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iN PREZENȚA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUSESCU 
IERI A AVUT LOC CONFERINȚA 

ORGANIZAȚIEI DE PARTID 
A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Tn prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, vineri, 9 noiembrie, a 
avut loe Conferința Organiza
ției de partid a municipiului 
București — moment politie de 
importanți majori ee se inserie 
in larga activitate, tn atmosfe
ra de vibrant entuziasm șl 
Înaltă răspundere trăită de În
tregul partid tn aceste zile 
premergătoare Congresului *1 
XlII-Iea.

Participarea tovarășulal 
Nicolae Cțaușesea la Confe
rința organizației comuniștilor 
din Capitală — nonă și grăi
toare mărturie a grijii cu care 
acționează permanent pentru 
întărirea forței politice și or
ganizatorice a partidului nos
tru, pentru creșterea rolului 
său conducător, de centru vi
tal al întregii noastre națiuni — 
a fost salutată cu nețărmurită 
dragoste, bucurie și vie satis
facție. Mii și mii de bucu- 
reșteni, aflați pe străzile ee 
duc la Sala Radioteleviziunii 
române, unde s-au desfășurat 
lucrările conferinței, au intim- 
pinat cu calde manifestări de 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — conducătorul iubit 
și respectat al partidului șl 
statului nostru —, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, cxprimîndu-și, 
prin puternice urale și ovații, 
cele mai alese sentimente do 
stimă și prețuire.

La intrarea în sala conferin
ței, conducătorul partidului șl 
statului nostru a fost, de ase
menea, întâmpinat de cei pre- 
zenți cu vibrante manifestări 
de dragoste și prețuire.

Cu deosebit respect, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați în prezidiul con
ferinței. Au luai loc, de ase
menea, tovarășii Constantin 
Dăscălescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al 
guvernului, Silviu Curticeanu, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
cum și membri ai Biroului 
Comitetului municipal de 
partid, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, munci
tori. cadre de conducere din 
unități economice și de cerce
tare. reprezentanți ai unor in
stituții centrale, organizații de 
masă șl obștești, oameni de 
știință și cultură.

Lucrările conferinței au fost 
deschise de tovarășul Gheorgbe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-sccrctar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R.

După alegere* organelor de 
lacra A aprobare* ordinii de 
*1 a conferinței. tovarășul 
Gheorghe Pani a prezentai 
„Darea d« seama asupra acti
vității desfășurata de Comi
tetul municipal de partid Bucu
rești ia perioada noiembrie 
1978 — noiembrie 1984 șt mă
surile ee se Impun tn vederea 
Înfăptuirii integrale a sarcini
lor ee revin Capitalei tn acest 
cincinal șt tn perioada 1986— 
199T.

In continuarea lucrărilor, au 
avut loc dezbateri, in cadrul 
cărora aa luat euvintul nu
meroși delegați șt tnvitați.

In încheierea dezbaterilor, 
întâmpinat cu multă căldură, 
cu cele mai alese sentimente 
de dragoste ți stimă, a luat 
euvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită eu vie atenție șl deo
sebit interes, eu profundă sa
tisfacție șl deplină aprobare, 
fiind subliniată in repetate 
rîndurl cu puternice aplauze, 
cu indelungi urale și ovații.

Conferința a aprobat, în 
unanimitate. Darea de seamă 
și activitatea Comitetului mu
nicipal București al P.C.R. și 
Raportul și activitatea Comisiei 
de revizie.

Participant!! la lucrări și-au 
exprimat acordul total la pro
iectele de documente ale Con
gresului al XIII-lea al P.C.R.

A fost aprobat planul de dez
voltare economico-socială pe pe
rioada 1986—1990, în profil terito
rial, al municipiului București.

Dînd expresie voinței una
nime a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii din munici
piul București, participant!! au 
adoptat Hoiărîrea Conferinței 
organizației municipale de 
partid a Capitalei cu privire 
la realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în suprema funcție 
de secretar general al Partidu
lui Comunist Român.

în conformitate cu prevede
rile Statutului partidului și 
criteriile stabilite de Plenara 
Comitetului Central, conferința 
a ales noile organe conducă
toare ale organizației munici
pale de partid șl delegații pen
tru Congres și a desemnat can
didați! pentru organele centrale 
de partid.

★
La plecare, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost înconjurați 
eu aceleași calde ți emoționan
te manifestări de dragoste, 
stimă și respect.
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CONGRESUL PARTIDULUI, 
CONGRESUL ÎNTREGULUI POPOR!

La tradiționala paradă a sportivilor, desfășurată in fiecare an cu prilejul sărbătoririi zilei de
23 August, „repriza" studenților de la T.E.F.Ș. a constituit o demonstrație de măiestrie și grație

în aceste zile premergătoare marelui Forum al comuniștilor

UN PULS NOU, PUTERNIC Șl ANGAJANT, ÎN ACTIVITATEA 
CADRELOR DIDACTICE Șl STUDENȚILOR Of LA l.f.F.S.

Tradițiile Institutului de E- 
ducațle Fizică și Sport sînt 
vechi si frumoase. In anul 1921 
lua ființă prima instituție de 
învătămînt superior cu profil 
sportiv din tara noastră me
nită să pregătească centru 
școala românească, profesori 
care se numeau -de gimnas
tică". Este demn de subliniat 
faptul că. în acele vremuri, la 
O.N.E.F. devenit aooi A.N.E.F.. 
au predat profesori strălucit!, 
tn ciuda tuturor vicisitudinilor 
vremii, A.N.E.F.-U1 era a- 
saltat, pur și simplu, de tineri 

și tinere care doreau să îm
brățișeze meseria profesorului 
de educație fizică. Si încă un 
element demn să fie subliniat : 
multi studenti au urmat in 
paralel Facultatea de medicină, 
făcînd, parcă, o simbolică tră
sătură de unire intre două pro
fesiuni menite să vegheze la 
sănătatea oamenilor.

Dar, desigur, ca în toate do
meniile de activitate, adevărata 
înflorire, o veritabilă renaștere 
a cunoscut A.N.E.F.-U1, ridicat 
la rangul unui Institut de E- 
ducatie Fizică si Sport In anii

| Simbâtă 10 noiembrie 1934 I

de după 23.August 1944 și mai 
ales. în perioada de cea mal 
mare fertilitate din istoria pa
triei. de cînd 1a conduce
rea partidului si statului se 
află tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Prin grija partidului si sta
tului, I.E.F.S. a devenit o ve
ritabilă pepinieră de cadre Den- 
tru mișcarea sportivă româ-

Valeriu CHIOSE 
Paul IOVAN

(Continuare in pag 2—3)

Astăzi, pe stadionul „23 August", de la ora 14,30

ROMÂNIA - FRANȚA, MECIUL NR. 1
Mîine, etapa a 12-a în Divizia ,,A“ de fotbal

STEAUA - DINAMO, DERBYUL SEZONULUI

AL COMPETIȚIEI CONTINENTALE DE RUGBY
Astăzi, cei mai mare stadion 

al țării, stadionul „23 August" 
din Capitală, va cunoaște, din 
nou, animația specifică im
portantelor evenimente spor
tive: începînd de Ia ora 14.30,

echipele de rugby ale Româ
niei și Franței se Întâlnesc in
tr-un med așteptat cu deosebit 
interes de publicul de la noi, 
de specialiștii de pretutindeni 
al jocului cu balonul oval. 
Partidă de tradiție — s-am dis

cuției națiuni", competiție pe 
care , a ciștigat-o nu o dată. 
Cealaltă, a țării noastre, afir
mată mereu mai viguros în ul
timii ani, cînd și-a măsurat 
forțele nu numai cu XV-le co
coșului galic, sau cu alte ad-

O Va invinge, oare, ți la Oradea contraatacul Gloriei ? • iți va 
continua „Poli" seria ? • Steaua - Dinamo, al 73-lea derby 
• Apărarea Rapidului in fața golgeteriior Hogi și M. Sandu • 
Va înscrie Cirțu și pe stadionul din Pitești î • In celelalte meciuri, 

gazdele pornesc favorite, dar surprizele nu sini excluse

1 PROGRAMUL ETAPEI
- GLORIA BUZĂUF. C. BIHOR

------ ROMÂNIA -------------------------------
15. CODOI

14. LUNGU IX VARZARU 12. MARGHESCU 11. ALDEA
10. ALEXANDRU

9. PARASCHIV 
». L. CONSTANTIN

7. RADULESCU «. MURARIU
5. CARAGEA 4. DUMITRU

X LEONTE X MUNTEANU 1. BUCAN

Arbitru I J. R. West (Irlanda); judecători de margine: D.I.H. 
Burnett (Irlanda) țl S.R. Hilditch (Irlanda de Nord)

1. DOSPITA! X DINTRANS S. GARUET
4. HAGET S. CONDOM

4. GRATTON
S. ERBANI 7. RODRIGUEZ

9. GALLION
«. LESCARBOURA 

It. LAVIGNE 12. CODORNIOU IX SELLA 14. ESTEVE
IX BLANCO

_____________________ FRANȚA i___

Laurențiu Constantin — un 
prinzător redutabil, așa cum 
îl dorim și in meciul de azi

puitat pînă acum peste 30 de 
ediiții —, această confruntare 
pune față in față două dintre 
reprezentativele de frunte ale 
rugbyului internațional. Una. 
cea a Franței, aflată în această 
postură de ani și ani, prota
gonistă a „Turneului celor

versare din competiția conti
nentală — F.I.B.A, dar și cu 
echipele Scoției. Noii Zeelan- 
de, Tării Galilor sau Irlandei,

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag o 4-a)
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Oradea :
M. Salomir (Cluj-Nopoca): L. Vâroș (Reșița). D. Bucîuman (Timișoara). 
Timișoara : POLITEHNICA - F C. OLT

M. Neșu; T. Bone (ambii Oradea), 1. Crâciunescu (Rm. Vîlcea). 
Tg. Mureș : A.S.A. — F.C.M. BRAȘOV

Al. Mustctea; A. Nicolescu (ambii Pitești), G. Macavei (Deva). 
Hunedoara : CORVINUL - FOLITEHNICA IAȘI
Fl. Popescu; S. Pantelimonescu (ambii Ploiești). S. Necșuiescu (Tirgovîște) 

Rm. Vilcea : CHIMIA - F. C. BAIA MARE
I. Târcan; P. Bogdan (ambii Reghin), G. lonescu (București). 

Bacău : 
Gh. Constantin ;
Pitești :
A. Gheorghe (P 
București :

I. Velea;

SPORT CLUB - JIUL
N Dinescu (ambii Rm. Vilcea). N. Voinea (București). 

F. C. ARGEȘ - UN'V. CRAIOVA
Neamț): T. C-uceanu (Tecuci). N. Stânescu 
RAPID - SPORTUL STUD.

C. Bîtlan (ambii Craiova). M. Axente (Arad). 
(Stadion „23 August*, oro 12)

STEAUA - DINAMO
); V Titorov (Drobeta Tr Severin), O. Ștreng (Oradea). 

(Stadion .,23 August", oro 14)
Toate meciurile vor începe îo oro 14, cu excepția partidei Rapid - 

Sportul studențesc.

București :
1. Igna (Timișoara)

(lași)

fri optimile fie finalii ale „Cupei H. t. F. V 

universitatea miovÂ - zeleznicear Sarajevo
• Primul joc se va disputa Io Craiova, la 28 noiembrie

(Amănunte in pag. a d-a)
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OAMENII ȘANTIERELOR OMAGIAZA 
MARELE EVENIMENT DIN VIAȚA 

PARTIDULUI SI POPORULUI NOSTRU

UN PULS NOU, PUTERNIC Șl ANGAJANT
(Urmare din pag. 7)

Zile fierbinți pe toate șan
tierele de construcții din Ca
pitală. Zile record, cu grafice, 
angajamente și însufletitoare 
chemări la întrecerile organi
zate in întâmpinarea apropia
tului Forum al comuniștilor — 
Congresul al XIII-Iea al par
tidului. Se ridică noile ansam
bluri de locuințe de pe Șoseaua 
Olteniței, din zona Lînărlei, de 
pe Mărgeanului. Cringași — 
oamenii șantierelor, A.C.M.-u- 
rile {Antreprizele de construc- 
ții-montaj) sint peste tot 1

Peste tot sint și iubitorii 
sportului, acum prezenți in
tr-o amplă și entuziastă între
cere organizată în cinstea 
Congresului al XIII-Iea al par
tidului. Vin la aceste frumoa
se concursuri sportive macara
gii (Augustin Federiga de la 
I.U.T., locul I la întrecerile de 
șah), dulgheri (Badea Bondori. 
unul din cei mai buni jucă
tori de popice de la A.C.M. 5). 
sudori (Maria Duminică de la 
I.C.M.C.C., pe primul loc la 
recentul concurs de orientare 
turistică). Vin zidari, mozai
cari, ingineri, arhitecți și pro- 
iectanti — tot ce înseamnă 
„A.S. Construcția”. unitatea 
sportivă teritorială, una dintre 
cele mai mari din București, 
care reunește alte 19 asociații 
sportive, cu un total de peste 
30 000 de membri. Sint cei care 
au înălțat și înalță încă mo
dernele cartiere- Berceni, Co- 
lentina, Rahova, Militari, Ti
tan etc., cei care au dat, „Ia 
cheie", splendidele blocuri de 
locuințe din zona Aviatori-Bă- 
neasa, cei care au construit 
Palatul Sporturilor și Culturii, 
impunătorul hotel „București”, 
pasajul Bucur Obor ș.a.

In întrecerile de care amin
team, constructorii bucureșteni 
Iși dispută intîietatea pe baze
le sportive proprii. Adică, fie

care stație de betoane (Bujo- 
reni, Vitan, Progresul etc.) are. 
spre exemplu, și cite o pistă 
de popice. Alte numeroase te
renuri Întregesc zestrea spor
tivă a „șantieriștilor”. cea mai 
mare bază fiind Complexul 
sportiv de pe Șoseaua Vitan 
(sală de sport, terenuri de 
baschet și handbal, bazin de 
înot, arenă de box etc.). Am
pla manifestare sportivă or
ganizată m întîmpinarea Con
gresului al XIII-Iea al partidu
lui cuprinde și tenis de masă 
și hochei pe iarbă, dar și bas
chet și yachting, fiecare com
petitor înscriindu-se pe lungi
le liste de concurs in dreptul 
sportului îndrăgit Cei de la 
AJS. I.U.T. s-au înscris la 
handbal, cros, popice și tir. 
Simplu, la prima vedere. La 
I.U.T., insă, sint aproape 7 000 
de iubitori ai sportului, „I.U.T.” 
însemnind toți băieții și meș
terii aceia pricepuți și har
nici de pe buldozere, auto-be- 
toniere, macarale, trailere etc.. 
oamenii aceia dîrji. zgîrciți la 
vorbă, dar atât de minunați, ai 
șantierelor de construcții ale 
capitalei noastre tot mai fru
moase.

Ambițioase, dirze le sint și 
concursurile. După lucrul la o 
nouă școală sau grădiniță, la 
spitalul ori blocul de locuințe 
pe care-1 ridică, merg alături 
în sală ori pe terenul de sport, 
spre a-și măsura dibăcia, iu
țeala, tăriâ. Aici, echipele se 
înscriu sub numele de 
I.A.C.P.B.. I.C.M.C.C., I.U.T,
I.P.B., A.C.M.' 7, A.C.M. 6 etc. 
Iar A.C.M. 6 înseamnă noul 
ansamblu de locuințe din zona 
Lînăriei, A.C.M. 2 înseamnă tot 
ce va fi zona Delfinului din 
cartierul Pantelimon — în
seamnă admirabile fapte de 
muncă !

Vasiîe TOFAN

nească aflată într-o perma
nentă si vertiginoasă ascen
siune. Pe băncile institutului 
s-au format tehnicieni de înaltă 
calificare care orin munca lor 
au contribuit substantial la 
progresul sportului românesc, 
la obținerea răsunătoarelor 
succese care figurează in oal- 
maresul lui. La I.E.F.S. a în
vățat sau invată o întreagă 
nleiadă de sportivi care au a- 
dus glorie tricolorului româ
nesc. Am aminti aici, intr-o 
foarte scurtă succesiune, oe Io
sif Sirbn. Zeno Dragomir Con
stantin Herold (care au activat 
anoi si in calitate de cadre 
didactice), mai recent camp-onii 
olimpici Iolanda Balaș-Soter. 
Nadia Coraăneci. Iran Patzai- 
chin sa. Prima noastră echipă 
„de aur“ a gimnasticii femi
nine Elena Leuștean. Sonla Io- 
van Emilia Liți. Elena Dobro- 
volschi. Georgeta Hurmnzache. 
a făcut parte din aceeași oro- 
motie la I.E.F.S. Pe tabelul de 
onoare figurează la loc de 
cinste caiacistul Aurel Ver- 
nescu. frații Mihai si Nirolae 
Nedef soții Elisabeta si Olim
piu Nodea. Doina si Traian 
Ivănescu. Dintre cadrele didac
tice care predau acum la 
I.E.F.S.. simțim nevoia să-l a- 
mintim oe Elena Firea (actua
lul rector al institutului) Titus 
Tatu (decan) alti renutati pro
fesori ca Ioan Kunsi-Ghermă- 
nesru. Alexandro Demeter. 
Eustatiu Mărgărit. Ion Motroe

Un puternic eșalon de absol
venți ai I.E.F.S. lucrează ne- 
miilocit în mișcarea soortivă 
din tara noastră

Dar cadrele si studenții de 
Ia I.E.F.S. nu se limitează doar 
la o activitate de instruire ei 
desfășoară — totodată — o 
vastă muncă științifică, de cer
cetare de orosoectare si in
vestigație. Merea maioritate a 
cadrelor de aici sint autori a 
numeroase cărți de specialitate, 
comunicări importante, făcute 
la reuniunile științifice de pro
fil din țară și de peste hotare. 
Este semnificativ și faptul că 
I.E.F.S. a fost absolvit de nu

meroși tineri si tinere din 
multe țări ale globului mai 
ales din cele în curs de dez
voltare ceea ce demonstrează 
o dată în plus sprijinul oe 
care statul nostru îl acordă ță
rilor din lumea a treia, expre
sie elocventă a politicii preco
nizate si promovate Dersonal 
de tovarășul Nicolae Ceausescu.

După cum ne declara orof. 
Elena Firea, rectorul I.E.F.S.. 
atentia principală este îndrep
tată acum nu numai spre for
marea ci. mai ales spre per
fecționarea profesorilor de edu
cație fizică. înarmarea lor cu 
cele mai noi si moderne cu
noștințe în materie. Conform 
oroiectului de Directive ale ce
hii de-al XIII-Iea Congres al 
partidului, I.E.F.S. va amplifica 
aceste obiective ale activității 
sale, fiind forul metodologic le 
specialitate cel mai autorizat. 
Institutul tsi propune ca toate 
cercetările si lucrările pe care 
le elaborează să fie legate ne
mijlocit de practică de activi
tatea curentă care se desfă
șoară in mișcarea noastră spor
tivă. Printre cele mai recente 
lucrări care au fost redactate 
de colectivele specialiștilor de 
la I.E.F.S.. se află „Programele 
de educație fizică școlară”. în
drumător fundamental care o- 
glindeste noua orientare din 
acest domeniu de cea mai 
mare însemnătate, asa cum re
iese din proiectul de Directive 
ale Congresului, urmărindu-se 
dezvoltarea fizică armonioasă a 
tinerei generații pregătirea el 
pentru muncă și viață, crearea 
unei baze temeinice pentru a- 
bordarea performantei si a 
marii performante. De aseme
nea tot la I.E.FJS. au fost e- 
laborate „Programele pentru 
cluburile sportive școlare”, a- 
ceste unităti-fanion in selectio
narea si pregătirea viitorilor 
campioni. —

In aceste zile, cind am vizi
tat institutul, am remarcat, 
peste tot. un puls nou in acti
vitatea rodnică a studenților si 
cadrelor didactice, desfășurată 
in atmosfera de mare Însufle
țire si angajare premergătoare 
deschiderii înaltului Forum al 
comuniștilor.
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STODtNIH CIIIJEM COMMĂ: 89-i
CLUJ-NAPOCA, 9 (prin tele

fon). In Sala sporturilor au con-
tin uat întrecerile celui de al
treilea turneu aJ Diviziei ,„A* de
baschet masculin. Rezultate și
unele amănunte ;

C.S.U. BALANȚA SIBIU — A-
CADISMIA MILITARĂ MECANI
CĂ FINA BUCUREȘTI 86—84 
(48—37). In min. 10. scorul era 
18—18. dar In același minut 
Șarlă a avut o sultă de trei 
coșuri șl și-a adus formația tn 
avantaj. In continuare, baschet- 
baliștia de ia Academia Militară 
au comia unele inexactități, de 
care au profitat adversarii, care 
In min 15 conduceau cu 32—28. 
Iar tn min. 24 s-au distanțat la 
20 de puncte. Bucureșteni! nu 
s-au Împăcat cu postura de în
vinși șl au avut o revenire pu
ternică. reușind ea tn min. 37 
să egaleze : 74—74. în ultimele
3 minute, fiecare echipă a tre
cut pe lingă victorie. Ctod mai 
erau 3 secunde de joe, la scorul 
de 84—84, Chlrilă a beneficiat de 
2 aruncări libere, pe care le-a 
transformat cu calm și astfel 
C.S.U. a obținut o victorie in 
extremis. Au marcat : Chlrilă 31, 
Palhegy 12, Bleahti 4, Kineses 8, 
Apostu 21, Dălan 7, Bretz 3 pen
tru Învingători, respectiv Cimi- 
nian 17, Zdrenghea 16, Mădirjac 
15, Șarlă 18, B. Bărbulescu 18. 
Au arbitrat D. Oprea (Timișoa
ra) șl E. Szilveszter (Tg. Mureș).

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — FA
RUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
M—56 (44—28). Partida se anunța 
echilibrată, dar o dată eu tre
cerea timpului studenții au pus 
stăpiitire pe joc șl. printr-o e- 
voluțle bună, ta vUeză și etica-

ce s-au despn 
de scor, realiz 
asupra echipei 
evoluției lor ir 
rul a părut o 
și nici nu a £ 
găti rea care s< 
ziis-te unui mc 
ritm susținut, 
stantin 2, Pasc 
Ionescu 8, Cor 
Popescu 9, Dă 
vtaigătort. rec 
Tecău 8, Radu 
năilă 13, Șerb 
12, Spînu 2, II 
Breza (Bucure; 
cu (Oradea).

UNI VERS IT A' 
TORUL CLUJ-' 
PID BUCUREȘ 
Studenții au i 
din ziua antei 
București, cîn< 
taj pe tabela < 
de minute). în 
ei au imprimai 
specia] prin E 
marcat multe 
cări de la 6,25 
și Nicoară au
lupta sub pan
Szabo 14, Ban
3, Rotam 7, 1
23 pentru tnvrt
G. Rlihal 10,
ion 20 A. Po
mitra 10, Gh. 
12, Suciu 12. y 
șl E. Szilveszte

POLITEHNIC/ 
IASI — I.C.E. 
8TEWA — 
MARE 104—85 
BUCUREȘTI — 
DEA 88—62 (47-

BOGAT PROGRAM PUGI
• Miine, Ia Tulcea : România - R. D.
Ifl-a a campionatului național pe echipe-senîori
viitoare, la Ploiești, va fi desemnată echipa cai 

juniori
In aceste zile, iubitorii spor

tului cu mănuși vor avea prile
jul să asiste la o bogată acti
vitate competition^!!. Ne refe
rim, ta primul rtad, la tntRni- 
rea internațională dintre repre
zentativele de Juniori ale Româ
niei șl Republicii Democrate 
Germane, care va avea loc du
minică. la Tulcea. Exceptând a- 
ceastă confruntare, revanșa celei 
care a avui loc aseară Ia Ga
lați, programul competățional in
tern ne oferă partidele din ca
drul etapei a IlI-a a campiona
tului național pe echipe.

La București, azi, de la ora 
17, ta Sala Giulești, .0 gală in
teresantă : combinata pugiliștuor 
de la Rapid șt Voința primește 
replica formației Metalul Bocșa, 
în țară vor avea loc următoarele 
partide. Seria I : Prahova Plo
iești — Metalul București ț 
A.SA. Cluj-Napoca — Steaua. 
Seria a ll-a : lași — Buzău ; 
Combinata Brașov + Sibiu — Di
namo ; Seria a IlI-a : Combinata 
Dolj + Mehedinți — Argeș + VB-

cea ; Seria a I 
Combinata Gali 
11a — Bacău.

Săptămâna ' 
și plnă sâmbS 
spectacole pugi 
vor pulsa urm 
hova, cîteva g< 
feri multe mec 
teres ante. Est< 
frun tăriile prii; 
final al campi 
pe echipe 
această 
țiel, la fidele 
noaște echipa 
pioană a țării 
Ilflcat selecție 
din București, 
Dolj și Timiș, 
lor cinci serii

Vom avea, i 
pugilistic bogat 
rim și de călit;

M//N

ÎN CAMPIONATELE DIVIZIEI „B“
Din nou scoruri

In așteptarea meciului cu Fran
ța, rugbyul nostru îșl consumă 
unele secvențe competiționale, la 
diferite nivele...

țN DIVIZIA ,,B“ — TINERET 
•-au Înregistrat din nou scoruri 
mari, performeră fiind, de aceas
tă dată, Petrochimistul Pitești, 
una din îndreptă ți tele pretendente 
la promovare: 90—0 eu Prahova 
Ploiești, in seria a n-a. Alte re
zultate : seria I : I.O.R. Bucu
rești — Rapid București 3—17, 
Știința București — Vulcan Bu
curești 14—6. Aeronautica Bucu
rești — C.S.U. Construcții n 
t—12, R.C. Grivlța Roșie n — 
Steaua II 17—47 Rapid — Știința 
22—9 ; seria a n-a : Dunărea 
Giurgiu — Tablierul Pitești 40—0, 
Rulmentul Alexandria — Dună
rea 13—42, I.O.B. Balș — Record 
4—0, C.F.R Craiova — Chimia 
Tu mu Măgurele 46—0, TabEerul 
— Ș.N. Oltenița 9—9. Textila Pu
cioasa — Electroputere Crai o'.a 
10—12. Dunărea — Petrochintist-l 
16—6, Ș.N.O. — Rulmentul 12—0. 
Electroputere — Tablierul I—4. 
C.F.R. — Textila 13—0, Chimia — 
Record 7—32 ; seria a in-a : 
Portul Constanța — LT.C. Con
stanța 20—4, Chimia Năvodari — 
Constructorul Constanța 6—9, 
C-F.R. Constanța — CaBatis Man
galia 44—4, Constructorul — 
C-F.R. 40—0, I.T.C. — Chimia 
t—16, Pescărușul Tulcea — Portul

mari la rugby
22—0, Automobilul Măcin — Da
cia ICRAL Constanța 10—9, Chi
mia — Pescărușul 26—9 ; seria a 
IV-a : Transportul Tirgu Mureș 
— Minerul Lupeni 9—3, Transîoc 
Alba Iulia — C.S.U. Brașov 14—0, 
Știința CEMIN n Baia Mare — 
Dacii I-P-A. Sibiu 12—0, Unirea 
Săcele — C.F.R. Brașov •—A 
Carpați Mirșa — Politehnica n 
Timișoara 9—A Dad; I-P.A. — 
Unirea 6—3. C.S.U. — Știința n 
•—3, Politehnica n — Transpor
tul 12—6. I.A-M.T- Oradea — 
Carpați 23—3 • seria a V-a : Rul
mentul n Birlad — Locomotiva 
Pașcani 0—10. Rapid Suceava — 
Rapid C.FJEL Galați W—15. U.R-A- 
Tecuci — Rulmentul n 23—3. Lo
comotiva — Chimia C-FJti Brăila 
n—3. Politehnica n Iași — Pro
gresul Brăila 32—18. Chimia Ba
cău — Automobilul Galați 4——. 
Rulmentul n — Chimia C.F.A. 
3—22. Automobilul — Locomotiva 
15—6. Rapid CT.R. — Chimia Ba
cău 43—6

tN .CUPA ROMANȚEI*, MU 
Jucat alte partide, echipele evo- 
hitod fără componențll lotului 
reprezentativ, ceea ce și explică 
unele rezultate mal puțin scon
tate : Milcovul Focșani — Steaua 
22—17 (13—8). Alte rezultate :
Metalurgistul Cugir — Politeh
nica Timișoara 19—9 (9—3), R.C. 
Grivița Roșie — Dinamo K—24 
(H-9).

Handbalul, la finele primei pârți a întrecerii
S-a încheiat prima parte a cam

pionatelor republicane de handbal 
pentru echipele de tineret. Di
vizia „B", ediția 1954—1935. In 
•eria I, feminină, pe primul Ioc 
®e află CFB Craiova (antrenor 
Constantin Popescu), care a pier
dut doar 1 punct șl care se a- 
nunță o serioasă candidată Ia 
promovarea în prima Divizie a 
țării; ea este urmată de ReJonul 
Băvlnesti (Dan Valentin) cu 29 p.

In seria secundă, C.SJd. Sibiu

(Lucian Albu și Nicolae Mateiaș) 
a acumulat maximum de puncte, 
opțiunea pentru Divizia „A* fiind 
evidentă; sibiencele sint urma
te de fostele divizionare ,^A“ de 
la Constructorul Timișoara (Con
stantin Lache) cu 27 p și \ clu- 
Jenoele de la „U* Farmec (Dan 
Cîrjoescu), o frumoasă revelație. 
La băieți, în prima serie, pe 
primul loc se situează Relonul 
Săvinești (Otto Heel) cu gînduri 
serioase de revenire pe prima

scenă handbalistică a țării locul 
•ecund fiind ocupat de studenții 
gălățenf de la C.S.U. antrenați 
de Miron Staneiu. Lideri în ser.a 
a Il-a stat handhahștii de la 
Metalul Bistrița (Ioan Palko), 
care, iată-*., după promovarea în 
Divizia WB*. se Îndreaptă verti
ginos spre „A*, cele 6 puncte a- 
vans față de Metalul Hunedoara 
(Remns Balint) Eind un argu
ment serios în susținerea afir
mației făcute. Dar. să ne oprim 
aici cu anticipările, returul poa
te să confirme sau să răstoarne 
ierarhiile.

în ultima etapă a turului Di
viziei „B* ia handbal s-au înre
gistrat urmă:oarele rezultate : 
FEMININ. Seria I : Chimia Brăi
la — CFB Craicva 22—M. Traini
ca Pucioasa — Didactica Alexan
dria 33—23. Raionul Săvinești — 
Textila Buhușl CSM Sf.
GheorgT.e — Argetex Pitești 
M—15, I.T. București — Vulturul 
Plcieș*. 23—24. Precizia Vaslui — 
Filatura Focșani 11—9. Seria a 
H-a: Trfcotextil Sighet — Gloria 
Sticla Bistrița 19—15, Carpatex 
Brașov — Voința Odorheiu Se
cuiesc 24—23. U" Farmec Cluj- 
Napoca — Constru<norul Hune
doara 24—29. Voința Sighișoara — 
Cons* motorul Baia Mare 19—27, 
Constructorul Tirr/șoara — CSM 
MMu 19—21, TextBa Sebeș — In
dustria Ușoară Oradea 23—20. 
MASCULIN. Seria I : Petrolul
Teleajen — TEFS București 29—20, 
Dacia Pitești — Comerțul Marina 
Constanța 29—22. CSU Galați — 
Relonul Săvinești 22—23, CSM 
Borzești — Artic Găești 26—24, 
ASA Buzău — IMU Bacău 23—18, 
Calculatorul ITRUC București — 
Celuloza Brăila 37—29. Seria a 
n-a : Metalul IURT Lugoj — 
Voința Sebeș 2«—19. Metalul Hu
nedoara — Strungul Arad 30—25, 
Metalul Copșa Mică — Utilajul 
Știința Petroșani 31—M, Unlo 
Sa tu Mare — Tractorul Brașov 
19—18. Mlnaur n Baia Mare — 
Electromureș Tg. Mureș 24—18, 
Metalul Bistrița — Șuierul Baia 
Sprie 30—24.

La jumătatea întrecerii echipe
lor din eșalonul secund, clasa
mentele se prezintă astfel :

•) Echipă penalizată cu 1 punct.

FEMININ na a fost omologat >ncâ de Comisia
de competiții a F.R. Handbal.

Seria i
MASCULIN

1. CF.R. Cw. 11 w 1 0 273-186 32 Seria 1
2. Relonul Săv. ti 9 2 0 241-167 29
3. Textila Buhuși TI 1 0 3 254 204 27 A Relonul Sâ». 11 8 0 3 261-210 27
A CSM Sf. Gh. 11 7 1 3 257-182 26 2. C.S.U. Galați 11 7 1 3 289 252 26
5. Trainica Puc. n 6 • 5 231-228 23 3. Dacia Pitețti 11 7 1 3 251-223 26
A Chimia Brăila ii 5 1 5 214-2» 22 A Calculat. Buc. 11 7 1 3 245-245 26
7. Precizie Vs. n 5 0 6 183-221 21 5. Adie Găești 11 5 0 4 265-236 23
A Vuhund PI. ii 4 1 6 241-265 20 A A.S.A Buzău*) 11 6 0 5 235-228 22
9. Fi?ctura Fcș. ii 3 1 7 195-230 18 7. Celuloza Br. 11 5 1 6 273-271 22

10. I.T. Bucur* ftî ii 3 0 8 223-228 17 8. Petr. Teleajen 11 4 2 5 232-2» 21
11. Argetex Pitești ii 1 1 9 186-229 14 9. I.M.U. Bacău 11 5 0 6 215-246 21
12. Di doc. Alex. ti 1 0 10 207 306 13 10. C.S.M. Borz. 11 4 1 6 227-219 20

11. Comerț. M.C-ța 11 2 1 8 204-232 16
Seria a ll-a 12. I.E.F.S. Buc. 11 1 0 10 222-312 13

••) Rezultatul 17—15 de pe teren 
In intilnirec dintre cele două echi
pe, favorabil formației din Sighet,

1. C.S.M. Sibiu TI 11 0 0 237-158 33
Seria i2. Conxtt. Tm. n 7 0 4 210-201 27 a H-a

Farmec Cj.N. 11 7 1 3 234-203 26 Metalul4. Constr. Huned. 11 7 0 4 263-214 26 1. B-ța 11 9 2 1 299-232 31
5. Ind. Uș. Or. 11 6 0 5 205-192 23 2. Metalul Huned. 11 7 0 4 272-274 25
A Comtr. B M.*) 11 5 1 5 191-192 21 3... Unio S. M. 11 6 0 5 256-244 23
7. Gloria St. Bst. 11 4 1 6 215-205 20 4. Mc-taiui Lugoj 11 5 2 4 213-209 23
A Text Sebeș**) 10 5 0 5 197-205 20 5. Met. Co-pșa M. 11 5 1 5 253-222 22
9. Carpatex Bv. 11 3 1 7 199-247 18 6. Electr. Tg. M. 11 4 2 5 231-227 21

10. Voința Od. Sec. 11 3 0 8 178-221 17 7. Tractorul Bv. 11 5 0 6 241-240 21
11. Tricotextihd Siahet**) 8. Șuiorul Baia Sp. 11 5 0 6 211-237 21

10 3 0 7 196-238 16 9. Strungul Arad 11 4 1 6 258-265 20
12. Voința Sigh. 11 2 0 9 172-219 15 10. Voința Sebeș 11 4 1 6 235-272 20

11. Minaur II B.M. 11 3 2 6 233-254 19
*) Echipă penalizată cu 1I punct. 12. ut 5t Petroț. 11 3 1 7 239-253 18

Rubrică realizată de
Mihail VESA

Dupâ etapele a 3-a
în etapele a S-a $1 a 4-a aJe 

Diviziei „B- de tineret la bas
chet au fost Înregistrate urmă
toarele rezultate : MASCULIN : 
Electrica Fienl — ICIM Brașov 
75—77 (42—34, 65—65), Automatica 
București — Jiul Știința Petro
șani 78—77 (38—47), Oțel înox
Tîrgoviște — Automatica Bucu
rești 79—76 (35—27 . 71—71), Co
merțul C.S.Ș. Timișoara Car
pați București 122—89 (67—43), 
C.S.U. Brașov — Sodistul Bm. 
Vtloea 123—«1 (60—33), C.S.U. Bra
șov — Comerțul Timișoara 79—67 
(44—31), ICIM Brașov — C.S.U. 
Galați 79—60 (27—40), Sodistul
Rm. Vllcea — Știința Petroșani 
84—72 (45—41), Metalotehnloa Tg. 
Mureș — Urbis București S6—M 
445—40. 80—80), CJS.U. Galați —

și a 4-a, la baschet
Metalotehnica Tg. Mureș 89—54 
(45—29); FEMININ : Voința C.S.Ș. 
Unirea lași — P.T.T. București 
69—51 (33—25), Textila C.S.Ș.
Gheorghenl — Politehnica n 
București 86—46 (36—25), P.T.T. — 
Textila Gheorghenl 71—67 (40—ÎS), 
Constructorul Galați — Voința 
Iași 76—58 (54—33). C.S.U. Praho
va Ploiești — C.S.Ș. Focșani 
117—29 (60—18), Robotul IPEP 
CJS.Ș. Bacău — Metalul C.S.S. 
Salonta 80—41 (50—16), Mobila
C.S.Ș. Satu Mare — C.S.Ș. Viito
rul Universitatea II Cluj-Napoca 
82—52 (37—27), C.S.U. Ploiești — 
Voința C.S.Ș. Sf. Gheorghe 59—63 
(20—34). Corespondenți : M. Ava
na. Șt. Creții, C. Gruia, S. Gior- 
noiu, C. Albu, T. Slrlopol. O. 
BăJteanu, E. Teir&u, I. Toth.

„Premiul sp 
vat viitorilor a 
eemlclasică pe 
m. se anunță 
disputat ca ori 
ta curtat! se v 
norul F. Pașcă 
ținut ta reumâu. 
torll), dștlgăt 
mărindu-și șan 
promovării sa 
este selectă, ț 
Aflindu-se Răsa 
și alții. în ac 
vom vedea la 
meiuș, campioi 
nuc, Trifoi, Cc 
are mal bun 1 

în alergările 
am remarcat, F 
4 victorii, cu E 
pala cursă a zii 
tuia fiind o>bți 
dițll dubioase, 
vaștad ta mod 
pe linia dreapt 
vindu-l astfel i 
mentul atacului 
ia prima abate 
Ceilalți trei ta- 
Copca, ta fru. 
d-eon, ce deține 
mari, și Sorel, 
un mare salt 
mal remarcat ’

ADFIINI^Ti
• NUMERE 

TRAGEREA LO: 
BRIE. Extrager 
86 63 34 12 69 ; 
80 35 7 49 40 1 
total de dștiguj 
din care 204.1 
cat. 1.

e CÎȘTIGUl 
LOTO 2 DIN 4 
1:1 variantă 2 
Dacia 1300 (70.0 
7 variante 100-,8 
variante 25% a 
4 variante 10C:' 
variante 25% a 
95 variante a ‘ 
337,50 a 20d lei: 
100 lei. Report 
lei. Autorurisr 
(70.000 lei) a 
DUMITRU G1 
Cîmp’na — Pra
• CIS TI GURI 

LUI PRONOS1



n Campionatele Diviziei „A" de volei I 
LÂ OUA DEPARTAJĂRII I 

ÎN GROPE VALORICE | 
In Divizia ,,A“ de volei, rhîine • 

simt programate partidele ultime] | 
etape (a 10-a) din faza I a cam- | 
pionatului masculin și ale penul
timei etape la feminin. După g 
cum se știe, această primă fază |
— tn care echipele au fost lm~ B 
părțite Ln cite două serid de 6
— are menirea să stabilească | 
grupele valorice (locurile 1—6 și, I 
respectiv, 7—15), unde vor conți- ■ 
nua sub formă de turnee, cam
pionatele.

La masculin sînt deja calificate I 
pentru grupa valorică a fruw.ta- " 
șelor formațiile Elcond Dinamo 
Zalău, Dinamo București, Uni- I 
verși ta tea CFR Craiova (din &e- | 
ria I), Steaua București, Explo- ■ 
rări Baia Mare și Tractorul Bra
șov (din seria a n-a). Celelalte I 
• divizionare ,,A“ vor evolua In I 
grupa valorică secundă <1 ocările * 1 
7—12). din care, la sfîrșltul tur- - 
neelor. vor rezulta și cele două | 
retrogradate. Primele turnee ale I 
fazei a II-a sînt programate la 
Craiova (locurile 1—6) și Ca ran- . 
sebes (locurifle 7—12) între 21—25 I 
noiembrie.

man (I. Oană conductodu-l fără 
greșeală), Smlrdan (oare • În
ceput a confirma originea sa se
lectă) șl Sadlma, la mare luptă 
eu Iezna.

REZULTATE TEHNICE : Cursa
I : 1. Copca (Costlcă) 138,8, 2. 
Saifva, 3. Jurata. Cota : cîșt. 2 
ord. triplă 455. Cursa a n-a : 1. 
Sadina (Ionescu) 1:313, 2. Iezna 
Cota : cîșt. 1. ev. M. Cursa ■ 
m-a : 1. Odeon (Cooteanu)
139,4, 3. Vitamina, 3. Fondlsta. 
Cota : cîșt. 4, ev. 9, ord. triplă 
148. Cursa a IV-a : 1. Excelent 
(Costlcă) 137,6, 1. Sincera, l.
Olăraș. Cola : cîșt. 4, ev. CT, ord. 
triiplă închisă. Cursa a V-a t 1. 
Sorel . (Costlcă) 1:3S,4, 3. JebeL 
3. Kaîus. Cota : cîșt. 7, ev. 72, 
ord. triiplă 575, triplu H—IV—V 
200. Cursa a Vl-a : 1. Smlrdan 
(M. ștefănesou) 1:39,2, 2. Streitt, 
3. Telto. Cota : cîșt. 3, ev. 75, 
ord. triiplă 157. Cursa a vn-a •. 
1. Hărman (Oană) 1:30,7, ». Cre- 
vedia. Cota : cîșt. 10, ev. 20, 
ord. 16.

A. MOSCU

La feminin. In schimb, lupta 
pentru calificarea în prima gru- ■ 
pă valorică este foarte strînsă. | 
De pildă. în seria I, cinci echipe | 
au șansă să ocupe în final u- 
nuil din primele trei locuri, iar g 
în seria a doua — patru.

PROGRAMUL ETAPEI* MASCU- | 
LIN. Seria I — Suceava: C.S.M.U.
— Elcond Dinamo Zalău. Caran- | 
sebes : C.S.M. — Știința moto- I 
rul B. Mare. Meciul Dinamo | 
București — Universitatea C.F.R. 
Craiova a fost amînat pentru 14 | 
noiembrie.

Seria a n-a — Oradea: C.S.U. I
— Calculatorul București, Baia
Mare: Explorări — Steaua Bucu- 1 
rești, Timișoara : Politehnica I
CSS — Tractorul Brașov.

FEMININ, Seria I —Constanța: 
Farul CSS — Fl. roșie București, I 
București : Dinamo — CSM Lî- | 
bertatoa sibiu (Sala Dinamo, 1 
ora 10). Rapid — Universitatea _ 
Craiova (Sala Rapid, rtoa 10).

Seria a n-a — Galați: C.S.U. - I 
Chimia Rm. Vil rea, Bacău : Ști- I 
ința C.S.S. — Calculatorul Bucu
rești, Caransebeș: CSS Explor- | 
znln — Chfmpex Constanța.

APiD
Mâine, „rtmda“ nr. 12 din prima divizie

DUPĂ 6480 DE MINUTE DE FRUMOASĂ RIVALITATE SPORTIVĂ,

tabela 
victorie 
ecursul 
V. Fa- 
usolată 
•e pre
să re- 

Intr-un 
: Con- 
eseu 2,

SO. c. 
tru In- 
coș 4, 
2, Mă- 
oveanu 
tri : I. 
ricules-

VII- 
RA- 

’53—41). 
îl bun 
}imamo 

avan- 
oape 30 
Larilor, 
ert, în 
a șl 
artin- 

Cerbert 
bine 

arcat : 
I, Trif 
icoară 
V>ectiv 
Cara- 

I. Du-
Si poș

Pasere

;ea
44),

BAIA 
NAMO
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flANUESIARE ȘTIINȚIFICA
Centrul de perfecționare a 

cadrelor din mișcarea sporti
vă și Centrul de Cercetări al |
CNEFS, împreună cu Consi- “
llul municipal pentru educa- .
ție fizică și sport, organizea
ză sub auspiciile Universită- I
ții cultural-științifice din 
București. în ziua de 12 no- ■
iembrie 1S34, orele 12,30, în I
sala DaKes, o conferință cu |
tema : „Problematica dezvol
tării calității motrice forță în B
formele ei combinate — mij
loc ajutător al pregătirii spor- |
ti vil or**. Expunerea va fi fă
cută de prof. Lazăr Baroga, g
secretarul Federației Române 
de Haltere și Culturism. I
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L SPERANȚELOR"

HIPISM

»^T0 PRONOSPORT INTORFIEAZĂ
LA noiembrie, cat. 1: (12 rezulta- 

EM- te) 2 variante 100% a 50.000 lei 
90 I ți 9 variante 25% a 12.500 lei; 
n-a: cat . 2 : (11 rezultate) 11 variante
?ond 100,/o se 3.020 lei șl 184 variante

lei, 25% a 755 lei; cat. 3 : (10 rezul- 
t la tate) 164 variante 100% a 471 lei 

și 1779 variante 25% a 118 lei. 
ERH Report la cat. 1 : 75.338 lei. Clț-
Cat. figurile de cite 50.000 lei, flecare, 
ism de la cat. 1, au fost realizate de

2 : dan scarlat din Roman — 
1 22 Neamț șl respectiv BORIS CtO-

3 : BANU din Timișoara.
I 36 • ASTAZI ESTE ULTIMA H

4 : de participare la tragerea ex-
5 : eepțională LOTO din 11 noiem- 

5 a brie a.c„ la eare participanțll 
> 238 au posibilitatea obținerii unor im
uno portante câștiguri In autoturisme

de „Dacia 1300“ bani și excursii tn 
din R.P. Ungară. Tragerea va avea Ioo 

In sala dubulul sportiv Progre- 
SU- sul din București, str. Dr. Stal-

7 covtoi nr, 42, cu Începere de la
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I 
I 
I 
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UN DERBY (Steaua - Dinamo) DE
Ultimul cuplaj inlcrbticures- 

tean al acestei frumoase toamne 
ne propune și derbyul de marc 
tradiție al fotbalului nostru. 
Steaua — Dinamo. Mii ne. ne 
stadionul „23 August", orece- 
dată de o altă întîlnire cu larg 
ecou in rindul celor ce iubesc 
fotbalul. Rapid — Sportul stu
dențesc. cele două formații de 
frunte ale noastre se vor 1n- 
tilni. în campionat, pentru a 
73-a oară. Intr-adevăr, mergind 
ce firul istoriei Diviziei „A", 
vedem că întîlnirile Steaua — 
Dinamo sint cele mai vechi pe 
scena fotbalului nostru, iota Ii - 
zînd 6 480 de minute de fotbal. 
Mai totdeauna ele au oferit 
întreceri echilibrate spectacu
loase. indiferent care era pozi
ția celor două în clasament. 
Derbyul nr. 73 îsi merită total 
denumirea deoarece Steaua ți 
Dinamo dețin locurile de frunte 
ale clasamentului, la egalitate 
de ouncte. departajate de go
laveraj. Ca o notă de atracție 
suplimentară (dacă ea mal era 
necesară), jocul de mline ne 
Drooune. în afara duelului co
lectiv. si cîteva interesante 
disoute intre probabilele -Pe
rechi de marcaj" : Stăneseu — 
Lăcătuș. Nicolae — Radu II. 
Bumbeseu — Augustin. Tălnar 
— Eduard, ca să le numim pe 
cele opunîndu-j De cei mai a- 
vansati jucători ai ambelor for
mații cu probabilii lor adver
sari direcți. „Dosarul tactic" al 
partidei nu se rezumă insă doar 
la aceste dispute : antrenorii 
Em. Jenei si C. Dinu au pre
gătit. cu siguranță si alte în
cercări de răspuns la multi
plele întrebări ne care strate
gia unui ioc atit de important 
Ie reclamă. Inutil să mai sub
liniem că un pronostic în der
byul campionatului prezintă o 
mare dificultate. îndemntadu-i 
pe „pronosportisti" spre „tri
plele" asigurătoare. Ar fi de 
menționat doar că rămlne de

„Trofeul fair-play Sportul"

F.C. OLT-O LIDERĂ CU..; VECHIME
Desfășurată tn paralel eu Între

cerile Diviziei „A‘. competiția 
sportivități! jucătorilor din primul 
eșalon retine și ea atenția etapă 
de etapă, clasamentul «Trofeului 
falr-play Sportul» fiind Urmărit 
cu Interes. Clasament care, tn 
fapt, este o oglindă fidelă a 
comportării divizionarelor «A" 
pe parcursul partidelor care se 
desfășoară pe scena primei di
vizii. ta etapa a 11-a, azn con
tabilizat o „recoltă* medie de 
avertismente, dacă o raportăm 
la ultimele două runde: 13 —
cifră care se situează intre re- 
oordul de sportivitate consemnat 
in etapa a 9-a (numai 9 carto
nașe galbene) șl totalul celor 16 
avertismente înregistrate ta run
da cu numărul 10. Șl etapa a 
11-a a avut două «extreme*, 
partidele F.C. Bihor — F.C. Olt, 
Dtaamo — S.C. Bacău șl F.C. 
Argeș — A.S.A. Tg. Mures fiind 
lipsite de „rubrica cartonașe*, în 
time ce la meciul Politehnic* Ti-

Marțl, In Gluleștf
Rapid - Bulgaria (tineret)

Marți 13 noiembrie, de la ora 
1430, stadionul Gluleștl va găzdui 
un atractiv meci internațional, 
ta care Rapid va primi replica 
selecționatei de tineret a Bulga
riei. 

I MAI PROMPȚI DEClT COMISIA OE DISCIPLINA!
IMoî întîl c fost faultul k»l Roma* 

nescu (Metalul Rm. Vilcea), fficut 0* 
supra imul adversar da Ic Construct©* Ira! T.C.I. Craiova. Un fault care n-a 

avut nkil mâcar o ața-zlsâ „acope
rire*' câ s-ar fi produs în kipta pen
tru balon, jocul fiind în -acel moment I oprit. Mal tîriki, ki scorul de 1-0 
pentru oaspeți, delegatul echipei din 
Rm. Vilcea, Sebastian Popa, aflat în 
Incinta terenului, vârind că nimeni 

Ift nimic n-ar mai f! putut împiedica 
drumul mingii spre poarta echipei 
sale, s-a repezit tn teren $1, ca un 

Iveritabîf portar, a... respins mingea 
undeva tn afara terenukri de joc. 
O abatere gravâ, pe care regula

văzut cine isi va impune oină 
la urmă punctul de vedere : 
jocul de mare viteză, de mai 
pronunțată liberă inspirație al 
stellștilor sau cel mai elaborat, 
predilect pozițional al dinamo- 
vlstilor.

„Deschiderea" nu-i (aoroaDe) 
cu nimic mai Dreios decît oar- 
tida-vedetă a cunîatuluj. Due-

CLASAMENTUL
ÎNAINTEA ETAPEI

DE MfINE
1. STEAUA 11 7 4 8 24- 5 18
2. Dinamo 11 7 4 0 22-12 11
3. Sportul stud 11 • 2 3 26-12 14
4. Gloria Buzău 11 5 1 3 16—19 u
B. F.C Argeș 11 5 2 4 17-11 12
t. A.S.A. Tg. Mureș 11 ni i-i 11
7. Univ. Craiova 18 4 3 3 15-15 11
1 Chimic Rm. VL 11 4 3 4 10-13 11
9. Rapid 11 1 1 41»- 1 1«

10. Corvinul n 586 18-16 14
ti. F.C. Bihor 11 425 12-16 19
12. „Foii* Timișoara 11 3 4 4 11-11 9
13. F.CM. Brașov 11 4 1 6 12—13 9
IA F.C. Olt 10 4 1 5 16-13 ț
15. S.C Bacău 11 3 2 6 11-17 8
14. F.C Bata Maro 11 III 11—16 0
17. Folltehnioo lași 11 1 5 i 13-22 7
18. fiul 11 3 1 7 7-22 7

Iul Rapid — Sportul studențesc 
rămîne prin el insusi un „cap 
de afiș". Vom vedea o Între
cere intre matura formație a 
studenților — în „unsprezecele- 
cărora reintră Iorgulescu si Ca
zan — și mai tînăra echipă 
feroviară, care a evoluat atît 
de promițător în actualul cam
pionat. Ambiții de ambele 
părți. „Alb-negrii" doresc să nu 
piardă contactul cu fruntașele 
clasamentului și să rămînă <to- 
tusi) în rolul de protagoniști al 
ediției actuale, giulestenll vor 
să confirme buna impresie to 
compania unui adversar de 
marcă.

mlșoara — Sportul studențesc 
s-au acordat 4 cartonașe galbe
ne.

Lideră a clasamentului conti
nuă să fie echipa F.C. Olt, eare 
de multe etape domină această 
întrecere a sportivității, avlnd, 
cum se spune, vechime pe loc. 
La polul opus se situează jucă
torii formațiilor Chimia Rm. 
vilcea șl Jiul, care, parcă, «-au 
abonat la avertismente, nefiind 
etapă în care el să nu apară pe
lista celor cu cartonașe

După 11 etape, elasamentol
„Trofeului falr-play Sportul 
următoarea configurație î

• «re

L F.C. OLT 265 p
3—1. A.S.A. Tg. Mureș 265 p

„Poli* Timișoara 265 p
Steaua 265 p

5. F.C. Bihor 260 p
1. Gloria Buzău 255 p

7—ia. Corvinul 250 p
Dtaamo 250 p
F.C. Argeș 256 p
F.C. Bala Mare 250 p
Univ. Craiova 250 p

12—13. Rapid 245 p
S.C. Bacău 245 p

24. Sportul stud. 240 p
ÎS—16. T.CM. Brașov 230 p

Politehnica Iași 330 p
17—13. Chimia Rm. Vilcea 225 p

Jiul 225 P

mentul de organizare a ocflvrtâți! 
fotbalistice o sancționează drastic, 
mergindu-se pînfi la excluderea din 
activitatea fotbalistică.

Dar, «urprizâ — $1 încă una dintre 
cele mai frumoase I—, înainte ca 
membrii Comisiei de disciplină să ia 
hetâririle ce se Impuneau In cazurile 
de mei sus, el ou fost înștiințați eâ 
Metalul Rm. Vîlcea trecuse la fapte, 
soncțlonînd cu toata asprimea pe au
torii acestor abateri. Astfel, Roma- 
neseu a fast suspendat pinâ la sfîrși- 
tul turului (5 etape), iar Popa a fost 
desărcinat de misiunea de a mai 
reprezenta Intr-un fel sau altul e- 
chipa din Rm. Vilcea (comisia de

MARE ATRACȚIE
Etapa nu se ooreste la cu

plajul interbucurestean cu pro
punerile ei de meciuri promi
țătoare. La Pitești F.C. Argeș 
— care a jucat cu multă exac
titate pe teren propriu ta cam
pionatul actual — primește vi
zita Universității Craiova, re
lansată moral de frumoasa 
performantă de ne stadionul 
olimpic din Atena. Marele semn 
al Întrebării, care domină în
treg programul etapei, se Pro
iectează asupra stadionului din 
Oradea : va realiza Gloria a 
Datra expediție victorioasă 7 
Bihorenii sint avizați asupra 
„raidurilor" buzoi ene dar sîn- 
tem convinși că si „profesorul" 
Constantin a gîndit -retete tac
tice" noi. Stat cele patru jocuri 
aduse ta ..avanscena" comenta
riilor de mereu amintitele „cal
cule ale hîrtiei" de tradiția u- 
nora dintre partidele etapei a 
12-a. Celelalte ctad meciuri au 
fașă dreptul la replică Drin 
posibilele surprize de care fot
balul n-a dus si nu va duce 
niciodată lipsă.

Dar replica generală De care 
o asteDtăm din Dartea Manei 
este aeeea a calității. Fiecare 
confruntare Internațională ne 
demonstrează că există tocă 
destule carențe ta fotbalul prac
ticat de reprezentantele noas
tre. pe eare numai un campio
nat puternic, de o ridicată va
loare. Ie poate elimina. Dezi
derate pe eare, insă, așa cum 
o constatăm în multe eiane, 
Întrecerea nr. 1 a fotbalului 
■ostru nu le împlinește.

PALMARESUL ANTRENORULUI IANOVSCHI:
AL 54-lea JUCĂTOR DE ,,A“

Minutul to al partidei r.C. 
Argeș — A.S.A. Tg. Mureș. După 
un atac prelungit al piteștenilor, 
la o centrare venită de pe sttnga, 
jucătorul cu nr. 7 din echipa lui 
Dobrin se înalță spectaculos — 
ea Dumitrache pe vremuri — 0
reia plasat cu capul. Golf Nu, 
pentru că Naște are una dintre 
acele intervenții de ultim mo
ment, la disperare. „Cine-1 țapte? 
tntreabă cineva din tribună. Ci 
Jurcă nu-1, că pe Jurcă-1 cunosc 
bine...".

Intr-adevăr, nu era Jurcă, Jurcă 
avea si intre In joc după pauză 
și să înscrie un gol splendid. 
Numărul șapte din echipa Arge
șului era Constantin Pană, cel 
despre care ne vorbite, eu două 
ore mai devreme, Leonte lanov- 
schl. Numărul șapte era pentru 
„nea Lenei-, cum ti spun pitește- 
nii lui Ianovschi, numărul 54 ! 
Nu, nu-i nici-o greșeală. Este ol 
M-lea jucător trecut prin mtinUe 
sale și ajuns apoi pe prima 
scenă a fotbalului nostru. Dumi
nică, la Pitești, ne-a relatat po
vestea lui. Lapidar, fără multa 
amănunte. Ne-a vorbit insă mai 
pe larg și cu marea lui pasiune 
•pentru mlădițele fotbalului despre 
două dintre marile probleme ale 
celor mici. „Iată, vine din nou 
lama, vine pauza dintre tur șl 
retur șl juniorii Iau vacantă, o 
vacanță foarte lungă, care va 
dura mult și care le va stagna 
evoluția. Sigur, ml se va replica 
de către mulțl că terenurile sint 
grele, că vor fl ploi, că va fi 
zăpadă. Bun, vor fi ploi, Va fl ză
padă, așa-1. Dar problema e vala
bilă șl pentru vară, etnd e timp 
frumos șl terenurile sint cores
punzătoare. Părerea mea este că 
la nivelul juniorilor, al speranțe
lor, trebuie făcute mari eforturi 
pentru a folosi la maximum a- 
eeste perioade șl mal ales vacan
țele. Or, la noi se joacă In lunile 

disciplină a fost mal Indulgentă, svs- 
pendindU'l numai pe un an, dar o* 
mologind meciul cu 3-0 pentru 
Constructorul T.C.I. Craiova).

krtâ. In orice caz, un exemplu de 
responsabilitate din partea conducerii 
unei asociații sportive, chemata să se 
preocupe nu numai de obținerea u- 
nor performanțe cit mal bune de 
către sportivii el, ci șl de educarea 
lor, de crearea unui clima! de sporti
vitate pe terenul de fotbal. Un e- 
xempiu core or trebui să-l facă să 
roșească pe acei conducători șl an
trenori care. In asemenea cozurl, sar 
in ajutorul celor ce au comis abateri, 
incercind să le minimalizeze vino 
sau chiar să-l absolve de ea I

Jack BERARIU

PROGRAMUL

SI ARBITRII ETAPEI» / ■

A 12-a A DIVIZIEI ,,B“
SERIA i: ceahlăul F. Neamț — 

Unirea Focșani: J. Grama (Bu
curești) puroiul Ploiești — O- 
Hmpia hm Sărat: L. Măeresn 
(Brașov). A.S. Mizil — F.C.M. Pro
gresul Brăila: I. Tănase (Tirso- 
vtște), otelul Galați — C.S. Bo
toșani: V. Alexandru (București). 
C.S.M. Suceava — Prahova Plo
iești: I. Dima (Sighișoara). F.C. 
Constanța — Dunărea C.S.U. Ga
lați: M. Constantinescu (Bucu
rești). Chimia Fălticeni — Meta
lul Mangalia: R. Nlcoară (Tul- 
oea). C.F.R. Pașcani — Partiza
nul Bacău: V. Angheloiu (Bucu
rești). Metalul Plopeni — 
F.E.P.A. "M Btrlad : C. OHeanu 
(Drobeta Tr. Severin).

SERIA A n-A: Solmil I.P.A. 
Sibiu — Unirea Alexandria: C. 
Coreean (Reșița). Dinamo Victo
ria București — Mecanică fină 
Steaua București (stadionul Di
namo) : ▼. Curt (Medgidia). Fla
căra Automecanica Moreni — 
I.M.A.S.A. sf. Gheorghe : C. 
Gheorghită (Brăila). Autobuzul 
București — Automatica Bucu
rești (stadionul Autobuzul) : Ad. 
Porumboiu (Vaslui), Gaz metan 
Mediaș — Tractorul Brașov : v. 
Antolii (lași). Metalul București
— Progresul Vulban București 
(stadionul Metalul): Cr. Teodo- 
rescu (Buzău), Chimica Tirnă- 
venl — C.SJd. Drobeta Tr. Seve
rin: T. Demian (Zalău). Minerul 
Motru — t.P. Aluminiu Slatina -. 
Gh. Toth (Aiud), Carpați Mirșa
— C.S. Tlrgovlște: M. Man (Cluj- 
Napoca).

SERIA A ni-A: Universitatea 
Cluj-Napoca — Aurul Brad : C. 
Gheorghe (Suceava), Sticla Arie- 
șul Turda — Mureșul Explorări 
Deva: M. Ștefănoiu (Tg. JIU). 
Gloria Reșița — Unirea Alba Iulta: 
R. Matei (București). Minerul Cav- 
nio — C.S.M. Reșița: D. Pelrescu 
(București). Avtntul Reghin — 
U.T.A. : R. Petrescu (Brașov), 
Gloria Bistrița — Armătura Za
lău: M. Niculescu (București), 
Olimpia Satu Mare — Metalur
gistul Cuglr : Gh. Silion (lași), 
C.F.R. Timișoara — Ind. s'.rmei 
C. Turzli: A. Moroianu (Ploiești). 
Strungul Arad — Minerul Lupeni: 
M. Popescu (Craiova).

septembrie-octombrie-noiembrie șt 
apoi In martie-aprilie-mal. ȘASE 
LUNI SE PIERD, șl se pierde 
timpul dud copiii pot fi la dis
poziția noastră, degrevați de În
vățătură și alte activități".

A doua problemă la care s-a 
referit a fost condiția sine qua 
non a reușitei promovărilor. 
„Noi, aici, la Pitești, am lucrat 
mereu in colaborare cu antrenorii 
de la seniori. Pană, cel despre 
care am vorbit, n-ar ti ajuns atit 
de repede tn Divizia „A" dacă 
n-ar ti fost urmărit atent și de 
Nicolae Dobrin, dacă n-ar fi avut 
înțelegerea cuvenită din partea 
eeiut care a fost un atit de mare 
jucător. De altfel, pe mine unul 
m-a surprins tenacitatea cu care 
Dobrin se duce la meciuri din e— 
șaloanele inferioare, pentru a-1 
vedea evolulnd pe acei jucători 
vizați să ajungă la F.C. Argeș. 
Exemplele cele mal edificatoare 
«nt Voicu și Tănase, primul pro
movat anul trecut, celălalt in a- 
eest campionat. Unde vreau, <W 
fapt, să ajung? La concluzia eM 
dacă nu ar fi existat la Pitești’ 
o colaborare perfectă Intre an
trenorii de la juniori și antre-' 
norii divizionarei „A", nu am fi 
ajuns niciodată la... numărul S4.' 
In realitate un succes nu doar al 
Iul Leonte Ianovschi, ci al tuturor 
antrenorilor piteșteni de la eșa
lonul juniori; tn ultimă instanță 
al fotbalului argeșean...".

Duminica trecută, la PitcștV 
Constantin Pană a ratat tn mfn.' 
M al meciului eu A.S.A. Cei din 
tribune, Insd, l-au aplaudat pen
tru frumoasa lui execuție, stil — 
Dumitrache. Așa se cresc ju
cătorii.

Lourențiu DUMITRESCU

CLASAMENTUL
ECHIPELOR DE SPERANȚE
1. STEAUA 11 9 0 2 26- 3 14
2. F.C. Argeș TI 8 1 2 18- 5 17
3. S.C. Bacâu M 4 3 2 18- 7 15
4. Dinamo TI 4 5 2 12- 3 13
3. F.C Olt 10 4 1 3 14- 7 13
6. ^Poii“ Timișoara 11 6 14 ÎS—12 13
7. Gloria-Luceafârul 10 5 2 3 M-16 12
S. Sportul stud. 11 J 2 4 14- 9 12
9. F.C Biber 11 4 2 3 14-16 W

10. Rapid 4 2 1 6-10 10
11. F.CM. Brașov W J 0 I W-23 10
tt. AS.A. w IU W-t, 9
13. Universitatea «in w-te 9
14. Chimia 11 3 1 « ț-o •
M. CorvEnal 31 1 1 T IMS 1
tf. Jiul tt 1 1 1 •-47 1
17. F.C. Boia Mare U 717 tt-1« 9
te. Polit. Iași 7 « ♦ 5-29 4

A Partida S C. Bacău — CorvimiV
1—0 pe teren, a fost omologată «• 
3-0 pentru prima echipă.



Miine, in ultima zi a „Trofeului Carpafi" la handbal feminin DUBLA ÎNTÎLNIRE DE BOX

ROMÂNIA — UNGARIA, 0 FINALĂ DE
BACAU, 9 (prin telefon). In 

ziua a treia a „Trofeului Cac- 
pați“, în care reprezentativa 
de senioare a țării noastre nu 
a jucat (ceea ce nu Înseamnă 
că Viorica Ionică S colegele 
sale s-ou relaxat), am consi
derat util să notăm cîteva ob
servații ale antrenorului prin
cipal al echipei României 
Pompiliu Simion. .Față de 
stadiul in care ne sfiim ea 
preparativele pentru grupa -B* 
a Campionatului mondial de 
anul viitor — ne-a spus in
terlocutorul —, apreciea că 
echipa se prezintă mulțumitor. 
Ne propunem, eu și colegul 
men Eugen Bartha, să schim
băm formula de echipă de ta 
meci la med, in primul riad 
pentru a roda întregul lot de 
16 handbaliste, apoi pentru a 
acorda fiecăreia dintre ele • 
șansă de titularizare. Confrun
tarea en reprezentativa Polo
niei ne-a pus mai puține pro
bleme decât ne așteptam, deși 
eram pregătiți să le rezolv im 
pe toate. Așteptăm disputele 
de simbătă u duminici eu ho
tărî rea in primul rind a fete
lor. de a eișiiga amândouă 
meciurile. Vc,m aborda eu ma
ximă seriozitate Întrecerea eu 
handbalistele din Bulgari*, ra
re ne-a pus destule probleme

la Campionatul mondial din 
Ungaria și, ea atit mai malt, 
inlilnirea eu selecționata Un
gariei. Aceasta din urmă este, 
se știe, o formație deosebit de 
redutabilă, iar replica ce ne-o 
va da sintem giguri că va fi 
de maximă dificultate pentru 
noi".

După aceste notații să erm- 
semnăm că șl vineri după-e- 
mtoză am asistat ta meciuri de 
bon năvri tehnic, o plăcută 
surpriză oferindu-ne (din nou 
după un med slab, de Jet du- 
pă-amluză) echipa de junioare 
a tării noastre.

ROMANIA JUNIOARE — 
UNGARIA 19—87 (11—14). Re- 
z-Atat normal ta această (SB- 
pută In care, pornind favorită, 
reprezentativa Ungariei fi-a 
valorificat șansa. De-a lungul 
întregului med. însă, formația 
de ’unăoare a României a evo
luat mutt mai aproape de va
loarea ei reală Laszlo. ta pri
mei riad, a fost „motorul" e- 
■-hipri. ea '.nocrtind cu precizie 
atit din acțiune, rit si din a- 
run.-fet de ta T m. De altfel, 
dta „zestrea* de 11 goluri 
marcate ta prima repriză. 19 
sa fost „semnate* de respec
tiva jucătoare. Echipa Unga
riei a ristigrt pe merit taie
rele noastre handbaliste nepo-

MARE INTERES
tind face față (fapt explicabil) 
experimentatelor Godor, Nyari, 
Sulyok, Major. Au înscria : 
Laszlo 12, Pan alt 4, Țopea 2, 
Popa 1 pentru România juni
oare, respectiv Nyari 5, Sulyok 
5, Godor 5, Gyorgy 2, Major 4, 
Jonas 2, Angyal X, Csajbok 1 
șl Barna L Au arbitrat bine 
P. Rauchfass șl R. Buchda 
(R. D. Germană).

POLONIA — BULGARIA 
XI—19 (16—9). Superioritatea
evidentă a echipei Poloniei l^a 
adus acesteia o victorie meri
tată. Printre marcatoare : 
Golik T. Niewierowska 5. Ju- 
rowska 4 de la învingătoare, 
respectiv St an ce va 4 si St ol ti
no va X. Arbitri : D. Gherghi- 
șan si C, Casian-Drăgan 
(România).

Programul : simbătă, de la 
•ra 1649 : Ungaria — Polonia, 
România .A” — Bulgaria ; du
minică. de la ora 19 : Româ
nia junioare — Polonia. 
România _A“ — Ungaria.

Ion GAVRILESCU

ROMÂNIA —R. D. GERMANĂ
GALAȚI, 9 (prin telefon). 

Peste 1200 de spectatori pre
zent! vineri seara în jurul rin
gului instalat în Sala sporturi
lor din localitate, pentru a a- 
sista la întilnirea dintre selec
ționatele de boxeri juniori ale 
României șt Republicii Demo
crate Germane. „Noul val“ al 
pugilatului din cele două țări 
a oferit celor prezenți partide 
deosebit de interesante, desfă
șurate intr-un ritm rapid. S-a 
luptat, îmbucurător, eu armele 
tehnicii, fapt răsplătit cu a- 
plauze de către cel prezențL 
Sportivii români au luat un 
avantaj substanțial la catego
riile mici. După primele cinci 
partide, ei conduceau cu 4—1, 
prin victoriile obținute de Flo
rin Manea (semimuscă), Ivan 
Lavrente (muscă), Daniel Măe- 
ran (pană) și Gheorghiță Călin 
(semiușoară). EI i-au depășit 
la puncte, în ordine, pe See
ger Dirk, Fried Steffen, Rieck 
Volker șl Jurgen Schroder. 
„Cocoșul* Ion Turcita a cedat 
la puncte In fața lui Jorg Gitt- 
ner. In continuare, oaspeții au 
redus din handicap prin Wilko

Seger și Wolfram Schmidt, 
care i-au Întrecut la puncte pe 
Ion Pali și, respectiv, Marius 
Roman. Gala a luat sfirșit cu 
rezultatul de 6—5 In favoarea 
reprezentativei României. Ce
lelalte rezultate : Andre So- 
becki (R.D.G.) b.desc. 3 Ștefan 
Drișcu (România), Dumitru 
Beșliu (RtTmânia) b.p Sven 
Lange (R.D.G.), Vasile Damian 
(România) b.k.o.l Șteffen Wat- 
zel, Ralf Markert b.ab.3 Ion 
Comorașu (România).

Următoarea întîlnire, dumi
nică, la Tulcea.

Mircea COSTEA

• La Gera (R.D.G.) — in tntil- 
nlrea da seniori ale celor două 
țări: 9—4 pentru gazde. Victoriile 
reprezentative! române au fost 
obținute de Schiopu, obreja, Mo- 
trogan șt Bornescu. A doua reu
niune, duminică, la Rlesa.

CUPELE EUROPENE
LA BASCHET

La Paris, Stade Franpals
Miine, in C.C.E. la volei (m) CluJ-Napoca 77-58

retur dintre echipele 
de baschet Stada 

șl Universitatea Cluj- 
desfășurat la Paris în

TURNEUL HANDBALIȘTILUR DIN R. P. CHINEZĂ
• feri, Dinamo a întrecut echipa oaspete as 33-26 • Art, on noa 

joc, cu Steaua

In sala Florensra s-a desfă
șurat ieri primul med al tur
neului t>e care echina repre
zentativă masculină de handbal 
a R. P. Chineze n tatrecrinde 
in tara noastră Partenera de
întrecere al handbalfjtilot chi
nezi au fost dir.amovistii tecu- 
resteni. Scor final : 33—28
(16—12) In favoarea handbalia- 
tilor români. A fost un joc 
frumos dinamic cu fare rapi
de la ambele port! cu goluri 
«pectaculcase. Bucurestenîl eu 
forță mai mare de aruncare de 
Ia 9 m cu o anârare mobilă, 
folosind bine arma contra
atacului s-au imnus De me
rit : oaspeții s-au remarcat orta 
lndemînare si repeziciunea cu 
care au pasat mingea, prin a-

ruocări la poartă surpr urătoa
re scbimbtad permanent direc
ția de atac. Am retinnt Îndeo
sebi evoluția conducătorului de 
joc Zhaa Zhiwei și a interului 
Cal Jisnguo. cel mai efirace ju
cător al partidei. Au marcat : 
Grabovsehi 8. Dorxresea I Da
ria 8 Oprea 5. Bedivan 2. An
tonescu î Matei 1 si Bidosu 1. 
pentru Dinamo Cai Jiaaguo 19. 
Eh sa Ihiwet 6. Mou Cbnnhal 
4. Xue Manrang X. U Ziying X. 
Song IVei 1 șf Le Shaa 1. Au 
arbitrat bine AL Virtopeanu si 
Șt. Georgescu.

Astăzi in sala Floreasea. de 
la ora 18 echipa chineză va 
susține tm nou 1oc având ca 
parteneră De Steaua.

Mihail VESA

ăCine seară, campioana tării 
noastre la volei (masculin). Di- 
name București, vs susține ta 
Atena Dartida-retar din cadrul 
preliminariilor Cupei camoionl- 
lar europeni tntitaind De cam
pioana Greciei. Panathinaikea. 
După eum se știe, luni seara 
ta sala Dinamo voteibaîistii 
noștri au obținut, in Drima 
manșă, victoria cu 3—0 (45 31) 
sL pentru a se califica ta tu
rui următor al comDetitlel. tre
buie să riști se un singur set 
sau mai mult de 31 de ouncte. 
Să sperăm, insă, că echin* Iui 
W. Schreiber lsi va respecta 
cartea de vizită — pe care fi
surează nu mai outln de 3 
trofee ale C.C.E. unul al Cu
pei cupelor si mai multe pre
zente in finala primei compe- 
titil a cluburilor — si va ob
ține calificarea mai detașat

în vederea returului, dina- 
movistii s-au pregătit intens ta 
această săptămlnă El pleacă 
astă-seară cu avionul spre A-

tens. In următorul lot : Ma
rian Păușeseu. GOnlher Enescu, 
Dan Girleaau. Marius Căta- 
Chițlg». Sorta Pop. Emillan 
Vrineuț (sextetul de bază) 
Zamfir Gheorghe. MihaJ Slaba, 
Daniel Rădulescu. Dan Drăgu- 
șin și Ovidia Bălan.

Partida de miine se va des
fășura in sala Panathinaikos. 
de la ora 18. si va fl condusă 
de arbitrul international S. 
niev (Bulgaria), secundat, con
form regulamentului de 
arbitru grec- (A. B.)

• Arbitrii Internaționali 
Dobrescu, N. Gălesanu si 
Stamate vor oficia duminică 
meciuri din cupele europene

un

D. 
M.
la 

_______ la 
Istanbul Belgrad și. respectiv. 
Augsburg.

IN MECIUL BARPOT-

KASPAROT, 0 NOUA AM1NARZ

AZI, ROMÂNIA - FRANȚA LA RUGBY
(Urmare din pag I)

din primul pluton valoric al 
acestui frumos sport.

R gbyștii români au pregătit 
eu seriozitatea l-ar earacterteti- 

â meciul de astăzi, viziad atit 
►cvanșa pentru Infrîngerea de 
anul trecut de la TcuLottae 
(15—26), dt s o evoluție con
vingătoare in sine, dătătoare 
de încredere tn perspectiva tot 
mai jpropiatului toc turneu.

în premieră, din Anglia. An
trenorii Valeria Irimeseu fi 
Ttieodor Rădalesea vor alinta 
o garnitură eu prinzind, ta ma
re majoritate, jucători cu o 
foarte bogată experiență inter
național A ajunși la deplina 
maturilnte. Așa slnt Gheorghe 
Dumitru, actualul lider al pre
zențelor în națională, sub cu
lorile căreia a evoluat de 57 
de ori. Mircea Munteanu (47 
de meciuri), Mireea Paraychîv. 
căpitanul echipei (46), Floriei 
Murariu (41). Dumitru Alexan
dru (36). loan Bucan (31), Ma
rian Aldea (30). Mal tineri de- 
cît aceștia. Adrian Lungu (24 
de selecții), ' Gheorghe Caragea

(22), Alexandru Rădulescu (18), 
Gheorghe Vărzaru (13) au, la 
rlndu-fe, trecute ta palmar ese 
estule partfde-test Ungă ei, 

Mihai Marghesca (6), Lauren- 
ția Constantia (4). Laurențiu 
Codoi (7). eu experiența poșta
lul de banda», șl un debutant 
eu gimtarl mart Gheorghe 
Leonte. Cu toții, antrenori fi 
jucători, slnt pe deplin con
știent! de dificultatea îniflni- 
rii. de clasa și forma adversa
rilor de astăzi- Dar dorința, 
promisiunea igiarâmâ rămlne 
victoria. „O victorie pentru ca
re n!d un efort nu poate fl 
prea mare !*. ne spunea Mir
eea Parasehiv. Iar rugby știi — 
ne-au dove<£t-o de atitea ori 
— știu să-și țină cuvîntiM, ștta 
să-șl string! rindurSe in cete 
mal grele împrejurări, știu să 
se lupte eu adevărat pentru 
culorile țării. ș. putem avea 
Încredere ta ei !

Ia oe-i privește pe oaspeți 
ei as rotat Ieri, ta jurul prto- 
mhrt ta București Condu căto- 
red delegației franceze este 
Mareei Bitițne, vicepreședin
te al F.F.R. șt totodată, pre
ședintele F! RA. Veche cunoș
tință a rugbyștifor noștri fos
tul „dend* de feri, antrenorul 
de ari. Jaques Foureux. ali
niază • echipă eu multi jucă
tor! foarte cunoecutL In frunte 
eu tafonertd Philippe Din trans, 
căpitanul formației, mijlocașii 
Jerome Gaffioa fi Jeaa-Pairiek 
Lasrarboura, fundașul Serge 
BLanee, centra Didier Cod or- 
iriou ș( Philîppe Șefia Hnia a 
doua Francis Hagei. O repre- 
zenta&vă puternică, mesageră 
a unul rugby cu sute de mii 
de practicanțl. Edificator este 
șt faptiM că nu mai puțin de 
14 cluburi oferă jucători lota- 
lut deplasat la București ... 
Tradiționala parteneră a echi
pei României joacă, desigur, și 
ea cu gîndul victoriei, deși, 
așa cum au ți declarat cîțiva 
dintre componențll săi, oaspeți! 
slnt, la rîndu-le, conștient! de 
dificultatea totîtoiril de astăzi.

Există, de o parte și de alfa, 
resurse și valori, există, prin 
urmare, toate premisele pentru 
a aștepta o partidă atracti-vă, 
aprig disputați la reușita că
reia lși poate aduce contribu
ția și brigada de arbitri, avln- 
du-1 la centru pe irlandezul J. 
West, unul dintre cunoscuții 
„cavaleri ai fluierului* din 
mgbyul internațional. Decizia 
In meciul de astăzi are im
portanță pentru istoria noii e- 
dițli a competiției continentale 
de sub egida F.I.R.A.. tnvingă- 
toarea lulnd. ta mod sigur, o 
primă și serioasă opțiune In 
tentativa de riștigare a trofeu
lui. Să sperăm că această ta- 

vvlngătoare va fi reprezentativa 
’României, căreia toți iubitorii 
soortutai nostru H urează 
SUCCES !

Amînată o dată, cea de a 23-a 
partidă pentru titlul mondial 
la șah, dintre deținătorul titlu
lui, Karpov, și șalangerul său, 
Kasparov, a fost din nou a- 
mînată pentru data de 11 no
iembrie, la cererea lui Kas
parov.

„U"
Meciul 

feminine 
Franțals 
Napoca, 
cadrul C.C.E„ a fost riștigat de 
campioana Franței cu 77—58 
(44—27). Realizînd scorul gene
ral de 150—140 (Ia Cluj-Napo- 
ca : 82—73 pentru „U“), forma
ți* pariziană s-a calificat pen
tru turtii al treilea al compe
tiției.

Alte rezultate în cadrul C.C.E, 
la fete : Tungsram Budapesta
— C. L. Madrid 99—71 (In
tur : 55—48 ; s-a calificat
Tungsram), Wisla Cracovia — 
V. S. Praga 84—86 (67—74),
Partizan Belgrad — Coixde 
(Belgia) 91—62 (103—56), Zolu 
Vicenze — Elizur Tel Aviv 
97—48 (96—51), Spartak Sofia
— 5. C. Atena 109-44 (92—41), 
Agon Dusseldorf — Naohm 
Dublin 111—31 (104—46), Dau
gava Riga — Tampere 103—63 
(103—50).

C.C.E. — băieți : Banco Rom»
— Efes Istanbul 90—55 (73—75), 
Real Madrid — Vevey (Elve
ția) 79—79 (84—74), Bologna — 
Panathinaikos Atena 98—67 
(85—88), Maccabi Tel Aviv — 
Sunair Ostende 132—75 (80—90),
C. S.P. Limoges — Ț.S.-K-A. 
Moscova 69—81 (93—101).

„CUPA RADIVO.I KORACI*: 
Fenerbahce Istanbul — Borak 
Ceaceak 93—82 (85—89).

„CUPA LILIANA RON- 
CHETTI* : R.C.Q. Bruxelles —
D. FJ3. Sofia 76—98 (50—95).

ID C.C.E. LA HOCHEI. POLONIA BYTOM A ClȘTIGAT
LA NUMAI D0U1 GOLURI DIFERENȚĂ JOCUL CU STEAUA
Evoluind ta orașul Bytom, ta 

compania formației locale Po
lonia, echipa de hochei Steaua 
a obținut In acest med tur din 
runda a doua a Cupei cam
pionilor europeni un rezultat 
destul de bun. Gazdele au în
vins la o diferență mică, 6—4 
(0—0. 3—1, 3—3), ded la nu
mai două goluri care In ho
chei nu înseamnă prea mult. 
Hocheiștil bucureșteni au ju-

cat foarte bine, soarta victoriei 
dedzlndu-se Intr-un singur mi
nut din repriza secundă (38),' 
etnd formația gazdă a înscris 
două goluri ! Punctele au fost 
marcate de : Peczko 3, Marek 
Stepniezki 2 și Szurkowicz pen
tru învingători, Cazacu, Po
pescu, Chiriță, și Hălăucă pen
tru Steaua. Returul va avea loe 
In 22 noiembrie, la Galați.

MECIURILE DIN OPTIMILE DE FINALĂ ALE „CUPEI) U.E.F.A.“
tort, ta ZOrtch. a foot stabilit prin tragere ta 

saru programul optimilor de finală ale „Cupei 
CZ.f.A.'. Astfel Universitatea Craiova va susține 
primul joo, pe teren propriu, oa formați* lugoatart 
Zeleznieear Sarajevo.

Partidele vor avea loo ta ta noiembrie (tor) și 
le U decembrie (retur).

Iată Drog ramul oomplet al tntflnirilor 1

R_S.C. Anderiecb» — Real Madrid
Spartak Moscova — F.C. K51n
Universitatea Craiova — Zeleznieear Sarajevo
Hamburger S.V, — Intemazlonale
Wldzew Lodz — Dinamo Minsk
Tottenham — Bohemians Praga ,
Manchester United — Dundee United
Videotoa — Partizan Belgrad

ZELEZNICEAR
Deși înființată tocă din 19M 

si de multă vreme oarticinantă 
In eamoionatul orimel dlvlril 
iugoslave. Zeleznieear s-a Im
bus o singură dată. In 1973. 
ctod a cîștizat titlul national. 
Anul trecut (cînd a cucerit 14 
b în jocurile din deplasare) s-ă 
clasat De locul 3. la egalitate 
de puțjcte cu Partizan Belgrad 
si la 2 p diferență de Steaua

SARAJEVO
Roșie Belgrad campioana, ceea 
ea Înseamnă că Zeleznieear 
traversează acum, ffln nou o 
perioadă fastă în actuala e- 
ditie a campionatului după 11 
etape, se află pe locul 2—3. la 
egalitate de puncte (13) cu cea
laltă echipă a orașului. F-C- 
Sarajevo.

în meciurile de oină acum 
din „Cupa U.E.F.A.*, Zeîezni-

cear a eliminat formația bul4 
gară SUven (0—1 si 5—1) 
os F.CL Slon (2—1 st 1—1) din 
Elveția. Dintre jucători, cei 
mal cunoscut! slnt BazdarevicL 
Baljlel sl Ceaplici (ultimul ac
cidentat). cu totH international!: 
Iar antrenorul formației este 
binecunoscutul Ivlca Osim. Tată 
formația standard 5 Skrba 
Berjan. Baljiel. SabanadzovicL 
Komslci. Cilicl. Bahticl (inter
national la tineret) Turici Sa- 
mardzlja. BazdarevicL Nikicl.
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