
VIZITA DE PRIETENE
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TODOR JIVKOV
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Populația Brașovului, puternio 
centru al muncii socialiste, a 
primit, vineri după-amiază, cu 
calde sentimente prietenești și 
deosebită stimă, pe 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria, 
tovarășul Todor Jivkov, aflat în 
țara noastră 
Prietenie.

Elicopterul 
aterizat pe

secretarul 
Comunist 

Republicii 
tovarășul 

pe primul

într-o vizită

prezidențial

de

a 
stadionul central. 

Mulțimea adunată în tribune — 
oameni ai muncii români, ger
mani, maghiari — întîmpină cu 
aplauze prelungite și urale pe 
cei doi conducători de partid și 
de stat. Se scandează cu pu
tere, neîntrerupt : „Ceausescu 
— Jivkov „P.C.R. — P.C.B. !“. 

Conducătorii de partid și de 
stat ai celor două țări răspund 
cu multă prietenie acestor 
emoționante și sincere manifes- 
tări prietenești și se îndreaptă, 
în aplauzele mulțimii, spre în- 
trenrinderea de autocamioane, 

în sala de consiliu, ing. loan 
Mateeseu, directorul general al 
întreprinderii, prezintă tovară
șului Todor Jivkov profilul și 
evoluția 
strucției 
unitate 
noastre, 
sînt deschise 
Directive ale celui de-al XII-lea 
Congres al partidului.

Conducătorii de partid și de 
stat ai României și Bulgariei, 
persoanele oficiale, care îi înso
țesc vizitează câteva dintre sec
toarele de bază ale modernei 
întreprinderi.

în încheierea vizitei, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov, persoanele oficiale 
române și bulgare care îi înso
țesc, asistă Ia o prezentare a 
celor mai noi tipuri de autove
hicule.

Primul secretar al C.C. al 
F.C. Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al R. P. Bul
garia adresează reprezentanți-

cunoscute în anii con- 
socialiste de această 

de elită a industriei 
perspectivele care îi 

de proiectul de

lor puternicului colectiv de la 
întreprinderea de autocamioa
ne și, prin ei, tuturor construc
torilor de mașini din țara noas
tră calde felicitări pentru tot 
ceea ce au înfăptuit pînă acum 
și le urează noi succese.

In amintirea vizitei, tovară
șilor Nicolae Ceaușescu și To
dor Jivkov li se oferă macheta 
ultimului tip de autocamion 
realizat la Brașov,

De aici, din incinta în
treprinderii, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov au 
plecat spre Sinaia.

ir
Vineri după amiază, în același 

climat de caldă prietenie și în
țelegere reciprocă, a continuat 
dialogul dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar generai al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria.

Cel doi conducători de partid 
și de stat și-au manifestat sa
tisfacția față de rezultatele 
rodnice ale acestei noi intilniri 
și au subliniat necesitatea de a 
se acționa pentru concretizarea 
și transpunerea în viață a tu
turor înțelegerilor convenite.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Todor Jivkov au avut, in 
continuare, un schimb de ve
deri în probleme ale actualității 
politice internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie și stimă reciprocă.

★
Răspunzînd invitației tovară

șului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii - — • —
varășul 
secretar 
trai al 
Bulgar, 
lui de Stat ai Republicii Popu
lare Bulgaria, a participat, vi
neri dimineață, la o partidă de 
vînătoare, în pădurile din zona 
Baraoltului din județul Co- 
vasna.

Socialiste România, to- 
Todor Jivkov, prim
ai Comitetului Cen- 
Partidului Comunist 
președintele Consiliu-
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La întreprinderea „Republica" din Capitală

INIMA SPORTULUI BATE CA INIMA LAMINORULUI1*
Biografii muncitorești, biografii sportive

Fulgerele incandescente ale 
țaglelor aleargă pe .paturile" 
laminorului, se opresc o clipă 
în încleștarea năpraznică a 
brățarelor de oțel care le sub 
țiază talia, apoi iar aleargă, 
aruncind pe fețe jerbe de lu
mină, dogoare de metal trecut 
prin băile de foc ale cuptoare
lor. Hala pulsea/ă ca un auto
mat Dar viața ei izvorăște din 
oameni : operatorul de La pu
pitrul de comandă, tehnicianul 
din cabina podului rulant mun
citorii de la cuptoare, mecani
cii și lăcătușii, electricienii și 
toți ceilalți care formează co
lectivul întreprinderii bucureș- 
tene de țevi și trefilate cu nu
me simbol — „Republica". Ceea 
ce te impresionează maî mult 
însă, vizitînd „Republica" in a- 
ceste zile, este dîrzenia cu care 
acești oameni zoresc agregate
le, se străduiesc să producă mai 
mult și mal bine, voința una
nimă — nu declarată, ci dove
dită în fapte — de a-și înde
plini și depăși angajamentele 
luate in cinstea apropiatului 
mare eveniment din viața 
partidului, a întregului popor. 
Congresul al XII-lea al P.C.R.

„Cum ar putea fi altfel ? — 
se întreabă omul care ne înso
țește, ing. Paul 
sîntem legați cu __________
uzină. Biografiile noastre aici 
s-au scris, de la 
adevărați în viață".

Sugestiv și adevărat Și am 
alege, pentru a dovedi aceasta, 
doar cîteva exemple, începînd 
chiar cu inginerul Paul Soare. 
„Am venit la „Republica" prin 
*57, ca tînăr muncitor, cu min- 
tlria de a lucra într-o uzină

mare..." Din această mîndrie 
tînărul muncitor avea să-șl ali
menteze ambiția de a crește : 
mai întîl învățînd meseria, fă- 
cînd liceul, la seral, apoi Fa
cultatea de tehnologia construc
țiilor de mașini, ureînd pînă la 
înalta calificare de inginer spe
cialist în Centrul de cercetări 
și proiectări pentru fabricarea 
țevilor și trefilatelor. Ing. Soa
re face parte din comitetul de 
partid al întreprinderii. Alt e- 
xemplu : Florica 
intrat pe porțile 
In 1955, cu ceva 
chimie și fizică, 
a crescut-o și astăzi ea răspun
de de munca specialiștilor din 
laboratorul de determinări chi
mice a oțelurilor, o muncă de 
înaltă calificare și de mare 
răspundere. Maistrul Gheorghe 
Olaru, din secția tratamente 
termice, a ajuns mai mult din 
întîmplare aid, dar acum con
duce un colectiv de oameni 
harniti și pricepuți. în secția

Soare- Doar 
sufletul de

primii pași

Astăzi, etapa a 11-a a Diviziei A de fotbal

MECIUL NR. 1, LA BAIA MARE
CLASAMENTUL „LA ZI'

1. STEAUA 10 6 2 2 20-10 14
2. Univ. Craiova 10 6 2 2 18- 9 14
3. Dinamo 10 4 4 2 13- 8 12
4. F.C. Baia Mare 10 6 0 4 19-14 12
5. S.C. Bacâu 10 4 4 2 12-11 12
6. „Poli*  Tim. 

Chimia Rm. V.
10 5 1 4 19-14 11

7. 10 S 1 4 12-10 11
8. Politehnica lăți 10 5 1 4 13-11 11
9. A.S.A. Tg. M. 10 5 1 4 14-14 11

10. Jiul 10 5 1 4 7- 8 11
11. C.S. Tirgoviște 10 3 4 3 12- 9 10
12. „U*  Cj.-Napoca 10 5 0 5 10-10 10
13. Sportul stud. 10 4 1 5 8- 8 9

Gloria Buzău 10
Olimpia S. Mare 10

10
10
10

14-1»
10-14
12-18
5- 18
6- 21

»
8
8
4
3

1
2
2
0
3

14. F.C. Scornicești
15. F.C. Argeș
16. F.C.M. Galați

Petroșani : 
Buzău : 
Satu Mare 
Scornicești 
București :

Tîrgovițte 
Galați : 
București

Boia Mare

PROGRAMUL „RUNDEI" ---------------------
- A.S.A. TG. MUREȘ
- „POLI*  TIMIȘOARA
- SPORTUL STUDENȚESC
- „U*  CLUJ-NAPOCA
- S.C. BACĂU

Steaua)
- CHIMIA RM. VILCEA
- F.C ARGEȘ
- POLITEHNICA IAȘI 

Dinamo)
- UNIVERSITATEA CRAIOVA

JIUL 
GLORIA 
OLIMPIA 
FOTBAL CLUB 
STEAUA

(stadionul 
CLUBUL SPORTIV 
F.C.M. 
DINAMO

(stadionul 
FOTBAL CLUB

(meci televizat) 
Toate meciurile vor începe la ora 15.

5
5
5
8
7

marcajului băcăuan © Va continua Jiul ascensiunea spre 
prima jumătate a clasamentului ? • Nicolae promite un gol și pe stadionul 
din Buzău... • Olimpia, la a 11-a tentativă de victorie... © La Scornicești, meciul 
promovatelor © intre ambiția tirgoviștenilor și tactica lui Pigulea • O .repetiție ge

nerală pentru argeșeni ? © Dinamo în fața „sprinturilor Cernescu*

4
3
3
2 
0

© Liderul în fața ■ ■■

IN VRINGUL" SPtRANJtlOH ULIMPICt
BOURII ION CERNAT Șl VAIENTIN SILAGHI

Neguțoiu a 
întreprinderii 
cunoștințe de 
dar colectivul

ii laminoare l-am întîlnit pe 
tehnicianul Octavian Guțu. Un 
tînăr cu statură robustă, ca un 
halterofil. „Am venit de la Ro
man, acum 16 ani. Și mi-a plă
cut aici, încă din prima zi“. 
Cum ar putea fi dovedit acest 
lucru ? Prin însăși devenirea 
sa : specialist în pregătirea scu
lelor pentru laminoare.

Așadar, frînturi de biografii 
muncitorești.

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)

ROLUL ȘCOLILOR ÎN SISTEMUL 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT 

TREBUIE BINE ÎNDEPLINIT
Intcrtlo tu prol. IIISIBIIA jltXANDMStll, Inspctior 
general al inspectoratului

Inspectoratul școlar al jude
țului Iași este, parcă, un furni
car de cadre didactice, de pro
fesori implicați în rezolvarea 
problemelor complexe ale învă- 
țămîntului în unitățile din mu
nicipiu și din teritoriu, la acest 
început de an școlar. în angre
najul cotidian, tovarășa prof. 
Elisabeta Alexandrescu rezolvă 
cu operativitate cele mai dife
rite situații care decurg din 
procesul de învățămînt. Avem 
plăcerea să constatăm cu a- 
cest prilej că activitatea de e- 
ducatie fizică si sport îi este 
foarte apropiată

— Ce semnificație acor
dați, tovarășe inspector ge
neral. anului nou de învă- 
țămînt ?

— O semnificație cu totul a- 
parte, deoarece a debutat în 
preajma unui eveniment politic 
de o mare însemnătate pentru 
întregul nostru popor, Congre
sul al XII-lea al partidului, 
care va stabili sarcini și obi
ective de cea mai mare impor
tanță pentru perfecționarea in- 
vățămintului, integrarea în pro
ducție, pregătirea elevilor în 
concordanță cu cerințele pro
cesului tehnic ale impetuoasei 
dezvoltări a economiei Româ
niei socialiste în etapa actuală 
și în perspectivă. Școala eon

școlar al Județului iași
stituie _______ „____ _
formării și pregătirii unui tine
ret _ sănătos. Rolul acesta esto 
covîrșitor pentru sistemul da 
educație fizică și sport din tara 
noastră și trebuie bine înde
plinit.

— Am văzut în cîteva 
școli ieșene preocupare atît 
din partea profesorilor cit 
și a elevilor pentru lecțiile 
de educație fizică desfășu
rate cu_ interes afară, in 
curți, căci vremea favorabi
lă pentru asemenea exerciții 
persistă.

— Hotărîrile de partid șî, 
îndeosebi, îndemnul cald al se
cretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
DE A FACE TOTUL PENTRU 
A ANGRENA ÎNTREGUL TI
NERET LA PRACTICAREA 
EXERCIȚIILOR FIZICE SI 
SPORTULUI ne-au mobilizat 
puternic. în ultimii ani am 
reușit, cu sprijinul Comitetului 
județean de partid, să asigurăm

Tiberiu STAMA

factorul principal al

(Continuare în pag. 2-3)

Divizia națională de hochei

ne-am 
cu doi 

pugi- 
Valen- 
alături

La unul dintre antrena
mentele obișnuite ale lotu
lui național de box, 
propus un reportaj 
dintre tinerii noștri 
liști — Ion Cernat și 
tin Silaghi — care,
de Daniel Radu. Ionel Bu- 
dușan, Vasile Gîrgavu, sînt 
titulari în echipa reprezen
tativă. Alegerea noastră 
se datorează plusului de 
conștiinciozitate cu care se 
pregătesc acești doi boxeri 
pentru ridicarea măiestriei 
ior sportive, fapt care i-a 
condus la o evidentă creș
tere valorică, 
în medaliile 
campionatele 
la Koln.

concretizată 
obținute la 

europene de

Chiar In momentul intră
rii în sala de antrenament 
ne-a atras atenția forța cu 
care Ion Cernat, campionul 
greilor, lovea perna de pe
rete. Antrenorul Ion Popa, 
care îl supraveghea îndea
proape, 
xerciții pentru 
forței de lovire, ne-a în- 
tîmpinat cu explicația : „ti 
vedeți ce frumos arată! A 
lucrat mult pentru a ajunge 
să aibă această alură atleti
că. Cu doi ani în urmă e- 
ra un tînăr voinic, ca mulți 
alți băieți zdraveni din co
muna lui natală, Vinătorii 
de Vrancea. Acum, iată, se 
prezintă ca un boxer. Dar 
pentru a deveni un greu de

indieîndu-i noi e- 
dezvoltarea

6-a etapă a divi-a

FARA SURPRIZE

Ion Cernat (stingă) șl Valentin Silaghi, in timpul unei lecții 
la mănuși, supravegheați de

valoare este necesar să-șl 
perfecționeze lovitura deci
sivă. Un pugilist de la ca
tegoria grea care nu lovește 
puternic nu poate realiza 
mari performanțe".

antrenorul Gheorghe Fiat.
Foto : Dragoș NEAGU

într-un moment de odih
nă am avut o scurtă discu
ție cu purtătorul medaliei

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. 2-3)

Cea de . ___
ziei naționale de hochei a pro
gramat, cu excepția partidei de 
la București, întîlniri echili
brate și interesante, soldate cu 
scoruri strînse. Iată scurte a- 
mănunte de Ia jocurile desfă
șurate vineri.
SPORT CLUB MIERCUREA CIUC 
- STEAUA BUCUREȘTI 0-3 

(0-0, 0-2, 0-1)
Peste 3 000 de spectatori au 

asistat la cea de a 2-a partidă 
desfășurată pe patinoarul arti
ficial acoperit din localitate. 
Primele 20 de minute s-au în
cheiat cu scor alb, deși oca
ziile de_ gol nu au lipsit. Abia 
la începutul celei de-a doua 
treimi (min. 23) Prakab a des
chis scorul, pentru ca, peste 2 
minute, Cazacu să-l mărească 
la capătul unei acțiuni perso
nale de toată frumusețea. Gaz
dele au ripostat prompt dar 
portarul Netedu s-a aflat în
tr-o formă excelentă. Și tot

(Continuare în pap. 2-3)
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CAMPIONATE • COMPETIȚII •
MIINE DIMINEAȚA, IN CAMPIONATUL DE RUGBY, 

MECIUL GRIVIȚA ROȘIE - DINAMO

CAMPIONATE • CO
CICLOCROSUL CLUBULUI SPORTIV

(Urmare din pag. 1)

„Tot așa de bine ați putea 
consemna : biografii sportive" 
— ne spunea ing. Soare, tre- 
cînd prin imensa hală nouă a 
întreprinderii. ”întreprinderii. -Eu, de pilda, 
cred că dacă nu făceam sport 
n-aveam atita încredere în for
țele mele și n-aș fi cunoscut 
așa de repede forțele colecti
vului. Aceste lucruri le-am în
vățat iuptind umăr la umăr in 
echipa de rugby a uzinei. 17 
ani de zile am fost jucător, 
apoi am început să-i învăț pe 
alții să joace". Acum ing. Soa
re este arbitru internațional de 
rugby, iar în întreprindere răs
punde în fața comuniștilor — 
ca membru al comitetului de 
partid — de activitatea spor
tivă înscrisă sub genericul „Da- 
dadei".

La fișa de biografie munci
torească a Floricăi Neguțoiu 
am putea adăuga : JLa „Repu
blica" a învățat să joace popi
ce. Și tot aici, cu o admirabilă 
tenacitate, a urcat treptele mă
iestriei — alături de o altă 
colegă de muncă. Ana Petres
cu, operatoare la Centrul de 
calcul — pînă Ia titlul de cam
pioană mondială, cîșiigat mai 
mulți ani la rind. Astăzi, in

timpul liber, Florica Neguloiu 
crește alte viitoare — de ce 
să nu sperăm 7 — campioane 
mondiale, dintre fetițele Grupu
lui școlar industrial".

Președintele asociației sporti
ve „Gloria", tehnicianul Flo
rian Panaltescu, animatorul ac
tivităților de popice, fotbal, 
rugby, ne dădea amănunte spor
tive legate de alte nume de 
oameni care fac cinste colecti
vului. „Maistrul Olaru a 
un foarte bun jucător de 
by, foarte muncitor, așa 
este și in secție, acolo, la cup
loarele sale. Iar Guțu — el răs
punde în biroul asociației de 
activitatea de educație și pro
pagandă — este omul nostru 
bun la toate, dar mai ales la 
organizarea acțiunilor sportive 
de masă. Și ar mai fi de no
tat și alte nume : ing. Paul Mir
cea — organizatorul activității 
de handbal, Iulian Relich — cu 
activitatea turistică, Dumitru 
Tudor — un bun organizator 
al întrecerilor pe secții și ate
liere, ca și mulți alții. Inima 
sportului bate ca inima lamino
rului".

Și amîndouă au ca suport 
dragostea de muncă, conștiința 
comunistă a oamenilor, bucuria 
lor de a trăi într-o tară tot 
mai frumoasă și mai prosperă.

fost 
rug- 
cum

Campionatul de rugby s-a re
luat intr-un ritm alert : dumini
că — miercuri — duminică, ceea 
ce, să recunoaștem, cere eforturi 
mari echipelor noastre divizio
nare A. Etapa a IX-a, a cărei 
partidă de debut va avea loc 
chiar astăzi pe stadionul Glulești 
(ora 14,30) va opune formației 
gazdă Rapid (in mare „sete“ de 
puncte) un XV extrem de redu
tabil, Farul Constanța. Foștii 
campioni, in cursa pentru titlul 
cu nr. 63 vin desigur la Bufcu- 
reștl cu gindul la victorie. Este 
de presupus că Bucos, Motrescu, 
Holban, FI. Constantin, Borșaru, 
Malancu, Mușat șl comp, îșl pot 
realiza țelul, cu 
cu cit in sezonul 
acuză o oarecare 
mă și joacă sub 
trecuțl

Partlda-chele a

atît mal mult 
acesta Rapidul 
eclipsă de for- 
valoarea anilor

_____________ _ etapei va avea 
loc însă mîine dimineață in Par
cul Copilului (ora 10,30) și va 
aduce față în față alte două se
rioase pretendente la titlu, R. C. 
Gri vi ța Roșie și Dinamo. Prima 
citată, in afara avantajului te
renului propriu, are o șansă In 
plus, deoarece la Dinamo slnt 
două Indisponibilități importante 
(Borș șl iordan) care ar putea 
ctatări în determinarea rezulta
tului final. Rămine de văzut da
că C. Dinu, Pas ache, Scarlat 
(după unii, cea mal bună linie 
Intll din țară), alături de Paul 
Marin, Stroe, Vlad Vaslle șl cei
lalți înaintași grivlțenl vor rezis
ta forței de joc a unei grămezi 
cu totul redutabile în ansamblul 
el (C. Gheorghe, Caralman (Ro-

ROLUL ȘCOLILOR IN SISTEMUL DE EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
(Urmare din pag. 1)

în toate școlile din Județ spa
ții asfaltate, foarte utile, pen
tru lecțiile de educație fizică 
și activitățile sportive organi
zate la lecții și în cadrul con
cursurilor „Daciadei". Ne bucu
ră faptul că aceste spații sînt 
folosite în mod corespunzător. 
Dealtfel, am recomandat și in 
acest an directorilor de școli 
să ia măsuri ca elevii să poată 
lucra cit mai mult timp afară, 
în aer liber, ceea ce favori
zează dezvoltarea lor fizică ge
nerală, călirea lor.

zență activă toți elevii sau 
dacă totul se rezumă Ia o e- 
chipă sau la cîteva vîrfuri 
sportive. Lecția se adresează 
întregii mase a elevilor, toți 
trebuie să beneficieze de foloa
sele mișcării, ale exercițiului 
fizic. Iar profesorii de specia
litate au obligația să respecte 
acest principiu, de fapt o da
torie de onoare a lor, ca pe
dagogi. Dezaprobăm cazurile în 
care profesorii se complac cu 
absențele de ta lecții sau cu 
scutirile medicale nejustificate.

ve. Avem exemplul încurajator 
al elevului Liviu Mattei de la 
Liceul nr. 2, care recent ■ sărit 
2,21 m la înălțime și ar putea 
candida la lotul olimpic al țării 
noastre. M-aș bucura mult 
dacă și alți elevi de talent din 
Iași ar urma exemplul atle
tului Mattei.

★

— Am consemnat, în rai
dul nostru, lecții cu conți
nut atractiv făcute cu mul
tă însuflețire dar și cu se
riozitate, atît de -felevi ât și 
de profesori

In același timp, prețuim pro
fesorii care știu să găsească 
mijloace pentru a îndruma 
copiii cu aptitudini spre activi
tatea sportivă de performanță. 
Oare nu din școală începe ur
cușul spre măiestrie In sport 7

— Ne interesează îndeaproa
pe ca educația fizică să fie 
tratată ca oricare alt obiect de 
învățămînt, cu seriozitate șl 
răspundere. Nu ne este indife
rent dacă la lecție au o pre-

— Am văzut, într-adevăr, 
elevi de la lecțiile de edu
cație fizică în lălile unor 
cluburi sportive de perfor
mantă

— Este firesc ea elevii dotați 
pentru performanță să fie în
drumați către cluburile sporti

Am aflat apoi, cu multă plă
cere, că tovarășa inspector ge
neral Elisabeta Alexandrescu 
urmărește activitățile inspecto
ratului nu numai de la biroul 
său. Așa cum controlează orele 
de matematică sau de limba 
română, verifică și lecțiile de 
educație fizică șl asistă chiar 
la manifestările sportive de 
masă și de performanță la care 
sînt angrenați elevii și sportivii 
ieșeni. In același timp legătura
dintre învățătură și sport, pe 
planul notelor, este urmărită 
cu cea mai mare atenție de 
profesorii din toate unitățile 
țcolare ale județului Iași, iar 
inspectoratul școlar cunoaște 
situația la zi.

PERFORMANȚE, PERFORMERU
(Urmare din pag. 1) că

vența), Turlea — Caragea, Dără- 
ban — Stoica, Boman, M. Zafies- 
cu). ~ Pe „trelsferturi”, teoretic 
cel puțin, superioritate dlnamo- 
vlstă. Dar, de la teorie la prac
tică e de multe ori cale lungă...

In Capitală se mai dispută un 
cuplaj pe „Ghencea” : Steaua — 
C.F.R. Brașov (fără nici o pro
blemă pentru liderul clasamentu
lui) șl Vulcan — Știința Baia 
Mare (un meci deschis oricărui 
rezultat, pe care-1 recomandăm 
cu căldură, ambele formații fi
ind într-o formă apreciabilă). Ce
lelalte partide ale etapei a IX-a: 
Rulmentul Blrlad 
troșani ;
— R. C. 
Utehhlca

_ ______ Știința Pe-
Universitatea Timișoara 
Sportul studențesc ; Po- 
lașl — C.S.M. Sibiu.

Joi după-amlază, baza sportivă 
Metalul din șos. Pantelimon a 
găzduit un nou concurs de ciclo- 
cros, de data aceasta In organi
zarea Clubului sportiv școlar nr. 
2. Cea mal disputată cursă a fost 
cea rezervată începătorilor. Au 
luat startul 21 de concurențl și 
la capătul celor două ture par
curse trei sportivi au trecut linia 
de sosire ghidon la ghidon. La 
celelalte categorii, învingătorii 
s-au detașat încă din primul tur.

Clasamente : începători, 4 km 
— 1. Al Ion (Voința), 3. A. Gane 
(Voința), 3. D. Păduraru (Dina
mo), toți cronometrați cu 15:27 ; 
juniori mici, 8 km. — 1. C. Petcu 
(Olimpia) 28:08, 2. O. Tudorache 
(C.S.S. 1) 28:31, 3. V. Mltrache
(C.S.S. 1) 28:55 ; Juniori mari,

ETAPA A tf-A A «CUPEI F. R. POPICE",
Etapa a IV-a a „Cupei Federa

ției române de popice”, competi
ție individuală rezervată sporti
vilor fruntași, s-a desfășurat in
tr-o foarte bună organizare — 
asigurată de Comisia județeană 
de popice Timiș — pe arena Vo
ința din Timișoara. Această a pa
tra etapă a Întrecerilor a fost viu 
disputată, primii clasați obțlnlnd 
rezultate apropiate. La fete a 
cîștigat rapldlsta Vasllica Pințea, 
iar la băieți cunoscutul popicar 
Die Băiaș. Iată clasamentele eta
pei — FETE : L Vasllica Pințea 
(Rapid Buc.) 7 p (419 pd), 2. Ell
sabeta Albert (Voința Tg. Mureș) 
5 p (410), 3. Elena Andreescu 
(Voința Buc.) 4 p (408), 4. Silvia 
Ralclu (Laromet Buc.) 3 p (405), 
5. Ana Petrescu (Gloria Buc.) 2 p 
(404), 6. Elena Trandafir (Laro
met Buc.) 1 p (403). BĂIEȚI : ' 
L Bălaș "
(867), 2. 
Mare) 5 
(Gloria 
Stefucz 
(841).
2 p (837), ------- ----------
Buc.) 1 p (834). In clasamentele 
generale, - -
frunte se 
Ralclu 19 
Albert 17

s.

1. 
(Metalul Hunedoara) 7 p 

Gh. Scholtes (Aurul Bala 
p (852), 3. AL Cătlneanu 
Buc.) 4 p (842), 4. I. 

(Tehnometal Odorhel) 3 p 
H. Ardac (Voința Buc.) 

6. C. Volcu (Voința

după patru etape, In 
află, la fete : Silvia 
p (1698 pd), Ellsabeta 

p (1673) șl Elena Radu

(Voința Galați) 11 p (1640), Iar la 
băieți : ’ 1 ’ —.
Brașov) 19 p (2771) — în etapa a 
iv-a n-a jucat, fiind in turneu, 
In iugoslavia, cu echipa sa —,
L Bălaș 14 p (3548) șl Al. Cătl- 
neanu 10 p (3503).

★
La sflrșltul acestei săptămlnl — 

în campionatul Diviziei A fiind 
pauză — o serie de popicari par
ticipă la diferite întîlnlri Interna
ționale. Astfel, Margareta Cătl- 
neanu șl Gheorghe Silvestru, com- 
ponențl al loturilor naționale, au 
plecat în R.D. Germană, la 
Gorlitz, unde vor participa la cea 
de a XVUI-a ediție a turneului 
Internațional „Werner Seelenbln- 
der“. Selecționata masculină sin
dicală a României s-a deplasat la 
Budapesta, unde stmbătă șl du
minică va susține două jocuri In 
compania reprezentativei similare 
a Ungariei. Echipele de fete și 
băieți K.K. Lech din Poznan (Po
lonia) întreprind un turneu în 
țara noastră, evoluînd la Cluj- 
Napoca șl Tg. Mureș în compa
nia formațiilor divizionare Voința.

S-au perfectat datele de dispu
tare a dublei întîlnlri amicale 
dintre reprezentativele feminine 
șl masculine ale Austriei șl Româ
niei : 3—4 noiembrie, la Vlena.

I. Tismănar (Rulmentul

DIVIZIA A DE BASCHET (M), LA ETAPA A 2-A
Etapa a doua a campionatului 

național de baschet 
programează, astăzi șl 
următoarele meciuri 
Steaua 
tehnica ___ _____ _________
I.C.E.D., C.S.U. Sibiu — DÎnamo 
București, Farul — C.S.U. Galați, 
Universitatea Cluj-Napoca — Ra-

masculin 
mîine, 

_____ duble : 
- Dlnamo Oradea, Poll- 
C.S.Ș. 5 București —

PRIMELE JOCURI ALE
La începutul săptămlnli viitoa

re agenda competițiilor hocheisti- 
ce se va îmbogăți cu o nouă în
trecere. De această dată este 
vorba de primele jocuri dlntr-o 
nouă ediție a disputei formațiilor 
din eșalonul secund al hocheiu
lui nostru. Mal precis, este vorba 
de primul turneu din cele 5 pre
văzute pentru seria secundă a 
Diviziei A. Prima clasată dintre

I

pld București și Politehnica C.S.S. 
Unirea Iași — C.S.U. Brașov.

Dintre acestea, prin prisma evo
luției formațiilor șl a rezultate
lor din prima etapă a întrecerii, 
cele mal echilibrate partide par a 
fi : Universitatea — Rapid și Po
litehnica C.S.S. Unirea Iași — 
C.S.U. Brașov.

12 km — ț 
38:10, 2^.
3. P. Mitill 
nlori, 16 1
(Steaua) 43 
namo) 44:« 
talul Plope 
(Dinamo) ‘ 
namo) 45.40

Astăzi di 
15, la baza 
avea loc al 
în organize 
Dinamo.

ECHIPA 
BUCURE! 
FICATA II

TRU L

.. Cu trei el 
rll ultimulJ 
ce evolueazl 
zlel A la I 
singură lorii 
turneul fina 
cel cast. va 
componentei 
lorice, în I 
Aceasta estl 
nr. 2 din ■ 
ținut cel da 
secutlv, învii 
Mureș cu la 
5—0). Școlari 
taltzat>37 dl 
nu mal potl

Pentru ca 
disputa se I 
Politehnica I 
greșul Orad] 
tre acestea I 
meci direct. I 
dusă timp ]
2— 0, Iar la I 
toare scorul] 
Rapid a in] 
cu 9—4 (0—1| 
mlntnd autd 
minute. Intr] 
lor, Industrl] 
cîștigat în 
Mureș cu 9]
3— 1), echipă] 
scorul de | 
I. Szăbd, ell 
înlocuire, pa 
rulul. Ultima 
Iul sînt prod 
ora 17) șl ra 
reasca. (a-v.)

SERIEI SECUNDE A DIVIZIEI A LA H
cele 6 formații participante la a- 
ceastă întrecere va disputa un 
meci de baraj cu ultima ’ 
din prima serie valorică 
avea, astfel, posibilitatea 
promova in primul eșalon 
al hocheiului nostru.

Cele 6 formații participante 
stnt următoarele : Avtntul Gheor- 
gheni, Agronomia Cluj-Napoca, 
Progresul Miercurea Cluc, Liceul

DIVIZIA NAȚIONALA DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

clasată 
Si va 
de a 

valoric

de bronz 
europene
- Ce 

sportul 
Cemat ?

— Fiind elev la o școală 
profesională din Focșani, 
m-a dus la sala de box vă
rul meu, Ion Zaharia, an
trenor la Clubul sportiv 
școlar din localitate. Tot 
el mi-a îndrumat și primii 
pași în activitatea competi- 
țională. Altfel, eram și, am 
rămas, un om... pașnic, 
mi-a plăcut 
colegii sau 
seama mea.

— Dar pe
— Acolo este altceva !

a campionatelor 
din acest an.
fe-d atras spre 

eu mănuși, Ion

să mă bat 
alți tineri

ring ? .

Nu
cu
de

E 
vorba de o întrecere spor
tivă, bărbătească, in care 
cel mai bine 
Hgă.

— Acum ești 
greu din țară 
din Europa, 
in viitor ?

— Abia în luna 
brie împlinesc 21 
Deci, am încă timp să mă 
perfecționez, să devin mai 
puternic. Doresc din toată 
inima să urc pe podium șl

pregătit cîș-

cel mai bun 
Si al treilea 

Ce-ți dorești

decern- 
de ani.

la Olimpiadă șl cred 
mi-ar fi mult mai ușor dacă 
i-ar boxa la categoria 91 
kg. Altfel, în concurs ală
turi de cei mai buni grei ai 
lumii, fără o mal Judicioa
să Împărțire după criteriul 
greutății, îmi va fi mult 
mai greu. Tocmai de aceea 
depun eforturi sporite la 
antrenamente, să acumulez 
o mai mare putere de lup
tă. Am simțit această lipsă 
în ultimul minut al medu
lui cu campionul european 
Gorșkov. Dacă mai puteam 
să-1 lovesc puternic de 
două-trei ori, cîștigam întîl- 
nirea...

Un program de pregătire 
cu obiective asemănătoare 
efectuează și fiul muncito
rilor agricoli din comuna 
Bobîlna, județul Cluj. Va
lentin Silaghi. Cu modestie, 
dar cu multă ambiție, 
daliatul cu argint la 
pregătește în liniște 
succese. „Știu ei la 
te g oria mea sînt multi
versari deosebit de puternici 
— ne-a spus dinamovistul 
V. Silaghi. Pe celelalte 
continente există „mijlocii" 
redutabili, astfel ci succesul 
de la KSln nu poate fi re-

me- 
C.E. 
alte
ca- 
ad-

petat decit eu eforturi sus
ținute in lecțiile de antre
nament".

Șl fostul
Unirea 
Învățat 
ceașcă, 
zentat
Dumitru, cel care fi 
la antrenamentul 
perfecționarea 
cu brațul sting. „Silaghi are 
o viteză de execuție apre
ciabili fi o bună mobilita
te. Trebuie, tnsă, fortifi
cat pentru creșterea rezis
tenței specifice, capitol la 
care se dovedește încă de
ficitar. De asemenea, este 
necesar să-i dezvoltăm for
ța de lovire. El este foarte 
conștiincios in pregătire, 
disciplinat îi cred că vom 
reuși să atingem obiectivele 
pe care
- Ce 

ai? — 
componentul echipei națio
nale.

— Mi-am propus să ră- 
mln, în continuare, cel mai 
bun mijlociu din țară, să 
încerc să cîștig și o meda
lie olimpică. în altă ordine 
de Idei, vreau să-mi termin 
liceul și să promovez exa
menul de admitere la 
I.E.F.S.

frezor la fabrica 
Cluj-Napoca este . 
mic să 

l-a

din 
de
Așa nl 

și antrenorul

mun- 
pre- 
Ion 

asista
pentru 

loviturilor

le-am propus", 
ginduri de viitor 

l-am întrebat pe

Prakab avea să fixeze, In mi
nutul 41, scorul final al unei 
partide de bună valoare tehni
că, în care bucureștenii au ob
ținut o victorie pe deplin me
ritată. A arbitrat M. Presnea- 
nu, la centru, secundat de Gh. 
Tașnadi și Gh. Mureșeanu la 
cele două linii. (V. PAȘCANU 
— coresp.).
DUNĂREA GALAȚI - UNIREA 

SF. GHEORGHE 2-4 
(0-2, 2-0, 0-2)

Și în cea de a 2-a partidă, 
oaspeții s-au impus cu destulă 
ușurință, prezentîndu-se ca o 
echipă omogenă, mult mai si
gură, atît în apărare cît și în 
atac. Hocheiștii de la Unirea 
au luat conducerea prin golu
rile marcate de M. Vlad și Ke- 
menessy, fiind egalați, apoi, 
prin punctele înscrise de Vi» 
șan și Berdilă. Decisivă a fost 
ultima repriză, în care superio
ritatea formației Unirea St. 
Gheorghe a fost evidentă, ea 
reușind să se impună prin 
Both și Szabo. Foarte bun ar
bitrajul prestat de L. Enciu, 
centru, ajutat de I. Becze 
N. Enache. (T. SIRIOPOL 
coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI - 
METALUL RĂDĂUȚI 31-3 

(10-0, 13-0, 8-3)
Total depășiți într-o partidă 

fără istoric, oaspeții au singu-

rul merit de a fi înscris... trei 
goluri.

Autorii punctelor : Tureanu 
(6), Axinte, Costea, Pisăru 
(cîte 3), T3ke, Petres, B. Nagy, 
Z. Nagy, Nuțescu, Herghelegiu. 
Solyom (cîte 2), Malihin și Teo- 
doriu, respectiv, Harand (2) și 
Firic, (C, A.).

de mălfefhKttl 
rea Clue, I 
A.S.E. Bucuri 
hei. Acest d 
gramat pe I 
din Miercuri 
Inaugurale u 
luni, după 1 
Avtntul Ghd 
mia CluJ-i 
Miercurea Cil 
rea Cluc șl| 
A.S.E. Bucuri 
hei. Turneul 
lele de mari 
octombrie, M 
27 octombria 
celelalte patri 
fășura între 
la București] 
cembrle la ] 
19 Ianuarie 1 
intre 17 șl a 
reștL

AVALANȘA DE... DEFECȚIUNI IN 
DE DIRT-TRACK

Pe o ploaie rece șl deasă s-a 
desfășurat ieri în Capitală penul
tima etapă (a 7-a) a campionatu
lui republican de dlrt-track pe 
perechi. Pista stadionului Meta
lul, îmbibată cu apă, a supus 
cele 7 cupluri, care și-au disputat 
întîletatea într-o formulă de " 
de manșe, la un dificil exame 
Din , păcate, majoritatea alergă
torilor au părut mal obosiți ca 
orictnd, deși au beneficiat de o 
întrerupere a activității compe- 
tlțlonale de aproape o lună și 
jumătate, perioadă care normal 
trebuia folosită pentru o temei
nică pregătire, fii plus, s-a în
registrat o adevărată avalanșă 
de... defecțiuni mecanice, multe 
manșe desfășurtndu-se în 3 sau 
chiar 2 concurențl, ceea ce a lăsat

c
că 
în

H I. P .1 S M ALERGĂRI DISPUTATE, SOSIRI STRÎNSE

la 
și

LA CIMPINA FINALA 
CAMPIONATULUI 
DE MOTOCROS

Campionatul 
tocros tșl va 
traseul de la 
secvențe. In 
clase pentru

Impresia 
la punct 

LWoril 
slbloUt lone 
dru Pis și-ai 
poziția, prim: 
din nou, dov 
■ consacri--au consat

•WBmat vaJoari

republican de mo- 
derula miine pe 

Cimplna ultimele 
program figurează 

Și 
a se

alcătuită dini 
Nicolae Rlurl 
reștenl, 'Ș3>ai| 
Ian cu a satl] 
tualul câmpii 
fostul dețină! 
Dobre, evold 
Iarăși cu uș] 
favorlți în dl 
la tricourile

CLASAM EN 
Pavel — Al. 
28 p, 2. I. B 
reanu (I.P.A.I 
Sora — M. i 
22 p ; genera 
Al. Pis 174 p 
N. Rîureanu 
— M. Dobre 
Ioc la Brăila 
campionatului

T
— .------- seniori, tineret

juniori, primul start urmînd 
da la ora 9,30.

MIINE, ETAPA A IX-A A DIVIZIEI A LA HANDBAL 
FEMININ

CONCUR

Săracă în partanțl (ca șl în 
spectatori, dealtfel), reuniunea de 
joi după-amlază s-a deosebit, oa
recum, de altele desfășurate tot 
la mijloc de săptămlnă, deoarece 
alergările programate s-au re
marcat prin nota de dârzenie cu 
care majoritatea concurențllor au 
înțeles să lupte pentru victorie. 
Este suficient să arătăm că în 
două din cele opt probe (premiile 
Timiș șl Titu) primii sosiți n-au 
putut fl stabiliți decăt cu ajuto
rul fotografiei. Dintre dștigători, 
performanțe deosebite au realizat 
Rivala (susținută de I. Oană. cu 
energia ce-1 caracterizează), Să- 
bădăv (în real progres și bine 
condus de G. Ciobanu, care- a 
mai terminat pe primul loc șl cu 
Jovmir), Ratafia (o mînză cu

mari posibilități, dar încă nepu
să la punct), Rumiana (aflată în 
mare poftă de mers) șl Sulița, 
cu care I. Bănică a reușit, după 
o sultă de trei probe In care ter
minase pe locul 1 (Herda, Vir
tuos, Fricos), să clștlge In sfîr- 
șlt, joi după-amlază. REZULTA
TE TEHNICE : Cursa I : 1 Ra
tafia (G. Tănase) rec. 1:44,4, 2. 
Tăslul, 3. Baplța. Simplu 6, or
dinea închisă, ordinea triplă 3.188. 
Cursa a n-a : Jovmir (G. Cio
banu) rec. 134,1, 2. Herda. Sim
plu 5, ordinea 1», event 21 
Cursa a m-a ; 1. ispravnic (V. 
Gheorghe) rec. 1:35,4, 2. Virtuos. 
Simplu *,  ordinea 16, event 17. 
Cursa a IV-a: 1. Rumlana (Tr. 
Marinescu) rec. 1:27,0, S. Fricos, 
3. Indian. Simplu 4. ordinea In-

chlsă, event 8, ordinea triplă' 278 
Cursa a V-a : 1. Sluta (I. Bănică) 
rec. 1:29,3, 2. Hotărel, 3. Juvenil. 
Simplu 1,50, ordinea 6, event 16, 
triplu ciștigător H4, ordinea tri
plă 112. Cursa a Vl-a s 1. Suvel- 
nlța (V. Moise), rec. 1:30,5, 2. Di
rijor. Simplu 8, ordinea 9, event 
2L Cursa a VH-a ; 1. Rivala (I 
Oană), rec. 1:26,5, 2. Rumlana, 3. 
Indian. Simplu 2,50, ordinea 8, 
event 25, ordinea triplă 71. Cursa 
a VlU-a : 1, Săbădău (G. Clo- 
banu), rec. 1:29,0, 2. SlUclu. Sim
plu 4, ordinea 23, event 35. Tri
plu ciștigător 624. Pariul austriac 
s-a ridicat la iuma de 16 031 lei 
șl s-a închis (rezultat provizo
riu).

Campionatul Diviziei A la hand
bal feminin tșl încheie miine 
prima sa parte. Cu etapa a IX-a 
cele 10 echipe se despart ptnă la

MECI INTERNAȚIONAL 
DE HANDBAL

dis-

Gh. ALEXANDRESCU

Ieri după amiază, în sala „23 
August”, s-a disputat întllnirea 
Internațională de handbal fete 
dintre echipele Confecția Bucu
rești șl Csepel -Budapesta. La 
capătul unul Joc foarte disputat 
a învins formația gazdă eu 20—13 
(* —7). Cele mal multe goluri au 
fost înscrise de Grlgoraș (11), v. 
Constantlnescu (4), respectiv Ba
rath (4) și Szlposz (3).

30 martie 1980. Mîine se vor __
pută 5 meciuri, toate importante, 
fie pentru configurația părții de 
sus a clasamentului, fie pentru 
subsolul acestuia. Oricum, la Ti
mișoara este de presupus că lu- 

pre- 
Sala 

la
ac-

bitorli handbalului vor fi 
zențl In număr mare în 
sporturilor pentru a asista 
confruntarea dintre fosta șl 
tuala campioană a țării.

Programul complet al etapei a 
IX-a. București : Progresul — 
Universitatea Cluj-Napoca (sala 
Floreasca, de ia ora 18) ; Bala 
Mare : Constructorul — TEROM 
Iași ; Timișoara : Universitatea — 
Știința Bacău ; Tg. Mureș : Mu
reșul — Confecția București ; 
Constanta : Hidrotehnica — Rul
mentul Brașov.
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DE SPECTATOR
Ar fl desigur de dorit ca 

șl în sportul popicelor, ca la 
alte discipline, la manifesta
țiile sportive Importante, mai 
ales clnd evoluează echipele 
naționale, printre spectatori să 
fle cit mal mulțl sportivi 
fruntași. Aceștia cunoscînd 
bine toate subtilitățile sportu
lui respectiv, momentele 
cheie ale unui meci în care 
echipa are nevoie de „gale
rie", pot ajuta, susține și 
conduce, chiar, spre victorie, 
echipa favorită. Și. în ulti
ma instanță, sportivii frun
tași au șl el de învățat din 
întîlnlrile internaționale.

k lncheie- 
I echipelor 
b a Divi- 
moaște o 
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bl urmă- 
h (2-2). 
[olitehnica 
7—2), do- 
Itlmele 7 
0 eodașe- 
ușoara a

Nu de mult, de pildă, cînd 
reprezentativele noastre de 
popice au jucat cu puterni
cele selecționate ale Unga
riei, meciuri la care au e- 
voluat actuali șl foști cam
pioni mondiali, sportivi de la 
care oricine poate învăța, 
au fost prezent! în tribuna 
arenei Voința doar dol-trei 
sportivi fruntași 1 Dacă ar fi 
venit la arenă numai com
ponență celor șapte echipe di
vizionare A din Capitală (ne- 
malvorbind de celelalte for
mații din categoriile inferi
oare, în număr de peste 100) 
locurile din tribună nu ar li 
fost suficiente. Este cazul, 
credem, ca antrenorii să-și 
mobilizeze elevii ca specta
tori la meciurile internațio
nale importante, unde au po
sibilitatea să vadă la lucru 
pe fruntași șl să învețe din 
tehnica lor. Și. la urma-ur- 
mel, este șl o obligație 
morală a unul sportiv frun
taș să asiste la disputele co
legilor cînd aceștia joacă sub 
culorile naționalei.
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UNDE MERGEM?
SIMBATA

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 16,30 : Steaua — 
Dinamo Oradea (m.A) ; Poli
tehnica C.S.ș. 2 — ICED (m.A).

BOX. Sala Giulești, de la 
ora 16 : Rapid — Selecționata 
Bihor ; Metalul — Litoral 
Mangalia (meciuri în cadrul 
„Cupei F.R. Box").

CICLISM. Baza sportivă „Me
talul-, de la ora 15 : concurs 
de clclocros (verificare înain
tea finalei municipale).

FOTBAL. Stadion Steaua, de 
la ora 15 : Steaua — S.C. Ba
cău (Dlv. A), de la ora 13 : 
Steaua — S.C. Bacău (juniori). 
Stadion Dinamo, de la ora 15: 
Dlnamo București — Politeh
nica Iași (A) ; de la ora 13 : 
Dinamo București — Politeh
nica Iași (juniori).

RUGBY Stadion Giulești, de 
la ora 14,30 : Rapid — Farul 
(Dlv. A) ; Stadion tineretului 
IV, de la ora 16 ; Știința — 
Gloria (Dlv. B).

VOLEI. Sala Floreasca, de 
la ora 9 : meciuri în „Cupa 
Steaua- ; sala „Flacăra roșie-, 
de la ora 17,30 : Flacăra roșie 
— Confecția București (tine
ret, f.).

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9 : Steaua — Dlna
mo Oradea (m. A) ; Politehni
ca C.S.Ș. 2 — ICED (m.A) ; 
sala Giulești, de la ora 9 : 
Rapid H — Voința Timișoara 
(m.B), Academia militară — 
Marina Constanța (m.B) ; sala 
Politehnica, de la ora 9,30 : 
Politehnica C.S.Ș. 2 H — 
URBIS (m.B).

NtOTBAL. Stadion tmb 
Flrumul găzarului, tramvaie 
•7, 25, 12, autobuz 75), de la 
ora 11 : C.F. Luceafărul — 
FI. Aut. Moreni (B) ; stadion 
Progresul, de la ora 11 : Pro
gresul Vulcan — Petrolul Plo
iești ; stadion Mecanica fină 
(cartier Pantelimon, tramvai 
28), de la ora 11 : Mecanica 
fină — FCM Giurgiu (B) ; 
stadion „Danubiana- (șos. Po
pești Leordenl, troleibuze 94, 
95, autobuze 31, 44), de la ora 
11 : Danubiana București — 
C.F. Luceafărul București (C); 
stadion Abatorul (Calea Vă
cărești), de la ora 11 : Aba
torul București — Vîscoza 
București (C) : stadion Laro- 
met (Bucureștii Noi, capăt 
tramvaie 6, 20, autobuz 77) 
de la ora 11 : Tehnometal 
București — TM București 
(C) ; stadion Electronica (str. 
Balcuîul, troleibuz 85, autobuz 
43), de la ora 11 : Electroni
ca — Sirena (C) ; stadion 
ICSIM (str. Barbu Văcărescu, 
troleibuz 90, autobuz 35) de la 
ora 11 : ICSIM — Viitorul 
Chirnogi (C).

RUGBY. Stadion Steaua, de 
la ora 9,30 : Steaua — c.F.R. 
Brașov ; Vulcan — Știința 
CEMIN Bala Mare ; stadion 
Parcul copilului, de la ora
10.30 : R.C. Grlvlța Roșie — 
Dinamo (meciuri In Dlv. A) ; 
stadion Olimpia, de la ora
10.30 : Olimpia — R.C. Sportul 
studențesc II (Dlv. B).

VOLEI. Sala Steaua, de la 
ora 10 : Steaua II — Rapid 
(tineret, m), sala Progresul, 
de la ora 9 : Progresul — E- 
lectroputere Craiova (tineret, 
m.) ; sala Construcția ICED, 
de Ia ora 10 : I.O.R. — SARO 
Tîrgoviște (tineret, m) ; sala 
Flacăra roșie, de Ia ora 10 : 
Spartac — C.S.Ș. Medgidia 
(tineret, m.).
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ULTIMELE VEȘTI DIN TABĂRA 
DIVIZIONARELOR A

O JIUL PETROȘANI nu are 
accidentați în lot • A.S.A. TG. 
MUREȘ l-a recuperat pe Fazekaș. 
Varodi este, In continuare, Indis
ponibil • Arbitri : C. Dinulescu 
— M. Buzea, A. Ianus (toți din 
București).

O GLORIA BL'ZAU contează pe 
întreg efectivul, cu excepția lui 
Tulpan — incert. • POLITEHNI
CA TIMIȘOARA a plecat spre 
Buzău fără Anghel, accidentat. 
Folosirea iul Nedelcu este sub 
semnul întrebării. • Arbitri : 
R. Stincan — M. Constantlnescu, 
A. Deleanu (toți din București).

• OLIMPIA SATU MARE l-a 
suspendat disciplinar pe Stețka 
șl Smarandache, ultimul dispărut, 
din nou, fără urme. • SPORTUL 
STUDENȚESC beneficiază de e- 
fectivul complet, Inclusiv Iorgu- 
Iescu, căruia comisia de discipli
nă l-a redus pedeapsa la jumă
tate • Arbitri : V. Topan — M. 
Adam (ambii din Cluj-Napoca), 
I. Arcălean (Bistrița).

• F.C. SCORNICEȘTI D are pe 
Anghel suspendat • „U*  CLUJ- 
NAPOCA : Vldican, Moldovan și 
A. Mureșan sînt accidentați, iar 
Lăzărescu și Batacliu prezintă 
semne de întrebare • Arbitri : 
C. Ghiță — M. Ivăncescu (ambii 
din Brașov), V. Tătar (Hunedoa
ra).

• STEAUA. Nu joacă Sameș 
(ruptură musculară). Este Incer
tă utilizarea Iul Ad. Ionescu 
• S.C. BACAU nu-1 poate folosi

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA DE MÎINE A DIVIZIEI B

SERIA I : Nitramonla Făgăraș
— Portul Constanța : Mihal Cru- 
țescu (București). Viitorul Vaslui
— Muscelul dmpulung : Gh.
Manta (București), Tractorul Bra
șov — Delta Tulcea : P. Secelea- 
nu (București), Cimentul Medgi
dia — Energia Gh. Gheorghlu- 
Dej : C. Munteanu (Galați), Mi
nerul Gura Humorului — I C.I.M. 
Brașov : L. Frunză (Sibiu), 
C.S.M. Suceava — F. C. Brăila : 
M. Salomir (Cluj-Napoca), 
F.C.M. Brașov — Viitorul Gheor- 
ghenl : A. Forwirth (Timișoara), 
Progresul Brăila — Unirea Foc
șani : M. Gheorghiu (Giurgiu), 
F. c. Constanța — C. S. Boto
șani : V. lanul (Iași).

SERIA A n-a : Carpațl Mîrșe
— Pandurii Tg. Jiu : N. Capră 
(Hunedoara), Luceafărul Bucu
rești — Flacăra Automecanlca 
Moreni : M. Bercan (București), 
Rulmentul Alexandria- — Oltul 
Slatina : S. Necșulescu (Ttrgo- 
vlște), Gaz metan Mediaș — Au
tobuzul București : P. Silvestru 
(Focșani), Progresul Vulcan Bucu
rești — Petrolul Ploiești : Al. 
Mustcțea (Pitești), Metalul Plo- 
peni — Rapid București : T. Ba- 
Ianovici (iași). Chimia Tr. Mă
gurele — Poiana Cîmpina : G. 
Gornea (Arad), Mecanică fină

ȘTIRI... ȘTIRI...
• BILETELE PENTRU ME

CIUL DINAMO — EINTRACHT 
FRANKFURT, din cadrul Cupei 
U.E.F.A., care va avea loc 
miercuri, 24 octombrie, pe stadio
nul Dlnamo, se pun în vînzare 
de mîine la casele obișnuite. în 
ziua partidei nu se vor vinde bi
lete la casele stadionului.
• SANCȚIUNI DRASTICE PEN

TRU LOVIREA ARBITRULUI. 
Printre alte cazuri luate în dis
cuție în ședința de joi seara a 
Comisiei de disciplină au fost 
șl gravele abateri săvlrșite de Bo- 
nyai (Cuprom Bala Mare), Ruja 
(Metalul Otelul Roșu) și Lucuț 
(Torpedo Zărnești), care l-au lo
vit pe arbitri, faptă incalificabilă, 
pentru care Regulamentul de or
ganizare a activității fotbalistice 
prevede sancțiuni drastice.

în consecință, Bonyai și Ruja 
au fost suspendați pe cite un 
an, iar Lucuț a primit o suspen
dare de 6 luni.
• BUFETELE DE INTRARE la 

derbyul seriei a Ii-a a Diviziei 
B, dintre Progresul-Vulcan și Pe
trolul Ploiești, care se dispută du
minică pe stadionul Progresul 
(ora 11), se găsesc de vînzare 
numai la casele stadionului din 
str., Dr. Stalcovlci.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMAI ASTĂZI...

• Agențiile Loto-Pronosport 
continuă astăzi vlnzarea biletelor 
pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres de mîine, 21 oc
tombrie, la care se atribuie o 
gamă variată de mari clștiguri 
ta AUTOTURISME, BANI și EX- 
CURSH PESTE HOTARE. (Trage
rea va avea loc la ora 16,30 în 
sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Staicovicl 
nr. 42 ; numerele clștigătoare vor 
fi televizate șl radiodifuzate în 
cursul serii).
• Astăzi este ultima zi de par

ticipare șl la atractivul concurs 
Pronosport de mîine, care se a- 
nunță a fi deosebit de bogat 
în... surprize, dar șl In mari cîș- 
tlgurl. Incercațl-vă și dv. șansele I 

pe Solomon I (încă nerefăcut) șl 
Botez — suspendat • Arbitri : 
I. Igna (Timișoara) — D. Ologea- 
nu (Arad), N. Raab (C. Turzll).

• C.S. TÎRGOVIȘTE anunță 
reintrarea lui Sava (refăcut după 
accidentarea suferită) șl a lui 
Coman (care n-a jucat în etapa 
precedentă, la București) • CHI
MIA RM. V1LCEA nu-1 va putea, 
probabil, folosi pe Teleșpan — 
accidentat. • Arbitri : Gh. Ispas 
(Constanța) — V. Ciocîlteu (Cra
iova), G. Arhlre (Suceava).

• F.C.M. GALAȚI are întregul 
efectiv apt de joc. • F.C. ar
geș n are pe Radu n acciden
tat. Reintră fundașul M. Zamfir 
• Arbitri : C. Bărbuleseu — Fr. 
Coloși, C. Matache (toți din Bucu
rești) .

• LA DINAMO, pe lista indis
ponibililor încă un nume : D.
Georgescu • politehnica IAȘI 
anunță echipa de bază • Arbi
tri : Cr. Teodorescu (Buzău) — 
O. ștreng (Oradea), Al. Iile 
(Craiova).

• F.C. BAIA MARE nu-1 Va 
putea folosi pe Sabia, accidentat 
In partida de la Iași • UNIVER
SITATEA CRAIOVA a sosit aseară 
la Baia Mare fără... antrenorul 
Valentin Stăneseu, care va ur
mări, astăzi, echipa Leeds, pe te
renul său, In meciul cu Totten
ham. Arbitri : N. Rainea (Galați) 
— Gh. Jucan (Mediaș), A. Stoker 
(Petroșani).

București — F.C.M. Giurgiu : V. 
Damșa (Timișoara), Chimica Tîr- 
năven! — Metalul București : C. 
Szilaghi (Baia Mare).

SERIA a m-a : Gloria Bistrița
— Metalurgistul Cugir : A. Co- 
mănescu (Bacău), F.C.M. Reșița
— CF.R. Cluj-Napoca : S. Dră- 
gullci (Drobeta Tr. Severin), 
Corvinul Hunedoara — Unirea 
Alba lulla : I. Mărgescu (Pitești), 
Strungul Arad — Aurul Brad : 
A. Avramescu ' (Ploiești), Ind. 
slrmel C. Turzll — U. T. Arad : 
G. Dragomir (București), Minerul 
Anina — F. C. Bihor : M. Fediuc 
(Suceava), Înfrățirea Oradea — 
Minerul Moldova Nouă : D. Preo- 
țescu (Craiova), Minerul Cavnlc
— Dacia Orăștie : M. St&nescu 
(Iași), Someșul Satu Mare — 
U.M. Timișoara: G. Avram (P. 
Neamț).

0 ECUAȚIE CU DOUĂ NECUNOSCUTE: 
JOC Șl

Incercind să răspundă ten
dinței pregnante din fotbalul 
modern, aceea de creștere a 
ritmului, a angajamentului in 
joc, campionatul primei noas
tre divizii se vede în fața unei 
ecuații cu două necunoscute: 
joc și luptă. Majoritatea echi
pelor noastre încearcă rezol
varea prin procedeul elimină
rii, in Ioc de a le corela, așa 
cum ar fi necesar și firesc.

Constatat fiind faptul — pe 
baza multor exemple din tre
cutul nu prea îndepărtat — că 
jucătorii noștri nu fac față u- 
nor confruntări aspre, cu ad
versari — cum se spune — 
„tari pe picioare" (cu alte cu
vinte : posesori ai unor cali
tăți fizice ridicate la înalt ni
vel competitiv printr-o mun
că asiduă), forul de specia
litate a decis ca în programul 
de pregătire al echipelor divi
zionare factorul fizic să capete 
o pondere mult mai însemnată. 
Așa îneît în perioadele pre- 
competiționale antrenorii se 
declară mulțumiți de modul 
cum răspund elevii lor solici
tărilor pe planul pregătirii fi
zice, iar jucătorii se miră sin-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 19 OC
TOMBRIE 1979. Extragerea I : 39 
63 34 36 3 40 88 65 41 ; extragerea 
a H-a : 52 14 30 58 53 7 26 17 2. 
Fond total de clștiguri : 705.006
lei din care.: 31.389 lei report 
cat. I.

a CIȘTIGURILE TRAGERn 
LOTO Z DIN 14 OCTOMBRIE 1979. 
Cat. 1:1 variantă 100% a 35.424 
lei și 4 variante 25% a 8.856 lei; 
cat. 2 : 5,50 variante a 7.895 lei ; 
cat. 3 : 18 a 2.412 lei ; cat. 4 : 
69 a 629 lei ; cat. 5 : 323 a 200 lei; 
cat. 6 : 1.845 a 100 lei. Ciștlgul 
de cat. I jucat pe o variantă 
100% a fost obținut de VATRAN 
DORIN din Arad.

HAVELANGE A ERAS
E CINE TRAGE

Mundialul 1982 (ai treilea „de 
limbă spaniolă" de-a lungul a 
12 ani șl care va fi urmat de un 
al patrulea. In Columbia 1986) a 
luat startul duminica trecută, la 
Zurich. La drept vorbind, am pu
tea spune chiar că acest foarte 
așteptat Mundial a început înain
te de ziua tragerii la sorți, prln- 
tr-o bătălie fără precedent In cu
lisele scenei elvețiene. Ciudata 
alcătuire a grupelor de favoriți. 
a „căciulilor", cum s-ar spune, a 
stirnit proteste mult înainte ca 
degetele lui Joao Havelange să 
extragă din urnă echipele seriilor 
Contestațiile s-au produs la nu
mai cîteva secunde după anunța
rea seriilor. „De ce Anglia in 
prima grupă, după o pauză de 
două ediții in turneul final 7“ 
„De ce Scoția ta prima grupă, 
înaintea Austriei, care s-a califi
cat in primele opt echipe Ia Bue
nos Aires 7“ Aceste .de ce“-uri. 
ca și multe altele, printre care 
deosebit de vehement a fost cel 
rostit de președintele federației 
franceze, Sartre, care a contestat 
dreptul Angliei de a fi înaintea 
Franței, a creat de la început o 
atmosferă de suspiciune, deloc fa
vorabilă celui mai populat Mun
dial din Istoria fotbalului.

Echipa României a fost și ea 
ta centrul atenției, ca urmare a 
unei manevre cel puțin bizare. 
Cu trei zile Înainte de tragerea 
la sorți, echipa României se afla 
ta grupa a IH-a valorică, mult 
mal apropiată de potențialul și 
palmaresul ei. A doua zi, Insă, 
ziarul „Blick" din Zilrich (un ziar 
elvețian, deci) a anunțat eu ui
mire rocada care s-a produs, prin 
transferarea Elveției ta grupa a 
m-a și coborirea echipei Româ
niei ta a patra grupă valorică 
Care să fi fost motivul acestei 
ciudate modificări de ultimă oră? 
Se pare că Elveția a fost recom
pensată pentru calitatea ei de 
gazdă, așa cum șl Anglia și-a în
casat „dividendele" pentru faptul 
că, acum mai bine de un secol, 
a pus bazele „Companiei fotba
lului".

Dar să facem abstracție de cu
lisele tot mal întortochlate ale 
fotbalului. Ca o compensație, 
sorții au oferit grupei a IV-a pri
lejul de a șterge dlntr-un condei 
efectele „rocadei" România — El
veția, așezlnd ambele echipe în 
aceeași grupă — acum ordinea 
subiectivă nu mai contează — 
alături de formațiile Angliei, Un
gariei și Norvegiei.

Ce am putea spune despre tra
gerea la sorți 1 In primul rlnd, 
putem afirma că este o tragere 
relativ bună. Cu un favorit care 
se detașează (Anglia), dar care a 
oferit destule momente de slă
biciune ta campionatele mondia
le, șl cu patru echipe de valori 
aproximativ egale. Sigur că se 
pot face speculații ta legătură cu 
valoarea acestor patru echipe, dar

LUPTĂ
guri (unii chiar public) cit de 
mult acumulează. Iar în ulti
ma vreme — vezi o recentă 
anchetă din ziarul nostru — 
antrenorii și medicii unor e- 
chipe din primul eșalon afir
mă că am ajuns (în sfirșit!) 
ca jucătorii noștri fruntași șă 
poată parcurge cu bine (din 
punct de vedere fizic) un ciclu 
săptăminal cu trei jocuri ofi
ciale. Oboseala fizică — s-a 
spus — este doar un instru
ment de scuză ocazională în 
caz de eșec, cum a fost cea 
invocată de F.C. Argeș după 
meciul tur cu A.E.K. și semi- 
eșecul care i-a urmat pe teren 
propriu cu Olimpia. A venit și 
meciul retur, solicitant, ce-i 
drept, înscris apoi pe aceeași 
sinusoidă alături de un eșec, 
cu Jiul, pe teren propriu. Un 
proces fluctuant asemănător se 
petrece și cu Steaua, și cu 
Dinamo, prima nereușind să 
tranșeze în favoarea sa me
ciul de la Tg. Mureș după o 
repriză în care s-a jucat cu 
ocaziile de gol, iar cealaltă 
mulțumindu-se cu un egal a- 
casă, cu „Poli" Timișoara, 
după ce dominarea sa sterilă 
se soldase, o bună bucată de 
timp, cu 0—1 pe tabela de 
marcaj.

Incapacitate fizică ? Nu cre
dem. Mai degrabă un dezechi
libru in raportul dintre joc și 
luptă. Ne-am oprit la exem
plele de mai sus, pentru că ele 
se referă Ia formații cu res
ponsabilități sporite în acest 
sezon internațional, dar asta

POIANA BRAȘOV - odihnă, sport, agrement
O.N.T. Carpați Brașov vă invită în stațiunea Poiana Bra

șov, unde vă stau la dispoziție, confortabile hoteluri, vile și 
restaurante, variate posibilități de petrecere a timpului dv. 
liber.

Informații suplimentare ia agențiile de turism din orașul 
dv. sau la dispeceratul stațiunii, telefon 921/19250.

BINE... DAR TOTUE 
EA POARTĂ!

specialiștii sînt înclinați să crea
dă că grupa a IV-a are un fa
vorit (Anglia) și un meci de ba
raj valoric (România — Unga
ria).

Fără a ne lansa în pronosticuri 
(întotdeauna ușor de dat, mai a- 
les cînd deznodămîntul urmează 
să aibă loc peste doi ani și ceva), 
putem spune că echipa noastră 
ar avea o șansă reală dacă ar 
juca la cea mai bună valoare, în 
stilul curajos și echilibrat (în a- 
celași timp) pe care l-a avut fn 
perioada 1968—1969, CÎND A REU
ȘIT SA SE ÎNCHEGE CA O E- 
CHIPA.

Despre complexe nu credem că 
mai poate fi vorba. Fără să in
trăm în istorie, e bine să ne 
reamintim că ultimele rezultate 
ale echipei României în compa
nia adversarelor din grupă, pe 
terenul acestora, sînt următoarele: 
1—1 cu Anglia, pe Wembley, lr-1 
cu Ungaria, la Budapesta, 1—0 cu 
Norvegia, la Oslo, 1—0 cu Elveția, 
la Lausanne. Această înșiruire nu 
ne face să uităm că, între timp. 
Norvegia a devenit o echipă mai 
bună, care a eliminat Franța din 
turneul final 1974 printr-o victo
rie la Paris, câ Ungaria va face 
eforturi de reabilitare după ce a 
fost eliminată de Grecia în cam
pionatul european și că Elveția 
este, în continuare, țara gazdă a 
tragerii la sorți și a tuturor reu
niunilor F.I.F.A. și U.E.F.A.

Așadar. Mundialul 1982 a înce
put. DIN PACATE, ECHIPA 
NOASTRĂ CONTINUĂ SA FIE 
IN FAZA TATONĂRILOR, deși 
regulamentul eliminatoriilor pre
vede ca data de 1 noiembrie a.c. 
să fie cea a primului fluier pen
tru Spania. Este momentul ca e- 
chipa națională să-și găsească o 
formulă precisă pentru cele opt 
meciuri ale preliminariilor, eșa
lonate pe durata a 760 de zile. 
In această ordine de idei, am 
putea spune că sorții „cupelor 
europene44 au intuit parcă mo
mentul crizei de timp a „trico
lorilor44, oferind celor mai buni 
Jucători ai noștri două examene 
eliminatorii în compania fotbalu
lui englez (de două ori), vest- 
german și francez. Aceste opt 
meciuri care se vor disputa Ia 
Nottingham, Leeds, Frankfurt pe 
Main, Nantes, București și Cra
iova pot și trebuie să fie marele 
moment de selecție pentru cam
pania Mundialului. în cadrul a- 
cestor jocuri, care nu au nimic 
comun cu trialurile deseori arti
ficiale, se va putea stabili, prin- 
tr-un efort în profunzime. CE 
ȘTIU. CÎT POT, CUM POT ju
cătorii noștri în compania unor 
adversari puternici și, mai ales,' 
care dintre ei sînt deciși să se 
conecteze timp de 760 de zile la 
campania dificilă a unui nou 
Mundial, visul tuturor jucătorilor 
de fotbal din lume.

loan CHIRILA

nu înseamnă că celelalte com
petitoare din prima divizie ar 
fi găsit cheia ecuației. Din 
contră, numitorul comun este, 
din păcate, legătura insuficien
tă dintre tehnică, tactică, vi
teză și precizie in desfășurarea 
jocului. Pentru că acumulările 
pe planul pregătirii fizice iși 
găsesc o reflectare unilaterală, 
într-o încleștare haotică, sur
dă, exprimarea fiind sărăcă
cioasă și lipsită de spectaculo
zitate. în apărare, gafele copi
lărești sînt „compensate" prin 
durități excesive. Acțiunile o- 
fensive se opresc la pasa de
cisivă sau sfîrșesc prin ratări 
incredibile, relația dintre jocul 
de apărare și cel de atac este 
greșit înțeleasă. Cum poate fi 
apreciat, de pildă, randamentul 
atacantului dinamovist Dudu 
Georgescu in partida cu „U“ 
Cluj, dacă el a excelat în faza 
de apărare, dar a ratat două 
ocazii de gol mari cit roata ca
rului? Se poate spune, cre
dem, că a luptat exemplar, 
dar eficiența sa în atac — a- 
colo unde se așteaptă mult de 
la el — nu s-a prea văzut... .

In fotbalul modern se rea
lizează un raport echilibrat în
tre JOC și LUPTĂ, acest din 
urmă element trebuind să fa
ciliteze și să promoveze jocul 
și, în nici un caz, să-I sără
cească. Iată de ce considerăm 
că antrenorii noștri mai âu 
mult de predat (de lucrat) 
pentru ca jucătorii primei di
vizii să fie capabili să găseas
că în teren rezolvarea ecua
ției.

Paul SlĂVESCU



REUNIUNE INTERNA flONALA DE RUGBY
ORGANIZATĂ ÎN

CARDIFF, 19 (Agerpres). —
Federația de rugby din Țara 
Galilor va organiza anul viitor 
la Cardiff. în luna septembrie, 
cu prilejul centenarului său, o 
reuniune internațională la care 
vor fi invitați antrenori și ar
bitri din diferite țări ale lu
mii, relatează corespondentul 
agenției „REUTER". Președin
tele Comitetului de organizare, 
Cliff Jones, a declarat, printre

PREGĂTIRILE TENISMANILOR 
ITALIENI 

PENTRU FINALA „CUPEI DAVIS“
Echipa Italiei se pregătește In

tens în vederea finalei „Cupei 
Davis", pe care o va disputa în
tre 14 și 16 decembrie, la San 
Francisco, cu formația S.U.A. 
Antrenamentele tenlsmanllor Ita
lieni sînt conduse tn prezent de 
Vittoria Crotta, care l-a înlocuit 
pe fostul căpitan nejucător, Bittl 
Bergamo, decedat zilele trecute 
într-un accident de automobil.

Din formația Italiană, care va 
pleca în S.U.A. la 5 decembrie, 
fac parte următorii jucători : 
Adriano Panatta, Corrado Bara- 
zzuttl, Paolo Bertolucci, Antonio 
Zugarelll și Gianni Ocleppo.

7W GALILOR
altele : „Welsh Rugby Union 
(n.n. Federația galeză de 
rugby) a Jucat un roi impor
tant în dezvoltarea sportului cu 
balonul oval, care se practică 
în prezent în peste 100 de târî 
din lume. Pe terenurile noas
tre au evoluat echipe din Româ
nia, Argentina, Canada, Japo
nia, Insulele Fiji, Tonga. La 
reuniunea noastră sperăm să 
fie prezențî. 200 de delegați. Cei 
mai buni antrenori și arbitri 
din lume vor face expuneri, 
privind metodele lor de lucru 
în pregătirea echipelor de 
rugby“.

ILIE NASTASE ÎNVINGĂTOR 
LA BRESCIA

ROMA, 19 (Agerpres). Tenis- 
manul român Ute Năstase a ter
minat învingător în turneul in
ternațional desfășurat la Brescia 
(Italia), în finala căruia l-a În
trecut cu 7—6, 1—6, 6—1 pe
Adriano Panatta. Hie Năstase a 
făcut o partidă excelentă, reușind 
numeroase puncte din serviciu șl 
punlndu-1 deseori In dificultate 
pe jucătorul nr. 1 al Italiei.

In meciul pentru locul trei, 
Corrado Barazzuttl (Italia) a 
dispus cu 6—2, 6—2 de Sandy 
Mayer (S.U.A.).

TURNEE INTERNAȚIONALE DE ȘAH în C.C.E. la baschet

START INTR-UN NOU 
„INTERZONAL*  FEMININ

* o0m‘nitl'°t'o 1 cod 70139 București, «tr-V Conte I», ol P.Î.I.R. 1, tel. centrele 11 10 05: secție coresp. 115109: Interurben 437; lele» 10 35C romsp Tipoiul I. P. „Informație* 
renrru ureinâtete t abonamente prin ILEXIM - deparlemeiffil esporl imoort presă. P.O. Boi 136-137, teles 11 226, Bucurejli, sir. 13 Decembrie nr. 3. R- 1. ». 3. «■ l»34’

In orașul spaniol Alicante în
cep astăzi întrecerile celui 
de-al doilea turneu interzonal 
feminin pentru titlul mondial, 
la care țara noastră este re
prezentată de maestra Gertrude 
Baumstark. Printre celelalte 
participante se numără cunos
cutele maestre Elena Ahmîlov- 
ska, Marta Litinska, Maia Ra- 
nicu, Nina Gurieli, Elena Fa- 
talibekova (toate U.R.S.S.), 
Gordana Markovici, Olivera 
Prokopovici (ambele Iugosla
via), Tatiana Lemaciko (Bulga
ria) și Maria Ivanka (Ungaria).

Primele trei clasate se cali
fică pentru meciurile preten
dentelor, la care vor mai par
ticipa primele trei clasate din 
turneul interzonal care se des
fășoară în prezent la Rio de 
Janeiro și maestrele Nona Ga- 
prindașvili și Ala Kușnlr.

FINIȘ LA RIO DE JANEIRO

în turneele interzonale de 
la Rio de Janeiro. înaintea 
disputări) ultimei runde, în 
turneul feminin situația s-a 
limpezit : lidera, Nana Iose

liani cu 14 p și Suzana Veroczi, 
a doua clasată, cu HVj p, a- 
vînd calificarea asigurată. Lo
cul trei se va decide în ultima 
rundă în partida directă din
tre Aleksandria — 10’/z p și 
Fissdik — 10 p. Maestra ro
mâncă Elisabeta Polihroniade 
totalizează 9'/a p.

_în întrecerea masculină 
Hubner, cu toate partidele în
cheiate, a acumulat 11’A p. dar 
el mai poate fi ajuns de Por- 
tisch, care are 11 p, Petrosian 
și Timan, cu cite ÎO'A p.

GHEORGHIU REMIZEAZĂ...

în runda a 5-a a turneului 
internațional de la Novi Sad, 
Florin Gheorghiu a remizat cu 
Istvan Farago (Ungaria). Be- 
liavski l-a învins pe Dezc, iar 
celelalte partide s-au întrerupt, 
în clasament conduce Beliav- 
ski cu 3*/i  (1), urmat de Sveș- 
nikov — 3 p (1), Gheller (toți 
U.R.S.S.) 2*/i  p (2), Gheorghiu 
(România) și Gligorici (Iugo
slavia) — câte 2'/j p (1), Fa
rago (Ungaria) — 2 p.

- - - - - -  SIOP-CADRU - - - - - - - - -

LAURIE PREFERĂ

MACCABI TEL ÂVIV— 
DINAMO BUCUREȘTI 97-69

Joi seara, la Tel Aviv, peste 
10.000 de spectatori au urmărit 
prima manșă a întîlniril mascu
line de baschet din cadrul „Cu
pei campionilor europeni" dintre 
Maccabi șl Dlnamo București. 
Jucînd foarte bine, gazdele au 
realizat o victorie categorică, cu 
scorul de 97—69 (45—31). Dlna-
movlștli au evoluat foarte slab.' 
Coșgeteri : Silver 22 (pentru Ma
ccabi), Niculescu 20 (pentru Dl
namo). Returul la 22 noiembrie, 
la București.

în celălalt joc din grupă : Efes 
Pilsen S.K. Istanbul — A.C. Aris 
Salonic 66—63.

★
Rezultate Înregistrate in cele

lalte grupe : Bosnia Sarajevo — 
Zamalek Cairo 110—70 (58—32) ;
Sparta Bertrange (Luxemburg)— 
Inter Bratislava 77—94 (38—53) ;
Crystal Palace Londra — Bayer 
Leverkusen 103—93 (60—44) ; Real 
Madrid — SBC Copenhaga 113—62 
(55—39) ; Partizan Belgrad — Itti
had Alep (Siria) 111—67 (45—29); 
UBSC Viena — SC Le Mans 
80—72 (39—37) ; Den Bosch (o-
landa) — RAF Bruxelles 104—82 
(51—39).

SOARELE SUDULUI...
în derbyul de ieri al C. N. de baschet feminin

POLITEHNICA C.S.Ș. Z BUC. - UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 84-59
SF. GHEORGHE, 19 (prin te

lefon). Un public numeros (al
cătuit aproape în exclusivitate 
din elevi, eleve și profesori ai 
Liceului de filozofie-istorie din 
localitate, pentru care basche
tul constituie o adevărată pa
siune), condiții organizatorice 
excelente (printre acestea fiind 
inclusă și tabela electronică de 
scor realizată de profesorii Ar
pad Ballo și Imre Tako), me
ciuri dîrz disputate (în cursul 
cărora combativitatea suplineș
te deseori unele deficiențe de 
tehnică) — acestea sînt carac
teristicile turneului inaugural 
al ediției a 31-a a campionatului 
național de baschet feminin. 
Vineri, în etapa a Il-a a com
petiției, au fost înregistrate 
rezultatele •

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 77—54 (33—24). Clujen- 
cele au dominat de la început, 
valorificînd talia înaltă a for
mației de bază, care a încercat 
cu succes să imprime jocului 
un ritm alert. La Olimpia am 
remarcat intenția selecționeri
lor de a spori media de talie 
a echipei, ceea ce însă nu 
compensează, deocamdată, scă
derea agresivității în apărare, 
pînă nu de mult punctul forte 
al formației. Coșgetere : Bolo
van 23, Mangu 18, Ciubăncan 
18, respectiv Bîră 24, Iatan 14. 
Au arbitrat bine E- Nicolescu 
și G. Urlea.

CRIȘUL ORADEA

GRESUL BUCUREȘTI 91—65 
(39—39). De la început trebuie 
să menționăm că ambele echi
pe se prezintă cu loturile des
completate : Crișul fără Sz6- 
kely (accidentată), Jurcă (trans
ferată) și Szabo (situația trans
ferării neclarificată) ; Progre
sul fără Simioaie și Hagiu 
(suspendate) ; dar faptul acesta 
nu a diminuat tenacitatea cu 
care fiecare echipă a luptat 
pentru victorie. Progresul, a- 
vînd în Rodica Pană (nou legi
timată) un atu în plus, a con
dus pînă în min. 22, după care, 
însă, campioanele — cu Nicu
lescu, Tabără și Dudaș — au 
recurs la o apărare deosebit 
de agresivă prin care au inter
ceptat deseori, creîndu-și astfel 
situații de contraatac. Progre
sul a ripostat în aceeași ma
nieră, menținînd o diferență 
recuperabilă, dar pe parcurs 
s-a văzut descompletată prin e- 
liminarea, pe rînd, a jucătoare
lor pentru 5 greșeli personale. 
Rămase în teren cu numai TREI 
baschetbaliste, bucureștencele au 
fost apoi net depășite de oră-

dence, care probabil tot ar fi 
cîștigat partida, dar nu la o 
asemenea diferență. Coșgetere : 
Niculescu 32, Tabără 16, Con- 
stantinescu și Funkenhauser 
cîte 10, respectiv Pană 21, Puș- 
cașu 15, Alixandru 9. Arbitrii 
V. Luțac și L Breza nu au ți
nut pasul cu tempoul foarte 
viu al meciului.

VOINȚA BUCUREȘTI — VO
INȚA BRAȘOV 71—56 (35—25).

MOBILA SATU MARE — 
CARPATI C. S. Ș. SFÎNTU 
GHEORGHE 91—61 (48—24).

POLITEHNICA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA 84—59 (44—33).

Ultimul meci, considerat der
byul zilei, a dezamăgit din cau
za nivelului slab al formației 
timișorene. T 
reștencele au 
remarcabilă, 
lui un ritm 
precise.

în contrast, bucu- 
i avut o prestație 

Impunînd jocu- 
rapid, cu acțiuni

Dumitru STANCULESCU

PRO

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI DE LA BUCUREȘTI
Vtaeri, ta ziua a doua a tur

neului Internațional masculin de 
volei, care are loc ta Sala spor
turilor de la Floreasca, echipa 
Explorări Bala Mare a întrecut 
cu scorul de 3—0 (15—5,

15—8) echipa Sliven (Bulgaria), 
întrecerile continuă, astăzi, de la 
ora 9.

Cine este acest fotbalist de 
culoare (ta fotografie) acti- 
vînd la Real Madrid î Numele 
său este cunoscut ta întreaga 
Europă și mai cu seamă în 
Anglia, pentru că Laurie Cu- 
nnigham a jucat de nume
roase ori ta reprezentativa 
insulară. Părinții lui Laurie 
au emigrat ta Marea Britanle, 
venind acum cîteva decenii 
din Jamaica Situația mate
rială a familiei Cunnlgham 
nu era prea strălucită, așa 
Incit ttaărul Laurie, după ter
minarea cîtorva clase elemen
tare. și-a ales profesiunea de 
fotbalist. Mal tatîl a jucat ta 
echipa de juniori a Arsena
lului, după care a ajuns la 
West Bromwich Albion. încă 
din primele sale evoluții la 
W.B.A. specialiștii l-au con
siderat un mare talent : ju
cător cu o tehnică impecabi
lă, excelent șuter cu ambele 
picioare, toarte periculos in 
loviturile cu capul. în ultimii 
ani, despre „perla neagră" de 
la West Bromwich se spunea 
că este unul dintre cele mal 
mari talente ale fotbalului bri
tanic.

în mod firesc, se pune în
trebarea: de ce șl-a părăsit 
Laurie clubul, preferind ce
lebra formație Real Madrid î 
Răspunsul l-a dat chiar Lau
rie, în revista madrilenă 
„AS" : „în Anglia se joacă 
prea tare și ești, orlctad, ex
pus Ia unele accidente neplă
cute. Apoi, firii mele 11 con
vine mal mult Jocul latinilor, 
plin de fantezie, de acuratețe. 
De cînd eram copil, fotbalul 
brazilian era pentru mine un 
Ideal. Aș fi fost insă prea 
departe de părinți dacă ple
cam In America de Sud, așa 
că m-am decis să joc la Real 
Madrid. Pot spune că mă a- 
comodez foarte bine cu fotba
lul practicat de jucătorii spa-

nioli, ale căror fantezie și ar
tă Ie apreciez. Cred că stat 
util noului meu club".
Laurie Cunnlgham are 23 

de ani, dar este de pe acum 
considerat un atacant format. 
Desigur, fiind cetățean englez, 
el va evolua mai departe ta 
reprezentativa tării sale. Ta
lentul șl seriozitatea cu care 
se pregătește constituie atuuri 
vrednice de luat ta seamă. 
(1.0.)

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
CĂLĂRIE • Concursul interna

țional de la Palermo s-a deschis 
cu o probă de obstacole, ta care 
victoria a revenit campionului 
italian Raimondo D’Inzeo („Her
mes") — 62,85 și 0 puncte penali
zare. Pe locul secund, brazilianul 
Nelson Pessoa („Mister Punk")
— 67,77.

HANDBAL • La Sofia, in meci 
retur pentru „Cupa cupelor" 
(masculin), echipa Trakla Plov
div a întrecut cu 33—24 (18—11)' 
formația italiană Volanl Rovera- 
to. învingători și în primul joc 
(20—19). handbaliștii bulgari s-au 
calificat pentru turul II.

HOCHEI • La 
locală Dynamo a 
rul de 17—1 (4—1, 
matia suedez.ă I.F. 
iugoslavă Olimpia 
flată în turneu in 
cat cu formația __ _ __
berg, cu care a terminat egal : 
4—4 (0—0, 1—2. 3—2). • în etapa
- - - - campionatului Ceho- 

Dukla Jihlava a ta-

Berlin, echipa 
învins cu sco- 
2—0, 11—0) for- 
Osby. A Echipa 
Liubllana, a-

Austrla, a ju- 
H. C Kapfen-

a 7-a a
slovaciei. _____  _______ _____
vins cu 4—2 pe K.H.Z. Litvinov, 
iar VSZH Kosice a întrecut cu 
4—2 pe Sparta Fraga. In clasa-

ment conduce VSZH Kosice, cu 
11 p, urmată de Poldni Kladno 
— 10 p.

POPICE • La Fraga s-a des
fășurat dubla tatUnlre interna
țională amicală dintre echipele 
Cehoslovaciei și R. D. Germane. 
La măscuita victoria a revenit 
gazdelor cu 5456—5259 p, iar la 
feminin oaspetele au ciștigat cu 
2480—2433 p.

ȘAH • După 4 runde. în tur
neul de la Rzseszow conduce Jan 
Adamski (Polonia), cu 3 puncte, 
urmat de Goran Dlzadar (Iugo
slavia) — 2V, p

TENIS • In „optimile" turneu
lui de Ia Sydney : Gerulaltls — 
Rocavert 6—1, 6—2 ; Gonzales — 
Stone 6—3, 7—5 ; Collings — Ma
sters 7—6, 5—7, 6—2 ; Dent — Mit
chell 6—3, 6—2 ; Feigl — Monta
no 7—6, 6—3. în „sferturi" : Ge
rulaltls — Newcombe 6—1, 6—3 ; 
Gonzales — Collings 6—1. 6—4. • 
La Basel : Borg — Elter 6—4, 
7—6 ; Gottfried — H. Giinthardt 
6—3, 6—1 ; Ramirez — Smid 
6—3 ; Portes — Koch 6—7, 6—1, 
6—3 ; Dlbbs — Franulovlci 
6—1 ; Noah Kodes 6—2,

UN MARATON PREA 
RAPID

cu- 
ediție 

Meditera-

6—1.

După cum este 
noscut, a VIII-a 
a Jocurilor :' _
neene, desfășurată anul 
acesta la Split, s-a 
bucurat de un succes 
deplin. Un amănunt in
teresant este legat de 
ultima medalie, pusă 
în joc, cea a învingă
torului probei de ma
raton. Grecul Kusis 
șl-a învins 
într-un timp 
ce depășea 
bună performanță mon
dială a probei (care a- 
parține australianului 
Clayton, cu 2h07:15). 
Cînd și cel de-al doi
lea sosit, italianul 
frxarcelll, a realizat un 
timp egal cu perfor
manța citată, organiza
torii au intrat la bă
nuială șl au hotărît să 
măsoare distanța încă 
o dată. Adevărul a ie
șit la iveală : traseu! 
era cu doi kilometri 
mai scurt...

Kusis 
adversarii 

(2h06 :55) 
cea mal

EFICACITATE 
DEOSEBITĂ

• La Lima, ta meci pentru
semifinalele campionatului Ame
rica de Sud, selecționata Chile a 
învins cu 2—1 (1—0) formația
Perului. Au marcat Caszely (2), 
respectiv Mosquera. Returul se 
va disputa la 24 octombrie. In 
cealaltă semifinală se tatîlnesc 
Brazilia și Paraguay.
• Echipa ..Aztecs" din Los An

geles și-a încheiat turneul ta 
Eurcw jucînd cu formația

Chelsea (din liga a n-a a cam
pionatului englez), în fața căreia 
a pierdut cu 0—2 (0—0).
• Meciurile disputate ta prima

zi a turneului pentru juniori de 
la Cottbus (R.D. Germană) : 
U.R.S.S. — Polonia 2—1 (1—0);
R.D. Germană — Ungaria 0—0.
• La Brescia (Italia) tn cadrul 

C.E. de tineret, selecționata Italiei 
a întrecut pe cea a Elveției cu 
1—0 (0—0).

Vaghiz Hidiatulin, 
înaintaș al lui Spar
tak Moscova șl com
ponent al reprezenta
tivei U.R S.S. — din 
care a făcut parte cu 
prilejul recentului meci 
susținut în comp inia 
echipei țârii noastre — 
a fost desemnat drept 
cel mai bun fotbalist so-

U.R S.S.

vletlc al lunii septem
brie ta urma unei an
chete întreprinse de 
ziarul 
lin (20 de 
marcă prin 
tehnic șl 
precum și 
flcacitate 
fapt ilustrat de cele 50 
de goluri înscrise pen
tru echipa sa ta cam
pionat. El a făcut parte 
din selecționata de ju
niori a U.R.S.S., care, 
cu doi ani ta urmă, a 
cucerit la Tunis titlul 
de campioană mondială 
și a evoluat ta echipa 
orașului Moscova, cîștl- 
gătoarea turneului -de 
fotbal din cadrul Spar- 
tachladel popoarelor 
U.R.S.S. Fostul Interna
țional Igor Netto II 
consideră pe Hidiatulin 
drept unul dintre cel 
mai talentați jucători 
apăruți ta ultimul timp 
în fotbalul sovietic.

tatreprlnse 
,Trud“. Hidlatu- 

anl) se re- 
jocul său 
comblnatlv, 
printr-o e- 

deosebită,

A 16-a TRAVERSARE

ră, Canalul Mînecii. e- 
galînd astfel recordul 
australianului Benford. 
Plecat de la Dover, 
„veteranul44 Read a 
ajuns la Cap Blanc 
(Franța) după 15 ore.

reparație capitală. Nu
mele automobilului este 
original — „Bătrînelul".

S-A ÎMPOTRIVIT 
FURTUNA

RALIU NEOBIȘNUIT

în regiunea de sud a 
Volgăl se desfășoară un 
raliu automobilistic 
neobișnuit, acela al 
mașinilor de construc
ție proprie. Ele sînt de 
toate formele și tipuri
le, de la acelea electri
ce amintind cărucioa
rele de bagaje pînă la 
bolizii de curse. La 
volan, constructorii lor, 
ingineri șl mecanici, 
dar și diferiți alți iu
bitori ai sportului cu 
motor, de toate profe
siile. Mașinile prezintă 
numeroase surprize 
tehnice. Astfel. există 
o vilă pe roate, cu su
fragerie și dormitor pe 
acoperiș, precum și o 
amfibie cu propulsie 
pe ax și elice, dezvol- 
tînd 120 km pe oră pe 
șosea șl 25 km în apă. 
Vedeta concursului poa
te fi considerat auto
mobilul construit de 
Ing. Anatoli Nevzorov 
din Moscova, care a 
parcurs 300 000 km fără

O expediție de a«^| 
niști francezi a eșua„, 
la numai 200 m de țin
tă, în tentativa de a 
escalada
(8 611 m) din Himalaia, 
al doilea din lume ca 
înălțime, după Everest. 
Șapte dintre membrii 
expediției ajunseseră la 
altitudinea de 6 400 m 
fără mască de oxigen, 
dar o furtună puternică, 
însoțită de zăpadă, l-a 
împiedicat să mai îna
inteze,

ĂLERGIND ÎNTRE 
DOUĂ OCEANE

vîrfut „K

Englezul Mike 
în vîrstâ de 38 
a reușit să tr< 

pentru a 1

(„Olimpiada-Moscova")

Frank Jannie a stră
bătut, într-o alergare 
de 60 de zile și 6 ore, 
distanța de 4807 km 
care separă orașele Los 
Angeles și New York, 
între oceanele Pacific 
și Atlantic, pe latitudi
nea întregului continent 
nord-american. Ambi
țiosul alergător, în vîr- 
stă de. 26 ani, a depă
șit cu * “ 
record 
tanțe, 
timpul 
me din greutate, 
capătul interminabilei 
sale curse, Jannie a ți
nut să declare că posi
bilitățile organismului 
uman sînt încă nebă- 
nuite și marea greșeală 
pe care o fac majori
tatea oamenilor este de 
a nu-și cunoaște de-a 
lungul vieții întregul 
potențial fizic.

18 ore vechiul 
al uriașei dis- 

pierzînd in 
cursei 6 kilogra- 

La


