
ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.

FROLETARI DIN TOATE TARILE, UNIȚI VA I

portul
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, marți, 23 octom
brie a.c., a avut loc ședința 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

La primul punct al ordinei 
de zi, referitor la raportul cu 
privire la principalele proble
me și măsuri pentru îndepli
nirea Planului pe anul 1980, au 
luat parte și membri ai Birou
lui Permanent al Consiliului 
Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale.

Comitetul Politic Executiv 
a dezbătut și aprobat măsu
rile stabilite, apreciind că ele 
asigură dezvoltarea in conti
nuare, în ritm susținut, a eco
nomiei naționale, a tuturor ju
dețelor țării, creșterea nivelu
lui de trai material și spiri
tual al întregului nostru popor 
— țelul suprem al politicii 
partidului nostru.

Comitetul Politic 
relevat că la baza 
1980 stau sarcinile 
vele stabilite de 
partidului pentru această 
rioadă și au în vedere 
carea consecventă in viață a 
hotărîrilor Congresului al 
lea 
ale 
de 
la
Ș>.

Executiv a 
planului pe 
și obiecti- 

programul 
pe- 

apli-

XI- 
și Conferinței Naționale 
partidului privind trecerea 
la acumularea cantitativă 
o calitate nouă, superioară 
ca urmare, mai buna valo

rificare a rezervelor de care 
dispun industria, agricultura, 
celelalte ramuri ale economiei 
naționale, precum și obținerea 
unor rezultate economice su
perioare, prin ridicarea pro
ductivității muncii și a nivelu
lui tehnic al producției, redu
cerea cheltuielilor materiale și 
aplicarea in viață a cuceririlor 
revoluției tehnico-șliioți"ice, 
sporirea eficienței și rentabi
lității înțregii activități. Cores
punzător programelor de 
voltare în ritm continuu a 
nomîei naționale, planul 
1980 prevede realizarea 
producții nete și a unei 
ducții globale cu 11,8 și 
pectiv cu 11,6 la sută 
mare decit în 1919. Se asigură 
astfel un ritm mediu anual de 
creștere a producției globale 
industriale în perioada 1976 — 
1980 de 11,2 la sută, față de 
10,6 la sută prevăzut in plan, 
ceea ce va permite obținerea, 
la finalul acestui cincinal, a 
unei producții suplimentare de 
100 miliarde lei.

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere aportu
lui direct al secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în elabo
rarea obiectivelor planului pe 
anul 1980, activității desfășu
rate în acest sens cu condu
cerile ministerelor, cu celelalte

organe economice centrale, ca 
județele, contribuției concrete 
la găsirea celor mai bune so
luții de reducere în conti
nuare a consumurilor energe
tice și a celor materiale, valo
rificare superioară a mate
riilor prime, ieftinire a lucră
rilor de investiții, sporire a 
eficienței producției și a ex
portului, înfăptuire a progra
mului de creștere a nivelului 
de trai al populației.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărît ca prevederile planului 
pe anul 1980 să fie dezbătute 
la centralele industriale, in 
întreprinderi și în toate uni
tățile economice în cadrul u- 
nor adunări generale speciale 
ale oamenilor muncii, in sco
pul analizării și stabilirii sar
cinilor și măsurilor concrete 
de îndeplinire exemplară a 
acestora.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut ministerelor, organisme
lor economice, conducerilor 
unităților industriale să ia 1- 
mediat măsuri ferme în ve
derea pregătirii tuturor condi
țiilor necesare trecerii la Înde
plinirea prevederilor planului 
pe anul viitor, asigurării apro
vizionării tehnico-materiale ne
cesare, realizării producției so
licitate de piața internă și la 
export, acoperirii din timp cu 
contracte a produselor ce vor 
fi importate. Din prima zi a 
anului 1980 să se înceapă des
fășurarea normală, ritmică a 
activității de îndeplinire a tu
turor prevederilor de plan, 
garantindu-se astfel dezvol
tarea în ritm susținut a între
gii noastre economii naționale.

Comitetul Politic Executiv 
și-a manifestat încrederea 
organele șl organizațiile
partid, toți comuniștii, oamenii 
muncii, fără deosebire dc na
ționalitate, întregul nostru po
por vor face totul pentru în
făptuirea obiectivelor stabilite 
in planul pe acest an și a pre
vederilor pe anul 1980, a măre
țelor sarcini ce vor fi adoptate 
de Congresul al Xll-lea al 
partidului.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a informat 
despre scurta vizită efectuată 
in țara noastră, in zilele de 
14 șl 15 octombrie, la invitația 
sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de secretarul gene
ral al Partidului Democrat din 
Guineea, președintele Republi
cii Populare Revoluționare 
Guineea, tovarășul Ahmed Se- 
kou Toure, împreună cu to
varășa Andree Toure, vizită 
care se înscrie în cadrul bune
lor relații de prietenie și co
laborare dintre cele două țări 
și popoare.

ca 
de
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DACIADA StAMANA MEREU
Șl A ÎNCEPUT SA

că 
a 

sportului românesc, se situează, 
prin conținut și participare, în 
fruntea tuturor mișcărilor spor
tive, de azi și dintotdeaur.a, de 
la noL Cea mai însemnată ac
țiune din sportul romanesc, ini
țiată de însuși secretarul gene
ral al partidului. tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. este 
consacrată tuturor tinerilor. în
tregului nostru popor. Destinată 
a C o amplă manifestare a 
urmașilor de azi ai dacilor, 
strămoși cu care ne mindrim, 
Daciada, mișcare a cărei supe
rioară inspirație începe chiar cu 
numele ei. se constituie in cea 
mat importantă competiție eu 
caracter politic și social din în-_ 
treasa istorie a sportului nostru.

Oprindu-ne în cele ce urmea
ză la caracterul său de masă, 
vom sublinia in primul rind 
efectul puternic, de necontestat, 
al Daciadei în opera de forti
ficare și de clădire » unui tine
ret viguros, apt să construiască 
socialismul ' și comunismul in 
patria noastră. Dar Daciada nu 
se adresează numai mușchilor,

Este evident pentru toți 
Daciada, marea olimpiadă

CULEAGA ROADELE
fizice. Ea este 
ȘCOALA CO-

tlcz- 
cco- 

pe 
unei 
pro- 
res- 
mai

sănătății și forței 
prin esența ei o .
MUNISTA, O ȘCOALA A PA- 
TRIOTISMULUI, O ȘCOALA 
CARE FORMEAZĂ OAMENII 
NOI — în perimetrul sportului, 
cu mijloacele specifice ale edu
cației fizice și sportului — de 
care are nevoie partidul și pa
tria socialistă. Daciada contri
buie la formarea cetățeanului 
patriot care nu precupețește 
nimic pentru a sluji cauza 
partidului nostru, in stare să-și 
dea și viața pentru patrie, pen
tru poporul său.

Daciada. competiție a tuturor, 
este cu adevărat a tuturor, um- 
plind. zi de zi. cu un conținut 
din ce în ce mâi bogat ceea ce 
de ani de zile se numește sport 
de mase. Sportul tuturor. Un 
sport care înainte in unele 
locuri se făcea iar in alte locuri 
se spunea că se face... în a- 
ceste din urmă situații, rapoar
tele înlocuiau faptele. Crosuri - 

marile crosuri anuale sau

COMPETIȚII OMAGIALE
In întreaga țara se dasfișoarâ, în 

aceste xile, ample acțiuni sportiva 
omagiale, în cinstea celui de-al 
XH-lea Congres al P.C.R. lată câteva 
relatări ale corespondenților noștri.
• LA CALAFAT s-a desfășurat „Pa

rada sportului muncitoresc do.’jan**,  
competiție închinată celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului. Timp 
de două zile, sportivi din Craiova, 
Bâilești, Segarcea, Filiași și Calafat 
fi-au disputat întâietatea la fotbal, 
volei și atletism. La fotbal a câști
gat Chimia Craiova iar la volei fete 
Electro-metalurgistul Băilești. Dintre 

atletice: Cor- 
Zeghedeanu, 

Ghimoău, Ion 
(V. POPOV1CI

Marius POPESCU

câștigătorii la probele 
nelia Mirea, Mariana 
Marioara Badea, Gh. 
Streațâ și Liviu Boboc.
- coresp.).
• LA TG. MUREȘ 

„Cupa Congresul al 
P.C.R.",.......................

S-a disputat 
Xll-lea al

, la lupte libere. Au partici
pat peste 100 de concurenți din Tg.
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In vederea meciului ca reprezentativa R.D. Germane

PUGILIȘTII ROMÂNI
SE PREGĂTESC TEMEINIC

(Continuare în pag. a 2-a)

Daniel Radu (dreapta) și Teodor Dinu, in 
timpul luptei la mănuși.

Foto : Dragoș NEAGU

Azi, la Nottingham, Nantes, București și Craiova

REPREZENTANTELE FOTBALULUI NOSTRU SUSȚIN
PRIMELE PARTIDE DIN TURUL II AL CUPELOR EUROPENE

Peste cîteva zile, boxerii noștri fruntași se vor a- 
fla la startul ultimului eveniment sportiv internațio
nal din acest an, dubla intilnire cu reprezentativa 
R. D. Germane. Mai exact, primele formații ale țării 
noastre și R. D. Germane vor susține două meciuri, 
în zilele de 2 și 4 noiembrie, la Rostock și, respectiv, 
Wismar.

In perspectiva acestor dificile confruntări, lotul 
nostru reprezentativ s-a reunit pentru o scurtă pe
rioadă de pregătire. în sala de la complexul sportiv 
„23 August" i-am întîlniț pe Valentin Silaglii. Daniel 
Radu, Teodor Dinu, Georgică Donici, Dragomir Ilie, 
Ion Cernat și ceilalți selecționabili, în timpul unei 
lecții de antrenament.

Pe cele două ringuri au urcat, pe rînd, pentru trei 
reprize de luptă condiționată la mănuși, perechile 
Sandu Petrescu — Dumitru Șchîopu, Teodor Dinu — 
Daniel Radu, Gheorghe Oțelea — Viorel Ioana, Ti- 
beriu Cucu — Ionel Panaite. Dragomir Ilie — Paul 
Căpriceanu, Marcel Sirba — Gheorghe Butnaru, Va
lentin Silaghi — Teodor Pîrjol. Am urmărit adevă
rate meciuri de selecție, în care combatanții, in

diferent de categorie, se stră
duiau să-i convingă pe antre
norii Dumitru Ion, Gheorghe 
Flat și Octavian Tabără că se 
află într-o bună formă sporti
vă și, deci, sînt apți pentru a 
face parte din echipa Româ
niei.

La coborîrea din ring, în ur
ma unei dispute aprige cu Teo
dor Dinu, i-am cerut părerea

• F.C. Argeș față in față cu deținătoarea trofeului • Steaua decisă să nu repete episodul Monaco'
• „Trioul" Cheran-Dinu—Mulțescu contra Grabowski—Pezzey— Cha • Universitatea Craiova încearcă **
—------ --------------------------------- - răzbune Rapidul, surclasat

CUPA CUPELOR :
Nantes — Steaua

sa...
de Leeds acum 6 ani

CUPA U.E.FA : 
Dinamo — Eintracht 

Frankfurt

CUPA U.E.F.A. : 
Universitatea Craiova - 

Leeds United

Daniel Radu : „Cred 
că nici de data asta 

nu voi 
ringul

pă răsi 
învins"

european al

HOOtt
23 (prin te
al cărui nu-

C.C.E. : 
Nottingham — F.C. Argeș 

DOBRIN FAJÂ-N 
FATĂ CU URMAȘII 
IUI ROBIN

NOTTINGHAM, 
Iefon). Orașul de
me se leagă isprăvile legenda
rului Robin Hood, azi o mo
dernă citadelă din centrul An
gliei, importantă prin industria 
sa de stofe și dantele, prin fa
bricile de biciclete, ceasuri și- 
renumitele țigări „John Player" 
pe care le produce, dar — în 
ultima vreme — și prin echipa 
sa fanion, Forest S.C., cam
pioana cluburilor europene de 
fotbal, ne-a primit luni după- 
amiază cu o vreme rece, vîn- 
toasă, cil un cer acoperit. A 
fost o călătorie obositoare, cu 
patru ore de zbor, de la Bucu-

Radu URZICEANU

(prin telefon).NANTES, 23
Ajunși luni seară in localitate, 
după o călătorie pe traseul 
București — Frankfurt pe Main 
— Paris — Nantes, cei 16 ju
cători ai Stelei au participat 
imediat la o „mișcare" de a- 
proape 45 de minute, efectua
tă pe stadionul „Marcel Sau- 
pin“, unde se va desfășura în- 
tîlnirea de miercuri seară. „Te
renul înmuiat de o ploaie că
zută din abundență va face în- 
tilnirea destul de dificilă", ne 
spunea antrenorul Gheorghe

Mircea TUDORAN

GAZDELE CRED 
ÎN EIPERIENR 

INIHNAIIIN.UIII3 LOR
Stadionul Dinamo din Capi

tală, cochet ca întotdeauna, cu 
verdele unui gazon fără cusur, 
ișl așteaptă oaspeții. Aici, unde 
au jucat atitea echipe de renu
me din fotbalul european (Atle
tico Madrid, A.C. Milan sau 
F.C. Koln), echipa lui Dinu, 
Cheran și Dudu Georgescu în
tâlnește un adversar prestigios, 
Eintracht Frankfurt, formația 
cunoscuților Grabowski și H31- 
zenbein, aflată în prezent pe 
locul trei (coincidență, același 
loc îl ocupă și Dinamo) 
campionatul vest-german.

Constantin ALEXE

ȘANSA CRAIOVENILOR - 
UN ANGAJAMENT TOTAl

IN HTA UNEI 
„MAȘINI DE

vicecampionului
„muștelor", Daniel Radu. Iată 
ce ne-a declarat : „In toate me
ciurile de pînă acum i-am în
vins pe adversarii mei din 
R.D.G, Pe ultimul, pe Rege- 
bcin, l-am depășit clar la „eu
ropenele" de la Koln. Cred că 
nici de data asta nu voi pâ-

ia

CRAIOVA. 23 (prin telefon). 
Se pare că Leeds United a 
adus cu ea. La Craiova, o vre
me tipic englezească... Pentru 
că ultimele antrenamente s-au 
desfășurat sub un cer închis, 
apăsat de ceață. Dimineața, pe 
stadionul unde va avea loc par
tida de mîine (n.r. azi), ambele 
echipe s-au pregătit de start. 
Primii au intrat în teren jucă
torii englezi, care au impresio
nat asistența de cîteva sute de

Mircea M. IONESCU-

nici de data asta nu voi 
răsi ringul învins".

In absența antrenorului 
Popa, plecat la un turneu 
temațional în Finlanda, 
avut o scurtă discuție cu 
mitru Ion, cel care conducea 
pregătirile în ziua respectivă.

— Ce șanse acordați boxeri
lor români în dubla întîlnire 
cu formația R. D. Germane 1

— Sîntem convinși de difi
cultatea partidelor, turneul 
T-S.C. Berlin, încheiat la în
ceputul acestei luni în capitala 
R. D. Germane, oferindu-ne

Mihai TRANCA

Ion
in-
am

Du
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ȘEDINȚA COMITETULUI
POLITIC EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag. I)

Comitelui Politic Execu
tiv și-a exprimat pro
funda satisfacție față de 
rezultatele convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Ahmed Sekou Tou- 
re, desfășurate intr-o at
mosferă de caldă prietenie, de 
înțelegere reciprocă, convorbiri 
care au pus în evidență hotă- 
rîrea comună de a transpune 
In viață înțelegerile stabilite 
in documentele încheiate la 
București, in vara acestui an, 
cu prilejul vizitei oficiale de 
partid și de stat efectuate de 
tovarășul Ahmed Sekou Toure, 
în rindul cărora la loc de 
frunte se situează Declarația 
solemnă comună și Comunica
tul comun.

Comitetul Politic Executiv a 
relevat necesitatea ea guver
nul, ministerele, celelalte in
stituții centrale să ia măsurile 
corespunzătoare pentru înfăp
tuirea acestor documente care 
asigură perspective și mai 
largi de colaborare bilaterală 
pe plan politic, economic, tch- 
nico-științific și cultural, spre 
binele ambelor țări și popoare, 
al prosperității și progresului 
lor, precum și pe arena inter
națională, în folosul luptei 
pentru instaurarea unor relații 
noi, democratice în lume, pen
tru lichidarea subdezvoltării și 
instaurarea unei noi ordini 
economice mondiale, pentru 
întărirea climatului de destin
dere și cooperare între na
țiuni, pentru soluționarea pe 
cale politică, prin negocieri, a 
tuturor problemelor litigioase 
din diferite zone ale lumii, 
pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate, independență și 
progres ale popoarelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a prezentat, de asemenea, o 
informare cu privire la vizita 
de prietenie efectuată în țara 
noastră de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul și a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor 
fructuoase ale noului dialog la 
nivel înalt româno-bulgar care 
a confirmat, încă o dată, prin 
hotărîr-le și măsurile adoptate 
pe linia dezvoltării și a'dinci- 
rii colaborării politice, econo
mice, tehnico-științifice și cul
turale dintre România și Bul
garia, rodnicia întîlnirilor prie
tenești, tradiționale dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov, însemnătatea 
hotărîtoare a acestor contacte 
pentru întărirea continuă a so
lidarității și colaborării fră
țești dintre cele două partide 
și popoare.

Convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov, desfășurate in
tr-o atmosferă de lucru, cor
dială _ și tovărășească, caracte
ristică întâlnirilor dintre cei 
doi conducători de partid și de 
stat, au pus în evidență faptul 
că _ relațiile dintre partidele, 
țările și popoarele noastre se 
desfășoară în mod fructuos, pe 
multiple planuri, pe baza Tra
tatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală din no
iembrie 1970, în spiritul prin
cipiilor egalității în drepturi, 
respectării independenței și 
suveranității naționale, întra
jutorării tovărășești, constitu
ind un exemplu de relații în
tre două țări socialiste vecine.

Comitetul Politic Executiv își 
exprimă deplina satisfacție față 
de noua întilnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, față de importantele 
înțelegeri și hotăriri convenite, 
și apreciază că acestea vor con
tribui la extinderea și adîncirea 
In continuare a relațiilor de 
prietenie și colaborare multila
terală dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist 
Bulgar, dintre Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Bulgaria, corespunză
tor intereselor vitale ale po
poarelor român și bulgar, cau
zei generale a socialismului si 
păcii.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază importanța măsurilor 
stabilite de cei doi conducători 
de partid și de stat cu privire 
la coordonarea nlanurilor eco
nomice și dezvoltarea colaboră
rii ne termen lung dintre 
România și Bulgaria, adoptarea 
de noi forme de cooperare care 

să permită realizarea cu forțe 
comune a unor obiective eco
nomice importante româno-bul- 
gare. A fost evidențiată, totoda
tă, însemnătatea hotărârilor sta
bilite cu acest prilej în direcția 
intensificării specializării . in 
producție, lărgirii substanțiale 
a schimburilor de mărfuri în 
special în ramurile prioritare 
ale celor două economii — con
strucția de mașini, chimia, me
talurgia, electronica, energetica, 
agricultura —, precum și a co
operării pentru realizarea în 
comun a unor operații comer
ciale și a unor proiecte econo
mice pe terțe piețe. S-a rele
vat, de asemenea, necesitatea 
extinderii colaborării în dome
niul științei, învățămîntului, al 
pregătirii cadrelor, precum ți 
pe plan politico-edueativ și 
cultural-artistic. subliniindu-se 
că adincirea continuă a proce
sului de cunoaștere reciprocă a 
valorilor materiale și spirituale 
ale celor două popoare are un 
rol esențial în consolidarea re
lațiilor de prietenie dintre 
România și Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, totodată, însemnăta
tea deosebită a schimburilor de 
păreri dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov în 
probleme actuale ale vieții in
ternaționale și a dat o înaltă 
apreciere reafirmării voinței 
României și Bulgariei de a de
pune eforturi și in viitor pen
tru adîncirea procesului de des
tindere și întărire a securității 
pe continentul nostru, pentru 
transpunerea în viață a preve
derilor Actului final de la Hel
sinki, pentru jnai buna pregă
tire a Reuniunii de la Madrid 
din 1980, care să ducă la .reali
zarea de noi pași în direcția 
oonsolidării colaborării europe
ne, la impulsionarea adoptării 
unor măsuri de oprire a cursei 
Înarmărilor și de dezarmare, și 
în special de dezarmare nuclea
ră. A fost apreciată reafirma
rea voinței României și Bulga
riei de a acționa pentru solu
ționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor conflictuale 
din diferite zone ale lumii, 
pentru nerecurgerca la forță 
sau la amenințarea eu forța în 
relațiile internaționale, pentru 
lărgirea colaborării dintre toate 
statele lumii.

A fost evidențiată, de aseme
nea, însemnătatea manifestării 
solidarității României și Bul
gariei cu mișcarea țărilor 
nealiniate, cu popoarele care 
luptă împotriva imperialismului, 
colonialismului și neoeolonîa- 
Iismulul, a discriminării rasiale 
ți a apartheidului, pentru in
dependență națională și progres 
social, pentru dreptul fiecărui 
popor la dezvoltare liberă, de 
șine stătătoare.

S-a subliniat importanța spri
ntării în continuare a eforturi
lor pentru lichidarea subdezvol
tării și edificarea unei noi 
ordini economice mondiale, pen
tru democratizarea vieții inter
naționale și respectarea în re
lațiile dintre state a principii
lor independenței și suverani
tății naționale, ale egalității in 
drepturi ți avantajului reci
proc, neamestecului în treburile 
interne.

A fost exprimată aprobarea 
față de hotărîrea României și 
Bulgariei de a contribui la dez
voltarea în continuare a rela
țiilor de bună vecinătate și 
colaborare între statele balcani
ce, pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii, 
înțelegerii ți cooperării trai
nice.

A fost, de asemenea, subli
niată importanța reafirmării 
hotărîrii Partidului Comu
nist Român și Partidului 
Comunist Bulgar de a acționa 
și în viitor pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor revoluționare și 
democratice în lupta pentru 
pace, democrație ți socialism.

Aprobînd în unanimitate în
țelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru aplicarea 
lor în viață, pentru dezvoltarea 
tot mai intensă a colaborării 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Comunist Bul
gar, dintre țările și popoarele 
noastre vecine și prietene.

★
Comitetul Politic Executiv a 

rezolvat, de asemenea, o serie 
de probleme curente ale activi
tății de partid și de stat.

• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
ciurile : Dunărea Galați — Dl
namo București (arbitru G. Taș- 
nadi) și Unirea Sf. Gheorghe — 

(arbitru 
meci 

are

AZI Șl MÎINE, JOCURI IN PRIMA SERIE VALORICA 
A DIVIZIEI A LA HOCHEI

derby

la eta- 
consem- 

con-

Prima serie valorică a Diviziei 
A la hochei programează azi și 
mîine jocurile etapelor a Vn-a 
și a VIII-a din cadrul primului 
tur. Aceste jocuri, dintre care 
dubla confruntare Steaua — Me
talul Rădăuți a fost devansată 
cu o zi, vor reprezenta o suges
tivă avanpremieră a etapelor a 
IX-a și a X-a, în care este pro
gramat tradiționalul 
Steaua — Dinamo.

Deocamdată, rămînind 
pele de azi șj mîine să _ 
năm faptul că pregătind 
fruntarea lor de vîrf, cele două 
formații bucureștene vor folosi 
aceste jocuri pentru a face ulti
mele verificări Din acest punct 
de vedere. Steaua și Dinamo au 
situații diferite. Steliștii avînd 
un adversar comod, în timp ce 
dinamoviștii urmînd să joace în 
deplasare, la Galați, cu echipa 
locală Dunărea, care după du
blul eșec din partidele cu Uni
rea Sf. Gheorghe va juca pentru 
reabilitare în fața propriului pu
blic. Cea de a treia confruntare 
a etapei are loc la 
Ciuc și 
Unirea

Miercurea 
opune echipei locale pe 
Sf. Gheorghe, revelația

ETAPA A ZECEA A DIVIZIEI A DE RUGBY 
o nouă „intermediară" 
a zecea — în campiona-

mo- 
Că 

din 
par- 
des-

Astăzi,
— etapa _ __________
tul Diviziei A la rugby. La in
terval de 3 zile, Dlnamo joacă 
din nou într-un derby, de aceas
tă dată cu Farul. Protagonistele 
vin în partida de la Constanța 
(programată la ora 15,30) după 
comportări diferite : bună — 
gazdele, in compania Rapidului, 
slabă — bucureștenil, ta meciul 
cu R.C. Grivița Roșie. Realita
tea ar conduce, prin urmare, la 
un pronostic favorabil Farului. 
Dar pe dtaamovlști un eventual 
insucces i-ar scoate, deocamdată, 
din cursa pentru titlu. Iată 
tivul pentru care anticipăm 
el își vor depăși condiția 
Parcul copilului, că va fl o 
tidă de mare angajament, ___
chisă oricărui rezultat. Credem, 
ta același timp, că sportivitatea 
va fi nota dominantă a derbyu- 
lui de ia Constanța, atît ta teren 
cît și în tribune.

Dintre celelalte partide, remar
căm pe aceea de la Sibiu, ta 
care C.S.M. totîlnește știința Pe
troșani, șj pe aceea din Parcul 
copilului (ora 15,30). dintre 
R.C. Grivița Roșie și R.C. Spor
tul studențesc, avînd ta deschi
dere jocul de juniori R.C. Gri
vița Roșie — U.R.S.S. Un meci 
dificil susține Universitatea Ti
mișoara, la Birlad (Rulmentul 
are mare nevoie de puncte t), 
dar ea păstrează, totuși, prima 
șansă. In rest, gazdele stat favo
rite : Știința CEMIN Baia Mare
— Politehnica Iași. Rapid __
CJJl. Brașov (stadion Gluleștl, 
ora 14) și Steaua — Vulcan (sta
dion Steaua, ora 9.30).
L STEAUA 9 9 0 0 340— 42 27
2 Dlnamo 9 7 0 2 224— 61 23
X Farul 9 7 0 2 203— 77 23
4. Grivița R. 9 7 • 2 134— 63 23
5. Șt- Baia M. 9 7 • 2 148— 89 23
6 Șt. Petr. 9 5 1 2 95- 85 20
7 „U- Timiî. 9 5 0 4 105— 94 19
8. Sp. stud. 9 4 1 4 116— 97 17*)
9. Polit. Iași 9 3 1 5 72—120 16

18. Vulcan 9 2 1 6 54—125 14
ÎL C.S.M. Slb. 9 2 1 6 51—158 14
12. Rul Bîrlad 9 1 1 T 20—128 12
13. Rapid 9 10 8 57—224 11
14. C.F.R. Bv. 9 0 0 9 28—288 9

scăzut pentru 3 bus-•) Punct 
pendări.
• O NOUA POSTURA PEN

TRU CELEA, BACIOIU $1 OL
TEANU. In seria constănțeană » 
diviziei secunoe Gheorghe Celea, 
care a Jucat si sub culorile pri
mei reprezentative șl care s-a 
retras din activitatea competițio- 
nală la 43 de ani (I), a preluat 
echipa Constructorul. „Sper să 
revin in prima divizie, de astă- 
dată ca antrenor" — declară in
ginerul agronom Celea. Interna
ționalul Iancu Băcioiu pare pus 
șl el pe fapte mari, dar eu 
Portul, in vreme ce Gheorghe

DACIADA SEAMANA MEREU
(Urmare din pag. 1)

bianuale, erau, în unele locuri, 
simple forme fără conținut. 
Autori ai unor asemenea prac
tici dăunătoare șe mai întâlnesc, 
din păcate, dteodată, și astăzi. 
Am văzut cazuri in care unii 
participant! alergau (de fapt, se 
făceau că aleargă) in costume 
de stradă, cu pantofi de stradă, 
cu cravate sau cu fulare la gît, 
„participant!" care după câteva 
sute de metri se ascundeau în 
boschete... Iar totalul partici- 
panților, un total umflat artifi
cial, s-a raportat, cu emfază, 
Pe întreprindere, pe oraș, pe 
județ...

Depășind obstacole obiective

COMPETIȚII OMAGIALE L0T3 r’RONOSPOl

(Urmare din pag. I)

Mureș, Tirnăveni și Sf. Gheorghe. 
Competiția a fost dominată de spor
tivii de la ,,Mureșul” — Tg. Mureș. 
TURUL CICLIST AL JUDEȚULUI MU
REȘ, organizat in acest an in cinstea 
Congresului partidului, a însumat a- 
proape 200 de kilometri. Pe primele 
trei locuri s-au clasat W. Schneider, 
Șt. Ferenczi și B. Bora, toți de la 
„Mureșul- — Tg. Mureș. (I. PAUȘ — 
coresp.)

• IN ORGANIZAREA CATEDREI DE 
EDUCAȚIE FIZICA Șl ASOCIAȚIEI 

etapelor trecute, prin cele două 
victorii cu 7—6 și 4—2 obținute, 
în deplasare, la Galați.

Azi și mîine au, deci, loc me-

DIVIZIA A DE HOCHEI (seria a ll-a)
MIERCUREA CIUC, 23 (prin 

telefon). Pe patinoarul artificial 
din localitate au început luni 
după amiază întrecerile primului 
turneu al seriei secunde din Di
vizia A la hochei. Prima etapă 
s-a Încheiat cu rezultate scon
tate, echipele favorite tavtagînd 
la scoruri concludente. Dar, lată 
câteva amănunte de la aceste 
trei partide :

Avintul Gheorgheni — Agro
nomia Cluj-Napoca 14—2 (4—0,
7—0, 3—2). Echipa din Gheorgheni 
a dominat categoric, alungind 
să conducă cu 14—0. după care 
a scăzut cadența. Au marcat : 
Tamas 4, Daniel 3, Barabas 2, 
Gyărgy, Suket, Pinter Kercso, 
Gălbează, respectiv Sprencz și 
Albert.

A.S.E. Sportul studențesc Bucu
rești — Timava Odorhel " ' 
(4-1, 2-2, 5—1). A fost cel 
echilibrat joc dintre cele

11—4 
mal 
trei

ală-Oltean u lucrează la LT.C.. __
turi de I. Tomes cu. O mențiune: 
Băcioiu și Olteanu sînt încă ju
cători activi, la Farul I
• ÎN MECIUL DISPUTAT LA 

RICH ANY, în apropiere de Pra- 
ga, echipa de juniori a țării 
noastre a învins cu 16—0 (8—0)
selecționata similară a Ceho
slovaciei, punctele fiind reali
zate — toate — din eseuri. Au
tori : Co man (min. 21 și 36), Ni
colae (min. 49) și Pongragz 
(min. 64). După cum ne infor
mează antrenorul Constantin Va- 
sile, jocul — disputat pe un te
ren noroios — a fost decis la 
nivelul înaintărilor, grămada e- 
chipei noastre dovedindu-se su
perioară în fața unui adversar 
bine dotat fizic. De asemenea, în 
apărare tinerii rugbyști români 
au jucat cu multă exactitate. 
Iată formația întrebuințată : 
Dugaia — Stoica, Simionescu 
(Gheorghe), Nicolae, Leoca — 
Badea (Podeanu), Coman — Șu- 
gar (Constantin), Pongragz, Du- 
tă — Cantoneru, Dines cu — Văs- 
luianu (Bengus), Dima, Colibă.

„CUPA DE TOAMNA"
BRAȘOV, 23 (prin telefon). în

trecerile competiției republicane 
de tenis de 'masă „Cupa 
toamnă* 4 au continuat cu 
mai interesantă probă, cea 
simplu. Prin regulamentul con
cursului s-a stabilit ca învinșii 
să nu mai fie eliminați, ca de 

recalifi- 
dințre 

acest fel 
ca flecare
mare nu- 
folosească

de 
cea
de

obicei, ci să Joace în 
cări, indiferent In care 
tururi au pierdut. In 
s-a creat posibilitatea 
sportiv să susțină un 
măr de partide, să __________
efectiv prezența la această com
petiție.

Nota generală a meciurilor din 
primele tururi este dată de 
buna dispoziție de joc dovedită 
de marea majoritate a competi
torilor, care se adaugă ambiției 
celor mai tineri, ca șl a outsi- 

fața 
lotu-

derilor, de a cîștiga ta 
consacraților, a membrilor 
rilor reprezentative.

Cîteva dintre rezultate.
Feminin: Mihaela Efrem, 

cu Llvia Căruceru șl 2__0
Maria Albolu; Mihaela 
ceanu — Ana Clobancan 
Eva Ferenczi — Roberta _____
2—0 ; Viorica Ivan-Dragu — Ma
riana Panțuru ~ ~ ~
Pop — Judith 
Liana Măcean _______ ___
tescu 2—0 ; Camelia Dascaliu 
Nela — ’ 
xandru _____ __ .
Mariana Vlntilă __
hal 2—1.

Masculin : A. Nes — M. 
loveanu 2—1 ; p. Haldan 
Nes 2—0 ; M. Ancei

î—1 
cu 

Vereb- 
2—o; 

Toma

2—1 ; Beatrice 
Borbely 2—0 ;
Florela Scărlâ-

Stotoea 2—1 ; Maria Ale- 
Doina Dehelean 2—0 ; 

Mihaela Mi-

Cra- 
A. 

Me-o.

și subiective, Daciada crește 
mereu. Crește Și se consolidea
ză în primul rînd în conștiința 
oamenilor. Faptele lint fapte, 
și sânt tot mai multe, mai grăi
toare, mai semnificative, mai 
cuprinzătoare, pe întreg cuprin
sul patriei. 8 milioane de par
ticipant la prima ediție a Da- 
ciadei și peste 9 milioane la 
cea de-a doua, aflată încă în 
desfășurare, iată două cifre care 
spun foarte mult, cifre ale unor 
fapte fără precedent pentru 
sportul românesc din. toate tim
purile.

Daciada seamănă mereu și a 
început să culeagă roadele.

Daciada, un drum — prin 
sport — spre destinul nostru, 
spre socialism și comunism.

STUDENȚILOR COMUNIȘTI din cadrul 
universității gâlâțene. Ia sfîrșitu! sâp- 
tămînii trecute s-au desfășurat între
ceri dotate cu cupa „Cinstim Con
gresul". lata rezultatele din meciu
rile finale: la rotbal S.E.F, — Me
canică 3—2; la volei: Institutul pe
dagogic - T.E.P.A.T.P. 2-1; la bas
chet: Institutul pedagogic — Meca
nică, 52-48. PRIN MUNCA PATRIOTI
CA, la $c. generala nr. 1 din Ivești 
»-a amenaj’at, în cinstea Congresului 
al Xll-lea al partidului, o frumoasă ba
ză sportivă, cu terenuri bituminate 
de handbal, tenis de cîmp, volei și 
baschet. (T. SIRIOPOL - coresp.).

S.C. Miercurea Ciuc 
O. Barbu). Al doilea 
Steaua — Metalul Rădăuți 
loc azi de la ora 18.

xL Bucu
ri tehnic, 
In prima 
cind 

Echipa
au

din

programate în prima 
reștenil, superiori fizic 
au dominat mai mult 
șl ta ultima repriză, 
punctat mai des. _ .
Odorhei a rezistat frumos și
chiar a echilibrat jocul ta repri
za secundă. Au marcat : Jtaga, 
Constau tines cu șl Mlhâescu cite 
2, Martin, Bîșu, Moldoveanu, 
Rus șj Gh. Florian, respectiv 
Peter 2, Torok 2.

Progresul Miercurea Ciuc __
Liceul Miercurea Ciuc 9—1 (2—1, 
5—o, 2—0). După un taceput mal 
slab. Progresul s-a desprins, ob- 
ținind o categorică victorie. Au 
marcat : Texe 3, Lucacl 2, Csu- 
tak, Deac, Merca șj Pali, res
pectiv Bartalis. (V. PAȘCANU — 
coresp.)
• Componenții lotului național 

de hochei pe gheață s-au reu
nit ieri pentru un scurt stagiu 
de pregătire, în Capitală. Cu 
acest prilej, hocheiștii noștri 
fruntași și-au trecut normele 
de pregătire fizică generală, pe 
stadionul de atletism din parcul 
„23 August", și cele specifice, 
pe gheața patinoarului artificial. 
Tureanu, Justinian, Antal, Ne- 
tedu, frații Nagy și ceilalți 
jucători au făcut proba pregă
tirilor efectuate pînă acum în 
vederea participării lor la „O- 
llmpiada albă" de la Lake 
Placid.
UN NOU POLIGON DE 

SKEET LA ALBA IULIA
La sfîrșitul săptămtali trecute, 

asociația sportivă Constructorul 
Alba Iulia a inaugurat un poli
gon de skeet. Cu acest prilej a 
fost organizat și un concurs dotat 
cu „Cupa Apulum", pe primele 
trei locuri clastadu-se următorii 
trăgători: 1. Ion Toman (Vinâ- 
torul Timișoara) 98/100 t, 2. Da
niel Matei (Vtaătorul Timișoara) 
94 t, 3. Ion Ionică (Unirea Joița) 
91 t. (Cornel POPOVICI, coresp.).

LA TENIS DE MASA
saroș 2—1 ; D. p.aal — A. Stola- 
nov 2—0 ; st. Moraru — S. Nai- 
dln 2—0 ; c. Romanescu — D. 
Onețiu 2—0 ; E Florescu — H. 
Ptatea 2—1 ; F. Vaida — O. Sta- 
matescu 2—o ; S. Doboșl — D. 
Bora 2—0 ; S. Crișan — M. 
Pagu 2—0 ; T. Gheorghe __ St.
Murvai 2—o ; Gh. Flrănescu — 
P. Vantuc 2—0.

Miercuri la prinz vor fi cunos- 
cuțl cîștigătorii.

I
I
I
I
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IN DIVIZIA SECUNDĂ 
DE VOLEI

In Divizia B de tineret s-au fn- 
registrat duminică următoarele 
rezultate : masculin : Progresul 
Buc. — Electroputere Craiova 
3—1, I.O.R. Buc. — SARO Tirgo- 
viște 2—3, PECO Ploiești — 
LCJM. Brașov 0—3, Dinamo 
Brăila — Marina Constanța 3—0, 
C.S.U. Galați - . . .
Brăila “ 
Electra Buc. 
Sibiu

I
I
I

Constructorul
3—0, Politehnica Iași — 

3—2, „7 Noiembrie" 
Didactica Zalău 

C.S.U. Alumina Oradea — 
Alba Iulia 3—0. Motorul 
Mare — „U“ Cluj-Napoca 
Steaua II — Rapid 3—0 ;_____
nin : Flacăra roșie Buc. — con
fecția Buc. 3—1, Spartac Buc. __
C. S.Ș Medgidia 3—0, Braiconf 
Brăila —Prahova Ploiești 3—2, 
Ceahlăul P. Neamț — Voința 
Buc. 0—3. G.I.G.C.L. Brașov — 
Corvinul Deva 2—3, A.S.U. Cra
iova — C .s. Rm. Vîlcea 3—1, 
Penicilina n Iași — C.S.Ș. Su
ceava 3—0, Metalotehnica Tg. 
Mureș — C.S. Zalău 3—2, C.S.M.
— C.P.B. 3—0, Armătura Zalău
— Constructorul Arad 3—0. (Co
respondenți : Gh. Lazăr, C. Toa- 
der, N. Mateescu, o. Guțu, I. 
Cornea, I. Baltag, T. Siriopol,
D. Diaconescu, I. Ionescu, 
Jilău, V. Săsăranu, L. Rusu, 
Gruia, șt. Gurgui, L Păuș, 
Bonțoiu).

3-2, 
Voința 

Baia
3—0, 

femi-

I
I
I
I
I
I

S-au d^B 
zenț li <^B 
prhr.ei 
partide, 
nit sufra^B 
joritate -M

îneci < cil. K| 

punzători E| 
sint atit M 
diviz • 
jucătorii ■ 
Fără indcB 
lului prac® 
este dată M 
„antrenor R 
cele mai ■ 
aruncată B 
norului ; R 
s-a-,- ră1 - -B 
mult și ceR 
tea invățaH 
brin sau ■ 
sau ȘtefărR 
Tătaru saiH 
incă muițiH 
tori care ■ 
vai- w din B 
cei -are <B 
trebuie săB 
umărul peB 
treaptă calB 
lului nostriB 
mele 11 eB 
campionat B 
tre acești ] 
voluții șterB 
tele peste ] 
tul numelui] 
aspect al ■ 
loc neglija® 
pot spune ] 
lalt, cel ast] 
stăruim în I 
feră la ral 
fensivă" lanl 
neri asupra] 

_d |
Este foar] 

părut Cioaca 
Cilean — 11 
— la Sa tu 1 
Varga — la 
au „răsărit-1 
flate într-ui| 
morf<58ă?-fcî I 
Iuții viabile| 
ține in eșalol 
tinerilor dii 
continuă însl 
tată. Reveni 
București, al 
de bază a I

MIIN

Al. 
C. 

M, I

Populara col 
„CUPA I'.OM.I 
fășoară sub I 
programează a 
La această lai 
clpă divizionJ 
de 22, restul I 
eliminate in I 
formații din 1 
și din câmpii 
echipe — Min 
Pădure, Flăcăi 
lotehnica Tg. I 
lauda lor au 
superioară a

Dar, iată p 
al „G^nei Roi 
Doroi-oi — Me 
na Vatra Dor] 
trița, Construe 
Brăila, Ciment 
gia Gh Dej, 
—' Unirea Foci
— Petrouth^Pli
— Delta
dă — Portul

ÎN JOCURI RESTANȚA 
LA BASCHET, 

DINAMO BUCUREȘTI - 
C.S.U. SIBIU 2-10

I
| NE VIIITEAI

SIBIU, 23 (prin telefon). în 
meci dublu, restanță în Divizia 
Af la baschet masculin, Dlnamo 
București a dispus de C.S.U. Si
biu cu 118—57 (78—28) șl 108—58 
(61—32). Coșgeterl : Nlculescu 
14+35, Fluturaș 29+12, Uglai 
18+10 pentru Dinamo, respectiv 
Chirilă 11+12, Palhegi 12+10, 
Martinescu 21+o (.’). Dinamo a 
trecut pe primul loc în clasa
ment, Ia egalitate de puncte 
— 8 — cu Steaua, dar cu coș- 
averaj general superior. (Iile IO- 
NESCU — coresp.)

I OLIMPICA

I
I
I

Aflată în tul 
selecționata oii] 
care, totodată, I 
dintre posibilii I 
ma echipă red 
volua marți, 3 
București. A crvl 
va fi echipa re 
neret a țârii J 
componenți urn 
vocați în Capiti 
sîmbătă din ca 
A

• LA CROSUL dotat cu premiul 
„Eșarfa Congresului", desfășurat la 
Brașov, au luat parte aproape 500 
d© elevi și eleve. Competiția a avut 
loc în noul cartier „Primăverii", în 
organizarea Școlii generale nr. 18. 
Trofeul a revenit lui Claudiu Pop. 
pentru ceJ mai bun rezultat obținut. 
(C GRUIA - coresp.).
• IN MUNICIPIUL ORADEA 

avut loc „Cupa de toamna la 
tație", competiție organizată în 
stea celui de-al Xll-lea Congres al 
P.C.R. Au participat 85 de concu- 
renți, majoritatea de la „Crișul*  șl 
C.S.Ș. Oradea. Printre cîștigători 
s-au numărat L. Bai (categ. 9 ani), 
Monica Groza (categ 10—11 ani), 
C. Nagrâu (13—14 ani) și Georgiana 
Biriș (juniori). (I. GHIȘA - coresp.).
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• TREI AUT( 
SINGURA TRAfl 
participării la I 
gerl obișnuite 1 
cu regularitate. ] 
recente succese 
marcă cei'■'obții 
Gheorghe (din 
Mircea și Bâtă 
București). care 
UN AUTOTURI 
la categoria I 
octombrie a-c., 
te 25° n. Adăugta 
guri de același 
5 octombrie, re 
cinci autoturism 
mele două tra
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reușit să joace la Steaua decît 
10 minute în cele 11 etape. La 
Baia Mare, deși s-au făcut se
rioase demersuri pentru legi
timarea lui Hoffmeister —care 
nu mai este, totuși, la prima 
tinerețe fotbalistică — nu a 
arătat nimic în cele patru par
tide în care a apărut pe te
ren ; ca dealtfel și T. Nicolae, 
Stoișin și Iuga — la „Poli" Ti
mișoara, I’ocșan, Răutu și 
Bedo — la Jiul, Coca n — la 
Rm. Vilcea, Stețka — la Olim
pia. Și, mergînd mai departe 
pe aceeași filieră, aflăm cu 
surprindere că există în loturile 
divizionarelor A jucători care 
pînă acum n-au apărut nici 
măcar un minut în formațiile 
respective. Halea și Ionașcu 
stau pe tușă la F. C. Argeș deși 
Ivan are 33 de ani. în aceeași 
situație se află și Biro n, Si- 
poș, Karda, Mathefi, Balogh, 
Boidea (A.S.A. Tg. Mureș), 
Marinescu, Ene, Calianu. Uci- 
dău (Sportul studențesc), Pre- 
dulescu, Voica, Vlăduț (Univ. 
Craiova), Bagiu, L Popa („U“ 
Cluj-Napoca), Covaciu, Baiza 
(F. C. Baia Mare) și încă multi 
alții, unii împrumutați deja al
tor echipe din „B" sau „C“. 
Cauzele râmînerii lor in bloc- 
starturi 1 Preponderente «int 
două : 1. conservatorismul și
lipsa de curaj a antrenorilor de 
a le deschide porțile echipelor 
pe care le pregătesc; 2. lipsă 
de ambiție manifestată de a- 
eești jucători în pregătire, do
rința lor infimă de ascensiune, 
de a urca rapid treptele fot
balului. Că mulți dintre ei sini 
talentati. este in afara orică
rui dubiu. Dar talentul fără 
muncă, fără ambiție, fără te

nacitate, fără marea dorință de 
afirmare se poate pierde cu u- 
șurință. „Furia" lor și a altora 
ca ei — aflați acum în eșa
loanele inferioare — este aș
teptată de toți cei ce îndră
gesc fotbalul, de toți cei care-1 
vor mai bun, mai competitiv. 
Dar pentru a se ajunge la împli
nirea acestui deziderat este ne
cesar ca ecuația „antrenori-t-ju
cători" să „lucreze" în sensul 
anulării cauzelor mai sus sub
liniate.

Laurențiu DUMITRESCU

„CUPA ROMÂNIEI1' (Urmare din pag. 1)
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Călărași — Cimentul Medgidia, 
Minerul Filipeștii de Pădure — 
Cimentul Fienl, Ș.N. Oltenița — 
Rapid București, Tehnometal 
București — Rulmentul Alexan
dria, Sportul muncitoresc Caracal 
— Chimia Tr. Măgurele, Dacia 
Pitești — Metalul București, Fla
căra Horezu — Unirea Drăgășani, 
Dunărea Calafat — C.S.M, Dro- 
beta Tr. Severin, Metalul Rovi- 
nari — Corvinul Hunedoara, Mi
nerul Oravița — Metalul Oțelul 
Roșu, Unirea Tomnatic — Strun
gul Arad, Minerul Șuncuiuș — 
U.T. Arad, Victoria Cărei — F.C. 
Bihor, Unirea Dej — Minerul 
Cavnic, Sticla Arieșul Turda — 
C.F.R. Cluj-Napoca, Metalotehnica 
Tg. Mureș — Sticla Tirnăveni, 
Minerul Deva — Șoimii Sibiu, 
Victoria Călan — LC.I.M. Brașov, 
Utilajul Făgăraș — F.C.M. Brașov, 
Minerul Bălan — Tractorul Bra
șov.

Conform regulamentului, tn 
caz de egalitate după 90 de mi
nute, jocurile se prelungesc cu 
două reprize a cite 15 minute, 
iar dacă egalitatea persistă cîști- 
gătoarea va fi desemnată prin 
lovituri de la 11 m. Meciurile 
Încep la oca 14.
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11 Diviziei

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• In meci amical: U.T A. — 

„Poli" Timișoara 2—2 (0—1). Au 
marcat: Tisa (min. Ș2), Șerban 
(mln. 87) pentru arădeni, respec
tiv Stoișin (mln. 34) și La, a (mln. 
85, din 11 m). (N. STRAJAN — 
coresp.).
• In cadrul competiției dotată 

cu cupa „Al xn-iea Congres al
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Cupa campionilor 

DOBBIN FAIĂ-N FATĂ CU
(Urmare din pag. 1)

rești la Manchester, și alte trei 
petrecute in aeroport și in au
tocarul cu care am parcurs, în 
condițiile unui trafic foarte a- 
glomerat, cei peste 100 km din
tre orașul unde am aterizat și 
cel în care vom juca miercuri 
seara.

Luni după-amiază, antrenorul 
Florin Halagian, care ne aștep
ta la Nottingham (sosise aici 
de vineri, pentru a urmări me
ciul de campionat Forest — 
Bolton Wanderers, 5—2) a și 
programat un prim antrena
ment de o oră și jumătate, la 
care cei 17 jucători care au 
făcut deplasarea au participat 
cu tragere de inimă, chiar dacă 
condițiile au fost cam impro
prii, gazdele nepunîndu-ne la 
dispoziție un teren propriu-zis, 
ci un teren viran — fără porți 
de fotbal și fără vestiare — 
din apropierea hotelului „Bridg- 
ford", în care locuim. Pentru 
acest important meci din turul 
al II-lea al C.C.E., campioana 
noastră nu beneficiază însă — 
din păcate — de aportul a două 
piese de bază, virful de atac 
Radu II (accidentat) și mijlo
cașul Bărbulescu (suspendat de 
U.E.F.A.,), așa îndt pentru 
miercuri seara se ridică serioa
se probleme de formație. Se 
va adopta, probabil. formula 
1—1—4—3—2, cu introducerea 
lui Moisescu in linia de fund 
și a lui Iatan in cea de mijloc. 
Deci F.C. Argeș va intra pe 
„City Ground", la ora 19,30 (la 
București. 20,30). cu formația: 
Cristian (Speriatu) — Stancu 
— Moisescu, Zamfir, Cirstea. 
Ivan — Iatan (Toma). Chives- 
cu, Iovănescu — D. Nicolae, 
Dobrin. în afara acestora, mai 
sint aici : Moiceanu, Turco, Io
nașcu și Trandafirescu.

La ora la care telefonez, pi- 
teștenii se pregătesc pentru un 
nou antrenament, de data a- 
ceasta la lumina reflectoarelor, 
Pe stadionul pe care se va 
disputa jocul cu deținătorii 
Cupei campionilor europeni. 
Iată acum cîteva impresii ale 
lui Halagian. după meciul vi
zionat sîmbătă : „Nottingham 
Forest este o echipă de reală 
clasă internațională, foarte bu-

Cupa cupelor :

PLfCÎND OL LA DUHUL DUMITRU -MICHEL,
0 ÎNTRECEA AȘTEPTATĂ CU MARE INTERES

Constantin. Steaua are în pro
gram pentru astăzi încă două 
antrenamente, cel de-al doilea, 
seara, în nocturnă, programat 
la ora 21,30, adică la ora de 
începere a partidei.

Cele două echipe au proble
me diferite de rezolvat. Ast
fel, F. C. Nantes speră în re
cuperarea lui Michel, decanul 
de vîrstă și de selecționări al 
echipei (de 57 ori internațional 
A), a lui Rio și Victor Trossero 
(internațional argentinian), am
bii accidentați în partida de 
campionat, disputată vineri, eu 
Bastia. „Este un lucru obiș
nuit la orice echipă — ne spu
nea antrenorul Jean Vincent 
— dar sperăm in recuperarea 
tuturor jucătorilor care au 
fost indisponibili, inclusiv a 
lui Michel, care revine după o 
lungă perioadă de inactivitate". 
Dealtfel, Michel, omul nr. 1 
al nantezilor, și Dumitru, atu
ul steliștilor, anunță un duel 
de atracție.

P.C.R.-, organizată de CJ4.EJJS. 
București, ieri s-a disputat parti
da dintre Progresul-Vulcan șl 
Autobuzul. După 90 de minute, 
scorul a fost egal: 2—2, prin go
lurile Înscrise de Iordache (mln. 
10). Cristea (25), respectiv Sln- 
giorzan (15) șl Palaghlu (min. 35). 
In urma loviturilor de la 11 m, 
Progresul a ctștigat cu S—7. Tot 
ta cadrul etapei a n-a, marți 
S0 octombrie, meciul Rapid — 
Metalul. (Gh. SLAVE — coresp.).

ÎN DIVIZIA C
In seria a V-a, „bueureșteană", 

a Diviziei C se dispută mltae e- 
tapa a Xl-a, intermediară, eare 
programează următoarele jocuri: 
T.M.B, — Voința, Automatica — 
Viscoza, Electronica — Danubia
na, Abatorul — Luceafărul și 
Flacăra roșie — FEROM Urziceni. 
Meciurile echipelor Tehnometal, 
Dunărea Călărași și Ș.N; Oltenița, 
care joacă mîine tn „Cupa Româ
niei", au fost amtaate pentru 1 
noiembrie.

europeni:

URMAȘII LUI ROBIN HOOD
nă în toate compartimentele. 
In fața lui Bolton a demonstrat 
nu numai vigoarea atletică și 
viteza specifice fotbalului en
glez, ci și o înaltă tehnicitate 
și o mare varietate de scheme 
tactice. Participarea tuturor ju
cătorilor la atac și apărare se 
aplică fără cusur și — ca să 
dau un exemplu care ilustrează, 
in același timp, și ingeniozita
tea tactică — au fost momente 
in Jocul pe care l-am vizionat 
in eare extremele lansau în a- 
tac cu pasă lungă pe... fundași ! 
Cei mai buni jucători ; funda
șul dreapta de culoare, Viv An
derson, fundașul central Larry 
Lloyd, vîrfurile centrale, Garry 
Birtles și Tony Woodcock, ari
pile Trevor Francis și John 
Robertson, ca să nu mai vorbesc 
de portarul naționalei engleze, 
Shilton. Dealtfel, la Forest sint 
8 internaționali A englezi sau 
scoțieni, dintre care 3 au jucat 
săptămîna trecută contra Islan- 
dei. in partida cîștigată de An
glia cu 5—1* *.

lună, fără a mai vorbi de mult 
mal numeroasele ctștiguri sub
stanțiale în bani. Deși nu repre
zintă un record in materie, este 
totuși un bilanț edificator și In 
același timp o invitație de a vă 
încerca și dv. șansele la trage
rea de vineri 26 octombrie. Nu 
uitați, însă că ASTĂZI ȘI MII- 
Ne sînt ULTIMELE ZILE pentru 
procurarea biletelor !
• Tragerea Pronoexpres de 

astăzi se televizează în direct, în 
pauza transmisiei de fotbal.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 21 OCTOM
BRIE 1879. Cat. I: (13 rezultate) 
20,50 variante a 9.082 lei; cat. a 
n-a : (12 rezultate) 494 variante a 
452 lei; cat a in-a: (11 rezultate) 
4981 variante a 67 lei.

Cu ocazia vizitei făcute azi 
dimineață la sediul clubului 
Forest. cunoscutul antrenor 
Brian Clough și secundul său. 
Peter Taylor, ne-au anunțat că 
actualii lideri ai campionatului 
englez nu-i vor putea folosi 
miercuri pe Francis (care nu 
era legitimat la data de 15 au
gust și deci nu este calificat 
pentru cupele europene, deoa
rece atunci juca în S.UA. la 
Detroit) și pe scoțianul O’Neil, 
accidentat. In aceste condiții, 
„ll“-le din partida cu F.C. 
Argeș se conturează astfel : 
Shilton — Anderson, Lloyd, 
Burns, Grey — McGovern. Bo
wyer — Mills. Birtles, Wood
cock. Robertson.

Capacitatea normală a kii 
„City Ground" este de 35 000 
de locuri, dar cum la această 
oră tribunele sint în transfor
mare. treeîndu-se de la locuri 
în picioare la locuri pe scaun, 
stadionul nu poate primi 
miercuri decît circa 25 000 de 
spectatori. Toate biletele sînt 
vîndute. întîlnirea (care va fi 
transmisă la posturile noastre 
de radio), va fi condusă de o 
brigadă de arbitri norvegieni, 
avind la centru pe Sven Bjom- 
estad și la linie pe Rols 
Ilaalgen și Henri Oeberg.

»

Steaua trebuie să-și refacă 
moralul după semieșecul din 
meciul de sîmbătă cu S. C. 
Bacău. Bucureștenii (prezenți 
la Nantes, fără internaționalii, 
Vigu și C. Zamfir, accidentați 
în jocul de sîmbătă, dar cu 
Ștefan Popa, cel care a mar
cat golul Stelei, la Vrața, în 
meciul cu naționala Bulgari
ei) sînt dornici să evolueze la 
potențialul real, acela care le-a 
adus, nu o dată, rezultate re
marcabile în confruntări In
ternaționale.

în cursul zilei de luni, am 
asistat ia o ședință de antre
nament a lui F. C. Nantes și 
am putut aprecia seriozitatea 
cu care se pregătesc jucătorii 
francezi. Sub îndrumarea lui 
Jean Vincent, internaționalul 
Michel a fost supus unui an
trenament special pentru rein
tegrarea sa în linia defensivă, în 
timp ce Rio și Victor Trossero 
au lucrat individual. Cu acest 
prilej, antrenorul lui Nantes 
ne-a declarat următoarele : 
„Sîniem aproape familiarizați

SIMPLU, OPERATIV, 
AVANTAJOS I

«băni ral
UTOTURISME

La seriile aflate 
în vînzare, ORICINE 
JOACĂ POATE CIȘ- 
TIGA : autoturisme
„Dacia 1300“, „Sko- 
da 120 L“, „Skoda 
105 L“, „Trabant
601“ ; lozuri de 
50.000, 20.000, 10.000 
5.000, 2.000 lei etc.

ÎNCERCAȚI-VÂ 
ȘI DV. ȘANSELE ! 

cu jocul echipei Steaua, dato
rită filmului făcut la Bucu
rești de colaboratorii mei. 
Sînt insă oarecum derutat pen
tru că am văzut pe Steaua ju- 
cînd și foarte bine și... foarte 
slab, așa cum s-a intimplat în 
repriza a doua a meciului de 
sîmbătă. Echipa mea va trebui 
să se impună de la început și 
să nu se descurajeze dacă nu 
vom concretiza repede"...

Marți, in afara celor două 
ședințe de pregătire, delegația 
noastră a vizionat și filmul 
meciului F. C. Nantes — Bas
tia (scor 1—0) înregistrat de 
V. Dumitrescu la magnetoscop.

Cei doi antrenori au făcut 
cunoscut presei formațiile eu 
care vor începe partida de

Cupa U.E.F.A.

ȘANSA CRAIOVINILOR — UN ANGAJAMENT TOTAL 
ÎN FATA UNEI „MAȘINI OF FOTBAL"...

(Urmare din pag. 1)

spectatori (printre ei numărîn- 
du-se și fotbaliștii craioveni) 
Prin robustețe fizică, gabarit Și 
viteză de reacție. Chiar dacă, 
momentan, se află pe locul 16 
(din 22 de echipe) in campio
natul britanic, Leeds este o e- 
chipă de calibru, evident fără 
personalitățile de acum șase 
ani din jocurile cu Rapid, dar 
cu o forță' colectivă demnă de 
luat in seamă. Lotul numără 
totuși un jucător (Trevor 
Cherry) din prima reprezenta
tivă a Angliei, cinci din cea a 
Țării Galilor (Flynn, Curtis, 
Stevenson, Harris și Thomson 
— primii patru fiind titulari 
pentru meciul de la Craiova) 
și portarul naționalei engleze de 
tineret (Lukie). Conștientă că 
* avut un start slab in cam
pionat, cu numai două victorii 
și șase „remize", in 11 partide, 
dar cu un semnificativ 1—1 la 
Liverpool, în _fief“-ul campioa
nei, Leeds tinde să-și revină 
tocmai prin jocurile din Cupa 
U.E.F.A., unde întîlnește acum 
un adversar mai puternic decît 
formația malteză La Valletta, 
de care a dispus în primul tur- 
cu 4—0, în deplasare, și 3—0 
acasă. A declarat-o deschis an
trenorul Jimmy Adamson la 
conferința de presă, ținută la 
hotelul Jiul : „Vizăm un rezul
tat de egalitate aici la Craio
va !, a spus antrenorul brita
nic. Dar pentru aceasta nu ne 
vom apăra. Știu că fotbalul 
românesc e în progres, din mo
ment ce a ajuns cn toate eele 
patru echipe în turul II al cu
pelor europene. Despre „ll“-le 
craiovean ne-a spus destul 
„spionul" nostru de la Baia 
Mare și, firește, clasamentul 
campionatului românesc. Vom 
avea un meci foarte greu, ne

GAZDELE CRED ÎN EXPERIENJA INTERNAȚIONALILOR TOR
(Urmare din pag. I)

De luni la prînz, dinamoviștii 
s-au retras la Săftica. unde 
și-au continuat pregătirile cu 
dorința firească a unei compor
tări cit mai bune, deși pînă la 
ora meciului vor fi atîtea lu
cruri de rezolvat. La Săftica a 
efectuat primul antrenament, 
după accidentarea de la Craio
va, Ion Marin, dar el nu va 
putea juca. Nu vor fi utilizați 
nici Dudu Georgescu (din cau
za accidentului de la genunchi) 
și Custov, care sîmbătă a sufe
rit o întindere musculară. De 
fapt, aceștia, ca și Dragnea, nu 
sint prezenți la Săftica. Așa 
stind lucrurile, antrenorii ne-au 
anunțat următoarea echipă pro
babilă : Ștefan — Cheran, Dinu. 
Sătmăreanu, Lucuță — Augus
tin, L Moldovan, Mulțescu — 
Țălnar, Apostol, Vrînceanu. 
L-am rugat pe Angelo Nicu- 
lescu să ne spună cîteva cu
vinte despre meciul de azi. „Aș 
fi vrut să vorbesc după joc. 
Voi spune, totuși, că starea de 
spirit din rindurile lotului nos
tru — în ciuda unor disponibi
lități — este bună. Desigur, no 
așteaptă o partidă dificilă, dar 
ca si partenera de întrecere, cu 
cîteva nume de rezonanță în 
rindurile sale, avem și noi des
tui jucători cu experiență in
ternațională, care sînt capabili 
să-i mobilizeze la maximum pe 
cei mai tineri, să le insufle în
credere. Mă gîndesc la Dinu, 
Cheran, Sătmăreanu, Mulțescu. 
In jocul de miercuri trebuie să 
avem inițiativa, să ne impu
nem punctul de vedere..."

Cîteva date despre Eintracht, 
în lunga sa existență, de 80 
de ani, clubul și-a riștigat un 
prestigiu binemeritat. Eintracht 
a cîștigat o dată campionatul 
țării (1959) și de două ori 
„Cupa" (1974 și 1975) și a dat

miercuri seară. Iată-le : STEA
UA : Iordache — Anghelini.
Agiu (FI. Marin), Sameș, Ni- 
țu — Dumitru, Stoica, lordă- 
nescu — M. Răducanu, Ad. 
Ionescu, Aelenei. F. C. NAN
TES : B. Demanes — Bossis, 
Michel, E. Trossero, Ayache — 
Muller, Tusseau, Rambiilon — 
V. Trossero, Pecout, Amisse.

Meciul (care va fi transmis 
la posturile noastre de radio)’ 
va începe la ora 21,30 (ora 
Bucureștiului) și va fi con
dus de o brigadă de arbitri 
din Țara Galilor, avîndu-1 la 
centru pe Ronald Bridges.

Studioul de televiziune va 
transmite, mîine, de la ora 15,30, 
înregistrarea meciului Steaua — 
Nantes.

cesar pentru revenirea echipei 
mele la adevărata ei valoare".

Pentru acest joc greu, antre
norul lui Leeds va introduce în 
linia de fundași pe masivul 
Hart (1,90 m), jucător suspen
dat în campionatul englez în 
ultimele etape și adus special; 
după rite am înțeles, pentru 
Cămătaru. Cînd am anunțat de 
„umbra" care i s-a pregătit, 
„vîrful" craiovean l-a studiat 
cu atenție pe Eart. mărturi
sind : „Nu mă sperie ! Mi se 
pare puțin lent, așa că sper să 
ciștig duelul cu el. Cred eă 
vom învinge cu 3—1".

Beldeanu se gindește însă la 
un „2—0 pentru noi". Dealtfel, 
apărarea craioveană e hotărîtă 
să nu primească gol, obiectiv 
dificil in fața jucătorilor en
glezi, foarte buni săritori și la._ 
ultimul antrenament. Atacul 
craiovean e decis să răzbune 
marile ratări de la Baia Mare, 
lucru nu tocmai facil în fața 
uriașului din poarta echipei 
Leeds, John Lukie (1,91 m).

Semnificativă în acest sens 
este ultima declarație a lui Va
lentin Stănescu: „Ca orice e- 
chipă britanică, Leeds este o 
mașină de fotbal, indiferent de 
locul din clasament. De aceea, 
noi trebuie să ne mobilizăm 
exemplar și să facem cel mai 
bun meci de pînă acum, prin- 
tr-un angajament total, psihio 
și fizic. în apărare și in atac".

La fluierul arbitrului italian 
Gianfranco Menegali, de la ora 
15, vor intra în teren, după 
toate probabilitățile, următoa
rele formații : UNIVERSITA
TEA : BoIOici — Negrilă, Tilî- 
hoi, Ștefănescu, Ungureanu — 
Bălăci, Beldeanu. Geolgău — 
Crișan, Cămătaru. Cirțu; LEEDS: 
Lukie — Hird, Stevenson, Hart,' 
Madley — Flynn. Trevor Cher
ry, Gray — Harris, Handkin, 
Curtis. i 

numeroși jucători echipei națio
nale. Internaționalii săi de azi 1 
sînt Neuberger, Korbel, Nickel 
și „veteranii" Grabowski (năs
cut în 1944) și Holzenbein 
(1946). Alături de ei, mai rețin 
atenția internaționalul austriac 
Pezzcy (1955) și sud-coreeanul 
Cha (1953). Antrenorul echipei 
este Friedel Rausch, în rirstă 
de 39 de ani. în ciuda palma
resului. adversara de azi a di- 
namoviștilor a trecut destul de 
greu de turul I al „Cupei

La meciul Dinamo — Ein
tracht Frankfurt vor avea ac
ces legitimațiile C.N.E.F.S. de 
culoare roșie, în piele, la tri
buna oficiala, gri, la tribuna 
0, |i verzi de ziariști (pen
tru masa presei sînt nece
sare tichete). Celelalte legi
timații eliberate de C.N.E.F.S. 
și C.M.B.E.F.S. nu sînt va
labile.

U.E.F.A." : 1—1 și 1-0 cu 
Aberdeen (Scoția), iar ultimele 
trei rezultate din campionat 
(1—4 cu Borusia Monchenglad- 
bach în deplasare ; 3—2 cu 
Hamburger S.V. și Bayem 
Munchen — acasă) ne arată și 
unele slăbiciuni ale apărării în 
comparație cu o eficacitate 
destul de bună, fapt confirmat 
și de golaverajul actual : 18—13. 
după 9 etape.

Eintracht a sosit aseară în 
Capitală, cu un avion al com
paniei Lufthansa. Formația pro
babilă : Fiink — Miiller, Neu
berger Pezzcy, Nachtweih — 
Lorant, Korbel, Borchers, Gra
bowski — Cha, Karger. Nu au 
făcut deplasarea Holzenbein și 
Nickel — accidentați. Partida, 
care va începe la ora 15 (și va fi 
televizată alternativ cu meciul 
de la Craiova), va fi condusă 
de o brigadă din Scoția, for
mată din I. M. D. Foote — A. 
Magunniglc și P. Watson.

S.UA
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ÎN MECI AMICAL 
DE HANDBAL FEMININ

Ia Sala sporturilor -din Sf. 
Gheorghe a avut loc un meci 
amical de handbal între echi
pele Rulmentul Brașov șl 
Csepel Budapesta. Victoria a 
revenit handbalistelor românce 
cu 19—13 (9—8). Printre marca
toare : Tai 6, Pătruț 4. Andrei
3 — de la Rulmentul ; Zsizsik 
6. Szabadti 3 — pentru Csepel.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA NOV1 SAD

După opt runde, in turneul 
international de șah de la Novi 
Sad conduc Florin Gheorghiu 
(România), Gheller și Sveșni- 
kov (ambii U.R.S.S.). cu 5 p șl 
cite o partidă întreruptă, ur
mați de Gligorici (Iugoslavia) 
— 41/, p (1), Kurajița (Iugo
slavia) 4’/i P, Beliavski (U.R.S.S.)
4 p (2). Knaak (R.D. Germană) 
3’/i p (2) etc.

în runda a 8-a, marele ma-

IIIRNEE DE CALIFICARE

MNIRU „CUPA CUPELOR"

LA POLO
Turneul de calificare pentru 

'„Cupa cupelor" la polo pe apă, 
desfășurat în orașul iugoslav 
Split, a fost cîștigat de forma
ția locală Posk — 6 p, urmată de 
echipele De Robben (Olanda) 
4 p, Topol ca ny (Cehoslovacia) 
— 2 p și Lambertseter (Norve
gia) — 0 p. Primele două cla
sate s-au calificat pentru grupa 
semifinală a competiției.

★
La Barcelona s-a desfășurat 

un alt turneu de calificare. 
Clasate pe primele două locuri, 
echipele Ferenevaros Budapesta 
și C’N Barcelona s-au calificat 
pentru grupele semifinale ale 
competiției. 

estru român Florin Gheorghiu 
a remizat cu marele maestru 
sovietic Efim Gheller, rezultat 
consemnat și în partida Farago 
— Kurajița. Gligorici l-a în
vins Pe Rajovici, Popovici a 
cîștigat La Deze, iar celelalte 
partide s-au întrerupt.

„INTERZONALUL* FEMININ 
DE LA AU CANTE

în turneul interzonal feminin 
de șah de la Alicante, după 3 
runde, în clasament conduce 
Gurieli și Ahmîlovskaia (am
bele din U.R.S.S.) cu cîte 3 
puncte, urmate de Lemaciko 
(Bulgaria) — 2*/i puncte. Ger
trude Baumstark (România), 
care în runda a 3-a a între
rupt cu avantaj la Steremberg, 
se află pe locul 9 cu */i p, o 
partidă întreruptă și una ami
na tă.

COMPORTĂRI MERITORII 
ALE POPICARILOR

• Selecționata sindicală mas
culină a țării noastre a susținut

PUGILIȘTII SE PREGĂTESC TEMEINIC
(Urmare din pag. I)

prilejul să-i vedem în ring pe 
toți fruntașii boxului din țara 
prietenă. Tocmai de aceea s-au 
luat măsuri ca pugiliștii noștri 
fruntași să se prezinte în 
cea mai bună formă la meciu
rile de la Rostock și Wismar. 
Dealtfel, pregătirile lotului sînt 
coordonate chiar de secretarul 
federației, Dumitru Ciobotaru. 
Echipa R. D. Germane cuprin
de boxeri foarte valoroși, ca 
Forster (cocoș), Nowakowski 
(semiușoară), Gcilich (semi- 
muscă), Gebauer (mijlocie), 
Baueh (semigrea), Kohnert și 
Fanghaenel (grea) sportivi 
greu de depășit. Dificultatea 
partidelor sporește și datorită 
faptului că doi dintre titularii 
noștri, Vasile Girgavu (mijlo
cie mică) și Florian Livadaru 
(semiușoară), sînt indisponibili 
și va trebui să-i înlocuim. Spe
răm, totuși, să alcătuim o for
mație puternică, cu pugiliști 
bine pregătiți, capabili să obți- 

două partide amicale la Buda
pesta, în compania reprezenta
tivei similare a Ungariei, în 
ambele jocuri, popicarii români 
au terminat victorioși : 2392 — 
2286 p d și 2580 — 241» p d 
(s-au jucat partide de 100 lovi
turi mixte).

• La competiția internațio
nală de la Gorlitz (R.D. Ger
mană). „Turneul Werner Se- 
clenbinder", Gheorghe Silvestru 
a ocupat locul 3 la individual 
cu 929 p d (a cîștigat K. Meis
sner — R.D.G. — cu 938). iar 
împreună cu Margareta Căti- 
neanu s-a clasat pe locul se
cund in proba de perechi mix
te cu 1376 p d. De menționat 
că în acest joc Cătineanu a ob
ținut un punctaj valoros, 445 
p d, stabilind un nou record 
al arenei pe care s-a jucat. 
Proba a revenit perechii K. 
Meissner — Edda Schumann 
(R.D.G.) — 1395 p d. La indi
vidual femei a cîștigat Margit 
Gabriel (R.D.G.) cu 441 p d, 
iar Margareta Cătineanu a ocu
pat locul 10 cu 409 p d.

nă rezultate cit mai bune în 
cele două întâlniri cu boxerii 
din R. D. Germană.

După încheierea antrenamen
tului, am cerut secretarului fe
derației, D. Ciobotaru, relații 
asupra formației ce va fi ali
niată în întâlnirile cu echipa 
R. D. Germane. Iată ce ne-a 
spus : „Fiind vorba de două 
meciuri, vor face deplasarea 15 
boxeri, la categoriile semimus- 
că, cocoș, semiușoară și grea 
fiind selecționați cîte doi spor
tivi. Echipa este următoarea : 
D. Șchiopu și S. Petrescu, D. 
Radu, T. Dinu și I. Panaite, 
Gh. Oțelea, P. Căpriceanu și V. 
Ioana, D. Ilie, I. Budușan, M. 
Sîrba, V. Silaghi, G. Donici, I- 
Cernat și T. Pîrjol“.

MANAGERUL RON GREENWOOD DESPRE PREZENTUL Șl VIITORUL

ȘCOALA DE A TLETISM DIN LENINGRAD
Tradițiile sportive ale Lenin

gradului stnt legate in special 
de atletism. Iar in această dis
ciplină, numele iul Viktor Ale
xeev, antrenorul lenlngrădean de 
renume, deține un Ioc aparte. Ei 
este fondatorul șl actualul con
ducător al unei cunoscute școli 
de atletism, de la al cărei start 
in activitate au trecut mai bine 
de patru decenii, o școală care 
a început să ființeze in anii '39 
in cartierul muncitoresc Viborg, 
unde Viktor Alexeev, rost lăcă
tuș și absolvent al unui curs de 
antrenori, șl-a reunit pe stadion 
primii elevi. An de an, numărul 
acestora a crescut și. odată cu 
aceasta, șl performanțele obținute 
de el în concursuri. Pentru ca 
astăzi, absolvenții școlii atletice 
Ienlngrădene să se minerească, 
pe drept, cu un bilanț remarca
bil : 16 medalii olimpice, «o de 
distincții in campionatele euro
pene, 244 titluri In campionate!» 
U.B.S.S.

Iată citeva din cele mal cunos
cute nume ale discipolilor lui 
Alexeev : aruncătoarele Galina 
Zibina, Tamara Tlșkevlcl, suro
rile Tamara șl Irina Press, sărl- 
toarea Valentina Suprunkova. 
Mulțl iubitori al sportului Ișl a- 
mlntesc de pasionantul duel o- 
llmpic dintre ienlngrădeanca Na- 
dejda Cijova și atleta din B.D.G., 
Margitta Gummel, a cărei victo
rie la Ciudad de Mexico a con
stituit una din marile surprize 
ale Olimpiadei ’63. Eleva iul 
Alexeev și-a luat revanșa abia 
după ce antrenorul ei l-a schim
bat radical tehnica aruncării 
greutății. Mai exact, Nadejda a 
trebuit să experimenteze șase 
noi variante de aruncare, ultima 
dovedindu-se cea mai eficientă. 
Cu aceasta, aruncătoarea sovie
tică șl-a ameliorat recordul mon
dial, iar la Milnchen a intrat in 
posesia medaliei olimpice de aur 
mult visate.

DERBYUL CAMPIONATULUI MONDIAL DE HANDBAL - JUNIOARE
BELGRAD, 23 (Agerpres). —

Turneul final al campionatului 
mondial de handbal pentru echi
pe de junioare a programat me
ciul derby dintre selecționata Iu
goslaviei, deținătoarea titlului, și 
formația U.B.S.S. Handbalistele 
sovietice au obtinut victoria cu 
scorul de 18—15 (9—5). Alte rezul
tate: Ungaria — Danemarca
18—IT; B.D. Germană — Franța 
29—9.

Cel de-al 50-lea record pe ta
bela performantelor supreme rea
lizate de elevii lui Alexeev a 
fost stabilit cu o săptămînă Îna
inte de Olimpiada de la Mont
real de aruncătorul de greutate 
Aleksandr Barlșnikov (21,33 m).
Un record mondial care încunu
na continue și îndelungate cău
tări în tehnica acestei dificile 
probe, Pirueta, care i-a uimit pe 
specialiști, oferea posibilități noi, 
mai raționale, de folosire a spa
țiului limitat al cercului din car» 
se aruncă greutatea.

Actualmente, Școala de atle
tism din Leningrad numără 509 
de elevi. De pe porțile ei au ie
șit insă, de-a lungul anilor, nu 
mat puțin de 20 000 de atleți, 
campioni și recordmani care au 
modificat adesea tabelele celor 
mal bune performante cu rezul
tate de răsunet. Multi dintre el 
stnt astăzi antrenori, urmînd pil
da lui Viktor Alexeev, excelentul 
lor pedagog și îndrumător.

TENISMENII ITALIENI, 
ÎN FORMĂ!

ROMA (Agerpres). Turneul 
internațional de tenis desfășu
rat la „Palatul sporturilor" din 
Roma s-a încheiat cu succesul 
italianului Adriano Panatta, 
care l-a întrecut în finală cu
6— 4, 2—6. 6—3 pe coechipierul 
său Coraddo Barazzutti. în se
mifinale, Panatta a dispus cu
7— 6, 6—3 de Sandy Mayer 
(S.U.A.), iar Barazzutti a reușit 
să-l învingă cu același scor 
(7-6. 6-3) pe jucătorul ame
rican John McEnroe.

înaintea ultimei zile de între
ceri, pe primul loc în clasament 
se află U.B.S.S. — 8 p, urmată 
de Ungaria — 6 p. R.D. Germană 
și Iugoslavia — cîte 5 p.

Rezultate înregistrate irj, turneul 
pentru locurile 7—12: Japonia — 
S.U.A. 31—14; Norvegia — R. F. 
Germania 11—6; Olanda — Austria 
9—5.

DE LA UN SPORT LA ALTUL
* In 1980 vor avea 

loc campionatele mon
diale feminine de at
letism pentru probele 
de 3009 * —
garduri 
gureazâ 
olimpic, 
minime 
pantelor 
(pentru 
59.0 s ' 
Cinci 
depus 
pentru 
ce stor 
originale.

$ Cu prilejul ulti
mului sau congres, 
Federația internațio
nala de scrima a vo
tat importanta decizie 
ca — după Jocurile 
Olimpice de la Mos
cova - finalele cam
pionatelor mondiale 
sâ se dispute prin e- 
liminâri directe pen
tru ultimii 8 calificați, 
evitîndu-se astfel su
părătoarele baraje. 
Publicul și ziariștii vor 
avea astfel o viziune 
mai claia a finalelor 
(de astâ-datâ, ca la 
tenis).

m și 400 m
— care nu fî- 
in programul 
Performanțele 

cerute partici- 
sînt: 9:10,0

3000 m) și 
(pentru 400 mg), 
federații și-au 

candidatura 
organizarea a- 

C.M. reduse și

a-

• In cursul acestei 
ierni, tuturor jucători* 
lor de hochei pe 
gheață sub 18 ani li 
se recomandă portul 
.căștii cu vizieră. De 
anul viitor, portul
cestor căști pentru 
juniori va deveni — 
potrivit hotărîrii fede
rației internaționale — 
obligatoriu.
• Prima ediție ofi

cializată a campiona
tului mondial feminin 
de schi fond pe 20 
k.i> va avea loc în 
1980, la Falun (Sue
dia) .

G Se vorbește 
introducerea probei de 
maraton feminin 
programul campiona
telor mondiale de at
letism din 1983. Proba 
feminină s-ar disputa 
pe același parcurs și 
concomitent cu cea 
masculină.
• Federația de spe

cialitate thailandezâ 
și-a depus candidatu
ra pentru organizarea 
celei de a 3-a ediții, 
din 1982, a campio
natelor mondiale de 
box.

de

în

• La ultimul sâu 
congres, Federația in
ternațională de schi a 
aprobat introducerea 
întrecerilor de sărituri 
pe echipe. De ase
menea, vor intra in 
sfera de interes a fo
rului 
schiul 
schiul pe iarbă.
• La Montreal, 

luna mai 1930, se 
sărbători 
halterofiliei, 
și a 60-a 
a Federației interna
ționale de haltere. 
Acțiunile festive vor 
avea loc cu prilejul 
campionatelor mon
diale de juniori.
• O asociație nor

dică pentru promova
rea rugbyului se stră
duiește să răspândeas
că acest sport in 
Scandinavia. In Sue
dia există deja 1800 
de jucători legitimați, 
în Danemarca sînt 12 
echipe de rugby șl... 
ceva mai puțina In 
Norvegia. Primii pași 
vor fi in curînd fâcuți 
în Finlanda.

internațional 
acrobatic >1

ta 
va 

centenarul 
precum 

aniversare

ECHIPEI ANGLIEI, UNA DINTRE ADVERSARELE FOTBALIȘTILOR ROMÂNI IN C.M.
Intr-un meci de campionat mai 
poți să ai momente de respiro, 
intr-unui internațional ești soli
citat permanent, 90 de minute. 
Sînt foarte mulțumit de rezulta
tele echipei „under 21u (pe care 
o văd calif icindu-se in finala
C.E.) și de colaborarea cu clu
burile. Am căutat să selcc : 
jucători inteligenți, abili, cu de
prinderi tehnice bine formate, 
capabili să rezolve ambele fațete 
ale jocului, atacul și apărarea, 
pentru ca ei să se poată încadra 
repede sistemului preconizat, in- 
trucît nu-i avem prea mult timp 
la dispoziție la lot, niciodată mai 
mult de 2—3 zile. îmi place să 
folosesc fotbaliști cu registru tac
tic larg, ca Barnes. Coppel, Rix, 
dar toți selecționabilii apreciază 
actualul nostru sistem de joc ba
zat pe un elastic 4—2—4, cu ac
cent pe ofensivă. Este foarte im
portant să dezvolți un nucleu al 
echipei, schimbările nevizind mal 
mult de două sau trei posturi^ 
și acestea treptat. Am fost chiar 
criticat pentru Imobilism in se
lecție, dar consider că obișnuința 
cu jocul coechipierilor este o co
moară a unei formații. La cam
pionatul mondial o să ne gindim 
mai mult după cel european, în 
al cărui turneu final sper să e- 
voluăm cu succes. în orice caz, 
in prima reprezentativă se 
produce schimbări in cei doi 
care ne despart de C.M. 
Spania, cu timpul găsindusi 
cui în echipă noi jucători 
selecționata B șf din cea de 
neret. Nu știm exact cine, __
știm cu precizie că vom căuta 
fotbaliști de tipul lui Viv An
derson. Sansom, Woodcock. Totul 
este să confirmi în timp, nu să 
realizezi un hat-trick într-o sim- 
bătă 1“ (— p. sl. —)

• Calificarea în turneul final al C.E., un imperativ al momentului 
pentru cei mai buni fotbaliști englezi • O chestiune vitala - 
pepiniera primei garnituri • „Am nevoie de jucători cu registru 
tactic larg, pentru câ la lot nu-i am pe selecționabili mai mult de 
2-3 zile1
confirmi in

• Trebuie să oi im nucleu ai echipei • „Totul este să 
un hat-trick intr-o simbătătimp, nu sâ realizezi

lui Don Revie la 
echipei Angliei, Ron 
a adus în cei doi

Urmindu-i 
conducerea 
Greenwood _ ------
ani, așa cum scrie revista „World 
Soccer*4, „un nou spirit de în
drăzneală in jocul reprezentativei, 
optimism în locul precauției și 
neîncrederii, un mod stenic de 
abordare a jocului*4. Șl faptul că, 
din 20 de partide, echipa Angliei 
— avîndu-l manager pe Ron 
Greenwood — n-a pierdut de cit 
două subliniază cifric această ca
racteristică pozitivă.

Cum vede Ron Greenwood pre
zentul și viitorul echipei pe care 
o pregătește, una din adversarele 
reprezentativei României în pre
liminariile C.M. 1982 ? Iată răs
punsul reputatului tehnician :

„Sezonul actual are o mare 
importanță pentru echipa Angliei, 
întrucit noi trebuie să ne cali
ficăm în faza finală a campio
natului european. Este vorba de 
un imperativ, pentru că eu con
sider că jucătorilor trebuie să li 
se ofere un prilej de a evolua 
într-o competiție de înalt nivel. 
Noi avem mulți fotbaliști foarte

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX > S-au încheiat întrece

rile turneului de la Tampere 
(Finlanda). Printre învingători 
s-au numărat, englezul Gilbody 
(cat. muscă), bulgarul Anghelov 
(cat. mijlocie), finlandezul Ka- 
islama (cat. pană) și Richard 
Nowakowski (R. D. Germană) 
învingător la cat. semiușoară.

BASCHET 0 La Novi Sad, în 
meci amical masculin. selec
ționata orașului Moscova a 
dispus de formația tocală Vojvo- 
dlna cu 103—101 (51—57), avîndu-1

buni care n-au avut ocazia sd 
joace intr-un asemenea turneu de 
importanță majoră : Clemence, 
Keegan, Broocking... Cum poți 
afirma că cineva are clasă mon
dială dacă el nu s-a confruntat 
la un asemenea nivel ? Iată de 
ce îmi pare râu că un aii jucă
tor, Liana Brady, de la Arsenal 
— ca să mai dau un singur e- 
xemplu — nu are in fotbalul ir
landez o asemenea platformă de 
afirmare printre cei mai buni din 
lume. Fără a fi pe deplin mulțu
mit de munca mea, pot spune că 
am făcut ceva progrese, in spe
cial în procesul creșterii și pro
movării selecționabihlor. Am in
trodus, de pildă, meciuri * pentru 
selecționata secundă și va trebui 
să continuăm pe această linie, 
căci pepiniera primei garnituri 
constituie o chestiune vitală. E- 
chipa de juniori este condusă de 
John Cartwright, cea de tineret 
„under 21* de Dave Sexton, se
lecționata B de Bobby Robson, 
toți ajutați de antrenorii Venables 
și Howe. Eu lucrez împreună cu 
secunzii Bill Taylor și Geoff 
Hurst. Dar toți muncim după a- 
ceeași concepție, scopul celorlalte 
selecționate fiind acela de a fur
niza jucători primei reprezenta
tive, pe baza confruntării cu fot
balul internațional. Pentru că este 
o mare diferență între meciurile 
de ligă și cele internaționale.

vor 
ani 
clin 
lo— 
din 
ti- 

dar

ca principal realizator pe Evgheni 
Ovalenko (25 puncte).

CICLISM • înaintea ultimelor 
24 de ore, în „Cursa de șase zile*4 
de la Dortmund, pe primul loc 
al clasamentului a trecut cuplul 
Danny ci ark (Australia) — Horst 
Schtitz (R.F. Germania), cu 142 p.

HANDBAL O Competiția mas
culină desfășurată în Danemarca 
s-a încheiat în orașul Randers cu 
victoria selecționatei Iugoslaviei 
4 p, urmată de echipele R.F. Ger
mania — 4 p. Danemarcei șl

Programul cultural al celei de-a 22-a ediții a J.O. de vară de la 
Moscova va cuprinde sute de spectacole de balet și de operă, con
certe, spectacole de circ ce vor putea fi vizionate de peste 3 milioane 
«e persoane. De peste hotare și-au anunțat participarea orchestra 
Simfonică din Londra, ansamblul polonez de dansuri Mazowsze, orches
tra italiană de cameră „Virtuoși dl Roma* și alte colective artistice.

Cehoslovaciei — cite 1 p. în ul
tima zi a turneului: Cehoslova
cia — Iugoslavia 19—18 (11—8);
R.F. Germania — Danemarca 
1»—18 (8—9).

TENIS • Primele partide din 
turneul de la Tokio:
Clerc 6—4. _ ___
Wiikison 7—5, 6—4 • In primul 
tur al turneului de la Viena, Fi- 
bak l-a eliminat cu 6—0, 6—7, 
6—2 pe Manson, iar Meiler a dis
pus cu 1—6, 7—5. 6—3 de Tom 
Gullikson • In turneul feminin 
de la Olsmar (Florida), Chris E- 
vert a învins-o cu 6—1, 6—2 pe 
compatrioata sa Peanut Louie, 
iar Kerry Reid a dispus cu 4—6, 
6—4, 6—2 de Bettina Bunge.

Tir • cu prilejul unui concurs 
de tir cu arcul, desfășurat la Taș- 
kent, Natalia. Butuzova (U.R.S.S.) 
a stabilit un nou record mondial 
de la distanța de 50 m, cu 330 p 
(v.r. — 329 p aparținea compa
trioatei sale Ketevan Losaberidze).

Grant —
6—1; Dibley — Tim

ȘTIRI • REZULTATE
• Finala „Cupei intercontinen

tale" se va disputa intre echipa 
Olimpia Asuncion (Paraguay). 
cîștigătoarea „Cupei campionilor 
Americil de Sud54, și Malmo F.F., 
finalista „Cupei campionilor eu- 
ropeni**. Prima manșă se va des
fășura la 18 noiembrie la Malmd, 
meciul retur urmînd să aibă loc 
în luna februarie a anului viitor 
la Asuncion.

Deținătoarea „Cupei campioni
lor europeni*4 este Nottingham 
Forest, dar conducerea clubului 
englez a anunțat 
de calendar, nu 
la această finală.
• De la sediul 

ne s-a anunțat

că, din motive 
poate participa

UnlunLi europe- 
că tragerea la

sorți a meciurilor din optimHo 
de finală (turul III) ale „Cupei 
U.E.F.A.* va avea ioc la Ziirich 
în ziua de 9 noiembrie. Jocurile 
tur se vor disputa la 28 noiem
brie, iar partidele retur sînt 
programate la 12 decembrie.
• La Nairobi, în meci tur pen

tru „Cupa Cupelor Africii", echi
pa Gor Mahia (Kenya) a învins 
cu 1—6 (0—0) formația Horoya 
din Guineea.
• In continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde în Anglia, se
lecționata Noii Zeelande a jucat 
cu Norwich City, din prima ligă 
a campionatului. Gazdele au ter
minat învingătoare cu 5—0 (1—0).
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