
ÎNCIfflfA VIZITEI PRfȘIDINHlUI 
REPUBLICII ARABE EGIPT, 

MOHAMMED AWAR EL SADAT
' Vizita de prietenie întreprin
să în țara noastră, la invitația 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de președintele Re
publicii Arabe Egipt, Moham
med Anwar El Sadat, a luat 
sfirșit luni la amiază, cind 
înaltul oaspete a părăsit Ca
pitala.

La plecarea din Sinaia, unde 
au avut loc convorbirile Ia nivel 
înalt româno-egiptene, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Mo
hammed Anwar El Sadat au 
fost salutați de Ion Cîrcei, pre
ședintele Consiliului popular 
județean Prahova, de Constan
tin Neagu, primarul orașului 
Sinaia, de alți reprezentanți ai 
organelor locale de stat. Un 
grup de pionieri și tinere fete 
au oferit celor doi șefi de stat 
buchete de flori. Apoi, coloana 
oficială, escortată de motoci- 
cliști, s-a îndreptat spre aero
portul Otopeni, unde a avut loe 
ceremonia plecării.

La sosirea pe aeroportul Oto
peni, mii de bucureșteni salută 
cu stimă și simpatie pe șefii 
de stat ai celor două țări.

Ceremonia plecării începe cu 
prezentarea onorului de către o 
gardă militară. Sint intonate

1 ........ . ............................. ""<■
„Cupa mondială** la gimnastică

4/0 GRIGORAȘ A CUCERIT 
MEDALIA DE BRONZ LA BÎRNĂ

„Cupa mondială” la gimnas
tică, desfășurată timp de trei 
zile la Oviedo, în Spania, s-a 
încheiat cu finalele pe aparate, 
programate duminică seara. Un 
frumos succes a repurtat re
prezentanta noastră Anca Gri- 
goraș, care a cucerit medalia 
de bronz la birnă, cu 18,85 p. 
în întrecerea feminină, domi
nată de gimnastele sovietice. 
Elena Muhina s-a impus la bîr- 
nă și paralele, celelalte două 
aparate fiind cîștigate de Sa- 
poșnikova (sărituri) și Filatova 
(sol). La masculin, multiplul 
campion mondial și olimpic Ni
kolai Andrianov a obținut trei 
medalii de aur, ca și Vladi
mir Markelov. O situație ceva 
mai puțin obișnuită s-a înre
gistrat la bară fixă, unde trei 
concurenți au cucerit medalii 

imnurile de stat ale Egiptului 
și României.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammed Anwar El Sadat 
trec in revistă garda de onoare.

înaltul oaspete iși ia apoi 
rămas bun de Ia persoanele ofi
ciale române aflate pe aero
port.

Cei doi șefi de stat sint ova
ționați îndelung de mulțimea 
aflată la aeroport, care își ex
primă satisfacția față de re
zultatele rodnice ale noului dia
log la nivel înalt româno-egip- 
tean menit să servească intere
selor celor două țări, păcii ge
nerale, colaborării și înțelege
rii internaționale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohammed Anwar El Sa
dat răspund ou cordialitate ma
nifestărilor pline de căldură ale 
mulțimii care aclamă îndelung 
pentru prietenia româno-egip- 
teană.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohammed Anwar El 
Sadat își iau un călduros rămas 
bun. Cei doi președinți își string 
prietenește mîinile, se îmbrăți
șează cu căldură.

La ora 12,00 avionul prezi
dențial a decolat, îndreptindu-se 
spre Iran. .

de aur ! Menționăm că gimnaș- 
tii români nu au fost prezenți 
la această competiție. Rezultate 
tehnice : feminin — sărituri : 
Sapoșnikova 19,45, Filatova 19,35, 
Egervari 19,05 ; paralele : Mu
hina 19,60, Filatova 19,45, Kra- 
eker 19,40 ; birnă : Muhina 19,30, 
Kraeker 19,00, Anca Grigoraș 
18,85 ; sol : Filatova 19,70, Kra
eker 19,25, Cerna 19,25 ; mas
culin — sol : Andrianov 19,25, 
Tkacev 19,00 ; Markelov 18,95 ; 
cal cu minere : Markelov 19,50, 
Nikolay 19,50, Tkacev 19,15 ; 
inele : Andrianov 19,70, Marke
lov 19,55, Tkacev 19,45 ; sări
turi : Markelov 19,15, Andria
nov 19,05, Briikner 18,95 ; para
lele : Andrianov 19,20, Tkacev 
19,15, Kato 19,10; bară : Mar
kelov, Tkacev și Gienger — toți 
cu 19,60,
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ADEZIUNE ENTUZIASTĂ A TUTUROR SPORTIVILOR!

UN PUTERNIC ECOU
La clubul spvrtiv al ar

matei Steaua proiectele de 
lege privind normele de 
adresare in relațiile dintre 
cetățenii Republicii Socialis
te România precum și noul 
Imn de Stat dezbătute in 
Plenara C.C. al P.C.R. si le
giferate de Marea Adunare 
Națională au avut un puter
nic ecou. Luni dimineața, 
toți tehnicienii, antrenorii și 
cadrele de conducere ale 
clubului militar, întruniți 
intr-o ședință, au discutat 
despre semnificația majoră, 
sensurile profunde ale noi
lor legi, care oglindesc sta
diul înalt de dezvoltare a 
societății noastre socialiste.

In cuvîntul lor, pătrunși de 
un puternic sentiment de 
mîndrie patriotică, vorbitorii 
și-au manifestat totala ade
ziune față de noul Imn al 
României Socialiste, îngemă
nare a unei melodii dragi 
de tradiție a poporului nos
tru cu un text care- reflectă 
realizările de azi și aspira
țiile oamenilor muncii din 
patria noastră.

Sentimentul care i-a cu
prins pe sportivii fruntași ai 
clubului Steaua l-am trăit și 
noi chiar de la intrarea pe 
poarta clubului, moment In 
care la stația de amplificare 
se făceau auzite acordurile 
emoționante ale lui „Trei 
culori cunosc pe lume...**. „Da, 
aceasta a fost una dintre ho- 
tăririle adunării despre care 
aminteam — ne spune loc
țiitorul secretarului comite
tului de partid al clubului. 
It. col. Mihai Dinu. Noul 
Imn de Stat al Republicii 
Socialiste România a fost în
registrat pe bandă de mag-

(Continuare in pag. 2—3)

NOUL IMN AL ȚARII, 
EMOȚIONANT, ÎNSUFLEȚITOR

Ml-E INIMA PLINA DE MlNBRlE PATRIOTICA
Mi s-a umplut inima de bucurie patriotică la Skien, la Mont

real, la Praga și în multe alte orașe ale lumii, unde am concu
rat și am învins, cînd tricolorul nostru românesc s-a înălțat, de 
atîtea ori, falnic pe cel mai înalt catarg. Pe viitor drapelul pa
triei mele iubite se va ridica în acordurile noului nostru Imn, 
aprobat de recenta sesiune a Marii Adunări Naționale. Textul 
adaptat și muzica vibrantă a compozitorului Ciprian Porumbescu 
sînt pe buzele noastre, ale tuturor, lrppreună cu colegele mele 
și cu tovarășii antrenori, ne-am propus să-l învățăm cit mai re
pede. Ca sportive care reprezentăm țara în competiții interna
ționale și repurtăm succese apreciate pe toate meridianele 
globului, eu și colegele mele avem adeseori prilejul să parti
cipăm și la ceremonii în cadrul cărora se intonează Imnul de 
Stat al țării. Ne vom pregăti mai bine, vom munci mai mult pen
tru noi succese de rezonanță internațională, pentru ca „Trei cu
lori cunosc pe lume..." să răsune cit mai des și în cit mai multe 
țări de pe glob. Acesta este angajamentul meu în cinstea nou
lui Imn al patriei noastre dragi, Imn care mă emoționează profund.

NADIA COMĂNECI
triplă campioană olimpică la gimnastică

0 PLĂCUTĂ ÎNDATORIRE 
PENTRU TRICOLORII NOȘTRI

Boxerii fruntași urmează 
scurte stagii de pregătire la Păl
tiniș șl Snagov. Botul național 
se află în fața primului meci 
inter-țări al sezonului, cel care 
va avea Loc la sfîrșitul lunii no
iembrie în compania echipei 
Angliei. în planurile noastre de 
pregătire — îndată după adop
tarea noului nostru Imn de Stat 
de către Marea Adunare Națio
nală — am înscris, ca o plăcută 
îndatorire pentru sportivii noștri, 
învățarea emoționantelor versuri 
care exprimă realitatea istorică 
a societății noastre actuale. Me
lodia o știm bine. , Consider că 
această preocupare reprezintă un 
act pedagogic cu înaltă semnifi
cație patriotică.

ION POPA 
antrenor emerit

DORIM SĂ-L CÎNTĂM 
LA MONDIALE

Ne pregătim asiduu pentru o 
nouă ediție a campionatului 
mondial de Kandbal, la care ne 
vom apăra titlul suprem cucerit 
în 1974, la Berlin. Cel ce știe 
cît de emoționantă este clipa în 
care se ridică drapelul țării tale 
pe catarg și răsună imnul pa
triei, acela va înțelege de ce noi 
handbaliștil — candidați la un 
nou titlu mondial — ne-am pro
pus să învățăm bine versurile 
noului Imn, atît de înălțătoare 
și de potrivite momentului is
toric pe care-1 trăim. Nădăj
duim din toată inima să putem 
cînta cu inima plină de bucurie 
„Trei culori cunosc pe lume" șl 
în sala de la Copenhaga, la sfîr
șitul finalei campionatului mon
dial.

ȘTEFAN BIRTALAN 
maestru emerit al sportului

Azi, la Bacău, start 

in ediția a 16-a 

„TROFEUL CARPAȚI" 
LA HANDBAL FEMININ 

începînd de astăzi și pîr.ă 
duminică. Sala sporturilor din 
Bacău găzduiește întrecerile ce
lei de a 16-a ediții a compe
tiției internaționale de handbal 
feminin „Trofeul Carpați”. Sînt 
prezente șase formații reduta
bile : Uniunea Sovietică — 
campioană olimpică, Iugoslavia 
— fostă campioană mondială. 
Norvegia, Bulgaria, România A 
și România tineret.

Patru din cele șase repre
zentative participante la „Tro
feul Carpați” vor evolua — 
peste o lună de zile — la cam-

PROGRAMUL DE AZI $1 MIINE

Marți, 1 noiombrio : ora 16,00 : 
deschiderea festivă ; ora 16,30 : 
România A — România tineret ; 
ora 17,45 : Uniunea Sovietică — 
Norvegia ; ora 19 : Iugoslavia — 
Bulgaria.

Miercuri, 2 noiembrie : ora
16,30 : România tineret — Iugo
slavia ; ora 17,45 : Uniunea So
vietică — Buigcria ; ora 19 : 
România A — Norvegia.

pionatul mondial (grupa B, 
R. F. Germania). Norvegia se 
află în seria A, alături de Spa
nia, R. F. Germania și Olanda ; 
Iugoslavia și Bulgaria concu
rează in seria B, împreună cu 
Franța, iar România va evolua 
în seria C, din care fac parte 
și Suedia și Elveția. Așadar, 
pentru toate aceste formații 
competiția care debutează astăzi 
la Bacău reprezintă o verita-

(Continuare în pag. 2—3)

Marian Păușescu „pune" o minge, urmărit atent de coechipieri.
Fază din meciul Dinamo (România) — Dinamo (U.R.S.S.)

Foto : D. NEAGU

Dupâ Dinamoviada de volei

MAI MULT CREDIT TINERETULUI
Cea de-a 15-a ediție a com

petiției internaționale de volei, 
Dinapaoviada, găzduită săptă- 
mîna trecută de sala din șos. 
Ștefan cel Mare din Capitală, 
a adus o dublă satisfacție di- 
namovistelor și dinamoviștilor 
români, învingători într-o cursă 
cu obstacole dificile, cu adver
sare de recunoscută valoare. 
Fiindcă, intr-adevăr, .echipele 
sovietice, cehoslovace, poloneze, 
bulgare, ungare, din R. D. Ger
mană sau R.P.D. Coreeană, pre
zente la dompetiție, nu numai 
că sînt reprezentantele unor 
școli cu strălucită tradiție, ci se 
află chiar în primul eșalon al 
voleiului din aceste țări, furni- 
zînd numeroase elemente lotu
rilor reprezentative respective.

La băieți, se sconta pe vic
torie, deși echipa lui George 

Eremia cedase, în serii, un meci 
fără implicații asupra califică
rii în semifinale. Valoarea cam
pioanei noastre, care și-a pre
gătit cu chibzuință retragerea 
veteranilor Schreiber și Udiș- 
teanu (avîndu-i însă permanent 
pe marginea terenului, gata 
pentru orice eventualitate) a fost 
confirfnată și de data aceasta. E- 
chipa s-a ținut bine... pe pi
cioare, chiar dacă și Oro3 a 
fost prezent la sală doar in 
postură de spectator (reintrarea 
sa nefiind posibilă pînă la pri
măvară). In formula : Chiș, 
Dumănoiu, Făușescu, Enescu, 
Tulovan, Gîrleanu, între care 
Băroiu și cei doi veterani s-au

Marian GHIOLDUS 
Nicolae CHINDEA 

(Continuare în pag. a 4-a)

SENTIMENTE DE ADEVĂRATA 
STIMĂ Șl RESPECT RECIPROC

o reglementare 
binevenita

In societatea noastră, în care 
oamenii muncii au relații de 
sinceră colaborare, în calitate 
de proprietari ai mijloacelor de 
producție, producători și benefi
ciari ai bunurilor materiale, ca
re militează pentru același țel, 
este firesc să' se adreseze unii 
altora cu cuvîntul tovarășe, 
cuvînt drag nouă tuturor. La 
I.C.M.S. Galați, locul unde eu 
muncesc, oamenii muncii au 
primit cu satisfacție legiferarea 
normelor de adresare în relați
ile dintre cetățeni. De fapt, ei 
au folosit șl până acum, in re
lațiile lor, acest cuvînt, consi
derând normal să nu se mai 
adreseze unii altora, indiferent 
de funcțiile pe care le ocupă, 
cu „domnule” sau alte apelati
ve devenite anacronice în zilele 
noastre. Ca sportivi ai acestei 
mari întreprinderi, educați în 
același spirit muncitoresc, vom 
respecta prevederile legii și în 
raporturile noastre de pe tere
nurile de sport, în întreaga via
ță socială.

IUE
maestru emerit al sportului 

la popice

TOVARĂȘE = ADEVĂRATUL RESPECT
Unii elevi obișnuiesc să ni se 

adreseze nouă, profesorilor, cu 
apelativul anacronic „dom’ pro
fesor”. De cite ori am avut pri
lejul, i-am corectat, spunîndu-le 
„să nu ne mai... domnim atît”, 
cînd avem un cuvînt atît de 
frumos și atît de potrivit reali
tăților societății noastre noi, ca

SEMNIFICAȚII 
MAJORE

După orele de serviciu, de 
ani de zile vin în contact di
rect cu numeroși tineri care 
se încumetă să practice acest 
sport al bărbăției și curajului, 
care este motociclismul. Am 
încercat întotdeauna să le 
formez elevilor mei un 
comportament corespunzător so
cietății noastre, pe măsura re
lațiilor dintre membrii săi. A- 
doptarea Legii privind normele 
de adresare dintre cetățenii 
României socialiste înseamnă 
pentru noi, antrenorii, educa
torii sportivilor, responsabilități 
sporite. Cuvîntul tovarăș expri
mă cel mai bine raporturile 
dintre oameni, încrederea re
ciprocă, întrajutorarea. Acolo, 
în focul întrecerii sportive, noi, 
antrenorii și sportivii, am gă
sit mereu în acest cuvînt sem
nificații majore. Indiferent de 
competiția - la care iau parte 
sportivii noștri, ei nu sînt ad
versari, ci tovarăși ds între
cere.

PAUL MOLNER 
antrenor al secției moto 

Torpedo Zărnești

acela de tovarăș. Socotesc că e 
tot atît de firesc să-i învăț pe 
elevii mei să folosească apelati
vul de tovarășe, cum este firesc 
să-i spun mamei mele mamă.

DAN HOTNOG 
profesor de educație fizică 
la Liceul nr. 1 din Brașov



La Drăgășani, sub genericul „DzACIADEI“

UN FESTIVAL SPORTIV CU SUTE DE SOLISTE
La Drăgășani e toamnă bo

gată, fierbe mustul și dinspre 
vii, pe traseul stabilit de cu 
seară, coboară fete cu busuioc 
prins în cozi. Coboară iute, pe 
întrecute, și care ajunge prima 
a cîștigat crosul din cadrul 
„Festivalului sportiv al tinere
lor vilcene", organizat sub ge
nericul „Daciadei".

Crosul a fost duminică dimi
neață. La ora 10 au luat star
tul fetele cu număr de concurs 
pînă la 400. Adică pionierele și 
elevele din Drăgășani. Apoi 
s-au întrecut tinerele din Vai
deeni, Șutești, Horezu, Crețeni, 
După ele, reprezentativele fe
minine ale asociațiilor sportive 
Chimistul Rm. Vîlcea, Unirea 
și Cauciucul Drăgășani, Cozia- 
Călimănești, iar către ora 11 
numerele de concurs au trecut 
de mie.

„Festivalul** a început, insă, 
sîmbătă, cu întreceri de atle
tism, handbal, tenis de masă, 
șah. El a continuat și dumi
nică, parcă mai aprig în disputa 
pentru întîietate, participantele 
fiind ambițioase, dornice să cu
cerească victoria. La scorul de 
16—2, bunăoară, profesorul de 
educație fizică Constantin Tită 
din comuna Vaideeni încerca 
să-și mai „tempereze** handba
listele, socotind că mai are de 
jucat și alte meciuri. Poate

chiar cu fetele din Horezu, an
trenate de Vasile Tită, fra
tele „al mic". Ori, cine știe, 
poate cu handbalistele din Băr
bătești, pregătite de „al mijlo
ciu", adică de Petre Tită, și el 
profesor de educație fizică, om 
aprig, bătăios pentru prestigiul 
sportiv al comunei.

Dar codanele din Vaideeni nu... 
temporizau deloc, „mitraliind" 
continuu poarta adversarelor. 
Aplicau „tactica" învățată de-a- 
casă, de la bacii comunei, așe
zare pitită la poalele munților 
Căpățînei. Bătrlnii oieri se în- 
voiseră să-și lase nepoatele la 
„Festivalul sportiv al tinerelor 
vilcene", vîlcene fiind și fetele 
din Vaideeni. Se învoiseră și se 
ambiționaseră la gîndul între
cerii, amintind tinerelor că a- 
sociația lor sportivă se cheamă 
„Păstorul" Vaideeni, iar 
deeni nu înseamnă ceea 
semna în trecut, cînd 
mună nu era televizor, 
mîndră și sală de sport 
călzire centrală și cînd 
spunea „Vai de ei".

Aprige la joc și bine 
tite s-au dovedit a fi și fetele 
din Șutești, Crețeni, Horezu. 
De asemenea, „chimistele" de 
la Rm. Vîlcea, fetele din ora- 
șul-gazdă și elevele de la A. S. 
Cozia-Călîmănești, prezente la 
toate întrecerile, mereu printre

Vai- 
ce în- 

în co- 
școală 
cu în- 
li se

pregă-

Campionatele de câlârie

SIBIU, 31 (prin telefon). Cu 
proba de obstacole de categorie 
grea au luat sfîrșit întrecerile 
actualei ediții a campionatului, 
această probă dind măsura pre
gătirii și valorii concurenților 
noștri. în cele două manșe ale 
probei, călărețul sibian Alexan
dru Bozan, cu Călin, a avut o 
comportare bună, reușind să-și 
adjudece cel de al doilea titlu. 
Pe locul secund s-a clasat Du
mitru Velea (Steaua), cu Sonor, 
principalul adversar al campio
nului, care a greșit însă ne- 
permis de mult în manșa a 
doua, fiind depășit clar.

Cu interes a fost urmărită și 
proba de obstacole din cadrul 
finalei de concurs complet. A- 
ceasta pentru că, după primele 
două zile (dresaj și cros), dife-

„TROFEUL CARPAȚI“ 
LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

bilă avanpremieră a campiona
tului mondial. Și, nu este un 
secret, toate patru țintesc unul 
dintre primele cinci locuri, a- 
dică să se califice pentru grupa 
A (1978, Cehoslovacia ; sînt ca
lificate direct : primele trei cla
sate la J.O., U.R.S.S., R. D. 
Germană și Ungaria, precum 
și reprezentativa țării gazdă a 
C.M.).

Iată, așadar, motive în plus 
pentru ca tradiționalul turneu 
dotat cu „Trofeul Carpați" să-și 
sporească atractivitatea. Vom a- 
sista, deci, la dispute în care 
vor fi angajate direct formațiile 
ce vor evolua la C.M., la me
ciuri în care antrenorii își vor 
definitiva intențiile tactice.

Așteptăm de la reprezenta
tivele României o comportare 
la nivelul prestațiilor lor și ale 
handbalului românesc. Prima 
formație trebuie să-și ateste 
valoarea în partidele cu puter
nicele selecționate ale Iugosla
viei și Uniunii Sovietice, să do
vedească coeziune, ascensiune 
de formă, cîștig de valoare. E- 
chipa de tineret are prilejul 
să-și dezvăluie perspectivele, 
șansele de a prelua „ștafeta** 
pentru J.O. 1980.

rența dintre primul clasat și 
următorii doi era minimă, o 
singură eroare putînd răsturna 
ierarhia. Dar, E. Ionescu (Di
namo) cu Pirandello a evoluat 
cu siguranță, terminînd par
cursul fără penalizare și reu
șind astfel să se mențină în 
frunte. Referindu-ne la con
cursul complet, trebuie să mai 
adăugăm că modul în care au 
evoluat sportivii a arătat că 
există interes pentru pregătire, 
dar că aceasta a fost demon
strată pe un parcurs (în spe
cial cel de la cros) care nu a 
avut prea multe dificultăți. De 
asemenea, ne exprimăm nedu
merirea în legătură cu absența 
de la start a unor cluburi 
(C.S.M. Iași, C.S.M. Craiova, 
A.S.A. Cluj-Napoca și altele), 
motivele invocate nefiind de 
natură să satisfacă.

CLASAMENT FINAL, indivi
dual : 1. E. Ionescu, cu Piran
dello —59,51 p, — campion re
publican, 2—3. N. Gheorghe 
(Steaua) cu Goliat și G. Deac 
(C.S.M. Sibiu), cu Saray — 61,5 
p ; echipe : 1. Steaua — 141,70 
p — campioană republicană, 2. 
C.S.M. Sibiu — 171.41 p.

Emanuel FANTANEANU

RASCHFT divizia b, rezul- DHjvnci tate din etapa a 6-a: 
masculin : Automatica București
— Comerțul Tg. Mureș C0—52
(33—26), Știința Ploiești — A. S. 
Armata Bacău 91—66 (40—36),
Voința Timișoara — C.S. Șc. Satu 
Mare 67—74 (27—35), Constructorul 
Arad — IPROMET 109—63 (47—33), 
Universitatea Craiova — Acade
mia militară 99—68 (50—32), C.S.U. 
Galați — Letea Bacău 94—69 
(50—28), Electrica Fieni _  P.T.T.
87—73 (51—32) ; feminin : Comer
țul Tg. Mureș — Universitatea 
Craiova 82—65 (40—36), Construc
torul Arad — C.S.U. Tg. Mureș 
33—61 (20—34), Universitatea Iași
— C.Ș.B. București 101—57 (42-26), 
Arhitectura — știința Constanta 
73—81 (39—39). Corespondenți : e- 
Iena Ciorăscu, D. Moraru-Slivna, 
Tr. Tudose, N. Străjan, C. Albu, 
T. Costin, T. Siriopol, V. Po
povic!, Șt. Marton, A. Gherghe, 
O. Guțu.
JUDO ECHIPA DINAMO

BRAȘOV a participat 
la un turneu internațional în 
Polonia, la Kozsalin, unde s-a 
clasat pe primul loc. Brașovenii 
au terminat învingători la patru 
categorii : Șt. Popa (categ. 60 
kg), N. Vlad (65 kg), C. Gotcă 
(86 kg) și C. Știrba (4-95 kg).

anunță că a început
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Cataloagele pot fi consultate la oficiile 
poștale din țară

C/J7 KILOMETRI SINT

fruntașele clasamentelor, spre 
satisfacția tânărului lor profesor 
Nicolae Enache, în primul an 
de activitate de după I.E.F.S. 
S-a alergat bine la atletism, cea 
mai rapidă pe „sută" fiind Da
niela Ungureanu, de la Cozia- 
Călimănești. La aruncarea min
gii de oină, fetele au trecut in 
corpore peste 40 m : Vie tor ița 
Dicu (Cozia) 43,40 m, Valeria 
Diaconescu (Crețeni) 42,90 m. 
Printre cele mai bune echipe 
la handbal — Cauciucul Dră
gășani, Păstorul Vaideeni și 
Podgoria Crețeni. Iată și cam
pioanele la șah : Firuța Jinaru 
(Păstorul Vaideeni), Dorina 
Lungu (Unirea Drăgășani) 
Vasilica 
mănești). 
tenis de 
nescu, 2. 
bele de
3. Rodica Stan (Cozia Călimă- 
nești) ; cros : cat. 15—16 ani — 
Elena Anica (Păstorul Vaideeni); 
cat. 17—19 ani — Elisabeta Nuță 
(Cauciucul Drăgășani).

Diaconu (Cozia-Căli- 
Celelalte rezultate : 

masă : 1. Ligia Ștefă- 
Maria Catrinoiu (am- 

la Unirea Drăgășani),

Vasile TOFAN

UN PUTERNIC ECOU
(Urmare din pag. I)

netofon și este repetat pen
tru a pătrunde in memoria 
ți conștiința sportivilor noș
tri. In privința normelor de 
adresare, trebuie să vă spun 
că — datorită specificului 
clubului nostru — generații 
Întregi de sportivi au fost 
educați în acest spirit, ter
menii legiferați acum con
sfințind, de fapt, realități 
dintotdeauna ale armatei 
noastre socialiste. In plus, aș 
vrea să adaug că nouă, mi
litarilor, ne este limpede că 
nu este vorba de un simplu 
aspect de formulare, ori doar 
de o modalitate de adresare, 
ci de o problemă de mult 
mai amplă rezonanță poli
tică, socială și educativă, pe 
care conducerea partidului o 
pune în fața țării, a noas
tră, a tuturor cetățenilor. 
Tocmai de aceea s-a hotărit 
ca in cadrul tuturor secțiilor 
noastre, antrenorii să prelu
creze, să facă înțeleasă de 
către toți tinerii noștri spor
tivi necesitatea punerii de 
acord a stadiului de dezvol
tare a societății noastre so
cialiste cu modul de adre
sare intre cetățeni".

In sensul celor exprimate 
de tov. It. col. M. Dinu ne-au 
vorbit și boxerii Alee Năs- 
tac, Petre Leoveanu, Dumi
tru Cipere, luptătorii Gheor
ghe Berceanu, Tache Drăguș, 
Alexandru Șuteu, atlețn 
Gheorghe Neamțu, Vasile 
Bonțindean, ca și antrenorii 
lor.

I I IPTF ULTIMA ETAPA A 
LUiiL diviziei de greco-ro
mane a fost reprogramată pen
tru zilele de 18 și 19 noiembrie, 
în aceleași localități (Cluj-Napo
ca, Brașov, Pitești, Bacău). • 
ÎNTRECERILE PENULTIMEI E- 
TAPE din seria a Il-a, progra
mate inițial pentru zilele de 12 
și 13 noiembrie, se vor disputa 
la București, în zilele de 5 și 6 
noiembrie.
fUKIĂ ORGANIZAREA
V-^II^^O.M.B.E.F.S. ȘI A FEDE
RAȚIEI DE SPECIALITATE s-a 
încheiat „Cupa de toamnă". Cu 
acest prilej, echipelor învingătoare 
le-a fost decernat trofeul de cîș- 
tigăto-are pe Capitală a primei

toi

DE LA BUCUREȘTI LA... BUCUREȘTI?

PuHCtâgpgt |

„Margareta Șerban, antre- 
noare de volei la echipa de 
junioare, sancționată cu 10 la 
sută din retribuția pe 3 luni. 
Data : 8 iulie 1977". Foarte
aspră sancțiune ! Ce a deter- 
minat-o, oare ? Să crtim mai 
departe : „Motivul : ncrealiza- 
rea selecției și a grupelor de 
performanță conform norme* 

• lor C.N.E.F.S". In aceste con
diții, asprimea sancțiunii a- 
pare firească : un antrenor 
nu s-a achitat, așadar, nu 
doar de vreo sarcină oarecare 
cu urmări negative, mici, a- 
supra procesului de pregătire. 
Margareta Șerban nu s-a a- 
chitat de o îndatorire esen
țială atît de importantă îneît 
ești ispitit să întrebi : bine, 
dar atunci ce a făcut antre- 
noarea in discuție, tdacă nu a 
selecționat nici ti
nere talente și nu 
și-a alcătuit nici 
grupele de perfor
manță ? Cu alte cuvinte, nu a 
efectuat însăși munca pentru 
care primește o retribuție în
treagă și nu doar... 10 la 
sută !

„Dumitru Buiac, antrenor de 
atletism, sancționat cu aver
tisment. Data : 27 septembrie 
1977. Motivul : înscrierea la 
întrecerile „Cupei României", 
desfășurate în București (!), 
și neprezentarea Ia start". A- 
cum este momentul să amin
tim că și clubul în cadrul că
ruia s-au dat sancțiunile pe 
care le discutăm se află tot 
ln București: Olimpia. Să fi 
fost, oare, prea mare distanța 
de la București la București 
pentru antrenorul Buiac ?

„Andrei Cutea, antrenor de 
călărie, 3 ore tăiate... Nicolae 
Marinescu, antrenor pentatlon 
modern, 3 ore tăiate". Moti
vul ? Același, în ambele ca
zuri : „Absențe de Ia activi
tatea metodică cu antrenorii, 
organizată de club. Data : 12 
septembrie 1977". Ar putea o- 
biecta cineva : ei, și ce TI

După o suită de cinci con
cursuri de ciclocros desfășurate 
în această toamnă însorită, ci
cliștii bucureșteni și-au dat din 
nou întîlnire, duminică, la baza 
sportivă Metalul, de astă dată 
pentru a-și măsura forțele în 
campionatul municipiului Bucu
rești. în general, nu au fost 
surprize, favoriții terminînd în
vingători în majoritatea curse
lor. Aceasta nu înseamnă însă 
că disputele la care am asistat 
au fost lipsite de istoric. Dim
potrivă. în cursa 1 seniorilor, de 
pildă, în care victoria finală 
și titlul de campion au revenit 
lui E. Imbuzan, în ultimul tur 
spectatorii aflați pe traseu îl 
dădeau drept cîștigător 
pe N. Savu. Imbuzan a 
dus șase ture, talonat 
deaproape de Savu. în 
șapte, Savu a forțat, a

sigur 
con- 

în- 
turul 
pre

luat conducerea și cu siguranță 
ar fi trecut primul linia de so-

ediții a „DACIADEI". Clasamen
te: 1. C.P.B., 2. Dinamo București, 
3. A.S. Armata Constanța ; Li
cee : 1. Liceul industrial nr. 2
electrotehnic, 2. Liceul industrial 
poligrafic, 3. Liceul industrial 
Vulcan ; școli generale : 1. Școa
la nr. 121, 2. Școala nr. 117, 3. 
Școala nr. 60. La competiție au 
fost prezente șl două echipe fe
minine, formate din muncitoare 
de la întreprinderea de mecanică 
poligrafică.
PQIQ LA CLUJ-NAPOCA
1 s-au încheiat întreceri
le primului tur din turneul final 
pentru locurile 9—12 în Divizia 
A. Iată rezultatele înregistrate : 
Politehnica Cluj-Napoca — Mu
reșul Tg. Mureș 5—4, cu Indus
tria Unii Timișoara 8—3, cu Pro
gresul Oradea 11—6 ; Progresul cu 
Ind. Unii 3—1, cu Mureșul 7—2 ; 
Mureșul cu Ind. Unii 7—4. Cla
sament : 9. PoUtehnica 27 p, 10. 
Progresul 24 p, 11. Ind. Unii 9 p, 
12. Mureșul 7 p.

GODEANU CÎȘTIGĂ „PREMIUL DE TOAMNĂ-
Timp frumos, participant nu

meroși și handicapuri bine echi
librate, iată ce a caracterizat re
uniunea hipică desfășurată du
minică dimineață. Din ansamblul 
performanțelor, pe prim plan se 
situează victoria obținută de 
Godeanu In „Premiul de toam
nă", alergare semiclasicâ. Fără 
a fi solicitat decăt pe prima par
te a cursei, elevul lui G.. Vasile 
și-a dominat cu autoritate ad
versarii, terminînd alergarea în 
acțiune liberă. Timpul Înregistrat 
(1’25”4), raportat la distanța pro
bei (2 280 m) șl la coeficientul 
existent (aproape o secundă), 
este mal mult decit promițător, 
Godeanu fiind In momentul de 
față cel mai bun „trei ani". Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Bavari (în ușoară revenire de 
formă) șl Rimifon, ultimul han
dicapat de distanța probei. For-

mația care a dominat reuniunea 
a fost cea antrenată de G. Tă- 
nase, ea adjudeeîndu-și 3 din 
cele 9 probe (Abil, Formina. 
Hoya), succes ce-I relansează pe 
acest talentat profesionist în 
lupta pentru titlul de campion. 
Victorii spectaculoase au mai 
obținut Lapis (a doua în inter
val de 7 zile), Silicîa (din ce în 
ce mai bună) și Oran, bine an
gajat în cursă de aprantiul Stcf 
Aurel. Rezultate tehnice : cursa

Abil (G. Tănase) rec. l’37”0, 
Rîmnicel. • - -
Cursa a 
Simion)

I :
2.
19.
(N. , .... _____  _ _____
tar, 3. Tîrpu. Simplu 4, ordinea 
22, •
Cursa a IlI-a : Formina (G. Tă
nase) rec. l’30”l, 2. O seina. Sim
plu 4. ordinea 40, event 20. 
Cursa a iV-a : Lapis (G. Avram) 
rec. 1’27”7, 2. Tita, 3. Fiesta.

Simplu 3, ordinea
Il-a : Kandahar

rec. 1’33”6, 2. Sodi-

event 1, ordinea triplă 125.

Gheorg

IN DIVIZIA

în sprijinul 
an sportiv 
probabil, 

să vină în

clubul O- 
deschiderii 
școlar". A 
antrenorul 
ziua aceea

46,14, 
Plope 
(6 tu 
Șc. 2)

I

„Poli 
j

O absență, acolo, La cîteva 
luni de zile... Da, o absență, 
dar care înseamnă mai degra
bă o atitudine, o poziție care 
poate fi activă sau nu — în 
cazul nostru, nu 1 — față de 
propria perfecționare, a an
trenorilor în cauză, un semn 
sigur al dorinței (sau ne-do- 
rinței...) de a se autodepăși. 
de a afla azi noutăți care să 
înlocuiască noutățile de ieri.

„Gheorghe Lungu, antrenor 
de box, sancționat cu 5 la 
sută din retribuția pe o lună. 
Data : 2 octombrie 1977. Mo
tivul : neprezentarea la acțiu
nea organizată de - - - 
limpia 
noului 
uitat, 
Lungu . __________
la o acțiune în care era an

gajat clubul ? A 
trecut cu vederea 
că era în joc, în 
primul rînd, presti

giul clubului și nu al său per
sonal ? Poate că antrenorul 
Lungu nu cunoaște adevărul 
elementar că, aparținînd unui 
colectiv de muncă, așa cum 
este și un club sportiv, tre
buie să se conformeze pro
gramului general stabilit.

...Ore tăiate, procente din 
retribuție care, conform unui 
principiu clar, corect, al cîști- 
gului după calitatea șl canti
tatea muncii depuse, nu au 
mai ajuns în buzunarele ce
lor cărora le fuseseră desti
nate. O atitudine fermă a con
ducerii clubului Olimpia, de
cisă să pună capăt (după mă
suri mai blînde, dar ineficien
te) oricăror abateri ale an
trenorilor de la disciplina în 
pregătire. Sînt măsuri care au 

efectueze acea de- 
— și dorită — co-

darul să
partajare ____
rectă între cei demni de res
pectul nostru, al sportivilor 
lor, și toți cei care nu pun 
serios umărul la treabă.

Radu TIMOFTE

sire dacă cu 100 m înaintea fi
nișului, din cauza grabei, 
ar

„ , nu
fi greșit traseul. Cînd Savu

Eugen Imbuzan (Voința Bucu
rești), campionul municipiului 
București la ciclocros, surprins 

in ultimul tur al cursei
Foto : A. CUGEREANU

și-a dat seama de eroare. Im- 
buzan străbatea ultimii metri 
ai traseului corect 1

ASTĂZI Șl MÎINE, ÎNTÎLNIRI
Patru dintre meciurile de 

baschet masculin programate 
inițial să se desfășoare la sfîr- 
șitul săptămînli trecute, în ca
drul Diviziei A, au loc astăzi și 
mîine : Farul — Universitatea 
Timișoara, Politehnica Iași — 
I.E.F.S.-Liceul nr. 2, Rapid — 
C.S.U. Sibiu și Steaua — Dinamo 
Oradea. Ultimele două se dispu-

ES

HI PISM
Simplu 12, ordinea -148, event 103, 
ordinea triplă 412. Cursa a V-a : 
Silicîa (I. G. Niculae) rec. 1’29”4, 
2. Hurdusa. Simplu 10, ordinea 
34, event 115. Cursa a Vl-a : 
Hoya (N. Sandu) rec. 1’28”7, 2.
Salatiera, 3. Sipica. Simplu 4, 
ordinea 29, event 57. ordinea tri
plă 157. Cursa a Vil-a : Vlăhița 
(S. Onache) rec. 1’26”7, 2. So-
nica. Simplu 5, ordinea 23, event 
42. Triplu cîștigător 732.
a VIII-a : Godeanu (G. Vasile) 

1’25”4, 2. Bavari, ‘ - -

Cursa

rec. 3.„ _____ , Rimi
fon. Simplu 5, ordinea 44, event 
100, ordinea triplă 211. Cursa a 
IX-a : Oran (Stef Aurel) 
1’27”9, 2. Hinsar. Simplu 36, 
dinea 50. event 66 Triplu cîști
gător 570. Pariul austriac s-a ri
dicat la suma de 73 053 lei și s-a 
închis.

rec. 
or-

Gh. ALEXANDRESCU

nifestat 
explicația ? 
cel care 
tumultuosul 
pileați e 
Danilâ, 
vină dup 
• Steaua 
ioc 
„în 
«el, ..... 
dealtfel, 
bucurește 
a cîntârit 
fost avert iz

ambilor j 
Poate câ 
pervtru juc

La Reșiț 
tru că aș 
cum s-a 
prezentat 
avut o dis 
rul meu. 
viște, 
firmq 
destule pr 
data asta 
cum s-a I 
dormit In 
crede unii* 
rul tal G 
ciul de d 
mințim „I 
dată de 
|ița“. Sigur,

Meciui 
jucat In pr 
in favoarea, 
dominare a
rHe era Iove n 
periculoase 
acestea au 
unor faulturi 
Cele trei I

Un fă 
crosul de 
nat servici 
concurs, î
organizatori 
fața locului 
1827, însoțit 
dicală Gec 
cînd unul 
respectiv
ința), accid 
braț, în ur 
prezentat 1 
pentru pri 
tenta Geor 
putut oferi 
un simplu 
trusa medic 
nu conținea

Iată clasa 
Seniori (8 t 
(Voința) 45, 
namo) 45 :i 
(Steaua) 45:4 
namo) 
talul 
mari 
EC 
(c's.Șc.^.2) 
(Voința) 
ture) : I 
24:52 ; semic 
Grîgore (Voi 
ture) : D. Nă 
giu) 14:25.

ora 9, în sala 
lalte două pa: 
4-a s-au conj 
duminică (Din 
I.C.E.D. 95—66 
Brașov — ,
90—94 și 87—£

LOTO-
Con cu rșjjjyto

marilor cdjJK 
fotbal, respecți 
nilor europeni" 
și „Cupa U.E.F

Vă prezentăm 
tui concurs d< 
tate :

I UniversljjEl 
namo M6sco 
Dresda — F. ( 
Pana thi nai kos A 
ges ; IV. B.19( 
Benfica Lisabo 
Torino — Glent 
Atletico Madrid 
Schalke 04 — 
VIII. Gornik Za 
la ; IX. Racing 
X. Marek Dim 
Mtinchen ; XI.
— S. V. Haml 
Sevilla — Lok<



cu Dinam a și steaua
ste© (Anderco a 
stole >i nu cu

în care 
roșu.

scadă arbitrului © 
fost creditat cu 4
3, cum a apărut dintr-o eroare de 
culegere tipografică), dar Zahiu ar 
fi putut să se stâpînească în faza 

a primit, logic cartonașul 
__ In cursul partidei de la 

lași au surprins în mod deosebit 
modificările operate de Steaua. In 

‘ ‘ a luat locul lui
rezerva lui Crișan la echipa 

min. 73, apă rât o- 
locul lui Râdu-

■ puncte
HNNnttt mo- 
|trecută. O 
Im Si mic naș, 
lin luciditate, 
I a doua ex- 
Islabâ a iul 
Iște să-fl re- 
Iri cunoscut. 
Ita limită un 
|>r Abținut I alt-
punctu! dorit, 
pentru echipa 
La Iul Zahiu 
Llanță. El a 
I pri-mele mi- 
I un cartonaș 
I asupra Iul 
pt, îm brine in
fo a arătat 
nașul galben.

fost excesivă 
rejtean, ceea 

cronicar să-l

56, Aelenei

națională, iar în 
rul Nițu a luat 
ca-nu, dirijorul di-n meciul cu Spa
nia—tineret. Renunțarea Ia capacita
tea de contraatac a acestor doi înain
tași e greu de înțeles, « După 
joc, antrenorul Oană era fericit : 
„Aveam nevoie de victorie. Am avut 
prea mulți oameni accidentați in 
această toamnă. Victoriile asupra 
cuplului Dinamo — Steaua vor în
aripa, sint sigur, echipa. Vrem să 
încheiem turul cu 15 puncte".

Din pa$d primită de la Dudu
Dinamopartidei

înaintea meciului retur cu Dinamo Moscova,

UNIVERSITATEA CRAIOVA CREDE ÎN ȘANSELE
LI Șl SE PREGĂTEȘTE ÎN CONSECINȚĂ
• Donose, în continuare, indisponibil, Bălăci va fi, se 
pare, recuperat @ Dinamo Moscova a sosit la Craiova 

duminică seara

•xj-ȘS'Z: - Ki

Georgescu, Dinu deschide scorul
— F.C. Petrolul

Foto : Dragoș NEAGU

I Coman, 
lârat, nu pen- I „El fugitivo", 
Ișița nu m-am I în ajun am 
r cu antreno- 
tiUȘă k" Tîrgo- 

'xpot con- 
pum ic^ut eu 
| mea, dat de 
Brut din oraș 
I și nid n-am 
lum ar putea 
la spus porta- 
Iște după me- 
ndu-ne să des- 
kîe despre el, 
Proca, la Re- 
ioman a ajuns

nu c Coman...
pentru mulți în situația personajului 
din povestea cu... lupul și oile. Dar...

La Reșița, antrenorul Proca ne-a 
declarat că „Narcis Coman va fi 
scos din viața sportivă". Duminică

Jiul,
Faza care $-a 

min. 70 merită 
pe larg, deoarece este pl'mă de în
vățăminte : „un-doi" între Nedelcu 
fi Leac, ultimul fiind lansat pe un 
culoar favorabil. Arbitrul N. Geor*

Șl...
Arad în

U. T. A.,
petrecut la 

să fie relatată mai

etapa s-a Încheiat 
COMENTARIILE

Insă, adică în etapa 
apărat.
menea

Cui folosește, 
„joacă- 7 I...

următoare? a
oare, o ase-

c talc clanul oaspeților
|cou putea fi 
pe minute, dac 
lor. |n plină 

[r, cont roo tac u- 
bovedeau foarte
In. 14, 20, 29, 
rite cu prețui 
ginea careului. 
• au fost exco<

Beîdeanu (prî-

la ciclo- 
R, l-a ocazio- 
Ical. La acest 
lia solicitării 
| prezentat la 
[anitara 32-B- 
I asistenta me- 
I lonescu. Or, 
k concurenți, 
Irinescu (Vo- 
I la picior și 
n căzături, s-a 
Rna „Salvării“ 
îngrijiri, asis- 
lonescu
[tantului decît 
pent, deoarece 
L autosanitarei 
t altceva...
Ie întrecerilor.
1. E. Imbuzan 
|N. Savu (Di-

I. Paraschiv 
V. Marin (Di- 
Bobeică (Me- 

47:46.
1.

nu a

Juniori 
G. Frăsin 

|. 2. N. Manole 
Toma 

(4 
1) 
I.
(2

3. _A. 
ufiiori mici 
n (C.S.Șc.

(2 ture) : 
11:22 ; oraș 

! (Unirea Giur-

JEFANESCU

LA BASCHET

loreasca. Cele- 
e ale etapei a 
tat sîmbătă și 
io București — 

92—52, C.S.U.
1 Cluj-Napoca

lent
ma) 
laterală. Păreau goluri ea și făcute. 
A Intervenit însă
fi echipa locală a scăpat cu fața 
curată... Portarul 
ded un rol 
nerea victoriei.

executate de către
fi Mărcii, la vinclu sau lingă bara

gescu se afla aproape pe aceeași 
linie cu Bâdin fi Ciupitu. Nici, vor
bă de ofsaid. Tușierul C. loniță U 
ridică însă pentru un moment stea
gul, după care K lasă jos. Petro- 
șenenii cu ochii la... fanion se o- 
presc, „centralul** insă face semn

tricourile strungului
lui Leac să sa ducă la gol, pe 
care îl fi realizează. Oaspeții pro
testează, C. lonițâ ridicase intre 
timp din nou fanionul și N. Geor
gescu, foarte bun pină atunci, face 
obișnuita consultare (la Insistențele 
vehemente ale oaspeților) fi revine 
asupra primei sale decizii. Fără 

atunci trebuia să 
.tricouri- 

„C“ Strungul (al
bastru cu dung ulițe roșii). Ce legă
tură au ele cu echipa Iu! Broșov- 
scW 7 UHe așa conducerea teh
nică a Jiului a găsit un plan „stra- 

prezentînd jucătorii 
„alb-roșu" 

i în
pen-

un
4-1

dubiu, 
pentru purtătorii 

divizionarei

tegic" (71?) _
la Arad echipați în
(exact culorile U.T.A.-ei) și nu 
„alb-negru".
tru ca pînâ la urmă cineva să se 
repeadă cu . . . ** „ ’
pentru a împrumuta tricourile amin
tite.

Discuții ți nervi,

un taxi la Strungul

Una spune Angelo Nlculcscu, aha Nicolae Hainea
excelent Ursache

băcăuan a avut 
determinant 1st obțL-

In Divizia A, la popice

SURPRIZA ETAPEI,
OLIMPIA BUCUREȘTI (m)

ÎNVINSĂ ACASA!
în etapa a V-a a campionatu

lui Diviziei A, la popice, s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate :

FEMININ • Voința Ploiești — 
Petrolul Băicoi 2493 — 2512 p d 
(scor individual 2—4) • Olimpia
București — Voința Constanța 
2388 — 2266 (5—1) • Voința Ora
dea — Textila Timișoara 2512 — 
2354 (6—0) • Metrom Brașov —
Rapid București 2569 — 2535 (4—2)
• Hidromecanica Brașov—Voința
Tg. Mureș 2552 — 2572 (2—4). Ju
nioara Maria Czompok, de la Hi
dromecanica, a stabilit un nou 
record al arenei cu 484 p d. Ju
nioara Ildiko 
448, dealtfel, ____ ____
la Voința au realizat punctaje de 
peste 400. • ” r
— C.S.M. Reșița 2486 — 2412 (4-2)
• Record Cluj-Napoca — Derma- 
gant Tg. Mureș 2527 — 2354 (5-1).

Szasz (V) a punctat 
toate jucătoare e de

Voința Cluj-Napoca

MASCULIN a Olimpia Bucu
rești — Petrolul Băicoi-Cîmpina 
4831 — 4964 (3—3). Surpriza etapei, 
Petrolul a avut în Botu și Șlai 
cei mai preciși jucători, care au 
doborît 874 și, respectiv, 854 de 
popice. De la Olimpia, primul ju
cător a fost Al. Tudor cu 865 p d.
• Progresul Oradea — Metalul
Hunedoara 5189 — 5034 (3—3) •
Tehnometal București — Voința 
București 5134 — 5231 (2—4) •
Electromureș Tg. Mureș — Voința 
Tg. Mureș 5464 — 5294 (5—1). Po
picarul L. Siklodi (E) a doborît 
recordul arenei cu 1011 p d. >. 
Dermagant Tg. Mureș — Voința 
Cluj-Napoca 4966 — 5262 (2—4).
• Rulmentul Brașov — Dada 
Ploiești 5455 — 5213 (5—1). • O- 
limpia Reșița — C.F.R. Timișoara 
5207 — 5C16 “ “

(Meciurile 
angajate la 
trecute în 
nale au fost amînate).

(6—0).
echipelor care au fost 

sfîrșitul săptămînil 
competiții intemațio-

PRONOSPORT INFORME UA
rA.din 2 no
pe returul 
a doua a 

^europene la 
.Cupa campio- 
,Cupa cupelor"

Uj peștiXin. Athletic Bilbao
Dozsa.

ASTĂZI, ultima tA pentru de
punerea buletinelor la acest con
curs Pronosport.

programul aces- 
mare atractivi-

C1ȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES

DIN 26 OCTOMBRIE 1377
^•^-aiova — Di- 
i Dynamo

Liverpool ; III. 
ena — F.C. Bru- 

Copenhaga — 
V. Juventus 
Belfast ; VI. 

Nantes ; VII. 
Magdeburg ;

a ; 
ran

P.C. Magdeburg ; 
rze — Aston Vil- 
Lens — Lazio ; 

itrovo — Bayern 
R.S.C. Anderlecht 
>urg ; XII. Betis 
motive Leipzig ;

Categoria A : 1 variantă 100% 
—1“ și 

lei ; 
lei ; 
lei ;

i lei.
A :

— autoturism „Dacia 1300' 
1 variantă 25% a 17 500 
Categoria B : 16.25 a 8 969 
Categoria C : 70,75 a 2 060 
Categoria D : 3 551,50 a 60

REPORT CATEGORIA
309 907 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la Categoria A, a revenit parti
cipantului LASZLO M. din 
București.

,Nu știu de co nu ne-a acordat 
marcat de 
A fost o 

_ __  ____________ fluierul ar
bitrului__ s-a_ auzit după co mingea
a ajuns in plasă. Credeam că ne-a

1, cind-colo, ni l-a 
. nu știu nld acum", 

i imediat după meci an
ti mlforean Angelo Nicu- 

pe- 
ta 

de

„i B________  __
arbitru! Rai nea golul
Șorbănoiu In min. 71. 
fază clasică de fotbal.

a ajun. __ r___
validat golul fi, 
anulat De ce, i 
ne «punea 
tre norul timișorean Angelo 
lescu. Intr-adevăr, In min. 71 «e 
trecuse o fază 
care Șerbânoiu, 
pe dreapta, a 
plasat.

foarte rapidă 
primind mmgea 
înscris cu un

Interpelat, arbitrul Nicolae Rai- 
nea, care duminică a condus exce

se
Bir- 

so
In 

ioc 
are

din 
cînd 
uită, 
din

lent, ne-a răspuns că Șerbănolu 
afla în ofsaid. Și arbitrul 
Iad a adăugat : „Atunci
vorbește despre ofsaid se 
general, că poziția afară
nu este atunci cind jucătorul 
mingea la picior, ci atunci cind 
se trimite balonul. Deci trebuia să 
fluier poziția de ofsaid a tei Șer
bânoiu, ceea ce am făcut cind ba
lonul

Așadar, Tnîine Universitatea 
Craiova se va afla din nou 
fată in față cu Dinamo Moscova, 
in partida retur din dubla lor 
confruntare din turul II al „Cu
pei cupelor". Pentru acest im
portant meci, studenții s-au 
înapoiat acasă imediat după 
partida de la Bacău, cu avio
nul. Și chiar de sîmbătă seara 
a început programul de refa
cere și pregătire. Duminică s-a 
continuat cu antrenamentul re
zervelor, iar luni au urmat două 
Ședințe de pregătire. A lipsit 
Donose, care după entorsa la 
genunchi, suferită la amicalul 
de la Calafat (!), va fi indis
ponibil aproximativ o lună sl 
jumătate. Baiaci, care la Ma
drid a suferit o contuzie pu
ternică, urmează un program 
special. De aceea nici n-a fă
cut deplasarea la Bacău. Dr. 
V. Frînculescu ne spunea că se 
depun toate eforturile ca inter
naționalul craiovean (luni am 
aflat că se simte mai bine), 
care a jucat foarte bine la Mos
cova, să fie recuperat pentru 
a juca miine.

Se pune, firește, întrebarea 
dacă Universitatea va putea re
cupera handicapul celor două go
luri primite în manșa I. Cei ce 
au vizionat meciul de la Mos
cova sint convinși că există a- 
ceastă posibilitate, ca de altfel și 
jucătorii de la Universitatea. 
Desigur, nu va fi ușor. Echipa 
va trebui să evolueze la randa

mentul său maxim. La Bacău 
au apărut din nou momen
tele de „absentă" în jocul apă
rării, greșelile individuale care, 
ca și la Moscova, s-au soldat cu 
goluri în poarta lui Boldici.

La 3—0, evident, se califică 
Universitatea. La 2—0 se joacă 
prelungiri și, dacă scorul ră- 
mîne același, se vor executa 
loviturile de la 11 m. Cu un 
gol primit (deci, atenție !), U- 
niversitatea va trebui să cîștige 
cu 4—1 ca să se califice, căci 
la 3—1 se dublează golul din 
deplasare. E necesar ca jocul 
să fie pregătit cu multă atenție, 
iar echipa să practice o ofen
sivă lucidă. Năpustirea oarbă,' 
înghesuiala adversarului în ca
reu, sint firește contraindicate,' 
pentru că, am văzut, apărătorii 
lui Dinamo au ca armă de bază 
calitățile fizice.

★
Dinamo Moscova a sosit la 

Craiova duminică seara. Oaspe
ții au efectuat ieri două antre
namente. Directorul tehnic V. 
Blinkov și antrenorul principal 
A. Sevidov au deplasat un lot 
de 17 jucători, printre care se 
află toți cei 13 care au jucat în 
primul meci precum și Dolma
tov, absent atunci.

Partida, care va fi transmisă 
la radio și televiziune, va în
cepe la ora 13,30 și va fi con
dusă da iugoslavul M. Raus.

Constantin ALEXE

se îndrepta spre el*

Cind lipsește Andclcscu se simte..
studențesc a cîștîgat par-

F. C. Corvi nul pentru că
Sportul 

tida cu -. ______
punctul său forte s-a dovedit a fi, 
din nou, trlo-ul de mijlocași Râdu* 
lescu—Io rgul eseu—O. 
extrema — mijlocaș 
dementul din repriza secundă al 
acestor jucători s-a ridicat cu mult 
peste cel al cvartetului hunedorean 
Dumitriu IV - Economu — Cassai — 
R. Nunweiller. De ce n-a jucat, 
totuși Angelesou, anunțat ca titular

lonescu, 
Chihaia.

pentru meciul

ARBITRI ROMÂNI ÎN
Trei brigăzi de arbitri din ta

ra noastră vor conduce meciuri 
retur din cel de al doilea tur 
al cupelor europene inter-clu- 
buri, care se dispută mîine, 
miercuri 2 noiembrie. Astfel, 
partida Juventus Torino—Glen- 
toran Belfast din Cupa cam
pionilor europeni a fost încre
dințată brigăzii Francisc Coloși 
(la centru), Nicolae Dinescu și

CUPELE EUROPENE
Nicolae Georgescu, meciul 
P.A.O.K. Salonic — Vijle B.K, 
din cadrul Cupei .cupelor va fi 
condus de „trio“-ul Nicolae 
Rainea (la centru), Ion Chilibar 
și Ilie Urdea, iar întîlnirea Haj- 
duk Split — V.T.K. Diosgyor 
tot din Cupa cupelor va fi ar
bitrată de Otto Anderco (la 
centru), Max Popescu și Vasile 
Tatar.

Bucu- 
între- 
antre-

f_____  _____  de la
Răspunsul ia această 

ni l-a dat Șt. Coidum, 
____  :____ C. Corvinvl : 
„ Angel eseu a reintrat in echipă, a 
jucat foarte bine in partidele ami
cale de verificare, dar in meciul cu 
Chimia de la “ 
miercurea trecută,--------------
Echipa are nevoie de aportul său 
ea de aer. Sper sâ-i recuperăm 
pentru etapele viitoare.-

sigur 
refti 7 
bare 
norul * formației F.

Rm. 
s-a

Vîlcea, de 
reacci deniat.

REZULTATELE ETAPEI A Xl-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — 
Bradul Roznov 1—0 (0—0), Dorna 
Vatra Domed — Cristalul Doro- 
hoi 1-1 (0—0), Avîntul T.C.M.M. 
Frasin — Unirea Șiret 5—0 (2—0), 

Moldovenesc 
l 3—0 (0-0).

Zimbrul Su- 
Metalul Boto- 

Cetâtea Tg. Neamț 2—1 
Meta- 
LT.A.

A.S.A. dm pu lung 
— Șiretul Bucecea 
Cimentul Bicaz — 
ceava 0-3 (0—1), )șani - ■ _
(1—0). Foresta Fălticeni • 
Iul Rădăuți 2—1 • (1—0), 
Piatra Neamț — Laminorul Ro
man 1—0 (1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xl-a ; 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 21 p (26—6), 
2. Laminorul Roman 16 p (10— 
13), 
(27—14) 
(16—10)

Metalul Rădăuți 14 p
4. Foresta Fălticeni 14 p 

„z, 5. Avlntul Frasin 14 p 
(16—11)... pe ultimele : 15. I.T.A. 
P. Neamț 6 p (13—27), 16. Uni
rea Șiret

3.

2 p (3—39).
SERIA A n-A
lași — Constructorul 
(0—3), Petrolistul Dăr- 

— Oituz Tg. Ocna 2—0 
-----  - - Parti- 

Chimia
Momești

TEPRO 
Iași 0—4 
mănești 
(0—0), C.S.M. Borzești - 
zanul Bacău 5—0 (1—0),
Mărășești — Petrolul 
2—1 (0—0). Letea Bacău — Mine
rul Comănești 4—0 (3—0) - «-a
jucat la Roznov, Flacăra Mur- 
geni — Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej 1—2 (0—1), Aripile Bacău — 
Constructorul v Vaslui 1—2 “
Rulmentul BIrlad — 
lași 2—1 (1—1).

P© primele locuri : 
STRUCTORUL IAȘI 18 
2. Letea Bacău 
Petrolul Moineștd 14 
4. Rulmentul Bîrlad 
11)... pe ultimele : 
lași 7 p (13—14), 15. 
cău 7 p (13—28), 
Murgenl 2 p (6—38).

SERIA A ni-A
Unirea Eforie — Ancora Galați 

1—0 (1—0), Electrica Constanța
— Granitul Babadag 2—0 (0—0),
Dacia Unirea Brăila — Progresul 
Brăila 1—3 (0—1), I.M.U. Medgi
dia — Marina Mangalia 3—1 
(2—0), Șoimii Cernavodă — Chim- 
pex Constanța 5—1 (3—1), _ “
rea Tulcea — Unirea 
Brăila 0—2 (0—1), Minerul
— Autobuzul Făured 2—1 
Oțelul Galați — Cimentul 
gidia 1—1 (1—0).

Pe primele locuri î 
GREȘUL BRĂILA 18

Ancora Galați 16
Dunărea Tulcea 14 p (22—12). 
Unirea Tricolor Brăila 14 p 

(13—9)... pe ultimele : 15. Auto
buzul Făurel 6 p (7—17), 16. Ma
rina Mangalia 4 p (12—23).

(1-1),
Nicolina

L CON- 
p (31—7), 
(33—9), 3.

(ÎS—12), 
. (ÎS— 
Nicolina 

Aripile Ba- 
16. Flacăra

16 p 
P 
14 p 

14. “

, Dună- 
Tri color 

Măcin 
(1-0), 
Med

1.

2.
3.
4.

PRO- 
P (24-9), 

P (17-4).

SERIA A IV-A
Dinamo Focșani — Azotul 

bozia “ " ’
dăred 
(1-9), 
trolul 
Foresta Gugești 
șani 2—3 (0—2). Olimpia Rm. Să
rat — Victoria Lehliu 2—0 (1—0), 
Chimia Buzău — Petrolul Băicoi 
3—0 (0—0), Petrolul Berea — Lu
ceafărul Focșani 1—1 (9—0), Vic
toria Floreștl 
0—3 (Victoria

Pe primele 
BRAZI 20 p 
Slobozia 16 p ___
Buzău 15 p (21—11),.. pe ultim e-.... _ - p 

P 
P

Slo- 
Țăn- 

2—0 
Pe-

2—0 (2—0), Victoria
— Avlntul Mineciu 
Petrolistul Boldești. ■

Teleajen Ploiești. 2—0 (1—0), 
Unirea Foc-

— Chimia Brazi 
fiind suspendată). 

locuri î 1. CHIMIA 
(30—3), 2. Azotul
(24—11), 3. Chimia

1.
2.
3.

ie : 14
(10—17), 
(«-2D, 
(5-23).

Petrolul Teleajen 6
15. Victoria Floreștl 6

16. Victoria Lehliu 4

SERIA A V-A
Oltenița — I.O.R. Bucu-

- Mecanica fină
Automatica Bucu- 

__ _ w Abatorul București
— Automecanica București 1—0
(0—0), Sirena București — 
I.C.S.I.M. București 3—0 (1—0).
Voința București — Flacăra roșie 
București 0—0, Tehnometal 
București — Electronica București 
2—0 (1—0), T.M. București —
Șoimii TAROM București 1—3 
(0—0), Unirea Tricolor București
— Avîntul Urzicenl 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. Ș.N. OL
TENIȚA 16 p (18—5), 2. Elec
tronica București 14 p (14—9), 3. 
Abatorul București 13 p (14—12)... 
pe ultimele : 13. T.M.B. 9 p (15— 
13), 14. Șoimii TAROM Bucu
rești 9 p (10—13), 15. I.O.R. Bucu
rești 9 p (13—20), 16. Avîntul
Urziceni 6 p (11—24).

SERIA A VI-A
Automobilul Curtea de Argeș

— Progresul Corabia 0—0, Ce
tatea Tr. Măgurele — Recolta 
Stoicănești 3—1 (2—1), Petrolul
Videle — Electrodu’ ”
— neprezentare.
— Constructorul

Progresul 
“ . de
Dacia Pitești

ș. N. 
rești 3—1 (3—0),
București 
rești 0—0,

16.

Viitorul 
Cimentul

il Slatina 3—0
Metalul Mija
Pitești 2—0

Pucioasa —
Vede 2—1

(fr-0),
ROVA Roșiorii 
(0-0), “ • ’ 
Scornicești 4—0 (2—0),
Fieni — Petrolul Tîrgoviște 2—0 
(1—0), Flacăra 
Moreni — Chimia
(1-0).

în meci restanță
X-a :
Flacăra
0—0.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL CORABIA 17 p (19—6), ‘ 
Flacăra Moreni 14 p (15—6), 
ROVA Roșiori 14 p (16—9)... 
ultimele : 15.

Automecanica
Găești 3—0

din etapa a
Constructorul Pitești — 

Automecanica Moreni

2.
3.

Pe 
Petrolul Tîrgoviște

6 p (12—18), 16. Electrodul Sla
tina 5 p (11—30).

SERIA A VII-A
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Constructorul Craiova 6—0 (3—0), 
Mecanizatorul Simian — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 2—3 (1—2),
Constructorul Tg. Jiu — Mine
rul Motru 2—1 (1—0), Metalur
gistul Sadu — Lotru Brezoi 0—0, 
C.F.R. Craiova — Știința Pe
troșani 3—2 (1—0), I.O.B. Balș
— Diema Orșova 4—1 (0—0).
Chimistul Rm. Vîlcea — Progre
sul Băilești 3—6 (1—6), Minerul
Ro vinari — Unirea Drăgășanl 
2—1 (6—6).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
DROBETA T.S. 16 p (32—2), 2.
I.O.B. Balș 16 p (23—13), 3. Mi
nerul Motru 14 p (19—14), 4. Me
talurgistul Sadu 14 p (12—10)... 
pe ultimele : 13. Progresul Băi
lești 8 p (11—17), 14. Unirea Dră
gășanl 8 p (12—19), 15. Con
structorul Tg. Jiu 8 p (10—26), 
16. Constructorul Cradova 5 p 
(13—23).

SERIA A Vin-A
Minerul Ora vi ța — Minerul A- 

nlna 6—6, Minerul Ghelar — 
Electromotor Timișoara 1—6 (0—6), 
Minerul Vulcan — Laminorul 
Teliuc 0—6, Vulturii textila 
Lugoj — Unirea Tomnatic 1—1 
(1—1), Laminorul Nădrag — F.I.L. 
Orăștle 2—0 (2—6), Gloria Reși
ța — Metalul Bocșa 6—0 (2—0).
Metalul Oțelu Roșu — Nera Bo
zo vi ci 2—1 (0—1), C.F.R. Simeria
— Unirea Sînnicolau 5—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 15 p (25—ta), 2. 
C.F.R. Simeria 13 p (15-3T), 3.
Minerul Ghelar 12 p (14—13), 
4. Metalul Oțelu Roșu 12 p 
(18—18), 5. Laminorul Teliuc 12 p 
(10—14)... pe ultimele : 15. Meta
lul Bocșa 9 p (11—18), 16. Nera 
Bozovicl 8 p (13—21).

SERIA A IX-A
Gloria .Arad — Strungul Arad

1— 2 (1—0), Rapid Jibou — Re
colta Salonta 1—0 (0—0), Minerul 
Bihor — Voința Cărei 2—0 (1—0), 
Oașul Negrești — Oțelul Bihor
2— 1 (1—1), Constructorul Arad —
Rapid Arad 0—1 (0—1), Voința
Oradea — Minerul Suncuiuș 2—1 
(1—0), Someșul Satu Mare — Mi
nerul nba Seini 1—0 (1—0). Bi
horeana Marghita — Înfrățirea 
Oradea 0—0.

Pe primele Tocuri : 1. STRUN
GUL ARAD 18 (16—4), 2. înfră
țirea Oradea 16 p (22—7), 3. So
meșul Satu Mare 14 p (17—10)... 
pe ultimele : 15. Recolta Salonta 
6 p (4—18), 16. Voința Cărei 5 p 
(8-23).

SERIA A X-A
Minerul Rodna — Oțelul Re

ghin 6—1 (5—0), Minerul Baia
Sprie — Minerul Băiuț 3—2 (3—1), 
Lăpușul Tg Lăpuș — Dermata 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0), Bradul
Vișeu — Foresta Bistrița 0—0, 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Mine
rul Băița 1—0 (0—0), Minerul
Cavnic — Hebe Sîngeorz Băi 
4—6 (0—0), C.I.L. Gherla —
CUPROM Baia Mare 3—0 (1—0),
Construcții Cluj-Napoca — Uni
rea Dej 3—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 16 p (15—5), 2. O- 
țelul Reghin 16 p (19—12). 3. Mi
nerul Baia Sprie 15 p (28—15)...' 
pe ultimele : 15. Foresta Bistrița
6 p (8—19), 16 Dermata Cluj-Na
poca 5 p (6—16).

SERIA A XI-A
Carpați Brașov — Poiana Cîm- 

plna 0—1 (0—0), Metrom Brașov
— Precizia Săcele 0—0, Chimia 
Or. Victoria — Torpedo Zăr- 
nești 2—0 (0—0), C.P.L. Sf. Gheor- 
ghe — Metalul Tg. Secuiesc 3—1 
(2—0), Minerul Bălan — C.S.U. 
Brașov 4—1 (0—0), Progresul O-
dorheiu Secuiesc — Caraimanul 
Bușteni 3—1 (1—1). I.R.A. Cîm-
pina — I.U.P.S. Miercurea Ciuc 
3—0 (1—0), Minerul Baraolt — 
Viitorul Gheorghieni 3—2 (1—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 21 p (28—1), 2. C.S.U. 
Brașov 18 p (19—8), 3. Metrom
Brașov 14 p (14—5)... pe ulti
mele : 15. C.P.L. Sf. Gheorghe
7 p (10—21). 16. Caraimanul Buș
teni 6 p (8—19).

SERIA A XII-A
I.P.A. Sibiu — Ind. sîrmei 

Cîmpia Turzii 0—1 (0—0). Meta
lul Sighișoara — Mureșul Luduș 
2—0 (1—0). Utilajul Făgăraș —
inter Sibiu 3—0 (1—0), Metalul
Aiud — Metalul Copșa Mică 
2—0 (0—0), Textila Cisnădie —
Constructorul Alba iulia 3—0 
(1—0). Sticla Arieșul Turda — 
I.M.I.X Agnita 2—0 (1—0), Soda 
Ocna Mureș — Automecanica 
Mediaș 1—1 (0—1), Unirea Alba
Iulia — Carpați Mîrsa 0—3 (U- 
nirea fiind susnendată).

Pe primele locuri : 1. INDUS
TRIA SÎRMEI C. TURZII 20 p 
(33—7), 2. Sticla Turda 15 n (15— 
9), 3. Metalul Aiud 13 p (19—9)... 
pe ultimele : 13. Constructorul
Alba-Tullx 8 p (12—13). 14. IMIX 
Agnita R p (10—16). 15. Mureșul 
Luduș 8 p (11—19). 16. Soda 
Ocna Mureș 7 d (10—25).

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



ECHIPA BtCDREȘIlDlOl CIȘTIGATOARE DE GRUPA

PRAGA, 31 (Agerpres). — In 
Cehoslovacia se desfășoară în 
aceste zile un mare turneu in
ternațional feminin de baschet, 
la care participă și selecționata 
orașului București. Baschetba
listele românce, care au evoluat 
în grupa de la Brno, au termi
nat neînvinse faza prelimina
ră, ocupînd primul loc în cla
sament cu 6 puncte, urmate de 
echipele orașelor Budapesta — 
5 p, Brno — 4 p și Bratislava 
— 3 p. Echipa orașului Bucu
rești a întrecut pe rînd selec-

ționatele orașelor Bratislava cu 
74—70 (34—39),' Brno cu 72—70 
(36—42) și Budapesta cu 60—55 
(30—30).

Grupa preliminară de la 
Praga a fost cîștigată de for
mația locală Sparta — 6 p. ur
mată de echipele Lokomotiv 
Kosice — 5 p, Varșovia — 4 p 
și VSH Praga — 3 p.

Pentru turneul final (locurile 
1—4) s-au calificat selecționate
le orașelor București, Budapes
ta și formațiile Sparta Praga și 
Lokomotiv Kosice.

DUPĂ DINAMOVIADA DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

integrat bine ori de cîte ori 
au fost introduși, dispunînd de 
încă doi tineri în stare să o 
susțină la nevoie (Marius Căta- 
Chițiga și Dan Radu), dinamo- 
viștii au evoluat destul de bine. 
Faptul că uneori au fost puși 
în încurcătură, îndeosebi 
voleibaliștii sovietici

de 
în cele 

două partide, din serie și din 
întîlnit — 
parte lip- 
realizarea 
combina- 

atunci

vietică, Dinamo. Elevele antre- 
noarei Doina Ivănescu s-au în
trecut pe ele și au depășit aș
teptările, dovedind o bună pre
gătire. In jocul campioanei noas
tre feminine am observat o efi
cientă crescută (atunci cînd ac- 

s-a imprimat o 
mare), grație coor- 
Alexandrina Con- 

Nu întotdeauna 
menținut un ritm 

a determinat

Moscova se pregătește

NOUTĂȚI DIN ORAȘUL „OLIMPIADEI ’80u

A fost inaugurat noul bazin acoperit de înot

finală, în care i-au 
s-a datorat pe de o 
sei de îndrăzneală în 
și mai frecventă a 
fiilor în atac (firește, 
cînd preluarea este precisă), dar 
mai ales activității greoaie și 
nesigure în linia a doua, racila 
principală a voleiului nostru în 
general. Oricum. Dinamo și-a 
onorat, cu acest prilej, titlul 
de campioană a țării și de câști
gătoare pentru a șasea oară a 
Dinamoviadei. Echipa sovietică, 
Dinamo, pe care a învins-o în 
finală, a fost o adversară di
ficilă, alcătuită din jucători cu 
mare experiență, remarcabilă 
prin tenacitate si mai ales prin 
coordonatorul Lopatev.

Strălucită — performanța fe
telor (a doua lor victorie în 
competiție), care au depășit în 
finală redutabila formație so-

țiunilor li 
viteză mai 
donatoarei 
stantinescu. 
însă a fost 
ridicat, fapt ce 
adesea căderi prelungite. Deși 
jucătoarele cu experiență în
delungată (Alexandrina Con- 
stantinescu, Helga Bogdan, E- 
milia Stoian, Mariana Ionescu) 
se dovedesc încă valoroase, 
sîntem de părere că, alături de 
mai tinerele Victoria Banciu și 
Irina Petculeț, se impune in
troducerea cu curaj a celorlalte 
jucătoare mai tinere de pe 
banca rezervelor : Paula Ca
zangiu, Eugenia Milencu, Car
men Puiu, Maria Mititelu, din
tre care trei sînt componente 
ale loturilor reprezentative. Re
marca este într-o oarecare mă
sură valabilă și pentru forma
ția masculină. Promovarea ti
nerelor rezerve va sluji, cu 
siguranță, deopotrivă echipelor 
campioane și reprezentativelor 
pe care Ie alimentează în e- 
sență...

Iarna timpurie, care a albit 
mai devreme ca oricînd sta
dioanele și parcurile Moscovei, 
nu întîrzie cu nimic pregătirile 
pe care le face orașul-gazdă al 
Olimpiadei ’80 în vederea ma
relui eveniment. In aceste ulti
me zile s-au înmulțit știrile 
despre activitatea organizatori
lor viitoarei ediții a supremei 
competiții sportive.

e Intr-o însorită dar rece di
mineață de octombrie, pe ma
lurile barajului Himki din apro
pierea capitalei sovietice, a 
avut loc o festivitate sportivă 
de o semnificație deosebită. A 
fost inaugurat noul bazin aco
perit al clubului sportiv mari
năresc ȚSK-VMF. De fapt, 
sînt două bazine, primul avînd 
dimensiunile impresionante de 
50X25 m, capabil să găzduiască 
cele mai importante întreceri 
ale înotătorilor. Al doilea, de 
anvergură mai redusă, destinat 
antrenamentelor, face parte din 
același ansamblu de clădiri, de 
structură modernă. Din tribu
nele primitoare ale marelui ba
zin, spectatorii au asistat la un 
excelent program demonstrativ, 
prezentat de sportivii clubului 
gazdă.

• „Sputnik" este numele Unu
ia din șantierele patronate de 
Comsomol, pe care se vor înăl
ța clădirile primitoare ale vi
itoarei „Tabere internaționale a 
tineretului". Ea este amplasată 
în zona înverzită a rîului Kli- 
azma, înconjurată de păduri și 
poieni îmbietoare. Aci se con
struiesc trei blocuri în care vor 
locui 500 de vizitatori, alte lo
cuințe sub formă de bungalo- 
wuri pentru 300 persoane, pre
cum și un camping cu 1700 de 
locuri. In total 2500 de tineri și 
tinere vor fi oaspeții taberei în 
zilele Olimpiadei. Proiectul pre
vede, de asemenea, construirea 
unei săli de cinema, a 
spațios club, precum și a 
multor terenuri, piscină și 
de sport.

o Specialiștii sovietici și

ghiari au definitivat planurile 
echipamentului electronic desti
nat centrului olimpic de tele 
și radio-comunicații. El va fi 
furnizat de‘ fiyma budapestană 
„Electroimpex” după indicațiile 
detaliate care prevăd un sis
tem complex de radioficare și 
instalații acustice, pentru toate 
stadioanele, sălile de sport și 
bazinele care vor găzdui între
cerile olimpice.

Lucrările de asamblare a e- 
chipamentului electronic au și 
început.

• Din decembrie viitor, bule
tinul informativ „Olimpiada ’80“ 
va apare și în ediție japoneză. 
Un acord intervenit între re
dacția moscovită a publicației și 
editura japoneză „Sindzidaisia" 
va face posibilă apariția sa la 
Tokio, în aceleași excelente 
condiții grafice. Noua ediție a 
buletinului va permite popu
larizarea și în zona asiatică a 
pregătirilor ce se fac pentru O- 
limpiada de vară a anului 1980.

TELEX
HANDBAL • Turneul de la 

Budapesta s-a încheiat cu victo
ria Ungariei — 6 p, urmată de 
formațiile R. D. Gbrmane — 4 p, 
Franței — 2 p și Olandei — Op. 
a Echipa Iugoslaviei a cîștigat 
turneul feminin disputat la Bad 

~ ‘ meciul
Cehoslova- 

locul 
Dane-

Salzuflen (R.F.G.). 
decisiv : iugoslavia 
cia 19—14 (11—7), pentru
trei : R. F. Germania — 
marca 5—4 (2—2).

PATINAJ „
de perechi a concursului < 
Moncton (Canada) a fost _ r
tigată de cuplul Janet Thompson 
— Warren Maxwell (Anglia) cu 
156.48 p.

POLO • La Atena, în preli
minariile C.C.E., echipele T-S.K.A. 
Moscova și Ethnikos Atena s-au 
clasat pe primele locuri ale se
riei. calificîndu-se pentru gru
pele semifinale ale competiției, 
în ultima zi a tumeuilui : 
Ț.S.K.A. Moscova — Ethnikos 
Atena 7—5, Vesterăs — Odense 
7—1.

TENIS • Bjom 
gat turneul de la 
glnd cu 6—4, 6—2, 
torul englez John 
finală, la Perth 
Vitas Gerulaitis — 
6—3, 6—4, 6—2. c
Brian Gottfried — 
6—1, 6—1. _ 
pele Uruguâyului șl Ecuadorului, 
desfășurat la Montevideo în ca
drul ..Cupel Davis* s-a încheiat 
la scorul de 3—2 în favoarea
gazdelor.

R. F.

ARTISTIC • Prona 
de la 

: dș-

Borg a cîștt- 
Basel, învin- 
6—3 pe jucă- 
Lloyd. ® în 

(Australia) :
Geoff Masters 

La Viena :
Wojtek Fibak 

• Meciul dintre echi-

FIȘIER

unui 
mai 
sală

ma-

PE CIND CAMPIONATELE LUMII LA ATLETISM?
1977 va rămîne scris în cro

nica atletismului cu litere mai 
groase decît obișnuiții ani post- 
olimpici. Și nu numai datorită 
numărului neobișnuit de mare 
de recorduri mondiale realizate 
într-un sezon rezervat îndeobște 
„schimbării de generații", deși, 
chiar din acest punct de ve
dere, anul de după Montreal ar 
avea dreptul la o situație pri
vilegiată : un junior doboară 
recordul mondial la săritura în 
înălțime al seniorilor, o atletă 
aleargă suta de metri în mai 
puțin de 11 secunde (cronome
traj electronic), un cvasinecu- 
noscut devine recordman mon
dial la 10 000 m, în sfîrșit, o 
femeie sare — eternul vis ! — 
2 metri la înălțime !

1977 va rămîne, în lumea 
pînă acum conservatoare a atle
tismului, și ca anul desfășură
rii primei „Cupe Mondiale", e- 
veniment de importanță deose
bită în acest sport care, într-un 
secol de existentă organizată, 
nu se putea lăuda decît cu o 
singură competiție cu adevărat 
universală : Jocurile Olimpice. 
Concursul desfășurat la Dussel
dorf, deschide orizonturi noi 
disciplinei care rămăsese, în 
ceea ce privește contactele 
mondiale, în urma celorlalte ra
muri. Și chiar dacă ediția inau
gurală nu putea găsi modalita
tea perfectă de desfășurare — 
ea a si primit, dealtfel, apen
dicele de „experimentală" — pa
sul făcut este uriaș. Desigur, 
atletismul nu a ajuns la ace
lași grad de dezvoltare pe toate 
meridianele pămîntului : la 
Dusseldorf au concurat alături 
— de pildă — aruncători de

ciocan de 75 de metri dar și 
de 48, sulițașe care vizau gra
nița de 70 de metri dar și 
sportive care nu puteau atinge 
linia de 40 m. Chiar sistemul 
de a aduce în întrecere pentru 
clasament deopotrivă reprezen
tative continentale și selecțio
nate naționale a găsit în presa 
mondială numeroși oponenți.

Important rămîne însă faptul 
că acum atletismul are o com
petiție care aduce la start — 
în afara Olimpiadelor — atleți 
fruntași de pe toate continen
tele. Și mai important este 
faptul că se discută, în cercu
rile cele mai diferite, începînd 
cu membrii federației interna
ționale (I.A.A.F.), despre posi
bila organizare a unor campio
nate mondiale de atletism. Ele 
ar putea deveni o realitate chiar 
de la proxima reuniune a Con
gresului federației. întrucît pro
porția adepților este majoritară.

Indiferent de hotărîre, „Cupa 
Mondială" își va continua pro
babil existența separat, ca un 
punct distinct al calendarului 
internațional. Cînd se vor or
ganiza «însă — dacă intențiile 
vor deveni realitate — campio
natele mondiale ?

Cei care speră în realizarea 
acestui deziderat au și alcătuit 
un prezumtiv calendar interna
țional al începutului viitorului 
deceniu. Din ciclul olimpic 
1'980—1984, anii ar urma să fie 
„folosiți" astfel : 1981 — „Cupa 
Europei" și „Cupa Mondială",
1982 — campionatele mondiale,
1983 — campionatele continen
tale (acestea se desfășoară de 
obicei în anii pari dintre Olim
piade, dar întrucît nu au fost

fixate datele și locurile de des
fășurare pentru 1982, ele ar 
putea fi aminate cu un an, lă- 
sind locul competiției supreme, 
a cărei eventuală programare 
în anul preolimpic i-ar dimi
nua importanța). In 1982 însă 
— ca in toți anii pari dintre 
J.O. — se va desfășura turneul 
final al campionatului mondial 
de fotbal... Va putea suporta 
„sportul-rege“ concurența „re
gelui sporturilor" ? Aceiași op
timiști răspund — aducînd în 
discuție și posibilitatea de a 
se asigura o diferență de timp 
între cele două mari eveni
mente — că atletismul are o 
audiență suficientă pentru a nu 
intra în conul de umbră al 
popularității fotbalului...

Suflul nou din sînul I.A.A.F., 
care a adus atletismului în pri
mul an de după J.O. „Cupa 
Mondială", dă /.speranțe în or
ganizarea, intr-un viitor nu prea 
îndepărtat, ' a campionatelor 
mondiale de atletism, trecînd 
acest sport în rînd cu toate 
celelalte discipline !

CAMPSONATE
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AGENDA SĂPTĂMÎNII

31—6 TENIS
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4—6
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FOTBAL

BASCHET 
TENIS 

DE MASA 
FOTBAL,

BOX

VOLEI

Turnee pentru Marele Premiu F.I.L.T., 
la Tokio, Paris și KOln
Meciurile-retur în cupele europene (tu
rul 2)
Meciuri preliminarii în C.C.E, (m) 
Campionatele internaționale ale Italiei

In preliminariile C.M. (zona Asiei): Ku
weit — Coreea de Sud ; meci amical : 
Cehoslovacia — Ungaria
Meciul Ken Norton — Jimmy Young 
(cat. grea), la Las Vegas
Meciuri preliminarii în cupele europene 
(m, f)i g

«ti\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

IUGOSLAVIA (et. 1.4) : Râd- 
nicki Niș — Sarajevo 1—1 ; O- 
limpia Liubliana—Osijek 0—0 ; 
Zagreb — Vojvodina Novi Sa'd
1— 0 ; Partizan Belgrad — 
Trepca 3—0 ; Borac Banja Luka
— Sieaua Roșie Belgrad 0—0; 
Rijeka — OFK Belgrad 3—1 ; 
Velez Mostar — Hajduk Split
2— 1 ; Celik Zenica — Buduc- 
nost 1—1; Slobod a Tuzla—Dyna
mo Zagreb 1—1. Clasament : 1. 
Partizan — 23 p; 2. Dynamo — 
19 p; 3. Sloboda — 18 p.

BULGARIA (et. 11) 
Spartak Sofia — ȚSKA 
4—1 ; Slavia Sofia — 
Vrata 6—2. Cerno More
— Trakia Plovdiv 1—0 ; 
motiv Plovdiv — Lokomotiv 
Sofia 2—0; Pirin Blagoevgrad — 
Spartak Varna 1—1 ; Cernomo- 
reț Burgas—Marek Stanke Di
mitrov 2—0 ; Siiven — Beroe 
Stara Zagora 3—1 ; Akademik 
Svicikov — Akademik Sofia 3—2. 
Clasament : 1. Levski Spartak

LIN PO (R. P. Chineză)
Recenta întîlnire prieteneas

că de tir dintre reprezentati
va României șl o selecționată 
a R. P. Chineze a scos In 
evidență marele talent al unui 
tînăr trăgător oaspete. Cel 
prezenți pe poligonul bucu- 
reștean Dinamo au fost mar
torii realizării de către Lin 
Fo (s-a născut la 29 Ianuarie 
1956, în provincia San Și) a 
unul rezultat de excepție. 
Campionul chinez a reușit să 
totalizeze 599 puncte In pro
ba de pușcă liberă 60 t culcat, 
cifră care constituie un 
record al țării sale. De 
marcat că vechiul record 
cu două puncte mai mic 
P), fapt care scoate și 
mult In evidență valoarea 
performanței obținute de Lin 
Po in țara noastră. Acest re
marcabil talent a fost desco
perit cu prilejul celei de a 
IH-a Spartachiade naționale, 
care a avut loc în anul 1975. 
Lin Po a Început să se spe-

cializeze și în proba de puș
că liberă 3X40 f, în care a și 
obținut rezultate promițătoare: 
la București a reușit 1152 p, 
cifră cu 
cursul.

DINO MENEGHIN

(2,04 m), masiv
kg) și eficace (17 p). Dino 
Meneghin (născut la 13 ia
nuarie 1950 în localitatea Ala- 
no dl Plave ; student la Insti
tutul de arhitectură) a fost 
unul din artizanii victoriei 
echipei italiene Mobilgirgi Va-

Vladimir MORARU

Levski 
Sofia 
Botev 
Varna 
Loko-

— 15 p ; 2. ȚSKA — 14 
Lokomotiv Sofia — 13 p.

CEHOSLOVACIA (et. 
Inter Bratislava — Dukla 
ga 0—0 ; Sparta Praga - 
hemians Praga 0—2 ; Slavia
Praga — Dukla Banska Bystrica 
2—2; Zbrojovka Brno — Ta- 
tran Preșov 4—2 ; Jednota
Trencin — Spartak Tmava 3—-2; 
Z.V.L. Jilina — Slovan Bra
tislava 5—1 : Lokomotiv Kosice
— Skoda Plsen 2—1 ; Union
Teplice — Banik Ostrava 1—0. 
Clasament : 1. Zbrojovka —
16 p ; 2. Dukla Praga — 13 p; 
3. Lokomotiv — 13 p.

SPANIA (et. 8); Atletico Ma
drid — Hercules 3—1 ; Valencia 
— Espanol 3—0 ; Vallecano — 
Real Madrid 3—2; Gijon — A- 
thletic Bilbao 2—2; Elche — Bur
gos 1—0 ; Real Sociedad — Se
villa 4—0 ; Betis — Salamanca 
0—1 ; C. F. Barcelona — Las 
Palmas 5—0 ; Cadiz — Santan
der 0—0. Clasament : 1. C. F. 
Barcelona — 12 p; 2. Real Ma-

care a cîștigat con-

BASCHET

(Italia)
rese obținută Joia trecută In 
lața formației Dinamo Bucu
rești. Dino Meneghin se nu
mără încă din anul 1966 (cînd 
a debutat la Ignis, devenită 
apoi Mobilgirgi) printre coș- 
geterii formației italiene, iar 
din anul 1969 printre cel ai 
„squadrel azzurra", In care a 
jucat pentru prima dată In 
acel an. Masivul pivot are un 
palmares impresionant : de 172 
de ori în reprezentativa Ita
liei (autor a peste 2000 de 
puncte), participant la Jocu
rile Olimpice din 1068, 1972 și 
1976, la campionatele mondia
le din 1967, 1970 șl 1974, la
campionatele europene din 
1969, 1971, 1973, 1975 șl 1977,
component al echipei clștlgă- 
toare a „Cupei intercontinen
tale" în 1970 șl 1973 șl al 
C.C.E. în 1970, 1972, 1973, 1975 
și 1976. Pe bună dreptate se 
spune că Dino Meneghin se 
înscrie printre cele mal va
loroase produse ale basche
tului italian.

I

drid — 12 p ; 3. Real Sociedad 
— 9 P-

R. F. GERMANIA (et. 13) s 
Fortuna Dusseldorf — Ein
tracht Frankfurt pe Main 2—1; 
St Pauli — F. C. Kaiserslautern
1— 3 ; Eintracht Braunschweig — 
Borussia Monchengladbach 0—6; 
Bayern Miinchen — Hertha 
BSC 0—2"; Werder Bremen — 
M.S.V. Duisburg 4—2 ; F. C. 
K61n — Miinchen 1860 6—2; VFL 
Bochum — V.F.B. Stuttgart 1—0; 
Schalke 04 — S.V. Hamburg
2— 2 ; F.C. Saarbriicken ,— Bo
russia Dortmund 2—2. Clasa
ment : 1. F.C. Koln — 18 p; 2. 
Schalke 04 — 18 p; 3. F. C. 
Kaiserslautern — 17 p.

ALTE REZULTATE
o în meci retur, în cadrul 

semifinalelor Cupei cupelor 
Africii : Canon Yaounde (Ca
merun) — Al Ittihad Alexan
dria (R. A. Egipt) 2—0. Echipa 
învingătoare s-a calificat în fi
nala competiției.

e în preliminariile Turneului 
U.E.F.A. pentru juniori, la 
Steyr: Austria — U.R.S.S. 0—2 
(0-1).
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