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„Trofeul Carpați" la handbal feminin

FORMAȚIA ROMÂNIEI A ClȘTIGAT CLAR
ÎNTlLNIREA CU POLONIA (31-20)

Epocă istorică de cea mai 
înaltă referință în istoria Româ
niei, ultimele două decenii din 
viața poporului nostru, intrate 
în conștiința tuturor sub nume
le de „EPOCA CEAUȘESCU”, 
au însemnat — între atîtea 
multe fenomene de remarcabil 
progres — și afirmarea deplină 
și multilaterală a 
femeii în toate 
sectoarele de acti
vitate.

Nu există dome
niu — politic eco
nomic social, știin
țific, cultural — în 
care femeile 1 
mâniei să nu-și 
firme prezența 
viața de zi cu 
a patriei.

Pornind de la 
viziune de 
cuprindere, 
rată în 
realităților 
vorîtă 
gerea 
esenței 
nelor 
tice contemporane, 
secretarul general al 
nostru, tovarășul 
CEAUȘESCU, a pi 
temică lumină vale

fizică reprezintă un sector în 
care tinerele fete, femeile s-au 
afirmat în chip strălucit, re
zultatele internaționale, ca și 
cele interne confirmînd un 
foarte valoros potențial uman.

în- aceste zile premergătoare 
marelui Forum al comuniștilor. 
Congresul al XIII-lea al par-

cii Socialiste” din sportul 
mânesc, cea mai strălucită 
basado re a sportului nostru în 
marea arenă internațională, au 
urcat în număr impresionant

ro- 
am-

Bena DOBINCĂ

(Continuare în pag 2—3)
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CEA.UȘESCU, a pus intr-o pu
ternică lumină valoarea și sem
nificația revoluționară a creș
terii rolului și contribuției fe
meilor in toate domeniile de 
activitate ale țării, a manifes
tării plenare a potențialului u- 
riaș pe care-I reprezintă ma
sele de femei pentru progre
sul națiunii.

Nu încape nici o îndoială că 
sportul, activitatea de educație

tidului, sportivele tării noastre 
își îndreaptă un gînd de fier
binte recunoștință către par
tid, către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, strălucit conducător 
al destinelor partidului șl po
porului nostru, către tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent om 
politic, revoluționar înflăcărat, 
proeminentă personalitate a 
vieții științifice mondiale.

Sportivele din țara noastră, 
al căror etalon este Nadia Co
maneci, primul „Erou al Mun-

LA MIERCUREA CIUC, 0 INTERESANTĂ INIȚIATIVĂ
în cadrul manifestărilor organizate în cinstea Congresului 

al XIII-lea al partidului, din inițiativa Oficiului pentru 
gospodărirea apelor (dir. ing. Caro! Adorjan), la Miercurea 
Ciuc a avut loc o premieră : organizarea în localitate a celui 
dinții concurs de călărie. Desfășurată în fața a peste 7 000 
de spectatori, întrecerea, care a cuprins probe de obstacole, 
a reunit sportivi fruntași de la Dinamo București, Dum
brava Neamț și Agricola Tg. Mureș. Printre ciștigătorii 
probelor s-au aflat Ioana David. Silvana Todea (Dinamo), 
Aurel Cojocaru, Elena Usturoi (Dumbrava), ei oferind pu
blicului frumoase evoluții, care s-au constituit într-o bună 
propagandă pentru echitație. (V. PAȘCANU — coresp.).

BACĂU. ( (prin telefon). 
Dacă miercuri, tn prima zt a 
celei de a 23-a ediții a -Tro
feului Carpați” Ia handbal fe
minin. spectatorii din tribune 
erau cu privirile In sală dar 
cu... urechile la micile radio
receptoare. ascultînd palpitan
tele evoluții ale 
noastre de fotbal 
europene, joi toată 
lor prezenti a fost
spre cele două partide c« e- 
rau cuprinse în programul eta
pei a doua a Întrecerii.

Aceasta st din 
selecționata tării 
buta. de fapt, tn 
orima zi intîlnise
de lunioare a tării) 
adevăratul său debut se făcea 
ioL în compania unei repre
zentative care nu a evoluat In 
prima etapă, cea a Poloniei. 
Antrenorul acestei formații 
Bogdan Cibulski. a avut. deci, 
fericita ocazie de a vedea la 
lucru celelalte participante si 
de a putea da sfaturi utile de 
..ultimă oră” elevelor sale. Ur
mărit cu multă atentie. meciul 
România — Polonia s-a înche
iat cu scorul de 31—20.

Iată acum cîteva consemnări 
de la aceste două partide :

ROMANIA — POLONIA 31— 
20 (13—10), La capătul unui loc 
de mare angajament fizic, ju
cătoarele noastre au obtinut o 
meritată victorie in fata unei 
selecționate outernice. For
mația română a acționat inte
ligent cu frumoase acțiuni ne 
extreme, cu subtile angajări de 
către Oacă si Lunca a eficien
tului ..Pivot” Valentina Coztna, 
cu frumoase și foarte pătrun
zătoare 
trioului 
Marian 
înscrise 
toane de către Oacă 

handbalistele i 
mulțumitor 

victorie.

acțiuni Individuale ale
Verigeanu si 

superbe goluri
Moszi. 

si cu
din suturi surprinză- 

In gene
ral. handbalistele noastre au 
evoluat mulțumitor obtinînd 
o frumoasă victorie. Ele au 
Insă datoria să confirme buna 
comportare din acest meci In 
confruntările viitoare. Să mal 
notăm ca un faot oozitiv că 
in finalul meciului Biol, inlo- 
culnd-o in poartă oe Ionică a 
avut, tn continuare o evoluție 
de excepție aoărînd orintre 
altele si două aruncări de la 
7 m. Punctele au fost marcate 
de : Oacă 9 Moszi 7. Marian 4.

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

Mîine, mult așteptatul meci de rugby cu Frauța

ECHIPA ROMÂNIEI SPERĂ ÎNTR-0 VICTORIE
De acest important eveniment 

sportiv care este, de ani si 
ani, meciul de rugby România 
— Franța ne mai despart tot 
mai puține ore. Iar orebarati- 
vele pentru partida al cărei 
fluier de încenere se va auzi 
mline. la ora 14,30 pe stadionul 
„23 August” din Capitală sînt 
acum practic încheiate astăzi 
fiind ziua unor eventuale ul
time retușuri în ambele tabere 
Oaspeții se îmbarcă la 
in avionul așteptat la
rest! tn iurul orînzului 
vreme ce echipa 
stringe rîndurile 
forțele in aceste 
liniște aparentă.

Mai Înainte, miercuri si joi. 
au fost însă antrenamentele 
rugbystilor români „ca la 
carte” cel dinții cu de toate, 
mai ușor dar la fel de serios.

de angajant celălalt. Miercuri, 
spre pildă s-a lucrat mult cu 
o încălzire prelungită solici
tantă. la început, condusă de

manechine. împrumutate de la 
judo „cerute chiar de băieți, 
spre mulțumirea tehnicienilor”, 
cum ne spune cu file Ovidiu

Paris 
Bucu- 

In 
noastră îsi 
și-și adună 
ceasuri de

Placaje la... manechin, in așteptarea lui Dintrans sau Blanco. 
executate m această fază de Dumitru și Bucan

Foto : Aurel D. NEAGU

Artizanii splendidei calificări de la Atena au cuvîntul

A FOST GREU, PAR CU fiTÎT MAI FRUMOS...
Din vestiarele stadionului o- 

limpic din Atena, fotbaliștii 
Universității au plecat direct 
spre aeroportul din capitala 
Greciei de unde avionul com
paniei TAROM avea să deco
leze și să-i depună, în zorii 
zilei de joi, pe aeroportul din 
Craiova. I-am lăsat să se o- 
dihnească cîteva ore după ma
rele efort și le-am solicitat, 
apoi, primele impresii despre 
splendida lor calificare, obți
nută prin două victorii în fața 
reputatei formații Oiympiakos

Cum este si firesc, primul 
cuvînt i-a aparținut antreno
rului principal Mircea Rădu- 
lescu. după care ne-au vorbit 
si unii dintre merituoșii spor
tivi craioveni care. tată, reu
șesc să demonstreze o dată tn 
plus clasa lor internațională, 
poziția frumoasă cîstigată tn 
fotbalul european.

pentru golul victoriei, înscris de
Telefoto : A. P. AGERPRES

Craiovenii iși manifestă bucuria 
Cirțu in meciul de la Atena

M. RADULESCU : „UN SUCCES
„Așa cum ne așteptam, la 

Atena am avut de disputat un 
meci extrem de dificil. Oiym
piakos aruncind in luptă toate 
atuurile ei. tn prima parte a 
meciului, in'enționind să-și re-

CARE NE REFORTIFICA PSIHIC" 
gleze tempoul, Oiympiakos a 
încercat să ne scoată din dis
pozitiv și printr-o circulație 
adecvată a mingii. Văzînd că 
tactica nu-i reușește, Oiympia
kos și-a pierdut destul de re

pede răbdarea, trecind la un 
joc de angajare a virfurilor cu 
mingi înalte in scopul obținerii 
a numeroase lovituri de colț. 
Spre satisfacția noastră, toți țu-

(Continuare in cag J-3)

căpitanul formației JMircea Pâ- 
raschiv. Compartimentele s-au 
despărțit apoi. Valeria Irimescu 
preluînd „treisferturile” Theo
dor Rădulescu înaintașii îndru- 
mînd cu vorba, dar și cu fapta, 
cu bogata lor stiintă de foști 
internaționali. Prezente mat 
puțin obișnuite oe un covor 
verde de iarbă erau cele două

Marcu secretar responsabil al 
F R.R le-au luat mai întîl. 
in... primire iucătorii din li
niile dinapoi culcîndu-le orin 
placaje mereu mai tari, A- 
lexandru. Paraschiv V. ton.

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag 2—3)

Sîmbătă și duminică, în Divizia ,,A“ de judo

0 RUNDĂ A PARTIDELOR DECISIVE
Cele 18 echipe care alcă

tuiesc noua ediție a Diviziei 
„A” de judo susțin sîmbătă si 
duminică întrecerile din cadrul 
etapei a Il-a. Din totalul ce
lor patru, aceasta suscită cel 
mai mare interes, programînd 
partidele decisive pentru de
semnarea noii campioane. în- 
tr-adevăr, rezultatele meciuri
lor Dinamo București — Steaua, 
Dinamo București — Dinamo
Brașov și Steaua — Dinamo
Brașov, din „zona” de la Bra
șov vor stabili, practic, ordi
nea din fruntea clasamentului, 
în ultimele etape, Dinamo 
București, Steaua și Dinamo 
Brașov vor întîlni, în general,
formații care nu le pot pune 
in dificultate.

La Brașov se vor mai intilni: 
Nitramonîa Făgăraș cu Petro
chimistul Pitești. Dinamo Bra
șov, Steaua și cu Carpați 
Mirșa, Dinamo București cu 
Petrochimistul și cu Carpați, 
Steaua — Carpați, Dinamo 
Brașov — Petrochimistul și 
Carpați — Petrochimistul.

Firește, orice pronostic la 
triunghiularul Dinamo Bucu
rești — Steaua — Dinamo 
Brașov ar fi riscant. In toate 
cele trei formații — singurele 
care aspiră îndreptățit la titlul 
de campioană pe 1384 — con
curează sportivi valoroși, me- 
daliați la competiții internațio-

(CoUtinuare in pag 2—3)



&

I

AFIRMAREA PUTERNICA
A SPORTULUI FEMININ

(Urmare din pag. 1)

treptele cele mai înalte ale 
campionatelor europene, mon
diale sau ale olimpiadelor. Nu 
este, de aceea, o întîmplare 
faptul că, de pildă, 
mele Jocuri Olimpice 
de la Los Angeles, 
sportul românesc a 
comportare generală 
bilă, 14 dintre cele 20 de me
dalii de aur au fost cucerite 
de fete I Amintiri proaspete, 
dar care vor rămîne de neui
tat, splendidele victorii obți
nute de Ecaterina Szabo, Si
mona Păucă, Marlcica Puică, 
Doina Melinte, Valeria Răcilă, 
Anișoara Stanciu și celelalte au 
produs o puternică impresie 
asupra specialiștilor din întrea
ga lume, aducîndu-ne multă 
bucurie acasă.

La aceste mari succese ob
ținute de sportivele noastre se 
adaugă și munca multor spe
cialiste, antrenoare, medici, 
psihologi, activiste care și-au 
pus în slujba binelui și a 
progresului sportului întreaga 
lor capacitate de muncă.

Nu este un miracol dacă ne 
gîndim că marea performanță 
își trage seva din activitatea 
sportivă de masă, din marea 
competiție națională „Daciada”, 
generoasă inițiativă a tova-

la ulti- 
de vară, 
in care 
avut o 

remarca-

rășuluj Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului 
nostru.

Programul de dezvoltare al 
activității de educație fizică și 
sport pe perioada 1981—1985 
stabilește sarcini deosebite pen
tru cuprinderea populației în 
practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice, sportului și tu
rismului. Un loc important îl 
ocupă educația fizică și spor
tul de masă In rîndul elemen
tului feminin, care a luat o 
dezvoltare tot mai mare în 
majoritatea județelor țării.

La marea noastră competiție 
națională „Daciada**. au parti
cipat la întrecerile sportive de 
masă din acest an peste 
3 000 000 de femei (eleve, stu
dente, tinere, fete și femei din 
Întreprinderi și instituții, co
operația meșteșugărească și din 
mediul rural), reprezentind a- 
proape jumătate din totalul 
participărilor pe țară, ceea ce 
dovedește marea atenție care 
se acordă participării elemen
tului feminin la aceste activități.

O altă formă de cuprindere 
a elementului feminin In acti
vitatea sportivă de masă o 
constituie gimnastica la locul 
de muncă, introdusă in peste 
1 300 de unități de profil fe
minin și practicată de peste 
1000 000 de femei. Gimnastica 
la locul de muncă este forma

însemnări la Industria Optică Română
I.O.R. Tren inițiale atît de 

cunoscute nouă si în multe țări 
ale lumii. Industria Optică 
Română, una din marile între
prinderi bucurestene. Am fost 
de mai multe ori la I.O.R. cu 
carnetul de reporter sportiv în 
buzunar si i-am văzut pe ti
nerii de aici — impresionat de 
fiecare dată de priceperea lor. 
de uimitoarea lor măiestrie si 
pasiune în a-si face meseria — 
In laboratoarele de producție si 
i-am văzut si în arena „Da- 
ciadei”. admirîndu-le acolo si 
dragostea lor pentru sport Am 
fost la I.O.R. din nou. Si 
I.O.R.-U1, ca Întreaga țară, tră
iește zile cu totul deosebite : 
inima întreprinderii bate fier
binte, cu putere. în intîmoina- . 
rea marelui Forum al comuniș
tilor. cu tot ceea ce poate fi 
mai de preț — dăruire comu
nistă. hărnicie, autodeoăsire...

Acești oameni in halat alb, 
tineri, tinere, virstnici și-au în
scris cu mîndrie obiectivele, an
gajamentele, realizările pe zed 
și zeci de panouri, cu cifre și 
grafice, ce pot fi văzute pe 
alei. în ateliere. De holuri. 
Toate au ca generic : .Con
gresului al XIII-lea al parti
dului”. Dar mai mult decît 
orice, despre modul cum In- 
tlmpină ei marele eveniment 
vorbesc chipurile lor. lumina 
din priviri, hărnicia miinilor...

.In cinstea Congresului s-au 
realizat angajamentele supli
mentare la toți indicii, au fost

date tării importante eantităti 
de produse de inaltă calitate 
peste plan, s-a realizat planul 
la export eu peste 155 ia sută”
— ne spunea tovarășul Mircea 
Radu, președintele Comitetului 
sindicatului, care ne însoteste. 
La I.O.R. aceste zile sînt de
clarate săptămlnă record in 
cinstea Congresului. Aceasta va 
Însemna produse suplimentare, 
in aparatură cinematografică, 
obiective fotografice, aparate 
optice, aparate dentare In va
loare de peste 6 milioane lei. 
„In această angajare de suflet 
se află, printre fruntași, si 
sportivii noștri : voleibalistele
— în Divizia „B”, fotbaliștii — 
in „Onoare”, handbalistele, șa
hiștii. tenismanli” — continuă 
interlocutorul Facem cunoștință 
cu fruntași tn muncă si in 
sport : maistrul Virgil Dima, 
de la prelucrări mecanice, on- 
ticienii Mi hal Brumă. Aurelia 
Ctmpoieru, C-T.Q-istul Con
stantin Zalt (sufletuL.. turis
mului). rectificatorul Nicolae 
Crieoveaau. Toți angajați In 
săptămîna record !

Pe președintele asociației, 
directorul Centrului de calcul 
electronic Avram Vasile Popa. 
1-am găsit in curte, eu un mare 
grup de tineri si tinere tn ha
late albe : conducea repriza de 
gimnastică la locul de muncă. 
„Ne czonăm plămînii. ne revi
gorăm să ne simțim bine, eă 
avem de lucru serios...”.

Aceștia sînt oamenii da la
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Gimnastica la locul de muncă, introdusă tn peste 1300 de uni
tăți, este practicată astăzi de peste 1.000.000 de femei, consti
tuind un mijloc eficient de refacere a puterii de muncă fi de 
întărire a sănătății, tn imaginea noastră, un instantaneu la Fa

brica de confecții din Arad

cea mai simplă de practicare 
a exercițiiJor fizice, cu efecte 
favorabile asupra sănătății si 
creșterii capacității de muncă. 
Să nu uităm că majoritatea fe
meilor din 
me și soții 
cele mai 
muncă, de 
lungă.

Una 
capătă 
ploare 
gimnastică 
tru femei, 
a ajuns la 
de participante.

producție sînt ma- 
șl că le sînt create 
bune condiții de 
sănătate și de viață

dintre activitățile care 
de la o zi la alta am- 
este cea a centrelor de 

de întreținere pen- 
Numărul acestora 

140, cu peste 30 000 
Demonstrin-

• ••
I.O.R.. In aceste zile, tn orele 
de ktcru. In timpul liber 7 
Vicepreședintele asociației. Vic
tor Ionescu, un tînăr de mare 
suflet, tsl instalează difuzoarele 
statiei sale In cocheta bază 
I.O.R. de lîngă Grădina cu nuci, 
si. împreună cu Ion Matei. Ii 
așteaptă la sport. Au început 
întrecerile campionatului . de 
casă, dotate cu „Cupa Congre
sului” din cadrul „Daciadel“ de
iarr.ă.

Viorel TONCEANU

du-și utilitatea socială, centre
le de gimnastică de întreținere 
trebuie să se consolideze ca 
adevărate nuclee în cadrul că
rora se asigură refacerea or
ganismului, păstrarea unui e- 
chilibru funcțional, a supleței 
corporale, la toate virstele.

în cadrul manifestărilor spor
tive de masă, se cuvine să 
mai subliniem creșterea necon
tenită a inițiativelor valoroase 
pe linia organizării și desfășu
rării crosurilor, întrecerilor de 
handbal, de volei, de popice, 
de tenis de masă, de șah, dru
mețiilor.

In căminele de nefamiliste 
s-au introdus activități spor
tive cu specific feminin, în 
scopul trezirii interesului pen
tru mișcare, pentru sport.

Acum, cînd Întregul nostru 
popor întîmpină cel de al 
XIII-lea Congres al partidului 
cu noi și mărețe înfăptuiri, 
sportivele patriei noastre, acti
vistele mișcării sportive sînt 
hotărîte să acționeze cu fer
mitate revoluționată pentru 
îndeplinirea importantelor sar
cini ce decurg din Mesajul to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive precum 
din proiectul de Directive 
Congresului al XIII-lea 
partidului.

și 
ale 
al

AMPLĂ COMPETIȚIE OMAGIALĂ
A MUNCITORILOR PETROLIȘTI
Oamenii muncii ploieșteni din 

industria petrolului au luat 
parte. pe parcursul lunilor sep
tembrie și octombrie, la o suită 
de frumoase manifestări spor
tive organizate de asociația 
sportivă „PECO” în întîmpina- 
rea Congresului al XIII-lea al 
partidului Zilele trecute, pe 
bazele stației de pomoe Telea- 
ien. au avut loc întrecerile fi
nale. Sute de oameni 
de toate virstele si 
secțiile întreprinderii 
trecut cu entuziasm 
ambiție pentru cucerirea 
lului de cîstigător al 
Congresul XIII' 
fost dotate competițiile de fot
bal. șah. tenis de masă si vo
let In Întreceri, alături de ti
neri amatori de sport, ca ingi
nerul M. Cazacu si operatorul

ai muncii 
din toate 
s-au in- 
si multă 

tit- 
, Cupei 

cu care au

M. Florescu, au fost prezenti si 
numeroși virstnici, cum sint 
maistrul Șt. Irimescu. laboran
tul C. Popa, inginerul Gh. Ai
des sau economistul I. Rusu.

Toți participanta la con
cursuri au găsit în competiție 
un minunat prilei de întărire 
a sănătății 
muncă, de _________ ___ _
creare prin mișcare, de bucu
rie. Rezultatele cele mai bune 
le-au obtinut reprezentanții 
I.T.L.P.P.. ai statiei de pom
pare Teleaien și ai depozitului 
2 Ploiești. Primii clasați au a- 
vut si bucuria obținerii unor 
frumoase diplome si premii a- 
cordate de organizatori — aso
ciația „PECO” si Comitetul 
U.T.C. al întreprinderii.

și capacității de 
destindere si re-

O. BĂLTEANU — coresp.

!
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la CSuj-Napoca, in Divizii

1N OERBYUL ZILEI,
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele

fon). în Sala sporturilor a înce
put joi al treilea turneu al Cam
pionatului național de baschet 
masculin.

DINAMO ORADEA — C.S.U 
BALANȚA SIBIU 96—86 (50—39)1
Studenții au început bine me
ciul, dar, o dată cu scurgerea 
timpului, orășenii au pus stăpl- 
nire pe joc datorită evoluției 
bune a lui Kosa. în eforturile 
sale, el a fost bine susținut de 
Cristea și Gellert și acest lucru 
s-a văzut pe tabela de scor care, 
din min. 6, de la 10—10, a arătat 
în permanență avantaj pentru 
dlnamoviști. Sibienil au avut o 
zi mai puțin fastă, iar eforturl- 
,le și eficacitatea lui Chirilă nu 

au fost suficiente pentru a reali
za mai mult. El a fost sprijinit 
doar de Dăian care, cu 5 arun
cări de 3 puncte, nu a putut 
suplini ineficacitatea celorlalți. 
Au marcat : Kosa 25, Rădulescu 
10, Antochi 13, Castin 15, Gellert 
21, Cristea 12 pentru Învingători, 
respectiv Chirilă 33, Palhegy 9, 
Bleahu 2, Apostu 8. Dăian 25, 
Bretz 9. Arbitri : P. Pasere și 
I. Breza.

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI —

IMUAS BAIA 
36). După O 
studenții lui 
s-au dezlănțu 
victorie clară 1 
evident prinții 
lă ; antrenori 
decizie ai sej 
a lua măsurii 
de a face tx> 
rea echipei, 
cevici 4, M. 
Constantin 7, 
Ionescu 12, A 
Popescu 4, O 
vingători, nd 
FI ore a 9, MarJ 
ciș 11, Mărgin 
Dumitru 18. J 
veszter si D.

I.C.E.D. — 
ȚA 95—81 (51
mei zile a pul 
echipe cu ved 
tivltate în prii 
Constă nț enii I 
prin Tecău, d 
teanu a avut 
care l-a adus 
ce care elevi» 
și Silviu Rotai 
dat pînă la a 
de pe Litoral 
lă si Radu

MECIUL DE RUGBY CU
(Urmare din pag. 1)

Aldea. Marin. Lungu, Vărzaru,. 
Marghescu. Podărescu. Codoi. 
In realitate era manechinul. în 
gînd era Bianco, era Codor- 
niou, era... în vremea asta. 
Theodor Rădulescu comanda 
margine duDă margine, cu a- 
tac la nivelul lui Lescarboura 
si alte asemenea scheme, cu 
Munteanu la repunere, cu Moț, 
Dumitras. Șt. Constantin. L. 
Constantin. Rădulescu. Dumitru, 
Murariu, Caragca. Bucan. Le- 
onte, Melniciuc. Gheorghe în 
cele două linii. Dună margini 
si grămezi. înaintașii trec la 
placaje, trec la manechine, fi
ind rîndul treisferturilor să re
pete o dată si încă o dată, 
fază după fază cu denumiri 
numai de tricolori înțelese.

A urmat, după mai bine de 
un ceas, asamblarea. Echipa 
probabilă atacă, sparring-part- 
neri fiind Podăreseu. Codai si 
Șt. Constantin, ceilalți, adică 
Moț, Gheorghe. Melniciuc. V.

Ion, împingîi 
Iergînd în
Florică Murai 
indispoziție, 
de medicul 7 
si de masoru 
locul lui ai 
în rest „pi4 
aceștia 7 Fu? 
Marin ă cont 
fiind al treib
coul cu^nr.

Aides. W»ce
și M. Margin 
D. Alexandri
madă M. Paa 
treia. Răduleș 
tin — Murar 
ragea si Du 
onte si Buean 
țalonaj. Cei q 
meciuri mari 
dită fiind doa 
onte, un băii 
rind mai biJ 
kilograme, fol 
de Traian Dq 
Steaua de h 
doi pilier! q

DIVIZIA „A“ DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

nale de amploare. La edițiile 
din ultimii ani, lupta pentru 
primul loc s-a dat între cele 
două garnituri dinamoviste. Va 
reuși tînăra echipă a clubului 
Steaua, înființată cu numai un 
an în urmă, să răstoarne su
premația dinamovistă 7

Arbitrii desemnați pentru în
trecerile de la Brașov, care 
vor avea loc în sala Tractorul, 
sînt : M. Platon, I. Papa, GIi. 
Vasile, A. Paul și I. Stoicuț 
(București), M. Popa (munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej), E. 
Fiiios (Alexandria), C. Tistu 
(Iași), Cr. Nicolau (Tg. Mureș) 
și C. Savu (Ploiești).

In Sala polivalentă de la 
Iași vor avea loc partidele : 
Politehnica Iași cu Universita
tea CIuj-Napoca, Constructorul 
Alba Iulia, T.C.I. Oradea și cu 
Constructorul M. Ciuc. A.S.A. 
Tg. Mureș cu T.C.I., Construc
torul M. Ciuc, Universitatea și 
cu Constructorul Alba Iulia, 
T.C.I. cu Constructorul M. 
Ciuc și cu Constructorul Alba 
Iulia, Universitatea cu Con
structorul Alba Iulia șl cu 
Constructorul M. Ciuc. Arbi
tri : C. Ciolan. P. Frăsîna. I. 
Lupescu, O. Coca. Gh. Mișoa- 
gă și V. Tătaru (București), V. 
Jipa (Tirgoviște), I. Dragoș 
(Făgăraș) și C. Frisăcaru (A- 
rad).

Juniorul S 
campionate el 
tant pentru J 

pion național

In Sala spd 
goviște se vd 
ciurile : Oțeiii 
C.S.M. Borzeș 
Metalul Plopd 
C.S.S. 1 Bucul 
dea cu Sparta 
și cu Rapid 
Metalul și ci 
Spartac cu M 
pîd Arad. Ar a 
Toader. A. B 
V. Burlan (F 
(Pitești), I. S 
și I. Roman d 
mie (Ploiești)

La I.M.F. București
Initiatoarea în tara noastră 

a „Cupei anilor I”, catedra de 
educație fizică si snort a I.M.F. 
București (prin cont univ. Oc
tavian JBănătan) a fost si acum, 
la a 27-a ediție a acestei mult 
disputate întreceri a studenți
lor... boboci, desfășurată sub 
însemnele „Daciadei”. printre 
cele care s-au grăbit să o or
ganizeze. Startul a fost dat 
chiar din primele sSptămini ale 
noului an de tnvătămînt. cu o 
participare bună — aproape 
1 500 de student! si studente, 
circa 75 Ia sută din efectivul 
anilor I —, iar finalele pe in
stitut. programate ne excelent 
amenajata bază sportivă a

„CUPA ANILOR I"-1500 DE PARTICIPANT!
I.M.F.. creația beneficiarilor, 
din vecinătatea Complexului 
studențesc Grozăvești, au avut 
loc zilele trecute, reunind cam
pionii si campioanele facultă
ților.

La toate ramurile de sport 
ale Întrecerii. Analiștii și fina
listele au relevat nu numai 
ardoare si ambiție, d si o 
bună pregătire, „unii dintre 
participant fiind in măsură — 
cum remarca asistentul Ion 
Lador. reprezentant al comisiei 
sportive a Uniunii Asociației 
Studenților Comunist! din Bucu
rești — si intre ta vederile 
noastre pentru activitatea de 
performanță**.

Pentru comportam deosebită.

reprezentanții Facultății de 
Medicină Generală au fost răs
plătiți de U.A.S.C. București 
cu diplome si premii ta o- 
biecte sportive, la fel ca si 
sportivii celorlalte facultăți, 
care s-au clasat ce locuri frun
tașe. Să mal semnalăm, in 
fine, eă la reușita Întrecerilor, 
alături de cadrele didactice de 
specialitate (St Birtolon. Ma
ria Bota. Th. Serbăneșcu. N. 
Humă) sl-au adus contribuția 
la reușita acestei acțiuni spor
tive de masă, numeroși tineri 
cu responsabilități ta domeniul 
■portului ta cadrul Asociației 
studenților comuniști pe insti
tut (Lst)

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PHONOSmE INfORMEAlA

CI Ș TIG URILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 NOIEMBRIE : cat. 1 I S 
variante 25’/, — autoturisme 
Dacia 1300 ; cat. ! : 1 variantă 
100% a 25.057 iei șl 11 varianta 
25% a 0.414 lei; cat. > : 0 va
riante 100% a 6.872 lei și 82 va
riante 25% a 1.718 le!; cat. 4:
38.25 variante a Z-654 lei; cat. S :
135.25 variante a 714 lei; cat. 0 : 
205.75 variante a SȘ2 led; cat. X :
1.341.25 variante a 100 Iei.

Report la categoria 1 : 294.7SS 
lei.

Autoturismele „Dada KOO- au 
revenit particlpanțllor : simlo- 
nescu Teodor-Narcls Kent
jud. Dîmbovița, Cișmaș Valeria 
din Brăila, Balgaradean Marian 
din Sighișoara, Tccu L Pavel 
din Pancta și Ioan C. din Bucu
rești.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 7 NOIEMBRIE

1. Dinamo BucA — Girondina 
Bordeaux 1 ; 2. OfympJakos Pireu 
— Univ. Craiova 2 ; S. Lyngby — 
Sparta Pmga a ; 4. Grasshoppers 
Zttrioh — Juventus 2 ; 5. I'rakia 
Plovdiv — Bayern Mtlnchen 1; 
8. Partizan Belgrad — Queen’s 
Park B. 1 ; 7. Bolienulans Praga 
—• Ajax Amsterdam 1 ; 8. Widzew 
Ixxfa — Borussia M&ndienglad- 
ba-eh 1 ; 9. F.C. Stan — Zeleznl- 
dar Sarajevo X ; 10. RSC 
Anderlecht — Florentina 1 ; 11.
T.S.K.A. Sofia — Hamburger SV. 
2 ; ia. AFC 'Wrexham — A.S. 
Roma 1; 13. S.K. Beveren — 
I.FJC. GOteborg 1.

FOND TOTAL DB CtȘTTGUIU: 
740.934 LEI. din care 173.127 lei, 
report Ia categoria 1.

TRAGERE



" de baschet masculin i

D I
|7—65 (36—
behilibrală, 
sărbulescu 
realizat o 
nil trec 
dă diflcl- 
koril de 
latoria de 
Impun și 
| redresa- 

Kova-
4.

3.Au marcat : Păsărică 
22, Marinescu 18. Ivas- 
Ciocan 11, Grădișteanu

6 pentru învingători, 
Cucoș 12, Tecău 4, Ra- 

Mănfeilă 24. Moldoveânu
P.

t: 
ku jr.
Pascu 13, 
inescu 22, 
Lentru în- 
JMarian 8, 
[an 2, Co- 
[ocian 6, 
IE. Szil-
OSSTAN- 
pyul pri- 
față două 
hoasâ ac- 

a țării, 
t primii, 

k Grădiș- 
3 coșuri 
avantaj, 

Berceanu 
mal ce- 
sporttvil 

ti Mănăl- 
kdlștl in

vervă. 
Milialcea 
cencu 4, 
31, Ioan 
respectiv 
du 21, 
13. Spînu 5, Ilucă 2. Arbitri : 
Pasere și A. Niculescu.

ACADEMIA ------------- --------
NIC A FINA
UTEHNICA 
IAȘI 84—78 
frumos, în 
avut o primâ repriză de excep
ție, după care :,s-au culcat" pe 
laurii victoriei, greșeală de care 
au profitat prompt ieșenii. Aceș
tia s-au apropiat amenințător, 
dar atît. Au marcat : Ciminian 
13. Zdrengheea 14. Mădîrjac i®, 
ȘarLl 15, Bărbulescu 9, Neagu 6, 
Vilcinschi 8 pentru învingători, 
respectiv Bahrin 2, Măgrurean 4, 
Dănăilă 11, Takacs 19, Mih&iles- 
cu 20, Tonca 14, Cilibiu 2, Boiș- 
teanu 2, Anton 4. Arbitri : I.
Szabo șt E. Szilveszter.

DINAMO BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
10^—81 (43—41). STEAUA — RA
PID BUCUREȘTI 8a—79 (47—35).

MILITARĂ MECA- 
BUCUBEȘT1 — PO- 

C.S.Ș. UNIREA 
(52—32) Meci foarte 
care bucureștenil au

Paul IOVAN

I
I
I
I
I
I
I
I
I

>
: sau a- 
azonului. 
o ușoară 

primire 
ieracopol 
Nan. In 

ILumitras. 
Fne sint 
'odoi (Al. 
n tindere, 
it la tri-

bschidere
Ia gră- 

I linia a 
Constan- 
loua Ca- 
seri Le- 
aeanu la 
ku multe 
ire. ine

lul tc- 
k. cintă- 
[sută de 
pnstanta 
Ivîrsit la 
sdulescu. 
Intru un

pilier de azi și de mține, Codoi 
revine ta națională după patru 
ani, cîți au trecut de la me
morabilul 13—13 din Irlanda, 
în fine, Lungu e mai cunoscut 

pe centru, dar a jucat și aripă, 
iar Laurențiu Constantin poate 
fi la fel de bun in linia a doua 
sau, ca acum, la închidere.

Cade înserarea, dar pasele 
continuă să curgă. „Am revăzut 
meciul nostru de la Toulouse, 
spune, mai degrabă pentru sine. 
V, , Irimescu, am urmărit înre
gistrările turneului francez In 
Noua Zeeiandă. Știm bine unde 
am greșit noi. știm bine unde 
sini pcnetrabili valoroșii noștri 
adversari. Știm bine ee avem 
de făcut 
revanșă !“ 
Murariu. unul dintre tacercatii 
noștri rugbyști. spune, cu con
vingere. cu suflet : „Trebuie să 
nu-i lăsăm pe francezi să se 
desfășoare. Victoria poate fi a 
noastră, trebuie să fie a noas
tră. Am muncit prea mult pen
tru a se întîmpla altfel...". Si 
Iotul s-a grăbit la videore
cording, spre a-1 mai vedea o 
dată De Dintrans, Gallion sau 
Sella...

oentru mult dorita
Auzindu-1. Florlcă

I
I
I
I
I
I
I
I
I

decis din păcate !

neprevăzutul duel Specht-Orac

jucător.

com-

jucători din 11- 
spre atac. E si 

mijlocaș Augustin, 
vîrf. post în care

dar, in cele din urmei, a
DINAMO A AVUT CALIFICAREA ÎN MINĂ

Ștacheta era. intr-adevăr, 
foarte sus... După Hamburg, 
după Dinamo Minsk, mai ales 
ducă Liverpool, meciul tur cu 
bara aceea de răscruce a Iui 
Augustin...

Ștacheta era foarte sus. Cei 
60 000 din tribune si milioanele 
de telespectatori asteotau vic
toria si calificarea tn virtutea 
unei frumoase inerții... Mai era 
si gîndul că Girondina din 
Bordeaux nu sint o echiDă de 
talia lui Inter. Hamburg sau 
Liverpool... 
bun al tui 
deaux...

Dar n-a 
tr-o perioadă cînd aceste 
europene depind de tin gol si 
chiar de unul teoretic (ne gîn- 
dim la clauza golului dublu in 
meciul afară), desprinderea de
pinde uneori de un moment sau 
două, asa cum a fost si In 
acest meci revanșă.

Sigur că problema de fond 
e aceea a ratărilor. Ratări 
mari, in situații bune. Si e 
bine să ne gîndim că miercuri 
aceste ratări au fost nu doar 
rodul emotivității, ci tn Drimul 
rind al unor vechi deficiente 

la 
pe 
eu 

net

Mai era si
Dinamo la

ieșit nimic...

locul 
Bor

In-
cupe

la capitolul șut (sau eap) 
poartă. (Cineva spunea 
bună dreptate, că Dinamo 
un Du du ’81. ar fi dstigat 
meciului cu Bordeaux).

Ajungînd aid. să ne eîndim 
că. fată de anul trecut, deosebit 
de solicitant. Dinamo nu a pu
tut realiza Întăririle de efectiv 
care să susțină o evoluție as
cendentă. Tulba este ta conti
nuare. un jucător cu numărul 
14 sau 15 pe spate, iar Suciu. 
un fotbalist plăcut la vedere, 
nu are tacă disciplina aspră a

lui Țigana, un mare ______
ale cărui forțe sint dăruite ex
clusiv echipei, dovadă si faptul 
că miercuri s-au schimbat trei 
jucători Ia marcaj pentru a-1 
neutraliza pe cel mai bun pro
dus al fotbalului din... Mali. 
Dacă la acest stătu quo (la 
capitolul efectiv) mai adăugăm 
comparația 
nat cuplul 
meciul cu 
„reușit" să 
pe .23 August1 
limpezesc.

Cu toate acestea Girondins 
i-au temut mult de Dinamo. 
Asta s-a văzut chiar din start, 
cind echipa noastră surclasase 
Jl“-le lui Jacquet Drin forță 
vigoare si elan. Dar ritmul nu 
a putut fi susținut A urmat 
bătălia celor două grămezi, ta 
care cvartetul dinamovist (Red
nic — Dragnea — Andone — 
Orac) a cedat treptat, făcind 
ca jocul să «e echilibreze.

Revenind la efectiv, să sub
liniem faptul că in această bă
tălie a grămezilor, care decide 
deseori, 
a avut doi fundași. Rednic si 
Andone. ultimul fiind Însărci
nat exclusiv cu marcarea tai 
Dieter MUller. în aceste con
diții - 
namo 
(care 
bun) ___
11 privește pe Orac. unul din
tre favoritil tribunelor, el a 
decepționai, nefiind nici înain
tașul de la eare se așteptau 
execuții tehnice decisive, nici 
mijlocaș. Miercuri. Orac ne-a 
amintit doar faptul că a fost 
fundaș... încă un fundaș... SI 
pentru că am ajuns aici, o

între ce a insem-
Augustin-Orac 

Hamburg si ce 
fie in nocturna 

lucrurile

Ia 
a 

de

-mijlocul" dinamovist

linia mediană a lui Di- 
3-a redus la Dragnea 

a avut un start foarte 
si la Rednic. In eeea ce

1A FOST GREU,
■ - X. *

DAR CU ATÎT

constatare. Actualul lot al e- 
chipei campioane a oromovat. 
vrînd-nevrînd 
niile dinapoi 
cazul fostului 
care a ajuns _____
a avut un randament de mare 
eficacitate deseori, un randa
ment care scade însă cînd a- 
oare necesitatea locului 
binativ.

Sigur că. scriind toate 
tea. nu uităm că Dinamo 
rut meciul- în mină, cum 
spune. Au fost în mari situații 
de gol si Dragnea. si Augustin, 
si Rednic. ca să nu mai vorbim 
de Orac. Cu alte cuvinte, e-

aces-
a a-

se Fundașul Specht degajează in 
ultima fracțiune de secundă, 
printr-o , foarfecă" spectacu
loasă, balonul care se îndrepta 

spre... 2—0

Nu ea fi nici de data aceasta., 
incredibil din mijlocul careului !

china a adus multe mingi „la 
bătaie'1. Dar se simte. In gene
ral. un minus tehnic -la trans
formare". Rednic mai are mult 
de tnvătat la lovitura cu capul, 
condiție obligatorie In noul său 
post de mijlocaș maratonist. cu

MAI FRUMOS...

2—0, pentru că Orac ratează 
Fotografii : Aurel D. NEAGU

(Urmare_din pag. 1)

cătorii s-au angajat exemplar 
la aceste dueluri aeriene, res- 
pingînd, la frunte cu Lung, 
toate tentativele lor. Precum 
ne-am propus, echipa a ieșit 
eu bine din forcingul impus de 
Olympiakos ți, printr-o schim
bare rapidă a direcției de atac, 
ea ți-a creat eîteva situații fa
vorabile de • tașerie. Remarc 
întreaga echipă pentru modul 
ta care < aplicat tactica spe
cifici unui joc de mare miză 
și in condiții de deplasare. 
Este meritul tuturor componen-

ȘTEFANESCU : «AM ÎNVINS UN
INTIMIDARE"

țUor ei, acela de a fi redus 
la tăcere o galerie de mare 
temperament, alcătuită din 
S0 000 de suporteri, ți care a 
constituit un important factor 
de dinamizare a jocului M 
Olympiakos.

Venită intr-un moment de 
răscruce pentru echipa noastră, 
calificarea ta turul IU al .Cu
pei U.E.F.A." are darul să o 
refortifice psihic ți, ta același 
timp, si descrețească frunțile 
inimoșilor iubitori ai fotbalului 
din Bănie. Aștept eu speranțe 
tragerea sorților 
al IlI-lea*.
ADVERSAR CARE

pentm turul

A JUCAT LA

(stingă), medaliat cu bronz la recentele 
i Spania, va avea un meci foarte impor- 
Dinamo București), cel cu multiplul cam- 
3ani (Steaua). Foto : Ion MIHĂICA

I
•e

n Tîr- 
a me- 

cu 
Arad,

Spartac 
I Ora- 
C.SJW.
l. cu 
Oradea, 
m Ra-
ac. Tr. 
urești),
Mareș
Er3s, 

3. Eri-

apariții frecvente la finalizare. 
Orac. de asemenea, un adevă
rat maestru al loviturilor li
bere. nu se simte în largul său 
Ia șutul din fază, el căutîn- 
du-si prea mult stingul. iar a- 
cest lucru nu-i Drea reușește, 
pentru că aria lui nu e Drea 
întinsă. Iar dacă vrei să anartii 
familiei din care fac parte un 
Bălăci sau un Hagi. e nevoie 
să uiți că porti „11“ ne spate. 
La acest capitol al finalizării, 
o ultimă observație. Avînd doar 
doi suteri în 
Si Dragnea). 
nevoie si de 
la numeroase 
dificultate de 
în „tara nimănui11.

Revenind la ansamblul celor 
210 minute, putem afirma că 
Dinamo a fost cel nutin egala 
girondinilor, chiar si în condi
țiile scăderii de formă a lui 
Orac și Augustin. Simplifirfnd 
lucrurile, se poate soune 
soarta calificării a fost 
tn neprevăzutul duel 
Specht. „ll“-le nostru a 
dut o mare ocazie la 
deaux si una imensă la 
resti cu același autor : 
Specht a salvat un gol 
făcut si a exploatat la 
mum. pe contraatac, momentul 
de uitare al fundașilor noștri 
centrali, obsedați de ratarea la 
noarta lui Dropsy.

Ca orice duel la un asemenea 
nivel internațional dubla man
șă cu Bordeaux va fi. desigur, o 
temă de meditație pentru foarte 
tinerii antrenori Dinu si Mul- 
tescu.

mult să reedităm comportările 
bune din edițiile trecute ale 
cupelor europene. Sigur că asta 
depinde de noi, In primul rind, 
dar și de șansele pe care ni 
le vor oferi sorții, pentru că 
am văzut ce echipe s-au califi
cat, și toate sint foarte puter
nice. Numai cu Anderlecht n-aș 
vrea să cădem in optimi!

Revenind la partida eu O- 
lympiakos, to fața căreia am 
eițtigat pe deplin meritat, vic
toria noastră surprinzînd pe 
mulți, trebuie si mai spun că 
apărarea a Jucat de nota 10. 
Practic, eu am avut doar vreo 
trei-patru mingi grele. Foarte 
bine a Jucat și Hnia de mij
loc ; U remarc pe Mănăilă, bă
tăios, eu mare capacitate de 
efort, el suplinind bine și ple
cările in atac ale fundașilor. 
Atacul ar mai fi putut înscrie, 
dar a ratat. A ratat Sorin (n.n. 
— Cirțu), dar poate să mai și 
rateze dacă înscrie goluri ca 
cele cu Betis și Olympiakos, 
pentru că să na te uite ei 
ne-am calificat cu golurile lui 
și toate au fost niște goluri de 
senzație*.

echiDă (Augustin 
parcă ar fi fost 
șutul lui Movilă 

minei resoinse cu 
apărarea franceză

că 
decisă 
Orac- 
pier- 
Bor- 

Bucu- 
Orac 1 
ca si 
maxi-

paie la tnij-.Mulți nu ne acordau nici o 
șansă la Atena ți iată ei i-am 
contrazis. Am tnvins pe Olym
piakos și pe teren propriu, pe 
un stadion ce poate fi compa
rat cu un... cazan eu smoală 
ta clocot. A fost o atmosferă 
incandescentă, efit ta tribune 
cit și pe teren, acolo unde 
adversarii noștri au făcut to
tul ti obțină calificarea, prac- 
ticind un joc extrem de dur, 
la intimidare. Au fost minute 
extrem de grele la începutul 
partidei, pe care le-am depășit. 
Insă, stopind furia gazdelor 
printr-o buni țesături de pase, 
dublată de surprinzătoare și ra
pide schimbări ale direcției de 
atac. Așa 
și golul 
Cirțu, in

reușit schimb de 
locul terenului, Geolgău a fost 
lansat pe partea dreaptă, a 
urmat învăluirea, centrarea îna
poi la Cirțu, care a tnacris ca 
măiestrie, tn colțul scurt, rur- 
prinzindu-l pe picior greșit pe 
Sarganis. Marele nostru atu ■ 
fost, insă, exemplara mobilizare 
■ tuturor Jucătorilor, dorința 
comuni de calificare. Acest nou 
succes al Universității Craiova 
s-a putut realiza și pentru ci, 
exceptindu-l pe Bălăci, rm reu
șit să prezentăm formația stan
dard, demonstrind ci dispunem, 
ta continuare, de un „11“ va
loros, 
aducă 
faeții 
teri*.

ICLASAMENTUL
4 4
4 4
4 4 
4 4
4 3

1. Dinamo Buc.
3. Steaua
3. Carpați Mtrșa
4. Dinamo Brașov
5. Constr. M. Cluc

Nltramonia 
„Poli- Iași 
A.S.A. Tg. Mureș 
T.C.I. Oradea 
Constr. A. Iulla 
Rapid Arad 
Rapid Oradea 

. Oțelul TIrgoviște
14. Petrochimistul
15. ,.U“ Cluj-Napoca 
1«. Metalul Plo-penl
17. C.S.M. Borzeștl
18. Spartac C.S.Ș. I

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

a
1
3
3
3
4
4
4
4

31— 3 4
32— 8 4
10— 5 4
18—ÎS 4
15— 6 3
M— 7 3
18—10 3

3
1
3
1
1
1
1
0
0
o
o

15—11 
14—13

»—14 
ia—15 
i«—1« 
io—îs

8—17
8—18
«—19
3— 16
4— 21

Jucați din vreme numerele 
preferate !
FIECARE BILET - O ȘANSA 
DE A CIȘTIGA :

® Autoturisme „I 
1300“ la ambele faze 
tragerii

0 Importante sume 
bani

O Excursii în R. P. 
garâ
Se atribuie ciștiguri și 
hanțelor cu 3 numere 
18 sau 24 extrase.

® La 7 extrageri in 2 
ze, cu ur> total de 6<5 
mere.

ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE : simbătă 10 noiem
brie 1981.
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loan CHIRILA

am obținut, de altfel, 
victoriei, înscris de 
minutul 75 : după un

CIRȚU : .CA IN SE
Sorin Cirtu este unanim _ 

preciat ca unul dintre cel mai 
buni jucători ai partidei de pe 
stadionul olimpic din Atena. 
„Se pare că am făcut un meci 
reușit, ne-a spus eL Mă bucur 
enorm că am reușit să înscriu 
din nou, cum am făcut-o și in 
meciul-tur. Dacă mă întrebați 
care a fost principala noastră 
armă in partida de la Atena, 
vă răspund ci a fost excelentul 
joc de pase făcut de întreaga 
echipă. Știam că Olympiakos 
se va năpusti asupra noastră, 
că se va arunca ta atac, dor
nică ,ă refacă diferența de un 
gol. tn toate antrenamentele de 
pregătire a partidei, am insis
tat pe circulația balonului, a- 
dică pe liniștirea jocului ad
versarilor prin rapide și repe
tate schimburi de minge. Am 
reușit si ne punem planul in

a-

care este capabil . 
ți alte asemenea 
inimoșilor noștri

si mai 
, satis- 
supor-

mult,aplicare șt, ceva mai 
descumpinindu-i pe adversarii 
noștri prin asemenea manevre, 
am ajuns să avem adeseori oa
meni liberi ta pozițiile avan
sate ; așa au rezultat numeroa
sele contraatacuri și situațiile 
de marcare de care am bene
ficiat. Făcind o comparație cu 
adversarul anterior, Betis Se
villa, cred ei spantolii alcătu
iesc un „unsprezece* mai pu
ternic. Dar, la Atena, am avut 
marea dificultate de a înfrunta 
și dezlănțuita galerie a iui O- 
lympiakos. Îmi place să com
par seara de miercuri cu cea 
de la Leeds, de acum cinci ani, 
cind Universitatea Craiova lupta 
să-și croiască un drum în a- 
rena internațională. Acum 
străduim să ne confirmăm 
ziția cucerită in fotbalul 
ropean".

ne 
po- 
eu-

LUNG : „NUMAI CU ANDERLECHT SA NU CĂDEM t‘
acest sezon am jucat cu o e- 
chipă completă. Sintem cu toții 
ta creștere de formă șl sper

„Victoria noastră de la Atena 
se datorează, mai intîi, faptu
lui ci pentru prima dată to

In prima partidă amicală

ROMANIA-BULGARIA (juniori ’87)0-1 (0-0)
SIBIU, 8 (prin telefon). După 

un joc de factură tehnică mo
destă, disputat pe stadionul Șoi
mii, din localitate, oaspeții, de
monstrind o pregătire mai bu
nă. au ciștlgat cu 1—0 (0—0), de
și din mln. 56 au evoluat in ze
ce jucători, mijlocașul Vldov fi
ind eliminat pentru joc dur, 
după ce primise cartonaș gal
ben. Juniorii noștri (antrenor : 
Costlca Tonta) au evoluat mo
dest, au acționat lent și au co
mis nenumărate greșeli tehnice.

Reprezentativa României a în
ceput timid, fundașii fiind de
pășiți de acțiunile rapide 
oaspeților, purtate mal ales 
dreapta, unde Mihailov a trecut 
cu ușurință de Bunaciu. O dată 
cu «curgerea timpului jocul s-a 
mai echilibrat, dar s-au creat 
puține faze periculoase. In mln. 
18, Condurache. de la 10 m, a 
șutat pe Ungă poartă, pentru ca 
după trei minute oaspeții să 
beneficieze de o bună situație, 
dar balonul a ieșit afară, por
tarul Bia-o aKfndu-se inoportun la 
18 m. Cu două minute înainte 
de pauză, Cocșn. de-abia intrat 
pe teren, expediază o .bombă “ 
da la vreo 38 m. respinsă ta 
corner, cu un reflex de ultim 
moment, da portarul Drasov.

ale 
pe

După pauză (s-au jucat două 
reprize a cite 45 minute), repre
sentative României cedează la 
prima acțiune a jucătorilor bul
gari : In min. 52 TOMOV la o 
acțiune pe cont propriu, ajunge 
la marginea careului de 16 m șl 
șutează puternic, pe jos (și pe 
»ub portarul Biro) s 0—1. în con
tinuare, juniorii români, 
superioritate numerică, 
obțin clteva lovituri de 
au o bară (prin Erdel), 
Dial atlt I

A arbitrat 
Teodorescu.

ROMANIA: 
3® Drăghlci). _ .
46 Zimmerman), Bunaciu 
32 Bondar) — Stere _ (mln. 
Cocan). 
83 Mistode) 
tele, 
lan).

BULGARIA : Dragov — Gheor- 
ghlev (mln 46 lliev). R. Stoia- 
nov, S. Stoianov. Antonov — Vi
dov, Klrilov, Hr.lstov — Mihailov 
tmln. 48 Panov) Parmatov (mln. 
77 Stamatov), Tomov.

Simbătă. la Clsnădle, de la ora 
14, se va disputa a doua partidă.

Fompîliu V1NTILA

foarte bine

aflați in 
domini, 
colț șl 
dar nu-

Cristian

Biro — Balaj . (min. 
Naghl, Magda (min. 

— (min.
40 

Avramescu. Erdei (mln. 
Alexandru, Scta- 

Condurache (min. 64 Bă-



TROFEUL CARPAII"TI
(Urmare din pag. I)

Cozma 4. Veri geana 3. Lunca 2. 
Torâk si Ștefanovici centru 
România. Kaminska 7. Kaleta 4, 
Samistowska 3. Niewiearowska 
2, Zwzwosko 2, Golik si Tob- 
jasz — Polonia. Foarte bun ar
bitrajul ..perechii" Peter Ran
chfuss si Rudolf Buchda. ambii 
din R. D. Germană.

PROGRAM : ORA 17 : Roma
nia junioare — Ungaria ; ORA 
18.30 Polonia — Bulgaria.

ROMANIA (JUNIOARE) — 
BULGARIA 19—23 (7—12). De 
nerecunoscut. în orima repriză, 
tinerele noastre handbaliste 1 
După evoluția mai mult decit 
promițătoare din etana inaugu
rală. iol ele au acționat statie 
In atac fără orizont, mingea 
pornind oriunde, numai spre 
poarta adversă nu. In fata ti
ne! echipe a Bulgariei care nici 
ea nu a etalat forma bună din 
ajun elevele antrenorului Bog
dan Macovei aproape că s-au—

„bătut" singure ! Au fost nu
meroase momentele cînd. aflate 
In fata porții adverse si avînd 
„culoare" ideale de sut. Panait. 
Laszlo. Topea si colegele lor 
au ezitat să arunce, astfel că 
jucătoarele bulgare, mai decise, 
mal prompte, au profitat de 
ocazie si au înscris gol după 
eoL Abia ta min. 40 tînăra 
noastră echipă fl-a revenit ri 
a marcat 5 goluri unul după 
altul, aduci nd scorul de la 10— 
13 la 15—18 (min. 49) I Juni
oarele românce vor domina in 
continuare, dar nu vor mai pu
tea reface o situație compro
misă în prima repriză. Au mar
cat : Popa 3. Laszlo J. Romete 
2. Manea 2, Topea 2. Borieeaaa. 
Nlsipeann. Panait si Bar toi — 
România junioare. Eneva *, A- 
lexieva 5. Stolanova 4. Stan- 
eeva 4. Todorov*. Hristova 
șt Tankova — Bulgaria. Au 
condus : J. Ambra» si 9. Gulaș 
— Cehoslovacia.

ETAPA AGITATA IN CUPELE EUROPENE
@ Laureatele ediției 1983—84, F. C. Liverpool, Juven
tus ți Tottenham îți continuă cursa Q Azi, la Zurich, 
tragerea la sorți in „Cupa U.E.FJL”. Q Sferturile 

de finală din GC.E. ți Cupa cupelor — în 1985.

AU RÂMA5 IN ÎNTRECERE

ILRNEBL ECHIPEI HASCTLM HANDBAL

i r. p. uimii Di TA DA N«A5TDĂ

Azi, la Galați, primul meci amical de box

ROMANIA R. D. GERMANA (j)
Astăzi, de la ora U, robito

rii boxului din Galați 'rae ■* 
vea prilejul sâ asiste la pri
ma confruntare amicală rio-tee 
selecționatele de rzniari ale 
României gî R- D. Germane, 
privită cu deosebit interes de 
tehnicienii celor dauă federa
ții. ta perspectiva p~=rrăru 
celor merituoși In primele gar
nituri. După cum ne-a infor
mat antrenorul Euge» Furesx. 
care răspunde ta cadrul anin 
colectiv de pregătirea tensiJor 
noștri pugilisti. a fost ilrătteU 
o formație vaioroosă. cu msxîțî 
boxeri care promit Iată eucn-

după prelungiri, deși a pierdut 
ca 3—1 ta țața belgienilor de la 
Beveren. dar golul marcat in de
plasare de Petersson (mdn. " 
fost botăritor. Juventus — 
nătoarea titlului ta „Cupa 
lor- — a învins la ZOrlch pe 
shoppers (4—2), după ce a 
gat șl ta Torino cu 2—6. Din nou 
Platini > excelat prin cele două 
goluri marcate tn 
minutele a șl 85 
— ultimul din pe
nalty. Remarcabile 
sint șl 
obțimrte 
thlnallcos 
Llnfleld, 
gazdele au 
ca 3—0) șl a Spar
tei Prag» care a în- 
vlna. ta Copenhaga, 
pe Ltagby cu 1—1 
(ta tur 6—6).

In „CUPA CUPE
LOR" s-aa consem
nat trei victorii ta 
deplasare (LS. Ro
ma 1—6 ta Wrexham 
prin golul tal Gra
ziani; Dinamo Mos
cova 1—0 ta Malta, 
șl cea mal mare 
surpriză oferită de 
mat puțin cunoscu
ta formație din 
Grecia, Larissa, vic
torioasă ea 1—6 ta 
fața cunoscutei •- 
chlpe elvețiene Ser- 
vette Geneva). Plin 
de dramatism a fost 
jocul de ta Cracovia 
unde Wlsta a pier
dut eatiricarea fa 
fața lut Slttard (O- 
laăda), grație golu
lui marcat de oas
peți, chiar ta mi
nutul 1 prin Hoyer. 
Scor »—l pentru gi 
6-S).

51 CX3A*. 
de teatru' 
Belgrad t 4—6 ea Q. P. Rangers, 
după ce englezii ciștlg.-seră pri-

rezultatele 
de Pana- 

(3—3 ta 
după ce 

condus

AGENȚIILE DE PRESA

CUPELE EUROPENE
LA BASCHET

Zcraa Catura s cmriribMS 
Ctisiv ta calificarea ecÂrpei 
boss Z:y-eb ia rirral J 
C.C-E. ''Fază dia raecriU 

H.VMKT Hetatab)

de- 
cv-

•l 
cu

2

2
g

• OR11ATAKLA SUBMAlIXă «sae □ ra
mură relativ nouă a natațtai. o AaripBa* 
fără spectatori dar eare oferă praetieanO- 
lor sA' reale satisfacții- Evident. pectra a 
te putea descurca ta necunoscutul aface
rilor. sportivii respectivi trebuie să afbâ • 
sănătate de fler $1 o pregătire frică pe 
măsură. Recent a avut loc te R.D. Germa
nă o nouă ediție a ane! competiții tater- 
raționale pe cale de • deveni trg/4-ti-mal» 
Victoria a revenit echipei Uniunii Sorta
ți e care a ocupat primul kxx pentru a 
■ 3-a oară consecutiv. Ea a foot urmată de 
formațiile Cebos’.ovaciel Ungariei. A’astriet 
Suediei etc întrecerea tn-ti-rirtajita » loot 
cîșțigată de Natalia Salmina din Smolensk 
șl Anatoli Dalidovicl din Tallin 0 TELE
VIZIUNEA americana pregătește na 
film dedicat lu: Johnny Weismuller, cri 
mal faimos dintre lnterprețll pe ecran, al 
lut Tarzan ..omul-malmuță". Weismuller a 
murit anul trecut, la Acapulco, in vlrstă de 
79 de ani. Mai înainte de a fi devenit actor 
ie cinema, Weismuller a fost un mare 
înotător, campion olimpic (100 m liber — 
59.0 în 1920 și 58,6 în 1924 și 400 m liber — 
5:04,2 în ‘
mondiale 
pion al 
născut la
PARTIDE . ___  ■ _ ________ _ __
cadrul competiției dotată ou ."cupa Cana
da" formațiil Uniunii Sovietice șt Cana
dei au ridicat la 164 numărul meciurilor 
dintre cele nouă formații. Primul joc a 
■>vut loc >a C.M. de la Stockholm, tn 1954. 
ti victoria a revenit, surprinzător, hochelș-

1924), a deținut 69 de recorduri 
și a oîștlgat 52 de titluri de cam* 
S.U.A. Acest mare sportiv r-a
Timișoara! • CU CELE DOUA 
desfășurate, în septembrie, tn

DE LA ATENA

• CV

PATEU ANI ta slut niT'rrr 
(născut ta I labe ÎMI) 
celor mal bani juniori americani. pe loool 
opt ta 166 m (16.11) * pe local patra ta 
săritura ia lungime (Kll ta). Rezultateie 
au fost sensibil ameliorate ta anH urmă
tori. • HENRI BONO (Kenya). todlacirtabB 
unul dintre oe mal renumițl alergători de 
fond din lume (a deținut recordurile mon
diale la 3 006 m — T-.HJ. 5 6M m — 
13:08.4, 10 006 m — ZV.tl.S fl J 000 m obst 
— 8:05.4), In vîrstă de 32 de ani, n-a con
curat ta J.C ’84 așa cum tșl propusese, 
deoarece, din cauza consumului exagerat

98) a 
dețl- 

cupe- 
Gras- 
dștl-

din echipa iugoslavă au fost ell- 
mlnați de pe teren (Milenkovid 
min. 35, Desnica min. 75 și Ticld 
min. 88) I Pentru madrUienl go
lurile au fost marcate în supe
rioritate numerică de către Jua- 
nito (min. 68, din penalty). Sau- 
tillana (min. 80) șl Valdano (min. 
82). Vom mal consemna alte douA 
calificări în prelungiri, (urmate 
de penalty-uri) în care Dinamo 
Minsk a scos din cursă pe Spor
ting Lisabona, iar fruntașa cam
pionatului cehoslovac, Bohemians 
Praga, pe lidera primei ligi o- 
landeze Ajax. Și un scor puțin 
scontat : Anderlecht — Fioren
tina 6—2!

O /azi din meciul dintre Austria Viena ți 
Dynamo Berlin (3—1) In „C.C.E.". în prim 
plan, Mustedanaglci (tn tricou alb) urmărit de 
fundațul berlinei Trieloff.

Telefoto : A.P. — AGERPRES

tată-ne ajunai ta „CUPA
O veritabilă ..lovitură 
a furnizat-o Partizan

DESPRE MECIURILE
Șl BUCUREȘTI

(AGERPXES)
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$

B

I

I
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Partida retur Videoton — Pari» 
SL Germain, din cadrul 16-lmllor 
„Cupei U.E.F.A.", întreruptă teri 
din cauza cețll. la scorul de 2—0. 
s-a rejucat astăzi la Șzekesfeher- 
var ș, s-a încheiat cu victoria 
formației Videoton, care a cîști- 
gat cu 1—0 (0—0). Punctul Învin
gătorilor a fost marcat de Mi
lei (min. 54). învingătoare și în 
partida tur '4—2) echipa ma
ghiară s-a calificat ta " 
cupei.

Azi la Zurich se va 
la tragerea la sorți doar 
pa U.E.F.A.", orllej cu care vom 
afla cine va ti adversara din 
„optimi" a Universității Craiova!

8-lmile
process 
în „Cu-

Ion OCHSENFELD

TELEX • TELEX
HANDBAL 0 Ediția din acest 

an a „Cupei Polare", rezervată 
selecționatelor feminine, are loc 
tn orașul norvegian Trondheim, 
ta prima etapă s-au Înregistrat 
rezultatele : R F. Germania — 
Franța 31—13 (9—5), U.R.S.S. —
Olanda 24—12 (14—8) și Iugosla
via — Norvegia 35—28 (14—14).

HOCHEI PE GHEAȚA 0 La 
Turku, In Finlanda, s-a disputat 
meciul amical dintre primele re
prezentative ale Cehoslovaciei și 
țării gazdă. Victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 4—3 (0—1. 
3—2, 2—6). 0 La Bordeaux a
avut loc partida revanșă dintre 
echipele Franței șl Olandei. Au 
Învins hochelșlll olandezi cu 4—3 
(1—L 2—e 1—2).

HOCHEI BANDY 0 La Kart- 
stadt, ta Suedia, ta cadrul finalei 
„Supercupei Internaționale", echi
pa sovietică „Enisei" din Kras- 
noiarsk a învins formația local» 
„Bo’.tlk- cu 3—2 (1—1).

ȘAH 0 După cinci runde, ta 
medul care opune selecționata 
Iugoslaviei unei reprezentative a 
Asiei, scorul este de 16—6 (5 par
tide întrerupte) ta favoarea Jucă
torilor iugoslavi. La individual 
cri mal bun rezultat l-a obținut 
marele maestru VeHmlrovld. car» 
a totalizat ptaă acum 3,5 p (1).

TENIS 0 La Londra, ta turneul 
da ta Wembley, in primul tur 
s-sa mal înregistrat rezultatele 4 
Connors — Leconte I—2, 7—6, P. 
Fleming — Soares 6—3. 6—2 Ge- 
rutadtis — V. AmrltraJ 4—6. 6-4. 
6—4, Lendl — Dowdeswell 5—a, 
6—4. Smld — T Wilkinson 6—3, 
6—4 ; ta turul a! doilea : Forget 
— Becker s—2, 7—3, Motta —
Sundstrom 6—2, 6—4, Gomez — 
Flbak 7—6 6—1.

TENIS DE MASA 0 In turul 
HI al „Ligii europene", la Stock
holm, Suedia a dispus de Anglia 
ca 6—2 iar la Salgotorjan (Un
garia), Cehoslovacia a tnvtns Un
garia cu 4—3.

VOLEI 0 La Tokio s-au dispu
tat primele jocuri din cadrul edi
ției a 3-a a „Cupei Japoniei" re
zervată echipelor masculine, tată 
rezultatele : U.R.S.S. — Bulgaria 
3—0 (11. 7 4) S.U.A. — Coreea
de Sud 3—0 (10. 9, 6), Polonia — 
Mexic 3—1 (5. 7, —12, 12) și Ja
ponia — R. P. Chineză 3—1 (10. 
—9. 13 5).
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