
La invitația tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU,

ieri a început vizita tovarășului

TODOR JIVKOV
La invitația tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, ieri dimi
neață a sosit in Capitală, in
tr-o vizită de prietenie, to
varășul Todor Jivkov, prim-se- 
cretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stai 
al Republicii Populare Bulgaria. 

Actuala intilnire dintre cei 
doi conducători de partid și 
de stat reprezintă un nou și 
important moment al dialogu
lui traditional și rodnie româ- 
no-bulgar la nivel inalt. Con
vorbirile pe care tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov le vor avea, in aceste 
zile, înțelegerile la care vor 
ajunge, vor marca, fără îndo
ială, o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la extinderea 
și aprofundarea, in continuare, 
a colaborării multilaterale din
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar, 
dintre România și Bulgaria, 
dintre popoarele noastre, vecine 
și prietene.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aero
portul Otopeni, împodobit săr
bătorește.

La ora 10,00, aeronava pre- 
'zidențialâ a aterizat.

La coborîrea din avion, to
varășul Todor Jivkov a fost 
salutat cu deosebită căldură de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
și de stat și-au strins îndelung 
mîinile, s-au îmbrățișat cu 
prietenie.

Numeroși bucureșteni, pre- 
zenți pe aeroport, au ovaționat 
pe cei doi conducători de partid 
și de stat, scandind cu însufle
țire „Ceaușescu — Jivkov", 
aclamind pentru prietenia trai
nică româno-bulgară. Ei și-au 
manifestat profunda satisfacție 
fată de noua intilnire dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, exprimindu-și 
convingerea că aceasta va în
tări și mai mult colaborarea 
multilaterală dintre partidele, 
țările și popoarele noastre, in 
interesul lor comun, al cauzei 
socialismului si păcii.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au răspuns cu 
căldură manifestărilor pline de 
simpatie ale locuitorilor Capi
talei.

In aplauzele mulțimii, cei 
doi conducători de partid și 
de stat au părăsit aeroportul, 
indreptindu-se spre Sinaia.

Aceeași atmosferă caldă, en
tuziastă. s-a regăsit pe intre- 
gul traseu străbătut de coloana 
oficială.

La hotarul dintre județele 
Ilfov și Prahova tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 

jdțivkoț persoanele oficiale care 
ii însoțesc au fost salutați cu 
deosebit respect de primul se
cretar al Comitetului județean 
Prahova al P.C.R., Ion Cîrcei, 
de alți reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de 
stat, de locuitori ai satelor 
din jur.

în semn de caldă ospitali
tate, țăranul pensionar Pricopie 
loniță invită pe cei doi condu
cători de partid și de stat să 
guste din pîinea și vinul aces
tor meleaguri românești. Un 
grup de tineri, în costume na
ționale, oferă flori oaspeților 
dragi. Cei prezenți scandează 
minute în șir „Ceaușescu — 
Jivkov" !, „P.C.R. — P.C.B." !.

De aici coloana oficială se 
îndreaptă spre Ploiești, unde 
au fost vizitate două moderne 
unități ale industriei româ
nești — Combinatul petrochi- 
mic-Brazi și întreprinderea de 
utilaj petrolier „1 Mai".

După vizita Ia Ploiești, to
varășul Nicolae Ceaușescu Și 
tovarășul Todor Jivkov au ple
cat pe Valea Prahovei spre Si
naia. Pe Întregul parcurs 
străbătut, cei doi conducători 
de partid și de stat — pe ma
rile artere pină la ieșirea din 
oraș — au fost salutați cu deo
sebită căldură de locuitorii mu
nicipiului Ploiești, precum și ai 
așezărilor situate de-a lungul 
frumoasei Văi a Prahovei.

La sosirea la Sinaia, cetățe
nii orașului au intîmpinat cu 
entuziasm și însuflețire pe cel 
dai conducători de partid și 
de stat. Pe străzile orașului 
mii de locuitori, precum și nu
meroși oameni ai muncii ve- 
niți la odihnă au făcut o caldă 
primire tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov.

★
Joi, 18 octombrie, au avut 

loe la Sinaia convorbiri în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Todor Jivkov, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

In cadrul convorbirilor, to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov au examinat sta
diul dezvoltării relațiilor ro- 
mâno-bulgare și modul de rea
lizare a înțelegerilor convenite 
cu prilejul intilnirii avute la 
Voden la începutul acestui an.

Șl cu acest prilej, cei doi 
conducători de partid și de 
stat au exprimat deplina sa
tisfacție față de evoluția con
tinuu ascendentă a raporturi
lor de bună vecinătate, de pri
etenie, solidaritate și colabo
rare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre România și Bul
garia.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Tpdor Jivkov au exprimat 
hotărîrea comună a partide
lor și țărilor noastre de a ac
ționa pentru amplificarea și 
îmbogățirea acestor relații, 
pentru intensificarea și apro
fundarea colaborării și coope
rării economice româno-bul- 
gare prin valorificarea mai în
semnată a posibilităților pe 
care le oferă economiile in 
continuă dezvoltare ale celor 
două țări.

Convorbirile s-au desfășu
rat într-o ambianță de caldă 
prietenie frățească, caracteris
tică raporturilor statornicite 
între partidele, țările și po
poarele noastre.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general a Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit, joi, la Sinaia, un 
dineu in onoarea tovarășului 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulga
ria.

In cadrul dineului, desfășu
rat intr-o ambianță de caldă 
prietenie, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
rostit toasturi.
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O acțiune argeșană bogată in semnificații și idei

CUPA „SLĂVIM PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
Acțiunea sportivă de masă 

care polarizează atenția elevi
lor și oamenilor muncii din 
Curtea de Argeș este, in mo
mentul de față. Cupa „Slăvim 
Partidul Comunist Român". 
Competiția, organizată in cin
stea Congresului al XH-lea, e- 
venknent politic major in viața 
națiunii noastre socialiste, con
stituie un punct de referință al 
sportului pentru toți de pe a- 
ceste meleaguri. întrecerile au 
drept scop cuprinderea u- 
nui număr cit mai mare de 
competitori, mai ales în etapa 
inițială, de la nivelul a 20 de 
asociații sportive (19 sindicale, 
10 școlare).

Pentru a realiza acest dezi
derat, Consiliul orășenesc pen
tru 
Curtea 
zut 
nii 
discipline, 
înregistrat 
competiție

educație fizică și 
de Argeș a 

regulamentul 
număr 
mai
acum

in 
un

sport 
prevă- 
acțiu- 

de 
mare 

într-o

mare
cel 

pină 
de masă inițiată în

oraș. Iată-le : cros, handbal, 
atletism, șah. volei, baschet, 
fotbal, tenis de masă și de

cîmp, popice și ciclism. „Prin 
acest program bogat — ne-a 
spus președintele Consiliului, 
Emanuel Sterescu, am ur
mărit să oferim absolut tutu
ror celor interesați posibilita
tea de a se întrece, de a efec
tua mișcare in aer liber sub 
orice formă ar dori. Și pentru 
că la întrecerile Cupei „Slăvim 
Partidul Comunist Român" vor 
participa toți cei care iubesc 
sportul, vom avea ocazia ca, 
la sfirșițul etapei pe asocia
ții sportive, să ne analizăm 
munca pe baza indicilor nu
merici de participare, a date
lor privind sprijinul acordat 
sportului de către diferitele 
organizații de sindicat și ale 
U.T.C. Din multe puncte de 
vedere competiția va oferi ca
lificativul muncii proprii din 
ultima vreme".

Să semnalăm, pentru început, 
că majoritatea asociațiilor spor
tive au privit cu maximum de 
seriozitate rolul de organizatori 
efectivi ai activității. Unul din
tre cele mai evidente exemple 
este acela oferit de Fulgerul

P.T.T.R. Curtea de Argeș. Deși 
această unitate nu are un nu
măr mare de membri, aproxi
mativ 80. președintele ei. Ion 
Găsea, se poate lăuda cu fap
tul că oamenii muncii care lu
crează în telecomunicațiile lo
cale au reprezentanți la toate 
cele 11 discipline din progra
mul competiției. N. Muscalu, 
N. Tențer și I. Popescu par
ticipă chiar la mai multe spor
turi. în orice caz, asociația

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Virgil Dociu. îndrumat de 
antrenorul ștefan Achim ji 
urmărit de C. Chiru, la o 
lecție de antrenament

Foto : Dragoș NEAGU

La campionatele mondiale de

Așadar, cu conștiința misiu
nii deosebit de dificile pe care 
o va avea acum, lotul națio
nal și-a început pregătirile 
imediat după C.E. de la Varna. 
Desigur, locurile si rezultatele 
bune ale unora (M. Grigoraș
— locul 3, Gh. Maftei — lo
cul 4, - M. Tuli și D. Cioroslan
— locul 5, Șt. Kiss și Șt. Krei- 
cik — locul 6) i-au stimulat 
și pe ceilalți spre o muncă 
intensă, neprecupețirid nici un 
efort — literă de lege a hal
terelor — la antrenamente.

Pe sportivii lotului i-am gă
sit în sala de antrenament re- 
petind de zeci de ori procedee 
tehnice din cele mai dificile. 
Mii și mii de kilograme au fost 
ridicate de cei 14 sportivi din 
lot în decurs de o oră ! A- 
cesta este

la Salonic
doar un aspect, care 

pur și simplu te 
impresionează, de
oarece efortul fi-

AU DE TRECUT
Au trecut aproape cinci luni 

de la încheierea campionatelor 
europene de la Vama și hal
terofilii noștri fruntași se află 
din nou in febra pregătirilor, 
așteptând cu vădit interes o 
altă mare confruntare — cea 
mai importantă a anului — 
campionatele mondiale de la 
Salonic.

între I și 11 noiembrie, cei 
mai valoroși ridicători de greu
tăți din lume, reuniți în orașul 
elen, vor da cu acest prilej 
un ultim examen înaintea Jocu
rilor Olimpice. Se poate spune,

HALTEROFILII NOȘTRI 
UN EXAMEN DIFICIL
fără nici un dubiu, că dispu
tele de la Salonic ne vor oferi 
imaginea clară pe de o parte 
a valorilor actuale și pe de 
alta a perspectivelor halterofi
lilor țării noastre la Olimpiada 
moscovită.

zic depus de bă
ieți tineri și ro- 
buști, care urmă
resc un singur 
scop: obținerea ma
rii performanțe, 
este de-a dreptul 

apreciabil. Apoi, te minunezi de 
acești halterofili (multi dintre 
ei cu o greutate corporală care 
depășește 80 si 100 kilograme)

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. 2-3)

PENTRU A-ȘI ATINGE SCOPUL 
„CUPA ROMÂNIEI * LA ATLETISM

A început campionatul feminin de baschet

ECHIPA CAMPIOANĂ, CRIȘUL ORADEA, ÎNVINSĂ!
SF. GHEORGHE, 18 (prin 

telefon). în moderna sală de 
sport a Liceului de filologie- 
istorie din localitate, au în
ceput, joi dimineață, întrece
rile ediției a 31-a a campiona
tului național de baschet fe
minin, la care iau parte 11 e- 
chipe. în această primă zi, au 
fost înregistrate rezultatele :

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 
BUCUREȘTI — VOINȚA BRA
ȘOV 73—61 (42—38). Meciul
inaugural a oferit un joc plă
cut, cu multe faze spectacu
loase și cu o captivantă evo
luție a scorului. După o re
priză în care nici una din e- 
chipe nu a obținut un avans 
mai mare de 3—4 puncte, in 

partea a doua a intilnirii stu
dentele s-au desprins : 58—49 
in min. 31 și 61—51 in min. 
33. A urmat o revenire a bra- 
șovencelor (au redus pînâ la 
65—67, min. 36), dar, in final, 
echipa bucureșteană a realizat 
un meritat succes. Coșgetere : 
Roșianu 23. Bradu 14, Chvatal 
15, respectiv Pali 24, Petric 18, 
Cieio 12.

MOBILA SATU MARE — 
OLIMPIA BUCUREȘTI 63—51 
(22—22). O partidă de slab ni
vel tehnic, reflectat, dealtfel, 
de numărul mic al punctelor 
înscrise, mai ales în repriza 
întâi. Sâtmărencele au folosit 
cu insistent și cu succes con
traatacul, impunîndu-se in fața 

unor partenere de întrecere al 
căror orizont tactic s-a dove
dit încețoșat Coșgetere : Ba
laș 32, Mihalka 8, respectiv 
Trică 11, Biră 11, Iatan 8.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — VOINȚA BUCU
REȘTI 68—82 (30—35). în prima 
repriză evoluția scorului a fost 
favorabilă fiecărei echipe, iar 
victoria a fost decisă în partea 
a doua a meciului, cînd bucu- 
reștencele au condus în majo
ritatea timpului de joc. Bine 
conduse de pe margine, elevele 
antrenorului Marian Strugaru

Gheorghe BRIOTA, coresp.

(Continuare in pag. 2-3)

ARE NEVOIE DE UN
în sistemul competițional 

intern al atletismului nostru, 
„Cupa României" poate fi 
considerată drept cea mai im
portantă manifestare. în cele 
trei grupe valorice, campiona
tul pe echipe cuprinde, practic, 
întreaga arie teritorială — toa
te reprezentativele de județ și 
cele mai puternice secții ale 
marilor cluburi — precum și 
întreaga piramidă a valorilor, 
întrucît competiția nu formu
lează nici restricții de perfor
manță individuală și nici de 
vîrstă. în plus, faptul că între
cerea se desfășoară de-a lun
gul a trei etape completează 
imaginea globală a acestui 
campionat republican pe echi
pe al cărui scop declarat este 
„asigurarea unei activități com- 
petiționale continue, de ridi
cat nivel, aprecierea potenția-

REGULAMENT NOU!
lului valoric al celor mai bune 
reprezentative de club și de 
județ, stimularea ridicării con
tinue a nivelului performanțe
lor atletice"

Toate bune și frumoase, veți 
spune, așa cum am spus, la 
rîndul nostru, cu șase ani în 
urmă, cînd actuala formulă a 
înlocuit vechiul sistem de în
tâlniri triunghiulare — și el pe 
categorii valorice stabilite a- 
prioric — în care formațiile 
participante aveau dreptul să 
înscrie doi concurenți la fie
care probă. S-a spus atunci că 
eliminarea restricției numerice 
a înscrierilor pe probe va sti
mula activitatea tehnicienilor

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. 2-3)



FLORENȚA MIHAI ÎSI PREGĂTEȘTE 
EXAMENUL DE STAT

SI SE ANTRENEAZĂ PENTRU 
A REINTRA IN MARILE TURNEE

Revenită de o bună bucată de 
vreme de la „Universiada*1 din 
Mexic, aducînd acasă, după cum 
se știe, titlul de campioană mon
dială la dublu (împreună cu Vir
ginia Ruzici), finalista de acum 
doi ani de la Roland Garros, ju- 
cătoarea noastră de tenis Flo
rența Mihai nu a părăsit atmo
sfera „Almei Mater". In aceste 
zile de toamnă, cînd numele ei 
era înscris pe tablourile cîtorva 
concursuri de tenis din S.U.A. și 
Anglia, ea a preferat să rămînă 
în camera de lucru de a ’asă 
Am vizitat-o, cu cîteva zile 
urmă.

— Florența Mihai știm că — 
plan sportiv — ai nevoie

în

pe
____ — ______ de 

puncte pentru a reintra în cir
cuitul marilor turnee de tenis. 
Dar ca să obții puncte, trebuie 
să joci...

— Sigur că ar trebui să mă 
aflu la concursuri, dar am acum 
de rezolvat o problemă mult mai 
urgentă, de care depinde între
gul curs al vieții mele ; a venit 
vremea să-mi susțin ------------- ’
de diplomă la I.E.F.S.
mă aflu aici și nu la concursu
rile de tenis. Mi-am ales o temă 
din tenis, bineînțeles : „Adapta
rea jucătoarelor de tenis la di
ferite suprafețe — ciment, 
tin, mateflex, parchet etc. 
pregătirea specifică, pe 
suprafețe, a jucătoarelor*

— Presupunem că experiența 
personală a atîtor ani de cînd

examenul 
De aceea

carpe- 
— șl 

aceste

evoluezi pe astfel 
de suprafețe de ioc 
își va spune cuvin- 
tul...

— Am jucat, in
tr-adevăr, pe multe 
suprafețe și alegin- 
du-mi această temă 
încă din primul aD 
de facultate, . mi-am 
făcut notițe, am 
consultat prospecte, 
am discutat cu spe
cialiști. Firește, toa
te acestea nu ca 
scop în sine, ci 
pentru că am sim
țit nevoia să " 
părtășesc cite ceva 
din experiența 
in speranța - 
re se împlinește, 
deja — că 
românce se 
ușor decît 
(mă refer la mine, 
Ruzici și la Mariana Simionescu) 
pe suprafețele respective.

Spre ora prânzului — progra
mul se repetă în fiecare zi — 
Florența Mihai se antrenează la 
Centrul de tenis „23 August" in 
compania antrenorului federal 
Alexe Bardan, avîndu-1 ca parte
ner. din cînd în cînd. si pe Flo
rin Segărceanu („Are toate cali
tățile pentru a deveni un mare 
jucător de tenis — ne spune — 
șl orlcind ne putem aștepta, iar 
eu cred că ziua aceasta nu este 
prea departe, ca e! să facă un

im-

mea, 
ca-

tinere 
vor : 
am I

>> CUPA ROMÂNIEI"
(Urmare din pag. 1)

— și a secțiilor — care, dato
rită preocupării permanente, 
specializării pe probe și grupe 
de probe, beneficiază de un 
număr mai mare de perfor
meri autentici in anumite spe
cialități.

Din păcate, intenția bună a 
fost anulată, așa cum a de
monstrat-o practica celor șase 
ediții consumate, de cadrul 
prea larg al regulamentului 
noului concurs, efectele întor- 
cîndu-se ca un bumerang asu
pra valorii competiției, trans
formată — după cum ne-au 
arătat, recent, ultima etapă a 
grupei A și, mai cu 
cele două meciuri de baraj 
această toamnă — intr-o 
trecere de rutină. Viciile 
omisiunile regulamentului 
fac decit să scoată în evidență 
slăbiciuni cronice ale atletis
mului nostru, faptul că el nu 
este încă copt să facă față sis
temului după care a fost con
cepută întrecerea.

Ne-a fost dat să vedem la 
Constanța și la Pitești săritori 
de Înălțime concurind la 
careă ciocanului și apoi 
10 km marș, săritori in 
me Ia aruncarea suliței, 
toare de înălțime la greutate 
și disc, alergătoare de garduri

seamă, 
din 
în- 
sau 
nu

arun- 
la... 

lungi
și ri-

tenismane 
adapta mai 
făcut-o noi 
la Virginia

rezultat de rezonanță*), fiind plă
cut să urmărești un meci în
tre cei doi, a căror îndemînare 
în mînuirea rachetei seamănă 
puțin cu a lui Hie Năstase.

— Am nevoie de cel puțin 3—4 
ore de antrenament pe zi. Le fac 
nu din obligație, ci din plăcerea 
de a juca tenis, avind convin
gerea că peste citeva săptămini, 
cînd voi reîncepe seria concursu
rilor, cele din circuitul wAvon* 
mai întil, voi acumula numărul 
necesar de puncte pentru a fi 
din nou prezentă pe tablourile 
«mari* ale întrecerilor.

lon GAVRILESCU

ATLETISM ARE NEVOIE DE
la aruncarea greutății, mai 
mult, ne-a fost dat să vedem 
cum o alergătoare de 100 mg 
poate cîștiga o probă _de arun
carea 
Pentru 
tive nu 
curenți 
prezență pe foaia de concurs 
asigura unul, două, trei sau 
mai multe puncte, în funcție 
de numărul... golurilor ! Și 
pentru că tot nu există nici 
un barem, nici o restricție de 
performanță, neofiții au con
curat de la egal la egal in 
unele probe cu „specialiști" 
care aruncau 40 m la suliță. 
24 m la disc (fete). 33 m Ia 
suliță (fete) ș.a.ajn.d...

A făcut cineva socoteala ciți 
bani s-au cheltuit an de an cu 
deplasarea acestor „perfor
meri" de la Cluj-Napoca, Iași 
sau Timișoara la București sau 
Constanța ? Dacă nu, este mo
mentul să o facem acum, pen
tru că acești bani pot fi uti
lizați altfel, cu adevărat in fo
losul atletismului, al perfor
manței.

Așa cum este gindită acum, 
și la actuala stare de fapt din 
atletismul nostru, „Cupa Româ
niei" nu-ți poate realiza scopul 
propus. Sezonul s-a încheiat, 
pînă la începerea celui viitor 
mai este vreme, federația are 
la dispoziție cîteva luni bune

greutății ! ! ! De 
că in probele 
existau 9 (sau 
și pentru că

ce ? 
respec
ți) con- 
simpla

HALTEROFILII NOȘTRI
4

(Urmare din pag. 1) zor

REGULAMENT NOU
în care poate gîndi și găsi so
luția optimă. „Cupa României" 
trebuie și poate fi o competiție 
utilă dacă este așezată pe baze 
logice, realiste. Se impune, în
tre altele, condiționarea parti
cipării de îndeplinirea anumi
tor haremuri, pentru a nu mai 
vedea, in același concurs, a- 
runcâtoare de suliță nereușind 
nici jumătate din cit 
Eva Zorgo-Raduly ! Iar 
intr-o probă rămîn

• CAMPIONATE • COMPE
POLOiSTII DE LA LICEUL NR. 2 BUCUREȘTI CONDUC 

AUTORITAR ÎN DIVIZIA A (SERIA B)

care par niște acrobați, veri
tabili gimnaști, atunci cînd e- 
voiuează pe saltea executind 
salturi duble sau triple, sau cînd 
îi vezi lucrind la calul cu mi
nere șl la bara fixă. Da. va 
spune orice specialist, mobili
tatea la un halterofil este deo
sebit de necesară și de eficace, 
în special la perfecționarea sti
lului „smuls", și ca atare exer
cițiile de gimnastică fac parte 
din programul cotidian.

Ne amintim că talentatul 
Petre Dumitru a ratat de trei 
ori execuția in stilul „smuls" 
Ia Campionatele europene de 
la Varna, poate tocmai dato
rită unei excesive rigidități. Și 
iată-1 acum un gimnast aproape 
format : poate că la Salonic 
nu va mai eșua la acest stil, 
în urma programului special pe 
care l-a urmat. Ne mai amin
tim că anul trecut Ia campio
natele mon.diale. de la Gettys
burg. Virgil Dociu a obținut o 
medalie la „smuls", dar fiind 
deficitar la stilul „aruncat" a 
ocupaț doar locul 5 ! Și iată-1 
acum pe Virgil, alături de 
Dragomir (Cioroslan). mărind 
volumul de ridicări cu greutăți 
mari, pentru a-și îmbunătăți 
forța. într-o altă parte a sălii, 
cei doi „cocoși" Mircea Tuli și 
Constantin Chiru, ca și duetul 
semigreilor Vasile Groapă și 
Ion Angheluță (la aceste ca
tegorii vom prezenta cite doi

concurenți) muncesc de __
pentru a-și ameliora perfor
manțele. Greii Marin Para- 
paneea și Ștefan Tașnadi sint 
și ei conștienți că in „elita 
mondială" nu se poate pă
trunde fără un progres minim, 
care se cifrează la 10—15 kg. 
11 vor realiza ? Iată întrebarea 
pusă antrenorului federal La- 
zăr Baroga, care ne-a și dat 
imediat răspunsul : „Perfor
manțele actuale de nivel mon
dial se înalță la cote foarte 
mari. Ca urmare, am mărit vo
lumul de muncă cu 30 la sută 
pentru fiecare halterofil, față 
de perioada de pregătire a 
campionatelor europene. Scopul? 
îmbunătățirea rezultatelor cu 
cei puțin 10 kg la concurenții 
pe care-i vom prezenta la Sa
lonic. Realizarea acestui pro^ 
greș va însemna : noi recorduri 
naționale, asigurarea unui loc 
printre primii 6 și, eventual, 
cîteva medalii. Acestea sînt de
altfel obiectivele pe care le ur
mărim. Păcat că participarea 
veteranului formației noastre, 
inimosul și perseverentul Ma
rian Grigoraș este deocamdată 
incertă, datorită unui trauma
tism Ia genunchi. Cu restul bă
ieților din lot și îndeosebi cu 
Dociu, Groapă, ’ 
mulțumit".

După cum se 
de muncă este 
create lotului 
Să așteptăm rezultatele acestui 
examen prcolimpîc...

aruncă 
dacă 

locuri 
goale, punctele rămase sâ nu 
mai Ce atribuite, de drept, u- 
nor persoane fizice înscrise 
pro-forma ci să rămînă ne
acordate, în așteptarea adevă- 
raților performeri. Ar putea fi 
luată din nou in discuție, In 
acest sens, și necesitatea înde
plinirii, in concurs, a unor 
performanțe-standard care să 
condiționeze acordarea puncta
jelor de poziție. Prevederea că 
un concurent are dreptul să 
participe în trei probe (sau 
două probe individuale și o 
ștafetă) trebuie modificată in 
sensul răminerii in cadrul ace
leiași categorii de probe (un 
sprinter la sprint, un săritor 
la sărituri, un aruncător la 
aruncări). Ar trebui poate, 
revizuite și acele „performanțe 
de valoare internațională" care 
dau dreptul la puncte supli
mentare. pentru că foarte 
multe din actualele cifre sînt 
departe de ceea ce numim 
„standard internațional". Și 
poate că ar trebui fixate și li
mite de vii stă pentru a nu 
mai vedea foști atleți venind 
sâ-și facă datoria față de clu
bul ale cărui culori le-au pur
tat cindva...

Iată citeva sugestii, cîteva 
propuneri pentru optimizarea 
celei mai importante competiții 
* atletismului intern. Căutind, 
se pot găsi, desigur, și altele. 
Numai să existe preocuparea...

Cioroslan sînt

vede, ambianta 
bună, condițiile 
sînt excelente.
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DE

Pe traseul 
lului, de la 
Cîmpina. se 
că, de la o 
(a 5-a) a ca: 
cros. în pro 
pentru senio

-dican (Pr.). Au condus V. Media- 
nu și N. Nicolaescu.

Așa cum începuse, partida din
tre C.S.Ș. Triumf București și 
Rapid Arad promitea să fie deo
sebit de echilibrată. La scorul de 
3—2 pentru feroviari, Pițigoi a 
ratat un penalty, iar Selegean a 
înscris imediat, la capătul unui 
frumos contraatac (4—2) și 
întrecerea a fost decisă : Rapid — 
Triumf 8—4 (1—1, 2—1, 3—1, 2—1). 
Au marcat : Selegean 4, Szabo 2, 
Marc, Adoc (Rapid) și Pleșca 2, 
șerban, pițigoi (Triumf). Arbitri: 
R. Schilha — V. Burdea.

Politehnica Cluj-Napoca a tre
cut prin multe emoții pînă a 
reușit (în ultimele minute) să se 
impună în fața tinerei formații 
Mureșul Tg. Mureș. Scorul a fost 
de 5 ori egal, studenții reușind 
să se desprindă în final : 9—5
(1—0, 2—3, 2—2, 4—0).
Alte rezultate : C.S.S. Triumf 

— Progresul Oradea 5—4 (0—1, 
3—1, 1—0, 1—2) ; Politehnica Cluj- 
Napoca — Industria linii Timi
șoara 9—5 (2—0, 2—0, 3—2, 2—3).

- Una dintre cele mai interesante 
partide ale turneului în care evo
luează echipele din seria B a Di
viziei A La polo a opus, în bazi
nul acoperit de la Floreasca, for
mațiile Liceului nr. 2 din Bucu
rești și Rapid Arad. A fost un 
joc plăcut în care școlarii au 
condus cu 4—1, apoi arădenii au 
egalat (5—5) șl au preluat iniția
tiva (6—5). în min. 25 scorul era 
8—7 pentru elevii bucureșteni, 
care au dominat finalul, cîștigînd 
CU 11—7 (3—1, 2—3, 2—2, 4—1). AU 
înscris : Ciobăniuc 4, Dezmireanu 
2, Moiceanu 2, Tătaru, Hagiu, 
Sterpu de la învingători și Szabo 
2, Selegean 2, Marc, Borza, Sze- 
keres de Ja învinși. Arbitri: R. 
Timoc și V. Burdea.

în meciul următor, echipa Li
ceului nr. 2, care conduce auto
ritar în clasament, a dispus și de 
Progresul Oradea, la capătul unei 
întîlniri în care a dominat ulti
mele două reprize. 
8-3 (2-0, - - ' -
zatori : 
Dezmireanu, __ ________,_____
nu (Lie. 2) și Ungureanu 2, Vi-

IN DIVIZIA B LA RUGBY DOUA DERBYURI ONORATE, 
LA GIURGIU Și GURA HUMORULUI

Scor final :
0—2. 2—1, 4—0). Reali- 

Ardeleanu 2, Hagiu 2, 
Stcrpu, Ilea, Moicea-

In cea de-a cincea etapă a Di
viziei B la rugby (a șasea pen
tru seria a rv-a, constănțeană) 
s-au disputat două derbyuri de 
mare interes : Dunărea Giurgiu
— Gloria București, în seria I, 
și Minerul Gura Humorului — 
C.S.M. Suceava, în seria a III-a. 
După cum notează observatorii 
federali, fostul internațional Du
mitru Zamfir și, respectiv, an
trenorul Theodor Rădulescu, am
bele partide au fost frumoase, în 
prima victoria revenind gazdelor 
cu 6—4 (bucureștenii au ratat 
Insă numeroase ocazii de eseu), 
în cealaltă — oaspeților, cu 15—3. 
Dar, iată și celelalte rezultate : 
seria I : Rulmentul Alexandria — 
Știința Buc. 36—7, Ș.N. Oltenița
— Olimpia Buc/ 6—15, R.C. Spor-, 
tul studențesc II — Petrochimis
tul Pitești 4—6. R.C. Grivița Ro
șie II — Aeronautica Buc. 22—11. 
Conduc Dunărea 15 p. Gloria, Pe
trochimistul și Olimpia — cu cîte

13 p. Seria a Il-a : Metalurgistul 
Cugir — C.F.R. Cluj-Napoca 6—30, 
Dacii I.P.A. Sibiu — Politehnica 
Cluj-Napoca 18—3 !, Gloria P.T.T. 
Arad — Unirea Săcele 13—3, 
Electrotimiș Timișoara — Elec- 
troputere Craiova 20—3, Minerul 
Lupenl — Constructorul Alba lu- 
11a 0—4. In frunte : Gloria P.T.T. 
și Constructorul cu cîte 13 p, 
C.F.R. 12 p (un meci mai puțin 
disputat). Seria a IlI-a : Rapid 
Buzău — C.F.R. Suceava 56—0, 
Automobilul Galați — Chimia Ba
cău 10—4, Rvflmentul II Bîrlad — 
U.R.A. Tecuci 4—0, Rapid C.F.R. 
Galați — Politehnica II Iași 4—30. 
Pe primele locuri : Rapid 15. p. 
Minerul 13 p, C.S.M. 12 p (aceas
ta are — după cum ne informea--- 
ză Constantin Cocor, președintele 
comisiei de competiții a F.R.R. —-- 
un punct scăzut pentru 3 saspen- 
dări). Seria a IV-a : Pescărușul 
Tulcea — Farul II 44—6, T.C. Ind. 
Midia —Voința 52—0, Rapid C.F.R.

A ÎNCEPUI CAMPIONATUL FEMININ DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

au realizat o victorie clară, 
după ce în majoritatea timpu
lui de joc din repriza secundă 
au condus Ia diferență aprecia.- 
bilă : min. 27 : 58—44, min. 38: 
76—64. Clujencele au ratat 
foarte mult din situații clare. 
Coșgetere : Bolovan 18, Ciubăn- 
can 13, Anca 12 pentru „U“, 
respectiv Borș 22, Popescu 18, 
Strugaru 16.

CARPATI C.S.S. Sf. GHEOR
GHE — PROGRESUL BUCU
REȘTI 51—52 (23—25). Meci de 
mare luptă și interes. Ambele 
echipe au oferit un spectacol 
plăcut. Noua promovată a dat 
o replică neașteptat de bună 
bucureștencelor (care s-au pre
zentat fără 5 jucătoare de bază, 
suspendate pentru neprezentare 
la lot). Scorul a fost echilibrat 
pe parcursul întregului meci : 
min. 17 : 19—19, min. 26 : 39—39. 
In min. 39 gazdele au pierdut 
ocazia de a realiza surpriza e- 
tapei (cînd au beneficiat de o 
greșeală personală și nu au 
fructificat-o). Scor final 52—51 
pentru Progresul. Coșgetere : 
Calacatronis 15, Vancea 10, 
Balogh 8 de la gazde, Ivănes- 
cu 16, Pușcașu 15 și Alexandru 
10 de la Progresul.

RAPID BUCUREȘTI — CRI
ȘUL ORADEA 67—63 (27—28). 
Formația orădeană, campioană 
pe anul 1978—79, a cedat în 
prima manșă, cu scorul de 
63—67 în fața echipei bucu- 
reștene Rapid. Coșgetere : Chi- 
raleu 23, Csikos 17, Gherghișan
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ar
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pe 
al :

concura 
eventuală 

criteriul 
proporției 
la numă-

sportivă Fulgerul 
cu mari șanse Ia 
întrecere bazată 
atît de important 
de sportivi raportat
rul total al oamenilor muncii 
din întreprinderi.

O altă caracteristică a com
petiției este urmărirea cu in
sistență a continuității in par
ticiparea la întreceri. Deși la 
turneele de fotbal, handbal sau 
volei echipele joacă sistem e- 
liminatoriu, o formație care a 
pierdut un meci are posibili
tatea să-și continue cursa spre 
etapele superioare, întîlnind ce
lelalte echipe care au fost în- 
frînte, printr-un sistem origi
nal de recalificări. Această 
prevedere a regulamentului nu 
exclude, deci, din competiție o 
echipă decît la două înfrîngeri, 
oferind posibilitatea cîștigării 
locului iutii chiar în eventua
litatea unui insucces inițial.

Și 
o 

în

în fine, încă un aspect. 
Ia Curtea de Argeș există 
problemă a bazelor sportive, 
special a terenurilor de fotbal. 
Soluțiile au venit pe parcursul 
derulării competiției. Foarte a- 
proape de oraș, in localitățile 
rurale Valea lașului și Valea 
Danului, există două terenuri 
de fotbal. Gazdele au fost 
bucuroase să le pună la dis
poziția echipelor din oraș, iar 
oaspeții au dat, la rîndul lor, 
o mină de ajutor la nivelarea 
terenurilor și la montarea u- 
nor porți noi.

Competiția se află în plină 
desfășurare. Valoarea inițiati
vei, participarea numeroasă și 
entuziastă au ieșit în evidență 
încă din primele zile de între
ceri. Șl n-ar fi exclus ca, pe 
parcurs, să mai prindă contur 
și alte dimensiuni. Un argument 
în pluș pentru a afirma încă 
o dată că „Daciada" este un 
cîmp nelimitat de manifestare 
a inițiativelor.

10 pentru Rapid, respectiv ,Ni- 
culescu 18. Varga 13, Tabără 
12 pentru Crișul.

întrecerile continuă vineri, 
după următorul program : de 
Ia ora 9 : Olimpia București — 
„U“ Cluj-Napoca, Progresul 
București — Crișul Oradea; de 
la ora 15 : Voința București — 
Voința Brașov, Carpati C.S.Ș. 
Sf. Gheorghe — Mobila Satu 
Mare, Politehnica C.S.Ș. 2 
București — Universitatea Ti
mișoara.

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 20 OCTOMBRIE, 

ora 14 : Campionatul balcanic 
de gimnastică (rezumat pri
mit de la Ljubljana ; comen
tator — Cristian Topescu) ; 
ora 15 : Fotbal, F. C. Baia 
Mare — Universitatea Craio
va (transmisiune directă de 
la Baia Mare ; comentator — 
Sorin Satmari).

DUMINICA 21 OCTOMBRIE, 
ora 15,30 : Campionatul euro
pean de călărie — sărituri pes
te obstacole (selecțiuni înre
gistrate de la Rotterdam) ; 
ora 16 î Handbal feminin. 
Universitatea Timișoara—Știin
ța Bacău (repriza a 11-a. în
registrare de la Timișoara ; 
comentator — Sorin Satmari): 
ora 16,30 : Șah (rubrică reali
zată și prezentată de maestra 
internațională Elisabeta Poll- 
hroniade) ; ora 16,40 : Fotbal, 
Caleidoscop internațional ; o- 
ra 19,15 (programul II) : „Te- 
lerama sport“ (emisiune de 
Dumitru Tănăsescu).

MIERCURI 24 OCTOMBRIE, 
ora 15 : Fotbal, Dinamo Bucu
rești — Eintracht Frankfurt 
și Universitatea Craiova — 
Deeds United (transmisiuni di
recte alternative de la Bucu
rești și Craiova ; comentatori 
— Cristian Topescu și Eftimie 
Ionescu).

JOI 25 OCTOMBRIE, ora 
15,35 : Fotbal — selecțiuni din 
meciurile disputate de echi
pele românești în competițiile 
europene intercluburi.

JOCURI
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BALUL MUNȚILOR LA POIAN
Este cea mai recentă invitație turist 

I.T.H.R. București.
Sîmbătă 3 noiembrie, la ora 13. autocare 

platforma hotelului „Intercontinental" pe 
rești — Ploiești — Vălenii de Munte — Ch 
Brașov — Poiana Brașov. z-

în cunoscuta stațiune brașoveanâ este'on 
distractivă. A doua zi (4 noiembrie) este 
nei si vizitării Poienei Brașov.

Inapoirea în București se face pe un 
Rîșnov — Valea Rîșnoavei — Pîrîul Rec< 
Sinaia.

înscrierile la filialele de turism din Bd. 
35. Bd. 1848 nr. 4, Bd. Republicii nr. 
leev nr. 14.
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„CONSOLIDAREA IDEII DE JOC 0 CONDIȚIE 
IMPORTANTĂ A PROGRESULUI"

9 Este nevoie de un calendar mai bogat de jocuri internaționale cu adversari tari 
afirmarea lor poate fi grăbită numai prin muncă !• Talente avem, dar

Cu acest ultim joc din preli
minariile C.E. pentru tineret 
s-a încheiat prima etapă a 
sezonului de toamnă a repre
zentativei noastre, o etapă de 
căutări și încercări într-o for
mulă nouă față de trecutele 
loturi. în curînd (16—23 de
cembrie), pe jucători îi așteaptă 
o misiune pc cit de impor
tantă pe atît de dificilă și de 
mare răspundere — Balcaniada 
de tineret din Iugoslavia (sis
tem turneu) la care vor lua 
parte reprezentativele țării 
gazdă, Albaniei, Bulgariei 
Greciei si Turciei

Dar să revenim la ce a fost, 
să tragem linie și să desprin
dem, împreună cu antrenorul 
reprezentativei noastre, cîteva 
din marile ei probleme.

— In primul rînd, cum 
apreciază Robert Cosmoc 
scurta etapă parcursă cu 
noua echipă de tineret ?

— Utilă, foarte utilă, pentru 
că am reușit să stringem lao
laltă pe foștii titulari ai repre
zentativelor de juniori, să-i tes
tăm în cîteva jocuri, să le re
descoperim calitățile, dar și de
fectele cu care vin din cam
pionatul nostru intr-un moment 
cînd se fac încercări de ali
niere la fotbalul modern, di
namic, spectaculos.

— Mai concret...
— In meciul cu U.R.S.S., de 

exemplu, ni s-a impus o vi
teză de 
fel s-a 
ren ; cu 
namica 
jucătorii 
bilitatea 
in voie, 
bligați 
namica crescută. Așa se joacă 
pretutindeni la 
performanțe și 
joacă trebuie să ne comparăm 
nu numai cu acest nivel.

— Ce trebuie întreprins 
pentru așa ceva ?

— La acest compartiment al 
tinereții, fie că se va numi 
lotul de speranțe sau lotul „B“ 
— pentru că U.E.F.A. a su
primat. din motive obiective, 
competiția europeană — este 
nevoie de o politică de cadre 
mai stabilă, mal consecventă, 
pentru a putea conta Pe reu
șite în planul perspectivei. A- 
cest plan fiind, desigur, prima 
reprezentativă a țării, care își 
așteaptă cam demult jucători 
viguroși, dornici de ascensiune, 
cu personalitate.

— Nu credeți că e nevoie 
și de o stabilitate a 
ducerii

joc maj mare și, ast- 
stricat execuția în te- 
formația Ungariei, di- 

de joc a fost alta și 
noștri au avut posi- 
să se exprime mai 

Evident că sîntem ti
să optăm pentru di-

nivelul marii 
dacă așa se

— Chiar la acest aspect vro
iam să mă refer. La noi, în- 
tr-un an și jumătate s-au pe
rindat 5—6 antrenori la re
prezentativa de tineret, firește, 
fiecare cu optica lui, cu tactul 
său pedagogic. Din acest mo
tiv, n-a existat timpul mate
rial pentru o cunoaștere de
plină în ambele sensuri, a a- 
părut deruta, evaluările pri
pite. în unele cazuri. Deci, s-au 
cheltuit inutil bani, s-au in
vestit zadarnic speranțe...

de adău-

să nu 
mă refer

NICI UN GOL IN 71 DE MECIURI!?!

I
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— Ce ar mai fi 
gat ?

— Această echipă 
joace intîmplător — 
la calendarul ei —, doar cînd
se ivesc unele „campanii", ca 
să mă exprim așa. In alte țări, 
reprezentative de acest 
joacă 10—15 meciuri Pe 
adversari puternici, nu 
nali; adică. învață, se 
ționează.

— Ce propuneți ?
— Lotul acesta să aibă cel 

puțin două acțiuni pe lună, 
pentru ca, in timp, cu răbdare, 
echipa să se constituie ca o 
familie, jucătorii „să se simtă 
unul pe altul" în teren, să rea
lizeze temeinic relații de joc.

— O ultimă întrebare : 
din nucleul pe care l-ați a- 

la dispoziție, care cre- 
că sinf speranțele noas- 
pentru operațiunea în

cepută in vederea CM. din 
Spania ?

— Talente avem, unii m-au 
convins de pe acum, dar mai 
bine să nu le dăm numele 
încă, în așteptarea altor tes
tări. Ce pot să spun însă este 
că toți cu care am lucrat în 
această lună trebuie să se gră
bească, prin muncă, ca anii să 
nu treacă peste ei așa cum 
trecut peste alții, talentați 
timpul lor dar nerealizați 
terior...

gen 
an. cu 

ocazio- 
perfec-

au 
la 

ul-

Stelian TRANDAFIRESCU

ISuciu șutează și înscrie al treilea gol al reprezentativei noastre,
Terheș și Irimescu... trăiesc și ei faza. (Secvență din meciul de 
tineret România — Ungaria, 4—0). Foto : Dragoș NEAGU

Divizia de hochei

ILIBRATE LA MIERCUREA
)ă a cam- 

la hochei 
) a furni- 
epție (me- 

unde Di- 
ocuri echl- 
;ub semnul 
ientru vie- 
lănunte de

unui mare 
meciul a 

i. cu răs- 
tefrfSte. E- 
e, deschis, 
r.os și rea- 

pa’pitante 
x>rul a fost 
rin Gheor- 
le benefi- 

de cîteva 
e Csiszer și 
scundă, ho- 
'curea Ciuc 
lit, au în- 
prin Antal 
;i prin. De- 
n timp ce 

doar o 
acțiune, 

ărul P»-

pescu (min. 23). In ulti
ma parte a întîlnirii, bucu- 
reștenii au reușit egalarea 
(3—3) prin Cazacu în min. 46 
cînd gazdele aveau doi jucători 
eliminați. Apoi, intr-un final 
fierbinte, Hălăucă a înscris go
lul ‘ victoriei echipei Steaua în 
min. 54, la capătul unui rapid 
contraatac. Jocul a fost condus 
de o brigadă compusă din Flo
rian Gubernu la centru, ajutat 
la cele două linii de M. Pres- 
neănu și Gh. Mureșeanu, toți 
din București. (V. Pașcanu — 
coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
METALUL RĂDĂUȚI 14—0 
(4—0, 6—0, 4—0). Un meci, care 
așa cum arată și scorul, a fost 
la discreția echipei campioane. 
Debutul bucureștean al noii 
promovate în prima serie valo
rică n-a fost concludent, 
marcat : Pisăru 5, 
Axinte, Herghelegiu, 
B. Nagy, leodoriu, 
Tureanu. Au condus

Au
Soîyom 2, 
Z. Nagy, 

Bandaș, 
A. Diber-

CIUC SI GALATI » » 
nardo si R. Cristescu (de ce 
numai doi ?). (V. CHIOSE).

DUNĂREA GALAȚI — UNI
REA SF. GHEORGHE 6—7 
(2—1, 2—J, 2—2). Jucînd cu 
multă ambiție și cu o disciplină 
tactică exemplară, oaspeții au 
reușit să cîștige pe merit o 
partidă de mare luptă, abun
dentă în faze dinamice, intere
sante. Gălățenii, surprinzător 
de slabi, au primit multe goluri 
parabile și au pierdut pe... li
nia de sosire. Punctele au fost 
marcate de Andrei 3, Raica, 
Gherghișan și Vișan pentru 
gazde. Kemenessy 2, Vlad 2, 
Csedo, Ungureanu și Dumitru 
pentru oaspeți. Au arbitrat bi
ne : L. Enciu (București) la 
centru, J. Becze (București) și 
N. Enache (Galați) la cele două 
linii. (T. Siriopol — coresp.).

Astăzi, de la ora 17. au loc 
meciurile etapei a 6-a. care 
sînt de fapt revanșa celor de 
ieri.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NOI MARI SUCCESE LA

LOZ IX PLIC
șov

ată de

de pe
Bucu- 

icele —

o~s?afâ 
i odih-

înedit 
teni -

jscu nr. 
Mende-

AUTOTURISME „Dacia 1300", 
„Skoda 120 L‘‘, „Skoda 105 L“ și 
,,Trabant 601“, ClȘTIGURI IN 
BANI de 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 
2.000 lei etc. Tot mai mulți parti
cipant! din întreaga țară cunosc 
satisfacția acestor atractive cîști- 
guri la cel mai popular sistem de 
joc. Printre cei mai recenți po
sesori de autoturisme se numără: 
Puiu loan (Mediaș), Seitz Elisa- 
beta (Reșița), Baciu Constantin 
(satul Mînjești, com. Muntenii de 
Jos, jud. Vaslui), Orlof Anton 
(Brăila), Cinică Marin (Slatina), 
Tomoiagă loan (Năsăud), Cio- 
romela Gheorghe (Constanța) și 
Corbu Gheorghe (Codlea). Pentru 
a ilustra frecvența și valoarea 
ridicată a marilor succese la Loz 
în plic, menționăm că numai în 
prima jumătate a acestei luni au 
fost atribuite peste 100 de cîști-

guri în bani de 20.000, 10.000 și 
5.000 lei. și dv. puteți avea sa
tisfacții asemănătoare, bineînțeles 
cu condiția de a juca !

★
Tragerea Loto de astăzi, 19 oc

tombrie 1979, se televizează direct, 
lncepînd de la ora 18,25.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 12 OCTOMBRIE 1979

Categoria 1 :
— autoturisme 
tegoria 2 
7 114 ’ ’ * 
3.864 
2.007 
lei ; 
lei ;
lei.

REPORT CATEGORIA 
lei.

Autoturismele „Dacia 
la Categoria 1, jucate 
fost obținute de : GHEORGHE 
GHEORGHE din Brăila. PAVAL 
MIRCEA și BATA MARIN, ambii 
din București.

3 variante 25% 
„Dacia 1300"; Ca

ll variante 25% a 
lei ; Categoria 3 : 20,25 a 
lei ; Categoria 4 : 39,00 a

lei ; Categoria 5 : 79,00 a 991 
Categoria 6 : 218,00 a 359
Categoria X : 1.329,75 a 100

1 : 31.389

Adesea invocăm acele sec
vențe TV cu goluri memo
rabile (din cînd în cînd sur
prinse și în campionatul nos
tru, cam o dată pe sezon !), 
acele șuturi năpraznice de la 
distanță, expediate mai ales 
de oamenii din linia a doua. 
Golurile acelea reprezintă re
zultatul firesc al unei axiome 
în virtutea căreia nici o e- 
chlpă nu este mare dacă nu 
are, în primul rind, 
de mijloc de calibru, 
să participe cu fo
los și 
ambele 
părare 
tac.
slnt numeroase în această di
recție, pornind de la marea 
echipă a Braziliei pină la 
campionatul nostru, de ieri și 
de azi. Dacă* vreți de la 
fosta echipă C.C.A., cu mij
locași de marcă, de la „peri
oada ~ .
U.T.A, cu Broșovschi și Do- 
mide în „epoca lor de șut“, 
de la primul titlu al Rapidu
lui, de la „echipa Guadalaja- 
rei“ cu Radu Nunweiller, Du
mitru 
pină 
astăzi 
club. 
Dinu • 
asaltul _
vrem să ajungem cu 
exemple ? La starea de fapt 
a majorității mijlocașilor de 
astăzi. Știm, unii vor replica 
imediat că aportul lor este 
decisiv în faza de apărare. 
Dacă am privi însă problema 
sub aspectul aportului mijlo^ 
cașilor la rezolvarea sarcini
lor defensive, atunci, cu sigu
ranță mulți ar invoca... rr»e-

o linie 
capabilă

rațiune la 
faze, de a- 

și de 
Argumentele

a-

Feyenoord“ a echipei

și Dembrovschi, 
la „puterile" de 

din fotbalul nostru de 
unde un Dumitru, un 
sau un Bălăci pornesc 

[ de la mijloc. Unde 
aceste

rilele lor ofensive. Și adevă
rul este la... mijloc : adică, 
cei mai mulți mijlocași nu 
rezolvă nici faza de apărare, 
nici faza de atac tn sprijinul 
ultimei afirmații există un 
„clasament al sterilității" care 
trebuie să-l pună pe mulți pe 
gînduri, antrenori și jucători. 
Să privim acest clasament :

Chivescu 71 de meciuri in 
prima divizie — o (zero) go- -------- . cățoi 61 (0)

". Ticleanu 
Kadu 49

39 (1),
69 (2).

134 (3!!), 
132 (8),

luri marcate ! Cătc 
Șerbănică 65 (1 gol).

70 (1), p.
(1), Sepi 
Toma ii 
Bărbulescu 
G. Stan __

Tr. Stoica 157 (9), Donose 171 
(10). T stoica 111 (10). Sosu 
122 (11), Roșea 133 (11) ș.a.m.d.

La o primă vedere, pare 
incredibil ! Adică, un jucător 
din prima divizie — Chives cu 
— să nu fi reușit pînă acum 
un singur gol ? j (în fața ac
tualului mijlocaș Cățoi sem- 
pul de mirare se înmoaie, el 
jucînd mult timp fundaș la
teral). E posibil, oare, ca un 
șuteur ca Soșu să înscrie un 
gol la unsprezece meciuri ? ! 
Sau un Donose, sau un Roșea, 
sau un Bărbulescu, tineri ca
re intraseră în fotbalul nostru 
recomandați de travaliu, dar 
și de apetit pentru goluri? !... 
Exemple ar mai fi. Si enorm 
de multe semne de întrebare, 
care aduc în discuție proce
sul de instruire și seriozitatea 
în pregătire a celor din linia 
a doua, precum si ..asistenta" 
deficitară a antrenorilor, pri
mii interesați.

Mircea M. IONESCU

ȘTIRI, MECIURI AMICALE
• TURNEUL ECHIPEI POLI

TEHNICA IAȘI ÎN POLONIA. 
Studenții ieșeni au întreprins un 
turneu de două jocuri în Polo
nia, realizînd următoarele rezulta
te : 2—3 cu Gwardia Varșovia 
(golurile ieșenilor fiind marcate 
de Nemțeanu și Dănilă) și 3—1 
cu o selecționată de tineret a 
Varșoviei (Nemțeanu 2 și Costea 
au fost autorii golurilor). (D. Dia- 
conescu, coresp.).
• JIUL PETROȘANI — EXPLO

RĂRI DEVA 2—0 (0—0). Au în
scris : Stoica și Sălăjan. (S. Băloi, 
coresp.).
• DUNĂREA CALAFAT — U- 

NIVERSITATEA CRAIOVA 1—1 
(1—0). Baroga a marcat pentru

gazde, iar Crișan pentru studențL 
(G. Iordache, coresp.).
• FLACĂRA roșie bucu

rești — F. C. RAPID 1—2 (1—1). 
Divizionara B a ciștigat prin go
lurile marcate de Manea și Su- 
mulanschi (ultimul din 11 
Pentru învinși a înscris Belu. (N. 
ȘTEFFAN — coresp.).

ECHIPA CAMPIONATULUI
Alcătuită pe baza adiționării 

notelor obținute de jucători, e- 
chipa campionatului Diviziei A, 
după 10 etape; se prezintă astfel ;

Ariciu (72) — Cheran (68). Ca- 
targiu (73), Koller (80), Ungurea- 
nu (67) — Ciupitu (70), Bozesan 
(72). Beldeanu (75) - M. Rădu- 
canu (72), Cioacă (69), Cîrțu <71)î

m).

Intre a râmi ne sau a nu râmi ne in

OLIMPIA SATU MARE LA RĂSCRUCE
Este limpede pentru toată lu

mea că Olimpia se află într-o 
situație foarte precară, fapt ce-i 
îndreptățește pe toți iubitorii fot
balului din Satu Mare să-și ma
nifeste nemulțumirea față de 
comportarea echipei favorite in 
actuala ediție de campionat. După 
10 etape, formația de pe Someș 
n-a gustat încă din cupa victo
riei ! Această realitate a generat 
numeroase discuții, unele 
conflicte la nivelul conducerii 
clubului, intre suporteri, antre
nori și jucători. Dorința tuturor : 
ieșirea eebipei din impas. Fră- 
mîntările au dus, între altele, la 
măsura înlocuirii antrenorului 
principal Gheorghe Staicii și nu
mirea la conducerea tehnică a 
fostului său secund, Ștefan Czako.

Ce i se impută antrenorului 
Gheorghe Staicu 7 Așa cum ne 
spunea loan Cioltea — președin
tele C.J.E.F.S. Satu Mare — Gh. 
Staicu nu a respectat indicațiile 
F.R.F. cu privire la numărul de 
ore de antrenament cuprinse in- 
tr-un ciclu săptămînal. Din aces
te motive, echipa nu a fost pre
gătită corespunzător, mai ales la 
capitolul fizic, n-a putut face 
față ritmului impus de adversar 
pe parcursul a 90 de minute. As-

cultlnd șl părerea lui Gheorghe 
Staicu, el a motivat astfel nu
mărul redus de ore de antrena
ment : „Am ținut Întotdeauna 
seama de posibilitățile reale ale 
jucătorilor cărora, după atiția 
ani de cînd ii pregătesc, le cu
noșteam mai bine ca oricine ca
litățile, deficiențele, modul lor de 
lucru. Am găsit de cuviință că 
era cazul să le menajez torțele 
din cauza gradului de uzură acu
mulat în timp de organismul fie
căruia dintre ei", tn al doilea 
rînd, lui Gh. Staicu 1 s-a repro
șat lipsa unei preocupări față de 
depistarea șl creșterea unor ele
mente tinere locale. (Gh. Staicu : 
„Toți jucătorii pe care i-am ur
mărit la echipele din județ nu 
corespund nivelului Diviziei A").

Așa stînd lucrurile, ne punem 
totuși întrebarea : de ce condu
cerea C.J.E.F.S. Satu Mare și a 
clubului Olimpia, care cunoșteau 
bine capacitatea profesională a 
antrenorului Gheorghe Staicu — 
materializată pe parcursul a 
aproape 8 ani de cind se află la 
conducerea tehnică a echipei 
Olimpia și prin unele performan
țe (promovarea tn două rtnduri 
a echipei in Divizia A, și pre
zenta in finala „Cupei României",

ULTIMA ȘANSĂ A LUI I. CAT ANĂ

DE DRUMURI

Răsfoind nu de mult foile 
de arbitraj ale divizionarelor 
B și C, în căutarea unor ju
niori — titulari ai acestor e- 
chipe — susceptibili de a fi 
selecționați, antrenorii Robert 
Cosmoc și Gheorghe Cosma 
s-au oprit și asupra unui nu
me din formația Minerul Mo- 
tru : Ionel Catană. 
L-au convocat la 
un trial, l-au pus 
să dea o serie de 
probe specifice, l-au
urmărit într-un joc și s-au 
decis să-1 includă pe lis-‘ 
ta posibililor pentru selec
ționata U.E.F.A. ’80. Și iată-1, 
astfel, pe Catană în lotul ca
re a evoluat în turneul inter
național de la Pola, din Iugo
slavia. Nimic deosebit pînă 
aici. Adică pînă acolo, pe 
Coasta Dalmației unde — du
pă cum afirmă antrenorul se
lecționatei, Gh. Cosma — Ca
tană a devenit dintr-odată 
„vedeta" echipei, comportarea 
lui sfidînd nu numai cerin
țele fair-play-ului. ci și ale 
vieții sportive, ale bunei-cu- 
viințe si bunului simț. O ati

tudine frizînd nesimțirea, a a- 
flșat și în aeronava TAROM 
la înapoierea în țară, după 
care, imediat, fără consimță- 
mîntul antrenorilor lotului, a 
plecat acasă, dnd, după 
scurt timp, i s-a vorbit des
pre necesitatea venirii sale 
pentru un an la Luceafărul, 

în Divizia B, insis- 
tîndu-se, în mod 
deosebit, asupra po
sibilităților existen
te de a-și con

tinua școala la Liceul Electro- 
aparataj, Catană a stupefiat 
pe toata lumea afirmînd : 
„Eu nu mai pot învăța. De 
un an n-am mai pus mina pe 
un pix !“ Amenințat cu sus
pendarea, năbădăiosul jucător 
de la Minerul Motru s-a de
cis pînă la urmă să rămînă 
la Luceafărul, forțat șl de 
părinții săi

Catană nu mai are acum 
decît o șansă : șansa muncii, 
a seriozității, a corectitudinii. 
Cealaltă alternativă duce au
tomat la părăsirea fotbalului.

Laurențiu DUMITRESCU

ediția 1978) — dacă au fost ne
mulțumite, deci, de munca lui ca 
antrenor de ce nu l-au eliberat 
mai din vreme din această func
ție ? Sau de ce nu au căutat să 
corecteze, în vreun fel, starea de 
lucruri improprie care se prelun
gea ?

Acum, F.C. Olimpia încearcă, 
din mers, refacerea terenului 
pierdut. Noul președinte. Attila 
Koos, antrenorul principal ștefan 
Czako și secundul său Vasile 
Knoblau au purtat discuții sin
cere, principiale, cu jucătorii. Și 
aceștia, începînd cu portarul 
Feher și încheind cu extrema 
stingă Both I, s-au angajat să 
facă tot ce le stă în putință pen
tru salvarea echipei de la retro
gradare, chiar și acum, în ceasul 
al 12-lea. „Va fi toarte greu — 
spunea ștefan Czako — dar opti
mismul nostru se bazează în pri
mul rind pe schimbarea, în to
talitate, a mentalității despre 
muncă. Toți jucătorii, fără ex
cepție, lucrează cu multă tragere 
de inimă la antrenamente. Și 
chiar dacă se va întîmpla să 
retrogradăm, vrem să pregătim 
din mers o echipă cu care să a- 
tacăm puternic în tentativa pen
tru revenirea în „A“. De la 16 
septembrie, de cînd mă aflu la 
cîrma echipei, le-am pus în ve
dere jucătorilor că la prima aba
tere, oricît ar fi ea de mică, fie 
In privința instruirii, fie în aceea 
a antrenamentului invizibil, cel 
în culpă va fi îndepărtat automat 
din lotul echipei". Primul care 
s-a angajat că va fi un jucător 
exemplar a fost „recidivistul" 
Smarandache. Avînd mult peste 
greutatea normală, el face antre
namente suplimentare pentru a 
reveni la normal. Antrenorii și 
jucătorii Olimpiei se gîndesc și Ia 
cazul binecunoscut al Po
litehnicii Timișoara, aflată în
tr-o situație similară, la sfîrșitul 
turului campionatului trecut. Toa
tă lumea le prevestea timișoreni-’ 
lor „anul în B“, dar ei au re
făcut handicapul în numai 17 e- 
tape. La ora actuală Olimpia, cu 
minus 5 în „clasamentul adevă
rului", are în față încă 24 de 
meciuri. Da, 24 de meciuri în 
care fiecare jucător va trebui să 
se autodepășească, să demonstre
ze că valoarea de ansamblu a 
Olimpiei este superioară celei a- 
rătate în această toamnă. Kaizer,’ 
Both, Matei, Bathori II și coechi
pierii lor au marea răspundere de 
a face totul pentru menținerea 
echipei în Divizia A. îi obligă,’ 
în primul rînd, excelentele con
diții de pregătire și de viață pe 
care le au. îi obligă dragostea 
pentru fotbal a unui întreg județ»

Gheorghe NERTEA



SCRIMA VA DEVENI CURIND UN SPORT
Interviu cu arbitrul internațional

JOHN ZARNO
DE MARE PERFORMANȚA 

PE TOATE CONTINENTELE

CALENDAR COMPETITIONAL AMPLIFICAT 
PENTRU TENISMANII EUROPENI

• In 1980, Balcaniada de juniori In România • Campionatele
continentului. la Belgrad

Ne-am intîlnit de fiecare 
dată la marile competiții in
ternaționale de scrimă ale ul
timilor ani, la Campionatele 
Mondiale de la Budapesta, 
Hamburg și Melbourne. la 
Cupa Europei. Nu cunoșteam 
însă celelalte laturi ale preocu
părilor sale, așa incit trebuie 
să recunoaștem că am rămas 
surprinși întîlnindu-1 pe arbi
trul John Zarno, zilele trecute, 
la Tehnoexpo *79, la O.M.C. 
Vanguard Pavilion. Marea Bri- 
tanie, una din cele peste 350 
de firme din întreaga lume, pre
zente în cadrul celei de a 
IlI-a ediții a Expoziției teh
nice internaționale, găzduită de 
capitala țării noastre.

Dar cum mr. John Zarno 
era ocupat și nu-1 puteam de
ranja prea mult am conve
nit să ne întilnim a doua zi, 
în pauza de prinz. Unde ? l-am 
întrebat. „La sala de scrimă 
Floreasca a venit repede răs
punsul și văzîndu-mă din nou 
mirat,'a adăugat zîmbind : „Voi 
fi acolo pentru un antrenament 
individual, cu permisiunea 
prietenească a federației dv. ti
vind astfel posibilitatea să-mi 
păstrez obișnuința de acasă'.

La Floreasca, vâzîndu-1 cit 
de reconfortat și mulțumit era 
după antrenament, l-am între
bat, firesc, cum se simte în 
București. „Excelent, ne-a răs
puns. îmi place mult Capitala 
dv., unde am multi prieteni 
din scrimă și multe legături de 
afaceri, nefiind acum prima 
dată în România. La actuala 
ediție a expoziției tehnice in
ternaționale am venit in cali
tate de director comercial la 
„Metals Research", dar in anii 
trecuți am fost reprezentantul 
altei firme, „British Oxygen'. 
Sejurul meu de 10 zile a fost 
rodnic și plăcut#.

Reîntorcindu-nc la scrimă și 
spunîndu-i interlocutorului nos
tru cit de mult am regretat că 
in finala individuală de sabie 
a C.M. de la Melbourne, pe 
care a arbitrat-o. n-a fost nici 
un sportiv român, așa cum 
multi au sperat, i-arn cerut

părerea despre sabrerii noștri. 
John Zarno ne-a spus : „în ul
timii ani, după părerea mea, 
cele mai bune echipe de sa
bie din lume au fost U.R.S.S., 
Ungaria și România, fapt re
flectat și în lupta pentru me
dalii. Și dacă sovieticii au, 
practic, o echipă foarte greu 
de învins, intre celelalte două 
candidate la podium echilibrul 
este aproape perfect, intilnirile 
lor de la ultimele două ediții 
ale C.M., încheiate la egalitate, 
demonstrind acest fapt. Păre
rea mea este că in urma unor 
asemenea solicitări de mare 
concentrare nervoasă, indife
rent dacă s-au soldat cu infrin- 
gere — ca la Hamburg, cină 
echipa Ungariei a devenit cam
pioană mondială, sau cu vic
torie — ea la Melbourne, cind 
adversara dv. a fost astfel „a- 
runcată“ pe locul 5, echipa 
României nu mai face față 
„stressului", pierzind apoi me
daliile la care valoarea reali 
ii dă dreptul, in fața unor e- 
chipe mai slabe. Italia (197S) 
și Polonia (1979). Se resimte 
lipsa unui lider al echipei, așa 
cum era Dan Irimiciuc. loan» 
Pop, pe care-l apreciez mult 
ca sportiv și ca om, are o reali 
clasă internațională, de finalist 
al oricărei marii competiții, 
dar este omul extremelor: ori 
ii merge totul, ori este eli
minat sau capotează cind nu 
te aștepți ! Iar Nilca. trăgător 
de care echipa mai are nevoie, 
trebuie pregătit astfel incit să 
atingă virful de formă nu la 
un concurs oarecare, ci la 
C.M. sau J.O.*. Cum vede 
reputatul arbitru interna
țional John Zarno prezen
tul și viitorul scrimei mon
diale ? „Această importantă 
disciplină olimpică are o bună 
valoare, pe plan mondial, deși, 
personal cred, nu la același 
înalt nivel ca acum 5 ani. 
După J.O. de la Montreal mulți 
dintre scrimerii de mare clasă 
s-au retras, iar tinerii talen- 
tați abia vin. „Tonul' il dau 
deocamdată cei cu valoare me
die. A plecat Noel, dar Fla-

ment, deși fost campion mon
dial de floretă, are aceeași mare 
valoare ? A plecat lldiko Bu
bis, dar Dorina Vaccaroni, deși 
foarte tinără finalistă la C.M., 
va atinge aceeași măiestrie ? 
Din vechea gardă a sabrerilor 
au mai rămas in prim-plan 
Nazlimov, Maffei. Sidiak. Pare 
să le ia locul tinărul Burțev, 
dar eu cred că acesta nu va fi 
marele campion de miine pen
tru că tehnica și calmul său nu 
se conjugă cu inteligența tac
tică. După Jocurile Olimpice 
de la Moscova multe se vor 
schimba in ierarhiile celor pa
tru arme. Să nu uităm că ma
rile puteri sportive din Asia, 
Japonia și R.P. Chineză, au in 
obiectiv și dezvoltarea scrimei. 
Văzindu-i recent pe chinezi la 
Melbourne, cum filmau și luau 
eu hărnicie notițe, pe margi
nea planșelor, mi-am amintit 
ci acum vreo două decenii fă
ceau și sovieticii la fel. Scrima 
va deveni nu peste multă vre
me un sport de mare perfor
manți pe toate continentele'.

Paul SLAVESCU

Cu prilejul recentei reuniuni 
de la Budapesta a Asociației 
europene de tenis a fost trecut 
în revistă calendarul competi- 
țional internațional al jucători
lor de 
stabilit 
Astfel, 
pentru 
disputa 
seniori 
lunii septembrie, la 
în organizarea clubului Parti
zan. Au fost clarificate unele 
detalii privind Cupa Europei 
indoor pentru echipe de se
niori (fosta Cupă Saab), în ca
drul căreia echipa României 
va debuta printr-un meci în 
deplasare împotriva formației 
Iugoslaviei. Sînt tratative în 
curs pentru definitivarea cam
pionatelor europene de juniori 
pe 1980, pe care urmează să

pe continent și s-au 
unele date importante, 
camoionatele europene 
amatori pe 1980 se vor 
(la toate categoriile : 

și tineret) la începutul 
Belgrad,

impresia ne- 
la ultima e-

au acordat

arbitru

AU FOST DESEMNAȚI FINALIȘTII 
„CUPEI MONDIALE44 LA BOX

NEW YORK, 18 (Agcrpres). 
La „Felt Forum" din New York 
s-a desfășurat cea de-a doua 
reuniune a semifinalelor Cu-

TELEX* TELEX
HANDBAL A S-au încheiat în

trecerile din grupele preliminare 
ale C.M. pentru junioare, des
fășurate în mai multe orașe din 
Iugoslavia. Pentru turneul final 
s-au calificat selecționatele Iugos
laviei (deținătoarea titlului), 
U.R.S.S., Ungariei, Franței, R.D. 
Germane și Danemarcei. Iată ul
timele rezultate : R.F. Germania
— Japrnia 14—8 (9—4) ; U.R.S.S.
— Ungaria 18—11 (10—7) ; Franța
— Austria 13—9 (5—5) ; iugoslavia
— Norvegia 20—14 (12—8)
Germană — Olanda 20—11 
Danemarca — S.U.A. 34—7 
• La Linz, în meci retur 
C.C.E. ' ---------
A.S.K. 
mația ,............. _ _________
Zname Sofia. învingători în pri
mul joc (23—15), handbaliștli bul
gari s-au calificat pentru turul n.

TENIS a In semifinalele tur
neului de la Brescia (Italia), Die 
Năstase l-a învins cu 1—6, 6—2, 
6—1 pe Corrado Barazzutti, iar 
Adriano Panatta pe Sandy Ma
yer cu 6—2, 6—4.

; R.D. 
O—*>;

(17-4). 
pentru 
locală(masculin), echipa 

a întrecut cu 19—14 for-
Ț.S.K.A. Septemvrisko

pe 1980, pe care urmează 
le găzduiască Franța.

Datele altor două competiții 
importante pentru tenismanii 
noștri au fost de asemenea 
concretizate : în luna iulie, la 
Atena, va avea loc Balcaniadă 
seniorilor, iar în august, în 
România, Balcaniada juniorilor 
(prilej pentru tinerii noștri ju-

cători de a șterge 
favorabilă creată 
diție).

Multă atenție 
participanții la reuniune (prin
tre care și secretarul F.R. Te
nis, prof. Alexandru Lăzăres- 
cu) posibilităților de 
a ariei competiționale. 
se va încerca lansarea 
circuit-satelit de turnee 
naționale, în cursul lunii sep
tembrie 1980, în România, Bul
garia, Iugoslavia, Cehoslovacia 
șl Ungaria, după cum în lunile 
noiembrie-decembrie 1980 se va 
încerca amplificarea tradițio
nalului circuit de iarnă (în
sală), adăugind turneelor din
România, Bulgaria și Cehoslo
vacia, altele noi, în Ungaria și 
Polonia.

în dorința de a perfecționa 
cadrele tehnice ale 
continental, 
tele unor simpozioane i 
vate antrenorilor federali 
Olanda) și arbitrilor 
Ga Viena).

Proxima adunare 
Asociației europene 
va avea loc în martie 1980, la 
Atena.

lărgire 
Astfel* 

unui 
inter-

tcnisului
au fost fixate da- 

rezer- 
__ I (în 
principali

generală a 
de tenis

SE CONTUREAZĂ ECHIPELE CALIFICATE

avea loc 
Olanda, 

gazdelor 
Germane 

schimb olandezii

PENTRU TURNEUL FINAL AL C. E
7
6
5
4

Miercuri seara s-au desfășurat 
mai multe partide importante in 
preliminariile campionatului eu
ropean de fotbal. Iată citeva a- 
mănunte și situația la zi a cali
ficărilor in grupele respective.

ECHIPA ANGUEI CÎȘTIGÂ 
LA SCOR IN DEPLASARE

1. GRECIA
2. Ungaria
3. Finlanda
4. U.R.S.S.

pei Mondiale la box. In limi
tele categoriei semigrea, pu- 
gilistul sovietic Albert Nikolian 
l-a întrecut la puncte pe Den
nis Jackson (Porto Rico) și îl 
va întîlni în finală pe ameri
canul Tony Tucker, învingător 
tot la puncte în fața vest-ger- 
manului Kurt Seiler. Finaliștii 
categoriei pană sînt Viktor Ri
bakov (U.R.S.S.) și Bernard 
Taylor (S.U.A.). Primul a dis
pus la puncte de Byung Jin 
(Coreea de Sud), iar cel de-al 
doilea a obținut decizia la punc
te în fața lui Viroj Srivapa 
(Tailanda).

Alte rezultate : cat. muscă : 
Alberto Mercado (Porto Rico) 
b.p. Aleksei Nikiforov (U.R.S.S.). 
Payao Pooltarat (Tailanda) b. 
k.o. III Francis Musankabala 
(Zambia) ; cat. ușoară : Le
muel Steeples (S.U.A.) b. k.o. 
tehnic III Pedro Cruz (Porto 
Rico) ; Serik Konakbaiev 
(U.R.S.S.) b. abandon III Nel
son Azuma (Ghana) ; 
mijlocie mică : Park 
(Coreea de Sud) b.p. 
Sangtab (Tailanda) ; 
Shuler (S.U.A.) b.p. 
Dzabrailov (U.R.S.S.).

Reprezentativa Angliei (viitoa
rea adversară a selecționatei 
României in preliminariile C.M.) 
a surclasat în deplasare (la Bel
fast), reprezentativei irlandei de 
Nord. Scor : 5—1 (2—0). De no
tat că dintre cele cinci goluri, 4 
au fost înscrise de jucătorii de 
la Nottingham Forest (adversara 
echipei F. C. Argeș in C.C.E.) : 
Woodcock (2) și Francis (2). Al 
cincilea punct al învingătorilor a 
fost marcat de McGilroy (auto
gol). Golul de onoare al gazdelor 
a fost înscris de Moreland. Iată 
echipa aliniată de englezi : Shil
ton — Neale, Miles, Thompson, 
Watson, Wilkins, Keegan, Co- 
opell, Brocking, Francis, Wood
cock. Reprezentativa Angliei nu 
mai poate pierde primul loc. 
avînd în vedere că mai are de 
susținut două jocuri, ambele pe 
teren propriu, cu Bulgaria și Ir
landa.

în celălalt joc al grupei, Irlan
da, a dispus de Bulgaria cu 3—0 
(1—0), prin golurile înscrise de 
Martin, Grealish și Stapleton. 

clasamentultă

1.
2.
3.
4.
5.

ANGLIA 
Irlanda 
Irl. Nord
Danemarca 
Bulgaria

grupei I :
ia

6
6
7
7
6

S
2
3
1
1

1
3
1
2
1

o
1
3
4
4

18— 5
9— 5
7-14 

13—14
3—12

11
7
7
4
3

UNGARIA ÎNVINGE 
GREU FINLANDA

cat. 
II Chun 

Somkid 
James 
Amgat

La Debrețin, reprezentativa Un
gariei (care a evoluat cu mulțl 
jucători din reprezentativa olim
pică, aflată in pregătire) a dis
pus greu de temerara selecțio
nată a Finlandei : 3—1 (2—0),
prin golurile marcate de Fekete 
(min. 25 șl 44), Tatar 
șl. respectiv, Tolvola

In această grupă (a 
lecționata Greciei este 
llficată, chiar înaintea 
joc dintre U.R.S.S. și

Clasamentul grupei :

(min. 49) 
(min. 47).
VI-a) se- 
virtual ca- 
ultimului 
Finlanda.

«312 13— 7 
« 2 2 2 S— Ș 
5 2 1 2 3—13 
5 1 2 2 5—6

SCOȚIA - AUSTRIA 1-1 (0-1)
La Glasgow. In grupa a n-a. 

Scoția șl Austria au terminat la 
egalitate (1—1), după ce austriecii 
au condus prin golul înscris de 
Krankl (min. 41). pentru gazde 
egalind Gemmel (min. 75).

BELGIA - PORTUGALIA 
2-0 (0-0)

în aceeași grupă, la Bruxelles, 
Belgia a întrecut Portugalia cu 
2—0 (0—0). Autorii golurilor : Van 
Moer (min. 46 și

Clasamentul :
1. AUSTRIA
2. Belgia
3. Portugalia
4. Scoția
5. Norvegia 

în această

Astfel, meciul decisiv va 
între R.D. Germană și 
la Leipzig. O victorie a 
ar aduce echipa R. D. 
pe locul 1, în 
au nevoie de un meci egal. Cla
samentul grupei a 4-a : 
1.--------------
2.
3.
4.
5.

POLONIA 
Olanda 
R.D.G. 
Elveția 
Islanda

s
7
7
S
8

ȘTIRI

5
5
5
2 
O

2
1
1 
O 
O

1 
1
1
6
8

13- 4
17- 4
ÎS- 8
7-18
2-21

12 
11 
11

<
O

ai fede-

55).

7
6
5
5 2
7 O

3
2
3

3
4
1
1 2
1 6

12— 6 3 
7—4 8 
5—4 7 

10— 7 5 
4—17 1

___________ grupă situația este 
destul de complicată, primele 4 
candidează la locul 1. Au mai 
rămas de jucat meciurile : Por
tugalia — Norvegia (1 noiem
brie) ; Belgia — Scotia și Portu
galia — Austria (ambele la 21 
noiembrie), Scoția — Portugalia 
(6 februarie 1980), iar partida 
Scoția — Belgia urmează să 
reprogramată.

R.F. GERMANIA - ȚARA 
GALILOR 5-1 (4-0)

La Koln, selecționata vest-ger- 
mană a dispus cu un scor cate
goric de Țara Galilor: 5—1 (4—0), 
prin golurile Iul Fischer (min. 22 
și 38), Kaltz (min. 32), Rumme- 
nigge (min 41), r.”
83), respectiv Curtis 
Astfel, echipa R.F.G. 
calificată din grupa i 
sament :
1. R.F. GERMANIA
2. Țara Galilor
3. Turcia
4. Malta

Ultimele meciuri 
cia (28 octombrie) ; 
ra Galilor (21 noiembrie) ; .
— Turcia (22 decembrie) : 1
— Malta (27 februarie 1980).

OLANDA - POLONIA 
1-1 (0-1)

La Amsterdam, polonezii 
condus cu 1—0 prin golul 
Rudy (min. 38), iar olandezii 
egalat prin Stevens (min.

1 
O
1

fie

Forster (min. 
(min. 85). 

. este virtual 
a VH-a. Cla-

4 2 2 0 7— 1 «
5 3 0 2 11— 7 6
3 111 2—2 3
4 0 13 1—11 1 

: Malta—Tur-
Turcia — Ța- 

-------  ; RF.G.
R.F.G.

au 
lui 
au 

64).

Un purtător de cuvînt 
rației elvețiene de specialitate a 
anunțat că In ziua de 3 decem
brie va avea loc la Zurich o 
reuniune a delegaților echipelor 
Angliei, Elveției, Norvegiei, Ro
mâniei și Ungariei, componente 
ale grupei a 4-a europeană a 
preliminariilor campionatului
mondial de fotbal din anul 1982. 
Cu acest prilej, vor fi stabilite, 
de comun acord, datele de des
fășurare a meciurilor acestei 
grupe.

F.C. NANTES IN FORMĂ
Deși a treia în clasamentul fran

cez, la 3 puncte de liderul A.S Mo
naco (19 p), se pare câ F.C. Nan
tes este cea mai în formă echipă 
din campionat. Duminică, la Lille, a 
cucerit un punct' (rezultat : 1—1) eta- 
lînd un fotbal de bună valoare, 
lată 11-le aliniat de antrenorul Jean 
Vincent : Bertrand Demanes (11 se
lecții în reprezentativa Franței) — 
Bossis (18 A), Ayache, Rio (17 A), 
Enzo Trossero (internațional argen
tinian) — Tusseau (3 A>_, Victor 
Trossero (internațional af^entiman), 
Muller - Pecout (1 A), -RampiKdn
(1 A), Amisse (6 A). Au lipsit, fiind 
accidentați, Michel (căpitanul și de
canul de vîrstâ al echipei, 57 A), 
Baronchelli (4 A).

Azi, F.C. Nantes intîlnește pe teren 
propriu formația corsicană Bestia. 
Meciul va fi urmărit de Victor Du
mitrescu, trimis al clubului Steaua. 
Un reprezentant al lui F.C. Nantes, 
este vorba de fostul internațional 
Robert Budzinski, directorul sportiv 
al lui F.C. Nantes, va urmări sîmbâtă 
pe Steaua, în partida sa cu Sport 
Club Bacău.

TURNEE DE ȘAH
• NOUA DEMONSTRAȚIE DE SUPERIO

RITATE a școlii românești de gimnastică 
ne-a reținut cel mai mult atenția în aceste 
zile. Nu atit prin cucerirea titlurilor bal
canice, care se încadrează în limita aștep
tărilor firești, ci datorită prestanței cu care 
au fost obținute. Iar faptul că prima noas- 
noastră „stea", mereu strălucitoarea Nadia, 
se menține la un nivel competitiv și va
loric atît de ridicat, ne insuflă mîndrie și 
încredere justificate. • LA POLUL DIA
METRAL OPUS, din păcate, evoluția re
prezentanților voleiului românesc în C.E., 
recent încheiate. Un sport de la care aș
teptăm, de cam mult timp, performanțe pe 
măsura tradițiilor și popularității de care 
se bucură în țara noastră. > O LINIȘ
TE PREVESTITOARE DE APRIGE ÎN
FRUNTĂRI pe orizontul fotbalului, în 
timp ce mai cintărim șansele și contra- 
șansele din grupele, abia trase la sorți, ale 
viitorului El Mundial, să nu uităm că 
„miercurea de focM care urmează pregă
tește examenele, grele, pe care cluburile 
noastre fruntașe le susțin în cupele euro
pene. Să le ținem pumnii strînșl I t E ȘI 
VREMEA AURITA, ca în fiecare toamnă, 
a decernării Premiilor Nobel. Recunoaștere

a unor valori superioare pe tărîmul crea
ției, ele ar trebui să cuprindă toate laturile 
activităților umane. De ce oare a fost oco
lită, pînă acum, aria sportului ? E drept, 
avem premiile noastre. Cele purtînd girul 
unor instituții cu prestigiu universal, ca 
UNESCO sau comitetele speciale pentru

acordarea Trofeelor „Pierre de Coubertin". 
Dar cele ale Academiei regale suedeze nu 
ating domeniul sportiv decit incidental, ca 
atunci, de pildă, cind a fost premiat ilus
trul om politic englez Ph. Noel Baker, fost 
atlet de performanță. A primit Premiul 
Nobel pentru pace. Sportul, însuși prin 
contribuțiile aduse cauzei păcii in lume, 
l-ar merita cu prisosință. • O DECLARA
ȚIE publicată în „Sport“-Zurich, apar- 
ținînd celei care încă mai poartă coroana 
de campioană mondială a tenisului, Chris

Evert-Lloyd : „Nu țin să par invincibilă și 
nici nu sînt. Dacă ar fi așa, tenisul ar de
veni pentru mine o ocupație plictisitoare". 
Recentele înfrângeri suferite de Chris ne 
îndeamnă să credem că, intr-adevăr, ea nu 
se prea plictisește în ultima vreme... • ȘI 
ÎNCĂ UNA, provenind de la Niki Lauda, 
pilotul care a pus „ultima frână" bolidului 
său de formula 1. întrebat asupra cauzei 
retragerii (așteptată, dar niciodată anun
țată) ex-campionul mondial a declarat 
unui corespondent al agenției elvețiene de 
presă SIZ : „Am renunțat odată la familie, 
pentru automobil. A venit timpul să fac 
manevra inversă!" Așa este. La 20 de ani, 
pleca de acasă îmbrățișînd cariera de auto
mobilist împotriva voinței tatălui său. Pu
țin mai tîrziu, s-a despărțit de prima sa 
soție, pentru aceleași motive. Acum, la 31 
de ani, după 113 curse de Mare Premiu, 
dintre care 17 ciștigate, după un grav ac
cident care era să-l coste viața, temerarul 
as al volanului trece la odihnă. • AȘA
DAR, VOR EXISTA trei campioane olim
pice în plus la Jocurile din 1984, la pro
bele de tir. O consecință normală a creș
terii constante pe care o Înregistrează ele
mentul feminin in sport, pretutindeni in 
lume.

Radu VOIA

BIO DE JANEIRO, 18 (Agerpres).
— Cu o rundă înainte de termi
narea turneului interzonal lemi- 
nin de șah de la Rio de Janei
ro, în clasament conduce Nana 
Ioseliani (U.R.S.S.) — 14 p, ur
mată de Veroczi (Ungaria) — 
111/, P, Aleksandria (U.R.S.S.) — 
101/, p> polihroniade (România),1 
Lazarevicl (iugoslavia), Fissdick 
(R.F.G.) 9'/2 (1) Koslovska
(U.R.s s.) — p etc. Elisabeta 
Polihroniade n-a obținut decît re
miză în cele trei partide între
rupte cu Zatulovska, Borisov» 
și Miles.

★
In turneul masculin, după 18 

runde se menține lider Htlbne» 
(RJ.G.) — 11 p (1), secundat de 
Petrosian (U.R.S.S.) — 10*4 n, 
Portisch (Ungaria) 10 p C2). Tn 
runda a 18-a Hubner a remizat 
cu Petrosian.

★
La Novi Sad. după 4 runda 

conduce Sveșnlkov (U.R.S.S.) cu 
3 p, urmat de Beliavski (U.R.S.S.) 
2*'i p (1), Gligorici (Iugoslavia)
— 2‘/, p. Marele maestru român 
Florin Gheorghiu, care a Între
rupt cu avantaj material partida 
cu Rajkovici, ocupă locul 4. cu 
2 P (1>.
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