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La Cluj-Napoca, în C. C. E. la baschet [f]

u

CALIFICARE SPECTACULOASA: „U“-K.S. EODZ109-71!
CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele

fon). Tribune pline joi seară, 
în Sala Sporturilor din locali
tate. la partida-reitur dintre e- 
chipele Universitatea C.S.Ș. Vi
itorul Cluj-Napoca și K. S. 
Lodz, din cadrul turului secund 
al C.C.E. la baschet feminin. 
Se anunța o dispută la un înalt 
nivel de tensiune, mal precis 
la cota celor 34 de puncte cu 
care ar fi trebuit să învingă 
studentele pentru a promova 
în faza superioară a competiției 
(in tur au pierdut cu 79—112, 
deci la o diferență de 33 de 
puncte). Meciul a început cu 
speranțe în teren și in tribune. 
5 puncte avans în minutele 2 
(9—4) și 5 (15—10) și gîndul că 
„se poate" încolțea. Numai că, 
in mod surprinzător, raportul 
de forțe din teren s-a modifi
cat; in consecință și scorul, 
care a devenit favorabil spor

tivelor poloneze. După o serie 
de ratări în atac si neatenții în 
apărare, antrenorii N. Martin 
și H. Pop au procedat la cîteva 
schimbări bine glndlte. care au 
dus la revenirea clujencelor, 
astfel incit 
la pauză cu 
au realizat 
ferentă de 
care le-a asigurat calificarea. 
După pauză s-a văzut în teren 
o echipă „U“ dezlănțuită în a- 
părarea presing pe tot terenul 
si deosebit de eficientă în atac. 
Drept urmare, diferența a cres
cut: 73—50 (min. 23), 89—60 
(mln. 29), 95—62 (min. 31) și 
mai ales 105—68 (mln. 36), după 
care Magdalena Jerebie, prin
cipala realizatoare, a părăsit te
renul (5 greșeli personale), ea 
fiind Insă remarcabil suplinită 
de echipiere, care s-au mobili
zat si au obținut. Intr-un entu-

acestea conduceau 
56—42, iar in final 
109—71, deci o di- 
38 (!) de puncte.

ziasm de nedescris. o specta
culoasă calificare, după ce au 
remontat o mare diferență. Scor 
final în cele două partide: „U“ 
— K. S. Lodz 188—183.

Au înscris: Jerebie 47, Kiss 
23, Enyedi 11, Dragos 6, Sandor 
6, Popa 5, Vereș 5, Misăilă 4, 
Manasses 2, respectiv: Sedvicka 
22. Made) 16. Pietraszewska 4, 
Lazskowsk» 12, Turska 11. 
Skura 6. Au arbitrat bine: N. 
Duran (Turcia) șl D. Stancev 
(Bulgaria).

Adrian VASILESCU

AZI ÎNCEP
CAMPIONATELE

EUROPENE
O VICTORIE DOAR AMlNA TĂ...

^epoHaju/ nosfru

După frumoasele performanțe 
ta Campionatele Mondiale de 
canotaj de la Nottingham, flo
tila noastră feminini — aureo
lați CV trri titluri tatii, două 
locuri H ți unul III — ți-a ți 
reluat pregătirile, S-a întors ta 
munci, modestă ți discretă, 
cum U este felul, firi să-fi 
zornăie medaliile obținute, eu 
gindul la viitoarele 
medalii, ale lui 
1937, de la C.M. 
din Danemarca, in
căutarea lor, fetele noas
tre brave răscolesc cu vii
le le lor de aur unda învine
țiți de toamnă a Snagovului. 
O singuri fată lipsește: Ma- 
rioara Popescu, „simplista" 
carte, ratînd, ta pofida tuturor 
pronosticurilor, titlul mondial, 
a aruncat un mare regret ți 
o mare nedumerire peste oglin
da de apă de la Holme Pier- 
repont.

Iat-o, deunăzi, in ușa redac
ției noastre. înaltă, puternică. 
Se cunoaște că nu coboară din 
barcă. Și-a strunit zulufii pe 
frunte, ochii ca floarea de ci
coare seînteiază in bujorul o- 
brajilor. Parcă cineva s-a în
cumetat să pună un cap de 
păpușă pe niște umeri de at
let. Intuiește întrebarea noas-

iră ți începe si se confeseze 
ta rostirea inconfundabUă « 
celor dtn Moldova de sus : 
„Nimic nu prevestea drama din 
finala probei <ta simplu. Toată 
lumea taxi spunea eă stat cea 
mal sigură pa medalia de aur. 
argumentlnd cu victoriile mele 
pa toată linia ta cele cinci mari 
regate internaționale ale anu

lui, în seriile și 
în semifinalele 
mondialelor, cîști- 
gate doar 

înainte. Am plecat 
ta bună dispoziție. 
S-a dat plecarea șl eu 
nU ta față, conform .
tactic, după care avansul ob
ținut pe prima mie de metri 
trebuia conservat pe cea de-a 
doua. Totul decurgea conform 
previziunilor ; mă detașasem la 
o barcă și jumătate — două, 
mențineam strocul, vedeam 
treua L_. -— —
respect. îndîrjite 
lie, numai a lor, 
lalte două locuri
Ajunsesem la 200 
linia de sosire și _ 
visul meu, medalia 
pentru care vîslisem zilnic zeci

Ion CUPEN

cu o zl 
la start 

calmă, 
am țîș- 
planului

„„i strocul, 
adversarelor ținute la 

lntr-o bătă- 
pentru cele- 
pe podium, 
de metri de 
gîndeam că 

de aur,

(Continuare In pag 2-3)

După returul cupelor europene la fotbal

ULTIMUL SFERT DE ORA DE LA BRUXELLES
-DECISIV IN BALANȚA CALIFICĂRII
deși Steaua, In garnitură completă, a jucat bine partida retur

Imediat după meci, în ves
tiarul echipei noastre campioa
ne... Discutăm mai întîi cu 
Anghel Iordănescu, antrenorul 
principal : „A fost, după pă
rerea mea, un meci bun, o parti
dă care poate fi comparată cu 
orice finală europeană. Repet 
ce-am mal spus și cu alt pri
lej : Anderlecht de azi este o 
echipă mai puternică decît cea 
din primăvară ; cu toate aces
tea, noi am fi putut s-o eli
minăm, dacă nu ne-ar fi ab
sentat, în primul meci, cei pa
tru titulari. Nu poți pretinde 
unor debutanți în arena inter
națională, cum au fost Stin- 
gaciu. Cireașă, Ivan și Weisscn- 
bacher, să joace cum joacă 
Boloni, Bumbescu, Lăcătuș. A- 
colo, la Bruxelles, am pierdut 
calificarea. Aici, acasă, am ju
cat bine, nu am ce reproșa ju
cătorilor, însă n-am știut să 
exploatăm momentele favora
bile, Dacă Lăcătuș marca in 
Prima repriză, dacă șutul lui 
Iovan nu lovea bara, dacă Ba- 
lint transforma lovitura de la 

11 m, dacă... Prea multi «dacă»

pentru a întoarce un scor de 
0—3._“.

într-adevăr. prea multi I De 
fapt, în cele trei situații enu
merate de antrenorul Stelei a 
stat cumpăna anulării handica
pului din primul meci. Au fost 
cum subliniam și în cronica 
meciului, momentele-cheie ale

Laurențiu DUMITRESCU

(Continuare in pag. 2-3)

DE JUDO [tineret]
în localitatea Leonding, din 

Austria. înceo azi Campionate
le Europene de judo ale tine
retului (18—21 de ani). La star
tul Întrecerilor vor fi prezențl 
și sase sportivi români : Dra
gos Bolbose (categoria superu- 
șoară), Stănică Olteanu (ușoa
ră), Florin Laseău (semimijlo- 
cie). NI co lac Iosif 
Adrian Clinei (semigrea) 
Arcadle Mariași (grea).

(mijlocie),
Si

INTERNAȚIONAL
Voința unanimă de pace a poporului 

român, exprimată prin recenta inițiativă 
a președintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
de bună Înțelegere între toate națiunile, 
se bucură de largă adeziune a tuturor 
celor ce trăiesc și muncesc ta pătata 
noastră. Continuăm să prezentăm optai! 
în sprijinul inițiativei de pace șt Refe
rendumului din 23 noiembrie.

ANUL 
AL PĂCII

O STRĂLUCITĂ INIȚIATIVA
Sint tinără, dornică să aflu 

cit mal multe din tainele lu
mii, sînt tinără și mă bucur 
de viață, pentru că e pace.

Sînt tinără, crescută la școa
la muncii, iar dacă am Izbîn- 
dit în lupta cu secundele, a- 
duclnd țării primul record 
mondial și primul titlu mon
dial de Înot, în Întrecere dreap
tă cu tinere din lumea Întrea
gă, a fost posibil șl pentru 
că e pace.

Visul dintotdeauna al oa
menilor de bine de pretutin
deni, pacea a fost șl este o 
cauză pentru care poporul ro
mân a militat și militează cu 
întreaga-1 ființă. Iar

întreagă s-a auzit glasul ma
relui om de stat, iubitul 
nostru conducător, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, ale 
cărui nenumărate și strălucite 
inițiative de pace, exemplare 
invitații la rațiune, sînt bine
cunoscute șl mult apreciate pe 
toate meridianele. Așa cum 
noua chemare a președintelui 
României socialiste la înțelege
re și colaborare între toate 
popoarele, concretizată în pro-

TAMARA COSTACHE 
recordmană a lumii, 

campioană mondială la înot

în lumea (Continuare in pag. 2—3)

FORȚA UNUI EXEMPLU
însoțind vorba cu 

trăsătură definitorie 
politici a partidului 
tulul nostru, forul suprem al 
puterii de 
Națională, 
propunerii 
NICOLAE 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii So
cialiste România, privind re
ducerea de către țara noastră, 
încă în acest an, a cheltuieli
lor militare, a efectivelor și 
armamentelor cu 5 la sută. 
Valoarea unei asemenea mă
suri constă nu numai în de-

fapta — 
a Întregii 

și sta-

stat. Marea Adunare 
a dat putere de lege 

tovarășului 
CEAUȘESCU,

blocarea unor resurse în fa
voarea dezvoltării, d șl ta, for
ța exemplului demn de ur
mat îmi exprim, de aceea, în
treaga adeziune față de orga
nizarea Referendumului din 23 
noiembrie, care reprezintă • 
nouă șl grăitoare dovadă a do
rinței de pace a poporului 
român, la care, asemenea În
tregului popor, vom spune un 
răspicat .DA I".

prof. LAURENȚIU STILEA 
directorul Clubului Sportiv 

Școlar Rm. Vilcea
(Continuare ta pag. 2-3)

SĂLILE DE SPORT, LA SOSIREA ANOTIMPULUI RECE
Raid de sezon | “ Relatârî de la corespondenții noștri —
Subliniam nu demult în paginile ziarului nostru interesul ce 

trebuie manifestat de organele sportive locale și factorii cu 
atribuții in mișcarea sportivă pentru toate bazele acoperite mai 
ales în această perioadă cînd, iată, sezonul rece a sosit. Co
respondenții noștri voluntari din mai multe județe ale țării au 
vizitat timp de trei zile : O l’estc 100 săli de sport aparținînd 
unităților de învățămînt • Circa 50 de săli ale cluburilor și 
asociațiilor sportive 
• Două bazine de 
de tir.

Primele constatări 
ediții ale ziarului.

BRAȘOV. — Sportivii din 
acest județ au la dispoziție 5 
săli polivalente, dintre care 4 
în orașul de la poalele Timpei

• 10 săli polivalente • 5 arene de popice 
înot • Un patinoar artificial șl un poligon

în rîndurile ce urmează, altele — în viitoare

și sălile Trac-(Sala Sporturilor
torul, A.S.A. șl C.S.U.) și una 
la Făgăraș, nouă, modernă, ca
re urmează Să fie omologată

Biță pătrunde în careu și va înscrie golul Universității Craiova, 
in meciul-retur cu Dundee United

Foto : Iorgu BĂNICĂ

DACA UNIVERSITATEA MAI „ȚINEA“ 9 MINUTE LA DUNDEE..
Universitatea, după ce a eli

minat pe Galatasaray. n-a mai 
putut trece și de Dundee Uni
ted, echipă cu reputație în Eu
ropa, exponentă tipică a fotba
lului profesionist britanic, cu- 
prinzînd numeroși jucători cu 
vechi „state de serviciu" în re
prezentativa Scoției, ca Malpas, 
Narey, Bannon, Sturrock, Mil
ne, Hegarty sau talente auten
tice ca fundașul dreapta Mc 
Ginnis (care ne-a lăsat o im
presie excelentă, mai ales la

Deși au fost eliminați cu 
scorul general de 3—1, să le 
dăm totuși craiovenilor ceea 
ce este al lor. Și anume, recu
noașterea faptului că — mai 
ales în jocul retur — au fă
cut ce le-a stat în puteri, în 
acest moment de transformare 
Prin care trece echipa, pentru 
a răspunde dublei întilniri cu 
echipa care ocupă locul secund 
în campionatul Scoției, Ia ega
litate de puncte cu renumita 
Celtic Glasgow.

Craiova), fundașul central 
Beaumont, vîrful de atac Gal
lacher sau mijlocașii Mclnally 
și Bowman.

Antrenorul Nicolae Zamfir, 
secundul actual al lui Constan
tin Teașcă, ne spunea cu amă
răciune, miercuri, după locul 
ciștigat cu acest apreciabil, dar 
insuficient, 1—0 : „Am pierdut

Radu URZICEANU

in aceste zile. Cu excepția să
lii Tractorul (căreia la ora 
actuală 1 se aduc îmbunătățiri 
substanțiale ce se vor Încheia
— după toate probabilitățile — 
pînă la finele anului), celelal
te au fost pregătite pentru se
zonul de iarnă. In cele mal 
mici amănunte, induzînd aid 
și verificarea acoperișului Sălii 
Sporturilor. Un număr de 40 de 
săli de sport aparțin unităților 
de învățămînt, in multe din 
acestea fiind programate în
treceri divizionare școlare 
(C.S.Ș. Brașovia, C.S.Ș. Steagul 

Roșu. Liceul Industrial Tracto
rul, Școala nr. 25, d* și cele 
din Predeal, Făgăraș si Orașul 
Victoria), motiv în plus pentru 
gospodarii acestora de a ie asi
gura condiții de funcționare dt 
mai bune în actualul sezon. 
Alte 34 de săli, propice orelor 
de educație fizică. în mtmid- 
piul Brașov (9). Codlea (2), 
Predeal. Făgăraș șl Victoria (ri
te una) si încă 19 asemenea 
spații în comune. La dispoziția 
diverselor unități școlare. (C. 
GRUIA).

CONSTANTA. Sala Sporturi
lor din municipiu, destinată 
handbalului, baschetului vole
iului si altor competiții inter
naționale sau unor finale pe 
tară, este bine Întreținută, eu 
vestiare, saună, sală de forță, 
și Instalații sanitare care fiac 
cinste bunilor gospodari de aid. 
In aceeași situație se află sala 
Flămînda (pentru jocuri) si 
sala C.S.Ș. 1, în care se des
fășoară jocuri din divizia „B"
— fete si de juniori. De aseme
nea, în condiții excelente se 
prezintă sala Ă.S. Hidrotehnic» 
pentru handbal si mai ales 
sala pentru lupte, de lingă aba
tor. în condiții bune de funcțio
nare se găsesc bazinul olimpie 
de natație din stațiunea Ma
maia, cit si cei din Parcul 
Pionierilor. Excepțional arată 
Sapa Sporturilor din Medgidia 
și bazinul de Înot. Nefiresc^ 
Insă nu toate sînt solicitate pe 
măsura capacității lor... tC. 
POPA).

CRAIOVA. Pe fingă moderne 
sală de sport „Polivalentă", ta 
municipiu mai funcționează al
te 12 Săli cu condiții optime

(Continuare ta pag. 2-3) (Continuare ta pag. 2-3)



După încheierea întrecerilor divizionare de lupte libere ACT DE MARE VALOARE POLITICA SI MORALA

ÎN FCHIPF FĂRĂ VALOARE NU POT CREȘTE PERFORMERI AUTENTICI
0 Din cei peste 400 de sportivi care activeazâ în primul eșalon, doar vreo 
participă la campionate mondiale și europene Imondiale și europene I

7

Competitia Diviziei A de 
lupte libere — Încheiată la 
«Ursitul săptămînii trecute cînd 
a avut loc turneul final — ■ 
beneficiat din partea federației 
de specialitate de aceeași a- 
tenție acordată Întrecerii simi
lare. de „greeo-romane". Adică 
tot 40 de echipe aflate In con
curs. tot atîtea etape, tot a- 
tiția arbitri etc.

Cum se știe. Insă, pe plan 
internațional, rezultatele obți
nute de luptătorii noștri sint 
total diferite. în timp ce la 
„greeo-romane" reprezentanții 
tării noastre urcă — aproape 
de fiecare dată, la Jocuri O- 
limpice. campionate mondiale 
si europene — pe treptele po
diumului de onoare, cei de la 
.libere" se mulțumesc, de re
gulă. cu cite un loc-două din... 
preajma podiumului. Explicația 
acestei note discordante nu tre
buie căutată cine știe unde s’ 
nu poate fi pusă — în tota
litate — pe seama pregătirii 
de la lotul reprezentativ. Pen
tru că antrenorii de la acest 
lot afirmăm fără rezerve. îsi 
cunosc meseria. Dar. ce se poa
te face dacă, din cei 400 
luptători ai divizionarelor 
nu sint competitivi ne plan 
iernational nici măcar 10
sint necesari unei echipe com
plete 1 De aceea concurează la 

I

de 
A 

in
ciți

„mondiale" — de multe ori și 
la .europene" — numai cite 
5—7 sportivi din tara noastră. 
De Olimpiadă, ce să 
bim?! La ultima a 
anul I

Ajungem, deci. — 
vrem —. la principala sursă 
de selecție a lotului : Divi
zia A.

Steaua (antrenori. Gheorghe 
Șuteu — coordonator. Alexan
dru Geantă si Gheorghe Urian) 
dispune de aproape toti titu
larii — multi-puțini. dți Sint 
— echipei naționale. De a- 
ceea. nu ne-a surprins faptul 
că ta toate cele șapte partide 
ale recentului turneu final — 
unde, firește, au fost prezente 
numai formațiile calificate du
pă terminarea turului si retu
rului din cadrul Diviziei — 
Steaua a repurtat patru victo
rii cu 9—1 si trei cu 10—0. re
zultate care ne scutesc, desi
gur. de orice comentariu pri
vind neta superioritate a aces
tei formații, pentru a 26-a oară 
consecutiv campioană republi
cană.

Cum Dinamo București nu 
are secție de lupte libere sin
gura echipă care a... amenin
țat — e un fel de a spune — 
poziția liderei a fost Dinamo 
Brașov (antrenor. Ion lancău). 
Numai că. asemenea tuturor

mai vor- 
fost doar
vrem, nu

adversarelor Intîlnite de Steaua, 
formația dinamovistă din Bra
șov n-a reușit să-l smulgă mai 
mult de un punct Si atunci 
pare cu atît mai paradoxal că 

surclasată de 
avut, la rfn- 

măsură 
finaliste, 
detașat, 
la 9—1 I

din 
pe 
cu 
Ar 
ta 
de 

cit.

$

I
I
$

MOMENTUL
DECIZIEI
Dialogul nostru eu iubi

torii șahului reîncepe ta- 
tr-o notă de strictă actua
litate. Ne aflăm tacă sub 
impresia pasionantei dispu
te pentru titlul mondial, ne 
care si l-a apărat cu brio 
tinărul mare maestru sovie
tic Garri Kasparov. învingă
tor la scorul de 12,5—11,5 ta 
meciul cu compatriotul nu 
mai puțin celebru Anatoli 
Karpov. Se știe, momentul 
deciziei a survenit in par
tida a 22-a. cînd (de la 
11—11) Kasparov a forțat 
spectaculos victoria Pe eși
chier după efectuarea a 40 
de mutări, a survenit ur
mătoarea poziție :

■>rilor. toti punind sub sem
nul întrebării șansele lui 
Kasparov în finalul parti
dei. deși campionul mon
dial avea un pion in plus. 
A doua zi. replica acestuia 
a fost convingătoare 
strălucită.

Kasparov înscrisese 
fișă singura mutare care 
ducea decizia : l.Cdî ! și 
poate observa că amenință
rile albului (Cf8+ și Tb8) 
anulează contraiocul pe ca
re mizase Karpov. Acesta a 
răspuns l...T:d4 (sperînd în- 
tr-un schimb de dame la 

dar după 2.Cf8+ 
aflat din nou ta 
mutări tranșante. 

3.Tb4 î Partida a

Si

pe 
a- 
se

Rh6
fata 

anu- 
con-I

KASPAROV

f4).
s-a 
unei 
me 
tinuat 3...Tc4 (la 3—Td3. ur
mează 4.Tb8 !) 
5.Dd6 ! (pentru 
siv Ia d2) 5...C3 
la e3.„) și aici 
recunoscut învins.

în comentarii ulterioare, 
s-a pus întrebarea dacă ne
grul nu avea, totuși, șanse 
mai mari de rezistentă cu 
mutarea 3,„T:b4 7 Poziția 
ce ar fi rezultat este dem
nă de analiză, dragi cititori. 
Ce variantă

I

Aici partida trebuia Între
ruptă. conducătorul albelor 
dind mutarea ta plic. în 
seara Întreruperii, agențiile 
de presă transmiteau din 
Leningrad opinia comentato-

4.T:c4 d:c4 
șahul deci- 
6.Dd4 ! (șah 
Karpov s-a

propuneți 7
Radu VOIA 

multi șahiști 
mărturisindu-ne

$

i

P.S. Mal 
ne-au scris, 
că string în colecție rubri
cile de sah apărute In zia
rul nostru. Pentru aceștia 
redăm soluția ultimei pozi
ții publicate (..Sportul" nr. 
11382/1986) : l.T:f6+ ! R;f6
2.TG+ Nf5 3.Cd5+ Rg7 
4.C:f5+ (1—0).

8

SĂLILE DE SPORT
(Urmare dtn pag- 1)

de desfășurare ■ ecttvitătiloe 
sportive. Dintre acestea, 6 ne 
pot servi drept exemplu. La 
Liceul „N. Bălcescu". impresii 
deosebite ne-au lăsat ambele 
săli — cea de gimnastică (mo- 
chetată în întregime și utilată 
eu aparatură modernă) si cea 
pentru tacuri (vopsită și mar
cată corespunzător) ; amîndouă 
dispun de vestiare puncte și 
instalații sanitare. La Liceul 
Frații Buzești", alte două săli 

(una pentru baschet și volei și 
alta pentru exerciții de forță) 
au fost si ele proaspăt vop
site iar anartura și otflajrfs 
dta dotare stat ta cea mai bun? 
stare de funcționare. Tot astfel 
stăteau lucrurile și la Liceul 
Industria! Electroputere, und« 
atît sala de box <rf lupte (pre
văzută eu vestiare, saună In
stalații sanitare și un nou sts- 
tem de Încălzire), rft și sala 
unde se poate practica nu nu- 
Bai baschet volei și handbal, 
el și tenis de rfmn. (BI. DTNCA).

tism, complexul de săli pentru 
lupte, scrimă si tenis de maSă
— toate ta administrarea A.B.S.
— au fost reparate din timp.
Igienizate. Totodată, s-au pus 
la punct instalațiile sanitare și 
de încălzire si au fost dotate 
eu materialele necesare desfă
șurării normale a antrenamen
telor si competițiilor oficiale 
Sala de volei a Clubului Peni
cilina, cele de judo ale A.S 
Terom. de box. lupte și popice 
de la Voința Nicolina și Clu
bul Municipal sint gata să-și 
primească oaspeții. O situație 
foarte buna am întilnit si in 
majoritatea liceelor (capul de 
afiș detintadu-1 Liceul de In
formatică). dar și ta invățămîn- 
tul superior. Sălile de la Insti
tutul Agronomic arată ca o far
macie. datorită — in primul 
rfnd . ? 1
podari al cadrelor didactice, 
șl studenților, care tatretin 
exploatează eu grijă, spațiile 
care le folosesc ; la I.M.F. 
Institutul Politehnic, sălile 
fost pregătite corespunzător, 
șt la Universitate, unde insă 
studenții nu prea fac nimic 
pentru întreținerea și dezvolta
rea bazei materiale... Sint 
Si anele aspecte care se 
urgent rezolvate; cazul . 
gonului de tir cu glonț. (AL. 
NOUR).

in 
spiritului de buni gos- 

dar 
si 

pe 
Si 

au 
ca

insă 
cer 

Poli.

această echipă, 
campioană, n-a 
du-i replici pe 
partea celorlalte 
care le-a învins
scoruri de la 7—3 
fi fost normal ca măcar 
meciul decisiv, cu echipa 
pe locul 3. să aibă, at de 
de furcă. Este vorba de întîl- 
nirea cu Vulcan București. În
cheiată. însă, si aceasta cu un 
rezultat concludent; 8—2.

Singura atracție a turneului 
a fost disputa pentru locul 3. 
la care emiteau pretenții, oare
cum îndreptățite, trei forma
ții : Vulcan (antrenori. Ilie Chi- 
rilă si Stanciu Ștefănică). Lem
narul Odorheiu Secuiesc (Ion 
Kovacs) și Voința Cluj-Napo- 
ca (Gavrilă Ursu și Aurel Șu
teu) : mai ales meciul dintre 
Vulcan si echipa clujeană s-a 
bucurat de aprecieri.

La turneul respectiv au mai 
ajuns, cum se știe, alte șapte 
echipe, dar valoarea acestora 
a fost mult prea modestă. Tn 
acest context, poate surprinde 
prezenta lor la o întrecere fi
nală. însă ea explică elocvent 
cam ce valoare pot avea cele
lalte echipe, pînă la 40 care 
nu s-au calificat...

Se impune, deci, cum ne-am 
exprimat opinia si despre „gre- 
co-romane". ca la ediția urmă
toare să fie restructurat siste
mul divizionar, impunîndu-se. 
credem. împărțirea competitoa
relor în grupe valorice.

încheind însemnările noastre 
desnre întrecerile divizionare 
de innte. trebuie să subliniem 
contribuția unor arbitri la buna 
desfășurare a etapelor si a tur
neelor finale la ambele stiluri ; 
Constantin Bușoi (Craiova). IWa- 
rîn Bolocan (Pitești). Vaslle 
GnJ (Satu Mare). Ion Crăctan 
(Timișoara).
(Cîmnulung .. ____
Sandrașan (Galați). Lazăr Ră- 
doi (Luvoj), Ovidin Lazăr și 
Vasile Coman (București).

Costin CH'R'AC 
Mihai TRANCA

Noua și strălucita inițiativă 
de pace a iubitului nostru 
conducător, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, expresie ■ per
manentei griji «i (naltei res
ponsabilități față de destinele 
patriei si viitorul planetei 
noastre, a avut șl ta inimile 
boxerilor de la Metalul Bocșa 
un larg și profund ecou. La 
Referendumul de la 23 noiem
brie și noi. tinerii sportivi de 
pe aceste meleaguri, într-o de
plină unanimitate de voință și 
acțiune cu Întreaga 
română, vom spune 
convinși fiind că prin 
opțiune vom oferi un 
exemplu, care, dacă ar 
mat fără tatîrziere de 
toate statele, s-ar putea 
sa pe calea asigurării 
spre înțelegere Intre 
popoarele lumii.

Vom spune „DA I", gtadin- 
du-ne că astfel vom face noi. 
românii, un pas concret spre 
dezarmare, spre reducerea e- 
fectivă a arsenalelor militare. 
Vom spune „DAI", ea expre
sie a atașamentului nostru 
profund fată de Inteleapta si 

0 STRĂLUCiTâ IHITIATIVĂ 
(Urmare din pag. D

J 
clarvăzătoarea politică internă 
și externă a partidului și sta
tului nostru, al cărui neobosit 
artizan este mult iubitul și sti
matul nostru secretar general 
tovarășul Nieoiae Ceanșescu. 
conducător încercat. persona
litate politică proeminentă a 
contemporaneității.

FRANCISC VAȘTAG 
campion european de box 

tuniori

Ton Dragomir 
Muscel), Aurel

națiune 
.da i«. 
această 
frumos 

1 fi ur
că tre 

avan- 
păcil. 
toate

FORȚA UNUI EXEMPLU
'Urmare din pag I)

I NED
■ Turne
■ Il-a vi 
Z rătat ir
■ tirea e
■ Dre ele
■ despre
■ Am f< 
I este un
■ rile nu 
Z fileulul- rli. Da
■ conu,
J Bucuri,
■ streze
■ Avind 

»■ printre. 
,■ Hleului

puneri pilduitoare, a stîrnit un 
ecou cu totul deosebit. în ma
gistrala cuvîntare a tovarășului 
Nieoiae Ceausescu Ia înalta tri
bună a Marii Adunări Națio
nale ne-am regăsit, exprimate 
în cel mai strălucit mod. sim
țămintele noastre, ale tuturor 
românilor.

Știu bine, unicul drum pentru 
a izbîndi și mîine, ca sportivă, 
de a mă desăvârși ca om util 
societății ta care m-am născut 
si mă dezvolt, e pacea. De a- 
ceea. urmînd exemplul luminos 
de înalt patriotism șl profund 
umanism al conducătorului 
mult iubit, ai mult stimatei 
tovarășe academician doctor 
inginer Elena Ceaușeseu — a 
cărei înțeleaptă cuvîntare la 
recenta plenară a Consiliului 
Național al 
mîntului a 
aspirațiile 
lucrează ta 
domenii — 
din adîncul 
științei, la Referendumul 
23 noiembrie. Convinsă că mo
desta mea adeziune va fi. a- 
lături de acelea ale unui ponor 
întreg, expresia cea mai sin
ceră a dorinței de a trăi ta 
pace.

Științei și învăță- 
slntetizat strălucit 
tuturor celor ce 
aceste importante 
voi spune „DA!" 
inimii si al con- 

din

O VICTORIE DOAR AMÎNATĂ.
(Urmare elin pag. 1)

de kilometri, mă luptasem cu 
halterele și cu crosurile istovi
toare, devine, în sfîrșit, reali
tate... Cînd, deodată, am sim
țit o durere cumplită în coapsă. 
Vedeam... stele verzi, adică tră
iam pe pielea mea această me
taforă a suferinței. Am termi
nat cursa, a 4-a, mai mult din 
inerția bărcii, căci îmi era im
posibil să mă mai aplec în față 
pentru poziția de atac. în timp 
ce în tribună consternarea era 
spartă de pocnetul unui dop de 
șampanie cu care canotoarele

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• C1ȘTIGUR1LE TRAGERII

LOTO DIN 31 OCTOMBRIE" ----
1: 1 variantă 25% 
Dacia 1300; cat. 2 
a 
a 
a 
a 
a 
a 
185 605 lei. Autoturismul «Dacia 
1300“. de la categoria 1 a revenit 
participantului Dobre Gheorghe, 
din București.
• Astăzi, vineri, 7 noiembrie,

are ioc in București, ‘ 
clubului din str. Doamnei nr. 
cu începere de la ora 
TRAGEREA „MARTT.OR 
GURI LOTO”. Desfășurarea tra
gerii va fi transmisă la radio, pe 
programul I, la ora 16,15. Nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate, tn reluare, la ora 18,55, pe 
programul n. la ora 23 pe pro
gramul I, precum șl miine dimi
neață. la ---- ‘ ’
program 
tă de un film artistic, 
fiind liberă.

» ÎNCĂ DOUA ZILE — astăzi 
și mline — pentru a vă procura 
bilete eu numerele preferate la 
TRAGEREA LOTO 2 de duminică, 
9 noiembrie, ea șl pentru depu
nerea buletinelor PRONOSPORT 
la concursul din aceeași zi.
• Administrația de Stat Loto- 

Pronosport invită pe toți partici
pant 11 ea, ta această ultimă lună 
de toamnă să-și Încerce șansele 
ia LOZUL TOAMNEI, emisiune 
specială limitată de sezon, afla
tă tneă tn vtnzare. Se atribuie 
autoturisme „Dacia 13#e« șl o tar
ga și variată suită de rfștiguri ta 
bani. Flecare Încercare înseamnă 
cel puțin o șansă ; sigur Insă că 
numai cine na Încearcă na poate 
să ctstige I

OM BRIE: cat
— autoturism 

4.50
18 833 lei; cat. 3: 26.75 
3169 lei; cat. 4: 54.50 
1 555 lei: cat. S: 151.50 
560 lei; cat. «: 378,75 
224 lei; cat X: 1 994,25
100 lei. Report la categoria 1: 

lei. Autoturismul ~

variante 
variante 
variante 
variante 
variante 
variante

In sala
2,

15.50, 
CTȘTI-

ora 8.55 pe același 
Tragerea va fi arma- 

lntrarea

Trăim o viață liberă șl dem
nă, cum numai societatea so
cialistă este capabilă să o asi
gure. O viață ta care copiii 
noștri, tineretul isi pot împlini 
și cele mai înaripate năzuin
țe; în toate cazurile, să fie 
utili tării în care s-au născut, 
trăiesc. învață și muncesc, 
poporului de care stat legați 
trup și suflet.

Toate reușitele elevilor noș
tri la învățătură. In atelierele- 
școală pe terenurile sau în să
lile de snort, in întrecerea cu 
alte echipe stat condiționate 
de existenta unei stări de spi
rit optimiste. creatoare, în 
măsură să le asigure certitu
dinea împlinirilor spre care 
aspiră. Aceasta presupune pace 
in lume, colaborare intre toate 
națiunile globului.

AMBIȚIA
7 

/

DE A RĂMÎNE
MEREU TINERI

Este deosebit de îmbucurător 
faptul că oamenii au ambiția de 
a rămtne tineri. Sfidlnd trecerea 
Ireversibilă a anilor, ei vor 
retrăiască permanent _____
mișcării în aer liber șl la vtrste 
avansate : 50 60 și chiar 70 de
ani ! Pe unii dintre acești pa
sionați ai mișcării l-am 
recent pe ‘ „___ ,
la startul primului Cros republi
can al veteranilor, o întrecere 
inițiată de comisia de resort a 
federației de specialitate, 
start onorat peste așteptări.

să 
bucuria

revăzut
stadionul de la Șosea,

Un 
de

na C
ia Fia
a eon
cea ms
tragă i 
spate. 
Arbitru 
ționat 1 
La fotl 
rosu.

Dar. 
de... at: 
foarte 
cursul 
fost fo 
verbale 
Insulte, 
spectac» 
meciul 
Rosie, 
Crăciun 
Stanciu 
bîndu-s 
rionetă 
în drer 
Stanciu

S-a porni-, 
ziaste, în

din R.D. Germană sărbătoreau o 
victorie în care nu Învestiseră 
nici o iluzie, pe mine, cel d’n 
șalupa Salvării mă scoteau cu 
greu din barcă. La hotel, peste 
puțină vreme, aveam să pri
mesc vizita unul băiețel emo
ționat ca și mine, care abia 
căra un buchet imens de flori, 
în care organizatorii strecura- 
seră o carte de vizită pe care 
scria : «Ne pare rău pentru 
ceea ce i-a tntîmplat. Iți do
rim succes In continuare La 
Spitalul Militar din București, 
unde am fost, apoî, internată, 
la solicitarea clubului meu. 
Steaua, mi s-a dat de înțeles 
că insuportabila crampă mus
culară s-a datorat unei răceli 
nebăgate ta seamă, care și-a 
arătat colții exact rfnd nu tre
buia, irosindu-ml-se într-o cli
pă munca și speranțele unui an

întreg. Acum, după însănăto
șire după ce mi-am dat și 
examenele la — 
anul 
torc 
reiau 
haga, 
medalia de 
sete de revanșă".

Privirea Marioarei 1-4 înne
gurat. Din ochii de cicoare se 
preling boabe de rouă.

Colegii de redacție trec prin 
preajmă-ne in vîrful picioare
lor, mirați (neștiind despre ce-i 
vorba) că o fată ca stinca du
ce batista la ochi. Lacrimi de 
slăbiciune ? Nu. Lacrimi de 
durere, că cea mai sigură me
dalie de aur s-a pierdut pentru 
canotajul românesc. Te mai 
poate consola, Mărioară, balsa
mul vorbelor cu care strămoși 
ai noștri ii înconjurau pe 
doborîții glorioși? Victis honor! 
Onoare învinșilor! Intr-adevăr...

I.E.F.S. pentru 
II, urmează să mă reîn- 
la lot, lingă colege, să 
bătălia pentru Copen- 
unde țintesc, nu-i așa, 

aur. Am o mare

aproape i 
sportivi...

Pe un t: 
iubitori ai 
riat din 1 
alături de 
cei mai c 
Dumitru 
Moscovici, 
Paul Lază 
eleni din 
Piatra Ne 
Galați și 
plăcut pre 
lot co m du 
eoncurenți 
mal exact 
frunte cu 
de la Tnti 
profesorul 
Ilie Matei 

între ps 
cepție, to- 
niamin St 
mund Bo.1 
Badea ce’; 
decît 72. 
de a fi 
cil ameți, 
șl Stadior

Un publ 
dat pe ac 
rli. multi

• Dumin 
reș partidz 
Electromui 
eontînd p< 
pionatului
• întîlni 

cală A. S 
namo Buc

)

PRACTICAȚI, ZILNIC, GIMNASTICA IA LOCUL 01

Complexul

eu picioarele 5. Stind : 
sprijin gha 
ră în stind < 
țele lateral.

ușor 
bra- 
sub
Ri-

Stind : lateral
stingă cu ridicarea bra- 
drept prin lateral, sus 
brațului stâng lateral ; 

Aceeași

țului
și a
2. Revenire ; 3-4. 
mișcare spre dreapta.

Stind depărtat cu bra- 
lateral : 1. Răsucirea 

trunchiului spre stingă ; 2. 
Revenire : 3-4. Aceeași miș
care Spre dreapta.

2. Stind : 
cu așezarea 
sol ; 2. îțrt”.. 
lor, palmele 
jin ghemuit
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fACOlf Of PANTOMiMA
pa a 
■ *- 
regă- 
des- 

n, d 
relor. 
îlelul 
ruitu- 
torită 
ersa- 
Dia- 

itorul 
mon-

datoare. La serviciul urmă
tor. clnd a realizat un punct, 
a scos limba șl l-a dat cu 
tifla, sărind tot ca o... ma
rioneta.

Nu numai unele jucătoare 
au fost certate Insă eu dis
ciplina. el șl o parte din pu
blic. Astfel, tot In meciul 
G.I.G.C.L. — Flacăra Roșie, 
cltlva spectatori. Incitați de 
un cunoscut suporter huligan fnu-*

■

Jn minut 
de ETICA
reștl, 
■ier ea 

să-i 
r In 
mlui. 
sanc- 
vșor. 
tonaș

acordăm cinstea de a-1 
spune numele, el
ioar porecla —
.Lătrău". despre 
care ziarul nostru 

a mai scris. Consj- 
că este de dato-

■

I
I
I

IN DEPLASARE,

CT

JOC MAI BUN,

DACA UNIVERSITATEA MAI „ȚINEA"
9 MINUTE LA DUNDEE...

(Urmare din pag. 1)

sazurl 
s văd 

de- 
au 

>utele 
t cu 
1 un 

în 
acăra 
orina 
oletel 
trîm- 

ma- 
lmele 
joleta 
mînă

derăm _ __
ria organizatorilor ca acești 
falși suporteri de genul „Lă- 
trău" să fie Îndepărtați de 
pe stadioane și din sălile de 
sport) au Intrat pe teren, tar 
„Lătrău" l-a amenințat, secun
de tn șir, cu pumnul pe arbi
trul de tușă. Ar fl rămas tot 
spectacol de pantomimi, dacă 
publicul 
râturile. ______
(Buzău) trebuia să la măsuri 
pentru a-1 evacua pe tur
bulent. dar...

Am putea să adăugăm șl 
alte ieșiri, care au lezat dis
ciplinai la acest 
oprim Insă aici, 
spune că este 
voleiul feminin 
mal mult pentru 
frumos să nu fie umbrit de 
asemenea acte inacceptabile.

Sever NORAN

n-ar H auzit lnju- 
Arbltrul O. Pop

DAR INSUFICIENT PENTRU CALIFICARE 
i Deși existau puține șanse gi
1 speranțe. Sportul Ehid—*~" 
Ine-a dat miercuri seara

meciul retur cu echipa bel
giană K.A.A. Gent — iluzia că 

Iar fi posibilă nu numai o vic
torie de palmares, care era de 
dorit pentru a se reabilita du- 

Ipă neașteptata si severa ta- 
frfngere suferită la București, 
ci chiar egalarea scorului ge- 

apoi — calificarea

Studențesc
în

turneu. Ne 
nu fără a 

cazul ca în 
să se facă 

ca acest joc

ii, o alergare plăcută, cu participări entu- 
se acordă un prețios premiu de sănătate. 

Foto : Nicolae D. NICOLAE
tineri
metri, 
n va- 

fost 
dintre 
dată, 

inand 
u șl 
tehnî- 
r, din 

din 
-prins 

unui 
de 

o vi ța, 
i, tn 
lovici, 
5", și 
iceză) 
ir. 6. 
î ex-

Be-
Sigis- 
orghe 
n-are 
eritul 
difi- 

istrău
iplau- 
lergă- 
m cu

o frumoasă tlnută sportivă. Ex
plicabili, de vreme ce. cum ne 
spunea Atanasie Baltă, de la 
Combinatul de cauciuc Jilava, 
„nu trece nici o zi in care să 
nu fac mișcare, să nu alerg un 
kilometru, doi"... O idee relua
tă de un alt concurent, prof. 
Nicolae Dinuț : „Dacă se tnttm- 
plă ca tntr-o zi să nu tmt fac 
programul de alergare, așa cum 
ml l-am planificat, parcă nu mă 
simt tn apele mele...".

Inedită a fost șl proba femi
nină (4 000 de metri) in care, 
împreună cu neobosita antrenoa- 
re Geta Dumitrescu, au luat 
startul și soțiile unor foști at- 
leți. Elena Pagu șl luliana Mos
covici. A fost o cursă care a re
confirmat frumusețea probelor 
de alergare pe distanțe mari.

tn totul, o inițiativă reușită, 
dedicată Anului Internațional al 
Păcii șl pentru care federația și 
cei care au sprijinit-o (C.M.E.F.S. 
București, Consiliul Municipal 
București al sindicatelor) merită 
o sinceră prețuire I

•țîberîu STAMA

DIN VOLEI
Mu- 

l.S.A. 
urești 
Căm
ilei A. 
s lo- 
1 1M-
ln e-

tapa a HI-a) va 
noiembrie.

• Turneele cu 
din Campionatul 
vor desfășura in 
noiembrie, astfel: 
Pitești și 7—12 la 
eanizator. Clubul

avea loc pe 24
nr. 2 famlnlne 
diviziei A se 
perioada 13—19 
grupa 1—6 la 
București (or- 

Caleulatorul).

Ifrîngere suferită 
cî chiar egalare; 
neral și . * 

(în etapa următoare a Cupei
U.E.F.A. Intr-adevăr, evolulnd 
pe terenul adversarei sale si 

Ila lumina reflectoarelor (care 
constituiau reale avantaje pen
tru formația locală), pe o ploaie 
deasă și rece (care Îngreuna 

I locul tehnic al mijlocașilor si 
atacantilor noștri. Îndeosebi al 
lui Hagi). „unsprezecele" bucu- 

a jucat așa cum ar fi 
s-o facă și In prima 
După un Început de 
echilibrat, cu atacuri 

ase la ambele porti. 
studenții au reușit să deschidă 
destul de devreme scorul. încă 
din min. 17. prin Iorgulescu, 
care a reluat fulgerător în pla- 

mingea bine centrată de 
. După alte clteva minute, 
anu s-a aflat pe, punctul 

de a majora scorul. însă por
tarul Lauryssen a intervenit 
și a blocat la timp șutul aces
tuia. A urmat o ratare a lui 
Bozeșan și. spre finalul repri
zei. una si mai mare a lui Co
raș. care, din poziție foarte 
bună a trimis mingea pe lîngă 
poartă. A fost, am putea spu
ne. un adevărat moment psi
hologic al meciului. Cu un 2—0 
Ia pauză, rezultat care si-ar 
avut justificarea, altfel ar 
decurs — credem — jocul 
repriza secundă si — poate 
altul era deznodămîntul.

Rămînînd la desfășurarea pri
mei jumătăți a meciului, tre
buie să remarcăm faptul că — 
în cea mai mare parte a ei — 
oaspeții, fără a se lăsa desco
perit! în apărare, au avut ini
țiativa. ataeînd viguros pe un 
front larg șî punînd deseori 
în dificultate defensiva belgie
nilor. din care a lipsit. însă, 
internaționalul De Wolf (pen
tru acumularea a două carto
nașe) si Criel (accidentat). In 
acastă perioadă, aproape toti 
componcnțî echipei noastre 
s-au situat Ia înălțime, dăruin- 
du-se in joc, făcînd multă ri
sipă de energic. Portarul Cris
tian a avut cîteva intervenții 
de efect, fundașii de margine 
M. Marian și Munteanu II 
si-au marcat bine 
dar n-au neglijat 
fost cazul — nici 
ofensiv, fundașul 
Popa s-a prezentat 
așteptări, sincronizîndu-se bine 
cu ..veteranul" Cazan, aflat In 
forma lui 
s-a 
tiv. ca si 
străduit foarte 
cît mai util, 
n-au dat nici 
presia — prin 
că pînă

I
I
I
I
!
I
I
I
I
I

A UNT
La dubla intîlnire de bas

chet dintre echipele Dina
mo și Steaua, care va avea 
loc in Sala Floreasca în zi
lele de 8 și 9 noiembrie, sint 
valabile legitimai iile elibera
te de C.N.E.F.S. de culoare 
roșie si verde (pentru zia
riști) pe bază de tichete, în 
limita locurilor disponibile.

fi 
fi 
in

adversarii. 
— cînd a 
aportul lor 
central M. 
chiar peste

obișnuită. Țicleanu 
dovedit deosebit de ac
ea si Coraș, care s-a 

mult să fie 
Bozpșan și Pană 
un moment im- 
efortul depus — 
preziua meciuluiI

(continuau să fie încă incerti 
dună accidentările suferite. lor- 
guiescu a dat mult de furcă

I

în

adversarilor, arătînd că poate 
fi util intr-un post cu care nu 
este obișnuit (are și meritul de 
a fi marcat solul echipei noas- 

un gol foarte important 
f soarta partidei). iar 

Hagi le-a reamintit gazdelor în 
Icîteva rînduri că rămîne nen

tru ele pericolul nr. 1.

Itre. u
nentru

I • LOTUL DE TINERET JOA
CA LA GALAȚI, tn cadrul

I pregătirilor pentru meciul eu
Spania. Lotul national de ti
neret toacă sîmbătă. la Galați.

I cu divizionara „AA, Oțelul. 
Partida se va disputa pe sta
dionul Otelul, de la ora 14.30.

Din păcate, mult deosebită a- 
vea să devină situația după 
pauză, mai ales după primirea 
In min. 53 a golului egalizator. 
Socul moral a fost resimțit a- 
tît pe planul randamentului in
dividual (care a scăzut Ia a- 
proape toti jucătorii), cît si — 
inevitabil — pe acela colectiv. 
Echipa noastră și-a mai creat 
clteva bune ocazii de gol. ră
mase nefructificate, dar a fost 
supusă din ce în ce 
presiunii adverse.
Cristian avind unele 
ții de excepție, cu 
salvatoare. Pînă și 
s-a mai dovedit în stare. In a- 
ceastă repriză, să scape de sub 
strînsul marcaj (ca și In me
ciul de la București) al ace
luiași Gijbels.

In aceste condiții, s-a men
ținut pînă în final rezultatul 
de egalitate și nu a mai fost 
realizată nici victoria de pal
mares. care era dorită si po
sibilă. Sigur. însă, că — pe 
ansamblul celor două manșe 
susținute cu K.A.A. Gent — 
nu rezultatul egal de miercuri 
seara nemulțumește, ci surprin
zătoarea înfrîngere din meciul 
de Ia București. O înfrîngere 
care a decis eliminarea din 
competiție a echipei studențești 
șî care va rămîne ca o tristă 
Si neverosimilă pagină în exis
tenta el.

Constantin FIRANESCU

mai mult 
portarul 

interven- 
adevărat 

Hagi nu

calificarea la Dundee, unde nu 
ne-am concentrat îndeajuns în 
joc. Am văzut si am revăzut 
caseta video eu Înregistrarea 
acelui med și parcă nici nn ne 
vine să credem că eehipa noas
tră a făcut acolo atîtea greșeli. 
Dacă am fi Încheiat meciul- 
tur eu scorul existent pe tabelă 
tn minutul 81 (N.N. : era doar 
1—0. prin golul Iul Redford 
din min. 54). altfel ar fi stat 
lucrurile, pînă la urmă-.

Sîntem de acord cu părerea 
lui Zamfir, ca și cu regretele 
lui Constantin Teașcă (din pă
cate, tardive...) că. In pregăti
rea meciului de la 
tehnicienii și jucătorii „alb-al- 
baștri" n-au avut posibilitatea 
să-și vadă. în prealabil, adver
sarii. care le erau complet ne- 
cunoscuii. sau să beneficieze 
cel puțin de înregistrarea unui 
joc al acestora. Astăzi, cînd în 
cupele europene asemenea „di
secții" ale echipei adverse 
conduc la adevărate studii (să 
reținem că Dundee l-a avut pe 
coach-ul Gordon Wallace la 
meciul Universității, la Cluj- 
Napoca) cunoașterea echipei cu 
care ie intilneștî a devenit o 
componentă de bază a pre
gătirii unui meci. Cît de 
importantă este cunoașterea 
adversarului se poate demon
stra si cu mecîul-retur de la 
Craiova, unde echipa locală — 
avînd de acum „fișa” fiecărui 
jucător scoțian — a învins (și 
a dominat în teren) un adver
sar care o întrecuse cu 3—0.

Dundee

scor care in general presupune 
diferență de clasă.

Universitatea a jucat miercuri 
mai bine decît Dundee. Este 
drept, poate că nici Dundee 
(cu un 3—0 liniștitor) n-a mat 
tinut sâ forțeze locul (canto- 
nîndu-se într-o apărare fermă 
și mizînd. In față, doar pe 
Siurrock și uneori Milne), dar 
Impresia generală, asupra ra
portului de forte dintre cele 
două eehipe nu era In nici un 
caz cea sugerată de scorul de 
pe Tannadice Park. Ceea ce a 
diferențiat. între altele. cele 
două partide a fost si forța 
fizică: la Dundee, jucătorii noș
tri au cedat pe măsura trecerii 
timpului. ..căzînd" în ultimele 
zece minute (două goluri I). în 
timp ce în retur Universitatea 
a fost cea care a terminat mai 
bine, arătînd că în cele două 
săptămîni scurse a cîștigat ca 
pregătire atletică.

Si pentru a încheia comenta
riile asupra capitolului Craio
va — Dundee, să subliniem 
creșterea valorică a unor ju
cători tineri (Rada, Săndoi și,' 
mai ales. Gică Popescu), efor
turile lui Negrilă (miercuri, cel 
mai bun dintre mai vechii ju
cători ai „alb-albaștrilor") si...' 
trista Izolare a lui Lung, care 
s-a consumat mult pentru ab
senta sa din echipă, absentă 
de care însă numai el este vi
novat. Oricum, două etape din 
suspendare s-au scurs. I-a mal 
rămas una. pentru că. în urma 
memoriului înaintat la Comîsîa 
de apel a U.E.F.A. cuantumul 
pedepsei inițiale i-a fost redus 
— între timp — la 3 etape.

ULTIMUL SFERT DE ORA DE LA BRUXELLES-DECISIV
(Urmare din pag. I)

partidei și toate 
n-au făcut nimic 
să toarne plumb 
jucătorilor noștri, 
secintă firească, să dea mereu 
aripi unei echipe care și așa 
avea un moral robust, după 
obținuse în primul meci un 
vantaj hotărîtor.

Sigur, cunoscînd valoarea 
ansamblu a campioanei noas
tre, marea ei putere de luptă, 
dorința ei de revanșă, orgoliul 
ei de deținătoare a rîvnitului 
trofeu — cîștigat cu atîta tru
dă. într-o finală pe care ni
meni n-o va putea uita vreo
dată — speram cu toții ca ea 
să realizeze o partidă de ex
cepție. prin care să-și apro
prie calificarea. Dar Steaua nu 
a reușit așa ceva pe gazonul 
ei, deoarece nu a mai avut 
apărarea atît de sigură si dis
pusă să-și trimită pe rînd com- 
ponentiî pînă în careul advers

trei ratate 
altceva decît 
In picioarele 
Si. ca o con-

ce 
a-

de

ac-

pe 
ale

(cum a făcut-o în meciurile 
din ediția trecută) ț mijlocașii 
nu au mai prins, toti, forma 
sportivă necesară contracarării 
puternicei linii mediane adver
se, Ealint și Stoica traversînd 
o perioadă mai puțin fastă. Iar 
atacul, deși la fel de iute (Lă
cătuș, în a doua repriză) și in
ventiv (Piturcă) n-a reușit să 
finalizeze decît puține din 
tiunile ofensive.

Interesant de arătat că. 
durata celor 90 de minute
meciului. Piturcă a șutat doar 
o dată, iar Lăcătuș de două 
ori ! Prea puțin, chiar dacă în 
fată s-au aflat fundași de va
loarea unui Van Tiggelen, Be
mol sau Andersen. Trăgînd 
linie după cele 180 de minute 
ale disputei Steaua — Ander- 
lecht, ajungem — pe baza da
telor concrete ale meciurilor — 
la ceea ce afirmau în același 
vestiar miercuri, Iovan si Lăcă
tuș. și nu numai ei : totul s-a 
pierdut pe gazonul lui Ander- 
lecht, în acele 15 minute de

total, cînd s-au - 
ușor trei goluri

„scurt-circuit" 
primit prea 
care au cîntârit atît de greu 
în balanța calificării.

Este exact și concluzia ltd 
Arie Haan. antrenorul princi
pal al campioanei Belgiei, care 
spunea gazetarilor cu multă lu
ciditate și discernâmînt ! „Cele 
trei goluri. înscrise în finalul 
de excepție de acasă, s-au do
vedit a fi decisive. Am elimi
nat pe campioana Europei, o 
echipă foarte puternică, jucînd 
ambele meciuri așa cum ne-am 
propus : total ofensiv la Bru
xelles, precaut! tn apărare 
aici. Am avut mare șansă în 
finalul primei părți și la pe
nalty. Dar. unde se mai 
gă azi fără șansă

Calificarea s-a pierdut, 
dar. la Bruxelles. Cineva 
ma că la... Sevilla, unde Boloni, 
Lăcătuș și Bumbescu au pri
mit cartonașe galbene. E uri 
adevăr. Dar Sevilla rămîne un 
vîrf prea înalt al 
românesc 
primi cu 
găduintă 
lificâri.

oiști-

asa- 
afir-

fotbalului 
pentru a nu putea 

mult mai multă tn- 
pierderea acestei ca-

DIVIZIA B: CE NE SPUN „CLASAMENTELE ADEVĂRULUI" ?
întrecerea divizionarelor B se 

afă tn plină desfășurare, iar lup
ta per.trj ocuparea unul loc at 
mat bun în ierarhia celor trei cla
samente este din ce tn ce mai in
teresantă. De aceea astăzi vom 
vedea ee constatări ne oferă cele 
♦r-ei clasamente ale „adevărului". 
Dar iată cum arată

cîtorva etape, într-o disputa în 
„patru" sau chiar... „șase", deoa
rece Steaua Mizii șl FEPA *74 Blr- 
lad au evoluții din ce în ce mal 
bune • Desigur că surpriza de 
pînă acum o constituie compor
tarea echipei F.CJML Progresul 
Brăila, care n-a pierdut nici un 
punct pe propriul teren, deși peele :

F. G. stadionul din orașul de pe maiul
1. Prog. Brăila +« (+11) Dunării au jucat și F.C. Constanța.
2. F.C. Constanța +4 (+15) ?! Politehnica Iași.
3. C.S.M. Suceava +3 (+ »)
4. Politehnica Iași +2 (+ 7) p. G.
5. Steaua Mizii +2 (+ 3) 1. A.SA. Tg. Mureș +8 (+17)
8. FEPA *74 Bîrlad +2 (- 2) 2. Prog. Vulcan Buc. +4 (+ 8)
7. Aripile Vid. Bc. +1 (+ 4) 3. A.S. Drobeta T.S. 4-2 (+ 3)
8. Unirea Focșani +1 (- 2) 4. Chimica Tîrnăv. 4-1 (+ S)
9. Ceah. P. Neamț • (+ 2) 5— 6. Inter Sibiu 4-1 (+ 4)

10. Olimpia Rm. Sărat 0 (+ 1) Gaz Metan M. 4-1 (+ 4)
11 Prahova C.S.U. PI. 0 ( ») 7- 8. C.S. Ttrgoviște 0 1)
12 Delta Dinamo Tulcea —1 ( 8) ICIM Brașov • (— 1)
13. C.S Botoșani —1 (- 81 1. Rova Roșiori 0 (— 7)
14. C.F.R. Pașcani —2 (- 2) 10. Electroputere Cv. —1 (+ 4)
15. Dunărea C.S.U. Gl. —3 (- 4) 11. Tractorul Bv. —1 (+ 1)
16. Minerul Gura Hum. —3 (— 9) 13. Autobuzul Buc. —1 (— 2)
17. Unirea Slobozia —4 (- 8) 13. Automatica Buc. —1 (— 5)
18. Poiana Cîmpina —7 (-18) 14. Gl. Pandurii Tg. J. —1 (— 8)

15—16. Mecanică Fină —2 (— 4)
• Mult anunțatul duel dintre Carpatl Mtrșa —2 (- 4)

F.C. Constanta si Politehnica lași 17. IM A SĂ Sf. Gh. —3 (—10)
s-a transfornîat, după disputarea 16. Sp. Muncitoresc ——5

TOAMNA, ANOTIMPUL IDEAL PENTRU
EFECTUAREA CUREI BALNEARE IN STAȚIUNI

Si in această perioadă OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM Șl I.T.H.R. BUCUREȘTI vă oferă 
posibilitatea de a efectua cura balneară pen
tru afecțiuni reumatismale în următoarele sta
țiuni: AMARA, BĂILE FELIX, BĂILE GOVORA, 
BĂILE HERCULANE, CĂLIMANESTI-CACIULATA, 
EFORIE NORD, GEOAGIU BĂI, LACU SĂRAT. 
MANGALIA, PUCIOASA, SOVATA, VATRA 
DORNEI.

Cazarea, masa ți procedurile medicale se

asigură, de regulă, în complexele balneare 
moderne cu un ridicat grad și confort.

Durata perioadei de ședere și data plecării 
în stațiune pot fi stabilite de solicitanți.

Personal medical cu înaltă calificare asi
gură efectuarea unor tratamente balneare 
mare eficiență, bazate pe factorii naturali 
cură existenți în stațiuni

Se acordă reduceri de 20—40 la sută, 
tarifele de cazare și masă, și 25 la sută, 
transportul pe C.F.R.

de 
de

la 
la

■!

REUNIREA
LOTULUI OLIMPIC

Ieri s-a reunit la București 
lotul olimpic care urmează să 
susțină două meciuri de verifi
care în Qatar. în perioada 
8—14 noiembrie. Antrenorul M, 
Radulescu a convocat următori’ 
jucători: Speriata. Nițu — M 
Marian. Stancu Rada. Cireașă. 
Weiscnhacher. Eduard — Ad. 
Ponescu. Varga. Cristea. Boze- 
șan 1. Majaru. Bîcu. Mttjnai — 
Văidean. Soiman. Vaiscovici.

• Fosta divizionară A — A.S.A. 
Tg. Mureș este una dintre forma
țiile care n-a cunoscut. In cele 11 
runde disputate, înfrîngerea. iar 
pe terenul său nu a cedat nici un 
punct formațiilor vizitatoare 1 • 
tn ..plasa" liderului — o ecnmă 
bucureșteană (Progresul Vulcan), 
dornică șj ea de a reveni pe pri
ma scenă • In subsolul clasa
mentului sînt clteva formații care 
h) edițiile trecute au avut 
portări bune.

com-

10.
11
12. 

13—14.

1. 
2.
3.
4.
5. 
«.
7. _________„__
8. Armătura Zalău
9. Strungul Arad 

Olimpia S. M. 
Metalul Bocșa 
C.I.L. Sighet 
Steaua CFR 
Aurul Brad 
Unlo Satu Mare 
Dacia Orăștle 
Minerul Cavnic 
Mureșul Deva 
'„ă penalizată

„Poli" Timișoara 
U.T.A.
F.C. Bihor»
F.C. Maramureș 
Gloria Bistrița 
C.S.M. Reșița 
Minerul Paroșenl

15. 
ÎS.
17
18.

• Echipă 
puncte.

P. 
+6 +3 
+2 +2 
+2 
+2 
+10

0
o 

—1 
—1 
—2 
—2 
—2
—3 
—7 
eu

G. 
(+15) 
(— 2) 
(+13) 
(+ »)

• 5)
1)
1)
6)
0)5)
2)
5)
3)
3)
4) 

(- 3) 
(- 5) 
(—18)

trei

(+ 
(+ 
(+ 
(+
(
(- 
(— 
(- 
(- 
(— 
(-

• Politehnica Timișoara, cea ae 
a dopa echipă din ,B" care n-a 
cunoscut tncă tnfrtngerea. evolu
ează destui de bine acumulează 
rnincte etapă de etapă. Dar for
mația timișoreană a pierdut . un 
nunct acasă, tn fața unei nou pro
movate — Minerul Paroșem • 
Demna de toată lauda stnt efor
turile echipei F.C. Bihor (pena
lizată eu trei puncte) de a rămîne 
tn plasa
■are F.C. 
un punct

llderului. Fără penail- 
Rihor ar fi fost doar la 
de locul întîi !

Pomniliu VINTILA
Legendă ; p — ouncte realizate 

tn deplasare din care s-au scă
zut cele pierdute acasă ; g — go- 
taveral



Finala Cupei României la floretă masculin

O REEDITARE A FINALEI 
CAMPIONATULUI NAȚIONAL

• Pe locul I-Livius Buzan (Steaua)
în această săptămină „seria

lul" scrimei programează în 
Sala Floreasca din Capitală 
noi episoade de interes, pro
tagoniști fiind de această dată 
floretistii și sabreril. afla ti în 
dispută pentru desemnarea cîș- 
tigătorilor Cupei României și 
echipelor campioane naționale 
pe acest an.

Ieri au evoluat pe planșe 
floretiștii în proba individuală, 
care aveau să stabilească cîști- 
gătorul prestigiosului trofeu 
Cupa României. între startul 
dat dimineața, și la care s-au 
aliniat 57 de concurentl. și 
finala de opt. desfășurată 
seara, disputa s-a derulat a- 
nevoios și. din păcate. fără 
dinamismul așteptat. De altfel, 
despre acest aspect vorbește 
grăitor faptul că printre cei 
opt finaliști s-a remarcat doar 
o singur prezență inedită, tî- 
nărul Petre Ducu (19 ani. 
C.T.A.S. București), el aducînd. 
de altfel, singura tentă de cu
loare unui concurs cenușiu. 
Tînărul floretist bucureștean 
(care a început scrima cu prof. 
Maria Teodoru, cea care i-a 
îndrumat primii pași și Eli- 
sabetel Guzganu-Tufan) după ce 
a trecut cu siguranță de mai 
rutinatul Z. Husti. a pierdut in 
extremis, în semifinală. ' la 
campionul national R. Molea.

Asaltul pentru desemnarea 
învingătorului a constituit re
editarea finalei campionatului 

„TACI Șl LOVEȘTE"?!
Discuția care frămintâ fotbalul francez dar ale cârd ecouri 

depășesc (veți înțelege șl de ce, granițele Iul, a plecat de la 
modul diferit in care, săptămină trecută, Comisia de dlsclpMnă 
a federației a Judecat abaterile săvirșlte de internaționalii Beilone 
(Monaco) și Fernandez (R. C. Paris), ambii eliminați de pe teren. 
Fără să-l scuze pe primul, care a fost suspendat pe trei etape 
pentru Injurii aduse arbitrului, comentatorii (tn frunte cu cei de 
la „l'Equipe") s-au arătat surprinși de bltndețea cu care a fost 
tratat Fernandez, suspendat pe (nunul) două etape pentru 
lovirea intenționată a lui Peycelon de la Saint Etienne 1

Cum exista un precedent, clemența de care aceeași comisie a 
dat dovadă față de bordelezul Girard, oprit să joace o etapă deși 
victima agresiunii sale (Blbard) a ajuns în ghips, Întreaga presa 
s-a situat mai aproape de nedumerirea lui Bellone (.Încep să 
cred că, azi, riști mal puțin pentru o intrare brutală declt pentru 
o vorbă nesăbuită") declt de naivitatea lui Fernandez (»N-am 
vrut, dar am fost provocat"), certnd modificarea netntirzlată a 
regulamentului, tn așa fel Incit .durii* să fie pedepsiți cu ma
ximă asprime. Altfel — avertiza .l'Equipe" cîntărlnd opțiunea 
citatei comisii — există riscul, grav șl păgubitor, ca legea In 
teren să fie Impusă de barbarul .taci șl lovește" 71

Federația, firește va hotărî, dar ce trebuie să Înțelegem? Că 
fotbalul, nu doar cel francez, caută să-șl la tot mal serioase 
măsuri de precauție Împotriva violenței, indiferent de chipul 
acesteia. E limpede că viața jucătorilor obișnulți să-și .rupă" 
adversarii devine pe zl ce trece tot mat grea. Era și timpul, nu-1 așa 7

Ovidiu IOANIȚOAIA

national, din vară, de la Cra
iova. de această dată Livius 
Buzan luîndu-și revanșa asupra 
coechipierului său de la clubul 
Steaua. Romică Molea (vice- 
campion mondial de tineret), 
după expirarea timpului de 
luptă.

Iată rezultatele înregistrate 
în finala de opt a Cupei Româ
niei la floretă masculin : G. 
Oancea (Steaua) — F. Bucur 
(Poli. Tim.) 10—3, L. Buzan 
(Steaua) — S. Roca (C.S. Satu 
Mare 10—2, R. Molea (Steaua) 
- A. File (Steaua) 10—6, P. 
Ducu (C.T.A.S.) — Z. Husti 
(Steaua) 10—6; Buzan — 
Oancea 10—6. Molea — Ducu 
12—11 ; pentru locurile 3—4 : 
Oancea — Ducu 10—5 ; pentru 
locurile 1—2 : Buzan — Molea 
12—11.

Paul SLAVESCU

CUPELE EUROPENE LA BASCHET
Rezultate din turul al doilea al 

cupelor europene la baschet — 
MASCULIN, .CUPA RADIVOJ 
KORACI": Olymplque Antlbe# — 
Sarria Barcelona 10#—92 (In tur: 
100—IU). Jugoplastlka Split — 
Fribourg Olympic 120—65 (119—
01). Buducnoxt Titograd — Kar- 
sylaka Izmir 85—82 (82—71), CAI 
Saragosa — Maccabl Bruxelles 
107—82 (91—112), Chai tans B.C. — 
Videoton Szekesfehervar 91—55 
(107—77). Spartak Leningrad — 
Uuslkaupunkl (Finlanda) 97—W 
(90—80). Partizan Belgrad —

ECHIPA FEMININA A FRANȚEI 
VA PARTICIPA LA C.M. 
DE HANDBAL (gr. A)
Intre * șl 1* decembrie. In 

Olanda se va desfășura Campio
natul Mondial de handbal, gru
pa A. pentru echipe feminine. In 
seria D, din care tace parte șl 
selecționata României, locul ră
mas liber prin renunțarea repre
zentativei Siriei de a participa 
la C.M. a fost atribuit selecționa
tei Franței. In aceste condiții, 
componenta seriei D este urmă
toarea: Coreea de Sud, R.F. Ger
mania, ROMANIA șl Franța.

PAOK Salonic 90—75 (69—79), Sl- 
benka Sibenik — Zalaegerseg 
T.E. 114—81 (96—81), C.P.B. Ma
drid — EJS. Avignon 88—86 (86— 
74), C. B. Torino — Panionios 
Atena 99—71 (70—66) ; FEMININ. 
„CUPA LILIANA RONCHETTI": 
B.A. Miranda (Franța) — Jezlea 
Ljubljana 71—70 (53—94), Racing 
Club de Franee — Tortosa Fle- nne (Austria) 94—40 (81—44), Je- 
dintsvo Tuzla — Z.T.3. Kosice 
82—90 (73—63). Lokomotiv Sofia
— Kecskemet 80—69 (85—84), S.K. 
Budapesta — Mlnior Pernlk 78— 
76 (60—80), V.S. Praga — AJS.
Montferrand 74—47 (93—61), Tro- 
glylos Priolo (Italia) — Kreml- 
kovțl Sofia 76—«1 (63—#7).

Echipele subliniate s-au califi
cat ta faza următoare a competițiilor.

TURNEUL DE ȘAH
DE LA TILBURG

Rezultatele întreruptelor din 
rundele a 12-a si a 13-a ala 
turneului de șah de la Tilburg 
(Olanda) au fost următoarele : 
Portisch — Hfibner 0,5—0,5 ; 
Mlles — Ljubojevici 1—0; 
Timman — Karpov 0,5—0,5 ; 
Kordnol — Timman 0—1 ; Lju
bojevici — HQbner 1—0. In mo
mentul de fată, clasament ud 
are următoarea configurație: 
1. Beliavski 8 p, 2. Ljubojevici 
7,5 p, 3. Karpov 7 p, 4—5. Por
tisch și Timman 6,5 p. 6—7. 
HGbner șl Miles 6 p. 8. Korci- 
noi 4JS p.

A 69-a aniversare a victoriei

Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

PESTE 93 DE MILIOANE
DE PRACTICANT! Al SPORTULUI!

Se împlinesc 69 de ani de la victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie — evenimentul care a inaugurat 
o nouă eră in istoria umanității, era socialismului și comu
nismului.

Uniunea Sovietică, sub conducerea P.C.U.S., a obținut 
în acești ani realizări de seamă in toate domeniile de acti
vitate, din care fac parte șt cele de pe tărîmul educației 
fizice ți sportului.

Unul din cei mai vîrst- 
nici specialiști ai atletismu
lui sovietic, antrenorul e- 
merit al U.R.S.S.. Lev Lip
kind. vorbește astfel despre 
atitudinea generației lui fa
tă de sport : „In anii ’30, în 
zilele de duminică ne adu
nam pe micile stadioane, fie 
din Moscova, fie din alte 
orașe, sute și sute de oa
meni, unde participam la 
concursuri de alergări sau 
de sărituri, ne angajam in 
dispute fotbalistice. Era 
greu atunci să faci deosebi
re intre spectatori și spor
tivi. Sportul fiind molipsi
tor. locurile se schimbau în 
permanenti. el îi unea pe 
toți in preocupările pentru 
întărirea sănătății, in avin- 
tul pentru muncă șl dra
goste de viață. îmi amin
tesc și acum cit de nece
sare erau acele zile pentru 
noi, cit de mult ne Întă
reau buna dispoziție. Sînt 
bucuros că, cu fiecare an. 
aceste activități sportive au 
atras noi sl noi oameni**.

Nu e nevoie de prea mul
te argumente pentru a a- 
răta că in decurs de o ju
mătate de veac, de la a- 
cele vremuri despre care 
vorbește antrenorul Lipkind, 
sportul sovietic a crescut 
considerabil. pe multiple 
planuri. Baza materială s-a 
îmbogățit cu noi si impu
nătoare construcții. Îndeo
sebi la orașe, au crescut 
spectaculos rezultatele per
formerilor de frunte. în di
ferite forme, sportul este 
practicat astăzi in Uniunea 
Sovietică de mai mult de 
93 de milioane de oameni, 
reuniți in 267 000 de cluburi 
și asociații, care asigură 
membrilor săi baze sportive 
pentru antrenamente si în
treceri. cu asistentă tehnică 
de specialitate din partea 
unor antrenori calificați, eu 
asistentă medicală.

Firește, fiecare iubitor al 
sportului dedică o parte din 
timpul său liber practicării 
disciplinei sale preferate, 
întrudt numărul sportivilor 
este din ce în ce mai mare. 

organizatorii sînt puși in si
tuația de a le asigura ama
torilor un calendar compe
titions! adecvat S-a ajuns 
astfel ca. anual, să fie or
ganizate peste 16 000 de 
competiții, dintre care a- 
proape 2 000 cu caracter re
publican. Se înțelege, multi 
dintre competitori nu au ca 
obiectiv obținerea unor re
zultate înalte, ci practică 
sportul ca un mijloc de în
tărire a sănătății si capaci
tății de muncă. Mal mult 
de o cincime dintre cei care 
practică sportul în Uniunea 
Sovietică (21 de milioane) 
participă la acțiunile orga
nizate de cluburile amato
rilor de alergare sau înot, 
la întrecerile cicliste de 
masă, la plimbările pe 
schiuri sau în concursurile 
de gimnastică ritmică. în 
același timp 11 milioane de 
oameni dedică o parte din 
timpul lor liber turismului, 
îndeosebi excursiilor de la 
sfirșit de săptămină. com
binate cu diferite întreceri 
cu caracter de masă.

în Uniunea Sovietică, creș
terea rolului sportului In 
bugetul de timp liber al oa
menilor a devenit un fe
nomen evident Tocmai a- 
cest fapt a determinat noi 
forme organizatorice ale 
mișcării sportive, tn primul 
rind crearea de asociații si 
grupe sportive la fiecare loc 
de muncă, pe lingă blocu
rile de locuit pentru a asi
gura astfel o mal mare ac
cesibilitate spre sport tutu
ror doritorilor. A fost încu
rajată, de asemenea, prac
ticarea exercițiilor fizice și 
a sportului la nivelul fami
liilor. Sînt încurajate for
mele de practicare indivi
duală a sportului, atit pen
tru copil, cit si pentru oa
menii din timpul muncii al 
căror program de lucru nu 
le permite să fie prezentf 
la acțiunile colective.

NIKOLAI LIUBOMIROV 
A. P. Novosti

Fetbal meridiane
JUVENTUS, CELTIC, BENFICA, FEYENOORD Șl LEVERKUSEN-OUT I

Cel mai așteptat meci ae 
miercuri seara, Juventus Torino 
— Real Madrid, din-cadrul C.C.E., 
a fost și cel mal disputat, singu
rul care a necesitat departaja
rea prin lovituri de la LI metri 1 
Gazdele au marcat repede, pnn 
Cabrini (mln. 9) egallnd astfel 
goiu? Iul Butragueno de la Ma
drid, dar n-au reușit să se im
pună In continuare. A ieșit o 
dispută „de mare calitate șl cu 
un ritm foarte susținut" („France 
Presse"), pe care spaniolii șl-au 
adjudecat-o pînă la urmă la pe- 
naltyuri. ei înscrlnd de 3 ori (Bu
tragueno .Valdano, Juanilo), Iar 
italienii o dată (Vignola). Au ra
tat, în ordine. Sanchez (R), Brio 
(J). Manfredonla (J), șuturi pa
rate de portarii Tacconi (J) și 
Buyo (R) soarta partidei flnid 
pecetluită de Bonlnl (J), care a 
tras afară I AstfeL de ce se te
mea comentatorul postului de ra
dio RAI (numai el 7). „Ah, rigo
ri! Ah, rigorii", n-a scăpat șl o 
altă echipă italiană de marcă 
după Roma șl Napolj, a Ieșit din 
cursă Ia 11 metri ! Asupra me
ciului de pe „Stadio Co-munaie** 
vom reveni și mîine. Pînă atunci, 
însă, să notăm calificările „lo
gice" realizate de F C. Porto (go
luri Andre min. 5 Celso mm 26 
șl Futre min. 82). Steaua Roșie 
Belgrad (care avea 4—0 In mtn. 
25 Cetkovicl șl Mrkela Înscriind 
In minutele 8 și 9. respectiv 23 
șl 25, golul de onoare al norve
gienilor de la Rosenborg datortn- 
du-se Iui Sherlot, mln. 88) și 
Bayer,, Milnchen (1—I La Viena 
cu Austria după ce a deschi*

scorul prin Wohlfarth, mln. 34, 
Polster egallnd in mln. 54). In ex
celentă dispoziție, ca toate cele
lalte echipe sovietice, Dlnamo 
Kiev n-a lăsat nlcd o șansa sco
țienilor de la Celtic, deși scorul 
a fost multă vreme egal : 1—o 
Blohin (mln. 12), 1—1 McGhee 
(min. 49). Abla in final, pe fon
dul unei presiuni extraordinare, 
elevii Iul Lobanovskl s-au des
prins tn cîștigătorl, Iakovenko 
(mln. 72) șl Evtușenko (mln. 89) 
făctnd ca tabela de marcaj să a- 
rate 3—1 pentru gazde. In sfirșit, 
un rezultat mal puțin scontat la 
Berlin, unde Dynamo (cu 1—z in 
tur) n-a putut trece de Bronany. 
Campioana Danemarcei a marcat 
prima (Vllfort, mln. 8). berllnezll 
au egalat repede (Ernst, mln. 12) 
dar n-au mal Izbutit nimic în 
fața unei apărări foarte exacte. 
Sâ rezumăm : pentru tragerea ia 
sorți, de azi, Intră în discuție 
Real Madrid, F.C. Porto, steaua 
Roșie Belgrad, Bayern MOnchen, 
Anderlecht, Dinamo Kiev, Bronany 
Șl Besiktas Istanbul, ultima cali
ficată tn urma forfaitului iui A- poel Nicosia.

ULTIMELE REZULTATE
Rezultatele meciurilor terminate miercuri după închiderea edi

ției noastre : CUPA CAMPIONILOR : F.C. Porto — Vitkovice 
(0—1) 3—0 ; CUPA CUPEL DR : Lokomotive Leipzig — Rapid 
Viena (1—1) 2—1, Wrexham — Zaragoza (0—0) 2—2 ; CUPA 
U.E.F.A. : Atletico Madrid — Guimaraes (0—2) 1—0, Sporting Li
sabona — C.F. Barcelona (0—1) 2—1, Standard Liege — F.C. Ti
rol (1—2) 3—2. In paranteze, rezultatele din partidele tur, ecni- 
pele calificate fiind subliniate.

In CUPA CUPELOR, prelungiri 
(dar nu și ia metri) la Leipzig 
și la Wrexham, Zaragoza cociau- 
dnd în fața galezilor cu 1—o și 
2—1 (în final : 2—2). Toate cele 
4 goluri s-au înscris după minu
tul 90 : Yanez (mln. 98 șl 104), 
respectiv Massey (mln. 101) șl 
Buxton (min. 107). Spectaculoasă 
răsturnare de scor la Mostar, unae 
Veiez (eu Gudelj rezervă I) a re
venit de la 1—3 la 4—3 în 3 mi
nute (după min. 85), dar n-a pu
tut, totuși, obține calificarea m 
fața Vitoșei Sofia, care a stapinM 
bine arma contraatacului. Sur
priză, dar fără consecințe, ha 
MalmS, unde proaspăta campioa
nă a Suediei avea calificarea asi
gurată (după 3—0 la Tirana, o—0 
acum) șl un meci dramatic la 
Bordeaux, unde golul lui Vercru- 
ysse (min. 43) a consemnat eli
minarea formației Benfica Lisa
bona. La Stuttgart, 35 000 de spec
tatori au aplaudat la scena des
chisă pe Torpedo Moscova care, 
după 2—0 în tur a depășit clar pe 
V.f.B. (cu Sigurvinsson, Pasici șl 
o întreagă pleiadă de internațio
nali) avînd 2—0, 4—2 (la pauza) 

și, în final, 5—3. Au marcat : Muș- 
truiev (min. 11 șl 89), Savlcev 
(min. 13 și 37) șl Plotnikov (mln. 
28) pentru oaspeți, Klinsmann 
(min. 17), Pasici (min. 31) șl Si
gurvinsson (min. 55) pentru gaz
de. Calificate pentru sferturi : 
Lokomotive Leipzig, Zaragoza, 
Vitoșa, Torpedo, Sion, Bordeaux, 
MalmQ și Ajax.

In CUPA U.E.FA. „surpriza 
surprizelor* s-a petrecut la Le
verkusen, unde lidera din Bun
desliga (3—0 cu Bayern, la MUn- 
chen, în ultima etapă de campio
nat !) a fost eliminată, datorită 
golului din deplasare, de Dukla 
Praga, clasată a 14-a în campio
natul cehoslovac, cu 8 puncte din 
11 partide ! După 0—0 la Praga. 
Bayer părea să fie scutită de 
griji, dar n-a fost ! Golul Iul 
Vadura (D), care l-a egalat in 
min. 79 pe cel al lui Gotz (mln.
17) , a însemnat sfîrșltul iluzliaor 
pentru o echipă, Bayer, care țin
tea mult mai sus ! Să mai sub
liniem eșecul lui Neuchâtel Xa- 
max care și ea cu 0—0. a lăsat 
calificarea olandezilor de la Gro
ningen în aceleași condiții, golul 
realizat de Van Dijk (rnl-n. 45), 
după ce Xamax deschisese scorul 
prin Sutter (mln. 39), vaiorcnd 
cît... două ! Misiuni deosebit de 
dificile pentru Internazionale (1—0 
cu Legia, gol Faima, mln. 44. 
după 2—3) șl C.F. Barcelona (1—2 
cu Sporting Lisabona, după 1—0), 
spaniolii lui Venables fiind prac
tic eliminați pînă în minutul 82, 
cînd Roberto a izbutit să reducă 
din handicap ! în schimb, Spar
tak Moscova a surclasat pe Tou
louse. 5—1 (după 1—3), cu toate 
că vizitatorii au marcat cei aim- 
tîi, prin Durând (min. 7) ! La 
3—1, goluri Rudakov (min. 9 șl
18) și Rodionov (min. 50). meciul 
„s-a încins*, echiilibrul calificării 
fifnd rupt de un penalty (Înde
lung contestat de francezi) pe 
care Novikov l-a transformat in 
min. 79, pentru ca același jucător 
să stabilească, în min. 89, o dife
rență liniștitoare. Vor ataca „op- tirnllo11 'frțf'S în «țnnc4* qn

Butragueno (Real) în atac și. 
tn umbra Iul (la propriu șl la 
figurat), Platini (Juventus).

Foto : A. P. Agerpres

gen, Beveren. Glasgow Rangers, 
Bayer Uerdlngen, Internazionale, 
Guimaraes, MOnchengladbach, La 
Gantoise Torino, Dukla Praga, 
Barcelona, Halduk Split, F.C. Ti
rol, I.F.K. GOteborg, Spartak 
Moscova șl Dundee United.

Atît pentru azi. Vom revent
Ov. I.
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