
ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV 

AL C. C. AL P. GR.
Mărfi, 31 octombrie, sub pre

ședinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
s-au desfășurat lucrările ședin
ței Comitetului Politic Executiv 
al C.C.. al P.CR.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat programul 
cu privire la aprovizionarea 
populației pe ultimul trimestru 
al acestui an, precum și pe se
mestrul I al anului 1979.

Elaborat pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
programul prevede măsurile ne
cesare pentru asigurarea unei 
bune aprovizionări a populației 
cu o gamă largă de produse ali
mentare de baza și de bunuri 
industriale de consum, in sorti
mente diversificate și de cali
tate superioară. Programul este 
alcătuit in strinsă concordanță 
cu cerințele de consuni deter
minate de creșterea mai accen
tuată a veniturilor populației, 
de trecerea la realizarea celei 
de-a doua etape a majorării re
tribuției personalului muncitor, 
în acest sens, fondul de marfă 
stabilit pentru perioada toam- 
nă-iarnă este mai mare decît 
cel desfăcut în perioada pre
cedentă.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit, totodată, o serie de 
sarcini pentru organismele răs
punzătoare de ducerea Ia înde
plinire a tuturor obiectivelor 
programului de aprovizionare. 
S-a indicat Ministerului Comer
țului Interior, Centrocoop-ului. 
consiliilor pooulare. celorlalți 
factori însărcinați cu aprovizio
narea să acționeze, in conti
nuare, cu persvcrență pentru 
perfecționarea organizării și 
funcționării rețelei comerciale 
și de alimentație publică, pen
tru aprovizionarea ritmică. Ia

nivelul și în sortimentele sta
bilite, a populației.

Comitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat Codul va
mal al Republicii Socialiste 
România, important act norma
tiv al politicii vamale a țării 
noastre. Prevederile sale au 
drept scop stimularea dezvol
tării și modernizării economiei 
noastre naționale, extinderea 
participării României la diviziu
nea internațională a muncii, 
intensificarea schimburilor cul- 
tural-științifice cu alte țări și 
promovarea turismului interna
țional, în condițiile protejării 
patrimoniului cultural național, 
a intereselor generale ale po
porului român. Prin sistemati
zarea și unificarea normelor va
male se asigură întărirea rolu
lui de control al organelor va
male asuura respectării mono
polului de stat al comerțului 
exterior, precum și creșterea 
răsnunderilor organelor cen
trale, unităților producătoare, 
a întreprinderilor de comerț 
exterior și a celorlalte unități 
socialiste în desfășurarea tu
turor schimburilor.

Codul vamal conține, pe linia 
reglementărilor referitoare la 
trecerea peste frontieră a 
mărfurilor, precizări privind in
troducerea sau scoaterea de bu
nuri din tară de către persoane 
fizice, scutirile de taxe va
male. răspunderile și sancțiu
nile în caz de nerespeciare a 
normelor vamale.

Codul vamal urmează să fie 
publicat în Buletinul Oficial.

în încheierea ședinței. Comi
telui Politic Execuiiv a discu
tat și soluționat probleme pri
vind activitatea curentă de 
partid și de stat, adoptind mă
suri corespunzătoare.
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CĂLDURĂ, EMOȚIE, BUCURIE, 

ASEARĂ PE AEROPORTUL OTOPENI, 

LA REÎNTOARCEREA GIMNASTELOR NOASTRE
9 Nadia Co
maneci : „Sînt 
extrem de bu
curoasă că me
daliile cucerite 
mă situează în
tre cele mai 
bune gimnaste 
din lume" 9 
Bela Karoly : 
„Trebuie să 
muncim mai 
mult, mai bine" 
® Maria Simi- 
onescu : „Fetele 
noastre au fost 

la înălțime"

ȘEDINȚA CONSILIULUI Uf STAT
Iii ziua de 31 octombrie a.c.. 

a avut Ioc ședința Consiliului 
de Stat, prezidată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia.

La ședință au participat, ca 
invitați, tovarășul Manea Mă- 
nescu, primul ministru al gu
vernului, viceprim-miniștri ai 
guvernului, miniștri, alți con
ducători de organe centrale, 
președinți ai unor comisii per
manente ale Marii Adunări 
Naționale.

în cadrul ședinței. Consiliul 
de Stat a dezbătut și adop
tat Decretul privind prelevarea 
pentru societate a unei părți 
din valoarea producției nete și 
Decretul privind unele măsuri 
pentru apărarea civilă.

Consiliul de Stat a examinat 
și ratificai : Tratatul de prie
tenie și colaborare intre Repu
blica Socialistă România si 
Kampuchia Democrată. încheiat 
la Phnom Penh la 29 mai 
1978 ; Acordul de cooperare c- 
conomică și tehnică dintre gu
vernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Regatului 
Maroc, semnat la București la 

HANDBALUL ROMÂNESC IA UN NOU
START SPRE PODIUMUL OLIMPIC

Birtalan (Steaua) trage peste blocajul lui Grabovschi (Dinamo). 
Cei doi valoroși sportivi, ca și alții, de la Dinamo, Steaua, Po
litehnica. Minaur etc. se află acum, colegi, în aceeași echipă — 

a României animați de același gind : izblnda.

Octombrie a fost o luhă ex- rîndu-se cu cele internaționale, 
trem de agitată pentru handbal, Noiembrie lasă însă loc numai 
competițiile naționale interfe- întrecerilor internaționale, ofi-

28 iunie 1978 ; Acordul comer
cial dintre Republica Socialistă 
România și Republica Zair, 
semnat la București la 8 au
gust 1978 ; Acordul dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Islamică Pakistan 
privind protejarea și garanta
rea reciprocă a investiției de 
capital, semnat la Islamabad la 
21 ianuarie 1978; Convenția re
feritoare la statutul juridic și 
facilitățile Centrului interna
țional de informare științifică 
și tehnică, încheiată la Moscova 
la 26 iunie 1973 : Convenția 
dintre guvernul Republicii So
cialiste Româuia și guvernul 
Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste privind soluționarea 
și prevenirea cazurilor de 
dublă cetățenie, semnată la 
Moscova la 28 iunie 1978 ; 
Convenția intre guvernul Re
publicii Socialiste România și 
guvernul Republicii Populare 
Bulgaria privind protecția, în
treținerea și reconstituirea li
niei de frontieră și a semnelor 
de frontieră, în sectorul de

(Continuare in pag. a 4-a)

Echipa feminină de gimnas
tică a României, care a parti
cipat la Campionatele mondiale 
de la Strasbourg, s-a înapoiat 
aseară în Capitală, cu cursa 
TAROM de Paris. Oficialități 
ale C.N.E.F.S., antrenori și ac
tiviști, numeroși sportivi au fă
cut o călduroasă primire spor
tivelor noastre, felicitîndu-le 
pentru frumoasele rezultate pe 
care le-au obținut la cea de-a 
19-a ediție a competiției supre
me a gimnasticii.

După cum se știe, la capătul 
unei săptămîni grele, în care 
foarte multe echipe din Întrea
ga lume s-au angajat in lupta 
pentru cucerirea pozițiilor 
fruntașe pe plan mondial, gim
nastica noastră a înregistrat un 
bilanț fructuos, cele 7 medalii 
cucerite (una de aur. 2 de ar
gint și 4 de bronz) reDrezentînd 
o performanță record a parti
cipărilor gimnaștilor români la 
campionatele mondiale. Cei ve- 
niți în întimpinarea gimnaste
lor noastre și-au exprimat cu 
deosebire satisfacția pentru evo
luția Nadiei Comâneci, brava 
noastră gimnastă, care in con
diții de concurs nu întotdea
una ușoare a repurtat un re
marcabil succes, contribuind în 
mod decisiv la clasarea pe lo
cul II a echipei noastre repre
zentative și obținind în fina-

• Seniorii — intilniri ole ambi
ției cu R. F. Germania, actuala 
campioană a lumii * Senioa
rele, un gind, o dorință : cali
ficarea la J.O. • Program bo

gat pentru tineret și juniori

ciale și amicale, toate avînd ca 
obiectiv reafirmarea valorii re
prezentativelor noastre.

ROMANIA - R. F. GERMANIA 
„DERBYUL TOAMNEI"

Lotul masculin de seniori se 
află la startul pregătirilor în 
vederea revenirii in fruntea 
ierarhiei internaționale. Obiec
tivul primordial este, desigur, 
cucerirea —la Moscova, în 1930 
— a primei medalii olimpice de 
aur, Federația de resort a con
vocat Ja Baia Mare următorii 
sportivi :

Hristache NAUM

(Continuare î-i pag. a la) 

lele pe aparate un titlu suprem, 
în proba cea mai grea a con
cursului — bîrna —, precum și 
o medalie de argint Ia sărituri.

La cîteva clipe după sosirea 
delegației noastre, am pus ci- 
torva gimnaste și oficiali ace
eași întrebare : „CARE ESTE 
CEA MAI PUTERNICA IM
PRESIE CU CARE VA ÎNA-

Sfirșit de săptămină sportivâ la Vaslui

CREAREA MENTALITĂȚII SPORTIVE - 
și asta Înseamnă „oaciadă“!

Vasluiul — un oraș atestat , cu peste 600 de ani in urmă — cu
noaște pentru prima oară o sală de sport care înfrumusețează 
peisajul urban Foto : Vasile BOTOȘANU

Există realități care nu intră 
sub incidența statisticii. Există 
realități care nu pot fi demon
strate matematic, dar pe care 
le înregistrezi cu simțurile, 
deci cu tot atîta putere de 
adeverire.

Întii a fost cerul înnorat, cu 
semne de ploaie, ba chiar cu 
o ușoară bură, în după-amiaza 
aceea de sîmbâtâ, dar nu pă
rea să sperie pe cineva. înspre 
lunca Vasluiețului se îndreptau 
șiruri de oameni, ca un exod 
de masă, plini de voioșie, de 
bucuria de a trăi. Pîlcuri- 
pîlcuri, tinerii orașului care 
conferă odată pe an titluri de 
„doctor humoris causa" se a- 
rătau „hîtri buni de glumă” pe 
cu totul altă scenă, aceea a 
sportului. Pe cinci terenuri, 
concomitent, începea o sănă
toasă activitate în aer liber. 
Parcă toți elevii urbei ar fi 
fost convocați la un improvi
zat festival sportiv, la o de
monstrație indirectă cu zbură,

POIAȚI DE LA STRAS
BOURG ?“

NADIA COMANECI : „Pentru 
mine va rămine de neuitat căl-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a) 

dălnicia, măsurată în tiparele 
regulilor sportului. Pe terenul 
de zgură joacă o îndîrjită par
tidă de fotbal echipele Liceului 
industrial nr. 1 și Liceului 
?,Mihail Kogălniceanu" : pe te
renul de bitum se întilnesc e- 
chipele feminine de handbal 
ale liceelor industriale nr. 3 și 
4. în tribune sau în imediata 
vecinătate a liniilor (le tușă — 
sute de elevi, în echipament 
sportiv sau în uniforme, gata 
să ia locul celor din teren sau 
pur și simplu veniți să-și încu
rajeze colegii. Maricica Timofte 
(„dintr-a 9-a E“) și-a terminat 
meciul, dar rămine să o vadă 
jucînd pe o prietenă a ei de 
la altă școală. Valentin Buțin- 
cu (din anul IV) nu se îndură 
să-și lase fără suporteri cole
gii din teren. Și băieții aceștia, 
ca și fetele, care-și puteau

Victor BĂNCIULESCU

(Continuare în pag 2—3) -



La încheierea sezonului competițional de călărie DINAMO - SCORUL ETAPEI
IN DIVIZIA A DE HOCHEI

Ce val

PREA
Steaua Joacfl miinc la București in C. C. E.

avut o
numărîndu-se 

fruntași. A 
de maturi- 
(Alexandru 
Dania Po

Sezonul competițional de că
lărie s-a încheiat. Un sezon, 
din multe puncte de vedere, 
mai bun decît altele, dar în 
care s-au manifestat și o se
rie de lipsuri — unele mai 
vechi, altele mai noi — pu
țind însemna tot atîtea „obsta
cole" în realizarea obiectivu
lui propus : prezența călăreți
lor, în 1980, printre candidații 
olimpici.

La capitolul „plusuri" tre
buie să notăm, în primul rînd, 
faptul că, îndeosebi la con
cursurile internaționale, călă
reții noștri au avut o com
portare bună, 1 
totdeauna printre 
fost vizibil plusul 
fate al sportivilor 
Bozan, Ion Popa, 
pescu ș.a.), precum și antre
namentul mai bun al cailor 
(în condițiile în care la acest 
capitol sînt încă necesare e- 
forturi pentru găsirea unui ma
terial cabalin de mare randa
ment), dar ni se pare că se 
manifestă încă multă timidi
tate în abordarea unor între
ceri cu un mai ridicat grad 
de dificultate. Prezența la con
cursurile de la Kiskunhalas, 
Sofia. Novi-Sad, Pojarevac, Li- 
pița trebuie să constituie rampa 
de lansare a tinerei generații 
și nu „punct -le forte" ale ce
lor mai buni călăreți ai noș
tri. Este drept, în ultima vre
me, s-a avut mai multă grijă 
în alcătuirea loturilor care au 
participat la un concurs sau 

Călărețul Ion Popa (Steaua) a avut in actualul tecon competifio- 
nal o comportare bună, reușind, printre altele, »i cucerirea unui 
titlu de campion Foto : V. CÎRDEI-Sibiu-

altul, dar nu s-a făcut chiar 
totul.

Referitor la competițiile in
terne. (campionat, cupe) se im
pune constatarea că acestea 
nu oferă încă, la nivelul do
rit, posibilitatea de promo
vare valorică. Lipsește, am 
zice, factorul stimulativ, care 
să determine toate cluburile să 
participe la aceste întreceri cu 
seriozitate și interes. Se dis
cută de mai multă vreme, dar 
încă nu s-a găsit formula a- 
decvată. De asemenea, munca 
dusă cu superficialitate în 
multe cazuri a făcut ca, spre 
exemplu, la etapa finală a 
campionatului, să asistăm la 
prezențe formale, pentru care 
insă s-au efectuat deplasări de 
sute de kilometri (Iași, Man
galia, Craiova, Timișoara ș.a.). 
La categoria ușoară am notat 
afluență de concurenți (totuși 
cu nepermis de multe evoluții 
de slabă calitate), pentru ca la 
categoriile mari, în disputa pen
tru titlu să se afle doar Steaua, 
Dinamo și C.S.M. Sibiu, singu
rele secții, dealtfel, unde se poate 
spune că se depun strădanii 
mai apropiate de cerințe. De 
la 49 de sportivi la „ușoară" 
la 5 la „grea" este o diferență 
exagerat de mare ! Credem că 
reciclarea antrenorilor se im
pune cu stringență, cei mai 
mulți lucrînd încă după meto
dele rutiniere din vechea 
școală de cavalerie. De ase
menea, o reconsiderare a pla
nificării etapelor campionatu

lui și a cupelor este necesară 
pentru a se evita perioadele 
prea mari de inactivitate.

Cîteva cuvinte despre dre
saj. Maestrul sportului Iosif 
Molnar s-a retras din activi
tatea competițională. De 40 de 
ori campion național, de 11 
ori cîștigător al titlului bal
canic, Iosif Molnar a fost, am 
zice, .coloana vertebrală* a a- 
cestei dificile discipline. Așa
dar, după Nicolae Mihalcea ta 
urmă cu cițiva ani, tacă un 
specialist al dresajului a ieșit 
din arenă. Cine a mai rămas ? 
Anghel Donescu — actualul 
campion balcanic, Sorin So- 
veja, Dumitru Loneanu, toți 
de la Steaua, și Horst Hirsch 
de la C.S.M. Sibiu. Și, cu a- 
ceasta, numărătoarea s-a ter
minat. Trebuie să recunoaștem 
că este extrem de puțin. Se 
impune să se găsească siste
mul ca fiecare grupare să fie 
obligată a prezenta și echipă 
de dresaj, pentru că altfel a- 
ceastă criză se va adinei cu 
fiecare zi ce trece. Pentru pre
gătirea viitorilor specialiști in 
dresaj, călăreți cu experiența 
lui Iosif Molnar, 
piu, sint deosebit 
nii au fost ptaă 
Ar fi timpul ca 
nu se mai repete.

Nu dorim să revenim asupra 
unor aspecte reliefate cu pri
lejul cronicilor (lipsa de omo
genitate a unor echipe, osci
lații în evoluții de la un par
curs la altul ș.a.), dar trebuie 
să spunem că este necesară, la 
nivelul fiecărei secții, o muncă 
mai calificată, mai conformă 
cu cerințele actuale.

Emanuel FANTÂNEANU

spre exem- 
de utili. U- 
acum uitați, 
povestea să

START BUN LA SECȚIA DE KARTING
In urmă cu aproximativ un 

an, în cadrul asociației sportive 
„Unirea Tricolor* din București a 
luat ființă și o secție de karting. 
Un lucru lăudabil, cu atit mai 
mult cu cit era vorba despre o 
asociație sindicală care reunea 
tineri din trei mari Întreprinderi 
(Transcom, LT.A. Ilfov. Inter- 
trans).

N-a trecut mult timp si tinerii 
sportivi al secției au Început să 
se afirme. Li s-au pus la dispo
ziție 29 de karturi noi (constru
ite, In principal, datorită price
perii lui Vlad Biji) si la începu
tul anului 1973 sportivii „Unirii 
Tricolore au fost Înscriși in cam
pionatul republican. A urmat o 
perioadă de muncă lr.tensă la 
pregătirea karturilor, la antrena
mente șl In campionat compor
tarea acestor sportivi a fost mal

Divizia națională de hochei a 
continuat ieri pe patinoarele ar
tificiale din București și 
Miercurea Ciuc cu o nouă eta
pă, a 11-â. în Capitală, partida 
inaugurală a cuplajului a opus 
formațiile Steaua și Dunărea 
Galați, meciul constituind pen
tru campionii țării o ultimă ve
rificare înaintea intîlnirii din 
turul III al C.C.E., cu puterni
ca echipă poloneză Podhale 
Nowy Târg. Steaua — lipsită de 
aportul a 3 titulari, portarul 
Neteda, fundașii Varga și Jus
tinian, ușor accidentați, dar re
cuperabili pentru meciul de joi
— a abordat jocul în trombă, 
arâtind o bună circ ’sție pc 
gheață și o remarcabilforță de 
șut Formația bucureșteană a 
condus lejer, cu 9—3, după două 
reprize, după care s-a menajat 
ți și-a menajat adversara, per- 
mițindu-i să domine ultima re
priză și să piardă jocul cu un 
scor mai mult decît onorabil : 
12—7 (5—1, 4—2, 3—4). Autorii 
punctelor : Nistor 3, Olenici și 
Hălăucă — cîte 2, Cazaeu, 
Gherghișan, Ioniță, Popa și Pra- 
kab, respectiv Peter și Andrei
— cite 2. Amorțilă, Marcu și

ECHIPA NAȚIONALĂ DE BASCHET MASCULIN PARTICIPĂ
LA UN TURNEU IN BRAZILIA

Răspunzînd invitației federației 
de specialitate din Brazilia, re
prezentativa masculină de bas
chet a României a plecat, ieri, 
spre orașul Go iama, capitala sta
tului brazilian Goias, pentru a 
participa la un turneu interna
țional organizat in această loca
litate. La acest turneu au mai 
fost invitate selecționatele S.U.A., 
Uruguay, Canada, Olanda și.

5----------------—------------------ — i

mult de cit meritorie. într-o vizi
tă făcută la sediul asociației, am 
asistat recent la executarea unui 
panou pe care erau trecute suc
cesele tinerei secții. In campio
natul republican de viteză pe 
circuit: Udo Sverak, mecanic la 
LTX — campion republican la 
clasa 50 cmc; Emili an Petrescu, 
student la Institutul Politehnic — 
campion republican la clasa 125 
cmc; Gheorghe Stan ci u, maistru 
mecanic — locul n la clasa 175 
cmc; Adriana Atanasescu, func- 
ționară — locul O. la fete; A-S- 
„Unirea Tricolor" — campioană 
republicană pe echipe la viteză 
circuit. In concursul republican 
de viteză in coastă: Emili an Pe
trescu — locul I la clasa 125 cmc. 
Udo Sverak — locul n. Daniei 
Radu — campion pe țară al ,J)a- 
ciadei* ia categoria peste 18 ani. 

Iordan. Au arbitrat : O. Barbu 
(la centru), Șt. Enciu și R. 
Cristescu.

In cel de-al doilea meci, s-au 
tatîlnit echipele Sportul stu
dențesc A.S.E. București și S.C. 
Miercurea Ciuc. Scor final : 
7—5 (2—3, 2—0, 3—2) în fa
voarea oaspeților. Au marcat: 
Șandor 4, Mikloș, Bartalis, To
dor pentru învingători, respec
tiv Molnar 2, Constantinescu, 
Florian, Bîșu. Au arbitrat Șt. 
Enciu, O. Barbu, A. Dibernardo. 
(V. CIL).
• La Miercurea Ciuc, Di

namo București a întrecut for
mația Unirea Sf. Gheorghe cu 
scorul de 14—1 (4—0, 5—0, 
5—1). Au înscris B. Nagy 4, 
Malîhin 3, Bandaș, Axinte, So- 
lyom, Solomon, Costea, Pisăru, 
Z. Nagy, respectiv Kedveș. Ar
bitri : A. Balint, T. Szabo si 
L. Petraș. (V. PAȘCANU, 
coresp.).

Astăzi (ora 17) la București și 
Miercurea Ciuc au loc revan
șele partidelor Sportul studen
țesc A.S.E. — S C. Miercurea 
Ciuc și, respectiv. Unirea Sf. 
Gheorghe — Dinamo București.

bineînțeles, a țării gazdă, meda
liată cu bronz la campionatul 
mondial încheiat recent.

Lotul țării noastre este format 
din: Cernat, Oczelak, Căpușan, 
Opșitaru (Steaua). Niculescu, U- 
glai, Ivascenco, David, Fluturaș, 
Popa (Dinamo), Gh. Dumitru 
(Rapid), Ermurache (Politehnica 
București). Antrenori: D. Nicu
lescu, M. Nedef, H. Tursugian.

„UNIREA TRICOLOR"
stat succese demne de men

ționat, succese care dovedesc se
riozitatea cu care este privit kar- 
tingul in această asociație. „Nu 
vrem, ne spunea Otto Holtzman, 
președintele asociației, ca aceste 
succese si rămînă izolate. Ele 
ne bucuri, evident, dar mal ales 
ne obligi. Dorim ca și in con
tinuare „Unirea Tricolor* să fie 
• echipă redutabilă in campio
nat, să obțină succese. Ne gîn- 
dim. In principal, la întărirea 
secției eu fete, la construirea unui 
kartodrom in cartierul Gheneea 
din Capitală. De fapt, este vor
ba de reamenajarea celui exis
tent, necorespunzător In forma 
actuală pentru întreceri de nivel 
republican*.

Modesto FERRARINI
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CAMPIONATE • COMPETIȚII SFÎRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ SPORTIVĂ L

DERBYURILE CAMPIONA
TELOR DE TENIS DE MASA, 
CÎȘTIGATE CLAR DE ECHI

PELE GAZDĂ
Simbătă și duminică, în ram- 

pionatele Diviziei A la tenis de 
masă s-au desfășurat noi parti
de. Iată rezultatele înregistrate si 
cîteva amănunte.

Cel mai important med tfin 
campionatul feminin, desfășurat 
la Arad între formația locală 
C. Ș. Arad n și Progresul Bucu
rești, s-a încheiat cu victoria 
meritată a actualei campioane. 
Surprinde, totuși, scorul (7—2) cu 
care aceasta a câștigat disputa 
cu principala contracandidată la 
titlu. Surprinde, de asemenea, 
victoria cu 2—0 (15, 15) obținută 
de Eva Ferenczi — cea mai bună 
jucătoare a gazdelor — în întâl
nirea cu Maria Alexandru. Victo
riile au fost obținute, pentru 
gazde, de Ferenczi — 3, Mihuț — 
3, Leszai — 1, resoectiv Alexan
dru și Moldovan — cite o victo
rie. în celelalte partide: Meta
lurgistul Cugir — Politehnica 
București 0—9, C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
— Gloria Șoimii Buzău 8—1, 
C. S. Arad I — Progresul Buc. 
4—5, Voința Buzău — C.S.Ș. Sla
tina 9—0 (w.o.).

Clasamentele celor două serii 
se prezintă astfel: seria I: 1. 
C. S. Arad'' II 25 p, 2. Progresul 
Buc. 24 p, 3. c. S. Arad I 20 p. 
4 C.S.Ș Craiova 16 p (32—60), 5. 
Spartac Buc. 16 p (28—83), 6.
C.S.M. Cluj-Napoca 15 p; seria 
a n-a: 1. C.S.Ș. Rm. Vîlcea 21 p 
(<T2—46), 2. Politehnica Buc. 21 p 
(59—48). 3. Voința Buzău 20 p 
(fii—43) 4 Gloria — Șoimii Bu
zău 20 p (52—57), 5. Metalurgis
tul Cugir 16 p, 6. C.S.Ș. Slatina 
15 p.

Cea mai importantă partidă m 
campionatul masculin, desfășurată 
la Cluj-Napoca între formația lo
cală C.S.M. și Gloria—Șoimii Bu
zău, s-a încheiat cu victoria ca
tegorică (15-2) a localnicilor : 
Doooși — « v, Crisan — 4 v, I. 
Bohm — 3 v, Z. Bohm — 3 v și 
dublul Doboși—I. Bohm, respectiv 
Romanescu — 2 v. celelalte re
zultate : Univ Craiova — Polit. 
Buc. 14—3, C.S.M. iași — C.S.Ș. 
Craiova 4—13 și Tractorul Bra
șov — Locomotiva Buc, 6—11.

Clasamentele celor două serii: 
seria I: L C.S.M. Cluj-Napoca 
26 p. 2. Gloria—Șoimii Buzău 22 
p (124—79), 3. Univ. Craiova 22 p 
(1M—67), 4. Progresul Buc. 16 p, 
5. Comerțul Tg. Mureș 14 p 
(52—133), 6. Politehnica Buc. 14
p (34—158): scria a n-a: L Lo
comotiva Buc. 19 p, 2. C.S.Ș. Cra
iova 17 p (97—77), 3. C.S.Ș. Od. 
Secuiesc 17 p (83—69), 4. Tracto
rul Brașov 14 p, 5. C.S.M. lași 
11 P-

ASTĂZI, ETAPĂ IN 
DIVIZIA A LA RUGBY

O nouă etapă în Divizia A de 
rugby, a V-a a fazei preliminare, 
programată azi în 7 orașe ale țării 
(două meciuri vor avea loc în 
Capitală, din păcate din nou izo
lat, ..necuplate* și, mai ales, la 
ore... inaccesibile marelui public, 
in cursul dimineții IT), promite să 
continue șirul rezultatelor greu 
previzibile. Și aceasta aproape în 
toate grupele.

In grupa A. Rapid va juca cu 
campioana țării, Farul Constanța 
(stad onul Giulești, ora 13). Rug- 
byștii bucureșteni sint hotărîți să 
forțeze victoria (ceea ce, Intr-un 
fel. n-ar mal fi o mare surpriză, 
din moment ce și C.S.M. Sibiu a 
realizat o asemenea performanță, 
acasă. în actualul campionat...), 
fapt care i-ar scuti de emoțiile 
calificării în turneul 1—8. Mai fa
cilă pare misiunea echipei C.S.M. 
Sibiu la Brașov, unde XV-le lo
cal, al C.F.R.-ului, cu greu ar 
putea emite pretenție la o victo
rie ; cel - mult la un rezultat de 
egalitate

în grupa B, Steaua se va de
plasa la Bîrlad pentru partida cu 
Rulmentul, păstrînd, cel puțin teo
retic, prima șansă. Mai echilibrat 
se anunță însă jocul dintre Știința 
CEMIN Baia Mare și Politehnica 
iași. Prima echipă, cu multe in
disponibilități nu poate fi prea 
sigură de victorie, în fața unei 
formații puternice, capabilă de re
zultate deosebite.

în grupa C. atît „U“ Timișoara 
(în meciul cu Dinamo) cit și Mi
nerul Gura Humorului (în partida 
cu R.C. Sportul studențesc) doresc 
să se reabiliteze, valorificînd la 
maximum avantajul terenului. 
Dar, forma bună a formațiilor 
oaspete le va fi, probabil, stavilă 
în acest firesc calcul al hîrtiei.

In fine, în derby-ul grapei D, 
R.C. Grivița Roșie, în plină as
censiune, va primi replica Științei 
Petroșani (teren Parcul copilului, 
ora 10,30). Rugbyștii din Parcul 
copilului țintesc la un succes, ceea 
ce ar stabili egalitate de puncte 
(13) între cele două echipe. Pen
tru Politehnica Cluj-Napoca, me
ciul cu T.C. Ind. Constanța poate 
să aducă o victorie tardivă, de... 
orgoliu, din păcate — pentru ea 
— fără implicații în structura cla
samentului.

LA ZI, IN CAMPIONATELE 
DE BASCHET

• După desfășurarea a 5 etape, 
clasamentul campionatului națio
nal de baschet masculin se pre
zintă astfel :
1. Dinamo 10 9 1 1096- 710 19
2. Steaua 10 9 1 985- 738 lfi
3. C>S.U. Bv. 19 8 2 857- 759 18
4. Farul 10 6 4 907- 850 16
5 Rapid 10 6 4 766- 711 16
6. „U- Cj.-Nap. 10 6 4 866- 863 16
7. I.C.E D. 10 5 5 893- 899 15
8. C.S.U Galați 10 4 C 746- 896 14
9. C.S.U Sibiu 10 4 8 843-1025 14

10. URBIS 10 2 8 732- 829 12
M. Poli tehnica 10 1 9 841- 827 11
12. Univ Timiș. 10 0 10 753- 978 10

• După o scurtă Întrerupere, 
campionatul republican feminin va 
fi reluat, simbătă și dnnUnlrfl, 
prin meciurile duble ale etapei a 
S-a Amintim că etapa a 4-a. res
tantă, se va desfășura m teren r) 1 
și Joi 9 noiembrie.
• Rezultate din Divizia B : mas

culin : Constructorul Arad — Di
namo Oradea 71—107 (36—32), Co- 
merțul-Lic. „Bolyai* Tg. Mu
reș — Carpsțl București K—89 
(36—41), Chimia Craiova — Letea 
Bacău 103—95 (53—19), Știința înv. 
Ploiești — Academia militară 
București S3—«5 (42—36), Jiul-
Știința Petroșani — „U“ n Cluj- 
Napoca 77—71 (41—39), Automatica 
București — C.F.R. București 
86—69 (46—37), politehnica n Bucu
rești — Electrica Fieni 61—60 
(24—37). „U“ II Cluj-Napoca — 
Carpați București 62—81 (30—49) ;
feminin : Carpați Sf Gheorghe — 
Confecția Călărași 104—44 (31—23), 
Metalul Salonta — Stirex Bistrița 
79—53 (23—21). (Corespondenți : I. 
Ioana, V. PopovicI, O. Obălteanu, 
C. Albu, S. Băloi, M. Radu, L. 
Briotă, Fr. Darvas).

(Urmare din pag. I)

găsi și alte preocupări Intr-o 
simbătă după-amiază nu tocmai 
Îmbietoare la stat afară, au 
preferat spațiul de joc.

Privitorul intîmplător la a- 
semenea tablou și-ar fi putut 
imagina că e vorba de o ac
țiune de circumstanță. Dar du
minică dimineața, sub razele 
strălucitoare ale unui incredi
bil soare de toamnă tîrzie, 
istoria s-a repetat. Dis-de-di- 
mineață, prin impunătoarea pia
ță străjuită de monumentul lui 
Ștefan cel Mare și vegheată 
de „cușma pe-o ureche" a lui 
Peneș Curcanul, treceau gră
biți, în șir ordonat, elevii Școlii 
generale nr. 3, conduși de pro
fesorii Elena Ilie și Dumitru 
Busuioc; ținta era tot com
plexul sportiv unde, de la ora 
8,30, continuau, parcă fără în
trerupere, meciurile școlărești 
de handbal, volei și fotbaL

Revărsarea de tinerețe în
spre această parte a cartieru
lui Ana Ipătescu nu e lipsi
tă de explicații. Cind te uiți 
din deal, ți se arată un com
plex sportiv pe care probabil 
că l-ar putea invidia multe 
orașe din țară. In dreapta, un 
stadion cu teren de fotbal și 
piste de atletism. în stingă, te
renuri multiple pentru toate 
soiurile de j’ocuri de echipă, 
înconjurînd o piscină cu di
mensiuni olimpice în aer liber. 
Dominind aceste suprafețe. în 
centru, o modernă sală de 
sport, pe frontonul căreia, de la 
data inaugurării (19 mai 1978), 
stă panoul cu semnificativul 
mesaj de recunoștință : „Mul
țumim din inimă partidului, 
personal tovarășului Nicolae 
Ceaușcscu, pentru prețiosul dar 
făcut mișcării sportive din ju
dețul Vaslui".

Intr-o singură imagine, deci, 
cuprinzi rezultatul unui efort 
constructiv care devine simbo
lic pentru cel ce știe (sau 
află) că, în 1936, Vasluiul avea 

cel mai mic consum de ciment 
din toate județele țării 1 Va
sluian el însuși, secretarul 
CJ.E.F.S.. prof. Constantin 
Ciulei, prinde o undă de mîn- 
drie în glas, gonind nostalgia, 
cînd își amintește că pe locul 
splendidului complex sportiv 
de azi era, pe vremuri, „guno- 
iernița tîrgului", ’ocul unde 
gîștele se bălăceau mai mult 
prin mocirlă...

Sînt însă la Vaslui și școlari 
care preferă sporturile de inte
rior. I-am întilnit. înainte de 
amiază, în aceeași zi, la Casa 
de cultură din centru. Același 
entuziasm, dar mai puțină a- 
tenție. La 7 ani și jumătate 
Daniel Humă are categoria a 
IlI-a și joacă șah atît de bine 
incit organizatorii întrecerilor 
sindicale județene se întreabă 
dacă să-l includă la juniori sau 
la seniori.„ Prof. Corneliu Ra- 
failă a venit aici cu 16 elevi 
de-ai săi, jucători de tenis de 
masă pe care-i pregătește la 
Casa pionierilor. Alături de ei, 
un finalist al „Daciadei", Leo
nard Darie, tehnician-construc- 
tor din com. Duda. Dar aici, în 
lăcașul de cultură, alta pare să 
fie măsura pentru sport; o sin
gură masă de tenis pentru atî
tea palete nerăbdătoare— De
altfel, ne-a surprins — în con
trast evident cu restul tablou
lui — că aici se oferă lecții 
de inițiere ta judo, gimnastică 
sau tenis de masă... „cu plată" I 
Precum nu am rămas indife
renți la faptul că tocmai la 
Casa tineretului, la acest sfîr- 
șit de săptămînă. nu apăreau 
semnele vreunei activități spor
tive...

Oamenii muncii de pe aceste 
meleaguri sînt și ei legați de 
sport. Nu numai pentru că zu
gravul Ion Vidineac urcă în 
tribună să-și încurajeze tova
rășii, fotbaliști din echipa de 
Divizia C „Constructorul". Do
vada ne-au furnizat-o, mai ales, 
cei de la întreprinderea pen
tru prelucrarea lemnului, din 
lunca Bîrladuluî. creatorii și
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INTERNATIONAL
cută a campionatelor europene, 
traversează de cîtăva vreme o 
perioadă de eclipsă. El va tre
bui să abordeze viitoarele con
fruntări cu un spirit ofensiv 
mult mai declarat, pentru a pu
tea valorifica practic cunoștințele 
pugilis-tice pe care le stăpînește. 
Semimijlociul Ion Budușan a a- 
juns la apogeul palmaresului 
său, pe temeiul unei capacități 
de luptă ieșită din comun, dar 
și el trebuie să adauge rezisten
ței și forței sale o doză apre
ciabilă de mijloace tehnice, cu 
care ar putea face intr-adevăr 
furori. Numai tinerețea justifică 
Înglobarea lui Gheorghe Govici 
(muscă) în această categorie : a- 
vem convingerea că la 20 de ani, 
campionul .^muștelor" poate încă 
progresa, îmbogățindu-și arsena
lul de lovituri, care să-i permi
tă executarea unor serii cu vi
teză spo-rită, într-un ritm spe
cific categoriei 
uita însă că la această 
există și Daniel Radu, 
didat autentic).

Prestațiile sub nivelul 
lor internaționale ne 
să-i trecem pe Titi Cercel, 
colae Chioveanu, Georgică Donici 
și Ion Cemat în grupa celor care 
mai au foarte multe de învățat 
și a căror perspectivă este în 
funcție directă de un important 
salt valoric (garanția putin- 
du-ne-o da doar propriii lor an
trenori) .

Dacă tehnicienii federației au 
avut posibilitatea, în decursul 
săptăminii trecute, să efectueze 
un test valoric concludent, nu-i 
mai puțin adevărat că datoria 
lor este, acum, aceea de a lărgi 
operația de selecție dincolo de 
palmaresul campionilor, în așa 
fel incit în viitorul lot național 
să fie incluși 
calități, chiar 
motive, ei nu 
afirma deplin, 
acest sens ne 
gavu, Ștefan Imbre, Viorel Vasi
le, Gheorghe “ * “ “
Ciobanu, 
Negoiță, 
alții.

ilită. In 
și mai 

are (cu 
am a- 

b se pot 
cuprin- 

Lnostințe 
ii ”situ- 

pmerilor 
uia- mo- 
Tafle în 
ptivă. In 
I incluși 
[muscă), 
bă), Si- 
Valentin 
ieși Tu- 
[ evident 

specia- 
irme că 
Eategorie 
bonfrun- 
cei mai 
Urne (la 
Lcentura 
Lrat că 

se pot 
ir astfel 
Ilie — 
ipat ex- 
|ivă, ne- 
ersistent 
Incte pe 
ion Cu- 
rnai prin 
pîne un 
abil de 
Li cînd 
k modu
la spc- 

sportlve. 
intr-un 

și de 
ținut la 

trebui 
pentru 

pvire (la 
fastă ca- 

perfor- 
șpecifice 
bl cu S.

ceriu țe- 
îndeamnă 

Ni-

și tineri cu reale 
dacă, din diverse 
s-au putut încă 
Exemple tipice In 
oferă Vasile Gîr-

Butnaru, Vasile 
Ion Boboc, Gheorghe 
Nicolae Stoenescu

Victor BĂNC1ULESCU 
Mihai TRAN CĂ

CONCURSURI DE DIRT-TRACK

foâ sînt 
tare mc-

pot fi 
bor pro- 
lusiv de 
de per- 
s calități 
or Dinu 

obținut 
iția tre-

Ul
11 com- 
rul uzi- 
le, tere- 
landbal, 
atforme 
HMpiese 

de ju- 
iociației 
e ama- 
ie, pre- 
t>n Bot, 
an Ma- 
îse sînt 
gprege- 
sarii din 

ora 8, 
ixersînd 
liste de 
sindica
li' aflat, 
mascu- 

handbal 
a Huși,

pi cules 
J-și gă- 
face că 
n urmă 
îiadei“ ? 
ă prim- 
,S., Că- 
pentele 
o viață 
rădanii, 

alții, 
e în 
nos- 
crea 

spor- 
dețului, 
țiile fi- 
lor cu 

l urmă, 
brea în 
n sănă- 
da“ *în- 
;emenea 
pe dru- 
în me

ritatele, 
să ur- 
a o cu- 
î — și

ii

ul
a

■înzului, 
tbal de 
itrat în

• Sezonul competițional de 
dirt-track se va încheia cu un 
turneu internațional de trei 
meciuri între echipa Volan De
brețin (Ungaria) și o combina
tă a secțiilor I.P.A. Sibiu. Vo
ința Sibiu, Metalul București și 
Rapid Arad. întrecerile se vor 
desfășura după următorul pro
gram : 3 noiembrie — la Arad; 
5 noiembrie — la Sibiu și 7 
noiembre — la București. For
mațiile vor fi alcătuite din cite 
7 alergători.

• Ultimul concurs din tur
neul internațional de dirt-track 
dotat cu trofeul „Papucul de 
argint", desfășurat la Leipzig, 
a fost cîștigat de J. Sziradzky 
(Ungaria) cu 14 p. Maestrul 
sportului I. Bobîlneanu s-a cla
sat al șaselea cu 9 p, 
participanți.

O Etapa finală a 
Prietenia" la dirt-track, 
vată sportivilor pînă la 
ani, s-a încheiat în orașul po
lonez Tarnow. Competiția a re
venit perechii H. Juza—V. Dro- 
hos (Cehoslovacia) cu 217 p. 
Cuplul nostru I. Pavel—N. Do- 
bre a ocupat locul 4 cu 100,5 p.

I
I
I
Idin 16

.Cupei 
rezer- 
21 de I

I
I

Adnotări la cele mai importante competiții de dirt-track

TALENTELE NU CRESC
LA UMBRA
In decurs de o singură săptă- 

mînă s-au consumat*— pe pistele 
stadioanelor Voința Sibiu și Ra
pid Arad — ultimele două etape 
ale celor mai importante compe
tiții de dirt-track care au figurat 
în calendarul pe anul 1978: cam
pionatul republican șl „Cupa 
F.R.M.". Alături de experimen- 
tații alergători Ion Bobîlneanu, 
(I.P.A. Sibiu), Nicolae Rîureanu 
(I.P.A. Sibiu), Cornel Voiculescu 
și Gheorghe Sora (ambii de la 
Metalul București) au evoluat 
mai mulți tineri, doi dintre ei, 
Marin Dobre (Metalul București) 
și ionel Pavel (Voința Sibiu), 
numărîndu-se printre principalii 
animatori. Primul a reușit — în
tr-o oarecare măsură datorită 
șansei — șă devină, înaintea eta
pei finale, lider al campionatu
lui cu un avans de 3 puncte. 
Deși acest avantaj era extrem de 
fragil, Marin Dobre a avut în 
reuniunea decisivă o zi... liniș
tită, fiind bine „ocrotit- de cei 
patru coechipieri, iar în cursa 
directă cu Ionel Pavel și Gheor
ghe Sora, aceștia i-au facilitat, 
evident, victoria, spre deziluzia 
spectatorilor. în schimb, în finala 
„Cupei F.R.M.", unde Gh. Sora 
pornea ca favoritul nr. 1. Marin 
Dobre, actualul deținător al ti
tlului, s-a mulțumit din start cu 
locul secund, lăsîndu-și colegul 
de club să se distanțeze. Atit de 
mult au dorit și alți adversari 
(P. iancu, Al. Pîs și chiar Ionel 
Pavel) ca Gheorghe Sora să

I LA VALENCIA, F.C
SA CONTRACAREZEI
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VALENCIA, 31 (prin telefon). 
Speriatu — Moisescu, M. Zam
fir, Stancu, Ivan — Chivescu, Io- 
vănescu, Toma — Dobrin, Radu 
II, D. Nicolae, acesta este „ll“-le 
pe care antrenorii FI. Halagian și 
C. Oțet îl vor alinia miercuri sea
ră pe stadionul Luis Casanova din 
Valencia, în partida retur cu e- 
chipa lui Mario Kempes și Reiner 
Bonhof. Există, în extremis, și 
„soluția- Cirstea, pentru a se e- 
vita cele două improvizații din 
apărarea piteștenilor. „Da, Cîr- 
stea s-a pregătit destul de bine 
și ar putea într- adevăr să joace
— afirma Paul Tomescu, medicul 
echipei. Numai că există posi
bilitatea unei recidive a acciden
tului suferit și atunci nu ar fi 
deloc bine pentru el și pentru 
echipa noastră. Eu am recoman
dat, totuși, antrenorilor să nu-1 
folosească". Din grupul rezerve
lor pentru meciul de miercuri 
se remarcă portarul Cristian, cel 
care se pregătește mai bine ca 
oricînd pentru a reveni în for
mația care l-a consacrat și care 
l-a ajutat să ajungă pînă în e- 
chipa națională, precum și ata
cantul Moiceanu, cel despre care 
s-a vorbit și scris atât de mult 
în ultimele săptămîni, el fiind 
autorul unor goluri spectaculoase 
de mare importanță pentru e- 
chipa sa.

Lotul lui F. C. Argeș a sosit 
luni după-amiază la Barcelona, 
unde seara, la hotelul Avenida 
Palace, a urmărit la televizor un 
amplu reportaj despre comporta
rea în campionat a echipelor 
spaniole angajate în cupele eu
ropene. Un spațiu destul de 
mare din această emisiune a fost 
rezervat meciului C. F. Valencia
— Gijon, disputat sîmbătă sea
ră și cîștigat de gazde cu 4—0. 
Adversarii echipei noastre — 
scriu și ziarele spaniole — au 
făcut cel mai bun meci al lor 
din această toamnă și au urcat 
pe locul 4 în clasament. Solsona 
a marcat de două ori; dte unul —

I LA TIMIȘOARA, INTERES MAJOR [TOTUȘI] 
PENTRU MECIUL RETUR CU HONVEDI
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Atitudinea veritabilului iubitor 
de fotbal din orașul de pe Bega 
arată că el știe să depășească 
subiectivismul firesc care-i deter
mină manifestările. In prezent, 
el suferă, dar este conștient că 
studenții (ei și numai ei), prin- 

, tr-o pregătire și dăruire exem
plare, vor reuși să aibă o com
portare onorabilă în campionat 
și în final să se poată menține 
în primul eșalon. De aceea, 
acum, în preajma returului parti
dei cu Honved din Cupa U.E.F.A., 
Timișoara trăiește atmosfera pre
mergătoare marilor evenimente 
sportive. Pentru moment, timi
șorenii au uitat suita eșecurilor 
din campionat și sînt gata să-i 
încurajeze pe favoriții lor chiar 
dacă este vorba de o partidă în 
care șansele recuperării lui 0—i 
și, deci, a calificării sînt minime. 
Au rămas realizarea unei parti
de și a unui rezultat cît mai 
bune in compania lui Honved, 
echipă bine cotată pe plan euro
pean, actuala lideră a campio
natului Ungariei

Politehnica, după jocul de du
minică de la Arad, a efectuat 
luni dimineață un antrenament 
pe stadionul „1 Mai“, după care 
s-a retras în liniștea pădurii de 
la Pișchia. Marți, jucătorii ti
mișoreni au mai făcut un an
trenament, al cărui scop a fost 
creșterea capacității fizice. Păl-

VEDETELOR
dștige trofeul, îneît atund cînd 
acestuia 1 s-a defectat motoci
cleta nu îndrăzneau, pur și sim
plu, să-1 depășească... Cineva 
spunea, mai în glumă, mai în se
rios, că Sora este bunul sfătuitor 
al lui Dobre și că din stimă (rău 
înțeleasă) acesta n-o să-și depă
șească profesorul...

Oricare ar fi explicația, cert 
este că de dtva timp cursele „re
gizate", în care tinerilor li se 
impune să nu întreacă fostele sau 
actualele vedete, au devenit frec
vente. Consecința: se amînă afir
marea (uneori pînă la pierderea 
pe drum) a elementelor dotate, 
ceea ce explică, în parte, penuria 
de cadre de nădejde din sportul 
cu motor.

Nu putem încheia fără a amin
ti, măcar în treacăt, că arbitra
jele la cele patru concursuri au 
lăsat de dorit, dîndu-se decizii în 
compensație sau treeîndu-se cu 
vederea o serie de neregulari- 
tăți. Obișnuiți cu această manieră 
de arbitraj, mul ți motocicliști 
fruntași au rămas cu deprinderi 
greșite, iar atunci cînd evoluează 
peste hotare sînt prompt sancțio
nați pentru abateri care în con
cursurile noastre nu sînt luate în 
seamă. Prin urmare, nu poate fi 
vorba de un progres continuu și 
substanțial al tinerilor alergători 
dacă arbitrii nu vor aplica re
gulamentul fără nici un fel de 
rezerve.

Traian IOAN1ȚESCU

ARGEȘ VA ÎNCERCA 
„TACTICA-BONHOF"

spa- 
luni

Botubot (fundașul central la care 
Radu II trebuie să fie foarte 
atent pentru a-1 împiedica să 
urce în atac) și Saura (autorul 
golului de la Pitești, un gol care 
poate cîntări ,,aur“ — cum sub
linia crainicul televiziunii 
niole — în emisiunea de 
seară). In partida de sîmbătă, 
Marcel Domingo, antrenorul Va- 
lenciei, a utilizat următoarea 
formație pe care, mai mult ca 
sigur, o va alinia șl miercuri 1 
Manzanedo — Carete, Cordero, 
Botubot, Cervero — Cabrai (Diar- 
te), Solsona, Bonhof — Saura, 
Feldman (Arias), Kempes. In 
linii mari, aceeași echipă ca și 
cea de la Pitești, dar cu un Bon
hof mult avansat pentru a mări 
forța ei în atac.

F. C. Argeș a ajuns la Valencia 
în după-amiaza zilei de astăzi 
(n.r. ieri), iar de la ora 19 (20 
ora Bucureștiului), oră la care 
va avea loc și întâlnirea din Cu
pa U.E.F.A., a efectuat un an
trenament de acomodare cu tere
nul și lumina reflectoarelor pe 
stadionul Luis Casanova, cu o 
capacitate de peste 50 000 locuri, 
care, probabil, vor fi toate ocu
pate la ora începerii meciului.

„Trebuie să marcăm un gol 
pentru a-1 anihila pe cel primit 
la Pitești și cred că vom reuși 
dacă ne vom mobiliza la maxi
mum. Cu Dobrin la „pupitrul o- 
fensivei", vom încerca să con
tracarăm tactica adversarului" — 
ne spunea Iovănescu după antre
nament, unul dintre cei mai buni 
jucători ai lui F. C. Argeș în 
această toamnă. Rămîne de văzut. 
Aid la Valencia, vremea este 
frumoasă, temperatura ridicată 
ca în lunile de vară.

Partida (care va fi transmisa 
în întregime la posturile noastre 
de radio) va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Belgia, avîn- 
du-1 la centru pe Alexis Ponnet.

Laurențiu DUMITRESCU

tinișan, refăcut, își va face rea
pariția în apărare, dînd un piu» 
de siguranță compartimentului 
defensiv. Antrenorul Angelo Ni- 
culescu, care a anunțat „ll“-le 
probabil (Catona — Floareș, Păl- 
tinișan, Mehedințu, Barna — 
Dembrovschi, Roșea, Vișan — 
Anghel, luga, Petrescu), a de
clarat: „Echipa va lupta din răs
puteri pentru obținerea unui re
zultat cît mai bun. Vrem să ară
tăm suporterilor noștri adevăra
tul potențial al formației, cel 
care a adus-o, dealtfel, în Cupa 
U.E.F.A.*.

Oaspeții au sosit luni seara, cu 
autocarul, la Timișoara. In cursul 
dimineții de marți, Honved a 
făcut un antrenament de acomo
dare pe stadionul 1 Mai. Antre
norul La jos Tichy ne-a declarat: 
„Abordăm jocul cu Politehnica 
ea și cînd am fi înregistrat un 
rezultat de egalitate la Budapesta. 
Consider partida deschisă orică
rui rezultat. în fotbal pot apărea 
surprize și noi trebuie să știm 
să le evităm", iată 11-le proba
bil: Gujdar — Paroczai, Kocsis, 
A. Nagy, Varga I — Pal, Pinter, 
Lukacs, Poczik — Gyimesi, Weim- 
per.

întâlnirea va începe la ora 14 
și va fi condusă de o brigadă 
din U.R.S.S., avîndu-1 la centru 
pe M. Stupar. Ea va fi trans
misă în direct la T.V. și la radio.

Petru ARCAN, coresp.

ACTUALITATI
• AZI DUPA-AMIAZA, echipe

le din seria a V-a a Diviziei C 
(serie cu 18 echipe) își dispută 
etapa a XU-a. In București au 
loc următoarele jocuri : Vîscoza 
— Celuloza Călărași (teren Tri
umf, ora 12,15), I.C.S.I.M. — Aba
torul, Automecanica — Luceafărul 
I, Luceafărul II — Electronica 
(Stad. ,,23 August", teren 4),
T. M.B. — Sirena, Tehnometal — 
Mecanica fină (teren Laromet) și 
Voința — Automatica. Jocurile 
încep la ora 14.

A ARBITRI ROMANI LA ME
CIUL AUSTRIA — PORTUGALIA.
U. E.F.A l-a delegat pe arbitrul 
Nicolae Rainea să conducă me
ciul Austria — Portugalia din 
cadrul C.E. (grupa a H-a), care 
se va disputa, la 15 noiembrie, la 
Viena. Cei doi arbitri de linie vor 
fi stabiliți de forul nostru de spe
cialitate.
• SÎMBATA, PE STADIONUL 

REPUBLICII, se va disputa, de la 
ora 14, meciul de Divizia B din
tre Rapid și Gaz metan Mediaș, 
în deschidere, de la ora 12,30, va 
avea loc întâlnirea dintre echipele 
de copii ale cluburilor Rapid și 
Dinamo. Biletele pentru acest cu
plaj se pot procura începînd de 
vineri la toate casele.

ÎN FIECARE SAPTAMÎNA CÎȘ- 
tigAtori de autoturisme la 
TRAGERILE

CONSTANTIN D’NCA din BUCU
REȘTI șl IOVA PETRU din GA
LAȚI sînt fericiții cîștigători de 
autoturisme . Dacia 1300“ la trage
rea LOTO din 20 octombrie 1978.

DE LA LIVERPOOL LA S. C. BACĂU 
SAU MARELE AVANTAJ AL ECHIPELOR
FORMATE IN PROPRIILE PEPINIERE

Teza formării echipei în 
propriile pepiniere era adese
ori persiflată și atacată. E 
drept, nu avea — în urmă 
cu cîțiva ani — vreo temeini
că acoperire în fapte, in re
zultate de excepție obținute 
de cluburile care prezentau 
în arenă cel puțin 50 la sută 
din formația de bază alcătuită 
din elemente autohtone. De 
cîteva sezoane însă realizări
le echipelor care au dat cre
dit propriilor juniori și i-au 
ridicat cu încredere în prima 
formație s-au înmulțit — nu 
numai în fotbalul nostru, ci 
pretutindeni în lume astfel 
îneît ideea unei formații cu 
adevărat proprii are o largă 
și temeinică acreditare.

Să amintim de cluburile de 
peste hotare care iși «datorea
ză performanțele 
cele mai recente — 
din campionat sau 
din competițiile ofi
ciale internaționale — elemente
lor pregătite în cluburile res
pective, unei preocupări neînce
tate față de copii și juniori, 
depistărilor permanente ale 
micuților talentați, aducerea 
lor în cluburile de perfor
manță și lansarea pe orbita 
internațională. Clubul aureo
lat cu cele mai bune rezulta
te în anii din urmă, Li
verpool, prezintă, de regulă 
9 din 11 titulari formați în e- 
chipeie de juniori. Dinamo
Kiev și-a datorat lunga pe
rioadă în care a dominat
campionatul UJLS.S. și a fost 
în avanscena cupelor conti
nentale tot grupului de ele
mente proprii crescute de an
trenorii de la juniori. Steaua 
roșie Belgrad, formație-fanion 
a fotbalului iugoslav, are o 
veche și rodnică școală de 
juniori. Ca Borussia M6n- 
chengladbach sau St. Etienne. 
Ca Dynamo Dresda sau Măl
in oe. Pînă și unele echipe i- 
taliene, robite pînă acum nu
mai transferărilor de vedete, 
trec la politica de creștere a 
propriilor cadre. Cel mai 
proaspăt și mai elocvent e- 
exemplu, A. C. Milan.

Din fericire pentru respec
tivele cluburi, și la noi o se

COLEGIUL CENTRAL AL ANIBLNORILOR 
ÎNCEARCĂ SĂ DEVINĂ CELA CE AS El
TREBUIT SĂ FIE DE MULTĂ VREME — 

UN ORGANISM TEHNIC Al EOTBAIUIUI NOSTRU
Săptămîna trecută a avut loc 

o ședință a Colegiului central al 
antrenorilor, prilej cu care con
ducerea federației, prin tovarășul 
Nicolae Irimie, prim-vicepreședin- 
te, enunța cîteva dintre motivele 
care au făcut necesară convoca
rea ei: Colegiul central al antre
norilor nu a avut o activitate 
continuă; problemele de fond 
ale fotbalului nostru, mai ales 
din punct de vedere al unei ac
tivități de concepție, au fost 
destul de puțin atacate de acest 
organism; se impune creșterea 
competenței și prestigiului aces
tui eolegiu, ignorat, de atâtea ori, 
cînd s-au discutat problemele de 
fond ale fotbalului.

Biroul colegiului are acum o 
nouă alcătuire, iar în cadrul lui 
s-au constituit două comisii: una 
cu probleme tehnice (președinte 
— C. Cernăianu), iar a doua, cu 
disciplina. Această comisie este 
formată din I. Lupaș — pre
ședinte, I. Voica, V. Stănculescu, 
M. Ionescu și M. Bîrsan. S-a 
avut în vedere ca această comi
sie să fie compusă din persoane 
care nu au nici un fel de legă
tură cu vreo echipă, să nu exis
te suspiciuni în judecarea unor 
cazuri. Și vor fi destule abateri 
de la prevederile F.R.F. 'pentru 
că mai sînt antrenori care nu 
respectă indicațiile privind ținu
ta în teren, comportamentul în 
timpul partidelor. Fie că stau 
pe banca rezervelor, în ținută 
de stradă, fie că părăsesc locul 
rezervat lor și intră în teren, vo
ciferează, protestează la deciziile 
arbitrilor sau chiar îi insultă pe 
conducătorii de joc. Iată de ce, 
după sancționarea lui M. Nedel- 
cu (F.C.M. Galați), vor fi che
mați în fața comisiei de discipli
nă a colegiului nu mai puțin de 
14 antrenori, care — după cum 
au consemnat în rapoartele lor 
observatorii federali — s-au fă
cut vinovați de una dintre aba
terile pe care le aminteam. A- 
ceștia sînt următorii: C. Mano- 
lache (U.M.T.), I. Crăciunescu 
(Dacia Orăștie), I. Pîrvulescu

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Peste două zile, la 3 noiembrie 
1978, va avea loc o nouă tragere 
obișnuită LOTO.

Tragerea PRONOEXPRES de as
tăzi va fi televizată la ora 18 10.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 29 OCTOM
BRIE 1978. categoria 1 (13 rezul
tate) : 1 variantă 25% = autotu
rism „Dacia 1300“ ; Categoria 2 

rie de energice și consecven
te acțiuni de lansare a jucă
torilor proprii, de a lupta 
pentru o formație autohtonă, 
legată sufletește de locurile 
natale, au avut frumoase re
ușite. Ne obligă locul din cla
sament să începem cu F.C. 
Baia Mare — unde numai 
Borz și Ariciu nu sint din 
partea locului ; apoi, F.C. Ar
geș, unul dintre cele mai 
„încăpățînate" cluburi în ma
terie de creștere a juniorilor 
și de promovare a lor, în 
prima divizie (pe „traseul" 
ianovschi — Halagian). Să 
nu uităm nici Bacăul, orașul 
care a pornit (primul) ia o 
organizare sistematică a ridi
cării talentelor locale. Și, 
iată, nu numai divizionara A, 
ci întreaga zonă dispune, 

pentru formațiile de 
B și C, de promoțiile 
școlii băcăuane. Ju
niori proprii, schim- 

bînd în mod fericit tricourile cu 
cele de la prima formație, gă
sim, în număr mare, în suita de 
formații a Universității Cra
iova. După cum și Gloria 
Buzău prezintă mulți local
nici în această echipă pusă 
pe răsturnări de rezultate, pe 
anulări de „calcule ale hir
tei".

Nu știm cite alte pilde ar 
mai fi necesare ca să-i con
vingă și pe cei neîncrezători 
că singura cale a clădirii u- 
nei echipe puternice, sub as
pect psihic în primul rînd, 
a unei echipe care să știe 
de ce și pentru ce luptă ră
mîne numai politica de heîn- 
cetată promovare a cadrelor 
proprii, temă atit de des, de 
larg și de documentat argu
mentată in perioada din urmă 
in paginile ziarului nostru. 
La atâtea temeinice justifi
cări de adoptare a unei ase
menea căi se adaugă chiar și 
clasamentul actual al primei 
divizii. Parcurgeți-1 cu aten
ție ! Este și el o pledoarie 
pentru ECHIPE AU<\> £O. 
LEGATE PRIN TOATE FI
BRELE DE LOCURILE NA
TALE !

Eftimie IONESCU

(Răsăritul Caracal), I. Matei (Vic
toria Lehliu), C. Alexandrescu 
(Minerul Comănești), I. Motroc 
(Rapid), C. Popa (Hușana Huși), 
N. Georgescu (FI. Roșie Buc.), 
I. Buzoianu (C.S.M. Suceava), 
A. Pîrvu (Minerul Ghelar), C. 
Pavlovici (Cetatea Tg. Neamț), I. 
Mărgineanu (Petrolul Berea), V. 
Savu (Car păți Brașov), L Co- 
truț (Metalurgistul Cugir). Față 
de antrenorii care au asemenea 
manifestări, după cum declara 
N. Irimie, federația va avea o 
atitudine fermă, pornind de ta 
imperativul că antrenorul, pe 
lingă munca de instruire pe care 
o desfășoară, trebuie să devină 
și educatorul elevilor săi, cel 
care trebuie să contribuie în cea 
mai mare măsură la crearea ți
nui cadru corespunzător de dis
putare a meciurilor. Măsurile se
vere luate față de unii arbitri 
vor fi urmate, la momentul o- 
portun, de altele în cazul unor 
antrenori certați cu disciplina.

Printre problemele discutate, a 
fost și aceea a realizării unui 
program de activitate continuă a 
colegiului, de contribuție efecti
vă la dezbaterea și îndeplinirea 
problemelor fundamentale ale 
fotbalului nostru din punct de 
vedere tehnic (dealtfel, Tr. Io
nescu, I. Oană, N. Proca au șl 
făcut unele propuneri în acest 
sens) S-a mai discutat despre 
cursul de antrenori, cu durata de 
4 luni. Nu este vorba de o școa
lă de antrenori, ci de reîmprospă
tarea și îmbogățirea cunoștințe
lor, curs care va începe astăzi cu 
antrenorii secunzi de la Divizia A 
(pentru care frecventarea va fi o 
obligație profesională), la care se 
vor adăuga cei mai merituoși 
antrenori — și cu reale perspec
tive — de la centrele de copii 
și juniori.

Să sperăm că noile acțiuni ale 
colegiului nu vor fi doar un 
nou „început de drum“ și că 
acest organism tehnic își va ocu
pa locul cuvenit în viața fotba
listică.

Constantin ALEXE

(12 rezultate): 2 variante 100% a 
28.370 lei și 27 variante 25% a 
7.092 lei : Categoria 3 (11 rezulta
te) : 211.25 variante a 1.763 lei. 
REPORT CATEGORIA 1 : 1«7 974
lei. Autoturismul ..Dacia 1300“ si 
o suită de cîșticuri de alte cate
gorii au fost obținute de Vo«/*u 
Cristla din Bucirest4 c’-ti «urile 
de categoria 2 (100°o) au fost ob
ținute de Tănasie Golda din £r^d 
și respectiv Victor Bran din Buc.
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uscat al frontierei de stat ro- 
mâno-bulgară, semnată la Bucu
rești la 27 mai 1978 ; 
Convenția dintre Republica 
Socialistă România și Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord privind asistența 
juridică în materie civilă și 
comercială, semnată la Londra 
Ia 15 iunie 1978 ; Convenția cu 
privire la evitarea dublei im
puneri a veniturilor și bunu
rilor persoanelor juridice, în
cheiată la Ulan-Bator la 19 
mai 1978 ; Convenția dintre 
Republica Socialistă România 
și Regatul Suediei pentru evi
tarea dublei impuneri cu pri
vire la impozitele pe venit și 
avere și Protocolul la această 
convenție, încheiate la Stock
holm, la 22 decembrie 1976 ; 
Protocolul încheiat la Islama
bad, la 23 ianuarie 1978, cu 
privire la modificările Acordu
lui de cooperare economică, 
tehnică și științifică dintre 
Republica' Socialistă România 
și Republica Islamică Pakis
tan. Totodată, Consiliul de 
Stat a acceptat Amendamente
le la regulile anexe ale Con
venției internaționale pentru 
ocrotirea vieții omenești pe 
mare, încheiată la Londra la 
17 iunie 1989.

Toate decretele menționate 
au fost, în prealabil, dezbătu
te și avizate favorabil de co
misiile permanente ale Marii 
Adunări Naționale, precum și 
de către Consiliul Legislativ.

Consiliul de Stat a analizat 
apoi și aprobat Raportul pri
vind eficiența investițiilor rea
lizate la Sistemul Porțile de 
Fier și, în legătură cu aceas
ta, a adoptat Decretul pentru 
aprobarea Procesului verbal 
privind terminarea executării 
Sistemului hidroenergetic și 
de navigație Porțile de Fier, 
încheiat la Belgrad la 1 oc
tombrie 1977.

Consiliul de Stat constată 
că lucrările acestui important 
obiectiv hidroenergetic și de 
navigație, rod al cooperării 
prietenești dintre* Republica 
Socialistă România și R. S. F. 
Iugoslavia s-au realizat înainte 
de termen, cu o economie la 
investiții și cu o putere supe
rioară celei prevăzute în pro
iect. Performanțele tehnîco- 
economice ridicate ale acestui

AH hai srinșii eierAriee adi narii generale 
A FEDERAȚIILOR INTERNATIONALE SPORTIVE .

MONTE CARLO, 31 (Agerpres). 
— Thomas Keller (Elveția) a fost 
reales pentru o perioadă de doi 
ani în funcția de președinte al 
Adunării generale a federațiilor 
internaționale sportive (A.G.F.I.S.) 
cu prilejul reuniunii de la Monte 
Carlo. Din comitetul de condu
cere mai fac parte Charles Pal
mer, secretar general, Charles 
Kioto. trezorier, Helmuth Kaeser 
(fotbal), Sven Thofelt (pentatlon 
modern), Beppe Croce (yachting), 
Charles de coquereaumont (caiac- 
canoe), Adrian Paulen (atletism) 
și Roy Evans (tenis de masă).

Cu prilejul reuniunii A.G.F.I.S., 
președintele Comitetului de orga
nizare a Jocurilor Olimpice de 
vară din anul 1980 de la Moscova, 
Ignati Novikov, a ținut o confe
rință de presă in cadrul căreia a 
răspuns la întrebări privind pre
gătirea Olimpiadei de vară și a 
prezentat un film documentar 
care înfățișează construcția satu-

CĂLDURĂ, EMOȚIE, BUCURII, IA REÎNTOARCEREA GIMNASTELOR
(Urmare din pag. I)

dura și entuziasmul cu care 
m-a primit publicul francez, 
toți spectatorii prezenți în sala 
Bhenus. Este, intr-adevăr, mi
nunat să te simți apreciată si 
iubită de public. L-am simțit 
alături de mine chiar și atunci 
cînd am greșit. Sînt extrem de 
bucuroasă că medalia de aur 
la bîrnă și cea de argint la să
rituri (care ar fi putut fi tot 
de aur) mă situează pe mai de
parte între cele mai bune gim
naste ale lumii și știu acum 
mai bine cum va trebui să mă 
pregătesc în viitor pentru a 
rămîne și la viitoarele mari în
treceri între favorite. Am re
simțit, într-o oarecare măsură, 
absența concursurilor din pe
rioada pregătitoare, dar la 
Strasbourg am intrat foarte 
repede în atmosfera specifică 
marilor întreceri*.

BELA KAROLY: „Sînt feri
cit pentru rezultatele obținute, 
dar regret, în același timp, că 
au am reeditat performanțele 
realizate cu doi ani în urmă, la 

obiectiv rezultă din faptul că, 
în perioada de la punerea în 
funcțiune, s-au produs în fie
care an cu 500 milioane KWh 
peste prevederile planului, în 
condițiile reducerii prețului 
de cost șî recuperării întregii 
investiții înainte de termenele 
prevăzute inițial.

In continuarea lucrărilor, 
Consiliul de .Stat a dezbătut și 
aprobat Raportul Comisiei pen
tru analiza activității de soluțio
nare a propunerilor, sesizărilor, 
reclamațiilor și cererilor oame
nilor muncii adresate Consiliu
lui de Stat în perioada 1 ianua
rie — 31 august 1978 și Rapor
tul Consiliului de Miniștri pri
vind rezolvarea propunerilor, 
sesizărilor, reclamatiilor și ce
rerilor oamenilor muncii în se
mestrul 1,1978.

Consiliul de Stat a dat o a- 
preciere pozitivă modului în 
care au fost soluționate propu
nerile, sesizările, rcclamațiile și 
cererile oamenilor muncii și 
a recomandat Consiliului de 
Miniștri și Comisiei de pe lingă 
Consiliul de Stat să acționeze 
in continuare pentru o mai bu
nă organizare și desfășurare a 
acestei activități. Totodată. Con
siliul de Stat a indicat ministe
relor, celorlalte organe centra
le, consiliilor populare și unită
ților socialiste să se ocupe cu 
toată răspunderea pentru rezol
varea problemelor ridicate de 
cetățeni în scrisori sau in ca
drul audiențelor în conformita
te cu prevederile legilor tării.

Consiliul de Stat a examinat 
apoi Raportul cuprinzînd con
cluziile controlului cu privire 
la legalitatea construirii unor 
locuințe proprietate personală in 
municipiul Piatra Neamț.

Din verificările efectuate s-a 
constatat că unele persoane din 
municipiul Piatra Neamț și-a» 
construit locuințe proprietate 
personală, tip vile, prin abuzuri 
și alte încălcări grave ale pre
vederilor legale, ale normelor 
eticii și echității socialiste.

Consiliul de Stat a botărit 
trecerea în proprietatea statului 
a acestor imobile, construite cu 
încălcarea legilor țării, urmiud 
ca ele să fie date in folosință 
oamenilor muncii care lucrează 
nemijlocit in producție.

Consiliul de Stal a soluționai, 
în continuare, unele probleme 
ale activității curente.

lui olimpic, tn ceea ce privește 
transmisiile televizate, I. Novikov 
a declarat că în acest scop vor 
fi lansați în U.K.S.S. doi sateliți 
artificiali al pămîntului care vor 
permite o mal bună legătură cu 
toate țările, astfel că circa două 
miliarde și jumătate de persoane 
vor putea urmări pe micul ecran 
întrecerile Jocurilor Olimpice de 
la Moscova.

TURNEUL DE BASCHET
Turneul internațional feminin de 

banchet de la Bratislava s-a în
cheiat cu victoria selecționatei o- 
rașuiui Moscova, care a întrecut 
in finală cu scorul de - 94—75 
(47—32) formația locală Slovan. în 
partida pentru locul trei, Slavia 
Fraga a învins cu scorul de 98—89

Montreal. Lucrul acesta ar fi 
fost insă posibil numai dacă 
am fi putut alinia o echipă 
mai omogenă, mai bine pregă
tită. Tocmai de aceea, consider 
că, neîntîrziat, va trebui să ne 
organizăm mai riguros activi
tatea în gimnastică, să muncim 
mai bine, mai mult, cu perse
verență și abnegație, căci nu
mai astfel ne vom putea men
ține între echipele fruntașe ale 
lumii, cu rezultate care să le 
întreacă pe cele realizate a- 
cum“.

EMILIA EBERLE : „Pentru 
mine, sentimentul cel mai pu
ternic a fost acela al datoriei 
împlinite, cele trei medalii de 
bronz obținute la finalele pe 
aparate, în compania celor mai 
bune gimnaste ale lumii, mobi- 
lizindu-mă și stimulîndu-mă 
pentru o pregătire și mai se
rioasă în viitor. Am fost pro
fund emoționată atunci cind, 
împreună cu Nadîa, m-ani ur
cat pe podium la premierea de 
la bîrnă*.

TEODORA UNGUREANU: 
„A fost un campionat foarte

VIRGINIA RUZICI ÎN DRUM
SPRE VlRFUL PIRAMIDEI TENISULUI

De vorbă cu antrenorul ȘTEFAN GEORGESCU
Prof. Ștefan Georgescu, cel 

mai des citat dintre antrenorii 
noștri de tenis, în ultima vre
me, ne-a fost interlocutor pen
tru rîndurile ce urmează. Tema, 
bineînțeles : Virginia Ruzici. 
Jucătoarea care a urcat spec
taculos în ierarhia tenisului 
mondial. învingătoare în re
centul turneu de la Brighton, 
apoi semifinalistă la Stuttgart, 
actualmente clasată pe locul 5 
în Marele Premiu feminin. 
Ambasadoare de marcă a spor
tului românesc, ea va lua star
tul, peste exact două săptă- 
mîni, în „Turneul campioane
lor* (Masters), probă de elită 
ce va încununa un întreg se
zon. Dar, să derulăm banda în
registrată a interviului nostru 
cu antrenorul celei de care le
găm satisfacții și noi speranțe.

_— Așadar, Ștefan Georgescu, 
ai condus pe campioana noas
tră în două importante com
petiții. Care este sentimentul 
cu care te întorci la bază ?

— Firește, acela al lucrului 
împlinit. Obiectivul principal.

TURNEUL DE TENIS
DE LA TOKIO

TOKIO, 31 (Agerpres). — r„ 

național de tenis de Ia Tokio, 
nie Năstase l-a eliminat cu 8—1. 
C—l pe Fukui (Japonia). Corners 
(S.U.A.) a ciștigat eu 4—2, 6—1 
la Roche (Australia), iar Borg 
(Suedia) l-a învins cu S—1, s—* 
pe Dupre (S.U.A.).

OLIMPIADA 
DE ȘAH

BUENOS AIRES, Jl (A-erpres). 
— După o ii de repaus. Olim
piada de >ah a continuat la 
Buenos Aires cu intllnirile din 

turul IV. In grupa a patra a 
competiției '■feminine. echipa 
României a învins cu J-4 for
mația Porto Rico. Alte rezultate: 
Spania — Columbia 1—2 (2);
Bulgaria — Uruguay 3—0: Japo
nia — Australia 1,5—1,5. In cla
samentul grupei conduce Româ
nia, eu !• puncte, urmată de 
Bulgaria — 9,5 puncte, Spania — 
8.5 puncte (2) etc. în turneul 
masculin, formația României a 

întUnit selecționata Indoneziei c<u 
care se află la egalitate: 1,5—1*5, 
o partidă fiind întreruptă. Alte 
rezultate: Anglia — Bulgaria 
2,5—1,5; U.R.S.S. — Cuba 2,5—0,5 
(1); S.U.A. — Australia 2—1 (1); 
Iugoslavia — Danemarca 1,5—1,5 
(1); Olanda — Argentina 1,5—1,5 
(1); Ungaria — Spania 2,5—1,5. 
Echipa României a pierdut cu 
1—3 meciul din turul anterior cu 
formația U.R.S.S,

DE LA BRATISLAVA
(48—44) selecționata orașului Bucu
rești

Alte rezultate : locurile 5—6 : 
K.P.S. Bmo — Selecționata ora
șului Varșovia B3—55 (41—37) ; 
locurile 7—8 : Sparta Fraga — Se
lecționata orașului Sofia 60—54 
(31—27).

greu. Eram bine pregătite pen
tru a ne apăra lecui II în lume 
cucerit la Montreal, în inimile 
noastre doream chiar mai mult, 
dar n-au fost puțini acei care 
au încercat diferite manevre 
pentru a ne împiedica în cîș- 
tigarea medaliilor de argint pe 
echipe. Mă bucur mult pentru 
succesul Nadiei, al Emiliei și 
al întregii noastre formații".

MARIA SIMIONESCU, an- 
trenoare federală : „Gimnastica 
feminină a înregistrat un foarte 
mare progres în multe țări ale 
lumii. Fetele noastre au fost la 
înălțime, lăsînd o impresie ex
celentă. Din păcate, nu întot
deauna arbitrajul a răsplătit 
munca și eforturile sportivelor. 
S-au schimbat note la insisten
țele publicului".

★
Gimnaștii noștri, împreună' 

cu alți sportivi din mai multe 
țări, susțin în aceste zile cîte- 
va concursuri demonstrative în 
Franța. 

calificarea pentru turneul fi
nal, a fost atins. Și cu aureo
la acelei victorii pe terenuri 
engleze, care o face pe Virgi
nia Ruzici incontestabila per
formeră a acestui sfîrșit de se
zon. N-aș vrea să repet, poate, 
ce s-a mai spus după cîștigarea 
Brightonului, dar a te clasa 
prima într-o întrecere cu elita 
tenisului reprezintă un rezul
tat de mare prestigiu. Se aș
tepta o finală Evert-Wade, în
tre primele favorite. Se do
rea — de către gazde, bine
înțeles — o victorie a Virgini- 
ei Wade. A cîștigat Virginia 
noastră, românca fără teamă. 
Cea care ocupă acum un loc 
stabil printre campioanele țe- 
nisului.

— Fiindcă vorbim de campi
oane, care ar putea fi locul 
Virginiei Ruzici în clasamen
tul mondial pe acest an ?

— Clasamentele, oficiale sau 
neoficiale, vor ține seama pro
babil de ultimul turneu, de la 
Palm Springs. Oricum, însă, 
cred că locul al 5-lea deținut 
de Virginia Ruzici în circuitul 
internațional ii este asigurat, 
judecind după rezultatele ce le 
are în fața principalelor ei 
adversare. Ceea ce ar fi, de
sigur, recunoașterea valorii sale 
ridicate.

— Care sînt principalele ei 
atu-uri ?

— S-ar putea vorbi despre a- 
cea lovitură de dreapta excep
țională, cea mai bună „dreap
tă* văzută de mine In con
cursurile urmărite. Sau des
pre prima sa lovitură de servi
ciu, aproape tot atit de efica
ce. Mai mult decît acestea 
contează, însă, alte „arme* ale 
Virginiei Ruzici. Aș zice, trei-: 
viteza deosebită a jocului ei, 
curajul cu care intră în teren 
și — mai ales — dorința ar
dentă de a fi o mare jucă
toare.

— Cu alte cuvinte, în primul 
rind, calități psihice. Știm că 
Virginia Ruzici le are...

— Ele pot fi îmbunătățite. De 
fapt, concentrarea în joc, mo-

HANDBALUL IA
(Urmare din pag. I)

Penu, Munteanu, Solomon — 
portari, Drăgăniță, Cosma, Du
rau, Grabovsclii, Mironiuc, Voi- 
na, Ștef, Birtalan, Folkcr, Tase, 
Palko, Matei, Bedivan, Stingă, 
Flangea, Stokl, M. Voinea și 
Boroș.

Din acest lot, antrenorii vor 
alege handbaliștii care vor par
ticipa, între 7 și 12 noiembrie, 
la turneul internațional de la 
Debrețin (Ungaria). Echipa 
României va juca în acest tur
neu cu Olanda (7 noiembrie), 
Polonia (8 noiembrie). Bulgaria 
(10 noiembrie), U.R.S.S. (11 no
iembrie) și Ungaria (12 noiem
brie).

Fără discuție, cel mai im
portant eveniment al lunii, un 
veritabil derby al sezonului in
ternațional de toamnă îl con
stituie întîlnirile programate Ia 
16 noiembrie, la București (Pa
latul sporturilor și culturii, ora
18.15) și la 18 noiembrie, la 
Craiova (Sala sporturilor, ora
18.15) , dintre fosta campioană 
mondială — echipa României
— și actuala deținătoare a 
titlului suprem — selecționata 
R.F. Germania. Partidele vor 
fi arbitrate de cuplul suedez 
Nilsson și Lundin. Vor fi nu 
numai meciuri amicale, de pal
mares, ci — mai ales — întîl- 
niri ale ambiției.

Ce se urmărește în acest se
zon internațional ? In primul 
rînd, crearea unei atmosfere 
de muncă intensă, de omogeni
zare a lotului, de optimism. A- 
poi, selecționata României tre
buie să-și refacă faima, impu- 
nîndu-se — chiar și cu prilejul 
întrecerilor amicale — în elita 
handbalului mondial.

SENIOARELE, ÎNAINTEA 
EXAMENULUI DECISIV

Pentru reprezentativa femi
nină a României vremea me
ditațiilor și â căutărilor a tre
cut. La 30 noiembrie ea va lua, 
la Gdtwaldow. startul în cam
pionatul mondial, primul meci
— din serie — fiind cel cu de
ținătoarea titlului de campioa
nă mondială, echipa R.D. Ger
mane. înaintea acestui eveni
ment decisiv, formația noastră 
va efectua — începînd de vi
neri— un turneu în R.F. Ger
mania. Ea va juca la 3 noiem-

bilizarea, devin eficiente a- 
tunci cînd tenismanul stăpî- 
nește perfect întreg arsenalul 
tehnic și tactic. Cînd ajungi 
să „vezi* totul pe teren. Este 
punctul care face diferența 
dintre o mare jucătoare și o 
foarte mare jucătoare. Acel 
punct pe care-1 atinge acum 
Virginia Ruzici, în drum spre 
vîrful piramidei. Unde sînt 
convins că poate ajunge.

— Totuși, la Stuttgart, n-a 
ratat la Betty Stove 3 meci- 
baluri ?

— Au fost 6 în total... Tre
buie făcută o precizare. Ex
periența de concurs, buna do
zare a efortului sînt și ele 
elemente de luat în considerare. 
A juca cinci ore pe zi, antre
nament și concurs, pe tere
nuri tari, grele, care te soli
cită mult, nu e lucru simplu. 
Stove face aceasta de mai 
mulți ani, are o practică su
perioară. In plus, olandeza be
neficiase de un „culoar* favo
rabil în concurs. Sînt amă
nunte care contează. Am con
vingerea că la viitoarele par
tide cu Betty Stove, sau cu alte 
jucătoare din eșalonul fruntaș, 
Virginia va juca din ce în ce 
mai bine. Este și curba fi
rească a unei evoiuții.

— Foarte pe scurt, despre 
programul viitor.

— Am prevăzut o pauză de 
citeva zile, foarte necesară. La 
sfîrșitul săptămînii, reluăm an
trenamentele. Afară, dacă se 
poate, pe terenuri de ciment. 
Deci, în condiții apropiate de 
cele de la Palm Springs. Va fi 
săptămîna noastră de lucru 
decisivă. „Turneul campioane
lor* trebuie să găsească pe 
reprezentanta tenisului româ
nesc în maximum de formă. în
cepe ultimul urcuș și cel mai 
greu...

Radu VOIA

UN NOU START
brie cu Olanda, la 4 noiembrie 
cu Franța și la 5 noiembrie cu 
R.F. Germania. Luni 6 noiem
brie va reveni acasă și își va 
continua pregătirile în liniște, 
sub deviza lansată de antreno
rii Francisc Spier și loan Bota: 
„Ne vom califica la Jocurile 
Olimpice !“. Printre jucătoare
le care vor face deplasarea în 
R.F. Germania se numără și 
Lidia Stan, Maria Boși, Ilei- 
drun Janescll, Ana Maria Ră- 
ducu, Gheorghița Mălai, Magda 
Mikloș.

„SCHIMBUL DE ȘTAFETĂ* 
IN ARENA

Generațiile care urmează să 
asigure „schimbul de ștafetă* al 
handbalului românesc se vor 
afla și ele în arena internațio
nală. Lotul de tineret (din care 
fac parte, printre alții, Mihai 
Redl, Viorel Croitoru, Klaus 
Voik, Vasile Oprea și Gh. Co- 
vaciu ; antrenor : Mihai Pintea) 
va participa între 14 și 18 no
iembrie la turneul internațio
nal de la Trinec (Cehoslovacia). 
Juniorii — pregătiți de antre
norii Valentin Samungi și Gh. 
Zamfir — vor juca la 11 și 12 
noiembrie (la Ploiești și Bucu
rești) în compania unei selec
ționate similare a Poloniei. Me
ciurile vor fi conduse de arbi
trii bulgari Nenov și Zvetkov. 
Aceeași echipă se va deplasa 
în perioada 21—30 noiembrie la 
Zaporoje (U.R.S.S.), pentru a 
lua startul în „Turneul Priete
nia".'

După cum ne anunță forul 
internațional, meciurile din, e- 
tapa a II-a a cupelor europe
ne, în care sînt angajate și 
formațiile Dinamo București — 
campioana țării — și H.C. Min- 
aur Baia Mare — cîștigătoarea 
„Cupei României", se vor des
fășura între 4 și 10 decembrie 
(turul), 11 și 17 decembrie (re
turul) .

★
O lună cu întreceri deosebit 

de importante, deci. Un motiv 
în plus pentru ca handbalul 
românesc să-și strîngă rînduri
le, să asigure reprezentativelor 
noastre cele mai bune condiții 
de evoluție. Un nou prilej de 
a se dovedi că s-a pornit decis 
la muncă, că există preocupare 
pentru revenirea pe pozițiile 
fruntașe.


