
Notații după un derby de handbal greu de uitat

MINAUR A ÎNVINS CLAR STEAUA 
PRIN OMOGENITATE SI INTELIGENTA
Deși exagerată, afirmația unui 

spectator — „Lascăr Fană a în
vins pe Steaua !“ — la finele 
derbyului campionatului nostru 
masculin de handbal. Divizia 
„A", Steaua — H. C. Minaur, 
disputat joi seara în sala Flo- 

In „zbor planat" — Măricel Voinea, jucătorul nr. 1 al băimărenilor 
in derbyul cu Steaua Foto : N. DRAGOȘ

reasca din Capitală, conține un 
sîmbure de adevăr. Pentru 
lăsînd la o parte avantajul 
renului propriu, Reținut 
campioni în acest meci, și 
nînd față în față cele două lo
turi, era evident că Steaua de
ținea un avans substanțial. Am 
încercat să dăm note fiecărui 
sportiv pentru valoarea intrin
secă, verificată in întreaga acti
vitate si actualizată cu aceea 
din acest sezon, și am ajuns

că, 
te- 
de 

pu-

Turneul final al campionatelor naționale

MIINE SE VA BOXA CU
©Aseară a ieșit din cursă 
incâ un campion: C. Stan- 
cu, învins înainte de li
mită I © G. Donici - un 
obstacol prea greu pentru 
„copilul teribil**  M. Paizs 
© Miine, de la ora 10 — 

finalele

»
In derby-ul primei serii a 

campionatului feminin de volei 
Divizia „A", ieri s-au intîlnit, 
in meci restanță. Dinamo Bucu
rești și Universitatea Craiova. 

(12, —13, 13, 13) în 
campioanelor, după 

cu multe faze spec- 
care au plăcut spec- 

sala Di- 
primul

• Stopată brusc de Universi
tatea Craiova, „Poli" Timișoara
o ia de la capăt... • Piteștenii, 
datornici, de duminică, suporte
rilor lor, vizează, desigur, victo
ria. • La Brașov, Ștefan Coidum 
se teme de... profesorul Con
stantin. • La Rm. Vîlcea, Chimia 
nu uită că nici in campionatul 
trecut n-a învins pe Rapid. • In 
„Ghencea", Steaua are toate 
șansele să redevină lider... • La 
Baia Mare, „lanterna" primește 
vizita unei echipe în ascensiune 
de formă. • După fructuoasa 
„escală* deja Petroșani, Sportul 
studențesc reincearcă să

ce- 
a

gălă 
citeva 
nu a 

fier-

Maratonul pugilistic, prilejuit 
de turneul final al campionate
lor naționale de box, se apropie 
de sfîrșit. Miine dimineață, de 
la ora 10, pe ringul de la Pa
latul sporturilor și culturii se 
va lupta cu... centurile de 
campioni pe masă. Azi, spor
tivii au o binemeritată zi de 
odihnă, răgaz pentru recupe
rarea forțelor în vederea 
lei mai importante bătălii 
competiției — FINALA.

Aseară, cea de a doua 
semifinală ne-a oferit 
partide interesante, dar 
mai fost tot atit de... 
binte ca semifinala anterioa
ră. Am putea spune că cei 
mai mulți dintre spectatori au 
venit la gală pentru a vedea 
„ciocnirea" dintre pugiliștil de 
categorie semigrea Mikloș Pai
zs și Gcorgică Donici, despre 
care se credea că va fi „un 
meci cu seîntei".

Spectatorii nu au trebuit să 
aștepte, însă, pînă la „semi
grea" pentru a asista la o dis
pută in care „să sară scin’ei". 
Sportivul de categoria muscă 
Marin Vișan (Oțelul Tîrgoviș- 
te) a demonstrat că și ci are 

Mi ine, in etapa a 9-a a Diviziei

PROGRAMUL ETAPEI

Timișoara : „POLI" - A.S.A. TG. MURI
Pitești ; F.C. ARGEȘ - F.C. BIHOR
Brașov : F.C.M. - GLORIA BUZĂU
Rm. Vilcea s CHIMIA - RAPID
București : STEAUA - JIUL PETROȘANI

Baia Mare :
Hunedoara :

(stadionul Steaua)

FOTBAL CLUB - SC. BACĂU 
CORVINUL - SPORTUL STUDENȚESC

Jocurile vor începe la ora 15. $
Meciul DINAMO - POLITEHNICA IAȘI (scor 4-3) s a disputat joi g

13 octombrie; partida UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. OLȚ a fost $ 
amirrată pentru 14 noiembrie.

MECIUL CORVINUL - SPORTUL STUDENȚESC, „CAP DE AFIȘ

I
I
pa\\\\'JS\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^ afirme in... același județ.

— pentru 12 jucători din fiecare 
lot — la 105 puncte — Steaua 
si 92 de puncte — H. C. Minaur. 
Or. recuperarea celor 13 puncte 
despărțitoare, la care trebuie să 
adăugăm avansul de cel puțin 
încă 10, rcflectind superioritatea 

băimărenilor în derbyul de joi. 
reprezintă munca desfășurată 
de antrenorul emerit Lascăr 
Pană în pregătirea lui H. C. 
Minaur. Omogenitatea echipei, 
ideea clară a evoluției, superio
ritatea tactică sint, fără în
doială. atuurile ne care i le-a 
conferit acest tehnician de ex-

Hristache NAUM

(Continuare fn cap ’-3)

CENTURILE PE MASA !

Pentru M. Vișan acest croșeu de dreapta, recepț onat in plin de 
Al. Șchiopu, a insemnat un loc in finalii— Foto : Iorgu BĂNICĂ
„dinamită" în pumni. Tirgoviș- 
teanul a încheiat__ conturile
cu Alexandru Șchiopu (Steaua) 
in numai două runduri ! Vișan, 
puncheur de temut, a atacat 
curajos de la începutul r«rtidei 
și cu toată prudența 
iui, croșeele sale de

re-

stelistu- 
__,___,_________ ___ dreapta 
și-au făcut datoria. In 
priza a doua, după două k.d.- 
uri repetate la intervale scurte. 
Șchiopu a fost abandonat de 
arbitru. Vișan îl va intilni 
finala pe actualul deținător 
titlului, Constantin Țițoiu,

Petre HENÎ 
Paul IOVAN

in 
al 

în

(Continuare In vag a 4-a)
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MULTILATERALITATEA TOASATURĂ

Mișcarea sportivă a unei țări 
este cu atît mai puternică, mai 
competitivă în arena mondială, 
mal prestigioasă in ansamblul 
său. cu cît ea dispune de mai 
multe „fronturi de afirmare* *,  
cu cît poate concura — pentru 
locurile de frunte ale ierarhiei 
internaționale — in mai multe 
discipline sportive.

Din acest punct de vedere, 
sportul românesc a făcut in 
ultimele decenii un salt im
presionant.

Mulțumită puternicei baze de 
masă pe care se ridică la noi 
performanta, ca si politicii de 

Dinamo Universitatea Craiova 3-1, in Divizia „A“ de volei

EXPERIENȚA CAMPIOANELOR SI-A SPUS CUVINTUL

Scor 3—1 
favoarea 
un meci 
taculoase, 
tatorilor prezenți în 
namo din Capitală. In

se

dezvoltare a tuturor ramurilor 
sportive, asigurării unor condi
ții de selecție si de pregătire 
științifice, ca și unei baze ma
teriale corespunzătoare exigen
telor. unui calendar competitio- 
nal adecvat si gratie talentului 
si calităților native ale tinere
tului nostru. reprezentanții 
sportivi ai României socialis
te se afirmă, mereu mai puter
nic. intr-un larg evantai de 
discipline sportive.

Printre trăsăturile definitorii 
ale sportului românesc de 
această multilateralitate a 
meniilor in care el atinge 
formanța internațională se 
scrie ca una dintre cele 
semnificative.

Ce era performanta interna
țională 
1944 o 
boxeri 
nivelul 
le succese izolate 
la bob ; iar în plan olimpic, o 
medalie de bronz. în 1924. la 
rugby si una de argint, la călă
rie în 1936. Așadar, o arie a 
performantei extrem de restrîn- 
să, cu sclipiri episodice, la mari 
intervale de timp.

Ce a devenit performanta 
sportivă românească după 1944 
în urma schimbărilor revolu
ționare intervenite în întreaga 
viată politică economico-socială 
a tării, o știm de asemenea 
foarte bine. Nu ne propunem 
insă. în acest articol decît re
levarea unui singur aspect, cel 
enuntat din primele rînduri. si 
anume multitudinea de ramuri 
in care sportivii români au a- 
iuns sâ se afirme în arena 
mondială, frontul larg pe care-I 
acoperă performerii români, do
vadă de necontestat a tăriei 

românească înainte de 
știm prea bine : cîtiva 
(profesioniști) au atins 
titlului european : une- 

discontinue

Rodu URZICEANU

(Continuare In oao ?-3)

set, după egalități la 9,10 și 12, 
craiovencele au greșit mai ales 
la blocaj și astfel au facili
tat victoria gazdelor. în setul 
secund. în care studentele au

Craiopeanca luliana Enescu, una dintre cele mai bune Ducătoare 
ale derby-ului, atacă peste blocajul dinamovist Foto: D. NEAGU 

condus continuu, a fost rîndul 
dinamovistelor să greșească în 
final ușurând sarcina craioven- 
celor să egaleze situația la 
seturi : 1—1. In cel de-al trei
lea set, cel mai frumos al me
ciului, am asistat la o răs
turnare spectaculoasă de situa
ție : după 1—9. antrenoarea 
Doina Ivănescu (Dinamo) a 
introdus în teren pe Mariana 
lonescu, Doina Moroșan și Vic
toria Bancin, ' soluție salutară 
pentru că experiența acestora 
și-a spus cuvîntul, campioane-

u

Multiplul campion olimpic, 
mondial și european Ivan 
Patzaichin este un veritabil 
simbol al înaltei valori in
ternaționale a canoei româ

nești

le ciștigind 
setul 4, și 
s-a menținut tot timpul,

setul la limită. în 
ultimul, echilibrul 

__________ ■_ : ega
litățile la 4, 6, 9 și 13 ilustrînd 
acest lucru. La scorni îl—13 

în favoarea dinamovistelor. ar
bitrul Dan Dobrescu (Ploiești) 
a acordat cu ușurință cartonaș 
roșu antrenorului V. Dobre 
(pentru indicații date jucătoa
relor) și astfel a luat sfîrșit o 
partidă cîștigată, totuși, pe me
rit de bucureștence. Remarca
te : Mariana Ionescn, Victoria 
Bancin, Georgeta Ene (D). res
pectiv. Lucreția Mirea, luliana 
Enescu și Monica Șușman.

M. VESA



MULTILATERALITATEA MARII PERFORMANȚE
OBȚINUTE DE SPORTUL ROMANESC

(Urmare din pag 1)

mișcării noastre sportive în 
ansamblul ei.

Pentru că. cine nu este azi 
convins de valoarea internațio
nală a unor sporturi de la noi 
ca gimnastica, handbalul, cano
tajul. caiaeul si canoea. luptele, 
discipline olimpice 
popularitate. în care 
clasărilor noastre pe 
de onoare a dus. pe 
vînt. la afirmația că în fiecare 
din aceste ramuri există ..<• 
școală românească" ? Și pentru 
că am recurs la exemplele o- 
ferite de unele ramuri olim
pice. să nu ne oprim — pen
tru demonstrarea ariei largi pe 
care o ocupă acum performan
ta sportivă românească — la 
simple enunțuri, ci să recur
gem la cifre din palmaresul 
olimpic.

Așadar. In toată perioada 
dinainte de 1944, doar don» me
dalii. in doar două sporturi !

în 1952. Ia J.O. de la Helsin
ki. numărul medaliilor olimpice 
cucerite de tara noastră este 
de 4. dar numai in două spor
turi : tir si box. Deci, arie tocă 
foarte restrînsă. Pe masuri, 
însă, ee politica partidului in 
sport începe să-si exprime jus
tețea și vigoarea pe măsură ee 
sportul devine tot mai pregnant 
an ban al întregului tineret, ia 
urma faptului eă documentele 
de partid consacrate dezvoltării 
mișcării sportive asigură eon- 
tinua extindere a acesteia, pu
nerea sa pe baze profund știin
țifice. si fixează cadrul orgxai- 
zatoric al descoperirii si culti
vării talentelor, numărul spor
turilor in eare România se a- 
firmă pe plan international 
creste neîntrerupt. Dezvoltarea 
Ia care ne referim este deonc 
bit de semnificativă, mai ales 
tn ultimii 20 de ani. si de aceea 
vom pomi de la J.O. din 1968 
din Mexic, unde numărul spor
turilor la eare cucerim medilii 
este de 6. La edițiile următoare 
(Munchen 1972 si Montreal 
1976). România cucerește tnedabi 
la cite 8 ramuri sportive. în 
1980, la Moscova, sportivii noș
tri urcă pe podiumul de pre
miere la 9 sporturi, pentru ca 
anul acesta. Ia Los Angeles cta- 
legatia noastră să realizeze cele 
S3 medalii olimpice (bilanț fără 
precedent în istoria pârtia pâri-

de mare 
frecventa 
Dodiumul 
drept cu-

lor românești la J.O.) intr-un 
număr de 12 discipline sportive.

Așadar, o erestere impresio
nantă, continuă, de la 2 spor
turi (1952) la 12 (în acest an), 
în care sportivii români urcă 
pe podiumul de premiere la 
cea mai mare competiție spor
tivă mondială. Jocurile Olim
pice*!  Si pentru ca imaginea 
acestei extinderi să fie si mai 
completă, să precizăm că nu
mărul sporturilor la care Româ
nia a cucerit medalii olim
pice in nltimii 20 de ani este 
de 14. celor de la Los Angeles 
(gimnastică, atletism, canotaj, 
haltere, caiac-can»e. Iunie, scri
mă, ino(, judo, tir, handbal, box) 
trebuind să le mai adăugăm 
voleiul si câlăria (ambele cu 
medalii la ediția din 19M).

Este de la sine înțeles că in 
afara J.O. (la care am recurs 
doar pentru că oferă etemer.te 
statistice și cronologice mai la 
indemină) sportivii români s-au 
afirmat, in aceeași largă paletă 
de discipline, ă in campioane 
ale lumii san ale cMtinealalui. 
In palmaresul tar figurează ti-

eaiae-caaoe. scrimă, judo, ca
notaj. volei, bob. pentru a ne 
referi doar Ia coorturile olim
pice.

Dar multilateralitatea măscării 
noastre sportive — la nivel de 
mare performanți mterrtat.o- 
nală — se probează coovmeă- 
tor nn nnmai ia ialeriarul >- 
renei olimpice, ei m ia afara ei.

nu figurează ia proenmui com
petiției ee se dsrfăoairă sab 
faMorile steagului alb ca eiaci 
eereuri. Să notăm in acest 
sens, numeroasele ca inn innate 
mondiale si eorooese câștigate 
de soortvii români la tenis de 
masâ si popvee. Ca si afirmă
rile românești in Cupa Davis 
sau in alte mari comnetitii si 
turnee de tenis. Ducă cum. ti
tlurile e-mnoene cucerite de e- 
ehioa Românie: (de atitea ori 
eițtigâtaare a Cupei F.I.R.A.), 
ca si victoriile sale asupra 
unora din protagonistele ..Tur
neului celor 5 națiuni" înscriu 
ferm si rugbyu! printre disci- 
ptinele eu eare soortul româ-

extinde si în alte discipline. 
De altfel, in Mesajul tovarășului 
N1COLAE CEAUSESCU, adre
sat Conferinței t>e tară a miș
cării sportive, din martie 1982, 
se arată că „desfăsurind • mun
că tenace, indiriită. pentru a 
ne pregăti cit mai temeinic si 
a ne menține locurile fruntașe 
pe care le-am dobindii intr-o 
serie de discipline sportive, tre
buie să ne propunem să ridi
căm si mai mult nivelul general 
al tuturor ramurilor de sport 
si să r o cer im nai poziții de 
frunte in ierarhia sportului 
mondial".

Aetionind perseverent, cu pa
siune si dăruire, pentru trans
punerea in viată a acestor in
dicații. sportivii fruntași, teh
nicienii si antrenorii. activiștii 
mișcării sportive not contribui 
la continua întărire si extin
dere a sportului românesc de 
performantă, ia obținerea unor 
succese mereu mai mari în are
na internațională.

far
a

ne 
m

«, Făg

RETURUL IN CUPELE EUROPENE LA
Patru din cele șase echipe 

românești prezente la startul 
primului tur in ediția actuală 
(1984/1985) a cupelor europene 
(formațiile feminine Chimistul 
Km. Vîlcea — „Cupa cupelor" 
și Rulmentul Brașov — „Cupa 
T.H.F." au fost promovate direct 
în turul al doilea) susțin sim- 
bătă și duminică meciurile re
tur din turul I.

Dinamo București — în „Cu
pa cupelor" — susține sîmbătă 
la Istanbul partida cu S. K. 
Simtel Dernegi (Turcia). în tur, 
la București, elevii antrenori
lor Ghiță Licu și Valentin Sa-

mungi au invins clar cu 38—18 
(20—3).

H. C. Minaur Baia Mare — 
In „Cupa EH.F." — evoluează 
duminică, tot Ia Istanbul, in 
compania echipei I.T.U. Mara
mureșenii au eîștigat, în sala 
„Dacia" din Baia Mare, meciul 
tur cu 45—17 (20—6).

Steaua — în „Cupa campio
nilor europeni" — joacă dumi
nică Ia Atena cu campioana 
Greciei, lonikos Atena. în pri
mul meci, campioana țării 
noastre, pregătită de Radu Voi- 
na și Otto Telman, a învins cu 
36—25 (17—9).

în sfirș 
„Cupa 
la hand 
te dumi 
ora 10, î 
Bacău, 
Arcelick 
tur, disp 
ința Bac 
gen Bart 
(și nu 37 
au tran 
ționale d

Evident 
românești 
din meci 
carii în 
pene.

DUPĂ UN DERBY GREU DE UITAT
(Urmare din pag 1)

ceDtie. stiinta sa în ridicarea 
nivelului echipei mult peste su
ma valorilor individuale ale iu-

Divizia „A“ de velei

LA ZALAU,
ELCOND

constanta :

zalAu : 
CRAIOVA : 
SUCEAVA :

bucurești:

BALA MARE:

MECIUL ETAPEI:
DINAMO BUCUREȘTI

1

Chieil — Calri.lat»»rul JJuenrești
4LS.U. Oțelul — Chimoex Constanta
Știința CM. — C.S.Ș Exptormin Caranset

MASCULIN (etapa a VH-o) :
Seria I

Eleond Dinamo — Dinamo București
Universitatea C.F.n. — știința Motorul Baia Mare 
C.S.M.U. — C.S.M. Caransebeș

SklUJ

cătorilor eare o compun. Por
nind de Ia această întîlnire 
de vîrf a handbalului romanesc, 
vom afirma că în lipsa antre
norului emerit Lascăr Pană de 
la echipa națională se află si 
o carte a explicației neîndepli- 
nirii obiectivului (de clasgre 
pe primul Ioc) la Olimpiada de 
la Los Angeles.

Echipa campioană, Steaua, a 
evoluat în nota sa obișnuită din 
ultimul timp, adăugîndu-se acum 
insă si lipsa de formă si de 
inspirație a portarilor. Tînărul 
antrenor Radu Voina. de cu
tând ieșit din arena competitio- 
nalâ. n-a reușit — cu putina 
sa experiență — să asigure (prin 
pregătire) o defensivă Butemi- 
câ. de fapt să învingă rezis
tenta iucătorilor săi în antre
narea «aceșței faze a iocului. 
Greul a stat mereu pe atac, 
pe marea eficiență a in
terilor Vasile Stingă si Marian 
Dumitru, pe aportul — uneori 
considerabil — al lui Dumitru 
Berbece sau Cezar Drăgănită. 
Apărarea trebuia s-o rezolve... 
Nicolae Munteanu sau Adrian 
Simian Nu este prima dată cînd 
această concepție se verifică în 
practică a fi precară, dar sta
rea de fapt — dăunătoare — se 
perpetuează. în meciul de ioi. 
ne-a fost greu să înțelegem si

faptul că. 
voti (nu 
vedit făli 
bat — di 
s-a apela 
ducător d 
iucător 
culmea ! 
acestui 
care să 
interilor 
semicerc 
contributi 

Erorife 
lament î 
nilor, cor 
augumen 
trenorului 
reni au 
ric evide 
toria 
ritată 
Mare.

Nu 
rent 
Steaua, n 
matie dă 
reprezen 
tim că 1 
Plevnei 
ceva în 
teresul ei 
handbalu 
zentării 
deratia d 
bui să-si 
butia la 
valori de 
chină ade 
cîndva. în 
depărtată.

ETAPA A IX-a A DI

pe stadionul Metalul din Capitală

CEA MAI FRUMOASĂ ETAPA IN CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK
Speclallșui prezenți le penulti

ma etapă (a 7-a) a Campiona
tului republican de diri-troek. 
desfășurata Ieri după-amtază pe 
stadionul Metalul din Cap tata, 
au fost de părere, in unanimita
te. că au asistat la cele mai 
frumoase întreceri din actualul 
sezon. Liderul elasr. mentalul ge
neral, N. Puraveț, principal.: 
săi adversari. S. Pestataehe, M. 
Gheorghe. S. Halagian, sl mal 
ținerii lor parteneri. D. Bogdan, 
S. Ghibu și D. Gațpar, s-au an
gajat într-o pasionanta lupta 
pentru un loc pe podium, In 
care toți au fost nevolțl să guste 
și ditn amărăciunea tnfrîngerli 
(într-o manșă sau alta). Meta
lurgistul S. Halagian a punctat 
mal mult în manșele decisive, 
fodreptîndu-se spre victorie. Dar. 
In ultima cursă, a reuniunii (a 
20-a). sibianul de 16 ani D. 
Bogdan, in lupta directa cu S. 
Halagian (acesta a condus aproa
pe 3 din cele 4 ture), a produs 
surpriza» zilei, reușind, să treacă 
primul linia de sosire, am ndoi 
alergătorii acumuilnd in final 
același număr de puncte: 14.
Aceasta încleștare de forțe pen
tru un loc cit mal bun a dus 
mai întâi la egalarea recordului

Li

seria I este interesant de urmă
rit evoluția sibieneelor, lidere'e 
series, in fata echipierelor de la 
Flacăra roșie, voleibaliste care 
piaxl destul de greu in fața pro
priilor suporteri, după cum stu
dentele din Craiova vor Încerca 
să-și consolideze poziția din cla
sament. deși misiunea lor va fi 
dificilă la Constanta. întrecerea 
masculină a ajuns la runda a 
vn-a. Cel mal echilibrat joc se 
anunță la Zalău (seria I) unde 
Elcond, In vingătoarea recentă a 
studenților erai o veni, primește 
vizita dinamoviștilor bucureșteni 
cel care n-au reușit aceeași per
formantă cu o etapă Fvnrrte. este 
drept, la Craiova. Din seria a 
II-a se distinge meciul în care 
Calculatorul și Tractorul (la 
București) au aceleași ținte: pri
mele trei locuri in serie, locuri 
care vor trimite pe ocupantele 
lor In turneele lipsite de griji. 
In rest, gazdele nu par să aibă 
prea multe probleme.

Miine se dispută, in campionatul masculi 
„A", etapa a IX-a. Iată programul : 
Brașov t DINAMO — CONS
Mirșa 1 INDEPENDENTA
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA — U
Baia Mare : MINERUL CAVNIC— CONS

Meciul Steaua — H.C. Minaur Baia Mare 
joi, iar partida Știința Bacău — Dinamo 
nată pentru 25 octombrie.

Divizia „A“ de basche

IN PARTIDA ZILEI, „U"
TIMIȘOARA, M (prin telefon), 

in sala Olimpia a început al doi
lea turneu al CampiLotnatului na
țional de baschet femin’Tk 
zultate :

(1 P_A S’bta). 
(Staeua) 13 p.; _ 
Puravet 92 p 2 S. Pario^cre 
M p. 3 S. Ghlbu 74 p. A D. 
Bogdan’ 71 p, S. D. Caspar (Met 
Buc) «3 p, ». M. Gbeorghe «1 p.
• ..Cupa Steaua*,  pusă ta Joc 

de organizatorii etapei, a reveni: 
lui D. Bogdan, urmat tn manșa 
de departajare de M. Gheorghe, 
N. Puraveț si 8. Halagian • 
„Cupa speranțelor*,  competiție 
care reunește de cîteva luni de
mentele cele mal talentate, a re
marcat pe micii alergători de la 
noua secție Petrolul Ian ca (pre
gătiți de Inimoșii antrenori vo
luntari I. Dragu șl N. Niță), el 
nunta rfndu-se dm nou printre 
animatori: 1—2. A. Oaneț (I.P.A. 
Sibiu), M. Agrișan (Met. Buc.) 
6 p. 3—4. P. Zainea (Petrolul). 
H. Iasch (Voința Sibiu) 5 p, 5. 
A. Spiță (C.S. Brăila) 4 p. t.

1. N.
Troian KJAN1ȚESCU

0 ETAPA A MECIURILOR DERBY
și a pierdut la

la Cinspulung 
din localitate a 

parti- 
(5-5 

Farul

/n Divizia : , A' ' de lupte greco-romane

MAGAZINELE AUTO I.D.M.S.
Livrează in luna octombrie a.c. autoturisme DACIA cumpă

rătorilor care au depus banii la C.E.C. pînă la 10 iunie 1981, 
după cum urmează :

Mag. București pîină la nr. 3.500/1684
între nr. 3.501 și 4.500/1924 cu livrare de la mag. Timișoara 
între nr. 4.501 și 5.500/1984 cu livrare de la mag. Baia Mare.

Mag. Pitești pînă la nr. 8 500/1933 și 3.500/1964 pentru cumpă
rătorii din jud. Sibiu (înscriși la mag. Brașov).
Mag. Brașov
Mag. Bacău
Mag. Baia Mare
Mag. Cluj-Napoca
Mag. Reșița
Mag. Crac o va'
Mag. Timișoara
Mag. Iași

pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr. 
pînă la nr. 
până la nr. 
pînă la nr.

3.500/1984
1.400/1984 

500/1984
1.000/1684
2.500/1983
8.500/1083
6.800/1963
2.200/1983

Pentru ridicarea autoturismului de la alt magazin decît cel 
de înscriere este necesară prezentarea la magazinul la care s-a 
efectuat înscrierea inițiaflă, pentru obținerea scrisorii de 
transfer.

Ciștigătorii C.E.C. de la tragerea din trim. II 1984 se pot pre
zenta pentru ridicarea autoturismului DACIA de la magazinul 
auto I.D.M.S. conform arondării teritoriale comunicate prin fi
lialele C.E.C.

Vin zările se efectuează în funcție de stocul! de autoturisme și 
capacTtateia zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 121.

Penultima etapa (a VU-a) a 
Diviziei ^A“ de lupta greco-no- 
mane programează duminică, de 
la ora 19, multe meciuri derby 
tn cete patru serii ale competi
ției republicane • tn prima se
rie, „capiX de afiș*  este deținut 
de triunghiularul de la Cluj-Na
poca: Steagul roșu Brașov — 

Arad — A.S.A. CIuj-Napo- 
Tot în aceasta eerie, la 

Mare, formația din loca li- 
C.S., a fost surclasata, in 

la Timișoara, de C.F.R. Ti-

c.s.
ea. 
Sa tu 
tata.
tur, _  ____ ____ ___ __ . _
mișoara (3—7). fiind învinsă șl 
de Electromureș Tg. Mureș 
(4—6). Gazdele speră, așadar, să 
refacă terenul pierdut, cel puțin 
în confruntarea cu C.F.R. tn se
ria a II-a, la Reșița', C.S.M. din 
localitate nu se poate împăca cu 
înfrîngerea din tur (la Băilești) 
in fata echipelor Progresul Bucu
roșii șl, mai ales, în partida cu 
Metalurgistul Băilești pe care a 
pierdut-o la punctajul tehnic:

10—21 • In seria a n-a, la Cra
iova. C.S.M. din localitate a fost 
sureasată in tur. la Slatina, de 
Aluminiu cu 9—1 _ _ _______
Pandurii Tg Jiu cu 4—S. • In 
seria a lila. 
Muscel, Muscelul 
pierdut In tur. la BrăXa, 
dele cu Progresul Brăila 
18,5—19,5) și cu 4—6 la 
Constanța. Revanșa este așteptată 
de suporterii formației din Cimpu- 
lung Muscel a In seria a IV-a, 
la Buzău, Nicolina lași a ieșit 
Învingătoare in tur. la Botoșani, 
cu 6—4 în fața formației buzo- 

in timp ce echipa 
scor

formația 
duminică?
au loc la 
Medgidia.

Șl

Mălina Marinache a joși 
teri coșgetera echipei Olimpia 
(in meciul cu Voința Brașov)

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea LOTO 2 de mijie, 

21 octombrie 1984. la care par- 
tîdpanțil au posibilitatea de a 
clștiga autoturisme „Dacia 1300“ 
(in cadrul valonă unitare a câș
tigului maxim), precum și im
portante sume de bani, va avea 
loc in sala cfiubului sportiv Pro
gresul. din str. dr. Staicovici nr. 
42. cu începere de la ora IC. Nu
merele extrase vor fi radiodilu- 
zate la ora 26,16 pe programul I, 
precum și juni, ia ara 8,55, tot 
pe programul 1.
Toate acestea, nu înainte de a

iene A.S.A..
din Botoșani eiștigase la
(8—2) confruntarea cu 
buzoiană. Ce va fi 
Celelalte triunghiulare 
Baia Mare, Craiova, 
București (n sala Gluleștl) 
Galați.

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC — ICEMEN fillG 73—55 
(54—30). Praetactad un joc in 
care caotiraatacurile au avui un 
rol hoteritor, ochipa studențeas
că s-a detașat net In prima re
priză. Au Înscris : Zidaru 21, 
Bărăgan 19, Keresztasi 11, Prăza- 
ru-Mate 10, Netollțchi 7, Ionescu

STAT LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Nicola 13, 
Nicolau 4, 
Radul y (B 
(Tilmișoar

OLIMP 
VOINȚA 
M—66 
tele de 
cepul 
mim. 11
tori.tă in 
t iilor li
da r și gir 
versare.
24, Popa
can 14, Le
3, Parcans 
tru învi 
21, Grfln 
Boyte 9, 
Arbitri :
șl O. Vef

UNIVER 
POCA —
70 (37—33). 
Bagiu 16, 
Constanași 
7 pentru 
Pop 17, P 
Casetti 8,
4. Nagy 5,

PROGRE 
76—59 (
TIMIȘOAR 
(37—28) V 
CHIMISTU

Constant!

Hi

vă procura bilerteje astăzi, cind 
este ULTIMA ZI de participare.

® De asemenea, tot ASTAZI 
ESTE ULTIMA ZI de depunere 
a buletinelor pentru concursul 
PRONOSPORT de miine. care cu
prinde '.3 meciuri foarte intere
sante. l iti prezenți la acest con
curs și încercați să-1 imitați pe 
recentul
Ghcorghe din Craiova, care la 
concursul d;n 14 octombrie a.c. 
(deci la primul concurs cu re
luarea a 13 meciuri) a obținut

un autoturism ..Dacia 1300“, 
dicind 13 REZULTATE !

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

19 OCTOMBRIE

j.n-

cîștigător Dobrescu
Extragerea I : 9 52 81 22 79 

51 90 43 73
Extragerea a II-a : 55 20 34 2 

64 18 62 24 31
FOND TOTAL

GURI : 1.153.382
372.639 Ici report
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PRIVIRI SPRE CEI DOI „POLI" AI CLASAMENTULUI
Din etapa de mîine a Divi

ziei .,A“. o etaoă... orescurtata 
pentru că un meci cel dintre 
Dinamo si Politehnica Iași, s-a 
discutat ioi. iar altul. Univer
sitatea Craiova — F.C. Olt. a 
fost reorogriamat centru 
miercuri 14 noiembrie, iese in 
evidentă partida de la Hune
doara. dintre Corvinul si Spor
tul studențesc. Si asta nu nu
mai pentru eă în ambele for
mații activează o serie de va
loroși fotbaliști, multi dintre 
ei nurtători ai tricoului natio
nal. dar si centru echilibru] de 
forte care se întrevede. De o 
parte, Klein, Gabor, Văetuș, Ma- 
teut, Bogdan de cealaltă lor- 
gulescu, Speriatu. M. Sandu si 
Munteanu II, în cazul in care 
Hagi, M. Mihail și Coraș (acci
dentat miercuri la Petro
șani) nu se vor reface pină 

Ia ora meciului. ..Calculul hîr- 
tiei" indică, parcă, favorită 
formația bucuresteană. care nu 
a mai pierdut în fata Corvi- 
nului din campionatul 1931 — 
’82 si a eîstigat. în schimb de 
ont ori. din campionatul 1976— 
"77. de cînd Corvinul a revenit 
în ..A“ ; trei victorii fiind con
semnate chiar De stadionul din-

CLASAMENTUl „LA ZI”

t. DINAMO
2. Ste.ua
3. Sportul ,tud.
4. Rapid
5. Univ. Craiova
4. F.C. Argeș
2. F.C.M. Brojov 
». A.S.A. Ta. Mure,
9. F.C. Bihor

19. Gloria Burau
11. Chimia Rm. V
12. F.C. OH
13. Corvinul
14. S.C. Bacău
15. Politehnica lași
14. Jiul
17. „Poli” Timișoara
18. F.C. Baia Mare

» 4 3 9 » 12 15
9 S 3 9 13- 1 13
9 5 2 1 29- 5 12
9 3 3 2 13- 7 »
9 3 3 2 14-13 4
I 3 2 3 11- » I
9 4 4 4 9- 4 4
4 3 2 3 4-3 4
9 3 2 3 19-19 9
9 3 2 3 11 14 4
9 2 3 3 I 11 7
8 3 14 A12 7
8 3 9 5 19-19 4
8 2 2 4 7 11 4
8 14 4 12 17 4
8 3 9 5 5-14 4
9 1 3 4 7-13 5
8 2 1 5 4-14 5

tre furnale, acolo unde Corvi
nul a înregistrat doar trei vic
torii. cea de-a natra fiind reu
șită cu ani în urmă în Capitală
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Fază din meciul Sportul itudențete — Corvinul (1—9) dirputat 
in primăvara, ia Capitală, cn portarul huaedorMa Alexa ji ca 

atacantul bucureștear. \L Sandu in prvm-p an
Foto : I. MIHÂICA

La Rm. Vîlcea. Chimia g Ra
pid vor fi Dentru a treia oară 
fată în fată de cind activează, 
ambele, în Divizia -A“. Și asta 
Dentru că atunci cind una din
tre ele se afla printre competi
toarele primului eșalon, cea
laltă evolua in .B” ! Asa s-a 
făcut — deși multi rapidisti au 
activat sub culorile vilcenilor 
— că cele două combatante au 
disputat doar două meciuri in
tre ele. ambele in campionatul 
trecut : 0—0 la Rm. Vijcea si 
victorie a Rapidului, la Bucu
rești. cu 4—2. Ce se Doate spune 
despre intilnirea de miine ? Că 
amindouă comoetitoarele au 
nevoie de puncte : Chimia Den
tru a se menține la mijlocul 
clasamentului iar Ranid pentru 
a nu pierde legătura cu Pri
mele natru locuri, de care acum 
s-a apropiat si Universitatea 
Craiova.

Interesantă ni se oare etapa 
de mîine si dacă privim polul 
inferior al clasamentului. într- 
adevăr jocul rezultatelor poate

aduce J>«1 De ultimul loc. bine
înțeles dacă Steaua va cistira 
(ceea ce ne soare normal) si 
dacă ultimele două clasate. F.C. 
Baia Mare si Politehnica Tixu- 
soara. vor termina victorioase 
partidele lor cu 8.C. Bacăn p 
A^.A., două echipe aflate in 
revenire de formă.

In rest, două partide de mij
locul clasamentului. F.C. Argeș
— F.C. Bihor si F.C M. Brașov
- Gteria Bazia. in care for
mațiile gazdă au nrima sansL

CAMPIONII LA
...Ceosul de control s-o 

pus în mișcare, Dinamo se 
afiă în plină „operație Bor
deaux*.

Griji. Probleme. Urgențe,
Situația de fapt : După 

evoluțio foarte bună de la 
Craiova (care a dat încre
dere echipei), meciurile cu 
Rapid și Politehnica lași au 
însemnat un pas înapoi. 
Jocurile in sine - susținute, 
din păcate, cu un efectiv 
incomplet — au zdruncinat 
în parte încrederea dobîn- 
dită la Craiova.

Ce au arătat ultimele două 
partide ? Slăbiciuni neaștep
tate ale apărării. Este o pro
blemă. Rezolvabilă ? Fără 
nici o îndoială I Cu Moraru 
(absent 2 meciuri), Nicolae 
(absent un meci), I. Marin 
și Stănescu (absent mai 
multă vreme, acum refăcut, 
după cum ne spunea medi
cul specialist Dumitru To- 
mescu) — pregătiți co
respunzător în aceste zi
le. defensiva imediată se 
poate rezolva bine (răminind 
o'ege-ea fundașului dreapta).

De la mijloc in față, 
echipa pare bine așezată 
(Mu țescu poate fi ți el o 
solute bună docă este opt 
de joc), problema nr. 1 a 
„blocului din față*  fiind, 
după opinia noastră, intrarea 
in rrtei. Un ritm superior ab
solut necesar într-a partidă 
cu o echipă de calibrul lui 
Bordeaux, care are ți ea... 
un ritm superic.

Problema cea mai impor-

octuaîâ este - credem - 
ehhnereo MORALULUI DE 
ÎNTRECERE pentru meciul de 
■iernai I Jucătorii trebuie 
so aibă încredere în ei. in 
echipă. îb țcrtsee echipei, 
cc-e 5»nt rece increde*e

„ORA BORDEAUX11 
cate poate fi alimentată - 
între altele - de marea în
credere a iubitorilor fotba
lului nostru în campionii noș
tri. Dinamo se poate „aduna” 
și mobiliza foarte bine și 
trebuie să se adune și să 
se mobilizeze foarte bine îna
intea meciului de la Bor
deaux !

Reamintindu-și moralul, 
„starea de luptă" și reuși
tele de la Fraga. Tbilisi și 
Hamburg, jucătorii pot intra 
în starea de spirit necesara 
la Bordeaux.

Să fim bine înțeleși, Gi- 
rondins Bordeaux este o 
echipă puternică, cu jucători 
buni, iar unii — Țigana, Gi- 
resse, Lacombe - sint chiar 
foarte buni. Dar pe Țigana, 
Giresse și Lacombe i-am 
văzut nu numai la meciurile 
turneului final al C.E. de 
astă-vară, din Franța, ci și 
la Craiova, în întrecere cu 
fotbaliștii Universității. Și la 
Craiova oamenii lui Jacquet 
erau buni ți foarte buni. 
Dar au fost eliminați.

Stă în puterea dinamoviș- 
tilor - o spunem cu toată 
convingerea, nu de circum
stanță - să elimine pe Bor
deaux I Totul trebuie să por
nească de la această pre
misă absolut realistă.

Avem încredere în capaci
tatea de pregătire a meciu
lui de la Bordeaux de către 
antrenorul Cornel Dinu, teh
nician tînăr, dar foarte ca
pabil. care a ovut recent 
ocazia să-i vadă pe campio
nii Franței în meciul cu 
Metz.

Avem încredere în jucă
tori, în puterea de mobiliza
re a echipei ți în angajarea 
ei puternică într-o luptă 
grec pe care o pot încheia 
victorioși.

Marius POPESCU

Cum se explică acel 5-0 de la Londra ?
ESI

„ANGLIA A JUCAT PUR OFENSIV"

!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Campionatul speranțelor

I UN LIDER NEAȘTEPTAT - DINAMO

Iîn etapa a 8-a, duminica tre
cută, s-a disputat al doilea med- 
derby al actualului campionat.

Icel dintre Steaua ți Sportul stu
dențesc. adică echipele de pe 
locurile 1 și 2. Mobllizindu-se 
exemplar, cum i-am văzut și In I partidele cu F.C.M. Brașov șl
F.C. Baia Mare, elevii rostului 
portar Vasile Suciu au ciștigat 

. cu 1—0, aproptkndu-se la un... pas 
Ide poziția de lider. Sportul stu

dențesc ar fi devenit chiar lider 
dacă miercuri, la Petroșani, ar 
fi reușit să cîștige fn fața spe- 

Iranțelor Jiului. Dar n-a ciștigat, 
gazdele au Învins cu 2—0, și 
Steaua a rămas în frurate. încă 
24 de ore. pentru că, iată, joi 

I s-a disputat partida Dinamo — 
■ Politehnica Iași, devansată din 
■ etapa de mîine, și echipa pregă- 
Itltă de Gheorghe Timar și-a ad

judecat, surprinzător, victoria, 
cu 6—0. De ce surprinzător T 
Pentru că pe parcursul a 8 etape 

I tinerii jucători dinamoviștâ n-au
reușit să înscrie decât CINCI go
luri 1 Marcând joi SASE, ei au 
devenit lideri, avînd un gol di- 

Iferență la golaveraj (la plus, de
sigur) față de Steaua. Numai că, 
miine, Steaua și F.C. Argeș joa
că acasă și au mari șanse să I cîștige șl să urce pe locul 1.

Și-acum câteva cuvinte despre 
trei echipe care in edițiile tre
cute au avut evoțuții apreciate.

2ampicana, V m v ersiiaiea Craio
va. nu-și găsește deioc cadența 
dar are o sciză. aceea ci Oc: 
dintre cei mai buni jucători ai 
ei se află la Luceafărul (Zam
fir și Badea), iar alțl câțiva fi
gurează, etapă de etapă, ca re
zerve la lotul mare. Surprinză
tor de slabe — comparativ eu 
rezultatele anterioare — evoluți
ile rapidiștilor șl hunedorenilor. 
Aceste cluburi au pepiniere pu
ternice, care atrag mereu copii 
talentați și care vor mult să 
joace sub culorile Rapidului și 
Corvintilui. Și-atund ?

CLASAMENT

L DINAMO » 4 4 1 11- 1 12
2. Steauo 8 4 0 2 12- 3 12
3. F.C. Argeș 8 5 1 2 13- 4 11
4. Sportul stud. 8 5 1 2 16- 4 11
5. Gloric-Luc. 8 5 0 3 13- 7 10
6. S.C. Bocou 8 4 2 2 10- 6 10
7. „Poli- Tkn. 8 5 0 3 11-11 10
8. F.C. Bihor 8 4 1 3 17 12 9
9. F.C. Olt 8 4 1 3 10- 7 9

10. F.C.M. Brașov A 4 0 4 16-20 8
îl. A.S.A. 8 3 1 4 14 11 7
Î2. Chimia 8 3 1 4 7 14 7
13. Universitatea 8 2 2 4 8-10 6

14-15. F.C. Baia Mare 8 2 1 3 10-15 5
CxxvwxjI 8 2 1 5 5-10 5

W. Rapid 8 2 1 3 4-10 5
17. 8 2 1 5 614 5
18. Polit. loși 9 2 0 7 5-24 4

Conform unui bun obicei, prin 
care viitorii parteneri de între
cere ai echipei noastre națio
nale in preliminariile C.M. sini 
din timp studiați. meciul An
glia — Finlanda disputat 
miercuri la Londra si încheia; 
cu 5—0 in favoarea formației 
insulare a fost urmărit de Gei- 
rore SichiUs. metodist in ca
drul colectivului tehnic de pre
gătire a reprezentativei noastre 
• -Cia jwu Aarlia f. a fost 
prima întrebare ne care i-am 
adresat-o lui G. Sichitiu la 
Înapoierea in tară : • întrebare 
iscată de categorici:: scor la 
care au capotat finlandezii • 
Foarte realist, a rec beat inter
locutorul nostru, după care au 
urmat explicațiile. Datorită 
unui presing aplicat cum serie 
Ia carte, jucătorii lui Bobby 
Robson i-au ținut in perma
nentă De adversari in preaima 
porții lui Huttunen. Constrtnsi 
să rezolve rapid, sub strinsos- 
rea marcajului sever, fundașii 
formației oaspete s-au văzut 
nevoiti să apeleze mereu la pa
sa lungă, interceptată cu ușu
rință de fotbaliștii englezi. • 
Cum s-a organizat in joc echi
pa gazdă 7 • Prin efectuarea 
presingului denarte de propria 
poartă. Anglia a utilizat mult 
timp 4 vîrfuri extrem de agre
sive. Pe Hateley, Woodcock. 
Barnes și Williams. Au fost 
insă doar 4 vîrfuri la presing, 
întrucît. In general. trebuie 
spus. Anglia a desfășurat un 
ioc pur ofensiv, la acțiunile de 
atac participind si fundașii la
terali — de altfel Sansom a și 
înscris un gol — si stoperii 
Wright si Butcher. • Din eehi-

faraaatia-fanion a fotbalului en
glez, F.C. Liverpool... • Pentru 
simplu] motiv că Neal si Ke
nnedy traversează o perioadă 
mai slabă, in timp ce Lee se 
resimte de pe urma unei ac
cidentări. Restul titularilor de 
la Liverpool, dună cum bine 
stiU — fiind de altă prove
niență — galea-, irlandezi, sco- 
tteni danezi, nu not fi folosiți 
în echea reprezentativă. • Su- 
rerati — o spune, dealtfel și 
acerai — eă echipa Finlandei 
■■ t-a prea văzut... • Așa 
este și, cu toate acestea, în pe
nultimul minut al primei reprize 
ea a avut o ocazie uriașă de a 
exala. risipită de Leo Hout- 
sonen. La 1—1. poate, altfel 
s-ar fi desfășurat, in continuare, 
ostilitățile. Dar șutul lui Hout- 
sonen fusese singurul de Dină 
atunci expediat spre poarta lui 
Sbiltoc.

Gheoeghe NICOLAESCU

„TROFEUL FAIR-PLAY SPORTUL"
Nici ceapa a 8-a a Dtvâte! 3. Steaua 275 p

„A- nu a făcui excepție de 1B ♦—<- A 5.A. Tg. Mureș 270 p
regulă priancd eaphcriui dtecăpli- Gloria Buzău 270 p
nar, duminică tnregtetrfr <ta-ee 14 RapxJ 270 p
cartor^șe galbene. Dxxre cete 3—f. Cervmul 2*5  p
nouă pârtiile ale rundei, doar h> F. C. B.hcr 265 p
două (Politehnica Tirnfroara — •—ÎL Otrtv. Craxr. a 260 p
Jiu) ți F.C. Olt — F.C. Baia 260 p
Mare) nu s-a acordat aăef ne Sportu! studer «c 260 p
cartonat;. B—M. Dinamo 255 p

După > etape rtiwamer- tul —Tr*- F. C. Argeș 255 p
feului fair-piay Sportul*  are ur F.C.M. Brașov 255 p
mătoarea eonSgucape : ÎS—18. F. C. Baâa Mare 250 p

S. C. Bacău 250 p
3—2. F. C. OLT 285 p 17. Jiul 240 p

.POL!- TIMIȘOARA 285 p 18. Ch-mfa Rm. Vt-cea 235 p

MÎINE, HEMEIUS SI INTIM IN’ S J
T»

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE DUMINICA A DIVIZIEI „6“
valoros driiveir. Ca mp ion ui „en 
titre-, M. Ștelăniescu, a reunit o 
vifclorie facilă ou Sincera, care a 
Început a-și reveni in formă. 
Florian-, cu T. Marinescu la ti
monă, a reușit prima victorie din 
acest an. Energic susținut de N. 
Simian, Delicat a reușit eă-și 
găsească alergarea, du.pă o sul.lă 
de bune perfarmianțe. Lista În
vingătorilor a fost completată de 
PenKiula, cu care C. Dumitrescu 
a greșit nutmai o dată.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Sincera (-M. Ș-tefăincEicu.)
1:29,7, 2. Cochet, 3. Satina. Cota : 
cîșt. 1, ord. triiplă 83. Cursa a 
Il-a : 1. Florian (Marinescu)
1:38.O, 2. Suav. Cota : cîșt. 1,30,

ev. 3. Cursa a III-a : L Defeat 
(Sunion) 131,1, 2. Hațcganir, 3. 
Repetiția. Cota: 8, ev. 4,.ord.
triplă 837, CursaaIV-a: 1. Vința 
(Pătrașcu) 1:41,0, 2. Formosa, 3. 
Tușina. Cota : cîșt. 1, ev. 7j ord. 
triplă 69. Cursa a V-a : L Per
tu iaca (Sandu) 1128A 2. Pa-pin, 
3. Negruiț. Cota : cîșit. 6., ev. 60. 
otrd. triplă 1*12,  tripBu H—iIV—V 
135. Cursa a Vl-a t 1. Samaiila 
(Pătrașcu) 1 :^0, 2. Marcela, 3. 
Puia. Cota : cîșt. 2,80, ev. 490, 
ord. triplă închisă. Cursa a VH-a:
1. Pen<dula. (Dumîttretseu) 1:33,5,
2. Felcer. Cota : câșt. 5, ev. 1160 ’ 
ord. 7.

A. MOSCU

SERIA I: F.C. Constanța — 
C.F.R. Pașcani: J. Grama (Bucu
rești). Metal ui Mangafa — C.S.M. 
Suceava: M. Ionescu (Pitești), 
Metalul PI open! — Chimia Făl
ticeni: I. Ferenczi (Timișoara), 
F.C.M. Progresul Brăila — Cea
hlăul P. Neamț: M. Liră (Bucu
rești), . A.S. Mizil — Unirea Di
namo Focșani: N. Voinea (Bucu
rești), Olimpiia Rin. Sărat — Pra
hova Plodești: C. Mantia (Reși
ța), C.S. Botoșani — Partizanul 
Bacău- L. Sălăjan (Satu Mare), 
Petrolul Ploiești — Dunărea 
C.S.U. .Galați: R. Matei (Bucu
rești), Oțelul Gaflați — FEPA ’74 
Bîrktd: T. Chelii (Giurgiu).

SERTA A n-a: Dinamo 'Victo
ria București — Metaibiil Bucu
rești : Fl. Popescu (Ploiești) —

stadionul Dinamo ; Flacăra 
Autom. More ni — Tractorul Bra
șov se dispută în ziua de 31 oc
tombrie. * ora 15: Minerul Motru
— Gaz metan Mediaș: I. Bălan 
(Arad), Carpați Mîrșa — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin: M. Nicola u 
(Bacău), Chimica. Tîmăveni — 
Unirea Alexandria; G. Pîrvu 
(Constanța), Mecanică fină Stea
ua București — Autobuzul Bucu
rești : Cr. Teodorescu (Buzău) — 
stadionul Mecanică fină; T.P. A- 
Jumrmu Slatina — Șoimii T.P.A. 
Sibiu S3 dispută în ziua de 25 
octombrie, orna 15; Progresul Vul
can București — Automatica 
București: R. Feti eseu (Brașov)
— stadionul Progresul; C.S. Tîr- 
goviște - I.MA.SA. Sf. Gheor- 
ghe: Al. Mustăți’a (Pitești).

SERIA A III-a: F.C.M. U.T. 
Arad «*•  Olimpia Sa tu Mare: M. 
Toncea (București), Minorul Cav- 
nic — Sticla Arâeșul Turda: E. 
Pătrașcu (București), Unirea Alba 
Tulia — ,,U“ Cluj-Napoca: )D.
Petrescu <București), Minerul Lu- 
peni — Avînițul Reghin: A. Mi- 
țaru (Rm. Vîlcea), Armătura Za
lău — Gloria Reșița: R. Mușat 
(București), C.S.M. Reșița — Mu
reșul Ex plorări Deva: V. Donțu 
(Galați), Gloria Bistrița — Strun
gul Arad: V. Antohi (Iași), Ind. 
sârmei C. Turzii — Metalurgistul 
Cu gir: I. Car.aman (Oradea), Au
rul Brad — C.F.R. Timișoara : 
M. Ștefănoiu <Tg. Ji>u).

Meciurile vor începe la ora 11.

Ste.ua
I.MA.SA


h etapa a Vl-a a Diviziei „A“ de rugby Meciurile pentru €. fi. de șan TELEX ® TELEX

STEAUA-C.S.M. SIBIU, UN MECI MAIA CIBURDANIDIE Sl-A PASIRAT TITLUL

CARE SE ANUNȚA FRUMOS
Seria I 

— C.S.M. SIBIU
10. arbitru: Gh. C&ld&raru (Iași)

— GLORIA P.T.T. ARAD
București : STEAUA

teren steaua ora
Birlad 1 RULMENTUL _____________________

teren Rulmentul ora 9,30, arbitru: Al. Pavlovici (București) 
Petroșani: stunța — farul constanța

teren Știința ora 11, arbitru: Th. Witting (București) 
Iași i politehnica— r.c. grivița roșie

teren Tineretului ora 10, arbitru: C. Stanca (Constanța)
Partida Dinamo — Știința CEMIN Baia Mare (16—0) s-a jucat 

anticipat.
Seria

Timișoara : POLITEHNICA
teren „1 Mai“ ora 10,30. 

București : SPORTUL STUD.
teren Tei ora 15, arbitru: D. Grigorescu (București) 

(Se dispută sîmbătă)
GLORIA — RAPID CHIMIA BUZĂU

teren Mecanică fină ora 10. arbitru: M. Voina (Brașov) 
Focșani : MILCOV — T.C. IND. MIDIA NĂVODARI

teren „23 August- ora 11, arbitru: Fl. Dudu (București) 
Cluj-Napoca : UNIV. 16 FEBR. — C.S.M. SUCEAVA

teren „V. Babeș- ora 9, arbitru: Gh. Huștiu (București)
Steaua, lidera clasamentului 

seriei I a Diviziei „A" de rug
by, își va menține — probabil 
— poziția de fruntașă și după 
etapa a Vl-a. Ea întilnește mîi- 
ne — în postură de favorită — 
pe teren propriu pe C.S.M. Si
biu, una din echipele provin
ciale al cărei joc este întot
deauna urmărit cu deosebită 
simpatie, formația sibiană avînd 
o frumoasă concepție și practi- 
cînd cu predilecție un rugby 
deschis. Avînd în vedere că și 
„noul val" al Stelei este adep
tul jocului ofensiv, ne putem 
aștepta la un meci frumos. 
Echilibrat se anunță meciul de 
la Petroșani dintre Știința din 
localitate și Farul, aceasta din 
urmă păstrînd veleități la tit
lu. Politehnica ieșeană, în ceea 
ce o privește, nu este sigură 
că va valorifica în fața Griviței

a n-a
— METALURGISTUL CUGIR 

arbitru: S. Manea (Sibiu)
— OLIMPIA M.G.

Roșii avantajul terenului. După 
cum iubitorii rugbyului se în
treabă dacă C.S.M. Suceava — 
lidera seriei a Il-a — își va 
menține invincibilitatea și după 
deplasarea de la Cluj-Napoca ?

Final precipitat în meciul pen
tru titlul mondial feminin de 
șah. la Volgograd. Cîștigînd și a 
13-a partidă, Maia Ciburdanidze 
își păstrează cununa de campi
oană a lumii, ashgurîndu-și vic
toria în fața șalangerei sale, 
Irina Levitina. întîlnirea decisi
vă, *ln  care deținătoarea titlului 
avusese piesele negre, s-a între
rupt joi seara, după o dispută 
animată, la mutarea 42. Poziția 
de pe tablă nu prezenta însă 
nici un dubiu, avantajul Maiei 
Ciburdanidze fiind categoric. A- 
ceasta s-a confirmat și a doua 
zi, cînd șalangera a anunțat pe 
arbitri că nu va mai relua jocul, 
cedînd punctul. Scorul a devenit 
astfel 8—5 în favoarea campioa
nei mondiale, ceea ce — conform 
regulamentului — îi conferă vic
toria în meci. De precizat că 
întreaga confruntare este prevă
zută pentru 16 partide, punctele 
înregistrate (inclusiv remizele) 
urmi nd să dea totalul scorului. 
Așadar. întrecerea continuă cu 
ultimele trei partide, care însă 
nu mai pot influența decizia. 
Irina Levitina ar fi trebuit să 
totalizeze 8.5 puncte, pentru ca 
să fie declarată campioană.

în vîrstă de 23 de ani, origi
nară din Tbilisi, marea maestră 
sovietică Maia Ciburdanidze își

apără pentru a doua bară cu 
succes titlul, pe care l-a cucerit 
în 1978. Ultima oară In fața com
patrioatei sale 
in 1981, după 
strînsă (8—8).

BOX • Selecționata S.U.A. a 
sosit în Polonia u.nde va susține 
mai multe îmtîln.iri cu reprezen
tativa țării gazdă. Prima dintre 
ele este programată mîine 
Katowice.

la

Nana Aleksandria, 
o dispută foarte

★
Ieri, la Moscova, s-a disputat 

partida a 15-a pentru titlul mon
dial masculin. Anatoli Karpov 
(cu albele) și Garri Kasparov au 
întrerupt jocul, la mutarea 41, 
într-o poziție complicată. Scorul 
se menți-ne 4—O pentru Karpov.

ANCHETA A ÎNCEPUT...
Așa după cum am anunțat, re

cent a fost deschisă o anchetă în 
legătură cu meciul Italia — Ca
merun, din preliminariile tur
neului final al C.M. de fotbal ’82. 
O telegramă a agenției „France- 
Presse" anunță că procurorul în
sărcinat cu anchetarea cazuiui a 
convocat la Palatul Justiției din 
Roma pe antrenorul Enzo Bearzot 
și pe căpitanul „squadrei azzu- 
rra“, portarul Dino Zoff. Ambii 
au discutat cu magistratul în 
cauză, fiecare aproximativ o 
oră, încercînd, așa cum preciza 
Enzo Bearzot, să-I ajute pe an- 
cheta tor să elucideze acest caz 
neplăcut.

HOCIIEI PE GHEAȚA a 
Cupa campionilor europeni 
hochei pe gheață, la Jaca (Spa
nia), echipa Steaua București a 
învins cu scorul de 7—4 formația 
H.C. Jaca. învingători șl în pri
mul joc (14—1), hocheiștii ro
mâni s-au calificat pentru turul 
doi al competiției, a Intr-un meci 
amical, disputat la Oslo, selec
ționata Norvegiei a dispus de 
cea a R. D. Germane cu 4—1 
(2—0, 2-0, 0-1).

în 
la

ȘAH > Turneul de la Tilburg 
s-a încheiat cu victoria lui 
Anthony Miles (Anglia), care a 
totaliizat 8 p din 11 posibile. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
cu același număr de puncte (6,5), 
BetliawskL, Tukmanov, Ribli șl 
Hubner • După consumarea a 1 
runde în turneul de la Novi Sad 
conduce Ivanovici cu 4,5 p, ur
mat de Smejkal, Nikolici și Veli- 
miroviei toți cu cîte 3,5 p (1).

FOTBAL meridiane
BORDEAUX ÎNVINSĂ 

IN CAMPIONAT
Aseară în etapa a 13-a a cam

pionatului Franței, Lens — Bor
deaux 2—1 (prima înfrîngere a —-— ----- ------ să

P).
oaspeților, care continuă 
conducă în clasament cu 21

MODIFICĂRI IN 
REGULAMENTUL DE JOC 

LONDRA, 19 (Agerpres). — 
ultima sa ședință, ținută în ora-

în

IURNtUl HNAI AL CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din pag 1) REZULTATE TEHNICE

șui scoțian Turaburry, Interna
tional Board — organismul com
petent în probleme privind mo
dificarea regulamentului jocului 
de fotbal — a adus schimbări în 
ce privește două reguli: para
graful „dM al articolului VIII 
(privind mingea de arbitru) si 
ultimul alineat al articolului XIII 
(loviturile libere). Astfel, se pre
cizează că dacă în momentul o- 
pririi jocului balonul se afla în 
careul de 16 m, partida va fi 
reluată printr-o minge de arbi

tru de pe linia de 16 m paralelă 
cu linia porții, in punctul cel 
mai apropiat de cel în care se 
afla mingea la fluierul arbitru
lui. De asemenea, o modificare 
importantă a fost adusă celei 
de-a doua reguli, alineatul vizat 
avînd în prezent următoarea re-

dactare: „Sub rezerva existenței 
altor precizări în regulile refe
ritoare la punctul din care tre
buie executată o lovitură liberă, 
orice lovitură liberă indirectă a- 
cordată echipei în atac în inte
riorul suprafeței de pedeapsă a 
adversarului trebuie executată 
de pe linia suprafeței de pedeap
să paralelă cu linia porții, din 
punctul cel mai apropiat de lo
cul unde a fost comisă infrac- 
ținnea**

ȘTIRI, REZULTATE
9 Azi, un nou meci în 

minariile C.M. Este vorbă 
tîlnirea din grupa a 4-a 
europeană), dintre reprezentati
vele R.D. Germane și Iugoslaviei, 
care are loc la Leipzig, cu în
cepere de la ora 18.

© în C.E. de tineret: Belgia — 
Luxemburg 5—1 (3—0); Elveția — 
Danemarca 1—1 (0—0).

preli- 
de în- 

(zona

TENIS • Alte rezultate din 
turneul de la Tokio: Vijay Am- 
ritraj — Davis 7—6, 6—4, Korita
— Scanlon 6—3, 7—6, Gomez —
Tom , Gullikson 6—3, 6—7, 7—5 
Wilander — Testerman 6—3, 6—2. 
Connors — Green 6—4, 6—2
Lendl — Anger 6—0, 6—2, R
Krishnan — Kuharszky 6—0, 6—4 
• La Koln : Tim Wilkinson — 
Glickstein 
Mayer — 
Nystroem
5— 7, 6—4,
6— 4, Edberg
7— 6, 6—3 • în semifinale la 
bourne : Mitchell — Drewett
6— 4, Hooper — Leach 7—6, 7—6, 
Bauer — Freeman 7—6, 7—6, Cash
— Masur 6—1, 6—7, 6—3 • în
turneul feminin de la Filderstadt: 
Sukova — Vermaak 6—3, 4—6.
7— 6, Bunge — Goles 6—4, 7—6, 
Kohde — Moulton 4—6, 6—4, 7—6, 
Leand — Russel 7—6, 6—3.

4—6, 7—5, 6—1, Sandy 
Purcell 6—1, 2—6, " ‘ 

— Zivojiinoviei 
Slozil — Edwards 

Westphal

6—3. 
6—3. 
6—2. 
4—6. 
Mel- 
6—2.

VOLEI • în „Cupa Mondială*,  
1 nterciuburi, la Kio de Janeiiro : 
Mladost Moniter Zagreb — Car
rasco Montevideo 3—0, Pirelli 
Sao Paulo — San.tal Parma 3—0, 
La Havana — Ferrocarril Oeste 
(Argentina) 3—0, Bradesco Atlan
tica — Fuji 3—0.

tr-un meci in care „eschiva" 
va înfrunta „șocul" 1 Tițoiu s-a 
calificat în finală fără luptă, 
adversarul său Nicu Manolache 
(Delta Tulcea) depășind cate
goria cu... aproximativ 200 
grame ! „Felicitări" atit spor
tivului, cîf și antrenorului său 
Gheorghe*  Pirlici pentru... pof
ta de mincare, tocmai înainte 
de .banchet" !

Pînă la „semigrea*  mai erau 
destule meciuri cînd. iată, la 
„pană", campionul Costin Stan- 
cu (Steaua) a fost învins îna
inte de limită de către Nieo- 
lae Talpoș (Metalul Salontâ) 
încă de la primele „schimburi*  
s-a văzut că Talpoș este pus 
pe fapte mari. El a lovit hotă- 
rît și precis, dejucînd in ace
lași timp intențiile de atac 
ale lui Costin care, in finalul 
primei reprize, a fost salvat de 
gong dintr-o situație dificilă 
nesesizatâ la timp de ar 
din ring Traian Panait. 
mijlocul rundului secund 
poș a plasat un „un-doi*  
chinogramă și Costin a 
trimis Ia podea. Campionul a 
reluat lupta evident marcat de 
loviturile primite și la un nou 
schimb a fost iarăși k.d. An
trenorii steliști au văzut că e- 
levul lor nu mai putea con
tinua lupta și au cerut aban
donul.

.. .Și iată-ne ajunși la me
ciul vedetă : campionul 
migreilor" Georgică 
(B.C. Galați) contra lui 
Paizs (Steaua). Față in 
..experiența" și „dorința 
firmare". După primul _____
de gong inițiativa aparține lui 
Donici, care atacă cu directe de 
stingă la față, încercînd din 
cînd în cînd să le dubleze cu 
drepte. Paizs răspunde energic

Cat. musca : M. Vîșan (Oțelul Tîr- 
goviște) b.ab. 2 Al. Șchîopu (Stea
ua), C. Tițoia (Dinamo) c. neprez. 
N. Manolache (Delta Tulcea) ; pa
nă : I. Penate (B.C. Galați) b.p. 
I. Cerrvat (S.C. Bacău), N. Talpoș 
(Metalul Saîonta) b.ab 2 G Stanca 
(Steaua) ; ușoară : FI. Tîrcomnlcu 
(Dinamo) b.p. N. lordache (CS.M. 
Sibiu). D. Hie (Dinamo) b.ab. 2 
M. Constantin (Muscelul) ; mijlode 
mică : N. Motrogan (Rapid) b.ab. 3 
D. Lugîgan (Dlrxxno). V. Mihai (Fa- 
ruh b.p. C Ghindâoanu (Ceahlăul 
P. Neamț) ; semigrea : M. Marcu 
(B.C Bro-va) b.p. M. Vcs 'oche (Di
namo). G. Donici (B.G Galați) b.p. 
M. Pairs (Steaua) ; supergrea : Gh. 
Preda (Steaua) b.ab. 2 Șt Bacianschi 
(Crișul). T Pirjol (Voința Buc.) b.p 
Gh. C» o ba nu (Prahovo Ploiești).

Din standurile circuitului de la Estoril mașinile „McLaren" ies 
pentru primul tur de încercare. Prima este mașina lui Lauda, 
iar cea de a doua a lui Alain Prost Laserfoto : A.P.—AGERPRES

ALAIN PROST INAINTLA

D.

M.
Șchiopu (Steaua) 

Vi șan
R.

I.
I.

bitrul 
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Donici 
Miklos 

față 
de a- 
sunet

mai ales in lupta de aproape, 
dar și obstrucțioDează adesea. 
Rundul doi ii aduce lui Donici 
doar un ușor avantaj, dar vic
toria sa Începe să se conture
ze. Sielistul dă semne de obo
seală, ține și impinge, susține 
cu greu lupta. Ultima parte a 
meciului__ curge destul de pu
țin spectaculos, datorită dese
lor obstrucții ale lui Paizs, ca
re primește, just, un avertis
ment pentru „țineri*  repetate. 
Donici iși vede de... treabă, 
punctează cu directe de stingă 
și încearcă să fie mai clar in 
acțiuni, înfruntind obstrucțiile 
unui adversar care, in ulti
mul minut, părea mulțumit să 
termine meciul în picioare. De
cizie .fără probleme : învingător 
la puncte Donici (5—0). Donici 
rămine în continuare un punct 
de atracție și pentru gala fi
nală, care va avea loc mîine 
dimineață, incepind de la ora 
10. Centura sa de campion este 
vizată de brăileanul Marcel 
Marcu, aseară și el învingător 
în fața dinamovistului Mihai 
Vasilache.

Mîine. pe circuitul special a- 
menajat de lîngă Lisabona, la 
Estoril, se va alerga ultima cursă 
a C.M. de Formula 1, in care 
lupta dintre cei doi piloți ai fir
mei „McLaren4» este deosebit de 
pasionantă. Cine va cîștiga: Nic- 
kl Lauda (66 p), actualul lider, 
sau Alain Prost (62,5) clasat pe 
locul secund ? Deocamdată, la 
primele tururi de încercare, cel 
mal bun timp l-a realizat Ălain 
Prost (4,260 km în 1:26,606, me
die orară 180,631) față de Nickl 
Lauda (al patrulea timp : 
1:27,323). Deci, o primă manșă 
cîștlgată de Alain Prost. Dar 
mai importantă ..manșă*  are 
mîine.

cea
loo

c fa a*  Mfcrt fa aftuA"
CELE 94 DE ECH.PE ALE STUDENȚILOR DIN 

ERFURT
la campionatele uni
versitare ale R.D. Ger
mane. Institutul peda
gogic din Erfurt a 
fost reprezentat de un 
număr de 94 de echi
pe. Mai mulți stu
denți ai acestui Insti
tut au fost selecțio
nați în loturile națio
nale ale R.D.G.
PENTRU CREȘTEREA 
VOLEIULUI
a noii conduceri

Peste 80 la sută din 
cei 1600 de studenți ai 
Institutului pedagogic 
din Erfurt practică 
sportul, în mod orga
nizat, in cadrul a 12 
discipline, interesul cel 
mai mare fiind mani
festat pentru jocurile 
sportive și pentru gim
nastică. Anul acesta.

OBIECTIVE MAJORE 
ACTIVITĂȚII

Pe agenda de lucru

oară in 1923. la capă
tul unei 
organizată la Mosco
va, care a durat 
mai pujin de 145 de 
zile. Ulterior Schulz 

celebrilor a fost antrenorul lup
tătorilor feroviari din 
Sverdlovsk. Anul vii
tor bravul 
sovietic va aniversa... 
100 de ani !

„VICTIMELE" SUCCESELOR TRECUTULUI...
Don Gambrill a fost, în luna iunie, la In

dianapolis, selecționerul principal al lotului 
american pentru întrecerile olimpice de înot 
de la Los Angeles. El a remarcat atunci o 
anumită tendință printre tinerii competitori, 
aceea de a concura la cit mai multe probe. 
„Sini, de fapt, victimele propriilor noștri îno
tători din trecut : Schoilander, Spitz. Naber...". 
La J.O. de la Tokio, spre exemplu, Don 
Schoilander a cîștigat 100 m liber — 53,4, 400 
m liber — 4:12,2, 4x200 m liber — 7:52,1, 
Mark Spitz, în 1972, a obținut medalii de aur 
Ia : 100 m liber — 51,22, 200 m liber — 1:52,78, 
100 m fluture — 54,27, 200 m fluture 
2:00,70. 4x100 m mixt — 3:48,16. 4x200 m 
ber — 7:35,78, iar John Naber a învins 
Montreal la : 100 m spate — 55,49. 200 
spate — 1:59,19, 4x100 m mixt — 3:42,22 
4x200 m liber — 7:23,22.

La selecția de la Indianapolis, de pildă, 
năra Tracy Caulkins a luat parte la șase 
probe individuale, cu speranța ca la J.O. să 
poată cîștiga... șase medalii de aur 1 De cîș
tigat n-a cîștigat decît jumătate din ceea ce-și 
propusese : 200 m mixt — 2:12,64 — record 
olimpic, 400 m mixt — 4:39,24. 4x100 m mixt 
— 4:08,34, acestea fiind, de fapt, singurele 
probe la care ea a obținut selecția pentru 
competiția olimpică.

el era puternic ca ni
meni altul". Cariera 
sportivă a lui Schulz 
a început în anul 1908. 
El a obținut numeroa
se victorii printre care 
în fața
Ivan Podubnîi, Ivan 
Zaikîn, Cernii Abdulah 
etc. A fost de șase 
ori campion mondial 
profesionist, ultima

competiții,

nu

luptător

• _ ______ __________ -____Î- _________ a
Federației internaționale de volei figurează 
intre altele și crearea a 13 centre regionale 
de cooperare și de dezvoltare a activității vo- 
leibalistice. Este vorba de centrele care vor 
fi constituite, în viitorul apropiat, în Dane
marca, Senegal, Costa Rica, Kenya, Trinidad- 
Tobago, Paraguay, Anglia, Columbia. Tunisia, 
Noua Zeelandă, Hong Kong, Porto Rico și 
Bahrein. Specialiști reputați, buni pedagogi, 
vor conduce școli de antrenori și instructori, 
de arbitri etc. Se speră ca aceste centre să 
contribuie in mod activ la impulsionarea ac
tivității voleiului, la creșterea nivelului său 
calitativ. Se așteaptă, de asemenea, ca alte 
federații naționale să vină și să se adauge 
celor 157 afiliate, în prezent, la forul in
ternațional.

CENTENARUL UNU! MARE LUPTĂTOR
Incepind din anul 

1960, la Pervurlask, în 
regiunea Sverdlovsku- 
lui, se desfășoară cu 
regularitate un impor
tant turneu de lupte, 
în cinstea lui Kristap 
Weiland-Schulz. în 
revista „Hercule", care

PROGRAMUL FINALELOR, ORA 10 
SEMIMUSCA

V. Enceanu Pop (C.O. Dinamo-Metalul Buc.) 
MUSCA

(Otelul Tîrgoviște) - C. Titoiu (Dinamo)
COCOȘ

(Steaua) — M. Finâțan (Steaua)
®ana

(B.C. Galați) - N. Talpoș (Metalul Salonta) 
St MIUȘtuARA

D. Stânciulescu (CS.M. Drobeta 
UȘOARA

Tircomnicu (Dinamo) - D. Ilie (Dinamo)
v SEMIM1JLOCIE

Obreja (Dinamo) — L. Sandu (Prahova Ploiești)
MljlOCIE MICA

Motrogan (Rapid) - V. Mihai (Farul)
Florian

Nistor

Pa nai te

FI.

R.

N.

V.

M.
I.

Stan (Dinamo) Tr. Severin)

li
la 
m
Și

Marcu
Cernat

MIJLOCIE
(Steaua) — D. Senciuc (A.E.M Timișoara) 

SEMIGREA
(B.C. Brâila) - 6. Donici (B.C. Galati) 

GREA
(Steaua) — D. Râcaru (C.O. Dinamo-C.S.M.

SUPERGREA
Gh. Preda (Steaua) — T. Pîrjo! (Voința București)

Drobeta Tr.
Severin)

apărea în Rusîa îna
intea Revoluției socia
liste din Octombrie,^se 
scria : „Cine nu 
văzut pe Schulz, 
putut asista la

l-a 
n-a 

r___  _____ un
adevărat foc de arti
ficii de prize : cura
jos pînă la demență,

ti- I

Rubrică realizată de Romeo VILARA
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