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Tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România. 
Comandantul suprem al forțe
lor noastre armate, s-a întilnit, 
în cursul zilei de luni, la se
diul C.C. al P-C.R-, cu repre
zentanți ai armatei noastre și 
ai Ministerului de Interne. A- 
semenea reprezentanților clasei 
muncitoare, tuturor categori
ilor de oameni ai muncii din 
țara noastră, ei au adresat ru
gămintea de a fi primiți de 
conducătorul partidului ți sta
tului și de a li se prezenta pe 
larg de către Comandantul 
suprem al forțelor noastre 
armate problemele care pri
vesc politica internațională a 
țării, activitatea și poziția 
României la Consfătuirea de la 
Moscova a Comitetului Politie 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Var
șovia.

La întilnire au luat parte 
tovarășul Manea Mănescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu. 
tovarășii Iosif Banc. Emil Bo
bu, Cornel Burtică, Virgil Ca- 
zacu, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Constantin Dascăle»- 
cu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Gheorghe Radules
cu, Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ion 
Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, Mi
hai Gere, Nieolae Giosan, Ion 
Ursit, Richard Winter, Vasile 
M? rin.

Erau prezenți generali și ofi
țeri, maiștri militari și subofi
țeri, militari în termen ai for
țelor noastre armate.

La intrarea în sală, Coman
dantul suprem al forțelor noas
tre armate a fost intîmpinat 
cu vibrant entuziasm, cu 
aplauze și urale îndelungate. 
Participant au scandat, mi
nute în șir, „Ceaușescu — 
P.C.R.", „Ceaușescu și po

porul*, „Ceaușescu — pace*, 
„Ceaușescu. România — stima 
noastră ți mindria*. Reprezen
tanții armatei ți ai Ministe
rului de Interne au dat ast
fel glas dragostei înflăcă
rate, devotamentului nețărmu
rit ți înaltei prețuiri pe care 
toți fiii țării, ce-și fac dato
ria sub drapelul patriei, le nu
tresc, la fel ca întregul popor, 
față de gloriosul Partid Co
munist Român, față de secre
tarul general al partidului, 
președintele României, Coman
dantul suprem al forțelor noas
tre armate, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. Odată cu aceste 
simțăminte profunde a fost 
reafirmată hotărirea nestrămu
tată a armatei ți a lucrători
lor Ministerului de Inter
ne de a apăra cuceririle re
voluționare ale poporului, li
bertatea, independența, suve
ranitatea ți integritatea scum
pei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

Au luat cuvîntul general 
colonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale, general-Io- 
cotenent Mircea Mocanu, gene- 
ral-locotenent Ion Șuta, George 
Homoțtean, ministrul de interne, 
colonel Mihail Mitrca, colonel 
Gheorghe Dănescu, colonel 
Dumitru Bucur și general-ma- 
ior Lucian Ionescu.

Primit cu puternice ți însufle
țite urale, a luat cuvîntul to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general ai Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republică Socialiste România, 
Comandantul suprem al forțe
lor noastre armate.

Cuvîntarea tovarășului Nieolae 
Ceaușescu a fost urmărită 
cu profund interes ți subli
niată în repetate rînduri cu 
îndelungi aplauze și ovații. 
Participant!!, și prin ei toți 
ostașii țării ți lucrătorii Minis
terului de Interne, și-au ma- 

(Continuare în pag. a 4-a)

Pe marginea Campionatelor Balcanice de la Kladovo

CU LOTURI MULT ÎNTINERITE, SCRIMA ROMÂNEASCĂ
A DOMINAT, TOTUȘI, COMPETIȚIA

Florin Nieolae (in stingă), noul campion balcanic la floretă, ia 
asaltul cu Panko Anghelov (Bulgaria)

Așa cum a demonstrat-o din 
plin și actuala ediție a Cam
pionatelor Balcanice de scri
mă, România se menține în 
prim-planul competiției. Dova
dă — locul I ocupat în clasa
mentul general, ca urmare a 
cuceririi a 4 medalii de aur 
(două la individual: floretistul 
Florin Nieolae și spadasinul 
Octavian Zidaru, două la echi
pe : floretă fete și băieți), 5 
medalii de argint (P. Buricea 
și M. Moldovan — floretă, M. 
Popa — spadă, echipele de spa
dă și sabie) și o medalie de 
bronz (E. Stahl — floretă).

Bilanțul scrimerilor noștri 
trebuie apreciat ca bun, dacă 
ținem seama de loturile pe 
care le-am aliniat la Kladovo, 
cu foarte mulți sportivi tineri 
la toate probele, argument în 
sprijinul potențialului de inli
ne al acestei discipline olimpi
ce și nu a] unui succes de 

In preajma Campionatului Mondial de handbal feminin din Cehoslovacia

ECHIPA ROMÂNIEI A PLECAT LA GOTTWALDOV,

moment In acest context con
siderăm că măsura luată de 
federație s-a dovedit salutară. 
Au fost verificați o serie de 
tineri scrimeri susceptibili să 
se integreze cît mai curînd lo
turilor de seniori. Și, fapt în
curajator, unii au și confirmat 
calitățile care i-au propulsat 
In sfera performanței : Florin 
Nieolae, cel mai activ și mai 
lucid dintre floretiști, Gabriela 
Betuker, talent autentic, cu 
calități fizice care îi pot favo
riza afirmarea, Mihai Popa, 
trăgător dinamic, în spiritul 
spadei moderne, Dumitru Ma
rin, permanent ofensiv, îndeo
sebi în competiția de sabie pe 
echipe. Alții vor trebui să 
participe la noi teste : Eugen 
Roșu, o revelație la proba de 
floretă pe echipe, inegal, însă, 
la „fridividuale" (locul 8), Zsolt 
Huszti. timorat de importanța 
întrecerii (13), 'Florentina Mun- 
teanu, cu o personalitate încă 
neformată (12), spadasinii Dorel 
Cimpeanu și Gheorghe Bo- 
doezi, cu o timiditate explica
bilă prin lipsa lor de expe
riență, Alexandru Chiculiță și

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

După o nouă etapă (a 14-a) a Diviziei A de fotbal

DE CE SE JOACĂ LENT?
GAZDA JOCURILOR DIN GRUPA A

• înaintea startului, glndurl $1 aspirații ale
antrenorilor $1 jucătoarelor

Consum de efort mult sub norma
Indiscutabil, surpriza etapei 

(a 14-a) consumată duminică 
în Divizia A s-a înregistrat pe 
terenul din Baia Mare, unde 
un fost recent lider, echipa lo
cală, a cedat fără drept de a- 
pel în fața actualei „lanterne*.

Stoica (nr. S pe tricou) a interceptai mingea trimisă, in mod 
neinspirat și greșit, de către Țâlnar spre portarul Eftimescu fi 
va deschide scorul. (Fază din meciul Dinamo — Steaua)

Foto : Drago; NEAGU

Politehnica Timișoara. Nimic 
nu lăsa să se întrevadă un a- 
semenea deznodămînt, dorința 
de reabilitare a băimărenilor, 
după „seria neagră", amplifi- 
cînd meritele jucătorilor lui 
Angelo Niculescu, aflați după 
o evoluție mai mult decît mo
destă la Petroșani. Succesul lui 
„Poli" i-a priit liderului, Stea
ua, care, datorită „egalului" cu 
Dinamo, conduce acum pluto
nul cu un punct avans, talonat 
fiind de F.C. Argeș, cu care se 
va întîlni chiar mîine, pe sta
dionul din Ghencea.

Pînă la derbyul de clasament 
să nu trecem însă prea repede 
peste derbyul celor mai multe 

dintre trecutele ediții ale Divi
ziei A, acest meci dintre Dina
mo ți Steaua, care, de astă dată, 
a deziluzionat; la puține zile 
după o altă decepție, consem
nată pe același gazon, partida 
Dinamo — Universitatea Craio- 

va. Ce se întîmplă, deci, cu 
așa-zisele protagoniste ale pri
mului eșalon 7 De ce evoluea
ză ele atit de modest in pofida 
faptului că sini cei mai bine 
înzestrate sub aspectul calității 
efectivelor T Pentru simplul 
motiv, lait™ motiv al tuturor 
„observărilor* din_ ultimii ani, 
că mulți dintre componenții 
respectivelor formații nu se 
mai exprimă In teren la înăl
țimea reputației de care ei 
continuă să se bucure. Au ui
tat oare Dumitru, Iordânescu, 
Bălăci, Beldeanu. Țevi, Ion 
Moldovan șa. să manevreze cu 
abilitate balonul ? Nicidecum, 
Au uitat, oare, să alerge, să 

de performanță
MUNCEASCĂ ÎN TEREN, po
trivit cu normele de perfor
manță solicitate în fotbalul ac
tual. Dumitru, de pildă, „înre
gistrat* de un tehnician (ac
tualmente elev al cursului in
tensiv de specializare), are niș
te „date* de-a dreptul alar
mante. Timp de 65 de minute, 
cît a jucat, mijlocașul Stelei 
(ocupînd deci un post de mare 
travaliu) a parcurs, pe gazonul 
stadionului din șos. Ștefan cel 
Mare, cu oarecare aproximație, 
firește, 2225 metri. Cu circa ju
mătate sub norma (intemațio-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag 2—3)

RUGBYSTII NOȘTRI PREGĂTESC 
MARELE MECI AL ANULUI, 

CD ECHIPA FRANȚEI
O Partida are loc duminică, de la ora

13,30, pe stadionul Giulețti © 22 de jucă
tori în cursa pentru titularizare

5 zile pînă la partida Româ
nia — Franța, moment de vîrf 
al sezonului nostru rugbystic 
și, în același timp, punctul său 
final ! 5 zile pînă la meciul 
devenit, tradițional, decisiv în 
desemnarea primei echipe în 
competiția continentală organ.i- 
zată de F.I.R.A. 5 zile de emo
ții și nerăbdare pentru toți iu
bitorii sportului cu balonul 
oval și, în primul rînd, pentru 
„tricolorii" noștri...

„.Vineri, zi de toamnă vi
guroasă, de toamnă care nu 
mai vrea să plece. La Giulești, 
acolo unde rugbyștii români 
și-au întrecut cu doi ani în 
urmă puternicii parteneri și

Cea de a Vil-a ediție a cam
pionatului mondial de handbal 
feminin, „capul de afiș" al a- 
cestui sfîrșit de an sportiv in
ternațional, începe job în 
Cehoslovacia, odată cu dispu
tarea primelor partide din gru
pe, programate la Gottwaldov, 
Trnava și Cheb.

La această întrecere de am
ploare, așteptată cu intere* 
deosebit de întreaga lume a 
handbalului, vor participa 12 
echipe : România, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, Coreea de 
Sud (grupa A), Cehoslovacia, 
Uniunea Sovietică, Olanda, Al
geria (grupa B), Polonia. Un
garia, R. F. Germania, Canada 
(grupa C).

Animată de dorința unei 
cît mai bune comportări la a-

^\\\\\\\\\\\\\\\^^^
Atac impetuos al 
lui Murariu. Pe 
fază, Nica (dreap

ta) si Tudose

Foto: N. DRAGOȘ 
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unde se va juca și la fine
le acestei săptâmini, antrenorii 
Valeriu Irimescu și Alexandru 
Paloșanu au chemat la cel din
ții meci-școală 28 de jucători. 
Doctorul Nieolae Gheracopol 
ne anunță însă că unul dintre 
aceștia, grivițeanul Alexandru 
Marin, va privi partida de du
minică din tribună. Are o 

cest greu și atît de important 
examen, echipa reprezentativă 
a țării noastre a plecat, ieri, 
la Gottwaldov, unde va întîlni 
în meciul de debut formația 
R. D. Germane, deținătoarea 
titlului mondial. Au făcut de
plasarea următoarele jucătoa
re : Lidia Stan, Viorica Ionică, 
Doina Copocz — Simona San
du, Gheorghița Mălai, Iuliana 
Hobincu, Angela Avădanei, 
Mariana Iacob, Niculina Sasu, 
Magdalena Mikloș (căpitan de 
echipă), Eva Gaal, Darinca 
Andrei, Maria Boși, Maria 
Torok, Magda Pereș. Din de
legația condusă de Lucian 
Grigorescu, secretar al F.R.H.,

(Continuare in pag. 2-3)

contuzie la genunchiul drept, 
căpătată In Polonia, cînd a 
marcat eseul. Iar „buletinul de 
sănătate* al „tricolorilor*, în 
general bun, mai Include une
le excepții : Gheorghe Dără-

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2-3)



Simbătâ, la Baia Mare

IN „CUPA CUPELOR" IÂ HANDBAL MASCULIN
Luna decembrie programea

ză, încă de la începutul ei, în
tâlniri din cadrul turului II al 
cupelor europene. .

In „Cupa campionilor euro
peni", DINAMO BUCUREȘTI 
susține cele două meciuri cu 
VALUR REYKJAVIK la 9 de
cembrie, in deplasare, și la 14 
sau 15 decembrie pe teren pro
priu. Celelalte „perechi" 
„optimilor" C.C.E. sînt : 
Maur (Franța) — Halmstad 
(Suedia), Sarajevo (Iugoslavia)
— Honved Budapesta (Unga
ria), Alicante (Spania) — Fre
dericia (Danemarca), Linz 
(Austria) — Grosswallstadt 
(R.F.G.), Rostock (R.D.G.) —
— Foia Esch (Luxemburg), 
T-S.K.A. Moscova (U.R.S.S.) — 
Slask Wroclaw (Polonia) și 
V.S.K. Kosice (Cehoslovacia) — 
Sporting Neerpelt (Belgia).

H. C. MINAUR BAIA MA
RE, participantă la „Cupa cu-

ale 
St.

pelor", are o misiune dificilă. 
Ea întllnește în „optimile” com
petiției echipa daneză H. K. 
AALBORG și — după cum se 
știe — sorții au decis ca băimă- 
renii să joace primul meci •- 
casă. în acest fel, partida pe 
care elevii lui Lascăr Pană o 
vor susține la 2 decembrie, în 
Sala sporturilor din Baia Ma
re, devine decisivă, deoarece 
atunci trebuie să 
avantajul necesar 
Celelalte „perechi": 
(Islanda) — Ystad

acumuleze 
calificării. 
Reykjavik 

_____  (Suedia), 
Blau Wit (Olanda) — T.V.Hut- 
tenberg (R.F.G.), S. C. Magde
burg (R.D.G.) — Atletico Ma
drid (Spania), Zagreb (Iugo
slavia) — Hutnik Cracovia 
(Polonia), Union Krems (Aus
tria) — MAI Moscova 
(U.R.S.S.), Tatabanya (Unga
ria) — șt Martin (Franța), 
Gummersbach (R.F.G.) — Ta
tra Kopinice (Cehoslovacia).

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ - BULGARIA
noastre si echipa Bulgariei. Vi
neri, în sala Victoria din plo
iești, handbaliștii bulgari vor 
da replică dinamoviștilor bucu» 
reșteni, campioni ai României.

Astăzi și miine vor avea loc 
ta sala Floreasca din Capitală 
— începînd de la ora 17 —
meciurile dintre Selecționata 
divizionară masculină a tării

IN PREAJMA C.M. DE HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

mai fac parte : prof. Pompiliu 
Simion, antrenor federal, prof. 
Francisc Spier și prof. Ioan 
Bota, antrenorii echipei, prof. 
Petre Voicu, metodist, dr. 
Bene Atanascscu, medicul lo
tului.

înaintea plecării, cîteva gîn- 
duri și aspirații — culese de 
la antrenorii echipei și unele 
jucătoare.

Francisc Spier : 
■vreme, la lotul 
muncit mult, cu 
responsabilitate, 
duit să modelăm
cient ritmul de joc pentru o 
asemenea competiție, să redu
cem cit mai mult decalajul 
valoric dintre formația de 
bază și jucătoarele de schimb. 
Sperăm în evoluții și rezultate

„în ultima 
feminin s-a 
sîrguință și 

Ne-am stră- 
cît mai efi-

HI P I SM

BA VÂRI ÎNVINGE
ELITA TURFULU!
Reunind la start aproape tot ce 

are mai bun la ora actuală tur ful 
nostru și beneficiind și de un ti-mp 
excelent, reuniunea desfășurată du
minică dimineață ne-a oferit satis
facția unui spectacol de certă cali
tate. Spațial nu ne permite să vor
bim mai pe larg despre cei zece 
aștigâtori (fiindcă toți ar merita-o), 
așa incit ne vom opri doar la cîțiva 
dintre ei. Vom începe cu Bavari, fiindcă 
victoria repurtată de acesta a în- 
cintat pur și simplu asistența. Obti- 
©aț să acorde metri unor elemente 
de certă valoare (Rondo, Godeanu, 
Hel4et etc.), el a refăcut treptat te
renul ce-l despărțea de adversari și, 
energic susținut de G. Avram, a reu
șit să întreacă în vecinătatea sosirii 
pe Helis și Samanta. obligați să ce
deze în fața unui adversar net su
perior. Sosiri la fel de strinse s-au 
înregistrat și în alergările cîștigate 
de Rafon, Si-minlca, Marțian și Hin- 
•ar, dar victoria repurtată de ultimul 
In bitul doi al „Premiului Zalău** 
nu apărea deloc probabilă dupâ evo
luția mai mult decît modestă avută 
In prima manșă a aceluiași premiu. 
REZULTATE TEHNICE : Cursa I : 1.
Rustica (I. Horea) rec. 1:40,4, 2. 
Cavarna. Simplu 4, ordinea 19. Cursa 
a ll-a ; 1. Verset (FI. Pașcă) rec. 
1:37,4. 2. Turban, 3. Surduc. Simplu 
3, ordinea 19, event 23. Ordinea tri
plă 119. Cursa a lll-a : 1, Retuș 
(O. Soloan) rec. 1:34,1, 2. Oseino. 
Simplu 3. ordinea 18, event 22, tri
plu cîștigător 891. Cursa a IV-a : 1. 
Rafon (G. Grigore) rec. 1:27,0, 2.
Jug, 3. Hanger. Simplu 2, ordinea 6, 
event 16, ordinea triplă 61. Cursa a 
V-a : 1. Otilian (Tr. Marinescu) rec. 
1:28,6, 2. SiTIcia. Simplu 6, ordinea 
126, event 17. Cursa a Vl-a : 1, Ba
vari (G. Avram) rec. 1:25,8, 2. Helis, 
3. Samanta. Simplu 7, ordi
nea 45, event 96, ordinea triplă 545. 
Cursa a Vll-a : 1. Hinsar (G. Po
pescu) rec. 1:25,7, 2. Rafon. Simplu 
7, ordinea 57, event 95, triplu cîștl- 
gător, închis. Cursa a Vlll-a : 1. Si- 
minica (I. G. Nicolae) rec. 1:28,6. 
2. Vlah ța, 3. Heder. Simplu 5, ordi
nea 60, event 471, ordinea triplă 
1.017. Cursa a ÎX-a : 1. Marțian (N. 
Simion) rec. 1:27,9, 2. Janulia, 3. 
Femfoo. Simplu 4, ordinea 29, event 
82, ordinea triplă 121, triplu cîștigă
tor, închis. Cursa a X-a : 1. Hcrțag 
(G. Vasile) rec. 1:29,6, 2. Diva. Sim
plu 2,50, ordinea 7, event 21. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de 
27 235 lei șl s-a închis. (Rezultat 
provizoriu^

pe măsura așteptărilor ți a 
cerințelor". loan Bota : „în a- 
fara celor spuse de colegul 
meu, consider că munca in
tensă depusă de jucătoarele 
noastre poate fi valorificată 
în mod corespunzător numai 
prin mai multă inițiativă ți 
mai mult curaj In abordarea 
fiecărei partide, indiferent de 
„cartea de vizită" a partene
relor de întrecere". Magdalena 
Mikloț : „Avem jocuri extrem 
de dificile în grupă, dar ne-am 
pregătit 
mai de 
credere 
pentru 
Sandu:
pele care vor dovedi o pregă
tire psihică superioară. Spe
răm să fim printre acestea. 
Avem neapărat nevoie de vic
torii". Maria Boși : „Eu cred 
că pentru noi meciul cel mai 
tare din grupă, poate decisiv, 
va fi acela cu jucătoarele din 
R. D. Germană. Sînt convinsă 
că echipa noastră are la ora 
actuală o capacitate de mobi
lizare maximă pentru toate 
cele 3 partide din grupă". Li
dia Stan : „Nici un meci nu 
este dinainte cîștigat. dar nici 
pierdut. Vom lupta, așadar, 
pentru rezultate favorabile 
la Gottwaldov ți.„ mai de
parte. Nu uit că adesea victo
ria depinde și de jocul porta
rului, așa îneît sînt pe deplin 
conștientă de răspunderea 
ce-mi revine".

Să le urăm, din toată inima, 
handbalistelor noastre, spe
cialiștilor care le-au pregătit, 
mult succes in împlinirea do
rințelor și aspirațiilor pe care 
ni le-au împărtășit înaintea a- 
propiatei ediții a campiona
tului mondial de handbal fe
minin din Cehoslovacia.

cu seriozitate și toc- 
aceea privim cu în
spre... turneul final 

locurile 1—6”. Simona 
„Se vor califica echi-

VALENTIN SAMUNGI 
II PREGĂTEȘTE 

PE VIITORII GIGANȚI 
Al ECHIPEI NAȚIONALE

Maestrul emerit al sportului 
Valentin Samungi, component 
al echipei României campioană 
mondială la ediția de la Paris, 
este astăzi antrenor al națio
nalei de juniori. în aceste con
diții, o discuție cu fosta vedetă 
a arenei devine interesantă, 
mai ales prin prisma judecăți
lor sale comparative, privind 
generațiile tinere de ieri și de 
azi ale handbalului românesc.

— Cum sînt juniorii de azi 
față de cei de ieri 1

— Mai bine dotați fizic — 
aproape toți componenții lotu
lui au peste 1,90 m, deși sînt 
la virsta de 18—19 ani 1 —, au 
mai multă experiență, pentru 
că joacă In echipe de Divizia A 
sau B, dar sînt mai puțin pre
gătiți tehnic decit cei din ge
nerația mea.

— Dacă vi s-ar cere să alcă
tui ți cel mai bun „7” al actua
lei generații, pe cine ați in
troduce în teren ?

— Claudiu ionescu — Ma
rian Mirică, Mihai Daniel, 
George Dogărescu, Klaus 
berpursch, Ștefan Knuff și 
mitru Marian. Acesta din 
mă este, în mod cert, cel 
bun produs al generației, 
din păcate, este accidentat, 
greu recuperabil. închipuiți-vă 
un băiat de 18 ani, stîngaci, 
înalt de 1,96 m, cu forță, dar 
și cu abilitate !...

— Cum înțelegeți, dv. și co
legul Gh. Zamfir, misiunea ce 
vi s-a încredințat de 
pregăti „schimbul de ștafetă 
al handbalului nostru ?

— Ca o mare, extrem 
mare responsabilitate. Ea 
obligă să fim exigenți cu noi 
fi cu sportivii, să lucrăm cu 
predilecție tocmai la capitolele 
care se dovedesc deficitare, să 
asigurăm astfel, o veritabilă pe
pinieră a naționalei de seniori.

— Echipa națională de ju
niori reprezintă doar o „stație 
de tranzit". în fiecare an tre
buie să vă gîndiți la recrutarea 
onor noi promoții. Cum proce
dați ?

— Firește, de la noi pleacă 
în fiecare an jucători spre e- 
chipa de tineret și, tot în fie
care an, din taberele federa
ției promovăm noi elemente, 
împreună cu membrii federa
ției asistăm la jocurile echipe
lor de juniori, mergem — de 
cite ori sîntem chemați — pen
tru a vedea un nou

— Așadar, cum va 
handbalului nostru ?

— Sperăm, și ne 
pentru ca el să fie 
mea celui al generației mele.

Hristache NAUM

Dupâ turneele finale ale Diviziilor

ASOCIAȚII SPORTIVE LA LOG

Gh. ALEXANDRESCU

libere.

loc

OLSZTYN (Polonia)

(C. Ale- 
prențu) 

de greu 
pentru 

rezulta-

final de 
tost o 
are a 
stabilim

ECHIPE DE CLUBURI RETROi

OLIMPIA - GWARDIA

RUGBYȘTII NOȘTRI
(Urmare din pag. 1)

acestor consi-

$

noastră), au loc 
Intîlniri bilate-

Jocul 
In 

încins.

Ha- 
Du- 
ur- 
mai 
dar,

talent, . 
fi viitorul

străduim, 
la înălți-

La sfirșitul săptămînii trecu
te, sala clubului Progresul din 
Capitală a găzduit turneele fina
le ale Diviziilor de lupte greco- 
rotnane șl libere, concomitent cu 
acestea disputtndu-se șl concur
surile pentru stabilirea echipelor 
retrogradate.

Turneul final de greeo-roma- 
ae, la care au fost prezente opt 
echipe, a reunit majoritatea ce
lor mal valoroși luptători din 
tară, prilejuind meciuri de un 
ridicat nivel tehnic și spectacu
lar. Trecînd peste faptul că a 
părut lung șl obositor (atlt pen
tru sportivi, ctt și pentru ar
bitri șl spectatori), concur
sul, organizat după acest nou 
sistem, și-a atins scopul propus 
tie tehnicienii noștri, aceia de a-1 
aolidta pe sportivi tatr-o com
petiție asemănătoare celor de 
nivel european sau mondial. Este 
suficient, credem, să amintim 
faptul că Ion Dralca, dublu cam
pion european șl deținătorul 
centurii mondiale la eat. 82 kg, 
n-a reușit să se claseze pe pri
mul loc la cat. 90 kg. La aceeași 
categorie, medaliatul cu bronz la 
C.B., Petre Dicu (Dinamo), s-a 
clasat al treilea In turneul final 
al Diviziei. Nid Gheorghe Ciobo- 
taru (proaspăt medaliat la CM.) 
nu s-a putut situa pe primul 
la categoria 74 kg.

ta fconcluzie, turneul 
lupte greco-romane a 
competiție reușită, in 
existat șl posibilitatea _
mal precise a valorii oancurenți- 
tor. Titlul a fost clșUgat de Di
namo, echipa cu lotul cei mal 
bine pregătit. Locul secund a 
fost ocupat de reprezentanta unei 
asociații sportive. Aluminiu Sla
tina. care a avui pe întreg per-

eursul campionatului o compor
tare remarcabilă, prezentlndu-șl 
sportivii foarte bine pregătiți șl 
la turneul final. Steaua a arătat 
o oarecare scădere valorică ta 
această ediție Iată de trecut. 
Antrenorii clubului militar tre
buie să Înțeleagă că numai eu 
trei sportivi de valoare 
xandru, G. Dumitriu, V. 
in echipă va fi extrem 
să se mențină in luptă 
primele locuri. Dealtfel, 
tul din acest an (locul 3. la ega
litate de puncte cu Mobila Ră
dăuți — locul 4) a fost, credem, 
edificator. Aprecieri ----- 
se cuvin șl sportivilor de la 
altă asociație sportivă. 
Rădăuți (antrenor — V. 
stai), ca și celor de la 
Constanța (antrenor — C. 
rescu).

In turneul final de lupte 
concursul nu s-a ridicat la ace
lași nivel valoric ca la greco- 
romane. Aceasta, datorită numă
rului redus de sportivi cu înal
tă clasificare. Titlul de campioa
nă a fost dștlgat si de data a- 
ceasta de echipa clubului Stea
ua, dar succesul său s-a contu
rat mult mai clar ca altădată, 
pregătirea luptătorilor militari 
fiind superioară edițiilor trecute. 
In același timp trebuie spus că 
luptătorii de la Dinamo Brașov 
n-au mal constituit adversari re
dutabili pentru sportivii de la 
Steaua. In schimb, echipe cărora 
n se acordau mult mai puține 
șanse, Hidrotehnica Constanța 
(antrenor — K. Izmail), C.S.M 
Cluj-Napoea (antrenor — Gh. 
Marton), Vulcan București (an
trenor — I. Chirilă) și-au onorat 
prezența în turneul final, dove
dind o bună pregătire.

favorabile 
o 

Mobila 
Ghera- 

Farul 
Ofițe-

ROXANA LĂMĂȘANU, PERFORMERA INTILNIRII DE TIR

în Capitală s-a desfășurat o 
interesantă lntîlnlre bilaterală 
de tir care a opus pe repre
zentanții cluburilor Olimpia 
București și Gwardia Olsztyn 
(Polonia). Un concurs util, care 
a prilejuit afirmarea unora 
dintre tinerele talente ale clu
bului bucureștean. Cu siguran
ță, In capul listei trebuie tre
cută tînăra de 17 ani Roxana 
Lămășanu, autoare, pentru a 
treia oară in acest an, a cifrei 
de 594 p la pușcă standard 60 
fc. (Amintim că Roxana este 
și campioană națională In 1978, 
cu 59S p). Așadar, un frumos 
buchet de rezultate, care o re
comandă pe eleva antrenorului 
Vladimir Eckert atenției fede
rației de specialitate. în același 
concurs, Lămășanu a reușit și 
un nou record național de ju
nioare II, la pușcă standard

In Divizia A ia hochei
ASTĂZI Șl MllNE, UN INTERESANT CUPLAJ LA PATINOARUL „23 AUGUST"

Astăzi și miine are loc pe pa
tinoarul artificial „23 August” un 
imteresant cuplaj de hochei, pri
lejuit de programarea unor jocuri 
restante din prima grupă a Di
viziei A. Este vorba de două 
duble partide, aminate din mo
tive obiective : Steaua — Unirea 
Sf. Gheorghe și Dinamo — S.C. 
Miercurea Ciuc. Primul joc, pro-

gramat la ora 14,*5, va fi condus 
— atit azi, ctt și miine — de 
M. Presneanu la centru, ajutat 
la cele două linii de O. Barbu 
șl M. Leonte, iar cel de-al doi
lea (ora 17) va avea ea arbitru 
central azi șl miine pe FI. Gu- 
bemu, ajutat de B. Cristescu șl 
L Becze.

3x20 f, cu 562 p. Ștefan Oltea- 
nu (19 ani), cu 591 p la pușcă 
standard 60 fc și 567 p la 3x20 
f. A. Mitroi (17 ani), cu 589 p 
și, respectiv, 568 p, Nicu Ga
rau (18 ani), cu 589 p și 562 p, 
la aceleași probe, confirmă ca
racteristica întîlnirii din sala 
Dinamo. De reținut și cele 
595 p ale lui Gh. Vasiiescu, la 
pușcă liberă 60 fc.

Dacă țintașii români au do
minat probele de pușcă, oaspe
ții polonezi s-au remarcat la 
pistoale. Jiri Mireski, compo
nent al lotului olimpic lărgit 
polonez, a reușit 459 p la pistol 
liber (probă olimpică) și 385 
p la pistol 10 metri (cu aer 
comprimat).

★
La poligonul Domnești a a- 

vuit loc o altă intîlnire interna
țională, la care au participat 
trăgători de la clubul Steaua 
și o selecționată a armatei 
portugheze. întrecerea de pis
tol calibru mare a revenit lui 
Corneliu Ion, cu 582 p, urmat 
de Alexandru Gered, cu 579 p, 
și Francesco Jose, cu 573 p. La 
pușcă militară s-a impus P. 
Șandor, cu 262 p, iar la pistol 
militar Henrique Marques 
286 p.

PE MARGINEA CAMPIONATELOR BALCANICE DE SCRIMĂ
(Urmare din pag. 1)

Florin Păunescu, sîrguincioși, 
talentați, dar depășiți la „indi
viduale" de maniera arbitra
jelor. Toți sînt, însă, scrimeri 
cu un fond valoric corespunză
tor. Cizelați, firește, se vor im
pune, la rîndu-le.

In nota obișnuită, adică evo- 
luînd bine, ~ ‘ ~ ‘
(floretă), 
(spadă) și 
(sabie), * _ _______ —
nivelul primului eșalon al scri
mei noastre. De asemenea, în- 
tr-o vizibilă revenire Ecateri- 
na Stahl, după un concediu 
medical îndelungat, handicapa
tă, insă, cum s-a și văzut, de o 
|p\\\\\\\\\\\\^

Petre Buricea 
Octavian Zidaru 
I. Panteiimonescu 

trăgători consacrați la

rezistență redusă la efort pre
lungit. Fără barajul de la „indi
viduale", nu încape nici o în
doială că ar fi terminat în 
fruntea floretistelor. Sub va
loarea ei, Marcela 
care a ratat — fără

I

Moldovan, 
nici o jus- 
în barajultificare — locul 

„individualelor".
Competiția, în 

relevat creșterea 
Ioric al scrimei in țările balca
nice, ceea ce reprezintă un pas 
Înainte in direcția dinamizării 
acestei frumoase întreceri care, 
iată, a ajuns la a Xl-a ediție. 
Deci a căpătat și tradiție. în 
imediata vecinătate a sportivi
lor noștri au fost scrimerii bul
gari (la sabie, dar și la flore
tă și chiar la spadă). în progres

ansamblu, a 
nivelului va-

In atenția cumpărătorilor de autoturisme Dacia 1300
Magazinele I.D.M.S. livrează în devans autoturisme 

g DACIA 1300, după cum urmează :
• Magazinele București, Pitești și Iași livrează celor 

Ș programați pînă la 31 decembrie 1978 :
• Magazinul Bacău livrează celor programați 

ianuarie 1979 ;
• Magazinele Reșița și Cluj-Napoca livrează 

gramați pînă la 15 ianuarie 1979 ;
• Magazinele Brașov și Timișoara livrează

pînă la 31

celor pro-

cclor pro- g
gramați pînă la 28 februarie 1979. jg

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

se află și scrimerii iugoslavi, a 
căror tinerețe se face simțită 
în toate probele, eu excepția 
celei de floretă fete (unde 
doar Svetlana Kukici reușește 
să-și mențină prospețimea pe 
planșă, chiar și tn condițiile 
unui concurs-maraton), cei 
turci (au și cucerit o medalie, 
de bronz, în proba de floretă 
bărbați, pe echipe) și greci, cu 
foarte mulți sportivi sub 20 de 
ani, dar cu un bagaj tehnic 
care mai suportă completări.

Așa cum au subliniat și lu
crările Congresului balcanic, 
competiția se află pe un făgaș 
bun. Contactele dintre scrime
rii țărilor balcanice cunosc o 
continuă diversificare (din a- 
cest an a fost inaugurat și un 
campionat la nivelul juniorilor, 
găzduit de țara 
tot mai multe 
rale.

în încheierea 
derațiuni am vrea să subliniem 
eforturile federației iugoslave 
de specialitate, care a asigurat 
întrecerilor condiții dintre cele 
mai bune, la nivelul marilor 
competiții de scrimă, precum și 
solicitudinea edililor și locuito
rilor din acest frumos oraș, 
care i-au înconjurat pe parti
cipant cu multă căldură, cu 
o prietenie sinceră.

ban (contuzie ușoară în regiu
nea omoplatului), Gheorghe 
Nica (contuzie medie la umăr), 
Marin Ionescu (hidrartroză la 
piciorul drept) și încă cîtiva 
cu stări gripale, cel mai afectat 
părînd a fi Petricâ Motrcscu.

La ora 13,30 — insistăm asu
pra acestui moment, fiind vor
ba chiar despre ora oficială 
pentru meciul de duminică — 
arbitrul Constantin Udrea a 
chemat echipele : „galbenii** ;
Tudose — Motrescu, Nica, Con
stantin, Matei — Bucos, Paras- 
chiv — Stoica, Dumitru, Mura- 
riu — M. Ionescu, Dărăban — 
Ioniță, Munteanu, C. Dinu ; 
„roșii“ : Marghescu — Ianuse- 
vici, Gh. Dinu, Varga, Aldea 
— D. Aliexandru, N. Dinu — 
Zafiescu II, Borș, Vlad — Urdea, 
Tufeanu — Țurlea, Ortelecan, 
Bălan. Dintre aceștia, grivițenii 
Vlad, Tufeanu și Bălan au 
completat ultima formație, ei 
nefigurînd printre selecționa- 

a fost mai 
prima repriză, 

Multă ambiție (fi- 
arătat Lucian Ma-

bili. 
bun 
mai 
rească!) au 
tei (26 de ani, aripă de la U- 
niversitatea Timișoara) și Ni- 
cușor Dinu (22 
caș la grămadă 
Farul). Prezența 
tă că la clubul 
ușile nu stau închise, că rug- 
byul nostru are multe resurse.

de ani, mijlo- 
al campioanei, 
lor în lot ara- 

„tricolorilor"
s 
r 
ti



ștefan 
‘ferin- 
s. o 
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TRAIAN MARCU
PE PRIMUL LOC I

IIN CONCURSUL

în sala „23 August" din Ca
pitală s-a încheiat concursul 
de selecție și verificare la 
startul căruia au fost prezenți 
tenismanii seniori ce urmează 
să joace în competițiile inter
naționale oficiale pe teren aco
perit. Au luat parte : Dumitru 
Hărădău, Traian _ Marcu, An
drei Dîrzu, Marian Mirza ți 
Jean Bîrcu. Acestora li s-au 
adăugat și juniorii Florin Se- 
gărceanu, Silvan Niculescu, 
Laurențiu Bucur, Daniel Stă- 
nescu și Liviu Mancaș. La ca
pătul unui meci în care A. 
Dîrzu a jucat excelent, inițiind 
numeroase acțiuni ofensive, el 
a reușit o frumoasă și merita
tă victorie în fața campionului 
național, Hărădău, pe care 
l-a întrecut cu 6—i, 6—3. Du
minică, în ultima zi a con
cursului, D. Hărădău a fost 
întrecut și de T. Marcu. Acesta 
din urmă a cîștigat cu 
6—3. Celelalte rezultate :

Iul că 
soda-

&—4, 
Hă-

1

rădău — Niculescu 6-2, 6—2
Bîrcu — Mîrza 6-2, 6—3
Marcu — Stănescu 6—2, 6—1
Hărădău — Mîrza 6-4, 7—6
Marcu — Dîrzu 6—2. 6—3
Segărceanu — Bîrcu 6—2, 6—3 ; 
Dîrzu — Bîrcu w.o. și Mancaș 
— Mîrza 6—2, 8—3. Clasamen
tul final (numai pentru se
niori) : 1. T. Marcu, 2. A. 
Dîrzu, 3. D. Hărădău, 
Bîrcu, 5. M. Mîrza.

4. J.

&TELE DE SAH
al

1 „strock“-ul ® Lideră în finala 
Margareta Teodorescu
le a 

de

cesar 
lițiile 
apid. 
ă ți 
tigat, 
n ?i.

iar 
fihai 
frele, 
Sfiite 
fost

fczicS
odea

Vaisman — GheorsSie Mititclu 
și Sergiu Grflnberg — Mircea 
Pavlov.

în clasament, după trei 
runde, Urzică. Radovici, Șubă, 
Ciocâltea și Ghindă acumu
lează cîte două puncte, iar 
Vaisman, Grunberg, Voiculescu 
ți Mititelu cîte 1«/, p.

Runda a TV-a programează 
cîteva întîlniri interesante, im
portante 
locurilor fruntașe : 
Radovici, 
Negulescu 
reanu — Vaisman.

pentru configurația 
Urzică — 

Pavlov — Ciocâltea, 
— Ghindă, Ungu-

*

se
[tură

[viei, 
ivin- 
>ana 
club 
[aria 
alea.

ita-

■tna

★
— Sodica Reicher, Lia Bog
dan — Mariana Nechifor ți 
Ioana Miroslav — Elena Rădu- 
canu.

în clasament conduce Mar
gareta Teodorescu cu 2 J), ur
mată de Dana Nuțu, 
Reicher, Maria Albuleț, 
Jicman, — ■ - —
ți 
cîte 1‘/, 
centrale 

ximpun :
Gertrude 
Jicman -
Nuțu — Margareta Teodorescu.

Bodies 
. Ligia 

Gertrude Baumstark 
Elisabcta Polihronîade cu 

p. Dintre partidele 
ale rundei a IlI-a se 

Eodica Beicber — 
Baumstark, Ligia 

— Lia Bogdan, Dana

I

I
I
i

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

L CU ECHIPA FRANȚEI

Pînă să-șî schimbe ghetele...
Conform regulamentului, cu 

cîteva minute Înaintea Începerii 
partidei dintre U.T.A. ți S.C. Ba
cău, arbitrul C. Ghiță a controlat 

celor 
că 
au

crampoanele jucătorilor 
două formații. Considerînd 
ghetele băcăuanului Antobi 
crampoanele foarte ascuțite ți 
prin aceasta periclitează integri
tatea corporală a adversarilor, 
conducătorul jocului a decis ca 
atacantul echipei S.C. Bacău să 
nu poată intra pe teren plnă 
nu incalță alte ghete. Antohi, în
soțit de antrenorul secund al e- 
chipei, Nicolae Vătafu, a alergat 
la vestiare pentru a se conforma. 
Intre timp, formațiile au pătruns 
pe gazon, s-a ales terenul și 
Jocul a Început. 
Ctad cei doi au 

la 
le 

crede 
Lâpsi- 
două 

tabela 
arăta

revenit de 
vestiare nu 
venea a 
ochilor, 
seră doar 
minute și 
de marcaj 
1—0 In favoarea _ _____
în. inferioritate numerică, echipa 
din Bacău a primit un gol rh-ar 
în minutul 1. (Gh. NERTEA).

>* 7, DE CE SE JOACĂ

eon- 
)inu. 
MBi 
. Ia 
: la

L în 
r la
I lui 
inpi-

Bri
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Or- 
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•Nu 
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re- 
va 

Son
etul 
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voi, 
i ea 
eap- 
noa- 
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torie

care au rezistat sitei selecțio
nerilor : Tudose, Motrescu,
Ianusevicî, Matei, Nlca, Con
stantin, Gh. Dinu, Bucos, Ale
xandru, Paraschiv, N. Dinu, 
Stoica, Murariu, Dumitru (că
pitanul echipei), Dărăban, M. 
Ionescu, Urdea, C. Dinu, Ioni- 
ți Țurlea, Munteanu, Ortele- 
can. Multă risipă de energie, 
faze lucrate tot mai sigur. 
Rugbyștii noștri, conștienți de 
dificultatea partidei cu Fran
ța, sînt totuși încrezători în 
propriile posibilități și dornici 
să facă marele pas spre cu
cerirea unui nou titlu conti
nental !

rece, 
Tot 
ciu- 
prii“ 
ve- 

bpe- 
mai 
cei

plasat fî a înscris.' Fr. Coloși a 
acordat gol, tribunele au... ris, a 
rts fi Cornel Nicolae — cel din
ții surprins de acordarea 
—, jucătorii bihoreni au 
arbitru, arbitrul continua să arate 
punctul de la centrul terenului, 
grupul jucătorilor care l-au în
conjurat pe Colo6i s-a mărit fi 
conducătorul jocului s-a decis, ta 
sfirșit, să-1 consulte 
Romeo S tin can. Și R. 
spus ce văzuse toată 
devăruL Norocul lui 
constituit... tușierui 
revenind la 1—0, cum trebuia să

De la 15-4 la... 1-10 I sao LENT?

pe tușierui 
Stlncan i-a 
lumea : a- 

Colosl l-a 
său, tabela

£TAPA S-A ÎNCHEIAT,
COMENTARIILE

■<

U.T.A.-eL Aflată

Arbitrai Coloși, jucătorul
Coca și adevărul

min.
Vîlcea
a Iscat o suită de atitudini,

C.

19 alIn 
Rm. 
care 
dar și unele scene penibile. 
Nicolae a pătruns In careul bi- 
horenilor, șl-a potrivit clar min
gea cu mina, după care a șutat

partidei de la 
derulat o fază

CONTINUA |
rămlnă de fapt după faza din 
min. 19.

Un alt subiect de .jatitudtai* al 
meciului : Coca. Acest Jucător a 
fost unul dintre cei mai slabi. 
Cineva din tribună l-a strigat la 
un moment dat să... facă și el 
ceva pe teren. Și a făcut. Mal 
tatii l-a Înjurat pe spectatorii 
care Îndrăzniseră să strige la el 1 
Apoi, după ce a marcat al trei
lea gol al echipei sale — un goi 
creat de C. Nicolae — a alergat 
spre aceeași tribună să se... răz
bune : „Ați văzut mă S« Toată 
lumea văzuse insă adevărul: 
Coca jucase foarte slab. Chiar 
dacă a marcat un gol. (L. DCM- 
TBESCV)

ARBITRII MECIURILOR DIM ETAPA DE MIINE (a 15-a) A DIVIZIEI A
Gloria Bazin — U.T.A. : C. 

DINULESCU — C. Jurja (am
bii din București) și Gh. Jucan 
(Mediaș); Sportul studențesc — 
F.C. Baia Mare: T. BALANO- 
VICI (Iași) — T. Andrei (Si
biu) și C. Teodorescu (Buzău); 
F.C. Bihor — Corvinul Hune
doara : GH. ISPAS (Constan
ța) — M. Buzea (București) și 
V. Ciocilteu (Craiova); A.S.A. 
Tg. Mureș — Politehnica Iași : 
N. GEORGESCU — R. Stincan 
(ambii din București) și Gh. 
Racz (Brașov); S.C. Bacău — 
Dinamo : O. ȘTRENG (Oradea) 
— H. Cenea (Caracal) și I. Ig-

na (Arad); Jiul — C.S. Tîrgo- 
vișie : FR. COLOȘI — G. Dra- 
gcwnir (ambii din București) și
M. Moraru (Ploiești); Politeh
nica Timișoara — Chimia Rm. 
Vîlcea : C. GHIȚA (Brașov) —
N. Raab (CSmpia Turzii) ți V. 
Topan (Cluj-Napoca); Steaua 
— F.C. Argeș ; N. HAINEA 
(Blrlad) — S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin) ți L Rus 
(Tg. Mureș); Universitatea Cra
iova — Olimpia Satu Mare : N. 
DINESCU (Rm. Vîlcea) 
C. Szilaghi (Baia Mare) 
V. Tătar (Hunedoara).

ți

I
■ REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE A

iespre prospețimea fizică
F£. Baja Mare se găsește, se 

pare, după lnfringerea de dumi- 
afcă — cea de a patra consecu
tivă ți a doua pe teren propriu 
— in faza de depresiune a crizei, 
prin care treoe de Ia o vreme. 
Băimăxenii au marcat li «K4- 
mele patru etape un singur gol 
a au primit, in schimb, zece (l), 
după ce in primele iț etape a- 

veau <m gola
veraj de 15—4.
Iar dacă ne re
ferim strict la 
meciul cu Pod- 
tetmica Ttmt- 
țoara, este foar
te semnificativ

de remarcat taped că eterii Jui 
Mateianu au țutat — Judnd pe 
teren propriu, In fața ultimei cla
sate — doar de patru ori ia poarta 
adversă, cifră care spune, dacă nu 
totul, oricum aproape totuL A- 
ceasta scoate in evidență rtarea de 
aepuxință a jucătorilor de a se mal 
exprima pe plan ofensiv, capitol 
la care ei an excelat pini acum, 
surprinzindu-și adversarii Intil- 
ntți fie acasă, Ce tn 2 .2 
Educația acestei neputințe 
echipei din Baia Mare ? Ea 
putea fi urmarea unei stări 
supra încordare, firească : 
fel pentru o formație lipsită 
experiența necesară, prinsă 
focul luptei - — -
clasamentului. La f ei de bine ar 
putea fi ți efectul orientării pro
cesului de instruire care, in re
gimul a două antrenamente zfl- 
aice (inclus lv simbăta) ți a unul 
antrenament duminica, ta '_
meciului, a putut duce la o stare 
de supraantrenament, 
•semănătoare «upraincordării. su
prasolicitării. Oricum. cert 
este un lucru șl anuzne 
ei tei ultimul timp, Jucă
torilor de ia F.c. Baia Mare ie 
Kpsește plăcerea de s Juca, dis
poziția de Joc, vigoarea, prospe
țimea fizică. In aceste condiții 
este greu a se conta pe e redre
sare integrală imediată, efortu
rile antrenorilor ți ale Jucătorilor 
trebuind, deocamdată, canalizate 
ta direcția evitării unei adlnciri 
a crizei, a Îmbunătățirii relative 
a stării competiționale a echipei 
plnă la sfirșitul turului campio
natului. După care vacanța de 
iarnă ți mai ales perioada pre
gătitoare a returului vor putea 
fi un... sfetnic bun. (Mihai IO- 
NESCU).

deplasare.
a 

ar 
de 

lntr-un 
de

dure ctr. fruntea

ziua
eu efecte

(Vrmare din pag. I)

sală) de cantitate prevăzută 
pentru un component al liniei r 
mediane. Sub aspectul CALI-) 
TAȚII, concluzia ne apare ți 
mei îngrijorătoare, intrucît. din 
întreaga distanță, Dumitru a 
alergat, realmente, In tempo 
«usținut C,cu o viteză de 4/4“» 
cum se exprima antrenorul) 
doar 295 m (!), cifră, din pă-J 
cate, destul de aproape de a- 
eeea trecută în dreptul celor
lalți jucători. Sînt cifre care-i 
descalifică nu numai pe... fot
baliști și care, prin semnul lor, 
explică RANDAMENTUL SCĂ
ZUT AL PROTAGONISTELOR 
DIVIZIEI A, mediocritatea așa- 
ziselor derbyuri. *

îl explică, doar, nu n și scu
ză— «

O revizuire de atitudine se 
Impune cu atît mai mult cu 
cit, în pofida finalului de se
zon, fiecare jucător divizionar; 
A posedă suficiente rezerve 
psiho-fizice. O mobilizare e- 
xemplară. sub aspectul efortu
lui cheltuit de fotbaliști — 
eanliutiv și calitativ —, de
pinde insă, cum s-a mai spus, 
d»r se pare nu s-a și auzit, de 
gradul de exigență al condu
cerilor tehnice. Poate că înce- 
ptnd de miine...

ȘTIRI... ȘTIRI...
• CUM SE DISPUTA MECIU

RILE DE MUNE, DIN CAPITALA, 
ta cadrul etapei a 15-a a Diviziei 
A. miine stai programate In Ca
pitală două partide, care se vor 
disputa astfel ; Sportul studențesc 
— F.C. Baia Mare (pe Stadionul 
ReruMicii) și Steaua — F.C. Ar
geș (pe stadionul Steaua). Am
bele tatilniri vor începe la ora 
14.

Ș LA CASELE ȘI AGENȚIILE 
Obișnuite s-au pus ta vtazare 
biletele de intrare la meciul 
Steaua — F.C. Argeș, care se 
dispută mîine pe stadionul 
Steaua.

TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI C

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

SEEIA I
C.S. Botoșani — TEPRO 

5—0 (3—0), Foresta Fălticeni
Cristalul Dorohoi 3—1 (1—1), Da
nubiana Roman — Metalul Ră
dăuți 2—0 (1—0), A.S.A. Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Laminorul 
Roman 2—0 (1—0), Șiretul Buce- 
cea — Dorna Vatra Dornei 1—0 
(0—0), Zimbrul Suceava — C.F.R. 
Pașcani î—1 (1—0), Unirea Să-
veni — Metalul Botoșani 2—0
(1—0), Nicolina Iași — Avlntul 
TCMM Frasin 1—1 (0—1).

Pe primele locuri ta clasament, 
după etapa a XIV-a, penultima a 
tarului : L C. S. BOTOȘANI 
Z2 p (38—3), 2. A.S.A. Cimpulung 
18 p (30—15), 3. C.F.R. Pașcani 
18 p (23—19)pe ultimele : 14. 
Laminorul Roman 9 p (25—21), 
15. Unirea Să veni 9 p (10—59), 18. 
TEPRO lași 5 p (10—26).

SERIA A n-a
Cimentul Bicaz — Energia Gh. 

Gheorghiu-DeJ 1—0 (1—0), I. M. 
Piatra Neamț — Minerul Comă- 
neștl 1—0 (0—0), Constructorul 
Vaslui — Petrolul Molnești 3—0 
(2—0), Letea Bacău — Oituz Tg. 
Ocna 4—0 (1—0), Partizanul Ba
cău — Bradul Roznov 4—1 (2—0), 
C.S.M Borzești — Hușana Huși 
1—0 (1—0), DEMAR Mărășești — 
Rulmentul Blrlad 5—0 
Cetatea Tg. Neamț — 
Bacău 4—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1 
BACAU 23 p (33—10), 1 
Gh. Gheorghiu-Dej 22

Iași

(0—0), 
Aripile
LET EA
Energia 

(23—7).
L
2.
P .

3. Partizanul Bacău 19 p (26—13)... 
pe ultimele : 15. Minerul Comă- 
nești 8 p (10—ZI),
Ocna 3 p (7—31).

SERIA A
Unirea IDSMSA

16. Oituz Tg.

m-a
Focșani — O- 

țelui Galați 3—0 (2—0), Prahova 
Ploiești — Petrolul Băiool 3—1 
(3—0), Avlntul Urzicenl — C.S.U. 
Galați O-^O, Petrolul Berea — 
Petrolistul Boldești 3—1 (3—0). O- 
limpia Rm Sărat — Luceafărul 
Adj ud 1—0 (0—0), Metalosport

Loto — Pronosport informează
CINE JOACA ASTAZI, mîine 

se poate număra printre cîștigă- 
torii de AUTOTURISME sau 
BANI la tragerea

PRONOEXPRES
a cărei desfășurare va fi tele
vizată in direct încep in d ce la 
ora 18,20.

Cu ocazia tragerii ■ similare de 
săptămîna trecută, pe care ama
torii de Pronoexpres au urmă
rit-o, de asemenea, în direct pe 
micul ecran, au fost luminate 
premiile unora dintre numeroșii 
ciștigători de autoturisme sau 
importante sume de bani la cele 
mai recente trageri.

Marile cîștiguri vă așteaptă și 
pe dv. ! Particîpînd cu cit mai

multe bilete achitate 100% 
25%, aveți mal multe țanse 
reușită. NU UTTATI, insă, 
NUMAI ASTAZI mai puteți pro
cura bilete pentru tragerea PRO
NOEXPRES de miine, 29 noiem
brie 1978 !
CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 22 NOIEMBRIE 

1978
Categoria 1 : - 1 variantă 100% 

*= autoturism „Dacia 1300“ și 2 
variante 25% a 17.500 lei ; Catego
ria 2 : 1 variantă 100% a 13.746 lei 
șl 13 variante 25% a 3.437 lei ; 
Categoria 3 : 21,25 variante a 
2.749 lei ; Categoria 4 : 81.25 a 
719 lei ; Categoria 5 : 25: 50 a 232 
lei ; Categoria 6 : 7.357.25 a w 
led ; Categoria 7 : 191.25 a 200 lei ; 
Categoria 8 : 3.593,50 a 40 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
175.553 lei.

sau 
de 
că

Galați — Dinamo C.P.L. Focșani 
0—2 (0—0), Chimia Buzău —
Carpați Nehodu 2—1 (1—1), Anco
ra Galați — Foresta Gugeștl 0—0.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
FOCȘANI 22 p (33—7), 2. Dina
mo Focșani 22 p (32—8), 3. Pra
hova Ploiești 21 p (43—12).„ pe 
ultimele : 14. Metalosport Galați 
I p (13—28). 15. Luceafărul Axl- 
Jud 8 p (10—33), 16. Carpați Ne- 
holu 7 p (10—28).

SERIA A IV A
Tractorul Viziru — Cimentul 

Medgidia 1—3 (1—1). Unirea Tri
color Brăila — Azotul Slobozia 
2—1 (1—0). IM U. Medgidia —
Marina Mangalia 3—1 (2—0).
Chimpex Constanța — Pescărușul 
■micea 0—1 (0—0), Șoimii Cerna
vodă — Arrubium Mărin 0—1 
(2—1), Unirea Eforie — Electrica

ROVA Roșiori — Chimia G iești 
9-0 fl—O'), Petrolul Videle — E- 
lectronistul Curtea de Argeș 1—0 
(1—0), Dacia Pitești — Cetatea Tri 
Măgurele 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 22 p (34—7), X ROVA 
Roșiori 21 p (26—8), 3. Metalul
Mija 1/7 p (21—7)... pe ultimele : - - - - jo p

Curtea
15. Constructorul Pitești 
00—30), 16. Electronistul
de Argeș 9 p (13—24).

SERIA A VH-a
Pandurii Tg. Jiu — Gloria Dro- 

beta Tr. Sev. 6—1 (6—0), Bistrița 
Băbeni — Dierna Orșova 1—2 
(0—1), C.F.R Craiova — Construc
torul Tg. Jiu 2—0 (l—O, Minerul 
Vulcan — Minerul Lupeta 1—1 
(0—0). Minerul Motru — Chimis
tul Rm. Vîlcea 3—o (l—O. Lotru 
Brezoi — Metalurgistul Sa du

• Schimbare de lider în seria „bucureșteană" : T.M.B. a revenit 
pe primul loc • Carpați Mirța, o echipă modestă, virtuală ciști- 
gătoare a turului in seria a Xl-a • Dispută aprigă pentru șefia 
seriei a Vlll-a, trei echipe avind cite 18 p • Pandurii Tg. Jiu 
continuă să aibă cele mai multe puncte (25) dintre liderii seriilor
• Scorul etapei l-au realizat Șoimii Cernavodă și Oașul Negrești:

8-1 și, respectiv, 7-0.
ft\VăX\\\\X\XXXXX\X\XXXX\\\\\\\\\\\\\\\X\\\X\\\\X\\\X\\\\\\\\\\\\\X\\\X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
Constanța 0—0. Victoria Tăndărei 
— Daria Unirea Brăila 1—0 (l—O), 
Granitul Babadag — Voința Con
stanța 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 20 p (21—11), 2. 
Unirea Tricolor Brăila 19 p 
(20—14). 3. Pescărușul Tulcea 19 p 
(32—20)... pe ultimele : 15 Trac
torul Viziru 7 p (13—36). 16. Ar- 
rubium Măria 4 p (13—49).

SERIA A V-a
Unirea Tricolor București — 

Abatorul București 2—1 r 
VIscoza București — Tehnometal 
București 1—0 (0—0). Automatica 
București — Sirena București
1— 1 (0—0). Voința București —
Flacăra roșie București 3—0 (1—0), 
Unirea Bolintin — Luceafărul I 
București 3—1 (3—0), T.M. Bucu
rești — Electronica București
2— 0 (1—0), Victoria Lehliu — Ce
luloza Călărași 1—2 (1—0) — s-a 
jucat la Slobozia, I.C.S.I.M. Bucu
rești — Automecanica București. 
2—1 (1—1), Luceafărul H Bucu
rești — Mecanica fină București 
0—1 (0—1).

Pe primele locuri (după etapa 
a XVI-a) ----------- ----  . — —
1. Mecanica fină 23 p (23—11), 
Abatorul 22 p (20—15), 
Tricolor 
le : 17.
(12—31), 
(15—30).

1. T.M.B. 23 p (31—15),.. _ __ __ ... 3
Unirea 
ultdme-

6 P
1 5 p

4.
21 p (25—14) . .. pe 
Victoria Lehliu 
18. Luceafărul

SERIA A Vl-a
Au-tomecanica Moreni — 
Caracal 3—0 (0—0), Re

colta Stoicănești — Dinamo Ale
xandria 1—1 (1—1), I.O.B. “
— Metalul Mija 2—1 (1—0), Pro
gresul Pucioasa — Cimentul Fieni 
1—0 (1—0). Progresul Corabia — 
Constructorul Pitești 4—0 (1—0),

Flacăra 
Răsăritul

Balș

1—0 (0—0), Metalul Rovinari — 
Constructorul Craiova 2—0 (1—0), 
Progresul Băilești — Unirea Dră- 
gășani 3—1 (2—1).

Meciul Chimistul Rm. Vîlcea 
—C.F.R Craiova, din etapa a 
XUl-a (pe teren 0—0). a fost o- 
mdogat cu 3—0 în * 
chipei C.F.R.

Pe primele locuri : 
RII TG. JIU 25 p 
C.F.R. Cralcva 23 p 
Diesma Orșova 18 p 
ultimele : 14. Unirea Drăgășanl
10 p (10—26). 15. Bistrița Băbeni 
10 p (9—33). 16. Constructorul Tg. 
Jiu 9 p (13—26).

SERIA A Vm-a
C.I.L Blaj — Vulturii textila 

Lugoj 1—0 (0—0), C.F.R. Simeria
— Gloria Reșița 2—0 (1—0), Uni
rea Alba Iulia — Știința Petro
șani 2—1 (0—1), Electromotor Ti
mișoara — Metalul Bocșa 5—0 
(1—0), Laminorul Nădrag — Me
talul Oțelu Roșu 1—0 (0—0), Mi
nerul Ghelar — Unirea Sînnico- 
Lau 5—0 (2—0). Unirea Tomnatic
— ICRAL Timișoara 5—1 (2—0).
Metalul Hunedoara — Minerul 
Oravița I—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VULTU
RII LUGOJ 18 p (27—13), 2. La
minorul Nădrag 18 p (28—19) — 
8 victorii. 3. Unirea Tomnatic 
18 p (27—12) — 7 victorii... pe 
ultimele : 15. Metalul Oțelu Roșu 
10 p (14—22), 16. Metalul Bocșa
W p (13—26)

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Recolta Sa

lon ta 2—0 (2—0). C.M. Cluj-Na
poca — Unirea Dej 3—2 (0—2), 
Minerul Bihor — Tricolorul Beluș 
1—0 (0—0). C.F.R. Constructorul
Arad — Oțelul Or. dr. Petru

lavoarea e-

14.

1. PANDU- 
(45—11), 2.

(27—8), 3.
(29—21)... pe

Groza 3—0 (2—0), Voința Oradea 
— Tehnofrig Cluj-Napoca 1—0 
(0—0), Minerul Suncuiuș — Sticla 
Arieșul Turda 2—1 (2—0), Victo
ria meu — Rapid Arad li—1 (1—0), 
Metalul Aiud — Bihoreana Mar- 
ghita 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 20 p (24—6), 2. Sti
cla Turda 18 p (22—9), 3. Biho
reana Marghita 17 p (20—11)... 
pe ultimele : 14. Minerul Bihor 
M P (17—25), 15 Oțelul Or. dr. 
P. Groza 11 p (0—17), 16. Recolta 
Saloota 9 p (10—23).

SERIA A X-a
Minerul Băiuț — Armătura Za

lău 2—0 (0—0), Victoria Cărei — 
Bradul Vișeu 5—o (2—0). oașul 
Negrești — Silvicultorul Măieru- 
Anieș 7—0 (3—0), 
puș — Minerul 
0—0), CUPROM 
Viitorul Șimleu 
fierul Rodna — 
Mare 0—0, Hebe 
Minerul 
Rapid Jibou 
0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 19 p (30—11), 2. Ar
mătura
Minerul 
ultimele 
(14—25), 
04—44).

Lăpușul Tg. Lă-
I2ba-Seini 4—9 
Baia Mare

4—0 (2—0),
Someșul 
Sîngeorz 

Baia Sprie 2—1
Minerul

Mi-
SatUL 

Băi — 
(2—0). 
Bălța

Zalău 19 p
Băița 18 p 
: 15. Rapid
16. Viitorul

(33—16), 3.
(22—14)... pe 
Jibou 11 p 
șirnleu 8 p

SERIA A Xl-a
Carpați Mlrșa — Construcții

Sibiu 3—0 (1—»), Sticla Tîmăvenl 
-• ‘ (0-1).

Sibiu
Au

la—0),

— Foresta Bistrița 0—2 
Mureșul Luduș — INTER 
0-0. Oțelul Reghin 
tomecanica Mediaș 5—0
LM.l.X. Agnita — Alintul Reghin 
1—0 (1—0) Metalul Copșa Mică
— Chimia. Or. Victoria 2—0 (1—0),
LP.A. Sibiu — Metalul Sighișoara 
lr—1 (1—0) Utilajul
a jucat (adversara, 
nădie, fiind exclusă 
nat).

Pe primele locuri : 
MIRȘA 21 p (26—9), 
Sighișoara 18 p (22r-7)

Făgăraș nu
Textila Cis- 
din campio-
1. CARPAȚI
2. Metalul

__r___ _  , __ ), 3. Chimia
Victoria 16 p (17—10)... pe ulti
mele : 14. Automecanica Mediaș 
10 p (9—21) 15.* Mureșul Luduș
9 p (21—23).

I SERIA A XlI-a
Progresul Odorhei — Carpați 

Sinaia 0—0, C.S.U. Brașov — Ca- 
raimanul Bușteni 2—1 (1—0), Mi
nerul Baraolt — Torpedo Zărnești 
1—0 (0—0). Precizia Săcele — A- 
vîntul Mîneciu 1—1 (0—0). Minerul 
Bălan — Carpați Brașov 2—0 
(1—0), Viitorul Gheorgheni — Iz- 
zorul Tg. Secuiesc 4—0 (3—0), 
Măgura Codlea — I.R.A. Cimpina 
4—0 (3—0), Metrom Brașov —
Tractorul Miercurea Cine 3—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. METROM 
BRAȘOV 19 p (30—13), 2. Viitorul 
Gheorgheni 19 p (24—8) — din 13 
jocuri, 3. Carpați Sinaia 19 p 
(23—11)... pe ultimele : 15. Car
pați Brașov 10 p (10—22), 
LR.A Cimpina 5 p (7—35).

Rezultatele ine-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

16.



TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

GIMNAȘTII ROMANI 
S-AU REMARCAT 

„DINAMOVIADĂ"LA

Cea de a 34-a aniversare a Republicii Populare Socialiste Albania

S-A iNTÎLNIT IERI CU REPREZENTANT! 
Al ARMATEI NOASTRE

Șl Al MINISTERULUI DE INTERNE
(Urmare din vag. 1)

nifestat totala aprobare și spri
jinul unanim față de poziția 
delegației române, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la 
Consfătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al statelor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia, care răspunde in cel mai 
înalt grad intereselor supreme 
ale națiunii noastre socialiste, 
cauzei independenței și suve
ranității naționale, destinderii, 
colaborării și păcii in întreaga 
lume.

Totodată, ei au dat expresie 
profundei aprecieri față de mo
dul strălucit în care tovarășul 
Nicolae Ceausescu a expus la 
Consfătuire orientările funda
mentale și consecvente ale 
României în problemele dezbă
tute, dovedind și cu această 
ocazie spiritul consecvent re
voluționar și patriotismul

fierbinte, 
abnegație 
porului 
fată de interesele generale 
socialismului, progresului 
păcii în lume. Și acum, ca 
totdeauna, armata noastră 
lucrătorii Ministerului de 
terne și-au reînnoit cu putere 
angajamentul de a ridica ne
contenit nivelul de pregătire 
de luptă și politică a unităților 
și marilor unități, de a se afla 
întotdeauna sub comanda parti
dului și guvernului tării, de a 
fi mereu la ordinele poporului 
român, de a-și face cu cre
dință datoria sacră față de pa
trie, de a apăra cu fermitate 
și cu vigilentă cuceririle re
voluționare ale națiunii noas
tre, munca sa pașnică și rea
lizările obținute in construcția 
socialistă, libertatea și inde
pendența Republicii Socialiste 
România.

slujirea plină de 
a aspirațiilor po- 

nostru, devotamentul 
ale

în-

In-

SOFIA, 27 (Agerpres). — La 
Sofia au luat sfîrșit întrecerile 
tradiționalei competiții interna
ționale de gimnastică „Dina- 
moviada*.

în concursul special pe apa
rate, gimnastul român Dan 
Grecu a terminat învingător 
în proba de inele, cu 19,35 
puncte, iar la paralele s-a si
tuat, de asemenea, pe primul 
loc. la egalitate cu sportivul so
vietic Țîgankov, ambii cu cite 
18,85 puncte. Dintre ceilalți 
sportivi români, evoluții remar
cabile au mai avut Kurt Szilier, 
clasat pe primul loc la sol. 
Împreună cu Robei (R.D. Ger
mană) — cu cite 18,80 puncte^ 
și Anca Grigoraș, care a ocu
pat primul loc la birnă, la ega
litate cu Vîrbanova (Bulgaria) 
și Grabole (R.D. Germană) — 
toate trei cu cite 18,55 puncte.

CONGRESUL A.I.B.A

România - R. D. Germană la popice

DLDLA VICTORIE A JUNIORILOR NOȘTRI
BRAȘOV (prin telefon). 

Continuîndu-și pregătirile pen
tru campionatele europene de 
popice, reprezentativele de ju
niori ale României au susținut, 
sîmbătâ și duminică, în loca
litate o dublă întîlnire amicală 
cu selecționatele similare ale 
R. D. Germane.

Avînd în față adversari re
dutabili, de 6 valoare unanim 
recunoscută, tinerii noștri po
picari au făcut uz de întregul 
lor arsenal fizic și tehnic în 
prima confruntare, de sîmbătă. 
reușind — la Capătul unor în
treceri de bun nivel — să ob
țină o dublă victorie : 2 586— 
^\\\\\\\\\\\\\\^^

UN FINAL
CU PROCES
In primele cinci etape ale cam

pionatului francez de rugby au 
fost eliminați de pe teren pentru 
joc violent 29 de jucători. Faptul 
a alerta* lumea balonului oval 
din Franța, obișnuita să vadă 
în rugby un sport al bărbăției și 
nu al violenței. Această recrudes
cență a abaterilor de la sporti
vitate a readus în discuție „ca
zul Palmie”, cu atît mai mult cu 
cît la 16 noiembrie Curtea de a- 
pel din Lyon urma să se pronun
țe asupra condamnării intemațio-

• la

vă- 
a 

Ar-

g

g

naiului din linia a ll-a de 
Beziers (1500 franci amendă 
64 000 franci daune) pentru 
târna rea qravâ (intenționată) 
fostului taloner de la Racing, 
mand Clerc, care, în urma Lovitu
rii primite intr-un meci din cam
pionatul 1975, a fost nevoit să 
abandoneze sportul și, fapt tra
gic, să-și piardă vederea la un 
ochi. Deci, în anul 1975 Inciden
tul ; în ianuarie 1978 condamna
rea prin tribunal, iar 
brie 1978 judecarea

2 51» pd la fete și 5 413—5 223 
la băieți.

Acomodindu-se cu pistele de. 
joc, oaspeții au acționat cu 
mai multă precizie în returul 
Intîlnirii, duminică, echipa fe
minină luîndu-și chiar re
vanșa la un scor strîns: 
2 559—2 548 p d, victorie care 
ar fi putut surîde reprezen
tativei noastre dacă în final 
Maria Czompok nu ar fi ratat 
exasperant în ultima manșă, la 
„izolate*. în dorința de a roda 
tot lotul, antrenorii Tudor Bu- 
zea și Margareta Szemany au 
introdus în joc toate rezer
vele, care au 
scontat, însă 
cătoarele de 
chifor-Iosif, a 
tată scădere, 
395 I

în schimb, 
de antrenorii 
lexandru Gomoiu). cu un plus 
de putere de luptă, și-au de
pășit din nou partenerii, cu 
5 349—5 278 p d.

în formațiile noastre au e- 
voluat următorii jucători : Ilie 
Hosu 957 p d în primul joc — 
938 p d în al doilea joc, A- 
lexandru Naszodi 910—893, Va- 
sile Ivan 890—920, Alexfandru 
Szekely 902—881, Stelian Boa- 
riu 886, Constantin Marin 868, 
Mihai Domocoș 863, Constan
tin Stamatescu 854, respectiv 
Elena Stan 460—466, Ildiko 
Szasz 437—424, Eva Mureșan 
437—436, Maria Nichifor-Iosif 
442—395, Ioana Dogara 400, 
Ibolya Katona 410, Eva Nagy 
415, Maria Czompok 412.

MADRID (Agerpres). La 
Madrid au luat sfîrșit lucrările 
congresului Asociației interna
ționale de box amator (A.I.B.A.), 
la care au participat delegați 
din 79 de țări. Noul președinte 
al A.I.B.A. este Donald Huli 
(S.U.A.). Ca vicepreședinți 
pentru Europa au fost aleși D. 
Ivanovici (Iugoslavia) și B. 
Restout (Franța). S-a stabilit 
ca în viitor numărul categori
ilor să fie de 12 în loc de 11, 
deoarece s-a aprobat noua ca
tegorie : super-grea, rezervată 
pugiliștilor în greutate de pes
te 91 kg (cat. grea rămînînd 
între 81 și 91 kg). De aseme
nea, s-a hotărit unificarea di
mensiunilor ringului, latura fi
ind obligatorie de 6,10 m.

Interviul

dat randamentul 
una dintre ju- 

bază, Maria Ni- 
avut o neaștep- 
de la 442 p la

băieții (pregătiți
Ion Pătru și A-

în noiem- 
___ .________ recursului 

(apelul fiind respins). Un lung 
drum care a avut drept început 
o întrecere sportivă, tar în final, 
așa cum s-a spus la proces, „un 
caz trist din trei motive : a um
brit rugbyul, a întrerupt cariera 
unui jueâior și a adus pe banca 
acuzării un jucător de clasă”...

„Violența nu e numai în rugby, 
ci și în multe alte sporturi, ca 
un reflex al epocii în care trăim. 
Dar asta nu ne scuză”, a decla
rat președintele federației france
ze de rugby, Albert Ferrasse, a- 
rătînd că comitetul director va 
lua, încă din această lună, mă
suri severe pentru viitor, urmînd 
ca un corp de 10-20 delegați 
federal» să vegheze cu intransi
gență la aplicarea lor pe teren, 
pentru întronarea unei stări de 
spirit propice sportivității, în rîn- 
dul conducătorilor de cluburi, an
trenorilor, căpitanilor de echipă și 
jucătorilor Dealtfel, răspunzînd 
și apelului reuniunii celor 5 na- 
țîu :i de a pedeosi exemplar ju
cătorii eliminați de pe teren (Pal- 
mie a fost exclus în Dartida in
ternațională Beziers — Glamorgan, 
fa sfîrșitul lunii septembrie), co
mitetul director ci federației 
franceze a hotărît să nu-î mai 
selecționeze pe Palmie în repre
zentativa ,,cocoșului aallc”.

Paul SLAVESCU

Gin

i

SPORTIVII ALBANEZI SE AFIRMA 
PE PLAN INTERNATIONAL

La 29 noiembrie, oamenii muncii din Republica Populari 
Socialistă Albania sărbătoresc cea de a 34-a aniversare a 
Zilei eliberării țării de sub jugul fascist și împlinirea a 66 
de ani de la proclamarea independenței Albaniei cu un fru
mos bilanț, de noi și însemnate realizări, in cadrul cărora 
se înscriu fi multe succese obținute in sport.

în 
năra 
nată 
tivă _ 
sociațiile sportive din între
prinderi, instituții, școli de 
toate gradele, participă cu 
tot efectivul lor în întrece
rile de masă, printre care 
se numără în primul rind 
Spartachiadele republicane. 
Pentru această amplă acti
vitate sportivă de masă este 
asigurată o bază materială 
aflată in plină dezvoltare, 
concretizată prin stadioane, 
săli și complexe sportive 
care stau la dispoziția tine
rilor sportivi albanezi. Cum 
este și firesc, în paralel cu 
dezvoltarea activității spor
tive de masă se afirmă și 
sportul de performanță. 
Printre disciplinele care au 
căpătat o mare pondere se 
află fotbalul, baschetul, 
tletismul, voleiul, înotul, 
rul, ciclismul, halterele, 
hui și înotul.

în acest an, sportivii 
banezi au obținut rezultate 
de rezonanță în unele com
petiții internaționale. De 
pildă, la fotbal, in „Cupa 
campionilor europeni", e- 
chipa Vlaznia a învins cu 
2—0 puternica formație A- 
ustria Viena, iar la baschet 
masculin, tot In C.C.E, 
Partizan Tirana a dis
pus net de campioana

Albania socialistă, tî- 
generație este angre- 
într-o activitate spor- 

bogată. Cluburile și a-

nostru

a- 
ti- 
șa-

al-

Cehoslovaciei, Zbrojovka 
Brno. Reprezentativele Al
baniei au participat, de ase
menea, cu succes în 
an la citeva 
printre care 
atletism, tir 
tere. La Balcaniada de 
haltere, care a avut loc la 
Salonic (Grecia), sportivii 
albanezi s-au relevat in a- 
cest sport care cere o te
meinică pregătire multilate
rală. O evoluție meritorie a 
avut Faruk Kaleski, repre
zentantul Albaniei la cate
goria muscă, care cu 197,5 
kg a ocupat locul doi in 
clasamentul general, cuce
rind medalia de argint. De 
asemenea, el a mai obținut 
o altă medalie de argint la 
stilul aruncat și una de 
bronz la „smuls*. Pe locu
rile 4 s-au clasat Lec Nușhi 
cu 280 kg la cat. grea-ușoa- 
ră, Mihai Hoc cu 247,5 kg 
la cat. ușoară, David Rapia 
cu 190 kg la 
Jemal Tssarl 
cat. cocoș.

Asemenea 
dobîndite în com- 
intemaționale, con- 
desigur, răspunsul 
al sportivilor la

acest 
balcaniade, 
cele de 
și hal-

cat. muscă și 
cu 202,5 kg Ja

frumoase
zultate, 
petiții 
stituie, 
concret 
condițiile de pregătire me
reu mai bune asigurate ti
neretului, tuturor iubitorilor 
de sporț din Albania socia
listă.

CINE VA FI CAMPIONUL MONDIAL AL TENISULUI ?
Părerea lui BJărn Borg, aliat zilele trecute la București

Secvență inedită în sala de 
tenis de la „23 August-, sur
prinsă de noi la începutul săp- 
tămînii trecute. De o parte a 
fileului, Bjorn Borg (reînnoin- 
du-și prezențele la București 
pentru a doua oară intr-un 
an) și Mariana Simionescu (în 
pregătire pentru lungul drum 
spre Melbourne, la „Cupa Fe
derației*). De cealaltă, Dumi
tru Hărădău, campionul nos
tru național, laborios și util 
sparing-partner. Toți trei, dis- 
putîndu-și cu ardoare fiecare 
minge într-o partidă imagina
ră, pe durata acestui foarte 
„tare" antrenament.

Prilej de a schimba cîteva 
cuvinte cu oaspetele nostru, 
celebrul tenisman suedez.

— Știm că, pentru sfir- 
șitul acestui an, federația 
internațională promite să 
atribuie titluri de campioni 
mondiali in tenis. Vă a- 
cordați șanse ?

— Cred că victoriile mele 
de la Wimbledon, Roland Gar
ros și Roma mă așază printre 
candidații autorizați — spune 
Borg. Firește, contracandidatul 
principal ar fi Jimmy Connors, 
care m-a învins în open-ul a- 
merican conduce acum în

„Marele Premiu*. Alegerea 
va fi grea. Dacă ea se va face 
după Masters-ul din ianuarie 
viitor, atunci acesta ar putea 
fi un criteriu decisiv. Din pă
cate, nu știu dacă voi parti
cipa. Am necazuri cu unele 

recidivează In 
așa că n-aș vrea 
mult In sezonul

Am 
traume, care 
ultima vreme, 
să forțez prea 
„indoor*.

— Care 
principale 
acestui sezon ?

— Mai multe apariții de
monstrative, în săptămlnile 
următoare. Joc la Helsinki 
(n.n. după convorbirea noastră 
a fost consemnat și rezultatul: 
B. Borg — V. Gerulaitis 6—3, 
7—5, 3—6, 7—6), apoi la Tallin 
și Milano. în turneul „de 4“ 
din Uniunea Sovietică am ca 
parteneri pe Gerulaitis, Panat- 
ta și Sandy Mayer. în Italia, 
aceiorași li se vor adăuga

ar fi punctele 
de program al

BJORN BORG
McEnroe — noua mare revela
ție —, Barazzutti și 
După aceasta, pauză, 
știu cît va dura—

alți doi. 
Care nu

Rd. V.

INTILNIRI INTERNAȚIONALE DE JUDO

Traian IOANIȚESCU

CAMPIONATE
ITALIA (et 9) s 

faianța 2—2 ; Lazio 
Bologna —
— Roma 1—0 ; 
1—1 : Juventus
— Milan 1—1 ; 
In clasament :
— cite 14 p.

IUGOSLAVIA
șie — Tuzla 3—2 : Partizan _ . ..
0—1 : Buducnost — F.C. Zagreb 2—1 : 
Napredak — Sarajevo 0-0 ; Zeleznl- 
ciar Sarajevo — Velez 1—0 : Niș — 
Banja Luka 4—0 ; Dynamo Zagreb — 
Osljek 2—1 : Olimpic — Rijeka 1-0 t 
Split — Novi Sad 2—0. Clasament : 1. 
Dynamo 21 p ; 2. Buducnost 20 p ; 
3. Sp'it 19 p.

SPANIA (et 11) : Vallecano - Se
villa 1—0 ; Real Socledad — Santan. 
der 3—0 ; Zaragoza — Valencia 3—0 ; 
Espanol — Salamanca 2—1 : Atletico 
Madrid — Read Madrid 2—2 ; Cefta 
Vigo — 
Athletic . _ . _____
Burgos 1—0 ; Gijon — C.F. Barcelona 
3—1. Clasament : 1. Real Madrid — 
17 p : 2. C.F. Barcelona 13 p; X 
Athletic Bilbao 13 p.

UNGARIA (et 13) : Duncujvaros
— Szombothely 2-4 ; P6cs - Ujpesti 
Dozsa 2—2 ; Csepel — Vasas 2—1 : 
Szâkesfehervar — Zalaegerszeg 0-0 ; 
Diosgyor — Ferencvâros 1—0 ; Honved

Inter — A- 
: ; Lazio — Verona 1—0 ; 
Catanzaro 1—1 ; Lanerossi 

Avelli-no — Rorentina
— Ascoii 1-0 ; Napoli 
Perugia — Torino 0-0.
1. Perugia ; 2. Milan

(et. 15) : Steaua Ro- 
‘ ’ O.FX

Las Palmas 1—2 ; Huelva 
Bilbao 3-2 ; Hercules

— Salgotarjon 3—1 : Tatabânya — Be- 
kesesaba 1—0 ; M.T.K. — Videoton 
2—1 ; Gyor — Va soi Irro 1—1. Clasa
ment : 1. Honved 19 p ; 2. Ujpesti 
Dozsa 18 p ; 3. Ferencvâros 13 p.

R.F. GERMANIA (et. 15): Bochum- 
Koln 2—5 ; Schalke — Dortmund 5—1 ; 
Duisburg — Braunschweig 1—0; Bre
men — Darmstadt 3-0 ; Monchen- 
gladbach — Kaiserslautern 5—1 ; 
Bayern Munchen — Nurnberg 4—0 : 
Bielefeld — Dusseldorf 2—0 ; Frankfurt
— Hamburg 0-0 ; Herta — Stuttgart 
0-0. Clasament : 1. Kaiserslautern 
23 p ; 2. S.V. Hamburg 21 p ; 3. 
Stuttgart 20 p.

Cunoscuta echipă de judo 
Dynamo Berlin, campioana 
R. D. Germane și cîștigătoa- 
rea „Cupei campionilor euro
peni* la ediția de anul trecut 
(în prezent a ajuns în semifi
nalele acestei competiții), a 
susținut duminică în Capitală 
două meciuri amicale cu Di
namo București și Dinamo 
Brașov. Deși din formația ber- 
lineză au lipsit cîțiva titulari (a- 
flați în Japonia, la un mare 
turneu internațional), ea a 
reușit să se impună clar în 
ambele partide susținute. în 
întîlnirea cu Dinamo Bucu
rești, oaspeții au cîștigat cu

4—2. Punctele dinamovi. tilor 
bucureșteni au fest obținut» 
de C. Niculae (cat. semiușoa- 
ră), care a dispus prin ippon 
(înainte de limită) de K. 1‘ru- 
sakowski, și de C. Boman, 
care l-a învins detașat pe J. 
Schroder. La semigrea, în meciul 
Gh. Nache — K. Matthias s-a 
dictat o decizie de hiki-wake 
(egalitate).

în confruntarea cu Dinamo 
Brașov, care s-a încheiat eu 
rezultatul de 5—2 în favoarea 
campioanei R. D. Germane, 
toate partidele, la cele 7 ca
tegorii de greutate, au fost 
viu disputate.

ȘTIRI, REZULTATE
• Campionatul european rnterțări 

programează miercuri, 29 noiembrie, 
meciurile Bulgaria — Irlanda de 
Nord (grupa I), Portugalia — Scoția 
(grupa a lira) și Țara Galilor — Tur
cia (grupa a Vll-a). In aceeași zi, 
in meci amical : Anglia — Cehoslo
vacia, la Londra.

O In meci amical, la Rabat : Ma
roc — Zenit Leningrad 2—1 (0—0).
• Cel mal bun fotbalist al campio

natului vest-german al anului 1978 
a fost desemnat englezul Kevin Ke
egan, de la S.V. Hamburg. El este 
urmat in clasament de Sepp Maier, 
Paul Breitner și Karl-Heinz Rumme- 
nigge.

• TELEX • TELEX
AUTO • Raliul Angliei s-a În

cheiat la Birmingham cu victo
ria pilotului finlandez 
Mikkola, urmat de 
Bjorn Waldegaard și 
Russel Brookes — toți . 
șini „Ford Escort". Doi 
favoriții cursei, italianul Sandro 
Munari și finlandezul Marku 
Alen, au abandonat în penultima 
etapă.

CICLISM @ Cursa de 6 zile de 
pe velodromul dn Munster a re
venit cuplului vest-german Wil
fried Peffgen-Albert Fritz.

GIMNASTICA © La Herisau s-a 
disputat întîlnirea dintre selec
ționatele masculine ale Elveției 
și R.P. Chineze, încheiată cu

Hannu 
suedezul 
englezul 
pe ma- 

dintre

• TELEX • TELEX •
scorul de 133,10—178,85 p în fa
voarea oaspeților. La individual 
compus, pe primul loc s-a situat 
Kao Su-Ciun cu 57,05 p.

HOCHEI © Competiția de 
hochei pentru juniori „Turneul 
Prietenia” s-a încheiat cu vic
toria selecționatei U R.S.S., care 
a întrecut în meciul decisiv cu 
6—3 (2—0, 0—2, 4—1) echipa Ceho
slovaciei. In continuare: Polonia 
— locul m și R.D. Germană — lo
cul IV. Rezultate înregistrate in 
turneul pentru locurile 5—8: 
garia — România 6—5 (0—2, 
2—2); R.P.D. Coreeană — 
garia 7—4 (1—1, 3—3, 3—0). 
sament : 5. Bulgaria ; 6. Româ
nia • 7. R.P.D. Coreeană ; 8. Un
garia.

Bul- 
4—1, 
Un- 
Cla-

Ieri au început la Melbourne Întrecerile competiției feminine 
de tenis pe echipe „Cupa Federației”. Iată primele rezultate : 
S.U.A. — Coreea de Sud 3—0 ; Argentina — Danemarca 2—1 ; 
Indonezia — Fiii pine 2—1 ; Anglia — Spania 2—0. Echipa Româ
niei urmează să întHnească, în runda inaugurală, formația Italiei.
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