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Echipele românești in cupele europene

VEȘTI DIN TABERELE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI

I

• STEAUA A PLECAT LA 
MOSCOVA. Ieri la amiază, lo
tul fotbaliștilor de la Steaua, 
sub conducerea antrenorilor 
A. Iordănescu, D. Dumitriu și 
K. Troi, a efectuat deplasarea 
în capitala Uniunii Sovietice 
unde, miercuri, va susține par- 
tida-retur cu echipa 
Moscova. Formația 
campioană începe 
doua a întrecerii cu 
rea titlului Uniunii

Spartak 
noastră 

manșa a 
deținătoa- 
Sovictice

Mateut, impetuos și intr-o formă mereu ascendentă, așa cum 
îl dorim și-n meciul retur cu Dundee United, trece, in această 

fază, de fundașul Flăcării Moreni, Stănescu
Foto : Nicolae PROFIR (Continuare in pag 2-3)

Balcaniada de lupte pentru tineret a evidențiat

EXISTA MULȚI SPORTIVI TALENTAȚI,
DAR Șl „GOLURI“ IN ECHIPELE NAȚIONALE

Cei peste 80 de antrenori.
La sfîrșitul săptămînil trecu

te, Sala Sporturilor din Con
stanța a găzduit Campionatele 
Balcanice de lupte libere și 
greco-romane rezervate junio
rilor. Au fost prezente echi
pele Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, Turciei și României, 
la ambele stiluri. Regulamentul 
competiției permițînd partici
parea sportivilor pînă la vîrsta 
de 20 de ani, se poate aprecia 
că în întrecere au fost pre
zent! majoritatea viitorilor 
performeri ai tuturor țărilor 
din Balcani, deci, tot „schim
bul de mîine" din această zonă 
a Europei.

Analizînd prin această pris
mă comportarea tinerilor noș
tri reprezentanți la lupte gre
co-romane, stil în care Româ
nia are o frumoasă tradiție, 
trebuie să spunem că în echipa 
aliniată la Balcaniadă se con
stată existența unul nucleu va
loros, format din 5—6 sportivi, 
în special la categoriile mici. 
De altfel, așa cum scriam în 
cronică, întrecerile balcanice

La Tirana, in C.C.E. la volei (f)

FRUMOS SUCCES AL UNIVERSIEAfll C.F.R. CRAIOVA
Campioana țării noastre la 

volei (fete), Universitatea C.F.B. 
Craiova, a susținut duminică, 
în deplasare, prima manșă a 
dublei confruntări cu Dlnamo 
Tirana, în cadrul fazei prelimi
nare a Cupei Campioanelor 
Europene. în urma unui joc 
echilibrat, viu disputat, volei
balistele române au obținut o 
frumoasă victorie : 3—0 (12, 13, 
12). Craiovencele, care au fo
losit în acest meci pe Monica 
Șușman, Ioana Cotoranu, Mi- 
rela Zamfir, Liliana Popescu, 

de la scorul de 3—0, scor sta
bilit în prima manșă, desfășu
rată Ia București. Au făcut 
deplasarea următorii jucători : 
Lung, Liliac; D. Petrescu, 
Bumbescu, Iovan, Belodedici, 
Ungureanu, Cireașă, Bunaciu , 
T. Stoica. Botariu, Bălan, Ba- 
lint, Hagî, I. Dumitrescu, I. 
Stan, Măstăcan, Lăcătuș, Pi
țurcă, Pena, Lasconi. An
trenorii „roș-albaștrilor“ preco
nizează desfășurarea a cel pu-

prezenți la Constanța, trebuie
la primele cine? categorii au 
fost dominate de sportivii ro
mâni : V. Bebegea (48 kg), I. 
Minciună (52 kg), K. Strubert 
(57 kg), P. Onciu (62 kg) și 
M. Constantin (68 kg). Dintre 
ceilalți reprezentanți ai țării 
noastre la acest stil, mai poate 
fi apreciat ca avînd o valoare 
egală cu posibilitățile accesului 
spre marea performanță sporti
vul Alexi Bacanov (90 kg). El 
a concurat, însă, accidentat și 
n-a putut evolua la întregul 
potențial. De altfel, specialiștii 
apreciază că în cazul lui este 
necesară o intervenție chirur
gicală la umăr pentru a putea 
fi recuperat. Cu atît mai mult 
cu cît Bacanov va fi junior și 
anul viitor.

Referindu-ne 
echipei noastre, 
caniadă, trebuie să spunem că 
la categoriile mari se constată 
lipsa unor sportivi capabili să 
ne reprezinte cu succes în mari 
competiții internaționale :

la componenta 
aliniată la Bal-

__ ‘ : u
kg, 82 kg, 100 kg și 130 kg. Sin
gurul dintre reprezentanții noș-

Cristina Bu&ilă și Carmen An- 
ghel, s-au mobilizat exemplar, 
atît individual, cit și colectiv, 
avînd inițiativa și conducted 
de fiecare dată pe tot parcursul 
seturilor. Romîncele au lăsat 
o foarte bună impresjg și au 
fost în dese rîrnlur. aplaudate 
la scenă deschisă.

Manșa a doua, a întîlnirii este 
programată duminică la Craio
va, campioana Albaniei urmînd 
să sosească mîine seară, o dată 
cu formația noastră. 

0

țin unei ședințe de pregătire 
în cursul zilei de marți. în pri
vința formației moscovite, se 
pare că ea va alinia „11 “-le 
din jocul de la București. „în 
afara avantajului substanțial 
luat în mecîul-tur deținem, 
cred eu, și o bună formă spor
tivă, demonstrată în partida cu 
Sportul Studențesc. Așa că a- 
bordăm cu toată încrederea re
turul de la Moscova" — ne-a 
declarat Pițurcă. Așa cum s-a a- 
nunțat, U.E.F.A. a delegat pen
tru jocul de miercuri o bri
gadă de arbitri din R.F. Ger
mania, avîndu-1 la centru pe 
cunoscutul purtător al ecuso
nului F.I.F.A., W. Fokler.

DUNDEE A SOSIT IN CA
PITALA. Puține ore au mai 
rămas pînă la jocul retur Di
namo București — Dundee U- 
nited, din cadrul turului II al 
„Cupei Cupelor**, care va avea 
loc miercuri (orele 13,30) pe 
stadionul din Șos. Ștefan cel 
Mare. Cum se știe. echipa 
„alb-roșu“ reia cursa calificării 
în faza superioară cu un avans 
de un gol, consecința unui joc 
spectaculos și eficient practi
cat de aceasta cu două săptă- 
mîni în urmă pe terenul sco
țienilor.

Dinamo. după partida de 
sîmbătă din campionat, s-a re
tras în liniștea cantonamentu-

să tragă și ei concluzii !
căre 
este 
kg).

tri la aceste categorii în 
se mai pot pune speranță 
arădeanul Silviu Bar (100 
în vîrstă de numai 17 ani, ca
pabil de mari progrese. Penu
ria de elemente talentate la a- 
ceste categorii i-a determinat 
pe specialiști să organizeze și 
ultimul concurs de selecție, cel 
de la Constanta. Dintre cei a- 
supra cărora și-au oprit^ privi-

Mihai TRANCA

(Continuare In pag 2-3)

Pe lacul Bascov, de lingă Pitești,

SEZONUL DE CAIAC-CANOE S-A ÎNCHEIAT
CU O FRUMOASA REGATA DE JUNIORI

Mihai Apostol, unul din cei mai talentați caiaciști juniori, de 
trei ori pe podumul de premiere de la Bascov Foto : Mihai ROBU

La „Electronica'*, performanța

UN „CIRCUIT** NOU,
BINE LEGAT LA... MASĂ

Nu se poate spune în nici 
un caz că „Electronica" este 
o firmă puțin cunoscută în 
tară, de vreme ce — dacă 
ne-am gîndi doar la receptoa
rele _TV sau radio — este pre
zentă aproape în fiecare casă.

De cîțiva ani ea a în
ceput să se arate frecvent și 
în arenele sportive, nu pe re
clame (de care nici n-ar avea 
nevoie întreprinderea de pe 
platforma bucureșteană Pipe
ra), ci pe multe, mereu mai 
multe... tricouri aflate în com
petiții. Cine „bate" duminică de 
duminică sălile de sport o în- 
tîlnește, de pildă, pe tricourile 
voleibalistelor care reprezintă, 
din acest an. Electronica în di
vizia secundă a țării. Și, deși 
debutante, o reprezintă onora
bil, aducînd cel mai adesea 
justificate bucurii colectivului 
de muncă al întreprinderii, atî
tor suporteri care se constituie, 
la meciurile de acasă sau din 
deplasare. într-o înfocată -ga
lerie, al cărei „suflet" este 
maistrul mecanic' Viorel Barbu, 
iubitor de sport nu numai ca 
spectator, ci și inimos anima
tor și practicant al fotbalului, 
care stîrnește mari pasiuni nu 
doar în jurul echipei din sec
tor, ci mai ales în campionatul 
intern, de casă, numărînd zeee 
formații, cite una de fiecare 
secție_sau atelier de producție... 
. „Strădaniile noastre de a a- 

firma marca fabricii și în 
sport, deci în performanță —

După trialul lotului de rugby

IN CĂUTAREA FORMULEI IDEALE
PENTRU MECIUL CU VICECAMPIOANA LUMII

Franța e tot malMeciul cu 
aproape... Un meci care a ră
mas „al anului * pentru rugbyul 
nostru, chiar dacă de la o 
vreme la București au evoluat 
tot mai multe „forțe** ale jocu
lui în 15. Prin marea tradiție 
și prin fapte recente — Franța 
este, între altele, vlcecampioa- 
nă a lumii! — partida de la 
26 noiembrie înseamnă, ca în
totdeauna, un test de o încăr
cătură aparte, dar și o șansă 
pentru actualii componenți ai 
naționalei de a reînnoda șirul 
rezultatelor cu atît de larg e- 
cou internațional...

Cine va avea o asemenea 
șansă ? Care rugbyști vor îm
brăca tricoul cu culorile pa
triei și — nici că se poate 
gîndi altfel! — se vor bate 
pentru prestigiul lor ? Sînt, de 
bună seamă, întrebări la ordi
nea zilei în lumea iubitorilor 
sportului cu balonul oval de 
la noi. Cei cu drept de... răs
puns, selecționerii, s-au oprit 
deocamdată la 28 de jucători, 
desemnați la finele trialului de 
duminică. Un trial pentru care 
clubul Steaua a oferit lotului 
lărgit teren și un rînd de e- 
chipament, la fluierul arbitru
lui Al. Pavlovici prezentîn- 
du-se, de o parte. Toader — 

ne spunea directorul Liviu Ște- 
fănescu, și el pasionat spri
jinitor al activității sportive, 
ca și secretarul Comitetului de 
partid pe* întreprindere, Ni- 
colac Popescu, sau ca ing. 
Lucian Munteanu — se în
dreaptă cu prioritate spre e— 
chipa. feminină de volei. Și nu 
întîmplător, ci pornind de Ia 
specificul întreprinderii, al că
rei personal este alcătuit în 
proporție de peste 60 la sută 
din fete și femei care se mîn- 
dre.se cu realizările lor în pro
ducție și, firește, țin mult ca, 
la rîndiil lor, Carmen Drăgușin, 
Irina Croitoru, Petruța Mincu 
și colegele de echipă să fio Ia 
înălțime pe teren. De altfel, 
cînd fetele voleibaliste ciștigă, 
vin . la serviciu cu fruntea sus 
și li se citește în ochi bucuria, 
iar colectivele lor Ie privesc 
cu admirație ; cînd mai pierd, 
stau cu capetele plecate, bănu
ind insatisfacția celor din jur... 
Avem ambiții mari cu echipa 
aceasta și-i asigurăm toate con
dițiile să se consolideze, iar în 
doi-trei ani să o vedem — de 
ce nu ? — pe prima scenă, spre 
bucuria atîtor fideli suporteri".

într-adevăr, voleibalistele sînt 
din ce în ce mai apreciate — 
după cum ne mărturisea și se
cretarul asociației sportive. 
Matei Saivan (între altele, și

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

Copil, Fulina, Răceau. Chiri- 
lă — Ignat, Neaga — Kațiu, 
Doja, Șugar — Oroian, Dumi- 
traș — Man, Gh. Ion, Lconte 
iar de cealaltă Cheptea — Mi- 
tocaru, Sava, Istrate, Bucșa — 
Domocoș, Seceleanu — Gură- 
nescu, Gurămare, Tufă — Ar
delean, Lazăr — Csoma, Vas- 
luianu, Soare. Au mai intrat 
în teren, într-un moment sau 
altul al partidei de duminică 
(cînd timpul a fost departe de 
a putea fi numit ideal, pe lin
gă frig mai venind ș’i o „re
priză** de fulgi mari) Dumi
trescu, Lupu, Costea, Stan șl 
Fl. Ion. Au fost, se vede, multe 
nume noi, iar lista indisponi
bilităților — sperăm trecătoa
re — era lungă, medicul Ma
rian Anghelcscu. vorbi/ndu-ne de 
entorse, întinderi, contuzii și 
așa mai departe în cazul unor 
Murariu, Moț, Lungu, Coman, 
Rădulescu, Boldor, Vereș, al
tora încă. In ce-1 privește pe 
tînărul Răducanu. a cărui re
intrare de dată recentă năștea 
serioase promisiuni, „verdictul" 
ortopedului Vasile Popescu a

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag, 2-3)

Pe Lacul Bascov de lingă 
Pitești s-a desfășurat, la sfîr- 
șitul săptămînil trecute, rega
ta de caiac-canoe România — 
Bulgaria, juniori. Era „returul" 
acestei tradiționale întreceri, 
în fapt revanșa întîlnirii ; în 
prima manșă, la Ruse, echipa
jele cu tricolor obținînd nu 
mai puțin de 11 victorii! Erai 
însă, și ecoul acelor analiza 
tehnice, cu măsuri concrete 
pentru a repune pt Imia de 
plutire „flotila", care eșuase ■ 
în „estuarul cu medalii" al rîu- 
lui Han. „Noul val", vrem să 
spunem, a evoluat îndîrjit, 
ignorînd vîntul și frigul, ful- 
gerînd pe lingă balize, acum 
cu albe capișoane de zăpadă : 
13 probe — 13 victorii!

Vasile TOFAN

(Continuare in vag, a 4-a)



în etapa a 7-a a Diviziei A xlc popice la rugby

TREI VICTORII IN DEPLASARE
(in seria a ll-a

valorică)

Șl MULTE REZULTATE DE VALOARE 0 [IAPA
Etapa a T-a a Diviziei A de 

popice a fost marcată de dwa 
surprize, atît la feminin, cit și 
la masculin. Iată rezultatele:

diferenței pronunțata de

FEMININ
VOINȚA PLOIEȘTI — RAPID 

BUCUREȘTI 2575—9)53 (4,5-1,5).
încă din primul schimb, plo- 
ieștence e iau un avans coa^'de- 
rabil datorită jocului excelent 
prestat de Minela MihAilă. ca-.e 
a doborit 480 popice --------
arenei este de 482 și-l 
Antrenoarea r' 
spus: .Minela 
seriozitate la 
ca să ajungi 
tehnică- ea a 
muncește incâ _ _
Rapldistele au făcut o figură fru
moasă In acest med, mal ales 
prin Vasilica Fometcu (intr-o 
bună dispoziție de joc), junioara 
Elena Andrei (care s-a acomo
dat destul de repede cu parti
cularitățile pistelor) șl Elena GA- 
man (tot mai bună de ia o parti
dă la alta). Voința: Cj.o st anta 
Nuță — 434. Minela Mihaiîa — 
480. Maria Rijac — 401, Mihaela 
Nuță — 425. Stela Godeanu — 
392. Constanța Constantin — 443. 
Rapid: Elena Andrei — 42«
Cristina Rădoi — 406. Elena Bir- 
naz — 402. E’.ena Gaman — 419 
Elena Stan — 357. Vasilioa Po 
mereu — 433. Arbitru- — Pavel 
Enacbe, Bacău. (Ion PANA) • 
CONSTRUCTORUL GHERLA — 
VOINȚA ORADEA 2430 -t.«B 
(5—1). Echipa gazdă a făcut cel 
mai bun joc de pînă acum ob
ținînd o victorie prețioasă. S-a a 
remarcat Gabrie.a Cionca — 421, 
Rozalia Naghy — 411, Sudica 
Luca — 410 șl Maria Zejrean — 
406 de la Constructorul, oaspete
le avînd. pe linie, rezultate 
modeste. (Dumitru VATAU, co- 
resp.) • VOINȚA TG. MURE3 — 
ELECTROMUREȘ TG. -----------
2600—2633 (2—4). Derbyul
fost onorat pe deplin de 
formații. Cei prezenți în 
au avut posibilitatea să

’reeoi dul 
apa.Uae:. 
Ion ne-a 
mode, je

M,

Eleonora 
, este an 

antrenamente 
la acest nivel âe 
muncit si mai 
mult la pregătiri*.

MUREȘ 
loca! a 
ambele 
tribu .e 

__ ______._____________ ___ urmă
rească o adevărată demonstrație 
de tehnieă în lansarea bilei tă
cută, în principal, de Tldiko Sz-sz
— 466 de la gazde șl Mdlnda
Demeter — 476 de la oaspete. 
Voința: Elisabeta Albert — 413
Elisabeta Bonta — 418, ăna Be- 
reș — 132. tldiko Szasz — 46R. 
Marla Todea — 448. Ana Gyieșl 
+ Ana Sofalvi — 423. Electrom.i- 
reș: Rodica Baclu — 427. Maria
ne Hala-al — 427. Lenuta Tosâuel
— 441. Ana Krecenski — 427. Doi
na Tăgean — 440. Melinda Deme
ter — 476. Arbitru — Elena Chl- 
belean, Tg. Mureș. (Ioan PA
US, eoresp.). • LAROMET 
BUCUREȘTI — GLORIA BUCU
REȘTI 2629—2573 (5-1) • UT 
ARAD — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2465—2445 (2—4) • PE
TROLUL BÂICOI — VO*NTA 
BUCUREȘTI 2536—2501 (4—2) •
C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA CRA
IOVA 2492—2304 (5—1) • DACJA
PLOIEȘTI — MUCAVA MOLID 
VAMA 2335—2269 (4—2) • VOIN
ȚA SĂNĂTATEA ODORHEI 
VOINȚA TIMIȘOARA 2398—2423! 
(3—3).

torită
valoare dintre seniorii și juoloiu 
echipei. Constructorul: N. .Situai
— 904, D. Chirilă — 821. C. Lebă
dă — 894. I. Bocioc — 636, I. Ple
tos u — 931, V. Ivan — oil. O- 
limpia: Gr. Marin — 883 D. tar- 
cu — 3:4. C. Cristea — 861. N. 
Pleșa — 831, S. Belivacă — 96C 
C. Marin — 810. Arbitru — Nico
lae Dima, Constanta. (Eugen 
CIOCIBLA.N, eoresp.). • C.F R. 
TG. MUREȘ — UNIO SATU MA
RE 5123—5264! (3—3). Surprinzător 
eșecul ceferiștilor mureșeni, pz 
teren propru. firesc cu cele do
uă rezultate mai mult dectt 70 
dește (F. Barno + T. SuCfa — 
K) 51 D. Petrtșor + I. Slmoufi — 
783). Oaspeții au prezenta: o e- 
chipă echilibrată valoric, oee’ et 
a contat mult In obținerea vic
toriei. C.F.R.: V. Bol — < 
Barno ? T. Suciu — 803.
man — 833. L. Sereș — 
Fekete — 9<0. D. Petrișor 
Simonfl — 783. UNIO : I. Mikloș
— 879, V. Breban — 879, Gh. Ou- 
daș — 908. E. Csorsz — 863 A 
Pop — 886, Al. Ardelean — 347. 
Arbitru — Marcel ȚigArean, Clal- 
Napoca. aoan PAUȘ, eoresp.) • 
VOINȚA BUCUREȘTI — C.F.R. 
CONSTANTA 5283—SOT7 (6—«). Sue- 
cest ne’ al bucureștenilor care, prin 
acest joc. tși anunță 
teptatul reviriment. " 
Bănescu — 837, C.
932. M Bâ’escu —
— 829. N. Lupu — 
ceas — 899. C.F.R.: C. Silzestru
— 625. S. Găitan — 65». L Fng-s
— «Z*. D. Pândele — «6. T.
zear.-z - U9. C. Frisea - 
Arbitru — Petru Tudoran.
Iești. (Nicolae ȘTEFAN, 
resp.l. • AURUL BAIA MAR?
— CONSTRUCTORUL TG. MU
RES 5390—5274 (6-0) • META
LUL ROMAN — RULMENTUL 
BRAȘOV 5220—5043 (4—2) • E-
LECTROMURES TG. MUREȘ — 
CHIMICA TIRNAVENI H75—5iî» 
(S— 1) • GLORIA BUCUREȘTI - 
MINERUL VULCAN 5223—4376 
(5—1) • METALUL HUNEDOA
RA — OLIMPLA REȘIȚA S517— 
5179 (5—1).

DOMINATĂ
Dl ECHIPE1E

GAZDĂ
Dispută 
loasă per, 
în

MASCULIN

CONSTRUCTORUL GALATI — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 5197—5169
(4—2). Partidă echilibrată, cirtl- 
gată de gazde datorită omoge
nității superioare a echipei și a 
punctajelor excelente realizate de 
I. Pletosu — 931 șl N. Mlh-I — 
*04. Bucureștenii. cu S. BellvacA 
•- 960 și Gr. Marin — 883 în bu
nă formă, au trecut șl el
lingă victorie, dar au ratat-o di-

pe

r
tru balon 

meciul Rapid 
Hidrotehnica 

Focsani 
Foto 

Jriel MIRO
JIS F Grupa I
V. Bo- RAPID - IHDRI. 

+ I* FOCȘANI 13—9 (3—

mult sv- 
Vointa. C- 
Rădulescu — 

*67. Ov.
9’4. L. Mc-

Ore- 
*4 

P_o-
co-

I* 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I ft 
I
I
ft
K

.o:

3).
chili braț, pini aproape de fin; 
iul partidei, oaspeții reu 
dea o replică dirză fot 
gazdă. In min. 79. rugoj 
Focșani au înscris un e 
arbitrul E. Stoica l-a 
motiv in d ieșirea din sp 
țintă. Realizatori; T. Dumitru 
— 3 Lp. și Gh. Dumitru — 
eseu pentru Rapid, respectiv 
Văcaru — drop și 2 l.p. Ori
cum. după aspectul general al 
meciului, un scor egal ar fi 

hitabiL (G. MIRON,fost IT

inscris

mație tinără, dornica de afir-
> au dominat în majorita- 
impului, în condițiile unui 
i greu, complet 
pa... Realizatori: 

A. Gheorghe, cite un 
Neacsu l.p. și transf. 
M.G. — -

LA HANDBAL

NU E... CĂLIT !
Promovarea în prima divizie 

a'țării a echipei feminine de 
handbal Oțelul Galați a adus 
satisfacție iubitorilor acestei 
discipline din orașul dună
rean, performanța constituind 
corolarul unei activități 
excepție a antrenorului

de 
C.

5»

eoresp.).
CSAL 

U R A. T
HIDf 

CLFJL 
(7—0). Victoi 
bystilor ieș« 
Vasluiana - 
eseu. Man.-Iachc — eseu, 
— drop și Manolache — 
formare. Pentru învinși 
scris Nicola, prin eseu, 
bitrat M. Sabin (Alex. 
TEA, eoresp.).

CONSTRUCTORUL i 
tanta 
6—13 (0—7). Oaspeții, cu o for-

I..M.U. SUCEAVA — 
ti CU CI 55—6.

NICA IAȘI — 
CONSTANTA 17—4 

rie meritată a rug- 
'ni. concretizată de 
- eseu, Florea — 

Băetu 
trans- 
a în- 

A ar-
P1N-

OTl

CONS-
M.G. BUCUREȘTI

îmbibat 
Barbu și 

eseu și 
pentru 

și Murdare 2 l.p. pentru 
■ul. A condus I. 

Bămuciu — Cluj-Napoca (Cor
nel POPA, eoresp.).

Grupa a II-a
ENERGIA BUCUREȘTI 

OLIMPIA PTT ARAD 21—13 
(6—4). Gazdele s-au impus cu 
dificultate, abia după pauză. în 
fața, unui adversar tenace, ca
re a ratat mult și încă din si
tuații favorabile. Au marcat: 
M. Mihai — eseu și 2 transf., 
Gatea — eseu și Sîrbulescu — 
3 Lp. pentru Energia, respec
tiv Lascăr și Biriș, cite un 
eseu și Asmarandei — l.p. și 
transf. A arbitrat D. Costea — 
Brașov. (M. GABRIEL, eoresp.).

PETROCHIMISTUL PITEȘTI 
— C.F.R. BRAȘOV 15—9.

Meciurile Sportul Studențesc 
Construcții — Metalurgistul Cu- 
gir și Universitatea 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca — I.A.M.T. 
C.S.U. Oradea au fost amînate.

excepție ____________
Cojocaru și a elevelor sale. 
Echipa era formată numai 
din jucătoare crescute la Clu
bul Sportiv școlar nr. 1 din 
localitate șl care aveau în 
palmares două titluri de cam
pioane naționale la junioare. 
Era cea mal tînără echipă din 
Divizia A, iar comportarea ei 
a fost deseori elogiată de 
specialiști șl de presă.

Dar lipsa de experiență 
competițională și... jocul unor 
rezultate au făcut ca Oțelul să 
retrogradeze (ncmeritat) în 
divizia secundă unde, sur
prinzător, are o comportare 
cu mult sub posibilități, fiind 
cniar amenințată să pără
sească șl această divizie. Care 
să fie cauzele acestei situații 
jenante ? — am întrebat fac
torii răspunzători. Și iată ce 
am aflat:

Sllndel Soare, președintele 
secției : ..După părerea mea, 
echipa este slab instruită 
deoarece antrenorul principal 
C. Cojocaru. este prins mai 
mult de pregătirea echipei 
naționale, de care răspunde. 
Jucătoarele au asigurate con-

dițiile di 
festă o 
șament 
tin Co 
principal 
cău a e 
baliste - 
nu — șl 
tâ a ecb 
Ungureai 
de bază 
birea cc 
țialului 
Conduce) 
preocupă 
toarelor. 
tul nați< 
Rodica C 
fi folosi 
de camp

Indifert 
novat de 
află la 
Oțelul, c 
momentu 
energice 
redresări 
vedere i 
țean di; 
elemer.te 
impune 
pentru i 
iar con< 
trebui si 
tă soliei 
sprijinul 
formanță

Telema-

i, unui 
a ratat DUPĂ TURNEUL LOTULUI

(Urmare din pag. 1)

sunat sec : nu se poate conta 
cu adevărat 
măvară !

Trialul

pe el pînă în pri-

BALCANIADA DE LUPTE PENTRU TINERET
(Urmare din pag 1)

selecționerii îl amintim 
brăileanul Jan Costea (16 
și 90 kg). Marius Zaharia, 
P. Neamț (16 ani și 100 

_.. Cătălin Timofte, din Bo
toșani (17 ani și 82 kg), sportivi 
care dispun de calități aprecia
bile. Aceștia, pregătiți în con
tinuare cu competență și serio
zitate, pot deveni luptători va
loroși în următorii 3—4 ani.

Și în echipa de lupte libere 
s-a putut constata prezenta unor 
tineri foarte talentați. ale că
ror calități, ca și la lupte gre- 
co-romane. au fost apreciate de 
specialiștii 
Constanța, 
finale ale 
Rașovan, 
Ana sail FI. Mălincscu au fost 
categorice, cu nimic contestate 
de oaspeți, la fel ca și în ca
zul succeselor celor cinci cîști- 
gători de la greco-romane. Tre
buie să spunem însă că. la fel ca 
și la celălalt stil, nici la

rile 
pe 
ani 
din
kg).

străini prezenți la 
De altfel, victoriile 
unor soortivl ca R.

C. Corduneanu, R.

bere" unii concurenți n-au e- 
voluat la nivelul așteptărilor. 
Dănuț Prefit (57 kg) a luptat 
slab în meciul final cu turcul 
E. Muharem. lășîndu-se condus 
cu prea mare ușurință cu 0—3, 
diferență pe care n-a mai pu
tut-o reface. Daniel Ioniță (68 
kg). Sorin Moisache (82 kg), 
Alexandru Koteleș (90 kg), spor
tivi în care se puneau spe
ranțe (unii dintre ei au bene
ficiat de perioade lungi de pre
gătire centralizată), n-au în
dreptățit așteptările antrenori
lor lotului.

Cu excepția categoriei 100 
kg. unde Florin Mălincscu (Du
nărea Galați) a apărut 
surpriză foarte plăcută 
robust, curajos și cu o 
ciabilă îndemînare, care 
selecționat în ultima 
și la acest stil se 
sa unor sportivi 
categoriile mari, 
aspire la marea 
Sperăm ca antrenorii (aproape 

număr) paiticipanți la

ca o 
(băiat 
apre- 

a fost
vreme), 

constată lip- 
talentați 
capabili 
performanță.

la 
să

concursul de selecție, care au 
urmărit apoi și întrecerile bal
canice, să fi desprins conclu
ziile care se impun și în acti
vitatea lor. Desigur, sportivi la 
categoriile mari se găsesc mai 
greu și pregătirea lor este mai 
anevoioasă, dar. dacă nevoile 
loturilor naționale o cer, toc
mai antrenorii diferitelor sec
ții sînt cei chemați să comple
teze „golurile" existente în er 
chipele reprezentative I

a 
joc, și bune, 
A impresionat, spre pildă, pe 
toți tehnicienii prezenți dispo
ziția de zile mari a lui Răcean. 
S-a vădit că rugbyul românesc 
are. pe mai departe, resurse 
noi. exemplul oferindu-1 ieșea
nul Chirilă. o aripă care, cînd 
a fost jucată, s-a descurcat 
dezinvolt, demonstrînd calități 
reale. Antrenorii Theodor Ra
dulescu și Gheorghe Nica au 
mai făcut și rocade in formații, 
din dorința de a avea mai mul
te variante. Cea mai discutată 
in tribună a fost trecerea lui 
Ignat pe fund și a lui Toader 
De arioă. concluzia apărind 
limpede : primului îi e locul la 
uvertură, celălalt rămîne fun
daș— De lucrat mai este, si nu 
puțin, fiindcă jocul în margine

reliefat, ca orice 
și mai puțin bune.

suferă i 
de regu 
voce 
ele", 1 
se ab: 
mndă, 
putînd 
degete, 
luționat. 
cei aleș 
să aibă, 
un sing 
fără m; 
împlini 
bitorilor

Dar c 
pîndajfe

cean, 1 
Ignat, D 
lcanti, Ș 
rari o, j 
răscu, ' 
dentare: 
ianului 
Oroian, 
trescu 
ianu.
cîțiva. î

UN ,,CIRCUIT" NOU
(Urmare din pag. 1)

ex-.

DE LA I.D.M.S,
Magazlnel? auto I.D.M.S. livrează pînă la 30 noiembrie 1988 

autoturisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la CEC 
în cont pentru autoturism pînă la data de 31 martie 1984 în 
baza numărului de ordine centralizat ne tară, indiferent de 
magazinu' de înscriere, după cum urmează :
• București pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Mu

nicipiu: București, jud. Giurgiu si Teleorman.
• Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Areeș Dîmbovița, Olt. Prahova. Vîlcea.
Brașov pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
Brașov. Covasna. Harghita. Mureș.
Bacău pentru eumnărătorij cu domiciliul stabil 

Bacău. Buzău. Neamț. Vrancea
Cluj pentru cumpărătorii cu dom'cUkil stabil în

_ Iași pentru cumpărătorii cu domiciliul 6tabil 
Bete șan! Iașf, Suceava. Vaslui.
• Timișoara pentru cumpărătorii 

detele Arad, Bihor, Timiș.
• Rsșlta pentru cumpărătorii cu 

le Alba Caras Severin. Hunedoara,
tt Baia Mare pentru cumpărătorii 

(fețele Bistrița Năsăud, Maramureș,____ _______
• Craiova pentru cumpărătorii cu dom-ciliul 

delete Dolj și Gorj.
• Brăila pentru cumpărătorii eu domiciliul _____

deteie Brăila, Călărași, Constanta. Galați. Ialomița, Tulcea.
La livrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezinte 

în mod obligatoriu comunicarea cu numărul de ordine pe tară.
At TOTVRISMEILE DACIA BREAK SE LIVREAZĂ CUMPĂ

RĂTORILOR CARE AU BANII DEPUȘI LA CEC ÎN CONT 
PENTRU AUTOTURISM ANTERIOR DATEI DE 31 MARTIE 1984 
PRIN TOATE MAGAZINELE AUTO DIN TARA.

Vinzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și 
capacitatea zilnică de livrare a f’eeărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
ban'i depuși la CEC în cont pentru autoturism, astfel :
• Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior date! de 31 

brie 1986.
• Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei 

Mart’e 1987.
Pentru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S. în 

cumpătării autoturismului DACIA — solicitanțil se vor pre
zenta pentru luarsa în evidentă conform arondării teritoriale 
a județelor de domiciliu la magazinele auto d n prezentul 
anunț

Pentru toate tipurile de autoturisme ARO, pînă la onora-rea 
tuturor persoanelor din evdiența magazinului auto I.D.M.S. pi. 
teș*.' — NU SE FAC TRANSFERURI.

în jude-

In Jude-

cu domiciliul stabil în ju

Jud. Cluj. 
In județele

HĂRMAN A CÎȘTIGAT

sta b 11

vederea

I stabil 
Sălaj, 
stabil Tănase 

victorii.
Rizoriu 
imediat

domiciliul stabil în judete- 
Mehedinti. Slbru. 
cu domiciliul 
Sa tu Mare. !

Decem-

arbitru de tenis).. Așa se 
plică faptulcă primele referiri 
ale lui L. 
baliste nu 
ce fac ele 
fileu. „Ne
rînd
oameni a celor cc îmbracă și 
tricourile echipei. Pe unele le 
sprijinim să-și termine studiile

Ștefănescu la volei- 
porfiiseră de la ceea 
în pătratul de lingă 
preocupă, în primul 

zicea — împlinirea ca

PREMIUL DE TOAMNA**

Condus cu tact pe prima 
parte a parcursului în. „Pre
miul de toamnă*, Hărman a 
atacat pe a doua sa parte, 
cînd a trecut în fruntea plu
tonului; el nu a mai cedat 
apoi conducerea pînă la so
sire, deși a suportat un 
puternic atac pe ultima sută 
de metri din partea lui Galu. 
care a trebuit să se mulțu
mească cu locul secund. Li
derul clasamentului, M. Ște
fănescu, nu a lăsat fără re
plică atacul lansat de cam
pionul „en titre", G. 
eare realizase patru 
cu Burgos, Lanterna, 
și Rația. ripostînd _______
prin două succese (de presti
giu) obținute cu Simion, care 
de cînd a trecut la noul său 
antrenor s-a schimbat total 
în bine, reușind valori de ma
re clasă (1:23,6 km). M. ște
fănescu a mai învins cu Ră
sad șl Varbira mențiaindu-șl 
astfel avansul de 5 victorii. 
Partea leului în această pe
rioadă a revenit formației lui 
V. Moise, care a realizat cine! 
victorii, una mai reușită ca 
alta. El a învins cu Sondfța. 
care, lansînd atacul pe ulti
ma linie dreaptă, s-a dus 
nestingherită la sosire. Ruti
na. cu care I. Florea a ata
cat ia momentul potriv't, R1 
meț. beneficiarul greșelii ar
Iul Granit și Onlșca, și Runc, 
care a obținut două victorii

consecutive. Cel mai nou an
trenor, N. Simion, care a pre
luat din mers o formație cam 
șubrezită, a reușit să o re
pună pe picioare, obținînd 
performanțe ce merită subli-\ 
niate. în special cea a lui 
Ordonat, care a început . să 
realizeze valori în conformi
tate cu originea și conforma
ția sa. De asemenea, caii de 
2 ani se comportă bine, rea- 
lizînd noi recorduri și victo
rii. ca acelea realizate de C>- 
pelis și Hoit, ambii în mare 
progres. Formația lui C. Du
mitrescu. în afara victoriei 
lui Hărlnan, a mai reușit să 
se Impună cu Turneu, un 
mînz în totală transformare, 
și Bagdad, readus la o formă 
bană după o absență de 
luni. O ultimă remarcă, 
tru victoriile realizate 
formația lui N. Nicolae, 
Fîamura și Melania H, I. 
ciun aducindu-șl aminte_ __
fost cîndva camp-onul ajuto
rilor de antrenori. N. I. Nico- 
’ae-junior a învins, lă rîndul 
lui. cu Didina. beneficiara 
galopului luat la sosire de 
Vișan, cam încrezut condus 
de V. Pătrașcu, care are ob
ligația de a confirma victo-

• ria din Derby cu Ager.
Duminică, 13 noiembrie, se 

va desfășura „Premiul Apran- 
tiiloF". un fel de derby al ti
nerilor viitori driver!, în care 
îi vom vedea la lucru pe ta- 
lentațil c. " 
I. Florea, 
Voicu, N.I.

liceale, să-și încerce șansa la 
institute de învățămint supe
rior (și avem două studente), 
pe altele să realizeze o califi
care postliceală în cadrul 
Grupului nostru școlar. Conco
mitent, antrenoarea Carmen 
Antonescu caută să le asigure 
o cît mai bună pregătire spor- 
ti vă".

Dar sport la foarte tînăra în
treprindere, desprinsă doar de 
cîțiva ani de cea de la Obor, 
nu înseamnă nicidecum doar 
volei. Mai înseamnă alte 6 -sec
ții. înseamnă și șah, în elita 
municipală (șl directorul vor
bește cu nostalgie și orgoliu 
despre ecouri ale tradiției „o- 
borene" semnată de valoroși 
șahiști ca Drimer, Reicher, 
Pavlov. Gogilea), înseamnă și 
tenis de masă, cu reprezentanți 
în Onoare și șanse de urcare 
în divizia națională înseamnă 
handbal, cu echipă de fete în 
Promoție și de băieți în „Sec
tor". tenis dc cîmp (în Promo- 

fotbal (in Sector) și schi, 
pasionați parti- 
competițiile cu 
înseamnă, Ina
ctivitate de

tie) .......... .
cu un grup de 
cipînd la toate 
acces larg. Dar 
inte de «toate, 
masă, cu pasionantele campio-

nate dc 
rora sqj 
ilor Mu 
țerie, îr 
locul de 
dc 80 
excursii 
recent ; 
formativ 
derii in 
dina. Pe 
seamnă 
turor la 
masă și 
acestea, 
asociațio 
sportivă 
fi oferii 
fi amei 
noastră ! 
de mari 
Mihail 1 
inginerii 
ge Croiî 
ful de 
stantin. 
nescu, c 
dru și F 
torii Gc 
Mercioîi 
mulți al 
tinuu" i 
timp și. 
și să cc 
treceri 
de mas; 
mantei '

două 
pen- 

de 
C’J 

Cră- 
că a

Slate. V. Gavrilă. 
G. Crăciun. D. 
Nicolae șl alții.

A. MOSCU

Ab'llXIMUAHA Dl SUI
• CÎȘTIGUR1LE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 2 NOIEM
BRIE 1988. Cat. 1: î variană 
100% = Autoturism Dacie U00 
(70.000 lei); cat. 2: 4 zariante 25% 
a 9.450 lei; cat. 3: 23 50 vau* nte 
a- 1.609 lei; cat. 4: 53,00 variante a 
652 lei; cat. 5: 121.50 variante a 
311 lei; cat. X: 167,50 variante a 
226 Iei; cat. Z: 2.Ml 25 variante 
a 100 Io. Report ’a '‘at. 1; 37.054 
lei. Autoturismul Dacia 1300 
(70.000 lei), de la cat. % jucat pe 
o variantă de 190% a fost obți
nut de participantul SAMBA OH 
CAROL din Miercurea Ciuc — 
Județul Harghita.
• Nu uitați că astăzi, marti> 8 

noiembrie 1988 este ULTIMA ZI 
pentru depune, ea bu elinelor ev 
pronosticurile favorite îa concur' 
sul intermediar programat oeatrj

mii ne, 
1988, :u 
petițiilor
• Săp’ 

grameazi 
obișnuită 
ne, mier 
A ST AZI 
numerele 
LOTO de 
concursu 
sfîrșitul 
cu care 
mănunte' 
GERE L< 
aibă oc 
Reaminti: 
— că un 
ale acest 
acela de 
pentru & 
toare,



Ranld nu va aăsi insă drumul spre eaalare ! Foto : Eduard ENEA

MOTROC N-A VRUT SAU NA PUTUT ? lui L. Ilie șl Cris'.ea. li 
apelat după minutul 55.

I
I
I
I
I Sorin SATMARI

I
FARA STANCUI

I
I

I
Gheo'ghe NERTEA

I
I DIVIZIA C
I 3.

I
I
I
I
I
I
I

C. alo va

| 1.

I
I 1.

I
5.

I
VAGO

locuri: 15. 
p (11—40),
Buzău 2 p

iiembri' 
ul cora- 
rcjuburi.

in clasament,
1. MINERUL

(0—0) 
Motorul 
Mi n 1.-11 
Caran-

v-a
— Autobuz:)) 

Mitalul

Viitorul Chir- 
16 Victoria 
(.—42-.

d? 
însuși

spectator pe care nu l-ar II 
nimeni în tribuna stadio- 
Municipal din Sibiu a fost

Nu l-ar fi

VINOVATUL FĂRĂ VINĂ ?

Șiret — Stei- 
Dornei 1—5

3.

tă’ Mecano Sport Galați 5 
(17-^29).

LA PUPITRU...

s-a inihsiat

Mîine
Balcanică intercluburi

DIVERSITATEA CRAIOVA ÎNTÎLNESTE
ar manl- 

de ata- 
Constan- 
trenorul
la Ba- 
e hand- 

Antonea- 
justifica- 

Carmen 
ucătoare 

la slă- 
poten- 

echipel. 
nu se 

jucă- 
din lo- 

Borș și 
nu pot 

partidele

ace vl- 
are s" 
formați?

a sosit 
măsuri 

ducă la 
vînd în 
1 gălă-
meroase 
ase, sc 
durilor, 
impas, 

ui ar 
ai mul- 
înd tot 
de per-

oresp.

BY
inovațiile 
auzit o 

nțat Ia 
tru că 

pe gră- 
hise clar 
arate pe 

în de so- 
nd ca toți 
a amiază 
oiembrie, 
e dăruire 

a putea 
turor iu- 
mânesc.
8 ? Ince- 
ffoader, f4rfc‘Ră- 
Lungu, 

, Sece- 
oja, Mu- 
scu, Cio- 

(acci- 
a buzo- 
durată), 

, Dumi- 
, Vaslu- 
rvă alți

drul ca- 
e secți- 
i Matri- 
astică la 

tă cam
ersonal", 
(cel mai 
noul in- 
treprin-

asa, Pa- 
ești), în- 
hise tu- 
tenis de 
Și, toate 
în care 
o bază 
ni s-ar

te n-am 
u mina 
dispune 
nicienii 
Botofei, 
, Gcor-
dor, șe- 
in Con- 
r Bălă- 
ca Șan- 
munci- 
Marian 

rescu și 
ul con- 

găsesc 
anizeze 
rse în- 
uitelor" 
perfor-

ai or->- 
trage.-eș 
de mii- 

e (deci.
I pentru 
tragerea 

brie și 
de la

legătură 
cu a- 

ă TRA- 
tzâ să
iembrie. 

nevoi? 
ava.i.:aje 

este și 
cîș-'.gj'i 
Cîștlgă-

comentariile

Damaschin II marchează 
poarta Farului, reducînd dife
rența de ve tabela de marcaj 
hl 1—2. Spre deziluzia tribunei.

Totul părea să fie clar înaintea 
meciului Rapid — Fa.-ul d’n „ciu
lești". Gazdele, revenite la —1 la 
„adevăr" și cuprinse (se c-edaai 
intr-o benefică reconstrucție, 
sub mîna pricepută a lui M<i- 
troc, se anunțau favorite .in fa,a 
unei echipe constănțene împovă
rate de griji și, încă mai con
cret, de —4 în același clasament. 
Pe teren însă, lucrurile au stat 
altfel șl, după primele schimburi 
de mingi, frumoasa galerie de 
lingă Podul Grant a intuit peri
colul: Farul acoperea mai bine 
și mai devotat mijlocul terenului, 
unde Petcu — tehnic, ca de obi
cei, _ dar mai dispus la efort ca 
oricînd — făcea „legea" su-ți- 
nînd sau purtînd atac după a'ai.

Normal ar fi fost, părerea co
mentatorului fiind împărtășită și 
de antrenorul federal Cornel 
Drăgușin ca Motroc să sesizeze 
cel dinții, de unde vine primej
dia șl să dicteze supravegherea 
(om la om) a adversarului nr. 1. 
N-a procedat insă așa, inlesnin- 
du-i lui^ Petcu o contribuție care 

pentruse va dovedi hotăritoare' 
soarta partidei.

întrebarea care se pune 
Motroc n-a vrut sau n-a 
Tehnicianul Rapidului ar 
rește. cel mai autorizat

e dacă 
putut? 
fi, fi- 

—------------- să tăs-
pundă. Opinia noastră e că n-a 
putut, dar în acest punct Jiscu- 
ția se lărgește și se complică. 
Pentru că mijlocașii Iui din te
ren, Drăghlci, Balaur și Gaânță

ECHIPA IUGOSLAVA

au prins o zi slabă. Cum a fost 
și cea a lui L. Ilie șl Cris'.ea, li 
care s-a apelat după minutul 55. 
St. Popa, în schimb, n-a apărut 
nici măcar între rezerve, iar 

a 
le 
c j 
(si 
să

nici măcar între rezerve, 
Bozeșan I (ca și Marinescu) 
refuzat să joace în întîlnlrea 
speranțe! în care a jucat, 
hrdoare „batrînut" Augustin 
el în căutarea formei), fă.â _
considere că-i cade rangul! Asu 
vrea să spună, dacă nu greșim 
că Rapid a plățjt duminică, la 
mijlocul terenului, prețul lip-el 
de efectiv. Sau, poate, pe cel a: 
lipsei de discernămint. deși nu 
puține sint vocile care, iubind 
Rapidul, sugerează că iubitori
lor li se acceptă uneori oraa 
mult! Etapele care urmează ne 
vor edifica.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Cu două săptămîni în urmă 
s-a dat startul într-o nouă edi
ție a Cupei Balcanice țaterdi- 
buri. Reamintim pentru iubito
rii fotbatuluL cei care urmăresc 
atent fiecare competiție, indi
ferent de mărirea ei, că finala 
ultimei ediții și-au disputat o 
două echipe românești. F C. 
Argeș și Corvinul Hunedoara 
piteștenii intrînd în posesia 
trofeului.. Dar să revenim la 
noua edliie și să subliniem mai 
întii faptul că primul mec. f 
avut loc la Sofia, intre Loko
motiv s. Universitatea Craiova, 
ciștigat în final de lucătorli 
bulgari cu 2—0 (in min. 79 era 
0—0). Din prima grupă a în
trecerii, alături de cele dull ?- 
chipe care au inaugurat-o mai

ECHIPELE ROMANEȘTI
(Urmare Ijt? O2O H

RADNICKI DIN NIS* 
formați?, iug xslavâ 
.Nis si pe aceasta 
vor întîlni jucăto
rn îi no. pc staclio- 
de la ora 14. în

face parte și 
Radnicki din 
din urmă o 
rii craioveni 
nul CentraL __
cealaltă grupă se află ech.pele 
Labinoti Elbasan (Albania), 
Maiatyaspor (Turcia) si O.F,1. 
Creta (Grecia). După cum se 
poate ușor observa, grupe dis
proportionate. știut fiind faptul 
că fotbalul din România, Iugo
slavia si Bulgaria este sunerior 
celui din Turcia, Grecia și Al
bania. Dar asta e o cu totai 
altă problemă. Importanta 
pentru jucătorii craioveni rămî- 
nînd reabilitarea după eșecul 
de a Sofia. Ei au posibilitatea 
s-o facă in întUnirea de mîine.

IN CUPELE EUROPENE

Un 
dorit 
nului 
portarul Alexa. Nu l-ar fi do
rit fiindcă, firește, locul lui ar fi 
fost în poartă, adueîndu-și con
tribuția la victoria lui F.C. In
ter. Suferind de o infecție la 
braț Alexa a devenit indisponi
bil vreme de mai multe etaDe. 
vindecarea sa fiind acum o ches
tiune de timp. Pînă aici, d??i, 
n-ar fi nimic special, doar atî- 
ția și atîția jucători se văd nevoiți. 
la un moment dat, să stea pe tușă 
din cauza unei indisponibilități 
sau a alteia. Numai că opinii din 
conducerea echipei afirmă că

Fostul arbitru internațional Ni- 
colae Petriceanu, în calitate de 
observator federal la meciul F.C. 
Argeș — Oțelul Galați, făcea la 
sfîrșitul partidei următoarea re
marcă : „Piteștenii au fost lip
siți de șansă astăzi. Ce folos că ei 
și-au masat adversarul in careu, 
au dominat 89 de minute din 90!, 
dacă mingea nu a vrut să intre 
decît o singură dată în poarta 
excelentului Călugăru* Intr-ade
văr, N. Petriceanu avea dreptate, 
întrucît jucătorii argeșeni au 
avut suficiente situații clare de 
gol, cînd puteau să se desprindă 
categoric în fața unui adversar 
care a mizat totul pe faza defen-

SERIA I
C.S.M. Bucecea — Metalul Ră

dăuți 3—2 (1—0), Minerul Gura 
Humorului — FORTUS Iași 5—C 
(2—0), Constructorul Iași — A- 
vîntul Frasin 5—1 (1—0), Metalul 
Botoșani — Carpați Gălănești 
1—0 (0—0), Laminorul Roman —
1. T.A. Celuloza P. Neamț 1—0
(0—0) Foresta Fălticeni — Ceta
tea Tg, Neamț 3—0 (1—0), Auro
ra Tg. Frumos — Metalul Roman 
1—0 (1—0). Zimbrul 
ua Minerul Vatra 
(0-0).

Pe primele locuri 
după etapa a Xl-a
GURI HUMORULUI 18 p (20—3),
2. Aurora Tg. Frumos 15 p 
(12—12), 3. Constructorul Iași 13 
p (27—15). 4. Foresta Fălticeni 
13 p (20—10)... pe ultimele locuri: 
15. Avîntul Frasin 6 p (18—24). 16 
Celuloza P. Neamț 4 p (8—24).

SERIA A Il-a
Mecano Sport Galati — Glori® 

C.F.R. Galați 0—3 (0—l), MECON 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej — Mi
nerul Comăneși 3—1 (2—0), Tex
tila Buhuși — Petrolul Moinești 
3—2 (1—1), Unirea Negrești — 
Victoria C.F.R. Tecuci 6—1 (2—1) 
Steaua Mecanica Huși — C.S.M. 
Borzești 4—1 (2—0), Mecanita
Vaslui — Proletarul Bacău 3—2 
(2—0). Șantierul Naval Galați — 
Știința NAVBOM Galați 0—1 
(0—0), Partizanul Bacău — Vi
itorul Vaslui 1-i (1—2).

Pe primele locuri: 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 16 o (27—6) 
Viitorul Vaslui 16 p (29—15). 
MECON Mun. Gh. Gheo.-îhli- 
Dej 16 p (20—7). „.pe ultimele 
locuri : 14. Ș.N. Galați 7 p (12- 
16). 15. Știința Galați 7 p (8— 21'. ... _ . c

SERIA A
Foresta Gugești 

Brăila 1—0 (0—0).
Buzău — Granitul

lll-a
— Laminorul
Hidrotehnica 

Babadag 4—1 
1(3—1), Petrolul Ianca Brăila — 

Arrubium Măcin o—1 (0—0) Pe
trolul Berea — Chimia Buzău 

2—0 (1—0). A.S.A. Buzău — Ceiu-
- loza Adjud 0—0, Progresul tsac- 

cea — Ș.N.-C.S.Ș. Tulcea 3—0 
(1—0), C.S. Progresul Brăila —
olimpia Rm. Sărat 2—1 (1—1;

Autobuzul Voința Odobțștl -
............. — I 3—2 (1—0).

Pe primele tocuri: 1. OLIMPIAI Autobuzul Voinți
Victoria Țăndărel 

Pe m-imele loct

vinovat, in bună măsură, 
prelungirea absenței este I___ _
Alexa, care ar fi neglijat U un 
moment dat tratamentul, apreci
ind cu de la sine putere că este 
vindecat. Discutînd cu el» ascu
țind așadar și cealaltă parte, am 
fost asigurați că lucrurile stau 
cu totul altfel, infecția dovedin- 
du-se mai rebelă decît se anunța 
la început și cedînd mult mai 
lent la tratamentul aplicat. Nu 
dorim aici să stabilim care este 
adevărul faptic — cel mai bine 
îl cunoaște însuși Alexa. Vrem 
doar să reamintim unor jucători 
că simțul de responsabilitate iață 
de echipă, in fond însuși statu

tul de 'urător care se ia in se
rios, sc manifestă și in respec
tarea Integrală a indicațiilor da
te de medic. Nefiind totuna daca 
recuperarea unui titular se tace 
rapid sau se întinde pe mai mul:= 
etape.
După cum, privind lucrurile din 
alt unghi de vedere, realitatea a 
oferit uneori și întoarceri de 
situație in defavoarea celui în 
cauză, titularul neglijent cu pro- 
pria-i sănătate văzîndu-se ramat 
pe tușă din cauză că rezerva sa 
a jucat foarte bine, și, ca atare, 
și-a ciștigat locul in echipă Ur 
Vasilc Marcel, înlocuitorul I-i 
Alexa, n-a jucat deloc rău In 
ultima vreme...

lui său de la Săftica, acolo 
unde antrenorii Mircca Luces- 
cu și Florin Cheran pun la 
punct ultimele amănunte teh- 
nico-tactice pentru a realiza o 
victorie de prestigiu și un nou 
spectacol sportiv, în fața unui 
adversar de valoare.

Echipa scoțiană, pregătită de 
managerul Jim McLean, a so
sit aseară în Capitală, după o 
întîrziere de aproximativ o oră 
față de orarul anunțat de com
pania BEA. Delegația lui

Meade, atacanții Paatelainen, 
Gallacher, care sigur vor fi 
trimiși, mîine, în teren. Antre
norul Jim McLean a fost reți
nut în declarații, fiind convins 
că golul lui Mateut înseamnă 
O mare opțiune pentru cali
ficarea dinamoviștilor. că echi
pa noastră are clasă interna
țională : dar, ca orice antrenor, 
a spus că „Dundee a venit Ia 
București sâ-și joace șansa, că, 
indiferent do rezultat, echipa sa 
vrea să lase o frumoasă im
presie spectatorilor". Pentru 
azi, la ora jocului, antrenorul 
scoțienilor a programat obiș
nuitul antrenament de acomo
dare.

sivă, trio-ul 
nei-Balcea făcînd un joc 
mari. Trebuie să spunem 
atacurile echipei argeșene 
stereotipe, cu multe 
înalte în careul gălățean, 
a înlesnit sarcina masivilor fun
dași centrali gălățeni, care au 
respins, matematic, numeroase 
baloane aeriene. Neșansa lui 
F.C. Argeș a început chiar din 
primul minut de joc, cind, la un 
contact pentru balon. Ralea și 
Stancu s-au accidentat grav, fi
ind nevoiți să părăsească tere
nul. Dacă Ralea a fost sunllnit 
mulțumitor de tînărul Tănase, 
absența lui Stancu din formație

Căiugăru-Anglicil- 
de zii- 
însă că 
au fost 
centrări 
ceea ce

a cîntărit foarte mult. Acciden
tarea lui prematură a scăzut ni
velul de joc al echipei piteștene 
totodată descumpănind-o. Cu alte 
cuvinte „orchestra" piteșteană, 
rămasă fără dirijor, a cîntat, 
cum a putut, partitura, fără să 
aibă ritmul pe care l-ar fi avut, 
poate, cu Stancu la... pupitru.

Chiar dacă Oțelul n-a avut 
decît o singură incursiune spre 
poarta lui Speriatu, aceea din 
minutul 58, cînd Hanghluc a 
reușit golul egalizator, echipa de 
la Dunăre are meritul de a se 
fi luptat exemplar pentru flecare 
minge, în Ideea atingerii scopu
lui propus, punctul de aur din 
deplasare, ceea ce de altfel a șl 
reușit.

*
• Clubul organizator 

al partidei de mîine 
DINAMO — DUNDEE 
UNITED, din cadrul Cu
pei Cupelor, informează 
că sînt valabile doar le
gitimațiile abonament de 
culoare roșie și verde, 
eliberate de C.N.E.F.S.

Dundee United numără aproxi
mativ 80 de persoane, în ea in- 
cluzîndu-se evident, conduce
rea clubului, cel 17 jucători, 
purtători ai tricourilor „negru- 
portocaliu". reporteri de radio, 
ziariști. Din rîndul jucătorilor 
i-am recunoscut pe portarul 
B. Thomson. internaționalii 
Bowman, Malpas, Hegarty, 
Narey, jucătorul de culoare

• VICTORIA — PE „LINIA 
DREAPTA" A PREGĂTIRI
LOR. Jucătorii Victoriei, con
duși de antrenorii FI. Halagian 
și Gh. Timar, continuă în a- 
ceste zile, pregătirile pentru 
meciul de joi, de pe stadionul 
Victoria, din incinta complexu
lui Dinamo, cu Dinamo Minsk, 
întîlni rea va începe la ora 13. 

califi ca
să reali- 
și succe- 
în turul 

U.E.F.A."

„Trebuie să obținem 
rea. Ne vom strădui 
zăm o partidă bună 
sul care să ne ducă 
al treilea al Cupei 
ne-a declarat căpitanul echipei, 
C, Solomon. Fotbaliștii sovie
tici urmează 
la București.
dusă de trei arbitri 
V. Vujovici — D.
R. Foliei. Observator 
A. Rigas (Grecia).

să sosească mîine 
Partida va fi con- 

iugoslavi: 
Colici și 
U.E.F.A.:

REZULTATELE ETAPEI A Xl-a
RM. SARAT 18 p (22—4), 2. C.S. 
Progresul Brăila 16 p (23—10'_ 
Chimia Buzău 13 p (20—15). 4.
Victoria Țăndărei 13 p (21—21)... 
pe ultimele locuri: 15. Laminorul 
Brăila 6 p (11—21), 16. Granitul 
Babadag 6 p (8—21).

SERIA A IV-a
Montana Sinaia — Unirea Ur- 

ziceni 5—0 (1—0), Petiolui Băirci
— Portul Constanța 1—2 (0—1)
ISCIP Ulmeni — Unirea Cîmoina 
1—0 (0—0), CONPREF Constanța
— Victoria Munten' Buzău 5—1 
(1—0), Olimpia Slobozia — Viito
rul Chlrnogl 5—0 (4—0), Victoria 
Florești — Progresul C.S.ș. Med
gidia 0—1 (0—1), Victoria Lehliu
— Jnirea Slobozia 1—2 (0—l). 
Voința I.C.S. Medgidia — Șantie
rul Naval Oltenița 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 17 p (26—7), 2. Mon
tana Sinaia 16 p (30—9'. 3. Por
tul Constanța 16 p (27—13) pe
ultimele ‘ - -- —
nogi 7 
Munteni

3—0 (1—0). Tehnometal București 
— Minerul Filipești b—1 (0 — t). 
Progresul Energia București — 
Cimentul Fienl 2—2 (1—1), A.3.A. 
Chimia Brazi Ploiești — Electro
nistul Curtea de Argeș 4—0 (3—0) 
Electrica Fienl — Mecanica Fină 
București 8—3 (0—2), A virala
Crevedia — Forestierul Bă lini 
3—2 (1—0).

Pe primele locuri: L MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 18 p (îă— 
(), 2. Muscelul Cimpulung 14 p 
(19—12), 3. Chimia Brazi 13 p 
(18—9) ... pe ultimele locuri: ÎS. 
Forestierul Băbenl 6 p (12—îî) 
16. Cimentul Fieni 6 n no—2i).

18
16

p (40-11), 
p (27-11), 

Nouă 11

SERIA A
București

2—1 (l—D.
— C.F.R.-B.T.A. B-im-

(0—0). ROVA Roșiori — 
3—0 (3—C).

Chimia

MECON 
București 
București 
reștl 0—2 . 
Viscofil București 
Automatica București 
Tr. Măgurele 2—0 (1—0). Un'.-ea 
Alexandria — I.M.G. București 
2—0 (0—0), A.S.I.C. București —
A.S. Dunăreană Giurgiu i—0 
(1—6) Petrolul Roata de Jos — 
Petrolul Poieni 9—0 (2—0), F.C.M. 
Victoria Giurgiu — Danubiana 
București 2—0 (1—0).

Pe nrimele locuri : 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 17 p (24—7), 2.
Autobuzul București 16 p (21—6). 
3. F.C.M. Giurgiu 15 p (13—4. 
C.F.R.-B.T.A. București 15 -p 

* (22—13) 5. Automatica
reștl 15 p (21—15) ... pe 
locuri. 15. Danubiana i
6
1

SERIA A Vn-a
Dierna Orșova — Minerul Mă- 

tăsarl 4—1 (1—0). Termoconstruc- 
torul Drobeta Tr. Severin — Pe
trolul Stoina 8—0 O—0). Mecani
zatorul Simian — I.O.B. Bslș 
0—0. Petrolul Țiclenl — Re ta ța 
Stoicănești 6—3 (1—1), Dacia Co- 
zla Călimănești — Metalu-gistul 
Sadu 3—6 (2—0). Constnietoral 
T.C.I. Craiova — Progresul Băl- 
Iești 1—0 (1—0). Progresul Cora
bia — Sportul Muncitoresc Drt- 
gănesti Olt — nu s-a dlspjțsî. 
Viitorul C.S.Ș. Drăgâșanl . — 
Constructorul • Șo'm.i 
3-1 (1-D.

Pe primele locuri : 
STRUCTORUL T.C.I.

15 -p
3U2U- 

ultlmele 
15. Danubiana Bucjres'J 

p (12—32). 16. Petrolul Poieoi 
p (3-47).

SERIA A VI-3
Electrica Ti tu. — Unirea Pitești 

3—2 (1—0). Metalul FilipcSt’ — 
IUPS Chitila 3—0 (2—0). Miner-il 

. Șotingo — Muscelul Cimpțiang

1. CON- 
__ ____________ _______ CRAIOVA 
16XIjT'(S^6). 2- LO.B. Balș P 
(21—9) X Dacia Cozia Călîmă- 
neștl 14 p (18-12) ... pe ultimele 
locuri: 14. Metalurgistul Sadu 9 
p (10—20). 15. Recolta Stoicănești 
9 p (17—28). 16. Minerit Mâtă- 
sari 5 p (8—29).

SERIA A VIII-a
U.M. Timișoara — Minerul Ora- 

vița 4—0 (3—0), Petrolul Arad — 
A.S. Sinmartinul Strbese 3—8 
(1—0). C.S.M. Lugoj — Energia 
Auto Timișoara 4—1 (2—^0). Strun
gul Chișineu Crlș — Mineral 
Moldova Nouă 1—0 (0—0), Vago
nul Arad — Unirea Tomnatic 
4—0 (2—0). C.S.M. Caransebeș 
Unirea Sinnicolau 1—0 
Automecanlca Reșița — 
I.M.A Arad 3—0 (2—0).
Anina — C.F.R. Victoria 
sebes 5—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1.

NUL ARAD
C.S.M. Lugoj
Minerul Moldova _____ __
(24—12) ... pe ultimele locuri: 
Motorul Arad 8 p (16—26), 
C.F.R. Caransebeș 8 p (10—37) 
Minerul Oravita 6 p (12—26).

i.
3.
P

14.
15. 
Î6.

SERIA A IX-a
I.P.A. Sibiu — Metalurgistul 

Cugir 3—1 (1—1), C.F.R. Slmeria
— Carpațl Agnita. 2—0 (1—0). Mi
nerul știința Vulcan — Mureșul 
Explorări Deva 0—1 (0—1), Tex
tila Cisnădie — Metalul Alud 3—1 
(2—1), Aurul Brad — Minerul 
Lupeni 3—0 (2—0), Carpațl M r;a
— Automecanlca Mediaș 5—0 
(3—0). Energia Săsciori — C.S.U. 
Mecanica Sibiu 3—1 (1—0), Șoi
mii Lipcva — Retezatul Hațeg 
2-1 (0-1).

Pe primele locuri: ’ 1. META
LURGISTUL CUGIR 18 p (14—7). 
L Mureși’J Deva 17 p (21—4'. S. 
Aurul 
timele 
țeg 7 
nita 7

Sîrmei C. Turzii 2—1 (l—0' Olim
pia Gherla — Steaua C F.R. Cluj- 
Napoca 0—3 (0—2) Lacu; Uesu So- 
vata — Metalotehnica Tg. M rraș 
2—1 (2—1), Oțelul Reghin — Sti
cla Arieșu! Turda 0—0, Mi
nerul Sărmășag — IZOMAT 5i,71- 
leul Silva nlei 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
SARMAȘAG 15 p (15—5), 2. Mu
reșul Luduș 15 o (15—7',
C.U.G. Cluj-Napoca 13 p 
... pe ultimele locuri: 14. 
Reghin 9 p (13—17), 15.
Gherla 9 p (7—13). 16. 
rul Beclean 8 p (11—23).

5. 
<32-m 

M» talul 
Olimpia 
La-ni no

Brad 16 p (31—9) ... pe u’- 
locuri : 15. Retezatul Ha- 

p (12—20). 16. Carpațl Ag- 
p (16—29).

IMASA 
Elattro 
Baraolt
— Re-

SERIA A X-a
Nitramonia Făgăraș — 

St Gheorghe 3—6 (3—0), 
Sf. Gheorghe — Minerul 
1—0 (0—o:. Minerul Bălan
Ionul Săvineștl 4—2 (3—2). Ci
mentul Hoghlz — Precizia S5ce- 
le 3—2 (3—1). Metalul Sighișoara 
— Carpațl Co vas na 3—0 (1—3).
Unirea Cristur — Viitorul Ghîor- 
gheni 1—2 (1—0), Metalul Ta. 
Secuiesc — Progresul Odorhel 
4—0 (2—0). Carpațl Brașov —Ra
pid Miercurea Ciuc 1—0 (1 -01

Pe primele locuri: L IMASA 
SF. GHEORGHE 17 p (20—O’. I 
Nitramonia Făgăraș 14 p (25— I" 
3. Electro Sf. Gheorghe 1< 
(14—8) ... pe ultimele locuri >: 
Minerul Bălan 8 p (19—19). 
Precizia Sacele 8 p (17—18). 
Cimentul Hoghlz 6

SERIA a XH-a
Bradul Vlșeu — Voința Oradea

2— 0 (1—0). Oașul Negrești —
Gloria Beiuș 5—0 (3—0). Minerul 
Bălța — Chimia Tășnad 2—0 (:—0,, 
Someșul Satu Mare — Miaerul 
Borșa 3—1 (2—0). Victoria Cărei 
— C.I.L. Slghet 1—0 (0—0). în
frățirea Oradea — CUPROM Balș 
Mare 2—1 (2—1), Minerul Turt — 
Minerul Baia Sprie 1—0 (O-0>.
Minerul Șuncuiuș — Oțelul Oraș 
dr. Petru Groza 0—0.

Pe primele locuri: L SOME
ȘUL SATU MARE 15 p (28—12), 
2. Bradul Vlșeu 14 p
3— L înfrățirea Oradea 
(15—14). Oașul Negrești 
(24—23) ... I- Xt—?*- •- 
Voința Oradea 9 p (16—13) 
CUPROM Bala Mare 9 p (11—21) 
Gloria Beiuș 9 p (12—22).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile rea- 
pective.

(11—11), 
o 

__ _ b 
pe ultimele locuri: 14. 

-• -I. 15.

13
13

★
omologate de «4tre

p (10—33-.

xi-aSERIA A
Mecanica Bistrița 

Reghin 3—2 (2—1), 
Napoca — Chimia 
(2—0) Mureșul Luduș — 
norul Beclean 3—0 (2—0) 
norul Victoria

ii).
P 

14 
15.
19

— MetA’ Al 
C.U.G. ClUj- 

Năsăud 7-0 
Laml- 

. ... Liml-
Zalău — Industria

locuri
F.R.F. cu 3—0:

Meciul Petrolul Poieni — Dună
reană Giurgiu (seda a V-.l din 
etapa a IH-a (pe teren 1—0) 3—0 
în favoarea formației Dunăreană;

Meciul Textila Buhuși — Șan
tierul Naval Galați (seria a n-a‘> 
din etapa n VH-a (pe teren 3—1) 
3—0 In favoarea echipei dlB Ga
lați ;

Meciul C.F.R. Caransebeș - E- 
nergia Auto Timișoara (seria a 
VllI-a) din etapa a VH-a <pe 
teren 0—2) 3—0 în favoarea Ener
giei Auto Timișoara;

Meciul Victoria Muntenii Bn- 
zău — Montana Sinaia (seria » 
IV-a) din etapa a X-a (pe ter«n 
2—3 (3—o în favoarea echipei 
din Sinaia.



in dubla inlilnire de handbal din sala Floreasca

VICTORII CONCLUDENTE ALE JUNIORILOR NOȘTRI
ÎN COMPANIA CELOR POLONEZI

Chiar dacă primele confrun
tări oficiale sint programate 
abia peste aproximativ nouă 
luni (1—8 august, Turneul Pri
etenia), juniorii noștri, iată, 
și-au început verificările cu 
parteneri străini. Dubla întîl- 
nire cu formația Poloniei din 
sala Floreasca a oferit antre
norilor Otto Hell, Florin Voi- 
culescu șl Ion Negovan, dincolo 
de rezultate (27—26 sîmbătă si 
20—16, duminică) o serie de 
date necesare în vederea con
stituirii unei echipe competiti
ve în arena internațională, cu 
atît mai mult cu cit din «ve
chea" garnitură le-au lipsit, 
motivat, șapte handbaliști.
• In prima partidă, juniorii 

români au fost permanent la 
cîrma jocului, în urma unor 
excelente combinații, mai ales 
între R. Bota — A. Dedu. C. 
Bartoc — R. Bota sau M. Bon- 
taș, a câtorva contraatacuri 
fructificate de Bartoc (min. 9 
și 28) și Bontaș (min. 41) și a 
unei apărări bine organizate, 
care a beneficiat si de aportul 
unui portar — M. Carabulea — 
ce a parat cu dezinvoltură In 
min. 4, 12, 16, 28. 30 și 44 - 
aruncări... de gol! Așa s-a șl 
făcut că reprezentanții noștri 
au condus și pe tabela de scor, 
uneori cu 3. 4 și chiar 5 goluri: 
14—11 la sfîrșitul primei repri
ze, 24—19 în min 49. Din a- 
cest ultim minut ei au slăbit 
însă ritmul, permițînd adversa
rilor — care au avut în Mal- 
mon, Dobrzynski și Dubilis 
buni realizatori — să recupe
reze și să încheie partida la o 
diferență de numai un goL,
• în cea de a doua reuniu

ne handbali.știi români au con-

M. Bon tas. unul dintre cei mai buni jucători români 
Foto : Eduard ENEA

dus. ca și in prima partidă, de 
la început, dar la diferențe 
mai mici. Cu toate acestea, ju
niorii noștri au reușit să se 
desprindă de agresivii lor ad
versari, astfel că la pauză di
ferența era de patru goluri : 
10—6. Partea a doua a întîl- 
nirii s-a derulat în același fel. 
băieții noștri conducind insă 
mai clar abia spre sfîrșit, cind 
prin eforturile portarului Ca
rabulea și ale jucătorilor de 
cîmp Bartoc. Bontaș și R. Bota 
ei s-au impus la o diferență 
mai apropiată față de valoarea 
pe care o au și de jocul pe 
care l-au practicat

Au înscris, de la noi : M. 
Bontaș (10-5), R. Bota (7-4),

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
T. GHITESCU PRINTRE FRUNTAȘI IN TURNEUL DE ȘAH DE LA 

SKOPLJE

BELGRAD, 7 (Agerpres).' Uu 
o rundă înainte de încheierea 
turneului de șah de la Skoplje 
in clasament conduce maeztrn 
iugoslav Kozul cu 9,5 puncte, 
urmat de Theodor Gliițescu

(România) și Dimovski (Bulga
ria) cu cite 8 puncte, Dojieev 
și Itkov cite 7,5 puncte etc. în 
runda a 10-a, Ghițescu a cîști- 
gat la Krumpanid. iar Kozul 
l-a învins pe Andonovski.

FLORENTINA BUTARU, PE PODIUM IN „CUPA INTERV1ZIUNI1* 
LA GIMNASTICA RITMICA MODERNĂ

SOFIA, 7 (Agerpres), Concu - 
sul de gimnastică ritmică tnn 
dernă dotat cu „Cupa Intervizi- 
unii“ care a reunit la Sofia spor
tive din U.R.S.S., România, Polo
nia, Cehoslovacia, Ungaria, R.D. 
Germană. Cuba, Finlanda ș’ 
Bulgaria, a fost cîștigat, Ia se
nioare. de sportiva bulgară A

driana Dunavska — 40 p, ur
mată de Larisa Medvedeva 
(U.R.S.S.) - 39,500 p și de gim
nasta română Florentina Buta- 
ru — 39,200 p. La junioare, pri
mul loc a fost ocupat de Mua 
Marinova (Bulgaria) — 29,950 
puncte.

ECHIPA DE RUGBY A
Echipa de rugby a Franței a 

susținut sîmbătă la Nantes pri
mul meci-test cu formația Ar
gentinei, care, după cum se 
știe, se află intr-un turneu pe 
continent. Au învins, așa cum 
am anunțat in ziarul nostru de 
ieri, rugbyștii francezi cu 
29—9, înscriind „pumelor" (sub 
această denumire joacă rug
byștii sud-a meri cam) 5 eseuri 
fără a primi vreunul. Echipa 
Franței, care va susține sîm
bătă la Lille al doilea test cu 
Argentina a aliniat următoarea

FRANJEI ÎN FORMĂ
formație: Blanco (2 eseuri) — 
Berot, Sella, Charvet, Lagis- 
quet (1 eseu) — Mesnel, Sanz 
(debutant de la Narbonne) — 
Cecillon, Rodriguez (fiecare 
cite un eseu). Champ — Con
dom, Bourgouinon (debutant de 
la Narbonne) — Ondarts, Din- 
trans, Armary. Este echipa pe 
care francezii o pregătesc pen
tru viitorul Turneu al celor 5 
națiuni și meciul de la Bucu
rești cu România din C.E. (26 
noiembrie).

C. Bartoc (4+5). A. Dedu (3+1), 
A. Viman (1+2), C. Oprea 
(1+2), D. Bota 1 și N. Citu 1. 
De la oaspeți, cei mai eficace: 
Matmon, Dobrzynski, Dubilis, 
Jankovski. Bielonco. Ambele 
meciuri au fost conduse de 
bulgarii Anghelov și Gheor- 
ghiev.

loan NOVAC
• Echipele de junioare ale 

României și Poloniei au susți
nut o dublă inilnire, sîmbătă 
si duminică. în Sala Sporturi
lor din Odorhei. Ambele par
tide au fost ciștigate de hand
balistele noastre. în primul 
meci reprezentativa României 
a terminat învingătoare cu 
22—ÎS (12—8). iar in cel de-al 
doilea eu 27—21 (16—7). dispute
le atrăgind un mare număr de 
spectatori în tribune. Jucătoa
rele ambelor formații i-au 
răsplătit cu un handbal de ca
litate. echipa țării noastre do- 
vedindu-și, totuși, superiorita
tea pe toate planurile, acțiuni
le ofensive fiind mai bine 
organizate și, implicit, pro
ductive. în cele două me
ciuri golgetere au fost: 
Constantinescu 10+4, Borș 
4+3, Stoenescu 2+3, Iacob 2+5, 
iar de la echipa poloneză cele 
mai eficiente au fost Tomiczek 
6+2, Erewiak 3+5. Au arbitrat 
Ivan Ivanovici și lila Kisimov 
(Bulgaria). (A. PIALOGA — 
coresp).

HANDBALISTELE NOASTRE VICTORIOASE IN PARTIDA 
CU ECHIPA POLONIEI

BUDAPESTA, 7 (Agerptes). 
In meci contind pentru turneu: 
feminin de handbal de la Be-

kescsaba. reprezentativa Româ
niei a întrecut cu scorul de 
26—20 (13—10) echipa Poloniei.

C. C. E. LA BASCHET MASCULIN
PARIS. 7 (Agerpres). Rezul

tate înregistrate in primai tur 
al „Cupei Campionilor Euro
peni" ia baschet masculin : 
Partizan Tirana — Scavollini 
Pescara 72—84; Sunair Ostende 
(Belgia) — Maccabi Tel Aviv 
91—104: Ovarense (Portugalia)

— J ugopiastika Split 87 -94 ; 
Soedertaelje (Suedia) — Ari? 
Salonic £3—85; Zbroiovka Brno
— C.S.P. Limoges 87—111 ; Bal
kan Botevgrad — Ț.S.K.A. 
Moscova 80—103: Ko'kân Kotisa 
(Finlanda) — B.C. Barcelona 
78—87.

W/ZWZZ,/.
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atraiiu lit „PRIN CORESPONDENȚĂ"?!
a fost numit „scandalul secolului" 

nu aveau cum să se stingă. Pentru

5
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SEZONUL DE CAIAC-CANOE S-A ÎNCHEIAT
(Urmare din pag. 1)

A fost ultima regată de ca- 
lac-canoe din acest sfîrșit de 
sezon nautic și început de nou 
ciclu olimpic, din cauza vremii 
nefavorabile ce a continuat pe 
pe lacul de lingă Pitești (Con
cursul Republican de mare 
fond nemaiavînd loc).

Așadar, victorii românești în 
toate cursele, cu acei băieți și 
fete care au în vedere bacul 
din iarnă, dar mai ales „bacul" 
din vară. Mihaî Apostol, Vio
rica lordache și alți juniori 
din lotul reprezentativ fiind e- 
levi în clasa a Xlî-a. Mihai A- 
postol, bunăoară, a obținut — 
ca mulți școlari ascultători și 
silitori — trei note de 10: 
locurile 1 la caiac simplu 50(1 
m. caiac dublu 500 șî 1000 m, 
iar dacă antrenorul principal 
al lotului de juniori, prof. Ion 
Șipoș, îl mai... scotea încă o 
dată, la „tabla" albastră, cu 
rînduri albe de balize, ar fi 
răspuns din nou la inălțuae!

Rezultate : 500 m (b): k 1 — 
1. Mihai Apostol 1:55,33, 2. Di- 
miter Rudov (Bulgaria) 1:58,31, 
3. Ivan Petrov (Bulgaria) 
1:59,58; C 1 — 1. Ivan Carpov

(România) 2:03,26, 2. Radu Un- 
gureanu 2:03,64, 3. Todor Dimi
trov (Bulgaria) 2:06,42 ; K 2 — 
1. M. Zanfir, M. Apostol 
11:44,41, 2. D. Rudov. V. Vran
cev (Bulgaria) 1:48,17, C 2 —
1. V. Petcu, C. Pasca 1:55,24,
2. I. Carpov, R. Ungureanu 
1:55,51, 3. N. Kovacev C. Dra- 
ganov (Bulgaria) 1:56,17; K 4 —
1. Zanfir, Tătaru, Sfichi, Ale
xandru (România) 
Rudov, Kancev, Vrancev, 
trov (Bulgaria) 1:36 89;
K 1 - ' - -
2:09,65, 
2:10,11, 
2:13,23; K 2 
dache, Daniela Catană 2.01,39.
2. Anișoar? Brezuică, Angela 
Cocîlnău 2:03,13; K 4 — 1. 
lordacjhe, Acatincăi. Catană, Io- 
niță (România) 1:49,57, 2. Vo- 
loga, Stoia, Nicula, Cîrstei 
(România II) 1:53,75, 3. Marko
va, Atanasova. Pindjeva. Mir- 
ceva (Bulgaria) 1:57,31 ; 1000 m 
(b) : K 1 — 1. Florentin Tita
ni (România) 4:03,20, 2. Dimiter 
Rudov (Bulgaria) 4:05,57 ; C 1 —
1. I. Carpov (România) 4:26,25,
2. Radu Ungureanu 4:36,16 ; 
K2 — 1. Zanfir, Apostol (Româ
nia) 3:40,49. 2. Kancev, Vran-

1. Daniela
2. Viorica
3. Angela

1:35,19. 2.
Pe- 

fete : 
Catană 

Iordache 
Cocîlnău 

1. Viorica Ior-

cev (Bulgaria) 3:48,98 ; C 2 — 
1. Ivan Carpov, Radu Ungurea- 
nu 4:03,71. 2. Viorel Pețcu, Cos- 
min Pasca 4:06,90, 3. Pances- 
vaki, Dimitrov (Bulgaria) 
4:12,70 ; K 4 — 1. Zanfir, Tă- 
taru, Sfichi, Alexandru (Româ
nia) 3:23,59, 2. Sbîrcea, Teodo- 
siu, Moise, Concea (România. 
II) 3:25,54, 3. Rudov, Kancev,
Petrov, Vrancev (Bulgaria) 
3:25,72.

Clasament general : 1. Româ
nia 97 p. 2. Bulgaria 43 p.
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Ecourile a ceea ce 
nu s-au stins si nici 
că prea sint mari prejudiciile aduse olimpismului. per
formantei sportive in general, de evenimentul descalificării 
atletului canadian, de origine jamaicană, Ben Johnson, 
din cauza dopingului la care a apelat pentru a-si spori 
performantele. Urmările se cunosc : Johnson a fost suspen
dat de către I.A.A.F. pe o durată de doi ani, el scăpînd 
chiar ieftin, căci s-a vlnturat si ideea radierii sale din 
viata sportivă.

$i totuși, banii care n-au miros ar vrea să fie altfel. 
Multe firme care au investit sume uriașe. înainte de Seul, 
în performerul canadian ar dori să mai recupereze ceva 
din pierderile avute... Rămînînd „anonim" (motivele sint 
lesne de înțeles), un misterios grup de societăți japoneze 
s-a gindit că n-ar fi rău să organizeze, totuși, o întîlnire 
atletică, în care să concureze alături Carl Lewis și... Ben 
Johnson, eludindu-se astfel hotărîrile luate de federația in
ternațională I Cum ? O soluție ar fi opunerea celor doi în 
cadrul unui show neoficial, asa cum sint atîtea altele în 
tenis, în baschet, în patinajul artistic, tn aceste condiții, 
insă, ar avea de suferit Carl Lewis, care ar risca, la rîn- 
du-i, o suspendare, fiind interzis să concurezi în compania 
unui atlet suspendat, indiferent de statutul competiției. 
Această variantă căzind, s-a luat în „studiu" posibilitatea 
unei curse care să nu aibă loc pe același stadion, ci pe 
piste diferite, si în care singurul element comun să fie 
cronometrul ! Restul, adică „apropierea" celor doi alergă
tori, n-ar fi decit treaba, ușor de făcut, a camerelor de 
luat vederi. Bineînțeles, publicitatea prilejuită de un ase
menea eveniment insolit ar aduce în conturile firmelor 
o parte din pierderi.

S-ar părea că tratativele au ajuns intr-un stadiu^ destul 
de avansat, la nivel de amănunte. E de așteptat însă ca 
I.A.A.F. să ia atitudine fată de acest meci „prin corespon
dentă". nimic altceva decit un tertip, o înșelătorie.
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• TRAGEREA LA SORȚI PEN- 
CUPEI U.E.F.A. VA AVEA LOC 

DERBYUL PANATHINAIKOS - OLYM- 
INCIDENTE ; VOJVODINA, REAL MADRID Șl FE

NERBAHCE FRUNTAȘE

• MIINE, IN CUPELE EUROPENE 
TRU OPTIMILE DE FINALA ALE 
VINERI • CAMPIONATE 
PIAKOS CU

Radu TiMOFTE

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Concursul de ci- 

clocros de la Praga s-a încheiat 
cu victoria sportivului cehoslovac 
Peter Gric, cronometrat pe 204 
km cu timpul de lh04,26. * Cea 
de-a șasea ediție a Campiona
telor de ciclism ale țăriloi arabe 
se va desfășura, intre 2 și 4 de
cembrie, la Casablanca. La com
petiție și-au confirmat partici
parea rutieri din Algeria, Libia. 
Tunisia, Egipt, Irak. ’ ' '
Arabe unite. Iordania. 
Saulită și Maroc.

de perechea Andrea Juklovi, 
Martin Szimczek (Cehoslovacia» 
urmată de cuplul Stefania Cah- 
gari, Pascuale Cameriengo (Ita
lia). • în concursul de la Lenin
grad, proba masculină a reveni 
sportivului sovietic Vladimir Pe
trenko, urmat de coechipierii săi 
lurl Tlmbaliuk și Atexandr Fa- 

elasat
Emiratele 

Ai abis

PATINAJ ARTISTIC 
de dansuri din cadrul ________
lui de la Fraga a fost ctștigată

• Froba 
eoncursu-

deev. Pe locul patru s-a 
americanul Bill Douglas.

*
TENIS • într-una din 

finalele turneului masculin 
Stockholm, suedezul Peter 
gren l-a eliminat cu 6—3, 6—3 p: 
americanul Tim Courier.

semi
de la 

Lund-

MIINE vor 
majoritate a 
vor califica în etapa următoare 
a cupelor europene. Joi vor evolua 
Real Madrid — Gornik Zabrze 
(în tur 1—0) în C.C.E.; Belenen- 
ses — Velez Mostar (0—0) și Vic
toria București — Dinamo Minsk 
(1—2) în' Cupa U.E.F.A. Mtine 
foarte multe Intilnlrl se anunță 
atractive: Steaua Roșie Belg'il 
— Milan (1—1). Monaco — Bru
ges (9—1) în C 1? Anderlecht — 
Malines (9—1), Harkov — Kerkra- 
dc (9—1) In C 2: Glasgow Ran
gers — Kota (0—2), Dunajska
Streda — Bayern Miinchen (1—3) 
Benfica — Liege (1—2), Roma — 
Partizan Belgrad (2—»), ca să a- 
mințim doar cîteva partide di o 
C 3.

în Cupa U.E.F.A. se va mai 
desfășura în acest an o etapă 
(tur-retur), urmînd ca in pri
măvara anului viitor să se des
fășoare in toate cele trai com
petiții, etapa sferturilor de fi
nală. Să mai adăugăm, că in a- 
eeeași competiție. programul 
etapei a treia va fi cunoscut vi
neri, in urma tragerii la sorți.

CAMPIONATE. în Grecia, der- 
byul etapei a 7-a s-a desfașu- a', 
la Atena. între Panathinaikos s! 
Olympi.okos, încheiat cu victoria 
primei echipe cu 2—1. Dar cum?

fi cunoscute marea 
echipelor care s"

După ce Panathinaikos a deschL 
scorul prin autogolul lui Banlo- 
tls (min. 38), Alexlou a egalat 
(min. 78), iar puțin timp înain
te de final învingătorii au mai 
înscris dlntr-un penalty discuta
bil, prin Saravakos. Deși pe te
ren nu s-a consemnat nici un in
cident, in tribune suporterii ce
lor două formații s-au incălera. 
fiind necesară intervenția forțe
lor de ordine, dar nu fără ur
mări. Unul dintre spectatori șt-a 
pierdut viața, far secretarul Co
mitetului Olimpic Grec, Gior
gios Vichos a suferit un atac de 
cord! Alte rezultate: O.F.I. Creta 
— Panionios 1—2, Kalamaria — 
P.A.o.K. 1—4, Aris — Iraklis 
0—1. Ethnikos — Apollon 1—1, 
Dlagoras — Voios 0—0, A.E.K. — 
Doxa 2—0, Larissa — Levadiakos 
1—0. Pe primele locuri în clasa
ment se află P.A.O.K. și Larissa 
cu cite 10 p, urmate de A.E.K. 
cu 9 p toate din cite 7 meciuri.

DOAR două partide din etaoa 
a 13-a în Iugoslavia au necesi
tat departajarea în urma lovituri
lor de la 11 m (după cum se știe, la 
scor eg«-l după 90 de minute se 
procedează la decizia penaltvuri- 
lor) au lost Rijeka — Partizan 
Belgrad 3—4 (1—1 după 90 de mi
nute). Zeleznlcear Sarajevo — 
Hajduk split 0—7 (1—1). Alte re

zultate: Steaua Roșie Belgrad — 
Dinamo Zagreb 3—1, Titograd — 
Tuzla 1—2, Skoplje — Osijek 2—0 
Rad — Napredak 2—1. Velez — 
Sarajevo 1—0, Subotlca — Vojvn- 
dina 0—1, Nlș — Zenlca 2—0. în 
clasament conduce Vojvodina cu 
17 p (12 j), urmată de Dlnanio 
Zagreb și Hajduk. cu 15 p (am
bele din 13 j).

In spania (et. 10) s-au înre
gistrat trei victorii în deplasare; 
ESpanol — Oviedo 1—2, Elche — 
Malaga 0—2, Valencia — Cadiz
1— 2. Alte rezultate: Osasuna 
Atletico Madrid 2—0, Gljon — 
F.C. Sev’lla 0—0, Real Sociedid — 
Athletic Bilbao 1—0, Betis — Lo- 
grones 0—0, Real Madrid — Celta 
VIgo 4—1, Valladolid — F.C. 
Barcelona 0—0, Zaragoza — Mur
cia 2—1. în clasament 
Real Madrid cu 17 p, 
Barcelona cu 15 p.

REZULTATE mai 
înregistrate în etapa 
Turcia: Fenerbahce
2— 0. Sarlyer — Beșiktas 1—3, Ri- 
ze — Ankaragtlcu 2—0. Maras — 
Galatasaray 1—1. Lideră continuă 
să fie Fenerbahce cu 27 p (12 j) 
urmată de Besiktaș cu 22 o (10 
j). Ankaragiicu 22 (12). Campi
oana Galatasaray. ocupă doar lo
cul 6, cu 20 p. (10 J).

conduce 
urmată de

importante 
a 12-a din 
— Sakarya
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