
„TINERETUL ROMÂNIEI !
DOREȘTE PACEA"

Sub această deviză s-a desfășurat simbătă in Capitală o ' 
impresionantă manifestare pentru pace la care au luat par- ' 
te peste 100 000 de tineri ți copii din intreaga țară. '

lr.tr-o atmosferă vibrantă, de puternic entuziasm tineresc ' 
ți deplină angajare patriotică, participanții au adresat to- ; 
varâțului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti- < 
dului Comunist Român, prețedintele Republicii Socialiste , 
România, MESAJUL TINEREI GENERAȚII A ROMÂNIEI SO- J 
CIALISTE.
(In pag. 2-3, relatarea desfășurării manifestării pentru pace i 

din Capitală). ]
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SUCCESE REMARC ABILE. ALE SPORTIVILOR NOȘTRI

DOUĂ PUNCTE ÎN MECIUL CU CIPRU ’
Fotbaliștii au cîștigat la Limassol cu 1-0 și vor disputa 

„finala" calificării la Bratislava

PATRU ESEURI CU ȚARA GALILOR!
Rugbyștii au învins detașat, Z4-6, o victorie fără 

precedent cu o selecționată britanică

Minutul 78 al partidei Cipru — România. Bdl6ni reia cu capul excelenta centrare 
a lui KIein și va înscrie — imparabil — golul victoriei Foto : Drago? NEAGU

De la final, de la dez- 
nodămintul partidei tre
buie începută, credem 
noi. orice analiză a me
ciului de la LimassoL 
Echipa României avea 
ca obiectiv victoria (și 
cele 2 puncte) in Cipru.

CLASAMENTUL GRUPEI A 5-a
1. Suedia 8 5 1 2 .14— 5 11
z România 7 5 1 1 8- 2 11
3. Cehoslovacia 6 2 3 1 12- 6 7
4. Italia 6 0 3 3 3- 9 3
5. Cipru 7 0 2 5 3-18 2

Mai sînt de disputat partidele : Cehoslovacia 
- Italia (16 noiembrie), Cehoslovacia - Româ
nia (30 noiembrie) țî Italia — Cipru (22 de
cembrie).

Obiectiv indenliuit! De 
1a această victorie si de 
la cele 2 nuncte obținu
te se va aborda — cu 
șanse reale — meciul 
de la Bratislava, cu Ce
hoslovacia. din 30 noiem- 

.brie. o adevărată finală 
a grupei a 5-a a Cam
pionatului european de 
fotbal. Un meci în care 
— reamintim — un sin
gur punct (deci un med 

egal) echivalează cu... bi
letele de avion pentru 
Paris, la turneul fi
nal al C.E. care se va 
desfășura vara viitoare 
în Franța.

Să ne întoarcem însă 
la toamna de acum. la 

acest noiembrie atit de 
furtunos pentru fotbalul 
românesc, cu emoții ex
treme si cu împliniri 
care se numesc Hamburg, 
Limassol...

Teribil de greu, acest 
med cu Cipru! Jucat 90 
de minute ne muchie de 
cuțit!

Dacă cei foarte opti
miști îsi închipuiau că 
partida tricolorilor pe 

.Insula Frumuseții1*. pe 
..Insula Afroditei*' sau. 
cum o numea Ilomcr, 
..Insula înnairesmată a 
florilor" va fi un plăcut 
ioc de agrement în care 
fotbaliștii noștri se vor 
impune ușor, gratie va
lorii lor superioare recu
noscute. desfășurarea în- 
tîlnlrii — după cum s-a o 
putut constata si in 
transmisia pe micul e- 
cran — ne-a trimis cu 
glndul la o altă viziune 
metaforică, la aceea de 
„Insulă a suferinței", 
așa cum apare în poezi
ile lui Byron. Nu, nu 
vrem în nici un caz să 
facem si noi poezie în 
acest comentariu care 
are obligația si rostul să 
snună lucrurilor pe nu
me. dar trebuie să re
cunoaștem că am suferit 
mult cu totii — jucători, 
antrenori, privitori Ia 
fata locului si acasă — 
pînă la REALIZAREA 
OBIECTIVULUI ACES
TUI MECI.

înainte de a ne referi 
la meciul prooriu-zis de 
pe stadionul Tsirion. ni

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

Simbătă după-amiază. 
pe marele stadion bucu- 
restean „23 August*, a- 
rena celor mai importan
te evenimente sportive 
din România iubitorii 
rugbyului — si nu numai 
ei — au trăit momente 
cu adevărat înălțătoare. 
Jucînd în compania u- 
neia dintre cele mai ce
lebre reprezentative ale 
sportului cu balonul ovaL 
rugbyștli noștri — exce
lent pregătiți — au făcut 
o partidă memorabilă, 
cîstigînd în fata faimoa
sei echipe a Tării Galilor 
cu 24—6 !! O victorie fă
ră precedent in fata e- 
chipei Tării Galilor, care 
în ultimii 14 ani a cu
cerit de 7 ori „Turneul 
celor 5 națiuni", compe
tiția de vîrf a rugbyului 
mondial, o victorie la ca
pătul unui meci aproape 
perfect în care românii 
au înscris 4 eseuri 1

Pentru noî. cei care am 
dorit si. ca atare, am an
ticipat succesul, ceea ce 
s-a petrecut în teren nu 
a constituit o ..surpriză 
cu totul neobișnuită*. 
Pentru galezi in schimb...! 
Dar să-l ascultăm mai 
bine no Clem Thomas. (Continua-- *- - V-ol/Continuare In vao a 8-a)

Arbitrul francez Ychă consfințește cel de al doilea eseu, realizat de Floriei 
Murariu Foto: Ion MIHĂICĂ

fostul strălucit interna
țional galez de acum trei 
decenii, actualmente zia
rist : „România a jucat 
azi exceptional, iar rug- 
byal românesc a obținut 
o mare victorie. Sînt de-a 
dreptul uluit. Peste o 
oră (n.n. simbătă ora 16) 
mă va chema Ia telefon 
„B.B.C.-U1". căruia tre
buie să-i dau un comen
tariu asupra meciului si 
nu știu ce le voi spune..."

Cum s-a ajuns la acest 
nou si răsunător succes 7 
Prin munca si printr-o 
mobilizare de excepție 
din partea tuturor celor 
implicați in victorie (ju
cători si tehnicieni lao
laltă). prin talentul si va
loarea incontestabilă. încă 
o dată strălucit exprima
te de rugbyștii noștri de 
frunte. O înaintare ro
mână puternică a domi
nat partida (tusa net !). 
răspunzînd cu brio locu
lui atît de percutant al 
galezilor (mai ales în pri
ma repriză) si ounînd 
treptat pe măsură ce mi
nutele treceau stăpînire

Dimitris CALL1MACH1

„ROMÂNIA ARE 
0 ECHIPĂ MARE!“

Meciul s-a terminat. 
Aplauze, din mii și mil 
de inimi care bat pentru 
rugbyul românesc. Aplau
dă, sportiv, și turiștU 
galezi. Traversăm gazo
nul spre cabine,' cu cei 
22 de ziariști britanici, 
trimiși ai tuturor marilor 
cotidiane și comentatori 
de radio și televiziuno 
care au transmis meciul 
„în direct" în Marea 
Britanie. Ne felicită cu 
toții : „România are o 
mare echipă !“, „In mar
gine sinteți fantastici!“, 
„Tactică desăvirșîtă", „b 
teribil să poți juca pe 
orice diapazon — și 1» 
forță, și tehnic, și cu 
determinare, și cu inspi
rație !“, exclamă unul 
sau altul, pronunțind nu
mele lui Dumitru, Mun- 
teanu sau Rădulescu. Un 
fost faimos jucător. Ge-

Geo RAEȚCH1

START ÎN tDIJIA A lV-a A „DACIADEI"

Ieri, pe stadionul „Tineretului", primele întreceri de cros din 
etapa de iarnă.

Reportajul în pag. 2—3

Handbaliștii noștri, în prim-planul internațional 

„SUPER-CUPA MONDIALĂ" LA BUCUREȘTI, 
O ONOARE PENTRU SPORTUL ROMÂNESC 
„Handbalul practicat de români cucerește toată lumea“

După ultimul fluier al arbi
trilor vest-germani Heuchert și 
Norek. cane punea capăt fina
lei de neuitat a Super Cupei 
’83 și consfințea victoria echi
pei României asupra tuturor 
campioanelor mondiale și olim
pice din istoria handbalului, 
entuziasmul publicului din i- 
mensa Westfalenballe din 
Dortmund • atins apogeul. Tri
colorii. tn frunte cu căpitanul 
lor Nicolae Munteanu, purtind 
in brațe prețiosul trofeu, au 
fost chemați de spectatori pe 
toate cele patru laturi ale sălii 

și au fost aplaudați frenetic 
pentru magnificul lor succes, 
pentru evoluția lor de excepție. 
Intr-adevăr, nimeni nu reușise 
pînă atunci să dispună, in răs
timp de 6 zile, de două ori de 
campioana lumii, reprezentativa 
Uniunii Sovietice, tn compo
nența căreia s-au aflat și Be
lov, și Gaghin, și Anpilogov, 
și Kideaev, și Kușnirluk. adică 
toți cei care cu un an in ur
mă. In aceeași sală clștigaseră 
titlul suprem. Și tot atît de a- 
devărat este că jocul echipei 
României din ultimele 40 de 

minute ale memorabilei finale 
fusese la cel mai înalt nivel 
de măiestrie, dincolo de ce vă
zuseră pînă atunci numeroșii 
tehnicieni prezenți in tribune.

Ecoul acestei izbînzi a fost 
extraordinar. Ziaristul vest- 
german Gerd Paschke nota : 
„Pentru mine a fost clar : Ro
mânia este principala favorită 
la medalia de aur a Jocurilor 
Olimpice de la Los Angeles".

Hristache NAUM

(Continuare ia pag 2-3)



„TINERETUL ROMÂNIEI
DOREȘTE PACEA1

în București a avut loc, 
aimbătă 12 noiembrie, un eve
niment cu Drofunde semnifica
ții oolîtîce de puternică vibra
ție patriotică.

„TINERETUL ROMÂNIEI 
DOREȘTE PACEA" — sub a- 
ceasiă deviză s-a desfășurat o 
Imnresionantă manifestare ncn- 
tru oace a reprezentanților ti
nerilor si eoniilor de ne tot cu
prinsul tării. Mii de tineri — 
muncitori țărani. intelectuali 
elevi si studenti — si-au dat 
intilnire in Capitală Dentru a 
exprima deplina si entuziasta 
lor adeziune Ia Dolitica internă 
Si externă a partidului si sta
tului nostru, nentru a da clas 
sentimentelor de deosebită a- 
preciere fată de strălucitele 
initiative de nace ale tovarășu
lui Nicolae Ceausescu, secreta
rul ceneral al Partidului Comu
nist Român oresedintele Re
publicii Socialiste România.

Ampla manifestare, organiza
tă de Uniunea Tineretului 
Comunist. Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
România si OreanizaUa Pionie
rilor. ce răspunde Apelului 
Frontului Democrației si Upi- 
tătii Socialiste, a constituit un 
nou prilej pentru milioanele de 
tineri si eonii ai României so
cialiste de a-si exprima recu
noștința fierbinte fată de eri
ja părintească a partidului. a 
tovarășului Nicolae Ceausesca 
Dentru tot: tinerii patriei. Den
tru strădaniile neobosite consa
crate edificării unei lumi a pă
cii. destinderii si înțelegerii in
tre popoare.

Grupurile de tineri reniti 
din judele. împreună cu repre
zentanții tinetetului bucureș- 
tean. au format o impresionan
tă coloană de peste 100 000 de 
demonstranți, la care s-au ală
turat numeroși cetățeni ai Ca
pitalei. animați de aceleași no
bile sentimente, de a apăra 
bunul cel mai de preț al ome
nirii — viata Demonstranții 
au străbătut bulevardele etn- 
trale. indreptindu-se apoi spre 
Palatul Sporturilor si Culturii,

După turnai rifcean al Diiiziei „A" de baschet (f)

~U" CLUJ-NAPOCA, NEÎNVINSĂ, 
ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI

BIMMCU V1LCEA, 13 (prin te
lefon). Previziunile asupra inte
resului și importantei celui de al 
treilea turneu al campionatului 
național de baschet feminin au 
fost Îndeplinite întocmai, afirma
ția fiind oglindită de numărul 
mare al meciurilor încheiate la 
diferențe mici, de unele surprize, 
precum și de clarificarea, In ma- 
re măsură, a disputei pentru ca
lificarea în grupa I—6; dar cla- 
•amentui va fi decis abia In lu
na ianuarie, la Tg. Mureș, unde 
▼a avea loc ultimul turneu al 
returului. Deocamdată să preci
zăm că echipa Universitatea 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca se a- 
flă pe locul I, cu 22 puncte (din 
tot atitea posibil»), ea fiind ur
mată în clasament de: 2. Voința 
București 21 p, 3 Crișul Oradea 
20 p, 4. Olimpia București 19 p. 
B. Politehnica C.S.Ș. î București 
H p, t. Universitatea Timișoara 
1® P, 7—9- Chimistul C.S.Ș. Rm 
VEcea, Mobila C.S.Ș. Satu Mare, 
Progresul Stir om București 15 p. 
19. C.S.U. Prahova Ploiești 14 p. 
11—12- Comerțul Lie. ..Bolyai- Tg. 
Mureș și I.E.F.S. C.S.Ș. 4 Bucu
rești 12 p. Subliniem Că forma
țiile „U- Cluj-Napoca (antrenor 
N. Martin) și Crișul Oradea (G. 
Mahler) au terminat turneul ne
învinse. Rezultate șl unele amă
nunte:

„U* CLUJ-NAPOCA — POLI
TEHNICA 75—57 (38—36). Desfășu
rată (ca toate meciurile de slm- 
bătă) p* o temperatură scăzută 
(care a Influențat negativ calita
tea Întrecerii), partida a oferit 
27 de minute de Joc echilibrat 
(scor 45—43 pentru clujertce), du
pă care fruntașele clasamentului 
■u sprintat irezistibil spre victo
rie, datorită evident mal bune! 
pregătiri fizice In acest sens, nu 
este lipsit de Importanță să sub
liniem că echipa Universitatea 
Cluj-Napoca a fost singura din
tre participantei- la turneul vtl- 
cean care a folosit diminețile li
bere pentru a se antrena pe po
tecile Dealului Capela ! Au tn- 
acris: Pali 30 Bolovan 18, Popa

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORME AZi
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 13 NO
IEMBRIE 1983. I. Arezzo — Pa
lermo X; n. Atalanta — Padova 
1; HL Cagliari — Cavese X; IV. 
Catanzaro — Como X; V. Cesena 
— Cremonese X; VI. Lecce — 
Bambenedettese X; VH. Monza — 
Em pol! 1; VUI. Pescara — PIs- 
tolese 1; IX. Trlestina — Cam- 
pobasso 2; X. Varese — Perugia 
i; XL Prahova — Gloria Buzău 
I; xn. Metalul Buc. — F.c.M. 
Bv. 2. Fond total de clștlgnrl : 
7S4.183 Iei. 

unde s-a desfășurat o impre
sionantă adunare.

In cuvinte pline de înflăcă
rare si patos revoluționar, vor
bitorii și-au demonstrat dorin
ța de a trăi intr-o lume a pă
cii si colaborării, o lume fără 
arme si războaie, exprimînd 
profunda lor gratitudine fată 
de statornica si neobosita acti
vitate a tovarășului Nicolae 
Ceausescu destinată salvgardă
ri; păcii, eliminării pericolului 
de război. încetării cursei înar
mărilor si înfăptuirii dezarmă
rii. in primul rind a dezarmării 
nucleare, edificării unui viitor 
pașnic si prosper pentru toate 
popoarele.

într-o atmosferă vibrantă, de 
puternic entuziasm tineresc si 
deplină angajare patriotică, 
participanta au adresat to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republici; Socialiste România, 
Mesajul tinerei generații a 
României socialiste, prin care 
se exprimă hotărirea fermă a 
întregului tineret al patriei de 
a milita neabătut pentru în
făptuirea exemplară a politicii 
interne si externe a partidului 
si statului nostru, a indicațiilor 
si orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

în continuarea adunării, to
varășa Ioana Lăncrăjan. se
cretar al C.C. al U.T.C.. a dat 
citire Scrisorii adresate de par- 
ticipantii la manifestarea „Ti
neretul României dorește pa
cea* secretarului general al Or
ganizației Națiunilor Unite.

în încheiere, tovarășul Nicu 
Ceaușescu. secretar al C.C. al 
U.T.C.. a prezentat Apelul a- 
dreșat organizațiilor naționale, 
regionale și internaționale de 
tineret din Europa cu care U- 
niunea Tineretului Comunist, 
Uniunea Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România și 
Organizația Pionierilor întrețin 
relații de colaborare, expresie 
a dorinței de a întări solidari
tatea eu tinerii de pretutindeni, 
de a acționa uniți pentru apă
rarea păcii pe planeta noastră.

11, Kirr », Kiss 3 pentru învin
gătoare, respectiv Bărăgan ■» 
lonescu 11, Prâzaru-Mathe 10 
Pirșu 4, Chvatal 0, Keresztesi 4, 
Netolitzchi 2, Tocata 2. Arbitri • 
A. Atanasescu șl c. Citanescu.

CHIMISTUL — PROGRESUL 
66—66 (45—34). Conținuind buna 
comportare avută ta etapele an
terioare, tinerel- baschetbaliste 
de la Chimistul au repurtat un 
frumos succes, la capătul unei 
intflnirl pe care au controlat-o 
permanent ca manieră de joc și 
ca scor. Demnă de menționat a- 
titudinea fostei internaționale 
viorica Ciocan, de la Progresul, 
care, la sCrșitul meciului, a fe- 
Ucitat-o pe junioara Paula Mi- 
săilă pentru victoria echipei șl 
prestația ei. Au marcat: Barbu 
3», Petre 22. Misilli 10. Duțu C 
pentru Învingătoare. respectiv 
Măringuț 14. Pușcațu 12, Simioa- 
“* 12, Ciocan 18, Alixandru I. 
Ivănescu 4. Arbitri: A- *„.«c- 
ro rt C. Cătăneseu.

VOINȚA — POLITEHNICA 
50—57 (ÎI— 28). Campioanele țârii 
au deținut permanent inițiativa, 
doar spre final formația Politeh
nica reușind să refacă din han
dicap, fiind chiar la un pas de 
egalare. Au înscris: Borș 1Ș, Po 
peacu 12, Hegheduș J, Grecu 8 
Vasile 4, Strugaru 4. Filip 5 perU 
tru Învingătoare, respectiv prâ- 
iaru-Mathe 14. Bărăgan 10. Neto- 
titzehi 2. Tocata 8, Pîrțu S Făgă- 
rășanu 4. lonescu 2. Chvatal 2. 
Keresztesi 2. Arbitri: C. Dumi
nici» și C. Corneliu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— I.E.F.S. 73—64 (25—21). CR1ȘUU
— COMERȚUL 72—65 (38—35). MO
BILA — C.S.U. "64—56 (32—32), VO
INȚA — O LIMP'A 62—80 (34—301. 
MOBILA — COMERȚUL 87—6 
(37—32). OLIMPIA — CHIMISTUL 
71—63 (34—38). UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA — PROGRESUL 
70—61 (35—26). „U- CLUJ-NAPO
CA — C.S.U. 82-47 (32—22). CRI
ȘUL — I.E.F.S. (38—36).

Dumitru STÂNCULESCU 
Pavel GIORNOIU - coresp.

® NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES DIN 13 NOIEM
BRIE 1983. FAZA I: extragerea 
I: 10 13 14 44 25 30 33 18; extra
gerea a n-a: 37 6 16 28 30 23 26 
13; extragerea a m-a: 1 5 36 2 
« 9 28 8. FAZA A n-a: extrage
rea a IV: 33 21 26 20 8 4; extra
gerea a V-a: 38 33 20 44 II 4; 
extragerea a Vl-a: 15 30 8 42 11 
I. Fond total de clștiguri: 1.132.250 
lei.

0 ZI FRUMOASĂ PENTRU CEI CE IUBESC Șl PRACTICĂ SPORTUL
Stadionul Tineretului din Ca

pitală a fost ieri inundat de 
soarele blind al toamnei tlrzii 
și de mii și mii de tineri bucu- 
reșteni care îndrăgesc mișcarea 
In aer liber, exercițiul fizic și 
sportul, de acea atmosferă săr
bătorească specifică momente
lor importante atmosferă în 
care s-a deschis cea de a 4-a 
ediție a etapei de iarnă a com
petiției sportive naționale „Da- 
ciada". La ceremonia noului 
start în această mare întrece
re polisportivă de masă. pe 
„centralul" stadionului s-au 
aliniat fn ritmurile fanfarei 
reprezentanții amatorilor de 
sport din toate sectoarele Ca
pitalei si din. Sectorul agricol 
Ilfov, tineri aspiranți la laurii 
performanței din principalele 
unităti sportive bucureștene. 
Imbrăcați fn costume multico
lore și purtînd steaguri roșii și 
tricolore, precum si steagurile 
albe ale ..Daciadei", alături de 
stemele patriei și partidului. 
Defilarea lor. tn acordurile 
unor cfntece sportive, a reținut 
atentia asistentei prin aceea 
că si la acest capitol a exis
tat caracterul de concurs, pri
mele locuri la interpretare (și 
premiile cuvenite) fiind acor
date. de un juriu special con
stituit, detașamentelor Sectoru
lui 4 (locul I pentru frumoasa 
interpretare a imnului „Da
ciadei"). sectorului 3 (alcătuit 
de un grup de sportivi de la 
întreprinderea .33 August") și 
Sectorului agricol Ilfov.

ECHIPELE CLUBULUI STEAUA, CAMPIOANE NAȚIONALE1 7

LA SPADĂ (pentru a 25-a oară!) Șl SABIE I
Odată cu desfășurarea etapeî 

a III-a a diviziilor naționale 
-A“ si _B* la SDadă si sabie, 
s-a lâsat cortina Dește sezonul 
competitional 1983 rezervat se- 
oiorilor (iuniorii îsi vor de
semna campionii si formațiile 
laureate la sfirsitul acestei 
luni).

Disputele de sîmbătă si dumi
nică. din sala Floreasca din 
Capitală, au avut polul de in
teres In prima parte a clasa
mentul ui la sabie si In subsolul 
Întrecerii spadasin tier. Pentru că 
la sabie, unde multipla cam- 
oioană națională si laureata a 
întrecerilor continentale. Stea
ua. nu mai putea pierde titlul 
in urma consistentului avans 
avut după etapa precedenta, 
disputa dintre formațiile Trac
torul Brasov si Dinamo Bucu
rești — aflate la egalitate H4 
o) Înaintea Întrecerilor de a- 
cum — ■ pentru celelalte locuri 
de pe podium a suscitat un In
teres deosebit SL. spre lauda 
componentilor celor două echi
pe. derbyul etapei a corespuns 
integral. Meciul a stat tot timpu: 
sub semnul echilibrului, sabre- 
rii brașoveni conducind oină la 
îumătatea întrecerii, tind d;na- 
movistii' au luat Dentru prima 
si ultima dată conducerea (5—4). 
In continuare. Tractorul lua 
mereu avans, insuficient. însă 
nentru a considera zarurile a- 
runcate. oehtru ca ab:a In fi
nal. clnd antrenorul M. Ticusan 
l-a Înlocuit oe CosSin eu Oan- 
eea. brașovenii să încline balan
ța In favoarea ’.or. Ultimul asa? 
al lntilnirii. oei dintre lideri- 
tinerei renerații. V. Szabo (19 
ann si J- Medra^oniu (1« ani), 
a fost deosebit de promițător 
prin valoarea celor doi compe

„SlIPER-CUPA MONDIALĂ" LA BUCUREȘTI |
(Urmare din pag 1)

Iar Rainers Dahners, In „Neue 
Rhein Zeitung", după ce-i elo
giază pe Nicolae Munțeanu si 
pe colegii .sâi. își ilustrează 
articolul cu o fotografie a lui 
Vasile Stingă aruneînd cu suc
ces la poarta echipei Uniunii 
Sovietice, notind că handbalis
tul român este „unul dintre cei 
mai buni ai lumii". Ziaristul 
italian Roberto Lucignani, edi
tor al revistei de handbal din 
peninsulă, ne spunea după fi
nală. realmente entuziasmat : 
„Un astfel de handbal, cum au 
practicat românii cucerește toa
tă lumea. Doresc să-l vadă 
și concetățenii mei. Cu sigu
ranță l-ar iubi ca și pe fotbal. 
Vă felicit din toată inima și 
aștept cu nerăbdare să vă a- 
plaud pentru victoria finală de 
la Los Angeles*.

Impresionați de jocul hand- 
baliștiloc români, numeroși re
prezentanți ai diferitelor fede
rații naționale si-au dorit să-i 
aibă oaspeți pe acești virtuozi. 
Astfel, la conducătorul delega
ției, Alexandru Mogoș, și la an
trenorii Nicolae Nedef și Radu 
Voina s-au prezentat cu invita
ții specialiști din Franța, Da-

A fost frumos ieri pe „Ti
neretului". Și pentru că festi
vitatea deschiderii etapei de 
iarnă a competiției naționale în 
Capitală venea după primii 
fulgi de nea căzuți. parcă sim
bolic. fn ajun șj pentru că 
n-a lipsit soarele, și pentru că 
la festivitatea noului start au 
venit multi, foarte mulți copii, 
acum anonimi, dar miine, poa
te. viitori mari performeri ai 
sportului nostru.

A fost frumos si pentru că 
festivitatea marii competiții de 
masă succeda unor recente 
splendide succese internaționale 
ale reprezentanților României, 
remarcate și în alocuțiunea sa 
de președintele C.M.E.F.S., 
Nicolae Stancu, care le ura ce
lor mai tineri participanți la 
„olimpiada românească" să de
vină demni urmași ai valoroși
lor noștri sportivi de astăzi, 
care ne-au bucurat cu succe
se de prestigiu la gimnastică, 
handbal, fotbal, rugby... A fost 
frumos și pentru că primele 
concursuri de cros ale noii 
ediții a „Daciadei" — cîștiga- 
te de Maria Garoafă (Șc. gen. 
165. sector 4). Mihai Barcău 
(Șc. gen. 91, Sectorul agricol 
Ilfov) la categoria 11—12 ani ; 
Marilena Lazăr (Lie. ind. 11. 
sector 1). Marius Langoris (Șc. 
gen 65, Sectorul agricol Ilfov) 
la categoria 13—14 ani ; Liliana 
loniță (Lie. ind. ..23 August". 
Sector 3), Emil Baltă (Lie. ind. 
14. Sector 4) la categoria 13—14 
ani ; Doina Ilic (Lie. energ.

titori. mai experimentatul Sza
bo cis ti Hind cu 5—< (ei a re
purtat. dealtfel. 4 v) si stabilind 
scorul final : 9—7 pentru Trac
torul. Astfel, in urma acestei 
victorii, formația de la poalele 
Tlmpei si-a asigurat medaliile 
de argint, permitîndu-sl chiar 
în ultimul meci, cel cu echipa 
campioană. Steaua să nu-1 mai 
introducă De planșă De trăgă
torul său «nr. l.“ V Szabc 
care, dealtfel. începi nd cu ediția 
următoare a campionatului. va 
evolua sub culorile clubului 
militar bucurestean. De consem
nat faptul că In meciul Steaua 
— Dinamo, cindva derbyul cam
pionatului. echipa din sos. Ste
fan cel Mare a evoluat fără 
internaționalul Pantelimonescu. 
cu Frunză — prezentă formală 
(• v). in schimb Medraeoniu a 
rfstigat la Filipoiu (5—2) si 
Păun eseu (5—1)! Pentru Steaua, 
cel mal bun s-a dovedit recen
tul dstigător al -Cupei Româ
niei-. Al. Cbiculiță.

Iată clasamentul final si re
zultatele etapei Diviziei _A- la 
sabie : 1. Steaua 30 d (11—5 cu 
Tractorul, Dinamo și Voința- 
13—3 cu _Poli“. 15—1 cu Pro
gresul). 2. Trac*orul Brasov 22 
□ (9—7 cu Dinamo si Voința. 
10—6 cu -Poli-. 14—2 cu Pro
gresul). 3. Dinamo 20 o (9—7 cu 
Voința si -Poli-. 14—2 cu Pro
gresul) . 4 Voința Slobozia 10 d
(1—5 cu -Poli-. 15—I cu Pro
gresul). 5. Politehnica Iasl 8 d 
(13—3 cu Progresul). 6. Progre
sul Buc. 0 d. Au retroeradat : 
„Poli- Iași si Progresul, d n Di
vizia _B“ promovînd Victoria 
Cărei si Centrul dc tinerel Trac
torul Erasov.

In întrecerea spadasinilor 
după etapa anterioară. In care Paul SlĂVESCU

nemarca și Elveția (elvețianul 
Peter Latman ne mărturisea 
„De cînd așteptăm selecționata 
României la "la turneul celor pa
tru» și cit ne-am bucura acum 
pentru acceptarea invitației !“) 
și din alte țări. Firește, pe loc 
nu s-a putut răspunde deci! 
invitației municipalității ora
șului Dusseldorf pentru un joc 
de demonstrație in după-amia- 
za zilei de 8 noiembrie. La re
cepția oferită fn onoarea hand- 
baliștilor români. venerabilul 
primar al orașului de pe Rhin 
spunea în calda sa alocuțiune : 
„Duminică m-am întors dinlr-o 
călătorie in străinătate. Spre 
bucuria mea am mai apucat să 
văd pe micul ecran repriza • 
doua și prelungirile fascinantei 
finale a Super Cupei Mondia
le. Mi-an plăcut mult și Mun- 
teanu, pe care-1 socotesc colo- 
ral, și Stingă, și Berbece, ți Du
mitru, dar cel mai mult mi-a 
plăcut echipa României in în
tregul său. tncintătoarea evo
luție a echipei dv ne-a apro
piat și mai mult handbalul de 
inimi. Chiar dacă nu m-afi au
zit, să știți că v-am aplaudat 
pentru marea și nespus de 
frumoasa voastră victorie. încă 
o dată : bravo

Cucerirea Super Cupei cam

Buftea. Sectorul agricol Ilfov) 
și Virgil Brinaru (Lie. ind. 16, 
Sector 1) ia categoria 17—19 
ani — au constituit si de aceas
tă dată punctul central al 
competițiilor ele fiind urmate 
de demonstrația de mare in
teres fn rîndul copiilor făcută 
de alergătoare de renume mon
dial, cum a fost ieri, vedetă 
incontestabilă și cîștigătoare a 
cursei demonstrative pe 800 de 
metri. Maricica Puică, asaltată 
pur si simplu, la sfîrșit, de 
admiratori si amatori de auto
grafe...

Au fost frumoase, spectacu
loase si disputele tinerilor ci
cliști bucureșteni. dominate de 
reprezentanții Voinței, Gb. Fl- 
lip si V. Pavel, și ale micilor 
șahiști — vreo 200 la număr, 
care au dat replica maestrului 
I. Bucșe (Universitatea), can
didatei de maestru Viorica Ursu- 
leac (Calculatorul) si profeso
rului C. Năstase ‘de la C.S.S. 1, 
tn simultanul organizat de har
nicul metodist FI. Garfunker 
— ale participantilor la șta
feta aplicativă, sau ale mode- 
liștilor care au demonstrat deo
potrivă pasiune si măiestrie 
tehnică, precum si întrecerile 
echipelor de volei. handbal, 
rugby care au întregit atracti
vul program festiv, urmărit cu 
interes de cei ce si-au petrecut 
timpul liber pe arenele ..Da
ciadei- si fn iurul lor. ieri, 
la „Tineretului"...

, Aurelian BREBEANU
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Steaua se desprinsese deia în 
cîstigâtoare. dar si echipele 
LE.F.S. si C.S.U. Tg. Mures lua
seră serioase opțiuni pentru 
următoarele locuri în clasament, 
momentele de sușpehse rămăser- 
seră in disputa dintre forma
țiile C.S. Satu Mare si Electro- 
Dutere Craiova, pentru evitarea 
retrogradării (ultima clasată. 
Farul, nemaiavind. practic, san- 
se de scăpare). Disputa nu s-a 
tranșat Insă, cum se prevedea 
initial. în meciul lor direct (în
cheiat. dealtfel la egalitate per
fectă. 6—8. 63—63 t.d.). ci prin
kjeul celorlalte rezultate. for
mația craioveană obtinînd două 
victorii. în timp ce sătmărenii 
au pierdut în linie

Echipa Steaua a intrat în po
sesia titlului de campioană na
țională. înregistrînd Ia această 
ediție un frumos iubileu: al
25-lea succes consecutiv în Di
vizia .A-, Felicitări !

Iată clasamentul final si re
zultatele etapei în Divizia „A“ 
la spadă : 1. Steaua 30 d (9—7 
cu I.E.F.S.. C.S.U Tg. M. si 
C.S. Satu Mare. 10—4 cu Elec
tro. 12—4 cu Farul). & 
I.E.F.S. 22 d (12—4 cu C.S.U. 
9—7 cu (^.S Satu Mare si Elsc- 
tro. 10—6 cu Farul). 3. C.S.U. 
Tg. Mures 14 n (11—5 cu C.S. 
Satu Mare. 9—7 cu Farul). 4. 
ElectroDutere Craiova 11 d 
(10—6 cu C.S.U.. 11—5 cu Elec
tro. 6—6 cu C.S. Satu Mare). 5. 
C.S. Satu Mare 7 p. 6 Farul 
Constanta 6 p (11—5 cu C.S. 
Satu Mare). Au retrogradat C.S. 
Satu Mare si Farul, nromovînd 
din Divizia ..Bw Olimpia Craio
va si C.T.A.S. București.
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I
I
I 
I
I
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pionilor mondiali și olimpici ■ 
este o mare performanță a I 
handbaliștilor români, a spor- ■ 
tulul românesc. O performanță 
care a fost și este încă admi- I 
rată și aplaudată pe mapa- | 
mond, un succes care ridică și 
mai mult cota acestui sport, o | 
victorie care se adaugă tezau- I 
rului de izbinzi ale mișcării 1 
noastre sportive. Pentru t<?t . 
ceea ce au făcut, pentru admi- | 
rabHa lor abnegație, pentru 1 
voința lor de neînfrînt. sporti
vii care ne-au reprezentat la I 
această mare Întrecere a spor- | 
tulul mondial, antrenorii și teh
nicienii (Nicolae Nedef, Radu | 
Voina, Cornel Penu, Mihai Co- I 
jocaru, dr. Eugen Craioveanu), “ 
federația de specialitate (pee- . 
ședințe — prof. univ. Ioan I 
Kunst-Ghermănescu, secretar I 
responsabil — Lucian Grigo- 
rescu), cluburile sportive care I 
au dat jucători lotului (Steaua g 
— 6, Dinamo București — 5, 
H O. Minaur Baia Mare — 2, > 
Politehnica Timișoara — 1 Si I 
Știința Bacău — 1) merită cal- * 
de felicitări. Handbalul ne-a _ 
mal adus o mare bucurie gi, I 
desigur, se pregătește asiduu I 
să ne-o ofere și pe aceea a 
victoriei de la Jocurile Ollm- | 
pice ’84. I
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'lalistilor 
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oxisenul 
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echipelor 
:L..
rezentat 
tră. mc- 
a jocu- 
: echi-

aștep- 
■rioți să 
"aeeput. 
Rentau
K-e a- 
r si o 
•ia) să 

A fost 
re echi- 
dtă. on- 
contre*. 

vut nici 
>a noas- 
i gîndii 
a doua 

. eu al- 
directie. 
- intro- 
abor — 

tocmai

t puține 
Iacă lo- 

excep- 
dn. 22 

prin 
arte ne

riculoase a 
fi rămas... 
de marcaj, 
lat pentru 
Cămătarii (neatent
înainte al apărării 
dacă am fi condus 
1—0 de la jumătatea primei 
reprize ouate că întreaga evo
luție a echipei noastre ar fi 
fost alta. Așa insă au apărut 
doar citeva faze mai interesan
te oină la pauză (Cămătaru — 
..cap“ peste poartă, min. 26. 
Coraș — șut alături de pcaită 
în min. 31). In repriza a doua 
jocul se schimbă in mare mă
sură. evoluția fotbaliștilor noș
tri fiind marcată pozitiv de in
troducerea lui Hagi care alear
gă pe tot terenul si ..schimbă 
vitezele" atacului nostru. ale 
cărui acțiuni cresc in periculo
zitate. 
48) si 
două 
rîndul__ _____  _  ,____  ___
te periculos In min. 61, Con- 
stantinou resoingînd cu __
dificultate șutul lingă bară al 
fotbalistului nostru. Este apoi 
rîndul lui 
se remarce 
dachis.

tacul 
mai insistent, 
trant 

oerea lui 
cununat 
în min. 
carte, 
plar în 
deseori 
este angajat bine de o pasă a 
lai Boloni, joacă excelent min
gea lingă linia de corner de 
□nde contrează perfect în fa
ta porții Constanlinou este a- 
tent la Cămătaru. dar mingea 
il depășește pe craiovean si la 
intilnirea cn ea apare BOLONI 
(simbătă. fără greșeală’), care 
nu numai câ lovește puternic 
balonul cu capul, clar îl si pla
sează — imparabil — sub ba
ră. în coltul porții. înscriind 
un gol splendid! Boloni. care 
a marcat golul victoriei cu Ita
lia. Boloni. care înscrisese din 
lovitură liberă golul anulat în 
prima repriză. Boloni marchea
ză si golul victoriei la Limn- 
ssol. golul ..semifinalei cu Ci
pru". gol care ne poartă marile 
speranțe la 
Bratislava.
din ultimii doi ani ai fotbalu
lui românesc. Nu e vorbă, am 
tremurat pină în minutul 90. 
șutul extrem de periculos al 
lui Mavris din min. 89 (cînd 
mingea s-a dus ghiulea ne Un
gă poarta lui Lung) înghetîn- 
du-ne sîngele in vine...

Sigur că despre acest meci 
se not spune multe lucruri. 
Remarcind apărarea imediată, 
în care doar Rednic (cu febră 
înainte de joc) a fost mai sters 
vom sublinia încadrarea per
fectă a lui Nicolae în sistemul 
defensiv, stoperul de marca! 
dinamovist fiind foarte util — 
alături de excelentul Stefănes- 
cu — prin exactitate, sobrieta
te. eficientă oe o rază de ioc 
mare (situație de concurentă 
care-1 va ambi.iona. fără îndo
ială. pe Isrgulescu. care ră- 
mine același jucător valoros). 
De la mijloc s-au detașat B6- 
I3ni si Klein a căror evoluție 
a fost determinantă in obține
rea victoriei. Fără Îndoială, 
meciul de la Lima sol nu poa
te fi privit decît In relație di
rectă cu partida de la Bratisla
va menită să dea ultimul — 
si cel mai important — răspuns 
pe care-1 așteaptă 
fotbalul românesc.

evident 
noștri 

datoria 
eu o 

i angajament total pen- 
o victorie necesară ca

După ce Savidis (min. 
Klein (min. 57) ratează 
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pene-

mai 
mai 

si prin introdu- 
Qabor. este în- 

în sfârșit 1 —
78 de o acțiune ca la 
Klein, luptător exem- 
tot meciul (trSgînd a- 
toată echipa după eD.

partida de 1» 
meciul-meeiurilor

de doi ani

că fotba- 
si-au fă- 

sîmbătă, au 
mare dăruire

Este 
liștii 
cut 

luptat 
și un 
tru < 
aerul și ca apa. dar la Bratis
lava jocul lor TREBUIE să se

amicală de juniori II

U.R.S.S. 2-0 (1-0)
tele fon), 
le două 
it pe o 
•ece. In

rapid 
r a ju- 

supra- 
ilVU * 
loviln- 

Repriza 
intă in- 

Leu. 
iniat la 
li si a 
t 
mă ba- 
skas Si 
u) au 
d echi- 
nin. 62: 
avansat
a een- 

i HAR- 
a reluat

imparabil in plasă: 2—0. Din 
acest moment si oină !n final 
tricolorii se 
tocului, ei 
mari ocazii 
66). Cirstea 
(min. 79). 
victoria echipei noastre.

Arbitrul 
dus foarte 
formații: 
(min. 72 
MIHAI.I. Cirstea. Pojar (min. 
27 Achim) — Pistol (min. 77 
Szekeli). Năstase (min. 49 Bo- 
baru — PROȘTEANU. Henzel, 
HARȘANI. Cadar (min. 41 Bo- 
zesan; min. 71 Badea). U.R.S.S.: 
Kazlauskas — Mirzoian. DIUL- 
DIN, Minibaev. Pasco — Kara- 
petean (min. 52 Gagloev). Skli- 
arov. KUJLEV. Bublianskas — 
Ciucearauli (min. 41 Gușin), 
Savcenko. (L.D.)

vor afla la cîrma 
ratind alte trei 
prin Harsani (min. 
(min. 70) si Chivu 
Absolut meritată

Radu Matei a con- 
bine următoarele 

ROMÂNIA: LEU
Voicilâ) — CHIVU,

CU CIPRU!
CIPRU 0
ROMÂNIA 1 (0)

Stadion „Tsirion-; teren greu; timp 
favorabil; spectatori - circa 13 000. 
Șuturi: 7-10 (pe poarta: 2—3). Came
re: 3—3. A marcat: BOLONI (min. 77).

CIPRU: CONSTANTINOU - Miami- 
I iot is, PANGIARAS, KEZOS, Erotokri- 
tou — Tinghîs, SAVIDIS, langudakis 
- Kounas (min. 65 Mavris), Fotis 
(min. 78 Dimitrou), Teofanus.

ROMANIA: LUNG - Rednic, ȘTE
FAN ESCU, NICOLAE. UNGUREANU - 
Țicleanu. BOLONI, KLEIN, Muițescu 
(min. 46 HAGI) - Câmâtaru, Coraș 
(min. 73 Gabor).

A arbitrat bine Ronald Bridges 
(Țara Galilor).

ridice la un nivel tactic și 
tehnic mai ridicat, pentru câ 
echipa Cehoslovaciei este, fără 
îndoială un adversar mult mai 
puternic. Pînă la acel meci, să 
notăm citeva din opiniile ex
primate imediat după meci, la 
Limassol de...
...MIRCEA LUCES CU (care, cu 

exigența-i recunoscută, a făcut, 
imediat după meci, o analiză cri
tică cu jucătorii a evoluției lor): 
„A fost foarte greu. Terenul a 
fost dificil, adversarul s-a an
gajat cu o ambiție surprinzătoa
re, necesitatea de a marca a fă
cut ca jucătorii noștri să se pre
cipite, să se grăbească, tensiu
nea era din ce in ce mai mare 
pe măsură ce se scurgeau minu
tele, obișnuitul nostru joc de 
pase nu a mai funcționat ca altă 
dată. Totuși, echipa a luptat cu 
toată dăruirea, ceea ce i-a și adus 
în cele din urmă victoria. Evi
dent că la Bratislava trebuie să 
jucăm de două ori mai bine, mai 
stăpîni pe mijloacele noastre 
reale pentru a ne califica. Am 
speranțe și Încredere în această 
calificare*.

...MIRCEA RADULESCU (antre
nor secund): „Luptă teribilă, pe 
care am cîștigat-o foarte greu, 
dar pe merit, Bolfini șl Klein a- 
vlnd un aport hotărîtor In obți
nerea celor două puncte vitale 
pentru noi".

...ȘTEFĂNESCU: „Toate meciu
rile de calificare sînt foarte 
strînse și cu atit mai mult cele 
dinaintea liniei de sosire. Miza 
mare ne-a dominat in partida cu 
Cipru, iar scurgerea timpului 
ne-a apăsat din ce !n ce mai 
mult. Cu toate acestea, am în
credere în calificarea noastră, la 
Bratislava, unde ne vom juca, 
mulți dintre noi, «meciul vieții». 
Un meci pe care nu avem voie 
să-1 ratăm !*

...BOLONI: „Deși am marcat 
două goluri care ne-au adus vic
toria, în partidele cu Italia și cu 
Cipru, gîndul care-mi revine me
reu în minte este cel al marîl o- 
eazîî ratate în partida cu Ceho
slovacia de la București, cînd 
am avut golul în picior... De a- 
ceea mă obsedează revanșa de la 
Bratislava ! Am muncit prea 
mult pentru această calificare ca 
s-o scăpăm în ultimul ceas*.

...LUNG; „în ultimele 7 parti
de oficiale Inteqpționale am pri
mit un singur gol, din 11 metri, 
în meciul cu Cehoslovacia de la 
București. Voi face totul ea la 
Bratislava să nu iau gol. Am 
mare încredere în toată echipa 
noastră. în lupta și în dăruirea 
el 'pînă la capăt î“

IERI, IN DIVIZIA „8“
SERIA I

PRAHOVA PLOIEȘTI - GLORIA 
BUZĂU 2—0 (1-0)

PLOIEȘTI, 13 (prin telefon).
Pe stadionul «Petrolul* din 
Ploiești. oe un timD frumos. 
6.000 spectatori (printre care si 
multi buzoieni) au venit să va
dă această partidă, au venit să 
vadă liderul.. Dar pînă la urmă, 
toti aveau să aplaude echipa 
ploiesteană (echipă fără antre
nor. ea fiind condusă de jucă
torul Nistor). care a realizat un 
meci frumos, a învins clar, au 
2—0 (1—0). si care poate fi ne
mulțumită fiindcă putea înre
gistra un succes de proporții. 
Buzoienii trebuie să se felicite 
(dacă pot) că au scăpat atît de 
ușor, prestația acestei echipe 
constituind o adevărată decep
ție. cu excepția portarului Cris
tian. care în min. 13. 70 si 90. 
a scos goluri ca și făcute, 
și a fundașului Comănescu. Să 
mai spunem că oloiestenii au 
mai ratat cîteva ocazii clare 
(Nistor — min 22 : Vasile — 
min. 24. sut de la 7 m. peste 
poarta go^lă : N. Tudor — min. 
39). Dealtfel, ca să vedeți cum 
au stat lucrurile, iată -cifrele 
tehnice*: suturi : 18—5 (pe
poartă: 8—0): cornere : 5—0.
Prahova a avut meciul la dis
creție, a pasat cînd a vrut și 
cum a vrut si a trecut cu ușu
rință de un partener greoi, fără 
vlagă, care n-a tin ut la blazo
nul său de lider. Sumulanschi. 
de pildă a fost de nerecunos
cut și i-au ținut companie Cra
mer. Mircea. Prodan si toti 
ceilalți. Cu două ocazii într-un 
meci (min 23 — Tică si min. 
63 — Sumulanschi). Gloria nu
putea aspira la mai mult. iar 
evoluția ei a constituit pentru 
conducătorii clubului buzoian 
un mare semn de întrebare. Fi
nalul de ioc a găsit-o * ne Pra
hova în atac, dar mulțumiți de 
victorie (goluri marcate de NIS
TOR. în min. 2, șl N. TUDOR, 
în min. 62). N. Tudor, FI. Nicolae 
si Vlad. nu s-au mal concentrat 
în situații extrem de favorabile. 
Arbitrul N. Dlnescu (Rm. VH- 
cea) a condus bine formațiile: 
PRAHOVA : Focșeneanu (min. ’ 
90 G. Tonescu) — Roșu. Mihăl- 
lă. SOTTR. ANGELESCU — 
VLAD V Constantin. Fl. Ni
colae — E. VASILE (min. 89 
Lefter), Nistor, N. Tudor. GLO
RIA : CRISTIAN — COMÂNES- 
CU. Mircea. Petrache. Stăncîu- 
lescu — Tică (min. 70 Ghlzdea- 
nu). AndrieseL Balaur (min. 45 
Zahiu). Prodan — Sumulanschi. 
Cramer.

Constantin ALEXE
GLORIA BISTRIȚA — PARTI

ZANUL BACAU 6—0 (3—0) : D
Florian (min. 2), Constantinescu 
(min. 6), Dănilă (m!n. 17, 75 și 
77) și Kortesl (min. 47).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
CHIMIA FĂLTICENI 3—0 (2—0) : 
Sima (min. 18 și 32) șl Mangala
giu (min. 51).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA — 
C.S.M. BORZEȘTI 3—1 (2—1) :
Petrache (min. 7 din 11 m). Dră- 
gol (min. 42), Iuga (min. 76). 
respectiv Pandichl (min. 43').

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — C.S. 
BOTOȘANI 1—1 (1—1) : Filimon
(min. 45) pentru Dunărea, Epure 
(min. 12) pentru C.S.

OLIMPIA RM. SĂRAT — UNI-

In „Cupa Balcanica" Intcrcluburl

BtROf sum ZAGORA - f. C. ARGEȘ 2-1 (1-0)
Simbătă dubă-amiază. la Sta

za Zagora. reprezentanta noas
tră in actuala ediție a ..Cupei 
Balcanice". F.C. Argeș, a sus
ținut Dartida-retur cu echipa 
locală Beroe. gazdele obtinlnd 
victoria cu 2—1 (1—0). Debut 
favorabil al jucătorilor bulgari 
care in min. 6 deschid scorul 
prin GADZEV, după o dublă 
indecizie Moiceanu — Tulpan 
1—0. Pitestenii acuză socul, 
amplificat după două minute 
Si de situația irosită de Jurcă 
(luft la 10 m. în urma centră
rii lui Nica). astfel încit asis
tăm in continuare la o supe
rioritate teritorială a echipei 
Beroe. ofensiva ei fiind Insă 
stopată de blocul defensiv pi- 
testean. bine condus de Stan- 
cu. Cantonată mai tot timpul 
în propria jumătate de teren, 
formația argeseană construiește 
anevoie, angajările spre cele 
două vîrfuri sînt la discreția 
fundașilor locali, care, trebuie 
spus, au apelat destul de des 
la procedeele jocului de inti
midare sub privirile îngădu
itoare ale arbitrului. SI. totuși, 
în min. 38 putea fi 1—1. dar 
Ignat a ratat o Imensă ocazie, 
doar cu portarul în fată, el a 
preluat greșit o pasă ideală a 
lui Jurcă. Peste trei minute, 
Cristian are o . intervenție sa
lutară la pătrunderea iul Ba- 
cenkov.

La relusre. pitestenii încep 
mai bine. însă Ignat intră din 
nou în nrim-planul... ratărilor, 
irosind alte două bune situații: 
reluare pe lingă bară, de la 4 m 
(min. 43). șut peste bară de la 
12 m (min. 50). O nonă inexac
titate a defensivei (Cristian a 
ieșit neinspirat. ratind Inter-

BEROE STARA ZAGORA 2 (1)
F. G ARGEȘ 1 (0)

Stadion Municipal ; teren bun ;
Hmp friguros ; spectatori — circa 
5 000. Șuturi : 13-7 (pe poartă : 7—2). 
Cornere: 9—3. Au marcat: GADZEV 
(min. 6 ?l 40), respectiv IGNAT 
(min. 61).

BEROE : Kostov - Kasherov. Vel- 
cev, Mincev, Gheorghev — Stoianov, 
Llpenskl, TANEV - Bacenkov (min. 
44 Dragalov; min. 88 Ivanov), GAD
ZEV, PETKOV.

F. C. ARGEȘ r Cristian - Voîcu 
(min. 78 D. Zamfir), Moiceanu, 
STANCU, Tulpan - M. ZAMFIR, Ba
dea (min, 80 Toma), lovănescu. Ignat 
- Jurcă, Nica.

A arbitrat satisfăcător G. Kaukou- 
lakl (Grecia).

Cartonașe galbene : STOIANOV, 
IGNAT, VOICU.

ventia) este sancționată. în 
min. 60. de același GADZEV: 
2—0. Peste un minut, o com
binație Nica — Jurcă — IGNAT 
este fructificată, de data aceas
ta. de ultimul: 2—1. Pitestenii 
forțează egalarea, fiind la cîrma 
jocului. Gazdele fac eforturi de 
a menține rezultatul si izbutesc 
aceasta, pentru că nici Nica nu 
se lasă mai prejos si ratează 
și el. în min. 66. o mare oca
zie: singur la 10 m. în loc să 
șuteze preferă o pasă, greșită 
însă. Și astfel, F.C. Argeș scapă 
printre degete un punct pe care 
l-ar fi meritat după numărul 
mai mare al ocaziilor clare de 
gol.

Adrian VASILESCU

Mal sînt de disputat meciurile 
F.C. Argeș — Galatasaray Istan
bul șl Beroe — Galatasaray (tur- 
retur).

1. Galatasaray 1 1 0 0 2—0 2
2. F.C. Argeș 3 1 0 2 5—6 2
3. Beroe 2 1 0 1 4—5 2

BEA SLOBOZIA l—0 (1—0) : Pro
fir (min. 26).

OTELUL GALATI — F.C. CON
STANTA : 1—1 (1—1) : Ciurea
(min. 31) pentru Otelul, Zahiu 
(min. 15) pentru F.C. Constanța.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DEL
TA TULCEA 5—0 (2—0) : Amar- 
gliioalel (tnln. 13. 49 șl 79), Giro- 
veanu (min. 26) și Vamanu (min 
84).

METALUL PLOPENI — C.S.M. 
SUCEAVA 1—1 (1—0) : Moldovea- 
nu (min. 31) pentru Metalul 
Ostalie (min. 61) pentru C.S.M.

Relatări de la I. Toma, V. Ma- 
nollu, Tr. Enache, N. Constanti
nescu, D. Budescu, T. Siriopol, 
C. Rusu șl V. Frlncu.
1. OLORIA Buzâu 13 10 1 2 24— 8 21
2. Gloria Bistrița 13 8 2 3 23- 9 18
3. Oțelul Galați 13 7 4 2 19-10 18
4. F.C.M. Pr. Br. 13 7 2 4 18-15 16
5. Partizanul Bc. 13 6 3 4 12-17 15
4. Ceahlăul 13 6 2 5 19-13 14
7. Unirea D. Foc. 13 6 2 5 23-18 14
4 Prahova PI. 13 6 2 5 11-15 14
9. G S. Botoșani 13 6 1 6 23-18 13

10. Metalul Plopeni 13 5 3 5 14-14 13
11. C.S.M. Borzești 13 6 0 7 13-17 12
12. F.C. C-ța •) 13 5 3 5 25-13 11
13. C.S.M. Suceava 13 3 5 5 12-15 11
14. Un. Slobozia 13 4 1 8 14-19 9
15. Olimpia R. Sr. 13 3 3 7 7-13 9
16. Delta Tulcea 13 2 5 6 8-27 9
17. Dunărea CI 13 3 2 8 13-20 8
18. Chimia Fâlt. 13 3 1 9 12-29 7

*) Echipă penalizată cu două puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 

29 noiembrie) : C.S. Botoșani — 
Ceahlăul P. Neamț, Gloria Bu
zău — F.C.M. Progresul Brăila, 
Chimia Fălticeni — Prahova Plo
iești, Unirea Slobozia — Metalul 
Plopeni, Partizanul Bacău — U- 
nirea Dinamo Focșani. C.S.M. 
Suceava — Dunărea Călărași. 
F.C. Constanța — Olimpia Rm. 
Sărat, C.S.M. Borzeștl — oțelul 
Galați, Delta Tulcea — Gloria 
Bistrița.

SERIA A 11-a
METALUL BUCUREȘTI - F.C.M. 

BRAȘOV 0-2 (0-1)

Evoluînd în această toamnă 
Dentru a doua oară în Capitală, 
galben-negrii au plecat din nou 
acasă, cu ambele puncte ! Chiar 
in min. 3. la un contraatac pur
tat pe aripa dreaptă, CRAMER 
— un atacant central viguros, 
incisiv — scapă cu mingea la 
picior, nu poate fi ai uns de nici 
unul dintre jucătorii Metalului 
si. de la 16 m. sutează necru
țător pe sub portarul Giurcă. 
în plasă : 0—1. A fost ca o lo
vitură de trăznet. pentru eă 
multe minute după aceea bucu- 
restenii s-au comportat ca niș
te începători. într-adevăr. deși 
bucunestenii au dominat cea 
mai mare parte din timp. în 
fata porții ei au greșit in lanț 
(oei mai slabi — C. Nica si V. 
Tănase). De pildă. în min. 16 
V. Tănase are o mare posibi
litate de a marca la o minge 
venită din spate, greșește pre
luarea. se întoarce, pierde un 
tempo dar si... mingea : în min. 
22. la o centrare de ne stingă. 
C. Nica. aflat la cîtiva pași de 
poartă, sare în contratimp si 
mingea este respinsă. Cornerele 
la poarta lui Stîngaciu (care, ca 
si altă dată, ni s-a părut nesi
gur) se succed, dar fără re
zultat. Doar spre finalul primei 
reprize Dumitrascu reușește să 
fie (singura dată) periculos ex
pediind balonul în stîlnul din 
dreapta. în schimb. aproape 
toate contraatacurile oaspeților 
sînt deosebit de tăioase, ca de 
pildă cel din min 5 (în car* 
șutul lui Benta nu poate fi re
ținut de Giurcă. Cramer aflat 
pe fază, fiind foarte anroace de 
majorarea scorului) sau 51 (cen
trare Cramer, șut Gherghe 
Tot CRAMER reușește golul ai 
doilea (min 62). fructificînd o 
centrare a lui Batacliu. Pe scurt, 
un med cu mult sub așteptări 
al formației bucurestene. „sanc
ționat* de F.C.M. Brasov, un li
der de necontestat.

Arbitrul A. Gheorghe (Piatra 
Neamț) a condus bine formatir 
He: METALUL : Giurcă — An- 
ghelina. Călărasiu. Dumitrascu 
Dumitrescu — Dumitra. Nită 
(min. 66 Bogdaniuc). C. Nica 
(min. 66 Vislnoiu) — Sultănoiu. 
V. Tănase. P. Mihai.. F.C.M. : 
Stîngaciu — An chel. Stefan. NA- 
GHI. MANDOCA — Șoarece. 
Spirea. GHERGHE, Batacliu — 
Benta (min. 84 Văldean). CRA
MER (min. 87 V. Florlcă).

Mircea TUDORAN
CARP AȚI MÎRȘA — I.P. ALU

MINIU SLATINA 1—0 (0—0) ; Co
ca (min. 49).

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 1—0 
(1—0) : Bucur (min. 25 din 11 m).

NITRAMO^IA FĂGĂRAȘ — 
CHIMIA TR. MĂGURELE 4—1 
(2—0) : Chelemen (min. 22). Sfri- 
jan Omin. 40 și 61), Dumitrescu 
(min. 88), respectiv Vlădescu 
(min. 90).

AVINTUL REGHIN — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 3—0 (0—0): 
Lazăr (min. 70) și Hajnal (min. 
75 șl 77).

GAZ METAN MEDIAȘ — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 3—0 
(2—0) : Bălan (min. 1), Kusch 
(min. 41) și Dulău (min. W).

CHIMICA TÎRNĂVENI — PRO
GRESUL VULCAN BUCUREȘTI 
6—1 (1—1) : Bond (min. 27), Vigh 
(min. 51), Oprișor (min. 53), Ce- 
nan (imin. 70), Marton (min. 73). 
Fodor (min. 85), respectiv Pre- 
deanu (min. 13).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — UNIREA ALEXANDRIA 
1—0 (1—0) : Guda (min. 44).

ROVA ROȘIORI — CONSTRUC
TORUL T.C.L CRAIOVA 2—0 
(0—0) : Floricei (min. 75) și Ursu 
(min. 84).

Relatări de la M. Verzcscu, T. 
Maniu, V. Lazăr, C. Tinea, M. 
Țacăl, i. Ducan, Nlc. Ștefan și 
T. Negulescu.

1 F.C.M. BRAȘOV 13 02 2 27- 9 20
2. Car păți Mîrșa 13 8 2 3 28-18 18
3. Șoimii Sibiu 13 7 2 4 22-16 16
4. Gaz metan 13 7 1 5 19-16 15
5. Rovo Roșiori 13 7 0 6 21-21 14
6. Avîntul Reghin 13 5 4 4 14-15 14
7. I.P. Aluminiu 13 5 3 5 15—12 13
8. Din. Vict. Buc. 13 4 5 4 13-11 13
9. Nitramonio Făg 13 6 1 6 17-19 13

10. Autobuzul Buc. 13 5 3 5 10-14 13
11. Metalul Buc. 13 5 2 6 17-16 12
12. IMASA Sf. Gh. 13 5 2 6 14-14 12
13. Un. Alexandria 13 5 2 6 16-16 12
14. Progr. Vulcan 13 3 6 4 17-21 12
15. Chimico Tîrn. 13 5 1 7 22-20 11
16. Automatica Buc 13 5 0 8 12-18 10
17. Chimia Tr. Măg 13 4 1 8 13-21 9
18. Construct TCI '3 3 1 9 14-34 7

ETAPA VIITOARE (duminică 
20 noiembrie) : Autobuzul Bucu
rești — Șoimii Sibiu. Chimia Tr. 
Măgurele — Dinamo. Victoria 
București. Unirea Alexandria — 
Car păți Mîrșa, Automatica Bucu
rești — Nitramonia Făgăraș, Chi
mica Tîrnăveni — I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe. Progresul Vulcan 
București — R-ova Roșiori, F.C.M. 
Brașov — Gaz metan Mediaș, 
I.P. Aluminiu Slatina — Metalul 
București. Constructorul T.C.I. 
Craiova — Avîntul Reghin.

SERIA A lll-a
MINERUL LUPENI - C.S.M. 

REȘIȚA 4-0 (2-0)

LUPENI. 13 (prin telefon). în 
ciuda unui teren tare. înghețat 
si alunecos care a creat multe 
probleme jucătorilor (în special 
resitenilor care au venit cu 
ghete necoresnunzătoare unui 
asemenea teren), partida a fost 
viu disputată si s-a încheiat cu 
victoria categorică a minerilor, 
absolut meritată chiar si la a- 
cest scor. Momentul psihologic 
s-a derulat în min. 26. cînd. la 
un atac iute, tăios, al oaspeți
lor. fundașul echipei gazdă Se- 
bestyen trimite gresii balonul 
la Dubovan care singur în ca
reu. la 6 m.. doar cu portarul 
Grlgore în fată. sutează în 
transversală! Dună această in
credibilă ratare. Minerul (antre
nor P. Libardi) se mobilizează 
excedent si pînă la pauză reu
șește să înscrie două goluri prin 
P. POPA (min. 34 — șut spec
taculos de la 25 m . la păian
jen) și I. POPA (min. 40 — șut 
sec pe 1os. din interiorul careu
lui). Dună pauză. C.S.M. (an
trenor D. Firiteanu) nu cedea 
ză. joacă. spre meritul ei. 
ofensiv. însă acțiunile sale sînt 
zădărnicite de apărarea mineri
lor în zi foarte bună. Si tot 
noua promovată va mai puncta 
de două ori prin VOICU (min. 
66) și COLCEAG (min. 32) cons
fințind o victorie frumoasă în 
fata unui pretendent la șefia 
seriei.

Arbitrul orădean O. Streng a 
condus foarte bine formațiile : 
MINERUL : Grieore — LF.OR- 
DEAN. Chitic. Rusu Sebestyen
— I. POPA (min. 84 Panteli- 
mon). VOICU. P. POPA — Mu- 
sat (min. 78 Colceag) Sălăian. 
NICHIMIS. C.S.M.: Tudor — A- 
todlresei. Chivu. UTIU. Telescu
— Dubovan. Otiman (min. 4G 
J111C). Radu (min. 60 Zah) — 
F’orea Croitoru. PORTIK.

Aurel PĂPĂDIE

GLORIA REȘIȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 1—0 (0—0) î
Irimîa (min. 53).

IND. SIRMEI C. TURZI1 — SO
MEȘUL SATU MARE 1—0 (0—0) î 
Mureșan (min. 51).

OLIMPIA SATU MARE — AU
RUL BRAD 5—0 (2—0) : Palenc- 
sar (min. 16), Mureșan (min. 34), 
Pataki (min. 48), Erdeiy (min. 
70) și Bolba (imin. 84).

METALURGISTUL CUGIR — 
RAPID ARAD 3—2 (2—1) : Stoica 
(min. 34), Al. Moldovan (min. 42 
șl 89 din 11 m), respectiv Borugă 
(min. 45), Bora (min. 85).

U.T. ARAD — MINERUL MO- 
TRU 2—1 (1—0) : Lupău (min.

Vaczi (min. 64 din 11 m), 
respectiv Aspricioiu (min. 65).

C.FJL TIMIȘOARA — .,U*
CLUJ-NAPOCA 2—1 (l—0) : Du
mitru (min. 28). Piăvițiu (min. 
47), respectiv Suciu (min. 84).

MINERUL CAVN1C — C.F.K. 
VICTORIA CARANSEBEȘ 6—0 
(4—0) ; Cristea (min. 12 și 32), 
Med ran (min. 13 din 11 m și 
min. 18). Uțu (min. 52) și Doro
banții (min. 67).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— ARMATURA ZALĂU 1—0 
(0—0) : Tegean (min. 81).

Relatări de la P. Fucs, P. To
ne a, Z. Covaci, M. Vîleeanu, O. 
Berbecaru, C. Crețu, Z. Debre- 
țeni și I. Lespuc.

•) Echipo penolizoto cu patru puncte.

1. „U- CLUJ-NP. 13 9 0 4 31-10 18
2. C.S.M. Reșița 13 9 0 4 22-12 18
3. „Poli* Tim. 13 7 1 5 29-17 15
4. Minerul Cavnic 13 7 0 6 24-19 14
5. Minerul Lupeni 13 6 2 5 17-13 14
6. C.F.R. Tim. t3 7 0 6 23-21 14
7. Aurul Brad 13 6 2 5 24-23 14
8. U.T.A. 13 6 1 6 17-20 13
9. Armătura Zalău 13 6 1 6 11-19 13

10. Olimpia S. M 13 6 0 7 22-21 12
11. Metalurg. Cugir 13 5 2 6 19-18 12
12. Ind. sîrmeî C.T. 13 6 0 7 13-15 12
13. Someșul S. M. 13 6 0 7 18—23 12
14. C.F.R. V. Coran. 13 6 0 7 12-28 12
15. Minerul Motru 13 5 1 7 16-20 11
16. Gboria Reșița 13 5 1 7 10-14 11
17. Rapid Arad 13 3 2 8 13-29 8
18. St. CFR Cj.-N.*) 13 5 1 7 20-19 7

ETAPA VIITOARE (duminică 
20 noiembrie) : Minerul Cavnic — 
U.T. Arad, Met jlurgifitul Cugir 
— Ind. sîrmei C. Turziî, Minerul 
Motru — „V- Cluj-Napoca, Stea
ua C.F.R.' Cluj-Napooa — Gloria 
Reșița, Rapid Arad — Minerul 
Lupepi, Politehnica Timișoara — 
Aurul Brad, C.F.R. Victoria Ca
ransebeș — Olimpia Satu Mare, 
C.S.M. Reșița — C F.R. Tim ș->a- 
ra, Someșul Satu Mane — Armă
tura Zalău.



in C.C.L la handbal feminin Un frumos succes Sa campionatele europene de judo aîe juniorilor

STIINIĂBĂCĂU-STARTBRATISLAVA:26-21
BACAU, 13 (prin telefon). Sala 

sporturilor din localitate a găz
duit meciul tur din optimile de 
finală ale C.C.E. la handbal fe
minin. disputa în care s-au aflat 
față-n față campioanele Români
ei, Știin(a Bacău. și Cehoslova
ciei, Start Bratislava. Doar circa 
2 000 de fericiți posesori ai bile
tului de intrare au putut- fi mar
torii unei foarte frumoase și a- 
cerbe dispute handbalistice. ia 
capătul căreia echipa română a 
învins cu 26—21 (11—9).

De la bun început trebuie spus 
că Știința Bacău, deși învingă
toare la o diferență de 5 goluri, 
nu a prestat, totuși, 
nivelul posibilităților 
me, ia cota pe care 
tem din partidele de 
Handbalistele de la 
ratat mult, risipind. — 
mai mulf de 20 de momente 
posesie a mingii, argument 
care adăugăm și pe acela că 
mătate din aceste acțiuni au 
duse pînă la faza de ocazii < 
re, dar s-a șutat neinspirat, 
precizie. Dintre jucătoarele 
căuane cea mai bună a fost 
na Ciubotaru, excelentă 
la acest capitol, .1
Dintre cei doi portari 
mal bună ni s-a părut 
Vasilca. în prima repriză, 
timp ce Aliz Pfefferkorn _ _ 
comportat, în repriza secundă, 
ceva mai slab, chiar dacă a apă
rat două aruncări de la 7 m. 
S-ar mai putea spune că Știința 
Bacău a acționat prea mult ne 
centru, neglljind oină în ultima 
parte jocul pe extreme (bună în 
final Pe acest post Lidla Susanu) 
și câ n-a aplicat mai devreme a- 
părarea „om la om" In fata oe-

cu

un joc la 
sale maxl- 
i-o cunoaș- 
camplonat 
Știința 

fără
au 

gol 
de 
la

cla- 
fără 
bă- 

Ele- 
tocmal 

al finalizării, 
utilizafl 

Ioana 
în 

s-a

lei mai bună jucătoare a echipei 
oaspe, ivancikova. Avem convin
gerea că, eliminînd aceste caren
țe, unele dintre ele neobișnuite 
în jocul acestei puternice forma
ții, elevele antrenorului Eugen 
Bartha vor valorifica avantajul 
de 5 goluri cu care se prezintă 
la meciul retur, duminică 20 no
iembrie, la Bratislava.

Jocul a fost la început egal, 
cele două echipe conducînd pe 
rînd pină în min. 20 (6—6), du
pă care Știința Bacău s-a deta
șat la 2 și 3 goluri : 8—6 (min. 
22) și 10—7 (min. 28). A existat 
șl un moment de cumpănă al a- 
cestui joc, în care fiecare gol 
conta enorm, în min. 43, la sco
rul de 19—13 pentru Știința Ba
cău, cîteva momente de neaten
ție au făcut ca oaspetele să mar
cheze de trei ori, pe contraatac, 
două din aceste puncte fiind rea
lizate tocmai cînd Știința Bacău 
avea superioritatea numerică ! 
Lesne de înțeles că după un ast
fel de... „șoc" handbalistele de 
la Bacău și-au revenit ceva mai 
greu. Ele au totuși meritul că, 
în finalul acestei partide, s-au 
regăsit și jucînd, cum arătam, 
mai eficient în apărare șl mai 
larg în atac, au obținut o victo
rie meritată.

Punctele au fost marcate de : 
Ciubotaru 13, Moszi 4, Voinea 3, 
Găitan 3, Lidla Susanu 2, Lunca 
pentru Știința Bacău. Ivancikova 
10 (de departe cea mai bună ju
cătoare a echipei oaspe). Durisl- 
nova 6, Stasova 3. Skareninova 
2. Partida s-a bucurat 
trajul bun al cuplului 
Helemejko șl Jerzy 
ambii din Polonia.

Ion GAVRILESCU

de arbi- 
Riszard 

Javorskl,

PATRU ESEURI CU ȚARA
(Urmare din pag. I)

oe cîmnul de ioc. Evoluția bu
nă a înaintării — în totalita
tea ei — tonul dîndu-1 Dumi
tru. Murariu si Munteanu (a- 
ăfcă veteranii echipei) cărora 
li s-au adăugat adesea Cara- 
gea (mai ales el I), Rădulescu, 
Constantin. Bucan si Pascu. 
i-a permis Iul Paraschiv. în for
mă de zile mari, să dea dru
mul balonului ca niciodată spre 
linia de tteisferluri. Cu binecu
noscuta-! intuiție, căpitanul e- 
chipci noastre a „simțit" că de 
data asta linia de atac ..merge" 
si e decisă să ioace o carte 
mare. îi revin două eseuri, u- 
nul mai frumos ca altul. (Aldea 
si Lungul plus încă unul per
fect valabil cel din min. 50. tot 
al lui Aldea (îmbucurătoare re
venirea sa in formă) neacordat 
pe motiv neîntemeiat de „îna
inte pe pasă" celelalte două 
fiind ale înaintării (Caragea si 
Murariu). Iată un enorm pas 
înainte fată de maniera de o- 
bicei nrudentă în care evolua 
linia noastră de treisferturi ori 
de cite ori întîlnea un adversar 
rutinat. De data aceasta a fost 
cu totul altfel am asistat la cel 
mai curajos ioc al echipei na- 
tionâ’e de rugby în fata unui 
adversar pe deplin recunoscut 
(chiar dacă a manifestat slă
biciuni inerente unui început 
de sezon) tehnic dîrz peste 
poate si 
sportiv i 
fiecare dată soluții 
purtarea balonului 
fără a închide nici un moment 
jocul ba am spune, dimpo
trivă. Dar spre neșansa-i, a în-

tîlnit o echipă mult mai bine 
pusă la Dunct mult mai re
zistentă si. vorba antrenorului 
£h. Rădulescu: „Echipa noastră 
a jucat pentru toate gustările, 
pe înaintare, și cu treisfertu- 
rile, ca niciodată !“. Adevărat, 
echipa noastră a funcționat de 
data asia ea no angrenaj per
fect pus la punct (de unde se 
vede că s-au tras cuvenitele 
învățăminte Drin eliminarea 
slăbiciunilor manifestate la ulti
mul! meet cu Polonia). Sigur, 
mai sînt unele lucruri de în
dreptat constănteanul Ion nu

tehnic
în ultimă Instanță 

pentru că a ales de 
implicînd 

,1a mină".

SILVIU LAZĂR Șl ȘTEFAN NAGY
PAPENDAL, 13 (prin telefon). 

La Campionatele europene de 
judo ale juniorilor (17—19 ani) 
care au avut loc vineri, sîmbătă 
și duminică în Sala sporturilor 
din apropierea localității olande
ze Arnhem, juniorii români Sil
viu Lazăr (categoria superușoară) 
și Ștefan Nagy (ușoară) au ur
cat pe treptele podiumului de o- 
noare, cucerind medalii de bronz.

în primul tur de la „super
ușoară", Silviu Lazăr l-a întîlnit 
pe francezul Jean-Marie Le Sonn, 
în fata căruia a cîștlgat la punc
te, cu yuko (5 p). Apoi, în turul 
următor, juniorul român a lup
tat cu spaniolul Adolfo Osuna, 
pe care l-a întrecut prin ippon 
(înainte de limită). In partida 
decisivă pentru primul loc în se
rie, Lazăr a fost depășit la punc
te (yuko) de sovieticul Aii Kam
koev. A urmat meciul pentru 
medalia de bronz, cu italianul 
Rosario Spina, la finele căruia

Silviu Lazăr a obținut o frumoa
să victorie la puncte (koka). Cla
samentul: 1. Axei Broege (R.D. 
Germană), campion european, 2. 
AU Kamkoev (U.R.S.S.), X — 
viu Laz&r (România) și 
Ockersley (Anglia).

Aflat într-o serie cu cel ...__
buni juniori al categoriei, Ștefan 
Nagy a avut meciuri foarte di
ficile. In primul, cu spaniolul 
Adolfo Fernandez, juniorul nos
tru a încheiat disputa tn min. 3, 
prin ippon. In cel de al doilea. 
Nagy a primit replica francezu
lui Philippe Taurines, medaliat 
cu bronz la „mondialele" de ju
niori din acest an. Ștefan Nagy 
a clștigat net la puncte (7 p). 
în continuare, Nagy a fost pe 
punctul de a intra in finala „ma
re* conductndu-1 pe sovieticul 
Bașir Varaev — vicecamplon 
mondial, cel care avea să cuce
rească și titlul continental — cu 
3 puncte, dat a fost depășit

Sil- 
Nei!

mal

un procedeu tehnic cotat cu 5 
puncte, pentru medalia de bronz 
ștefan Nagy l-a învins la puncte 
(3 p) pe Franz Saal (R.F. Ger
mania). Clasamentul: 1. Bașir Va- 
raev (U.R.S.S), campion euro
pean, 2. Sven Loll (R.D, Germa
nă), 3. Ștefan Nagy (România) ‘ 
Paul Shealds (Anglia).

Ceilalți trei ’ juniori români 
George Cluvăț, Lucian Pop 
Adrian Clinei — nu au ajuns _
tururile superioare ale competi
ției.

Sl

si 
tn

DUIĂNI OHEORfiHIEVA

campioană mondială

SILVIU LAZAR ȘTEFAN NAGY

GALILOR
este fundaș (la clubul 
cu succes mereu ne 
mijlocaș. atunci ?).

' viziunea noastră
(care a jucat foarte I 
încă prea mult cu 
ceea ce constituie o frină. lo
cul „La mină" fiind nu numai 
mult mai spectaculos, ci si mai 
eficace. Un ritm mai constant, 
fără inutile pauze, o si mai ra
pidă circulație a balonului — 
iată lucruri perfectibile si a- 
plicabile... chiar la apropiatele 
partide oficiale cu U.R.S.S. si 
Franța.

l său ioacă 
postul de 

cfooi. în 
Alexandru 
bine) bate 

ulciorul.

„ROMÂNIA ARE O ECHIPĂ MARE !"
(Urmare din pag. 1)

raid Davies, e acum ziarist și 
este de acord cu afirmațiile 
colegilor săi. dar are o părere 
personală : „Paraschiv—Alexan
dru, iată o pereche de mijlo
cași ideali". Numai T. Lyons (ve
teranul grupului), de la marele 
ziar „Daily Mirror", nu dă nici un 
nume. Să nu fi remarcat chiar 
nici un jucător român ? „Cum 
nu ! ? răspunde, zîmbind cu 
subînțeles. Am remarcat... 
ECHIPA. O MINUNATA ECHI
PA !“

La cabina galezilor, o liniș
te de catedrală. Alături, pen
tru că așa e în sport — o 
mască ride, o mască plinge — 
în vestiarul tricolorilor, răsună 
din piepturi puternice cintecul 
de izbîndă al rugbyștilor „Frun
zei de stejar", un sigur cuvînt 
repetîndu-se copleșitor : ROMA
NIA. La pupitru e. și aici. tov.

Valeria Irimescu. Un om feri
cit. care iși îmbrățișează bă
ieții. pe colegul său Theodor 
Râdulescu, pe secretarul fede
rației. Ovidiu Marcu, pe docto
rul Gheracopol, pe masorul Te- 
leașă, pe toți ceilalți care au 
venit aici să trăiască din plin 
victoria, o victorie la care au 
pus și ei umărul. Dar Irimes
cu e și un om lucid : „Așa 
cum în ’60, învingind prima 
oară Franța. s-a deschis o eră 
nouă in rugbyul nostru, tot 
astfel și acum, ciștigind atit de 
limpede 
eseuri ! 
tei unei 
byului, 
și mult 
este nevoie 
întotdeauna 
mai avem 
Pină una-alla. să arătăm 
partida cu U.RS.S. și mai 
seamă in Franța ci avem

— patru la zero la 
— in fața reprezentan- 
alte mari forțe a rug- 
incepe un drum nou 
mai dificil, pentru că 

si ne exprimăm 
convingător. Or, 

aiitea de făcut... 
in
cu
cu

LA GIMNASTICĂ RITMICĂ

loc 6

FILMUL MECIULUI
Meciul debutează într-un ritm 

debordant, care place tribunelor 
și le ..încălzește" Galezii bene
ficiază de cîteva l.p. dintre care 
una — indirectă — chiar în min. 
1, dar cei care sînt mal aproape 
de concretizare sînt românii : în 
min. 7 Marghescu ratează de 
puțin un ..drop" apoi o acțiune 
spectaculoasă Aidea. care „în
toarce" mingea La Lungu. acesta 
o culcă în terenul de țintă — 
eseu T — nu. deoarece s-a căl
cat tușa ! D Alexandru va rata 
și el un „drop" în min. 8. Sînt 
acțiuni care atestă spiritul ofen
siv al tricolorilor, activi și pe 
înaintare, șl cu ..treisferturile". 
îndeosebi pe partea Iul Aldea. în 
min. 9, ca rod al presiunii pu
ternice exercitate asupra galezi
lor. formația noastră deschide 
scorul : după o grămadă deschi
să, ofsaid galez șl... l.p. D. A- 
LEXANDRU transformă : Ro
mânia — Tara Galilor 3—0. în 
min. 12 rugbyștii noștri slnt ia 
Un pas de eseu : Paraschiv se 
Infiltrează în dispozitivul de apă
rare galez. trimite la Dumitru 
șl... mare ratare la 2—3 metri de 
buturile adverse ! Jocul continuă 
în același ritm alert. Se relevă 
o acțiune semnată Ackerman. Au 
loc angajări spectaculoase în 
grămezL o suită de reouneri din 
margine, în care se disting Du
mitru șl caragea. care culeg toa
te baloanele. Pe acest fond de 
inițiativă românească. Marghes
cu va rata (min. 16) un nou 
,,drop" dar Dumitru (min. 17) 
cu tenacltatea-1 cunoscută va 
împinge propriul ..pachet" spre

spațîul de țintă ga'.ez. oferind 
lut CARAGEA prilejul de a îns
crie primul nostru eseu : Româ
nia — Țara Gatilor 7—0. Oaspeții 
se „văd* abia tn min. 23. elnd 
Bvans ratează o l.p. si. Pe o pe
rioadă de dominare a adversari
lor noștri, același EVANS (min. 
26) reduce 
1-P. : ------ ' .
7—3. pină la pauză Evans va mal 
rata * ' ' — — -
una
In bară I

La reluare — șl mai ales duoă 
o nouă nereușită a unei Lp 
(min. 42) a aceluiași Evans — 
tricolorii trec net la clrma Jocu
lui. D. ALEXANDRU ratează un 
„drop* (min. 44). dar se va oo- 
rocta Imediat (min. 45). trans
forming e l.p. : România — Ța
ra Galilor 10—3. Formația noas
tră se menține în ofensivă, scoa
te cu regularitate baloanele din 
grămezi, are superioritatea m 
margine. Aceasta. spre deruta 
galezilor. care forțează... eseul, 
fără rezultat. Apărarea noastră 
(dublată ferm de linia a m-a) 
este Ia post. Atacă In 
ceslve. obllglndu-I. ia 
oaspeți să se apere 
retragere. Pe acest 
o grămadă la 5 m, 
transmite — scurt — 
Aldea, care culcă tn . . _ _ 
țintă advers (min. 50). Arbitrul 
nu acordă, pe motiv de „înain
te*. Decizia „centralului* nu 
fringe aripile băieților, dimpotri
vă, II ambiționează. Ei ioacă mal 
oonvlngâtor. se grupează mat bi
ne, acționează mal curat. După

din handicap, prin
România — Țara Galilor

trei l.p. (min. 35. 37 sl 3»). 
dintre tentative oprindu-se

valuri suc- 
■indu-t oe 

să bată in 
fond după 

Paraschiv 
balonul hxi 
spațiul de

o nouă tentativă de 
nată de Bucan (min. 
cum clar „Înainte*. 
Înregistrăm al doilea 
colorilor : după o
toarte aproape de buturile oas
peților. MURARIU se desprinde 
61 înscrie: România — Țara Ga
lilor 14—3. apoi 16—3. D. ALE
XANDRU transformlr.d. Intervine 
o scădere, după acest iureș, ast
fel câ galezii profită, reducind 
din handicap, Lp. prin EVANS 
— min 67 : România — Țara Ga
lilor 14—4. Finalul meciului a- 
parține echipei României. Domi
nă sl Înscrie din nou. tn min. 
73 : eseu prin ALDEA (după o 
splendidă acțiune pe traseul Mun
teanu — Murariu — Paraschiv) : 
România — Țara Galilor 20—4. 
LUNGU (min. 86) va fixa rezul
tatul final — eseu (al patrulea !) 
cu concursul Iul Munteanu gi Ca
ragea. Ațadar. ROMANIA — TA
RA GALILOR 24—6 — una din 
cele mai mari performanțe ale 
rugbyulul românesc 1

Brigăzii franceze de arbitri, a- 
vtndu-1 la centru pe Jean-Claude 
Cehă, 1 s-au aliniat formațiile :

ROMANIA : V. Ion — Fuicu, 
Lungu. Marghescu, Aldea — D. 
Alexandru. Paraschiv — Rădules- 
cu, Șt. Constantin, Murariu — 
Caragea, Dumitru — Pașcu, Mun
teanu, Bucan.

TARA GALILOR : Evans — Tit- 
ley, Ackerman, Bowen (Richards, 
mln. 61) Hadley — Dacey (Bo
wen. mln. 61). Giles — Brown, 
Butler, Pickering — Shaw, Per
kins — Eidman. James, Jones.

Tiberiu STAMA

eseu, sem- 
56), dar a- 
in min. 62 
eseu al tri- 
agkxnerare.

adevărat o mare echipă". Pen
tru Mircea Paraschiv și Mircea 
Munteanu ziariștii brtianici au 
avut aceeași întrebare de În
ceput : „O surpriză pentru voi 
această izbîndă ?“, Dezinvolt 
aidoma ca in teren (iar aceas
ta la nivelul întregii formații), 
cei doi au răspuns la fel : 
„Dacă vă referiți la impre
sionanta diferență, poate... Dar 
in victorie am crezut, fiecare 
in parte și toți laolaltă, cu în
treaga ființă

Apar, într-un tîrziu, și oas
peții. pentru... repriza a treia : 
un pahar de bere, de pepsi 
sau apă minerală. E.B. Davies, 
președintele lui Welsh Rugby 
Union, crede că jucătorii ga- 
lezi au dat tot ce pot ca efort, 
dar au trebuit să se plece în 
fața unei echipe mult mai pu
ternice. „în definitiv, nu tre
buie să fim atit de triști. S4 
ne amintim că Franța, după ce 
a pierdut la București, a ciș- 
tigat Turneul celor cinci 
țiuni. Deci...". Căpitanul 
pei, Eddie Butler, nu-și 
admirația : „Dacă cineva 
Rugbyul Mare vrea să 
mească c lecție asupra j

na- 
echi- 

reține 
din 

pri- 
-------------- ,— puterii 

înaintașilor, atunci să joace cu 
România ! Competitivă, efict- 
eientă, convinsă și convingătoa
re. ACEASTA ECHIPA ARE 
LOC INTR-UN TURNEU AL 
CELOR ȘASd NAȚIUNI. E 
VREMEA CA TOATA LUMEA 
5A ÎNȚELEAGĂ ASTA, așa 
cum am înțeles, și nu de acum, 
noi, galezii. Avem, pe lingă 
tristețea înfringerii, o bucurie : 
timp de 20 de minute am vă
zut o metodă de a revoluționa 
rugbyul ! In ce ne privește, am 
încercat să jucăm deschis, să 
contribuim la un adevărat spec
tacol".

Și cite cuvinte alese, since
re, s-au mai spus, din partea 
tuturor oaspeților Capitalei, in
clusiv a arbitrilor francezi (J.C. 
Ychi declara că. cu trei eseuri 
anulate — justificat, după el — 
victoria e cu atît mai 
tabilă). Atît de multe 
frumoase cuvinte, incit 
bul un ziar Întreg...

indubi- 
$i de 

ar tre-

STRASBOURG. întreceri de un 
ridicat nivel tehnic si spectacu
lar In cadrul camnionatelor 
mondiale de gimnastică ritmică. 
Titlul de campioană mondială 
la individual compus a revenit 
sportivei bulgare Diliana Gheor- 
ghieva cu 39,65 p (a primit 9,8» 
d Ia exercițiul cu cercul. 8.95 o 
la exercițiul cu mingea. 16 la 
exercițiul cu măciuci sl 9.90 d 
la exercițiul cu panglică). Pe 
locul, doi ș-au clasat : sovîetl- 

...-J o. 
si bulgă- 

i (9.80 o.
Anelia 

10 o.

locul __ ______ _____ . „„
ca Galina Beloglazova (9.90 
10 n. 9,80 p. 9 90 p> ; 
roaioele Lilia Ignatova 
10 d. 10 p. 9.80 d) si 
Ralenkova (9.90 d. 9.95 n „ 
9.75 D) toate cu 39,60 o. în con
tinuare; 5 Dalia Kutkaite 
(U.R.S.S.) 39.45 o. 6. Doina Stăi- 
culescu (România) 38,90 n. .. 17. 
Alina Drăgan 37.75 t>... 19. Mi-
haela Tânase 37.70 d.

NOI

LA

RECORDURI

HALTERE
Echlna

București ____ _ ________
amicală la Gdansk (Polonia) cu 
formația locală Lechia, ne earn 
a întrecut-o cu 2 379—2 374 kg.

Cu acest prilei Constantin Ur
das (Junior) a corectat recordul 
de seniori la categoria mlllocie. 
stilul smuls 163 kg (v r. 162 5 
kg). El a totalizat 357.5 kg ocu- 
Dlnd primul loc. De asemenea. 
Andrei Socaci (junior II) 3-a 
clasat nrimul la cat. ușoară, 
cu 287,5 ka. El a corectat recor
dul târli la juniori mari. la 
„smuls*: 135 ka (v.r 132.5 kg 
C. Chlvu din 1978) dintr-a natra 
încercare, si a îmbunătățit re
cordul la „aruncat* la iuniori 
TI. tot dlntr-a patra încercare: 
162.5 ka (v.r 160 i-a aparținut).

de haltere Olimpia 
a susținut o Intîlnire

a Ieri, la Lisabona, în cadrul 
grupei a doua a preliminariilor 
C.E., echipa Portugaliei a dispus 
de reprezentativa U.R.S.S. cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
Înscris în min. 44, din penalty, 
de Jordao. Astfel, echipa Portu
galiei s-a calificat pentru turneul 
final din Franța.

a In Dreliminarllle olimnlce. 
Zona europeană: R-D. Germani
— Norvegia 1—0 (1—0), Zona
Asia — Oceania : Qatar — Siria 
1—6 (0—0). Arabia Saudită — 
Malaesla 2—0 (1—0). Thailanda
— R.P. Chineză 1—0 (0—6).

a In C.E. de tineret (gr. 2). 
la Lisabona : Portugalia —
U.R.S.S. 0—2 (6—1).
• Meci amical. la Zagreb : 

Iugoslavia — Franța 0—0. Au a- 
slstat 20 000 de snactatorl.

TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM a Marele 

Dremlu al Australiei la formula 
.Pacific* desfășurat la Mel
bourne. a fost cîstlgat de bra
zilianul Roberto Moreno (,,Ralt 
4 Ford*).

CĂLĂRIE a Concursul de ob
stacole de la Hanovra a fost 
cîstlgat de brazilianul Nelson 
Pessoa (ne .Judy*) cu 0 o De- 
nallzare șl 38,03 secunde.

HANDBAL a La Cooenhaea. 
tn med amical feminin : R.D. 
Germană — Danemarca 28—18 
(10—»).

PATINAJ ARTISTIC a Proba 
Individuală feminină din cadrul 
.CuDd Ennla*. desfășurată la 
Haga, a fost cîstlgată de Ka
tarina Witt (R.D. Germană) iar 
la masculin a dștlgat canadianul 
Brian Oreer.

POLO a La Dubrovnik. In se
mifinalele Cunei campionilor 
europeni, (meci retur) Recco 
Genoa (Italia) a Învins cu 9—8

(2—1. 1—1. 3—1 3—5) oe jua
Dubrovnik (Iugoslavia) sl s-a 
calificat pentru finală.

RUGBY ■ La Edinburgh. In 
med test, echipele Scotid sl 
Noii Zeelande au terminat la 
egalitate. 25—25 (15—16).

TENIS a Sferturi de finală la 
Londra : Jarryd — G. Maver 
6—1. 6—2. McEnroe — Denton
6—3. 6—3. Connors — Gerulaltis 
6—4. 6—2 Gomez — SundstrOm 
6—1. 7—5 : semifinale • McEnroe 
— Jarryd 6—3. 6—1. Connors — 
Gomez 6—4. 6—2 • Semifinale
feminine la Deerfield Beach: 
Evert-Lloyd — Smith 6—4. 6—L 
Gadusek — Casale 6—4. 6—1.

TENIS DE MASA a Finalele 
pe echipe ale campionatelor In
ternationale ale Ungariei. la 
Miskolc : masculin : R.P Chi
neză — Suedia 3—0 feminin : 
R.P. Chineză — Ungaria ..B* 
3-0.
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