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Azi, la ora 15, pe Stadionul T sir ion din Limassol

CIPRU - ROMÂNIA,
UN EXAMEN DIFICIL PENTRU FOTBALIȘTII NOȘTRI

„Tricolorii" vor lupta pentru o
LIMASSOL, 11 (prin telefon). 

Numărătoarea inversă a ajuns 
la ziua decisivă a meciului e- 
chipei României cu reprezen
tativa Ciprului. Jucătorii noș
tri se află In fața penultimu
lui meci din preliminariile tur
neului final al C.E.. care va 
avea loc ta Franța, vara vi
itoare. Cum partida care se 
va disputa sîmbătă pe stadio
nul Tsirion din Limassol ara 
o singură soluție (de califi
care) pentru echipa României 
— VICTORIA —, meciul ca
pătă pentru jucătorii noștri 
caracterul unei semifinale. A 
dies un caracter eliminatoriu, 
hotârîtor. de care sint perfect 
conștienți atlt antrenorii M. 
Lucescu si M. Rădulescu, cit 
Si jucătorii. Problema pe care 
acum si-o pun cu toții este 
următoarea : o muncă de un 
an și jumătate poate fi con
firmată ta cele 90 de minute 
ale partidei cu Cipru (prin ur
carea penultimei trepte spre 
turneul final al C.E.. ultima 
treaptă reprezentînd-o, cum 
se știe, meciul de la Bratisla-

acolo unde n-au reușit-o italienii și cehoslovaciivictorie,
va, din 30 noiembrie), sau 
poate fi risipită (sub raport 
competițional). De aici, o ten
siune specială, ușor de detec
tat la jucători si chiar la an
trenori, care fac. firește, efor
turi să-i aducă pe „tricolori* 
la o cît mai bună condiție psi
hică de luptă pentru meci.

Referindu-ne la atmosfera 
dinaintea partidei, un moment 
emoționant l-a constituit ci
tirea numeroaselor telegrame 
din tară, de la C.N.E.F.S.. de 
la cluburi, o impresie deose
bită făclnd-o urarea handba- 
liștitor. străluciți învingători 
ta prestigioasa Super Cupă 
mondială. .

Trectad la datele strict o- 
biective ale fntllnlriL «ă con
semnăm faptul că antrenorii 
nu s-au hotărft tacă asupra 
formațiilor care vor fi aliniate 
la fluierul arbitrului Ronald 
Bridges, din Țara Galilor. M. 
Lucescu va anunța formația 
înaintea Începerii jocului. Stat 
probleme de sănătate cu fun
dașul Rednic, care a avut o 
stare febrilă .(38 de grade). E-

chipa probabilă a Ciprului ar 
fi, spun ziariștii localnici, ur
mătoarea : Constantinou —
Miamiliotis, Clitos. Pangearas, 
Kezos — Tingihs, Savidis. Ian- 
gudakis — Fotis, Teofanus. Ma- 
vris (Kounas).

Interesante ni se par punc
tele de vedere ale celor doi 
conducători tehnici. Antrenorul 
echipei cipriote. V. Spasov, 
declară că echipa sa va juca 
numai pe atac, fiind hotărită 
să obțină un rezultat bun, care 
să nu fie fa nici un caz mal 
prejos decît rezultatele obțnute 
ta fata Italiei si Cehoslovaciei 
(după cum se știe, a fost 1—1 
ta ambele partide). La rîndul 
său. M. Lucescu, care nu se 
gindește la nimic altceva decft 
la victorie, judecă meciul In 
felul următor : „Avem, fără 
Îndoială, nn joc foarte greu, 
prin caracterul său decisiv 
pentru noi, dar consider că 
valoarea fotbaliștilor noștri ar

Marius POPESCU

(Continuare in pag 2-3)

Astăzi, pe Stadionul „23 August“, un interesant meci de rugby

ROMANIA - ȚARA GALILOR, 0 AȘTEPTATĂ REVANȘĂ
V*

DACIADA"If
LA CEL DE AL 4lea START!
• Cit mai multi participanfi la cdifia 

de iarnă! • mine, la deschiderea festivă, 
pe stadionul Tineretului din Capitală, 

un atractiv program
Marea competiție polispor

tivă națională „Daciada" cu
noaște in aceste zile de sfir- 
Sit de toamnă un nou prilej de 
intensificare a activităților de 
masă pe care le grupează sub 
generosu-i însemn. Se dă 
startul într-o nouă ediție a 
întrecerilor, cea de a 4-a. care 
începe firește, cu etapa de 
iarnă. Si. desigur, cu milioane 
de participant în faza cea mai 
importantă a competiției, cînd. 
la nivelul unităților de bază, 
sini angrenați în activitate toți 
doritorii de mișcare, de prac
ticare a exercițiului fizic, spor
tului sau turismului, tineri sd 
vîrstnici de la orașe si sate, 
bărbați si femei. O ediție pe 
care o dorim mai temeinic or
ganizată. astfel îneît numărul 
particioantilor să cunoască 
o creștere substanțială fată de 
ediția precedentă, iar conti
nuitatea acțiunilor si com

petițiilor să asigure o mai 
mare eficientă a sportului în 
întărirea sănătății si capacității 
de muncă a tuturor cetățenilor 
patriei.

ÎN CAPITALĂ. DESCHIDE
REA OFICIALA A CELEI DE 
A 4-A EDITH A DACIADEI, 
ETAPA DE IARNĂ. SE VA 
DESFĂȘURA MÎINE DIMI
NEAȚĂ, PE STADIONUL TI
NERETULUI. DE LA ORA 10.

La această sărbătorească ma
nifestație. organizatorii bucu- 
resteni au prevăzut un bogat 
si atractiv program festiv, ctt 
participarea reprezentanților 
amatorilor de sport din toate 
sectoarele, urmat de întreceri 
din care nu vor lipsi crosurile, 
ștafetele aplicative, concursurile 
de ciclism, tir si sah. precum 
si demonstrații de atletism, 
fotbal, modelism. de întîlnirl 
ale unor sportivi fruntași cu 
tinerii amatori de sport

Zi de noiembrie In Parcul I. O. R.

PRIMĂVARĂ ÎN INIMI, 
DORINȚĂ DE A TRĂI ÎN PACE!a

Dimineață de noiembrie în 
Parcul I.O.R. din Capitală, cu 
ceată ușoară, argintie, in văz
duh. cu podoaba pomilor — 
rostogolită pe alei de adie
rile vântului. Dar în jurul la
cului — cunoscuta Baltă Albă 
bucuresteană — e o anima
ție de... primăvară, de primă
vară si de pace. Cum altfel ar 
putea fi numită revărsarea a 
mii de copii, băieți si fete zglo
bii. in tinuta atit de dragă a

sportului t Aproape toate șco
lile st liceele sectorului 3 M 
au aici reprezentanții, cior
chini In jurul profesoriloC 
Consiliul pentru Educație Flzk- 
că ai Sport i-a chemat la • 
acțiune Înscrisă sub semnul 
manifestărilor organizate ta 
Întreaga tară pentru pace ta

Viorel TONCEANU

(Continuare ta pap 2-3)

Aseară, in sala Floreasca

Astăzi la ora 13. iubitorii 
rugbyului vor avea din nou sa
tisfacția de 
din marile 
sportului cu 
tru că. ta .
un meci cu Tara Galilor 
constituie tatr-un „moment 
adevărului*, tatr-atît 
consacratl pe plan 
rugbyștli din Wales, 
ei detta si un invidiat record 
printre cele 5 țări participante 
la Turneul națiunilor. Inregls- 
trlnd ta marea eompetitie 20 
de victorii (pe locul secund. 
Anglia cu 18 succese ; pe trei. 
Franța cu 12 etc.) Rugbyști 
celebri precum Barry John, 
Clem Thomas Rhys Williams.

a asista la unul 
..evenimente" ale 
balonul ovaL Pen- 
orice împrejurare.

se 
al 

sint de 
mondial 
Dealtfel.

I
I
I

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuare fa pag 2-3)

ROMÂNIA
ix v.

14. X Fuicu IX A. Lungu IX
10. D. Alexandru

lon
M. Marghescu 11. M. Aldea 5

O NOUA VICTORIE
I

9. M. Paraschiv
7. Al. Radulescu 8. ȘL Constantin 6. Fl. Murariu

5. Gh. Caragea 4. Gh. Dumitru
X V. Pașcu 2. M. Munteanu 1. I. Bucan $

A HANDBALIȘTILOR NOȘTRI

ROMANIA S.U.A 32-24

Arbitri : Jean-Claude Yche, Guy Maurette și Yves Bressay 
(toți din Franța)

1. S. Jones 2. B. James
4. J. Perkins

6. D. Pickering 8. E. Butler
9. R. Giles

3. I. Eidman
5. T. Shaw

7. M. Brown
$

11
10. M, Dacey

A. Hadley 12. B. Bowen IX R. Ackerman 14. M, Titlej
15. G. Evans
ȚARA GALILOR „ i

Aseară, ta sala Floreasca. ta 
prezenta a peste 1 000 de spec
tatori. s-a disputat cea de a 
doua partidă dintre reprezen
tativele masculine de handbal 
ale României si Statelor Unite. 
La capătul unui meci specta
culos. dominat de sportivii noș
tri. formația României a între
cut selecționata S.U.A. eu 32— 
24 (14—10).

Remaniată fată de întîlnirea 
de joi seară (nu au mal a- 
părut ta lot Vasile Stingă. A-

Puternicul ecou al marelui succes obținut de handbaliștii noștri

„ROMÂNII-CEI MAI BUNI
DINTRE CEI MAI BUNI“

Portarul Nlcolac Muntcanu apreciat in mod deosebit de presa si de specialiști
Neîndoielnic, dl. Hermann 

Heinemann, directorul eomple- 
- xuluj Westfalenhalle din Dort

mund a văzut mult sport la 
viața sa. Mai ales fa imensa 
sală de 14 500 de locuri, în 
care — sâptămînă de săptă- 
mînă — se perindă stele ale 
scenei si sportivi cu palmarese 
bogate fa întrecerile 
mondului. Cu atit mai 
ventă este declarația sa 
disputarea finalei Super 
campionilor mondiali si 
pici :

„Handbaliștii români au fas
cinat pur și simplu întreaga 
sală, pe toți cei 10 000 de spec
tatori și — nu mai puțin — 
milioanele de telespectatori, A 
fost cel mai frumos meci de 
handbal pe care l-a găzduit 
sala noastră și, nu uitati, aici

mapa- 
eloc- 
după 

Cupei 
olim-

au avut loc finalele celorlalte 
două ediții ale Super ~ 
iar anul trecut, finala 
pionatului mondial. Vă 
din inimă t* La fel au
Si alți specialiști ai sporului, 
a comentat presa apărută luni 
dimineața
La loc de frunte, între 
care au produs o 
impresie s-a
Nicolae 
păzitor* 
omul care _ ... . ______
echipei noastre lansîndu-și co
echipierii spre victorie. EIo- 
giați au fost, de asemenea. 
Dumitru Berbece — socotit „o 
nouă stea a handbalului mon-

Cupei, 
cam- 

felicit 
vorbit

ta R.F. Germania, 
cei 

puternică 
portarul 
„îngerul 

românesc, 
poarta

aflat
Munteanu. 

al butului 
a zăvorit

Hristache NAUM

(Continuare in pag » 4-a)

Marea majoritate 
a ziarelor vest-ger- 
mane au apărut 
luni dimineață cu 
cronici elogioasela 
adresa echipei ~ 
mâniei. Titlul 
fotografia de 
prezentindu-l 
Nicolae Munteanu 
cu trofeul, sint din 
„Rheinische Post" 
din Diisseldorf și 
sint edificatoare 
pentru modul cum 
a fost privită per
formanța handba- 
liștilor români.

,\\\\\\\\\\\\^^

Ro
și 

fată, 
pe

;• ./
O
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Săi

lcxandra Buligan. Neculal Viu» 
silea. Măricel Voinea al GhJ 
Covaciul, echipa noastră 
condusă de antrenorii Nlcofau 
Nedef. Radu Volna si Cornul 
Pena — a fost obligată să 
pese du accelerator pină kt 
maximum pentru a depăși OR 
partener cu multe calități. ■- 
flat intr-un progres evident. 81 
detașarea tricolorilor o pon
dere importantă a avut-o efi
cienta interilor Tudor Roșea H 
Alexandra FSlker. El au reu
șit prin aruncări puternice M 
bine directtonate. să învingi 
mobila apărare a nord-ameri- 
canilor. Oaspeții, cu evident* 
știință a jocului, cu un ritm ds 
pasare alert și cu angajări sur
prinzătoare. au fost într-o per
manentă cursă de urmărire 
Spectacolul rezultat a plăcut 
mult publicului, care a aplau- - 
dat deseori atit realizările 
delor cît si pe cele ale 
pețitor.

Handbaliștii americani, 
tieipanti la turneul final 
pic de la Los Angeles (în ca
litate de gazde ale Olimpiadei) 
au reușit in acest meci-test să 
se apropie uneori amenință
tor : 4—6 în min. 13 7—7 »
mln. 18. 12—14 în min. 33,
13—16 ta 
spectaculos 
deconcertat 
mln. 53 pe 
înscris : 
27—17 !

Fără îndoială, vizita echipei 
S.W.A. in tara noastră a fost 
utilă centru ambele nării, ea 
reliefîndu-ne interesul cu cars 
handbalul este privit 
de ocean, strădaniile care ss 
fac pentru progresul acestui 
sport. Handbaliștii americani 
si-au putut evalua valoarea a- 
tinsă. în compania echipei nr.’

ga»- 
oae-

mln. 37. Sprintul 
al tricolorilor i-a 
Insă, astfel că în 

_ tabela de scor era 
România — S.U.A.

(Continuăr^^^^\

dincolo



SABRERUl AL CHICULIfA (Steaua), 
ÎNVINGĂTOR ÎN „CUPA ROMÂNIEI^

Cei 77 de sabreri intrați ieri 
în întrecerea individuală do
tată cu .Cupa României- au 
mers .cuminte*' spre faza eli
minărilor directe si recalifică
rilor (unde rămineau in con
curs 16 competitori), tnregis- 
trîndu-se o singură spectacu
loasă ratare, cea a lui FL 
Păunescu (Steaua), compo
nent al lotului reprezentativ. 
La fel au decurs lucrurile si 
in continuare, favoritii (cu 
deosebire trăgătorii internațio
nali) impunîndu-se. Imprevizi
bilul — „sarea si piperul- com
petiției — a apărut doar aco
lo unde tabloul eliminărilor a 
adus fată In tată doi sabreri 
reputati. sau de forte sensi
bil egale. Așa s-a tntimplat In 
asalturile Mustată — Szabo, 
Pantelimonescu — C. Marin. 
Frunză — Filipoiu, in care erau 
greu de pronosticat învingă
torii. primii imounindu-se. în 
cele din urmă, si califirfndu-se 
astfel direct printre cei 8 fi
nal iști ai competiției (prin reca
lificări ajungi ni in ultima fază 
C. Marin. Duția. Szabo si Fi- 
Hpoiu). Că raportul de forte 
a fost echilibrat a reieșit apoi 
dar în asalturile finalei de 8, 
unde. de pildă. in revanșa

asaltului Mustață — Szabo, 
mai tinărul sabrer brașovean a 
cîștigat net (10—6).

Repartiția trăgătorilor cali
ficați în finală a reflectat fidel 
actuala configurație a clasa
mentului primei divizii de sa
bie. unde pe primele locuri 
se află echipele Steaua, Trac
torul Brasov, Dinamo. Dar ia
tă rezultatele asalturilor din 
finala de 8: Al. Chiculită 
(Steaua) —. G. Dulia (Tracto
rul) 10—6, L Pantelimonescu 
(Dinamo) — C. Marin (Stea
ua) 10—7. M. Frunză (Dinamo) 
— L. .Filipoiu (Steaua) 10—8, 
V. Szabo (Tractorul) — M. 
Mustată (Steaua) 10—6; în 
semifinale : Chiculită — Pan
telimonescu 12—11 (după ce a 
condus cu 7—2), Frunză — 
Szabo 10—5; pentru loc 3—4 : 
Szabo — Pantelimonescu 10—4; 
pentru loc 1—2 : Chiculită — 
Frunză 10—5.

Astfel. în timp ce AL Chi- 
eulită se dovedește a fi cel 
mai în formă sabrer al sfîr- 
sltului de an, V. Szabn urcă 
prima dată pe podiumul unei 
mari competiții interne de se
niori.

Paul SLĂVESCU

ROMÂNIA-ȚARA GALILOR, LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Terry Davies. J.P.R. Williams, 
Phil Bennett, Gareth Edwards, 
»~au relevat de-a lungul anilor 
sub culorile ..alb-roșii* ale 
_wels‘*-ilor. La o asemenea 
•coală. orice rugby st care 
răzbate oină in echipa nationa- 
B are o valoare certă, confir
mată Iată de ce meciul de 
azi (care, de fapt, constituie 
• a doua confruntare de vîrf 
ranăno-galeză) reprezintă Pen
tru lumea rugbyului nostru, un 
moment.. Istoric, si dnd spu
nem .Jstoric- ne gîndim si la 
faptul că pe .23 August- are 
loc o premieră, in sensul că 
este pentru prima oară eind o 
ECHIPA NAȚIONALĂ brita
nică joacă în România. fiind 
vorba de un meci de palmares.

Cum l-a ajuns aici, cum de 
aa cunoscut relațiile rugbystice

ANUNȚ
CENTRUL DE ÎNVĂȚA

RE A ÎNOTULUI DE LA 
COMPLEXUL „FLOREAS- 
CA" din Capitală funcțio
nează zilnic in bazine a- 
eoperlte eu apă încălzită.
• Pentru copil intra 

4—14 ani, atit dimineața, 
dt șl după amiază.
• Pentru adulțL dimi

neața Intre orele 6—6.
Condiții deosebite de 

igienă și confort. Pentru 
eopi! cate necesar avizul 
epidemiologie. Informații 
suplimentare la telefonul 
WJ7AA

Blmbătâ

RUGBY. Stadionul _23
Aumjat-. ora 13 : Româ
nia — Tara Galilor,

româno-britanice o asemenea 
ascensiune 7 Răspunsul îl a- 
flăm simplu : este vorba de 
creșterea vertiginoasă Gn spe
cial în ultimii 10 ani) a rezul
tatelor rugbyștilor români, 
mereu mai buni, mai apreciati. 
desigur, ca urmare a unui ioc 
mereu mai elaborat, mai com
plet Sigur, nu sint străine de 
această apreciere nici vic
toriile Înregistrate de „XV“-le 
nostru national in Campio
natul european, organizat de 
FIRA. pe care ai noștri l-au 
cisticat in chip atit de remar
cabil în cîteva rinduri. Iată 
explicația relațiilor mai inten
se cu rugbyul britanic, intere
sat tot mai mult să-i întilneas- 
că pe ..zimbrii din Carpati-.

Rugby Union (forul suprem 
al sportului cu balonul oval 
din Marea Britanie) a luat în 
ultimul timp decizia organizării 
anuale a unor partide oficiale 
cu România.

Contactele noastre cu ..pa
tria rugbyului- sint vechi și 
diverse.' ducind cu peste șap
te decenii tn urmă, cind stu- 
denti români au adus la 
noi în tară mingea ovală. De 
atunci ele au proliferat neîn
cetat. o dată cu afirmarea me
reu mai puternică a tării noas
tre peste hotare. în cadrul a- 
cestor relații. Federația din 
Tara Galilor joacă rol de pio- 
ner. ea aflîndu-se mereu în a- 
vangarda dezvoltării contac
telor dintre sportivii celor două 
țări : prima echipă britanică 
în România — campioana ga- 
leză Swansea (1954) ; primul 
meci-test eu oa reprezentativă 
britanică : România — Tara 
Galilor (Cardiff. 6 octombrie 
1979) si. âstăzi. cea dinții re
prezentativă A britanică pe un 
teren românesc S-o intim oi- 
năm cu respect, dar si cu do
rința arzătoare de a-i dovedi 
că nu a greșit acordindu-ne 
dintotdeauna înaltă considera
ție. Avem datoria astăzi să 
confirmăm la noi acasă, 
în fata caldului nostru public, 
acea excelentă performantă 
de acum 4 ani. de pe templul

ȘTEFĂNESCU _

Mime o nouă etapă In Divizia „A“ de volei

PRIMUL DERBY
Miine este programată 

o nouă etapă in campio
natele primei divizii de 
volei, a 5-a la masculin 
Si a 4-a la feminin. A- 
ceastă etapă retine aten
ția prin echilibrul mai 
pronunțat al intilnirilor 
masculine. decurgînd 
din evoluția fci depla
sare a primelor 5 clasa
te. precum si prin cîte- 
va partide de real inte
res în campionatul fe
minin. Astfel, un prim 
Si neașteptat derby se 
va desfășura la Rm. 
Vîlcea. intre noua pro
movată. Chimia. lide
ră a clasamentului (!). si 
campioana tării. Dinamo 
București. Un meci
care estg 
facă sală 
antrenată 
Cristescu
merituos, 
număr de

FEMININ, LA RM. VÎLCEA

Duminică

FOTBAL. Stadionul Di
namo. era U : Dlnamo
Victoria — Unirea Ale
xandria : stadionul Me
iului. ora u : Metalul — 
FXLM. Brașov (meciuri 
fa Divizia _B-): teren
Danubiana, ora 11: Danu
biana — Viitorul Chir- 
uoel 4 tern Mecanică O- 
tiL ora ti : Mecanică fi
til — ESCip Ulmenl: te
șea Tehnometal. ora H: 
Tehnometal — ICPB Bo- 
ftrrtlntil din Vale: teren 
yjacofil. ora 11 : Visco
lii — FCM Giurgiu (me- 
lSuri fa Divizia tC*).

VOLEI Bala 
fa»: Flacăra

MTU. ora 
•tosie Buc.

,-tanta (f) 
a la oca 

— Farul 
ml — SU-

——Sala Mare

VIRTUAL CAMPION
M. Ștefânescu, unul din cei 

mal buni antrenori al turfulul 
românesc, este pus in acest final 
de sezon pe fapte mari, tacerelnd 
dobortrea recordului absolut de 
victorii deținut de G. Tânase 
(68). Prin cele două succese obți
nute cu Răsad. In principala cur
să a reuniunii de joi, și cu Cra
ter, care prin valoarea arătată 
devine unul din tavorlțil derbiu
lui 1934. realizează ptnâ In acest 
moment (S victorii, pini la Închi
derea stagiunii a vin d mari posi
bilități de a cuceri lauri de cam
pion. Două victorii a obținut șl 
formația V. Gheorghe, cu Odo- 
reu, tn plin progres, și cu Rubla, 
o frumoasă fiică a Rulotei, am
bele conduse eu tact de N. Sl- 
mlon. Spic, cu D. Toduță in 
sulky, a reușit să-și găsească a- 
lergarea în fața ghinionistului 
Honorică. Gali ța, scăplnd de con
ducerea lui Mărci u (care a 
tras-o), a reușit o victorie facilă 
pe a doua parte a liniei drepte, 
dnd G. Solcan a adus-o la atac. 
Lista învingătorilor a fost com

de așteptat să 
plină. echipa 

de Lucian 
cîstigîndu-sl.
un mare

suporteri. De
atracție deosebită se a-
nuntă si partida de la 
Craiova. între formații
le (studentesti) care au
beneficiat cel mal mult
de perioada de transfe

rări. întărindu-si sub
stantial efectivele.

PROGRAMUL ETA
PEI. Feminin. Rm. Vîl- 
eca : CHIMIA — DINA
MO ; Craiova ; UNI
VERSITATEA — C.S.U. 
GALATI ; Bacău :

'ȘTIINȚA — PENICILI
NA IAȘI : Baia Mare : 
MARATEX — C.S.M. 
LIBERTATEA SIBIU ; 
București : FLACARA
ROSIE — CHIMPEX 
CONSTANTA. CAL
CULATORUL — FA
RUL CONSTANTA.

Masculin. Brasov :
TRACTORUL — EL- 
COND DINAMO ZA
LĂU ; Tg. Mureș : 
A.S.A. ELECTROMU- 
RES — DINAMO ; Pia
tra Neamț : RELONUL 
SĂVINEȘTI — EXPLO
RĂRI B. MARE ; Cra
iova : UNIVERSITA
TEA — C.S.U. ALUMI
NA ORADEA; Bucu
rești : CALCULATO
RUL — STIINTA MO
TORUL B. MARE. Me
ciul C.S.M.U. SUCEAVA 
— STEAUA se va juca 
marți.

Campioanele țării, iinamovistele bucvrefte- 
ne. se remarcă prin ealitatea blocajelor. 
Iată o mottră de la meciul cu ttudentele 
băciuoane. La blocaj Corina Crivăț-Moraru 
ft Irina Velicu Foto : Drago? NEAGU

rugbytLui ga’ez Arms Park, 
12—13 cu marea echipă a Tării 
Galilor.

Partida de atunci a fost 
magnifică. De ce n-ar fi si a- 
ceasta de azi î Șase tricolori 
au .supraviețuit* acelui meci 
de la Cardiff : talonerul 
Munteanu. Dumitru, căpitanul 
de ,nota 10“, „flankerul* Mn- 
rariu (cel selecționat Intr-o e- 
chipă a Europei), cei doi mij
locași. Paraschiv si Alexan
dru. aripa Aldea. Încolo multi 
jucători mai tineri. Iată, de
altfel. numărul selecțiilor do- 
bîndite de el sub tricoul 
marcat cu ..frunza de stejar*. 
V. Ion (8). Fuicu (18). Lungu 
(19). Marghescu (2). Aldea 
(25). Alexandru (33). Paraschiv 
(41). Rădulescu (13). St. Con
stantin (4). Murariu (37). Ca- 
ragea (20). Dumitru (52. re
cordmanul în activitate). 
Pașcu (2). Munteanu (42). Bu- 
can (26). Pe banca rezervelor : 
M. Moț, P. Dobre, L. Constan
tin, FI. Măcăneață, ȘL Podă- 
rescu și Gh. Vărzaru. Așadar,

MECIURI INTERNATIONALE
• Echipa masculină poloneză 

de volei (locul i in Divizia ^A-) 
RESURSA Lodz a susținut, tn 
Sala sporturilor din Zalău, o par
tidă amicală cu formația locală 
Elcond-Dinamo. După un joc 
extrem de echilibrat, care a du
rat mal mult de două ore, echipa 
română a cîștigat cu 3—1 (9, 14, 
—13, 12). S-au remarcat : Tuto- 
van, Oltean șt Mâșcâșan, respec- ' 
tiv Orczyk șl Weder (L DO- 
MUȚA, eoresp.).
• RESURSA LODZ a evoluat șl 

la Bala Mare, in compania forma
ției locale Explorări. Gazdele au 
rfștlgat primul joc eu 3—0 . (3, 
12, 12), iar pe al doilea eu 3—2 
(8, 6, —7, —14, 10). Remarcați :

Divizia de baschet

AMICALE DE VOLEI
Mlțu, Caza cu, Strauff, respectiv 
Josek și Dutnick (Ov. NEMEȘ, 
eoresp.).
• Fruntașa voleiului masculin 

din R. D. Germană, Dynamo Ber
lin, care a efectuat un turneu în 
țara noastră, a lntilnit tn două 
partide amicale formația brașo- 
veană Tractorul. In primul meci 
— spectaculos și de bun nivel 
tehnic — brașovenii au cîștigat 
eu 3—0 (13, 11, 12), remarcindu-se 
de la învingători Sterea, Crișan, 
Bujilă și Hînda. tn cel de al doi
lea Joc victoria a revenit, de ase
menea, echipei Tracorul, eu 3—1 
(1, —6, 12), cel mai buni de 
la gazde fiind Hînda, Zamfir și 
Paul (P. DUMITRESCU, eoresp.).

ac--------- ----- —

feminin

Lo meciul de rugby Româ
nia — Țara Galilor, elevii, 
studenții ți militarii in termen 
au intrarea gratuitâ.

o echipă nu lipsită de experien
ța jocurilor internaționale. Să-i 
acordăm, In actuala ei formu
lă, toată încrederea noastră I 

în ceea ce-i privește pe ca
lezi. ei nu vor mai avea în te
ren pe nid unul dintre jucă
torii de acum 4 ani I Ultimii 
patru ..mohicani*, pilierul Pri
ce, Norster (linia a n-a). 
Squire (flankerul) si Terry 
Holmes (demiul) au Ieșit din 
circuit. cum se spune, după 
turneul de astă-vară al ..Leilor 
britanici- In Noua Zeelandă. 
dintre aceștia urmind a evolua 
la București doar trei rapidul 
centru Ackerman. fundașul 
Evans si pilierul Joneâ. îm
preună cu ei vor fi In teren 
aiti cinei participant! la jocurile 
ultimului Turneu al celor 5 
națiuni : Daeey, Pickering,
Perkins. James si Buller.

Intilnirea va fi transmisă in 
direct la televiziune.

HI PIS M
pletată de Semeț, deosebit de do
cil in mina lui R. Costlcâ.

Din programul reuniunii de 
miine dimineață remarcăm un 
nou duel Perj.tr — Trifoi — Ca
lafat, adlugindu-ll-se noua re
velație Rural, intr-o cursă de se- 
mlfond pe 2200 m.

REZULTATELE TEHNICE ALE 
REUNIUNII DE JOI : Cursa I î 
L Rubla (Simlon) 1:45,2, X Cap
tan. Cota : clșt. 1.80, ord. fa 
Cursa a D-a : 1. Spic (Toduță) 
1:424, 2. Honorică. Cota : clșt. 
1.20, ord. închisă, ev. 11. Cursa a 
m-a : 1. Crater, (M. Ștefănescu) 
1:27,0, 2. Crișan, 2. Orfana. Cota : 
cișt. 9, ord. 30, ev. 35, ord. tri
plă 534. Cursa a IV-a : 1. Gallța 
(Solcan) 1:34,2, 2. Flonta, 8. Ve
sel. Cota : cișt. 4, ord. 14, ev. 17, 
ord. triplă 132. Cursa a V-a : 1. 
Odoreu (Simlon) 1:31,6, 2. Crai
nic, 3. Sufix. Cota : clșt. 1, ord. 
23, ev. 16, ord. triplă 109. Cursa a 
Vl-a : 1. Răsad (M. Ștefănescu) 
1:28,5, 2. Plocon, 2. Sondaj. Cota : 
cișt. 1,60, ord 9, ev. 22, ord. tri
plă 94, triplu 2—4—6 443. Cursa 
a Vil-a : 1. Semeț (Costlcâ)
1:33,6, 2. Cusurgiu. Cota : clșt. 4, 
ord. 24, ev. 15.

A. MOSCU

0 PARTIDĂ FRUMOASĂ:
RM. VÎLCEA, 11 (prin tele

fon). Seria meciurilor atracti
ve din cadrul celui de al 
III-iea turneu al campionatu
lui national de baschet femi
nin a coctifiuat vineri în Sa
la sporturilor din localitate tn- 
tr-o atmosferă de mare inte
res și fa condițiile unei orga
nizări remarcabile.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — VOINȚA BUCUREȘTI 
74—65 (37—28). A fost cu ade
vărat un derby reușit ea spec
tacol sportiv, contribuție la 
frumusețea întrecerii avtnd 
ambele echipe, dar în special 
învingătoarele. Clujencele au 
condus majoritatea timpului și 
an clștigat ciar. nu atit ca scor, 
cît ca manieră de abordare a 
acestei partide. Acționind mal 
legat, mai incisiv al cu o apă
rare mai agresivă ca a adver
sarelor. echipa lui Nicolae Mar
tin a rămas singură, neînvinsă, 
în fruntea clasamentului. Voin
ța a Încercat variante de e - 
rare și de atac, dar evoluția 
slabă a pivoțlloc si conducători
lor de joc a handicapat-o. Ex
cepție au făcut Luda Greeu șl 
junioarele Elena Vasile și 
Anemarie Gera, ultimele două 
avînd o prestație foarte pro
mițătoare. A. Atanasescu Și AL 
Guță au asigurat, prin calita
tea arbitrajului buna desfășu
rare a partidei. Au marcat: 
Pali 23. Ktes 14, Bolovan 12, 
Popa 12, Klrr 7, Bagin 4, Cze- 
gledi 2 pentru „U*. respectiv 
Green 24. Filip 12. Gera 9, Borș 
5. Vasile 4. Popescu 4. Heghe- 
duș 2, Slăvel 2, Tomesen 2, 
Strugarn L ____

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
PROGRESUL BUCUREȘTI 61— 
55 (35—29). A fost nn meci ale 
cărei virtuți tehnice modeste 
au fost compensate de comba
tivitatea jucătoarelor șl evolu
ția scorului. Tabela electronică 
a indicat deseori scor egal.

„U" - VOINȚA 74-65
dar către afirșitul prund re
prize și Începutul cdel de • 
doua, baschetbalistele de la O- 
limpia au realizat o ușoară 
desprindere (ajunse în mln. 28 
la 11 puncte : 19—38) datorită 
în mare măsură faptului că 
tlnăra Dorina Pîrvan (o plă
cută surpriză) a completat-o 
foarte bine pe experimentata 
Alexandrina Biră în calitate 
de conducătoare .de joc. Sigură 
pe minge, cu remarcabilă pre
cizie în aruncările la cos, de 
mare utilitate in apărare. 
Pîrvan și-a ajutat mult coechi
pierele din rindul cărora s-au 
mal evidențiat Alexandrina 
Bîri, Tatiana Parcanschl (afla
tă intr-un progres evident), 
Măndica Ciubăncan și Lennța 
Trie A Progresul a avut capa
citatea de a reveni spectacu
los (cu junioara Gabriela Pi- 
voin remarcabilă conducătoare 
de joc), dar faptul că Lumini
ța Maringut (pivot și ooșgete- 
ră a echipei) a evoluat în ge
neral sub posibilități, precum 
fi absența Corneliei Stoichiță 
(accidentată), nu i-au permis 
mal mult decît să recupereze 
o parte din handicap. Au mar
cat : Pîrvan 21, Bîră 10, Ciu
băncan 8, Trică 6, Crlstea 6, 
Parcanschl 6, Popa 4 pentru 
Olimpia, respectiv Pușcașu 21, 
Maringut 11, Alixandru 8. 81- 
mioană 8, Ivăncscu 6. Ciocan 
3 (au mai jucat Pivoiu șl Ka- 
peiovies).

Competent și autoritar arbi
trajul prestat de C. Dumitra- 
ehe șl C. Cătănescu.

CELELALTE REZULTATE: 
Politehnica București — Mobila 
Bato Mare 86—51 (48—26) ; Uni
versitatea Timișoara — Comer
țul Tg. Mnres 84—67 (38—25); 
Crișnl Oradea — CSU Ploiești 
98—78 (49-42); Chimistul CSȘ 
Rm. Vîlcea — I.E.F.S. 71—72 
(35—38).

Dumitru STANCULESCU

ROMANIA - S.U.A.
(Urmare din pag. I)

1 a lumii în acest sezon, re
prezentativa României, câști
gătoare a Super Cupei campio
nilor mondiali șl olimpict

Golurile partidei au fost în
scrise de Fdlker 10. Roșea 8,

32-24, LA HANDBAL
Durau 5. Bedîvan 3. Berbece 
2. Petre 2. Vasilache 1 si Do- 
gărescu 1 — pentru România, 
Lash 10. Goss 4, Djokovich 3, 
McVein 2, Kirk 2, Dystra 1, Bu- 
enning 1 șl Schneeberger 1 — 
pentru S.U.A.

Au arbitrat Marin Marin si 
Ștefan Șcrban.
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BUZĂU, 11 (prin
Un meci care nu ie va uita 
ușor ! După o primă repriză 
dod echipa noastră de tineret 
• jucat slab, fără orizont, 
runeîndu-se în atac cu gîndul 
ei a învins cu 2—1 anul trecut 
ta Limassol «1 eînd a 
două goluri la două 
personale (min. 30. 
liberă Kaliadrta, Speriatu gre
șește intercepția, KITTOS înscrie 
lejer ; min. 40. Popa ezită si 
MAVROS se duce singur In ca
reu înscriind) a urmat o răs
turnare de scor de-a dreptul 
spectaculoasă.

Minunatul public buzoian a 
dus echipa spre victorie, cre- 
zînd In valoarea sa superioară 
adversarului, ai ceea ce 
o minune după primele 
minute eînd ratasem si 
două ocazii (Lăcătuș — 
13 ; Sertov — min. 16) 
venit realitate. Iureșul forma
ției antrenate de Cornel Dră- 
gu*in a obligat echipa ciprio- 
U li n retragă in eorpore 
in careul sau și chiar dacă 
Stasos a scos de pe linia poe
ții in min. 55. golurile J1K- 
hii român n-au mai putut fi 
împiedicate. Au venit 
ca urmare a jocului 
mente ofensiv, dar si 
Ia min. 64 nervosul 
(eliminat pe bună dreptațe în 
min. 77 pentru lovirea adver
sarului fără minge) este faul
tat în careu, clar, și BURDU
JAN transformă penaltyul. In 
min. 70, la nn corner de pe 
dreapta SERTOV se înalță 
spectaculos și egalează eu 
eapuL Oaspeții devin nervoși, 
practică anti-jocul si simulă
rile. dar tactica aceasta nu le

ROMANIA 
CIPRU

3 (0)
2 (2)

în partida amicală de juniori II
■

BEROE - F. C. ARGEȘ
a-

primit 
greșeli 

lovituri

pârea
45 de 

noi 
min. 

a de-

logic, 
literal- 
gtndit 

Lăcătuș

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

Stadion Gloria ; taran bun, ușor 
noaln ; timp bun ; spectatori - circa 
17.000. Șuturi : 23-13 '
7-4). Comara : 10—3. 
BURDUJAN (min. M 
SERȚOV (n>ln. 70 șl 
--------  30) și MAVROS (min.nnos (min.
40).

tOMANIA i 
BELODEDICI, 
BAVEUUC, " 
Burdujan), 
POPESCU)

dia 11 ■),
75), r«.poc4iv

Sptriotu - Mânâili, 
M. Popa. Roman 

Balon, Eftimio (min. 
O. Grigora (min. 60 
- Lâcâtuș. SERTOV.

«0 
O.

Kieftit - Stasos, Adrelis,CIPRU : . „
SOCRATUS. Koitonoi (min. 37 KIT
TOS) - MAVROS. Flikos, lokovu, Șta- 
fanakls — KcwîondrU (min. 84 Proto- 
pope), Fioros.

A arbitrat bina K. Mikolajewski 
(Polonia).

Cartonaș* galbena : KITTOS, LĂCĂ
TUȘ, IAKOVU, KLEFT1S, ȘTEFANĂ 
ns.

Cartonașe roșii x LĂCĂTUȘ.

poate opri lnfrîngerea. Feniru 
eă In min. 75 același SER
TOV «e desprinde splendid și 
înscrie tot en eapul. stabilind 
o victorie meritată 
dată pentru repriza

Nu vom face un 
faza petrecută in 
eind Mănăilă a fost______ ___
careu, dar nu s-a acordat pe- 
oaltl, pentru eă dincolo de 
ratări el fazele spectaculoase, 
rămtne mobilizarea exemplară 
de după 
a întors
tuL

și aplau- 
secundă.

caz 
min 
faultat In

pauză eînd echipa 
spectaculos rezulta-

Mircea M. IONESCU

MECIUL NR. 356
• Partida de azi este cea de a șasea dintre reprezentativele 

României și Ciprului. Prima «-a disputat cu 17 ani In urmă, mai 
precis la 3 decembrie 1966, la Nicosia șl s-a Încheiat cu victo
ria tricolorilor : 5—1. Celelalte rezultate : 7—0 (1967, București), 
1—1 (1979, Limassol), 2—0 (1979, București), 3—1J1982, Hune 

‘ Ded pal
ii goluri, 

— Dridea,

doar*), toate oficiale, in cadrul preliminariilor C.E. 
mares net favorabil fotbaliștilor noștri. Dintre cele 
cele mal multe (3) le-a marcat Dumltrlu H, cite 2 
Luceseu, TrițQă șl I. Ionescu.

jucătorii• Din lotul nostru pentru meciul nr. 356 fac parte_________
PORTARI — Lung (37 ani. 13 selecții), Moraru (37, 26), lordache 
(S3, 30) ; FUNDAȘI — Bednle (21, 24), Ștefănescu (SI, 46), AL 
Nlcotae (28, 10), Ungureana (27, 1«), Negrită (28, 15) ------ --
(30, 47), lorgulescu (27, 25) : MIJLOCAȘI — MulțCSCU (32, 
Klein (24, 14), Hagi (18, 4), Țlcleanu (24, 31), Geolgău (22, 
Coraș (34, 10), ATACANȚI — Augustin (28, 37), Cămătaru 
33), Gabor (23, 20).

BSlOnl 
14), 
1»), 
(25,

• Palmaresul noetru general : 355 144 86 125 593—559.

• Bilanț 1983 ! 13 5 4 4 13—11. Cele 13 goluri înscrise anul a- 
cesta de tricolori au fost realizate de Baiflnl, Cămătaru (cite 
3), Bălăci (i), Gabor, Negrilă, Movilă, Irimescu și Coraș (die 1).

• ta preliminariile CJC. 1954, reprezentativa Ciprului a Înregis
trat rezultatele : 1—3 eu România (ta Hunedoara) ; 8—1 (ta Ni
cosia) și 8—5 (la Malmfl) cu Suedia ; 1—1 eu Italia (ta Llmas- 
•ol) ; 1—1 (ta Larnaca) șl 0—4 (ta Praga) eu Cehoslovacia, lată 
clasamentul grupei:
L * " .............................. ......
L
8.
4.
L

I 
4 
3 
•

1
1
3
3
3

Suedia 
România 
Cehoslovaci*
Italia
Cipru
• în afara partidei de la Limassol, ta grupă mal 

putat tac* trei Jocuri : Cehoslovacia — Italia (18

1
1
1
3
4

n

î
3
3

stat d* dta- 
___ ____ ,_______ _____________ . noiembrie). 

Cehoslovacia — România (30 noiembrie) șl Italia — Cipru (22 
decembrie).

ATA TA AȘII APTA IN ACEST SEION
efectuarea tratamentului ta toate cele 

(lunea Călimăneștl-Căclulata vă așteaptă 
pentru efectuarea tratamentului balnear 
recerea unul plăcut și reconfortant con-

rarele sale eu ape termale șl «termale, 
tubului digestiv, hepato-blllare, uro-re- 
ocomotor, ta bolile de nutriție și meta- 
ne de bază de tratament ultramodernă, 
1 noile hoteluri construite pe malul Ol- 
‘blt de pitorească. Pentru timpul dv. Il
ia to graf, săli de jocuri, discotecă, tere- 
t program de excursii șl drumeții.
■astă perioadă »t beneficiază de prețuri 
asă. precum și ta transportul pe calea

informații suplimentare la toate agen- 
LOR JUDEȚENE DE TURISM, precum

M t«io pooMtwoiii uraniul
LAE ANTON din Brebu-Prabova, 
astfel reahztad fiecare cite un 
clștlg ta valoare dc 38.280 leL

de

AGERII 
IE 1383.

38.230 
i a 8.507 
"100% a 
»•/• a 
l 1.100 
ei ; cat. 
ștlgurile 
de ion
NICO-

• ASTĂZI este ultima zi 
procurare a biletelor pentru tra
gerea excepțională Pronoexpres 
de mUne, care va avea loc tace- 
ptnd de la ora 16 ta sala clubu
lui sportiv Progresul din Bucu
rești, str. dr. stalcovld nr. 12 ; 
numerele ciștigătoare vor fi 
transmise la televiziune șl radio 
In cursul serii. • De asemenea, 
numai astăzi mal pot fi depuse 
buletinele pentru atractivul con
curs Pronosport de duminică 13 
noiembrie 1983. ÎNCERCAȚI SA 
VA NUMĂRAȚI ȘI DV. MlINE 
PRINTRE MARII CIȘTIGÂTORI !

CIMPINA. 11 (prin telefon). 
In primele 30 de minute i-a • 
jucat cu Înverșunare, ambele 
echipe fiind in... criză de in
spirație. Au predominat intră
rile ia disperare, 
imbrîncelile si. In 
jocul a fost deseori Întrerupt 
Tricolorii au fost cei care au 
apăsat pe accelerator după 
prima jumătate de oră, atacu
rile lor au prins consistență 
Si astfel au apărut si 
de gol La poarta lui 
Dar, Harșani (min. 30 
Pană (min. 34) si 
(min. 39) le-au irosit 
prea ușor.

Două mari ocazii au 
și Începutul reprizei ________
tn min. 41 Badea, deși ajuna 
In poziție ideală, a mai prefe
rat un dribling si a fost blocat 
Apoi, In min. 50, scăpat singur 
pe contraatac Bubliauskas a 
ajuns față In față cu portarul 
Leu, acesta ploniîndu-j la pi
cioare Si salvlnd un gol gata 
făcut. Ultima ocazie a echipei 
noastre a fost tn min. 65,

faulturile, 
consecință.

ocaziile 
Tltchin. 
și 35), 

Năstase 
mult

punctai 
secunde.

Năstase. cu poarta goală ■ 
șutat mult peste transversală. 
Finalul meciului a aparținut 
însă oaspeților care în min. 
74 au reușit să înscrie prin 
Savcenko, după o acțiune ra
pidă la care apărarea 
noastre a fost prinsă 
cior greșit.

A arbitrat 
Dinescu (Rm.

ROMANIA ;
Mihali, Harșani, Pojar 
toi, Năstase (min. 76 Szekely)_, 
Proșteanu — Pană (min. 
Cadar), Hențel, Badea 
60 Naghi).

U.R.S.S. : Țîichin — 
lan. Diuldin, Glagoev, 
— Minibaev, Kuțlev, 
(mim. 62 Cinciarauli) — Sklia- 
rnv, Karabetean (min. 51 Sav- 
cenko), Bubliauskas.

Al doilea mec! dintre cele 
două selecționate este progra
mat duminică la Plopenl de 
la ora IZ

Laurențiu DUMITRESCU

foarte 
Vîlcea).
Leu

De la comisia de disciplină

echipei 
pe pi-

bine N.

Chivu, 
- Pis-

49 
(min.

Mîrzo- 
Pasko 

Gustin

STARA ZAGORA, 11 (prin 
telefon). Sîmbătă (n.r. azi), pe 
stadionul Municipal din loca
litate, echipa locală Beroe în- 
ttlnește în meci revanșă. în 
cadrul Cupei Balcanice inter
cluburi. pe F.C. Argeș. După 
cum se știe. în prima manșă, 
disputată acum două săptă- 
tnîni la Pitești, fotbaliștii noș
tri au obținut victoria cu 4—2, 
ceea ce face să crească inte
resul pentru acest meci-retur. 
De altfel, antrenorul bulgar 
P. Petkov, fost international 
Si golgeter al Bulgariei, de
clara : „Sîntem deținătorii tro
feului si vrem să reedităm »- 
ceasta performanță. Trebuie 
însă să cîșligăm dificila parti
dă eu F.C. Argeș, deși nu va 
fi deloc ușor". In ultima eta
pă a campionatului 
Beroe Stara Zagora a 
pe teren propriu cu

bulgar, 
jucat 

_____ „ Sliven, 
obținînd o victorie la limită, 
cu 1—0.___________________ .
Plecați In cursul dimineții 

de joi, cu autocarul, fotbaliștii 
argeșeni au ajuns In < *
amiaza aceleași zile la 
Zagora, unde au și făcut 
antrenament de 
Pregătirile pentru

S-AU BUCURAT PREA DEVREME...
da S-or fi bucurat cel de la 

Lotru Brezoi dună «.victoria" 
cu 3—1 reourtatl asuDra echlDel 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin. 
Poate că in cinstea ei vor fi 
eiocnit ai un Dahar cu vin sau 
cu... DeDsi (mad ereu de cre
zut 0. Bucuria avea să tină 
oină la ședința comisiei de dis- 
dDlină în cadrul căreia au fost 
analizate condițiile tn care Lo
tru Brezoi a aluns la acest 
3—1. La un moment dat. scorul 
fusese egal : 1—1. scor De care 
localnicii l-au considerat inad
misibil. Motiv Dentru care unul 
dintre jucătorii lor un anume 
Diaconu, îmDreunâ cu un om 
de ordine (cum vă su
nă această titulatură?) au tă
bărî* asuDra unuia dintre tu- 
sieri lovindu-1 si -lnvătîndu-l“ 
cum trebuie să semnalizeze in 
continuare. Comisia de discl- 

a omologat meciul eu 
de 3—0 centru

Tr. Severin, iar 
l-a suscendat ce

nllnă 
■corul
Drobeta 
Diaconu 
ani.

a La 
mlșoara 
ședințele 
Besita. 
unele ________
pentru un activist cu vechi sta
te de serviciu. Printre 
■-a adresat arbitrului Radu Pe
trescu cu următoarele cuvinte: 
„Ce. numai dumneata al 2 
tul să-ti »nui euvtntulî Eu. nn?". 
Este regretabil că 
Pătruleă a uitat eă un meri de 
fotbal este condus DE UN SIN
GUR ARBITRU, sl nu de doi 
ca un loc de handbal. Urma
rea t TImn de două luni, to
varășul T11C patrulei nu mal 
are dreptul să reprezinte ta

C.S.M.
De 

doi
Tl- 

nre- 
din 

avut

meciul Politehnica
— C.S.M. Reșița, 
secției de fotbal 
Die Pă Ir ui că. •

manifesrtărl regretabile
altele.

dren-
tovarășul

UN EXAMEN DIFICIL
(Urmare din pag. 1)

trebui eă ce impună. Ca atlt 
mai mult.___
gătit bine pentru această întîl- 
nire“.

Partida stirnește un 
maxim în Cipru li se 
cdază că stadionul 
(25 000 de locuri) va fi _ 
ora meciului (care va fi trans
mis tn țară atît la radia cit 
sl la T.VJ.

Frumoasă In ultimele zile, vre
mea aid l-a răcit brusc, vineri

eu eît ei «-au pre-

interes 
apre- 

Tsirion 
plin la

ÎN DIVIZIA „
O etapă interesantă se 

pentru mîine ta Divizia 
Retine atentia Iubitorilor 
lului faptul că cele trei 
til — clasate De locul 1 
trei serii var luca toate 
plasare. Astfel Gloria 
va evolua la Ploiești, 
hova. o echipă 
teren propriu: 
la București_ _________
»U“ Cluj-Napoca. ducă ce 
etapa trecută a iucat pe teren 
propriu cu Politehnica Timlsoa- 

depla- 
Bega 

„Poli" 
pentru 
„meci 

pot 
pro- 

în

anuntă 
„B*. 

totba- 
forma- 
ln cele 
în de- 
Buzău

cu Pra- 
incomodă De 

F.C.M Brașov — 
cu Metalul. iar 

ta

ra. de data aceasta se 
sează tn orașul de De 
Dentru a întîlni dc C.F.R. 
se deDlasează la Reșița 
întîlnirea cu Gloria. Un 
dublu" ale cărui rezultate 
rezolva Dentru un timo 
blema ccuoantei locului 1

mecâuri echipa din Reșița. el 
Duttad asista la locuri doar in 
calitate de slmDlu SDectator.

a Antrenorul Matache (Auto
buzul București) a Dătruns 
teren fără încuviințarea 
trulul. iar omologul 
Progresul — Vulcan, 
aruncat cu mingea 
câtor advers Fanta 
luată in discuție.

in 
ar bi

la
a 

lu
ll 

____  _  _______ __ de 
Colegiul central al antrenorilor. 
Nai am vrea să cunoaștem 
sancțiunile. Si nu atît noi. cit 
alti antrenori ten ta ti să ofere 
1u că lorilor astfel de exemple.

sau de
Catan ă. 

Intr-un 
lor va 

nrobabll.

Jack BERARIU

după-amiază a plouat cu pia
tră. iar Marea Mediterană este 
furtunoasă., valuri destul de 
Înalte lovindu-se de malul care 
se află la circa 20 de metri de 
hotelul Kanika tn care sint găz- 
duiți jucătorii români.

Echipa României a făcut 
neri, la ora meciului, un 
trenament de acomodare 
stadionul pe care se 
partida, al cărui teren 
destul de greu, dar aă 
că Jucătorii noștri vor 
fată acestei dificultăți.

vl- 
an- 
pe 

dispută 
este 

sperăm 
face

LIDERII JOACA
si disnutată se-această dificilă 

rle a III-a.
Revenind la 

til clasate pe 
tâm că oea mal _distantată 
„clasamentul 
Gloria Buzău.

oele trei forma- 
locul 1. să oră- 

____ ________ _ ta 
adverrtcrulul" este 

care se prezintă 
cu +9 (a cucerit cîte 2 n 
Făltioeni. Tulcea. Rm 
Călărași st 1 d la ___
fată de Otelul Galați (45). Glo
ria Bistrița (+4) si Partizanul 
Bacău (+3). în celelalte serii, 
tot două foste divizionare s.A“ 
se prezintă mai bine In acest 
clașament care ilustrează sinte
tic capacitatea echipelor. în se
ria a Il-a. F.C.M.. Brașov are 
+6 (ambele Dunele cucerite la 
Craiova si la București cu Di
namo Victoria, cile *1 la Sibiu 
si Mlrsal. urmat de Caroati

la 
Sărat si 
Suceava)

după- 
Stara 

__ t un 
acomodare. 

___ _______ r jocul cu 
Beroe s-au încheiat vineri di
mineață1, după care Nicolae 
Dobrin ne-a spus : „Dorim să 
obținem cel puțin un meci 
egal pentru a ne păstra șan
sele de eîșiigare a grupei". El 
ne-a comunicat .,ll“-le cu care 
va începe partida. Iată-I: 
Cristian — Voicu, Moiceanu, 
Siancu, Tulpan — Iovănescu, 
M. Zamfir, Ignat, Badea — 
Jurcă. Nica.

Gazdele vor prezenta urmă
toarea formație : Kostov — 
Velcev, Țencv, Gheorghev, 
Minccv — Stoianov, Lipenski. 
Stanev — Bacenkov, Gazdev, 
Petkov.

Aici vremea este însorită, 
dar rece. Partida se va dispu
ta pe stadionul Municipal (ca
pacitate 20 000 de locuri, de la 
ora 14,30, și va fi condusă de 
G. Kaukoulaki (Grecia).

Adrian VASILESCU

După meciurile echipelor olimpice ale Iugoslaviei șl Italiei

//
GAZDELE AU PRINS 0 ZI DE EXCEPȚIE

„dcclarfi antrenorul ou. STAICU. prezent la Rijeka
Miercuri s-a disputat ta Rijeka 

tacă o partidă din grupa „C" a 
preliminariilor J.O., grupă din 
care face parte șl echipa Româ
niei. E vorba de meciul Iugosla
via — Italia, la care a asistat și 
antrenorul Gh. Staicu, cu care 
am avut' o scurtă discuție.

— Sigur, victoria echipei gazdă 
n-a surprins pe nimeni. De neîn
țeles este tasă scorul eu care 
s-a Încheiat jocul, 5—1 G—1). 
Cum se explică acest eșec al 
fotbaliștilor italieni, „maeștri al 
apărării" 7

— Antrenorul Toplak declara 
eă nici tn vis nu »-ar fi putut 
glndl eă echipa Iul va juca așa 
de bine șl va clștiga ta un ase
menea scor. Intr-adevăr, olimpi
cii Iugoslavi au prins o zi de 
excepție — „leșindu-le" totul. (5 
Jucători au fost reținuți pentru 
prima reprezentativă care joacă 
azi cu Franța). Tehnică excelen
tă, pressing, viteză de execuție, 
atacuri eu fundașii laterali, mal 
ales pe dreapta, lată atuurile vic
toriei. Șl golurile, spectaculoase, 
deși n-au avut mari ocazii. Au 
marcat Gracean, din lovitură 
liberă, de la 20 m., lateral, ta 
vtaclu ; al doilea gol, tot la o 
lovitură liberă, Gracean a pasat 
scurt Iul Bojdarevicl, care a în
scris tot la „păianjen" ; B. Dju- 
rovskl a transformat un penalty, 
pentru faultul asupra Iul Hali- 
lovlcl ; Stolcovld a Înscris dla-

tr-un voleu formidabil, de la 14 
m, iar Halilovici a mai transfor
mat un 11 m., pentru fault la 
Pancev. Italienii au redus din 
scor, la 3—1, tot din penalty, 
prin Bagnl, In urma faultului a- 
supra lui Fanna.

— Portarul Galii n-a avut nid 
o vină ?

— La două goluri e vinovat. 
Dar echipa Italiei n-a mal reușit 
jocul de U Brașov. I-a lipsit șl 
trei titulari, Barest, Nela și Io
rio.

— Ce formații au fost aliniate T
— Iugoslavia : Pudar — B. Dju- 

rovski, . 
niak — 
darevicl
Halii o vi ci. Italia : 
lotti, 
tratto — Marchetti, 
batto, Fanna (min. 60 
— Monelli, Massaro.

— Cum vedeți, în 
întrecerea din grupa

— Sigur, Iugoslavia 
ma șansă, dar are doar 4-1 „Ia 
adevăr".

Ea mai are de jucat în depla
sare cu Olanda și România, iar 
noi cu Italia. Mai sînt destule 
jocuri de disputat și pot apare 
și surprize...

Elsner, Radanovici, Drob- 
Gracean, Kataneț, BaJ- 
— Stoicovicl, Pancev, 

Galii — Tas- 
Vlerchowod, Righetti, Con- 

Bagnl, Sa- 
Tranchetti)

continuare, 
„c- ? 
deține pri-

Constantin ALEXE f

ȘTIRI

IN DEPLASARE
(+4) sl Șoimii Sibiu

_ ’’ ) de a-
serie. lată si situația 

bucunestene : Autobu-
(4-2). Pentru că vorbim
eeastă
eciiiDelor --------------
zul 4-1. Metalul si Proeresul — 
Vulcan 0 d. Dinamo Victoria 
—1. Automatica —2. în uîtlma 
serie „U- (4-6) are 1 d avans 
tată de Politehnica Timișoara sl 

2 p față de C.S.M. Reșița.
a cucerit ambele Dunele Duse 
In ioc cu Steaua C.F.R. Cluj- 
Nanoca (meci considerat In de- 
Dlasare). Gloria Reșița sl Me
talurgistul Cusir.

Reamintim că meciurile aces
tei etaoe vor începe la ora 11. 
cu excepția nartidfei de la Plo- 
Deni (Metalul — C.S.M. Sucea
va). Drocramată Dentru ora 14.

D.

• „CUPA ROMÂNIEI" progra
mează joi 17 noiembrie o nouă 
etapă, ultima Înaintea Intrării in 
competiție a divizionarelor „A". 
Tn această etapă se joacă 14 me
ciuri, majoritatea competitoarelor 
fiind echipe din Divizia „C", iar 
două din campionatele județene : 
Unirea Oradea și I.O.B. Baiș, 
chlpe pentru care promovarea 
ptnă tn această etapă superioară 
a „Cupei" constituie o frumoasă 
performanță. Meciurile vor începe 
la ora 13.

@ GLORIA BISTRIȚA — RAPID 
BUCUREȘTI 1—2 (0—1). Au mar
cat : Manea (min. 36 din 11 m șl 
84) de la învingători, respectiv 
Moga (min. 82). (I. TOMA — co- 
resp.).

© AFLĂM CU TRISTEȚE ves
tea încetării din viață a lui Va- 
sile Drug, fost arbitru divizionar, 
președintele colegiului municipal 
de arbitri Giurgiu și membru al 
colegiului central al arbitrilor.



i

Mîine, în prima manșa cu Start Bratislava din C.C.E. la hantFbal feminin

STIINTA BACAU DOREȘTE SA FACA
> ■> ■> -

UN PAS MARE SPRE CALIFICAREA IN „SFERTURI '
Este vremea cupelor conți- 

nentale și în handbal ! In cel 
feminin, sfîrșitul de săptămî- 
nă marchează debutul 
oanei tării noastre.
Bacău, în Cupa campionilor 
europeni. Pentru a treia oară 
(de la promovarea. în 1978, pe 
scena primei divizii naționale) 
handbalistele băcăuance evo
luează tn cupele europene, de 
fiecare dată sorții aducîndu-le 
în fată — încă 
tururi — echipe deosebit 
valoroase. Acum 
petrecut aidoma : 
joc a Științei — 
— va fi puternica echipă 
hoslovacă Start Bratislava, 
componența căreia activează, 
in fiecare an, cu cile 3—1 ju
cătoare in reprezentativa țării.

Știința Bacău — cum a fă- 
cut-o de fiecare dată — abor
dează partida cu încredere 
forțele 
norului 
decise, 
factură, 
ciul de _ _ 
goluri cît mai substanțială, 
singura șansă ca tn întîlnirea 
retur să se poată știa cît mai 
aproape de calificarea în sfer
turile de finală ale 
importante întreceri 
tale a handbalului 
Obiectivul este greu, 
imposibil de realizat. 
Bacău dispuntnd de__
valoros, care i-a permiș — pe 
plan intern — să realizeze 
trei... eventuri (cîștigarea, îa 
același an. a titlului de cam
pioană și cucerirea „Cupei 
României") : în edițiile 1979— 
1980, 1981—82 și 1982—1983.

Despre întîlnirea cu Start 
Bratislava Eugen Bartha ne 
spunea : „Sorții nu ne-au fost 
prea favorabili nici în aceas
tă a treia participare In cu
pele europene. Nu uităm eă 
handbalul cehoslovac are tra
diție, este puternic. Echipa 
Start, care după mai tnulți ani 
recîștigă titlul de campioană

campi- 
Șțiința

de 
Dar 
nici 
fact

box SEL PRAHOVA-IANDAEF (Jara Galilor) 14-6

din primele 
de 

lucrurile s-au 
partenera 

• în turul
de
II

ce-
in

_____  în 
proprii, elevele antre- 
Eugen Bartha 

printr-un joc de 
să acumuleze în 
acasă o „zestre"

fiind 
bună 
me

de

celei mal 
con tin en- 
feminin. 

dar nu 
Știința 

un lot

a Cehoslovaciei, dispune 
individualități valoroase, 
toate acestea nu sînt, în 
un caz, de natură să ne 
să ne considerăm dinainte în
vinși. Ne-am pregătit bine 
pentru disputa de duminică, 
și sîntem hotărî ți să depunem 
oricît de mari eforturi pen
tru a ne califica în turul ur
mător". Iată si lotul băcăuan : 
Ioana Vasilca. Angela Șuștae 
si Aliz Pfefferkon — portari, 
Georgeta Voinea, Filofteia Da- 
niloff. Adriana Hrițcu. 
ea Lunca, Eva Mozsl, 
Vieru-Cătineanu, Maria 
nu. Elena Ciubotaru,

Susanu, Marilena Găitan. Car
men Stroe.

Partida va avea Ioc mîine, 
tncepînd de la ora 11, în Sala 
«porturilor din Bacău (returul 
in ziua de 20 noiembrie, la 
Bratislava), si va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din 
Polonia : R. Helemejko și J. 
Jaworski.

Ion GAVRILESCU

Lauri- 
Viorica 

Susa- 
Lidia

P.S. Deoarece formația por
tugheză Club Desportivo Tor
res Nova s-a retras din com
petiție. Chimistul Rm. Vflcea 
va juca direct In turul urmă
tor al „Cupei cupelor".

Un final de săptămină In com
pania sportivilor din Țara Gali
lor. înainte de mult așteptatul 
meci de rugby de azi, aseară, 
la Ploiești, tn cocheta sală „Pra
hova", a avut loc o frumoasă 
gală de box Intre selecționata 
clubului galez Landaff Cardiff și 
selecționata Prahova. A fost o 
reuniune amicală cu șapte par
tide de juniori (care au boxat 
pe trei reprize a două minute) 
șl trei meciuri de seniori. Deși 
gazdele au învins lejer, cu 14—Ș, 
disputele au plăcut prin dîrzenla 
și ambiția sportivilor celor două 
echipe.

Dintre juniorii galezi, o impre
sie deosebită au lăsat-o „musca" 
Jonathan Cody, campion de ju
niori al țării sale, învingător în 
meciul cu Daniel Savu, după o 
partidă extrem de rapidă, șl 
Martin Evans, la „pană", care, 
deși dezavantajat de alonja lui 
Mihai Boroș, a reușit să aducă 
o victorie echipei sale. Remarcăm 
dintre juniorii selecționatei Pra
hova pe „ușorul" ștefan Drișca 
șl pe „semlmljloclui" Roman 
Acuareîlo.

Deși au tost numai trei meciuri 
de seniori, ele au încheiat palpi
tant o gală la care am asistat cu 
plăcere. Veteranul boxerilor pra
hoveni Titi Tudor a... smuls cu 
destulă greutate o decizie de ega
litate In (ața galezului Andrew 
Williams, tar Gheorghe Simion 

întrebuințat serios ta fața 
REZULTATE 
Cat. muscă : 

b.p. D. Savu 
: C. Botez
Doody (Lan-

s-a
lul Danny Coyle. 
TEHNICE, juniori : 
J. Cody (Landaffi 
(Prahova) ; cocoș 
(Prahova) b.p. M. ___
daff) ; pană : M. David (Prahova) 
b.p. Th. Russell (Landaff), C. 
Stevens (Landaff) m.n. N. Ma
rius (Prahova), M. Evans (Lan
daff) b.p. M. Boroș (Prahova) ; 
ușoară : șt. Drișcu (Prahova) 
b.p. M. Farrell (Landaff) ; semi- 
mljlocle : R. Acoarello (Prahova) 
b.p. D. Minifee. Seniori, cat. se- 
mlușoară : A. Williams (Landaff) 
m.n. T. Tudor— (Prahova). C. 
Radu (Prahova) b.p, R. Martin 
(Landaff), Gh. Slmion (Prahova) 
b.ab. 3 D. Coyle (Landaff).

Duminică dimineața, puglliștil 
galezi vor boxa Ia Buzău.

Petre HENȚ

PUTERNICUL ECOU AL
(Urmare din pag. 1)

dial", Vasile Stingă, Marian 
Dumitru. Gh. Covaciu, Mircea 
Bedivan. Neculai Vasilca, Va
sile Oprea, Măricel Voinea, 
Dealtfel, trebuie spus, forța 
reală a constitui-o echipa, pu
terea ei de, luptă, totala dă
ruire. abnegația tuturor celor 
care au îmbrăcat tricoul repre
zentativei României. La 10—1J 
(min. 35), în finala de neuitat 
cu Uniunea Sovietică, puțini 
erau cei care mal credeau ta- 
tr-un succes al tricolorilor. 
Nicolae Munteanu — căpitanul 
echipei — si colegii săi nu-și 
pierduseră tasă nici un mo
ment speranța îa victorie. EI 
și-au strins rtndurile, au arun
cat totul In luptă si, pe fon
dul evoluției realmente tenza- 
ționale a lui Nicolae Muntea
nu. au recuperat handicapul g 
au ajuns să conducă eu 18—1* 
(min. 51) șt apoi, ta prelun
giri. în numai 5 jucători 
cîmp !, ‘ ~
A fost o demonstrație nu nu
mai de putere, ei — mai ales 
— de forță psihică, de arxă-

_ _ __ da
cu 28—23 In mls, 87.

UN NOU CAZ DE DOPAJ
Zilele trecute s-a desfășurat 

cursa cicliști „Turul Chile-, 
cu participare internațională. 
După ce a ctștigat etapa a 
10-a, de la Santiago la Valpa
raiso, ciclistul american An
drew Paulin, de 24 de ani, 
originar din California, a 
fost supus controlului anti-do- 
ping. Rezultatul : pozitiv I ci
clistul a recunoscut că a uti
lizat „efomlnă-, substanță 
care figurează pe lista medi
camentelor interzise de CJ.O. 
Pentru aceasta Paulin a fost 
descalificat.

ACȚIUNI 
ÎMPOTRIVA
Dar apropo

SERIOASE 
UNUI FLAGEL
de dopajul în 

sport, iată că, recent, după 
cum transmite Agenția Prance 
Presse, Dick Jeeps, președin
tele Consiliului sporturilor din 
Marea Britanie, a criticat as
pru apatia diferitelor federa
ții din țara sa in lupta împo
triva dopajului. El a arătat, 
in raportul anual, că organis
mul pe care-1 prezidează a 
acordat o mare sumă de 
bani pentru intensificarea lup
tei împotriva dopajului, dar 
că numai 14 federații națio
nale au luat unele măsuri 
(federația de atletism este sin
gura care a introdus, în mod 
obligatoriu, controlul antido
ping). „A venit timpul ca fe
derațiile britanice să acțio
neze serios împotriva acestui 
flagel" a declarat D’ck Jeeps.

GOLUL ESTE... GOL I
Ne place sau nu ne place, 

regulamentul trebuie respec
tat. Nu de mult, în campio
natul de fotbal ' ~ ‘
la meciul Palmeiras 
tos din Sao 
unul corner, 
(jocul fusese 
gea a ajuns 
la Palmeiras. 
din voleu. Mingea s-a _ ...
însă de arbitrul Jose De As- 
sis De Arago (unul dintre cei 
mai buni din Brazilia) șl-a 
schimbat direcția și a intrat 
în poartă. Stupoare... Arbi
trul a avut o scurtă ezitare 
dar a fluierat apoi și vall- 
dînd golul a indicat centrul 
terenului. Potrivit regulamen
tului el face parte din joc, 
dar publicul uită asta șl, evi
dent, nesatisfăcut de întorsă
tura pe care a luat-o jocul șl, 
mal ales, de scor, și-a mani
festat vehement nemulțumi
rea. Inutil însă, căci golul 
era... gol !

re

» 
ani șl 1* o amendă serioasă 
pe un jucător de rugby oare 
in luna aprilie, tn cadrul unul 
med amical, a provocat moar
tea unui jucător advers. Lu!s 
Colliard. linia a treia a clu
bului Parana, l-a lovit, inten
ționat, cu bocancul tn cap, 
pe Înaintașul Cayetano, care 
a decedat după 1» zile de 
spitalizare, timp tn care nu 
și-a mal revenit In simțiri. 
Arbitrul, care l-a eliminat 
din joc pe Colliard, a fost 
principalul martor al acuză
rii I

O PEDEAPSA 
BINEMERITATA I

Tribunalul din Santa 
(Argentina) l-a condamnat 
Închisoare pe termen de

CIT DE TARE 
ESTE „GRANITUL" î

Zilele trecute s-au desfășu
rat la Moscova Întrecerile 
campionatelor mondiale și eu
ropene de haltere. Aceasta a 
fost, indiscutabil, cee mal 
valoroasă ediție a supremei 
competiții a oamenilor eel 
mal puternici. Cu acest pri
lej au fost corectate 23 de 
recorduri mondiale, ce ia 
-..ci o altă competiție a aces- 

Dar, pentru eă 
de recorduri mor

al 
au deținut cele

al Braziliei,
San- 

Paulo, In urma 
tn minutul 92 
prelungit) mln- 
la Jorginho, de 

care a reluat 
lovit

iții sport I 
veni vorba 
dlale, intr-un clasament 
celor care ‘ ,‘
mai multe astfel de perfor
manțe, pe primele locuri tn- 
tHnim numele unor foști re- 
putațl halterofili sovietici : 1. 
Vasili Alekseev (cat. grea fl 
super-grea) cu 79 de recorduri 
mondiale, 2. David Riger (cat. 
semigrea) cu 63 recorduri, 3. 
Ian Taits (cat. semigrea) eu 
41 recorduri etc.

Ultimele recorduri ale uria
șului Alekseev păreau a fi 
durate în granit șl hărăzite 
să reziste ani multi ofensivei 
urmașilor săi. Este vorba de 
200 kg la smuls, 248 kg la 
aruncat șl 440 kg la total. Dar 
iată că „ofensiva" a fost mal 
puternică decit „granitul" lui 
Alekseev căci astăzi avem 
de-a face cu alți recordmani 
șl," evident, alte recorduri: 
206 kg Pisarenko (la recen
tele „mondiale"). 261 kg Dl- 
dtk (1083) șl 460 kg Kuriovld 
(1983).

Așa cum evoluează lucrurile 
este aproape sigur că nid 
aceste recorduri nu vor viețui 
prea multă vreme...

Romeo VILARA

MARELUI SUCCES OBȚINUT DE HANDBALIȘTI
Roșea, Mircea Bedivan. In tn- 
tUnirea cu formai ța secundă 
a R.F. Germania au avut un 
aport hotărîtor Alexandru Bn- 
lican, Gh. Covaeiu, Măricel 
Voinea și Neculai Vasilca. ta 
semifinala eu Cehoslovacia au 
avut un aport considerabil Va
sile Stingă, Dumitru Berbece, 
Marian Dumitru și Mircea Be- 
divan. Evident, deci, că aproa
pe toți cei investiți cu ono
ranta misiune de a apăra cu
lorile României și-au adus 
contribuția la acest mare suc
ces. EI au reliefat — la mo
mentul hotărîtor — resurse 
mari, ceea ce atestă nu numai 
talent fi o pregătire clștlgată 
de-a lungul întregului an, atlt 
la dutxiri (contribuția lor șL 
îndeosebi, a lui Steaua, Di
namo București, H. C. Minaur 
si Politehnica Timișoara se 
cuvine a fi subliniată si aplau
dată) cit și la lot, precum și 
o forță morală în stare să bi
ruie M cele mai mari obsta
cole, o unitate de voință care 
a impresionat deopotrivă pu
blicul șl pe specialiști.

AtuurBe amintite ne fac șl 
mal încrezători în 
tile acestei generații 
baliș'.i de a împlini 
eare s-a născut cu 
de 10 ani ta urmă : _________
titlului olimpie. Este, am spune, 
chiar datoria Iul Nicolae Mun

toare dorință de a aduce echi
pa tării pe primul loc tatr-o 
întrecere mai grea chiar deefi 
campionatul mondial, 
că la Super Cupă sînt 
rente numai formațiile 
elită.
-Drumul pînă la această 

nalA, după care ziarul 1

pentru 
pre- 

ds

i fl- 
Rhei- 

nlsehe Post își intitula cronica 
„Românii — cei mii bani din- 
trs eei mal buni", ilustrtod-o 
eu fotograifa lui Nicolae Mun- 
teanu si a colegilor tăi în mo
mentul primirii Super Cupei, 
n-a fost nici el ușor. De-a- 
lungul hil re află victorios 
în meciurile eu Uniunea So
vietică — campioană mon
dială, R.D. Germană — -arrv. 
pioană olimpică. Cehoslovacia 
M R.F. Germania B. Medurt 
grele, meciuri de luptă aspri, 
de maximă încordare, pe par
cursul cărora au răsptms 
prompt marea majoritate a ju
cătorilor pregătiți de 
norii Nicolae Nedef, 
Voi na gi Cornel Pena 
acestuia din urmă i i 
!n excelenta pregătire _______
doi portari : Nicolae Mantea- 
aa si Alexandra Baligaa). î> 
primul meci eu Uniunea So
vietică au strălucit Nleolaa 
Munteanu, Marian Dumitra 4 
Vasile Stingă, ta partida ca 
R. D. Germană s-au 
Alexandra Buligan.

fyw/M de

antre-
Rada 

(„mina" 
văzut 

a celor

distins
T-a dar

posibilită- 
de hand- 
un vis 

mai bine 
cucerirea

0 RELAȚIE DE RECIPROCITATE

mal Important» șase eu stuc. : „Slut de acord, ea am
rreșit !
• Ced« mal Importante dad eu vin te : „ai fleut • treabă

buni ?•.
•^CC- axai Importante patru cuvinte : „Care e*U părerea

• Cde •na1 importante trei cuvinte : «Dacă ai vrea~.'■

r. viL

teanu, Vasile Stîngă și a cole- 
gilor lor din echipa națională 
de a contribui cu această per
formanță la îmbogățirea stră
lucitorului palmares al hand
balului românesc. Pentru a- 
ceasta. Super Cupa campio
nilor mondiali și olimpici, cu
cerită la Dortmund, poate șl 
trebuie să însemne un puter
nic stimulent. o bază reală și 
solidă pentru pregătiri la înal
tul nlve] de exigență pe ca
re-1 solicită obiectivul victoriei 
olimpice, stă în puterile bă
ieților noștri să ajungă pe E- 
verestul olimpic.

Fotbal
I mericUcune

_" DUPĂ CUM SE ANUNȚA 
PP4 ZURICH. TRAGEREA LA 
SORTI PENTRU ALCĂTUIREA 
GRUPELOR PRELIMINARE
ALE CAMPIONATULUI MON
DIAL — 1966. VA AVEA LOG
LA SEDIUL F.I.F.A. DIN ZU
RICH. LA 7 DECEMBRIE.
„®PA5'L* ,et I»- Valencia - 
C.F. Barcelona 2—4 Malaga — 
Atletico Madrid 5—1. Cadiz — 
Zaragoza 1—2. Real Sociedad — 
Salamanca 4—0. Beții — 
Sevilla 1—0. Real Madrid 
Osasuna 2—0 Valladolid — 
lores 2—0. Glion — Bilbao 
Esnanol — Murcia 1—I. Pe 
mele locuri : C. F. Barcelona, 
Malaga. Real Madrid. Zaragoza. 
Atletico Madrid toate cu cite 14 
p. Pe ultimele : 17. Salamanca, 
7 n. Mallorca 4 p. La meciul Va
lencia — C.F. Barcelona, nubli- 
cul a avut o atitudine huligani
că fată de arbitrul CaatiUo, 
care nu a Dutut Dărăsl stadio
nul declt sub escorta nolitieL

ANGLIA. Cîteva rezultate din 
turul 3 al .CUDei llgll4: Aston 
Villa - — ■ -
Chelsea 
Everton 
wich — 
eds Utd. — Oxford 1—1. 
wich — Sunderland 0—0. 
ten ham — Arsenal 1—X

SCOJIA, „Cuds ligii" este 
cârtim ta 4 eruoe cu ette 4 
matiL Dud8 5 etaoe.
tea
Utd 
gers 
(CT. 
(CT.

F.C.

F.

Mal-
2—x 
ori

Manchester City 3—#, 
• West Bromwich 0—1. 
- Coventry 2—1,___ _ Ids-

— Q. P Rangers 3—3. Lo- 
Utd. — Oxford 1—1. Nor-

Tot-

1 ro
tor- 

tn frun- 
află Dundee 
Glasgow Ran- 
F.C Aberdeen 

Glasgow

grupelor re 
(gr. 1) 8 n. 
(gr. 3) 18 D.

3) i d si Celtic
4) 7 d.
Mîine. dUDă amiază, la Ll- 

va avea loc un med 
Important tn eruna a 

a preliminariilor C.E. 
Portugalia șl U.R.S.S, 
a ie califica renrezen- 

sovletlcă are nevoie de 
gazdă

sabona. 
foarte 
doua i
Intre
Pentru 
tativa ___  ,__ ___ _
un Dunct. Din formația 
nu vor lipsi Gomes (deținătorul 
-ffhetel de aur"). Diamantine, 
Sheu, Chalana. !n timn ce la 
oasDeti vor evolua, printre alții, 
Bloîiln. Dasaev. Clvadzc. Oga
nesian.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX 9 TELEX
BOX • Puetilstul american 

Marvin Hae'.er. camD.on mon
dial la cat. mijlocie (ambele 
versiuni), sl-a aoărat titlul Den

ia 
t>e

tru a ODta oară. Jot seara. 
Las Vegas.
Danamaezu1. Roberto Duran 
care 1-a Întrecut la Duncte 
IS renrize. Intr-un alt meet 
aceeași categorie.
Juan Domingo Roldan l-a învins 
Drin k.o. tn rep. a 6-a De ame
ricanul Frank .Animal" Flet
cher.

GIMNASTICA a La 
în estul Franței 
campionatele emrsseas 
nastică ritmică. tn 
ansamblurilor, dună 
rea exercitillor cu 
mlneea clasamentul 
torul; 1. Bulgaria 
U.R.S.S. 19.55 o 3. 
reeană 19.05 o. 4. 
o. 5 Cehoslovacia 
R.F. Germania 18.50 
Chineză si Japonia 
Iau Darie la concurs ansam
blurile a 21 de țări

HOCHEI PE GHEATA * în tu-

el l-a tetilnit

le 
. la 

argentinianul

1.

Strasbourg. 
se desfășoară 

de zim- 
tntrecerea 
Drezenta- 

cercurile si 
este urmi- 
19.60 n. 3

Co- 
19.00 

6. 
R.P. 

D.

R.P.D 
Snanla 
18.M d 

i o. 7 
l 10.40

tul al doilea al C.C E. (tur) 
Saint Gervais (Franța) a pier
dut oe teren DroDriu meciul eu 
formația italiană Bolzano 
7—4.

PATINAJ ARTISTIC 
concursul international 
Haea. dotat cu .Cuds 
□roba perechilor s-a 
cu urmăorul clasament: 
Blrett Lorenz-Knut 
(R.D G.) L8 D. 2. Cynthia Coull- 
Mark Rowaon (Canada) 13 D. 3. 
Linda Makusek-Llovd Eister 
(Canada) 3.0 d.

SCRIMA • In campionatul 
european de sabie, de la Lisa
bona. tn finală s-au întîlnlt 
italianul Scalzo si bulgarul Iva
nov. Primul a ctștigat eu 15—8. 
Pentru locul trei s-au întrecut 
Ciomakov (Bulgaria) si Dalia 
Barba (Italia): 12—11.

TENIS • Turneul de la Wem
bley (Londra): SundstrBm — 
Scanlon 4—6. 7—6. 6—01. Denton
— Schaners 6—3. 6—0. Connors
— Pfister 6—4. 6—1 Gomez — 
Smld. 6—3.6—3. McEnroe — Van 
Patten 7—S 6—2. Jarryd — Si-

cu
In 
la 

Ennla". 
încheiat 

L 
Schubert

de

6—2. 6—2. Gerulaitis —
7—8 7—5 (meciuri din

dai) a Turneul feminin 
Deerfield Beach (Florida): 

Smith — Laura Arrays 
6—0. Corinne Vanler — 
Latham 6—4. 6—4, Kims

— Wendy White 6—X
— Mary Lou

3—6. 6—3. 6—0. Bonnin 
Card Christian 6—0.

Katerl-

monsson
Fibak 
turul 
de la 
Ann 
6—3, 
Kate
Sands
6—1. Kathy Rinaldi 
Plate* 
Gadusek
8—8. Michelle Torres 
na Skronska 6—3. 6—1

TENIS DE MASA • tn cam- 
Dionatul Ligii euroD^ne (divi
zia de elită), la Cestohowa : Po
lonia — Iugoslavia 2—S. Clasa
mentul : 1. Suedia 3 o. 2 Iu
goslavia 3 d 3. Cehoslovacia 3 
n. 4. Polonia 1 o. 5. Anglia 1 
n. 6. R.F. Germania in t. 
Ungaria 1 o. 8 Frânta 0 o.

YACHTING o Campionatul 
mondial la -planșă cu olnză* 
(„wlngllnder" — clasa ollmn'că) 
desfășurat la Hamilton. în Ber- 
mude. s-a încheiat cu succe
sul olandezului St^nhan Van 
Den Bere cu 35.0 n

Kedocpo f odrninutrotio coo 19772 Sucureyit ,u V Conte »«, el. F.t.t.g. I, tel. eenuolâ 41 )9 14 r ti M 59. tecțlo totesp 12 42 28; intervrbon 437; teles 10 350 tmto (Iponst t ?. „Intormotto*.
rentm strO notote > obanmrenie arin HEX1M - deoortonientut etuort Imoori presă « O Be, 134-13) teles 11 224. București, «ts. 13 Oeeemb.le <w. 3 A X X X 8 1836?


