
PLENARA CONSILIULUI
NATIONAL PENTRU»

EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORI 
tivă prin traducerea in viață a 
Programului de dezvoltare a 
activității de educați* fizică ți 
sport pe periooda 1978-1980 
aprobat do Comitetul Politic 
Executiv al C.G al P.C.IL, a 
prețioaselor indicații date de 
dumneavoastră, stimate ți iubi
te tovarățe Nicolae Ceaușescu. 
Vă raportăm, cu acest prilej, 
că prin organizarea competi
ției sportive naționale „Dacia- 
da" s-au înregistrat realizări 
însemnate in extinderea carac
terului de masă al educației 
fizice ți sportului, la această 
competiție participind anual 
circa o pătrime din populația 
țârii. Sportivii noțtri au obți
nut in acești ani noi victorii 
ta competițiile internaționale 
de prestigiu. Sintem însă con- 
țtienți că dispunem de posibi
lități muft mai mari pentru ri
dicarea nivelului general 
sportului de masă ți de 
formanță.

Participanții ta plenară, 
primind voința întregului

docu- 
Xll-lea

fost 
Emil 

Comi-

9
Luni s-au desfășurat in Ca

pitală lucrările plenarei Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport consacrate 
dezbaterii proiectelor 
mentelor Congresului al 
al partidului.

Lucrările plenarei au 
conduse de tovarășul 
Drăgănescu, membru al 
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., ministrul sportului ți 
turismului, președintele Consi
liului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport.

ta raport, in luările de cu- 
vint și în rezoluția adoptată 
de plenară a fost exprimată 
deplina adeziune a sportivilor 
ți întregului activ al mișcârti 
sportive, față de proiectele do
cumentelor programatice ale 
Congresului al Xll-lea al P.C.R., 
față de întreaga politica inter
nă și externă a partidului și 
statului nostru. Participanții au 
relevat contribuția hotâritoaro 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la elaborarea ți 
fundamentarea acestor docu
mente, care asigură înfăptuirea 
In continuare a Programului 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate ți înaintare a României 
spre comunism. Dînd glas sen
timentelor de stimă ți fierbinte 
recunoștință pentru activitatea 
neobosită a secretarului ge
neral al partidului dedicată 
prosperității patriei, creșterii 
bunăstării poporului, promo
vării păcii și securității in lu
me, participanții au subliniat 
că toți cei ce activează in do
meniul educației fizice și spor
tului, susțin cu însuflețire pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cel mai iubit fiu al 
poporului, să fie reales la 
Congresul al Xll-lea în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului.

ta încheierea lucrărilor ple
narei. participanții au adresat 
o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
in care se spune : Bilanțul din 
ultimii ani este o confirmare 
grăitoare a eficienței manifes
tate în întreaga mișcare spor-
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pentru Educație Fizică și Sport, 
întrunită la București In ziua 
de 29 octombrie 1979, a dezbă
tut și examinai intr-un spirit 
de inaltă responsabilitate co
munistă proiectele documente
lor Congresului al Xll-lea «l 
Partidului Comunist Român, 
îndatoririle desprinse din con
ținutul acestor documente pro
gramatice ce revin organizați
ilor sportive pentru ridicarea 
întregii activități de educație 
fizică și sport pe o treaptă ca
litativ superioară și Îndeplini
rea sarcinilor în acest domeniu 
la nivelul cerințelor puse de 
partid.

Plenara își exprimă adeziu
nea deplină la proiectele de 
documente ale Congresului al 
XILlea, de excepțională impor
tanță pentru desăvîrșirea edi
ficării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și Înaintare 
a României spre comunism, 
precum și hotărirea fermă a 
sportivilor, a întregului activ 
al mișcării sportive de a parti
cipa la înfăptuirea neabătută a 
hotărîrllor pe care le va adop
ta Congresul al Xn-lea al 
partidului.

Totodată, participanții la ple
nară. exprimînd gindurile Și 
sentimentele tuturor sportivilor, 
ale întregului activ sportiv, 
și-au manifestat adincul res
pect, deosebita stimă și recu
noștință față de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, dînd 
o inaltă apreciere contribuției 
sale Ia elaborarea și funda
mentarea documentelor ce vor 
fi supuse dezbaterii șl aprobă
rii Congresului partidului, apor
tului hotăritor al secretarului 
general al partidului la progre
sul impetuos economico-soclal 
a! întregii țări, pe calea socia
lismului și comunismului, la 
creșterea prestigiului României 
socialiste in lume.

Programului do dezvoltare

al 
per-

ex- 
activ 

al mițcării sportive, iți mani
festă hotărirea fermă de a 
munci pentru transpimerea in 
viață a indicațiilor dumnea
voastră, a sarcinilor ce ne re
vin din documentele 
pentru îmbunătățirea 
(rolă ți ridicarea ta un

de partid, 
substan- 
i nivel 

calitativ superior a întregii ac
tivități de educație fizică ți 
sport, al sportului de masă ți 
de performanță, pentru inte
grarea tot mai deplină a aces
tora în ansamblul muncii edu
cative ți crețlerea aportului lot 
la dezvoltarea multilaterală a 
personalității umane ți întărirea 
sănătății poporului, de a ac
ționa cu întreaga capacitate 
ți răspundere ca la apropiatele 
Jocuri Olimpice din anul 1930 
România să fie reprezentată 
cu cinste ți demnitate,

Ne angajăm, ta fața condu
cerii partidului, a dumnea
voastră, mult stimate tovarățe 
Nicolae Ceauțescu, să facem 
totul, fiecare la locurile noas
tre de muncă, pentru înfăptui
rea obiectivelor ce vor fi a- 
probate de Congresul al Xll- 
lea al partidului.

Proiectul de Directive și oe- 
lelalte documente reflectă «u 
program grandios de muncă 
pentru ereșterea substanțială a 
calității activității ta toate do
meniile, pentru sporirea consi
derabilă a eficienței eoonomlce- 
sociale. pentru ridicarea bună
stării materiale și spirituale a 
întregului popor, pentru intra
rea României socialiste Intr-o 
nouă etapă, superioară, a dez
voltării sale.

Orientările fundamentale ți 
obiectivele Congresului al 
xn-lea, menite să asigure în
făptuirea ta continuare a pre
vederilor Programului partidu
lui, deschid noi și minunate 
perspective dezvoltării Româ
niei socialiste. în pas cu cele 
mai noi cuceriri ale civilizației 
moderne, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a gradului, 
de bunăstare și progres al po
porului, pentru Întărirea Inde
pendenței Șl suveranității pa
triei noastre socialiste.

Documentele programatice 
ale Congresului atestă eu pute
re continuitatea și consecvența 
eu care partidul, secretarul său 
generat tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. acționează pentru 
dezvoltare* armonioasă a în
tregii societăți, asigurarea creș
terii in ritm înalt a economiei 
naționale, realizarea echilibru
lui corespunzător intre diferite 
ramuri și sectoare de activitate, 
amplasarea judicioasă a for
țelor de producție pe teritoriul 
țării, înflorirea și mai puterni
că a științei, invățămintului. 
culturii, adincirea democrației 
și afirmarea plenară a perso
nalității umane.

Dînd glas sentimentelor 
de adincă stimă și fierbin
te recunoștință ale între
gului activ al mișcării spor
tive față de tovarășul
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Azi, în săli Floreasca, îi cadrai Cupei cupelor,

MECIUL STEAUA - ECZACIBASI ISTANBUL INAUGUREAZĂ
SEZONUL BASCHETBALISTIC INEERNATIONAL

Costel Cernat. de la care se 
așteaptă să-și confirme ți ai- 

tăzi calitatea de coșgeter.

înaintea meciului de miine cu echipa Iugoslaviei

ESCALA DE 0 ZI LA BELGRAD A FOTBAUȘTILOR NOȘTRI
BELGRAD, 29 (prin telefon). 

In drumul ei spre Kossovska 
Mitrovița, locul de desfășura
re a medului cu Iugoslavia din 
preliminariile campionatului 
european, echipa de fotbal a 
României a făcut o escală de

Nîeolae Ceaușescu, secre
tarul general al partidului, 
președintele României, 
pentru activitatea sa neo
bosită și contribuția ine
stimabilă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului 
și statului, plenara Consi
liului Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, în 
numele sportivilor, al în
tregului activ al mișcării 
sportive, își exprimă adîn- 
ca satisfacție și își mani
festă totala adeziune la 
hotărirea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 4-5 iulie 1979 
ca, în cadrul conferințelor 
județene de partid ce vor 
avea loc în pregătirea 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU să 
fie propus pentru înalta 
funcție de secretar general 
ai partidului.

Hotărirea noastră reprezintă 
expresia înaltei aprecieri a ca
lităților de conducător politic 
și bm de stat ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. militant de 
seamă al mișcării comuniste și 
proeminentă personalitate a 
vieții politice internaționale, 
care și-a pus din fragedă tine
rețe întreaga viață și activita
te în slujba fericirii poporului 
și înfloririi patriei noastre, a 
cauzei generale a socialismului 
șl comunismului, a făuririi unei 
lumi mai drepte și mai bune.

(Continuare în pap a <-a)
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Baschetul bucu- 
reștean își inau
gurează sezonul 
internațional pe 
teren propriu prin 
meciul care se 
desfășoară astăzi, 
de la ora 17,15. în 
sala Floreasca, în
tre echipele Stea
ua și Eczacibasi 
Istanbul, ta cadrul 
primului tur al 
Cupei cupelor (în 
deschidere și ta 
pauza Întâlnirii 
vor avea loc de
monstrații de ml- 
nibaschet). Repre
zentanta țării noas
tre este acreditată 
cu rezultate bune 
obținute ta Capi
tală (din năeate, 
nu șl ta deplasa
re), iar la
sa participare 
diția 1976—1977 
Cupei cupelor) 
eliminat, tot
primul tur. o for- 

Turcia, Beșiktas Is-

ultima 
(e- 

a 
a 

ta

mație din 
tanbul (susținînd al doilea joc 
ta deplasare). Partenera de ta-

10 ore în capitala țării vecine 
fi prietene, de unde transmitem 
primele informații despre par
tida de miercuri. De aid, 
„tricolorii" își vor continua că
lătoria abia seara, la ora 23, 
cu avionul, la Priștina, urmi nd 
să sosească la destinație după 
miezul nopții.

La ora la care telefonăm, 
fotbaliștii români se află ta 
holul hotelului „Slavia", gata 
echipați pentru antrenamentul 
care va avea loc pe stadionul 
lui O.F.K. Beograd. Sînt In to
tal 18 Jucători : Cristian. Bucu 
— portari | TUlhoi, Sameș, Ste- 
făneac*. Nicolae, Munteanu n. 
Koller — fundași ; Dinu. B6- 
15nl, Augustin. Mulțescu — 
mijlocași î M. Răducanu, Cri- 
șan, Bălăci și Cîrțu — înain
tași.

De vineri plnă duminică, la Cluj-Napoca

FINALA CAMPIONATULUI
MASCULIN DE GIMNASTICA

La feminin „Cupa României"
Necesitatea asigurării unul 

program competițional interna
țional adecvat 
reprezentative 
gimnastică a 
campionatului 
mată pentru _____
săptămini, la Deva, să fie ami- 
nată. în aceste condiții, com
petiția * fost Înlocuită cu 
„Cupa României", la care vor 
lua parte cele mai bune gim
naste dta întreaga țară, care 
vor 
mai

echipei noastre 
feminine de 

făcut ca finala 
intern, progra- 

sfîrșitul acestei

prezenta, bineînțeles, nu- 
exerclțiile liber alese. 

r

I
I
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Citifi în paginile 2-3
Prima Balcaniadă de handbal (seniori) incepe vineri 
in Iugoslavia

„Europenele ți... campionatul" (comentariu după etapa 
a Xll-a a Diviziei A la fotbal)

Campionate, competiții.

trecere de azi, echipa clubului 
Eczacibasi, 
tabLlă, ta _ 
prezența unor baschetbalist!

se anunță redu- 
primul rind prin 

cu

k\\\\\\\\\\\\T

ECHIPELE

Si ya va |

STEAUA ECZACIBASI

4. Ermuracho 1,99 4 Branridti 1,94
1 Notei fachi 1,82 5 Ercin 1,92
9 Zdrenghea 1,92 6 Guler 1.88
7 Ta râu 1,« 7 Sari 1.87
1 Pîrfu 1.M 8 Tuncer 1,92
• Comat 1,99 9 Tu ram 2,11

19 Câpuțan 1,* 10 Tanroglu 1.30
11 Opfitaru 2,09 11 BOyukbayran
11 Cîmpoami 2,02 1.91
13 Oczolak 2,00 13 Aydan 2,02
14 Brânlfteami 1.88

2.04
14 Hawgier 2,02

1.8715 V. Ion 15 Baril
Medio do talie : Media de talie :

1.957 m 1.934 m
Antrenori : M. Ne- Antrenor : Aydan
def și Al. Fodoc

Arbitri : S. Szecsi (Ungaria) fi 
I. Go log a nov (Bulgaria) ; comisar 
F.I.B.A. : O. Beiosevicl (Iugoslavia).

talie impresionantă, printre 
care și nord-americanul Ron 
Hawgier. Avem, însă, încre
dere în capacitatea de luptă a 
echipei Steaua.

• LOCUL LUI CĂMĂTARU 
(INDISPONIBIL) VA FI LUAT 
DE M. RĂDUCANU • O 
NOUA LINIE MEDIANA : 
DINU, BOLONI, MULȚESCU
• LOTUL IUGOSLAV SE 

PREGĂTEȘTE LA PRIȘTINA

Cum se vede, pentru a com
pleta locul liber lăsat de Că- 
mătaru (devenit și el indisponi
bil) și avind de ales între FI. 
Grigore șl Cîrțu. antrenorii C. 
Cemăianu șl V. Si&nculesea au 
optat pentru cel din urmi, al

(Continuare în pas. 2-3)

campiona- 
individual 
fi prezen- 
mai bune 
Steaua Șl

A fost menținut, în schimb, 
pentru aceleași date 
tul masculin, atit la 
eît și pe echipe. Vor 
te ta concurs cele 
formații, între care __ ___ .
Dinamo, precum și cei mat 
buni gimnaști din țară. Dan 
Grecu, Kurt Szilier, Sorin Ce- 
poi, Ion Checicheș și alții.

Campionatul masculin dt șl 
,,Cupa României" la feminta 
sînt programate în zilele de 
2—4 noiembrie la Cluj-Napoca.

I
I



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
A. BELLU A CiȘTIGAT „CUPA SIDERURGISTUL" 

LA AUTOMOBILISM
Hunedoara a găzduit un intere

sant concurs’ automobilistic : în
trecerea de viteză pe circuit do
tată cu „Cupa Siderurgistul“, de 
fapt a cincea ți ultima etapă a 
campionatului republican in a- 
eest gen de Curse. La start s-au 
prezentat 57 de concurenți, din 
t echipe de cluburi și asociații 
din țară, care au oferit celor 
prezenți (...și au fost zeci de 
Inii !) dispute îndîrjite, pe o vre
me excelentă și în condiții de 
concurs foarte bune.

In legătură cu întrecerea, în 
general, se cuvin menționate în 
mod special reușita alergătorului 
Andrei Bellu de la I.A. Dacia Pi
tești, care și-a adjudecat defini
tiv cupa pusă în joc, întrucît a 
«ucerit-o pentru a doua oară 
•onsecutiv, precum șl cea a ti
nerei formații a Politehnicii Bucu
rești (antrenor : Marin Dumitres-

cu), care a cucerit locul I pe e- 
chlpe, înaintea altor formații mal 
rutinate.

Rezultate tehnice : el. pînă la 
1300 cmc — 1. L. Moldovan (CSU 
Brașov). 2. D. Banca (I.A. Dacia), 
3. P. Ioan (A.C.R. Caraș) ; d. 
peste 1300 cmc — 1. P. Hogea 
(LT.A. Timiș), 2. s. Alexandrescu 
(A.C.R. Timiș) ; cl. Dacia, gr. 1
— 1. R. Dumitrescu (Politehnica 
Buc.), 2. M. Alexandrescu (Poli
tehnica Buc.), 3. L. Ballnt (C.S.U. 
Brașov) ; cl. Dacia 1300, gr. a 2-a
— 1. A. Gheleșel (INMT Buc.), 
2. C. Bercea (I.T.A. Timiș), 3. H. 
Potche (I.T.A. Timiș) ; cl. Dacia 
1300, gr. a 5-a — 1. A. Bellu, 2. 
V. Hirschvogel (I.T.A. Caraș), 3. 
C. Gherghel (INMT Buc.) ; echi
pe : 1. C.S.U. Politehnica Bucu
rești, 2. LT.A. Caraș, 3. CJ5.U. 
Brașov.

lăți). T. Chițiga (de la oaspeți). 
(T. SIRIOPOL — coresp.).

Alte rezultate :
SEL. BIHOR — METALUL 

BOCȘA 6—5.
S. C. BACAU — SEL. PRAHO-

VA-D1MEOVFTA 6—5.
LITORAL MANGALIA — B. C. 

TULCEA 9—2.
METALUL DROBETA TR. SE

VERIN — MUSCELUL CIMPL- 
LUNG 3—7.

CONCURSURI CICLISTE IN CAPITALĂ

LA ZI, IN ACTIVITATEA INTERNA A BASCHETULUI
• După jocurile etapei a tre- 

ia, clasamentul Diviziei A la bas
chet masculin se prezintă astfel :

șov — I.C.E.D. la 6—7 noiembrie, 
Politehnica Iași — Dinamo Bucu
rești la 4—5 decembrie.

1. DINAMO 
B.
2.
4.
B.
€.
T.
8.
9.

Buc.

».
11.
12.

Steaua 
Farul
Rapid 
I.C.E.D.
C.S.U. Brașov 
„U« Cluj-Nap. 
C.S.U. Galați 
Politehnica 
C.S.Ș. 2 Buc. 
Dinamo Oradea 
Politehnica Iași 
C.S.U. Sibiu

C C 0 664-361 12
660 578-401 12
6
6
6
6
6
6

5
4
3
3
2
2

1
2
3
3
4
4

470-410 
430-407 
463-454 
509-564
422-449
444-481

11
10

2
9
8
8

c 
s 
s 
c

2
2
1
0

4
4
5

C

458-518 
382-534 
471-533 
388-545

8
8
7
4

formată din• O selecționată
Jucători ai echipelor C.S.U. Bra
șov și Politehnica Iași va lua 
parte, între 15 șl 18 noiembrie, 
fa un turneu studențesc care se 
va desfășura în Cehoslovacia. 
Din acest motiv, meciurile pe 
eare echipele respective trebuiau 
aă le susțină la 17—18 noiembrie 
Vor avea loc astfel : C.S.U. Bra-

MARE INTERES IN JURUL GALELOR DISPUTATE 
F. R. BOX"

arte. Din lupta lor a rezultat

• Rezultatele din Divizia B de 
tineret : masculin : Urbis — 
ința Ploiești 105—81 (59-41), 
păți București — Comerțul 
,, Bolyai44 Tg. Mureș 81—76 
43), A. S. Armata Bacău — 
mia Craiova 85—70 (36—32), 
versitatea II Cluj-Napoca — Au
tomatica București 79—68 (42—30), 
Universitatea Timișoara — Rapid 
n București 106—74 (52-43), Vo
ința Timișoara — C.S.Ș. Satu 
Mare 78—62 (37—36) ; feminin :
Centrul școlar de baschet Bucu
rești — C.F.R. Craiova 97—27 (47— 
13). Precizia Săcele — Voința 
Reghin 43—55 (16—29), Metalul
Salonta — C.S.Ș. Deva 74—54 (33— 
23), Politehnica C.S.Ș. 2 n Bucu
rești — Confecția Călărași 62—31 
(23—14). Corespondenți : I. Ian- 
cu, Nic. Ștefan, D. Daniel, O. 
Gutu, V. Secăreanu, Fr. Darvasl, 
I. Timuc, M. Radu, C. Crețu.

ȘU- 
Car- 

lic.

Unl-

IN „CUPA
Etapa a III-a a „Cupei F. R. 

Box" a avut o desfășurare in
teresantă și a fost urmărită de 
tm număr mare de spectatori. 
Dintre partidele disputate, să 
subliniem faptul că B. C. Brăila 
a întrecut Metalul București rea- 
Bzînd un scor mult mai catego
ric decît se anticipa. în rest, re
zultate normale. Iată cîteva a- 
tnănunte :

RAPID BUCUREȘTI — SELEC
ȚIONATA JUD. TIMIȘ 8—3. Des
fășurată în sala I.S.B. din str. 
Derzei, întîlnirea a avut un de
but surprinzător, prin aceea că 
•echipa oaspete nu a avut repre
zentant la categoria semlmuscă 1 
Neașteptată această absență, mai 
ales nrin faptul că nu este vorba 
de echipa unei secții de club, M de 
o selecționată județeană. La mus- 
eă, flnallstul campionatelor na
ționale, rapidistul Gheorghe 
Brumă a avut în Dumitru Bujan
că un adversar redutabil, care a 
luptat curajos fără să se lase in
fluențat 
Iul său. 
«îștlgat, 
nat însă 
furi din 
inai scund pe eare, în mod nor
mal. ar fi trebuit să-1 țină la dis
tanță cu alonja sa respectabilă. 
Antrenorul Luca Romano trebuie 
să se preocupe _ ______ 1___
grijă de talentatul său elev care 
dispune de calitățile necesare 
pentru a deveni un boxer redu
tabil. „Cocoșii" Dumitru V o in es
eu (Timiș) șl Vasile Stancu au 
©ferit, timp de două reprize, o 
penibilă ..mimare" a unul med 
de box. El s-au menajat redproc, 
s-au făcut că lovesc, dar au ni
merit numai In antebrațe șl în 
blocaje spre amuzamentul publi
cului eare-i îndemna la un box 
adevărat. A surprins și neinter
venția arbitrului de ring care, 
probabil, a luat drept bun ceea 
ee făceau între corzi ceî doi com
batanți.

Un med frumos, în schimb, la 
categoria ușoară. Rapidistul 
Gheorghe Vasile, un pugilist cu 
lovituri extrem de puternice, a 
întftnît în ttnărul Gheorghe Pîr- 
vănescu un. boxer calm, stăpîn 
pe mijloacele tehnice ale nobilei

____ __________ ___ . o 
partidă dinamică, de bună valoa
re, în care cîștig de cauză au 
avut cunoștințele superioare ale 
timișoreanului. La mijlocie mică, 
tînărul Marcel Surubaru, care 
ne-a lăsat o frumoasă impresie 
la turneul final al campionatelor 
naționale ale seniorilor, a evoluat 
reținut, fricos în fața rutinatului 
Cornel Hodut. REZULTATE 
TEHNICE, în ordinea categorii
lor, primii sînt rapidiștii : R. 
Nedelcu c. neprez., Gh. Brumă 
b.p. D. Bujancă, V. Stancu p.p. 
D. Voinescu, V. Duchln b.p. I. 
Plțurcă, V. Moraru b.ab. 1 T. 
Chelaru, Gh. Vasile p.p. Gh. Pîr- 
vănescu, Gh. Di cu, p.ab. 2. M. 
Ciobotaru, C. Hoduț b.p. M. Șu- 

. Popa b.p. A. Stana, 
b.ab. 2 C. Ghinlță, V.

rubaru, ■ M.
C. Florea 1____ _ — ____ . ,
Viorel b. k.o. 1 T.Boldiș._ Scor 
final 8—3 
rești.

pentru Rapid Bucu-

de renumele adversaru- 
Pînă la urmă Brumă a 
pe merit. El a recepțlo- 
nepermis de multe lovi- 
Dartea unul boxer mult

cu mal multă

- Paul 1OVAN
BOX CLUB BRAILA — META

LUL BUCUREȘTI «—3. Desfășu
rată în sala Polivalentă din Brăi
la tntilnirea a corespuns doar In 
parte, datorită, în special, evolu
ției neconcludente a pugiliștnor 
oaspeți de la care se așteptau 
prestații pe măsura reputației 
elubului bucureștean. REZULTA
TE TEHNICE, primii sînt boxerii 
brăllenl : B. Baes b.ab. 1 A. 
Stancu, N. Schlopu b.p. M. Vlșan, 
G. Negolță b.o. St. Bălatu, I. 
Dnță p.p. St. Dlnică, G. Roșea 
b.p. Șt. Mihai, S. F. r‘~* 
M. Stamatescu, N. Nlchitov
M. Teofil, “ — ‘ ’ -
N. Mocanu. N.--------- -------- _
Stere, Al. Mircea p.p. M. Pascal, 
C. DVInniu b.ab. 1 I. Cojocaru. 
(Gr. RXZU — coresp.).

BOX CLUB GALAȚI — 8 EL. 
VR AN CEA-SUCEAVA 9—2. Spor
tivii gălățeni, la eirma cărora a 
revenit antrenorul emerit Petre 
Mlhai. au obținut o victorie ca
tegorică în fața puglHștllor din 
cele două Județe Vrancea — Su
ceava. A surprins neprezentarea 
de către echipa gazdă a boxeru
lui de categorie semlmuscă. Cei 
mal buni sportivi ai reuniunii au 
fost N. Stoenescu. D. Bute. P. 
Xstrate și C. Chlracu (B. C. Gu-

C.

Dima p.p. 
L? b.p.

Ciochină b.ab. 2 
Rădan b.ab 2 P.

BAVARI DIN NOU VICTORIOS

H I P I S M- £ , -

Deși programul reuniunii des
fășurată duminică dimineața pre
zenta garanția unul spectacol de 
calitate (concurenți valoroși, han
dicapuri judicios in tocmitei, nu
mărul celor prezențl pe hipodro
mul din Ploiești a fost, din nou, 
destul de mic. Se pare că unele 
^aspecte” (ca să nu spunem alt
fel) înregistrate în ultimul timp 
(performanțe contradictorii, eote 
surprinzător de mici, lipsă d« 
fermitate din partea arbitrilor, 
etc.) încep să-și spună cuvtntul 
fapt ce ar trebui să dea de gin- 
dlt conducerii instituției. Treclnd 
la alergări, trebuie să arătăm că 
ele au satisfăcut pe plan spec
tacular, unii dintre clștlgătorl fi
fed nevolți să se „întindă” serios 
pentru a putea termina pe pri
mul loc. Astfel, Bavari șl-a ad
judecat de o manieră Impresio
nantă hiturile premiului Teiuș (4 
Victorii în două reuniuni), Epilog 
C revenit irezistibil după galopul 
dat în primul ocol, Iar Jug a în
trecut chiar pe potou pe Hede- 
rlc ți Rustica, victorii nu toc
mai „ortodoxe" au obținut Lapis 
(cu excepția lui Hogar, nici un 
adversar nu a încercat să-l peri
cliteze succesul) și Hemina, ul
tima nesperat de bună după o 
serie de performanțe mal mult 
decit modeste, rezultate teh

nice : Cursa 1 : L Hublou (AL 
Nacu) rec. 1 :35,5. 2. Virtuos.
Simplu 2, ordinea 12. Cursa a 
t-a: 1. Somon (S. Ooache) rec. 
1 :34,2. 2. Neguța, 3. Siracuz. 
Simplu 2, ordinea 11, event 15, 
ordinea triplă 450. Cursa a 2-a : 
5. Organist (G. Popescu) rec. 
X : 31,5, 2. Sfioasa. Simplu închis, 
ordinea închisă, event M, triplu 
efetlgător «04. Cursa a 4-a : L 
Bavari (G. Tănase) rec. 1 :13,5, 
2. Oseina. Simplu 1,80, ordinea 5. 
event >7. Cursa a 4-a : L Epilog 
(A. Brallovschi), rec. 1:23,7, 2. 
Selenar, 3. Palicar. Simplu 12, 
ordinea 11, event 30, ordinea tri
plă 529. Cursa a 4-a : 1. Femlna 
(M. Dumitru) rec. 139,2, 2. Cavar- 
na, 2. Văluța. Simplu 2,50. ordinea 
11, event 40, triplu dștigător 280, 
ordinea triplă 444. Cursa a 7-a : 
L Bavari (G. Tănase) rec. 1 :23.4, 
2. Balerin. Simplu 2. ordinea 19, 
event 5. Cursa a 4-a ; 1. Jug (C. 
Radu) rec. 1 : 27,9, 2. Hederie,
2. Rustica. Simplu 2,50, ordinea 
11, event 9, ordinea triplă 194. 
Cursa a »-a : 1. Lapis (L R. Nl- 
eolae) rec. 1 :29,8, 2. Hogar, 3. 
Roditor. Simplu 7. ordinea 32, e- 
vent 142. Triplu dștlgător 357, or
dinea triplă 1241. Cursa a 10-a : 
L Hemina (A. Brallovschi) rec.
1 :32,7, 2. Fanera. Simplu 3, or
dinea 58, event 301. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 
30118 lei șl s-a Închis (Rezultat 
provizoriu). Retrageri: Turlca.

Gh. ALEXANDRESCU

In frumosul parc al Tineretului 
din capitală, s-a desfășurat du
minică dimineață, in premieră 
(un tur — 1 700 m), un reușit 
concurs de ciclism organizat In 
cinstea celui de-al Xn-lea Con
gres al partidului. La startul ce
lor patru probe s-au prezentat 
cei mai buni sportivi bucureștenl. 
In proba seniorilor, In care aler
gătorii au avut de acoperit 15 
ture, după prima treime a cursei 
s-au desprins din pluton cinci 
rutieri, dintre care, spre sfirșitul 
ultimului tur, a sprlntat puternic 
Nicolae Savu (Dinamo), care a 
șl reușit să-și adjudece cursa cu 
timpul de 45:20. L-au urmat ta 
clasament : A. Bobeică (Metalul 
Plopeni) același timp, D. Bonclu 
(Dinamo) 45:22, V. Radu (Steaua) 
45:26, C. Nico'ae (Dinamo) 45:33. 
Iată rezultatele la celelalte cate
gorii : juniori mari — 10 ture : 
L I. Chiran (C.S.Ș. 1) 34:30, 2. M. 
Prună (C.S.Ș. Steaua), 3. G. Ma

rinescu (Voința) — ambii același 
timp cu I. Chiran ; juniori mici 
— 6 ture : 1. E. Nlca (C.S.Ș. 1)
21:24, 2. Fl. Popescu (C.S.Ș. 1) 
21:35, 3. O. Tudorache (C.S.Ș. 1) 
21:36 ; Începători — 4 ture : 1. C. 
Popa (C.S.Ș. 1) 15:30, L D. Tudor 
(STIROM) 16:04, 3. G. COCOȘ (O- 
llmpia) 16:24.

*
Stmbătă după-amiază, la baza 

sportivă Metalul de pe șos. Pan- 
telimon au avut loc dispute ta 
cadrul campionatului municipal 
de cielocros. A fost ultima aler
gare Înaintea finalei campionatu
lui de ciclocros, care se va des
fășura duminică la Poiana Bra
șov. iată noii campioni ai Bucu- 
reștiulul ta alergările pe teren 
variat : seniori — N. Savu (Di
namo), juniori mari — A. Aa- 
drone (Steaua), juniori mici — 
FL Ioslf (C.S.Ș. 1), Începători — 
D. Păduraru (Dlnamo).

TURNEELE FINALE LA POLO
Prima parte a turneului final 

pentru locurile 5—9 în Divizia A 
la polo s-a desfășurat în bazinul 
acoperit din Cluj-Napoca. între
cerile au fost dominate de echi
pele bucur eștene Progresul și 
C.N. a.S.e. lată rezultatele :

C.N. A.S.E. — Progresul Oradea 
6—3 (2—0, 0—2, 1—0, 3—1) ; Li
ceul nr. 2 — Rapid Arad I—9 
(1—0, 5—3, 1—2, 1—4) ; Progresul 
Buc. — Progresul Oradea 10—3 
(1—1, 3—0, 2—1, 4—1) ; Rapid — 
CJi. A.S.E. 9—12 (1—2, 3—4, 9-2, 
2—4) ; Progresul Buc. — Rapid 
10—10 (4—L 4—1, 2—3, 6—5) -----
A.S.E. — Liceul nr. 2 10—9 (2—1, 
4—2, 3—3, 2—3) ; Rapid — Progre
sul Oradea 7—5 (2—0, 0—2, 1—2, 
4—1) ; Progresul Buc. — Liceul 
nr. 2 11—9 (3—3, 2—2, 2—3, 4—1) ; 
Progresul Oradea — Liceul nr. 2 
6—9 (1—2, 1—3, 2—1, 2—3) ; Pro
gresul Buc. — C.N. A.S.E. 4—6 
(0—1, 1*—1, 2—1, 3—3).

IN DIVIZIA A
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3
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Astăzi, pc Stadionul Republici

ROMÂNIA (tineret) -
Astăzi, Stadionul Republicii fo

ra 15) găzduiește un nou joc in
ternațional : lotul reprezentativ 
de tineret al României întîlnește 
echipa olimpică a Braziliei, cali
ficată pentru turneul final al 
J.O. de la Moscova și plecată din 
țara lui Pele intr-un lung turneu 
de pregătire prin Europa șl Asia. 
Tinerii noștri jucători, la rindul 
lor, se pregătesc și ei pentru 
Balcaniada din Iugoslavia, din 
luna decembrie. Deci, premise 
pentru un reușit spectacol totba- 
llstic.

Ieri dimineața, antrenorul C. 
Drăgușin (ajutat de Ion Oblemen-

BRAZIU
co) a lucrai 
proximativ 1 
miază desfJ 
teoretică dJ 
cu fotbaliști 
lotului, Floi 
el de rezolvi 
cîțiva jucătd 
diverse trad 
de campioni 
indisponibil)] 

Iată form 
țață de anti 
Nițu (LazărM 
mon II, Gal 
Bozeșan —- | 
Antohi.

După etapa a 12-a a

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

„EUROPENELE" Șl... CAMi
Deci, etapa a 12-a a Diviziei 

A, cu cele 18 goluri ale sale, 
a stabilit... recordul de inefi
cacitate al acestui campionat. 
Dar acest lucru n-ar fi chiar 
un motiv de neliniște. Cu o 
săptămână în urmă, apărările 
au fost criticate pentru cele 
33 de goluri primite. Cum s-ar 
spune, liniile defensive (inclu
siv portarii) și-au făcut... au
tocritica, și-au ^revizuit" lipsu
rile și au avut acum cîștig de 
cauză.

Au surprins însă în această 
etapă eșecurile celor trei echi
pe din cupele europene : 
Steaua, Universitatea Craiova 
și Dinamo (a patra — F. C. 
Argeș — nu mai putea pierde, 
fiindcă a jucat cu... Steaua). Să 
mai adăugăm că și următoarea 
clasată (F. C. Baia Mare) a pă
răsit terenul învinsă. Cum s-ar 
spune, a fost o „rundă" de a- 
salt a formațiilor din. partea 
inferioară a clasamentului. 
Ceea ce nu e deloc rău. Dar 
alta e problema : Universitatea 
Craiova a jucat slab (antreno
rul Valentin Stănescu recu
noștea din nou, ieri, că echi
pa sa nu putea face mai mult, 
că este obosită, iar victoria ob
ținută de Leeds United în de
plasare îl neliniștește). Dinamo 
a evoluat la fel de șters la 
Tîrgoviște (Dinu — jucătorul ei 
etalon — a fost notat cu 6), iar 
Steaua a fost prezentă în te
renul de la Pitești, practic, 
doar cu... o jumătate de echi
pă, adică defensiva. Mai mult, 
toate cele patru „europene" au 
marcat doar două goluri (F. C. 
Argeș — 1, Dinamo — 1 din. 11 
m.) ; primele patru echipe din 
clasament au înscris doar un

gol. golul lfl 
revine pe tM 
bare : pot sB 
chipcle noasB 
minică — îl 
nu prea ne-B 
Este ței- . ..I H 
recuperarea H 
tuos ? OricuB 
tapei simbățB 
Ioc pregătiriB 
de miine, cuB 
important, 
prestigiu, cM 
in grupa pr-B 
pentru noi, el 
sit pe picior I

Să reveninl 
vinse, Steail 
punct în ul 
Uni versitatea! 
mo și-au pi 
de ele s-a a 
compact, de I 
pe distanța al 
In această ,1 
simtite. douăl 
neașteptată I 
nom : S. C. ■ 
ma n-a mai | 
a patra (2 a 
rind șase „rl 
(3 acasă, 3’ I 
Jiul
gerea de la 3 
pa a șasea). 1 
de cinci victq 
Mare și Piteșl 
locul 6.

Etapa a 12-1 
minusurile ei.l 
frumusețe inti 
nostru campid 
pus pe „ordin 
me (mai vel 
nerezolvate.

43-28
34- 37
35- 41
35-36
17-32

7
7
4
3
0

4
4
4
4
4_____
la București 
4 noiembrie.

Progresul Buc. 
CLN. A.S.E. 
Rapid Arad 
Liceul nr. 2 Buc 
Prog. Oradea

Turneul continuă 
In zilele de 2, 3 șl 
(M. Radu — coresp.)
• La Timișoara, ta turneul pen

tru locurile 10—13 : Ind. Unei Ti
mișoara — Mureșul Tg. Mureș 
8—4 (1—3, 3—2, 4—2, 1—3) ; Poli
tehnica Cluj-Napoca — Triumf 
București 9—9 (2—2, >—2, 3—2,
2— 3) ; Ind. Unei — Politehnica 
7—< (2—1, 1—1, 2—2, 2—0) ; Triumf 
— Mureșul 12—9 (1^-2, 3—3, 3—2, 
5—2) ; ind. linei — Triumf 8—7 
(3—1, 1—1, 2—2, 2—3) ; Politehnica 
— Mureșul 11—7 (3—1, 9—1, 2—2,
3— 3). Clasament : L Politehnica 
23 p ; 2. Triumf 16 p ; 3. Ind. li
nei 9 p ; 4. Mureșul 3 p. (C. 
Crețu — coresp.).
LA POPICE

ECHIPELE BUCUREȘTENE VOINȚA (f) și GLORIA (m) 
ÎNVINSE----------

C.N.

ACASĂ
In campionatul Diviziei A la 

popice s-a disputat etapa a V-a, 
in care s-au obținut următoarele 
rezultate :

FEMININ • Gloria București — 
Rapid București Z374—2207 p.d. 
(scor individual 6—0). Derbyul 
Capitalei a revenit clar formației 
gazde, care continuă să fie neîn
vinsă ta campionat. Cele mai 
mari rezultate le-au obținut Ana 
Petrescu (G) șl Vaslllca Pințea 
(R), 430, respectiv 401. O. GUȚU
— coresp. a Voința București —
Voința Galați 2315—2336 (3—3).
Marea surpriză a etapei, tafrta- 
gerea bucureștencelor pe arenă 
proprie. Ele au avut mari „scă- 
deri“ : Ignatencu — 366, Roman
— 360 ! Găiățencele au jucat eu
mal multă precizie, în special Ca- 
ragea — 417 și Chlrilolu — 402. 
D. DIACONESCU — coresp. • 
Voința Timișoara — Voința Cluj- 
Napoca 2298—2178 (5—1). Joc fru
mos, care a revenit pe merit 
gazdelor. Acestea au avut ta Gro- 
zăvescu (409) cea mal precisă ju
cătoare. De la clujence s-a re
marcat Borș (380). C. CREȚU — 
coresp. a Textila Timișoara — 
Record Cluj-Napoca 2123—2051 
(3—3). • Voința Ploiești — Petro
lul Băicoi 2231—2280 (3—3). Un
scor puțin obișnuit, victorie la 
un singur punct diferență. Per
formera reuniunii a fost Stela 
Bucur (B) cu 405 p.d., Iar de la 
gazde s-a Impus Mlrela Dan eu 
402 p.d. I. TANASESCU — eoresp. 
a Constructorul Gherla — Hidro
mecanica Brașov 2408—2304 (4—2). 
Cea mai bună jucătoare a fost 
brașoveanca Mariana Constantin
— 432. Din formația locală s-a
remarcat, ta mod deosebit. Silvia 
Borzosi — 426. A. SABO — co
resp. • Voința Tg. Mureș — Vo
ința oradea 2301—2254 (3'/r~ J'/j).
Derbyul seriei Nord a revenit, la 
o diferență apreciabilă, echipei 
mureșene, din eare s-a evidențiat 
eu tm foarte bun rezultat Ellsa- 
beta Albert — 432. Orădeanca Sil
via Berinde a punctat 392 — cel 
mal mare rezultat *1 sextetului 
oaspete. I. PAUȘ — coresp. a 
Bectromureș Tg. Mureș — C.SJW. 
Reșița 2428—2340 (4—2) • Metrom 
Brașov — Olimpia București 2354— 
2334 (3—3). Joc echilibrat, victoria 
declztadu-se ta ultimele schim
buri (după evoluția a efte 
I jucătoare din flecare echipă 
scorul era egal : 1944—1944). Ex
cepțional a evoluat Cornelia Gre- 
cescu (O) —441. De la gazde, eese

mai multe popice le-a doBbrft 
Verona Czlntes — 410. C. GRUIA
— coresp. a Voința Constanța — 
Laromet București 2154—2129 (4—2).

MASCULIN • Gloria București
— Constructorul Galați 4785—4794 
(3—3). Formația gălățeană, mult 
slăbită prin plecarea lui I. Bălaș, 
a produs totuși o mare surpriză, 
tatreclnd, la București, pe Glo
ria, neînvinsă ptaă acum. Con
structorul a constituit o echipă 
omogenă (St. Silvestru — 810, V. 
Ivan 806), Iar Gloria a avut o 
serie de popicari care s-au pre
zentat foarte slab, ta frunte cu 
AL Tudor, component al lotului 
național (el a avut în final pa
tru bile „goale” ta... serie și, îm
preună cu Gh. Boțocan, a punc
tat doar 783). Slab au mal jucat 
de la gazde L Nicolae șl V. Tu
dor (ambii 738). Singurul concu
rent care a evoluat la valoarea 
lui a fost Al. Cătlneanu, din lo
tul național, care cu K0 (a avut 
șl o manșă de „izolate” de 79) a 
stabilit un nou record al arenei.

AJiul Petr'la — Electromureș Tg.
ureș 3060—4386 (4—2). O partidă 

atractivă, cu rezultate strlnse a- 
proape tot timpul. Performerii 
celor două echipe au fost V. Ml- 
clea — 833 șl, respectiv, L Hosu 
— 866. S. BAI.OI — coresp. a 
Voința Tg. Mureș — Progresul 
Oradea 4834—4787 (1—3) a Chi
mica Tlrnăvenl — Metalul Hune
doara 5805—M12 (4—2) 1 Singura 
arenă pe care se mal obțin re
zultate așa de mari, datorită „ca
nalizării” pistelor șl, probabil, a 
unor defecțiuni la setadura de 
lansare. Cifre incredibile au ob
ținut I. Mlcoroiu (M) — 1018 și 
G. Andrei — 1010 • Rafinorul 
Ploiești — CJ.3. Constanța 4337— 
4947 (4—2). Principalii realizatori : 
exploleșteanul Gh. Silvestru (C) 
— 318 șl C. vtaătoru (P) — 883. 
L CORNEA — eoresp. a Flacăra 
Brașov — Voința București 4961— 
*837 (3—3) • Petrolul Teleajcn
Ploiești — Rulmentul Brașov 
6762—5113 (1-J). Cel mal bun Jucă
tor a fost brașoveanul L Tlsmănar 
eu 941 p.d. A. CREȘTEA — eoresp. 
a Voința Cluj-Napoca — mdus- 
6ia slrmei C. TurzU 4920—4673 
(6—0) • C.F.R. Timișoara — Au
rul Bala Mare — nu s-a disputat, 
arbitrul tatUnlril eonsidertad ma
terialul de Joc neregulamentar, a 
In med restanță din etapa a 
m-a : Petrolul Teleajen Ploiești 
— C.r.R. Constanța 4791—4316 
(3-3).

REZULTATELE
SERIA I

Dorna Vatra Dornei — Foresta 
Fălticeni 0—0, Cetatea Tg. Neamț
— I.M. Piatra Neamț 2—2 (0—1), 
Laminorul Roman — Metalul Bo
toșani 4—0 (2—0), A.S.A. Cimpu- 
lung Mo’dovenesc — Șiretul Bu- 
cecea 3—0 (1—0), Cristalul Doro- 
hol — Danubiana Roman 2—2 
(0—2), Ceahlăul Piatra Neamț — 
Avtatul Frasin 3—1 (1—1), Meta
lul Rădăuți — Celuloza Piatra 
Neamț 2—1 (1—0), Cimentul Bicaz
— Zimbrul Suceava 2—0 (Q—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a X-a : 1. CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 15 p (20—8), 2. Foresta 
Fălticeni 14 p (18—6), 3. Avtatul 
Frasin 11 p (17—9)... pe ultimele : 
13. Dorna V. Dornei 7 p (16—21), 
16. Danubiana Roman 7 p (12—22).

SERIA A H-a

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ASTAZI - ULTIMA ZI 

LA PRONOEXPRES
Tragerile obișnuite Pronoexpres 

oonfirmă cu regularitate marile 
avantaje ale acestui tot mal în
drăgit sistem de joc. In afara 
numeroaselor ctștlguri consistente 
ta bani, autoturismele „Dacia 
1300“ stat nelipsite pe lista mari
lor succese, după cum se po-ate 
vedea și din rezultatele omologă
rii cîștigurilor la tragerea de săp- 
tămîna trecută publicate ta aceas
tă rubrică. Este de remarcat, de 
asemenea, faptul că satisfacțiile 
cele mai mari se obțin de obicei 
pe bilete achitate în cotă de 25 
la sută, care permit participanți- 
lor să joace mai multe variante 
simple, combinate sau combinații 
„cap de pod“. Urmați-le și dv. 
exemplul I Tragerea de mîine, 
care beneficiază și de un impor
tant report la categoria I, vă o- 
feră multiple posibilități de a vă 
număra printre marii cîștigători, 
bineînțeles cu condiția de a juca. 
Nu uitați : ASTAZI ESTE UL

TIMA ZI pentru procurarea Mix
telor.

★
Tragerea excepțională Loto de 

astăzi, 30 octombrie 1979, se des
fășoară taeeplnd de la ora 16,30 
In sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stafco- 
▼ici nr. 43 ; numerele efetlgătoare 
vor fi televizate șl radiodifuzate 
ta cursul serii.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 24 OCTOMBRIE 

1373

Categoria 1 : 2 variante 25% — 
autoturisme „Dada 1300“ Cat. 2 : 
4,50 variante a 10.977 lei : Cat. 3 :
13.75 variante a 3.592 ld : Cat. 4 : 
108 a 457 lei ; Cat. 5 : 191,75 a 
258 lei ; Cat. 6 : 6.257,50 a 40 ld ; 
Cat. 7 : 216,75 a 200 lei : Cat. 8 :
3.333.75 a 40 Iei.

Report la categoria 1 : 196.568 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ au 

fost cîștlgate de IULIU MIKE din 
Baia Mare și respectiv PAUL 
TURCU din București.

ICJ.R. Pașcani — Nicolina Iași 
2—0 (1—0), Rulmentul Btalad — 
Letea Bacău 1—2 (0—1), Construc
torul Vaslui — A.S.A. iași 0—0, 

IHușana Huși — DEMAR Măirășeștl
4—0 (1—0), Constructorul Iași — 
CS.M. Borzeștl 1—1 (0—0), Lucea
fărul Adj ud — Textila Buh uși

15—0 (1—0), Minerul Comăr.eștl — 
Relonul Săviziești Roznov 1—0 
(0—0), Partizanul Bacău — Petro
lul Molneștl 2—0 (1—0).

IPe primele locuri : 1. C.S.M.
BORZEȘTI 16 p (21-6), 2. Con- 
etruotorul lași 14 p (28—10), 2.
CJ.R. Pașcani 14 p (18—6), 4. Le-

Itea Bacău 14 p (19—10)... pe ulti
mele ; 15. Hușana Huși 6 p 
(8—19), 16. A.S.A. Iași 3 p (5—33).

SERIA A m-a

IF.N.C. Săhătenl — Chimia Bu
zău 2—1 (1—0), Foresta Gugeștl — 
Ancora Galați 1—0 (0—0), Carpați 
Sinaia — Dlnamo Focșani 5—0 

1(11—0), Chimia Brazi — olimpia
Rm. Sărat 3—o (1—0), Petrolul

Berea — C.S.U. Galați 1—0 (F-0), 
Petrolul Bălcol — Victoria Tecuci 

12—1 (2—0). Oțelul Galați — Car-
pațl Neholli 3—0 (1—0), Caralma- 
nul Bușteni — Prahova Ploiești 
5—0.

I Meciul Chimia Buzău — Petro
lul Berea, din etapa trecută (pe 
teren 2—1) a fost omologat cu
3—0 ta favoarea echipei din I Berea, deoarece Chimia n-a res
pectat regulamentul de desfășu
rare a campionatului, programtad 
jocul pe un teren neomologat.

IPe primele locuri : 1. PETRO. 
LUL BERCA 14 p (19—6) — 7 vic
tor!!, 2. C.S.U. Galați 14 p (21—6) 
— 6 victorii, 3. Oțelul Galați 14 p 

1(17—14)... pe ultimele : 15 Petrolul
Băicoi 5 p (3—19), 16. Chimia Bu
zău 4 p (10—28).

ETAPEI I
SEKll

I.M.U. MedgB 
Is aceea 4—1 H

stanța — Dac» 
0—0, Pescărușu» 
Mangalia 4—2H 
Constanța — (■ 
4—0 (3—0), Chi» 
toria Țăndărei I 
Fetești — VoiiB 
(i—i), 'Șoimii efl 
nil Slobozia 
Eforie — Ș.N. I

Pe primele 
SLOBOZIA 15 ■ 
rina Mangalia B
T I:
ultimele : 14. B
< p (13—22), 1B 
S p (11—23), 1B 
dag 4 p (5—22) .8

SERll
Dunărea Căli 

București 4—0 1 
ticeni — T.M1 
(9-Q), Ș. N. Cl 
roșie București I 
jucat la Bolintl 
București — I.l 
2—2 (0—1), Au|
rești — Viitori 
(1—0), Automat! 
Sirena București 
eoza Bucureștii 
București 2—11 
București — Elel 
1—2 (0—2). Tehd

Pe primele 14 
REA CALAKAȘi 
Voința București 
Electronica Buci 
— din 10 jocuri 
București 13 p 
jocuri... pe ultiJ 
Urziceni 8 p (li 
București 7 p d 
blana Bucureștii

SERIAJ
Progresul Pud 

Tîrgoviște 2—0 i 
șlori — Petrolu 
(2—1), Ree«i!ta 
Jectronistul Curt 
(1-0), Construd 
Ciment-al Fienl 
lui Videle — E 
1—1 (1—0), Meta 
Pitești 3—4 (1— 
nlcea — Prcgre 
(0—0), Sportul i 
cal — I.O.B. B;

Pe primele lo 
ROȘIORI 14 p 
Mija 14 p (17- 
Pucioasa 13 p (3 
teștl 13 p (21—1 
15. I.O.B. Balș 
CccstructoruX Pi
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abilă anun- 

Drăgușin : 
Agiu, Solo- 
anu, Suciu, 
r. Terheș,

A

Seu. Deci, 
Ihea între- 
k joace e- 
luri — du- 
r Simbătă 
Ins că pot, 
Lnare _^>au 
rut defec- 
ramarea e- 
Lu a face 
ri.ru meciul 
via — meci 
mares, de 
că situația 
k a CX, 
le) le-a gă-

lament. In
fer cu un 
trei etape), 
a si Dina- 
pcurile, dar 
| un pluton 

înșirate 
pyncte. 
pe ne- 
fac o 
metro-

•e. 
>uă

feții 
de

|d Jiul. Pri- 
t din etapa 
>rie), reali- 
consecutive 

plasare), iar
Bcut ’ mfrin- 
pnbrie (eta- 
are, o suită 
puă la Satu 

ajuns pe

plusurile și 
, mai multă 
din primul 

Iar a și re- 
zi“ proble- 

i mai noi)

itin ALEXE

X-a
-a

I — Progresul 
bhlmpex Con- 
kirea Brăila 
bea — Marina 
2), Electrica 
Lui Babadag 
Brăila — Vie
ți—0), Rapid 

bonstarii^ 2—1 
vodă — Amo- 
—1), Unirea 
La 1—0 (0—0).

• Din puținele goluri 
marcate de „Jiul" in 
acest campionat (8), 
doar unul se daterește 
unui jucător de linia 
întîi (Sălăjan). Nici 
meciul de simbătă nu 
a dezmințit ineficacita
tea trio-ului ofensiv. 
• Se pare că Mulțes
cu a lăsat pe mîinl 
bune tricoul său cu 
numărul 8 pe care îl 
purta în echipa „Jiul". 
Titularul postului se 
numește loan 
are 20 de ani și 
timpul — susțin 
troșănenii — va 
tompa amintirea 
Gigi Mulțescu. • Sîm- 
bătă, în ziua meciului 
cu Politehnica Timi
șoara, căpitanul echi
pei S. C. Bacău. Catar- 
glu, a împlinit 30 de 
ani. Cu toate că el a 
fost, ca de obicei, prin
tre cei mal buni Jucă
tori ai formației sale, 
nu a avut satisfacția 
victoriei. • „De citeva 
etape, ne spunea sim
bătă, după med. 
trenorul secund al 
ehlpei băcăuane. 
Vătafu, reușim să-i 
părăm pe alții cind 
căm în deplasare, 
ne supărăm șî pe 
înșine cind jucăm 
fața propriului public*. 
Intr-adevăr, în ultime
le șase etape, fie că 
a evoluat pe terenuri 

străine, fie acasă, S. C. 
Bacău nu a cunos
cut înfringerea. dar 
nici gustul victorii! 
Vorba proverbului : ce 
au luat pe mere, au 
dat pe pere. • „Pro
iectul numirii mele în 
conducerea clubului 
din Drobeta Tr. Seve
rin a căzut definitiv* 
— a tlnut să precizeze 
arbitrul Sever Drăgu-

Varga, 
cu 

pe- 
es- 
lui

an— 
e- 
N. 
su.

noi 
In

lici. Așa încit să-i u- 
răm, în continuare, 
succes în calitate de 
„cavaler al fluierului".
• Dr. Titus Lucaciu 
— cu ani în urmă u- 
nul dintre conducătorii 
Universității Cluj-Na- 
poca —- prezent simbă
tă la meciul de la Tg. 
Mureș, spunea : „Du
pă părerea mea, cele 
mal mari posibilități 
de a ajunge buni ar
bitri Ie au foștii por
tari. Ei văd cel mai bi
ne jocul care se des
fășoară permanent in 
fața k>r. Sînt convins 
că tînărul Mircea Sa- 
lomlr, fostul portar al 
„șepcilor roșii", va fi 
unui dintre aceia care 
vor confirma curind 
această teorie a mea'.
• Ta’, en tați cei doi 
fundași centrali ai lui 
,.U“ ! Și Ciocan, 
care 0 mal văzusem (și 
apreciasem) în Divizia 
A. la C.F.R. Cluj-Na- 
poca, și Moș, pe cate 
primele etape l-au Im
pus. Dar. pe cit de ta
lentat). Pe »dt de „a- 
venturieri*. adică ne
disciplinați tactic. Pen
tru eâ. și simbătă, cel 
doi s-au avlntat in a- 
tac. ultînd că prima 
datorie a unul fundaș 
este să rezolve faza de
fensivă. • înaintea jo
cului F. C. Argeș — 
Steaua, antrenorul 
Halagian
..Pentru __ , ___
meci cu Steaua e mal 
greu decît cel cu Not- 
tlngbam, care, la rin- 
dul său, depinde de 
meciul cu... Steaua*. 
Intr-adevăr, un even
tual joc egal ar fi adus 
pe F. C. Argeș în si
tuația unul minus trei 
greu de imaginat la 
startul campionatului.

pe

FI. 
declara : 

noi, acest

ESCALA
(Urmare din pag. 1)

cincilea jucător cralovean aflat 
în actualul lot reprezentativ.

Dar, după cum ne spunea 
Ștefan Covaci, Cîrțu va fi re
zervă, locul lui Cămâtaru în 
centrul liniei de atac urmînd 
să-i revină lui M. Râducanu. 
Tricoul cu nr. 9, încredințat lui 
M. Râducanu 
tentat opus buldozerului 
taru — va modifica 
tactic în jocul echipei 
naționale. Din discuția 
cu antrenorii s-a conturat În
treg .41 “-le pentru meciul de 
miercuri, dar care va fi comu
nicat în mod oficial, pentru 
presă, în cursul zilei de mîine

un jucător ta- 
Cămă- 
tabloul 
noastre 
purtată

A CAMPIONATULUI
SERIA A VH-a

Minerul Lupeni — Dunărea Ca
lafat 3—2 (1—1), Electroputere 
Craiova — Progresul Băilești 2—0 
(2—0), Unirea Drobeta Tr. Seve
rin — Chimistul Rm. Vllcea 0—2 
(0—1), Constructorul Craiova — 
Metalul Rovinari 1—0 (0—0), Lo
tru Brezoi — Gloria Strehala 2—1 
(2—0), Minerul Motru — C.F.R. 
Craiova 2—1 (2—0), Unirea Dră- 
gășani — Metalurgistul Sadu 1—1 
(1—0), Dlema Orșova — C.S.M.

: L AMONII^s Drobeta Tr. Severin 1—0 (1—0). 
s—3°?’ Pe primele locuri : L DIEKN

*• ORȘOVA 14 D (19—10). 2. Mineri
pe 

îs aceea 
Eforie 

animi Baba-

;ul

Iv-a
I — Abatorul 
I, FEKOM Ur- 
liicureștl 1—0
ița — Flacăra 
[ (1—1) - s-a 
pale, Voința 
ILM. București 
bcanica Bucu- 
phlrnogi 4—0 
[București — 
l-l (1—1), Vîs- 
[- Danubiana 
Lo), Luceafărul 
Lnlca București 
|etal n-a jucat, 
l i : 1. DUNA-
L p (20-6), 2. 
k p (15—13), S. 
tal 13 P (9~5) 
| 4. Automatica 
L-ll) — din 10 
e : 14. FEROM 

18), 15. VIscoza 
k20), 16. Danu- 

P (6-15).
Vl-a

Lsa — Petrolul 
b0), ROVA RO- 
Bolintin 3—1

b: — fi
de Argeș 1—1 

kil Pitești — 
1 (1—0), Petro- 
fcrodul Slatina 

Mija — Dacia 
Dinamo Zim

ți Corabia 5—0 
ncitoresc Cara- 

1 1—0 (0—0).
ri : 1. ROVA 
—8), 2. Metalul 
), 3. Progresul 
-8), 4. Dacia Pi- 
.. pe ultimele : 
p (11—18), 16.

Ști 5 P (7—15).

1. DIERNA 
ORȘOVA 14 p (19—10), 2. Minerul 
Motru 13 p 
Drobeta Tr.
ultimele :
7
7
I

@ Mihai Zamfir a fă
cut o partidă foarte 
bună, după ce la Not
tingham a fost — așa 
cum menționează C. 
Drăgușin, prezent la 
joc — cel mai bun ju
cător al piteștenilor. 
S-ar fi cuvenit ca Mi
hai Zamfir să fie as
tăzi la Belgrad, cu atit 
mai mult cu cit va ab
senta, probabil. In me
ciul retur cu Nottin
gham • Lui Radu II 
i-a fost scos ghipsul, 
astfel încit „virtul- pi- 
teștean Iși reia antre
namentele. Acum nu-1 
rămîne decît să lichi
deze consecințele ab
senței de pe teren. • 
Arbitrul Cr. Teodorescu 
l-a sancționat excesiv 
pe Vigu. cu un carto
naș galben, pentru o 
presupusă tragere de

nă atunci imbatabil... 
• Dinamo a evoluat la 
Tirgovlște, fără vigoa
re, fără ambiție, jucă
torii resimțind proba
bil efortul depus 
miercuri la meciul cu 
Eintracht Frankfurt. 
Explicația slabei lor 
evoluții ține insă și de 
mult discutatul antre
nament invizibil, refa
cerea după efort fiind 
mereu neglijată de ju
cătorii noștri. • Mi
nuscula extremă stin
gă Greaca, de la C. S. 
Tirgoviște confirmă, 
meci de meci, că este 
un jucător valoros. 
Simbătă el a avut un 
adversar dificil, pe 
internaționalul Cheran. 
pe care l-a depășit cu 
regularitate. Crescut la 
centrul de copii și ju
niori Steaua, la „școa-

...SI GAZONu
timp. In schimb, placa
rea absolut rugbystică 
a Iul M. Râducanu, la 
un metru de careul de 
16 m, a fost sancționa
tă numai cu o lovitu
ră liberă • M. Rădu- 
ranu a fost de nerecu
noscut — la Pitești — 
după meciul de 
Nantes. El a privit 
o ciudată detașare 
forturile *

săL • Declarația tăp- 
tămînii Ii aparține lui 
Dobrin, Înaintea meciu
lui de la Nottingham. 
El a spus reporterilor 
englezi : «îmi pare rău 
că nu joacă Trevor 
Francis • Portarul 
Râducanu, sigur șl au
toritar pînă aproape de 
final, a „încremenit** 
pe linia porții la faza 
golului, ratind o Inter
venție simplă pe linia 
de 6 metri, ceea ce a 
stîmit supărarea fi
rească a Iul Sameș, pî-

la 
cu 
e- 

coechlpierilor

la Fabian", Greaca es
te. intr-un fel. copia 
lui Marcel Râducanu. 
• Deși lipsită de fot
baliști „cu nume*. 
F.C.M. Galați merge 
pe un drum din ce In 
ce mal sigur în Divi
zia A. Echipa joacă 
ceva anume (se vede 
că are o concepție), 
jocul său are o „cro
ială* modernă (multe 
devieri de balon, mar
caj în scară, pressing, 
intercalări in atac etc). 
Nu ne grăbim cu con
cluziile. dar rezultatele 
bune cu Steaua. S. 
Bacău, F. “ 
Politehnica Iași au 
explicație reală. Intr-o 
atmosferă de seriozi
tate și de răspundere 
a tuturor, gălățenil 
muncesc mult si mun
cesc bine. Dealtfel nu
mai așa pot rezista în 
Divizia A. Prin multă 
muncă.

DE O Zi LA BELGRAD
Iată-1 : Cristian

Ștefan eseu,
— Dinu, 

Crișan, M.

Sameș, 
Bfrloni, 
Rădu-

despre 
ni Ie-a 
un con- 
Beograd.

(n.r. azi). 
Tilihoi, 
Munte an u II 
Mulțescu — 
canu. Bălăci,

Primele informații 
reprezentativa gazdă 
i!umizat, la aeroport, 
trate de la „Sport" 
Am notat mai întîi componența 
lotului : Pantelici (Radnlki
Niș), Stoianovici (Steaua Roșie 
Belgrad) — portari ! Stoiko- 
vlci (Partizan Belgrad). Staro- 
vlah (Zelezniciar Sarajevo), 
Hagici (Sloboda Tuzla), Primo- 
raț (Hajduk Split) — fundași 1 
Tukrov (Rijeka), Sliskovicl 
(Velez Mostar), Zaieț (Dinamo 
Zagreb), Șestici (Steaua Roșie 
Belgrad) — mijlocași î 
(Steaua Roșie Belgrad),

DIVIZIEI C

c.
C.

Argeș.
o

Savici 
Petro-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Vineri incepe la Varazdin (Iugoslavia)

PRIMA BALCANIADA DE HANDBAL
PENTRU SENIORI

• La start, reprezentativele Bulgariei, Iugoslaviei și 
României O Formația iugoslavă îl are la cîrmă pe 
Zagmestar • Handbaliștii români, in marea lor 

majoritate tineri, pleacă mîine la Varazdin
Vineri, în localitatea iugo

slavă Varazdin, începe un nou 
capitol in istoria handbalului 
internațional : se dă startul în 
prima ediție a Campionatului 
balcanic pentru seniori. întîiul 
titlu și-l vor disputa trei re
prezentative — Iugoslavia, 
România și Bulgaria. în 
ce selection ata secundă a 
gazdă va conta doar ca 
ring-partner. Programul 
trecerilor este următorul :

Vineri, ora 18.30 (ora Româ
niei) : Iugoslavia A — Iugo
slavia B ; ora 20 : Bulgaria — 
România B ;

Simbătă, 
slavi3

timp 
țării 

spar- 
in-

17.40 : Iugo- 
Bulgaria ;

buințate in partidele de verifi
care disputate la sfirșitul săp- 
tămînii trecute la Brașov, cei 
mai buni oameni ai competi
toarei balcanice sînt Claudiu 
Ionescu. Ștefan Deacu, Ion 
Tase, Mircea Ștef, Mibai Da
niel și Dumitru Marian, satis
facție dînd și Olimpiu Fîangea, 
Virgil Croitorii și Cornel Micle. 
Echipa antrenată de Eugen 
Trofîn și Cezar Nica va face, 
desigur, totul pentru a se im
pune în fața selecționatelor 
Bulgariei și Iugoslaviei.

Echipa țârii gazdă se află 
în ascensiune de formă — ne 
comunică din Zagreb Reno 
Vinek, redactor la „Sportske 

Novosti". Sub con
ducerea fostului 
internațional Zlat
ko Zagmestar, ea a 
evoluat în Dane
marca, la turneul 
celor patru națiuni, 
reușind să învingă 
cu 22—16 pe R.F. 
Germania, cam
pioană a lumii, și 
să ciștige compe
tiția. Despre for
mula de echipă nu 
se știe mare lucru 
la această oră, an
trenorul rezervîn— 
du-și dreptul s-o 
prezinte în ziua 
inaugurării între
cerilor. Ccea.ce se 
știe sigur : Radje- 
novici și Amauto- 
vici, de la Banja 
Luka, nu vor face 
parte din echipă.

Oricum, prima 
șansă aparține Iu
goslaviei. în afa
ră de faptul că e- 
voluează pe teren 
propriu, „plavil" 
prezintă la start 
prima reprezenta
tivă, rodată recent 
în întreceri inter
naționale de am
ploare. Toate a— 
ceste „calcule ale 
hîrtiei" trebuie, în— 

constituie un pu—

Mircea Ștef, un conducător de joc pătrunzător, 
încearcă să străpungă un blocaj. . . cvasiimpe- 
netrabil. Foto : Dragoș NEAGU

viei (Steaua Roșie Belgrad), 
Surjak (Hajduk Split), Sușiei 
(Sarajevo), Iananin ~ 
Zagreb) și Zlatko 
(Hajduk Split) — 
întreg lotul iugoslav 
tonat de trei zile 
localitate situată la 30 de kilo
metri de Kossovska Mitrovița. 
Am mai aflat că interesul pen
tru această partidă este foar
te mare- Se așteaptă ca noul 
stadion cu 
să fie 
acestui 
tul a fost 
că. Trei 
marcă in lotul iugoslav : Zoran 
Vujovici. Rozici și Muzinici. 
Miljan Milianici, antrenorul e- 
chipei Iugoslaviei, declara însă 
ziariștilor că va putea alcătui 
totuși un „11“ valoros, care să 
continue frumoasa serie de 
patru victorii (3—0 cu Cipru, 
în deplasare, 4—1 cu Italia, 
4—2 cu Argentina, ambele a- 
casă. și. în sfîrșit, 1—0 cu Spa
nia la 10 octombrie la Valencia, 
în preliminariile C.E.), înre
gistrate de cînd a preluat con
ducerea tehnică a echipei 
tionale reputatul tehnician 
goslav.

Meciul, care va începe la
14 (ora 15 la noi), va fi con- 

de o brigadă de arbitri 
R. F. Germania.

(Dinamo 
Vujovici 

înaintași, 
este can- 

La Priștina,

cele 40 000 de locuri 
plin. în vederea 

meci, campiona- 
suspendat dumini- 

indisponibilifățl de I
I
I

să, să 
temic stimulent pentru tinerii 
noștri jucători, care vor putea 
da un examen al valorii și ne 
vor dovedi perspectivele lor 
tocmai în compania unei echi
pe puternice, aureolată de ex
celente performanțe.

Echipa Bulgariei, ambițioasa, 
cum o știm, dornică să pă
trundă între veritabilele puteri, 
ale handbalului, nu se va 
complace, desigur, în postura 
de outsider. Ea va constitui, 
poate, „buturuga mică", cele 
două echipe pretendente la 
primul loc fiind conștiente de 
aceasta și luîndu-și, fără îndo
ială, măsuri de precauție.

Important. înainte de toate, 
este faptul că și handbalul s-a 
adăugat disciplinelor care, mai 
de mult sau mai de curind, își 
dispută titlul balcanic. După 
formațiile masculine și femi
nine de tineret, care au evoluat 
în vară în prima ediție a Bal
caniadei, iată că și cele de se
niori și senioare se aliniază la 
start. Băieții, așa cum am 
spus, între 2 și 4 noiembrie la 
Varazdin, iar fetele între 14 și 
16 decembrie, la Sofia. în mod 
sigur, în anii viitori, acestor e- 
chipe prezente la debutul 
competiției li se vor adăuga șl 
reprezentativele altor țări din 
Balcani. Asemenea altor spor— 
turi, și la handbal Balcania
da va reprezenta o competiție 
de amploare, un punct impor
tant. de referință, în calenda—. 
rul competiționai internațional.

Hristache NAUM

19,15 : România B — Iugoslavia 
B ;

Duminică, ora 17,15 : Iugo
slavia B — Bulgaria ; ora 
18,50 : Iugoslavia A — Româ
nia B.

După cum 
nostru va fi 
lecționata 
pentru că 
desfășurării 
Balcaniadei 
ționatei Ac 
(dealtfel, lucrul este evident, 
chiar în aceste zile — la 2 și 
4 noiembrie — România A sus- 
ținind două întilniri, la Bra
șov și București, cu selecționa
ta Elveției). Echipa care mii- 
ne pleacă la Varazdin este, de 
fapt, o selecționată de tineret. 
Întărită cu cițiva jucători din 
lotul A. După formulele între-

. se vede, handbalul 

. reprezentat de se- 
secundă. Aceasta 
la ora perfectării 

primei ediții a 
calendarul selec- 

era deja constituit

ISERIA A X-a
Hebe Sîngeorz Băi - 

Tg. Lăpuș 2—0 (1—0),________
ghet — Minerul Băiuț 4—0 (2—0), 
Silvicultorul Maiesru — CUPROM 
Baia Mare 1—1 (1—0), Simared 
Baia Mare — Minerul Uba-Seini 
1—2 (1—2), Minerul Baia Sprie — 
Oașul Negrești 4—2 (1—2), Mine
rul Rodna — Victoria Cărei 0—1 
(0—0), Bradul Vișeu — Fores ta
Bistrița 3—0 (0-0), Metalul Cărei 
— Minerul Băița 1—0 (0—0).

P« prunele locuri : L VICTO
RIA CĂREI 19 p (13—3), 2. Mine
rul Baia Sprie 14 p (30—12), 3. 
CJLL. Sighet 12 p (IS—IC), 4. Oa
șul Negrești lî p (15—14)... pe ul
timele : 14. Hebe Sîngeorz Băl 
7 p (9—18), 15. For est a Bistrița 
7 p (8—19), 16. CUPROM Baia
Mare 6 p (16—20).

SERIA A Xl-a
IMLX Agnita — Metalul Aiud 

1—0 (1—0), Vitrometan Mediaș — 
Sticla ‘ ’ -----
Sibiu 
(0—2), 
Sebeș 
șoara 
(0-1). 
strucții Sibiu 2—0 (1—0),
Reghin — Automecanica 
3—1 (1—0), Metalul Copșa Mică — 
C.I.L. Blaj 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 14 p (22—8), 2. Meta
lul Sighișoara 13 p (19—8), 3. Sti
cla Turua 13 p (17—8), 4. Meta
lul Copșa Mică 13 p (13—6)... pe 
ultimele : 15. Construcții Sibiu 
6 p (10—23), 16. Faianța Sighișoara 
2 p (4^21).

SERIA A Xn-a
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Mureșul Toplița 2—1 (1—1), Mo-
MLa Măgura Codi ea — Oltul Sf. 
Gheorghe 3—0 (1—0), Chimia Or. 
Victoria — C.S.U. Brașov 3—2 
(1—1), Carpați Brașov — Torpedo 
Zămești 1—1 (0—0), Carpați Co-
vasna — Minerul Bălan 2—3 
(0—1), Minerul Baraolt — Utila
jul Făgăraș 1—0 (1—0), Tractorul 
Miercurea Ciuc — Precizia Să cele 
0—0, Metrom Brașov — Metalul 
Tg. Secuiesc 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 15 p (Î7—2), J. 
Precizia Săcele 14 p (14—8), 3. 
Oltul Sf. Gheorghe 13 p (15—9), 
4. Minerul Bălan 13 p (13—13) ... 
pe ultimele : 15. Tractorul M.
Ciuc 7 p (9—15), 16. Carpați Co- 
vasna 6 p (5—20).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.

- LâpUȘUl 
C.I.L. Si-

na- 
iu-

ora

dus 
din

I
I
I
IGheorghe NICOLAESCU

(33S-11), 3. Unirea
Sev. 13 p (13—11)... pe 

Metalul Rovinari 
Unirea Drăgășanl 

Gloria Strehala

14.
15.
16.

(8-—12),
(6-18),

(3—26).
SERIA

Victoria' Călan ____
1—a (0—0), Electromotor Tlmișoa- --------------- ... . .

Meta- 
Ștlln- 
Bocșa

P 
P
P

A vm-a
— Minerul Deva

ra — Laminorul Nădrag 
(0—0), Minerul Oravița — 
im oțelu Roșu 3—2 (1—0), 
ța Petroșani — Melalul 
4—1 (2—1), Explorări Deva — Mi
nerul Ghelar 1—1 (0—1), C.P.L.
Caransebeș — CJ.R. Timișoara 
3—0 (0—0), Minerul Vulcan — 
Gloria Reșița 1>—1 (1—0), Vulturii 
textila Lugoj — CJ.R. Slmerla 
2—0 (0-0).

Pe primele locuri : 1. VULTURII 
LUGOJ 16 p (23—10), 2. CJ.R. Ti
mișoara 13 p (17—9), 3. Minerul 
Deva 11 p (20—9), 4. Minerul
Vulcan 11 p (12—11)... pe ultimele: 
14. Explorări Deva 8 p (12—21), 
ÎS. Metalul Bocșa 8 p (11—24), lfi. 
Știința Petroșani 7 p (14—22).

SERIA A IX-a
Unirea Tomnatic — Unirea Sln- 

nlcolau 2—1 (0—1), Rapid Arad — 
Construcții Electrometal Cluj-Na- 
poca 0—0, Altunina Oradea — 
Victoria Elcond Zalău 0—1 (0—0), 
Bihoreana Marghlta — Voința O- 
radea 3—1 (1—0), Recolta Salonta 
— Unirea Dej 1—0 (1—0). Oțelul 
Or. dr. Petru Groza — Minerul 
Șuncuiuș 3—0 (2—0), Armătura 
Zalău — Victoria meu 3—0 (1—0), 
Tricolorul Beluș — C.F.R. Arad 
0—0.

Pe primele locuri : 1. 
ARAD 15 p (15—4), 2. 
Tomnatic 13 p (17—9) — 
ril, 3. Construcții 1
13 p (14—6) — 5 victorii, 4. Vo
ința Oradea 13 p (23—16)... pe ul
timele : 15. AJumlna Oradea 5 p 
(6—12), 16. Minerul Șuncuiuș 5 p 
(7-18).

Arieșul Turda 0—0, LP.A.
— Metalul Sighișoara “ ‘

Mureșul Luduș —
1—0 (0—0), Faianța
— Avlntul Reghin 
Sticla Tîmâveni —

•—2
C.PX. 
Slghl-

8—1
Con- 

Oțelul 
Mediaș

CJ.R.

C.F.R.

C.F.R.
Unirea 

6 victo- 
Cluj-Napoca

TELEX • TELEX •
GIMNASTICA « La Sofia, me

dul amical dintre echipele mas
culine ale Bulgariei și Ungariei 
s-a încheiat cu scorul de 569,33- 
664,10 puncte în favoarea oaspeți
lor. La individual compus, pe 
primul loc s-a situat campionul 
european absolut Stoian Delcev 
(Bulgaria), cu 116,40 p, urmat de 
Ferenc Donat (Ungaria) — 115,J0 p.

HALTERE • Cu prilejul unui 
concurs de haltere, desfășurat la 
Oktemverian (U.R.S.S.), sportivul 
sovietic Iurik Sarkisian a stabilit 
două noi recorduri mondiale la 
categoria cocoș (56 kg), realizînd 
la totalul celor două stiluri 267,500 
kg șl la stilul „aruncat" 152,500 kg.

HANDBAL • Rezultatele ta 
grupele preliminare ale C.M. pen
tru echipe de juniori : Iugoslavia 
— Polonia 25—18 ; Suedia 
hoslovacia 24—21 ; Elveția 
rael n—16 ; R. D. Germană — 
Norvegia SI—16 ; Franța — Japo
nia 24—19 ; Danemarca — Unga
ria 19—11 ; U.R.S.S. — R. F. Ger
mania 28—18 ; Olanda — Portuga
lia 17—13 ; Islanda — Arabia Sau- 
dltă S3—13. • Turneul masculin
de la Lucerna a fost câștigat de 
echipa U.R.S.S. In ultimul meci, 
handbaliștii sovietici au terminat 
la egalitate : 20—20, cu selecțio
nata Elveției. Ungaria a învins 
cu 27—24 formația Iugoslaviei. 
Clasamentul final ; i. - 
6 p ; 2. Ungaria 4 p ; 3. Elveția 
2 p ; 4. Iugoslavia 1 p. « în pen
ultima zi a competiției interna-’ 
țlonale feminine de la Budapesta, 
Ungaria a întrecut cu 16—1Ș echi
pa Cehoslovaciei. Alte rezultate : 
R.S.S. Azerbaidjană — Franța 
24—8, R. F. Germania — Olanda 
16—9. Ln clasament conduce re
prezentativa Ungariei cu 8 p, ur-

oe- 
Is-

U.R.S.S.

TELEX • TELEX
mată de formațiile Cehoslovaciei 
îl R. F. Germania cu • p.

PATINAJ • Proba lndivldurfă 
masculină de patinaj artistic de 
la Tokio a fost cîștigată de spor- 
tKui englez Robin Cousins, eu 
H4,« p, secundat de japonezul 
Fumio Igarashl — 112,70 p. In 
proba de perechi, victoria a reve
nit cuplului sovietic Irlna Voco- 
bleva — Igor LisovskL

POLO • La Atena s-a încheiat 
unul dintre turneele de calificare 
ale C.C.E., la polo pe apă. Echipa 
cehoslovacă Kosice și formația 
greacă Ethnikos s-au calificat pen
tru turul următor al competiției.

RUGBY • La Moscova mechfl 
dintre selecționatele U-R-S.S. și 
Italiei, eon tind pentru campiona
tul european de rugby (grupa A) 
— -Cupa F.I.R.A.- s-a încheiat 
eu victoria gazdelor cu scorul de 
•—o (3—0). A Echipa Noii Zeelan- 
de a evoluat la Hawick (Scoția), 
ta compania unei selecționate de 
sud a Scoției. Oaspeții au obținut 
victoria cu scorul de 19—3 (10—3).

TENIS • La Caracas în „Cupa 
Davis'* Venezuela a Învins eu 
4—1 Columbia și s-a calificat 
pentru semifinalele zonei nord- 
amerioane. Alte rezultate : Ca
nada — Mexic 1—4 ; Uruguay — 
Chile 1—4 ; Ecuador — Brazilia 
2—2 (partida decisivă dintre Kir- 
mayr și Gomez nu s-a putut dis
puta din cauza întunericului) a 
în finala turneului de la Tokio, 
Moore l-a învins cu 3—6, 7—8, 6—2 
pe Dupre. La feminin a ciștigat 
Betsy Nagelsen, învingătoare cu 
8—1, 3—0, 6—3 în fața japonezei 
Naoko Sato • Stan Smith a ter
minat învingător în turneul de 
la Viena tntrecînd în finală pe 
Fibak cu 6—4, 6—0, 6—X

In preliminariile C.L de iotbal 
HALTA - TURCIA 1-2

Intr-un meci pentru prelimina
riile campionatului european se
lecționata Turciei a învins, în de
plasare, cu 2—1 (2—0), formația
Maltei. Golurile au fost înscrise 
de Sedat (min. 17) și Mustafa 
(min. 30), respectiv Fabbri (miiL 
71).

Clasamentul grupei
1. R.F. Germania
2. Țara Galilor
3. Turcia
4. Malta

4
5
4 
•i

7-a :
2
0
1
1

o 7-1 r
2 11- 7 6
14-35
4 2-13 1-

La Raăom (Polonia), — . 
nariile competiției internaționale 
de fotbal pentru echipe de 
nlori „Turneul U.E.F.A.", selec
ționata Poloniei a învins cu 5—0- 
(1—0) formația Ciprului.

în prelimi—-

ju-

ri.ru


(Urmare din pag. 1)
Plenara Consiliului National 

pentru Educație Fizică $1 Sport 
subliniază înscrierea in proiec
tele de documente ale Congre
sului al Xll-lea al partidului * 
unor orientări de mare însem
nătate privind mișcarea spor
tivă, din care decurg sarcini 
deosebite pentru organizațiile 
sportive în vederea creșterii 
contribuției- educației fizice $1 
a sportului la amplul proces 
de educare socialistă a mase
lor, de formare multilaterală a 
tinerei generații, de dezvoltare 
armonioasă șl păstrare a să
nătății poporului. In acest 
scop. Plenara Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică șî 
Sport stabilește :

1. Plenara cere tuturor or
ganizațiilor sportive, ca, îm
preună ou sindicalele, organi
zațiile de copii și tineret și ce
lelalte organizații obștești și de 
stat cu răspunderi in acest do
meniu, să-și intensifice efortu
rile pentru dezvoltarea culturii 
fizice de masă și să acționeze 
ta modul cel mai hotărît pen
tru antrenarea întregului ti
neret de la orașe și sate, ta- 
eepind cu copiii, a oamenilor 
muncii, la practicarea sistema
tică și organizată a exercițiilor 
fizice și a sportului, asigurln- 
du -se pînă la sfîrșitul anului 
1980 îndeplinirea, in toate uni
tățile de muncă și teritoriale, * 
Indicatorilor privind cuprinde
re* ta activitatea sportivă sis
tematică a 80% din elevi, 60% 
din studenfl, 50% din persona
lul muncitor și 30% din popu
lația satelor, sarcini stabilite 
prin „Programul de dezvoltare 
a mișcării sportive" șl regula
mentul competiției sportive na
ționale „Daciada",

In acest scop, se va manifes
ta mai multă inițiativă și per
severentă pentru organizarea 
■«creării populației prin sport, 
ta timpul liber, pentru promo
varea educației fizice și a 
avortului de masă printr-e 
gamă largă de forme șl ramuri 
sportive — creșterea numărului 
de acțiuni, mai buna organizare 
ți permanentizarea acestora pe 
plan local și îndeosebi eu co
lectivitățile la nivelul unități
lor de bază, clase, ani de studii, 
ateliere, secții, brigăzi, sate. 
Se vor accentua preocupările 
pentru organizarea cit mal 
multor activități de educație fi
zică și sport la bazele sportive, 
fa cartierele de locuințe, zonele 
de agrement, stațiunile turisti
ce, la cluburile și casele de 
cultură, deservirea sportivă
* populației prin centre de 
inițiere și practicare a u- 
■or ramuri sportive în ve
derea organizării petrecerii 
timpului liber intr-un mod cit 
mai atrăgător, folositor, plă
cut șl variat.

2. Organele pentru educație 
fizică și sport împreună cu cei
lalți factori care participă 
ta organizarea competiției 
sportive naționale „Daeiada" 
vor stabili și aplica măsuri con
crete prin care să asigure, i* 
toate asociațiile sportive, îa- 
cheierca ta bune condiții a eta
pei de vară pînă la 39 octom
brie 1979, pregătirea temeinică 
și deschiderea cu o largă par
ticipare a ediției de iarnă, la
* noiembrie 1979, și asigurarea 
fa continuare a unei largi șl 
permanente participări * popu
lației de toate vîrstele. Toate 
consiliile asociațiilor sportive 
vor trece. începind cu Iun* 
noiembrie 1979, Ia organizarea 
activității de educație fizică, 
sport și turism de masă, pe 
bază de programe cuprinzind 
acțiuni săptăminale, cu sferă 
eii mai largă de participare.

3. In vederea perfecționării, 
organizării și desfășurării

REZOLUȚIA
competiției sportive naționale 
„Daciad*”, consiliile județene 
pentru educație fizică și sport, 
celelalte organizații investite 
ca răspunderi in mișcarea 
sportivă vor întreprinde mă
suri privind practicarea pe 
scară largă a unor ramuri spor
tive care cer condiții minime 
și au o mare eficiență pentru 
Întreținerea stării de sănătate, 
cum sînt : atletismul — în spe
cial probele de alergare —, or
ganizarea cu regularitate do 
crosuri ta fiecare_ asoeiație, 
gimnastic* de dimineață, la 
domiciliu, la internatele școla
re, căminele studențești, în re
gimul zilei de școală, la locul 
de muncă, dezvoltarea turismu
lui, eu accent pe organizare* 
de drumeții și excursii locale. 
Se vor intensifica preocupările 
pentru; promovarea unor ra
muri sportive care se bucură 
de popularitate, ca fotbal, te
nis, tenis de masă, handbal, 
volei, popice, a sporturilor teh- 
nlco-aplicative și a celor de 
iarnă; imprimarea unul carac
ter de masă mersului pe bici
cletă ; extinderea centrelor 
de inițiere și practicare a di
feritelor ramuri sportive ; am
plificarea activităților de agre
ment șl euliural-sportive le 
Sfirșit de săptâmină (duminici 
șl festivaluri cultural-sportive, 
serbări cimpenești) ; extinde
rea șl permanentizarea siste
mului competition*! de masă 
fa cadrul asociațiilor, localități
lor șl intercomune ; organizare* 
de acțiuni pe linia complexului 
«Sport șl sănătate", a comple
xului aplicativ pentru apărarea 
patriei, .Amicii drumeției". 
„Înotul pentru toți", „Insigna 
cercurilor olimpice" ete.

4. Federațiile, consiliile Jude
țene pentru educație fizică șt 
sport, asociațiile iși vor alcă
tui, pină 1* sfirșitui anului 1979, 
comisii pentru activitatea de e- 
duoatie fizică și sport de masă, 
asigurînd o bogată și perma
nentă activitate de educație 
fizică, sport șl turism ta fie
care școală, Întreprindere, insti
tuție, unitate cooperatistă. e*r- 
tier și comună, pretutindeni 
unde se poate face sport orga
nizat sau individual.

5. Plenara subliniază necesi
tatea ca toate organele și orga
nizațiile sportive să desfășoare 
o muncă consecventă pentru 
ridicarea nivelului general al 
activității sportive de perfor
manță la cerințele mondiale, in 
vederea prezentării cu demnita
te a sportului românesc te 
competițiile internaționale șl 
creșterii prestigiului țârii noas
tre in lume. Sarcina prioritară 
actuală a sportului nostru de 
performanță o reprezintă asi
gurare* pregătirii temeinice, la 
ed mai înalt nivel, a sportivi
lor pentru realizarea integrală, 
la Jocurile Olimpice din 1989, 
» obiectivelor stabilite prta 
Programul privind dezvoltare* 
activității de educație fizică șt 
■port și pregătirea sportivilor 
români ta vederea participări! 
la Jocurile Olimpice din 1989.

Plenara cere federațiilor 
sportive, consiliilor județene 
pentru educație fizică și sport, 
cluburilor și asociațiilor spor
tive să-și intensifice eforturile 
pentru ca in toate județele, 1* 
toate ramurile de sport și mal 
ales Ia cele cuprinse în pro
gramul Jocurilor Olimpice, să 
se desfășoare o activitate sis
tematică, un proces de pre
gătire la cel mai înalt nivel. 
PO bază de norme științifio 
fundamentate, in concordanță

PLENAREI
cu cerințele activității de înaltă 
performantă.

Consiliile județene pentru e- 
ducație fizică și sport, federa
țiile de specialitate și cluburile 
sportive, îndeosebi cele școla
re, vor lua măsuri de constitui
ta șl pregătire a unor loturi 
puternice de eopii și juniori, 
precum și pentru întărirea e- 
fectivelor secțiilor pe ramuri 
de sport și asigurarea unei pre
gătiri superioare oare să vize
ze participarea cu succes ia 
competițiile internaționale și la 
Jocurile Olimpice din anul 1984.

Plenara a stabilit că, pentru 
ereșlerea eficientei activității 
unităților sportive de perfor
manță, este necesar să se ana
lizeze in spirital maximei exi
gențe activitatea de selecție, 
instruire și educație din fle
care seeție pe ramură de sport, 
stadiul îndeplinirii indicatortier 
și obiectivelor aprobate, stabt- 
Undu-se măsuri de lichidare a 
lipsurilor și de accelerare • 
performanțelor.

6. In vederea aplicării sis
temului național unic de se
lecție, se cere tuturor consilii
lor pentru educație fizică fi 
sport, cluburilor și asociațiilor 
sportive, organelor eu atribuțfl 
ta acest domeniu să acorde în
treaga atenție organizării, ta 
perioadele stabilite, a acțiunUee 
de selecție și testare a sporti
vilor, valorificării ta acest scop 
* competițiilor din cadrul „D*~ 
ciadei-, încadrării tinerilor eu 
calități deosebite pentru diferi
te ramuri sportive, do pe te- 
treg teritorial tării, intr-o pre
gătire intensivă, folosi ndu-e* 
metodele științifice cele mal a- 
vansate, îmbinate eu o eoa- 
ttană muncă de educație patri* 
tieă șl cetățenească. Va speri 
exigența ta respectarea bata- 
murilor și normelor de promo
vare fa unitățile de performan
ță șl loturile reprezentativa 
precum și a celor privind acor
darea titlurilor de campioni ai 
Republicii Socialiste România.

7. Plenara stabilește ea toate 
organizațiile sportive să pună 
un accent deosebit pe educația 
politică și cetățenească a spor
tivilor și cadrelor din mișcare* 
sportivă, pe cultivarea perseve
rentă in rîndurile acestora a 
principiilor eticii și echității 
socialiste, a Înaltelor trăsături 
ale omului nou. Totodată, Ple
nara cheamă pe toți sportivii să 
acționeze în continuare pentru 
ridicarea nivelului lor de pre
gătire sportivă, ideologică, poli
tică, profesională șl de culturii 
generală, să fie exemple de 
angajare cu maximă responsa
bilitate șl conștiinciozitate ta 
realizarea riguroasă a progra
melor de pregătire sportivă, 
respectarea normelor de con
duită cetățenească și ale vieții 
sportive, de luptă plină de ab
negație pentru reprezentare» 
eu demnitate a României ta 
competițiile Internaționale-

3. Plenara trasează Consiliu
lui Național pentru Educație 
Fizică și Sport sarelna de * 
elabora, pină la sfirșltul tri
mestrului I 1989, împreună eu 
organizațiile centrale eu atribu
ții ia activitatea sportivă și re
dacțiile ziarelor centrale, ra
dioului șl televiziunii, un pro
gram de îmbunătățire a propa
gandei sportive menită să spo
rească contribuția acestei* la 
îndeplinirea sarcinilor care stau 
ta fața mișcării sportive. Zia
rul „Sportul” și celelalte publi
cații de specialitate vor dezba
te ta mai mare măsură proble
mele majore ale mișcării spor
tive și efectele sociale ale e- 
ducației fizice și sportului de

C.N.E.F.S.
masă. Se va deschide o rubrică 
permanentă a schimbului de 
experiență șl dezbaterii proble
melor „Daciadei".

9. Cerințele și exigențele ac
tuale impun ca organizațiile 
sportive să acționeze cu mal 
multă hotărire pentru ridica
rea continuă a nivelului de 
pregătire profesională, politică 
și ideologică * cadrelor mișcă
rii sportive. In acest scop. Cen
trul de pregătire și perfecțio
nare a cadrelor de pe lingă 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport va îmbu
nătăți planurile și programele 
cursurilor de reciclare a acti
viștilor sportivi. De asemenea, 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, împreună 
eu Ministerul Educației și In- 

vățămințulul, va examina efi
ciența măsurilor luate pentru 
perfecționarea invățămintulul 
superior de educație fizică. 
Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport, federații
le, consiliile teritoriale pentru 
educație fizică și sport, clubu
rile șî asociațiile sportive vor 
lua măsuri pentru instruirea 
periodică temeinică a activului 
sportiv.

Totodată, se va asigura pro
movarea, ta componența orga
nelor sportive de conducere, a 
unul număr mal mare de cadre 
din rindul foștilor sportivi ds 
performanță și al iubitorilor 
sportului care dovedesc pasiune 
pentru sport, au experiență 
practică te acest domeniu, stat 
buni organizatori șl se bucură 
de prestigiu și autoritate ta 
mase.

Consiliile locale pentru edu- 
eațle fizieâ șl sport împreună 
•u organele cu atribuții vor ex
tinde inițiativele de organizai* 
* cursurilor de instructori, ar
bitri și organizatori ai activi
tății de educație fizică și sport.

18. Plenara consideră nece
sară luarea de către toate or
ganizațiile sportive a unor mă
suri mult mal eficiente eu pri
vire la utilizare* judicioasă * 
resurselor materiale, financiare 
*1 dezvoltarea bazei materiale 
pentru sportul de masă și de 
performanță, folosirea eu ma
ximum de spirit gospodăresc a 
combustibilului, * energiei, 
creșterea veniturilor proprii, re
cuperarea răminerilor in urmă 
ta realizarea obiectivelor spor
tive prevăzute prin planul de 
investiții. Pentru aplicarea te 
practică a prevederilor Directi
velor Congresului al Xll-lea al 
Partidului Comunist Român, 
privind amenajarea de noi baze 
sportive simple cu participarea 
tineretului, consiliile județene, 
municipale, orășenești și comu
nale pentru educație fizică șl 
■port, Împreună cu factorii eu 
atribuții in activitatea sportivă 
vor elabora, pină la 30 martie 
1980, ta fiecare municipiu, oraș 
șl comună, planuri privind »- 
menajarea de terenuri și baze 
sportive simple, folostadu-se 
munca patriotică a tineretului, 
precum și diferite fonduri a- 
loeate ta acest scop.

Consiliul Național pentru E- 
ducație Fizică și Sport va e- 
xamina in trimestrul IV 1979, 
împreună cu ministerele eco
nomice și Ministerul Comerțu
lui Interior, modul cum se în
deplinește planul privind dez
voltarea producției de materiale 
sportive și îmbunătățirea cali
tății acestor^, adoptind măsurile 
care se impun.

11. Exprimîndu-și totala a- 
deziune față de politica exter
nă a partidului și statului nos
tru, plenara cere Consiliului 
Național pentru Educație Fi

zică și Sport, federațiilor și or
ganizațiilor sportive ca, in spi
ritul acestei politici, să milite
ze consecvent pentru * contri
bui, prin succesele in competi
țiile internaționale, la creșterea 
prestigiului României in lumeț 
De asemenea, se cere să se fa
că totul pentru ca activitatea 

sportivă pe care o desfășoară 
organizațiile sportive și spor
tivii pe plan internațional 
să contribuie Ia dezvoltarea 
prieteniei și colaborării tinere
tului nostru cu tineretul din ce
lelalte țări, ia adincirea cunoaș
terii și înțelegerii reciproce in
tre popoare și să reflecte ne
mijlocit politica de pace, în
țelegere și colaborare promova
tă de Români* socialistă pe 
plan mondial.

Plenara reafirmă sprijinul și 
adeziunea totală a organizații
lor sportive față de poziția fer
mă, constructivă a partidului șl 
statului nostru in rezolvarea 
problemelor complexe eu care 
se confruntă lumea contempo
rană.

12. Plenara subliniază că sar- 
einile și exigențele care decurg 
din proiectele de documente ale 
Congresului al Xll-lea al Par
tidului Comunist Român pentru 
mișcarea sportivă impun ridi
carea la un nivel mai inalt • 
activității organizațiilor sporti
ve, perfecționarea în continuare 
• stilului și metodelor de mim- 
eă ale acestora.

Consiliile pentru educație fi
zică și sport vor lua măsuri 
pentru îndeplinire* riguroasă 
a tuturor hotărîrilor șl măsuri
lor stabilite, pentru creștere* 

rolului lor in coordonare* unita
ră a organizațiilor investite eu 
răspunderi in mișcarea sporti
vă, astfel ca aceste* să se im
plice direct și mai activ, spre 
a-șl îndeplini ta cele mal buna 
condiții atribuțiile și răspunde
rile pe care le au in domeniul 
educației fizice și sportului.

In spiritul exigențelor proiec
telor de documente ale Congre
sului al Xll-lea, *1 Programu
lui de dezvoltare a mișcării 
sportive și al regulamentului 
competiției sportive naționala 
„Daclada", al concluziilor re
zultate din actuala plenară, 
toate consiliile pentru educația 
fizică și sport, cluburile și a- 
sociațiile sportive iși vor revi
zui și Îmbunătăți planurile de 
măsuri pe anul 1980, concreti- 
zindu-și indicatorii de dezvolta
re a educației fizice, sportului 
de masă și de performanță, 
precum și acțiunile menite să 
asigure îndeplinirea lor.

Plenara Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
cheamă întregul activ al miș
cării sportive să-și consacre 
Întreaga putere de muncă, pri
cepere și capacitate creatoare 
înfăptuirii sarcinilor de mare 
răspundere care decurg pentru 
mișcarea sportivă din proiecte
le de documente ale Congresu
lui al Xll-lea al Partidului Co
munist Român.

Participanții la plenara Con
siliului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport, in numele 
tuturor sportivilor și lucrători
lor din mișcarea sportivă, asi
gură conducerea de partid, pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
personal, că vor munci cu en
tuziasm și abnegație pentru 
realizarea exemplară a sarci
nilor prevăzute in proiectele 
de documente ale Congresului 
al Xll-lea, in Programul de — 
dezvoltare a activității de edu--^^ 
cație fizică și sport pe perioa
da 1976—1980, pentru pregăti
rea temeinică a sportivilor ro
mâni, care să ie dea posibili
tatea obținerii, la Jocurile O- 
limpice din 1980, a unor per
formanțe la nivelul obiectivelor 
stabilite și al angajamentelor 
asumate.

In dubla confruntare bocheistici din Capitală

DINAMO SAU STEAUA ?
• Celelalte partide-în cuplaj la Miercurea Ciuc

Primul tur (alcătuit din cinci 
duble etape) ai campionatului 
Diviziei A la hochei (prim* 
serie valorică) se va Încheia 
fa București și Miercurea Ciuc, 
astăzi și mîine. cînd sînt pro
gramate ultimele trei confrun
tări. Atenția tuturor iubito
rilor acestui sport este îndrep
tată, firește, spre jocurile de la 
București și aceasta pentru 
simplul motiv că azi (or* 17) și 
miine (ora 18). pe gheața pati
noarului „23 August”, se vor 
înfrunta echipele bucureștene 
Dinamo șî Steaua. Dinamo- 
viștii dețin titlul de campioni 
ai țării, dar au în momentul 
de față un punct mai puțin în 
clasament decît hocheistii de 
la Steaua. Iată, dealtfel, cum

se prezintă clasamentul înain
tea acestor etape : 1. Steaua 
II p (85/13) ; 2. Dinamo 15 p 
(86/14) ; 3. S. C. Miercurea Cine 
I p (61/28) ; 4. Unirea 8f.
Gheorghe 4 p (24/59) ; 5. Dună
re* Galați 4 p (30/44) : 6. Meta
lul Rădăuți 0 p (13/141).

Celelalte două întîlniri din 
etapele a 9-a și a 10-a sînt 
programate în cuplaj la Miercu
rea Ciuc, urmînd să se desfă
șoare astfel : ora 14,45 : Unirea 
Sf. Gheorghe — Metalul Ră
dăuți și ora 17 : S. C. Miercurea 
Ciuc — Dunărea Galați. După 
aceste duble întîlniri, prima 
serie valorică a Diviziei A la 
hochei se va relua printr-un 
turneu, care va începe sîmbătă 
3 noiembrie la București.

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI
CĂLĂREȚUL ION POPA 

ÎNVINGĂTOR LA TRIPOLI
Călăreții români Ion Popa, A- 

lexandru Boz a* Dani* Popesc* 
și Cornel Illn, campioni balcanici, 
au avut o comportare foarte bună 
1* concursul Internațional de ob
stacole de la Tripoli. El au par
ticipat alături de sportivi din 
Austria, Anglia, Cehoslovacia, Iu
goslavia, B. F. Germani* șl Libia. 
Dintre rezultatele înregistrate, re
ținem : Ion Popa, cu Ficus, ■ 
ctștigat proba „Ultima șansă”, el 
sltutndu-se șl pe locul J tntr-o 
probă contracronometru ; Al. Bo- 
■an cu Călin s-a clasat pe pozi
ția secundă tntr-o altă probă 
contracronometru și pe locul 3 tn 
proba nr. 3, iar Dania Popescu 
cu Piersic pe locul 4 tn proba 
„Alege-ți puncte’e”. Cu acest con
curs, sezonul competlțional la 
călărie s-a Încheiat.

HALTEROFILII DE LA A.S.A. 
IN BULGARIA

Echipa de haltere A.S.A. Tirgu 
Mureș a evoluat în Bulgaria sus- 
ținînd o tntîlnlre cu echipa Ardă 
din localitatea Kirdjall. Gazdele 

au obținut victoria cu 7—2, dar 
din formația română au lipsit trei 
titulari (Z. Bad, Șt. Csata șl B. 
Chivu). Pe locurile 1 de la A.S.A. 
a-au clasat C. Breja (cat. muscă) 
eu 167,5 kg șt M. Plato* (cat. u- 
șoară) cu 243.3 kg.

VIRGINIA RUZICI PRINTRE 
LAUREATELE TURNEULUI DE 

LA OLDSMAR
Proba de dublu din cadrul tur

neului Internațional feminin de 
tenia de la Oldsmar (Florida) s-a 
încheiat cu victoria cuplului Vir
gini* Buzlcl (România) — Anne 
Smith (S.U.A), care a Întrecut tn 
finală cu 7—5, 4—6, 7—5 perechea 
Betty Ann Stuart — Bana Kloss, 
fa finala probei de simplu, E- 
vonne Goolagong a dispus cu 
•—0, 6—3 de Virginia Wade, care 
a tnlocult-o pe Chris Evert Lloyd, 
accidentată.

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE, 
FLORIN GHEORGHIU LIDER 

LA NOVI SAD
După 12 runde șl disputarea 

partidelor Întrerupte, tn turneul 
Internațional de șah de la Novl

INTERNATIONALE
Sad conduce marele maestru ro
mân Florin Gheorghiu cu 9,3 
puncte, urmat de Gheilec și Sveș- 
ntkov (U.R.S.S.) 8,5 puncte, GH- 
gorlcl șt Kurajita (Iugoslavia) 1 
puncte. Rezultate ale partidelor 
Întrerupte : Beliavski — Gllgortd 
1—0 ; Popovld — Knaak 1—0 ; 
Browne — Beliavski remiză ; Boj- 
kovlcl — Rajkovlcl 1—6.

In ultima runda, a 13-a, FL 
Gheorghiu, eu piesele negre, v« 
juca in compania Iul Sveșnlkov.★

In turneul Interzonal feminin 
de șah de ia Alicante, după l 
runde conduce Gurlell (U.R.S.S.) 
cu < puncte. Gertrude Baumstark 
(România), care a remizat cu 
Ivanka (Ungaria), se află pe lo
cul 7, cu 3 puncte.

ÎNCEPE DINAMOVIADA 
DE VOLEI

Ieri au plecat ia Berlin echipele 
clubului Dinamo, care vor parti
cipa, în zilele următoare, la Di- 
namoviada de volei, găzduită de 
capitala R. D. Germane. „Vom 
încerca să rodăm, tn această com
petiție, cit mai mulți jucători ti
neri", ne-a declarat W. Schreiber, 
antrenorul dinamovlștllor.
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