
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A PARTICIPAT IERI, IN JUDEȚUL ARGEȘ,
LA SĂRBĂTORIREA „ZILEI RECOLTEI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat duminică, 29 oc
tombrie, în Județul Argeș, la 
sărbătorirea „Zilei recoltei- — 
manifestare tradițională, desfă
șurată sub semnul prețuirii pe 
care partidul și statul, întregul 
nostru popor, o acordă muncii 
harnice a țărănimii, a tuturor 
lucrătorilor de pe ogoare, stră
daniilor lor de a spori neînce
tat rodnicia pămintuluL

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au luat par
te tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășii Manea Mânescu. Io
sif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Virgil Cazacu, Gheor- 
ghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Constantin Dăscălescu, Ion 
Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion loniță. Petre 
Eupu, Paul Niculescu, Gheor- 
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu. Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan 
Dalea, Miu Dobrescu, 
Fazekas, Mihai 
Giosan, Vasile 
Ursu, Richard 
Marin, Vasile 
Miculescu, viccprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat în această zi deose
bită — ca în atitea zile ale a- 
nului — in mijlocul celor ce 
muncesc pe ogoare, s-a intilnit 
cu reprezentanți ai unor mi
nistere economice, ai organelor 
locale de partid și de stat, cu 
țărani cooperatori și muncitori 
din întreprinderi agricole de 
stat, cu specialiști, analizind 
experiențele bune acumulate, 
rezultatele obținute și stabi
lind, pe baza lor. măsuri con
crete pentru realizarea unor 
recolte tot mai bogate, pentru 
valorificarea cit mai deplină a 
marilor rezerve și posibilități 
de care dispune agricultura 
noastră socialistă, pentru creș
terea necontenită a producției 
vegetale și animale in actualul 
cincinal și în perspectivă.

„Ziua recoltei" a constituit 
pentru țărănimea cooperatoare, 
pentru toți cei ce muncesc pe 
ogoare, un nou prilej pentru 
a-și reafirma sentimentele- de 
fierbinte dragoste și recunoș
tință pe care le nutresc față de 
partid și secretarul său gene
ral, pentru sprijinul per
manent acordat dezvoltării și 
modernizării agriculturii, pen
tru grija stalornică manifesta
tă față de creșterea bunăstării 
lor materiale și spirituale, a 
satului românesc, pentru rolul 
important ce le-a fost confe
rit în opera de făurire a pre
zentului socialist și a viitoru
lui comunist al patriei.

La sosirea in municipiul Pi
tești, mii de localnici au venit 
pentru a-i intimpina din inimă 
pe iubiții oaspeți.

în numele lor, al tuturor lo
cuitorilor meleagurilor argeșe- 
ne, tovarășul Ion Sirbu, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R„ președin
tele Consiliului popular ju
dețean, urează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidu
lui și statului, un -----
bun venit.

Este intonat Imnul 
Republicii Socialiste

Andrei, Mihai 
Ludovic 

Gere. Nicolae 
Patilineț, Ion 
Winter, Vasile 
MușaL Angelo

călduros

de stat al 
România.

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
trece, apoi, în revistă compa
nia de onoare alcătuită din 
ostași ai forțelor noastre arma
te, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregăti
re a tineretului pentru apăra
rea patrieL

Printr-un gest de caldă os
pitalitate și ca un semn al rod
niciei pămintului, un țăran co
operator invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, să guste din 
ploștile cu vin, din piinea plă
mădită din griul nu de mult 
cules. Fete, în frumoase cos
tume argeșene, grupuri de 
șoimi ai patriei și pionieri au 
venit in întîmpinare, la rîndul 
lor, cu buchete de flori. Mulți
mea aclamă îndelung, cu însu
flețire, rostind intr-un glas 
„Ceaușescu — P.C.R. !", 
„Ceaușescu și poporul !“

In ovațiile și uralele nesfir- 
șite ale mulțimii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea de partid 
și de stat pătrund în expoziția 
agricolă organizată cu ocazia 
„Zilei recoltei" pe sub un fru
mos portal românesc, împodo
bit cu ghirlande de brad, cu 
steaguri roșii și tricolore. Pe 
frontonul lui se află portretul 
secretarului general al partidu
lui și urarea „Bine ați venit, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu

Aceeași atmosferă de puter
nică însuflețire, de mare 
bucurie domnește și pe imen
sul platou care găzduiește ex
poziția. Satisfacția nețărmurită 
pe care oamenii muncii de pe 
păminturile argeșene o trăiesc 
astăzi, avindu-1 din -----
mijlocul lor pe 
Nicolae Ceaușescu, 
atît mai mare cu cit ea are loc 
la un an de la precedenta în- 
tîlnire prilejuită de sărbătoa
rea „Zilei recoltei" și în am
bianța unei toamne bogate, ale 
cărei virtuți sînt atît de su
gestiv reliefate prin bogăția de 
produse vegetale și animale 
prezentate în expoziție. Sînt 
înfățișate aici rezultatele deo
sebite' obținute de lucrătorii o- 
goarelor argeșene în anul 1978, 
rezultate care au determinat 
organizarea pentru a doua 
oară consecutiv a „Zilei recol
tei" în județul Argeș. In ace
lași timp, expoziția este o 
oglindă expresivă a întregii 
noastre agriculturi, a progrese
lor sale de ansamblu, ca și a 
marilor sale posibilități. Sin
teză a belșugului ogoarelor 
noastre, expoziția reflectă. în 
același timp, prin succesiunea 
standurilor, concepția nouă, 
profund științifică, ce stă la 
baza organizării și dezvoltării 
acestei importante ramuri a 
conomiei noastre naționale, 
activității atît de complexe 
variate pe care lucrătorii 
goarelor o desfășoară astăzi, 
nimați de dorința de a smulge 
pămintului roade tot mai bo
gate, de a contribui prin toate 
forțele la intensificarea pro
ducției agricole, la 
bunăstării întregului 
popor.

Primul stand este 
fondului funciar. Prin 
și grafice sînt infățișate am
plele lucrări efectuate în ju
dețul Argeș pentru ridicarea 
potențialului productiv al pă- 
mîntului.
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Gimnastica românească a încheiat lrnctuos evoluția de la Strasbourg: 7 medalii

u u u A

Ea a mai obținut
Emilia Eberle a

o medalie
cucerit 3

iar Dan Grecu

d3 argint la sărituri
medalii de bronz,

nou in 
tovarășul 
este cu

e-
a
și 
o-

creșterea 
nostru

rezervat 
machete

(Continuare in pag. a 2-a)

NADIA COMANECI

o medalie de bronz
STRASBOURG, 29 (prin telefon). Poate ci fetele 

noastre n-au luat atitea medalii cite am fi ~ 
mai ales, de aur. Pot să vă transmit insă, 
care am trăit in sala ,.Rhenus“, ori de oră, 
unei săptămini întregi de gimnastică de inalt 
am, o dată in plus, motivul să fiu mindru 
român.

Fetele noastre s-au bucurat aici de o apreciere și 
o căldură ieșite din comun din partea spectatorilor 
francezi și străini care au urmărit intrecerea, iar pen
tru Nadia Comăneci toată această enormă sală a tre
pidat intr-un atașament afectuos, pentru că știind și 
simțind că această superbă gimnastă este în transfor
mare și, deci, nu poate fi pentru moment în plenitu
dinea capacităților ei. a incurajat-o entuziast. Și apoi, 
dragi cititori, cu inspirațiile ți chiar copiile exercițiilor 
Nadiei de la Montreal, chiar dacă acrobația iși spune 
cuvintul cu toată tăria, la aceste 
tabelele electronice nu și-au 
mai ieșit din matcă: nici o notă 
de 10 ! Nadia rămîne astfel Na
dia, ca cea mai scumpă aminti
re olimpică și cea mai frumoa
să întruchipare a gimnastei in 
plină formare și evoluție spre 
o viață complexă și fericită.

dorit ți, 
ca unul 
emoțiile 
nivel, ci 
că sini

campionate mondiale

EMILIA EBERLE

Dacă simbătă am avut decep
ția absentei de pe podium, du
minici seară medalia de aur și 
titlul de campioană mondiali 
cucerite de Nadia Comăneci la 
bimă, 
ca ți 
bronz 
a lui 
ne-au 
bucurie.

In fața podiumului, 
era puternic emoționali, 
a primit medalia de aur, pe 
față i-a răsărit un z'mbet larg 
de fericire. Cu buchetul de 
flori in brațe, cu ochii la tri
colorul nostru inălțîndu-se pe 
cel mai inalt catarg și cu în
fiorarea pe care ți-o dă intot-

deauna Imnul de 
stat al patriei 
noastre, „Trei cu
lori", tripla noas
tră campioană o- 
limpică părea
sculptată in aur. 
De asemenea, a- 
flată pentru prima 
oară pe podiumul 
mondialelor, in ca
drul cărora s-a im
pus deja ca un ve
ritabil și autentic 
talent, micuța Emi
lia Eberle, aplau
dată cu căldură, 
părea i 1 vis frumos.

In ultima seară a campiona
telor mondiale, seară fastuoasă 
a medaliilor pentru cei 
buni gimnaști ai 
nastica românească 
trează un 
medalii — 
de Nadia 
de argint 
tării noastre și Nadia Comă
neci la sărituri). 4 de bronz 
(Emilia Eberle la paralele, bir
nă și 
Grecu 
neci a 
ține o

mai 
lumii, gim- 

inregis- 
bilant remarcabil: 1 
una de aur obținută 
Comăneci la birnă, 2 
(echipa feminină a

sol. precum și Dan 
la inele). Nadia Comi- 
fost la un pas de a ob- 
a doua medalie de aur

In numârul nostru de azi

0 PAGINĂ CONSACRATĂ
FINALELOR CAMPIONATELOR

NAȚIONALE Șl ALE „DACIADEI"
LA BOX (pag. a 3-a)

Cronici

ciclism,

„argintul" său la sărituri, 
cele trei medalii 

ale Emiliei Eberle
Dan Grecu. la 

umplut inimile

PREZENTAREA ETAPEI

de 
și cea 
inele, 

de

Nadia 
Cînd

A 10-a A CAMPIONATULUI
DIVIZIEI A DE FOTBAL

(pag. 4-5)

și comentarii de la campionatele naționale de basest,

lupte, popice, polo, rugby, scrimă, volei etc. (pag. b-7)

V» INELELE*

la sărituri, aflindu-se la 25 de 
miimi de cisti'mtoarea titlului 
mondial (19,625—19.600). La 
acest aparat gimnasta noastră 
ar fi meritat, după săritura e- 
fectuată medalia de aur cel 
puțin la egalitate cu Nelli 
Kim. Dar. și in ultima seară, 
arbitrele au greșit, atît în ca
zul nostru, cit și al altora, 
discreditindu-se in așa măsură 
incit publicul a protestat de 
nenumărate ori. iar la sfîrși-

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 8-a)

CONFIRMA DIN NOU
CLASA INTERNAȚIONALĂ

7

DAN GRECU

Dintre cele șase finale pe a- 
parate la masculin ne-a intere
sat în primul rînd. cum era si 
firesc, proba de inele, în care 
evoluau și doi dintre gimnaștii 
noștri. Dan Grecu și Nicolae 
Oprescu. Deși handicapat de o 
tragere la sorți nefavorabilă (a 
concurat primul), multiplul 
nostru' campion a avut o pres
tație excelentă, aplaudată căi-

A'LUI DAN GRECU
d :ros de publicul prezent în 
sală. Brigada de arbitri a răs
plătit și ea execuția lui Dan 
Grecu. acordîndu-i o notă ma- 
r" : 9.10 Aceeași notă a obținu- 
t-o și Nicolai Andrianov, dar 
media lui mai mare cu care a 
intrat în concurs a făcut ca 
titlul de campion să revină 
gimnastului sovietic. Oricum, 
rezultatul lui Dan Grecu este 
bun <si e’ m°rită felicitări pen
tru acest nou „bronz" din în
delungata lui carieră sportivă.

Iată primii trei clasați în 
finalei" pa aparate la masculin: 
sol : K :rt Thomas (S.U.A.) 
19.650. Shigeru Kasamatsu (Ja- 
poni"' 19 575. A’eksandr Ditia- 
tin (U.R.S.S.l 19 400 : cal cu 
m-.?-? : Ze’ r.n Magyar (R. P. 
Ungară) 19,800. Eberhardt 
G enter (R.F.G.) 19,425, Stoian 
De’cev (R.P. Bulgaria) 19,400 ; 
in?1" - Nikolai Andrianov 
(U R S S.! 19 700. Ditiatin 10.675, 
Dan Grecu 19.650. Nicolae O- 
pr 3cj s-a situat pe locu 7 cu 
19 325 : sărituri : Juniki Shimi
zu f’anonia) 19,600. Andrianov 
19 5" 
1”
matsu
< anov 
jr-v— 
fixă : K 
ger 19 650. Delcev (Bulgaria) si 
Viktor Gnșin (U.R.S.S.) 19,600.

R"’nh Barthel R.D.G.) 
nsralele : Eizo Ken- 

(Japonia) 19.609. An- 
(U.R.S.S,) și Hiroshi 

’ (,'aoonia) 19,575 : bară 
intsu 19.675. Gien-



TOVARĂȘUL NICOLAE CIAUȘLSCU Â PARTICIPAT LA SÂRBĂTORiREA „ZILEI RICOH II-
(Urmare din pag. I)

Apreciind eforturile care se 
depun în județul Argeș, tova
rășul Nicolae Ceaușescii reco
mandă să se intensifice lucră
rile de ameliorare a solului, să 
se manifeste o grijă sporită 
pentru folosirea cit mai chib
zuită a pămintului, principalul 
factor de producție în agricul
tură.

Cîteva panouri prezente în 
acest stand înfățișează rezulta
tele activității în domeniul chi
mizării agriculturii. Specialiștii 
arată că pentru a ridica ferti
lizarea solurilor sărace, unități
le agricole cooperatiste și de 
stat folosesc astăzi doze spo
rite de îngrășăminte fosfatice 
și cu potasiu,' urmînd ca pe 
măsura dezvoltării industriei 
noastre chimice aceste canti
tăți să crească. S-a subliniat, 
că, pentru intensificarea aces
tei acțiuni, în județul Argeș 
vor fi înființate centre de chi
mizare specializate care vor e- 
xecuta lucrările de fertilizare, 
de erbicidarc și de combatere 
a bolilor și dăunătorilor.

In cadrul standului atrag a- 
tenția produsele ilustrînd inte
grarea cercetării cu producția. 
Alături de problemele legate 
de sporirea potențialului pro
ductiv al pămintului in pro
gramul de activitate al cerce
tătorilor argeșeni un loc tot 
mai important revine creării 
de noi soiuri, stabilirii tehno
logiilor avansate pentru aceas
tă zonă, înmulțirii semințelor 
din soiurile cele mai producti
ve, ameliorării raselor de ani
male și altor cerințe de primă 
însemnătate pentru dezvolta
rea agriculturii moderne, in
tensive.

Secretarul general al parti
dului se interesează îndeaproa
pe de noile linii de grîu, crea
te de specialiștii argeșeni, atră- 
gînd atenția ca introducerea 
lor în producția mare să fie 
temeinic verificată.

Un loc aparte în cadrul ex
poziției îl ocupă cultura cerea
lelor. In fața unor panouri in- 
fățișind producția de cereale, 
tovarășul Angelo Miculescu 
arată că datorită aplicării re
zultatelor cercetării științifice, 
județul Argeș înregistrează as
tăzi progrese substanțiale în 
toate domeniile producției ca> 
realicre, ca și al plantelor teh
nice. Astfel, se subliniază că 
în primii trei ani ai actualului 
cincinal prevederile cu privire 
Ia producția de cereale au fost 
depășite cu 133 000 tone.

Bogăția produs lor Argeșului 
este prezentată pe larg în stan
durile care înfățișează dezvol
tarea pomiculturii, viticulturii 
și legumiculturii — ramuri de 
producție care au cunoscut, in 
ultimii ani, o puternică dezvol
tare atit în acest județ, cit și 
la nivelul întregii țăr’.

La standul pomiculturii, 
secretarul general al partidului 
este informat despre metodele 
noi de producere a materialu
lui săditor pomicol, de rezul
tatele cercetărilor obținute în 
acest domeniu. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, apreciind 
eforturile care au fost făcute 
și rezultatele bune înregistra

te, cere organelor de resort să 
acționeze mai stăruitor în di
recția asigurării de material 
săditor pomicol în cantități cit 
mai mari, care să satisfacă nu 
numai necesitățile unităților a- 
gricole, dar și ale asociațiilor 
intercooperatiste.

Un larg interes a manifestat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
față de programul privind ex
tinderea în cultură a arbuști
lor fructiferi. Județul Argeș o- 
feră o bogată experiență în a- 
cest domeniu. Anul acesta aici 
s-a produs peste un milion 
puieți de arbuști. Reprezentan
ții Ministerului Agriculturii și 
Industriei Alimentare infor
mează că este în curs de apli
care un vast program de ex
tindere a arbuștilor fructiferi, 
astfel incit, in 1980, să se a- 
jungă la o suprafață de 1835 
hectare și 14 450 hectare în 
1985, față de numai 1275 hec
tare în acest an.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind dezvoltarea arbuști
lor fructiferi, precizează că a- 
ceastă ramură trebuie dezvol
tată într-un ritm rapid, asigu- 
rîndu-se, in acest fel, atit fruc
te proaspete pentru consumul 
populației, cit și materii pri
me pentru industria alimen
tară.

Următorul popas îl consti
tuie standul viticulturii, unde 
sint prezentate atit realizările 
județului, cit și direcțiile de 
dezvoltare ale acestei impor
tante ramuri ale agriculturii.

La standul legumiculturii, ci
frele înscrise pe panourile care 
însoțesc mostrele de produse 
ale grădinilor demonstrează cu 
prisosință modul cum a fost 
îndeplinită sarcina trasată de 
conducerea partidului ca fie
care județ să-și asigure o bază 
proprie de aprovizionare eu le
gume. Prin concentrarea pro
ducției și specializarea unități
lor în județul Argeș cantitatea 
de legume livrată la fondul de 
stat este de 36 000 tone anual, 
față de 9 570 tone în 1975 și se 
prevede să ajungă la 40 000 to
ne în 1980. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază acțiunile 
întreprinse de organele locale 
din județul Argeș in direcția 
concentrării producției legumi
cole — cele 2 000 hectare cul
tivate în cooperativele agricole 
au fost comasate in 1-8 ferme 
specializate și recomandă ca 
în toate județele să se acțione
ze în direcția organizării de 
ferme specializate dotate cu 
utilajele necesare. De aseme
nea, sint evidențiate rezultate
le bune obținute in județul 
Argeș în ce privește sporirea 
producției de cartofi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
critică faptul că în multe uni
tăți agricole și județe producția 
de fasole la hectar sc menține 
Ia un nivel scăzut, arătînd că 
nu se poate concepe ca diferi
tele sortimente legumicole să 
fie calculate în mod global.

Sint înfățișate apoi preocupă
rile în domeniul prelucrării 
produselor agricole, îndeosebi 
a celor provenite din legumi
cultura și pomicultură.

Sint apreciate eforturile care 
au fost făcute atit in județul 
Argeș cit și în alte județe in 

ce privește prelucrarea pro
duselor animaliere, îmbogățirea 
sortimentelor de bunuri ali
mentare de consum destinate 
populației. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cere Departamentu
lui industriei alimentare să a- 
sigure, în continuare, diversifi
carea produselor agroalimenia- 
re, folosindu-se în această di
recție și experiența bună care 
există în multe județe.

Secretarul general al par
tidului se interesează îndea
proape cum se îndeplinesc pro
gramele de dezvoltare a zo
otehniei. Sint apreciate vacile 
din rasa brună ameliorată care 
ating greutăți corporale mai 
mari și dau producții sporite 
de lapte. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atenția asu
pra necesității de a se acționa 
mai intens în direcția amelio
rării animalelor, astfel incit de 
la același efectiv să se obțină 
producții sporite de carne și 
lapte. Că este cu putință să se 
realizeze acest deziderat o de
monstrează între altele si expe
riența a numeroase unități a- 
gricole care prezintă animale 
la expoziția de la Pitești. Ast
fel, asociația economică inter- 
cooperatistă Bradu-Argeș a a- 
dus aici vaci din clasa genera
lă record care dau 7 100—7 300 
litri lapte și au o greutate 
corporală ridicată. S-a insistat, 
de asemenea, asupra necesității 
de a se realiza in timpul cel 
mai scurt programul de ame
liorare a raselor autohtone de 
oi Tigaie și Țurcană, prin în
crucișarea lor cu rase care au 
o greutate corporală ridicată și 
dau producții sporite de lină. 
Sînț înfățișate, totodată, reali
zările obținute în ce privește 
sporirea producției de furaje, 
județul Argeș oferind o va
loroasă experiență in direcția 
îmbunătățirii pajiștilor de mun
te.

Părăsind acest sector condu
cerea partidului are cuvinte 
de laudă pentru realizările obți
nute în județul Argeș in ce 
privește sporirea producției 
agroalimentare, și recomandă 
ca această valoroasă experien
ță să fie însușită și aplicată și 
de alte județe.

Alături de roadele pămîntu- 
lui, în expoziție sînt prezente 
numeroase mașini și _ utilaje 
agricole, unele modernizate, al
tele noi, care, prin performan
țele lor, vor contribui la so
luționarea unor necesități im
perioase legate de mecanizarea 
agriculturii, îndeosebi a lu
crărilor de recoltare.

In standul rezervat silvicul
turii, secretarului general al 
partidului ii sint prezentate 
produsele secundare ale pădu
rilor care ocupă în județul Ar
geș 41 la sută d>n teritoriu, ce 
sînt obținute atit din flora 
spontană cit și prin cultivare, 
printre care fructe de pădure. 
Tot aici, se află speciile ce al
cătuiesc fondul cinegetic deo
sebit de variat de care dispune 
județul, precum și o serie de 
trofee de vînătoare . medaliate 
cu aur Ia expoziția internațio
nală organizată recent în ca
drul Tirgului Internațional 
București, ca și la alte mani
festări de acest gen din lume.

In continuare, se vizitează 
sectorul activităților industriale 
din cadrul cooperativelor agri
cole de producție din. Argeș, 
unde sînt înfățișate principale
le lucrări și produse, realizate 
de meseriași care, prin valori
ficarea materiilor prime și ma
terialelor locale, a unor de
șeuri provenite de la întreprin
derile republicane au reușit să 
obțină în 1978 o producție eva
luată la peste 173 milioane lei.

Sărbătoarea belșugului ogoa
relor, a tuturor celor care, 
prin muncă neobosită, fac ca 
roadele pămintului să fie, de la 
un an la altul, tot mai bogate, 
s-a încheiat printr-o mare și 
entuziastă adunare populară 
organizată în centrul civic al 
municipiului Pitești.

De la expoziție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului, parcurg, pe jos, una 
dintre principalele artere ale 
Piteștiului, îndreptîndu-se spre 
piața centrală — locul de des 
fășurare a Marii adunări popu
lare.

O ambianță însuflețită, de in
tensă bucurie, domnește de-a 
lungul traseului parcurs. Mii 
si mii de localnici, bărbați șl 
îemei, tineri și vîrstnici, au ie
șit în intîmpinarea iubiților 
oaspeți. Mulțimea ovaționează 
și aclamă îndelung. Coruri reu
nite interpretează vibrantul 
cîntec „Partidul-Ceaușescu- 
România", trei nume scumpe 
tuturor, trei nume cu valoare 
de simbol, cu profunde rezo
nanțe în sufletul și conștiința 
națiunii noastre. Numeroase 
formații artistice de amatori, 
grupe de sportivi și sportive 
întregesc — prin evoluțiile lor 
— atmosfera acestei zile de 
sărbătoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
răspund cu căldură manifestă
rilor entuziaste ale piteștenilor.

Pe parcursul distanței străbă
tute, de la expoziție pină in 
centrul civic al orașului, se
cretarul general al partidului a 
dat noi indicații de sistemati
zare și modernizare, in conti
nuare, a zonei prin care trece 
Calea Craiovei — importantă 
arteră de penetrație, cu inten
să circulație. Dialogul cu edilii 
orașului privind sistematizarea 
municipiului este reluat in se
diul Comitetului județean de 
partid.

Sosirea in piață a secretaru
lui general, a celorlalți tovarăși 
din conducerea de partid și de 
stat este intimpinată cu însu
flețire, cu urale și aplauze pre
lungite. Cei prezenți — locui
tori ai Piteștiului, ai localități
lor rurale din jur, muncitori, 
ingineri, tehnicieni, intelectuali, 
tineri și vîrstnici, scandează 
minute în șir „Ceaușescu- 
P.C.R.!", „Ceaușescu si po
porul!", dind glas nețărmuri
tei lor încrederi în partid și 
secretarul său general, adeziu
nii nestrămutate in politica 
clarvăzătoare a partidului și 
statului nostru, de propășire 
continuă a patriei noastre so
cialiste, de ridicare a României 
pe noi trepte de progres și ci
vilizație.

Deschizind adunarea, tova
rășul Ion Sîrbu, prim-secretar 
al Comitetului județean Argeș 
al P.C.R., exprimă sentimentele 
pe care le împărtășesc în aces
te momente toți cei ce mun
cesc și trăiesc în această parte 
a țării.

în continuare iau cuvîntul 
Angelo Miculescu, viceprim- 
ministru, ministrul agriculturii 
șî industriei alimentare. Con
stantin Nedclcu, președintele 
C.A.P. „23 Februarie" Borcea, 
județul Ialomița, Gheorghe Tu- 
dora, directorul I.A.S. Băilești, 
județul Dolj, Barabaș Agoston, 
președintele C.A.P. Sînzieni, 
județul Covasna. Maria Chiriță, 
președinta C.A.P. Costești, ju
dețul Argeș, Marin Nedea, 
Erou al muncii socialiste, pre
ședintele Consiliului intcrcoope- 
ratist Purani, județul Teleor
man.

Intr-o atmosferă însuflețită, in 
aclamațiile zecilor de mii de 
participant la marea adunare 
populară, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului, urmărită cu 
viu interes și deplină satisfac
ție de cei prezenți, transmisă 
în direct de posturile noastre 
de radio și televiziune, a fost 
în repetate rînduri subliniată 
de vii și îndelungi aplauze, cu 
puternice urale.

încheind adunarea. primul 
secretar al Comitetului jude
țean de partid a spus :

Mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, vă rog 
să-mi dați voie, ca în numele 
participanților la această mare 
adunare populară, al comuniș
tilor, al tuturor oamenilor 
muncii din județul Argeș să 
exprim încă o dată profunda 
noastră recunoștință pentru 
înalta cinste pe care ne-ați fă
cut-o prin participarea dum
neavoastră Ia sărbătorirea Zi
lei recoltei. Vă mulțumim, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru cu
vintele calde și îndemnurile pe 
care ni le-ați adresat, pentru 
indicațiile de inestimabilă va
loare pe care ni le-ați dat și 
cu acest prilej. Vă asigurăm 
că organizația județeană de 
partid, toți oamenii muncii din 
județ se vor mobiliza mai e- 
nergic pentru a îndeplini 
neabătut sarcinile ce ne re
vin în toate domeniile pentru 
a răspunde prin muncă res
ponsabilă grijii și atenției de 
care ne bucurăm din partea 
partidului, a dumneavoastră 
personal.

Din adîncul inimilor noastre, 
al tuturor celor ce trăiesc și 
muncesc în Argeș, vă adresăm 
dumneavoastră, cel mai iubit și 
respectat fiu al poporului ro
mân, urarea fierbinte Să trăiți 
întru mulți ani, mult stimate 
și “■ iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. spre binele și feri
cirea patriei și poporului, spre 
gloria și măreția României 
socialiste !

Intr-o atmosferă de vibrant 
entuziasm, din mii de piepturi 
izbucnesc urale pentru partid, 
pentru secretarul său general, 
pentru patria noastră socia
listă.

PUTEREA FIZICĂ ESTE PREPONDERENTĂ ACUM Șl ÎN HANDBALUL FEMININ
Anchetă internațională in rindui tehnicienilor prezenți La ..Troieni Carpa(i“
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de a XVII-a ediții a „Trofeului Carpați*,  a unor re
ne-a permis realizarea unei anchete. întrebările a-

Prezența la Brăila, cu ocazia celei 
putați tehnicieni ai handbalului feminin 
dresate :

1. CE A ÎNSEMNAT PENTRU ECHIPA DV EDIȚIA BRĂILEANA A „TROFEULUI CARPAȚI*?  | 

sTcE ESTE NOU IN HANDBALUL FEMININ î |
3. CARE ESTE OPINIA DV ASUPRA EVOLUȚIEI NOII ECHIPE A ROMÂNIEI ? |

g

g
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lată răspunsurile primite :
PETER KRETZSCHMAR — 

antrenorul echipei R. D. Ger
mane, campioană a lumii :

1. Ultima verificare înaintea 
campionatului mondial. Echipa 
noastră „merge", are ritm. Pro
blema principală este : cum o 
vom menține la nivelul acestei 
înalte forme sportive pină la 
startul C.M. ?

2. A crescut ponderea tehni
cității și, în mod deosebit, a 
calităților fizice ale jucătoare
lor. Handbalul se joacă acum 
mai repede, mai exploziv, este 
mai frumos, mai spectaculos, 
mai valoros.

3. Nu trebuie judecat totul 
după meciul cu noi, cînd echi
pa dv a fost emoționată, cris

pată. Ea a avut evoluții bune 
in compania celorlalte formații. 
La campionatul mondial și — 
mai ades la fete — totul este 
posibil...

VLADIMIR VORONIN — an
trenor al echipei U.R.S.S. :

1. A fost o verificare a tine
relor noastre jucătoare în com
pania unor reale forțe ale 
handbalului mondial.

2. Handbalul feminin a cîști- 
gat în viteză ca urmare a unei 
mai bune pregătiri atletice a 
jucătoarelor.

3. Echipa României are mul
te probleme. Cunoscând însă 
forța handbalului românesc, 
cred că vor fi găsite rezolvă
rile cele mai bune.

BOGDAN MARGAN — căpi
tan federal (Iugoslavia) :

1. Verificarea noii generații 
de jucătoare, adică a viitoarei 
reprezentative de handbal a
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Iugoslaviei. Comportarea ei a 
fost încurajatoare, multe din
tre handbaliste dovedind certe 
perspective.

2. Acum sînt preponderente 
puterea fizică și viteza. Astfel 
stlnd lucrurile, R. D. Germană 
joacă mai bine decît la C.M. 
de la Kiev, iar celelalte repre
zentative mai slab.

3. Valoarea actualei repre
zentative a României este mai 
scăzută, deoarece după opinia 
mea schimbul de generații nu 
s-a făcut la timp. Echipa do
vedește însă putere și cum pu
terea este acum primordială...

BODOG TOROK — antreno
rul reprezentativei Ungariei :

1. O utilă verificare (mai ales, 
pentru tinerele noastre jucă
toare, care trebuie să intre în 
mecanismul echipei) la capătul 
căreia am constatat suficient 
de multe carențe. Mai bine 
acum decit la C.M.

2. Fe primul plan se situează 
forța care a înlocuit în bună 
parte preocuparea pentru teh
nică și tactică. Sînt avantajate 

echipele R. D. Germane și 
U.R.S.S., care au jucătoare cu 
gabarit și o pregătire fizică su
perioară.

3. Actuala echipă a României 
muncește mai puțin pentru a 
ajunge la goi. cu rezultate mai 
bune. înainte erau 3-4 super- 
jucătoare (Cojocaru, Arghir, 
Sos), dar acum sînt cel puțin 
opt care, chiar cu numai 50 la 
sută din valoarea celor aminti
te, reușesc mai bine să forme
ze o echipă. Și țelul, acesta 
este. Păcat că grupa prelimi
nară a C.M. este atît de tare. 
Nu este însă imposibil ca echi
pa României să răzbată pină 
la J.O.

★

Evident, a XVII-a ediție a „Trofeului Carpați" a însemnat 
un excelent prilej de verificare a unor echipe. Unele și-au 
estimat valoarea înaintea campionatului mondial, altele au 

avut în vedere viitorul, adică J.O. ’80 și C.M. ’82. A fost in
teresantă această verificare mai ales în conjunctura in care pu
terea, forța fizică devin preponderente în handbalul feminin. So
cotim însă că fac bine acei antrenori care susțin — Ia același 
nivel — instruirea tehnică și tactică. Măiestria nu va putea fi 
învinsă, după opinia noastră, niciodată numai de forța fizică.

Echipa României a trecut și mai trece încă prin momente grele. 
Campionatul mondial vine cu un an prea devreme, adică în mo
mentul în care noua generație n-a ajuns încă la plenitudinea 
mijloacelor tehnice de exprime, la acea omogenitate necesară 
marii performanțe. Ea are — este și opinia majorității tehnicie
nilor _ șanse de a ajunge la Olimpiadă, dar acestea pot fi fruc
tificate numai printr-o laborioasă activitate în zilele care ur
mează, printr-o evoluție Ia C.M. care să poarte amorenta abne
gației si entuziasmului.

Hristache NAUM

FRANCISC SPIER — antre
nor al echipei României :

1. Ne-am verificat echipa de 
bază și principalele rezerve. 
Mai avem multe de făcut : rea
lizarea constanței în evoluția 
echipei, evitarea greșelilor din 
atac, care au repercusiuni gra
ve în apărare ș.a.

2. Noutatea constă in conju
garea forței fizice cu resursele 
tehnico-tactice.

3. Echipa a manifestat ascen
dență valorică în primele trei 
Zile, apoi a capotat — și 
n-avem nici o scuză pentru în- 
frîngerea suferită în meciul cu 
R.D. Germană — pentru ca in 
final să revină, să facă de 
fapt cel mai bun joc al său. 
Cred eă ne vom califica pentru 
J.O.



Finalele campionatelor n a f i o naI e fi ale „D ac i a d ei" la box

S. CUJOV-C. HAJNAL, UN NOU „CLASIC" AL GALELOR NOASTRE
...DAR Șl UNELE MECIURI DE DUZINĂ!
• 200 dc partide pentru 11 campioni# sportivii de Ia Dinamo $1 steaua 
au dominat competiția # Doar o singura victorie înainte dc limită

ALEXANDRU TUREI 
(Voința Cluj-Napoca)

Peste 7000 de spectatori, fideli iubitori ai pugilatului, 
au fost prezenti ieri la Palatul sporturilor si culturii 
din Capitală pentru a viziona ultima reuniune a com- 
petiției-maraton, care a reunit 211 pugiliști — fina
lele campionatelor naționale și ale „Daciadei*  Ia box. 
Gala de închidere a adus în ring boxeri din 7 județe 
(Cluj, Caraș-Severin, Argeș. Constanța, Prahova, Ga
lati, Mehedinți) și, firește, din municipiul București.

ADMIRABILA FINALA CLUJEANĂ

REZULTATE TEHNICE
Semimuscâ : Al. Turei b.p. (3-2) I. Boboc.
Muscă : Gh. Goviei b.p. (5-0) M. Vișan.
Cocoș : T. Dinu b.p. (3—2) F. Ibraim.
Pană : T. Cercel b.p. (5-0) Gh. Oțelea.
Semi ușoară : D. Ilie b.p. (5—0) T. Tudor.
Ușoară : S. Cuțov b.p. (5-0) G Hajnal. 
Semimijlocie : I. Budușan b.p. (4-1) G Hoduț
Miji, mică : N. Chioveanu b.p. (4—1) V. Girgavu. 
Mijlocie : V. Silaghi b.p. (5-0) P. Istrate.
Semigrea : G. Donici b.p. (5—0) D. Văleanu.
Grea : I. Cernat b.ab. 2 D. Căpățină.

GHEORGHE GOVICI 
(Steaua)

Dispută excelentă in par
tida inaugurală! „Semimuș- 
tde*  Alexandru Turei (Vo
ința) șl Ion Boboc (A.S.A.) 
au realizat o confruntare 
de un nivel tehnic șl spec
tacular deosebit de ridicat. 
Finala clujenilor a început 
într-un ritm susținut, încă 
din primele secunde ale 
meciului, și a continuat în 
același mod pină la gongul 
final. Dacă Turei ne-a o- 
bișnutt cu asemenea evo

luții, tânărul elev al lui 
Iosif Mihalik a fost o ade
vărată surpriză. Schimburi 
de lovituri rapide șl dare, 
eschive și deplasări deru
tante, luptă la toate distan
țele. iată ta dteva cuvinte 
caracteristica acestui meci. 
Intîlnirea a fost extrem de 
echilibrată șl numai car
tea de vizită a lui Turei 
i-a determinat pe 3 dintre 
cel 5 judecători sâ-1 acorde 
decizia de învingător.

apărat destul de atent și a 
răspuns cu numeroase lo
vituri. directe, anihillnd tac
tica lui Hajnal. Echilibrul 
luptei s-a menținut doar 
in primele trei minute. In 
rundul 2, dinamovistul a 
lovit mai mult și mal pre
cis, pe măsură ce forțele 
adversarului său erau ta 
evidentă scădere. Intr-un

final dominat cu autoritate 
de Station Cuțov, partida 
s-a încheiat cu victoria ca
tegorică a acestuia. Hajnal 
mulțumlndu-se că a scăpat 
de o înfrtngere înainte da 
limită. Oricum, un nou 
„clasic*  al galelor noastre 
în perspectivă, după C. 
Cuțov — P. Dobrescu...

SIMION CUȚOV 
(Dinamo)

ION BUDUȘAN 
(Metalul Buc.)

TITLUL MULT AȘTEPTAT

UNDE SINT DOBRESCU, AMBRUȘ, C1UCA,

GRUIESCU ?

La categoria muscă, am 
urmărit o finală în ritm 
de vals : Gheorghe Goviei 
(Steaua) șl Marin Vișan 
(Metalul Bocșa) s-au an
grenat rareori in faze de 
box adevărat (parcă erau 
sportivi de categorie 
grea..,), mulțu m indu - se cu 
execuția unor lovituri izo
late. Pentru un plus de 
insistență în final, Goviei

a cucerit titlul de cam
pion, performanță onoran
tă pentru el și antrenorul 
său, Gheorghe Flat. Dar 
cel prezenți s-au gîndtt cu 
nostalgie la finalele de 
altădată ale acestei catego
rii, care aduceau tn ring 
boxeri, ca Mircea Dobrescu, 
Francise Arnbruș, Constan
tin Clucă sau constantin 
Grulescu...

Campionul semimijlocll- 
lor, cornel Hoduț (Rapid), 
a fost obligat să coboare 
învins treptele ringului ta 
fața metalurgistului bucu- 
reștean Ion Budușan, 
sportiv puternic, cu o pre
gătire fizică superioară. De 
ctțlvă ani candidat la titlu, 
elevul lui Constantin An
ton. venit de la o catego
rie inferioară (ușoară), s-a 
dovedit capabil să învingă 
adversari redutabili, așa

DECIZIE : K.O.

cum a făcut șl ta sfertu
rile de finală, etnd l-a eli
minat pe ion Vladimir. 
Deși a fost numărat în re
priza secundă, în urma ți
nui croșeu de stingă re
cepționat tn bărbie, ei a 
avut resurse să revină șl
— intr-un final dramatic
— să puncteze mai dea și 
mai precis, aceasta șl pe 
fondul scădem capaci
tății de luptă a rapldistu- 
lul.

...LA PUNCTE I

NICOLAE CHIOVEANU 
(Litoral Mangalia)

O PARTIDA PREA LINIȘTITA

TEODOR DINU 
(Dinamo)

La „cocoș", categorie re
cunoscută pentru dănamism 
și spectaculozitate, am a- 
sistat la o tn ti tai re prea 
calmă, prea liniștită, între 
Teodor Dinu (Dinamo) și 
Faredin Ibraim (Farul). 
Numai câteva sclipiri ale

dinamovistului in repriza, 
secundă, când a punctat 
ceva mai eter cu directe 
și un-doi-ucL, au creat 
nota de superioritate pen
tru care Dinu — din nou 
campion — a fost declarat 
câștigător la limită ($—2).

MONEA iȘl VEDE ÎNCUNUNAT ELEVUL

T’TI • CERCEL 
(Dinamo)

„Penele" Gheorghe Oțe- 
lea (Dacia Pitești) și Titi 
Cercel (Dijiamo) au oferit 
celor prezenți o dispută 
interesantă, în. care cei mai 
muJți credeau că alonja 
piteșteanului II va ajuta să 
se impună în fața unui 
tînăr de 19 ani, mult mai 
scund decât el. Numai că, 
în ring, lucrurile s-au pe
trecut altfel. Deși cu bra
țe mai scurte. Cercel a

punctat permanent cu di
recte de stingă, în. timp ce 
adversarul său a lovit spo
radic, preferind croșeele 
largi, în speranța realiză
rii unui k.o. In aceste 
condiții, dinamovistul a 
câștigat clar (5—0) primul 
său titlu de campion la 
seniori, oferindu-i momen
te de mare satisfacție ce
lui care l-a inițiat în tai
nele boxului. Ion Monea.

Surpriză la categoria 
mijlocie mică ! Juniorul 
Vaslle Girgavu (Steaua), 
boxer cu lovituri necruță
toare, după victoriile cate
gorice obținute pină acum, 
era considerat de toți cei 
prezenți ca virtual cam
pion al categoriei. Dar pu
ternicul Nicolae Chioveanu 
(Litoral Mangalia) i-a fă
cut față cu sucoes stdtatu- 
lui, atunci când loviturile 
acestuia erau mai pericu
loase. Din rundul 2. Chio
veanu șl-a folosit mai bine 
alonja și sfătuit de antre
norul Victor Banu a por
nit la ofensivă. Dominat 
clar în ultima parte a me
ciului, Gîrgavu a recepțio
nat o puternică directă de 
dreapta (care l-a rănit la

arcadă) etnd mai era un 
minut de luptă. Spre sur
prinderea generală, arbitrul 
FI. Piroiu a început să nu
mere. dar la t s-a oprit, 
deși Gîrgavu. cu spatele, 
nu luase poziția pentru re
începerea luptei. După 
consultarea medicului, ar
bitrul a cerut continuarea 
meciului, decizie contrară 
regulamentului, care impu
nea consemnarea unul k.o. 
sau a abandonului, ta fi
nal, Chioveanu a primit 
verdictul de învingător la 
puncte (conform realității 
din ring), dar ne întrebăm 
ce s-ar fi întlmplat dacă 
în acest min-ut (neregula- 
mentar) al meciului Gîr
gavu ar fi reușit (și era 
posibil) să-l facă k.o. pe 
Chioveanu ?

TEHNICA A TRIUMFAT

Valentin Silaghi (Dina
mo) a avut de susținut o 
partidă destul de dificilă 
în compania gălâțeanului 
Pavel istrate. Superiorita
tea tehnică a dinamovistu

lui și-a spus in cele din 
urmă cuvîntul, Silaghi ob- 
ținlnd o meritată victorie 
(5—0) și titlul de campion 
al mijlociilor.

CAMPIONUL ȘI-A PĂSTRAT TITLUL ȘANSA I-A SUR1S Șl IN FINALA

Numai de puține ori plo
ieșteanul Titi Tudor (Pra
hova) a reușit să echili
breze disputa sa cu cam
pionul semiușorilor, Drago
mir me (Dinamo). La o 
astfel de tentativă. Hie l-a 
„contrat*  puternic, in run
dul s, Tudor s-a clătinat, 
dar arbitrul M. zamfirescu

DUPĂ G CUȚOV

n-a sesizat starea de difi
cultate în care se găsea 
ploieșteanul șl a lăsat lup
ta să continue. Lovit din 
nou. T-jdoc a fost trimis 
la podea șt ta sfirșit, nu
mărat Superior și tn ul
tima repriză, talentatul D. 
Ilie a rămas în posesia tit
lului de campion.

- DOBRESCU-

Meci lipsit de mijloace 
de exprimare a tehnicii 
Intre semigreii Georgică 
Donici șl Dumitra Vălea
nu. ambii de la Steaua. 
Lovind mal mult pe par
cursul primelor două re
prize. Donici a primit ver
dictul de învingător, dar

cei prezenți au regretat ab
sența din finală a unor 
sportivi mal valoroși, cura 
stnt Ion Gyorffl. (Dinamo) 
saa Costlci Chirac*  (B.C. 
Galați). eliminați prema
tur, mal eurtad de... arbi
tri decît de Donici.

UN ÎNVINGĂTOR SCONTAT

DRAGOMIR ÎUE 
(Dinamo)

Finala „ușorilor*  Station 
Cuțov (Dinamo) șl Carol 
Hajnal (Steaua) a început 
furtunos. Hajnal s-a lansat

încă din primele secunde 
în atacuri dezlănțuite, cău- 
tlnd, evident, un croșeu de 
stînga decisiv. Cuțov s-a

Tinărul Ion Cernat 
(Steaua) este noul cam
pion al greilor, după o

victorie înainte de limită 
obținută ta fața severinea
nului Dumitru Căpățină.

Mihai TRANCA și Paul IOVAN
Fotografii de Drogo; NEAGU

ION CERNAT 
(Steaua)

/ Săptămîna 
mânesc s-a

pugilismului ro- 
încheiat, ieri la 

prînz, cu cel de-al 200-lea 
meci, concurînd în amploare 
ultimul turneu olimpic. La 
capătul atitor meciuri se ca
de să apreciem „recolta" unui 
an. Datele statistice ne-ar 
îndemna să afirmăm eâ evi
dentul schimb de generații 
s-a materializat și în palma
res : numai doi campioni de 
anul trecut (Dinu și Ilie) 
și-au păstrat titlurile. iar 
cinci din proaspeții campioni 
(Goviei, Cercel, Silaghi, Do
nici și Cernat) nu au împli
nit, încă, 21 de ani. Acestora 
li se pot adăuga cei patru fi- 
naliști (Boboc. Vișan, Gîrgavu 
și Văleanu) tot atit de tineri. 
Proporția putea crește dacă 
ar fi fost prezenți la finale și 
tinerii de mare talent Daniel 
Radu și Constantin Ghindăoa- 
nu, pe care — din motive 
greu de înțeles — federația a 
preferat să-i trimită tocmai 
acum la un turneu în străină
tate ! Dacă global „recolta*  
poate fi considerată ca un re-

zultat al utirmării tinerilor, 
valoarea de detaliu impune 
observația că din punct de 
vedere tehnic nu toți cei ce 
au promovat în ierarhie re
prezintă elemente cu adevărat 
de perspectivă. Firește că fi-

Chiar dacă balanța palma
resului tinde să încline către 
„noul val“, sîntem obligați să 
menționăm faptul că în rîn- 
durile campionilor naționali și 
ai „Daciadei" pe 1978 figurea
ză și boxeri consacrați a că-

eiț el să devină selectiv, să 
se evite, pe de o parte, 
avalanșa nejustifîcată de 
sportivi la turneul final, 
iar pe de altă parte enorma 
cheltuială nervoasă atlț la 
boxeri, cit și la arbitri (a că-

UN BILANȚ SUB SEMNUL 
TINEREȚII CARE SE AFIRMĂ

naliștii Titi Cercel, Vasile 
Girgavu și Ion Boboc, sau 
medaliații Vasile Ciobanu, 
Nicolae Stoenescu, Ismail Aii 
și Viorel Vasile au calitățile 
și cunoștințele necesare pen
tru a progresa și așteptăm cu 
nerăbdare ca ei să confirme. 
Dar, jn același timp, e greu 
să dai notă de trecere unei 
finale juvenile în care „muș
tele**  Gheorghe Goviei și Ma
rin Vișan s-au mișcat cu în
cetinitorul.

ror superioritate pugilistică 
nu poate fi contestată; Ale
xandru Turei, Teodor Dinu, 
Dragomir Ilie, Simion Cuțov, 
Ionel Budușan sau Valentin 
Silaghi.

Multele ore petrecute în 
jurul ringului de la Palatul 
sporturilor, în cursul acestei 
săptămîni, impun reconside
rarea sistemului de disputare 
a ultimelor faze ale campio
natului de box, în așa fel In-

ror oboseală a cauzat uneori 
tiecizii eronate). Argumentu
lui că cei cîțiva selecționeri 
trebuie să treacă în revistă 
masa pugiliștilor seniori din 
țară i se poate opune contra- 
argumentul că ar fi mult mai 
ușor și mai ieftin ca tehnicie
nii vizați să se deplaseze ei 
la „zone*,  unde pot urmări o 
masă și mai amplă de spor
tivi. Dar pentru aceasta, fede
rația ar trebui să se decidă 
să accepte ideea — pe care

o susținem mai de mult, 
alături de numeroși antrenori 
— ca la faza de zonă să nu 
fie exceptat nici un boxer, 
independent de categorie, 
pentru ca treptele selecției să 
fie firești.

Apreciind prezența prepon
derentă în finale a reprezen
tanților marilor cluburi 
namo și Steaua), nu 
trece cu 

‘palidă la 
valoric al 
tor secții 
lă și din 
Constanța 
pomeni de județele care nu 
au reușit să promoveze nici 
un sportiv în turneul final...

Dincolo de lipsurile semna
late, există o pleiadă <Je ti
neri sportivi care — pe te
meiul unei munci stăruitoare, 
pasionate — pot constitui nu
cleul autentic al viitorului lot 
olimpic, chemat să apere 
prestigiul boxului românesc.

Victor BĂNCIULESCU 
Petre HENȚ

(Di- 
putem 

vederea contribuția 
ridicar s nivelului 
competiției a mul- 
de box din Capita- 
țară (Galați, Brăila, 
etc), fără a mai



DIVIZIA A, ETAPA A 10-a

F.C. BAIA MARE-4 PUNCTE AVANS!
9 Gloria Buzău realizează surpriza etapei © Chimia Rm. Vilcea 
campioanei © Dinamo și C.S. Tirgoviște, „remize**  prețioase in deplasare 

față-n față, campionii cu deținătorii Cupei

un punct pe terenu
O “Duminic

PROMOVATELE IMPUN RITMUL
divizionare B urcate 

_____ ___ _______ , nouă ATITUDINE în 
fotbalul nostru. O nouă STARE DE SPIRIT. Un nou mod 

de a considera meciurile de acasă și din deplasare. Un fotbal DE 
LUPTA, de angajament total. Divizionarele B de ieri nu se mul
țumesc să Joace „la ciupeală" pe terenuri străine, ele se bat fără 
nici o urmă de complexe cu „puterile cam fără glorie" — la această 
oră — așezate în fotoliile Diviziei A și le scutură și le răstoarnă 
de ți-e mai mare dragul...

După ce Gloria a zdrobit-o pe Steaua, campioana, la Buzău, 
pentru a învinge apoi pe Poli (Cupa U.E.F.A.) la Timișoara, iat-o, 
ieri, cîștigătoare în fața celeilalte Politehnici, chiar pe Copou ! Este 
un adevărat serial, care — ca și cel al echipei din Baia Mare ,— 
dovedește, intre altele, că jucătorii internaționali de ieri și antre
norii de azi Ion Ionescu și Viorel Mateianu au luat pulsul primu
lui campionat al țării și impun ei acum ritmul întrecerii. 
Inscriindu-se in „fluxul" tandemului Baia Mare — Buzău, iat-o $1 
pe cea de-a treia promovată, Chimia Rm. Vilcea, oonducind pe 
Ghencea pentru a fi în cele din urmă cu greu egalată de o... Stea 
fără nume, sau mai bine zis de o Stea care de peste o lună de 
iile se prezintă pe teren numai eu numele ! ? ! Nu-i prea intere
sează pe internaționalii steliști campionatul ? Iată o falsă „scuzi*  
care, și ea, mai mult acuză.

F. C. Baia Mare — marea simpatie a iubitorilor fotbalului 
nostru în această toamnă, autoarea unui joc nou, puternic, mult 
apreciat — a primit ieri un CADOU fără rost de la arbitrul de Li
nie Buzea. Ofsaidul lui Terheș s-a văzut și de la— București. Ma
teianu și elevii săi nu au nevoie de asemenea ajutoare in afara 
regulamentului, care nu pot decît submina o simpatie cucerită 
prin muncă multă și cinstită.

In final, cuvinte bune pentru Dinamo și pentru echipa lui Cu
man, fostul portar al naționalei arâtindu-ne — pentru a cita oară ? 
— că-și pune și acum, cu recunoscuta-i virtuozitate, candidatura 
pentru postul de viitor portar al „ll“-lui reprezentativ.

Marius POPESCU

Este evident pentru toată lumea, fostele 
în prima divizie au PROMOVAT și o

REZULTATE TEHNICE
— Dinamo
— Olimpia
— Sportul studențesc
— Gloria Buzău
— Chimia Rm. Vilcea

CLASAMENTUL
Jiul
F. C. Bihor 
S. G Bacău 
Politehnica lași 
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș - G S. Tirgoviște 
F. C. Baia Mare
F. G Argeș 
U. T. Arad

- Universitatea Craiova
- Corvinul
— Politehnica Timișoara

ETAPA VIITOARE (5 noiembrie)
C. S. Tirgoviște 
Olimpia 
Universitatea Cv. 
Gloria Buzău 
S. C. Bacău 
Dinamo
Corvinul
Sportul studențesc 
Jiul

1-1 (0-1)
1-0 (1-0)
4-1 (1-0)
1-3 (1-2)
1-1 (0-1)
0-0
1-0 (0-0)
2-0 (0-0)
1-0 (1-0)

— Politehnica lași
— F. G Baia Mare
— Steaua
— Chimia Rm. Vilcea
— F. G Bihor
— Politehnica Timișoara
— A.S.A. Tg. Mureș
— U.T.A.
— F. C. Argeș

1. F.G BAIA MARE 10 8 1 1 15- 4
2. Steaua 10 6 1 3 21-13
3. F. C. Argeș 10 6 1 3 17-12

4-5. Dinamo 10 4 3 3 14- 8
Univ. Craiova 10 4 3 3 16-10

6. Politehnica lași 10 4 3 3 8- 8
7. A. S. A. Tg. Mureș 10 4 3 3 13-14
8. U. T. Arad 10 4 2 4 15-12
9. Sportul studențesc 10 3 4 3 13-12

10. C. S. Tirgoviște 10 4 2 4 11-12
11. S. C. Bacău 10 4 1 5 9- 8
12. F. C. Bihor 10 4 1 5 13-16
13. F. C. Olimpia 10 4 1 5 10-13
14. Gloria Buzău 10 4 1 5 12-16
15. Jiul Petroșani 10 3 2 5 11-15
16. F. C. Corvinul 10 4 0 6 11-17
17. Chimia Rm. Vilcea 10 2 3 5 10-20
18. Poli Timișoara 10 1 2 7 5-14

BUTURUGA MICĂ" RĂSTOARNĂ//
Cine ar fi crezut că Gloria Buzău, 

această „buturugă mică", va răs
turna toate calculele pronosponiști- 
loc și — prin aceasta — „buturuga 
mate*,  adică echipa ieșeană T Deși 
la drept vorbind. formația mai pu
țin experimentată, cea buzoiană, mai 
tăcuse mari isprăvi pînă acum, vezi 
victoria, detașată. asupra Stelei și 
succesul de la Timișoara. In legă
tură cu îniringerea studenților ie
șeni. unii spun că a fost eșecul apă- 
rării. alții al atacului. A fost și una 
și alta, dar nu trebuie omisă md

replica
uiți la ___ ___ _ ___  ___
* nu primi gol. Gloria s-a apărat 
exact (toți eomponențil săi s-au a- 
jutat unii pe alții), a conceput sim
plu acțiunile de contraatac, a lost, 
intr-un cuvint, disciplinată tactic in 
ambele laze ale jocului.

Ieșenii s-au situat din acest punct 
de vedere la polul opus, jocul lor

//
curajoasă a oaspeților ve- 

Iași nu numai cu gîndul de

JOC FOARTE GREU PENTRU LIDER
Derbyul etapei a corespuns ia 

bună măsură așteptărilor, *umi-  
zlnd — prin marea ambiție și dîr- 
zenie cu care ambele echipe și-au 
apărat șansele — o dispută echili
brată, plină de dinamism, dar, din 
păcate, în repriza secundă, și de 
tensiune. Așa cum era de prevă
zut, liderul a avut un meci foarte 
greu, poate cel mai dificil pe te
ren propriu în acest campionat. 
Lipsită de trei, titulari de marcă 
(Cămătaru. Bălăci și Marcu), e- 
ehipa craioveanâ a dat totuși — 
datorită îndeosebi experienței ei 
«uperioare de joc — o replică pu
ternică, prin care a menținut mul
te Treme (chiar pînă in final) sob
rul sub semnul egalității. Oaspe
ții l-au apărat foarte bine și au 
incomodat vădit elanul ofensiv al 
băimărer.ilor, a căror țesătură de 
pate nu a mai funcționat cu e- 
ceeași reușită din partidele- pre
cedente. Mai mult chiar, deși au 
ieșit ceva mai rar la atac decît 
era de așteptat, craiovenii s-au 
dovedit totuși suficient de peri
culoși, ratînd două imense ocazii 
de gol. Prima dintre ele încă în 
minutul 5, cînd Ia lovitura liberă 
executată de Beldcanu, de la cir
ca 20 m, mingea a lovit bara, și 
a doua în minutul 51, cînd — 
după o combinație cu Cirțu —

F. C. BAIA MARE - UNIVERSITATEA CRAIOVA 1-0 (0—0)
Stadion ,.23 August*  ; teren puțin alunecos ; timp închis ; spectatori

- aproximativ 20.000. A marcat : DEAC (min. 73). Șuturi la poartă : 
20-8 (pe poartă : 8-1). Cornere : 10-1.

F.G BAIA MARE : Ariau 7 - Borz 8, Condruc 6 (min. 66 Daac 7), Sa- 
bău 6, Molnar 7 - Radu Pamfil 8, Koler 7 - Sepi 7, Terheș 6, Roznai 6 
(min. 66 Dragomirescu 7), Mureșan 7.

UNIVERSITATEA : Lung 8 — Negrilă 6, Tilihoi, Ștefănescu 9, Purima 6
— Donose 7, Giolgău 6, Beldeanu 7 — Crișan 7, Cirțu 6, Ciobanu 6 (min. 
62 Ungureanu 6).

A arbitrat : C. Ghiță 6 ; la linie : Gh. Racz (ambii din Brașov) și, cu 
greșeli, M. Buzea (București).

Cartonașe galbene : SABĂU. DONOSE, TILIHOI și RADU PAMFIL.
Cartonașe roșii : TILIHOI.
Trofeul Petschovschi : 7. La juniori : 1-2 ((1-0).

Crișan a șutat destul de plasat, 
însă mingea (pe care tribunele o 
și văzuseră In plasă) a trecut ex
trem de puțin pe lingă poarta Iui 
Ariciu.

Desigur, superioritatea terito
rială a aparținut băimărenîlor, 
care — imprimînd un ritm foar
te alert jocului — In unele pe
rioade au dominat insistent, fără 
însă a reuși să-i depășească pe te
nacii lor adversari. Pentru că și 
atunci cînd gazdele păreau a fi 
pe punctul de a fructifica ocazii
le favorabile pe care și le crea-

ASEDIU LA POARTA IUI EFTIMESCU
JIUL - DINAMO 1-1 (0—1)

Stadion Jiul ; teren bun ; timp însorit, dar rece : spectatori - aproxi
mativ 6 000. Au marcat: BUCURESCU (min. 55), respectiv DINU (min. 7). 
Șuturi la poartă : 17—10 (pe poartă : 8—4). Cornere : 9—3.

JIUL : Cavai 7 — P. Nicolae 5 (min. 26 Rusu 7), Bădin 7, Ciupitu 8, 
P. Grigore 7 — Toma 7 (min. 57 Stoichiță 6), Mulțescu 7, Stoica 6 - 
Bucurescu 7, Dumitrache 5, Sălăjan 5.

DINAMO : Eftimescu 9 — Cheran 8, Sătmăreanu II 7, Ghiță 7, Lucuță 
6 — 1. Marin 6 (min. 60 Dragnea 6), Dinu 7, Augustin 6, - Vrînceanu 
Dudu Georgescu 6, 1. Moldovan 6.

A arbitrat : loan Rus (Tg. Mureș) 8 ; la linie : T. Balanovici (lași) 
Cr. Teodorescu (Buzău).

Cartonașe galbene : CIUPITU, RUSU, SĂTMĂREANU II, DRAGNEA. 
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 3-0 (1-0).

•
Dinamo a plecat cu un punct 

mare din Valea Jiului deși, 
dacă ar fi să discutăm după si
tuațiile și ocaziile de gol. Jiul tre
buia să plece la vestiare cu am
bele puncte. Bucureștenii au sur
prins formația locală în min. 7: 
la un corner executat de Vrîn
ceanu, DINU a reușit să se stre
coare și să reia uestingherit in 
poartă. în continuare, cu toate că 
Dinamo încearcă să stopeze ac
țiunile de atac ale gazdelor, fo
losind jocul la ofsaid, in min. 20 
și 21 notăm trei ocazii la activul 
Jiului. Primul care ratează este 
Bucurescu, apoi Ghiță „presat" de 
Sălăjan este obligat să trimită ba
lonul pe lingă poarta proprie, 
foarte aproape de autogol, pentru 
ca Toma să risipească și el o altă 
mare ocazie de egalare. Același 
Ghiță avea să se revanșeze în 
min. 32 la un „cap“ al lui Rusu, 
respingînd de lingă linia porții. 
Dinamo e „asediată" în careul mic ' 
ți doar Vrînceanu sau I. Marin 
reușesc citeva contraatacuri. în 
min. 40, o altă mare ocazie a Jiu
lui : centrarea de pe stingă a lui 
P. Grigore este deviată de Efti- 
mescu la Mulțescu, dar „capul"

seră nu l-au putut învinge totuși 
pe portarul Lung, excelent In in
tervenții, cum au fost, mai ales, 
cele din min. 16 (acordă corner la 
un șut puternic și plasat al lui 
Sepij și 13 (plonjon temerar la pi
cioarele lui Roznai, pătruns sin
gur în careul oaspeților).

Golul, extrem dc prețios, al 
victoriei liderului a căzut de-abia 
în minutul 73, fiind înscris de că
tre DEAC după o suită de faze pe 
cit de rapide, pe atît de confuze 
în careul oaspeților, care au dat 
naștere la discuții dintre cele mai 
contradictorii. Craiovenii au acu
zat că s-a comis henț Ia înscrie
rea golului, dar noi credem mai 
degrabă în varianta unui ofsaid 
— în faza premergătoare — pe 
care tușierul N. Buzea nu I-a 
semnalizat la timp. Păcat că după 
acest gol controversat craiovenii 
nu și-au stâpînit nervii și jocul a 
avut unele scene nesportive care 
au umbrit acest derby al etapei 
și care au dus la eliminarea de pe 
teren a lui Tilihoi.

Constantin F1RĂNESCU

7,

Și

acestuia trece peste poarta goală...
Repriza secundă avea să fie 

mai fierbinte, mai disputată, Di
namo țintind — și pînă la urmă 
reușind — cucerirea unui punct. 
Pentru acest punct, Dinamo a fă
cut totul, dar și Jiul a irosit mult 
prea ușor ocaziile sale de gol. 
Astfel, In min. 47, un șut al lui 
Rusu, la o învălmășeală în fața 
porții lui Eftimescu este respins 
cu capul de Cheran ; peste 4 mi
nute, un excelent șut-centrare al 
lui Mulțescu se îndrepta spre col
țul lung al porții, dar Sătmărea- 
nu II are inspirația să ridice pi
ciorul și să trimită mingea peste 
poartă. Meciul devine tot mai ner
vos, Jiul domină insistent, dar nu 
poate reuși nimic pînă în min. 55, 
cînd BUCURESCU, din careul 
mic, fructifică de la cițiva metri 
de poartă centrarea lui Sălăjan. 
în min. 67, Cheran respinge din 
nou din fața porții goale. E drept, 
dominarea Jiului a fost uneori ca
tegorică, dar în același timp și 
haotică, întrucît aproape toate ba
loanele mergeau spre centru, unde 
inalții apărători dinamoviști le-au 
respins cu succes.

Mircea TUDORAN

1
1
1
1

1
1
1
1
1

CARUL MARE"
OPRIȘAN (Ciobanu fiind 
realizat tot pe contraatac. „ 

La reluare gazdele își creează^ 
tuații bune. Pe un-ele le rate 
(minutul 47 — Romilă, minutul 
— Florean, din careu), pe altele 1 
oprit excelentul Cristian (min. 52 
57). Evident Politehnica nu s-a ai 
într-o zi bună și în min. 62 bu 
ienii au majorat scorul tot p

coauto

POLITEHNICA IAȘI - GLORIA BUZĂU 1-3 (1-2)
Stadion „23 August" ; teren excelent ; timp înnorat, răcoros ; spectat 

— aproximativ 8 000. Au marcat: RADU (min. 11 și 62), 
13) și OPRIȘAN (min. 45). Șuturi la poartă : 22-7 (pe 
Cornere : 11-3.

POLITEHNICA : Bucu 5 — Micloș 5, Anton 5, Ciobanu 
Nemțeanu 4), Mureșan 4 — Romilă 5, Simionaș 7, Florean 
nescu 4 (min. 63 C. Ionescu 4), Dănilă 4, Costea 4.

GLORIA : Cristian II 9 — Ivana 7, Nicolae 8, Simion 8, 
trache 7, Tulpan 8, Mircea 7 — Oprișan 8, Stan 7, Radu 9.

A arbitrat : Fr. Coloși 10 ; la linie : Gh. Dragomir și C. 
din București).

Cartonașe galbene : ANTON, SIMION.
Cartonașe roșii : COSTEA.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 7-2 (4-1).

fiind departe de disponibilitățile 
reale ale echipei. Prima „lovitură- 
s-a petrecut în minutul 11 : Stan l-a 
lansat pe RADU, Mureșan gafează 
și buzoianul Înscrie sec. După două 
minute DANILA egalează (Romilă a 
șutat. Cristian a respins in careu) 
și ieșenii domină, aleargă după vic
torie, dar Gloria va lua din nou 
conducerea prin golul frumos al lui

DĂNILĂ (m 
poartă : 8—

4 (min.
6 — Doru ,

Nan 7 — f

Giurgea (î

RADU (Ciobanu greșind din n 
Se fac schimbări în formația lo< 
dar ea este debusolală, dozării 
și fără forță fizică și morală. Spe 

’ ' ‘ mod sportiv 
au dezapr 
eliminat pe

vorii au aplaudat în 
Gloria, in final, și 
gestul lui Costea, 
lovirea lui Ivana.

Stelian TRANDAFiRESC

7, Lunca 7, I. Solor 
Botez 6 (min. 75 P

OASPEJII S-AU BUCURAT DOAR UN MINUT
S. C. BACAU - SPORTUL STUDENȚESC 4-1 (1-0)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp închis, friguros ; spectatori 
aproximativ 8 000. Au marcat: ANTOHI (min. 33), VAMANU (min. 
și 66), CARPUCI (min. 65), respectiv MUNTEANU (min. 52). Șuturi 
poartă : 19—9 (pe poartă : 8—4). Cornere : 6—1.

S.C. BACAU : Ursache 7 — Panaite 7, Catargiu
6 - Cărpuci 7, Soșu 6, Vamanu 9 — Chitaru 6,
6), Antohi 8.

SPORTUL STUDENȚESC : Moraru 6 — Tănăsescu 6, Ciugarin 4, Cazai 
Grigore 5 — Rădulescu 8, O. Ionescu 5, Șerbănică 6 — lorgulescu 
Munteanu 5 (min. 62 Stroe 5), Chihaia 6 (min. 70 Grosu 5).

A arbitrat : V. Topan 7 ; la linie : 1. Cimpeanu (ambii din Cluj-N8po 
și C. Szilaghi (Baia Mare).

Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 0-0.
• 11

O victorie foarte clară, care s-a 
conturat în partea a doua a me
ciului, Gazdele s-au comportat to
tal diferit în cele două reprize. In

UN PUNCT OBJINUT PRIN DISCIPLINA TACTICA
A.S.A. TG. MUREȘ - C. S. TIRGOVIȘTE 0-0

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp închis, friguros ; spectatori — 
aproximativ 7 000. Șuturi la poartă: 19-4 (pe poartă: 8-2). Cornere : 
11-1.

A.S.A. : Solyom 6 — Onuțan 6, Unchiaș 6, Ispir 6, Gali 6 — Varodi 6, 
Pislaru 5 (min. 70 Both II 5), Hajnal 6 — Fazekaș 6, Biro I 5 (min. 80 
Bozeșan), Fanici 6.

G S. TIRGOVIȘTE : Coman 9 — Gheorghe 7, Enache 7, Ene 7, Ale
xandru 7 - Furnică 7, Ștefănescu 7, Kallo 7 - FI. Grigore 7, Marinescu 6, 
Pitaru 6.

A arbitrat : O. Anderco (Satu Mare) 9 ; la linie : V. lacob (Oradea) 
și V. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene : ALEXANDRU, ONUȚAN, GHEORGHE, PITARU. 
Trofeul Petschovschi 7. La juniori : 3—1 (3—1).• ———

Echipa gazdă a pornit handicapată 
de lipsa iul BSloni a cărui mal ve
che accidentare la genunchi a reci
divat la încălzire. In aceste condiții, 
sarcina de coordonator a revenit lui 
Hajnal, dar intențiile lui nu s-au rea
lizat atît din vina lui dar mai ales 
a celorlalți coechipieri, care n-au 
știut să se debaraseze de marcajul 
strict al oaspeților. Cele două vir- 
furi, Fanici și Biro I, au încercat al
ternativ să realizeze străpungeri, dar 
defensiva tîrgovlșteană a fost promp
tă, respingînd calm mingile și con- 
traatacind periculos in citeva rinduri.

Treptat, treptat acțiunile gazdelor 
au căpătat un neindicat caracter in
dividual, ușurând astfel și mal mult 
misiunea celor din fața lui Coman. 
Dacă ritmul de joc, angajamentul 
fizic și dirza dispută pentru minge 
(uneori peste limitele regulamentare,

o.sancționate prompt de arbitrul 
Anderco, care nu s-a lăsat păcălit de 
unele căderi spectaculoase in careu, 
in special fie lui Hajnal) au fost a- 
preciabile, nu același lucru l-am pu
tea spune despre fazele de fotbal și 
implicit despre ocaziile de gol. Au 
fost destul de rare : cap, Biro (min. 
20) ; șut n. Grigore, reținut de Soly- 
om (min. 30) ; cap, Fanici la vtn- 
du. scos de Coman (mia. «) ; cap 
Hajnal, Coman repetă „numărul" 
(min. 83). Rezumind, se poate spune 
ci A.S.A., deși a dominat, n-a ma- 
n.Iestat luciditate. Exemplul cel mai 
elocvent, lovitura liberă indirectă de 
la 14 m din mm. 89, aefructlCcată. 
Fotbaliștii de la C.S. TJrgwiște au 
arătat dm nou că știu să se înca
dreze în disciplina tactică cerută de 
jocul în deplasare.

Adrian VASILESCU

prima au evoluat slab, s-au c 
plicat în acțiuni sterile, ui' 
că superioritatea teritorială 
șuturi la poartă nu înseamnă 
mic. Au condus cu 1—0, pi'Hțl 
Iul înscris în min. 33 în urma 1 
grave greșeli a lui Ciugarin. 
șutul fără șansă al lui Cărp 
fundașul bucureștcan a pus pi 
rul greșit și a deviat mingea 
ANTOHI, care a înscris de la

In partea a doua a mecii 
avea să se petreacă o neaștep 
schimbare în bine a băcăuan 
Ei au iuțit ritmul de joc, au ș 
mai mult la poartă și victoria 
surîs. Deși au jucat ceva mai 
după pauză, bucureștenii au 
totuși departe de posibilitățile 
Eforturile lui Rădulescu nu 
avut ecou în rîndurile celor 
colegi. In iureșul gazdelor, ap 
rea bucureșteană a greșit de< 
(mai ales lâ marcaj) și astfel 
de la Sportul studențesc nu 
bucurat decît un minut, atunc 
min. 52 cînd MUNTEANU, p 
tind de plasamentul greșit al 
rătorilor adverși, a înscris d 
9 m. Dar peste un minut v 
2—1, căci VAMANU (excel 
prestația lui) are inspirația 
suteze de la 15 m, pe jos la 
In min. 60, Chihaia ratează la 
lui Rădulescu, după Care vor i 
două minute de sprint irezii 
al gazdelor. Min. 65 : apăi 
bucureșteană este k.o.! Combi 
Antohi — Cărpuci — Vaman 
CARPUCI și ultimul înscrie 
lingă Moraru. Peste un minut 
MÂNU șutează fulgerător 
bară și fixează scorul la. 4—1. 
tohi, Chitaru și Panaite vor 
mari ocazii în final, iar Iorgu 
fmin. 89) va șuta în bară.

Constantin ALE



11-3.
Marin 5, Vigu 6 -
46 I. Gheorghe 6),

STEAUA - CHIMIA RM. VILCEA 1-1 (0-1)
Steaua ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 

marcat : ZAHIU (min. 55), respectiv SAVU (min. 37, din 11 m). 
poarta: 13-11 (pe poarta: 5-4). Cornere 

k : lordache 7 — Anghelini 6, Sameș 6, FI.

Pintilie 6, Savu 7,

• • •
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AMPIONII - DE NERECUNOSCUT.
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ri la |

A
Ion 5 (min. 32 A. lonescu 5), lordănescu 5 (min.

5 — Răducanu 6, Zahiu 6, Aelenei 5.
IMIA : Roșea 5 (min. 57 Pavel 6) — Basno 6,

5 6 — Iordan 5, Stan 5, Stanca 6 (min. 59 C. Nicoiae 5) — Teleșpan 
ca 6, Carabageac 7.
arbitrat : V. Tătar (Hunedoara) 5; la linie : M. Moraru (Ploiești) și 
ka (Deva).
rtonașe galbene : PINTILIE.
feu! Petschovschi r 9. La Juniori : 2-0 (1-0).

egalează pentru Steaua, rclutnd cu capul 
vu, Pintilie și FI. Marin.

[RVA ȘI-A FĂCUT DIN NOU DATORIA
F. C. ARGEȘ - F. C. CORVINUL 2-0 (0-0)

dion 1 Mai : teren bun ; timp frumos, dar rece ; spectatori aproxi- 
7 000. Au marcat : MOICEANU (min. 64) și RADU II (min. 90). Șu- 

poartă : 23-2 (pe poartă 10-2) ; Comere : 11-4.
. ARGEȘ : Speriatu 7 - Moisescu 7, M. Zamfir 7, Stancu 7, Ivan 7 
ivescu 7 (min. 46 Moiceanu 8), Iovănescu 7, Toma 7 - Dobrin 8, 
II 7, D. Nicoiae 7.

C. CORViNUL : Bologan 7 — Bucur 7, Gălan 6, Merlă 7, Bogdan 6 
gelescu 7, Dumitriu IV 6, Economu 7 — Văetuș 6, Șurengnin 5 (min. 72 
r 5), Nicșa 5 (min.'77 Georgescu).
arbitrat Gh. Re te ian (București) 8 ; la linie : V. Ciocilteu (Craiova) 
Fediuc (Suceava).
onașe galbene : DUMITRIU IV

feul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (2-0).

Suporterii fideli ai campionilor au 
venit să savureze un scor-fluviu, așa 
cum îi obișnuise cândva echipa fa
vorită ori de cite ori îruîlnea o echi
pă mai modestă. In cele din urmă, 
însă, acești suporteri au rămas doar 
cu convingerea că e greu să găsești 
în trecutul imediat al echipei un joc 
de o factură mai modestă... Această 
convingere este întărită de jocul hao
tic al întregii echipe, de pasele în 
contratimp, de demarcările ineficace, 
de insistența cu care înaintașii ste- 
liști au căutat să despice firul în 
patru. Rezultatul de egalitate (rari
sim, desigur, pe buletinele de pro
nosport), este pînă la urmă echita
bil. Steaua ar fi. putut cîștiga dacă 
ar fi avut ceva mai multă șansă la 
cele două bare ale lui Răducanu 
(min. 19 și 65) și la formidabila oca
zie a iul Iordănescu (min. 39), când 
internaționalul a ezitat să transforme 
de la numai 2 m ! ! Pe de altă parte. 
Chimia poate invoca marile sale o- 
cazii din partea a doua a jocului, 
cînd ,,zborul- lui Carabageac spre 
poartă a fost tâiat de Anghelini cu 
prețul agățării tricoului, la cfțtva me
tri de careu, și de șutul aceluiași 
Carabageac (min. 80), care s-a deta
șat In finalul meciului.

steaua a avut, in mod firesc, su
perioritatea teritorială, a „cărat" — 
acesta este termenul — destule mingi 
spre poartă, dar echipa e prea mult 
axată pe jocul fostelor aripi (Trai 
*1 Zamfir), pentru a putea tace tre
cerea la un joc combinativ care e 
peu de asigurat în cadrul tendințe
lor individuale ale lui lordănescu și 
Răducanu. In absența săgeții (Trot) 
șt a arcului (Dumitru), Steaua n-a 
mai jucat nimic, limitmdu-se ta 
principal, ca desfășurare tactică, la 
acțiunea de goi (min. 5S), etnd o pă
trundere în profunzime a lui FI. Ma
rin a fost urmată de o pasă spre 
L Gheorghe, de centrarea acestuia și 
de „capul" lui ZAHIU care marchează, 
pe lingă Roșea, neatent. Scorul fu
sese deschis în min. 37, de SAVU. 
care a transformat penalty-ul acor
dat pentru faultarea lui Coca, după 
ce, in min. 16, arbitrul V. Tatar re
fuzase oaspeților un penalty mai 
clar...

loan CHIRILA

e F. C. Argeș și Corvinul 
existat decît egalități I Toate 
patru meciuri disputate în 
două campionate precedente, 

formația hunedoreană ac-
ă în Divizia A, s-au înche- 
edecis ți spre un rezul- 
semănător se părea că se 
ptă și partida de simbătă 

stadionul piteștenilor. E- 
antrenată de Ilie Savu și

s Vlad se apăra cu întregul 
. Bologan, Angelescu, Gălan 
rlă căutau să rezolve cit 
simplu „problemele" create 

geșeni în suprafața lor de 
psâ, stopînd deciși fiecare 
e construită de Dobrin, Io- 
u, Radu II, Moiceanu, Toma. 
venit minutul 84 și caste- 
vise al oaspeților s-a prâ- 

brusc sub presiunea sufo- 
a unei echipe care nu voia 

xegțe ideia... tradiției ega- 
r: Iovănescu l-a deschis

1 pe Doru Nicoiae, acesta a 
balonul spre colțul careului 

e unde MOICEANU, deși 
t de Gălan, I-a deviat in 
erutindu-I pe Bologan. Mar- 
„rezerva-șoc“ a echipei ar

și-a făcut din nou și pe 
ydatoria. așa cum și-a fă- 
și în meciurile cu Pa- 

aikos și C. F. Valen- 
celași jucător a ratat ime- 

mare ocazie dintr-o pozi- 
it mai comodă decît cea din 

deschis scorul, dar în ul- 
minut F. C. Argeș și-a mă- 
ntajul, marcind un gol pe... 
itac, acțiune lansată de 
. purtată in viteză de Doru 

e ți finalizată cu singe rece 
DU II : 2—0, un scor mai 

raportului de forțe de pe 
Pentru că F. C. Argeș a 
t timpul la cîrma jocului, 
iarăși mult, mai ales în 
secundă, pe parcursul că- 

au încercat și cîteva sche- 
tice prin care să se desfacă

ILTATELE CONCURSULUI
SPORT DIN 29 OCTOMBRIE

1
X

1
1
2

X
X 
X
1
1
1
1

________ _ X
DE ClȘTlGURl :

Baia Mare — Univ Cv. 
Petroșani — Dinamo 
Bihor — Olimpia S.M. 
Bacă-u — Sportul stud.
Iași — Gloria Buzău

caua — Chimia Rm, V. 
S.A Tg. M. - C.S. Tlrg. 
logna — Juventus 
tanzaro — Roma

— Lanerossi Vicenza
— Fiorentina

apoli — Atalanta 
rino — Intemazionale

TOTAL _ 2__________
LEI. din care 51.110 lei, report

1.
EXTRASE LA TRAGE- 
2 DIN 29 OCTOMBRIE 

1978
I : 40 52 34 1. Extrage-

53 5 38 68. Extragerea a
27 5 7 30. FOND TOTAL DE 

URI : 548.054 lei din care
report la categoria 1.

OTO

apărarea supraaglomerată a unei 
echipe care n-a avut forță în 
atac, deși ar fi putut și ea să în
scrie în min. 4, 28 și 70 prin 
Economu, Angelescu ți Văetuș. 
Aceste trei atacuri ale hunedo- 
renilor au pus in dificultate apă
rarea „Argeșului" care, miercuri, 
la Valencia, va trebui să se con
centreze la maximum pentru a nu 
avea surprize neplăcute. Victoria 
piteștenilor (care pleacă azi In 
Spania), chiar dacă a fost 
obținută in extremis, este meri
tată pe deplin.

Laurențîu DUMITRESCU

F.C. Brăila
F.C.M. Galați

A marcat Telegraf (min.
I.C.I.M. Brașov 
CONSTRUCTORUL lași

Realizatorii golurilor : 
(min. 3 și 51). Funcștein 
și Ghileanu (min. 35). 
Fasulă (min. 60).
TRACTORUL Brașov 
NITRAMONIA Făgăraș

A înscris chloreanu (min.
MUSCELUL Cimpulung 
C.S.M. Suceava

Au marcat : Păun (min. 
chie (min. 62) — autogol 
(min. 85) pentru gazde. 
Prepeliță (min. 10).
MINERUL Gura Humorului 
STEAGUL ROȘU Brașov

A înscris cioriia (min. I 
VIITORUL Vaslui 
OLTUL Sf. Gheorghe

Au marcat : Spirea 
Alexandru (min. 61).
RELON-CEAHLĂUL P. 
PROGRESUL Brăila

Au înscris : Șoiman (min. ST). Miia 
(min. 63 — din 11 m) și. respectiv 
Pîrlog (min. 89).
PORTUL Constanța 3 (1)
DELTA Tulcea 1 (0)

Golurile constântenilor le-a mar
cat Nedelcu (min. 30, 51 și S3). Iar 
pentru tulceni a marcat ** ’
(min. 70 — din 11 m).
VICTORIA Tecuci 
F.C. Constanța

Au marcat : Rusu (min. 
și, respectiv Drogeanu (min. 14).

Relatări de la : P. Mateoiu, 
Gruia, M. Florea, 
ruș, V. Secăreanu, Tr. 
Enache și D. Bolohan.

ETAPA VIITOARE (5 
F.C.M. Galați — I.C.I.M. 
toria Tecuci — Minerul 
rului, Progresul Brăila 
torul Iași, Portul Constanța — C.S.M. 
Suceava, Oltul Sf. Gheorghe — Trac
torul Brașov Delta Tulcea — Relon 
Ceahlăul Piatra Neamț, Steagul roșu

NOROC CU „SPECIALISTUL" BROȘOVSCHI!
U.TA. - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1—0 (1-0)

Stadion U.T.A. ; teren excelent ; timp cu soare, dar cu vînt rece ; spec
tatori — aproximativ 10 000. A marcat: BROȘOVSCHI (min. 26). Șuturi la 
poartă : 9—9 (pe poartă : 5-5). Cornere : 3—4.

U.T.A. : Jivan 6 — Bitea 6, Kukla 6, Gașpar 5, Giurgiu 6 — 
(min. 79 Gali), Schepp 5, Broșovschi 7 ~ -----
(min. 63 Tamaș 6).

POLITEHNICA: Catena 7 — Nadu 6, Vișan 7, Mehedințu 6, Bama 
- Roșea 6, Dembrovschi 6, Șerbănoiu 5 (min. 73 Giuchici 6) — Anghel 
(min. 79 Volaru), Floareș 6, Petrescu 7.

A arbitrat : S. DrâguHci (Drobeta Tr. Severin) 8 ; la linie : R. Stincan 
A. Jurja (ambii din București).

Cartonașe galbene : SCHEPP.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-0 (1-0).

Vaczi
Cura 7, Domide 7, Coraș

T

5
5

6
5

Meciul U.TA. — Politehnica Ti
mișoara se bucură de tradiția unor 
întreceri frumoase, de mare dis
pută, cu schimbări spectaculoase 
de scor, cu victorii multe, uneori 
in ultimele secunde. Din neferi
cire, cel de simbătă. de la Arad, 
a Scut excepție de la regulă... 
Combatantele ni s-au părut con
tractate. exagerat de prudente, 
stare care poate ti oarecum expli
cabilă numai pentru timișoreni. 
Am tot spera: că situația aceasta 
va dispare după perioada de start 
N-a fost așa... Nivelul scăzut al 
întrecerii s-a menținut pînă la 
Cuierul final, greșelile tehnice, lip
sa de forță a liniilor de atac și 
absența fazelor de poartă repre
zintă cele mai supărătoare defi
ciențe. Victoria gazdelor, materia
lizată în min. 26, se datorează pri
ceperii și abilității vechilor titu
lari Broșovschi și Domide, care 
au fructificat lovitura liberă indi
rectă acordată pentru obstrucție 
asupra ultimului. Domide a trimis 
scurt balonul lui BROȘOVSCHI și 
acesta, de la aproximativ 22 m. a 
șutat puternic și precis în* colțul 
din stingă, jos, al porții lui Cato-

na. Lovitură imparabilă după opi
nia noastră.

Pînă la gol, am notat situațiile 
din min. 8 — acțiune Roșea — 
greu oprită de Jivan ; din min. 22 
—- șut-cenirare Roșea respins în... 

Jivan. După lovitura-ca- 
lui Broșovschi, de men- 

atacul timișorean din 
încheiat cu un șut puter- 
lingă bară, expediat de

bară de 
tapult a 
ționat 
min. 35, 
nic, pe 
Nadu.

A doua repriză s-a arătat și 
mai săracă in faze de poartă. No
tabile doar lovitura liberă execu
tată tot de „specialistul" Bro- 
țovschi (min. 55), excelent blocată 
de Catena, ezitarea tânărului Ta
mas (min. 65) la o greșeală a de
fensivei timișorene și lovitura de 
cap a lui Petrescu (min. 72) care 
încheia singura acțiune cursivă a 
oaspeților. U.T.A. s-a arătat mai 
mult preocupată de menținerea 
fragilului avantaj și s-a văzut do
minată in lungi perioade. Este și 
motivul, sprijinit și de cifrele din 
caseta tehnică, care ne determină să 
apreciem că un rezultat de egali
tate ar fi reprezentat mai exact 
situația din teren.

Eftimie IONESCU

DOMINARE CATEGORICA, VICTORIE LA LIMITĂ
F. C. BIHOR - F. C. OLIMPIA SATU MARE 1-0 (1-0)

Stadion F.C Bihor; teren foarte bun ; timp noros ; spectatori — apro
ximativ 7 000. A marcat: KUN II (min. 11). Șuturi la poartă^ 21—1 (pe 
poartă : 11-1). Comere : 11-1.

F.C. BIHOR : Vîdac 7 — Noghi 7, Bigcn 8, Zare 8, Kiss 7 — M. Marian 
6 (min. 62 Fildan 6), Naom 8 (min. 87 F. Pataki), Ghergheli 7 - Lupău 
7, Kun II 8, Georgescu 7.

F.C. OLIMPIA : Haralambie 8 — V. Mureșan 6. Smarandache 8. Motel, 
Popa 6 — Marcu (min. 13 Helvei 6), Hațeganu 6, Kaiser 5 - Stețca 5 
(min. 65 Goia 5),.Z. Pataki 6, Both I 6.

A arbitrat : 1. Chilibar 8 ; la linie : FI. Anuțescu (ambii din Pitești) și 
I. Igna (Arad).

Cartonașe galbene : MATEI.
Cartonașe roșii : MATEI.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 6-1 (3-1).

• >>l I ........
Orădenii și-au impus punctul de 

vedere încă din primele minute 
de joc.

In min. 11 o frumoasă acțiune o- 
fensivă a localnicilor s-a încheiat 
cu unicul gol al meciului : Gher
gheli, de pe linia de 16 m, a șu
tat năpraznic, debutantul Hara-

lambie a respins balonul și KUN 
II, pe fază, l-a introdus în plasă. 
In min. 15, F.C. Bihor a fost la un 
pas de majorarea scorului : Geor
gescu a făcut o cursă pe extremă, 
a centrat și Lupău a reluat în ba
ră ! în continuare, gazdele au do
minat perioade îndelungate, Kiss

(min. 21), M. Marian (min. 24), Za
re (min. 47) și Lupău (min. 49) au 
încercat vigilența lui Haralambie, 
Insă acesta a rezolvat cu succes 
situațiile critice. Cu 16 minute 
Înainte de final, sătmărenii au ră
mas în zece jucători : Matei l-a 
oprit pe Kun II, care trecuse de 
apărătorii adverși, ținîndu-1 de 
mină și astfel a primit cartonașul 
roșu (cartonașul galben II primise 
în min. 25 pentru joc dur). Finalul 
a fost fierbinte, orădenii încercînd 
majorarea scorului, Insă portarul 
Haralambie a avut intervenții 
foarte bune. Așa' s-a întîmplat în 
min. 75, cînd a deviat în corner 
șutul puțernic al lui Kun II, de 
la 18 m, în min. 84 Ghergheli, 
singur de la 8 m, n-a putut in
troduce mingea în plasă fiindcă 
portarul sătmărean a intervenit 
din nou sigur ; în min. 89, din nou. 
Kun II a șutat puternic însă și 
de data aceasta Haralambie a 
plonjat eficace.

Pompiliu VINTILĂ

RULMENTUL ALEXANDRIA, NOUL LIDER AL SERIEI A ll-a
Brașov — F.C. Constanța, Muscelul 
Cimpulung — FC- Brăila, Nitraxnonia 
Făgăraș — Viitorul

1. F.OM. GALA]!
2. Steagul rofu B».
3. F.G Constanța
4. Viitorul Vaslui
5. C3.M. Suceava
6. F.C. Brăila
7. Muscelul C-lung 
I. I.CJ.M. Brașov 
9. Tractorul Brașov

Constructorul lași 
Relon Ceah. P. Neamț 11 
Minerul G. Hum. 
Oltul Sf. Gh. 
Victoria Tecuci 
Portul Constanta 
Nitramonia Făgăraș

10.
11.
12.
13.
14.
ÎS.
14._________
17. Delta Tulea
18- Progresul Brăila

Vaslui.

11 
11 
ii 
ii 
11 
ii 
ii 
11 
ii 
11

11
11
11
11
11
11
11

SERIA A ll-a

I 0 
7 0 
4 2 
7 0

14
14
14
14
13
13

17- •
18- 10 
16-10
17-11
13-11
17-14 12

3 28 13
4
3
4

5 3 3
6 1 4
6 0 5 
5 1 5 20-18 11
5 1 5 14-13 11

5
5
5
5
6
7
4
8
7

5 1
5
5
4
4
4
3
3
2

1
1
2
1
0
2
0
2

13-14 11
9-12
8- 13
9- 13

15-19
11-14
11-19 
10 15
5-19

11 
11
10

9
0
0
4
4

2 (1)
1 (0) 

îl), Stan- 
respectiv

1 (0)
0 (0) 

(min w

7).
70)

4 (2) 
0 (0)

Voicilă 
și Gh.

1 
o

(1)
(0)

3
1

lU'T

(3) 
(0) 

. ca

DINAMO Slatina
S.N. Oltenița

Au înscris: Fum ea (min. 
ciu (min. 89 — din 11 m), 
P. Gheorghe (min. 85).
PETROLUL Ploiești 
AUTOBUZUL București

A marcat: Fl. Dumitrescu 
— din 11 m).
RULMENTUL Alexandria 
F.C.M. Giurgiu
Au înscris: Gtațg (min. 
(min. J7j, I. Radu (min. 
Radu (min. 77).
PROGRESUL VULCAN Buc. 
POIANA Cîmpina

\ n-.arcat Cristea (min. 5). 
METALUL București 
METALUL Plopeni

R^aliz’tor'.' urilor : Giug
(min. 18), Marin (min. 20), Prodan 
(min. 34), respectiv Răduiescu (min. 
48). '
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 3 (1) 
CHIMIA Brazi 1 (1)

Au înscris . Niță (min. 30 și 75) și 
Udrea (min. 65 — din 11 m) pentru 
C.S.M., respectiv Dobre (min. 33).
ELECTROPUTERE Crniova 2 (2)
VIITORUL Scornicești 1 (0)

Au maxcat : b-uarauău-xie U

(min. 9), Stăncescu (min. 78), res- 
peciiv Pană (min. 66).
ȘOIMII Sibiu 
RAPID București

Pentru sibleni a înscris 
IZ), iar pentru rapidiști 
(min. 76).
CHIMIA Tr. Măgurele 
GAZ METAN Mediaș

Unicul gol a fost marcat__
Nicușor (min. 55). Medul s-a jucat 
la Caracal.

Relatări de la : N. Ștefan. St. 
Gurgui, M. Bizon, O. Guțu, I. iones- 
cu, C. Tărțăreanu, D. Mihail, I. Tă- 
năsescu si Gh. Manafu.

ETAPA VIITOARE (5 noiembrie) : 
Chimia Brazi — Progresul București, 
Rapid București — Gaz metan Mediaș, 
Metalul Plopeni — Dinamo Slatina, 
Autobuzul București — Ș.N. Oltenița, 
Viitorul Scornicești — C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin, Eectroputere Craiova — 
Șoimii Sibiu, Poiana Cîmpina — Rul
mentul Alexandria, F.CJd. Giurgiu —

1 (0)
1 (0)

Kusu (min.
L Manea

1 (0) 
0 (0) 

de G.

MINERUL Cavnic 6 (3)
CHIMICA Tirnăveni 2 (1)

Au înscris : Buzg&u (min. 7, 39 și 
85), Șuncutean (min. 41), “
$nin. 56 și 87), respectiv Vigh 
19) și Munteanu (min. 70).
AURUL Brad 
MINERUL Moldova Nouă

Roatif 
(mia.

4 (2) 
0 (0)
Petri- 

șor (min. 35), Pctrică (min. 60) 
Ghiță (min. 81).

Au înscris : Kleln (min. 30),
Si

Mete:-; București, Chimia Tr. Măgu-
rele — Petrolul Ploiești.
1. RULMENTUL ALEX. 11 6 3 2 14- 5 15
2. Metalul Buc. 11 6 3 2 15- 8 15
3. Rapid Buc. 11 4 6 1 20 10 14
4. Viitorul Scomicefti 11 6 1 4 15-11 13
S. Metalul Plopeni 11 6 0 5 17-11 12
6. Dinamo Slatina 11 5 2 4 23-20 12
7. Petrolul Ploiești 11 5 1 5 22-15 11
8. Autobuzul București 11 5 1 5 18-12 11
9. Poiana Cîmpina 11 5 1 5 18-19 11

10. F.C.M. Giurgiu 11 4 3 4 14-18 11
11. Șoimii Sibiu 11 3 4 4 10-11 10
12. C.S.M. Drobeta T. S. 11 4 2 5 13-16 10
13. Progresul Vulcan Buc. 11 5 0 6 15-19 10
14. Ș.N. Oltenița 11 3 4 4 8-12 10
15. Gaz rr.etan 11 3 3 5 9-12 9
14. Chimia Tr. Măgurele 11 3 3 5 10-22 9
17. Electraputere Craiova 11 4 0 7 15-24 8
18. Chimia Bravi 2 3 6 10-21 7

C.I.L. Sighet 2
C.F.R. Timișoara 2

Au marcat : Culda (min. 25) 
lonescu (min. 74) pentru 
pectiv Bălan (min. 32) 
(min. 57) pentru C.F.R.
ÎNFRĂȚIREA Oradea 
„U" Cluj-Napoca
MINERUL Anina 
IND. SÎRMEI C. Turzii

A înscris Gruia (min. 
Relatări de la : S. “ 

țu, M. Radu, I. 
M. Vilceanu, Al. Jurcă, I. Toma și Z. 
Debrețeni.

(1)
(1) 

și 
gazde, res- 
și ’stoi$m

SERIA A lll-a
METALURGISTUL Cugir 
MUREȘUL Deva

- r 'min. 73 —
GLORIA Bistrița 
DACIA Orăștie
C F.R. Cluj-Napoca 
VICTORIA Călan

A marcat Co-ian (min. 39). 
U M. T- -c-a
F.C.M. Reșița

din

(0) 
(0) 
m).

1 
o 
r
0 
0
1
0.(0)

(1)

0 
o

36). 
Pralea, 

GUișa, P.

o 
o
1 (1)
Q (0)

C. Cre- 
Lungu,

ETAPA VIITOARE (5 noiembrie) : 
Minerul Moldova Nouă — Ind. sirmei 
C. Turzii, Gloria Bistrița — înfrățirea 
Oradea, C.F.R. Timișoara — Minerul 
Cavnic, C.F.R. Cluj-Napoca — U.M. 
Timișoara, Metalurgistul Cugir — 
„U“ Cluj-Napoca, Victoria Călan — 
Minerul Anina, Chimica Tirnăveni — 
Mureșul Deva, F.C.M. Reșița — 
Aurul Brad, Dacia 
Sighet.

F.C.M. . . 
l Orăștie — C.I.fi.

1. U. CLUJ-NAPOCA
2. Aurul Brad
3. Gloria Bistrița
4. Minerul Anina
5. C.F.R. Cluj-Napoca
6. Minerul Mold. N,
7. Minerul Cavnic
8. C.I.L. Sighet
9. Dacia Orâșt’e

10. F.C.M. Reșița
11. înfrățirea Oradea
12. Ind. sîrmei C. T.
13. Chimica Tirnăveni
14. Metaiurg. Cugir
15. U.M. Timișoara
16. Victoria Câlan
17. C.F.R. Timișoara
13. Mureșul Deva

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

8 2 1 
1
3
1
1 
0
1
3
3
4
2 
0
2

4 2 5
3 3 5
4 1 4
3 2 4
3 1 7

4
5
6
6
4
5
4
4
3
4
5
4

4
3
4
4
5
5
4
4
4
5
6
5

20- 4
18-10 
15- 7 
19-12 
11 7 
12-11 
18-19
15- 16
8-10

16- 14 
15-16 
13-17
12-18 10
12- 19 
11-15 
11-20
13- 16
9-17

18
13
13
13
13
12
11
11
11
10
10
10

io
9
9
0
7



DINAMO A SURCLASAT PE EXPLORĂRI BAIA MARE In prima etapa a returului Diviziei A de ruțțbij

ÎN CAMPIONATUL MASCULIN DE VOLEI
în campionatele Diviziei A de 

volei s-au desfășurat, dumini
că, partidele etapei a IV-a (la 
feminin) și a Il-a (la mascu
lin). Iată rezultatele înregistra
te și cîteva amănunte.

MASCULIN

DINAMO — EXPLORĂRI 
BAIA MARE 3—0 (9,7,1). Cu si
guranță. spectatorii prezenți în 
sala din Șos. Ștefan cel Mare 
se așteptau la o partidă echi
librată și de ridicat nivel teh
nic și spectacular, dat fiind 
faptul că se întîlneau două e- 
chipe de frunte ale voleiului 
masculin. Dar, din ceea ce era 
de așteptat, s-a petrecut în
tocmai doar jumătate : pentru 
că numai sextetul dinamovist 
— condus de pe margine de G. 
Eremia, întrucit lui W. Schrei
ber i-a fost ridicat, pe timp 
de o lună, acest drept de că
tre federație, în urma C. M. — 
a satisfăcut pe cei prezenți 
printr-o bună evoluție de an
samblu, dominînd la mare dis
tanță o echipă băimăreană care 
s-a chinuit să lege jocul, dar 
n-a reușit decît în prima ju
mătate a setului de debut.

Dinamo a avut în Oros 
(care, în sfîrșit, a revenit la 
alura și randamentul avute 
înaintea îmbolnăvirii sale de 
hepatită), nu numai un coor
donator virtuoz al acțiunilor de 
atac, ci un bun organizator al 
întregii activități în teren, iar 
In Enescu cel mai eficace trăgă
tor. Dezvoltînd un joc combi- 
nativ și sigur la fileu, foștii 
campioni și-au sufocat pur și 
simplu adversarii, de la care 
doar Băgăian a avut cîteva pe
rioade mai bune. Din acest 
meci, care n-a durat decît 53 
de minute, băimărenii (antre
nor' și jucători) au înțeles pro
babil că o poziție fruntașă nu 
se poate obține și menține cu 
pregătire... după chef, fără 
stăpînirea unui* * repertoriu mai 
amplu de mijloace tehnice și

MECIUL DE PE .STEAUA-, 
O SIMPLA FORMALITATE 
PENTRU GAZDE. Pentru echi
pa lui P. Cosmănescu. Steaua, 
partida cu Știința CEMIN Baia 
Mare (noua denumire a XV-lui 
pregătit de M. Antonescu), eîș- 
tigată cu 48—7 (14—7), a echi
valat cu o simplă formalitate, 
îndeosebi in partea a doua a 
întrecerii In care rugbyștii mi
litari s-au impus eu autorita
te, adversarul avind, după 
pauză, o prestație destul de 
palidă. De remarcat verva lui 
Enache, autor a 3 încercări, 
imbold și pentru coechipierii 
săi de a-i repeta exemplul 
(Fuicu — două încercări, Dur- 
bae, Maria Ionescu, Țața, A- 
lexandru, Radu Ionescu — dte 
una). în total, deci, 10 încercări 
reușite de echipa bucureșteană. 
dintre care patru au foat 
transformate de Alexandru. 
Durbac și Achim (2). în multe 
situații, insă, Steaua n-a mai 
forțat finalizarea unor acțiuni, 
care ar fi putut Însemna încer
cări sigure... Știința CEMIN 
a fost departe de ceea ce aș
tepta publicul de la ea; o 
echipă care a avut doar citeva 
sclipiri, în prima repriză, cind 
scorul a fost la un moment 
dat 10—7 (min. 36), după două 
încercări (Enache, Durbac) și o 
transformare (Alexandru), for
mația băimăreană înscriind 
prin Cantea (inc) și Frîncu (1. p.). 
Tot în prima parte a jo
cului, XV-le din Baia Mare a 
ratat, din poziții bune, 9 punc
te (2 Lp. și 1 Lp.c.). Ori
cum, însă, improvizațiile la 
care a fost nevoiț să recurgă 
antrenorul echipei oaspe (care 
n-a beneficiat de 5 titulari, Gh. 
Demian, Atanasiu, Tîrneancev, 
Ciobanu și Pascale și a trimis 
în teren un jucător de bază — 
pe Varga — cu două coaste fi
surate) nu au oferit prea mari 
șanse unui colectiv ambițios, 
dar fizic, duminică, serios han
dicapat. A condus excelent T. 
Witting.

Tiberiu STAMA
„Poli" Iași — Rulmentul Bîr- 

lad 15—3 (6—0).
In clasamentul grupei A con

duce Steaua cu 12 p. urmată de 
„Poli“ Iași CU 10 p. Știința 
CEMIN Baia Mare cu 6 p și 
Rulmentul cu 4 p.

în grupa B: Farul Constanța 
— C.F.R. Brașov 82—3 (32—3) 
și C.S.M. Sibiu — Rapid Bucu
rești 9—9 (3—6) I

in clasamentul grupei B pe 
locul I se află Farul cu 10 p, 

roftei (Dunărea Galați), 52 kg, 
C. Safilov (A.S.A. Bacău) 57 kg, 
V. Ciubotaru (A.S.A. Bacău) 
62 kg, L. Tipa (C.S.M. Su
ceava) 82 kg, N. Mathe (C.S.M. 
Suceava) 90 kg și C- Ignat (Ni- 
colina Iași) la +100 kg. D. 
DIACONESCU, coresp. ,

★
Echipele din seriile III și IV 

vor susține întrecerile acestei 
etape sîmbătă și duminică.

LIBERE
BUCUREȘTI. Cele mai puter

nice formații din campionatul 
Diviziei de lupte libere _ sint 
reunite — cum se știe — în ca
drul celei de a III-a serii și, 
firește, disputele sportivilor 
lor — găzduite de sala Progre
sul — au fost deosebit de in
teresante. Spre deosebire de 
alte etape, de astă dată luptă
torii de la Steaua s-au impus 
de o manieră categorică, cla- 
sîndu-se pe primul loc la nu 
mai puțin de 6 categorii : 48 kg
— V. Virgil, 62 kg — G. An- 
ghel, 74 kg — O. Dușa, 90 kg
— I. Dumitru, 100 kg — V. 
Pușcașu și +100 — E. Panaite. 
La celelalte 4 categorii au ocu
pat locul I : 57 kg. — A. Văsîi 
(Steagul roșu Brașov). 68 kg —
I. Breaz (Steagul roșu), 82 kg

CĂLĂREȚUL CORNEL ILIN 
(Steaua) ÎNVINGĂTOR 

l.Ă CATEGORIA SEMIGREA
SIBIU, 29 (prin telefon). Pen

ultima probă, categoria semigrea, 
din cadrul campionatului republi
can de călărie (obstacole), care 
se desfășoară pe baza hipică din 
localitate, a însemnat în fapt 
disputa pentru titlu. între călăre
ții de la Steaua și Dinamo, ex
cepții’ constituind-o doar sporti
vul sibian Peter Fleischer. In 
rest, celelalte secții (și sint des
tule) nu au prezentat nici un 
concurent la această probă. De 
altfel, situația se perpetuează de 
mai multă vreme, ceea ce ne 
face să credem că activitatea ce 
se desfășoară la C.S.M. Craiova, 
C.S.M. iași, Agricola Lugoj, ca 
să dăm doar cîteva exemple, nu 
este la nivelul dorit, știut fiind 
faptul că în concursurile de an
vergură probele cu un ridicat 
grad de dificultate sint cele care 
dau măsura valorii concurenților.

Or, în această direcție răspun
derea pentru pregătirea unor că
lăreți capabili să facă față unor 
asemenea parcursuri și a unui 
material cabalin care să cores
pundă cerințelor revine tuturor 
cluburilor și nu doar cîtorva.

Așadar, doar zece coneurenți 
s-au prezentat la startul probei de 
categorie semigrea, avind de 
făcut față unui parcurs fără prea 
multe puncte dificile, el fiind 
adaptat, in general, valorii cailor, 
ținindu-se seama, în același timp, 
și de gradul de solicitare al 
acestora în actualul sezon. Frigul 
pătrunzător a avut și el o in
fluență negativă asupra evoluți
ilor generale. In prima manșă, 
spre surprinderea tuturor, junio
rul sibian Peter Fleischer cu Că
lin (care au alcătuit un cuplu 
inedit) a terminat fără penali
zare, — singurul de altfel, în tot 
concursul — dar, în manșa a 
doua el nu a mai repetat buna 
evoluție, fiind eliminat pentru 
trei derobări, pe primul loc ur- 
cînd, în cele din urmă, stelis- 
tul Cornel Ilin cu Rondel, unul 
dintre favoriți care, cu numai 
două bare doborîte, a reușit să-i 
depășească pe ceilalți aspiranți 
la titlu, la rîndul lor cu o com
portare oscilantă.

CLASAMENT : 1. Cornel Din
(Steaua) cu Rondel 8 p — cam
pion republican, 2. Marian Simion 
(Dinamo) cu Banchet 12 p (88.3 s),
3. Dania Popescu (Steaua) cu 
Sonor 12 p (102 s). 4. Cornel Ilin 
cu Fudul 13 1/2 p, 5. Mihai Alu- 
neanu (Dinamo) cu Paring 20 p 
(91 s), 6. Marian. Simion cu Prej- 
mer 20 p (06 s).

Luni, de la ora 9, se desfă
șoară proba, de obstacole (cat. 
grea) și ultima probă din cadrul 
concursului complet.

Emanuel FÂNTĂNEANU

I

tactice, fără jocul combinativ 
și în viteză care se impunea 
în fața unei adversare cu blo
caj înalt. Să-i vedem, acum, la 
următorul examen mai serios I 

Arbitrii C. Mușat (Constanța) 
și Gh. Ferariu (Brașov) au 
condus bine formațiile : DI
NAMO — Oros, Dumănoiu, 
Păușescu, Enescu, Tutovan, 
Gîrleanu; EXPLORĂRI — Bă- 
laș (Corcheș, Staicu), Băgăian, 
Arbuzov, Marinescu (Viorel), 
Ignișka (Neghină), Paraschl- 
vescu. (A. BREBEANU).

SILVANIA SIMLEU SIL- 
VANIEI — C.S.M. SUCEAVA 
3—0 (7, 13, 14). Joc viu dispu
tat, cîștigat pe merit de gazde. 
Arbitri: C. Păduraru (Timi
șoara) și V. Ranghel (Bucu
rești). (ST. MARIN — coresp.).

„U“ CLUJ-NAPOCA — DEL
TA TULCEA 1—3 (—13, —8, 
14, —13).

TRACTORUL BRAȘOV — 
STEAUA ®—3 (—12, —11,.—6). 
Cu excepția primului set, ia 
care au condus cu 12—5, gaz
dele au jucat sub posibilități. 
Arbitri : V. Chioreanu (Cluj- 
Napoca) și C. Armășescu 
(București). (I. STANCA — 
coresp.).

VIITORUL BACĂU — C.S.U. 
GALAȚI 3—1 (11. ». —14. 6).

Dinamovistul Enescu, cel mai eficace jucător ai gazdelor, finali
zează o nouă acțiune „lucrată" de Oros. Fază din partida Di
namo — Explorări Baia Mare. Foto : V. BAGEAC

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 3—2 (12, 12, —10, —12, 
6). După ce au condus cu 2—0 
la seturi studenții craioveni au 
tratat jocul superficial și au 
fost egalați. Setul decisiv l-au 
cîștigat însă lejer. Arbitri : D. 
Vasile și L Sușelescu (ambii 
din București). (T. COSTIN — 
coresp.).

FEMININ

DINAMO — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 3—0 (7, 10, 7). 
Replica modestă a craiovence- 
lor (ele nu au avut decît două 
zvîcniri : în primul set, cind 
au recuperat de la 1—6 la 7—6, 
și în setul doi, de la 6—14 au 
ajuns la 10—14) nu a ridicat 
nici un fel de probleme echi-

In Diviziile de lupte
în Divizia A de lupte (greco- 

romane și libere) _ s-au disputat 
simbătă și duminică noi între
ceri, care aveau să se încheie, 
în majoritate, cu rezultate aș
teptate, dar și cu unele mai 
puțin scontate. Dintre acestea 
din urmă menționăm surprin
zătorul succes al luptătorilor de 
la Rapid București în Seria a 
Il-a (greco-romanc) Feroviarii 
au reușit să se situeze, în fi
nal, înaintea puternicei (jrma- 
ții a clubului Steaua.

GRECO-ROMANE
BUCUREȘTI. în sala clubu

lui Dinamo au fost găzduite e- 
chipele din cea mai bună se
rie (a Il-a) din care fac parte, 
între altele, redutabilele forma
ții Dinamo și Steaua. Dar, în 
timp ce luptătorii formației 
gazde au obținut lejer primul 
loc, cu toate că la majoritatea ca
tegoriilor de greutate titularii 
au fost inlocuiți de tineri spor
tivi. steliștii au fost nevoiți să 
cedeze locul secund, ocupat la 
etapele anterioare, ambițioșilor 
concurenți de la Rapid Bucu
rești ! Este adevărat că nici 
unul dintre rapidistl nu s-a si
tuat pe locul I la cate^o-i'ie 
lor, în timp ce trei hm<'t'ri 
de la Sjcaua au reușit această 

pei campioane. Bucureștencele 
— din rîndul cărora o remar
căm pe Mariana Ionescu — au 
evoluat ceva mai bine decît în 
partida cu Penicilina, dar nu 
pe măsura posibilităților (Vic
toria Georgescu și Carmen Puiu, 
bunăoară, făcînd mai mult fi
gurație). La învinse am reți
nut doar numeroasele greșeli la 
primire (intr-un singur ’ set, 
spre exemplu, dinamovistele au 
făcut 6 puncte din serviciu !). 
Au arbitrat S. Popescu (Con
stanța) si N. Gălesanu (Bucu
rești). (M. GHIOLDUȘ).

FARUL — CHIMPEX 2—3 
(12, 6, —11, —11, —11). Derbyul 
local nu a corespuns așteptă
rilor, ambele formații arătînd 
multe carențe tehnice. Chimpex, 
ceva mai ordonată în linia a 
doua și cu mai multă forță In 
atac, ă cîștigat pe merit Arbi
tri : I. Niculescu și N. Ionescu 
(ambii din București). (P. E- 
NACHE — coresp.).'

RAPID — C.S.M. SIBIU 3—2 
(—9, 4, —12, 4, 8). Cu un plus 
de luciditate. In special în ac
țiunile de atac, bucureștencele 
au obținut cea de a patra vic
torie consecutivă. Replica oas- 
petelor a fost neașteptat de 
dîrză. S-au remarcat : Eugenia 
Rebae ți Elena Ilie de ia în
vingătoare, Marilena Țurlea ți 
Gabriela Vulpe de la învinse.

Arbitri : D. Delcea (Galați) și 
Z. Patru (București). (N. MA- 
TEESCU).

PENICILINA IAȘI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 
3—0 (14, 8, 4). Cu excepția se
tului I, cind oaspetele au dat 
o replică mai dîrză. partida a 
fost la discreția ieșencelor, din 
rîndul cărora s-au evidențiat 
Aurelia Ichim și Ileana Do- 
brovschi. Arbitri : M. Nicolau 
și R. Farmus (ambii din Bucu
rești). (D. DIACONESCU — 
coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — MARA- 
TEX BAIA MARE 3—1 (—6, 7, 
9. 16).

C. S. U. GALAȚI — „V“
CLUJ-NAPOCA 3—0 (6, 7, T).

SURPRIZA ETAPEI: 
performanță, dar echipa giu- 
leșteană a fost, de astă dată, 
mult mai omogenă, sportivii 
săi plasîndu-se la aproape toate 
categoriile în ‘preajma primilor 
clasați.

Clasamentul: 1. Dinamo Bucu
rești 58 p, 2. Rapid Buc. 48 p, 
3. Steaua 45 p, 4. Farul Con
stanța 41 p, 5. Metalul Buc. 
30 p, 6. Progresul Buc. 30 p. 7. 
Delta Tulcea 26 p,> Cîștigătorii 
(în ordinea categoriilor): Al. 
Șerban (Delta Tulcea), N. 
Zamfir (Dinamo), C. Arapu 
(Steaua), Șt. Negrișan (Farul), 
Gh. Clobotaru (Dinamo), V. 
Prențiu (Steaua), P. Dicu (Di
namo), I. Savin (Dinamo) și 
V. Dolipschi (Dinamo). C. 
COSTIN.

IAȘI. Echipele din Seria I 
s-au întrecut cu multă dîrzenie 
pentru a acumula cit mai mul
te puncte, atît de necesare pen
tru calificarea în turneul final. 
Cea mai bună comportare au 
avut-o luptătorii de la Mobila 
Rădăuți, din rîndul cărora s-au 
detașat I. Bobîlneanu (68 kff), 
St. Rusu (74 kg) si L. Eizic 
(100 k<r) cîstigâtori ai categori
ilor respective. La celelalte, 
primul loc a revenit următori
lor con-'irenți : M. Fasolă
(C.S.M Suceava) 48 kg. A. Do-

SCORURI ASTRONOMICE 
Șl DOUĂ REZULTATE SURPRIZĂ

Prima etapă a returului fazei pe grupe a Diviziei A de 
rugby consemnează citeva rezultate de-a dreptul astrono
mice (realizatoare : Farul Constanța, Dinamo București, 
Știința Petroșani și Steaua), dar și două rezuitate-surpriză. 
Primul, la Constanța, unde T. C. Ind., de obicei foarte, ac
tivă cind evoluează acasă, n-a putut întrece R. C. Grivița 
Roșie (0—10). Echipa bucureșteană a făcut din nou un joc 
bun, reușita ei avînd la bâză acțiuni deschise, de mare 
spectacol. Cea de a doua surpriză s-a înregistrat la Sibiu. 
După ce In etapa precedentă C.S.M. reușise să depășească 
pe campioana țării, formația Farul Constanța, iată că de 
data aceasta sibienii nu ’ și-au mai valorificat, fn aceeași 
măsură, avantajul terenului, terminînd nedecâs (9—9) cu 
Rapid București 1 (Nu-i lipsit de importanță nici amănun- 

I tul că la pauză rugbyștii din Capitală conduceau cu 6—3). 
I Așadar, o etapă animată In care nu întotdeauna gazdele?

pornite favorite, au cules maximum de profit...

STEAUA S-A ' CLASAT DUPĂ RAPID I

urmată de Rapid și C.S.M. 
Sibiu cu cite 9 p și C.F.R. 
Brașov cu 4 p.

R. C. SPORTUL STUDEN
ȚESC ȘI-A REALIZAT O- 
BIECnvUL. Partidă de mars 
luptă, decisivă pentru califica
rea in turneul final, duminică 
dimineață pe terenul Comple
xului sportiv studențesc de la 
«Tei*.  A învins R. C. Sportul 
studențesc. In cele din urmă, 
XV-le „U“ Timișoara : 19—0
(8—6), dar desprinderea bucu- 
reștenilor s-a realizat greu, 
doar în final, mai exact în ul
timele 10 minute (plnă atunci 
meciul a stat tot timpul sub 
semnul echilibrului și al incer
titudinii) cind echipa alb-ne- 
grilor a fost mult mai incisivă, 
mai realistă, profitlnd prompt 
de căderea oaspeților din final, 
aceștia insuficient de bine co
ordonați. R.C. Sportul studen
țesc își vede astfel, după o 
muncă de mai mulți ani, visul 
cu ochii : calificarea în turneul 
1—8. Au marcat : V. Dumitres
cu (inc.) 4—0 ; Matei (inc. Pe
ter tr.) 4—6, C. Hariton (Inc.)
8—6 ; Leșeanu (l.p.c.) 11—6 ;
A. Hariton (inc. după o fru
moasă fază inițiată de Al. Ata
nasiu) 15—6 ; T. Gheorghiu 
(Inc.) 19—8. A arbitrat G. Efti- 
mescu. (D.C.)

JOC EXACT ȘI EFICACE AL 
DINAMOVIȘTILOR ȘI... MINE
RUL — K.O.! Partidă în care 
dinamoviștii bucureșteni s-au 
plimbat, cîștigînd cu dezinvol
tură si incâ la un scor astro
nomic: 63—0 (29—0)!Gura Hu
morului s-a prezentat cu un 
joc anemic și intr-o ținută ves
timentară deplorabilă. Din cele 
12 încercări ale echipei pregă
tite de I. Țuțuianu, 6 au fost 
realizate de Aldea, iar 3 de 
Chiricencu. Eficace s-a arătat 
și Constantin (17 p.) A arbi
trat. Fl. Tudorache. (G.R.).

în clasamentul grupei C Di
namo și R.C. Sportul studen
țesc au cite 11 p, fiind urmate 
de „U“ Timișoara (6 p) și de 
Minerul (4 p).

în grupa D, o surpriză: T.C. 
Ind. Constanța pierde acasă 
meciul cu R.C. Grivița Roșie: 
0—10 (0—0), prin încercarea lui 
Marin și l.p.c. și l.p. realiza
te de Simion (C.' Popa, coresp.)

Știința Petroșani — „Poli" 
Cluj-Napoca 56—0 (26—0).

în clasamentul grupei D Ști
ința si R.C. Grivița Roșie au 
cite 10 p și sint urmate de T.C. 
Ind. (6 p) și „Poli" Cluj-Na
poca (+ p.)

— E. Cristian (Dinamo Brașov). 
Clasamentul : 1. Steaua 60 p,
2. Steagul roșu 49 p, 3. Dinamo 
Brașov 44 p, 4. Vulcan Buc.
40 p, 5. Rapid Buc. 32 p, 6. 
Progresul Buc. 29 p. 7. C.S. Tîr- 
goviște 22 p. O. GUȚU — coresp.

LUGOJ. In Sala de sport din 
localitate s-au întîlnit echipele 
din seria I. Spre meritul lor, 
luptătorii lugojeni, de la Vul
turii, au avut o frumoasă com
portare și astfel această for
mație a ocupat primul loc în 
clasament. Dealtfel, localnicii 
au dominat întrecerile, situ- 
îndu-se pe primul loc la 3 ca
tegorii iar la altele pe locuri 
fruntașe. Iată cîștigătorii (in 
ordinea categoriilor) : A. Co- 
tuna (C.F.R. Timișoara). I. Cor
bel (Jiul Petrila). M. Risipita 
(Jiul Petrila), P. Brindușan 
(C.F.R. Tim.), D. Vociociuc 
(C.S.M. Craiova), C. Zanier 
(Vulturii). D. Humiță (Vultu
rii), M. Stanciu (Jiul), C- Ar
deleana (Vulturii) și T. Deja 

(C.F.R.). CLASAMENTUL : 1. 
Vulturii Lugoj 49 p. 2. C.F.R. 
Timișoara 43 p. 3. C.S.M. Cra
iova 43 p. 4. U.M. Timișoara
41 p, 5. Jiul Petrila 40 p. 6. 
Constructorul Hunedoara 34 p. 
7. I.O.B. Balș 26 p. C. OLARU
— coresp.



ECHIPA BE SABIE STEAUA,
FĂRĂ CONTRACANDIDATĂ

HANDBALISTELE DE LA HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
AU CiȘTIGAT „CUPA DE TOAMNĂ"

• Revelația Divinei B: Clubul sportiv școlar Slobozia
Cînd pe planșele sălii • de 

scrimă Floreasca se disputa 
derby-ul Diviziei naționale A 
de sabie, Steaua — Dinamo, 
în sala mare de alături, din 
cadrul aceluiași complex spor
tiv, se derula meciul-cheie, 
dintre formațiile acelorași clu
buri, din cadrul campionatului 
național de baschet. Și înain
tea asaltului dintre liderii celor 
două cvartete, Alexandru Nilca 
(Steaua) și Ion Pantelimonescu 
(Dinamo), primul a ținut să-și 
Informeze adversarul că băs- 
chetbaliștii steliști conduc la 
pauză... Nu știm dacă acest a- 
mănunt a influențat evoluția 
tntîlnirii, faptul care rămîne, 
Insă, este că dacă pînă atunci 
scorul se păstrase egal (4—4), 
sabrerii de la Steaua au în
ceput să se distanțeze, cîști- 
gînd, în cele din urmă, net : 
9—4 1

Trecînd, astfel, și de ultimul 
adversar, formația de sabie a 
clubului Steaua și-a înscris 
din nou numele (neînvinsă) pe 
lista campioanelor țării, fiind, 
evident, fără contracandidată 
la această oră (din păcate...). 
Iată formația întrebuințată de 
campioană în ultima etapă a 
diviziei A : Alexandru Nilca, 
Ioan Pop, Cornel Marin, Marin 
Mustață, Emil Oancea, Doru 
Mancaș.

Din desfășurarea fără puncte 
de deosebit interes a acestei 
etape din primul eșalon con
semnăm doar cele două rezul
tate de 8—8 ale dinamoviști-

REMIZĂ ÎN DERBYUL 
BASCHETBALISTE 

STEAUA-DINAMO
Campionatul republican de baschet mascu

lin a continuat, sîmbătă ți duminică, cu me
ciurile etapei a 5-a, iiicluzînd ți derbyul 
Steaua — Dinamo, la capătul, căruia fiecare 

echipă a cucerit cite o victorie.
In fruntea clasamentului se află acum 

formația Dinamo, cu același număr de punc
te ca Steaua, dar cu un coșaveraj direct mai 
bun. Rezultatele etapei ți unele amănunte:

STEAUA — DINAMO 1—1 : 
70—84 (35—54) și 78—76
(41—35). înlocuindu-1 pe Ni- 
culescu (accidentat), Fluturaș 
a făcut sîmbătă o partidă de 
excepție, impulsionîndu-și
partenerii spre un succes 
care s-a întrevăzut după 
numai 10 minute de joc și a 
devenit pe parcursul întrecerii 
o certitudine, scorul la pauză 
fiind elocvent în acest sens. 
Cu acțiuni colective bine co
ordonate și fructificate, iar în 
repriza secundă cu un joc tac
tic adecvat (atacuri prelungi
te), dinamoviștii, din rîndul 
cărora s-au mai evidențiat No
vac, Popa și Georgescu, au cu
cerit victoria în fața unor ad
versari care au fost departe 
de a alcătui ceea ce se nu
mește' o echipă, ei bizuindu-se 
în mod exagerat pe acțiunile 
individuale ale lui Cernat. A 
doua zi, evoluția scorului a 
fost captivantă, fiecare dintre 
echipe avînd pe rînd avantaj, 
dar niciodată decisiv. Steliștii, 
mai combativi în apărare, au 
prins mai multe mingi sub 
panouri, echilibrînd jocul (ceea 
ce nu se petrecuse cu o zi îna
inte). Intr-un final de mare 
tensiune, Oczelak a obținut și 
a transformat aruncările libere 
necesare succesului, iar cu trei 
secunde înaintea fluierului fi
nal, Georgescu a beneficiat și 
el de două aruncări libere, pe 
care, însă, le-a ratat. în gene
ral, ambele partide au fost a- 
tractive, presărate cu faze 
spectaculoase, prin care a fost 
demonstrată frumusețea aces
tui joc sportiv. Din păcate, în
trecerea a fost punctată cu 
„faze“ de indisciplină, mai cu 
seamă ieri, cînd arbitrii au 
fost nevoiți să recurgă la nu
meroase intervenții și chiar la 
eliminări (Tarău și Fluturaș) 
pentru liniștirea atmosferei. 
Au înscris : Tarău 11+8. Cîm- 
peanu 4+16, Zdrenghea 10+7, 
Pirșu 2+6, Cernat 31+26, Că- 
pușan 3+4, Opșitaru 3+0, Oc
zelak 4+9, Brănișteanu 2+2, 
respectiv Novac 18+17, Popa 
18 + 12. Caraion 3+0, Brabovea- 
nu 0+21. Fluturaș 16+0, Ivas- 
cenco 2+6, Niculescu 0+10, 
Georgescu 18+2, Uglai 9+8. 
Bun arbitrajul prestat sîmbătă 
de A. Atanasescu și N. IIies:u. 
Duminică, G. Dutka și Em. Ni- 
colescu au avut o misiune mai 

lor, cu Tractorul și Progresul, 
la primul înregistrîndu-se o 
egalitate perfectă și la tușave- 
raj (67—67), la celălalt Dinamo 
cîștigînd, totuși, cu 65—58 t.d. 
Iată rezultatele ultimei etape și 
clasamentul final al primei di
vizii : 1. Steaua (Dinamo 9—4, 
Politehnica 10—6, Tractorul 
12—4, Progresul 13—3, I.E.F.S. 
15—1) 30 p., 2. Dinamo (Politeh
nica 9—7, Tractorul 8—8, Pro
gresul 8—8, I.E.F.S. 13—3), 23 p., 
3. Politehnica Iași (Progresul 
10—6, I.E.F.S. 14—2), 16 p., 4. 
Tractorul Brașov (I.E.F.S. 14—2, 
Politehnica 9—7), 13 p., 5. 
Progresul București (Tractorul 
8—8, 64—61 t.d. I.E.F.S. 13—3), 
8 p., 6. I.E.F.S. 0 p.

în divizia secundă lupta pen
tru dobîndirea dreptului de a 
promova a prilejuit o dispută 
mult mai echilibrată și, impli
cit, mai atractivă. înaintea ul
timei etape, lidera, C.S.M. Iași, 
conducea doar cu un punct pe 
Petrolul Ploiești și cu două pe 
C.S.M. Cluj-Napoca. Obținînd 
4 victorii — în timp ce cele
lalte pretendente n-au putut 
nici ele acum să culeagă ma
ximum de punctaj — echipa 
C.S.M. Iași va evolua la anul 
în Divizia A. Revelația actualei 
ediții : Clubul sportiv școlar Slo
bozia care, la prima sa pre
zență în divizia B, se clasează 
pe locul 3, în imediata apro
piere a liderului.

Paul SLAVE5CU

Aruncă la coș Flu
turaș. cel mai bun 
jucător al „man
tei” de sîmbătă 

Foto : D. NEAGU 

dificilă din cauza nervozității 
excesive a jucătorilor. (D. 
STANCULESCU).

C.S.U. SIBIU — C.S.U. BRA
ȘOV 1—1: 92—106 (41—49) și 
90—89 (48—45). Jocuri deosebit 
de echilibrate, în care condu
cătorii de joc Apostu (Sibiu) și 
Irimie (Brașov) au fost „pie
sele" de bază. Cei mai produc
tivi : Takacs 22+ 26, Apostu 
17+24, respectiv Moraru
32+34 și Irimie 14+12. (I. IO- 
NESCU — coresp.).

FARUL CONSTANTA — 
RAPID BUCUREȘTI 2—0 : 
86—71 (46—35) și 73—67 (38—31). 
întilniri atractive, încheiate cu 
victorii meritate ale gazdelor, 
mai omogene. Coșgeteri : Băi- 
ceanu 224-19, Mănăilă 8+16, 
respectiv Bulancea 10+26, .Du
mitru 3+20. (G. TAMAȘ — co
resp.).

C.S.U. GALAȚI — URBIS 
BUCUREȘTI 2—0 : 71—64
(41—34) și 103—90 (54—41). în 
formă excelentă, Martinescu a 
avut o contribuție hotărîtoare 
la victoria gălățenilor. Coșge
teri : Moldoveanu 20+23, Mar
tinescu 14+14, Stratan 12+24, 
respectiv loan 23+18. Diaco- 
nescu 14—18. (T. SIRIOPOL — 
coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — I.C.E.D. 0—2: 95—101 
(44—42) și 97—100 (44—45). Gaz
dele au avut inițiativa majo
ritatea timpului, dar au' gre
șit de fiecare dată în final. 
Coșgeteri : Copăcianu 30+20, 
Minzat 20+17, Szabo 8+29, 
Stratulat 14+12, respectiv 
Osaccnco 8+21, Voicu 20+25, 
Chircă 18+16, Grădisteanu 
21+12. (P. ARCAN — co-
resn.).

UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI 2—9 : 113—79

CRAIOVA, 29 (prin telefon).
Dacă meciul dintre Hidroteh
nica Constanța și Universitatea 
București, disputat duminică 
în localitate, s-ar fi terminat 
la sfîrșitul primei reprize, a- 
tunci Universitatea București 
ar fi meritat, fără îndoială, 
victoria. însă — și în aceasta 
constă principalul merit al e- 
chipei Hidrotehnica Constanța 
— elevele antrenorului Traian 
Bucovală au știut să-și dozeze 
eforturile și, de unde în pri
mele 25 de minute ele nu s-au 
aflat niciodată la conducere, în 
partea a doua a intîlnirii a- 
proape că au fost-, singure pe 
teren! Conduse cu 7—8 la 
pauză jucătoarele din Constan
ța au egalat chiar din minu
tul 26, apoi s-au distanțat fără

in Divizia de popice

SCORURI MARI, VICTORII ÎN DEPLASARE...
Sîmbătă și duminică, in ca

drul celei de-a 5-a etape a Di
viziei A la popice, s-au înregis
trat — din nou — o serie de 
rezultate mari, unele echipe 
reușind să obțină frumoase 
victorii în deplasare.

FEMININ • DACLA PLO
IEȘTI — LAROMET BUCU
REȘTI 2351—2439 (scor indivi
dual 1—5). Superioare în teh
nica lansării bilei, bucureșten- 
cele au dominat copios intrece-

(47—39) și 91—87 (42—40).
Coșgeteri : Barna 28 + 26, Ro
man 18+27, Schuler 12+10, 
respectiv Ermurache 31+30, 
Popovici 8+17, Marinache 
8+14. (M. RADU — coresp.).

---------- iDszmOTimamîBmnxmmaBaiwnn ■------------

NICOLAE SAVU (Dinamo București) 
CAMPION LA

POIANA BRAȘOV, 29 (prin 
telefon). Duminică dimineața 
în frumoasa Poiană, de la poa
lele Postăvarului, a fost soare 
puțin. Gerul din timpul nop
ții a înghețat porțiunile des
fundate, pline cu noroi, de pe 
traseul fixat pentru întrecerile 
finale ale campionatelor repu
blicane de ciclocros. A fost șan
sa juniorilor mari, primii spor
tivi intrați în concurs. Cei
lalți însă, juniorii mici și se
niorii. au alergat pe o pistă 
desfundată, deosebit de grea, 
care le-a solicitat la maximum 
atenția, rezistența și mai ales 
cunoștințele tehnice.

In general, cursele nu s-au 
încheiat cu surprize. Petruș 
Mitu (C.S.Ș. 2 Buc.) a termi
nat învingător in proba juni
orilor mici. Florentin Chițu 
(Petrolul Ploiești) s-a dovedit 
imbatabil în cursa juniorilor 
mari, iar Nico'ae Savu (Dina
mo Buc.) nu și-a dezmințit, 
nici de data aceasta, calitățile 
de bun alergător, reușind (des
tul de comod) să-și apere tit
lul de campion cucerit anul 
trecut. Toți aceștia, ca dealtfel 
toți cicliștii care au terminat 
întrecerile, merită felicitări. De 
data aceasta, competiția a fost 
deosebit de dură, fapt demon- 

să le lase adversarelor nici o 
speranță : 11—9, 12—10, 13—10, 
15—11 ți așa mai departe... 
Dîndu-și seama că Elena Ne
gru (junioară, născută în anul 
1959) se află în bună dispozi
ție de șut, colegele ei, constăn- 
țence, au căutat-o in perma
nență cu mingi utile, jucînd în 
așa fel îneît să-i creeze culoa
re de șut. Ea nu a înșelat spe
ranțele și nu a irosit ocaziile 
pe care le-a avut, mareînd cu 
regularitate și menținînd în 
permanență o diferență clară 
în favoarea formației sale.

Elevele antrenorului Marcel 
Crețu, de la Universitatea 
București, au evoluat în repri
za secundă mult mai slab ca 
în prima parte a Intîlnirii, mi- 
zind prea mult pe capacitatea

rile, remarcindu-se îndeosebi 
Elena Trandafir (430) și Rodi- 
ca Chiș (428). De la gazde, doar 
Viorica Cîrjean, cu 410 p d, 
s-a ridicat la valoarea adversa
relor. (Al. GHEOKGHE — 
coresp.) « VOINȚA TG. MU
REȘ — HIDROMECANICA 
BRAȘOV 2509—2445 (4—2). Mi- 
aodora Cbețan (443) de la gaz
de și. respectiv. Mariana Con
stantin (442) au fost cele mai 
bune realizatoare. (I. PAUȘ — 
coresp.) « ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ —RECORD CLUJ- 
NAPOCA 2578—2417 (4—2) •
C.S.M. REȘIȚA — VOINȚA 
TIMISOARA 2449—2368 (4—2). 
In vervă deosebită Eugenia 
Lăcătușu (452) și Mariana Jijie 
(442) au fost principalele au
toare ale victoriei. De la în
vinse, a corespuns așteptărilor 
Margareta Dragomir, marcată 
CU 405 pd (D. PLAVIȚU — 
coresp) * VOINȚA ORADEA 
— VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
2583—2445 (5—1). Evoluțiile
Silviei Berinde (457), Cătălinei 
Kovosi (434) și junioarei Ibo- 
lya Katona (431) au fost deci
sive în stabilirea victoriei. 
Doar Edita Gergely (Cj-N.) cu 
456 p d. s-a situat printre frun
tașe. (I. GHIȘA) — coresp.)
• VOINȚA GALAȚI — RAPID
BUCUREȘTI 2552—2440 (3—3).
Gazdele au obținut o surprin
zătoare (dar meritată) victorie. 
S-au evidențiat Elena Radu — 
462, Angela Caragea — 450 și, 
respectiv. Elena Stan cu 439 p d 
(T. SIRIOPOL — coresp.) • 
METROM BRAȘOV — VOIN
ȚA PLOIEȘTI 2581—2477 (4—2). 
Toate jucătoarele brașovence au 
dopați t granița celor 400 p d, 
realizind o medie de 430 p d 
(C. GRUIA — coresp) • PE
TROLUL BĂICOI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2582—2468 (4—2)
• VOINȚA BUCUREȘTI — CE
TATEA GIURGIU 2396—2202 
(5-1).

MASCULIN • C.F.R. TIMI
ȘOARA — VOINȚA TG. MU
REȘ 4985—5007 (3—3). Superiori 
în loviturile la manșele „izola
te", oaspeții au obținut o pre
țioasă victorie. Cei mai efica-

CICLOCROS
strat de cursa juniorilor mari, 
unde din cei 31 de concurenți 
prezenți, doar 17 au reușit să 
parcurgă cele cinci ture. De 
asemenea, în cursa seniorilor, 
campionul N. Savu a sosit pe... 
geantă, iar al doilea clasat,
M. Petrescu (Steaua), a trecut 
linia de sosire cu ambele roți 
pe geantă.

CLASAMENTELE : juniori
mici — 1. P. Mitu (C.S.Ș. 2 
Buc.) 30:11 (3 ture — 9 km), 2.
N. Aldulea (Cibo Brașov) la 
35 s., 3. I. Grigore (Voința 
București) la 55 s, 4. M. Gan- 
cea (Voința Cluj-Napoca) la 
1:20, 5. I. Dumitru (Olimpia 
Buc) la 1:31 ; juniori mari — 
1. F. Chițu (Petrolul Ploiești) 
44:40 (5 ture — 15 km), 2. I. 
Vintilă (Petrolul Ploiești) la 1:08, 
3. C. Paraschiv (Olimpia Buc.) 
la 1:53, 4. A. Mincu (Voința 
Ploiești) la 3:16, 5. A. Plugaru 
(Voința Buc.) la 3:17; seniori 
— 1. N. Savu (Dinamo Buc.) 
lh 09:43 (8 ture —24 km), 2. 
M. Petrescu (Steaua) la 1:21, 3. 
P. Pop (Steaua) 1:55, 4. I. Pa
raschiv (Steaua) la 2:41, 5. C. 
Nica (Voința Ploiești) la 3:01.

Gh. STEFĂNESCU 

de finalizare a Simonei Arghir- 
Sandu. Sistemul defensiv mai 
bine organizat al învingătoare
lor, ca și puternica lor reve
nire ofensivă din partea a 
doua a meciului au făcut ca în 
cele din urmă victoria în finala 
„Cupei de toamnă" să revină 
formației Hidrotehnica Constan
ța cu scorul de 20—17 (7—8).

Punctele au fost înscrise de 
Negru 9, Frîncu 7, Lăcustă 1, 
Anghel 1, Cotîrlă 1, Tomescu 1 
— Hidrotehnica, Arghir-Sandu 
11, Andronache 4, Băzărincă 1, 
Caramalău 1 — Universitatea 
București. Au arbitrat foarte 
bine buzoienii C. Căpățînă și 
R. Iamandi. *

Ion GAVRILESCU

ce jucători : I. Păcurar (V) — 
857 și V. Popa (C.F.R.) — 8"5 
(Ștefan MARTON — coresp.). 
• JIUL PETRILA — ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 4857 
—1940 (3—3). • METALUL HU
NEDOARA — AURUL BAIA 
MARE 5159—5016 (4—2). Joc de 
bună factură tehnică, gazdele 
avind în Mihai Croițăr cel mai 
bun realizator — 906 p d (L 
VLAD — coresp.) « VOINȚA 
BUCUREȘTI — CARPAȚI SI
NAIA 5001—4689 (5—1). Parti
da a fost la discreția bucureș- 
tenilor care au întilnit o echi
pă lipsită de experiență. De la 
învingători s-a detașat veșnic 
tinărul popicar Petre Purge 
care a doborît din 200 bile 399 
popice. (V. CARIANOPOL — 
coresp.). « CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — METALUL RO
MAN 5467—4912 (6—0). învin
gători pe toată linia, gălățenii 
au făcut din nou dovada cali
tăților care i-au consacrat. Cu
noscutul popicar Ilie Băiaș a 
realizat performanța etapei CU 
1 007 p.d. (Gh. ARSENIE — co
resp.). « PETROLUL BĂICOI 
CÎMPINA — RAFINORUL 
PLOIEȘTI 5294—5101 (5—1). 
Meci mult gustat de public, in 
care Adolf Slay, cu cele 908 

p d. și-a satisfăcut pe deplin nu
meroșii suporteri. Revenind 
în arena competițională după o 
îndelungată absență, ploieștea
nul Cristu Vînătoru, marcat cu 
887 pd, a fost cel mal bun om 
al echipei sale (E. STROE — 
coresp.) • VOINȚA CLUJ-NA
POCA — PROGRESUL ORA
DEA 5429—5231 (4—2). Victorie 
clară. S-au impus atenției I. 
Deac (V) cu 976 p.d. si L. Gallo 
(P) cu 921 p (M. RADU — 
coresp.) • TEHNOUTILAJ O- 
DORHEIUL SECUIESC — 
UNIO SATU MARE 5235—5276 
(4-2).

S-A ÎNCHEIAT SERIA SECUNDĂ 
Ă DIVIZIEI A LA POLO.

Ieri dimineața, Ia bazinul a- 
coperit Floreasca, din Capitală, 
s-au încheiat ultimele întreceri 
din turul IV al Diviziei A (se
ria a Il-a) la polo. Confixmîn- 
du-și superioritatea, tinerii ju
cători de la CJS. Școlar Bucu
rești au cîștigat și ultimele 
două meciuri — 5—4 cu Rapid. 
Arad și 11—2 cu Mureșul Tg. 
Mureș — situîndu-se pe primul 
loc în clasament.

Un meci decisiv pentru ocu
parea locului secund a opus 
formațiile Progresul Oradea și 
Rapid Arad. Jocul a fost foar
te echilibrat și s-a încheiat cu 
victoria la limită a echipei Ra
pid, la scorul de 4—3. Alte re
zultate Mureșul Tg. Mureș — 
Industria linei Timișoara 7—5 ; 
Progresul Oradea — Politehnica 
Cluj-Napoca 12—9 ; Politehnica 
Cluj-Napoca — Industria linei 
Timișoara 15—7.

In urma acestui tur, forma
țiile CJS. Școlar București și 
Rapid Arad s-au clasat pe pri
mele două locuri și urmează să 
se întreacă, alături de C.N.A.S.E. 
București și Crișul Oradea în 
turneul pentru locurile 5—8 în 
campionatul Diviziei A. Cele
lalte 4 echipe, în ordine Pro
gresul, Politehnica, Industria 
lînei și Mureșul, se vor întrece 
din nou, în turneul final pen
tru locurile 9—12.
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NADIA COMĂNECI
(Urmare din pag. I).

tul galei a făcut o manifestare 
de antipatie pe care cele in 
cauză nu o vor uita atit de 
ușor.

Cu bucuria realizărilor gim
nasticii noastre la această e- 
diție a campionatelor mondiale, 
să felicităm fetele ți băieții ca
re s-au străduit ți au luptat 
aici, la Strasbourg, pentru a fi 
la înălțimea prestigiului sportu
lui românesc, să felicităm pe 
toate campioanele și pe toți 
campionii mondiali și să le u- 
răm succes deplin în viitor. De 
asemenea, să știm de aici înain
te să folosim mai bine resur
sele actualelor internaționale și 
ale actualilor internaționali și 
să cultivăm „schimbul de mii- 
ne”.

După solemnitatea de închi-

EMILIA EBERLE ȘI-A MENȚINUT ȘANSA LA 0 MEDALIE 
PÎNĂ ÎN ULTIMELE CLIPE ALE ÎNTRECERII DE SÎMBĂTĂ
STRASBOURG, 29 (prin tele

fon). Concursul celor mai bune 
36 de gimnaste ale lumii, pen
tru titlul de campioană abso
lută, a început sîmbătă seara 
lntr-o atmosferă de mare in
teres, cele 8 000 de locuri ale 
sălii „Rhenus“ fiind ocupate cu 
3—4 ore înaintea începerii exer- 
cițiilor care aveau să desem
neze sportivele medaliate. 
După cum se știe, participan
tele la acest concurs intră in 
competiție cu zestrea de puncte 
preluate din clasamentul indi
vidual — care la rîndul lui de
curge din realizările din con
cursul pe echipe. Prin urmare, 
simbătă seară aceste medii se 
prezentau astfel pentru candi
datele la medalii: 1. Elena
Muhina (U.R.S.S.) 39,125, 2. Na
dia Comăneci și Natalia Șapoș- 
nikova 38,975, 4. Emilia Eberle 
38,950. 5. Nelli Kim 38,925, 6. 
Sylvia Hindorff 38,800. La a- 
ceste note urma să se adauge 
suma notelor obținute sîmbătă 
seară în cadrul „concursului 
primelor 35“ cu exerciții liber 
alese, și astfel să se stabilească 
ordinea celor mai bune gim
naste ale lumii. în frunte cu 
cele trei de pe podium.

Nadia Comăneci și Emilia 
Eberle erau îndreptățite dacă 
nu ia două medalii cel puțin 
la una. chiar dacă în contextul 
exercițiilor libere, atit Nadia 
cit și Emilia nu se dovediseră 
atit de eficace ca la exercițiile 
impuse, din cauza absenței din 
exercițiile lor a unor elemente 
de ridicată dificultate și com
plexitate. Dar și așa, chiar în 
condițiile scăderii exagerate a 
notei Nadiei Comăneci la pa
ralele (9,25), Emilia Eberle și-a 
menținut șansa la o medalie 
de bronz pină în ultimele mi
nute ale concursului. După o 
evoluție excepțională la birnă, 
fân ilia Eberle pregătise pentru 
finalul exercițiului ei la acest 
dificil aparat o ieșire specta
culoasă, cu dublu salt. Dar. 
spre stupefacția generală în 
viteza execuției un picior i-a 
alunecat de pe birnă, ea s-a 
dezechilibrat și a căzut. în 
același moment Șapoșnikova, 
cu care Emilia se afla în luptă 
pentru o medalie, termină 
exercițiul la sol cu 9,80. Cu si
guranță că exercițiul gimnastei 
noastre ar fi fost notat — dacă 
nu era căderea din final — 
cu 9.90. și astfel am fi văzut-o 
pe podium.

Dar. iată cum au evoluat 
gimnastele noastre în concursul 
de sîmbătă seară. Nadia și-a 
început evoluția la paralele.

CAMPIONATE
ANGLIA (et. 12). Lidera F.C. 

Liverpool a pierdut derbyul local 
(0—1) cu Everton. Alte rezul
tate : Southampton — Nottingham 
Forest 0—0 ; Wolverhampton — 
Manchester United 2—4 ; Bris
tol — Arsenal t—3 ; Manchester 
City — West Bromwich 2—2 ; 
Chelsea — Norwich 3—3 ; Coven
try — Birmingham 2—1. In cla
sament : Liverpool 21 p, Everton 
19 p.

R.F. GERMANIA (et. 11) : Bre
men — Bochum 3—3 ; Schalke — 
Kaiserslautern 1—1 ; Duisburg — 
Niirnberg 1—0 : Dortmund — 
Dusseldorf 3—0 ; Monchenglad- 
bach. — Stuttgart 0—0 ; Bayern 
Miinchen — Hertha 1—1 ; Frank
furt pe Main — Darmstadt 2—0 ; 
Braunschweig — Hamburg 1—0 ; 
Bielefeld — F.C. K61n 1—0. Cla
sament : 1. F.C. Kaiserslautern
17 p. 2. Frankfurt 15 p, 3. Bayern 
MOnchen — 14 p.

SPANIA (et. 8). Valencia — Gi- 
jon 4—0 ; Real Madrid — Huelva 
4—0 ; Sevilla — Espanol Barce
lona 4—3 . Hercules — San Sebas
tian 2—1 ; c.F. Barcelona — Bur
gos 2—0 : Salamanca — Celts

CAMPIOANA MONDIALA LA B1DNA
IATĂ primele clasate 1n finalele pe aparate

ALE concursului feminin
sărituri : Nelli Kira (U.R.S.S.) 19,625, Nod ia Comăneci 19,600, Steffi 

Kraelcer (R. O. Germană) 19,550. Emilia Eberle s-a situat pe locul 5 
cu 19,450 ;

paralele : Marcia Frederick (S.U.A.) 19.800, Elena Muhina (U.R.S.S.) 
19,725, Emilia Eberle 19,625. Nadia — ' “ *
”.575

birnă : NADIA COMANECI 19,625,

sol : Klm fi Muhina, la egalitate, 
son (S.U.A.), cu 19,525, au cîștigat 
s-a situat pe locul •

dere a celei de a XlX-a ediții 
a campionatelor mondiale de 
gimnastică, pe tabelul luminos

Din primele mișcări 6-a văzut 
că, de această dată, ea riscă 
mai mult, imprimă execuției 
un ritm mal rapid, în compa
rație cu primele ei apariții 
In concursurile cu exerciții 
impuse și liber alese. La un 
moment dat, în timpul schim
bării sprijinului de pe o bară 
pe alta, în acea sutime de se
cundă nefericită, ea nu prinde 
bara de sus a aparatului și 
cade ! Respirația sălii se opreș
te. Se aude un „ah" prelungit 
din miile de piepturi. Nadia se 
ridică parcă instantaneu și îți 
continuă exercițiul. La apariția 
notei — 9.25 — sala tace din 
nou, suferind parcă împreună 
cu Nadia și cu noi cei aflați 
aici. Tripla campioană olimpică 
ratează pentru prima oară o 
execuție intr-un concurs inter
național de mare anvergură și 
evenimentul produce senzație. 
După paralele, Nadia trece la 
birnă. în timp ce se pregătește 
să urce pe aparat, toate pri
virile sălii sînt ațintite spre 
ea. Ținuta ei pe birnă este 
majestuoasă, toate elementele 
de mare dificultate sînt exe
cutate cu precizie, cu deose
bită amplitudine. Săriturile 
sînt foarte înalte, salturile 
foarte sigure, iar ieșirea cu „salt 
șurub 720 de grade“ este deo
sebit de spectaculoasă. Publicul 
o ovaționează. în momentul în 
care pe tabloul electronic se 
afișează nota, 9,80, publicul pro
testează, fluieră îndelung. Kathy 
Johnson (S.U.A.) care a urmat 
după Nadia și a trebuit să aș
tepte mai mult de cinci mi
nute pină să-și înceapă exerci
țiul, a căzut la acest aparat. 
In schimbul următor, Nadia 
evoluează la sol. Campioana 
noastră se prezintă cu multă 
eleganță, exercițiul ei nu mai 
seamănă cu jocul zburdalnic 
de copil, ci e un balet grațios, 
dar sportiv, urmărit cu multă 
atenție de întreaga sală. Pe 
ecran apare nota 9,80. Publi
cul protestează, fluieră. Arbi- 
trele se adună, revăd exercițiul, 
timp în care Kathy Johnson 
așteaptă să intre pe covor. Nota 
Nadiei rămîne aceeași, fluieră
turile continuă. Pianul începe 
însă să reverse melodia ameri
cancei și sala se liniștește. 
Doar pînă apare nota pe care 
brigada de arbitre o acordă 
concurentei din S.U.A. : 9,70. 
Din nou proteste îndelungi. în
temeiate, concursul se întrerupe 
10 minute, după care apare și 
noua notă acordată lui Kathy 
Johnson: 9,901 Bineînțeles,
este o rectificare record. Ul
timul schimb pentru Nadia, la

Vigo 1—0. Meciul dintre Santan
der și Atletico Madrid nu s-a 
putut juca din cauza cetii- In 
clasament conduce Real Madrid, 
cu 13 p.

italia (et 5) : Verona — As- 
coll 2—3 ; Perugia — Avelino 0—0; 
Bologna — Juventus 0—0 ; Catan
zaro — Roma l—o ; Lazio — La- 
nerossl Vicenza 4—3 ; Milan — 
Fiorentina 4—1 ; Napoli — Ata- 
Ian ta 2—0 ; Torino — Inter 3—3. 
Conduce Milan cu 9 p, urmată de 
Perugia 8 p șl Napoli 7 p.

IN CE : GRECIA - UNGARIA
4—1 I

La. Salonic in grupa a (-a a 
preliminariilor C.E., echipa Gre
ciei a dispus cu 4—1 (0—0) de 
selecționata Ungariei. Au marcat: 
Galakos (2), Ardizoglu și Mavros, 
respectiv Varadl, în min. 89. Cla
samentul grupei :
1. Grecia 4 2 0 2 12-7 4
2. Finlanda 3 2 0 1 6-9 4
3. U.R.S.S. 2 10 1 2-2 2
4. Ungaria 3 1 0 2 4-6 2
• La Budapesta, in meci amical 

de juniori : Ungaria — U.R.S.S. 
0-0.

Comăneci s-a clasat pe locul 5 cu

Muhina 19,600, Emilia Eberle 19.575;

19,775. Emilia Eberle și Kathy John- 
medalii de bronz. Nadia Comăneci

I &\\\\\\\\\\\^^^^^
al sălii Rhenus a apărut urarea 
„La revedere, la Dallas, in 
1979“.

sărituri. La prima încercare ea 
greșește din nou, aterizînd pe 
mîini.' Notă mică, 9,25. Mai are 
încă dreptul la o săritură. O 
privim prin binoclu. La locul 
de start, ea este încruntată. 
Stringe din mîini și probabil 
din dinți. Aleargă, se rostogo
lește și aterizează perfect: 9.90. 
Sala o aplaudă prelung. Din 
păcate, căderea de la paralele 
reduce suma notelor ei la 38,75, 
un calcul simplu arătîndu-ne 
că fără acea căzătură de la 
paralele ea ar fi putut obține 
un punctaj general de aproxi
mativ 78,125, cu care avea, asi
gurată medalia de bronz a 
competiției.

Emilia Eberle a început la 
soL Exercițiul ei are ceva din 
gingășia evoluției Nadiei Co
măneci la Montreal. Emilia nu. 
greșește, dar arbitrele îi acordă 
9.65, evident o notă mică. în 
schimbuJ următor ea a evo
luat la sărituri. Aterizările nu 
sînt atit de exacte și, deci, 
numai 9,70. La paralele. Emi
lia își prezintă exercițiul in
tr-un ritm rapid, cu virtuozi
tate. Dar, din păcate, comite 
și o greșeală, „agățînd* bara su
perioară cu piciorul. Firește, o 
mică depunctare — 9,75. Iar la 
ultimul aparat, așa cum v-am 
relatat la început, Emilia a 
căzut de pe bîrnă In finalul 
exercițiului.

Aceste inexactități și greșeli 
ale gimnastelor noastre au dus 
la pierderea multor zecimi și 
sutimi de puncte, față de 
exercițiile celor trei gimnaste 
sovietice, situate pe primele 
locuri ale clasamentului : Elena 
Muhina (locul I), Nelli Kim 
(locul II) și Natalia Șapoșni- 
kova (locul III), dintre care 
ultima a căzut de pe bîrnă La 
ieșire, după ce a prezentat 
două elemente în premieră 
mondială. Iată dealtfel ordi
nea primelor gimnaste numai 
pe baza notelor de sîmbătă 
seară: Nelli Kim 39,65, Elena 
Muhina 39,60, Natalia Sapoșni- 
kova 38,90, Nadia Comăneci 
38,75, Emilia Eberle 38,35. Prin 
adunarea mediilor inițiale și a 
notelor de sîmbătă a rezultat 
ordinea celor mai bune gim
naste ale lumii pe anul 1978, 
Elena Muhina devenind cam
pioană mondială.

A treia reprezentantă a gim
nasticii noastre prezentă în 
concursul primelor 36, Marilena 
Neacșu — care a inlocuit-o în 
ultimul moment pe Teodora 
Ungureanu (gripată) — a ocu
pat locul 14 cu 76,275 p, în 
urma unei evoluții plăcute, fără 
erori, cea mai mare notă pri
mind-o la sol (9,65).

Iată clasamentul primelor 
clasate la individual compus : 
1. Elena Muhina (U.R.S.S.) 78,725, 
campioană mondială, 2. Nelli 
Kim (U.R.S.S.) 78,575, 3. Nata
lia Șapoșnikova (U.R.S.S.) 
77,875, 4. Nadia Comăneci
77,725, 5. Emilia Eberle 77,300, 
6. Vera Cerna (Cehoslovacia) 
77,025. 7. Șteffi Kraeker
(R.D.G.) 76,950, 8. Kathy 
Johnson (S.U.A.) 76,825, 9.
Rhonda Schwandt (S.U.A.) 
76,600.

ATLETISM • La ,,Crystal Pa
lace- din Londra, scoțianul Don 
Ritchie a stabilit cea mal bună 
performanță mondială In proba 
de 100 km . 6h 10:20,0.

BOX o La Miskolc : Ungaria 
B — Polonia B 12—10 • în loca
litatea Kielce : Polonia (tineret)
— Ungaria (tineret) 14—4.

HANDBAL © în prima zi a tur
neului feminin de la Varazdln 
(Iugoslavia) : Cehoslovacia — R.F. 
Germania 17—15 (6—8), iugoslavia
— Danemarca 17—9 (11—3).

PATINAJ • După desfășurarea 
figurilor impuse în proba mascu
lină, la Vancouver (Canada), con
duce campionul mondial Charles

De miercuri, în Noua Zeelandă

ÎNTRECFRILE celor mai bum vîslasi
a

(canotori și canotoare) DIN LUME
LA STARTUL COMPETIȚIEI, APROXIMATIV 600 DE 
SPORTIVI DIN 28 DE ȚÂRI • CANOTOARELE 
ROMÂNCE VOR PARTICIPA IN 5 CURSE • DOAR TREI 

ȚÂRI CU ECHIPAJE IN TOATE PROBELE
Miercuri dimineață (în Româ

nia, marți, cu o oră înainte de 
miezul nopții) se va da primul 
start în întrecerile campionate
lor mondiale de canotaj. Anul 
acesta, tradiționala întîlnire a 
celor mai buni vîslași din lume 
a fost fixată pe lacui Karapiro, 
în Noua Zeelandă. După ulti
mele informații transmise de 
■agențiile de presă, la ediția din 
acest an a campionatelor mon
diale vor fi prezenți aproxima
tiv 600 de canotori și cano
toare din 28 de țări.

în programul competiției, 
programată între 1 și 4 noiem
brie, figurează toate cele 14 
probe clasice (6 feminine și 8 
masculine). Miercuri sînt pro
gramate seriile eliminatorii, 
joi — recalificările, iar vineri 
— cursele semifinale, atît la 
băieți, cît și Ia fete. Sîmbătă, 
în ultima zi, vor fi cunoscuți 
noii campioni ai lumii.

Organizatorii au anunțat că 
din cele 28 de țări înscrise în 
competiție, doar trei vor pre

TRAGEREA LA SORȚI IN CUPELE EUROPENE 
LA HANDBAL MASCULIN

Dinamo - Valur Reykjavik (Islanda) In C. C. E. și H.C. Minaur - 
H. K. Allborg (Danemarca) In Cupa cupelor •

Sîmbătă a avut Ioc la Basel 
tragerea la sorți a meciurilor 
din optimile de finală ale cu-

DUBLĂ VICTORIE ROMÂNEASCĂ
LA HANDBAL JUNIORI

BUDAPESTA (Agerpres). — La 
Gy6r s-a disputat dubla întllnlre 
internațional & amicali de handbal 
dintre selecționatele de juniori ale 
României și Ungariei. In ambele 
partide victoria a revenit sportivi
lor români, la masculin cu M—II 
(12—9), iar la feminin cu 13—12 
(»-«.

TURNEUL FEMININ DE BASCHET 
DE LA BRATISLAVA

în turneul feminin de la Bra
tislava, selecționata orașului 
București a întrecut cu 100—95 
(45—43) formația Slavia Fraga, In 
timp oe reprezentativa orașului 
Moscova a clștigat cu 90—65 
(52—40) partida cu Slovan Bra
tislava.

OLIMPIADA DE ȘAH I
BUENOS AIRES, 29 (Agerpres). 

Olimpiada de șah a continuat la 
Buenos Aires cu întiinirile din 
turul m. După ce a pierdut In 
mod surprinzător cu l*/a—2’/i me
ciul din turul n cu formația Ca
nadei (Gheorghiu — Hebert re
miză ; Ghițescu — Biyasas 0—1 ; 
Șubă — Piasetskl 0—1 ; Ghindă — 
Nickoloff 1—0), echipa masculină 
a României a întilnit selecționata 
U.R.S.S. cu care se află la egali
tate : 1—1, două partide fiind în
trerupte. La prima masă, marele

SEMNAREA PROTOCOLULUI
WASHINGTON (Agerpres).

— în capitala S.U.A. a avut 
loc recent semnarea protocolu
lui dintre Comitetul interna
țional olimpic, reprezentat de 
președintele său, lordul Killa- 
nin. și Tom Bradley, primarul 
orașului Los Angeles, eveni
mentul marcind atribuirea de
finitivă a Jocurilor Olimpice 
de vară din 1984 metropolei ca- 

liforniene, care a mai găzduit

TELEX
Tickner (S.U.A.) cu 32,72 p. în 
proba feminină, pe primul loc 
se află sportiva austriacă Clau
dia Binder — 32,72 p.

RUGBY • Continuîndu-și tur
neul în Marea Britanie, reprezen
tativa Noii Zeelande a întîlnit o 
selecționată a cluburilor londo
neze pe care a învins-o cu 37—12.

TENIS • Echipa Braziliei con
duce cu 2—0 după prima zi a 
meciului pe care-1 susține în lo
calitatea Itu (Brazilia) cu forma
ția Uruguayului, în cadrul zonei 
sud-americane a „Cupei Davis" : 

zenta echipaje Ia toate cele 14 
probe din program. Acestea sînt
R. D. Germană, AustfaHa și 
Noua Zeelandă.

Țara noastră va fi reprezen
tată, la această ediție, numai în 
5 curse feminine : simplu, dublu 
vîsle, 2 f.c., 4+1 vîsle și 4+1 
rame. Cele 15 sportive român
ce se află de cîteva zile în 
Noua Zeelandă, încercînd să se 
acomodeze cît mai bine cu 
condițiile de concurs și, firește, 
cu ambarcațiunile primite din 
partea organizatorilor. Specia
liștii consideră că cele mai mari 
șanse de a figura printre lau
reatele întrecerilor feminine le 
au canotoarele din R. D. Ger
mană, Uniunea Sovietică, Româ
nia, Bulgaria, Polonia, Olanda,
S. U.A. și Canada. Vă reamin
tim că la ediția precedentă 
(Amsterdam — 1977), echipajul 
României de 4+1 vîsle a obți
nut medalia de argint, cel de 
4+1 rame — medalia de bronz, 
iar ambarcațiunile de 2 f.c. și 
8+1 s-au clasat pe locul 4.

pelor europene Ia handbal. în 
„Cupa campionilor europeni" 
(masculin), echipa Dinamo 
București va întîlni formația 
islandeză Valur Reykjavik. Di- 
namoviștii vor susține, potrivit 
tragerii la sorți, primul meci 
în deplsare. în „Cupa cupelor" 
pentru echipe masculine, H.C. 
Minaur Baia Mare va juca pri
mul meci pe teren propriu în 
compania formației II.K. Al
lborg din Danemarca.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA STUTTGART

In sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de 
tenia de .la Stuttgart, Virginia 
Ruzlci a eliminat-o, după o par
tidă foarte echilibrată, cu 5—7, 
7—6, 6—3 pe tînăra jucătoare sue
deză Nina Bohm. In semifinale, 
RuzicL resimțind oboseala acu
mulată In ultimele turnee, a pier
dut cu 6— 2, 3—6, 6—1 în fața
olandezei Betty Stove. De remar
cat faptul că, în ultimul set, Vir
ginia Ruzici condusese cu 6—5 și 
40—4, ratind 3 mingi de med l

E LA BUENOS AIRES
maestru Florin Gheorghiu a re
mizat cu fostul campion mondial 
Boris Spasski, rezultat consem
nat și in partida Șubă — Polu- 
gaevski. S-au întrerupt partidele 
Ciocftltea — Petrosian și Ghindă 
— Romaniștii. In primul tur Ro
mânia — Porto Rico 4—0.

In grupa a patra a competiției 
feminine, echipa României a în
vins cu 2Vi—*/i formația Colum
biei. în turul n, șahistele ro
mânce au terminat la egalitate : 
lYi—lVi cu echipa Australiei.

C. 1.0. - LOS ANGELES
Olimpiada în anul 1932. Pre
ședintele C.I.O., lordul Killanin, 
a declarat cu acest prilej că 
ar fi de dorit ca Olimpiada din 
1984 să se bucure de o orga
nizare sobră, demnă și fără in
vestiții de prisos. La rîndul 
său. Tom Bradley s-a declarat 
satisfăcut, exprimindu-și spe
ranța că Los Angelei va be
neficia de aceste jocuri pentru 
a-și dezvolta bazele sportive.

Motta — Damianl 3—4, 6—4, 0—6, 
6—3, 6—4 ; Kirmayr — Roverano 
6—0 6—2. 6—3. • La Ciudad de
Mexico in prima zi a meciului 
dintre echipele Mexicului și Ca
nadei con ti nd pentru prelimina
riile „Cupei Davis", scorul este 
favorabil cu 1—0 jucătorilor me
xicani : Marcelo Lara — Re jean 
Genois 7-4, 3—6. 9—11. 6-2, 6—4; 
partida dintre Emilio Montano și 
Gr eg Hakder s-a întrerupt în 
primul set (4—4) din cauza ploii. 
• Finala turneului de la Tokio 
se va disputa între Franulovicl și 
Panatta. în semifinale : Franulo- 
vici — Du oră 6—4, 6—7, 6—3 ; Pa
natta — Mottram 6—4, 4—6, 6—4.
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