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EC. MINAUR-LIDER DE TOAMNA
LA HANDBAL MASCULIN

0 In derbyul bucureștean : Steaua — Dinamo 26-25 
• Golgeterul turului: Alexandru Folker (Politehnica 

Timișoara) — 95 de goluri inscrise
1 Ca meciurile etapei de Ieri, 
a Xl-a, s-a Inchetat turul edi
ției a 27-a a camptonatuhd 
masculin de handbal, Divizia 

Victoria obțtauSă to ex
tremis de Steaua și „egalul*  
băimăronilor la Mîrșa au adus 
eeie două formații la egalitate 
de pitocte. Gu un golaveraj 
mai bun (î-ntr-ua clasament 
special, niumai cu echipele 
care au realizai minimum 50

la sută din punctajul maxim, 
deci fără rezultatele realizate 
to compania formațihnr Mine
rul Cavnic, Constructorul Arad 
șl Universitatea Craiova), H.C. 
Mtaaur rămine pe primai toc 
in clasament. Competiția •» 
reia Ia 3 martie 1985.

Relatări de la meciurile e- 
tapei a Xl-a :

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 24—25 (12—16). Steaua

Un spectaculos duel : Vasile Stingă (Steaua) 
»« înscrie, aruncînd peste „barajul" lui 
Mircea Grabovschl (Dinamo).

a câștigat derbyul 
bucureștean, dis
putat sâmbătă sea
ra to sala Flor eas
es, cu tribunele 
arhipline. Intr-un 
final dramatic, în
scriind golul vic
toriei to ultimele 
secunde de joc. 
Normal, echitabH, 
ar fi fost ca aceas
tă attt de tadlrjltă 
partidă să se în
cheie la egalitate. 
Ar fi fost echita
bil, pentru că fie
care echipă a do
minat cite o repri
ză : Dinamo — pe 
prima. Steaua — 
pe cea de a doua. 
Ar a fost normal, 
pentru că Intr-un 
final Incandescent 
Steaina. a Înscris 
ultimul gol, cel de 
al 26-lea, to con- 
d'iițiunt care, după 
opinia noastră, au 
fost neregulamen-

Foto: Aurel D. NEAGU
(Continuare
tn pag. 4—5)

Este necesar să se acționeze ca fermitate 
pentru perfecționarea, in continuare, a desfășurării 
tuturor manifestărilor care au loc in cadrul „Da- 
dadeT, să se treacă mai hotârit la organizarea 
sistematică de acțiuni cultural-sportive de masă și 
la permanentizarea sistemului competițional de 
masă, afit pe plan local — in școli, unități econo- 
s&JsăS comune, orașe și județe - cit și la

NICOIAE CEAUȘESCU

în întâmpinarea Congresului al XIIMea al partidului

AMPLE Șl ENTUZIASTE MANIFESTĂRI SPORTIVE
LA DESCHIDEREA NOII EDIȚII A „DACIADEI

Ca ta multe alte loeaEtățl din țară, ieri ta Capitală an avut loc numeroase șt atrăgătoare ma- 
nlfcstărl sportive organizate ta tatimpinarea apropiatului forum al comuniștilor — Congresul al 
xni-lea al partidului. întrecerile, programate ta toate cele șase sectoare ale Capitalei, au marcat 
startul in noua ediție (a 4-a) a „Daciadef, marea competiție sportivă națională inițiată de secretarul 
generai al partidului, tovarășul NICOLAIS CEAUȘESCU.

Animate întreceri 
de cros, ieri, in 
Parcul Tineretului 

din Capitală

Foto : I. BĂNICĂ

Una din cele mai ample șl 
frumoase acțiuni sportive s-a 
desfășurat ieri ta Parcul Ti
neretului, cu 15 000 de compe
titori invitați la startul unor 
ambițioase întreceri de cros, 
ciclism, patine cu role, cu de
monstrații de box, scrimă, na- 
vo si rachetomodele, cu zed 
de activiști voluntari și dascăli 
de sport prezenți pe traseele 
tot mal îndrăgite ale sportului 
de masă. Sprijiniți de CMBEFS, 
perfecta organizare a Întrece
rilor au asigurat-o cei de la 
C.E.FS al Sectorului 4, re
cunoscut! pentru notabilele lor 
succese ta marea arenă a „Da-

cladei". Profesorul Gheorghe 
Teșu, de la Școala generală nr. 
190 din Bercenl, a fost desem
nat, spre exemplu, starter la 
Întrecerile de cros. Omul albit 
de ani pe terenurile de sport 
nu dădea, Insă, plecarea ori
cum. Intil comanda, prin por

ta-voce, cîteva exerciții de în
călzire, cele 500 de fetițe ali
niate la Întrecerile rezervate

Vosile TOFAN 
__________Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. a 6-a)

09 frumos succes la C. E. de judo Juniori

S.LAZĂRȘI D.DRÎMBE-MEDALII DE BRONZ

Etapa a U-a a Diviziei „A" de fotbal

GLORIA BUZĂU LA A TREIA VICTORIE IN DEPLASARE!
O Rapid, cu punctul obținut la lași, și-a refăcut moralul £ Piteștenii, autorii sco
rului etapei O Jiul — noua „lanternă” © Neînvinse, Steaua și Dinamo vor apărea, 

duminică, în derby-ul sezonului

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Meciurile Dinamo — S.C Bacău (scor 2-0) și 
Universitatea Craiova — Jiul (1—0) s-au disputat 
tn cursul săptâmînii.

„Poli11 Timișoara — Sportul studențesc 2-1 (1-01
Steaua — Corvinul 4-2 (2-0)
F.C Bihor — F.C Olt 1-0 (0-0)
F.C Argeș — A S.A. Tg. Mureș 3-0 (1-0)
Politehnica lași - Rapid 0-0
F.C Baia Mare — Gloria Buzău 1-2 (0-2)
Chimia Rm. Vilcea - F.CM. Brașov 1-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (duminica 11 noiembrie)
F.C Bihor
«J’oli*  Timișoara
A.S.A. Tg. Mureș 
Corvinul
Rapid
Chimia Rm. Vilcea
S.C Bacău
Steaua
F.C Argeș

— Gloria Buzău
— F.C Olt
— F.C.M. Brașov
— Politehnica lași
— Sportul studențesc
— F.C Baia Mare
— Jiul
— Dinamo
— Univ. Craiova

1. STEAUA 11 7 4 0 24- 5 18
2. Dinamo 11 7 4 0 22-12 18
X Sportul ștud. 11 6 2 3 26-12 14
4. Gloria Buzău 11 5 3 3 16-19 13
5. F.C Argeș 11 5 2 4 17-11 12
6. A.S.A. Tg. Mureș 11 4 3 4 9- 9 11
7. Univ. Craibva 10 4 3 3 15-15 11
8. Chimia Rm. V. 11 4 3 4 10-13 11
9. Rapid 11 3 4 4 13- 9 10

10. Corvinul 11 5 0 6 18-16 10
11. F.C Bihor 11 4 2 5 12-T6 10
12. „Poli*  Timișoara 11 3 4 4 11-15 10
13. F.C.M. Brașov 11 4 1 6 12-13 9
14. F.C Olt 10 4 1 5 10-13 9
15. S.C Bacău 11 3 2 6 11-17 8
16. F.C. Baia Mare 11 3 2 6 11-18 8
17. Politehnica lași 11 1 5 5 13-22 7
18. Jiul 11 3 1 7 7-22 7

GOLGETERI1
8 GOLURI’ Hagl — 1 din 

M m
6 GOLURI : M. Sandu
S GOLURI : Dragnea, Radu 

n, Mateuț, Ignat (F.C. Argeș)
4 GOLURI : Augustin, Cîrțu, 

Pițurcă, Lăcătuș, Stoica, Da- 
maschin, Biro I, Nica, Cioacă, 
Bolba, D. Georgescu, Moiceanu 
— 1 din 11 m.

1—0 pentru Steaua! Radu II 
reia in gol centrarea lut 
Lăcătuș

Foto: I. BĂNICĂ

(Citiți cronicile Jocurilor de ieri in pag. 2 ji 3)

SILVIU LAZAR DORIN DRlMBE

(Citiți in pag. a S-a o relatare de la competiția continentală)

Sîmbâtă, România — Franța, un veritabil

„cap de afiș“ al stagiunii rugbystice

ECHIPA NOASTRĂ- 
ÎN CĂUTAREA FORMULEI IDEALE, 

CU GlNDUL SI PROMISIUNEA REVANȘEI
W 9

în rugbyul internațional, e- 
venimentele se înmulțesc, 
contactele. numitele teste, 
stat mereu mal numeroase. Un 
meci România — Franța ră- 
mîne însă, orieînd. un verita
bil ..cap de afiș" pentru o sta
giune. Ca si acum, sau poate 
mai ales ca acum : echipa 
noastră apare ta public sîm- 
bătă, pe stadionul „23 August" 
din Capitală, după partida vic
torioasă cu reprezentativa Sco
ției. cistigătoarea Marelui 
slem ta „Turneul celor cinci 
națiuni", iar XV-lo cocosului 
galic vine la București după 
un turneu ta care a .galopat" 
în Japonia. Adversara de sîm- 
bătă este cunoscută si este.

indubitabil. foarte nuternică. 
Viorel Moraru. vicepreședinte 
al F.R.R., considerind-o chiar, 
după ce a văzut înregistrările 
testelor Noua Zeelandă — 
Franța din vară „una dintre 
cele mai bune echipe franceze 
din ultima vreme, care se 
exprimă modern în ambele mo
mente ale jocului". Dar cum 
stau lucrurile în tabăra noas
tră 7

Lotul a fost cuprinzător, larg, 
la început, „sita" selecției a 
cernut, au mai intervenit si 
unele probleme — pilierul

Geo RAEȚCHI

(Continuare In paa a



Divizia ,,A‘¥, clapa a 11-a LĂCĂTUȘ ÎN VITEZA A PATRA

A MAI FOST, OARE, O SURPRIZĂ?
patru 

contra 
ieri e

începută miercuri (cu meciul Dinamo — 
S.C. Bacău), continuată joi (cu partida Uni
versitatea Craiova — Jiul) și duminici, etapa 
a 11-a ne-a furnizat o singură surpriză. Ca Și 
in urmă cu două duminici, cind a cîștigat 
meciul (televizat) de la Brașov, această sur
priză a produs-o Gloria Buzău. învingătoare 
de această dată la Baia Mare. Este cea de a 
treia victorie pe care echipa buzoiană o 
obține în deplasare de la revenirea ei pe pri
ma scenă fotbalistică, fiind pînă acum unica 
performeră — din acest punct de vedere 
— in actualul campionat (Steaua. Dinamo, 
Sportul studențesc și Universitatea Craiova 
au numai cite două victorii „afară ).

De fapt, noul succes al elevilor „profesoru
lui" Constantin nici n-ar mai trebui să sur
prindă după reușitele lecții de contraatac 
date de ei mai intîi la Bacău și apoi la 
Brașov, confirmate — iată, acum — ți la 
Baia Mare. Sigur insă că nu numai buna 
stăpinire a armei contraatacului stă la baza 
remarcabilei evoluții a „unsprezeeelui" bu
zoian in acest campionat. Dacă noua promo
vată — devenită adevărată revelație — a a- 
juns pe un loc atit de bun in clasament (4). 
nesperat desigur la începutul întrecerii ți. 
mai ales, după neta infrrngere. pe teren pro
priu, din prima etapă, această ascensiune — 
departe de a fi intimplătoare — are expli
cațiile ei citase poate de reale. $i cea mai 
importantă dintre ele (de fapt, suma eitorva) 
ar fi — credem — climatul excelent :n tare 
această echipă iși duce activitatea (sprijinul 
substanțial din partea organelor locale, con
dițiile de pregătire care ti sini asigurate.

atmosfera de seriozitate ți competentă ev 
care se lucrează. imprimată de voii antre
nori, aportul numeroșilor și entuziaștilor su
porteri, care umplu la fiecare meci tribunele 
frumosului stadion buzoian).

Ca o mică surpriză ar putea fi considerat, 
din etapa a 11-a, ți rezultatul egal realizai 
de Rapid la Iași. Dar numai daci-l raportăm 
la neașteptata- infrrngere din etapa trecută, 
de pe Giulești, a feroviarilor. Căci altfel, 
după cum au mai dovedit-o. giulețtenii au 

" fn șah echipele pe care 
luat la Iași (se pare ți 
este foarte important 

ales pentru moralul lor, 
de eșecul in fața lui

capacitatea de a ține 
le vizitează. Punctul 
cu oarecare șansă) 
pentru rapidiști, mai 
zdruncinat nu numai 
„Poli", dar ți de unele surprinzătoare fră- 
miniiri interne despre care s-a auzit ți peste 
care trebuie cit mai repede să se treacă.

Fiindcă, In rest, etapa, cam banali tn des
fășurarea ei, nu ne-a mai oferit ceva deose
bit de semnalat, putem pune punct însemnă
rilor noastre, nu înainte tnsâ de a remarca 
faptul ei intrăm tr.tr-o nouă săptămină cu 
evenimente fotbalistice de mare interes : 
meeistrile pe cere le vor susține miercuri 
Dinamo ți Univers tatea Craiova, in cupele 
europene, iar apoi etapa de campionat de 
duminici, eu al său cuplaj interbucu-eștean 
ți atit de așteptatul derby al sezonului. 
Steaua — Dinamo. Să le urăm deplin succes, 
pentru dificilele examene de miercuri, „euro
penelor*  noastre ți si ațteptim apoi eu 
speranța intr-un veritabil spectacol marele 
derby de la sfirșiiul săp iminii.

Constantin F RÂNESCU

DIN NOU LECȚIA CONTRAATACULUI
F.C BAIA MARE 
GLORIA BUZĂU

Stadion ..23 August*  : taran bun : 
Smp frumos ; sp«etator1 — dnco 
10.00C Șuturi: 15—5 (p« poartă: ♦—<)• 
Comere : 12-4. Au Barest : D. MOL
DOVAN (min. 47). respectiv GHIZ- 
DEANU (min. 22) |i CRAMES (min. 
N)-

F. C. .
Ptater, Bofos Wersenbocher — Baton, 
Scbâu (min 
Sepi. Roznoi
Moldovan.

GLORIA :
Tleă.
LANSCHI, ______
MER — Morcu, D. Georgescu.

A arbitrat bine S- Matei ; Ic B- 
•ie : J. Grame (arvbn din București) 
|i V. Antohi (lași).

Cortorose galbene: BALAUR. T1CA.
Trofeul Fetschorschi : 9.
La speranta : 1—1 (1—1).

1 (0)
2 P)

BAIA MARE : Mie

72 RaP. Murețae - 
(min. 46 Noaațeonu). D.

LAZAR - Comonescu.
Mireeo. TULPAN - ȘUMU- 

Botour. Gh-zdeonu. CRA-

BAIA MARE, 4 (prin tele
fon). Rezultat-surpriză, împo
triva cursului jocului ; băimă- 
renii au dominat categorie 
perioade îndelungate, fundașii 
centrali . stind la mijlocul te
renului, dar acțiunile ofensive 
ale localnicilor, deși desfășu
rate uneori pe spații largi, 
n-au prezentat o periculozita
te prea mare centru apărarea 
adversă. De altfel, Sepi și Wei
senbach er, centrind inalt in 
careu, au ușurat sarcina fun
dașilor Gloriei, aceștia res- 
pingînd fără prea multe for
turi atacurile echipei gazdă.

Replica Gloriei Buzău a fori 
dlrză.. greul ducindu-1 linia 
de fundași. De fapt, Gloria 
a-a apărat eu 8 jucători, de
oarece mijlocașii au acționat 
cu predilecție in faza defensi
vă. De »ubU - - - - - -
.vulpoi*,  Dudu 
Marca. au 
promptitudine 
ale fundașului 
repriză, F.C. 
năpustit peste 
cerând să Încline ăt mai re
pede balanța in favoarea sa. 
dar D. Moldovan (min. 9) și 
Bălan (min. 10) au irosit două 
situații favorabile. In schimb, 
Gloria a declanșat un contra
atac in min. 22, la capătul 
căruia Duda Georgescu a pa
sat lui GHIZDEANU, complet 
nemarcat, care a șutat impa- 
rabil : 0—L Gazdele și* au re
luat ofensiva, dar, în min. 34, 
un nou contraatac al lui Mar
eo îl găsește liber pe partea 
stingă pe CRAMER, nesupra- 
vegbeat de nici un apărător 
băimărean, și buzoianul, de Ia 
16 m, a făcut inutilă inter
venția Iui Mia: 0—2.

După pauză, în min. 47, F.C. 
Baia Mare a redus din han
dicap : Bălan i-a trimis min
ge*  lui D. MOLDOVAN și a- 
eesta, de la 8 m. a șutat sec : 
1—2. Pînă Ia sfîrșitul medu
lui, localnicii au dominat, au

Georgescu și 
sancționat cu 
marile ezitări 

Rus. In prima 
Baia Mare s-a 

adversar, în-

obținut o sultă de lovituri de 
colț.
n-au
ba. în schimb. Gloria 
Ia un pas de 3—1, in min. 83, 
cind tot după un contraatac, 
Marcu 
bară ! 
meciul 
Gloria 
rie- in 
astfel virtuțiile contraatacului.

Pompiliu V1NTILA

dar tabela de scor 
mai putut-o schim- 

a fost

a expediat balonul în 
Fără să exceleze. în 

de azi (n.r. ieri), 
a obținut a treia victo- 
deolasare. demonstrînd

Steaua a mai marcat 
goluri (după cele 6 
Jiului), dar cvartetul de 
mai valoros, deoarece Corvinul 
a jucat bine, cu o anume ele
ganță, fiind, dacă vreți, egalul 
Stelei la figurile obligatorii; 
apărarea hunedorenilor a fost, 
Insă, dinamitată de acest artifi
cier neastîmpărat numit Lăcă
tuș, care a stârnit panică la 
numeroasele sale raiduri, și 
asta nu în fața unui fundaș 
obscur, ci in duel direct cu un 
consacrat ea Văetuș. (în tri
bună s-a și spus, la termina
rea meciului, că duelul de du
minica viitoare Lăcătuș — Stă- 
nescu poate fi un adevărat 
derby tehnico-tactic, la o vite
ză nu prea obișnuită pe tere
nurile noastre.)

Partida a început cu un pe
nalty ratat de Boloni (min. 4), 
acordat la un fault asupra lui 
Radu II, precedat, insă, de un 
ofsaid nesemnalat de tușierul 
Constantin. Steaua forțează, 
Boloni încearcă să se revtmșeze 
(„bombă" de mare efect în 
min. 16), îl imită coechipierul 
său Petcu (șut puternic min. 
18) și scorul e deschis in min. 
27, cind Lăcătuș virează ame
țitor pe lingă Văetuș, centrea
ză și RADU II „agață" și în
scrie in stilul lui Gerd Muller, 
în min. 38, același LĂCĂTUȘ 
„fură" o minge, iP stilul său 
personal, frontal, la 40 de me
tri, și nu mai poate fi oprit: 
2—0. Repriza se încheie cu do
minarea netă a Stelei.

La reluare, Corvinul pare e- 
chîpa mai proaspătă, combină 
cu mișcări largi și reduce sco
rul în min. 50, cind, la o În
văluire a lui Petcu, pe partea 
dreaptă, GABOR reia specta
culos, din voleu, centrarea șu
tată. Steaua reacționează 
prompt, Stoica ratează de la 0 
m (min. 51), Balint trage peste 
bară (min. 55), pentru ca, după 
trei minute, Mărginean să-l 
faulteze pe Radu II la margi
nea careului... lovitură liberă

STEAUA 
CORVINUL

4 (2>
2 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun j 
timp bun ; spectatori - circa 20 000. 
Șuturi : 22—4 (pe poortă : 10—3).
Cernere : 5—4. Au marcat : RADU M 
(mk>. 27), LĂCĂTUȘ (min. 36),
STOICA * ‘ “ ------------------
(autogol, 
(min. 50)

STEAUA 
Bumbescu 
VAN, Eduard — : 
(min. 75 Pușca),

.. LĂCĂTUȘ (min. .... 
(min 58). MĂRGINEAN 
min. 67), respectiv GABOR 
,1 DUBINCIUC (mrn. 87).

: Ducodom — Bărbulescu, 
(min. 61 Beloded ici). IO- 

St. Petcu, STOICA 
,___ . _ . _____ , Boloni, Balint —

IACĂTUȘ RADU II.
CORVINUL : Alexa — Bogdan. Măr

ginean, DUBINCIUC, Văetuș - >•
Peteu, Gălon (min. 82 Oncu), Ma- 
teoț, KLEIN — GABOR, Tîmoveonu.

A orbitrat; bine N. Dlnescu ; Io 
linie : Gh. Constantin (ambii din Rm. 
Vîlcee) $i V. Curt (Medgidia), ambii 
cu greșeli.

Cartonoțe galbene : ALEXA. L 
PETCU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 1—0 (1-0).

de la 17 m... și STOICA trans
formă impecabil: 3—1. Meciul 
devine tot mai frumos, Gabor 
e la un pas de gol în min. 64 
(Ducadam apără senzațional 
șutul „cangurului"), jocul creș
te, Lăcătuș sprintează mereu, 
centrează — a cita oară 7 —,
Balint reia cu capul și MĂR
GINEAN, lipit de Radu II, de
viază balonul în poartă: 4—1, 
in min. 67. Final foarte bun de 
partidă, de ambele părți, Lă
cătuș, neobosit, îi „procură" o 
nouă minge pe tavă lui Puș
caș („bombă", min. 83), dar 
acest posibil 5—1 se transfor
mă intr-un mai echitabil 4—2, 
la capătul unei acțiuni Mateuț__
(min. 87), care „calcă" mingea 
și DUBINCIUC, venii „în spri
jin", reia în gol. O partidă fru
moasă. care a crescut spre fi
nal, dar care a fost animată 
pe tot parcursul ei de Lăcătuș, 
ieri in vervă deosebită.

Ioan CHIRILA

AD'IIMSTPAJIA DE SUI LOTO PRONOSPORT LMOR'IEAZA
KEZVLTATrLE COXCUBSU.VI
PRONOSPORT DIN 4 NOIEMBRIE

1SM

Catania X ; 13. Pescara — tam- 
pobasso 2. /

FOND TOTAL DE CTȘTIGURI : 
1.055.477 LEI, din care 120.039 lei, 
report la categoria 1.
NUMERELE EXTRASE LA TRA-

4GEREA „LOTO 2*  DIN 
NOIEMBRIE 1984 

EXTRAOERRĂ I : 62 18 30 73 
EXTRAGEREA A ll-o: 33 26 54 66 
EXTRAGEREA A lll-a: 28 42 16 41 

Fond total de ciștiguri : 
660.211 lei. din care 86.556 lei, • 
report la categoria 1.

A apărut nr. 10/1984 al revistei

„Educație fizică și j sport
— ^Proiectul de Directive ale• EDITORIAL

XIU-lea al partidului, un mAreț fi InsuflețUor
— " .Unele puncte

ÎNAINTAȘII piteșteni în
PITEȘTI, 4 (prin telefon). 

A.S.A. a primit, in Trivale, u- 
nul dintre cele mai rapide go
luri ale campionatului ! Aproa
pe că nici nu se așezaseră bi
ne in teren echipele și, după 
primele schimburi de pase, în 
min. 1 și 50 secunde Naște, cel 
care avea să aibă titeva inter
venții inspirate, nu a calculat 
bine traiectoria unei 
venite de pe partea 
atacului argeșean, a 
tercepția în săritura 
efectuat-o cu Ignat, 
ajuns la NICA și acesta a șu
tat plasat, cu fentă, pe lingă 
Ispir, devenit neputincios: 1—0. 
A fost, de altfel, primul șut al 
meciului. Oaspeții au acuzat lo
vitura, dar treptat și-au reve
nit, încercînd și ei cu șuturi 
de Ia distanță vigilența porta
rului Iliescu. Evoluînd bine 
tactic, F.C. Argeș a plimbat/ba
lonul în terenul ei, căutînd să 
surprindă răsfirată apărarea 
mureșenilor, pentru a t'șni pe 
culoare libere. Și a făcut-o 
de trei ori pînă în finalul re
prizei, la lovitura de cap a lui 
Pană (min. 20), la cursa lUngă 
a lui- Badea

F.G BIHOR
F.G OLT

VERVĂ

centrări 
dreaptă a 
ratat in- 

pe care a 
mingea a

(min. 40) și la pă-

trunderea in forță a lui Ignat 
(min. 44), la toate acestea por
tarul Naște avind, insă, inter
venții de ultim moment.

Argeșenii se puteau desprin
de, parcă prin simetrie, in 
min. 2 al reprizei secunde, o 
repriză cu ritm ridicat și mul
te faze spectaculoase. In acest 
minut 47, Jurcă, proaspăt in
trat în joc, a trecut ușor de 
Fodor și a fost faultat în ca
reu de Naște. Penalty-ul a fost 
executat de Moiceanu, dar 
Naște și-a răscumpărat greșea
la respingînd pînă la Iovănes- 
cu, care a reluat peste bară. 
Scăpați cu fața curată, mure
șenii puteau egala în min. 52, 
când fundașul, central Jenei, a- 
junS pînă în careul advers, a 
șutat plasat, mingea ștergînd 
stîlpul din stînga porții lui I- 
Iiescu și ieșind afară. în con
tinuare, partida a avut alte 
momente deosebite, numai că 
ne vom opri la celelalte două 
goluri înscrise de piteșteni. In 
min. 60, NICA, mereu impre
vizibil, a majorat avantajul e- 
chipei sale din postură de vîrf, 
iar în min. 70, JURCĂ a profi
tat de nesincronizarea jocului

F.G ARGEȘ
A.S.A. TG. MUREȘ

3 (1J
O
foarteStadion „1 Moi" ; teren 

bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 3 000. Șuturi : 16—10 (pe poar
ta : 9—2). Comere : 4—4. Au morrnt: 
NICA (min. 2 60) și JUR CA
(min. 70).

F. C ARGEȘ : Iliescu - VOICU, FL 
Marin, STANCU, Tănase — Badea, 
MoTceonu (min. 75 Margeîotu), lovâ- 
nescu — Pana (min. 46 JURCA), IG
NAT, NICA.

A.S.A. : Naște — Szabo, Jenei, IS
PIR, Fodor — Botezan, L. Popa, C. 
Iile (min. 59 Both I!) - C1ORCERI. 
L. Marton (min. 59 Fonici), MUN
TEAN.

A arbitrat foarte bine R. Petrescu 
(Brașov) ; la linie : I. Vefea (Craio
va) și V. On-u (Predeal).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—0 (0—0).

la ofsaid al apărătorilor mure
șeni și a ridicat scorul Ia 3—0. 
Astfel, A.S.A. a primit, aici, 
la Pitești, jumătate din goluri
le „încasate" în primele 10 e- 
tape.

Laurențiu DUMITRESCU

Ia cuprins : 
Congresului al 
program pentru Înflorirea României socialiste- ; _ 
de vedere privind funcțiile șl valențele sociale ale culturii fi
zice șl sportului*  (autor : Gheorghe Vlădica) • TEORIE-STU
DII-cercetări — „Capacitatea metrică. Structură, definiție și 
Instrumente de investigare șl clasificarea acestora*  (autor : 
Adrian Dragnea) ; „Forma sportivă In fotbalul de performanță" 
(autor : Victor Stănculescu) : „Despre zborul mingii" (autor : 
Egon Horn) • TEItNICA-METODICA-ANTREN AMENT — „U- 
nele aspecte privind obiectivizarea antrenamentului «chiorilor 
alpini" (autori : Elena Neagoe și Vaslle Cîrstocea) ; „Uaete 
tendințe in fotbalul de performanță și Implicațiile acestora în 
antrenament" (autor : Km Mo troc) ; „Individualizarea procesu
lui de antrenament în jocul de handbal*  (autor : loan Bota) ;
„Bazele teoretico-metodlce ale deciziei da arbitru tn fotbal*  
♦autor : Nlcolae Dlnescu) • MEDICINA SPORTIVA — „Consi
derații asupra modificărilor electrocardiogramei fl dinamicii 
cardiace privind eficiența tn «port la un grup da tinere aler
gătoare de semlfond*  (autoare : Viorica FUcescu, Anca Rosettl, 
Carmen Dumitru, Marllena Slătlneanu și Raluca Vrinceanu) • 
OPINn-CONSULTAȚII — „Analiza pslhoclbernetică a compor
tamentului emoțional la sportivii de mare performanță*  (au
toare : Maria Șerban) • FILE DE ISTORIE — „Mediul geo 
climatic, componentă a substratului istoriei culturii fizice*  (au
tor : Nlcolae Postotacne).

Acest număr se găsește de vinzare la chioșcurile de difuzare 
a presei din Capitală șl provincie, dar calea cea mai sigură 
pentru procurarea revistei „e r < ■ rămlna tot ABONAMEN
TUL I

0 REZERVĂ ADUCE VICTORIA
min. 64, un nou contraatac reu
șit al oaspeților, finalizat de 
Hanghiuc cu un șut pe jos, a 
fost stopat de intervenția lui 
Balasz. în min. 70, una din 
puținele combinații spectacu
loase ale bihorenilor s-a înche
iat cu un șut frumos al lui 
Biszok, dar Gh. Nițu s-a opus 
golului.

Victorie la limită obținută de 
echipa orădeană, care, spre fi
nalul partidei, a dat evidente 
semne de oboseală.

1 (0) 
0

Bihor ; teren foarte 
timp frumos, dar rece ; spec- 
— circa 12 000. Șuturi : 13—6

Stadion F.C. 
bun ; 
tutori ------ -------- .
(pe poartă : 6—2). Comere : 3— t. A 
marcat : ILE (min. 49).

F.G BIHOR : Balosz - DIANU, ZA
RE, Dumitrescu, I. Nițu — Totnaș, 
Biszok, N. Mureșan — CRIȘAN, Gro
te (min. 72 FLOREAN), Georgescu 
(rota. 46 tie).

F.G OLT t GH. NIȚU - M. ZAM
FIR. CAȚO1. Andrei, Mihali (min. 46 
Curtean) - MINEA, Kotto, Eftimle - 
M. Popescu, Turcu, Haoghiuc («nta. 
85 Tabocu).

A arbitrat foarte bine M. Constan- 
dnescu ; la linie > M. Nicirleece fl

mediană mult mai activă de- 
dt compartimentul de mijloc 
al bihorenilor. Așa se explică 
scorul alb menținut pînă 
pauză.

Primul sfert de oră n-a 
dus nimic deosebit. Abia 
min. 16 Zare a expediat 
șut puternic pe jos de la 
tanța, reflexul lui Gh. 
scoțind balonul de la

la

ORADEA. 4 (prin telefon). 
F.G Bihor n-a reușit să se im
pună cu autoritate în fața unei 
echipe destul de incomode In 
deplasare, intr-un meci care 
n-a depășit limitele mediocri
tății. E drept, formația locală 
a păstrat minute In șir inițiati
va. dar n-a reușit dedt rareori 
să „spargă*  defensiva oaspeți
lor, tine susținută de o lini»

a- 
in 
un 

dis- 
Nițu 

__ ____________ colțul 
porții sale în corner. Au ur
mat două centrări excelente ale 
lui Crișan, irosite de Georgescu 
(min. 20) și Mureșan (min. 27), 
ultimul reluînd balonul, cu 
capuL din 6 m, mult peste 
„transversală". Excelentul con
traatac inițiat de 
min. 37, prin Kallo 
pat de intervenția 
moment a lui Zare 
ța de pedeapsă.

Inspirat Introdus 
In formație, Ile (aflat după o 
Îndelungată absență) a reușit 
să înscrie în min. 49 unicul gol 
al partidei, golul victoriei M- 
horene: Grosu a șutat puternic 
din Interiorul careului, Gh. 
Nițu a respins eu dificultate și 
ILE, pe fază, a reluat din a- 
propicre balonul in plasă. In

Gheorghe NERTEA

oaspeți, în 
a fost sto- 
de ultim 
In ruprafa-

după pauză

Biletele pentru meciul de 
fotbal Dinamo — Girondins 
Bordeaux, care se va dis
puta miercuri 7 noiembrie 
pe stadionul „23 August*,  
s-au pus în. vînzare la ca
lele stadioanelor Dinamo. 
„23 August". Republicii. 
Giulești si ăa agenția

Pentru 
valabile 
Biv cele 
rate de

acest meci 
legitimațiile, 
de serviciu) 
C.N.E.F.S.

CC. A. 
sînt 

(inclu- 
elibe-



TIMIȘORENII CONFIRMĂ REVENIREA
„POLI* TIMIȘOARA 2 (1)
SPORTUL STUD. 1 (0)

Stadion „1 Mai"; teren foarte bun; 
timp frumos; spectatori - circa 25 000. 
Șuturi t 15—8 (pe poartâ : 8—4).
Cornere : 11—5. Au marcat : BOLBA 
(min. 31 |i 76), respectiv TERHEȘ 
(mirt. 75).

POLITEHNICA s Moise - PASCU. 
DUMITRU, Vușcan, Lehman — Manea 
(min. 77 Deac), ROTARIU. Vlătănee- 
cu (min. 85 Mureșan) — G IU CHICI. 
BOLBA. OANCEA.

SPORTUL STUDENȚESC : SPER1ATU 
— M. Mi hait. Pană, Munteanu U 
MUNTEANU tl - Terheș. ȘerbânicA. 
Popescu — Bucure seu (min. 46 Bw- 
chal), M. Sandu, Hagi.

A arbitrat foarte bine O. Ștreng 
(Oradea) j la linie : I. Tărcon (Re
ghin) șl C. Gheorghe (Suceava).

Cartonase galbene : LEHMAN. M. 
MIHAIL. BURCHEL MANEA.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1-0 (1-0).

TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). 
Foștii coechipieri de la Guada
lajara, Dembrovschl și Dumi
tru, cu rutina lor și ochiul*  
de fotbaliști experimentați, au 
sesizat că meciul de azi (n.r. 
ieri) se poate âștiga pe la 
fundașii centrali adverși. Fără 
cuplul super-consacrat Cazan- 
Iorgulescu, studenții bucureș- 
tenl au prezentat o formulă ne
rodată, Munteanu I și Pană 
fiind permanent presați de

BARELE L-AU AJUTAT PE TOADER

»

IAȘI, 4 (prin telefon). Am
bele echipe au intrat pe sta
dionul din Dealul Copoului cu 
gîndul de a recupera cit mai 
mult din punctele pierdute în 
trecutele etape. Se părea că 
întrecerea va da cîștig de cau
ză studenților, care, nu numai 
că au început mai bine (în 
min. 5 Sertov expediază balo
nul, cu capul, în „transversa
lă"), dar vor domina toată pri
ma repriză, în care Rapid s-a 
mulțumit să facă doar un 
exact joc de apărare, neglijind 
aproape complet faza ofensivă. 
După amintita lovitură cu ca
pul a Iul Sertov, notăm. In 
continuare, un sut deosebit de 
periculos al lui Burdujan (min. 
7), la „rădăcina" stilpulul din 
dreapta. Ieșenii supun, în con
tinuare. unei adevărate „cano
nade*  poarta lui Toader. Ast
fel, In intervalul dintre minu
tele 13 și 26, notăm o excelen
tă pătrundere frontală a Iul 
Paveliuc, două centrări ale lui 
Biro, de pe stânga (dar de fie
care dată Damaschin și Ser
tov întirzle), un șut al aceluiași

CHIMIA RM. VILCEA 1 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Stadion „1 Mai” ; teren foarte 
bun ; timp frumos : spectatori — 
Circa 5 000. Șuturi : 11—1 (pe poortâ: 
4—0). Comoro t 8—7. A marcat : 
BASNO (min. 43).

CHIMIA : Minea - T.lejpon, BAS
NO, PREDA, Cincâ — Verga (min. 34 
LaiSr). IOVAN, ANCUȚA, Corabo- 
geac — Buduru, Gingu (min. 58 Ve- 
rigeanu).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar - Bălan. 
Cristea, NAGHI, Vasile — Șoarece, 
SPIREA, Gherghe, Moțomon (min. 70 
Hlrsean) - Bența (min. 48 Cramer), 
Vâidean.

A arbitrat foarte bine D. Petrescvf 
la linie : Th. lonescu (ambii din Bu
curești) si A. Gheorghe (P. Neamț).

Cartonase galbene : TELEȘPAN.
Trofeul Petschorschi : 9.
ta speranțe : 0-1 (0-0).

RM. VILCEA, 4 (prin tele
fon). Aproape o întreagă primă 
repriză, am asistat la un joc de 
factură modestă, fără sare, fără 
piper. Echipa gazdă a deținut 
inițiativa, dar tactica ei, cu 
două virfuri (Buduru și Gîngu). 

Agențiile Loto-Pronosport șl vlnzâtoril volanți 
din întreaga tara t& olcrfl în aceste zile 

posibilitatea de a obține:

• AUTOTURISME „DACIA 1300" 
Șl „OLTCIT SPECIAL"

• IMPORTANTE CÎȘTIGURI ÎN BANI
ÎNCERCAțl Șl DV. ȘANSA DE A VĂ NUMĂRA 

PRINTRE MARII CÎȘTIGĂTORI LA ACEASTĂ 

NOUĂ EMISIUNE

«ni U MTMF MEW w isrmara. ?

LOZUL""—" 
MARILOR CÎȘTIGURI
VÂ OFERĂ ACEASTA ȘANSA

două virfuri insistente, Bolba 
și Oancea, care — bine serviți 
cînd de Giuchlcâ, dnd de 
Vlătănesou — au creat, 
mal ales in repriza ln- 
tii, mari dificultăți pe 
centrul apărării „alb-negrilor”. 
Pe aici s-au marcat golurile, 
pe aid s-au creat și alte oca
zii, cărora 11 s-a opus cu mult 
curaj și aplomb Speriata, cel 
mai bun jucător al oaspeților 
în acest mecL

In prima repriză, Politehnica 
a jucat excelent, a dominat net 
(avea, la un moment dat, 8—0 
la cornere) și putea termina 
la pauză cu un avantaj care 
s-o scutească de emoțiile care 
nu au ocolit-o in următoarele 
45 de minute. După ocaziile lui 
Oancea (min. 18, șut dd' la 8 
m pe Ungă bară) și Bolba 
(min. 21, ..bombă", respinsă In 
corner de Speriata), inevitabi
lul s-a produs in min. 31 : Vlă- 
tănescu a centrat de pe dreap
ta, BOLBA a țișnit și a reluat 
puternic, cu capul: 1—0. In 
continuare, In min. 33, 37 și 38, 
Speriata are intervenții salva
toare. Prima mare ocazie a 
Sportului (care resimte lipsa 
la construcție a lui Coraș și 
ziua mal slabă a lui Hagi) se 
produce in min. 41, c.nd Moi
se reține greu, pe linia porții, 
balonul trimis cu capul, din

Sertov și altul al lui Ursu, 
respinse de Toader. Același Ur
su va trimite balonul, cu ca
pul, in stîlpul din dreapta por
ții rapidiste (min. 36), la un 
corner executat de Burdujan. 
In min. 37, notăm primul șut 
al oaspeților: Manea execută 
alături o lovitură liberă.

După pauză, tot Politehnica 
începe mai bine, dar pe mă
sură ce timpul se scurge, giu- 
leșteniî apasă ceva mai mult 
pe pedala contraatacului, devin 
mal periculoși. Manea trecând 
de câteva ori In stilul său per
sonal prin apărarea adversă. 
Oaspeții vor avea cea mai cla
ră ocazie In min. 63, cind, du
pă o combinație cu Manea, 
Cioacă trece și de Ursu și de 
Anton, dar CSmpeanu salvează 
norocos. Același Cimpeanu ca
re, în min. 70 și 75, va inter
veni din nou salvator dincolo 
de careul mare. Să notăm in 
Încheiere un „raid*  al lui Ma
nea, salvat in corner de Codru 
și Anton. Șl, astfel, deși in 
min. 72 Sertov este pe punctai 
de a Înscrie, dar Toader sal- 

FUNDAȘII SALVEAZĂ ATACUL
prea puțin inspirate și insufi
cient susținute din linia a doua, 
a fost ușor dejucată de defen
siva formației oaspete, mobilă 
și combativă in egală măsură. 
Astfel stind lucrurile, și fazele- 
perlcol la poarta brașovenilor 
au fost destul de puține, Polgar 
tremurând literalmente doar la 
șutul expediat de Buduru in 
min. 33, cind a trimis mingea 
in „transversală*.  Pe acest 
fond, al lipsei de nerv și de 
fantezie a coechipierilor mijlo
cași șl înaintași, s-a produs, 
spre finalul primei jumătăți de 
partidă, ceea ce un suporter 
localnic numea „mica revoltă*  
a „fundașilor centrali*:  în min. 
43, Preda, avansat mult în te
renul advers, pină in zona a- 
ripel stingi. * trimis înalt in 
earen și BASNO, urcat și ei in 
atac, a reluat balonul, cu ca
pul, de la marginea careului 
mare (din fața unei defensive 
surprinse de această schimbare 
de roluri), - plasindu-I, cu boltă, 
la vinclu.

Sub impulsul golului căzut ca 

apropiere, de Tcrheș. în min. 
42, mare ocazie Rotarlu.

După pauză, bucureștenil de
via mal insistențl, „Poli*  În
cepe să cedeze teren, partida 
este mal echilibrată, dar devi
ne mal dezlânată, se joacă mal 
nervos, mai „încins*.  în mia. 
75, oaspeții beneficiază de un 
corner la care TERHEȘ, de la 
C m, reia cu capul, pe spate, 
și egalează. Decepție in tribu
ne. Nu trece, insă, dedt un 
minut și ..Poli*  ia din nou 
conducerea. Manca se îndreaptă 
spre margine, pentru a fi în
locuit, cind a primit un balon 
rătăcit. El a centrat in careul 
advers, Oancea. eu capul, i-a 
pus mingea in picior lui BOL
BA și aeesta de la 8—9 m, a 
șutat sec: 2—1. Sportul studen
țesc asaltează acum poarta ad
versă și in min. 80 Pascu sal
vează din piciorul lui Muntea
nu II, scăpat singur In careu. 
Politehnica termină partida 
greu, minute lungi in strictă 
apărare, adesea cu Bolba și 
Oancea intervenind la cap In 
interiorul propriului careu. Cu 
toate acestea, victoria finală a 
gazdelor este de necontestat și 
confirmă revenirea din ultima 
vreme a violeților.

Radu URZICEANU

POLITEHN1CA IAȘI 0
RAPID 0

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; 
timp frumos; spectatori — circa 6 000. 
Șuturi î 16—3 (pe poartâ : 8—1).
Cornere ; 12—4.

POLITEHNICA : CIMPEANU - An
ton, AgachI, URSU, TOPOUNSCHI - 
Paveliuc (min. 79 Codru), CANANÂU, 
Burdujan — Damaschin, Biro, Sertov.

RAPID : TOADER (min. 74 Mânu) 
— Băj‘an, GRIGORE, SAMEȘ, Bacoș — 
Ion Ion, Cîrstea, ȘT. POPA, Goanță — 
Cioaca, MANEA

A arbitrat foarte bine M. Salomir ; 
la linie : M. Man (ambii di« Cluj- 
Napoca) fi V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin).

Cartonașe galbene : TOPOLINSCHI, 
ȘT. POPA

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0-1 (0-1).

vează cu prețul unei acciden
tări, Rapid câștigă un punct 
mare, pierdut de Politehnica 
(lipsită azi de 6 titulari), care 
nu a găsit traiectoria cea mai 
nimerită spre poartă.

Mircea TUDORAN

din senin, F.C.M. Brașov intră 
după pauză cu un alt virf, Cra
mer inlocuindu-1 pe Bența. For
ța ofensivă a oaspeților nu se 
modifică față de prima repriză 
și cei care vor deține, in conti
nuare, superioritatea teritorială 
vor fi tot jucătorii lui Oble- 
menco ; ceva mai deconectați, 
in urma deschiderii scorului, 
dar tot atît de neinspirați la 
fazele din apropierea porții lui 
Polgar. Suturile slabe, fără a- 
dresă, expediate de Verigeanu, 
BudUru și Teleșpan, nu il pun 
la grea încercare pe goal-kee- 
per-ul brașovean, puținele e- 
moții producîndu-i-le doar cele 
citeva cornere care îl obligă să 
iasă la intercepție. Din cauza 
fragilului avantaj existent pe 
tabela de scor, singurii care 
tremură sint suporterii gazde
lor, dar in final ei vor răsufla 
ușurați pentru că raidurile o- 
fensive ale formației oaspete 
s-au dovedit a fi un simplu și 
tardiv foc de paie.

Gheorghe NICOLAESCU

IERI, ÎN DIVIZIA „B"
• Liderii celor trei Mii gi-aa păstrat poziția*  • Petrolul - io ■ 
doua înfringoro și Dunărea QS.U. M distanțează la 3 puncte
• O ringuri victorie in deplasare, obținută do Mineral Casnic
• Duminică un derby așteptat cu interes: F.C. Constanța — Du

nărea GS.U. Galați

EșaJamC secund a programat lari a etapA a a-a. ta care majo
ritatea echipelor care aspiră u promovare aa avut da dat un nan 
examen dlficfl. ta oondițll de deplasare.

In seria I. Petrolul ploiești sa para eă acuză șocul prirmital in
succes și nu a putut rezista la Brăila, pierztnd eu *—*.  rezultat da 
care a profitat dta nou Dunărea CSU Galați. care a-a distanțai 
acum la trei puncte. Cealaltă pretendentă la promovară, re Constan
ta. a cedat la Piatra Neamț, dar așteaptă es optknkan partida 
derby a etapei viitoare, etnd va tatOni pa teren proțxta pe aotuakd 
lider.

In seria a n-a. Dl name Victoria a-a taacra cu un prețios egM 
de la Morenl, p-jnet care II mențină pe bucureșteni ta fruntea Ierar
hiei din această serie. Seria care a avut și un derby, la TSrgovtștat 
toata divizionară „A" din LocaMtate impuntndu-s*  destui de eter ta 
fața echipei Mecanică fină Steaua București. Progteaul Vulcan șl-a 
valorificat avantajul de gazdă ta compania unei aMe pretendenta la 
promovare, șoimii ipa Sibiu.

$1 seria a m-a a fost dominată de „ieșirile- tricotul fruntaș, doar 
„U- Cloj-Napoca șl Gloția Bistrița tatorcindu-so acasă cu cita an 
punct, ta timp ce CSM Keșlța a pierdut M Lupeni. De menționat 
că. in această serie, s-a Înregistrat singura victoria a oaspețfior 
din întreaga etapă, autoarea ed fiind Minerul Cavnle, Învingătoare 
la Clmpla TurzU. Apropo de disputa „gazde-oaapețl-, comparativ cu 
etapa precedentă, echipele vizitatoare au avut un etștlg de două 
Dunote, I tată de S. Oricum, o „recoltă*  săracă. Pe cînd o ofensivă 
mal curajoasă a echipelor oaspete T

Seria I --------------------------------------------------
DUNAREA C.S.U. GALAȚI — 

OLIMPIA RM. SABAT 2—0 (1—0)1 
Auto hi (min. 44), Vaișcovld 
(min.. 70).

F.CJW. PROGRESUL BRAILA— 
PETROLUL PLOIEȘTI 2—0 (1—0): 
Drăgoi (min. 22), Herein (mita. 
54).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — F.C. 
CONSTANȚA 1—0 (0—0) : Mlădiu 
(min. 87).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
CHIMIA FĂLTICENI 1—0 (1—0) î 
Mangalagiu (min. 7).

METALUL MANGALIA — C. S. 
BOTOȘANI 0—0.

A.S. MIZIL — F.E.P.A. »74 BlB- 
LAD 3—2 (2—1) ; Grigore (min. 
3), Lazăr (min. 26 și 80), res
pectiv Toiu (min- 25), Ciobică 
(min. 83).

METALUL PLOPENI — OȚE
LUL GALAȚI 1—1 (1—1) : Torni 
(min. 17 — din 11 m), respectiv 
Pachiteanu (min. 1).

PRAHOVA PLOIEȘTI — CJ’JR. 
PAȘCANI 1—0 (1—0) î Vlad (min. 
15).

PARTIZANUL BAC AU — C.S -M. 
SUCEAVA 2—0 (2—0) : Avasicil
fmin. 5), Perju (min. 19).

Relatări de la Gh. Arsenie, N. 
Costin, C. Rusu, FI. Jechianu, A.

Seria a Il-a ------
PROGRESUL VULCAN BUCU

REȘTI — ȘOIMII I.P.A. SIBIU 
3—1 (1—1) : Bolborea (min. 35), 
Pena (min. 58), respectiv Gabel 
(mim. 44).

FLACARA automecanica 
MORENI — DINAMO VICTORIA 
bucurești 1—1 (1—0) : Scur- 
tescu (min. 11), respectliv Bru- 
maru (mln. RO).

C.SJW. DROBETA TH. SEVE
RIN — MINERUL MOTRU 1—• 
(0—0) : Dumltrășeuță (min. S3).

C.S, TtRGOVIȘTE — MECANI
CA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
3—1 (1—1) : Blca (min. 45), Co- 
jocaru (min, 57), lamandi (mim. 
75 — dim 11 m), respectiv Prodan 
(min. »)..

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
CHIMICA TIRNAVENI 3—1 (1—1): 
Zalupca (min. S0), Ghlță Marian 
(min. 60), respectiv Vig (min. 30).

UNIREA ALEXANDRIA — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—1 
(0—0) : staneu (mim. 8S), respec
tiv Ian cu (min. SI).

METALUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—0 
(0—0) : Sebe (mim. 85).

LP. ALUMINIU SLATINA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 3—0 (3—0) S 
Stan cin (min. 3), Leța (min. 13), 
Răduț (min. 78).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
CARP AȚI MIRȘA 3—0 (0—0) î 
Barbu (min. 49), Vilikou (mim. 
53), Adorjan (min. 79).

Seria a IH-a------
F.C.M. U.T: ARAD — 

CLUJ-NAPOCA 0—0.
METALURGISTUL CUGIR — 

GLORIA BISTRIȚA 0—0.
MINEBUL LUPENI — C.SJ4. 

reșița 1—0 (0-0) : p. Popa 
(min, 73).

INDUSTRIA SIR3IEI C. TUR- 
ZII — MINERUL CAVNIC 1—3 
(0—1): Radu (min. 61 — din 11 
m), respectiv Petran (min. 63), 
Năprădean (min. 83).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA
— C.F.R. TI»nșOABA S—1 (1-4)1 
Vidlcan (min. 38 — din M m), 
Oloșutean (min. 55), S. Popa 
(min. 68), respectiv Stăneacu 
(min. 41).

UNIREA ALBA IULIA — A- 
VINTUL REGHIN 3—0 (1—«ți L 
Popa (min. 13 șl 64).

AURUL BRAD — STICLA A- 
RIEȘUL TURDA 3—0 (1—0)1 GA- 
lușeă (min. 31), MerU (mta. 74
— din U m).

GLORIA REȘIȚA — STRUN
GUL ARAD 1—0 a—«): Neaga 
(min. 34).

ARMATURA ZALAU — OLIM
PIA SATU MARE 3—1 (•—•)!
Pășcața (min. M șl 74). Predea- 
nu (min. 58). respectiv SzUaghl 
(mta. S3).

Relatări de la N. Străjaa. EL 
VUeeano. L Coteseo, P. Tones, 
L Jura, L FUipeseu, AL Jurcă. 
P. Fuchs. L Domuță.

Bleltz, B. Alexandrescu, ▼. Frtit- 
cu. L Tănăsescu, L Ianeu.

t. DUNAREA CSU 11 • 0 2 19- 8 n
2. Petrolul PI. 11 6 3 2 19- 9 ÎS
3. FC Constanța 11 6 1 4 21-11 13
4. CFR Pașcani 11 6 1 4 1X15 13
5. CS Botoșani 11 5 2 4 14-11 12
4. Prahova PI. 11 5 2 4 12 15 12
7. AS Mizil 11 5 2 4 18-24 12
8. Oțelul Galați 11 4 3 4 15-12 11
9. Olimpia Rm. Sârat 11 5 1 5 17-17 11

10. Prog. Brăila 11 5 0 6 15-13 19
11. Met Mangalia 11 4 2 5 14-15 10
12. CSM Suceava 11 4 2 5 13-19 10
13. Chimia Fălticeni 11 4 2 5 13-15 10
14. Ceahlăul P. N. 11 3 3 5 18-21 9
15. Unirea D. Focșani 11 4 1 6 12-18 9
16. Partizanul Bacău 11 4 0 7 12-15 0
17. FEPA '74 Birlad 11 4 0 7 14-21 0
18. Metalul Plopenl 11 3 1 7 12-21 7

ETAPA VIITOARE (duminiefl
11 noiembrie) : Ceahlăul P.
Neamț — Unirea Dinamo Foc
șani, Petroita Plodești — Olimpia 
Hm. Sărat, A.S. Miztt — FX3JU- 
Progresul Brăila, Oțelul Galați— 
C.S. Botoșani, C.S.M. Suceava — 
Prahova Ploiești, F.C. Constan
ța — Dunărea CJS.U. Galați, Cbă- 
mla Fălticeni — Metalul Man
galia, C.FJI. Pașcani — Partiza
nul Bacău, Mertalul Plopenl — 
F.E.P.A. ’74 Birtad.

Relatări de la G. Octavian, Gh. 
ninca, M. Focșan, M. Avana. A.
Soare, M. Bizon, N. Stefan, D.
Mihail, L. BriotA.

1. DINAMO VICT. 11 6 4 1 2115 10
2. Automatica Buc. 11 4 3 3 17- > 14
3. Mecanică fină 11 6 1 4 13-11 13
4. Șoimii Sibiu 11 5 3 4 31-11 11
5. IMASA Sf. Gh. 11 5 2 4 12-14 12
6. Autobuzul Buc. 11 4 3 4 16-13 11
7. Progresul Vulcan 11 5 1 5 15-15 11
0. Carpațl Mîrșa 11 5 1 5 15-15 11
9. Metalul Buc. 11 4 3 4 13-18 11

10. CS Tirgoviște* 11 5 3 3 20-11 10
11. Minerul Motru 11 3 4 4 6- 7 10
12. CSM Dr. Tr. S«v. 11 5 0 6 14-17 10
13. Unîraa Ales. 11 4 2 5 17-21 10
14. IP Aluminiu 11 3 4 4 16-20 10
15. Tractorul Bv. 11 3 3 5 14-17 9
16. Chimica Tîm. 11 4 1 6 15-22 9
17. Gaz metan 11 4 0 7 14-19 0
18. Flacăra Morenl 11 3 16 11-16 0

* Echipa penalizata eu trei puncte

ETAPA VIITOARE (duminică 
11 noiembrie) : ȘodmM I.P.A. Si
biu — Unirea Alexandria, Dt- 
aamo Victoria București — Me
canică find Steaua Bucumeștt, 
Flacăra Automecanica Morenl —• 
I-M.A-S.A. St. Gheorghe, Auto
buzul București — Automatica 
București, Gaz metan Mediaș — 
Tractorul Brașov, Metalul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești, Chimica Tîmăvenl — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin, Mi
nerul Motru — I. P. AlunUntu 
Slatina, Carpațl Mlrșa — C. K. 
Tlrgovlște.

1. „IT CJ-NAPOCA 11 3 1 1 28- f 11
2. Gloria Bistrița 11 7 2 2 19- 5 16
3. CSM Reșița 11 7 2 2 15- 5 16
4. Minerul Ccnmic 11 7 0 4 26-19 14
5. Aurul Brad 11 6 2 3 17-11 14
6. Armătura Zalău 11 6 1 4 16-15 13
7. Mureșul Deva 11 4 3 4 17-12 11
8. Minerul Lupeni 1t 4 3 4 16-15 11
9.. Strungul Arad 11 S 1 5 14-14 11

10. Avîntul Reghin 11 4 2 5 13-13 10
11. CFR Timișoara 11 4 2 5 9-13 10
12. Olimpia S. Mare 11 3 3 5 1X20 9
IX FCM U.TJL 11 3 2 6 11-13 0
IX Metahrrg. Cugfr 

Unirea A. lulla
11 2 4 5 10-14 0

tx 11 4 0 7 9-11 1
IX Sticla Turda 11 3 2 6 7-20 8
17. Gloria Reșița 11 3 1 7 8-26 7
TX Ind. sfrmei C.T. îl 2 2 7 12-21 6

ETAPA VIITOARE (duminică 
11 noiembrie) : „U*  CSuj -Napoca— 
Aurul Brad, StMa Arteșul Tur
da — Mureșul Explorări Deva, 
Gloria Reșița — Unirea Alba 
talia. Minerul Cavnio — C.SJE. 
Reșița, Avtatal Reghin — FXtaL 
U.T. Arad. Gtomta Bistrița — Ar- 
mAtura Zalău, Olimpia Sata 
Mare — Metalurgistul Cuglr, 
CJA Timișoara — Tnd. sârmei 
CL Turztl, Strungul Arad — Mă- 
narut LttpenL,

f



Astăzi (ora 18). In sala Dinamo din Capitală, In C.C.E. la volei (m)

DINAMO - PANATHINAÎKOS ATENA, 
UN MECI DE REAL INTERES

0 Se speră in recuperarea lui Enescu^șiJTrîncuț 0 
Concentrarea în joc, problema 

sosit ieri
avea 
listii ____  _____
se fată de acum 5—6 ani. cînd 
jucam si eu. Am văzut la „eu
ropenele*  de anul trecut și na
ționala Greciei, care mi-a făcut 
o impresie bună prin iocul său 
modern, curat si orin spiritul 
de luptă care-i animă ne jucă
torii ei. dintre care 4 sînt de 
la Panathinaîkos. Și băieții sînt 
eonstienti de 
tidei.

— Cum se 
actuală echipa 
de la această

— Am avut două probleme in 
sextetul de bază : accidentarea 
lui Enescu la degetul mare al 
brațului de atac (tasare) si vi
roza contractată de Vrtacut. 
Sperăm insă ca 1a ora meciu
lui ei să fie. totuși utilizabili. 
Pregătirea oe care am efec
tuat-o ta aceste ultime zile a 
fost bună si aștept să se vadă 
ta tneci. Jucătorii mei au o 
dorință ferm£ de a se califica 
ta turul următor, sînt consti- 
enti ce dificultatea adversaru
lui. dar si de propria lor va
loare. Mi-e teamă. Insă, ea 
această credință ta superiori
tatea lor să nu devină un oe-

nr. 1 0 Oaspeții au

Voleibaliștii de la Dinamo iau 
azi startul în noua ediție s 
Cupei campionilor euroDeni. 
comDetitie în care clubul bucu- 
restean si-a înscris de trei ori 
numele ne lista cîstigătorilor 
(ultima dată în 1981 cînd i-a 
revenit definitiv trofeul) șl de 
mai multe alte ori a fost pre
zentă în finala (ultima dată în 
1982 de cînd nu s-a mai în
scris însă in această puternică 
competiție continentală).

Noul start — azi de la ora 
18 tn sala Dinamo — îl iau 
campionii noștri in compania 
voleibaliștilor de * 
naikos 
marcat 
si care 
pentru 
campioană europeană a clubu
rilor. La rindul său Dinamo 
■ accelerat în ultimele zile rit
mul pregătirilor nentru a nre- 
tntîmpina surprizele de care 
stat capabili acum atenienii. în 
legătură cu partida de astăzi, 
am stat de vorbă cu antrenorul 
din a mo vist. William Schreiber.

— Cum este privită. tn ta
băra dv- prima manșă * Întâl
nirii ?

— Personal socotesc că vom

un meci greu, voleiba- 
greci făcînd mari progre-

dificultatea nar-

prezintă la ora 
dv. și ce sperați 
primă manșă?

la Panathi- 
Atena, echipă care a 
un frumos salt valoric 
s-a nreeătit cu ambiție 
dublul duel eu fosta

Vineri seara, in meciul de campionat cu C.S.M.U. Suceava, an
trenorul dinamoviștilor, W. Schreiber, diad indicații la time-out 
jucătorilor săi, mai ales cu gindul la... Pmathinaikos

Foto : Aurel D. NEAGU

H. C. MINÂUR-LIDER
(Urmare din pag. 1)

tofă- 
min.

scorul de ’ 24—24, 
beneficiază de o arun- 
la 7 m; ratează Do- 
(așa cum au mai fă-

ricol pentru noi. să nu ducă 
la slăbirea concentrării în ioc...

— Cum am văzut-o, uneori, 
pe Dinamo și in meciurile de 
campionat.- In ce și în cine vi 
puneți mari speranțe luni sea
ră ?

— În Drimul rînd. îți concen
trarea întregului sextet la exe
cuțiile de bază, preluare și 
serviciu ne care le-am exersat 
îndeosebi. Apoi, cred 
major ii va reveni 
Chițiga te realizarea 
tactice în atac, dar 
torilor cu experiență.
te. îmi pun mari snerante în 
realizarea de către Dinamo a 
victoriei la un scor care să ne 
scutească de emoții pentru 
retur.„

în vederea meciului de azi.

că un rol 
lui Căta- 
schemelor 
si trăgă- 
Si. fires-

Panathinaikos a sosit ieri în 
Capitală (fără titularul Tezeris) 
și a efectuat un antrenament 
de acomodare, 
condus 
szanski 
nind 55
cariera, 
românul

Meciul va fi 
de arbitrul S. Zwier- 
(Polonla). care, impli- 
de ani, lși încheie aici 
El va fi secondat de 
Al. Dragomir.
Aurelian BREBEANU

La meciul de volei dintre e- 
chipele masculine Dinamo 
București și Panathinaîkos A- 
iena. din cadrul C.C.E.. oro- 

ln 
le- 
eli- 
va-

gramat astăzi, la ora 18. 
sala Dinamo din Capitală, 
gitimatiile roșii, gri si bel 
berate de C.N.E.F.S.. sint
labile numai Însoțite de tichete 
de loc eliberate de clubul Di
namo.

in Pivizio „A-- de raței CAMPIOANELE ÎNTRECUTE NET LA CONSTANJA!
Surpriză și In partida echipelor masculine de la Brașov

Ieri, in Divizia „A*  de volei 
ca fost programate partidele 
etapei a 8-a tn campionatul 
feminin și a 9-a tn eel mascu
lin. S-au Înregistrat două mari 
surprize : tnfringerea dinamo- 
vistelor la Constanța și victo
ria orădenilor ' ~
amănunte de 
ei uri (unul 
Motorul Baia
1—3, s-a disputat in devans) și 
•tasamentele seriilor.

I*  Brașov ! Iată 
la cele U me- 

tnasculin, Știința 
Mare — Dinamo

calina Bujor și Corina Oltea
na, care au marcat o frumoa
să revenire. De subliniat că 
In setul decisiv lupta a fost 
extraordinară, oaspetele condu
cted cu 8—4 și 10—7, dar ele
vele lui S. Chirită au avut 
apoi o serie de 7 puncte con
secutive și, deși aveau să fie 
egalate tn final, și-au adjude
cat setul te preiucgiri. S-au mai 
evidențiat : Lucia Eitz, de Ia 
gazde. In timp ce de la oaspe-

tnvingătoare, Emilia 
Liliana Văduvă de 
Arbitri : D. Negroin 

(P. GEORNOIU,

ȘTIINȚA

Den ea breșă, blocajul eeh-.pei Fterărs roșie va rerpxpealcrxl 
craioveucei Carmen Cuejdeanu Foto : Aurel D. NEAGU

■. ■ ’K"j *

k—

Bei de la 
Mănăilă și 
la învinse, 
și L Rusu. 
coresp).

CSU GALAȚI 
CSȘ BAC AU 3—0 (9, 10, 6). Pe 
fondul unei replici modeste a 
oaspetelor, studentele au desfă
șurat un joc complet, cîștigind 
partida te numai o oră de 
joc. Remarcate : Daniela Dră- 
gfaicL Crina Răuțâ și Speranța 
Găman (toate de la CSU). Ar
bitri: M Stamate și O. Pop. 
(T. SIRIOPOL, 
1.
2.
1
4.
5.
6.

FARUL CSS CONSTANȚA - 
DINAMO 3—8 (X 8. 13). Med 
de mare tensiune, te care 
eonstănțencele s-au depășit pe 
ele însele, îndeosebi Maria E- 
■aehe. Elena Cocoș gț Marine
le Neacșu punctind fără cruța
re. Cu toate eforturile campioa
nelor de a redresa situația, 
victoria te trei seturi a local- 
nicelor nu a putut C evitată. 
De la Farul s-a mal remarcat 
Doinița Dimofte, iar de la Di
namo George ta Langu, Geor- 
geta Ene șt Mirele PaveL Ar
bitri : V. Ranghel și M. Vlă- 
desen. - (C. POPA, coresp.).

CSM LIBERTATEA SIBIU — 
RABID BUCUREȘTI 3—4 (4, 
8, 8). Sibiencele an retanodat 
șirul victoriilor (după trei tn- 
frîngeri consecutive), dar, deși 
au cîștigat lejer, ele s-au an
grenat in jocul bStrinesc al ra- 
pidistelor. O singură remar
cată de la învingătoare — 
Doina Bischln. Arbitri : M. Ma
rian și AL Dragomir. £L IO
NESCU, coresp.).

FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 3—2 (—9, —4, 14, 
7. 14). Evoluția decisă a cra- 
tovencelor în primele două se
turi părea să încline rapid ba
lanța în favoarea lor. Animate 
de Iuliana Enescu (cea ma! 
bună de pe teren) și Luerețla 
Mirea, studentele au reușit să 
anuleze o desprindere (8—3) a 
gazdelor în primul set, pe care 
l-au cîștigat apoi ușor, ca și pe 
următorul. Dar Introducerea în 
•extebul gazdelor a tinerel Cris
tina Anton a determinat în
toarcerea spectaculoasă a re
zultatului, la care o contribu
ție deosebită și-au adus-o NI-

1. DINAMO 8 6 2 1921 14
2. Farul 8 5 3 18:11 13
3 CSM Lib. 8 5 3 1521 13
4. Universitatea 8 4 4 16:13 12
5. FL roșie 8 4 4 1327 12
5. Rapid 8 0 8 «24 8

Seria a D-a
CALCULATORUL BUCU

REȘTI — CS^ EXPLORMIN 
CARANSEBEȘ 3—0 (S, 4, 14). 
Victorie categorică a bucureș- 
tencelor, care tn primele două 
securi și-an matertafizat rapid 
superioritatea la toate capito
lele, in fața mai puțin experi
mentatei echipe vizitatoare. în 
setul trei, cor.siderindu-se prea 
repede Învingătoare, gazdele au 
slăbit ritmul și— s-au văzut 
conduse cu 9—1, tinerele volei
baliste din Caransebeș jucted 
mult mai bine decât pină atunci/ 
La scorul amintit, antrenorul 
George Simuiescu o reintrodu
ce in teren pe Elen Sander, 
Jocul bucureștencelcr se ordo
nează rapid și victoria tn pre
lungiri a fost o consecință lo
gică pentru echipa mal bine 
pregătită și cu un lot mai va
loros. S-au remarcat: Carmen 
Anghel, Elena Negulescu, Elen 
Sander (C), Brigitte Adam și 
Claudia Tătucu (E). Au arbi
trat foarte bine C. Antonovid 
și V. Vrăjeseu. (M.V.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
CHIMPEX CONSTANTA 3—1 
a. —15, 4, 7). Partidă echili
brată numai în setul al doilea, 
In care vîlcencele și-au permis 
o relaxare după ce conduceau 
cu 6—0. In rest, localnicele au 
dominat categoric jocul. Evi
dențiate : Ioana Cotoranu (cea 
mal bună din teren), Camelia 
Iliescu și junioara Natalia Du

chiar în condil 
mințite, să re 
fi beneficiat d 
ficacitate a e 
bece a înscris 
care 4 în rep 
Petre a punct

Publicul a 1 
doare cele dou 
formând uneoi 
tatr-un mic 
marile meciuir 
atmosferă car. 
pe pro-tagoniș 
pină la trivie 
de galerii, pin 
teren a diferi 
cale lungă. S< 
să facă totul 
suporterilor, 
care se impu 
cei certați cu 
depistați și i

Au jucat v 
mâții :

DINAMO B 
diu Ionescu, 
— Cornel Du 
Grabovschi (4 
(5). Ion Moc 
Oprea, Georg 
Liviu Jianu 
antrenori : G 
lentin Samun

STEAUA : 
nu, Adrian I 
Mirică, Mari: 
Adrian Ghir 
Stingă (10), : 
zar Drăgăniț: 
eulae, Dumii 
Constantin I 
Birtalan ; « 
Voina și

Au arbitS» 
Ștefan Șerba

tare. Să pornim, In 
țișarea finișului, de la 
57. La scorul de 
Dinamo, 
care de 
gărescu . , 
cut-o, înaintea sa, Grabovschi 
și Durău), Stingă pleacă pe 
contraatac și, singur cu porta
rul, ratează și el... Steliștii în
scriu pină la urmă și preiau — 
în min. 58 — conducerea, pe 
care n-o mai avuseseră din 
minutul..-L (1—0), cu 25—24. 
Dinamoviștri egalează in mim. 
59 (25—25) și campionii 
mingea în atac aproape 
minute. Maj^ întâi, ei „fac“ joc 
pasiv, pe care arbitrii Marin 
Marin și Ștefan Șerban nu-1 
sancționează, deși lipsa inten
ției de a ataca a fost cel pu
țin la fel de evidentă ca și in 
faza în care cei doi „cavaleri 
ai fLuierului", care altfel 
condus bine această grea 
iâlnire, l-au sancționat pe 
namoviști. Apoi, ultimul 
înscris de Ghimeș, a fost, 
cum am văzut ■ noi, 
după aterizarea în semicerc...

Dinamo București a jucat 
excelent în prima repriză, pe 
care de altfel a încheiat-o ta 
avantaj net : 16—12. Jucătorii 
ea au acționat rapid ta atac, 
circulația oamenilor și a min
gii derutîndu-i pe adversari și 
obligindu-i să lase culoare pe 
care „roș-albii" le-au folosit 
promptitudine. în apărare, 
au acționat avansat și au 
greunat ----- -___
de construcție a fazelor, 
cealaltă parte. Steaua - _
sînd la o parte evoluția medio
cră a portarilor și cunoscuta 
precaritate a apărării — a e- 
voluat fără o idee clară de Joc. 
Valoroșii handbaliști ai cam
pioanei au rezolvat singuri fa
zele (cînd le-au rezolvat...), 
dând impresia că sînt o mină 
de virtuozi care cîntă fiecare 
după altă partitură.

Repriza a doua a avut o des
fășurare complet deosebită. Di
namo n-a mal jucat rapid ta 
atac și după ce și-a asigurat 
un avantaj substanțial pe ta
belă (18—13 ta min. 34) a în
cercat să... temporizeze. Ritmul 
lent al ofensivei f' a dat posibi
litatea partenerilor să se oega- 
nizeze mai bine In apărare și 
să blocheze aruncările dinamo
viștilor. Cura nici tn defensivă 
n-a mai acționat cu hotărârea 
din prima repriză, Dinamo a 
oferit parcă Stelei șansa reve- 
nirii. Stingă și ai săi au 
o pasionantă cursă de 
rire, reușind in min. 52 
monteze un handicap 
multora 11 se păruse 
montabil. De aici, pasionantul 
final pe care l-am relatat. 
Poate că Steaua n-ar fi reușit,

au 
două

au 
ln- 
di- 

gol, 
așa 

marcat

cii 
ei 

. ln- 
steliștiior Încercările 

* De
lă-

INDEPEND 
MIRȘA — H.l 
MARE 28—28 
au realizat t 
ție, atât In a' 
rare. Ele au 
In perm^nen] 
două goluri, 
intr-un final 
secunde taain 
tided. Au in; 
Tătara 
căra 3, 
pentru 
Mirșa, 
roș 5,
Mirondue 3 
pentru H.C. ! 
(M. VERZES

MINERI 
LITEHNICA 
23 (12—12). I 
tatori, pr< 
cia*  din 1 
le un jo| 
Deși oasp, 
din prima 
luri, ei au 
ori. In pari 
lud, handball 
avut și ei c

fiecărei echipe In turneele 
pentru locurile 1—6 șl 7—12 
fiind clarificată. în aceste con
diții, se aștepta un meci fru
mos, deschis, ceea ce s-a și 
Întâmplat, dar din păcate nu
meroaselor faze spectaculoase 
le-au urmat preluări incorecte, 
blocaje nesincronizate, servicii 
greșite. După primul set, în
cheiat foarte repede, se părea 
că băimărenii au venit la 
București doar pentru o sim
plă formalitate. N-a fost așa, 
pentru că în continuare s-a 
relansat, cunoscând răsturnări 
adesea spectaculoase de scor. 
Cei mal buni jucători: Ion,
Popescu, Ionlță, Șchiopescu 
(C.-Manole, Stai eu, și Tutelea 
CE). Excelent arbitrajul cuplu-

Marii 
Covs

coresp.).
8 “
8
8
8
8
8

15
14
13
12
10

8

21:10 
20: 9 
17 26 
15:14
13:20

7 24

7
6
5 
4 
2 

____ _____ 0
MASCULIN 

Seria I
UNIVERSITATEA CFR CRA

IOVA — CSMU SUCEAVA 
3—1 (3, —11, 9, 9). Joc viu dis
putat, In care voleibaliștii su- 
agveni s-au dăruit foarte mult, 
dar echipa gazdă s-a dovedit 
mal omogenă și mai decisă. 
S-au remarcat Stoian șl Daba, 
de la învingători, Mindra și 
Ștefîea de la învinși. Arbitri : 
C. Șovăială si N. Georgescu. 
(V. POPOVICI. coresp.).

ELCOND DINAMO ZALĂU 
— CSM CARANSEBEȘ 3—6 
(8, 8, 8). Med la discreția gaz
delor. de la care s-au remar
cat Tutovan, Codre și Ștreang. 
Arbitri : N. Găleșeanu și N. 
Dobre. (I. DOMUȚA, coresp). 
L 
2.
3.
4.
5
8

CHIMIA 
CS.U.
Calculatorul 
Știința 
Chimpex 
Explormin

1 
2
3
4
8
8

9 7
9 7
9 7
9 4

23: 9 
25:10 
2123 
1720 
1121

3:27

16
16
16
13
11

9

2 
2
2
5

9 2 7
9 0 9 

o n-a
BRAȘOV —

1—3 (11, —12,

ELCOND 
Dinamo 
Universitatea 
C.S.M.U. 
Știința M. 
OS.M.

— Seria
TRACTORUL 

CSU ORADEA 
—13, —9). O victorie nesconta
tă. dar meritată a orădenilor, 
realizată ta fața unei echipe 
debusolate, care a evoluat mult 
sub nivelul ultimelor me_ciuri, 
eforturile 
fir fiind 
denii și-au organizat bine jo
cul, avtad In Petruș, Năsăuden 
și Râd ață cel mai buni echi
pieri. Arbitri: L Niculeseu și 
V. TH că. (C. GRUIA, coresp.) ■ 

STEAUA — POLITEHNICA 
CSȘ TIMIȘOARA 3—0 (2, 14, 
I). Un med între „extremități
le*  clasamentului, in care nici 
una dintre combatante nu avea 
ceva de pierdut sau cîștigat In 
perspectiva calificării in gru
pele valorice ale fazei a doua 
a campionatului. Jocul a avut 
puține momente Interesante. De 
la Învingători, cei mal buni 
au fost, in ordine, Șoica, Pra- 
lea și Maeavei, în timp ce 
de Ia Învinși mai 
stanță a arătat 
Arbitraj bun: Em. 
Gr. Nedelcn (A.B.).

CALC.tȘ ATORUL BUCU
REȘTI — EXPLORĂRI BAIA 
MARE 3—2 (3, —13, 15, -6, 
13). Med doar al orgoliilor, 
situația privind participarea

lui Sterea și Zam- 
insuficiente. Oră-

multă con-
Grădinaru. 

Costoiu și

lui FL Scorțaru și D. Rotaru.
(Mihail VESA).
1. STEAUA 9 9 0 27: 5 18
2. Explorări 9 6 3 22 23 15
3. Tractorul ■ 5 4 17:19 14
Ă Calculatorul • 3 8 1621 12
5. C.S.U. 9 3 8 14 22 12
6. Politehnica 9 1 8 10 26 10

pornit 
urmă- 
să re- 

care 
insur-

La finalele din Poiana Brașov

GH. BUTARU (Metalul
BRAȘOV, 4 (prin telefon). 

Campionatele naționale de d- 
clocros ale seniorilor și juniori
lor mari, precum și concursul 
republican al juniorilor mid — 
competiții desfășurate sub egida 
„Dadadei”, timp de două zile, 
in Poiana mică a Brașovului — 
au beneficiat de condiții foarte 
grele de concurs, determinata 
de starea terenului, ta contrast 
vădit cu vremea foarte frumoa
să și organizarea ireproșabilă, 
în aceste condiții, organizatorii 
și arbitrii au hotărît reducerea 
numărului de ture parcurse la 
flecare categorie.

La startul probei rezervata 
juniorilor mid s-au aliniat 45 
de concurenți, care au avut de 
parcurs trei ture, tasumlnd 9 
km. Imediat după plecare, ta 
frunte s-au instalat Anton Ste
lian, Dănuț Catană, Szabo Ar
pad, Sorin Stoica și Nicolae 
Pătrașcu. Primul tur, parcurs 
de S. Anton ta 825, avea să 
fie șl cel mal rapid al catego
riei. Pe porțiunea de cobori re 
se detașează Catană, urmat de 
Szabo și Anton, care vor par
curge turul doi te 9:15. In acest 
tur, rămln*  din grupul fruntaș 
N. Pătrașcu șl S. Stoica șl se 
apropie de fugari Fr. Vexei șl 
P. Santa. Ritmul foarte rapid 
al cursei determină 7 abando- 

n 
în turul al treilea 
puțin pe Catană și 
merit CLASAMENT: 
Szabo (Voința Cluj-

nuri. Bun cățărător, Szabo 
depășește 
cu foarte 
câștigă pe
L Arpad
Napoca), 9 km, 2727, eișfigător 
al concursului republican, Z 
Dănuț Catană (Voința Tg. 
Neamț) 27 29, 3. Anton Stelian 
(Stirom) 27:56, 4. Frandsc Ve«- 
xei (C.S.M. CIuj-Napoca) 27:59, 
5. Florian Zorilă (Cibo Brașov)

Piopeni) - CAMPION DE CICLOCRi
28:35, 6. Petre Santa (Olimpia 
Buc.) 28:38.

Cursa juniorilor mari s-a 
desfășurat pe distanța de 15 
km. La fel ca și anul trecut, 
Zsolt Lărincz (Torpedo) a de
marat In trombă, instalîndu-se 
la conducerea plutonului ; l-au 
urmat C. Adam, V. Grosu, VL 
Buduroi, campionul ediției tre
cute, G. Gheorghiu și D. Rășca- 
nu. Primul tur, foarte rapid -s 
8:17. în turul al doilea se păs
trează aproximativ aceeași or
dine ; timpul este Insă mal 
slab — 1020. Pe porțiunea de 
coborâre din turul trei, Buduroi 
se desprinde de colegii săi și 
realizează cel mai rapid tur — 
724 ; marcat de acest efort, el 
nu va mal conta ta lupta pen
tru podium din ultimul tur, ca- 
re-1 prilejuiește o frumoasă vic
torie lui Viorel Grosu. CLASA
MENT : L 
pedo), 15 
republican, 
(Torpedo) 
Gheorghiu 
4. Dumitru Rășcanu (Muscelul 
C-lung) 45:10, 5. Crinlșor Adam 
(CJS.M. Cluj-Napoca) 45 22, 6. 
Vladimir Buduroi (Stirom) 
<527.

Așteptată eu viu interes de 
numeroșii spectatori prezențl, 
întrecerea rezervată seniorilor 
a adus la start 27 de partici- 
panți, care au avut de parcurs 
18 km. Primul tur, parcurs te 
827, a prilejuit evadarea din 
pluton a cicliștilor A. Antal, 
Gh. Butaru, Em. Căpraru, C. 
Paraschiv, Nic. Sfetcu, Nic. Al- 
dulea. Foarte bine pregătit, Bu
taru se detașează pe porțiunea 
de urcuș din fața liniei de so
sire și conduce în turul doi, 
urmat de Antal și M. Petruș. 
în turul trei, apar în lupta

Viorel Grosu (Tor- 
km, 43 21, campion
2. Zsolt -----
43 *54  3
(Voința Buc.) 44:13,

Lărincz 
Gabriel

pentru locur 
Constantinesi 
ției trecute, 
patru, parcu: 
lejui apariți 
unul alt spo 
Bulăreanu, < 
urcuș pe Coi 
rile 5 și 6 n 
clarifice și n 
tru primele 
că, ta final, 
astfel : 1. 
(Metalul Plo 
campion rep 
Bulăreanu ( 
57 28, X Ano 
Chij-Napoca) 
Constantinei 
5. Andrei A 
lh 00:11, 6. 
(Metalul Ploi

Punctul fir 
pionate l-a i 
anii precedes 
teranilorj, P 
eu fos-tWÎgle 
nostru, acea: 
fost mult gu 
cel mal Info 
tru participa 
nori, arbitri, 
înțeles, elevi 
în ordinea 
ani : L Gec 
Lud ornic Dir 
vriiă ; 46—5! 
tin Popesen, 
Valentin Ion
L Ion Dolett

Competițiil 
Poiana Brașt 
o excelentă 
nă brigadă c 
de Federația 
ta colaborare 
șov și asocia



OAMNĂ LA HANDBAL MASCULIN
ibile a- 
i n-ar 
nala e- 
; Ber- 
dintre 

■ua, iar 
iri.
u ar- 
, trans- 
oreasca 
Jesigur, 
ie de o 
nulzeze 
aici și 

candate 
area în 
:te este 
luburile 
iucarea 
lăsurile 
ca toți 
să fie

dar graba din atac și ezitările 
din apărare nu le-au permis 
să termine Învingători. Goluri
le au fost înscrise de Chircu 7, 
Cojocaru 6, Iacob 4, Odae 2, 
Vintilescu 1 și Felecan 1 — 
pentru Minerul Cavnic, Dan 
Petru 7, Fdlker 5, Janto 4, 
Giurgea 3, Țîmpu 2, Voicu 1 și 
Ionescu 1 — pentru Politehnica 
Timișoara. (A. CRIȘAN — 
coresp.).

for-

: Clau- 
rehidan 
Mircea 

îedivan 
Vasile 

cu (6), 
Matei ; 
șa Va-

CONSTRUCTORUL ORA
DEA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 27—24 (16—10). Oră- 
denii au acționat rapid și efi
cient în atac și s-au apărat cu*  
îndârjire. Ei au cucerit astfel 
o meritată victorie. Elocvent 
în acest sens este și faptul că 
în min. 40 Constructorul Ora
dea conducea cu 22—12 ! Go
lurile au fost marcate 
Cristache 7, Croitoru 6, 
pornay 6, Mîrza 3, Halmagyi 
2, Vranău 1, Tudor 1 și Popa 
1 — pentru Constructorul Ora
dea, Dumitru 11, Dobeanu 4, 
Barcan 3, Agapie 2, Frică 2, 
Caras 1 și Sestaru 1 — pentru 
Universitatea Craiova. (I. GHI- 
ȘA — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — ȘTIIN
ȚA BACAU 25—22 (11—10).
După o repriză echilibrată, cu 
joc de nivel mai scăzut, gaz
dele apasă pe accelerator — in 
partea a doua a meciuiluâ —, 
dovedindu-se superioare parte
nerilor în ambele faze ale jo
cului. Ele s-au sprijinit și pe 
evoluția bună a portarului Je- 
rebicț, care a apărat trei arun
cări ide la 7 m și a contribuit 
efectîv-la detașarea echipei 
sale : 22—16 în min. 51. Așa
dar, o victorie absolut merita
tă. Au înscris : Mintiei 8, Ni- 
colescu 6, Micle 6, Pantâlimon 
4 și Donca 1 — pentru Dina
mo Brașov, Zamfir 7, Vasilca 
5, Dumitru 3, Berbecaru 3, 
Bondar 2, Girlescu 2 — pentru 
Știința Bacău. (V. SECAREA- 
NU — coresp.).

1

Surpriză in Divizia „A" de baschet feminin

de : 
Ra

luntea- 
Marâan 

■u (2), 
Vasile 

ai, Ce
il Nl- 
:e (6), 
Ștefan 

^Jladu

■n șl 
«).
AUM

IRPAȚ1 
l BAIA 
Gazdele 
excep

ta apă- 
iproape 
zans de 
iți - 
— cu 3 
rit par- 
M 12,

Cojo- 
pa 1 — 
Carpați 
10, Bo- 
gea 4,

2 — 
| Mare, 
pp.).

Ifc-
A 21— 
[ spec- 
I »Da-

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — CONSTRUCTORUL 
ARAD 22—21 (10—10). Timp de 
37 de minute (scor : 14—^4),
cele două formații au mers 
„cap Ia cap". Apoi, spre sur
prinderea spectatorilor, cei 
care forțează sînt oaspeții. Ei 

" reușesc să aibă In min. 48 un 
avans de 5 goluri : 20—15 !
Cînd totul părea pierdut, stu
denții îșl regăsesc eataxul și 
refac handicapul, înscriind In 
min. 57 și golul victoriei. Au 
marcat : S. Pop 5, Căldare 4, 
Moldovan 4, Jurcă 3, Daigo 3, 
Cosma 2 și Cristea 1 — pentru 
Universitatea Cluj-Napoca, Je
nea 6, Robu 4, Cemica 3, Io
nescu 2, Vojtilă 2, Hoțoiu 2 șl 
Andronic 2 — pentru Construc
torul Arad. (N. DEMIAN — 
coresp.).

CL AS AMEN TUL

1. H.C. MINAUR 11 9 2 Q 326-251
2. Steaua 11 10 0 1 328 269
3. „Poli" Tîm. 11 9 0 2 283-2394. Dinamo Buc. 11 6 2 3 279-264
5. Dinamo Bv. 11 5 1 6 234-250
6. Constr. Oradea 11 5 0 6 250-272
7. Știința Bacău 11 4 1 6 297-295
8. Carpați Mîrșa 11 3 3 5 252-2749. „U- Cj.-Np. 11 3 1 7 222-266ÎO. Univ. Craiova 11 1 3 7 234-257

11. Constr. Arad 11 1 3 7 260-30012. Min. Cavnic 11 2 0 9 266-294

„TROFEUL SPORTUL* 
EFICACITATE

31 
31
29
25
22
21
20
20
15
16
16
15

PENTRU

La încheierea turului, situația 
este următoarea : 1. ALEXAN
DRU FULKER (Politehnica Ti
mișoara) 95 de goluri, 2. Măricel 
Voinea (H.C. Minaur Baia 
Mare) 92, 3. Alexandru Matei 
(Independenta Carpați Mîrșa) 
90. 4. Vasile Stingă (Steaua) 89. 
5. Dumitru Jenea (Constructorul 
Arad) 83, 6. Adrian Bondar 
(Știința Bacău) 80, 7. Marian 
Dumitru (Steaua) 76, 8. Vasile 
Zamfir (Știința Bacău) 71, 9.
Dorin Cristache (Constructorul 
Oradea) 67, 10. Dan Petru (Poli
tehnica Timișoara) 62.
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AMBIȚIA 
ICEMENERG -

ORADEA. 4 (prin telefon). 
In cadrul celui de al treilea 
turneu al Campionatului natio
nal de baschet feminin, sîm- 
bătâ s-a Înregistrat o mare 
surpriză : echipa ICEMENERG 
BUCUREȘTI (despre care se 
afirma că principalul ei scop 
ta actuala ediție a competiției 
va fi evitarea retrogradării) a 
învins pe VOINȚA BUCUREȘTI 
(una dintre candidatele la po
zițiile fruntașe ale clasamen
tului). Partida a fost echili
brată atît pentru că baschet
balistele de la ICEMENERG au 
luptat cu ambiție exemplară, 
cit si datorită faptului că e- 
chipierele Voinței au fost in
fatuate. crezînd că vor cîstiga 
fără prea multe eforturi. Nu 
a fost însă așa si. ca urmare. 
ICEMENERG a cîstigat pe me
rit cu 57—56 (29—26). într-o în
trecere în care tabela electro
nică a indicat de nouă ori 
scor egal. Au marcat : Iatan 
21. Nicolau 13. Cîrstoiu 8 Ni
cola 7. Anghel 6. Agapie 2 pen
tru Învingătoare, respectiv Borș 
23. Grecu 10. Vasile 9. Jugă- 
naru 6. Tomescu 4, Gera 2, 
Nină 2. Arbitri : Em. Nicoles- 
eu (București) si I. Georgiu 
(Cluj-Napoca). Alte rezultate :

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC- BUCUREȘTI — 

(36— 
două 
sine 
des- 
Oră-

CRIȘUL ORADEA 81—11 ’ 
38, 66—66. 73—73). Cele 
prelungiri vorbesc de la 
despre echilibrul tocului si 
pre finalurile captivante. __
dencele au început timid re
priza I. ratînd exasperant chiar 
si de sub panou (mai ales Da
niela Fertache si Lucia Cutuș). 
Treptat, ele si-au revenit si In 
min. 18 au izbutit să egaleze : 
32—32. în continuare. întrece
rea s-a desfășurat sub semnul 
unui sensibil echilibru valoric. 
Cînd mai erau 7 secunde de

EȘECURILE TIN DE PROPRIILE NOASTRE SLĂBICIUNIti
Interviu cu FLORENȚA

Preponderent în calendarul 
unui an. sezonul competitional 
de tenis în aer liber — atît 
Intern, cit si international — 
s-a Încheiat 
vilor români nu este onorant, 
tntrucît obiectivele de mare 
performanță nu au fost înde
plinite. provoclnd o • fireas
că nemulțumire In rîndul 
Iubitorilor tenisului. Pornind 
de la această concluzie, am so
licitat un interviu secretarei 
responsabile a Federației româ
ne de tenis. Florența Mihai, 
dorind să aflăm punctul de ve
dere al forului de resort asu
pra acestor eșecuri si ce 
măsuri trebuie întreprinse pen
tru ca tenisul românesc să re-

Bilanțul sporti-

MlHAI, secretară responsabilă a F. R. Tenis

lipsei de preocupare, de-a lun
gul anilor, pentru creșterea 
schimbului care ar fi urmai să 
intre în arenă 
Năstase sau un 
Ne-am mulțumit 
sele momentului.

un Ilie 
Tiriac, 
succe-

după
Ion 

cu 
fără a ve

dea golul rămas în urma celor
doi maeștri ai tenisului româ
nesc si mondial...

— Totuși, echipa 
s-a menținut, timp 
tru ani. între cele mai 
formații ale lumii...

— Dar cine au fost . _ _
nențil el t Ilie Nâstase si Flo
rin Segăreeanu. Sigur, nu mi
nimalizez contribuția Iui An
drei Dirzu sau a Iui Dumitru 
Bărădău. Greul, insă, să re-

României 
de pa- 
bune 16

eompo-

id trena Progresul, noua secretară responsabili a F.R. Tenis, 
Florența Mihai, intr-o discuție de lucru cu antrenorii clubului 
din str. Dr, Staicovici: Teodor Frunză (in stingă) ți Măricel Bondoc

plandevină competitiv 1 
international

— Chiar dacă s-ar i 
voea unele cauze de 
bieetiv ale căderii 
nostru — ne-a spus 
Mihai —. ele cîntărese 
tin. Eșecurile tin de 
noastre slăbiciuni si 
firm aceasta fi am in vedere 
ne toți cei care activează în te
nis. de la jucători la antrenori 
si Dină la federație. Vorbind 
despre eele două înfrîngeri din 
„Cupa Davis”, vreau să preci
zez — referitor mai ales la in- 
tilnirea cu formația R. F. Ger
mania. celălalt meci, cu re
prezentativa S.U.A.. stînd., to
tuși. sub semnul diferenței va
lorice mult prea mari dintre te- 
nismanii celor două țări — 
că ele au constituit urmarea

Dutea ln- 
ordin o- 
tenisului 

i Florența 
i prea pu- 

propriile 
cînd a-

cunoaștem, l-au dus primii doi. 
Deci care este bilanțul 7 Un 
singur jucător competitiv in 
ultimii ani. Așadar, nu trebuie 
să mergem prea departe eu 
comparațiile pentru a con
stata că apare drept o per
formanță menținerea in elita de 
care vorbeați. Nici in tenisul fe
minin rezultatele nu pot fi con
siderate ca satisfăcătoare. Vreau 
să fiu bine înțeleasă : toate 
concluziile trebuie raportate 
la nivelul tot mai inalt, tot 
mal solicitant al tenisului in
ternational.

— Desigur, ar fi multe de 
spus. Este bine. duDă opi
nia noastră, că nu Încercați să 
justificați insuccesele „sportu
lui alb". Știm că biroul F. R. 
Tenis a analizat activitatea din 
sezonul încheiat. Ce măsuri

preconizați 
..indoor" și 
pregătiți 
viitor ?

— De Ia un sezon Ia altul este 
greu să formezi sportivi intr-0 
disciplină cum este tenisul. 
Pe care să-i trimiți să joace 
eu succes în „Cupa Davis", să 
zicem. Dar ne-am gindit la o 
serie de măsuri, 
prinde acțiuni 
selecție pentru 
noi talente ; vom 
vîrste mai mici formarea 
jucători de 
vom obliga echipele divizionare 
sâ includă 
de juniori 
pionat. Pe 
tenismani 
pregătim 
mite 
să-i 
unitară, tinînd 
tul că ei vor 
fată cu succes 
national, a cărui 
crescut atît de mult. In același 
timp. vorA Insista ca ac
centul în pregătire să fie pus 
la cluburi, astfel ca atunci cînd 
ajung Ia echipa națională spor
tivii să-și însușească linia 
tactică impusă de intîlnirea 
eu echipa adversă, si nu să 
se înceapă Ia lot cu... ABC-ul 
tenisului I Din păcate, 
statăm că numărul 
eienilor de Ia cluburi 
bill să desăvîrșească instruirea 
tenismanilor 
scăzut.
dintre antrenorii 
sideră ____ ____
îi ajută pe elevii lor să învețe 
perfect tenis. Așa nu se poa
te. Dacă unui Ilie Năstase un 
antrenor nu mai are ce-l spu
ne in privința tehnicii, rămin 
tinerii tenismani care învață 
să Joace văztndu-1 pe an
trenor cum lovește, cum tși 
pregătește atacul, cum gîn- 
deste si așa mai departe...

— Apropo de ceea ce spu
neați. îl văd zilnic. Ia aproape 
cei 70 de ani ai săi. pe Cristea 
Caralulis stînd ore întregi 
eu racheta în mină...

— Va trebui să ajungem a- 
eolo incit toti 
dacă vor să aibă 
să folosească cel 
timp m instruirea elevilor lor, 
jucînd tenis cu ei. corec- 
tîndu-Ie de pe teren, si nu de 
pe margine. loviturile. Tre
buie să reintroducem printre 
tehnicienii noștri acest bun 
obicei

pentru sezonul 
cum vă gînditi să 

competițiile anului

Vom intre- 
reoelate de 

a depista 
porni de la 

de 
performantă ;

un număr mai 
în jocurile de 
cei mai buni 
ne 

centralizat 
perioade, 

înarmăm

mare 
cam- 
tineri 

si-i 
anu- 

astfel

gîndim 
in 

dorind 
cu o instruire 
seama de fap- 

trebui să facă 
tenisului inter- 

valoare a

eon- 
tehni- 
capa-

este tot mai 
Pe de altă parte, multi 

noștri con- 
eă simplele sfaturi

antrenorii, 
rezultate, 

mai mult

Ion G4VRILESCU

A ÎNVINS INFATUAREA;
VOINȚA BUCUREȘTI 57-56!

Mihaela Netolițchi a avut o contribuție im
portantă la ultimele succese obținute de 

echipa Politehnica București

C.

ioc (min. 40) la 
scorul de 66—64 
pentru bucuresten- 
'ce. orădeanca A- 
driana Niculescu a 
fructificat două a- 
runcări libere, a- 
ducînd esalarea 
în prelungiri, spor
tivele de la Poli
tehnica. mai luci
de si avînd (ca si 
Dînă atunci) în
Mihaela Netolitchi 
o iugătoare in
vervă deosebită 
au obtinut victoria 
la capătul unei în
tâlniri de un rar 
dramatism. Au 
marcat : Prăzaru- 
Mate 21. Netolitchi 
19. Keresztesi 16. 
Făgărăsanu 10 Zi 
darn 7 Moldovea
na 6 Ionescu 2 
pentru învingătoa
re. respectiv Chva- 
tal 23. Pop 15 D. 
Perțache 15, Nicu
lescu 10, Nagy 5, 
Constantinescu 5. 
Cutus 2. Casetti 2. 
Au arbitrat foarte 
bine . N. Constantinescu si
Dumitrache (ambii din Bucu
rești).

CRIȘUL ORADEA — PRO
GRESUL BUCUREȘTI 99—80 
(48—49). Debutul meciului a 
fost echilibrat, după care oră- 
dencele s-au impus nrintr-un 
1oc mai organizat si mai variat 
(evident si mai eficient). Dona 
Chvatal. Lucia Cutus si Elena 
Pop au fost mal active decît 
in jocurile precedente, antre- 
nîndu-si echipierele intr-un joc 
alert. Au marcat : Chvatal 23. 
Cutuș 18. Constantinescu 17, 
Pop 16, Casetti 12. D. Perța- 
ehe 6. Niculescu 5. Nagy 2 
pentru Învingătoare, respectiv 
Măringuț 28 Ciocan 12. Stoi- 
chițâ 12. Simioană 7. apelo- 
vies 7. Pușcasu 6 Di.aiu 3, 
Alixandru 3. Pinter 2. Arbitri ; 
Em. Nicolescu si N. Constanti
nescu.

RAPID BUCUREȘTI — VO
INȚA BRAȘOV 78—66 (43—32). 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — COMERȚUL TG. MU
REȘ 82—42 (46—191 PROGRE
SUL — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 88—64 (44—30). OLIM
PIA BUCUREȘTI — CHIMIS
TUL RM. VlLCEA 62—47 (34— 
23) POLITEHNICA BUCU
REȘTI — CHIMISTUL 67—63 
(32—29). UNIVERSITATEA
CLUJ-NAPOCA — ICEMENERG 
90—58 (36—33). RAPID — CO
MERȚUL 65—57 (31—14), PO
LITEHNICA TIMIȘOARA — 
VOINȚA BRAȘOV 56—53 
(32—22), VOINȚA BUCUREȘTI 
— OLIMPIA 53—59 (25—24).

CLasamentui va fi clarificat 
după disputarea celor două re
stanțe de mîine (n.r. : azi).

Ilie GHIȘA — coresp.

------------ ■««.^minainuBai »■■■■! i h iui ---------

finalele campionatelor republicane ne Juniori

C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI (5 titluri)- 
ÎN FRUNTEA GIMNASTICII FEMININE

ARAD. 4 (prin telefon). 
Sîmbătă (în două reuniuni-ma- 
raton) si duminică dimineața. 
In Sala sporturilor de aici, de 
pe malul Mureșului, s-au des
fășurat ultimele întreceri din 
cadrul finalelor campionatelor 
naționale de gimnastică juniori, 
de data aceasta fetele fîinf a- 
celea care si-au disputat titlu
rile de campioane.

L« categoria a IV-a. un re
dutabil trio s-a aflat in per
manentă în prim-planul luptei 
pentru victorie. Succesul a re
venit la individual compus. 
Eugeniei Popa (CJS.Ș. T — Di
namo). dar la diferente minime 
«-au «ituat Diana Bostan (CSS 
Focșani) si Ileana Ștefănescu 
(Spartac — C.S.Ș. 1 Oradea), 
toate cu evoluții călduros a- 
plaudate. în finalele pe apa
rate. două victorii au revenit 
gimnastelor orădenoe (Ileana 
Ștefănescu — sol si Eleonora 
Ciorbă — birnă). iar cite una 
Marcelei Ciupitu (CSS 1 Con
stanta — sărituri) st Eugeniei 
Popa (paralele).

La categoria a ITI-e Ga
briela Botorac (S.C. Bacău), 
cu două evoluții foarte bune la 
paralele si bimă (9.80). părea 
să nu aibă probleme în obține
rea unui succes net Dar. la 
ultimul schimb, ea a ratat 
unul din cele două dublu-sal- 
turi la sol. cîstigind. totuși, in
dividualul compus, dar la o 
diferență de numai o zecime. 
Au urmat-o Cătălina Bucur 
(CSȘ Triumf București) si 
Mihaela Ciobanu (Petrolul). Ca 
si în august la Buzău. Gabriela 
Botorac a produs o impresie 
excelentă cu deosebire la pa
ralele, dar în finalele de dumi
nică ea s-a impus nu numai la 
acest aparat, ci și la sărituri. 
Așadar, trei titluri de campioa
nă pentru viitoarea stea a gim
nasticii noastre. Duminică di
mineața. la finale, două locuri 
I au "mai ocupat Cristina Bon- 
tas (CSS Onești), la bîmă. si 
Mirela Sidon (CSS Triumf), la 
sol.

Augustina Badea (CSS 2 
București) este noua campioa
nă a țării lă cat. a II-a. Cu 9,75

Ia bîrnă si 9,70 la sol. ea s-a 
detașat destul de clar de ad
versarele sale. Marinela Cimpo- 
lern (CSS Cetate Deva) cla
sată pe locul 2. handicapată 
fiind si de o ratare la bîmă 
(9,10). Clujul ne oferă, iată, o 
plăcută Lurpriză. Ramona Ol
teana (CSM) ocupînd locul al 
III-lea la individual compus, 
în finalele pe aparate, victoriile 
au fost împărțite între 4 concu
rente : Augustina Badea — bîr
nă. Marinela Cimpoieru — pa
ralele. Lidia Ranca (CSȘ Si
biu) — sărituri. Georgiana Leu 
(CSȘ Onești) — sol.

O frumoasă luptă sportivă la 
eat. L Din duelul dintre grupul 
numeros al gimnastelor din 
Deva si Mariana Tudor, de la 
CSȘ Focșani avea să cîstige în 
final gratie unei ren.arcabile 
constante sportiva de pe ma
lul Milcovului. Ea si-a înscris 
in palmares nu numai succesul 
de la individual compus, ci si 
două titluri de campioană la a- 
parate : paralele si sol. Alina 
Joc, de la CSȘ Cetate (la să
rituri). si Nicoleta Costin. de 
la CSS Sibiu (la bîrnă). sînt 
celelalte două campioane alo 
acestei categorii.

Spectacolul oferit de maestre 
a fost, cum era firesc, cel mal 
atractiv, chiar dacă în prima 
zi s-a ratat parcă prea mult 
pentru această categorie su
perioară. La individual com
pus. duel strîns între două 
foste componente ale lotului 
reprezentativ si colege de club.; 
Eugenia Golea sî Lenuta Rug 
(ambele de la CSS 2 Buc.). Ai 
cîstigat prima, cu un avan»i 
de numai două zecimi.. Pe 
parate, în schimb, in luptă ■ 
intrat si Camelia Voinea. de K 
Farul Constanta, care a cîstigat' 
primele două aparate, săriturile 
Si paralelele. La bîrnă si sol 
au cîstigat Eugenia Golea «fi 
respectiv. Lenuta Rus.

în final, să consemnăm eC 
eele mai multe titluri au fost 
obținute de CSȘ 2 București — 
5, urmat de CSȘ Onești — C 
Constanța, S. C. Bacău și CSȘ 
Focșani — cite 3.

Constantin MACOVEI



DESCHIDEREA NOII EDIȚII A „DACIADEI"

Concurt da Me»- 
cleîs dcscMs tig
rilor din Sectorul 4 

al Capitalei

Foto : L BĂNICĂ.

Sub genericul „Daciadei"

o Întrecere sportivă de reală
FRUMUSEȚE-„CROSUL TIPOGRAFILOR

(Urmare din pag. 1)
claselor a IV-a le executau, 
după care urma plecarea, cu 
iureșul, cu entuziasmul celor 
de la categoria 10 ani. Prima 
cursă a fost cîștigată de o pre
miantă, pioniera Simona Blaga 
de la Șc. gen. 190. In ultima 
intrecere de cros — cea a ve
teranilor —, învingător a ieșit 
Gheorghe Badea, pensionar, 70 
de ani. Așadar, peste 3 000 de 
competitori la aceste frumoa
se întreceri de cros, cu invin- 
gători aplaudați la scenă des
chisă, printre care Ștefan Cio
chină și Radu Hușman (amîn- 
doi lăcătuși), felicitați de co
legii lor de muncă de la 
I.M.G.B. pentru primele două 
locuri ocupate la categoria pes
te 19 ani.

A fost o splendidă duminică 
sportivă, cu elevi din aproape 
toate școlile și liceele din Sec
torul 4 prezenți în întrecerile 
din Parcul Tineretului, cu nu
meroși tineri — oameni ai 
muncii de pe platforma indus
trială Berceni — aflați la startul 
diferitelor concursuri. O dumi
nică sportivă cum obișnuit se 
desfășoară în acest cartier, cu 
directori de școli aflați mereu 
In fruntea comisiilor de orga
nizare ale „Daciadei" — Elena 
Bordea, profesoară de Istorie la 
„133“, Ana Iacoș, profesoară de

Informații
București, 

REVELION 1985
;; întreprinderea de Turism,1 ] 

; Hoteluri si Restaurante !
; | București organizează un nu-1] 
,1 măr mare si variat de ex- ] i 
11 cursii centru petrecerea Re-i] 
]; velionului în cele mai pi-]i 
1 | torești si ospitaliere locuri ■ ] 
] i din tară. în perioada 29 de-! i 
i! cembrie 1984 — 2 ianuarie i1 
; > 1985. la : ' [
i| OLĂNEȘTI — vile confort!1 
>1 lei 1140. vile confort Hi! 
i[ lei 1105 ; mijloc de tran-,1 
[i sport : autocar.

1
CĂCIULATA : hotel lei!; 
1390 ; mijloc de transport 
autocar. ,1

COVASNA : hotel „CA-1! 
PRIOARA" lei 1520 ; mijloc]1 
de transport : autocar. 1]

SFÎNTU GHEORGHE : ho-]1 
tel „BODOC" lei 1375 ; mij-;i 
loc de transport : autocar. 11

VÎLCELE : vile confort H1 ] 
lei 1140. confort III lei 1105 
mijloc de transport: auto-' ] 
car. ]'

SLANIC PRAHOVA: vfle< 
confort I lei 1096. confort n ]i 
lei 1070; mijloc de tran-1;

J sport: autocar. ] i
IHERCULANE : hotel lei ■ ] 

1573 ; mijloc de transport : ] i 
tren + autocar. < ]

ORȘOVA : hotel ..DIER-] i 
NA" lei 1336 : mijloc de, | 
transport: tren + autocar.]i 

SOVATA : hotel ..SOVA-<j 
TA" lei 1530 ; mijloc de ], 
transport : tren + autocar.,;

< SUCEAVA : hotel lei 1437;;, 
mijloc de transport : tren + ,;

•î autocar. ]i
«. PIATRA NEAMȚ : hotel,; 
? „CEAHLĂU" lei 1653 — 1746;, 

înscrieri si informații la, ] 
•; agențiile de turism ale;,

ITHR București, din: str.,; 
>' Tonitza nr. 13 (telefon;,
S 149594). Bd. Republicii nr. 68, I‘ (tel. 140800), Bd. Bălcescu']

nr. 35 (tel. 157411). Calea,;

Moșilor Bloc 55 bis (tel-;,
192850). Bd. 1848 nr. 4 (tel.,; 
149831). str. Luterană nr. 4;, 
(tel. 142177/2958). ];

(Ml 6 a Sportul

biologie la „93“ —, cu inimoșii 
dascăli de sport — Iii nea Geor
gescu, Constantin Pirvu, Victor 
Georgescu și alți mari iubitori 
ai sportului din acest sector al 
Capitalei.

★
Asemenea manifestări au •- 

vut loc și pe alte baze sportive 
ale Capitalei. Ne-am deplasat 
la citeva dintre ele și iată ce 
ne-am notat în carnete :

„VOINICELUL", această fru
moasă bază sportivă din Secto- 
jul 3, a fost din nou arhiplină. 
O adevărată „Cetate de aramă* * 
(dacă ne gindim la ruginiul co
pacilor care o înconjoară) a 
sportului. □ intilnim, bineînțe
les, pe Viorel Coadă — pre
ședintele C.E.F.S. al sectorului, 
care ne ajută să „descifrăm" 
cîte ceva din numeroasele mani
festări care au loc aici. Fiecare 
teren — de fotbal, handbal, vo
iri, baschet — găzduiește echipe 
care se confruntă aprig, iar pa 
margini, altele care așteaptă să 
le vină rinduL Stat aid elevi 
de la Șc. generală 200, campi
oană a sectorului la handbal, 
eleve de la Șc. generală 82, câș
tigătoare ale campionatului re
publican de baschet — junioare 
in, alergători de karting, care 
s-au apropiat sigur de sportul 
de performanță (din cercul Ca
sei pionierilor șt șoimilor pa
triei — Sectorul 3).

BUCUREȘTENE

• Consiliul municipal Bucu
rești pentru educație fizică st 
sport a alcătuit un bogat pro
gram ce cuprinde. printre al
tele. angrenarea ta practi
carea gimnasticii la tocul 
de muncă a 80 la sută din nu
mărul total al oamenilor 
muncii din întreprinderile si 
instituțiile Capitalei. împreună 
cu organele ca atribuții, clu
burile si asociațiile sportive. 
C.MJ3.E.F.S. va organiza o 
amplă acțiune de selecție, 
cu prilejul căreia vor fi testat! 
peste 100 000 de tineri ta ve
derea activitătii sportive de 
performantă.

De asemenea, vor avea Ioc 
acțiuni cu caracter da masă 
la cicloturism, drumeție, orien
tare turistică, excursii gen 
„trenul fruntașilor". „trenul 
tineretului", „săptimina dru
meției" etc.

La loc de frunte vor fi — ca 
si oină acum — întrecerile de 
cros, ce vor reuni la start mii 
Si mii de tineri si vîrstnlci. oa
meni ai muncii din întreprin
deri si instituții.

O mare atenție se va acorda, 
în această lună, extinderii ba
zei materiale, prin amenajarea 
si darea ta folosință a unor te
renuri simple pentru practica
rea exercițiului fizic si a 
sportului, precum si a unor 
săli de gimnastică de întreține
re. Totodată. va continua 
operațiunea de reparare, cu 
mijloace proprii, ta cele mai 
bune conditiunL a unor baze 
sportive, săli si spatii destinate 
activitătii de educație fizică.
• Din suita de acțiuni si 

manifestări sportive organi-

La ora 9,30, Întreg „Voinice
lul*  răsună de încurajările ce
lor de prin tribune, întrecerile 
desfășurindu-se „non-stop*.  Pe 
margini, profesorii de educație 
fizică în pEnă activitate; ea»- 

ARENA SPORTULUI DE MASĂ DEVINE TOT MAI ANIMATĂ
In Întreaga țari, continuă si se desfășoare, sub genericul 

„Daciadei*,  ampla șl entuziaste manifestări sportive 
organizate in întîmpinarea marelui forum al comuniștilor — 
Congresul al XlII-lea al partiduM. Citeva relatări da la cocea

„Daciadei*,

pondenții noștri prezenți la aceste frumoase întreceri ca reu
nesc, în săli și pe stadioane, mfl de tineri și vîrstnlci — oameni
ai muncii de la orașe șl sate :

ZECI DE MD DE TINERI -

PE BAZELE SPORTIVE 

ducind „Încălzirea*,  dlnd Indi
cații celor din teren Dina An- 
dreță Ștofănescu (Șc. gen. 200), 
Virgil Stoian (Șc. gen. 87), 
Georgeta Taree și Cornelia D La- 
conn (Șc. gen. 75), Floarea Kaa- 
tj (Șc. gen. 69), Nleolaa Popes
cu (Șc. gen. 88) erau printre ed 
mai activi.

Frumoasă și acțiunea de pe 
moderna bază „URBIS", la ca
re au participat elevi Șl tineri 
din Sectorul 6. Circa 5 Q00 au 
prezentat reprize de gimnastică 
artistică (Școlile 121, 169), Jdo- 
mente din lecția de educația 
fizică*  (Școlile 205, 202, 59), ra 
făcut demonstrații de box, hal
tere, lupte, scrimă (sportivii de 
la URBIS, Semănătoarea, C. S. 
Energia). Evident, n-an lipsii 
jocurile de fotbal, handbal, vo
lei, precum și un mare cros pe 
categorii de vîrstă, de la 11 la 
30 de ani. Moment inedit : Vio
rica Vlscopoleanu, maestră e- 
meriti a sportului, a lnmlnat 
premii șl distincții sportivilor 
crescuți la asociația URBIS, 
azi făcind parte din echipe de 
performanță.

Mare animație a fost șl in 
Parcul Herăstrău. Elevi de la 
școlile 171, 3, 181, liceele S3, 
„M. Bălcescu*,  Industrial XL 
din Întreprinderi, au luat par
te la un mare cros — pe ca
tegorii — cu circa 2000 de par- 
ticipanțL In alt loc, la Bas*  
FJLB„ de asemenea, circa 3000 
da copil au dat viată unul 
reușit program sportiv (crosuri. 
Jocuri, Întreceri distractive, a-, 
lergări de viteză).

za te de Comisia snort-turism a 
Consiliului municipal al sin
dicatelor București desprin
dem : întrecerile de popice 
(fiecare sector va participa ea 
cite o echipă mixtă), șah (cu 
finale programate la duhul 
întreprinderii Mecanică Fină), 
tenia de masă (sala Unirea 
Tricolor), tir (Poligonul Ti
neretului). tenis de clm» (te
renurile asociației sportive 
Locomotiva), orientare turis
tică (un concura ta pădurea 
Băneasa st unul la munte), 
eres (ta ziua de 9 noiembrie, 
ora 15. ta Parcul Tineretului), 
ștafetă (la 16 noiembrie, ora 16. 
pe aleile Complexului exDozi- 
tional de Ia „Casa Sdntedl"). 
din nou cros — cel al vetera
nilor — la 20 noiembrie, ora 
15. ta Parcul Herăstrău. pre
cum si alte diferite acțiuni tu
ristice de masă.

COMPETIȚIE TRADIȚIONALA

LA PREDEAL

In frumoasa stațiune Predeal 
s-a desfășurat si anul acesta 
tradiționala întrecere dotată ca 
„Cupa comerțului". Ediția a 9-a 
a fost organizată de către Co
misia sport-turism din cadrul 
U.G.S.R. si Consiliul județean 
al sindicatelor din județul Bra
șov. Concursurile au reunit 
la start peste 300 de partici
pant! din toate județele tării. 
Iată învingătorii : sah — Mir
cea Burecea (Brașov), Margare
ta Costache (București) ; cros — 
Mariana Bîrcă (Mureș). Con
stantin Savu (Brasov) ; popice 
— Titos Mierlă (București). Lu
minița Stamate (Brasov) ; tenis 
de masă — Ovidiu Stamatescu 
Si Elena Pavel (București). în
trecerile sportive au fost ur
mate de un atrăgător concurs

Am asistat, duminică dimi
neață. la un spectacol sportiv 
de o reală frumusețe : finala 
pe tară a „Crosului tipografi
lor". desfășurată — nici nu se 
putea găsi un loc mal potrivit 
— ta jurul impunătorului edi
ficiu „Casa Scinteii*  din Ca
pitală. în organizarea Uniunii 
Sindicatelor din Presă. Poli
grafie si Edituri. O competiție 
impresionantă, ta care Peste 
1300 de sportivi din Întreaga 
tară, tineri st tinere, reorezen- 
tind pe toți cel ce cu pasiune, 
migală și dragoste dau viață 
slovelor, au tinut să aducă si 
ta acest fel un omagiu apropia
tului Congres al partidului. 
Peste 1300 de inimi au bătut 
cu putere într-o Întrecere a 
tinereții. Prin ce este frumos 
acest .Cros al tipografilor", în
scris sub genericul „Daciadei*?  
Mal tatii, prin tradiția sa : iată, 
s-a aflat acum la a XIII-a 
ediție. ,Ă XIII-» ediție dedi
cată. din toată inima noastră, 
eelul de al XIII-1 ea Congres. 
Ea alerg de ont ediții, dar 
asta-i eea mal frumoasă". Cu
vintele aparțin unei fete de la 
întreprinderea poligrafică „Ol
tenia*  din Craiova. îmbujorată 
ti bucuroasă. „De patra ani 
„via*  ne locul al doilea. De 
patru ani mă ..bate*  Cateta 
Sanda, de aicL de la .Arta gra
fică*.  Dar tot sintem prietene". 
SI e frumos I Asemenea prie
tenii legate în Întrecerile de 

Tinerețe și entuaiatm ta finala pe țari s „Crosului tipografilor*  
Foto : Aurel D. NEAGU

profesional cîstigat de Marian» 
Blreă (Mures) si D*n  Vîleea 
(Brașov). (L CODLEANU).

CONCURENȚ1 DIN 7 JUDEȚE

LA „FESTIVALUL SPORTIV 

VASLUIAN"

Ediția a șaptea a -Festiva
lului sportiv vasluian*  a fost 
organizată de CJ.E.F.S. Vaslui, 
ta colaborare cu factorii eu a- 
tributil ta sport din județ, 
întrecerile «-au bucurat de o 
largă participare a sportivilor 
din șapte județe : Bacău. Boto
șani. Harghita, Neamț. Tulcea, 
Vraneea, Vasini. Competițiile 
au fost interesante, de un bun 
nivel calitativ, spectatorii vas
luieni fiind prezenți pe toate 
terenurile din Complexul spor
tiv municipal si Sala sportu
rilor. Cîtiva dintre riști gători 3 
fotbal — I.A.M.C. Vaslui g 
handbal — Molosta Vaslui (m). 
Filatura Focșani (f) ; volei — 
IRAV Bacău (m), tenis de ma
să — Zold Bodrogy (Harghi
ta) și Maria Pall (Harghita) ; 
atletism — 100 m: Petruța
Pricop (Vaslui) ; 200 m : Sorta 
Talpan (Tulcea). Dorina Gu- 
țanu (Vaslui). (FL MIHAI).

„TOAMNA HUMOREANA" 

LA PRIMA EDIȚIE

O premieră pe meleagurile 
sucevene: ta organizarea
Consiliului orășenesc pentru 
educație fizică si sport si a Co
mitetului orășenesc al U.T.C. 
din Gura Humorului, cu spriji
nul celorlalte organizații de 
masă si obștești, s-a desfășu
rat prima ediție a competiției 
sportive „Toamna Humorea- 
nă". O acțiune sportivă fru
moasă. Înscrisă ta agenda 
competiției sportive naționa
le „Daciada", inițiată în scopul 
petrecerii timpului liber de 
către oamenii muncii. Com
petiția. desfășurată la com
plexul sportiv „Olimp" din 
Lunca Moldovei si oe terenu
rile si sălile din Gura Humo
rului. a fost Încununată de 

cros am mai putea cita. întreb 
„veterani", Ionel Sandu, insă, 
un tînăr înăltuț și frumușel, 
sosit pe primul loc la seniori, 
abia ne-a putut șopti de emo
ție : „Particip pentru prima 
dată. Am câștigat si n-o să mă 
las nici la edițiile viitoare*.

Prin ce a mai fost frumoasă 
ediția din acest an a crosului? 
Prin organizarea sa ireproșa
bilă. la care sl-a dat concursul 
un colectiv de oameni legați 
ea sufletul de viata tipografi
lor. da pasiunile tor. pasiuni 
printre care, iată, la loc da 
frunte ce află si sportul. Si na 
face Plăcere să cităm aicL 
pentru că o merită, citeva nu
me : Florie*  lancu — vrednia 
„copil*  al Combinatului poli
grafie „Casa Scânteii*  —. care 
răspunde de problemele cultu
ral-sportive In Comisia pe ra
mură. Emillan Enescu, secreta
rul asociației sportive din 
Combinat (gazda competiției), 
prof. Cecilia Gheorghe, direo- 
toarea Liceului industrial me. 
16, fosta atletă An*  Rusnasb 
din colegiul arbitrilor de atle
tism. , Ne-a impresionat si bu
curia cu care tovarășul Lauren^ 
tin Dragomlrescu. președintele 
CU.S., l-a felicitat pe cîstigă- 
tori : Mariana Frăției (Lie tad. 
nr. 16). Vasile Faraschiv (I.P. 
Luceafărul București), Calei*  
Sanda (Arta grafică) și Ionel 
Sandu (C.P.B.).

Viorel TONCEANU <

succes. S-au disputat probe 
de atletism (din rtadul cărora 
s-a desprins crosul de masă 
„Aleargă pentru sănătatea 
ta"), Întreceri de handbal. 
voleL popice, tenis de masă.' 
șah. baschet, minlfotbal. ra- 
chetomodele. karting, diferite 
alte concursuri rezervate 
preșcolarilor.

Intr-un clasament final, pa 
primele trei locuri s-an clasat 
reprezentanții localităților: L 
Gura Humorului. X Fălticeni.' 
X Cîmpuîung Moldovenesc.

UN REUȘIT CROS 

IN PARCUL HERĂSTRĂU

In Parcul Herăstrău s-a de»-' 
făsurat un frumos cros re
zervat tinerilor si vîrstni- 
cilor. la care au luat startul 
competitori din toate cele 
sase sectoare ale Capitalei. 
Cel 80 de concurenti — fina
list! ai fazelor anterioare —• 
sl-aa disputat cu multă am
biție tatîletatea. reușind — fie
care la categoria sa de vîrstă — 
să impresioneze prin buna 
lor pregătire. Printre da- 
tigători. la categoria-- cea mal 
Înaintată, s-a numărat si K. 
Iosif, care, la vîrstă de 82 da 
ani, a alergat cei 8000 m cu 
o ușurință de invidiat trecînd 
primul linia de sosire. (D. 
MORARU-SLIVNA).

„TURUL CICLIST 

AL BIHORULUI"

în organizarea C.J.E.FJ3*  
Bihor si a Comitetului tude- 
tean U.T.C. s-a disputat recent 
„Turul ciclist a! Județului Bi
hor". O Întrecere dificilă (323 
km străbătuți ta 8 etape), al 
cărei cîstigători au fost i 
Stefan Szentesi (Rapid Oradea)
— juniori semicurse: Mircea 
Pop (Proiectantul Baia Mare)
— juniori curse: Ațin*  Bon- 
dor (Rapid Oradea) — seniori 
semicurse. Au învins. în 
mai multe etape. Mircea Pop 
Ia juniori si Frandsc Bor 
(Spartac Oradea) la seniori. 
(L GHIȘA).



In etapa a lll-a a „Cupei României11 la rugby

Sîmbătă ți dumlnteă s-au 
disputat alte partide în cadrul 
competiiției dotate cu „Cupa 
Ro-mâniei" la rugby, campio
natul Diviziei „A" fiind între
rupt. Reamintim că in a- 
ceastă întrecere echipele evo
luează fără componenții lotului 
reprezentativ.

STEAUA — OLIMFIA MA
ȘINI GRELE 24—20 (20—7).
Disputată sîmbătă, partida die 
pe terenul din „Gheneea" a 
fost agreabilă, ambele forma
ții arătîndu-se preocupata de 
desfășurarea unuS Joc deschis. 
Cete două reprize au avut is
torii diferite. în prima parte 
s-a desprins Steaua, rămasă 
puternică chiar ți fără — zece 
titulari. După pauză, a fost 
rîndut partenerei, care a prins 
curaj, reușind să strângă rezul
tatul și să înscrie trei eseuri 
(ceea ce spune ceva...). Autorii 
punctelor : C. Florea, Lupu, 
Dumitrescu, loader, David — 
eseuri, dintre care două trans
formate de Toader, pentru în
vingători, Buga, Alexandru, 
Mirică — eseuri, Gordini — 2 
lovituri de pedeapsă ți trans
formare. A condus un med 
-curat" M. Vătui, din Bucu
rești. (g. r.).

R. C. GRIVIȚA ROȘIE — 
MILCOV FOCȘANI 
(0—3). Formația oaspe a 
replică dîrză, oferind o 
priză plăcuită, mai ales 
robustețea și fermitatea ___
tării. De altfel, XV-le din Foc
șani a deschis scoruft (drop M.

1Z-1 
dat o 
xur- 
prin 

Înain

Mlhal in mln. 3), mențlnlnd a- 
vansui o repriză. Bucureștenii 
— care au avut, ee-4 drept, 
vtotul din față In prima parte, 
cînd au făcut un joc economi
cal — au părut mai deciși 
după pauză. Puternica sa 
înaintare a jucat mai convins, 
mai legat, fără a se ridica insă 
la nivelul prestațiilor obișnui
te (in paranteză fie spus, trei- 
«ferturile grivițeoe a» foot 
^șterse"). A egalat TWoae, din 
lovitură de pedeapsă (ran. 44), 
același jucător a adus Grwtte 
în avantaj, tot din Lp. (mln. 
59), dar oaspeții nu »-au dat 
ușor bătutL Petrii» înscriind 
eseu (man. 71). Din nou Tu- 
dosc a fost cd care a stabCit 
rezultatul, din drop (min. 73) 
șl Lp. (min. 77). A 
promițător M. Popa, din 
(Ti beri u STAMA).

POLITEHNICA IAȘI — 
IND. MIDIA NĂVODARI 
(27—0) ! în dispoziție cu 
deosebită, echipa ieșeană 
impus Intr-o manieră catego
rică, stabilind scorul etapei. De 
fapt, jocul a avut un singur 
sens — spre buturile oaspe
ților. A arbitrat M. GavricL, 
din București. (M. MACOVEI, 
coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — UNIVERSITATEA 16 
FEBRUARIE CLUJ-NAPOCA 
13—0 (13—0). Rezultatul a fost 
stabilit în prima repriză, cînd 
timișorenii au fost ceva mai 
activi. Au marcat Grigoraș, 
Nistor — eseurii, Domocoș — 
lovitură de pedeapsă+transfor-

arbitrat
Iași.

T.C. 
69—0 
totul 

s-a

mare. A condus brașoveanul 
M. Voios. (C. CREȚU, coresp.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — METALURGISTUL 
CUGIR 24—« (7—0). Partidă
dștiigată pe merit de gazde, cu 
o Înaintare care a jucat foarte 
bine. Au Înscris Osiac — ese»i+ 
4 lovituri de pedeapsă, Ște- 
fiue, GUgor — eseuri, pentru 
băsmăreni, Negru — eseu, 
Matei — transformare. A ar
bitrat ieșeanul C. Prisăearu. 
(A. CRIȘAN, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
C^JH. SIBIU 13—5 (10—5). Un 
joc interesant, in care univer
sitarii ți-au apropriat de jus
tețe victoria. Realizatori : A. 
Sandu — eseu, Bezărău — 2
lovituri de pedeapsă. Nedelcn 
— drop. A condus FI. Zamfi- 
rescu, din Constanța. (O. MIR
CEA, coresp.).

GLORIA BUCUREȘTI — 
C.S.U. CONSTRUCȚII SPOR
TUL STUDENȚESC 9—18 
(5—14). După o repriză con
trolată cu desfată autoritate de 
ctudenți, jucătorii echipei Glo
ria au mai echilibrat disputa. 
A arbitrat bucureșteanul V. 
Marinescu.

C.S.M. SUCEAVA — 
MENTUL BÎRLAD î—16

Iată șl rezultate din 
intermediară, de miercuri: 
Sibiu — Rapid Chimia 
13—12 (6—6), Rulmentul Blrlad — 
Politehnica Iași 3—7 (3—7), T.C-
Ind. Midia Năvodari — Farul 
Constanța 9—17 (0—8), Olimpia 
Mașini Grele — R.C. Grlvița Ro
șie 7—10 (0—7), Milcov Focșani 
Dinamo 13—20 (10—10).

RUD-

etapa 
C-S.M. 
Buzău

(Urmare din pag. 1)

EEE

de iucătorl. Din- 
Murariu. Bucan. 

Al. Marin se pre- 
unele urinări de 
medicul Nicolae După o gramadă, Mircea Paraschiv, căpitanul echipei noastre 

naționale, iți deschide linia de treisferturi Foto: Ion MIHĂICA

SIMBATA
ROMANIA — FRANJA

Pașcu s-a îmbolnăvit de hepa
tită. Gh. Florea, în care se pu
neau speranțe pentru aco- 
Derirea mereu discutatului 
Dost de fundaș, a contractat o 
contuzie cu entorsă la glez
nă —. astfel îneît la trialul de 
săptămîna trecută rămăseseră 
în vederi 27 
tre aceștia.
Vărzaru si 
rentau cu 
accidentări. _______ _______
Gheracopol asigurîndu-ne însă 
că toți patru sînt recupe
rabili pînă la „ora H“. Pentru 
Jocul de trial. antrenorii 
Valeriu Irimeseu și Theodor 
Radulescu 
Dă a 
fiindu-i 
ceilalți 
Logic.
dus convingător (60—8. nu
mai din eseuri), dar a mai in
tervenit o indisponibilitate, 
a lui Hodorcă — tot fundaș ! 
—. care a făcut entorsă.

Scorul acelui meci con
tează Creste. mai outin. 
important e rezultatul. op
țiunea selecționerilor. Pentru 
că. răminind Încă două-trei 
semne de întrebare, rezolvarea 
lor stind în sarcina responsabi
lilor lotului nostru reore-

au alcătuit o echi-
..probabililor". parteneră 

Steaua Întărită eu 
selectionabili valizi, 

prima formație s-a im- 
convingător

zentativ v. irimeseu si Th maiRadulescu, echioa oentru sîm
bătă este de ae-am creionată
Este în linii mari

▼ele Țârii Galilor și Sco- A V
tiei. majoritatea nrobabililor A A*
eomoononti ai ochi noi Rnmâ- |
niei avind partea lor atuul
exoerientei. al rodării în di- 1 cprHMFPIficile teste. Cazul arÎDei Aldea, ! UifiLhL
■1 perechii de centri Lungn — 1
Marghescu, al rurelrn dp 1 9 asocial

ma, Melniciuc și proaspătul 
convocat C. Gheorghe. Mai 
fac parte din lot aripa Copil, 
uvertura Podărescu, demiul V. 
Ion, flankerul Dumitraș, în
chizătorii de grămadă St. Con
stantin si Giucăl. talonerul 
Ilcă. pilierul Leonte.

Echipa de începere va fi 
stabilită ducă antrenamente
le de miercuri si iot Ce știm 
de pe acum e faotul că națio
nala României trebuie să fie, 
cu adevărat. cea mai bună 
formație pe care • nutem ali
nia in acest moment, pregătită 
fără fisură.__I_ ......_ ____ I
lua revanșa pentru înfrângerea 
de anul trecut, de la Toulouse, 
de a-și câștiga un autentic suport 
al aspirațiilor în perspectiva tot 

tei ..premiere din

eanabilă de a-si

Paraschiv Ale-transmiși 
xandru. 
dulescu, 
(trecut, 
a doua, 
grămezii. foarte 
tînăr puțind fi la fel 
în ambele ipostaze), al 
mîtru si Caragea în 
douar al pilierului 
sau talonerului Munteanu. în 
cazul talonerului. nu e ex
clusă ..varianta Moț", după 
cum alte probleme în dezbate
re sînt reprezentate de desem
narea fundașului — Codoi 
sau Al. Marin, cel dinții eu 
mai multă rutină pe nost, al 
doilea recomandat de re
centele apariții In această 
postură la echipa de dub —. a 
alegerii între Vărzaru si AL 
Marin pe una din arlol ii a 
numirii pilierului dreapta, 
pentru care candidează Cso-

ie"
al liniei a treia Ră- 

Murariu, L Constantin 
probabil. din linia 

In rol de închizător al 
talentatul 

de bun 
Iui Du- 
Iinia a 

Bucan

Biletele și programele ti
părite pentru acest meci se 
găsesc la casele C.N.E.F.S., 
C.C.A. șl stadionului *>„23  
August".

SUPARAT
Lumea scrimei noastre 

este mică. Sportul celor pa
tru arme a adus însă mari 
și frumoase satisfacții spor
tului românesc — pe plan
șele olimpice, mondiale și 
europene —, în primul rînd 
prin pasiunea slujitorilor ei, 
prin devoțiunea exemplară 
a antrenorilor și tehnicieni
lor. care, deși puțini la nu
măr, au știut (ă transmită 
această flacără mereu vie 
sportivilor.

Recent, la întrecerile Bal
caniadei de la București, 
•e aflau în sala Floreasca, 
în diverse posturi — arbi
tri, antrenori, membri ai se
cretariatului de concurs 
sau, pur și simplu, specta
tori — reprezentanții diver
selor generații,1 
începînd 
nerabili 
deni ai 
nlilor 
(Angelo 
VUcea,

PE CINE?
perioadă de refacere in
tr-o stațiune balneară, 
antrenorul Romeo Pelle
grini a considerat că pre
zența sa ți a floretistelor 
din formația campioană la 
întrecerile Balcaniadei nu-ți 
are rostul. De ce ? Pentru 
că — ne-a spus dînsul — lo
cul elevelor sale era în e- 
chipa reprezentativă și nu 
în tribune și, în asemenea 
condiții, a preferat să le 
antreneze pentru o proxi
mă competiție (ca și cum 
Cornelia Chelc.ru, Cristina 
ți Steluța Mihăilă, Georgeta 
Beea și Carmen Leahu s-ar 
pregăti de dimineața pînă 
seara...). Că antrenorul R. 
Pellegrini este supărat pe 
federație,

cu ve- 
tehni- 
dece- 

trecute 
Pellegrini; Andrei
Vasile Chelaru), 

componente ale echipelor 
reprezentative din anii de 
pionierat ai marii perfor
manțe românești în scri
mă (Glicheria Stefănes- 
cu, Geta Sachelarie, Ol
ga Szabo, Maria Vicol) și 
terminînd cu floretiste care, 
nu cu mult timp în urmă, 
se mai numărau printre se- 
lecționabile (Ecaterina Stahl, 
Viorica Turcan, Magda Che- 
zan, primele două venite 
special din provincie), cu 
toții animați de aceeași 
dragoste pentru sportul că
ruia i-au dedicat tinerețea. 
In acele zile, ' 
competiția 
găzduită de ____ _____
de specialitate nu mai era o 
simplă întrecere, ei un 
prilej nimerit - ți_ fericit 
pentru ca mica lume a scri
mei noastre să se adune, 
pe planșe ți pe marginea 
lor, cu ochiul mereu treaz 
al specialistului, cu inima 
mereu deschisă spre toți 
cei care iubesc această dis
ciplină olimpică.

Și totuși, o notă discor
dantă s-a făcut simțită. 
După frumosul și sur
prinzătorul succes obținut 
de echipa feminir ' 
floretă a clubului 
namo — care a intrat 
posesia titlului național 
—, urmat de o binemeritată

ta Floreasca, 
internațională 
forul nostru

de 
Dl- 

în

pe antrenorii 
lotului, este o 
chestiune care-1 
privește ți ca
re, eventual, 
poate comporta 

o discuție într-un cadru co
respunzător. Dar ca factor 
responsabil al unei echi
pe campioane, alcătuită 
in marea ei majoritate din 
tinere ți foarte tinere spor
tive, lipsite de experien
ța competițiilor internațio
nale, să nu folosești — deli
berat ! — un asemenea pri
lej pentru concluzii folosi
toare, pentru îmbogățirea 
cunoștințelor, este o a- 
titudine care se cere com
bătută. SUFICIENȚA IFO
SELE ȘI FALSA AUTORI
TATE NU-ȘI AU LOCUL 
ÎN PROFILUL UNUI Tî- 
NAR ANTRENOR ȘI EDU
CATOR.

Și nu i 
dem noi 
pioană, 
Floreasca 
proprie 
tista nr. 
Aurora 
a echipei feminine de flore
tă a României, vicecampi- 
oană olimpică, colegă pe 
planșele de la Los Ângeles 
a mai tinerelor Rozalia O- 
ros și Monica Veber, 
apărau acum 
mei noastre 
dă.

Dragostea 
tul preferat nu este o ches 
tiune de conjunctură ' '

întîmpiător — cre- 
— din echipa cam- 
Dinamo, în 

s-a aflat.
inițiativă,

1 dinamovistă, 
Dan. componentă

sala 
din 

flore-

care 
culorile scri- 

la Balcania-

pentru spor-

Paul SLĂVESCU

CARPAT! SINAIA - PERFORMERA ETAPEI IN DIVIZIA „A“ DE POPICE
In etapa a VH-a a campiona

tului Diviziei „A*  de popice — 
desfășurată sîmbătă — s-au în
registrat următoarele rezultate 1

FEMININ • Voința București 
— Petrolul Băi coi 2396— 2327 pd 
(scor individual 4—2). Partidă 
viu disputată, în care principa
lele realizatoare au obținut ur
mătoarele 
dreescu — 
<17, de la 
tiv Silvia 
Magdalena 
goale: Voința 12 
(C. Berindei — 
C.S.M. Reșița — 
Mureș 2410—2301 
cele au evoluat cu multă preci
zie. ele având în Maria Zslzsllt

rezultate: Elena An- 
418, Mariana Borta — 
învingătoare, respec-

— 405 și 
391. La bile 

și Petrolul 24. 
coresp.). • 

Dermagant Tg. 
(5—1). Localnl-

Negneanu 
Roșu —

-a edific a „Cupei Ialomița" la sodic

DIN SLOBOZIA AU DOMINAT ÎNTRECERILE

— 433 si Rodica Boltașu — 494 
principalele realizatoare. (P. Fu
chs — coresp.). • Gloria Bucu
rești — Chimia Roman 2540—2248 
(5—1). Noua promovată în cam
pionat, Chimia, n-a putut face 
fată experimentatei echipe bucu- 
reștene, care a dominat cu au
toritate, avlnd în Ana Petrescu 
(455) cea mal bună Jucătoare. 
(O. Guțu — coresp.). e Voința 
Timișoara — Voința Oradea 
2372—2314 (4—2). Printre . cătoa- 
rede evidențiate de la Învingă
toare au figurat și junioarele 
Alexandra Costandach; — 409 și 
Anemarie Flohr — 404, dar cel 
mal bun rezultat a aparținut lui 
Ildico Grozăvescu — 425. De la 
oaspete, o singură sportivă a 
trecut de 400 pd — SEvia Be- 
rinde — 420. (b. Crețu — co
resp.). • Laromet București — 
Voința Ploiești 2480—2401 (5—1).
Meci frumos, cu cîteva rezultate 
foarte bune, ca. de pildă, cele 
ale jucătoarelor Elena Trandafir 

idunețu — 451 și. 
Godeanu — 445. 
coresp.). • Vo- 
Rapid București 
O Hidromeca.nl-

trecut orice așteptări, obțlnînd o 
victorie la un scor foarte sever, 
cum puține echipe reușesc în 
deplasare. Performerul reuniunii 
a fost sinăianul Nicoară, cu 923 
pd. Constructorul a evoluat sub 
orice critică, cel mai mare punc
taj aparținind lui Zisu — 855.
(T. Siriopol — coresp.) M Me
talul Hunedoara — Industria sir 
mei Cîmpia Turzii 5089—4915 
(5—1). Popicari remarcați: Torok 
— 901 și, respectiv. Kiraly —
873. (I. Vlad — coresp.) e °“ 
limpia București — Gloria Bucu
rești 5059—5216 (2—4). Gloria a
fost o echipă mai omogen.r^i'i 
cffștigat De merit la o diferență 
apreciabilă. Principalii realiza
tori au fost V. Tudor — 921. Al. 
Cătineanu — 837 de la învingă
tori, Al. Tudor — 903 si N. Croi
torii — 873 de la învinși. (A. 
Soare — coresp) n Aurul Baia 
Mare — Tehnoutilaj Odorhci 
5823—5197 (6—0).
nă n-a avutz pr
o victorie comodă ri 
puțin obișnuit. Cifre 
au reușit I. Bice 
Naszodi — 983. De 
laj, cel mai mare 
parținut lui Mate 
Nemeș — coresp.).
București — Rulmentul 
4813—5164 (2— ). Formația bucu-
reșteană pierde cel de-al șapte
lea meci, ea neputînd faoe față 
nivelului campionatului, în care 
a promovat în această toamnă. 
Cei mal preciși jucători de la 
brașoveni au fost Matiș — 930 
șl Tlsmănar 
coresp.) •
Victoria Guban Timișoara 
4914< (4—2) o Electromureș 
Mureș — Unio Satu Mare 
5166 (5—1) • Jiul Petrila — 
structorul Tg. Mureș 5351—5155
(4—2) • C.F.R. constanța — Pe
trolul CImpina 5116—4943 (5—1).

lipa

iții și cluburi sportive 
cu secții de scrimă au fost 
zente la ediția jubiliară 
X-a) a „Cupei Ialomiței" 
sabie, întrecere sportivă 
performanță organizată 
C.J.E.F.S. IalomițaJ Clubul 
sportiv școlar șl asociația spor
tivă Voința, ambele din Slo
bozia. Organizarea a fost ire
proșabilă, in condițiile în care
— datorită numărului mare de 
echipe șl concurenți, In turne
ele individuale (pe 4 categorii 
de vîrstă) — au fost necesare 
trei săli de Întrecere, cea de la 
stadion, precum ți sălile licee
lor de matematică-fizlcă și in
dustrial de chimie. Gazdele au 
probat (și de data aceasta) că 
slnt în măsură să organizeze 
concursuri de anvergură, reali- 
zînd o excelentă propagandă 
pentru scrimă, mai ales în rln- 
dul tineretului studios.

Cum era de așteptat, sabre- 
rii din Slobozia au avut o pres
tație frumoasă, reușind să se 
impună. Ei au terminat pe locul 
I în întrecerea pe echipe, la 
seniori • (1. Voința Slobozia — 
Oancea, Stoian, Cruțu, Badea)

— 14—2 cu C. S. Șc. Unirea 
Iași ; pe locul 3, Tînărul tracto
rist Brașov și în turneraâ indi
vidual (Em. Oancea : 10—7 cu

pre
fă 
la 
de 
de

M. Cruțu ; pe locul 3 M. Flo
rea, 10—6 cu P. Badea). De 
asemenea, sabrerii din Slobozia 
au Încheiat victorioși turneul 
pe echipe, la categoria 10—12 
ani (1. C. S. Șc. Slobozia, 2. Tî
nărul tractorist Brașov, 3. Stea
ua) și cele individuale la ca
tegoria 12—14 ani (1. M. Ma- 
vrochi : 11—9 cu L. Sirbu, am
bii C. S. Șc. Slobozia, 3. M. 
Enache : 10—8 cu V. Marin, ul
timii doi de la Steaua) șl categ. 
14—19 ani (N. Polizu : 10—8 cu 
S. Radu, Analiștii aparținind 
C. S. Șc. Slobozia ; pe locul 3, 
Șt lagăr : 10—8 cu L Neagu, 
ambii de la Dinamo București). 
Un argument care dovedește că 
scrima — in speță proba de sa
bie — are la Slobozia multe 
valori în formare, pregătite de 
același neobosit antrenor care 
este Nicolae Mibăilescu.

Oaspeții s-au făcut remarcați 
în proba individuală de la ca
tegoria 10—12 ani (ptin L. 6a- 
ran — Steaua : 10—7 cu V. Bo- 
lohan — C.S. Șc. Slobozia), în 
cea pe echipe, categoria 12—14 
ani (1. Steaua, 2. C. S. Șc. U- 
nirea Iași, 3. Tînărul tractorist 
Brașov) și în cea pe echipe, 
categ. 14—19 ani, prin Dinamo 
București (2. C. S. Șc. Unirea 
Iași, 3. C. S. Șc. Slobozia).

— 468. Rod: ca P;
respectiv, Steia 
(N. Costache — 
inta Galați — 
2529—2487 (4—3)
ca Brașov — Electromureș Tg. 
Mureș 2426—2498 (2—4). A doua
fnfrtngere pe arenă proprie a e- 
cbapel brașovene. Cele mal mari 
rezultate le-au obținut: Mariana 
Constantin șl Rosemarie Peter — 
efte ill de la învinse, Maria 
Martina — 443 șl Doina Tăgean
— 431 de la învingătoare. (C.
Gruia — coresp.). • Metrorn 
Brașov — Dada Ploiești 3380—2227 
(4—2) • Mucava-Molld Vama — 
U.T. Arad 2428—2419 (4—2). Ju
cătoarele cu cele mal mari punc
taje: Georgeta Trufan — 434 șt 
respectiv, Aurica Bota — 445. (L 
Frunză — coresp.). • în med 
restanță, eon tind pentru etapa a 
Vl-a: Dada Ploiești - Voința 
București 2252—2251 (3—3) I

MASCULIN • Constructorul 
Galați — Carpați Sinaia 4964—5233 
(I—5). Formația din Sinaia a In-

— 990 șl Al. 
la Tehnouti- 

rezultat a a-
— _913. (Ov. 

Frigul 
Brașov

— 907. (N. Ștefan — 
C.F.R. Timișoara — 

5035—
Tg. 

5349— 
Con-

TURNEU DE SELECȚIE LA ȘAH
La Eforie Nord s-a desfășurat 

turneul de selecție al Jucătoare
lor care candidau la 
unul loc (rezervă) In cadrul re
prezentativei feminine a Româ
niei, aflată m pregătire pentru 
apropiata Olimpiadă de șah de 
la Salonic. In acest turneu „de 
4“ clasamentul final, după dis
putarea celor 6 runde, tur șl re
tur, a fost următorul: 1—2. Ge

ocuparea
brlela OISrațu si Viorica lonescu 
— cite 3,5 puncte
Mie), 3. Ligla Jieman
Gertrude Baumsterk 2 ; 
form regulamentului de 
tare a turneului.
Gabriela Olărașu, 
coefâcier.t „Elo“ 
față de egala
Viorica lonescu ,2040).

(din 6 posî- 
3 p. 4- 
p. C«n- 

: dispu
s-a calificat 

posesoarea unui 
■jperior (2101) 

in concurs,

Chelc.ru


Da frumos succes la Campionatele europene de judo ale juniorilor

SILVIU LAZĂR Șl DORIN” SbE^MEDAuTDE BRONZ
CADIZ. 4 (prin telefon). în 

pavilionul sporturilor din *-  
;ceast& localitate (aflată tn su
dul Spaniei) au Început vineri 
dUDă-amtază. continulnd slm- 
bătâ si duminică. Campionatele 
europene de judo ale Juniorilor 
(18—20 de ani). Doi dintre re
prezentanții țării noastre au 
avut o comportare frumoasă, 
cucerind medalii de bronz : 
Silviu Lazăr. U categoria su- 
perusoari (60 kg) si Dorin 
Drimbe. la semiușoară (65 kg).

Dorin Drimbe a concurat tn 
prima zi a competiției contt- 
nentale, înitâlnindu-1 în turul 
Inaugural ne polonezul Smaltek, 
de care a fost învins prin ippon 
(înainte de limită) în min. 4. 
Juniorul polonez a cistisat în
să grupa (în final, el a cuce
rit cealaltă medalie de bronz) 
Si astfel Drimbe a beneficiat de 
recalificări. în cadrul aoestora. 
Drimbe a obținut mai Intîi vic
toria prin ippon (min. 3) în 
fata elvețianului Hansen, după 
care l-a învins Ia puncte 
(y ko — 5 p) pe cehoslovacul 
Wojcek, calificîndu-se pentru 
finala ..mică“ (locurile 3—5). în

O anchetă a A.I.P.S. CUM VOR „ARĂTA"

JOCURILE OLIMPICE IN ANUL 2000?
Asociația internațională a 

presei sportive (A.I.P.S.) a e- 
fectuat o anchetă la care au 
participat 1 497 de ziariști spe
cializați din 54 de țări de pe 
toate continentele, tema fiind 
modul în care văd croni
carii sportivi Jocurile Olimpice 
din anul 2000. Sondajul „Spor
tul în lume“ s-a axat pe două 
Întrebări : .,Ce sporturi trebuie 
să-și mențină locul în progra
mul Olimpiadei respectiv 

-„Care discipline considerați că 
trebuie incluse in programul 
J.O. din anul 2000?“.

Conform răspunsurilor, toate 
actualele ramuri de sport olim
pice au primit peste 50 la sută 
din sufragii, în frunte aflîndu-se 
Înotul (98 Ia sută), gimnastica 
(95 la sută), ciclismul (90 la 
sută), baschetul și voleiul (cîte 
89 la sută), atletismul (32 la 
sută), judo și canotajul acade
mic (cîte 81 la sută), iar pe 
ultimele locuri lotbalul și te
nisul de masă (cîte 64 la sută), 
tirul și tenisul (cîte 59 la sută), 
în ce prjvește a doua Întrebare, 
printre ramurile de sport enu
merate se află badmintonul, o- 
rientarea turistică, bowlingul,

Sportivul sovietic Alek
sandr Panfilov Ia citeva 
minute după ce a stabilit 
tm valoros record mon
dial in proba de 500 m 
cu timpul de 26.471, re
zultat care întrece
chiul record al lumii de
ținut de Michael Hiibner 
(R.D. Germană),

ve-

PRELIMINARII ÎN CUPELE EUROPENE LA VOLEI
Au început preliminariile 

cupelor europene la volei. Iată 
primele rezultate înregistrate 
din manșa I : C.C.E., masculin: 
T.S.C. Berlin — Ginasio Esmo- 
riz (Portugalia) 3—0 (5, 3, 0).
Ruda Hvezda Praga — Eczad- 
basi Istanbul 3—0 (0. 12, 6),
C.S. Chenois (Elveția) — Tyro- 
11a Viena 0-3 (—10, —11, —14), 
C.U.S. Torino — Sanitas Madrid 
3—0 (5, 10. 11); V.C. Bonnevoie 
(Luxemburg) — Capital City 
Spikes (Anglia) 0—3 (—4. —4,
—7); feminin : Ruda Hvezda

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Cursa de mara

ton de la Lisabona, disputată sîm- 
bătâ, a fost dștigată de Cidallo 
Gaetano (Portugalia), care a aco
perit distanța in 2h08:05. egalînd 
cea mal bună performantă mon
dială, obținută nu cu mult timp 
în urmă de galezul Steve Jones 
la Chicago. @ Tn cursa de ma
raton de la Budapesta, victoria a 
revenit Iul Zoltan Kesegl (Unga
ria) cu timpul de 2hl4:37.

BOX • Mexicanul Jose Luiz 
Ramirez a devenit campion mon
dial (versiunea WBC) la cat. u- 
șoară. dlspunind. la San Juan, 
de portorlcanul Edwin Rosario 
prin ab. dictat de arbitru in rep. 
a 4-a. • La Kingston (S.U.A.) 
americanul Billy Costello ți-a 
apărat titlul de campion mondial 
la super-ușoară (versiunea WBC) 
tnvlngind la puncte pe compa
triotul său Saul Mamby.

CĂLĂRIE « Englezul Nick 
Ekdton (pe Apollo II) a dștlgat 

acest meci decisiv pentru me
dalia de bronz, juniorul român 
a luptat cu francezul Bozot. 
Partida s-a Încheiat însă pe dt 
de repede, pe atît de spectacu
los : min. 1,27 Drimbe a fina
lizat un excelent atac printr-un 
ippon aplaudat la „scenă des
chisă". Așadar. Dorin Drimbe 
a cucerit medalia de bronz, 
juniorul francez ocuptnd locul S.

Foarte aproape de a Intra ta 
finala ..mare" (locurile 1—2) s-a 
aflat SilviH Lazăr. El l-a în
vins la puncte (shido) tn pri
mul tur pe italianul Cattera. 
după care. în cel de al doilea, 
a dispus, tot la puncte (yuko). 
do Dietz (R.F. Germania). A 
urmat, apoi, partida pentru pri
mul loc în serie, cu sovieticul 
Kamroev. Mai atent si mai si
gur în atac, juniorul sovietic 
a ciștigat la puncte (yuko). 
Silviu Lazăr a obtinut. totusL 
calificarea pentru locurile 3—5. 
întilnindu-1 pe spaniolul Osu
na. Intr-o atmosferă incandes
centă (pînă la acest itieci dis
putat duminică seara spaniolii 
nu cuceriseră nici o medalie). 

. Lazăr a atacat decisiv chiar de

parașutismul, criketul șl rug- 
byul, dar nici o disciplină n-a 
atins 50 la sută din voturi.

La Olimpiada de iarnă, cele 
mai populare ramuri pentru zia
riști sint schiul (92 la sută), ho
cheiul pe gheață și patinajul (cîte 
89 la sută), sania primind, în 
schimb, doar 57 la sută din 
aprecieri.

-10. 
B.K.

Praga — Mladost Zagreb 3—8 
(11, 2, 7). Clamart (Franța) — 
Leixoes (Portugalia) 3—0 (7, 4, 5).

CUPA CUPELOR, masculin ; 
Salesianos Atocha (Spania) — 
Espinho (Portugalia) 3—0 (14.
13, 5), G.U.K. Progona (Suedia) 
— S.C. Leipzig 0—3 (—8, 
—6), S.V. Hamburg — 
Tromsoe (Norvegia) 3—0 (8, 5, 
5), Galatasaray Istanbul — O.K. 
Stavbar Ait (Iugoslavia) 3—0
(14, 2. 7); feminin: Steaua roșie 
Belgrad — Hapoel (Israel) 3—0 
(4, 2, 7).

• TELEX • TELEX 
la New York, pentru al doilea 
an consecutiv, Marele Premiu al 
acestui oraș, după un baraj cu 
americanul Rodney Jenkins (pe 
The Natural).

CICLISM e Cea de a 10-a eta
pă a „Turului statului Chile", 
disputată intre Santiago și Valpa
raiso (120 km), a revenit Iul Van 
Itterbeck (Belgie) în îh 41:36. ta 
clasamentul general conduce Re
nan Ferraro (Brazilia) cu un 
total- de 36h 44:40.

POPICE • Concursul Interna
țional de la Budapesta a fost cîș- 
tigat de echipa cehoslovacă Spar
ta Treble cu 5 191 p.

RUGBY • Primul mecl-test 
dintre selecționatele Australiei șl 
Angliei, disputat pe celebrul sta
dion Twickenham din Londra, In 
țața a 60 000 de spectatori, a fost 
dștlgat de australieni cu scorul 
de 19—3 (3—3).

ȘAH • Turneul de la Stary 
Smokovec (Cehoslovacia) a fost 

la început. obtintad victoria 
prin ippon (mia. 1) șl totodată 
medalia de bronz.

Ceilalți juniori români n-au 
ajuns în tururile superioare: 
Stefan Nagy (ușoară) p.p. 
Schumaker (R.F. Germania), 
Petre Anițoaie (mijlocie) d.Ipp. 
Fekete (Ungaria). Adrian Clinei 
(semigrea) p.p. Di Otavio (Ita
lia). iar Areadie Marias! (grea) 
b.Ipp. De Vries (Olanda), p.ipp. 
Schmidt (R.F. Germania) si. ta 
recalificări, p. yusd-gachl (su
perioritate tehnică) Bondor 
(Ungaria).

La ora convorbirfl telefonice 
urmau să se desfășoare fina
lele la cat. semigrea și grea.

PRIMA EDIJIE A JOCURILOR DE IARNĂ ALE ASIEI
TOKIO (Agerpres) — Orașul 

japonez Sapporo, care a fost 
gazda «Olimpiadei Albe*  din 
1972, va organiza prima ediție 
a Jocurilor de iarnă ale Asiei, 
ce va avea loc in anul 1938. în ul-

DOI JUCĂTORI DE LA BORDEAUX ACCIDENTAp
După cum anunță agenția „France Presse", doi din

tre jucătorii echipei din Bordeaux nu vor putea e- 
volua In meciul retur cu Dinamo București. Este vorba 
de apărătorii Thouvenel (întindere) și (lovit
la picior in jocul cu Rouen). Aceeași munță
că Tousseau. care era accidentat la ir, a
Început să se antreneze la sfirșitul săptămtaii trecute 
șl a declarat că nu mai simte nici o durere. Antre
norul Jacquet speră, deci, să-1 poată folosi miercuri 
la București.

FRANȚA (et. 15). Bordeaux a 
jucat in deplasare, la Rouen 
(locul 18 in clasament), cu cara 
a terminat la egalitate : 0—0. In 
clasament, Bordeaux se află in 
frunte cu 24 p, la egalitate de 
puncte cu Nantes, dar benefi
ciază de un golaveraj mai bun. 
Celelalte rezultate ale etapei 3 
Strasbourg — Brest 1—1, So
chaux,— Bastia 4—0, R.C. Paria 
— Paris St Germain 0—1, Mo
naco — Toulon 0—2. Laval -*  
Nantes 0—1. Toulouse — Lille 
1—0, Metz ’ — Auxerre 2—1, 
Lens — Tours 6—1. Marseille — 
Nancy 0—1. Pe ultimele locuri: 
18—19. Rouen șl R.C. Parts eu 
cite 11 p, 20. Tours 10 p.

GRECIA (et 5). Olympiakoa 
Pireu a dispus eu 4—1 de 
O.F.I., iar A.E.K. și PAOK an 
terminat la egalitate: 2—1 Pe 
primele locuri: PAOK Salonic • 
p, Olympiakos 8 p.

U.R.S.S. (et. 31). Erevan — 
Cernomoreț 3—3, Ț.S.K.A. Mos
cova — Vilnius 0—2, Harkov —

PREȘEDINTELE F. I. F. 1 

DESPRE CAZUL MECIULUI

ITALIA - CAMERUN
ZURICH (Agerpres). — în le

gătură cu așa-zisul caz de co
rupție petrecut la meciul Italia 
— Camerun în timpul campio
natului mondial de fotbal din 
1982, președintele F.I.F.A-, J. 
Havelange, a declarat că pentru 
forul fotbalistic internațional 
afacerea este definitiv clasată, 
întrucît ancheta întreprinsă ■ 
dovedit că meciul respectiv s-a 
disputat în condiții sportive co
recte. Federația internațională 
de fotbal regretă faptul că o 
anumită presă de scandal a în
cercat să discrediteze federația 

fotbal a Italiei și cea a Ca
merunului, acuzațiile revistei 
italiene „Epoca" fiind pure in
venții.

TELEX O TELEX
dștlgat de Cernin (U.R.S.S.) ea 
9,5 p din 13 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Drasko 
(Iugoslavia) șl Utasl (Ungaria) 
cu ( p.

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Stockholm : Connor» — 
Kriek 4—€. 6—3. 6—4, Wllander — 
Forget 7—5. 6—3, Jarryd — Ny»- 
troem 6—3, 3—6, 6—3, McEnroe — 
Flbak 5—4, 6—2. • tn turneul fe
minin de la Zurich : Kohde — 
M. Maleeva 2—6. 8—4, 7—5, Garri
son — Temesvari 6—J, 6—0 ; tn 
finală : Garrison — Kohde 6—U 
0—6. 6—S. • „Cupa Wightman", 
care opune anual echipele femi
nine ale Angliei șl Statelor Unite, 
a revenit, cu scorul de 5—2, echi
pei americane.

VOLEI • Rezultate din turneul 
feminin de la Hong Kong : R. P. 
Chineză — Japonia 3—0 (8, 1. 0) 
și Coreea de Sud — S.UÂ. 3—1 
(—15. 5, 7. 3).

AUTOMOBILIȘTII ROMÂNI
PE LOCURI FRUNTAȘE

ÎN RALIUL „TURUL EUROPEI"
S-a Încheiat raliul „Turul 

Europei" — organizat de către 
clubul A.D.A.C. din Ii. F. Ger
mania (Hanovra) —. măsurînd 
5 800 km. Concurent! i — 53 e- 
chipaje dta diferite țări ale 
Europei, pe mașini de renume 
ta acest gen de curse : Ford 
Sierra. Audi Quatro. Porsche 
Turbo. Opel-Monza. BMW 
5281 aa. — au plecat din Ein
beck si an sosit după 7 zile kt 
Bad Pyrmont (ambele, locali
tăți din H. F. Germania), tre- 
rfnd prin « țări : B.F.G. — 
Cehoslovacia — Ungaria — 
România — Iugoslavia — Aus-

Hmul timp popularitatea spor
turilor de iarnă a crescut con
siderabil pe continentul asiatic, 
fapt care a determinat organi
zarea și a unor Jocuri asiatice 
de iarnă pe lingă cele de vară.

ku . — Dlnamo 
Kiev 0—1, Dnlepr
— Dtaamo Mosco
va 3—2, Dtaamo 
Tbilisi — Rostov 
2—t- Donetk — 
Spartak Moscova 
1—2, Torpedo — 
Zenit 0—L Alma 
Ata — Dlnamo 
Minsk 0—L Pe 
primele locuri : 
Zenit 41 p, Dnlepr 
șl Dinamo Minsk, 
cite 38 p.

R. 1*.  GERMA
NIA (et. 11). Ba
yern Mitachcn — 
Hamburger S. V. 
1—1, Bremen — 
Bochum 2—2, Ur- 
dingen — M3n- 
chengladbach 3—X 
Stuttgart —Frank
furt 4—2, Biele
feld — Leverkusen 
1—1, Braunschweig
— Karlsruhe 3—L 
K31n — Schalke 
4—4, Dortmund — 
Kaiserslautern 0—3,
—DOsseldorf 2—L Pe primele 
locuri : Bayern 18 p, Bremen, 
Kaiserslautern cite 13 p.

ELVEȚIA - ITALIA 1-1
La Lausanne, ta med amical. 

Elveția șl Italia au terminat la 
egalitate, 1—1 (1—1). după un 
joc de foarte bună calitate. Sco
rul a fost deschis de Cabrini 
tn min. 7, după ce Bruno Conti 
a executat o lovitură liberă. 
Apoi, AltobeUl a înscris din nou 
pentru oaspeți, dar golul n-a 

Mannheim

Slntaoi la rezonul concursurilor atletica de alergări pe distanțe lungi. 
Săptăminol ou toc dispute pa clasica distantă a maratonului sau pa 
aha ruta mal lungi sau mal scurta legînd - de cele mai multe ori - 
diferita tocaiItățl. Se obțin rezultate bune, cum a fost cazul ou mana*»-  
nuf da la Chicago, unde galeșul Steve Jones a realizat cea mal bună 
performantă mondială a probei (2h08:05) sau recorduri de participare, 
an »-a InSmplaf la maratonul de la New York, unde s-au aliniat ta 
■tort aproape 20 000 de concurent!.

Sa fac comentarii, sint analizate rezultatele, re subliniază succesul 
acestui gen de disputa sportive, parcă pentru a se consfinți tocmai 
azf. ta secolul vitezei țf ol cuceririi spațiului cosmic, că vechea țf 
simpla formă de mișcare omenească, alergarea, rămtne la fel de 
populară. Un comentator a avut Ideea, originală, de a întreba pe 
unul dintre recențil învingători al unul maraton ce este mal greu tn 
această probă. Răspunsul a uluit pur |l simplu pe toată lumea, 
„intr-un maraton — spunea el — dificil na este traseul, nici duritatea 
Iul, nici concurenta uneori acerbă, nid crampele musculare sau crizele 
de respirație. Cel mal grea ți mai insuportabil lucra este plictiseala. 
Ca t-o Învingi, babale să visezi puțin. Să începi să te gîndețti la 
lucruri frumoase, la an apus de soare, la an film bun, la o fată fru
moasă. Șl ofta așa, kilometrii trec. Important este. Insă, să te 
trezești la timp șl să elțtigl proba I...*

lată dar că— „singurătatea alergătoraful de cursă lungă" nu este 
doar o simplă vorbă. Că lucrurile stau ața o confirmă chior șl Joan 
Benoit, tavtngătoarea maratonului olimpic de la Los Angeles, care a 
mărturisit că înainte de cursă a consultat un psihiatru, care a povă- 
țult-o să se glndească la lucruri frumoase. Cit mai frumoase. Șl 
cfnd a văzut că este prima In cursă țl că avantajul el crește mereu, 
Joan t-o gfndtt numai la lucruri frumoase. Și anume la faptul că o 
să fie campioană olimpică, celebră, aplaudată ți admirată de toată 
lumea, lotr-odevăr, lucruri frumoase...

Călin ANTONESCU

tria. Prin tara noastră s-au 
străbătut 766 km (8 probe spe
ciale).

La start s-au aflat si trei «• 
chipaje românești : N. Gri- 
goras — D. Banca (pe Dacia 
Sport 1400). L. Balint — Q, 
Zărnescu si St. Vasile •— Ou 
Scobai (ambele pe Dacia 1310K 
Turul a fost încheiat doar da 
38 echipaje, cîstigător fiind cu
plul H. Bohne — I. Jahns, din 
R.F.G., pe o mașină Ford Sie
rra. Foarte bună a fost com
portarea automobiliștilor ro
mâni. Echipajul condus da 
Grlgoras a cucerit locul I la 
claSa 1600—2000 cmc ; cele con
duse de Balint si Vasile au o- 
cupat locurile 1. respectiv 4, 
la clasa 1300 cmc. în clasa
mentul general : Grigoras —• 
Banca (locul 4, bun !). Balint — 
Zărnescu (5). Vasile — Scobai 
(12). Echipa noastră a pri
mit „Cupa .de Argint" a Raliu
lui (3 echipaje, toate trei cla
sate).

Atacantul echipei Bordeaux, Dieter Miilleg 
(nr. 9, cu spatele în imagine) este stopat de 
fundații echipei Sochaux. Fază din meciul 
Bordeaux — Sochaux (1—0), disputat recent 
tn campionatul Franței.

Telefoto : A.P. — AGERPRES 
fost acordat de arbitru din cau
za unui ofsaid anterior. Cu 
două minute înainte de sfirșitul 
primei reprize, elvețienii au ®- 
gaîat prin Bregy. Au jucat e- 
chipele: ELVEȚIA : Engel — 
Wehrli. Rietman, Schălibaum. 
Geiger — Bregy, Fonte, Her
mann, Decastel — Sutter (Matt
hey), Zwicker (Braschler). ITA
LIA : Tancredi — BergomJ.
Vlerchowod, Scirea, Cabrinî — 
Conti (Righetti), Sabato (Do- 
ssena), Di Gennaro, Bagni — 
Altobclli, Rossi.
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