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DEZVOLTAREA IMPETUOASA A INDUSTRIEI SOCIALISTE,

SUPORT TRAINIC AL ACTIVITĂȚII SPORTIVE

Vn frumos spectacol sportiv găzduit de stadionul ^Armi“ ud. Z_ 
puternicei sale dezvoltări economice șt sociale — a cunoscut, de 

de educație fizici ți sport
cetare, invățămint și sănătate 
comparabilă cu cea din țările 
dezvoltate și care asigură 
turor cetățenilor condiții 
muncă și de viață mereu 
bune.

în concepția partidului nos
tru, a secretarului său general, 
tovarășul ‘
politica 
urmărit totodată, 
economico-socială 
tuturor județelor 
lor patriei. După 
secretarul genen* 
lui, „ampTwarxK teritorială ju- 
dictoasâ a diferitelor activități 
industriale, dezvoltarea forțe
lor de producție în toate zo
nele țării merg tocmai in di
recția creării condițiilor pen
tru ridicarea tuturor localități
lor, a tuturor comunelor, la 
un nivel superior de civilizație 
materială și spirituală". Indus
trializarea a făcut astfel po
sibil ca, pe lingă profundele 
schimbări economice din via
ța județelor, a orașelor și co
munelor patriei, să se produ
că o puternică dezvoltare a 
instituțiilor de învățămînt, ști
ință și cultură, a activității po-

Considerind-o cale funda
mentală pentru scoaterea Româ
niei din starea de înapoiere 
in care se găsea și plasarea 
ei fermă pe orbita progresului 
și civilizației, pentru valorifi
carea superioară, in interesul 
întregii națiuni, a resurselor 
materiale și naturale de care 
dispunem, precum și pentru 
realizarea unei independențe 
reale a țării, Partidul Comu
nist Român a făcut din indus- 

• trializarea socialistă un obiec
tiv central al politicii sale de 
dezvoltare economică 
lă a patriei noastre, 
politică științifică, în 
înalt grad patriotică, 
împlinită în perioada _. . 
Congresul al IX-Iea, de 
în suprema funcție de condu
cere in partid a fost ales tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
și-a dovedit justețea și își gă
sește confirmarea în realizări
le de însemnătate istorică ob
ținute de poporul nostru în 
înfățișarea prosperă a Româ
niei de azi, care dispune de 
o puternică bază materială, de 
o agricultură in plin proces de 
reînnoire, de o rețea de cer-

și socia- 
Aceastâ 
cel mai 
strălucit 
de după 

dnd

din Suceava, arat care — pe măsura 
asemenea, o înflorire a activității

tu- 
de 

mal

Nicolae Ceaușescu, 
de industrializare a 

dezvoltarea 
armonioasă a 
și localitățl- 
cuii- sublinia 

al partidu-

litico-educative, sâ se reali
zeze ritmuri susținute în con
strucția de locuințe. In extin
derea dotărilor edilitar-gospo- 
dărești ale localităților, in ri
dicarea gradului general de ci
vilizație.

Integrarea industriei în 
te zonele țării — care a 
cu sine o intensificare a 
cesului de urbanizare, crearea 
de orașe noi, ca și extinderea 
altora existente, însoțită de o 
creștere masivă a populației — 
a determinat, între altele, și o 
dezvoltare puternică, armonioa
să, a activității sportive. Pro
vincii întregi (Moldova, Do- 
brogea și Oltenia), județe (Bis- 
trița-Nâsăud, Dîmbovița, Gorj, 
Tulcea, Vîlcea, Călărași, Co- 
vasna) sau orașe (Bacău, Bu
zău, Pitești, Craiova, Suceava 
și altele) care în trecut aveau 
o pondere mică, neînsemnată 
pe plan industrial, dar care în 
anii socialismului au devenit 
mari beneficiare ale politicii 
partidului de amplasare judi-

toa- 
adus 
pro-

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. 2—3)

SPORTUL, ȘCOALA A MUNCII, ȘCOALA A VIEȚII
Sportul, sub multe aspecte, 

constituie o adevărată scoală a 
vieții. Pentru că sportul, valo- 
rificînd frumoasele trăsături de 
caracter cultivate de familie si 
școală, de 
geste prin 
care zi, în 
nelor. larg 
piniei publice, 
politic si cetățenesc al tînăru- 
lui performer, oe deolin res
ponsabil si angajat, devotat 
tării si partidului.

Ne aflăm la Timișoara, pe 
meleagurile bănățene. acolo 
unde, înfrățiți prin graiul dul-

însemnări despre împlinirile unor performeri timișoreni

3

5

colectivitate, între- 
școala vieții de fie- 
amfiteatrele stadioa- 
deschise ecoului o- 

profilul moral.

ce si slova avîntată a telului 
comun — edificarea socialismu
lui si oomunismului în patria 
noastră, România, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului 
Comunist Român —, trăiesc și 
muncesc împreună români, 
maghiari, germani, sîrbi și alte 
naționalități. Avem în fată pri
mele două numere ale revis
tei „Sah-Timișoara". editate 
sub egida C.J.E.F.S. Timiș și 
comisiei județene de sah. con
dusă de neobositul său ore-

ședințe si animator. Drof. dr. 
doc. Pius Brînzeu. Intîlnim 
printre semnături oe cele ale 
reputatelor jucătoare Dana Nu- 
tu si Gertrude Baumstark, ale 
antrenorilor Șerban Neamtu si 
Sergiu Grunberg. ale maestru
lui Neboișa Ilijin. Șahul timi
șorean constituie, de ani buni, 
o linie de forță în șahul ro-

Poul SLĂVESCU

(Continuare In pag 2-J)

ECHIPA OE JUDO (tineret) 
A ROMÂNIEI IA „CUPA

IĂRI10R
Sîmbătâ și 

Frejus (Franța) 
șura întrecerile 
ternaționale de 
țărilor latine", la care 
anunțat participarea 
(18—20 de ani) din 
Portugalia, România, Spania, San 
Marino, Grecia, Luxemburg, 
Monaco și, firește, Franța. Iată 
formația țării noastre care a 
plecat ieri : Mihai Țîrlea (cat. 
superușoară), Dorin — 
(semiușoară), George 
(ușoară), Lucian Pop 
mijlocie). Petre Anițoae (mij
locie), Marian Grozea (semi
grea) și Arcadie Mariași (grea). 
Sportivii români s'nt însoțiți 
de antrenorul loan Petrof și 
de arbitrul international Mihai 
Platon.

LATINf“
duminică, 
se vor desfă- 

competiției_ in- 
judo,

la

„Cupa 
și-au 
tineri 
Italia,

Drimbe 
Ciuvăț 
(semi-

BUZĂU, 15 (prin telefon). 
Joi seara, Sala sporturilor din 
localitate a fost neîncăpătoare 
pentru marele număr de iubitori 
ai handbalului (2000), dornici să 
asiste la întîlnirea de handbal 
masculin, programată în opti
mile „Cupei Cupelor", între 
formațiile Dinamo București și 
R.K. Crvenka (Iugoslavia). 
Partida a fost de mare luptă, 
deosebit de aspră (mai ales din 
cauza jocului permanent ob
structionist al oaspeților) și a 
fost clștigată finalmente de 
handbaliștll antrenați de Gbiță 
Lieu și Valentin Samungi : 
32—29 (19—14).

Handbaliștii noștri au început 
slab prima repriză șl foarte 
slab pe cea de a doua, jucă
torii de cîmp fiind obligați să 
suplinească în permanență lip
sa de inspirație a portarilor 
Marchidan și Ionescu. Oaspe
ții au condus la începutul me
ciului cu cite un gol sau două 
p'ni în min. 14, când dinamo- 
viștil au reușit să egaleze. Ce
le cîteva 
Marchidan 
pierilor și 
cările in 
rescu sau
Bedivan. Grabovsehi șl Durau,

mingi parate de 
au dat aripi coechi- 
Dinamo, prin arun- 

forță ale lui Dogâ- 
iscusit plasate de

s-a desprins decisiv: în min. 
30 scorul îi era favorabil cu
19— 13 1 Șl cind toată lumea 
era convinsă că nimic nu poa
te sta în calea handbaliștilor 
bucureștenl în realizarea unei 
victorii la un scor care să-l 
scutească de emoții in partida 
retur (programată la 21 no
iembrie, ora 20, la Crvenka), 
în repriza a doua ei încep slab, 
handicapați de eliminarea Iul 
Oprea la sfirșitul primei părți 
și de „căderea" lui Marchidan, 
astfel că proporțiile scorului se 
reduc vizibil. Este 20—18 în 
min. 36, iar' apoi, cind dina- 
moviștii sint din nou în infe
rioritate numerică (eliminat Do- 
gărescu), scorul ajunge la
20— 19. Meciul continuă în- 
tr-un ritm infernal, jocul 
dur al oaspeților — cel 
mal adesea nesancționat de 
arbitrii polonezi M. Szajna șl 
J. Wojtila — îi timorează pe 
jucătorii noștri și astfel atacul 
lor incisiv nu reușește 
străpungă apărarea
este drept, portarul Pusnik se 
dovedește excelent

să 
în care.

Crvenka,

Hristache NAUM

(Continuare in vag a t-a)

Duminică. altima etapă la Divizia „A** de lupte greco-romane

CINE 164 PARTICIPA LA TURNEUL FINAL ?

. partictoa la 
§ neui pentru 
I

Editia din acest 
an a Diviziei „A“ 
de lupte greco-ro
mane s-a apropiat 
de final. Duminică 
de la ora 10. sînt 
programate între
cerile ultimei eta
pe (a VIII-a). 
după care cele mai 
bune formații vor 

tur- 
de-

semnarea campioa
nei. în unele serii 
se cunosc echipele 
care vor participa 
Ia turneul final, la 
altele vor fi sta
bilite cu prilejul 
acestei ultime eta
pe. în prima se
rie. un triunghiu
lar deosebit de in
teresant se anunță 
la Brasov : Steaua
— C.S. Satu Mare
— Steagul roșu 
Brașov. Formația 
brasoveană. învinsă 
în etapa ante
rioară de C. S. A- 
rad. pe de o parte,

Mihai Clșmaș (Ceahlăul P. Neamț) 
stingă - 
Botoșani

este favorit in part dele de la 
Foto : Ion MIHAICA

și Steaua, 
întrecută surprinzător la tusa- 
veraj în confruntarea cu 
SIMARED Baia Mare, oe de 
altă parte, ne îndreptățesc să 
anticipăm o partidă viu dispu-

La rindu-i echipa din 
Mare speră să repete suc- 
din turul comoetitiei cind. 

la Brașov, a cîstigat la

Divizia „AM de baschet feminin

UN DERBY ONORAT
TG, MUREȘ. 15 (prin tele

fon). Primul turneu al celui 
de al II-lea tur al campionatu
lui national feminin, găzduit 
cu ospitalitate tradițională de 
acest vechi centru al basche
tului din țara noastră, a pro
gramat în ziua inaugurală me
ciuri deosebit de interesante.

CHIMISTUL C.S.Ș Rm. VIL- 
CEA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 88—82 (50—44). Deși este 
surprinzător prin poziția celor 
două formații în clasament 
(Progresul locul I, Chimistul 
locul 7), victoria foarte tinere
lor baschetbaliste din Rm. Vîl- 
cea a fost firească prin prisma 
desfășurării întrecerii. Cu o a- 
părare agresivă, cu atac variat 
și eficace (printre altele au

OLIMPIA 77-70
fost fructificate 12 aruncări de 
cite 3 puncte), Paula Misăilă, 
Gabriela Petre. Antoaneta Bar
bu si Maria Ionescu (le-am nu
mit oe cele mai bune echipiere 
ale Învingătoarelor) au dominat 
mai net decit arată scorul fi
nal o adversară căreia absenta 
a două jucătoare (Emilia Ali- 
xandru si Georgeta Simioană 
suspendate) nu îi scuză insis
tenta supărătoare în folosirea 
acțiunilor poziționale lente. 
După cum s-a văzut,- acestea au 
dăunat formației Progresul, care 
din mare favorită s-a văzut 
învinsă pentru că a renunțat la 
jocul rapid, penetrant și efici
ent, datorită căruia obținuse 
Șefia clasamentului. Au marcat: 
Petre 30. Misăilă 23. Ionesco 
16. Barbu 13, Niculescu 2. Ma-

nea 3. Dodoc 1 pentru învin
gătoare. respectiv Pușcașu 28. 
Maringut 23. Ciocan 21. Stoi- 
chită 8. Capelovies 2.

Au arbitrat bine C. Dumi- 
trache (București) si C. Cătă- 
nescu (Pitești).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— CRIȘUL ORADEA 92—67 
(57—37). O surpriză (prin pro
porția scorului) datorită bunei 
evoluții a timișorencelor, dar și 
neașteptat de sla be replici a 
orădencelor, ale căror ratări au 
fost uneori exasperante, 
marcat : Bodea 28, Stamin 
Grădinaru 19, V. Chepețan 
Armion 9, Catrina 2 pentru

Dumitru STANCULESCU

Au
24,
10, 

în-

(Conti nuare in pag 2—J)

tată. 
Satu 
cesul 
tot 
punctajul tehnic întîlnirea cu 
Steagul roșu. Din seria a II-a 
se detașează triunghiularele de 
la Slatina (C.S.M, Reșița — 
Chimistul Rm. Vîlcea — Alu
miniu Slatina) si București 
(Electroputere Craiova — C.S.M. 
Craiova — Progresul București). 
Va reuși formația bucurestea- 
nă. luptînd în sala de la ..Pro
gresul". să se revanșeze oen- 
tru înfrîngerile din tur la 
Craiova ?

Cu mult interes este așteptat 
Si cel de al doilea triunghiu
lar programat în Capitală (sa
la Dinamo) : Metalul Bucu
rești — Delta Tulcea — Mus
celul Cimpulung din seria a
III- a. favorită fiind formația 
bucureșteană. Derby-ul seriei a
IV- a se va disputa la Rădăuți: 
Rapid București — Metalul Ră
dăuți. în tur partida s-a în
cheiat la egalitate, gazdă fiind 
Nicolina Iași, a treia echipă a 
triunghiularului respectiv.

Celelalte partide vor avea Ioc 
Ia Timișoara. Tg. Mures. Pitești 
Brăila. Suceava si Botoșani. 
Turneul final la ambele stiluri 
se va desfășura la București 
(25—27 noiembrie).
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cioasă a forțelor de producție 
pe întreg teritoriul național, 
și-au făcut simțită mereu mai 
viguros prezența — prin rezul
tate prestigioase atît pe plan 
intern, cît și internațional — și 
pe harta sportivă a țării, în
tre contururile căreia altădată 
abia dacă figurau mai mult 
sau mai puțin simbolic. Apari
ții inedite, dar foarte semnifi
cative, pe aceeași hartă spor
tivă, le-au constituit în ultimeie 
decenii și noile orașe Victoria, 
Gh. Gheorghiu-Dej, Dr. Petru 
Groza sau Motru, care-și dato
rează existența industriei. Pre
tutindeni in aceste locuri ridi
cate la un nivel superior de 
viață și civilizație, prin înfăp
tuirea politicii de industriali
zare, au luat ființă puternice 
asociații și cluburi muncito
rești (pe lingă marile platfor
me, combinate sau întreprin
deri), laolaltă cu cele studen
țești și școlare (in cadrul fa
cultăților de ingineri și subin- 
gineri. respectiv al liceelor care 
pregătesc forța de muncă ne
cesară acestor unități indus
triale). H.C. Minaur Baia Ma
re, Aurul Baia Mare, Chimis
tul Rm. Vilcea, Oțelul Galați, 
Minerul Motru sint numai cî- 
teva exemple de astfel de 
cluburi și asociații — unele 
dintre ele avind de-acum cîș- 
tigat și un renume internațio
nal — care au apărut și s-au 
afirmat în strînsă corelație cu 
dezvoltarea economică (indus
trială) și socială a localităților 
respective.

în raport direct cu această 
dszvoltare economică s-a aflat

și problema bazei materiale 
necesare practicării exercițiilor 
fizice, sportului, precum și ac
tivității de agrement. Printr-o 
repartizare la fel de judicioa
să a fondurilor de investiții, 
au fost construite în multe 
din marile centre muncitorești 
stadioane, săli de sport, pis
cine, patinoare, popicarii. cu 
toate dotările necesare. Din i- 
nițiative locale, adeseori prin 
muncă patriotică, au fost, de 
asemenea, amenajate baze 
sportive mai complexe sau 
numai terenuri simple (multe 
dintre ele situate chiar in i- 
mediata apropiere a întreprin
derilor sau a școlilor pe care 
acestea le patronează), in in
cinta cărora atît oamenii mun
cii, cit și familiile lor, copiii 
și tinerii îndeosebi. își întă
resc sănătatea si forța trupu
lui practicind exercițiul fizic 
și sportul. participînd la atrac
tivele întreceri organizate ia 
cadrul -Daciadei*.

Avii 
te 
un trainic suport in procesul 
de industrializare — care va 
continua și în cincinalul urmă
tor pe o treaptă superioară in 
condițiile accentuării laturilor 
sale calitative —, educația fi
zică și sportul pot și 
să se dezvolte tot mai 
nic, mai armonios, in 
ga țară, îndeplinindu-și 
cu mai multă eficiență 
lor menire, de a contribui la 
întărirea sănătății și vitalității 
poporului nostru, la creșterea 
unor generații viguroase, la 
formarea omului nou. vrednic 
constructor al socialismului și 
comunismului.

id, așadar, ca și celelal- 
activități social-culturale.

trebuie 
puîer- 
ir-trea- 

astfel 
nobila

ROMÂNIA
ÎN ARENA

Apariția jocului de popice in 
țara noastră trebuie căutată în
tr-un trecut Îndepărtat, 6ub for
ma unor aruncări la punct fix 
prin tlrguri sau piețe publice, 
tar mai tirztu pe piste din pă- 
mlnt bătătorit sau din setndură 
amenajat© pe lingă restaurante 
și berării, ca un joc distractiv. 
Avind puține elemente de tehni
că. acest sport a fost ușor de 
însușit atît ce bărbați, cât și de 
femei, pudnd £ practicat pînă 
la virste Înaintate. Dar, existen
ța sa trecută a fost, întotdeauna, 
♦nanțită de privațiuni și condiții 
vitrese. mai ales In planul per
formanțelor Deși dezvoltarea jo
cului in arena mondială a impus 
crearea In 1932. a unui for na
țional. care peste doi ani s-a a- 
c-ut ia federația internațională, 
primele fctr.niri ale popicarilor 
romini eu lepre ten tanti din alte 
țări au fost posibile abia in anii 
puterii populare elte datind din 
1363. an după care acest sport 
și-a înscris pazini <Je aur în se- 
m-tam sa isterie. Concret, de-a 
lungul t ’"* 3o de ani. ra 
deosebire în ultimele două dece
nii. jucătoarele si jucătorii noș
tri s-au numărat aproape !n Se
care sezon printre laureata ma- 
ruor comn-ttitii cucerind — la 
3 <Bn cese 15 edițU ale C M de 
seniori la cane au hiat parte — 
S3 de medalii dintre care 22 de 
aur. it de argint și :S de bronz.

De la ce s a pornit 9 ..Foaia de 
zestre* primită de la anii dinain
tea E.berărti se reducea la tf- 
teva arene cu cite două piste din 
ciment sau biram si citeva sute 
de spcrtvi csre praettcau acest 
Joc în secțiile sau duhurile res
pective firi nici un fel de asis

ens

SPORTUL, ȘCOALA A MUNCII, ȘCOALĂ A VIEȚII
(Urmare din pag. I)

an-

mânesc. Fapt de altfel rele
vat si în aceste zile de muncă 
avtntată si entuziastă din preaj
ma Congresului al XIII-lea al 
P.C.R.. crin prezenta în echi
pele -României, aflate la Olim
piada de șah de la Salonic, a 
nu mai puțin de patru repre
zentanți ai municiDiului de pe 
Bega : Dana Nuțu. Margareta 
Mureșan. Mîhai Șubă si 
trenorul Șerban Neamțu.

O conversație fără protocol 
cu Dana Nuțu. înaintea Plecării 
la Salonic. Maestră internațio
nală, fostă campioană naționa
lă. Dana Nuțu _a fost compo
nenta echipei — 
campioană la ultima ediție a 
Olimpiadei, de 
a si obținut __ ___ ____
pentru cel mai bun rezultat 
individual la toate categoriile. 
„Tocmai mă angajasem. prin 
repartiție, ca programatoare la 
întreprinderea de aparate elec
trice de măsură din Timisoara, 
după absolvirea facultății în 
anul 1981. înaintea Olimpiadei 
de la Lucerna. După succesul 
de acolo, noii mei colegi de 
muncă mi-au spus că au urmă
rit zi de zi rezultatele noastre, 
că au fost cu gîndul si sufletul 
lingă noi. De atunci, ne lingă 
tatăl meu (fost fotbalist la ..Po
li"). ei sint cei mai apropiati 
suporteri ai mei. iar directorul

Ramâniei vice-

la Lucerna, unde 
medalia de aur

întreprinderii, dr. ing. Gh. Tîr- 
pe. este vicepreședintele comi
siei județene de sah. cn tatii 
convinși că intre prozrimirea 
la Oficiul de calcul al între
prinderii si eea de la masa de 
sah. deci intre mancă si sport, 
legătura se cheamă pasiune să 
responsabilitate. Sau. dacă 
▼reti. rigoare si imaginație— 
De ambele avem nevoie aram, 
la Olimpiada de ta Satanic, 
pentru a realiza un nea darii 
succes al șahului feminin româ
nesc". ne-a spus Dana Nuțu.

Pe maestrul emerit Alexan
dru Folker. component al ech-:- 
pei României de handbal me
daliată cu bronz la ultimele 
două ediții ale J-O_ II puteam 
găsi ca tinăr inginer Ca absol
vit facultatea de electrotehnică 
timișoreană 
schela de 
Sandra, una 
ductive din 
sporturilor, ca element de bars 
(cel mai productiv goigeter al 
turului de campionat, recent 
Încheiat) in echioa sa de club 
„Poli" Timișoara. „Ca elev al 
unui liceu ra profil de educație 
fizică înclinam la ineeput să 
urmez același drum, dar sub 
îndrumarea pasionatului nostru 
antrenor si prieten mai mare, 
inginerul Constantin Jude &m 
intrat la Institutul Politehnic, 
ea majoritatea coechipierilor 
mei. Si n-am regretat nici e

în vara trecută) la 
extracție petrolieră 
din cele mai pre
tară. sau în Sala

clipi opțiunea, cum n-a regre
tat aici fostul meu coleg de 
echipă si Iot reprezentativ, in
ginerul Ronald Guaeseh. acum 
alături de meșter si pe banca 
antrenorilor, eum n-o să regre
te «ici unul din mai tinerii mei 
coechipieri de aram, studenții 
politehnicieni .Alexandru Ba- 
ligan. Dan Giurgea si Jento 
Xagr. eare se vor realiza — 
sint sigur — prin meserie si 
prin sport".

Despre Coste! Ene (22 ani. 
lăcătuș mecanic la G.I.G.C.L. 
timișoara) cei care urmăresc 
marea performantă sportivă ro
mânească știu mai puțin, 
pentru că tinărul atlet de la 
-Poli" nu s-a Impus încă la o 
mare competiție internațională. 
„O va face. însă. în noul ciclu 
olimpie". ne asigură antrenorul 
său. Emil Grozesra, cel care l-a 
descoperit încă din scoală, l-a 
convins apoi că mai bine un 
atlet concurent olimpic decît 
un mijlocaș oarecare la fotbal, 
si ’ ‘ . Z _ ___
la titlul de campion national, 
ia acest an. la 800 m. JBă voi 
pregăti eu seriozitate si dă
ruire pentru a-mi faee datoria 
pe ambele planuri cel profe
sional si eel sportiv, pentru a 
nn-l dezamăgi ne eei eare an 
Încredere în posibilitățile mele", 
ne-a sdus binarul atlet.

Sportul, sub multe aspecte, 
constituie o adevărată scoală a 
vieții.

rr_?: ales, l-a ridicat oină

DIVIZIA „A ii DE BASCHET FEMININ
(Urmare din pag 1)

vingătoare. respectiv Cvatal 
14, Nagy 12, Casetti 10, Pop 10, 
Perțache 3. Cutus 9. Amihăie- 
sei 2 Niculescu 2. Constanii- 
nescu 4.

VOINȚA BUCUREȘTI — PO
LITEHNICA SPORTUL STU- 
DENȚESC 77—57 (47—27). In 
m'n. 10. la scorul de 34—9 
pentru Voința meciul era jucat, 
în continuare, antrenorul învin- 
g’to-’relor a rulat (si bine a 
fă-ut) întregul său lot (cu acest 
prilej și-a făcut reintrarea

Elena Filip), iar adversarele 
s-au dezmeticit fin sfîrșit) si 
au refăcut ceva din handicap. 
Au marcat : Ștefan 27. Jugă- 
naru 18. Borș 15. Filip 7. To- 
mescu 4. Vasile 2. Green 2. 
Mina 2 pentru învingătoare, 
respectiv Bărăgan 22 Kereszte- 
si 9, Ionescu 8. Mathe-Prăzaru 
8. Netolițchi 8. Moldoveanu 2.

RAPID — ICEMENERG 70— 
63 (32—34), COMERȚUL C.S.Ș. 
TG. MUREȘ — VOINȚA 
C.Ș.Ș. BRAȘOV 71—58 (32—28).

UNIVERSITATEA C.S.Ș.
VIITORUL CLUJ-NAPOCA —

PE PRIMUL
MONDIALA DE

OLIMPIA 
(31-37). 
spectaculos.
si cantivante 
scor, cu 
un final 
vînt un 
zultatul 
mele 
la scorul de 68—66 
limn! a. cluiencele
vedit mai proaspete 
cide si. printr-o apărare agre
sivă. au obținut mingile 
care 
punctele _____ _______ ___
cat : Pali 26, Enyedi 13, Kiss 
12. Șandor 7. Czegledi 6 Cos- 
tanașin 8. Dragos 3. Mărgi
nean 2. respectiv Bîră 17. Stîn-

BUCUREȘTI 77—79
Un ioc deosebit de 

cu numeroase 
răsturnări de

ritm de ioc alert, cu 
palpitant, într-un cu- 

derby onorat. Re- 
a fost decis în ulti- 

trei minute. cînd, de 
pentru O- 
s-au do
si mai lu-

le-au transformat 
victoriei. Au

pe 
în 

mar-

LOC
POPICE

tență tehnică, 
trînd în marea 
miile a sporturilor 
cu bază d© masă 
practicate în 
noastră, jocul 
popice a fost 
dreptat pe făgașul 
larg al progresului, 
lntrind într-o etapă 
nouă de dezvoltare. 
Astăzi, aproape
35 000 de jucătoare 
șl jucători legitimați 
activează în peste 
1 600 de secții afi
liate la federația de 
specialitate, fiind 
angrenați într-un 
sistem eompetițio- 
nal ritmic. S-au 
construit, îndeosebi 
în perioada inaugu
rată de cel de 
IX-lea Congres 
partidului, sute 
arene moderne, 
cite 4, 6 șl chiar 8 
plate din 1 >.-»........

luliu Bice (stingă) și Iosif Tismanar 
. doi campioni ai arenei internaționale

piste din material 
plastic, cu ridicare automatizată și 
tabele de marcaj electronice de 
producție românească. Avînd la 
dispoziție săli corespunzătoare, 

-ai peste 100 000 de tineri șl 
vlrstnlci participă la diverse con
cursuri desfășurate sub egida 
„Dacikdei-, dornici să se rela
xeze jucind popice în clipele de 
răgar. Lată așadar, cum se în
fățișează, fci citeva cifre, amploa
rea fără precedent a unui joc 
cindva fărt istorie, iar acum 
considerat, după fotbal, cel mal 
popular sport din țara noastră.

Avind o largă bază de selecție, 
miile de antrenori și instructori 
an dep-stat numeroase talente 
autentioe, Întărind secțiile cu 
jucătoare și jucători de nădejde, 
<tn forța cărora s-au născut iz
voarele s-jcceselor care au ur
ma- în arena mondială. România, 
prin puterea și măiestria sP°yț~~ 
vHor săL forța tot mai mult porțile 
viitorului. Cîțiva băieți puși ț» 
fapte mart au debutat in . 9oJ, 
ta campionatele mondiale de la 
Viena. Reșițeanul Ion Micor°’“ 
a venit atunci pentru prima 
oară ti capitala Austriei, a Ju
cat în compania unor redutabili 
adversari și a ciștârnt titlul su
prem, sub ochii uimiți al specia
liștilor din lumea întreagă, m 
continuare, popicarii no^ri be
neficiind de condiții din ce în 
ce mal bune de pregătire și Con
ors, au reușit să-și 
Smirabilele lor calități : forța de 
ioc și forța morală, dobmdind 
remarcabile performanțe, care au 
intrat în palmaresul sportiv ai 
patriei socialiste. Iată „ltinera- 
riul* de aur. argint șl ț>ronz par
curs de jucătoarele șl 
români la cea mal importantă 
competiție, C.M. de semen . 1957, 
la Viena — o medalie de aur , 
1962 la Bratislava, 1 de argint, 
1 <te bronz ; 1966, la București - 
3 de aur, 2 de argint, 1 de 
1968, la 
argint ;
aur, 2 
1972. la 
bronz ;
aur, 3 
1976, la 
argint ; 
aur, 3 de argint, 
1930, _ _ ”
aur, 2 de argint : 1982. la 
— j a© aur, 1 de argint, 
bronz ; 1984, la Ljubljana 
de aur, 2 de argint.

Coloana jucătoarelor este 
tă cu 28 de medalii, Iar cea a 
băieților cu 27, dintre care 11 din 
cel mal prețios metal. Și să nu 
uităm că n-au trecut nici trei

tabele de

dispoziție

Linz — 1 de aur, 1 de 
1970, la Bolzano — 3 de 
de argint, 1 de bronz ;
Split — 2 de aur, 2 de 

1974, la Eppelheim — 2 de 
de argint, 4 de bronz ; 
Viena — 1 de aur, 1 de 
1978. la Lucerna — 2 de 

2 de bronz ;
la Mangalia Nord — 3 de 

Bmo
4 de
— 2

orna-

gă 16, Lefter 12, Marinache 10, 
Cîubăncan 8. Cristea 7. Au ar
bitrat foarte bine A. Atanases- 
rti si V. Ilin.

2 FAULTURI TEHNICE ■ 
O ETAPA suspendare I

F.R. Baschet a decis ca, tn- 
cepînd cu turneul de la Tg. 
Mureș, jucătorii, jucătoarele 
și antrenorii echipelor din 
Divizia „A“, care acumulează 
două greșeli tehnic© să fie 
suspendați pe o e'apă. A- 
preciem ca binevenită această 
măsură și sîntem convinși că 
ea va contribui la îmbunătă
țirea disciplinei în rîndurile 
basdhetbal'știlor fruntași.

decenii de la clipa primului suc
ces de anvergură. Intre timp, ion 
Micoroiu, cel care a deschis se
ria marilor victorii românești în 
arena mondială, a devenit antre
nor și a pregătit mulți tineri dor
nici de afirmare, iar acum, cînd 
se află la pensie, urmărește mer
sul oamenilor crescuți de el. Și 
a crescut oameni buni. Prin 
mina lui au trecut campionii 
mondiali Iosif Tismănar. Ilie Bă- 
iaș și alți apreciați popicari, iar 
din generația mai tînără Traian 
Țălnar, Nicolae Timar. Nicolae 
Silaghi, ca șl alți jucători aflațl 
în plină ascensiune, au învățat 
tot ce știu din școala românească 
de popice. Această școală și-a 
continuat producția de valori la 
cotele maxime de azi, cu perfor
manțele băimăreanului luliu Bice, 
dublu campion și recordman al 
lumii la individual și la perechi, 
împreună cu Iosif Tismănar, care 
cu patru luni în urmă impre
sionau pe specialiștii prezenți în 
sala Tivoli din Ljubljana. Acolo, 
luliu Bice și colegii de echipă 
au dat din nou frumoasele exem
ple de abnegație și dăruire pen
tru culorile sportive ale patriei. 
Adăugind la palmaresul popicari
lor noștri bogata recoltă de tro
fee culeasă de formațiile de 
club în C.C.E., precum și nume
roasele medalii cucerite de re
prezentanții generației tinere la 
C.E. și C.M. de juniori, dimen
siunea bilanțului înregistrat cu 
precădere în ultimele două dece
nii ilustrează în chip strălucit cît 
de prolifică e școala românească 
d© popice, creație a anilor socia
lismului.

Tiaîan IOANIȚESCU

Boxerii 
activitate! 
anul aces 
în comj 
R. D. Get 
fruntări, I 
orașele ( 
încheiat, 
victoria gi 
Și 10—2. 
severe, r 
Riesa, ne- 
rem amăr 
ponsabil 
Trancă, c; 
români îi

— Ce n 
comporta, 
in confru 
prezentată

— Intiln 
prilejuit 
excepționc 
dere spec 
tiți, boxei 
cu o an 
refer mai 
(cocoș). It 
Rudei O 
Nicolae © 
mică), Dș 
muscă), 
(muscă), 
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(grea). S 
Stancu și 
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portare t 
dintre bo: 
du~se suț

—r Cum 
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Iilor gci®

— De 1 
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nu reflect 
Nu vreau 
nimic ra 
R. D. Gi 
noi am fi 
buia să c! 
in cel mi 
năm la e, 
dere că nul 
rent âTy 
noasmt s 
rectitudini 
deosebi a 
Klichowici 
rere, in

DIVIZIA
Astăzi, 

tr Dinamo, 
e joc din f: 

masculin 
lei, restai 
University

CAMPIONAT
In salj 

Arad, 33 
(15—16 a 
ani) își y 
sîmbătă a 
lele camt 
individual

Prin prisma obiectivului relansării 
sporturilor gheții și zăpezii în are
na internațională, iarna 1984—85 ca
pătă semnificații aparte. Iubitorii 
sporturilor hibernale așteaptă ca în 
acest prim sezon al noului ciclu o- 
limpic (cu punct final Olimpiada de 
la Calgary, în 1988) să se pună o 
bază solidă in pregătirea hoherilor, 
schiorilor, biatloniștilor, patinatorilor, 
hocheiștilor. Desigur, plasarea în „to
pul" actualității internaționale a re
prezentanților români în cit mai 
multe dintre cele 10 discipline olim
pice nu se va petrece peste noapte: 
nimeni nu crede că patinatorii artis
tici, biatloniștii ori săritorii cu schw- 
rile pot deveni dintr-o dată campî^ii 
mondiali. Sint necesare pentru apro
pierea de acest scop o seamă de con
diții, pe care forurile de resort din 
C.N.E.F.S. și din alte instituții și de
partamente încearcă să le rezolve.

Totuși, anumite obiective trebuie 
atinse încă din acest sezon, tehnicie
nii și performerii lor avind datoria 
să demonstreze că sint hotărîți — cu 
adevărat — să întrerupă seria neâm- 
plinirilor din ultimii ani. Boberii, ca 
purtători de drapel în sporturile de 
iarnă, 
locuri 
dalii", 
14—24 
tineret 
rie). dar problema pe termen (nu

vor trebui să confirme cu 
„de puncte" și chiar „de me- 
la C.M. de seniori (Cervinia, 
ianuarie, 1985) și la C.E. de 
(Igls, 22 ianuarie — 3 febroa-

V.v.’zz.^^vr.va’.vzir.'.v



ire cn Boxerii din n. D. Germană

UNEI ECHIPE COMPETITIVE
> au denaturat realitatea din ring" — opi- 
rancâ, secretarul F. R. Box O R. Nistor, 
reja, N. Motrogan și Gh. Preda au trecut 

cu brio examenele

FAZA-SIMBOL

El Nil SINT

IN CARTEA DE TELEFON• ••

și-au încheiat 
•națională din 
dubla întîlnire 
reprezentativei 
2ele două con- 
1 avut loc în 

Riesa, s-au 
im se știe, cu 
: 8—4, la Gera 
ia. Infrîngerile 
s cea .de la 
jrminat să ce- 
cretarului res- 
1. Box. Mihai 
isoțit pugiliștii 
. Germană.
l spune despre 
xerilor noștri 
cu cei din re- 
jD. Germane ?

a
dreptul 
de ve- 
pregă- 
luptat 

Mi

: la Gera 
de-a

punct
Bine 

âni au 
deosebită, 
a Relu Nistor 
s (semiușoară), 
(semimijlocie), 
'an (mijlocie 
Țchiopu (semi- 
intin Tițoiu 
Bornescu (se- 
eorghe Preda 
eptări, Costin 
mir Ilie. For- 
avut o com

ei mai mulți 
mâni dovedin- 
adversarilor. 
ți atunci sco- 
parea pugiliș- 
pera ?
ut trebuie să 
il de la Gera 
atea din ring, 
minimalizez cu 
reprezentativei 

dar la Gera 
buni și tre

cu 7—5 sau, 
:az, să termi- 
avind în ve- 

•zentat concu- 
:^g^-.frîngerea 
:ă prin inco- 
rajelor și in
ului" polonez 

a cărui pă- 
să . reuniuni.

DE VOLEI
în sala 
ultimul

ra 17, 
[ramat 
campionatului 
iei „A" devo- 
■e Dinamo și 
R. Craiova.

NIORI LA JUDO
valentă din 
uniori mari 
mici (13—14 

ita întîietatea, 
lică, în fina- 
r republicane 
ido.

nici unul dintre boxerii români 
nu a terminat învingător !

— Scorul în cea de a doua 
întîlnire, de la Riesa, a fost 
însă și mai drastic : 10—2. Ce 
s-a întîmplat ?

— Este adevărat că la Riesa 
comportarea boxerilor români 
a fost modestă. Gazdele ar fi 
meritat de data aceasta o vic
torie de 8—4, dar nu cu 10—2. 
Iată citeva cauze care au scă
zut potențialul de luptă al e- 
chipei noastre. Boxerii nou in
troduși în formație — Marin 
Vișan (muscă), Valentin Mihai 
(mijlocie mică) și Marcel Mar- 
cu (semigrea) — au evoluat 
mai slab decit titularii. In al 
doilea rind, amintim acciden
tarea lui Rudei Obreja și a Iul 
Dragomir Ilie, care au susți
nut a doua intilnire fără a 
fi în plenitudinea forțelor. Nu 
este mai puțin adevărat că cea 
de a doua echipă a R. D. Ger
mane, cu care ne-am intrecut 
la Riesa, a manifestat o capa
citate de luptă puțin obișnuită, 
o rezistență fizică de-a drep
tul uluitoare. Cu toate acestea, 
tot arbitrajele și-au spus ulti
mul cuvînt. Astfel, deși încin- 
gători pe ring. D. Șchiopu și 
Gh. Preda au fost declarați 
învinși.

— Ce slăbiciuni au manifes
tat boxerii români ?

— Cîțiva dintre cei învinși, 
Costin Stancu, Dragomir Ilie, 
Florian Vasile, Mihai Valen
tin și chiar ifttîngătorii Rudei 
Obreja și Nicolae Motrogan au 
dat semne de oboseală in ul
timul rund al meciurilor, ei 
neputînd susține ritmul de lup
tă impus de gazde timp de trei 
reprize. In general. însă, apre
ciez că antrenorul Calistrat 
Cuțov a pregătit bine echipa 
Spectacolul sportiv a fost de 
valoare ridicată, echilibrul va
loric între cele două formații 
fiind evident. Rezultatele finale 
— viciate, așa cum am spus, de 
arbitraje — nu reflectă realitatea 
de pe cele două ringuri. Dar, 
dincolo de rezultate, pentru noi 
întilnirile cu puternica repre
zentativă a R. D. Germane au 
constituit o foarte bună exper- 
riența, un prilej excelent de 
verificare a unor boxeri, un 
examen ne care l-au trecut 
bine Relu Nistor, Ion 
Stan, Rudei Obreja, Nicolae 
Motrogan și Gheorghe Preda. 
Sperăm ca pînă la „europene
le" de anul viitor, de la Buda
pesta, si avem din nou o echi
pă care să ne reprezinte în 
mod corespunzător.

Nefiind de față la nici una 
dintre cele două întîlniri din
tre reprezentativele de box ale 
României și R. D. Germane, ce 
am putea adăuga celor de mai 
sus ? Doar că sperăm și noi 
in formarea unei echipe com
petitive în marile întreceri in
ternaționale.

I
si a- 
man-
Bor- 
,.scc- 

de 
se

Petre HENȚ

di nea zilei
lung rămîne formarea unui al 
pilot de valoare (dintre tine- 
Radu, N. Lakatoș, M. Colceriu, 
botaru), care să se alăture con
du! Dorin Degan (locul 7 la 
adă, la bob 4). Și sănierii își 
lorifica șansele de a ataca po- 
3 vîrf, cu ocazia Campionate^ 
indiale de la 
e 1985), atît

Oberhoff (20—28 
la dublu, cit și

înghețul a venit, la

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

cum a fost 
ceasta pasionantă a doua 
să Dinamo — Girondina 
deaux (care a adunat la 
torul presă" nu mai puțin
40 de ziariști francezi) nu 
uită ușor.

Iți rămîn, multă vreme, 
memorie desele momente ten- 
sionante între care, desigur, si 
mingea scoasă de Specht de De 
linia porții, ca si golul avut 
de Orac în vîrful bocancului, 
dar ratat spre stupoarea tri
bunelor.

Aici, la aceste două faze- 
cheie ale partidei a pierdut Di
namo calificarea, dar — la o 
analiză atentă, minuțioasă, fo
lositoare măcar pentru mai 
tîrziu — și in alte importante 
..secvențe" ale acestui ..film de 

•lung si dramatic metraj", care 
nu au putut scăpa — îr.trucit 
credem că ea a cerut-o — con
ducerii tehnice.

Ne referim la secvențele, 
destule la număr, care ni le-au 
arătat pe vîrfurile hri Dinamo 
spectatoare la ieșirile din dis
pozitiv ale fundașilor Iul Bor
deaux. cu precădere la cursele 
periculoase ale .centralilor" 
Specht si Battiston. O dată, de 
două, de trei ori defensiva 
bucurestenilor a scăpat cu fata 
curată. A patra oară însă, la 
plecarea decisă in atac a masi
vului Specht. Moraru s-a văzut 
nevoit să plătească, cu scoate
rea mingii din plasă, modul 
incomplet de a privi fotbalul 
(aspru competitiv) vîrfurile an
trenorilor Cornel Dinu si Gig: 
Multescu.

in

A fost faza-lectie în care 
Lacombe (unul dintre vîrfurile 
de atac ale lui Aimă Ja- 
cquet, repliat de fiecare 
dată după adversarul di
rect) primea... mulțumirile co
echipierului său Specht (pen
tru sprijinul de atîtea ori a- 
cordat pe parcursul celor 120 
de minute) sub forma unei oa
se ideale de sol.

Lacombe este, firește, exem
plul tacă proaspăt ce ' _
oferă prin antiteză. Ca el pro
cedau. ta trecut. Uwe___
Gerd Muller. Kempes și alte 
nume celebre din avanposturile 
echipelor lor. La fel o fac 
astăzi Paolo Rossi. Graziani, 
Voller. Elkjaer Larsen sa.

Asa vor trebui să procedeze, 
ta viitor — PE TOT PARCUR
SUL UNEI PARTIDE — și 
gust in. si Tulba. si toate 
furile de atac din fotbalul 
tru.

Cămătaru. de oildă. cind
' în meciurile 

importante (de calificare ale 
echipei de club. Drecum si ale 
primei reprezentative a tării) 
este caoabil de un asemenea 
continuu travaliu, intre cele 
două careuri, duoă ..omul" hiL 
Semn că se poate. .

cere, îndeosebi

ni se

Seeler,

Au- 
vir- 
nos-

i se

Gheorghe NICOLAESCU

„TOTUL E

HIIIMI ETIPII DC NMIIICA

I Dlllllfl A“j»'1

F.CJâ. Brașov — S.C. Bacău : 
O. ștreng (Oradea) ; M. Constan- 
tinescu (București) șl L. Sălăgean 
(Satu Mare) ;

Sportul studențesc — F.C. Ar
geș : M. Neșu ; I. Caraman (am
bii din Oradea) și Gh. Constan
tin (Rm. Vîlcea) ;

Politehnica Iași — F.C. Bihor : 
I. Crăciunescu ; N. Dinescu (am
bii din Rm. Vilcea) și 
nescu (Pitești) ;

M. IO-

Mureș : 
din Ti-

Rapid — A.S.A. Tg.
I. Igna ; I. Pătruț (ambii 
mișoara) șl V. Antohl (Iași) ;

Univ. Craiova — Chimia Rm. 
Vilcea : Fl. Popescu ; A. Morola- 
nu' (ambii din Ploiești) și M. Nl- 
culescu (București) ;

F.C. Olt — Steaua : R. Petrescu; 
L. Măerean (ambii din Brașov) 
și D. Buciumau (Timișoara) ;

Mane — Corvinul
A. Gheorghe (P.

F.C. Baia
Hunedoara : _
Neamț) : M. Fteciorescu (Bacău) 
și L Vel ea (Craiova) ;

Gloria Buzău — Politehnica Ti
mișoara : Gr. Macaveț (Deva) ; 
Al. Mustățea (Pitești) și Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui) ;

Leonte Ianovschi, renumi
tul „producător" piteștean 
de fotbal, cel care are 54 
de elevi (adică... 5 echipe I) 
promovați în Divizia „A", 
spunea zilele trecute că 
Dobrin — unul dintre cei 
54. cel mai talentat fotba
list român, azi antrenor — 
își petrece o bună 
din timp pe la me
ciurile și antrena
mentele echipelor 
de categorii inferi
oare.
Din dragoste pen

tru fotbal? Fără 
îndoială. Dar nu ■ 
numai din dragos
te. „Copil al fotbalului", 
Dobrin, descoperit cîndva 
pe... „Maracana" Piteștiului, 
știe^ine că nu toate talen
tele au șansa să ajungă pe 
marile stadioane. Mai stat 
destule care rămîn prin oră
șele cu echipe în „B“, sau în 
„C“, ba chiar și în echipe mai 
mici... Iar antrenorul Arge
șului — de unde au plecat 
jucători în_ toată țara — 
are nevoie de noi titulari. 
Pepiniera piteșteană este o 
soluție. Dar cu cei mici și 
cruzi procesul de titulari
zare este oricum mai lung. 
Ei trebuie să se călească, 
trebuie introduși ta forma
ție cu . multă grijă, trebuie 
formați. Și-atunci, „ochiul

SĂ JUCĂM,

parte

lui
cu ___ _____ _____T_
căror nume n-a intrat ta 
cartea de telefon a fotba
lului românesc. Jucător de 
excepțională intuiție, Do
brin este și ca antrenor un 
mare intuitiv. Așa apar la 
‘~Z > fotbaliști de care

Dobrin" caută anonimi 
seînteie. Caută băieți al

Argeș 
mulți n-au auzit, sau fot-

Puncte

de vedere

baliști pe care alții 
i-au aruncat, iar 
el îi redescoperă, 
croindu-le un drum 
nou, adeseori uimi
tor. Evident, nu 
toate soluțiile lui 
Dobrin se dove
desc

mai și 
firesc.. El 
la Pitești

se 
fericite. An- 

ratea- 
nu-1 

Pe 
re- 

cau- 
la

trenorul 
ză... E și 
transferă 
Rummenigge, valoare 
cunoscută de toți... El 
tă băieți cu har care 
început au doar prenume 
Ion sau Gheorghe sau Va
sile... Numele 
tîrziu în fotbal (ca și 
alte activități)...

Și iată că la F.C. Argeș, 
ta caseta tehnică a meciu
rilor, te pomenești că nu
mele astea noi apar 
verzale" (majuscule), 
care mai ieri nici nu 
tau...

E bună soluția lui 
brin ?

Judecați și dumneavoas
tră.

apa- mai
în

„cu 
nume 
exis-

Do-

Marius POPESCU

u

SĂ JUCĂM CiT MAI MULT../'
bineUna dintre cele

organizate unități din rețeaua 
cluburilor sportive școlare este 
cea băcăuană ; bine organizată 
și, prin aceasta, și eficientă. 
Aceste două adevăruri au fost 
subliniate deseori și o facem 
acum tacă o dată pornind de la 
un fapt concret, dar cu _destul 
de multe implicații, 
ce este vorba ?

Directorul Clubului 
„Vasile Alecsandri".
Vorodia, 
zile 
unei . _ __
club, o întrecere internă cu o 
mare 
clubului.- Competiția 
fășurat oe două categorii 
virstă, 16—18 ani și 13—15 ani. 
La clasele mari a cîștigat echi
pa pregătită de M. Bile, iar la 
cele mici a ieșit învingătoare 
grupa lui M. Petrovici. Au par
ticipat. In tolaL 16C dintre ju- 
câtorii-elevi ai clubului. „De 
altfel, a subliniat Dumitru Va- 
rodin. noi întotdeauna am avut 
in vedere inițierea 
de intreceri. toate 
singur scop : acela 
junior lor noștri 
de a juca, de a 
meciuri, capitol la 
deficitari. Pentru ci, este un 
lucru bine țtiut. tinerii jucă
tori, cei in plină formare, au 
nevoie de cit mai multe par
tide in picioare, pentru a putea

Despre

școlar 
Dumitru 

ne-a vorbit, cu două 
în urmă, despre reușita 

acțiuni organizată de

adeziune la toți elevii 
s-a des- 

de

unor astfel 
arînd un 
de a oferi 

posibilitatea 
juca multe 
care sintem

concurs de cei lipsiți de orice posi
bilități de progres, sau care au a- 
râtat că nu vor să depună eforturile 
absolut necesare perfecționării lor 
sportive. în consecință, e de așteptat 
mult dorita ridicare valorică a în
trecerilor interne. Liliana Ichim are 
de îndeplinit un mandat de respon
sabilitate, concurând la maximum 
posibilităților sale în „Cupa Europei",

orizont... zăpada

Wit SINT CLARE; DE ACUM, LA TREABA!
piu feminin. Patinajul artistic 
mal puțin (Centrul olimpic fi- 
tiințat de-abia in această toam- 
ar patinajul viteză emite pre
dat fiind comportările bune de 
npionatele europene din 1983 șl 
le lui Tiberiu Kopacz, care are 
ia de a face uitate eșecurile 
Campionatele mondiale din 
mai ales de la Olimpiada de 

ijevo. Să sperăm că aspra trie- 
ctuată de testele fizice în r n- 
schiorilor (nu și-au cucerit 

1 de a participa la întreceri o- 
o treime dintre alpini, fondiști 

tloniști !) a cură'at p:r‘ 'c ue

drept cucerit in sezonul trecut, o 
dată cu punctajul F.I.S. corespunză
tor. Obiectivul fundamental al hoche- 
iștilor e mai mult decit clar: promo
varea in grupa B a Campionatului 
mondial (Franța, 14—25 martie 1985), 
deși pregătirile echipelor 
bucureștene, care oferă 
componenților lotului național, 
avut de suferit prin imposibilitate» 
folosirii patinoarului . 
timp de peste doi ani !

Obiectivul principal al sezonului ră
mîne Universiada de iarnă, competi
ție de prestigiu, organizată în Itaha 
(Negeval Cortina, 17—24 februarie

fruntașe 
majoritatea 

au

„23 August"

1985). Dacă Ia ediția anterioară (So
fia, 1983), ștafeta biatloniștilor cuce
rea medalia de argint, iar echipa de 
hochei pe cea de bronz, de astă dată 
pretențiile stat mai ridicate.
prisma scopului declarat al practi- 
eanților sporturilor de iarnă, f 
ramurile care vor fi prezente 
Jocurile Mondiale Universitare 
iarnă trebuie să țintească medalii și 
puncte. Este, desigur, un 
ambițios, dar realizabil, in 
unei pregătiri superioare, 
bile, angajante.

Iată pentru ce, încă de
când zăpada n-a căzut, dar tempera
turile au și coborit sub zero grade, 
e necesar ca factorii de răspundere, 
secțiile, cluburile, consiliile județene, 
comisiile județene pe ramură, tehni
cienii, federațiile și sportivii să pre
gătească toate bazele sportive (piste, 
pîrtii, patinoare, mijloace mecanice 
de urcare) și să alcătuiască în amă
nunțime planurile de muncă, astfel 
incit NICI O ZI BUNA DE LUCRU 
SA NU FIE IROSITA, așa cum s-a 
întîmplat in alți ani. Iama vine re
pede, poate ninge de la o zi la alta: 
toți știm că și de aceste pregătiri de
pinde dimensiunea pașilor pe 
sporturile noastre de iarnă 
să-l facă, ’n acest sezon, în 
perfor"’--' tern o le.

Prin

toate 
la 
de

obiectiv 
condițiile 
responsa-

pe acum,

cnre 
doresc 
lumea <

Radu TM^’TE

Is 
pentru a-și 
procedeelor, 
te meciuri 
cresc, cresc 
ciuanii. adică 
club, dar ți pentru selecționa
tele aagajaie ia diverse com
petiții internaționale—".

Iar clubul școlar băcăuan a 
avut și are in permanență ju
cători la echipele reprezentati
ve de juniori. Doi dintre ei și 
la U£F.A. Tî. cea care va 
debuta săptămina viitoare ta 
preliminariile Campionatului 
european B. Este vorba de 
Bonder și Condurache, ultimul 
numărtadu-se printre 
remarcați in partidele 
la Sibiu și Cisnădie, 
te recent. Și mergtad 
pe filieră, găsim foști 
ai clubului la toate eșaloanele. 
La speranțele Sport clubului, 
de exemplu, activează mulți 
dintre componenții campioanei 
din acest an a „republicanilor" 
(printre ei : Murgii, Geantău, 
Barzaghideanu), la divizionara 
„A" se află de asemenea des
tui (Solomon, Șoșu, Arteni, 
Ghioane), iar la două echipe 
care luptă pentru revenirea pe 
prima noastră scenă fotbalisti
că evoluează Antohi (Dunărea 
C.S.U. Galați), Fîșic și Năstruț 
ț,.U“ Cluj-Napoca). Lista este 
lungă. Toate aceste nume vin 
să argumenteze însă ideea de 
la care am pornit, aceea că 
numai prtatr-o bună organiza
re a activității și prin preocu
pare permanentă se poate a- 
junge la rezultate corespunză
toare.

Profesorii Bile și Petrovici $1 
elevii lor au cîștigat _ ultima 
întrecere organizată „în fami
lie". Au cîștigat de fapt toți 
cei 160 de jucători ai clubului 
care au participat.

fa astfel din tainele jocului, 
îmbogăți bagajul 

Prin cit mai mul- 
copiii ți juniorii 
pentru noi, bă- 

pentru Sport

puținii 
test de 

disputa
ta... sus 
jucători

Laurențîu DUMITRESCU

IERI, NOI SURPRIZE 
IN „CUPA ROMÂNIEI

In cadrul „CUPEI ROMÂNIEI- 
ediția 1984/1985 — competiție fot
balistică ce> se desfășoară sub 
egida „DACIADEI" — ieri s-a 
disputat o nouă și importantă 
etapă (ultima înaintea intrării în 
concurs a divizionarelor 
care au participat 27 de forma
ții din ..............................
„B- și „C- , . .
deț, Șurianul Sebeș, care — spre 
lauda ei .
faza următoare a întrecerilor. Ca 
și în etapele precedente și acum 
au avut loc o serie de surprize, 
echipe bine cotate în campiona
tul secund fiiițd învinse. Din cele 
nouă divizionare ,,B“ care au 
jucat cu formații de categorie 
inferioară, doar patru au cîști
gat meciurile susținute. Dintre 
învinse, amintim pe Progresul 
Vulcan București. Olimpia Satu 
Mare, Strungul Arad și F.C.M. 
Progresul Brăila. Dar iată re
zultatele :

Cimentul Medgidia — Progresul 
Brăila 1—0 (0—0. 0—0), Avîntul
Frasin — Ceahlăul Piatra Neamț 
1—2 (1—0. 1—1), Viitorul Drăgă- 
șani — Unirea Ocna Sibiului 6—5 
(1—1, 1—1. 1—1), Dunărea Calafat

— Dinamo Victoria București
1—5 (1-3), Oțelul Galați — Du
nărea C.S.U. Galați 1—3 (1—2),'
Șurianul Sebeș — Șoimii Lipova
3— 1 (2—0), Ș.N. Oltenița — C.S. 
Tîrgoviște 0—1 (0—0) 'C.I.L. Me
canica Sighet — Olimpia Satu 
Mare 2—0 (0—0), .Mureșul Luduș
— Steaua C.F.R. Cluj-Napoca
0—1 (0—1), Precizia Săcele —
A.S. Mizil 0—1 (0—1), Nitramonia 
Făgăraș — Chimica Tîrnăvenl
4— 1 (1—1), Minerul Oravița —
Strungul Arad 2—1 (1—1), Spor
tul muncitoresc Caracal — Pro
gresul Vulcan București 1—0 
(1—0). Unirea Dinamo Focșani — 
Partizanul Bacău 4—2 (2—1).

,A"), la
campionatele diviziilor 

șf o echipă de ju-
s-a calificat pentru

ANUNȚ
O.N.T. „CARPAȚI" Brașov 

. — sectorul agrement organi
zează, în zilele de 26 și 27 
noiembrie 1984, examenul de 
atestare șl reatestare pentru 
ghizi monitor schi. Se pot 
prezenta la examen cel care 
au promovat examenul de 
preș ele cție din luna octombrie 
ax:., precum și cel atestați sau 
reatestațl in anul 1982. In
formații suplimentare Ja tele
fon 1.31.74.

ADMINISTRATE DE SEAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea MARILOR CIȘTI- 

GURI la LOTO de astăzi, 1« no
iembrie a.c., va avea loc în sala 
clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Staioovlci nr. 
42, cu începere de la ora 17,15. 
Numerele cîștlgătoare vor fl ra
diodifuzate la ora 19 pe progra
mul II șl 1a ora 23 pe programul 
L precum și sîmbătă dimineața 
la ora 8,56, to» pe programul I.
• ASTĂZI ȘI MIINE, ultimele 

zile pentru procurarea biletelor 
la cea de a doua tragere LOTO 
2 din această lună, care va avea 
loc dum-nică 18 noiembrie, deci 
un nou prilej pentru participant! 
de a obține importante cîștiguri 
în autoturisme .,DACIA 130(1" și 
bani.

Mal multe bilete jucate, mal 
mv’*-e șanse de cîșt'g I

r
L<

c

categoria 2 : 7 variante 25% a 
12.712 lei ț categoria 3 : 21,25
variante a 4.188 led1; categoria 
4 ; 19,25 variante a 4.623 leM 
categoria 5 : 1™ *
lei ; categoria 6 
te a 353 lei1;
1.354,50 variante

Report la
233.069 lei.

Autoturismele 
de la categoria

102 variante a 872 
: 251,75 varian- 
catcgoria 
a 100 lei. 
categoria

xs
it

1300''„Dacia
__ _ ___ =___  1, au revenit 
particiipanților : BÎNDIU ATA- 
NASE din Rădăuți, PENTE 
MARGARETA din Timișoara și 
NITA MARTAN din București.

TICURILE TRAGERII
» DIN 9 NOIEMBRIE 1984 

•’oria 1 : 3 vâri -mie 25% 
autoturisme Dacia 1300 ;

CU
i cîștiguri 
p în băniși 
autoturisme



TELEX » TELEX

DE TENIS DE MASA ALE IUGOSLAVIEI

Ing. Scv
TAXT

LJUBLJANA. 15 (prin tele
fon). în sala Tivoli din locali
tate au început întrecerile ce
lui de al 26-lea Campionat in
ternational al Iugoslaviei la 
tenis de masă, una dintre cele 

tante competiții 
..Marelui Pre-

spune că sportivii noștri 
străduit să facă 
putut : Vasile Florea a 
la un pas să-l întreacă 
Karlsson, în fața căruia a 
dat la mare luptă cu 1—2 
—19. —19). Si în proba de
blu (V. Florea. Andras Fejer — 
Waldner. Karlsson). după 
15—9 in setul intîi si un înce
put
doilea, 
depășit 
—14).

s-au 
tot ce au 

fost
pe 
ce-
(19, 
du

fost rezervată in- 
proba de echi-

Prima zi a 
trecerii in 
pe in care — ca si în probele 
individuale — s-a aplicat siste
mul

în cel

Salerno, italianul 
(25 de ani) a de- 
european la cat.

Radioamaîi 
Diaconu (Y 
international 
trofeului Co 
prileiul eoni 
ternationale 
(I.A.R.U.). 
in Italia, 
radioamat

oncursujui
Jerintei Un

ținuți iu ^est 23

inginer-or 
Iar I.T.A.. 
ritâ celor 
sul a dt 
rile urmi 
dioamator 
(RB5FF) cu 
cehoslovacul 
— 203 lei 
alcătuit o

ROMÂNIA - BULGJUTA
LA GiMHASTICĂ-JU»
Astăzi, la oca lâ. la gaia de 

gimnastică de la CoctpăezM 
August* c.n Capitală. • -cepe 
Intilnirea mlerr-a- or-.jij d» pzs- 
nastică dintr. 
de juniori ale 
gariei. în prima 
echipele feminz 
două țări, per.:— 
programată intret

R

Reprezen- 
în urma 

de ultimă 
direct în 
formațiile 

si Ungariei 
avînd în 

de mare 
favoriții 

pe tabelul de concurs, 
confirmat 
in fata

eliminatoriu, 
tativele României, 

modificări 
au intilnit 

al doilea 
Suediei (masculin) 
(feminin), ambele 
componentă jucători 
valoare- Suedezii, 
nr. 2 
si-au 
vizită 
puțin

cartea 
mult 

experimentalilor 
jucători. Cu 

Appeizren (campion 
pean in 1982 și locul 
rarhia mondială), 
Waldner Cocul 3 in ______
ropeaa și 4 in lume) și Ulf 
Karlsson (locul 16 in Europa), 
KOBeaentatisra Suediei s-a 

dar se poate

de 
mai 
nos- 

Mikael
euro- 

in ie6 _ _
Jan-Ove 

topul eu-

iar.-tă a rEFuntativelif ie tineret

ROMANIA - FRANȚA» 8-4, LA HOCHEI
J-ATL.

box • La 
Ciro de Leva 
venit campion 
cocoș învlngînd, după 12 reprize, 
la puncte, pe britanicul John 
Feeney.

CICLISM • Danezii Gert Frank 
și Hans-Erik Oersted, au ciștigat 
cursa de 6 zile de la Miinchen, 
devansînd cu un tur perechea al
cătuită din Urs Freuler (Elveția) 
și Rene Pijnen (Olanda).

HALTERE © La Tabriz s-au în
cheiat campionatele asiatioe, In 
care victoria la ultimele catego
rii a revenit lui Azar Majidl 
(Iran) — cat. 110 kg cu 377,5 kg 
la cele două stiluri și lui Rama
dan Telmuri (Iran) la cat. peste 
110 kg cu un total de 405 kg. Vi
itoarea ediție a campionatelor 
Asiei va avea loc în 1985 la 
Hangza (R.P. Chineză).

HANDBAL • La Skien (Norve
gia) s-a disputat jocul amical 
dintre selecționatele masculine 
ale țârii gazdă și Suediei. Victo
ria a revenit oaspeților cu sco
rul de 32—20 (1'5—9).

HOCHEI PE GHEATA • La 
Bytom a avut loc meciul dintre 
echipa de tineret a Poloniei și 
cea de juniori a Cehoslovaciei, 
care a ciștigat cu 7—3
5— 1, 1—1).

RUGBY « Aflată de mal 
timp în turneu în Insulele 
tainice, echipa Australiei a 
nit la Belfast selecționata Irlan
dei de Nord, victoria revenind 
rugbyștilor irlandezi cu scorul de 
ÎS—13 (6—3).

ȘAH • După 11 runde In me
ciul _ . ' „
slaviel unei selecționate a Asiei 
scorul este de 43—21 (2) pentru 
jucătorii iugoslavi. Cel mal bun 
punctaj din formația asiatică ti 
deține Jlng Huan (R. P. Chi
neză) cu 5,5 p, iar de la gazde 
Abramovici cu 8,5 p.

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Amsterdam (optimi de fi
nală) : Janryd — Westphal
6— 2, Sundstrom — Pimek 
6—7, 8—6. Fibak — Gomez

de al 
fost 

(-19, 
celălalt meci

echilibrat
cuplul nostru a 
totuși

.... în --------- ------
simplu. Fejer a încercat, dar 
nu a reușit prea mult în 
ex -campionului 
ppeigren : 0—2

Nicj fetele n.u 
treacă în turul

0—3 partida 
campioana

cu 2—0
de

fata
A-european 

(—12. —12).
au putut să 

următor, pier- 
cu 

eu-
zind tot cu 
Ungaria — 
ropeană din 1982. Maria, <A1- 
boiu a pierdut clar la Csila 
Batorfi. una dintre sportivele 
cu cel mai dificil serviciu în 
momentul de față. căruia 
Alboiu nu i-a putut găsi anti
dotul : 0—2 (—15, —14). Un
început bun. o continuare ase
mănătoare pînă în partea a 
doua a seturilor lăsau impresia 
că foarte tînăra 
descu (la 
o va depăși 
Zsuzsa Olah.
europeană a 
fost așa : 0—2 (—16, —19). A 
existat o sansă reală de a e- 
chilibra jocul si de a rea
liza chiar o răsturnare a sco
rului In partida de dublu. 
După un set cîstieat net fete
le noastre au fost de nerecu
noscut. pierzindu-Ie pe ur
mătoarele : 1—2 (10. —14. —16).

Otilia Bă- 
virsta cadetelor) 
pe experimentata 
a sasea jucătoare 
senioarelor. Nu a

Emanusl FĂNTANEANU
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în meciul Karpov Kasparov

EGALITATE PERFECTA... DUPĂ 4-0

(1-1.
mult 
Bri- 

întîl-

care opune echipa Iugo-

6—2.
6—4,
6—2, 

6—2, Smid — AguiUera 6—2, 6—4 
• Primele rezultate din turneul 
de la Treviso : T. Wilkinson — 
Portes 3—6. 6—4, 6—4, Schwaier 
— Cane 6—3, 6—1, Gunnarson — 
Zivojinovici 6—3 6—4.

TENIS DE MASA • Ultimul 
rezultat din turul 3 al Super-li
gii europene : R.F.G, — Polonia 
4—3, In clasament conduc echi
pele Suediei și Cehoslovaciei cu 
cfte 3 p.

T.

O ZI IMPORTANTA IN DRUMUL SPRE MEXIC ’86
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-fast. In lata 
. Irlanda de 
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LA HANDBAL
f Urmare nop D ipioeul mcadial

Nusscn ta mm. 37. 
Ia repriza secundă, 
ofensiva gazdelor a 
fost puteralcă, dar- 
arit !

Clasamemul gra
pei : 1. Suedia 4 p 
(4 jocuri), z Portu
galia 4 p (3 j). 3. 
Cebosiovacia 2 p (2 
». 4 R_F. Germania 
« » : 
«pa».

Iata V eru (16«0« spec
tatori. arbitru Milc- 
cenko — 
Austria 
Olanda
(1—»). Unicul gol a 
fost înscris. In pro
prie poartă, de o- 
landezul Valke,- ia 

Clasamen-
P 
P 
P 
P

ll. 5. Malta
grupa a 5-a,

U.R.S.S.), 
a întrecut 
cu 1—0

min. 15.
tul : 1. Ungaria 
a - -
(3 
ci 
a

4
4
•

care posedă toate atributele 
handbalului iugoslav, uzează de 
tot ceea ce este posibil, de la 
fragmentarea jocului 
rilor, 
gata 
să-și 
care 
nicii 
să facă astfel ca timpul să 
scurgă în favoarea lor.

Dinamo a fost, evident, 
ciuda evoluției slabe a porta
rilor, superioară partenerului 
și ar fi meritat un succes mal 
categoric, mai concludent, pen
tru retur.

DINAMO BUCUREȘTI: Mar
chidan, lonescu — Mocanu 
(2), Jianu (1), Durău (7), Ma
tei, Oprea, Grabovschi (9), Be-
divan (6), Dogărescu (7); an
trenori: G. Lieu și V. Samungi.

R.K. CRVENKA: Pusnik — 
Pozovîci (3), Grohovac (8), Ra- 
donjiei, Bahici, Trobojevici (3), 
Vasici (2). Beker (1), Ceavlici, 
Bojaniei (1), Holpert (11); an
trenor: S. Mijkovici.

partece- 
pină la țiuerea indelun- 
a mingii, reușind astfel 
croiască culoare de arun- 
pentru deosebit de puter

iiHolpert și Grahovac

in

Mrs twi
DE SILA M
ATLETlSinil

(O'ipnmi
aitsDiRri

li 1M5
In calendarul ii

atletismului, două competiții vor 
domina, prin importanță și am
ploare, sezonul de concursuri 
pe teren acoperit al anului vi
itor. Este vorba, mai întii, 
Jocurile mondiale in sală 
fapt, un autentic campionat 
lumii) care vor avea loc 
Paris, în Palatul sporturilor 
la Bercy, în zilele de 18 și 
ianuarie și apoi, de campiona
tele europene indoor programa
te la 
sală a 
Pireu, 

dionului

a

de 
Cm 
al 
la 
de 
19

2 și 3 martie, în noua 
sporturilor de la Atena, 

din vecinătatea sta- 
Karaiskakis.

b: clasamentul
1. An-Ti.
Z Irlanda de
3. Finlanda
4 România
5- Turcia 

In grupa a n-â.
Portugalia a cedat.

Nord
2
2
2
•

13- •
3- 4
4- 8
2- 3
1-lt

4
4
4
•

•
1
2
1
2

Lisabona, 
mod sur

1
3
4 
1 
1
la

_ . în
prittzător In teta Suediei, la un 
scor ne« : 1—3 (1—3). Gazdele
s-au năpustit, pur șl simplu, a- 
supra formației suedeze șl cel 
3S «06 de spectatori au exultat In 
minutul 11 cfad 
abilă lovitură 
învins pe Ravelil și a __
chis scorul. In momentele acelea 
se păree că succesul nu le poate 
scăpa fotbaliștilor lusitani, dar. 
încet, încet metodicii scandinavi 
au echilibrat jocul ș! apoi 
trecut la ‘ _ 2 ' ' '
autoritar. Consecință logică au 
fost ce!e ‘ ‘
mat, ele 
în min. 26 din penalty (două mi
nute mai tîrziu. Jordao a ratat 
un 11 m !) șl în min. 35. și de

Jordao, printr-o 
cu capul, l-a

des-

. - - _ au
cSrma Iu!. dom!nîndu-l
trei goluri care au ur- 
fiind înscrise de Prytz

j). 2. Austria 
». 3. Cipru 
J>, 4. Olanda 
n grupa a 

la Copenhaga.
o victorie netă cu
3—4 <1—asupra 
Irlandei. 45 300 de 
spectatori au aplau
dat acest succes 
realizat In urma u- 
mu Joc. de bună 
Punctele au fost marcate 
EDriaer-Larsen (min. 29 S 46) șl 
Lerby rmin. 551 Clasamentul : 1. 
Danemarca 4 p (3 J). Z Elveția 
4 p a ». x — — * ------
C Irlanda 1 
i p a ».

Ia sfirșit. ___ _  _ .
gramat două partide : Tara Gali
lor — Islanda 2—1 (1—0). la Car
diff. Au înscris : Thomas (min. 
36) șl Hughes (min. 63). respec
tiv. Petursson (min. 55). 10 306 
spectatori. La Glasgow. Scoția a

4-a.
D_- 

rea'izat
In minutul 17, înaintașul englez Woodcock 
înscrie al doilea din cele opt goluri ale 

echipei tale in jocul cu Turcia 
Telefoto : A.P.—AGERPRES

caLtate. 
de

Norvegia 2 p ( 4 j)
POD 5. U.ILS.S.

grupa a 7-a a pro-

întrecut Spania cu 3—1 (2—0), în 
prezența a 74 299
Fotbaliștii scoțieni 
net. Au concretizat : 
(min. 33 și 42), Dalglish (min. 71)
— La al 96-1 ea său joc în reprezen
tativa țârii, respectiv Goicoechea, 
cu capul. în min. 65. Clasamen
tul : 1. Scoția 4 p (2 j), 2. Spa
nia 2 p (2 j). 3. Tara Galilor 2 p 
(3 J). 4. Islănda 2 d (3 j).

în preliminariile C.M., In zona 
europeană, de acum pînă anul 
viitor... vacanță, cu o singură ex
cepție : miercuri, la Paris. Franța
— Bulgaria.

de spectatori, 
s-au impus 

Johnston

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• Zeleznicear Sarajevo, adver

sara Universității Craiova in op
timile de finală ale ..Cupel 
Uâ.r.A.-. va susține următoarele 
partide oficiale, In campionat, 
înaintea jocului de la Craiova : 
it noiembrie, la Tuzla, cu Slo
boda (etapa a 13-a), tl noiem
brie, la Novl Sad, cu Vojvodina, 
25 noiembrie, la Sarajevo, cu 
Dinamo Zagreb.
• Selecționata Elveției va evo

lua anul viitor în mal multe țări 
din America Latină : Trinidad- 
Tobago (30 ianuarie), Columbia 
(1 februarie), Mexic (In februa
rie).
• In finala „Cupei cupelor" 

Africii, ca adversară a echipei e- 
giptene National S.C. a fost de
semnată -formația Canon Yaunde 
din Camerun, în locul echipei

libiene Al Ahly. oare și-a anun
țat neparticiparea.
• Campionatul R.F. Germania 

(et. 13) : Stuttgart — Hamburg 
1—1), Dortmund — Branschweig 
* ' Uerdingen — Leverkusen 

Werder Bremen — Karlsruhe 
Bielefeld — Kaiserslautern 
Ddsseldorf — Frankfurt 3—1, 

— Monchengladbach 1—5,

Cupei

3—1.
2—1
7—1.
1— 1, 
K61n
Bayern Miinchen — Bochum 2—2, 
Mannheim — Schalke 04 amînat. 
clasamentul : 1 Bayern Miinchen 
!9 p 2. Bremen șl Kaiserslau
tern 16 p, 4. Bochum și Hamburg 
15 p... 16. Dortmund 9, 17. Bie
lefeld 9 p, 18. Braunschweig 8 p.
• La Nottingham, In meci ami

cal, selecționata secundă a An
gliei a Învins Noua Zeelandă cu
2— 0 (1—0). Au marcat : Hodge
(min. 21) șl Mabbutt (min. 89).


