl 
președintele clubului piteștean, 
prof. Dan Silvășan. Iar siguranța 
cu care el și Dobrln vorbeau îna
inte de meci avea să fie, în par
te, confirmată. F.C. Argeș a ob
ținut la Tirgoviște primul său 
punct în deplasare și dacă ar fi 
îndrăznit mai mult ar fi putut să 
cîștigț. îmbucurătoare ni se pare 
forma bună demonstrată de Io- 
vănescu, M. Zamfir, oameni de 
bază clnd Argeșul se afla prin
tre echipele noastre fruntașe, 
unde Cristian, Stancn, Tulpan, D. 
Zamfir șl Nica (ultimii doi, în 
meciul de la Tirgoviște, adevă- 
rațl campioni al ratărilor) au 
datoria s-o readucă.

Constantin ALEXE

DOUĂ ECHIPE CU FRU
MOASE DISPONIBILITĂȚI

Plăcut a fost meciul dintre Po
litehnica Iași și A.S.A. Tg. Mu
reș, disputat în etapa trecută a 
Diviziei „A*. Plăcut pentru că 
amîndouă echipele — cea mai 
mare parte a timpului Politehni
ca, dar spre final A.S.A. — și-au 
demonstrat calitățile : o pregătire 
atentă, care a Îmbinat toate la
turile, jucători tineri, talentați, 
inteligenți în joc, dornici de a- 
firmare. Pe scurt, a fost o par
tidă între două formații tinere 
(media d- vîrstă a „11 "-lui ie
șean : 25 de ani șl două luni, în 
timp ce militarii au exact 25 de 
ani) care, așa cum au evoluat la 
Iasl lsi anunță un viitor frumos.

Prezentînd o garnitură în care 
la 31 de ani Ciocîrlan este decan 
de vîrstă, Iar nu mal puțin de 
patru jucători (Gheorghiu, Pave-

RI
ID 3—1*pa, Bum- 
>, respec- 
«-coresp.).

■STI —
0). Toate 
2 de Gă- 
cresp.).

AMICALE
a F.C. ARGEȘ — CHIMIA 

RM. VlLCEA 2—i (1—0). O uti
lă partidă de verificare pentru 
pitesteni, care se pregătesc 
pentru meciul de sîmbătă 12 
noiembrie de la Stara Zagora, 
în compania echipei Beroe. din 
cadrul actualei ediții a ..Cupei 
Balcanice”. Golurile au fost 
marcate de Margeiatu si Badea, 
respectiv Teîeșpan. 

altele, antrenorul principal al 
echipei naționale caută astfel 
un răspuns la întrebarea de
loc ușoară : cine va fi înlocui
torul conducătorului de joc Ilie 
Bălăci ? Absența craioveanului, 
indisponibil după cum te știe, 
creară o problemă importantă, 
o problemă ale cărei soluții se 
pot numi Mulțescu sau Hagi, 
după cum nu este exclusă 
nici folosirea ambilor, dat fi
ind faptul că Hagi poate juca 
oricfnd și rolul vîrfului de 
atac. Vom vedea ce „va spune" 
această partidă.

In orice caz, Mircea Lucescu 
și-a anunțat intenția de a fo
losi întregul lot de jucători, 
„ll“-le care va începe, avînd 
următoarea configurație :

Lung — Rednic, Nicolae, Ște- 
fănescu, Ungureanu — Mulțes- 
cu, Boloni, Klein, Hagi — Au
gustin, Cămătaru.

Echipa probabilă a Israelului 
este următoarea : Alter —
Makhnes, Bar, Parselani, Pi- 
zanti — Malniilian, Cohen, Si
nai, Ekhoiz — Landau, Perez.

Meciul, care va fi condus de 
arbitrul elvețian J. Bauman, va 
începe la ora 16,45, el fiind 
găzduit de stadionul Blumfiel 
din Tel Aviv.

Marius POPESCU

liuc, Burdujan și Sertov) au fie
care 20 de ani, fiind cei mai ti
neri, ieșeni — neînvinși de șase 
etape, perioadă în care au reușit 
marea surpriză a ultimelor cam
pionate, Intrecînd pe Universita
tea Craiova chiar în fieful ei — 
au ajuns pe locul 4. Politehnica, 
demonstrind frumoase disponibi
lități de progres, este singura e- 
chipă care după 11 etape se pre
zintă cu un singur meci pierdut, 
cel de la București, cu Steaua. 
Toate acestea, studenții le-au reu
șit aliniind. cum am spus, unul 
dintre cele mai tinere și mai ta
lentate loturi din prima divizie, 
ale cărui calități sînt cu mește
șug puse în valoare de C. Bor- 
deianu — V. Simionaș, un inedit 
cuplu de antrenori. Cei doi teh
nicieni, avînd și sprijinul moral 
al lui V. lanul, un președinte de 
club deosebit de inimos, au reu
șit în scurtă vreme să imprime 
echipei o idee de joc, orientată 
spre ofensivă, care pune în va
loare calitățile jucătorilor, dar în 
același timp nu uită că o defen
sivă bine organizată este condiția 
sine qua non a succesului.

*

Deși fără internaționalul Boloni 
(suspendat pentru două carto
nașe galbene), C. Ilie șl S. Dumi
trescu, accidentați, A.S.A. a rea
lizat un joc mai bun decît la 
Baia Mare, unde am văzut-o cu 
cltva timp în urmă. Antrenorii 
L Czako și M. Kiss au șl ei la 
dispoziție o pleiadă de jucători 
tineri, unii dintre ei (Botezan și 
M. Muntean avînd 19 ani) eres? 
cuțl în cadrul clubului de tînă- 
rul antrenor M. Ronea, alții 
(Klan — 20 ani. Koncz — 21 ani) 
aruncați recent In focul primei 
divizii. Alături de experlmentațll 
Boloni, Szabo, Ispir, Both II sau 
Ciorceri, pentru a-i numi doar 
pe cîțlva, noii veniți pot contri
bui din plin la revenirea echipei 
din Tg. Mureș pe unul din locu
rile fruntașe de altă dată. Pre
mise există.

Mirceo TUDORAN

ȘTIRI
• REUNIUNEA LOTULUI DE 

TINERET, Ieri dimineață s-au reu
nit. în Capitală, lotul reprezen
tativ de tineret In vederea par
tidei cu selecționata similară a 
Ciprului. Jucătorii convocat! de 
antrenorul Cornel Drăgușin 
s-au deplasat tot ieri la Buzău, 
unde se va disputa întîlnirea, 
vineri. La ora 15.

a MECIUL CIPRU — ROMA
NIA, care se dispută sîmbătă, 
la Limassol. în preliminariile 
campionatului european, va fi 
condus de arbitrul Ronald Brid
ges din Tara Galilor.

a DUBLA INTILNIRE AMI
CALA DE JUNIORI UEFA*85 
ROMANIA — U.K.S.S. In zilele 
de 11 sl 13 noiembrie vor avea 
loc două partide amicale între 
selecționatele de juniori UEFA 
’85 ale României si Uniunii So
vietice. Prima întîlnire se va 
disputa vineri 11 noiembrie, la 
Cîmpina (ora 14,30). iar urmă
toarea, duminică 13 noiembrie, 
la Plopenl (ora 12).

A ASTĂZI, LA PLOIEȘTI, r 
atractivă partidă amicală, fată 
în fată afîîndu-se Petrolul și 
F.C. Argeș.

A AZI. MECI INTERNAȚIO
NAL ÎN BUCUREȘTI. Pe Sta
dionul Abatorul, astăzi, de la 
ora 14.39, echipa Abatorul va în- 
tîlni într-un ioc arrrcal forma
ția bulgară Rudope Ruse.

DIVIZIA „C" — REZULTATELE ETAPEI AII a
Programul și arbitrii etapei viitoare (duminică 13 noiembrie)

SERIA I
Avintul Frasin — C.F.R. Paș

cani 9—2 (0—1). Minerul Vatra 
Dornei — Carpati Gălănesti 2—1 
(2—1). Celuloza Piatra Neamț — 
Laminorul Roman 1—2 (6—0).
Electro Buceeea — Minerul Gura 
Humorului 1—3 (0—1). Cetatea
Tg. Neamț — Cristalul Dorohol
3—1 (0—0). Zimbrul Șiret — Re- 
lonul Săvinesti 2—2 (1—1). Și
retul Pașcani — Unirea Săveni
2— 0 (2—0) Metalul Rădăuți —
A S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
2—1 (1—0).

Pe primele Io cur; In clasament, 
după etapa a Xl-a : 1. C.F R. 
PAȘCANI 15 p (22—7), 2. Mi
nerul Vatra Dornei 13 p (19—13)
— 6 victorii. 3. Minerul Gura
Humorului 13 p (14—8) — 5 vic
torii. 4. Zimbrul Șiret 13 o 
(15—9) — 4 victorii... pe ultimele 
locuri : 15. Șiretul Pașcani 8 o 
(20—23). 16. Celuloza P. Neamț
6 o (10—19).

ETAPA VIITOARE : C.F.R. Pașcani - 
Cetatea Tg Neamț : N. Gâzdoiu 
(Brăila) A.S.A. Cîmpulung — Elec
tro Bucecea : T. Feier (Bistrița), Car- 
parți Gălânești — Relonul Sâvinești : 
N. Munteanu (Bîrlad), Avintul Frasin
— Zimbrul Șiret : I. Suciu (Cluj-Na- 
poca), Celuloza P. Neamț — Unirea 
Sâveni : P. Coșconea (Buzău), Cris
talul Dorohoi — Șiretul Pașcani : M. 
Bujor (Gh. Gh. Dej), Lâminorul Ro
man - Metalul Rădăuți : S. Hulea 
(Tecuci), Minerul G. Humorului — Mi
nerul Vatra Dornei : O. Rad (Sighet).

SERIA A H-a
Aripile Bacău — Proletarul 

Bacău 2—1 (2—1). Petrolul Moi- 
nesti — Victoria Gugesti 2—0 
(1—0). Mecanica Vaslui — Chi
mia Mărăsești 4—0 (4—0), Mi
nerul Comănesti — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dei 2—1 (1—0). Lu
ceafărul Adjud — Inter Vaslui
1— 0 (1—0). Constructorul Iași
— Metalul Tg. Secuiesc 2—6
(2—0). Viticultorul Pan du — Le- 
tea Bacău 3—1 (2—0). Vointa-
Gloria Odobesti — F.E.P.A, 74 
Bîrlad 0—0.

Pe primele locuri : 1. ARIPI
LE BACĂU 17 p (23—7), î. 
F.E.P.A. 74 p Bîrlad 15 p (20—7),
3. Victoria Gugesti 13 o (16—8).
4. Mecanica Vaslui 13 p (14— 
10)... pe ultimele locuri: 15. E- 
nergia Gh. Gh. Dej 7 p (10—17), 
16. Constructorul Iași 7 P (7—12).

ETAPA VIITOARE : Energia Gh. Gh. 
Dej — Aripile Bacău : St. Ursu (Su
ceava), FEPA ’74 Bîrlad — Minerul 
Comânești : D. Catrinescu (Ploiești), 
Letea Bacău - Luceafărul Adjud : 
I. Samek (București), Victoria Gu- 
gești — Constructorul lași : N. Bigios 
(Botoșani), Mecanica Vaslui — Voința 
Gloria Odobești : I. Smuc (Suceava), 
Chimia Mărășești — Petrolul Moinești: 
E. Leca (Galați), Proletarul Bacău - 
Inter Vaslui : St. Hampu (București), 
Viticultorul Panciu — Metalul Tg. Se
cuiesc : T. Tânase (Tulcea).

SERIA A III-a
Metalul Mangalia — Progresul 

Isaccea 3—0 (1—0). Portul Con
stanta — Laminorul Brăila 3—1 
(0—O). D.V.A Portul Galati — 
Ancora Gaiati 1—0 (1—0). Chi
mia Brăila — Victoria Tecuci
3— 2 (2—2). Șoimii Cernavodă —
1. M.U. Medgidia 0—0. Arrubium 
Mă cin — Chimpex Constanta
2— 0 (1—0). Cimentul Medgidia
— S.N. Tulcea 1—1 (0—1) Vic
toria T.C. Galati — Voința Con
stanta 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL MANGALIA 17 P (15—O.
2. S.N. Tulcea 15 d (20—11). 3.
Chimia Brăila 14 d (22—14)... pe 
ultimele locuri : 14. DVA Por
tul Galati 8 p (19—22). 15. Șoi
mii Cernavodă 8 p (7—13). 16.
Progresul Isaccea 7 o (11—34).

ETAPA VIITOARE : Chimia Brăila - 
Ș. N. Tulcea : C. Vornicu (lași). Por
tul Constanța - Victoria T.C. Galați: 
V. Mă nd eseu (București), Chimpex 
Constanța — Ancora Galați : D.
Gheorfi (București), Arrubium Macin
— Laminorul Brăila : N. Cruteanu 
(P. Neamț), Progresul Isaccea — Vo
ința Constanța : Gh. lamandi (Plo
iești), D.V.A. Portul Galați — I.M.U. 
Medgidia : G. Andrei (București), 
Șoimii Cernavodă — Victoria Tecuci : 
N. Ungureanu (București), Cimentul 
Medgidia — Metalul Mangalia.: St. 
Oraveanu (Buzău).

SERIA A IV-a
Rapid Fetești — Poiana Cîm

pina 1—0 (1—0). Chimia Brazi- 
Ploiesti — Petrolul Berea 6—0 
(3—0). Carpati Nehoiu — Uni
rea Urziceni 2—1 (2—0). Petro
lul Brăila-Ianca — Petrolul 
Băicoi 2—1 (1—1). Metalul Bu
zău — Minerul Filipesti 3—1 
(1—0). Carpati Sinaia — Tracto
rul Viziru 1—0 (1—0). Victoria
Tăndărei — A.S.A. Mizil 1—1 
(1—1) victoria Lebliu — Chimla- 
Victoria Buzău 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: L CHIMIA 
BRAZI 19 p (33—10), 2. Poiana 
Cîmpina 17 D (25—8). 3. A.S.A. 
Mizil 15 p (23—9)... pe ultimele 
locuri : 15. Tractorul Vizim 6 p 
(13—21). 16. Petrolul Brăila
Ian ca 6 p (8—18). _

ETAPA VIITOARE: A.S.A. MizH - 
Petrolul Berea : D. Drăgulin (Con
stanța), Unirea Urziceni — Rapid Fe
tești : T. Badea (București), Petrolul 
Băicoî - Metalul Buzău : S. Hlușcu 
(Focșani), Tractorul Viziru — Victoria 
Lehliu : N. Meleghi (Vaslui), Chimia 
Buzău — Carpați Nehoiu : T. Ștefă- 
nescu (lași), Chimia Brazi — Petrolul 
lanca : Gh. Tăulea (Făgăraș), Poiana 
Cîmpina — Carpați Sinaia : Gh. Pîrvu 
(Sf. Gheorghe), Minerul Filipești — 
Victoria Țăndărei : A. Bobelnlceanu 
(București).

SERIA A V-a
Mecanica fină Steaua Bucu

rești — I.C.SI.M. București 2—0 
(1—0). Constructorul Călărași — 
T S.C.I.P. U’meni 0—2 ‘ (0—0),
Flacăra roșie București — Teh-

nometal București 4—1 (2—0).
S.N Oltenița — I.C.P.B. Bolin- 
tin Vale 2—1 (6—1). Argeșul 30
Decembrie — Viitorul Chirnogi
1— 0 (0—0). Abatorul București
— Viscofil București 2—1 (0—0),
F.C.M. Giurgiu — I.U.P.S. Chi- 
tila 1—0 (1—0). Danubiana
București — Aversa București
2— 1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 18 p 
(13—3). 2. Danubiana București 
15 p (18—8) 3. Abatorul Bucu
rești 14 p (17—13). 4. Flacăra
roșie București 14 p (13—10)... 
De ultimele locuri: 15. Viitorul 
Chirnogi 7 d (10—25). 16. Teh- 
nometal București 6 p (11—21).

ETAPA VIITOARE : Argeșul 30 De
cembrie — Aversa București : S. Jipa 
(Buzău), Danubiana București — Vii
torul Chirnogi : N. Toader (Brăila), 
Ș. N. Oltenița — I.C.S.I.M. București : 
M. Oancea (Caracal), Mecanică fină 
Steaua Buc. — I.S.C.I.P. Ulmeni : L. 
Babone (Medgidia), I.U.P.S. Chitila — 
Flacăra roșie București : C. Zolotușcâ 
(Ploiești), Tehnometal Buc. — I.C.P.B. 
Bolintin Vale : I. Leu șt ea n (Pitești), 
Constructorul Călărași — Abatorul 
Buc. : D. Vlșinescu (Tîrgoviște), Vis
cofil Buc. — F.C.M. Giurgiu : I. Spâ- 
taru (Galați).

SERIA A VI-a
Flacăra-Automecanica Mo-

reni — Metalul Miia 3—0 (2—0). 
Dacia Pitești — Electrica Titu 
2—0 (1—0). Electronistul Curtea 
de Argeș — Cimentul îieni r—o 
(1—0). Sportul muncitoresc Ca
racal — Petrolul Videle 1—1 
(0—1). Muscelul Cîmpulung — 
Stiinta Drăgănesti-Olt 6—9 (3-0). 
Dunărea-Venus Zimnicea — Re
colta Stoicănesti 1—1 (1—0),
Textila Roșiori — Progresul Co
rabia 1—0 (1—0). Chijnia Că-
esti — Cetatea Tr. Măgurele 
5—1 (1—0).

Pe primele locuri : l. FLACĂ
RA MORENI 18 p (31—3) — din 
10 jocuri. 2. Muscelul Cîmpu- 
lung 15 p (23—5). 3. Dacia Pi
tești 14 p (15—7) 4. Sp. m. Cara
cal 14 p (19—12)... pe ultimele 
locuri : 14. Chimia Găesti 8 d 
(12—17). 15. Textila Roșiori 8 p 
(5—17). 16. Stiinta Drăgănesti
8 p (9—21).

ETAPA VIITOARE : Chimia Găești
— Textila Roșiori : Gh. Dascâlu (Bucu
rești), Muscelul Cîmpulung — Du
nărea Venus Zimnicea : P. Roșială 
(Ploiești), Dacia Pitești — Flacăra 
Moreni : St. Chivu (București). Re
colta Stoicânești — Cimentul Fienî : 
C. Vasile (București). Cetatea Tr. Mă
gurele — Sportul muncitoresc Caracal: 

S. Bâlan (Călărași), Știința Drăgă- 
nești — Petrolul Videle : V. Botescu 
(Giurgiu), Electrica Titu — Electronis
tul C. de Argeș : Gh. Pîrvu (Con
stanța), Metalul Mija — Progresul Co
rabia : J. Tâtulescu (București).

SERIA A VII-a
Electroputere Craiova — Me

canizatorul Simian 2—0 (0—0).
Pandurii Tg. Jiu — Progresul 
Băilesti 2—0 (1—0), C.S.M. Dro-
beta Tr. Severin — C.F.R. Cra
iova 2—0 (0—0). Armătura Stre- 
haia — Celuloza Drobeta Tr. 
Severin 4—1 (2—0). Dunărea Ca
lafat — Jiul Rovinari 2—0 (1—0). 
Dierna Orșova — Lotru Brezoi 
1—1 (1—0). Petrolul Ticleni — 
Viitorul Drăgăsani 2—0 (1—0),
Metalul Mihăesti ►— Metalur
gistul Sadu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
DROBETA TR. SEV. 14 p <21— 
11) — penalizată cu —1 o. 2. 
Mecanizatorul Simian 13 d 
(14—13). 3. Dunărea Calafat 12 d 
(18—9)... do ultimele locuri : 15. 
Metalurgistul Sauu 8 d (8—1!) 
16. Jiul Rovinari 8' d (6—15) — 
din 10 jocuri.

ETAPA VIITOARE : Lotru Brezoî - 
Metalul Mihăești : E. Tamaș (Cu- 
gir), Metalurgistul Sadu — Jiul Rovi
nari : V. Bâjenescu (Timișoara),* E- 
lectroputere Craiova — Dunărea Cala
fat : N. Orghidean (Agnita), Celu
loza Drobeta Tr. Severin — Dierna 
Orșova : Gh. Cîmplan (Timișoara) 
Pandurii Tg. Jiu — Armătura Strehaia: 
P. Fâinițâ (Timișoara), Viitorul Dră- 
gășani — C.F.R. Craiova : C. Negru 
(București), Mecanizatorul Șimian — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : C. Fur- 
dea (Timișoara), Progresul Băilești - 
Petrolul Țicleni : M. Straie (Pitești).

SERIA A VIII-a
Dacia Orăstie — Muresul-Ex- 

Dlorări Deva 0—0. Minerul Mol
dova Nouă — Metalul Bocșa 
1—0 (1—0). Victoria Călan —
Minerul-Stiinta Vulcan 5—2 
(2—1). U.M. Timisoara — Me
talul Otelu Roșu 2—0 (0—0).
Minerul Ghelar — Minerul Ora- 
vita 2—0 (1—0). Minerul Certei
— Constructorul Timisoara 2—0 
(2—0). Minerul Paroseni — Me
canica Orăstie 1—0 (1—0). Mine
rul Anin o as a — Minerul Anina 
î—i a—i).

Joc restantă din etapa a 
Vin-a : Minerul Paroseni — Mi
nerul Ora vita 2—1.

Pe primele locuri ! L MURE
ȘUL DEVA 17 d (20—9). 2. Mi
nerul Paroseni 14 d (17—16). 3.
U. M. Timisoara 13 p (24—10)...
pe ultimele locuri ; 14. Minerul 
Aninoasa 9 d (11—15). 15. Mi
nerul Vulcan 9 d (14—22). 16.
Minerul Oravita 8 D (12—21).

ETAPA VIITOARE : Minerul Oravița
— Minerul Știința Vulcan : D. Danciu 
(Alba lulia). Minerul Anina — U.M. 
Timișoara : V. Popescu (Craiova), 
Metalul Bocșa — Minerul Aninoasa : 
Gh. Tutunaru (Tg. Jiu), Minerul Pa- 
roșenl — Mureșul Explorări Deva :
V. Voicu (Caracal), Mecanica Orăștie
— Minerul Ghelar : Gh. Pieptăn (Or
șova), Metalul Oțeîu Roșu — Minerul 
Moldova Nouă : T. Nanu (Tg. Jiu), 
Minerul Certej — Dacia Orăștie : FI. 
Ceapă (Craiova), Constructorul Timi
șoara — Victoria Călan : Gh. Nan 
(Sibiu).

SERIA A IX a
Strungul Arad — Minerul Or, 

dr. Petru Groza 4—1 (1—1) Șoi
mii Lipova — Voința Oradea
4—9 (1—0). înfrățirea Oradea — 
Minerul Sărmăsag 1—5 (0—0),
Otelul Or. dr. Petru Groza — 
Bihoreana Marghita 5-0 (3—0).
Victoria In eu — Rapid Jibou
4—0 (3—0). Minerul Suncuius —
Silvania Cehu Șijvaniei 5—0 
<2—0). Unirea Valea iui Mihai
— Unirea Tomnatic 2—1 (2—0).
Unirea Sînnlcolau — C.F.R. A- 
rad 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 15 p (20—8). 2 Tni- 
frătirea Oradea 13 p (1G—6) — 
penalizată cu —2 d. 3—4. Ote
lul Or. dr. P. Groza 11 d (23— 
1T). Șoimii Lipova 11 p (22—16),.. 
pe ultimele locuri: 15. Bihorea
na Marghita 9 o (15—19). 16.
Silvania Cehu Silvaniei 9 d 
(15—20).

ETAPA VIITOARE : Bihoreana Mar- 
ghita — Minerul Sărmășag : M. Lupu 
(Cluj-Napoca). C.F.R. Arad — Silvana 
C. Silvaniei : I. Csaki (Tîrnăveni), 
Voința Oradea — Strungul Arad : 
P. Lizak (Satu Mare), Oțelul oraș 
dr. P. Groza - înfrățirea Oradea : 
V. ielciu (Cluj-Napoca), Șoimii Strun
gul Lipova — Minerul dr. P. Groza : 
V. Rusu (Deva), Unirea Sînnicolau 
Mare — Victoria Ineu : I. Jilan (Ca
ransebeș), Unirea Tomnatic — Mine
rul Șuncuîuș : A. Bobic (Drobeta Tr. 
Severin), Rapid Jibou — Unirea Valea 
lui Mihai : D. Bara (Tg. Mureș).

SERIA A X-i
Lăousul Tg. Lăpus — Sticla- 

Ariesul Turda 1—0 (1—0). Unio
Satu Mare — Olimpia Gherla 
7—0 (6—0) Bradul Viseu — Mi
nerul Bâiut 1—D (0—Ol.CUPROM 
Baia Mare — Chimia Tăsnad
4— 1 (2—1). C.I.L. Sighst — Oa
șul Negrești 1—1 (0—0). Mine
rul Băita — Minerul Baia Bor- 
sa 0—0. Minerul Baia Sta ie — 
C.E.M. Ciui-Napoca S—1 (0—9),
Unirea Dej — Victoria Cărei 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
TURDA 19 p (22—6). 2 .C.I.L.
Sighet 14 d (18—7) 3—4. Oașul
Negrești 15 p (15—19). Minerul 
Baia Surie 13 p (19—14)... pe 
ultimele locuri : 15 Lăousul Tg. 
Lăpus 7 D" (6—14). 16 Olimoia 
Gherla 7 p (14—25).

ETAPA VIITOARE : Minerul Baia 
Borșa - Minerul Băiuț : G. Negrea 
(Bistrița), C.E.M. Cluj-Napoca — Oa
șul Negrești : M. Bumbui (Oradea), 
Bradul Vișeu - Unirea Dej : 
V. Bonțiu (Reghin), Minerul Băița - 
Olimpia Gherla : L. Farago (Oradea), 
Lâpușul Tg. Lăpuș — Victoria Cărei : 
C. Bușu (Bistrița), Cuprom Baia Mare
— C.I.L. Sighet : R. Huzoni (Jibou), 
Chimia Tășnad — Unio Satu Mare : 
L. Popa (Arad), Minerul Baia Sprie
— Sticla Arieșul Turda : I. Kun (Ora
dea).

SERIA A XI-a
Unirea Aibă Lulia — Me-.a’o- 

tehnica Te. Mures 3—0 (1—0),
Foresta Bistrița — Minerul 
Rodna 2—1 (0—1). Mure ui Lu
duș — Unirea Ocna Sibiului
1— 0 (0—0> Inter Sibiu — Ote
lul Reghin 1—3 (1— th. Mcta’ul
Aiud — Mecanica Alua lulia
2— 0 (1—0). Soda Ocna Mures —
1. M.I.X. Agnita 3—0 (1—0). Su-
rianul Sebeș — Textila Năsăud 
2—0 (1—0). Eiectroinures Tg.
Mures — Metalul Sighișoara
5— 1 (2-0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 16 p (21—12), 2.
Electromures Tg. Mures 14 d 
(20—S). 3. Metalul Aiud 13 n
(23—9)... pc ultimele locuri : 15. 
Metalul Sighișoara 8 o (9—20). 
16. Textila Năsăud 5 d (5—20).

ETAPA VIITOARE : Soda Ocna Mu
reș - Metalul Sighișoara : C. Prepe
liță (Gheorgheni), Textila Năsăud — 
Foresta Bistrița : M. Teodosiu (Su
ceava), Mecanica Alba lulia — Elec- 
tromureș Tg. Mureș : I. Piștea (Baia 
Mare), Mureșul Luduș - Metalul 
Aiud : I. Secianschi (Arad), Minerul 
Rodna - Oțelul Reghin : E. Bîrcă 
(Cluj-Napoca), Șurianul Sebeș_ - Uni
rea Ocna Sibiului : D. Căpătineanu 
(Rm. Vîlcea), I.M.I.X. Agnita - Uni
rea Alba lulia : V. Mirza (Cluj-Na
poca), Metalotehnica Tg. Mureș - 
Inter Sibiu : C. Dumitru (Brașov).

SERIA A XII-a
I.C.I.M. Brasov — Tractorul 

Brasov 0—0. Viitorul Gheor
gheni — Utilajul Făgăraș 1—0 
(0—0). Celuloza Zărnesti — E- 
lectro Sf. Gheorghe 3—0 (1—0),
Textila Preimer — Minerul Bă
lan 2—0 (1—0). Mureșul Topli-
ta — Meirom Brasov 1—0 (1—0). 
Mobila-Măgura Codlea — Tor
pedo Zămesti 5—0 (3—0). Uni
rea Cristuru Secuiesc — Mine
rul Baraolt 1—0 (1—0'. Chimia
Or. Victoria — Precizia Săcele 
1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. TRAC
TORUL BRASOV 19 P (20-2),
2. Viitorul Gheorgheni 17 d 
(25—6). 3. Mureșul Toplita 13 P 
(17—8),.. pe ultimele locuri :
14. Mobila Codlea 8 p (13—17),
15. Chimia Or. Victoria 8 n (12— 
19). 16. Torpedo Zămesti 4 p 
f<ETAPÂ VIITOARE : Unirea Cristuru 
Secuiesc - Minerul Bălan : I. Negulei 
(Ocna Sibiu), Metrom Brașov - Tor
pedo Zărnești : M. Neagoe (Rm. Vîl
cea), Minerul Baraolt - Precizia 
Săcele : N. Piștea (Mediaș), I.C.LM. 
Brașov — Textila Prejmer : A. Păun 
(București), Electro Sf. Gheorghe - 
Utilajul Făgăraș : S. Damian (Comă- 
neștî). Mureșul Toplița — Chimia oraș 
Victoria : L. Enache (Roman), Celu
loza Zărnești — Mobila Măgura Cod
lea : M. Gheorghiu (București), Vii
torul Gheorgheni — Tractorul Brașov : 
I. Târcan (Reghin).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noș
tri voluntari.



MECIURI INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
ROMÂNIA UNGARIA LA

MEDGIDIA. (prin telefon), 
în moderna Sală a sporturi
lor s-a desfășurat, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, dubla întîl- 
nire amicală internațională de 
handbal dintre reprezentativele 
de juniori și junioare ale Româ
niei și Ungariei.

La masculin s-a înregistrat 
„remiză” în partida tur, iar în 
meciul revanșă, echipa țării 
noastre a obținut o meritată 
victorie : 26—26 (13—9) și, res
pectiv 21—22 (11—14). în pri
ma întîlnire handbaliștii români 
s-ati arătat superiori în atac, 
acțiunile lor fiind caracteriza
te prin viteză, cu finalizări 
spectaculoase, dar au comis șl 
unele erori, mai ales în apăra
re. Printre realizatori : Ștefan

JUNIORI Șl JUNIOARE
6 goluri în prima partidă și 
în cea de a doua, Simion 
Dobrescu 4, 
12+6, Adorjan 8, Ban 4, 
bele partide au fost conduse 
de arbitrii bulgari L. Kostov și 
E. Kabadelov.

în cele două partide ale fe
telor, victoriile au fost împăr
țite : echipa României a cîști
gat cu 26—17 (11—9) prima con
fruntare, iar reprezentativa de 
junioare a Ungariei a obținut 
victoria cu 21—17 (11—9) în cea 
de a doua. Cele mai multe go
luri : Oancea, 6+3, Lazslo 6+6, 
respectiv Ceczi 4+4, Panczel 
4+3. Au arbitrat H. Eichhorn 
și R. R. Passman (R. F. Ger
mania).

RADU AVRAM-coresp.

10
5, 

respectiv Polgar 
Am-

SPORTIVII DIN S.U.A. SI-AU ÎNCHEIAT TURNEUL LA BAIA MARE

duminică — 
după-amiază 
dintre divi- 
„A“ II. C.

it AIA MARE, 7 (prin telefon), 
în sala „Dada" — arhiplină, ca 
si la partida de 
s-a disputat luni 
întilnirea revanșă 
zionara masculină
Minaur uin localitate si repre
zentativa S.U.A. Si această 
dispută s-a ridicat la un nivel 
corespunzător, handbalistii am
belor echine oferind un spec
tacol 
cetii 
cînd 
sive 
Lash 
multe goluri deosebit de spec
taculoase. H. C. Minaur a cîștigat cu 27—23 (17—12), la ca
pătul unui ioc în care elevii 
lui Lascăr Pană si Petre Avra-

urmărit cu interes. Oas- 
au avut destule momente 
au declanșat acțiuni ofen- 
bine conduse de McVein, 
si Djokovich. încheiate cu

mcscu au urmărit nu atit re
zultatul. cit practicarea unui 
handbal spectaculos, ceea ce 
le-a reușit aproape pe deplin.

Au marcat : Mironiue 14. 
Flangea 5. N. Voinea 4. Marta 
2. Oros 1. S. Rădulescu 1 pen
tru Minaur. respectiv Buchninig 
7. Lash 6. Schheeberger 5. 
Craig 1. Mc. Vein 1. Lenard 1, 
Djokovich 4. Kirk 1. Au arbi
trat foarte bine P. Radvany 
(Clui-Napoca) si M Grebenisan 
(Tg. Mureș).

Turneul echipei S.U.A. conti
nuă. handbalistii americani ur- 
mînd să susțină simbătă. în sala 
Floreasca din Capitală, de la 
ora 18. o atractivă partidă în 
compania echipei naționale.

A. CRIȘAN. coresp.

DUPĂ SUPER-CUPA CAMPIONILOR MONDIALI Șl OLIMPICI
(Urmare din pag 1)

Voina. după primele cline de 
firească euforie au redevenit

masculin ca performanta anului 
1983 pentru handbalul nostru si 
ca un start bun. lansat, in pre
gătirile pentru Jocurile Olim-

Ml’NCHSN, 7 (Agerprcs). Comentînd victoria echipei Româ
niei în cea de-a treia ediție a „Super-cupel mondiale" La 
handbal, corespondentul agenției DPA Hamburg scrie, prin
tre altele : „Handbaliștii români, de patru ori ciștlgâtori al 
titlului mondial, au triumfat duminică seara la Dortmund 
cucerind „Super-cupa mondială", după ce au întrecut ta 
finală cu scorul de 26—25 redutabila reprezentativă a U.R.S.S„ 
deținătoarea titlului de campioană mondială, neînvinsă In 
ultimele 30 de meciuri internaționale. Cu nouă luni înainte 
de Jocurile Olimpice de Ia Los Angeles, echipa României se 
anunță drept una dintre candidatele la podiumul olimpie*.

In comentariul agenției ADN-Berlin se subliniază perfor
manța formației române, care a întrerupt seria succeselor 
campionilor mondiali, neînvinși de aproape 
remarcat, de asemenea, jocul complet 
români, care au evoluat foarte sigur In 
In atac, demonstrînd o pregătire exemplară.

doi ani. Este 
al handballștllor 
apărare și variat

Azi, pe patinoarul din Miercurea Ciuc

HOCHEIȘîll DE LA DYNAMO WEISSWASSER
IȘ! ÎNCEP turneul
Astăzi, pe patinoarul artifi

cial din Miercurea Ciuc. își 
inceDe turneul în tara noastră 
echipa de hochei Dynamo 
Weisswasser. campioana R. D. 
Germane. Jucătorii oaspeți vor 
disputa trei partide, două cu 
o combinată Dinamo — S. 
Miercurea 
8 și 9 
ia ta

C.
Ciuc în zilele de 

noiembrie, și a tre- 
ziua de 10 noiem-

IN ȚARA NOASTRĂ
brie, cînd vor întâlni selecțio
nata divizionară a tării noastre. Primele, dar mai ales 
ultima partidă. în care va e- 
volua. de fapt, lotul reprezen
tativ. se anunță interesante.

Toate cele trei locuri ale a- 
cestui tuneu international în
cep la ora 17 și vor fi con
duse de arbitri români.

ACTUALITATEA ATLETICĂ
Kuwait, Pe stadionul „Kaz- 

ma", ta fața a 50 000 de 
spectatori, au început întrece
rile importantei competiții 
continentale ..A 5-a reuniune 
asiatică — Kuwait 1933". Iată 
citeva rezultate : bărbați : IM 
m : Sucharati (Thailanda)
10.47 ; 890 m : Mutalk (Kuwait) 
1:49.43 ; lungime : 
Huang (R. P. 
m ; prăjină : 
(R. I’. Chineză) 
can ; Xie Ying 
ză) 65.80 m ; ‘
Chand
FEMEI : IM m : Lydia 
Vega (Filipine) 11.82 ; 8M m :

Huo Lian Zhu (R. P. Chine
ză) 2:03.92 ; disc : Jiao Yun- 
xiang (R. P. Chineză) 53.00 m.

Liu 
Chineză) 
Zhang 

I 5.90 m 
! (R. P.
20 km

(Indonezia)
IM

Yu
7,97 

Chen 
cio- 

Chine- 
mars : 

130:14 ; 
de

Dublin. Cursa de o milă, 
desfășurată pe „Griffitth Ave
nue" (direct pe stradă 
capital-» Irlandei, a 
americanului Sydney 
in 3:49,30.

!). în 
revenit 
Maree

ADEVARAJII SCHIORI
(Vrmire im pag. I)

Alergătorul
Erotavo a 
doua oară consecuti/ 

de la Macao in 
de portughezul

italian 
ciștigat

Macao. 
Antonio 
pentru a 
maratonul
2.25:90. urmat 
Renato Graca în 2.27:04.

SE VAD PE ZĂPADĂ

R. S. VIETNAM. In ul
timii ani, înotul a devenit 
unul dintre sporturile cele 
mai populare. Numai în 
acest an, circa trei milioa
ne de vietnamezi, de dife
rite vîrste, au luat parte 
la numeroase acțiuni cu 
caracter de masă și de 
performanță, desfășurate 
in cele 100 de bazine exis
tente în țară, în rîuri sau 
chiar direct in... mare.

FRANȚA. Congresul a- 
nual al Federației Interna
ționale de Automobilism, 
recent desfășurat la Paris, 
a aprobat, intre altele, ca
lendarul competițional al 
anului viitor. Intre acțiu
nile de amploare din 1984 
va fi și nou creatul cam
pionat de raliuri al Orien
tului Mijlociu. Competiția 
— în fapt un campionat al 
piloților — cuprinde șase 
raliuri, al Qatarului (26 și 
27 ianuarie), Kuwaitului (1 

2 martie), Bahreinului 
(29 și 30 martie), Iordaniei 
(26 și 27 iulie), Omanului 
(1 și 2 noiembrie) și Du- 
baiului (8 și 9 decembrie).
NOUA ZEELANDA. Con

federația de fotbal a Ocea
niei va organiza la Auck
land, între 4 și 12 decem
brie, primul turneu de că
deți (juniori sub 16 ani) 
din această regiune a Pa
cificului. Vor lua parte, 
printre altele, selecționate 
din Noua Zeeelandă, Aus
tralia, Fiji, Salomon, Va
nuatu, Polinezia franceză 
și Noua Caledonie.

MAREA BRITANIE. Fe
derația de călărie din Ma
rea Britanie a selecționat 
șapte sportivi din care ur
mează să fie alcătuit lotul 
ce va lua parte la întrece
rile de echitație din ca
drul J.O. de la Los Ange
les. Este vorba de : John 
Whitaker, David Bowen, 
Gary Gillespie, Lesley 
McN aught, Tony Newbery, 
Steven Smith și Michael Whitaker.

lucizi si — scrutind 
viitorul — ne spuneau 
ca această frumoasă izbîndă să 
constituie pentru toți jucătorii 
un stimulent în muncă, pentru 
a se angaja ferm, fără nici un 
fel de rabat, in pregătire, a-si 
inzeci eforturile pentru a putea fi în vîrk'ul piramidei și la 
Los Angeles.

Ce a avut bun echipa Româ
niei în această mare competi
ție ? Un portar de mare clasă, 
Nicolae Munteanu. demn urmaș 
al lui Cornel Fenu. care-1 si 
pregătește în ultimul timp, se
condat de un tînăr cu mari si 
reale perspective. Alexandru 
Buligan. Apoi, alături de iucă- 
tori mai vechi, care s-au com
portat bine si foarte bine (Du
mitru. Stingă. Bedivan. Oprea 
si alții) au existat cîteva mari 
si plăcute surprize, care se 
numesc Berbece. Roșea si Co- 
vaciu. Peste aceste sublinieri 
individuale este 
evidență încă o 
tere de luptă a 
tionala dorință __ ___ __
întregii echipe, care — ta plus 
— a manifestat o 
re îmbunătățire a 
apărare, printr-un 
avansat si foarte .

Felicitindu-i De sportivi si pe 
antrenorii lor pentru acest suc
ces. să considerăm victoria din 
finala Super-cupei campionilor 
mondiali si olimpici Ia handbal

cu grijă 
că sberă

de scos însă în dată marea pu- 
tuturor. excee
ds victorie a

îmbucurătoa- 
nrestatiel ta 
ioc modern 
activ.

JUCĂTOARELE NOASTRE

PE LOCUL DOI
LA „CUPA ELEGANT4*

In ultima zi a competiției 
internaționale feminine de 
handbal ..Cupa Elegant", des
fășurată la Budapesta, selecțio
nata României a învins cu 
scorul de 24—21 (11—8) forma
ția Japoniei. Alte rezultate : 
Bulgaria — Polonia 23—17 (11— 
8) ; UngaLia — Selecționata se
cundă a U.R.S.S. 22—21 (12—10). 
In clasamentul final, pe primul 
loc s-a situat Ungaria — 10 p, 
urmată de România. 8 p. Bul
garia. Polonia. U.R.S.S. (B). cu 
cite 4 d. si Japonia 0.

Los Angeles. unde opice de la
nouă victorie ar aduce in vi
trina handbalului românesc si 
ultimul trofeu care-i lipsește : 
medalia olimpică de aur !

schiul românesc, o contribuție 
majoră au avut Centrul de cer
cetări si Centrul de medicină 
sportivă. specialiștii din a- 
ceste instituții aiutindu-ne 
efectiv ta eforturile de imple
mentare a unui sistem obiectiv 
de dirijare a efortului ta pre
gătire la loturile naționale, 
întrucit considerăm că a- 
ceastă sarcină, pe care biroul 
federal si-a propus-o mai de
mult. a fost îndeplinită la ni
velul loturilor reprezentative 
de schi si biatlon. vom urmări 
de acum înainte extinderea noi
lor orientări de antrenament si 
la nivelul cluburilor, asocia
țiilor sportive si sediilor din 
tară, astfel ca toii cei im
plicați ta progresul sporturilor 
pe zâoadă să subscrie acestor 
idei novatoare Facem, pe a- 
ceastă cale on călduros ape! 
la colaborarea unor instituții 
centrale, intre care Biroul de 
Turism pentru Tineret si Mi
nisterul Comerțului Interior

TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
AUTOMOBILISM • „Marele 

premiu al Japoniei* (formula a. 
de la suzuka, a fost câștigat de 
englezul Geof Lees (March Hon
da), cu o medie de 130,8S4 km.

CĂLĂRIE a Clasamentul final 
al ooncursului oficial de la New 
York : L Mario Deslais-ies 
nada) 31 p, 3. lan Miliar 
nada) 29,5 p, 3. Joe Fragis 
(S.UA.) 24,5 p, 4. Herve Godig- 
non (Franța) 13,5 p etc.

CICLISM • în concursul 
clclocros de la Zdrich (22,4 km): 
1. Adri Van Der Poel (Olanda) 
57:13, 2. Albert Zweifel (Elveția) 
aoelași timp.

HANDBAL • Turneul feminin 
din Franța a fost cîștigat de 
echipa Cehoslovaciei, cu < p. au 
urmat-®: Austria 4 p, Franța 
2 p $i Elveția 0 p. ta ultima zi 
a competiției. __
trla — Elveția 26—19, Cehoslova
cia — Franța 26—22.

PATINAJ ARTISTIC 
petiția internațională 
aur*, desfășurată la 
oferit intreceri de un 
vel tehnic. Rezultate, 
Midori Ito (Japonia) 
1.4 p, 2. Sachie Yuki 
2.8 p, 3. Constanze 
(RJJ.G.) 44 p ; bărbați : _ ____
kashi Mura (Japonia) 1,4 p, X 
James Santee (S.U-A.) 4,6 p. 3. 
Cambell Sinclair (Canada) 4.6 p: 
nerechi i 1. Bekker — Llkhanskl Sei(Jel _ 

3. Ito — 
dans :

de

la Colmar. Aus-

(U.R.S.S.) 1,4 p,

• Com- 
,.Patina 
Praga. a 
ridicat nl- 
femel : L

— 14 ani
(Japonia) 

Genscg
1. Ta

/ Jimmy Connors (S.tIZ.) 
Betsy Nagelsea J Butch 
(S.U.A.) 7—S, l—î. Turneul s-» 
încheiat cu victoria cuplului 
american Chris Evert-Lloyd — 
Jimmy Connors, care a Întrecut 
in finală, cu 6—3, 6—4. perechea 
Andrea Jaeger — Roscoe Tanner 
(S.U.A.).

VOLEI a Rezultate dm oom- 
petițiile europene, prima manșă, 
tur, bărbați : C.C.E. : Esmonz
Ginaslo (Portugalia) — Eczaclbisi 
(Turcia) a—3. Apoel Nicosia — 
Olympiakoa P_reu •—3 ; Cupa cu
pelor : Rantaperikon (Finlanda) 
— Kfum Volda (Norvegia) 3—« : 
Cupa confederației : Bonne voie 
(Luxemburg) — CA. Chenois (El
veția) »—3, Verbunt V.C. (O- 
landa) — V.C. Passau (K.F.G.) 
3—6, Espinho (Portugalia) — 
Stade Francais Paris 2—3. Guney 
Sabay (Turcia) — Ijsboerke He- 
rentals (Belgia) 3—1 : femei :
C.C.E. : steaua roșie Belgrad — 
Eczadbas! Istanbul 3—1. Lknas- 
aol — Leixoes (Portuga2a) 1—3.

ocupă locuri aparte prin 
ajutorul pe care il pot oferi la 
relansarea sporturilor de 
iarnă.

Îmbunătățirea sistemului
competitional intern a con
stituit o altă preocupare 
deosebită a biroului fede
ral. La o recentă ședință pe 
acest profit desfășurată la Si
naia. a reieșit dorința tuturor 
cluburilor de a organiza com
petiții cu caracter 
ta condiții ___ ____  _
decit in anii precedente 
hotărit. de asemenea, 
sistemul de punctaj F.LS. 
fie extins, incepind din 
eest sezoa. sl la probele 
schi fond. întrucit el a 
rezultate foarte bune la schiul 
aloin. Să mai menționăm că 
competițiile județene si regio
nale vor căpăta o pondere spo
rită in viitor, că Ia competiții
le republicane, nu 
Da decit sportivii 
aceste intreceri 
pentru a putea fi __
concursurile sezonului 
toți schiorii vor 
treacă o serie de norme 
generale, acțiune ce va 
rect coordonată de 
federal in perioada oină 
noiembrie. Pentru a 
înlesni aplicarea acestui nou 
sistem competitional. comisii
le județene de resort au obli
gativitatea ca. pină la 30 no
iembrie. să întreprindă măsuri 
de amenajare si întreținere la 
toate pirtiile existente. în 
vederea omologării lor. Numă
rul acestor piriii va creste ast
fel. de la 6 existente acum, la 
aproximativ 30.

In ceea ce privește calenda
rul competitional international, 
e de semnalat că deși nu am 
indeplinit o cerință majoră a 
schiului modern de performan
tă — ieșirea timpurie pe zăpa
dă — sperăm totuși ca prin 
participarea la un număr 
sporit de competiții importan
te de peste hotare să asigurăm 
o pregătire superioară — în 
principal — componentilor lo
turilor olimpice.

PE GLOB

republican 
mult mai bune 

S-a 
ca 
să 
a- 
de 

dat

vor part ici- 
remarcați în 
locale si că. 
înscriși în 
‘ * 1983/84,

trebui să 
fizice 
fi di- 
biroul 
la 15 
putea

BULGARIA. Tinârul Ki- 
ru Gheorghiev este noua 
speranță a șahului din ța
ra vecină. El a cîștigat ci
nul acesta, în Franța, titlul 
de campion mondial de 
juniori. Kiril, în vîrstă de 
H ani, este originar din 
Petrici, primul său profe
sor și... adversar fiindu-i 
tatăl. In prezent, el stu
diază la Plovdiv, unde se 
pregătește sub îndrumarea 
antrenorului Avram Dru- 
mev. Acesta apreciază că 
elevul său are, de pe a- 
cum, forța de joc a unui 
mare maestru internațional, 
titlu pe care este 
că-l va obține în 
vreme.
IUGOSLAVIA. Trei 

reputații schiori alpini iu
goslavi, Stojan Puhalj, Bo- 
linsek și Robert Brudar, 
și-au făcut publică inten
ția ca, în această iarnă, să 
abandoneze activitatea 
competițională, în care au 
cunoscut atitea succese. Se 
speră ca punerea în prac
tică a acestei hotăriri per
sonale să se producă însă 
după desfășurarea „Olim
piadei albe" de la Sara
jevo.

CANADA. Comitetul de 
organizare a Jocurilor O- 
limpice de iarnă din 1988, 
ce se vor desfășura la 
Calgary (Canada), este 
confruntat, încă de pe a- 
cum, cu o serie de pro-*' 
bleme. Una dintre acestea 
o constituie protestul a 
patru centre de schi împo
triva desemnării stațiunii 
Mount Allan drept loc de 
desfășurare a probelor de 
schi alpin. Domnește nesi
guranța și in jurul concur
sului de biatlon, care 
mează să se dispute 
Bragg Creek, unde tn 
timii doi ' “
cantitate 
padă. .

In ceea 
cursul de . _ _____
Universitatea din 
și-a dat avizul, de princi
piu, pentru acordarea fon
durilor necesare construirii 
unei piste acoperite în in

cinta Universității.

sigur 
scurta
dintre

ani a căzut 
minimă de

ur- 
la 

ul
ei 

ză-
ce privește con- 
patinaj viteză, 

Calgary

___  __ .. 2. __ 
Seifert (R.D.G.) 2,8 p, 
Mura (Japonia) 4.2 p ; 
1. Hota — Foltan (Cehoslovacia) 
2,0 p. 2. Osova — Joulîl (U.R.S.S.) 
4,0 p. 3. Luciani — Whiterby 
(S.U.A.) 6,0 p.

POLO • In semifinalele „Cu
pei cupelor*, meci tur. la Split : 
POSK Brodomerkur — Zțjll Rot
terdam 16—6 (4—1, 3—0, " " 
2-2).

RUGBY • La Londra, 
zentativa capitalei engleze 
cat cu Noua Zeelandă : 
(9-9).

TENIS. • în semifinalele tur
neului demonstrativ de la Hous
ton. perechea Andrea Jaeger 
Bosooe Tanner (S.U.A.) a între
cut cu 2—6, 7—5. 7—5 cuplul Han a 
Mandllkova (Cehoslovacia) / Iile 
Nâstase (România). In cealaltă 
semifinală : Chris Evert-Lloyd

7—3.

repre- 
a ju- 
15—18

SUEDI-V In finala campiona
tului, I.F.K, Goteborg a (Lspus 
cu 2—0 de Oester. ciștigir.d ti
tlul. In primul med, scorul a 
fost egal : 1—1. In jocul retur, 
punctele au fost înscrise de en
glezul Gardner. Sandberg și 
Holmgren. Astfel. Goteborg ob- 
Vne pentru a <-a oară titlul.

U.R.S.S. Iată clasamentul final: 
1. Dniepr 49 p. 2. Spartak Mos- 
oova 45 p. 3. Dinamo Minsk 43 
P. 4. Zenit Leningrad 40 p, 5. 
Jalghiris Kaunas 39 p, 6. Tor
pedo Moscova 38 p. 7. Dinamo 
Kiev 38 p, 8. Cernomoreț Odesa 
37 p, 9. Șahtior Donețk 35 p. 10. 
Pahtakor Tașkent 35 p, 11. Me- 
talist Harkov 32 p. 12. Ț.S.K.A. 
Moscova 32 d. 13. • Neftcl Baku 
30 p. 14. Ararat Erevan 29 p. 15. 
Dinamo Moscova 28 p, 16. Di
namo Tbilisi 27 p, 17. Torpedo 
Kutaisi 18 p. 18. Nistru Chiși- 
nâu 10 p.

AUSTRIA (et. 12). Sturm Graz 
— Austria Klagenfurt 2—1. Neu
siedl — Weis 0—2, Salzburg — Ei- 
senstadt 3—0, Șt. Veit — Grazer 
A.K. o—l. LASK — Admira Wa
cker 3—1. Favorit Viena — Ra-

pid Viena 1—3, Austria Viena — 
Voest Linz 2—0. Wiener Sport
club — Innsbruck 1—L Pe pri
mele locuri : Austria Viena 20 
d.Sturm Gras 19 d. Rapid 
na 18 d: pe ultimele: 
Linz 9 p. 15. Favorit 
Neusiedl 0 p.

IUGOSLAVIA (et. 14). 
Zagreb — Steaua roșie 
jekg — Velez 0—0, Pristina — 
Hajduk Split 0—0, Vinkovici — 
Zeleznioear 1—1. Sarajevo — Ze- 
nica 3—0. Vojvodina — Osijek 
0—0. Ljubljana — Skoplje 2—1. 
Partizan — Radnicki Niș 1—2. 
Titograd — Tuzla 2—0. Pe pri
mele locuri : Hajduk și Rijeka 
cu cite 18 p. Pristina 17 d : pe 
ultimele: Tuzla. Zenica cu cite 
11 p, Skoplje 10 p.

SCOȚIA (et. 11). Dundee Utd.
— F.C. Dundee 0—1. Hibernian
— Hearts 1—1. Motherwell — ȘL 
Mirren 0—0, Glasgow Rangers — 
Celtic Glasgow 1—2 Șt. John-

Vie- •
14. Voest 
6 p, 16.

Dinamo
0—0, Ri-

Aberdeen 0—5. Pe prl-
17 p, Cel-

stone 
mele locuri : Aberdeen 17 ~zZ 
tic 16 p, Dundee Utd. 15 p (un 
loo mai puțin) ; pe ’
Motherwell 7 p, Șt.
4 p.

R. 
mie 
Karl 
2—2, 
burg 
nion 
namo Dresda 
— Lok. Leipzig 1—3. Pe primele 
locuri : Dynamo Dresda, Magde
burg și Lok. Leipzig cu cite 
13 p ; pe ultimele : 1-3. Chemie 
Leipzig 4 p, 14. Jena 3 d.
• In preliminariile olimpice : 

zona A meri cil de Nord si Cen
trale : Mexic — Canada 2—1 
(0—1) a Noul antrenor al echi
pei olimpice al U.R.S.S. este fos
tul internațional Eduard Mala
feev, în vîrstă de 41 de ani. ca.e 
îl înlocuiește pe VI. Salkov.

ultimele : 
Johnstone

D. GERMANA (et. 9). Che- 
Leipzlg — Erfurt 2—1, F.C.
Marx Stadt — Frankfurt/O. 
Jena — Riesa 4—6 !, Magde- 
— Dynamo Berlin 4—1 ! U- 
Berlln — Rostock 1—1, Dy- 

Aue 6—0, Halle
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