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învingătoare și la Atena (cu 1-0)

Evocăm cu mlndric și recunoștință, in acest an al marilor 
evenimente din viața partidului și poporului nostru, profun
dele înnoiri și succesele de seamă ale mișcării sportive ro

mânești, cu deosebire impetuosul avint, incomparabil cu oricare 
—aită perioadă, înregistrat in ultimele două decenii, cele mai glo

rioase din istoria patriei, denumite din inima și conștiința noastră 
bilanț bogat și strălucitor in care 

ificația lor, și impresionantele ^ote de
in inițiativa partidului, cu decenii în 
și ai'.e grupări sportive ale tinerilor

— „EPOCA CEAUȘESCU' 
se regăsesc, cu toată serr ._______________ ____ __
dezvoltare multilaterală ale sportului muncitoresc, ale cărui fru
moase tradiții se nășteau, di ' ‘ ‘
urmă, la „Prietenii Naturii" 
■din febricile vremii.

Au trecut anii ! Educația 
zică Și sportul au devenit, prin 
grija și sub conducerea parti
dului, activități de interes na
țional, o parte componentă a 
procesului de educare comu
nistă a tineretului

fi- re la acest domeniu de activi
tate. in prețioasele idei și o- 
rientări formulate de tovarășul 
NICOLAE CE A t'ȘESCV. Secre
tarul general al partidului 
sublinia : .Pornim de la nece
sitatea ca activitatea de edu-

Mișcarea sportivă sindicală 
dispune astăzi de condiții ex
celente pentru a-și îndeplini, 
in mod exemplar, sarcinile ce-i 
revin — peste 3 000 de asociații 
și cluburi puternice, un larg 
și entuziast activ obștesc, sute 
și sute de baze sportive sim
ple, dar și complexe moder
ne, in toate județele țării. 
Condiții excelente, pentru că, 
— așa cum, atit de <&ld și o- 
menește spunea tovarășul 
N .- -.lae Ceaușescu — .oamenii 
muncii, tineretul an nevoie, 
după muncă, șț de distracție, 
de joc, de dans, de sport", 

sport — sănătate și vi- 
frumusețe fizică și mo

rală, întărirea ca
pacității de mun
că, petrecerea in 
mod util și plăcut 
a timpului liber. 
Sînt adevăruri, rea
lități de care 

cele

• Ca
Cîrțu a
în manșa a 

din Cupa U.

și în meciul de la Craiova, 
ieri golul victoriei

se 
a-

largi de oameni ai muncii, cu 
importante răspunderi în for
marea omului nou al socie
tății socialiste. Sportul, și în 
cadrul lui sportul muncitoresc, 
a devenit cu adevărat un bun 
al întregului popor, transfor- 
mîndu-se într-o viguroasă miș
care sportivă de masă și de 
performanță.

Rolul tot mai important în
credințat sportului muncitoresc 
a fost deseori subliniat în do
cumentele de partid rejeritoa-

cape fizică și sport să fie mai 
strins legată de producție, să 
contribuie la stimularea și dez
voltarea energiilor și a capa
cităților creatoare ale oameni
lor muncii in munca concretă 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan in întreprinderi, să a- 
sigure participarea activă și 
nemijlocită a maselor largi de 
sportivi la infăptuirea politicii 
generale 4e dezvoltare econo- 
mico-socială a tării, de edifi
care a noii orînduiri".

conving
proape 3 milioane 
de tineri și virst- 
nici, oameni ai 
muncii din între
prinderi, instituții 
și cooperația meș
teșugărească parti
cipant la entu
ziastele întreceri și 
manifestări spor
tive desfășurate, 
anual, sub generi
cul marii compe
tiții naționale — 
„Daciada", sau cei 
aproape un milion 
de prieteni stator
nici ai crosurilor 

de masă, sau cei peste un mi
lion de sportivi care-și dispu
tă tradiționalele cupe pe ra
muri de producție, sau cei 
1 200 000 de practicanți ai gim
nasticii la locul de muncă, ac
tivitate sportivă importantă 
care, pe zi ce trece, capătă o 
tot mai mare extindere.

La sfirșit de săptămină.
Dan GARLEȘTEANU

înscris și
doua a turului II 

'.E.F.A., disputată 
pe stadionul olimpic, în fața 
a, peste 80 000 de spectatori, 
Universitatea Craiova și-a de
monstrat din 
interjiațională, 
Olympiakos cu 
ca in prima ,_____ _
(0—0). Deci, cu două frumoase 
victorii, formația craioveană se 
califică în turul al treilea al 
marii competiții continentale. 
Un sincer „bravo !“ acestei 
brave echipe și antrenorilor ei, 
care știu să se regăsească in 
momentele dificile și să treacă 
cu succes examene foarte grele.

Formația noastră a știut să se 
organizeze foarte bine in de
fensivă și să construiască con
traatacuri în care ai> excelat 
Geolgău, Cămătaru și mai cu 
seamă Cîrțu, autorul unor ac
țiuni de un mare rafinament 
tehnic și al golului (ca și la 
Craiova) marcat în min. 75, un 
gol care a decis calificarea, pu- 
nînd capăt, practic, luptei din 
acel moment.

în prima repriză, Universita
tea a avut cele mai clare oca
zii de a înscrie în min. 5 
(Cîrțu) și min. 9 (Cămătaru) în 
timp ce Lung a plonjat teme
rar în picioarele lui Anâstapou- 
los (min. 11). Mai notăm si-

nou clasa 
intrecînd 

același 
partidă :

CtRȚU
tuația favorabilă (min. 40) în 
care Cîrțu a trimis balonul, cu 
boltă, peste Sarganis, dar și 
peste poartă.

Repriza secundă arată, între 
min. 46—55, echipa gazdă mai 
activă, dar defensiva craio-

(Continuare in pag. 2—3)

Ieri, in Cupa campionilor europeni

DINAMO - GIRONDINS 1-1 (1-0, 1-0)...
o calificare pierdută de mai multe ori

(Continuare in pag. 2—3)

O partidă epuizantă, 
Dinamo ar fi putut-o _ _ 
de cel puțin cinci ori, dar care 
s-a rupt în numai două mi
nute, spre finalul cu torțe.

Adnotări pe marginea campionatului de Handbal

AVEM MAI MULTE ECHIPE FRUNTAȘE 
DE VALOARE, DAR Șl POSIBILITĂȚI 

-ÎNCĂ NEVALORIFICATE-DE ASCENSIUNE
Impresia generală, 

tă de realitate, este 
turul campionatului 
de handbal, încheiat 
oferit 
decît 
mărul derbyurilor s-a 
toate 
țiile II. C. Minaur, 
Politehnica Timișoara 
namo București intrînd 
tegoria „capetelor de 
Sînt acum 4 echipe care luptă 
cu șanse aproximativ egale 
pentru cîștigarea titlului de 
campioană a țării și din dispu
ta lor, echilibrată, cîștigă 
dent handbalul nostru.

Deși saltul obținut este 
marcabil, mai există încă 
surse de progres. Pentru 
este absolut necesar să subli
niem, întîlnirea celor patru 
formații în aceeași zonă nu 
s-a făcat în punctul valoric 
cel mai înalt, ci prin acțiunea 
simultană de coborîre a echi
pelor Steaua și Dinamo Bucu
rești și de ascensiune a fof- 
mațiilor H. C. Miriaur Baia 
Mare și Politehnica Timișoara., 
Un urcuș al tuturor acestor

întreceri mai 
în anii trecuți,

partidele dintre

confirma- 
aceea că 
masculin 
recent, a 

animate 
că nu- 

mărit, 
forma- 
Steaua, 
și Di- 
în ca- 

afiș“.

evi-

re- 
re- 
că,

pe care 
ciștiga

divizionare de pe prima scenă 
a handbalului românesc, coro
borat cu sosirea altor forma
ții de elită, ar asigura „sportu
lui cu mingea mică" de la noi 
un standing înalt, posibilități 
reale de reprezentare la cote 
superioare în activitatea in
ternațională.

Hristache NAUM

(Continuare tn pap. 2-3)

Scăpat de sub supravegherea (neatentă, desigur) apărătorilor ste- 
lițti Ghimeș, M. Dumitru și Berbece, pivotul formației Dinamo, 
Mocanu, va înscrie spectaculos. Foto : Aurel D. NEAGU

A 23-a ediție a „Trofeului Carpați44 la handbal feminin

ECHIPELE ROMÂNIEI „A“ Șl UNGARIEI ÎNVINGĂTOARE
• Reprezentativa României intîlncștc astâzi Polonia
BACAU, 7 (prin telefon).

După șapte ani, frumosul oraș 
al lui Bacovia le-a primit din 
nou cu ospitalitate pe repre
zentantele celor patru țări — 
Bulgaria, Polonia, Ungaria și 
România — participante la cea

țări cu echipe din elita hand
balului feminin, manifestarea 

■ organizată de federația noas
tră de resort — căreia organe
le locale de partid și de stat 
din municipiul Bacău i-au asi-

lon GAVRILE5CU

de-a 23-a ediție a „Trofeului 
Carpați" la handbal feminin. 
Competiție de notorietate eu
ropeană, care supune unui e- 
xamen de ridicată exigență 
pe oricare echipă dornică să-și ’
verifice valoarea * în confrun- (Continuare in pag a 4-a),

cind Specht a scos miraculos 
din poartă lobul lui Tulba care 
părea imparabil (min. 106, 
francezii urmărind uluiți foar
fecă stoperului lor), pentru ca 
peste numai 100 de secunde. 
Orac, ajuns intr-o poziție i- 
deală. in urma unei pase a lui 
Andone. să șuteze. inexplica
bil. afară, cu stingul său fa
vorit. care l-a îngenuncheat pe 
Grobelaar. dar care, iată, nu a 
putut să-1 „execute” pe Dropsy,

teren oun; 
aproximativ 

(pe ooartâ :
Au marcat :

espectiv LA-

Stadion „23 August" ; 
Sop Sen ; sper+atori 
« XC Șuturi : 15—9
5-2) Comer, : 5-9.
DRAGNEA (min. 9). 
COMBE (min 113).

DINAMO : MORARU - Rado ic. 
Nicolae. ion Morin. STANESCU — 
Suc iu (min. 101 Movilă), DRAGNEA 
Andone — ȚALNAR. Augustin (min. 
87 Tutba). Orac.

GIRONOINS : 
SPECHT, 
ȚIGANA, 
Audrin). 
Muller.

Cartonase galbene : i. MARIN, 
SUCIU. ORAC. ROHR.

Cartonașe roșii : ORAC.
A arbitrat cu greșeli B.E. Ginloy 

(Scolia).

Dropsy — Rohr, 
Battiston, Tusseau - 

Girard, GIRESSE (min. 75 
Martinez - LACOMBE. D.

spectator neputincios al fazei, 
în fața acestei situații greu 
de digerat, francezii au prins 
aripi și astfel, la un sprint în 
mare forță al fundașului cen
tral Specht care a „scos“ o 
minge destul de simplă printre 
fundașii noștri centrali, a 
mat o pasă spre stingă, 
golul lui LACOMBE, care 
pus capăt ostilităților.

Dinamo a început în 
mare această partidă. Ritm
bordant. atacuri succesive, 
^fhimbări de front, cu un Tăl- 
nar în mare vervă, cu întrea
ga echipă prăbușită asupra

loan CH1RILA

ur
si 
a

stil 
de-

(Continuare in pag. 2—3)
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PROFESORUL DE BIOLOGIE A

UHMÎN0 EXEMPLUL COMUNIȘTILOR.
Ne revedem cu harnicii muncitori de la întreprinderea „Flacăra roșie" din Capitală, 

ir. aceste, zile de puternic avînt, cind, in intimpinarea Congresului al XIII-lea al parti 
duiui. în întreaga țară, in toate unitățile economice, oamenii dovedind o înaltă con- 
știință patriotică, se angajează să înfăptuiască neabătut politica partidului, prețioasele 
indicații și orientări date de secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. ,Jn 
toate secțiile și sectoarele, calitatea și eficiența reprezintă criterii fundamentale ale 
activității in producție" — ne spunea tovarășa Elena Ciobanu, secretar al Comitetului 
de partid din întreprindere. Este un lucru de care ne-am convins, văzind strădania 
tuturor muncitorilor de aici de a folosi fiecare minut de lucru pentru continua imbu- 
rătățire a calității, pentru creșterea productivității, pîrgbii deosebit de importante pen

tru dezvoltarea întreprinderii, 
pentru faima produselor sale 
de pielărie și marochinărie.

Printre cei care — urmînd e- 
xemplul comuniștilor — contri
buie la frumoasele rezultate 
in muncă ale colectivului de 
aici se află și sportivii. Sînt 
cu sutele la „Flacăra roșie". 
Iei cunoștință de pasiunea lor 
pentru exercițiile fizice în pri
mul rind urmărind entuziasta 
și larga participare zilnică la 
practicarea gimnasticii la lo
cul de muncă. „Colectivul nos
tru și-a tăcut un titlu de min- 
drie din a dezvolta această ac
tivitate sportivă de masă, sub
linia tovarășa Aurelia Lărgea- 
nu, președinta Comitetului sin
dical pe întreprindere, activi
tate care cuprinde pes e 80 la 
sută dintre muncitori". I-ani 
văzut, pe cei din schimbul I, 
la ora 10 25. executînd cu plă
cere exercițiile fizice pe cit 
de simple pe atit de eficiente. 
Erau cei de la secțiile încăl
țăminte, articole tehnice, ma
rochinărie, contabilitate ș.a. 
Cum ne-a precizat și Constan
tin Toader, președintele aso
ciației sportive, „experiența în 
acest domeniu a întreprinderii 
noastre a fost apreciată de

către multe organizații sindica
le și sportive din Capitală și 
din țară, ai căror reprezentanți 
ne-au vizitat. Iar Institutul de 
Educație Fizică și Sport a în
tocmit chiar on studiu legat de 
gimnastica la locul de muncă 
in întreprindere, cu concluzii 
utile și pentru alte colective".

Departe de a se rezuma la 
atît. activitatea sportivă de 
masă a muncitorilor de la În
treprinderea „Flacăra roșie" 
cuprinde, tot zilnic, întreceri 
inițiate, sub egida Daciadei", 
în intimpinarea Congresului 
al XIII-lea al partidului. pe 
baza sportivă d.n calea Dudești 
sau la club, in vecinătatea ate
lierelor. Este de apreciat în 
mod deosebit felul cum a fost 
organizată aici activitatea spor
tivă de masă, adică în așa fel 
incit, după orele de produc
ție, fiecare om al muncii iu
bitor de mișcare, de exercițiu 
fizic, să poată practica. în 
funcție de aptitudini sau pre
ferințe, un sport anume. Sigur, 
amatorii cei mai mulți îi întîl- 
nim la fotbal, sport cu tradiție 
la „Flacăra roșie", în care se 
întrec, fără excepție, toate sec
țiile și sectoarele ; o notă a- 
parte pentru secția mecanic

Doina Stăiculescu. 
un: din gimnaste
le de „ritmică* 
formate la .flacă
ra roșie“, mindria 
muncitorilor din a- 
ceas ă întreprinde
re, pejttru reușita 
ei din acest an — 
locul 2 la J.O. de 
la Los Angeles

șef — Tăbăcărie. „Flacăra ro
șie" are și o echipă in Divizia 
„C“. pe care muncitorii o do
resc „ceva mai în frunte, în 
clasament", cum ne-au spus 
mulți susținători ai echipei. în 
paralel cu fotbaliștii de la „C“. 
își desfășoară activitatea un 
centru de copii și juniori.

Cei de la „Flacăra roșie" 
sînt în același timp mari ama
tori de volei (un teren de 
zgură, în Splaiul Unirii nr. 125 
le stă la dispoziție). Nu sînt 
puțini aceia care, ca și pre
ședintele secției, contabilul 
șef Marin Iliescu, s-ar bucu
ra dacă dintre muncitoarele în-, 
treprinderil tot mai multe s-ar 
detașa pentru a promova tn 
lotul echipei care activează în 
Divizia ..A" și ar spori conti
nuu vitalitatea acesteia. An
trenorul echipei, prof. S. Chl-

riță. se arată încrezător într-o 
asemenea perspectivă (de alt
fel, unele dintre componentele 
echipei provin din activitatea 
sportivă de masă), iar centrul 
de volei pentru tineret al sec
torului 3, patronat de „Flacăra 
roșie", ar fi încă un argument 
în această privință. Fiindcă 
ne aflăm la capitolul perfor
manță, să subliniem și faptul., 
că tot la ..Flacăra roșie" există 
o secție de gimnastic^, ritmică, 
din care face parte și Doina 
Stăiculescu, vicecampioană o- 
limpică la Los Angeles, creația 
prof. Maria Girbă, concurată 
acum de antrenoarele Cristina 
Sima și Olimpia Petcu, ambi
țioase la rîndu-le să descopere 
și să modeleze noi talente din 
rîndul celor aproape 60 de as
pirante la măiestrie.

Tiberiu STAMA
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SI PROFESOR DE>
Am scris, cu cltva timp în urmă, despre profesorul Con

stantin Săvulescu, profesor de 
biologie — subliniez „de bio
logie" — la școala generală 
dintr-o comună de lîngă Curtea de Argeș. Un iubitor 
al sportului, pe care-1 considerăm un „mare prieten al 
sănătății" elevilor săi.

Șl lată-ne acum scriind des
pre alt profesor, tot de biolo
gie, profesorul Mihai Stănes- 
cu, de la Liceul industrial nr. 
2 — petrol din Moreni. Și el 
un mare adept al sportului, 
al acestui „mare prieten al 
sănătății". în școa
la în care-și des
fășoară activitatea 
de mal mulți ani, profesorul Stănescu 
— fost handbalist în
anii tinereții — a pornit să 
„implanteze" handbalul. Îm
bogățind peisajul sportiv al 
Moronilor, care se mîndrește 
cu atletismul, boxul, luptele, 
motociclismul și fotbalul. Și 
a reușit.

Din Inițiativa sa șl prin ne
obosita-! activitate s-a făcut, 
mai întâi, o sală de sport, frumoasă și încăpătoare, în 
curtea liceului. Prima sală de 
sport din Moreni. (Acum 
xistă și una mai mică, lă 
Școala generală nr. 3). Directoarea liceului, prof. Elena 
Vasileseu, l-a încurajat șl 
susținut cind, cu trei ani în 
urmă, profesorul Stănescu a 
pornit să facă prima echipă 
de handbal. Acum există, la 
Moreni, un club sportiv șco
lar, cu o singură specialitate 
— handbal băieți — funcțlo- 
nlnd pe lingă „liceul de pe
trol". Echipa (antrenor Coste! 
Gyflrgy) a promovat, în acest 
an, în divizia școlară, acti- 
vînd alături de altele, cunoscute. ca Dinamo, Steaua, 
C.S.ș. nr. 2 București, sau e-

EDUCAȚIE
chipe din C dria, Călăra

— Și totu 
„import" de 
să ne spun 
nescu, careț râm ca în d 
lificăm în 
țară, iar ri promovăm 1 
seniori. Cu 
din echipă, 
Ion Aldiea, 
portarul Ioil

Pe lîngă 
liceului, exil 
pe de Inced

fără întreru 
și tn sală. 1 
activitate a 
o contribuți 
aduce șl pri 
riu.

La Începu 
nescu era 
de unii prd 
fizică și s| „Vezl-ți de 
neau, cu ird le-a răspunî 
fapte. A atJ 
de educațid Acum are a 
tale.

— Fac t< 
ne-a deda 
consider ci 
„mare prie 
și al învăți

DQl profi

plătoare ”
care au, ca 
biologia, șt

DEZVOLTAREA ASCENDENTĂ A SPORIM MUNCITORISC
(Urmare din pag. 1)

Imagine semnificativă din marea arenă a sportului pen
tru cei mici. Elevii școlilor generale 66 și 77 din Capitală 
s-au numărat printre entuziaștii participanți la manifestările 
omăgiale — dedicate marelui forum al comuniștilor — des
fășurate la baza sportivă a F.R.B., cu prilejul deschiderii 
etapei'de iarnă a JDaciadei". Foto ; Aurel D. NEAGU

muncitorii, tinerii și vîrstnieii 
s-au deprins să pornească in 
plăcutele drumeții și excursii 
spre cele mai frumoase colțuri 
din țară. Turismul, altădată 
aproape inaccesibil muncitori
lor, a devenit o largă mișcare 
de masă, cu peste 27 000 de 
acțiuni organizate anual, cu 
peste 1 400 000 de participanți ! 
în acest domeniu va trebui. 
Insă, să se acționeze cu și mai 
multă răspundere și eficiență, 
pentru că, așa cum se prevede 
în proiectul de Directive ale 
celui de al XIII-lea Congres 
al partidului, în cincinalul 
1986—1990 „se va amplifica ac-

tivitatea de turism și agrement, 
asigurindu-se condiții tot mai 
bune de odihnă și recreere 
pentru masele largi de oameni 
ai muncii".

Organele și organizațiile sin
dicale, împreună cu cele spor
tive, așa cum s-au angajat cu 
înflăcărare in intimpinarea 
celui de al XHI-lea Congres al 
partidului, vor depune eforturi 
sporite in toate domeniile ac
tivității de masă și de perfor
manță pentru a-și Îndeplini 
mai bine sarcinile ce le revin, 
pentru a aduce o contribuție 
tot mai mare la dezvoltarea 
sportului muncitoresc, a miș
cării sportive din România so
cialistă.
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„CUPA SPERANȚELOR" LA TI
La poligonul acoperit Dinamo 

din Capitală s-a desfășurat ultima etapă a „Cupei speranțelor" 
la tir pentru arme cu aer com
primat, concurs organizat de 
comisia municipală de tir. De 
semnalat că de La un concurs 
La altul participarea tinerilor țin- tași a fost mai numeroasă, la 
ultima confruntare fiind prezenți, 
de pildă, în premieră și trăgă
tori de la A.S.A. Breaza.

REZULTATE, pușcă, junioare 
II : 1. Cristina Ionescu (Dinamo) 
371 p, 2. Sanda Dumitrescu (Pe
trolul) 368 p, 3. Daniela Tulea 
(Dlnamo) 361 p ; juniori n : 1.

S. Sabin (^ 
2. D. Bogdai 
E. Cbitanu 
nioare I : 1 
pia) 370 pJ 
(Olimpia) 3 
tru (Dinam 
1. T. Bogda 
C. Păun (B 
Bălan (Olid junioare I 
(Dinamul 
gUleSC’aWDJ 
liana Tache 
ni ori Is 1. 
567 p, 2. CJ p, 3. I. Tud

IN CONCURSUL DE LUPTE LIBERI 
STEAUA Șl „CADEȚir DE LA B

La 1g. Mureș, 400 de juniori 
și cădeți și-au disputat fcitlieta- 
tea Ja finalele Concursului repu
blican de toamnă la lupte libere. 
Intreceri-e s-au bucurat de o 
foarte b-mă organizare și de ar
bitraje competente. Un remarca
bil succes au obținut juniorii de 
M Steaua ș: cadeții de la Gloria 
Buzău, locul I In clasamentele 
pe cluburi și asociații sportive.

Ta-ț câștigătorii, juniori : cat. 
44 kg —L Nisip (C.S.Ș. 2 Gata ți), 
ta kg — R. Rasovan (C.S.M. Re
șița). 52 kg — AL Stanică (Gloria Buzău), 56 kg — FL loniță 
(Gloria Buzău). 60 kg — C. Bă- 
jenaru (Steaua). 65 kg — E. Ele- 
keș (Steaua), 70 kg — O. Terț 
(Spartac Oradea), 75 kg — C. Pa- 
veUuc (Steagul roșu Brașov), 81 
kg — I. Creangă (Steagul roșu 
Brașov), 87 kg — P. Cluceanu 
(C.S. Onești municipiul Gh.

Gheorghiu-I] 
KSteles (C. 
mentul pe 
sportive : 1.1 
Onești 22 p 
p. 4. C.S.Ș. gul roșu Brl 
de antrenan 
Clștigătorii I— 1. Const! 
rești), 40 kl 
(Unirea Iași] 
nu (C.S. Tis 
Al dea (CA.l 
Ambruș (C.l
— S. Bns I 
55 kg —. L| 
Tg. Mureș) J 
(C.S.Ș. TlmJ 
Derivau (C.i 
Șt. Scarlat j— A. Sado] 
kg - V. q 
stanța) și J 
(UNTO SatJ 
pe cluburiS 
1. Gloria ■

ADNOTĂRI PE MARGINEA CAMPIONATULUI DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

II. C. Minaur Bala Mare se 
află, la încheierea turului, pe 
primul loc, neînvinsă. Este o 
excelentă performanță a ma
ramureșenilor și a antrenoru
lui lor, Lascăr Pană, un rezultat 
al pregătirii serioase și per
manente la toate capitolele : 
fizic, tehnic și tactic. Dintr-un 
lot cu mai puține valori decît 
Steaua și Dlnamo București, 
antrenorul băimărean a reușit 
să realizeze o echipă puterni
că, a cărei evoluție are la bază 
idei tactice clare, în funcție de 
adversar, o omogenitate exem
plară. Luptînd împotriva soli
dei „fortărețe handbalistice" a 
Capitalei, H. C. Minaur a reu
șit nu o dată să se Impună 
categoric, tocmai datorită a- 
cestor calități cultivate de un 
antrenor de excepție, de un 
tehnician de o incontestabilă 
valoare.

Steaua, posesoarea celor mai 
mulți handbaliștl de 'talie lh- 
ternațională »i a unor tineri 
cu excelente perspective, se 
aflj de la un timp în oare
care regres. Cu un mare po

tențial ofensiv, Încredințată că 
in orice partidă va reuși să 
marcheze mai mult decît ad
versarul (eficiența celor doi 
interi — deosebit de valoroși —, 
Vasile Stingă Șl Marian Du
mitru, ca și a extremelor Du
mitru Berbece și Constantin 
Petre, valoarea și experiența 
lui Cezar Drăgăniță, perspecti
vele deosebite ale conducăto
rului de joc Adrian Ghimeș — 
aduc, este drept, cel mai a- 
desea succese așteptate multi
plei campioane a țării), Steaua 
nu se mai preocupă de faza 
defensivă. Ea primește un ma
re număr de goluri (32 de la 
Minerul Cavnic !...), deconcer- 
tîndu-și portarii — Nicolae 
Munteanu și Adrian Simion — 
Iăsați pradă adversarilor., Așa 
se face că Steaua a pierdut, 
pe teren propriu l, meciul eu 
H. C. Minaur șl a trecut prin 
mari emoții în alte întîlniri. 
Poate că mai grav decît a- 
ceasta este faptul că echipa 
nu are o idee de Joc 1 Am 
mai semnalat acest lucru $1 
tînărul antrenor Radu Volna 
s-a simțit- ofensat de ob
servația noastră. Trecînd peste 
supărarea de moment ome

nească poate, născută dintr-o 
prea mare încredere tn sine 
poate. Radu Voina va trebui 
să Înțeleagă că Steaua, pe care 
a slujit-o atit de bine ca spor
tiv, este mai mult decît o 
echipă, mai mult decît o cam
pioană, este un simbol în 
handbalul românesc. Imensul 
său prestigiu, creat de-a lun
gul a aproape patru decenii, 
prin efortul și abnegația unul 
mare număr de generații de 
sportivi și tehnicieni, incumbă 
mari îndatoriri. Poate că ac
tualul antrenor principal nu 
este încă pregătit pentru o 
astfel de misiune grea, avînd „ 
nevoie de un timp mi mare 
pentru a se ridica la nivelul 
deosebit de înalt al pretenți
ilor echipei Steaua. Clubul îl 
poate, desigur, sprijini, oferin- 
du-i ajutorul unuia dintre teh
nicienii de frunte ai handba
lului românesc, al antrenoru
lui emerit Cornel Oțelea.

Politehnica Timișoara este o 
formație cu o mare perspec
tivă. Reputatul tehnician Con
stantin Jude a privit In anii 
trecuți peste interesele de mo
ment, căutînd 'și găsind tineri 
talentați, pe care i-a pregătit

eu pricepere. Astăzi „Poli* este 
o erfiipă bună, avînd șansa de 
a deveni curind foarte bună. 
Cu un portar de talia lui A- 
lexandru Buligan și cu un 
„pluton* de tineri dornici de 
afirmare, cu o pregătire din ce 
In ce mai bună, pe care se 
grefează dorința manifestă de 
a juca foarte iute în atac și 
mobil permanent In apărare, 
echipa studențească de pe Be- 
ga va juca în acest campio
nat și îndeosebi în cele urmă
toare un rol de prim ordin, 
oferind — In același timp — 
sportivi de nădejde lotului na
țional.

Dacă n-am fi văzut prima 
repriză a meciului Steaua — 
Dinamo București am fi cre
zut că „roș-albii" lui Ghiță 
Bleu și Valentin Samungi nu 
pot mai mult decît au arătat 
In meciurile anterioare, adică 
foarte puțin. Dar în repriza la 
care ne referim dinamoviștii 
au jucat excelent, evoluția lor 
avînd la bază toate atributele 
handbalului modern. Care este, 
atunci, adevărata „față" a lui 
Dlnamo .București 7 Ce se în- 
tîmplă cu echipa din șos. Ște
fan cel Mare 7 Valoarea reală 
a dinamoviștilor este — cre
dem — cea din prima repri
ză a meciului cu Steaua. Nu
mai că handbaliștii de la Di-

namo s-au cam învățat cu 
puțin, au pierdut obișnuința 
sîrguinței, și-au diminuat am
biția. Iată sectorul în care clu
bul Dinamo și antrenorii echi
pei trebuie să acționeze pentru 
ca Dinamo să redevină... Di
namo, să fie aceeași echipă 
care nu cu multă vreme în 
urmă putea să aspire la vic
torie în fața oricărei echipe, 
nu numai din țară, ci și de 
peste hotare. Poate că nu este 
ușor, dar trebuie.

Aparținînd p_rimei jumătăți 
a clasamentului, Dinamo Bra
șov și Constructorul Oradea 
(aceasta din urmă pentru pri
ma oară în această postură de 
echipă fruntașă, ceea ce în
seamnă pentru antrenorul Gh. 
Ionescu și formația sa un suc
ces notabil) se pot ambiționa 
pentru mai mult, pentru o pre
zență încă și mai activă.

Pînă la reluarea campiona
tului (3 martie 1985), handba
lul nostru și echipele sale frun
tașe de club vor străbate un 
bogat sezon international Pri
lej nimerit pentru rezolvarea 
importantelor probleme /rezul
tate din desfășurarea turului I, 
pentru eforturi mari de asi
gurare a unui progres valoric 
vizibiL Deși programat în 
1986, In Elveția, campionatul 
mondial bate la ușă.~

București 
18 p. 4.
5. CJ5. ’ 
Onești 
ecresp : Ș

I
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un apa 
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la campionatele europene de Judo din spania
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La Campionatele europene 
de judo ale juniorilor (18—20 
de ani), care au avut loc la 
sfîrșitul săptămînii trecute, la 
Cadiz (Spania). au participat 
concurenți din 25 de țări, prin
tre care și România. La finele 
competiției continentale țara 
noastră s-a situat pe locul 6 
în clasamentul pe națiuni, gra
ție Celor două medalii de bronz 
cucerite de Silviu Lazăr, la ca
tegoria superușoară (60 kg) și 
de Dorin Drîmbe. la „semiușoa- 
ră“ (65 kg). Cei 6 juniori ro
mâni care au participat la a- 
ceste întreceri au fost însoțiți 
de antrenorii Nicolae Marines
cu și loan Petrof. La înapoie
re, am solicitat amănunte an
trenorului coordonator al lotu
lui de juniori, Nicolae Mari
nescu.

în ceea ce-i privește pe spor
tivii români, antrenorul Mari
nescu apreciază că o compor
tare foarte bună din punct de vedere • ■ • • • —
vut-o 
Drîmbe și Arcadie Mariași (ul
timul a - • -
grea. +95 kg). Cu mai 
curaj, Lazăr putea să ajungă 
în finala „mare* (locurile 1—2), 
dar el a luptat prea reținut în 
meciul decisiv cu sovieticul 
Kamroev, care cucerise anul 
trecut medalia de argint. iar 
acum, la Cadiz, pe cea de aur.

x Peste așteptări a concurat Do
rin Drîmbe, debutant la cam
pionatele continentale. Victo
ria sa prin ippon în fața fran
cezului Bozot este mai mult 
decit promițătoare. Mariași. un 
alt junior debutant, a fost 
stopat din cursă de un adver-

tehnic și tactic au a- 
Silviu Lazăr, Dorin
evoluat la categoria 

mult

sar. Bonder (Ungaria), cu 
re terminase partida la egali
tate și la „hanței* arbitrii l-au 
preferat 
garia.

Despre 
zător de 
Nagy, medaliat cu bronz anul 
trecut — atît la „europenele" 
de juniori, cit și Ia cele de 
seniori — antrenorul Marines
cu a subliniat că el a avut â- 
vantaj de 3 puncte pînă în ul
timele 40 de secunde ale sin
gurului meci pe care l-a susți
nut Ia Cadiz, cel cu G. Schu
maker (R. 
experiența 
(n.a. Nagy 
tim, și la 
diale de seniori din 1983) nu-i 
era permis să nu știe ce are 
de făcut pentru a ciștiga par
tida. Juniorii Petre Ani (oaie 
(cat. mijlocie) și Adrian Clinei 
(semigrea) au concurat sub po
sibilități, în comparație cu e- 
voluțiile lor la cele 4 turnee 
internaționale dinaintea „euro
penelor*.

în ansamblu, întrecerile con
tinentale din Spania au prile- 

f juit constatări utile pentru an
trenorii noștri și pentru junio
rii înscriși pe foile de concurs, 
mai ales că. exceptîndu-1 pe 
Silviu Lazăr. toți ceilalți pot 
concura și la ediția de anul 
viitor. Pentru aceasta, desigur, 
ei vor trebui să se pregătească 
cu mai multă ambiție.

ca-

pe juniorul din Un-

comportarea surprin- 
slabă a lui Ștefan

F. Germania) și Ia 
sa de concurs 

a concurat, reamin- 
campi ana tele mon-

Cosim CHIRIAC

^.y.'.v.'.nV.Tu—r,

BOGATĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ LA POPICE
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OLYMPIAKOS PIREU
(Urmare din pag. 1)

veană este la post. în conti
nuare, Universitatea joacă din 
ce în ce mai curajos, lese de
cisă în atac și — în min. 57 
și 60 — Mănăilă trece pe lingă 
deschiderea scorului. Fotbaliș
tii greci devin tot mai nervoși 
și, în min. 65. Michos este e- 
liminat pentru lovirea lui Că
mătaru. In continuare, 
balîștii noștri inițiază 
de acțiuni ofensive și, 
75, CÎRȚU îl învinge, 
abilă execuție tehnică, 
tarul Sarganis, după ce 
balonul, in poziție 
de la Geolgău. Craiovenii pu
teau 
net 
bune 
Cîrțu 
și portarul), Irimescu (min. 82), 
Negrilă (min. 84) și Cămătaru 
(min. 86).

Partida a fost condusă de 
A. Ponnet (Belgia).

Cele două formații :
OLYMPIAKOS : Sarganis — 

Xanihopoulos, Papaghalis, Mi- 
chos, Vanvakulos — Persis,

fot- 
o serie 
in min. 
printr-o 
pe por- 
primise 

excelentă,

realiza un scor și mai 
pentru că au avut 
ocazii de a marca prin 
(min. 76. cind a driblat

DINAMO
(Urmare din pag. 1)

) 378 p, 
369 p. 3.
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t Tudor 
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•’ p ; ju- Dinamo) 
—io) 553

550 p.

— Al. 
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2. C.S. 
uzău 18 
5. Stea- 
Centrul11 p. 
. 38 kg

Bucu- .uneanu 
. Oltea- 
g - C. 
g — s.

51 kg spoca), iureșul
MiOC
— I. 
kg — 
73 kg 

te). 78 Con- 
Moruz nentul

în turul campionatului Diviziei 
„A* de popice s-au disputat pînă 
acum șapte etape, urmînd ca ul
timele două să se desfășoare In 
luna decembrie. Federația le-a 
amînat din cauza bogatului pro
gram competițional din această 
lună. In această parte a campio
natului o frumoasă comportare 
au echipele campioane ale țării. 
Voința București — cîștigătoarea 
ediției 1984 a „Cupei campionilor europeni* la femei. Aurul Baia 
Mare — a doua clasată In su
prema competiție continentală, 
precum șl formațiile Voința Tg. 
Mureș, Laromet București, Voința Oradea, C.S.M. Reșița — la fe
mei, C.F.R. Constanța, Eleetro- 
mureș Tg. Mureș, Petrolul Cim- 
pina (nou promovată In Divizie). 
Carpați Sinaia, Constructorul Tg. 
Mureș șl Gloria București — la bărbați. Iată miniclasamemeie 
celor patru serii :

FEMININ — seria Sud : 1. Vo
ința București 10 p (9 606 popice 
doborîte în partidele din depla
sare), 2. Laromet București 10 p (7 124), 3. Voința Galați 8 p 
(9 569) „. 9. Dacia Ploiești * p
(9157), 10. Chimia Roman 0 p 
(8 949) : Seria Nord : 1. Voința 
Tg. Mureș 14 p (7 440), 2. Voința 
Oradea 18 p (9 382), 3. C.S.M. Re-

10.

șița 10 p (6 967)... ». U.T. Arad * 
p (7 081). 10. Voința OdorheiuSecuiesc 2 p (9 039). MASCULIN 
— seria Sod : L C.F.R. Constan
ța 12 P O*»»). 2. Petrolul Cîm- pina 19 p (1* 798), 3. Carpațl Si
naia 1* p (14 193)... ^construc
torul Galați 4 p (14 992), 10. Frigul București 0 p (1*203) : Seria 
Nord : L Eleetromureș Tg. Mu
reș n p (20 591), 2. Aurul Baia Mare 10 p (15 676) 3. Construc
torul Tg. Mureș 10 p (14 779)... 9. 
CJ-.B. Timișoara * p (16243), 10. Victoria Timișoara 4 p (14734).

Iată și competițiile lunii noiem
brie : la sErșitul acestei săptă- mînl au loc la București. Brașov 
și Sa tu Mare -semifinalele cam
pionatelor individuale șl pererhi la seniori, senioare, juniori și ju
nioare, competiție La care participă popicari etn 34 de județe. 
In znele de 17—18 va avea Joc. 
la Ctnpina. întEnirea Internațională dintre selecționatele de Ju
niori și junioare ale Românie* și 
R. D. Germane. Tot atunci. în 
orașul prahovean se va desfășura 
etapa a IT-a a „Cupei FJLP.* la 
juniori. Pentru 2* și 25 ale lunii este programat In București tra
diționalul turneu internațional 
„Cupa Carpați*. la care au fost 
invitați sportivi din șapte țâri.
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francezilor, care au stat „In 
corzi* timp de 25—30 de mi
nute, perioadă în care pînă și 
„stelele* lor. Țigana și Gires
se, au Intrat in „tranșee*, su- 
foeați de presiunea dinamo- 
vistă. Golul a venit în minu
tul 9. cind, la o mișcare rapi
dă, cu un larg triunghi Au
gustin — Țălnar — DRAGNEA. 
acesta din urmă a marcat cu 
capul, un goi asemănător, cro-

AZI, ÎNCEP LA CONSTANTA, campionatele 
NAȚIONALE LA HALTERE PE ECHIPE-JUNIORI

De astăzi ptnă duminică, la 
Constanța se vor desfășura Cam
pionatele naționale de haltere pe echipe-juniorl. Este de fapt a 
doua etapă a acestei competiții 
(și ultima), care va decide, deci, 
cine va intra In posesia titlului 
de campioană a țării, promova
tele 4rr primul eșalon precum și 
echipele retrogradate din prima 
divizie.

Cu acest prilej, la start se vor 
alinia 20 de echipe : io in Divi
zia. „A* și tot atîtea din

Inaintea acestei etape decisive, 
In Divizia „A* pe primul loc se 
aflâ Rapid București cu 7 669 
puncte, urmată de Gloria Bistrița
— 7 399 p șl de Olimpia Bucu
rești — 7 261 p, acestea fiind e- 
chipele care candidează la titlu. 
In divizia „B“, pe primele locuri 
sînt clasate echipele Rapid Arad
— 4 904 p, A.S.A. Tg. Mureș — 
J 989 p și Constructorul Tg. Mu
reș — 3 479 p.

LAI BINE de 40 de 
. lesat viața de gim- 
SP^jș* apoi ca an- 

rincr mal ales în 
ceva în plus față de., 
zvoltarea gimnasticii.a sportivilor de la, 
>rin inventivitatea șl 
au fost montate nu- 

ătoare, iar In luna 
npionatelor naționale 
l prezentat Ia Buzău 
indicat note șl l-am 
u-se ca un copil în 
i sa a fost unanim 
.p la prepararea unul 
să răspundă necesi- 
de gimnastică, n-a 
Care a fost făcut în 
de campionatului de 
Examenul practic a succes. Ceea ce se 
ite faptul că Alfred șl montează aceste 
s note In timpul său 
mult ajutor șl din 
stelor dta secție.

Indicatoarele afișează note de la 1 la 10, 
dispun de becuri de semnalizare (verde și 
roșu), precum șl de un semnalizator sonor 
pentru marcarea timpului. Confecționarea 
și montarea unui aparat se face. în circa 
30—35 de ore de muncă.

se face în circa

MECIULUI Sfea- 
din sala Floreas- 
a dinamovlștilor

HANDBAL. LA FINELE 
ua — Dinamo București, 
ca. atmosfera de tristețe 
— cauzată, firesc, de o îniringere nemeri
tată — a fost întrucîtva estompată de .vorbele adresate de președintele clubului ,,roș- 
albilor*, Nicolae Petriceanu, antrenorului Ghiță Llcu : „Lasă, Ghiță, nu fii supărat. 
Mal important decît rezultatul este faptul 
că ne-am dat seama, în prima repriză, că 
avem o echipă bună, care știe să Joace un handbal frumos, de valoare. Prin muncă 
intensă vom reuși să facem multe ta hand
balul românesc și în cel internațional t“ 
Am văzut în ochii ltd Ghiță Llcu o tresă
rire de bucurie, sigur transmisă și sportivilor săi. Am simțit, atunci, că un șef de 
club — prin vorbele sale bune, drepte — 
poate transforma o înfrtngere intr-o... pre
misă a victoriilor.

I
I
I
I
I
I

UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-1

ȘTEFANESCULUNG
Welzl (min. 46 Seghias), Kout- 
sulakis, Albertsen (min. 70 
Zindros) — Mitropoulos, Anas- 
topoulos.

UNIVERSITATEA : Lung —

BUCUREȘTI5

forțelor) și uriașa ocazie a lui 
Rednic (min. 37), cap pe lin, *i 
poartă, în fața unui portar 
„fixat*. In tot acest timp, fran
cezii au făcut tot posibilul 
să treacă furtuna, incercînd 
temporizeze cu cvartetul 
mijloc, conaus de Țigana 
Giresse. Ei au încheiat repriza 
cu un șut puternic al lui Bat- 
tiston, la capătul unei combi
nații prelungite. Spre finalul 
acestei prime jumătăți, dina- 
moviștii n-au- mai avut cursi
vitatea din start, mizînd mai

Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu — Țicleanu, Iri- 
mescu, Mănăilă, Geolgău (min. 
85 Bîcu) — Cîrțu (min. 88 Bel- 
deanu), Cămătaru.

CIRONDINS î-1

ca 
să 
de
Și

: L BĂNICĂ
D: ■agnea deschide scorul (minutul 9) in partida Dinamo — Gi
rondin* Bordeaux Foto

nologic și geometric, cu cel al 
lui Augustin din partida 
Minsk, un gol care părea 
ne facă să retrăim 
după-amiază a calificării în 
semifinalele Europei. Dinamo- 
viștii, „cravașați* de gol, s-au 
năpustit în continuare, pentru 
a izbi intr-un adversar masat 
în corzi. A venit bomba lui 
Augustin (min. 20, din indirec
ta lui Orac). a urmat o altă 
bombă a lui Dragnea (min. 23, 
la o pătrundere lansată), am 
privit și șutul peste bară al lui 
Țălnar (min. 24), pătrunderea 
Iui Nicolae (min. 29. sugerind 
aruncarea în luptă a tuturor

cu 
să 

frumoasa

mult pe eforturi 
Raportul de forțe

ta 
și de faptul 
trimite

individuale, 
net favorabil 
prima parte 

că 
primul 

abia in minutul

RUGBY. PRINTRE FILATEI.IȘTI ae afli 
mulți iubitori ai acestui sport. O nouă do
vadă: stmbătă. în ziua mecului România — 
Franța, la Oficiul poștal 12. din apropierea 
Gării de Nord, va funcționa o stampilă 
ocazională ti gura tisă dedicată eventaientti- 
lul. De asemenea, toată corespondența tre
cută prin Of icul Bu curești-tranzit va 
S ștampilată cu o Camă publicitară reali- 
zaiă cu această ocazie. O SURPRIZA — 
plăcută — o constituie evoluția rngbyștzlor 
din Focșani, deși ei se afă șl acum, după 
destule secvențe ccmpetițicnale. fără un 
antrenor permanent ! în lipsa acestuia, de 
pregătirea echipei Milccvui se ocupă, pe 
rind, prof. C. Fngigi și fostul pilier inter
național C. Scartat.

PERIOA- 
cadrul e- Du mitra 
el a fost 
duminica 
aș-a cum

IN ULTIMA 
sa slabă ta 

București, 
se pare, că 
Șl lată că 
orgoliilor*, 
Explorări Bala Mare, 

__  _  _ ,___ , ..favoritul* galeriei s-a 
străduit șl a reușit să fie util echipei sale

VOLEI. CRITICAT 
DA pentru evoluția 
chipel Calculatorul 
Șchiopescu a înțeles, 
vinovatul principal, 
trecută, în „partida 
am numit meciul cu 
atît cit a jucat,
în obținerea, victoriei. Seriozitatea arătată 
și eforturile depuse în timpul meciului de 
către jucătorul amintit sînt semne bune 
pentru revenirea pe linia de plutire a unui voleibalist valoros. 6ar fără ifose, su
perficialitate și delăsare în pregătire, așa 
cum s-a prezentat Șchiopescu piuă la me
ciul cu Explorări.

dinamoviștilor 
va fi ilustrat 
francezii vor 
șut pe poartă 
62 (Țigana).

Imediat după reluare, însă, 
după o nouă mare ratare a lui 
Augustin, la o minge foarte 
frumos lucrată de Suciu, ei 
vor intensifica atacurile (bom
bă Tusseau, min. 56). Jocul se 
echilibrează. Dinamo nu re
nunță, șutează puternic Grac, 
Dropsy scapă mingea în cor
ner (min. 65), dar jucătorii 
alb-roșii devin nerăbdători, sub 
impresia numeroaselor 
fundașii avansează, și 
Giresse scapă singur, 
pare inevitabil, dar 
are o intervenție 
nară ! După numai cinci mi
nute, Rednic ratează din nou, 
cu capul, la o minge bine pusă 
de Suciu.

În prelungiri, dinamoviștii 
încearcă să-și adune forțele,

ratări, 
astfel 
golul 

Moraru 
extraordi-

dar cu prețul lărgirii unor cu
loare periculoase în defensiva 
proprie. Se simte că jucătorii 
sînt mereu cu gîndul la marile 
ocazii ratate, care culminează 
cu cele două m’.iute de foc a- 
mintite la începutul acestei 
cronici. Două minute după care 
„jocurile sînt făcute*, cum se 
spune, pentru că cei 11 dina- 
moviști, șocați. de teribila în
torsătură, nu mai pot crede că 
vor reuși în numai șapte mi
nute refacerea unui scor pe 
care l-au avut în mină în pri
ma jumătate de oră. Imediat 
după gol. Orac ratează o lovi
tură liberă, din unghiul 
preferat, pentru ca 
să fie eliminat din

Dc ce a pierdut 
ceasta calificare ? 
țări ar fi ol primă

său 
in min. 116 
joc.
Dinamo a- 
Marile ra- 

explicație. 
Forma sub orice critică a Iui 
Orac ar fi a doua. Diminua
rea 'forței de joc a liniei de 
mijloc, măcinată cu multă vi
clenie de .piticii* francezi. În 
sfîrșit. scăderea efectivă a to
nusului nervos și chiar fizic 
după prima jumătate de oră. 
La toate aceste mențiuni da 
natură obiectivă, să mai adău
găm arbitrajul lui Ginlay, ara 
a lăsat impresia că so siratțț 
dator să-i protejeze pe giroij* 
dini (faza din min. 38, 
la Stănescu, cînd nu a 
mic, invocînd atacul fo 
fundașului dinamovist. u® ttțț» 
tament discriminatoriu ț*
cordarea cartonașelor și» cfthlĂ 
ofsaiduri nc ancționatef țM 
partea tribunei a doua. M 
sprinturile lui Martinez),

Ieri, pe stadionul „23 
gust", s ■ calificat echipa eafț, 
a așteptat mai malt și care fl 
avut în Țigana și Gireose doi 
reglori de tensiune, care au do
zat eforturile întregii echipe.' 
Dinamoviștii au jucat cu mare 
elan, dar au irosit prea mult și 
nu au avut doza de luciditate 
tactică absolut indispensabilă, 
mai ales cind, în minutul 9, 
mai aveau de jucat încă 81 pen
tru un goț, de pe poziția avan
tajoasă a unei echipe care are 
chiar și prelungirile la dispo
ziție, la ea acasă, în fața unul 
public care a încurajat-o tot 
timpul.

• ASTAZI, DE LA ORA 14, se 
dispută la Sibiu primul dinți e 
cele două partide amicala dintire 
selecționatei e de juniori U.E.F.A1 
’87 ale României și Bulgariei, 
ambele echipe pregătăndd-se pen
tru preliminariile campionatului 

* european B.

ADMINISTRAȚIA DE STAT L0T0-PR0WKP0RT DiEDRMEAlA
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
7 NOIEMBRIE 1984. Extragerea I: 
2 42 21 49 18 26; extragerea a U-a : 17 23 30 7 37 22. FOND TO
TAL DE CIȘTIGURI : 878.507 Iei 
din care 90-202 Iei report la cate
goria 1.0» CÎȘTIGURILE TRAGERII 

MULTIPLE „LOTO* DIN 28 
OCTOMBRIE 1984. FAZA I S ca
tegoria 1:1 variantă 25% «•
autoturism „Dada 1300“ (70.000
lei); cat. 2 : 1 variantă 100% «
22.188 lei și 5 variante 25% B 
5.547 lei; cat. 3: 10 variante a 
4.993 lei; cat. * : 17,25 a 2.89*
lei; cat. 5 ; 56 a 892 lei; cat. St 
127,25 a 392 lei; cat. X: 806. a,.,-. 100 lei. FAZA a n-a : catego

ria A : 3 variante 25% a 50.090

lei; cat. B : 4 variante 100% a25.793 lei în cadrul căreia o ex
cursie de *2 locuri tn U.R.S.S. și diferența în numerar și 19 va
riante 25% a 6.448 lei; cat. C : 
38,25 variante a 4.911 lei; cat. D: 
51,50 a 3.647 lei; cat. E : 198,73 a 
945 lei; cat. F : 395 a 476 lei; 
cat. G : 2.177,75 a W0 lei. REPORT LA CATEGORIA 1 : 
484.493 lei. Autoturismul „Dacia 
1309“ de la Faza I, categoria 1, 
a fost obținut de NICU POPA din Slatina, iar câștigurile de cite 
50.000 lei fiecare, de la Faza a 
U-a, categoria A, ar Soet reali
zate de : IOAN PASCA din Su
ceava, IOAN SILVIU URSUT din 
Timișoara și respectiv GHEOR- 
GHB VASHJU din C0BMIM Laza, 
jud. Vaslui



In ..Cupa Liliana Ranchetti" la baschet feminin

OLIMPIA A RECUPERAT DOAR 3 PUNCTE

fost, ieri 
manșei 

dintre e- 
baschet M.T.K. 
turului 
Liliana 

noas-

Sala Floreasca a 
după-amiazâ. gazda 
a doua a întîlnirii 
chipele feminine de 
Olimpia București si 
Budapesta, din cadrul 
al doilea al ..Cupei 
Ronchetti". Jucătoarele 
tre abordau acest retur du 
gindul refacerii handicapului 
de 18 puncte din meciul de la 
Budapesta (54—72). însă de la 
dorință si oină la realizare a 
fost un drum luna. întorto
cheat, finalmente fără efi
cienta scontată. Deși au fost 
în permanentă încuraiate de o 
galerie activă, alcătuită din Ju
niorii celor 15 secții ale 
lui bucurestean. elevele 
norului C. Paraschivescu 
săsit antidotul pentru 
ca impusă de oaspete, 
ale atacurilor poziționale, 
durată lungă, pînă aoroane de 
limita regulamentară. Olim
pia a avut un start ezitant, cu 
un joc excesiv de prudent, fie
care componentă a echipei 
fiind temătoare în a arunca la 
cos. încercîndu-se găsirea ce
lei mai bune poziții de arun
care. dar baschetbalistele din 
Budapesta s-au grupat bine în 
defensivă si. beneficiind de o 
talie superioară, au dominat 
net lupta sub panou. Jucătoa
rele noastre au făcut — e

clubu- 
antre- 
nu au 
tacti- 

adepte 
cu

REPREZENTATIVA DE

tabela
12—11
13—15
27—18
47—34

drept — eforturi 
lăudabile, însă gre
șelile de tehnică 
(pase greșite in 
special) au condus 
spre o evoluție cu 
sincope, reflectată 
fidel și de 
de i 
(min. 
(min. 
(min. 
(min.
cea mai mare di
ferență, 47—44
(min. 32) și 53—52 
(min. 39), cînd 
Szuchy a scăpat 
spre coș (singurul 
contraatac rapid 
al meciului), dar 
a ratat, am putea 
spune, victoria echipei M.T.K. 
Pînă la urmă, Olimpia a cîști- 
gat cu 55—52 (32—24), remon- 
tînd doar trei puncte din han
dicapul meciului tur, handicap 
care a cîntărit hotărîtor.

Au marcat : Marinache 13. 
Ciubăncan 12. Stingă 9 Lefter 
8. Biră 7. Cri stea 6 respectiv 
Kormendy 18. Schwarz 14. He- 
gedus 9. Mesko 8 Szecsi 3. Au 
arbitrat bine T. Dobrev (Bul
garia) si G. Tsolakidis (Grecia).

Adrian VASILESCU

scor :
10),
12),

15), 
. 27) — a fost

Ciubăncan a găsit o breșă in defensiva bu- 
dapestană și înscrie. Foto : Aurel D. NEAGU

confurs intcrnâțismal de înot in undnria

C.S.M.Ș. BAIA MARE
Participind la un tradițional 

concurs internațional desfășurat 
la Niyregyhaza (Ungaria), tine
rii înotători băimăreni au avut 
o frumoasă comportare, C.S.M.Ș. 
cucerind cupa pusă în joc. cu 
un total de 322 puncte, fiind 
urmată de T.S.C. Berlin — 
311 p și de echipa clubului 
organizator — 308 p etc.

Echipa de box a României a 
plecat în H. D. Germană, unde 
va intîlni, intr-o dublă manșă, 
reprezentativa țării gazdă. Pri-

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
în al doilea tur al Cupei cu

pelor la baschet masculin au 
fost înregistrate 
rezultate : F. C. Barcelona — 
Ettelbruck (Luxemburg) 105—
53 (în tur : 138—55 ; s-a califi
cat F. C. Barcelona), Hapoel 
Tel Aviv — Haaksbergen (O- 
landa) 112—84 (99—94), Jalghi- 
ris Kaunas — Spartak Pleven 
131—79 (89—108), Alvik Stock-

următoarele

holm— Villeurbanne 77—74 
(77—91), Banik Ostrava — Lan
dis Viena 118—93 (68—94).
Bosna Sarajevo — PAOK Sa
lonic 84—82 (84—88), Varese — 
Panionios Atena 84—75 (91—67).

în C.C.E. la fete : Fiorella 
Vicenze — Elizur Tel Aviv 96— 
51 (48—18). Meciul retur are
loc astăzi, tot la Vicenze.

PE LOCUL I
Iată citgya rezultate ale băi- 

mărenilor : Robert Pinter, cam
pion european de juniori, 1:00,5 
la 1,00 m fluture și 2:10 la 200 
m fluture, Claudiu Hajdu (15 
ani) 2:17,6 la 200 m fluture, 
Simona Ritti (14 ani) 2:26,76 
la 200 m fluture Bogdan Con
stantin (11 ani) ' 1:16,13 la 200 
m spate. Emilia Șesan (10 
ani) 2:56,74 Ia 206 m mixt.

BOX A ROMÂNIEI
R. D. GERMANA
ma partidă va avea loc în zi
ua de 9 noiembrie în orașul 
Jena, iar a doua pe 11 noiembrie 
la Berlin. Au făcut deplasarea 
următorii sportivi : Dumitru 
Șchiopu (semimuscă). Constan
tin Tițoiu și Marin Vișan 
(muscă), Reîu Nistor (cocoș). 
Costin Siancu (pană). Ion Stan 
și Dorel Stănciulescu (semiu- 
șoară), Dragomir Ilie (ușoară). 
Rudei Obreja (semimijlocie), 
Nicolae Motrogan și Mihai Va
lentin (mijlocie mică). V asile 
Florian (mijlocie), Marcel Mar
ca și Petre Bornescu 
grea). Gheorghe Preda 
Antrenorii echipei — 
Niculescu și Calistrat
doctor — Petru Radovici, 
bitru — Victor Șchiopu.

„TROFEUL CARPAȚi" LA HANDBAL REZULTATE IN PRELIMINARIILE
i

(semi- 
(grea). 
Teodor' 
Cuțov, 

ar-

(Urmare din pag. 1)

gurat excelente condiții de 
desfășurare — a trezit ecoul 
așteptat. Sala sporturilor a cu
noscut din startul întrecerilor 
o mare afluență de spectatori. 
Echipele care au intrat în 
competiție miercuri după-a- 
miază (în fiecare zi una din
tre formații nu joacă) au ofe
rit două dispute pasionante, în 
care s-a jucat un handbal cu
rat, cu schimbări rapide de 
ritm, cu faze demonstrînd bu
na pregătire a sportivelor.

ROMANIA ,,A“ - ROMA
NIA (junioare) 21—18 (11—8).
Disputa dintre cele două for
mații ale țârii noastre a fost 
în primul rînd una a ambi
țiilor. Elevele antrenorilor p. 
Simion și E. Bartba nu au 
forțat în prima repriză, dar 
aceasta le-a adus prejudicii 
întrucît mai tinerele lor ad
versare, handbalistele din e- 
chipa de junioare, au reușit în 
cîteva rinduri să refacă han
dicapul de două și trei goluri. 
Ele au egalat de trei ori pe 
tabela de marcaj: 6—6 in min. 
21, 7—7 în min. 23 și 8-3 in 
min. 27. Nu este mai puțin a- 
devărat că arbitrii intilmrii 
le-au facilitat aceasta, lăsind 
nesancționate, in unele momen
te, unele neregularități. Sfir- 
șitul primei reprize a aparți
nut handbalistelor primei re
prezentative. Atacurile acesto
ra au fost mai sigure, ele re
ușind — in mai puțin de două 
minute — să înscrie de trei 
ori. După pauză, superiorita
tea lor devine 
Oacă in primul 
Verigeano. Torok, Cozma 
Călin etalind eEcactalea 
atac care se im 
să remarcăm, în po

mai evidentă, 
rând. dar și 

si 
in 

cea. Trebuie
n

gerii, buna pregătire a echipei 
de junioare instruite de B. 
Macovei (Laszlo, Romete, Po
pa, Rupă — care a apărat 
foarte bine, inclusiv trei arun
cări de la 7 m) atacînd cu lu
ciditate, 
pînă la 
evoluînd 
fensivă.
Oacă 6, 
Călin 1
magia

pregătlndu-și ofensiva 
faza clară de gol și 
cu maturitate în de- 
Au înscris: Torok 7> 
Verigeanu 4, Cozma 2, 
și Ștefanovici 1 (Ro- 

____ _,A“), Laszlo 6, Popa 5, 
Romete 4, Panait 2 și Nisipea- 
nu 1 (România — junioare). 
Au arbitrat I. Nicolae și I. 
Sava (România).

UNGARIA — BULGARIA 
33—24 (14—13). Prima repriză
a fost dominată net de echipa 
Bulgariei, mult întinerită după 
ultima ediție a grupei valori
ce secunde a C.M. Handbalis
tele bulgare au construit ac
țiuni inteligente de atac, fina
lizate de Eneva, reușind să 
conducă de opt ori, chiar și 
la două goluri diferență: 10—8 
în min. 19 și 11—9 în min. 23. 
în repriza secundă, echipa Un
gariei cu Godor, Suiyok 
Nyari în bună dispoziție 
joc, combinind rapid și schim- 
bind mereu direcția de atac, 
a înscris serii de trei și patru 
goluri desprinzindu-se de un 
adversar care a slăbit ritmul 
de joc. într-un final pe care 
l-a dominat categoric. Ungaria 
a ciștigat pe merit Au mar
cat: Godor 8, Suiyok 8, Gyorgy 
5, Angyal 5, Nyari 3, Csajbok 
2 și G om bai 1 (U), Eneva 11, 
Stoianova 5, Alexieva 3, Stan- 
ceva 3, Todorovs 1 și Hristova 
1 (B). Au arbitrat bine AL 
Isop și G. Mihalișcu (Româ
nia).

Programul zilei de astăzi: 
ora 17 — România junioare — 
Bulgaria; ora 18.30 — Româ
nia _A“ — Polonia.

Ș» 
de

Carnet extern
O PROPUNERE

Pare greu de c*exxt! Și. to- 
lușL una din ..minunile* atle
tismului din zilele noastre. 
Cari Lewis, „peria neagră* 
care a cucerit patru medalii 
de aur la J.O. de ta Los An
geles. egalind performanța le- 
ge.ictarului Jesse Owens, 
cste.„ primul care, prin gla
sul managerului său, Joe 
Douglas, a anunțat că ți ta 
cazul etnd se califică nu va 
lua parte la finala „Marelui 
Premiu I.A.A.F.*, din septem
brie anul viitor, de la Romal

Lesne de înțeles că știrea a 
produs uluire. Tocmai etnd 
atletismul găsise o atractivi 
formulă de a scoate dintr-un 
oarecare anonimat lungul șir 
de concursuri estivale, tocmai 
etnd interesul pentru această 
competițte începuse să se am
plifice. iată că cel mai bun 
atlet al lumii ii dă „o lovi- 
tură", anunțind că nu-l... in
teresează finala „Marelîtt-Pre-

CUPELOR EUROPENE LA VOLEI
Alte rezultate din cupele eu

ropene la volei.
CUPA CAMPIONILOR EU

ROPENI. Masculin : Soilentuna 
(Suedia) — Brother Martinus 
(Olanda) 2—3, Ț.S.K.A. Sofia — 
Dinamo Tirana 3—0, Ibis Cour- 
trai (Belgia) — Tungsram Bu
dapesta 3—2. Feminin : Helsin- 
gor (Norvegia) — Ubbink O- 
rion (Olanda) 1—3, Dilbeek- 
Itterbeek (Belgia) — Sollen- 
tuna (Suedia) 2—3, Euran

Reiky (Finlanda) —_Si_C. Trak
tor Schwerin
Sortland 
don (M.
Spartak 
(Grecia)

CUPA
Ijsboerke (Belgia)
Elite 3—0. Feminin : V.T.B. Lu
cerna — Kaufhaus Innsbruck 
0—3. Deco Denderhoutem 
(BelgiaL — Berjcameratene 
(Norvegîa) 3—1.

(R.D.G.) 0—3.
(Norvegia) — Hilling- 
Britanie) 1—3, Levski 
Sofia — Philatlitikos 
3—0.
CUPELOR, Masculin :

Geneva

VA JUCA McENROE
IN FINALA „CUPEI DAVIS'?

STOCKIIOLM (Agerpres). — 
Sancționat în cursul turneului 
internațional de la Stockholm, 
tenismanul 
McEnroe 
federația 
21 și 42 
McEnroe 
la finala ... . _
gramată între 16 și 18 decem
brie, la Goteborg.

american John 
va fl suspendat de 
internațională, între 
de zile. Astfel, John 
riscă să lipsească de 
„Cupei Davis“. pro-

IN CUPELE EUROPENEIERI

CAMPIONILOR EUROPE»CUPA

CUPA CUPELOR

Am An un te

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

0-0 
a-i 
3-0

n-n 
(S-2) 
a-oi

Ieri s-au disputat meciurile manșei a doua din turul II al cupelor europene la fotbal. Echipele 
subliniate s-au califica* pentru etapa următoare. 
Reamintim că. In „Cupa U.E.FA". optimile de 
finala vor avea loc In acest an, la 24 noiembrie șl 
13 decembrie, iar sferturile de Enală ta „C.C.E.*. 
„Cupa cupelor și „Cupa U.E.F-A vor fl progra
mate anul viitor, ta 4 șl 24 martie.

Iată rezultatele sosite ptel ta închiderea ediției, 
tn prima coloană. Intre paranteze, rexuKateta 

rfin prima —tn coloana a doua — rezulta
tele de Ieri.

Dniapr - tank! So
Linfield (1HJ —
Dinamo Bucu-eșf - Boedeaia
S.K. Beveree - U K Ga
G’ossSoooori “ J
Ungbr (Doo.) - Seorg

CARE AR TREBUI ONORATĂ
mta*. Estt ecm ta fel eu o 
știre ta care s-ar face cunos
cut că McEnroe au ic porte 
ta turneul „Masters* TH

ErpUctad această absență — 
decizia lui Lcwi, nu-i defi
niției —, Jot Douglas pretex
tează că programul lui este 
prea încărcat, ed «nul vtttor 
atletul va sta tn Europa nu
mai o săptămlnă ți că va 
trebui să fie la începutul lui 
septembrie tn Statele Unite.

S-a mai anunțat, de aseme
nea, că atletul clubului .San
ta Monica Track* Iși va relua 
tn aceste zile antrenamentele, 
la Houston, sub conducerea 
antrenorului său, Tom Tellez, 
care și el a precizat că ele
vul sdu este mult solicitat.

Dar oare numai ta atletism? 
Nu cumva și preocupările ex- 
trasportive îl „răpesc* spor
tului care l-a consacrat? Preo
cupări probabil foarte „mă
noase*. de vreme ce cvadru-

p'.ul campion olimpic renun
ți ița de ușor la onoarea de 
a fi urmi din primii eîștipd- 
tori ai ..Marelui Premiu 
I.A.A.F.-. Agențiile de presă 
au anunțat cd el ți-a făcut 
recent o operație de înfrumu
sețare (a corectat linia nasu
lui). că urmează cursuri de 
teztru la New York și cd are 
..tnteresante* propuneri de 
la Hollywood șl de la firme 
publicitare pentru reclame de 
tot felul. Atletismul, sportul 
căruia Lewis II datorează to
tul U așteaptă însă să ducă 
mai departe ștafeta purtată cu 
atita demnitate de neuitatul 
Jesse Owens. Aceasta și pen
tru cd ta micul orășel Wi- 
Hnghboro unde s-a născut 
..perla neagră*, s-a făcut pro
punerea ca liceul să poarte 
numele ' ATLETULUI „Cari 
Lewis*. O propunere care ar 
trebui onorată...

Călin ANTONESCU

Homrun (Malte) — Dinamo Moscova (0-5) 0-1
Trakia Plovdiv — Bayern Munchen (1-4) 2-0
Wrexham — A.S. Roma (0-2) 0-1
Celtic Glasgow — Rapid Vie-^a (1-3) 3-0
SarveHe Geneva — Larissa (1-2) O-1

CUPA U.E.FA
Partisan Belgrad — Q. P. Rangers (2—S) 4-0
Glasgow Ranged — (ntemai»or»aie (0-3) 3-1
f. G Kite - SusodaH Uipa (2-0)
Sporsot Moscova - Loiomot’rr- < aiptig (1-1) 2-0
Toacaho. - F.G (1-2) 3-0
O-"a«L Mânta - Sportiwj Lisabona (0—2) 2-0. 5-<

dupft lovituri de ta 11 m
Bo>ief- ar>s Proga — Ajax (O-1) 1-0, 4-2

dupâ lovituri de la 11 m
Reai Madrid — Rijeka (1-3) 3-0
Widzew LodT — Borussia MonchengJ (2-3) 1-0
Dundee Utd. — L.A.S.K. Linz (2-1) 5-1
Manchester Utd. — P.S.V. Eindhoven (0-0) 1-0
Smxi (EJv.) — Zeleznicear (1-2) 1-1
O!ympiakos — Univ. Craiova (0-1) 0-1
S. C. Anderlecht — Fiorentina (1-1) 6—2
Î-S.K.A. Sofîc — Hamburger S.V. (0-4) 1-2

Partida Videoton — Paris St. Germain (în tur
4—2) a fost întreruptă în min. 67 din cauza ceții.
ta scorul de 2—9 pentru gazde, și se va rejuca.

le la aceste partide — tn ziarul nostru de miine.

ATLETISM • Cursa de mara
ton din orașul cehoslovac Plsen 
a fost ciștlgată de polonezul E. 
Flhster. care a acoperit distanța 
Ia ±h ii :04, sosind primul din 
810 sportivi.BOX * Englezul Frank Bruno 
a câștigat, la Royal Albert Hall, 
ta fața americanului Jeff Jordan 
cel de al 23-lea meci al său îna
inte de limită.HOCHEI PE IARBA • Turneul 
feminin de calificare pentru edi
ția a n-a a Cupei Interconti
nentale, care s-a desfășurat la 
Kuala Lumpur, a fost câștigat de 
Coreea de Sud, urmată de Japo
nia. Ambele reprezentative s-au 
calificat pentru runda finală ce 
va avea loc tn primăvara Iul ’85 
la Buenos Aires.

PATINAJ VITEZA • Rezultate 
din cadrul primului concurs al 
sezonului disputat pe patinoarul 
de mare altitudine ,,Medeo“ din 
Alma Ata : 1 000 m Anatoli Kise
lev 1:25,2 și 500 m Serghei An
dreev 39,2.

RUGBY • La Leicester s-a dis
putat un alt med al jucătorilor 
australieni, aflați ta turneu ta 
Marea Britanic : Australia—Mid
lands 21—18 (6—12).

TENIS • Turneul feminin do .-«tar 
ta Lyon a fost dștigat de Vlr- 
ginta Ruzld care a dispus ta 
sefiminală de Zina Garrison on 
6—4, 7—5 șt în finală de Cathe
rine Tanvier (ta semifinală 7—5, 
4—1 cu Temesvarl) cu 6—7. 7—6. 
6—1. Pentru locul 3 : Garrison — 
Temesvarl 6—4, 6—3 • Rezultate din primul tur la Wembley t 
SundstrSm — Denton 7—6. 6—4, 
Gunnarsson — Poites 6—l, 6—4, 
Flbak — Puroell 6—4, 6—2, Ta- 
roczy — Curren 6—3, 7—6, J.
Lloyd — Sadri 7—6, 5—1, 6—1, G. 
Mayer — Hogsiaedt 6—7, 6—L
6—2, Forget — Jarryd 6—4, 6—2(1), 
Gomez — Cancelottl 7—6, 6—3.

VOLEI • în turneul de la Hong 
Kong (feminin): R. P. Chineză — 
Coreea de Sud 3—0 (7, 4. 5) și 
Japonia — S.U.A. 3—0 (1, 0, 5). ,
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