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102-63!

Ion- Uglai, infiltrat sub coșul adversarilor, 
înscrie încă două puncte pentru Dinamo, 
cu toată opoziția „uriașilor" Dogiisten și 
Ronabar Foto : Vasile BAGEAC

Cu meciul de a- 
seară din sala Flo- 
reasca dintre Di
namo București și 
I-.fes S. K. Istan
bul, din cadrul 
C.C.E., grupa D, 
s-a Încheiat turul 
întrecerii. Spre sa
tisfacția 
rilor și 
torilor 
urmărit 
cundă) 
Uștii <_ 
au realizat o vic
torie clară, la un 
scor care le asi
gură un ‘
substanțial pentru 
meciul retur: 102— 
63 (54—29).

Partida a debu
tat cu atacuri ra
pide ale românilor, 
purtate in special 
de Dan Niculescu, 
care au luat încă 
din start un „a- 
cont" asupra scoru
lui final. Alături 
de el s-au aflat 
pînă în mim 8 
Novac, Popa, Uglai 
și Georgescu (în-

i spectato- 
telespecta- 
(care au 

repriza se- 
baschetba- 

dinamoviști

avantaj

Paul IOVAN

(Continuare 
în pag. 2-3)

Aslâ-scarâ, Ia Rostock, inlilnirca dc bor
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cele două intîlniri 
box dintre repre-

Prima din 
amicale de 
zentjtivele României și Repu
blicii Democrate Germane va 
avea loc astă-seară la Rostock. 
Antrenorii Ion Popa și Ion 
Dumitru au selecționat pentru 
aceste două dificile confrun
tări pe următorii sportivi : D. 
Șchiopu (semimuscă), D. Radu 
(muscă), T. Dinu și I. Panaite 
(cocoș), Gh. Oțelea (pană), V. 
Ioana (semiușoară), D. Ilie și 
P. Căpriceanu (ușoară). I. Bu
dușan (semimijlocie), M. Sîrba 
(mijlocie mică), V. Silaghi și 
Gh. Butnaru (mijlocie), G. Do- 
nici (semigrea), I. Cernat șl 
T. Pir,joi (grea).

Atît confruntarea de azi, de 
la Rostock, cît și cea de du-

minică, de la Wismar, repre
zintă examene dificile pentru 
cele două reprezentative, dată 
fiind valoarea componenților 
ambelor formații. Gazdele au 
avut un excelent prilej de ve
rificare a pugiliștilor lor in ca
drul Turneului internațional 
disputat la Berlin cu o lună 
în urmă, turneu la care au 
participat și sportivi români, 
Budușan și Donid clasîndu-se pe 
primul loc la „semimijlocie" și, 
respectiv, la „semigrea". Din 
echipa gazdă nu vor lipsi, de
sigur, cei cinci cîștigători ai 
turneului amintit : Geilich (se- 
mimuscă), Behrendt (cocoș), 
Nowakowski (semlușoară),
Schwartz (ușoară) și Fanghae- 
nel (grea).

£ portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT 
[ ANUL XXXV - Nr. 9312 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 2 noiembrie 1979

Pe drumul împlinirilor tinerei generații,
4

prin grija părintească a partidului
V

SĂ DAI TOTUL UNEI SOCIETĂȚI CARE ÎȚI DĂ TOTUL!”--- — -------  ----- ---------- » —
O îndatorire patriotică pe care MARIANA MOISEI, 
campioană balcanică, inginera la marea întreprindere 

„Tricodava", o pune la baza întregii sale activități

Pentru Mariana Moisei, ul
timul deceniu a fost, indiscuta
bil, un deceniu al împlinirilor.

— Cine sînteți, Mariana Moi
sei t

— Un om al zilelor noastre, 
un om care muncește, care se 
străduiește prin tot ce face să 
răspundă unei convingeri in
time : aceea de a da totul pen
tru o societate care, la rîndul 
ei, i-a dat totul. Pe plan spor
tiv, posibilitatea de a urca cit 
mai sus, pe plan profesional — 
o pregătire la un nivel supe
rior, pe plan social — multiple 
mijloace de împlinire.

— Să reluăm : pe pian spor
tiv, posibilitatea de a urca cil 
mai sus...

— Intr-adevăr, în mai puțin 
de un deceniu, într-un sport în 
care longevitatea este o carac
teristică, am numit echitația. 
am reușit să realizez o serie 
de performanțe, cred eu, nota
bile. Din 1969 — cînd, elevă fi-

ind la Liceul nr. 3 din Craiova, 
am început să practic călăria 
la C.S.M. — și pină acum — 
cind mă aflu sub culorile clu
bului Dinamo — mi-am înscris 
tn palmares nu numai titluri 
naționale, dar și două locuri se
cunde și un titlu de campioană 
la ultimele două ediții ale Bal
caniadelor, adică, de fapt, de 
cînd „proba amazoanelor" a 
devenit oficială. Desigur, nu 
este mult Ba, destul de puțin, 
zic. Dar sportul nostru se deo
sebește de altele in care înalta 
performanță poate fi realizată 
la o vîrstă foarte timpurie. 
Spuneam că noi, sportivii, be
neficiem de toate condițiile 
pentru a realiza succese de 
înaltă valoare și de a ne rea
liza ca oameni. Și trebuie să 
facem totul pentru a le obține.

— Desigur, nu am uitat ceea 
ce ați spus mai înainte : „pe 
plan profesional — o pregătire 
la un nivel superior, pe plan

H

■X

social — multiple mijloace de 
împlinire"...

— Un singur argument : un 
număr tot mai mare de spor
tivi sînt absolvenți ai unor in
stitute ................- - ■
sau ai 
învață

de învățămînt superior 
altor școli. Sportul te 
să-.. Înveți, este o școa-

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. 2—3)

a
Comisia centrală de organi

zare a competiției sportive na
ționale „Daciada" a stabilit ca 
etapa de iarnă a acestei mari 
întreceri cu caracter republi
can să înceapă în toate 
16 000 de asociații sportive 
întreaga țară duminică 4 
iembrie.

In cadrul unei conferințe

cele 
din 
no-

de

La Sala sporturilor din Cluj-Napoca

GIMNAȘTII NOȘTRI FRUNTAȘI PROMIT 
UN SPECTACOL SPORTIV DE BUNĂ CALITATE

presă organizată ieri la 
C.N.E.F.S., factori de 
cere ai mișcării sportive au 
înfățișat reprezentanților pre
sei centrale principalele con
cluzii reieșite din analiza care 
a fost făcută asupra activității 
privind desfășurarea etapei de 
vară a „Daciadei", precum șl 
sarcinile prioritare care vor 
trebui să se afle în permanen
ță în prim-planul preocupări
lor organelor și organizațiilor 
sportive, precum și a celor 
responsabilități în 
sportului, în etapa 
întrecerii, care va 
minică.

S-a subliniat că 
„Daciadei" trebuie 
intr-o mai mare măsură decît 
pînă acum amprenta eficienței, 
cu rezultate concrete în direc
ția întăririi sănătății, dezvol
tării fizice și educative a tine
retului, a tuturor celor care

sediul 
condu-

cu
domeniul 

de iarnă a 
începe du-

întrecerile 
să poarte

practică sportul în timpul li
ber și, deopotrivă, pentru îm
bunătățirea activității produc
tive a celor ce muncesc. S-« 
arătat, pe baza concluziilor 
reieșite din desfășurarea etapei 
de vară, că se impune accen
tuarea caracterului de conti
nuitate a activității sportive or
ganizate, folosindu-se cît mai 
bine condițiile existente pentru 
desfășurarea cu regularitate 
a unor activități săptămînale 
pentru oamenii muncii din În
treprinderi și instituții și a 
unor acțiuni cu frecvență mal 
mare în mediul școlar. S-a 
pus, de asemenea, un mare 
accent pe caracterul de selec
ție și depistare a unor ele
mente talentate, de perspecti
vă pentru sportul de perfor
manță, pe care trebuie să-1 
aibă toate competițiile și acti
vitățile desfășurate sub sem
nul „Daciadei".

A/i, dc la ora 10, băieții

iar ielele pc

Cu excepția componentelor 
lotului reprezentativ feminin, 
care urmează un program spe
cial de pregătire pentru Cam
pionatele mondiale de luna vii
toare, de la Dallas, astăzi, 
mîine și duminică la Cluj-Na
poca și-au dat întîlnire cele 
mai bune și cei mai buni gim- 
naști ai țării, în cea mai im
portantă competiție a calenda
rului intern — campionatele 
republicane individual și pe 
echipe (la masculin), precum 
și „Cupa României" la feminin.

în noua ei formulă, întrece
rea de la finele acestei săptă- 
mini este, cu deosebire, impor
tantă pentru gimnaștii noștri 
fruntași, aflați și ei în plin e- 
fort de pregătire a viitoarelor 
campionate mondiale. Recentul 
succes de la Praga, în fața pu
ternicei reprezentative a Ceho
slovaciei, ca și victoria la in
dividual compus a campionului 
absolut al țării noastre, Kurt 
Szilier, pare să indice o bună 
formă de concurs a componen- 
ților lotului, fapt ce creează 
premise pentru un bun specta
col sportiv și la Sala sporturi
lor din Cluj-Napoca. Va fi, 
de fapt, un ultim prilej pentru 
gimnaștii noștri de a prezenta 
în concurs public programul pe 
care l-au pregătit pentru apro
piatele campionate mondiale- 
Kurt Szilier. Dan Grecu, Ion 
Checicheș, Sorin Copoi, Romu
lus Bucuroiu, Radu Branea, 
Nicolae Oprescu vor lupta.

prezintă programul impus, 

cel liber ales

deopotrivă, și pentru selecția 
în echipa de ,.mondiale", după 
cum nu e lipsită de interes

spune, „Cupa României" este 
mai puțin stimulativă decît 
campionatul, prezența în între
cere a unora dintre cele mai 
bune gimnaste ale țării repre
zintă, din capul locului, o ga
ranție de reușită a spectacolu-

Dan Grecu evoluind la aparatul său preferat : măiestrie, sigu
ranță, ținută impecabilă...

lupta care se va da între cele 
două formații fruntașe ale gim
nasticii noastre masculine. Stea
ua și Dinamo, pentru cîștiga- 
rea' titlului pe echipe. Așadar, 
sînt toate motivele să aștep
tăm o dispută interesantă, de 
bun nivel tehnic și spectacular.

Chiar dacă la feminin lipsește 
miza, pentru că. orice s-ar

lui sportiv pe care desigur îl 
așteaptă iubitorii sportului din 
Cluj-Napoca.

Azi, de la ora 16, băieții pre
zintă programul impus, iar fe
tele pe ccl liber ales, sîmbătă, 
de la ora 17, sînt programate 
exercițiile liber alese masculin, 
iar duminică dimineață, de la 
ora 10, finalele pe aparate.

Astăzi, la Varazdin, ÎNCEPE PRIMA EDIȚIE 
A BALCANIADEI DE HANDBAL (mj

Echipa României iiinincșle formația Bulgariei
r VARAZDIN, 1 (prin telefon). 

Vineri se dă la Varazdin star
tul în prima'’ ediție a Campio
natului balcanic, rezervat echi
pelor masculine de seniori la 
handbal. Sala sporturilor, cu o 
capacitate de peste 1 000 de 
locuri, este pregătită, iar cele 
patru echipe, Bulgaria, Româ
nia și Iugoslavia (cu două for
mații), au sosit în cursul zilei 
de joi în localitate. Varazdin 
se află la 80 km de Zagreb, in 
direcția Maribor și este socotit 
un oraș al handbalului. Și-a 
căpătat această denumire de la 
numărul mare de echipe de 
handbal care activează aici, de 
la numărul mare de. competiții 
ce le organizează, precum și de 
Ia faptul că a găzduit nume
roase întreceri internaționale, 
printre care și disputele unei 
grupe a C.M. feminin din 1973.

Balcaniada este socotită un e- 
veniment de seamă aici, el po- 
larizînd interesul iubitorilor de 
sport. Se face o intensă propa
gandă atît prin afișe și în pre
să. cît si la radio și TV, echi
pele sînt patronate de mari în
treprinderi. iar jucătorii sînt 
anturați d» numeroși iubitori 
ai sportului.

Prima echipă care a sosit la

Varazdin a fost Bulgaria, urma
tă, înainte de amiază, de forma
țiile iugoslave. Miercuri seara, 
la Zagreb, handbaliștii din cele 
două reprezentative ale tării 
gazdă au susținut un joc de an
trenament încheiat cu scorul de 
28—28, antrenorul Zlatko Zag- 
mestar declarînd : „Mi-e foarte 
greu să-i aleg pe jucătorii pen
tru prima reprezentativă a 
Iugoslaviei, cea care contează 
în campionatul balcanic deoare
ce sînt foarte multi candidați 
cu șanse egale. De aceea voi 
anunța formația abia vineri 
dimineață, la conferința de 
presă. Ceea ce vă pot spune 
sigur este că în ambele meciuri 
oficiale vom lupta cu toată ar
doarea pentru victorie și. deci, 
pentru cucerirea primului titlu 
balcanic".

Reprezentativa României a 
sosit în cursul serii dupși o că
lătorie de aproape 24 de ore cu 
trenul. în ciuda oboselii, hand
baliștii noștri sînt optimiști, 
dorind să realizeze în confrun
tările cu valoroasele lor, parte
nere jocuri bune, care să le dea 
dreptul la performanțe deose
bite. la victorie. Să le urăm 
succes!

Hristache NAUM



FESTIVALUL SPORTIV ȘCOLAR BISTRIȚEAN, 
O MANIFESTARE A TINEREȚII Șl ENTUZIASMULUI

în cadrul manifestărilor spor
tive, care au loc în aceste zile 
pe tot cuprinsul tării, în cin
stea marelui eveniment politic 
din viața poporului român. 
Congresul al XII-Iea al P.C.R.. 
deschiderea anului sportiv^ șco
lar în județul Bistrița-Năsăud 
a avut o notă aparte. Și vre
mea a ținut, parcă, să creeze 
un cadru cît mai propice une; 
adevărate erupții de voioșie, 
oferind una dintre acele după- 
amieze însorite de toamnă. 
Peste 2000 de elevi din școlile 
și cluburile sportive școlare din 
Bistrița au fost prezenți la 
„Festivalul sportului școlar bis- 
trițean", ale cărui activități 
centrale s-au organizat pe sta
dionul Gloria.

Defilarea s-a terminat ; a ur
mat raportul, apoi pe gazonul 
stadionului și-au făcut apariția 
membrii ansamblurilor de gim
nastică ritmică și acrobatică, 
halterofilii, luptătorii. Am asis
tat la demonstrații dacă nu 
pline de virtuți tehnice, oricum 
bogate în încărcătură emoțio
nală. Dintr-un colț al tribunei 
aplauzele se îndreptau, mai a- 
les, spre halterofili. Stăm de 
vorbă cu cițiva dintre entu
ziaștii spectatori : Hilda Dani
lov, 60 de ani, în tinerețe gim
nastă. și... Radu Carafa, 3 ani 
(aflăm : „în grupa mică"). Cu 
totul firească prezența lor aici, 
dacă ne gîndim că pe podium 
evoluau Tiberiu Carafa, 9 ani, 
competitor, și Andrei Carafa, 
antrenor. Așadar, bunică, nepo
țel, ginere, trup și suflet pentru 
haltere. în același timp, „moța- 
tele" profesoarei Rodica Mure- 
Șanu încearcă și reușesc exerci
ții de grație. Notăm cîteva 
nume : Laura Dobre, Liana 
Șeulcan. Arsinica Mureșan, Flo
rina Neanițu, Catrinel Mure
șan, Nicoleta Gotea, Dacia Pop. 
Intră apoi în arenă acrobații.

PE DRUMUL ÎMPLINIRILOR TINEREI GENERAȚII
(Urmare din nao !)

lă pentru viață. Eu, spre exem
plu, am absolvit Facultatea de 
chimie industrială și am posibi
litatea să lucrez în marele co
lectiv al întreprinderii ,,Trico- 
dava". Nu, sportul n-a fost ni
ciodată o piedică în calea pre
gătirii profesionale ! Dimpotri
vă. Vedeți, noi avem posibili
tatea ca, paralel cu practicarea 
sportului preferat, să ne de- 
săvîrșim și pe plan profesional. 
Mai este oare nevoie să aduc 
In discuție atîtea și atîtea e- 
xemple de sportivi din țările 
capitaliste care atunci cînd a- 
bandonează activitatea se tre
zesc pe drumuri ?...

Trăim intr-o societate în ca
re desăvîrșirea socială este un 
crez. Socialismul nu are nevoie, 
pur și simplu, de oameni, ci de 
OAMENI ADEVARAȚI, supe
riori, care să se comporte și 
să acționeze în chip comunist. 
Iar mijloacele de desăvîrșire 
sînt multiple. De la împlinirile 
pe plan familial, pină la cele 
de satisfacere a cerințelor cul
turale. Unde ? Cum ? Este su
ficient să intri într-o librărie, 
să citești afișele teatrelor și ci
nematografelor și răspunsul este 
la indemînă. Oare faptul că 
biletele de teatru se epuizează 
în timp record, spre exemplu, 
nu ilustrează elocvent setea ds 
cultură a oamenilor ? Printre

„Moțatele" din secția de gimnastică ritmică a C.S. Școlar in 
fruntea coloanei școlarilor-sportivi bistrițeni Foto : M. V. MIHAIL
Ropote de aplauze și explozii 
de rîs pentru „tumbele" celui 
mai mic dintre virtuozi : Dănuț 
Șirlincan („Trebuie să împli
nesc 5 ani, sînt la grădinița 
Ștefan cel Mare, grupa mare" 
— primul interviu al unui po
sibil mare gimnast 1). Pe tere
nurile de handbal și fotbal ac
tivitatea este în toi. Dar ce a 
surprins cel mai mult pe re
porter au fost cele 12 (!!) star
turi la cros, pe grupe de vîrste, 
pe distanțe variind între 800 
și 2 000 m — fetele și 900 și 
4000 m — băieții, întreceri în 
care ambiția a fost nu o dată 
factorul decisiv.

Printre organizatori, tăcut 
cum îi este firea, cu grija fi
rească pentru buna desfășurare 
a activității, prof. Constantin 
Sănduță, secretarul C.J.E.F.S. 
Bistrița-Năsăud, răspunde cu 
greu solicitării noastre. Insis
tăm. „A devenit o obișnuință 
pentru școlarii bistrițeni ca la 
fiecare start de an școlar .să 
înceapă și activitatea sportivă 
organizată. Elevii noștri au 
răspuns și de această dată 

ei îi veți găsi cu regularitate 
și pe sportivi.

— Ce evenimente v-au emo
ționat mai mult ?

— îmi amintesc de o zi cînd, 
în fața colegilor de școală, am 
primit carnetul de membră a 
U.T.C. în ziua aceea am plîns 
de bucurie. Mă gîndeam că fă
cusem un pas mare spre ma
rea familie a comuniștilor...

îmi amintesc, de asemenea, 
de o zi din august a acestui an, 
cînd, împreună cu colegele me
le de echipă, Dania Popescu și 
Ioana David, ascultam imnul 
țării șl priveam tricolorul nos
tru scump ureînd pe cel mai 
înalt catarg al Campionatelor 
balcanice. O mare bucurie pen
tru noi, deoarece, fericită coin
cidență, era în zilele cînd în
tregul popor sărbătorea 35 de 
ani de la Eliberare...

îmi amintesc, de asemenea, 
de o zi cînd am primit diploma 
de ingineră, de o zi cînd ăm 
spus „da" la ofițerul stării ci
vile... Dar cite nu sînt momen
tele care te emoționează în 
viață !...

— Un deceniu, deci, al împli
nirilor...

— Un deceniu al împlinirilor 
pentru noi toți, un deceniu în 
care țara noastră a devenit mai 
mîndră, mai frumoasă. Și sînt 
pe deplin convinsă că apropia
tul Congres al partidului o va 
face și mai mîndră, și mai fru
moasă.

«prezent» în număr foarte mare, 
motiv de mare satisfacție, cu 
atît mai mult, eu cît această 
manifestare a tinereții și entu
ziasmului au dedicat-o măre
țului eveniment din viața po
porului nostru, Congresul al 
XII-Iea al P.C.R. Cred că dru
mul pe care mergem este cel 
care ne va conduce spre rezul
tate tot mai bune și în viitor, 
munca fiind în continuare ele
mentul de bază". Un zgomot 
din văzduh ne întrerupe discu
ția. Pe cer. un bondar multi
color ; de fapt, un motoplanor 
cu telecomandă R/C strunit și 
dirijat dintr-o cutiuță cu ante
nă de instructorul Ion Făgără- 
șan, urmărit cu atenția uceni
cului care vrea să „fure" cît 
mai multe taine profesionale, 
de Alin Vodă, Vasilc Runcan, 
Sorin Cardaș, Cristian Armașu, 
Marius Agroșan și alții.

Pe nesimțite, înserarea a cobo
rât peste stadionul bistritean. 
Spectatorii și participanții la 
frumosul festival încercau re
gretul că timpul s-a scurs atît 
de repede. La reușita demon
strațiilor și-au adus o substan
țială contribuție cadre didacti
ce, profesori de educație fizică, 
instructori sportivi. Nu putem 
să nu amintim pe cițiva dintre 
„cei ce se străduiesc zi de zi 
să dea o față nouă sportului 
școlar bistrîțean" — cum ne 
spunea prof. Leonida Ștefănes- 
cu, inspector școlar județean cu 
probleme de educație fizică și 
sport. Iată-i : Ovidiu Năsău- 
deanu. Dumitru Ștef, Horia 
Ștefănescu, Ioana Leu, Mircea 
Sîngiorzan, Mircea Briciu, Ște
fan Berbecaru, Ion Zanca și 
multi alții.

Mihail VESA

în ultimii doi ani, tirul cu ar
cul a înregistrat la noi progrese 
substanțiale. Cu mare greutate 
ar putea cineva număra mulți
mea recordurilor republicane 
doborîte, care s-au oprit, în ul
tima vreme, în proba olimpică 
de dublu FITA, la două cifre
— ZM p (Andrei Berki) și 2511 p 
(Terezia Preda) — superioare 
celor cu care au fost cîștigate 
medaliile de aur la ultima edi
ție a Campionatelor mondiale. 
Și ar mai fi de notat încă una
— 2481 p (Aurora Chin) — si
tuată în apropierea limitei de 
2500 p, care parafează o ridi
cată valoare internațională. 
Pentru o edificare și mai clară, 
amintim și că titlul olimpic fe
minin s-a acordat, la Montreal, 
pentru totalul de 2499 p.

Căror cauze se datorează sal
tul de calitate amintit ? în pri
mul rînd, seriozității cu care

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE
Șl VIITORI

Patru dintre fruntașii gim
nasticii noastre, Teodora Un- 
gureanu, Dan Grecu, Anca 
Grigoraș și Cristina Itu, au 
fost invitații elevilor Școlii 
generale nr. 21 din Capitală. 
Cîteva sute de copii, purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor, 
i-au înconjurat cu căldură, 
le-au ascultat evocările (în
ceputurile în acest sport, pe 
cît de frumos pe atît de di
ficil, izbînzile înregistrate ; 
Teodora este, cum se știe, 
campioana mondială universi
tară a ultimei ediții, din 
Mexic) și-au notat îndemnu
rile : „Dragi prieteni, fiecare 
dintre voi poate ajunge pe 
culmile măiestriei sportive. 
Condițiile minunate create de 
partid și de stat copiilor tre
buie să vă fie un permanent 
imbold spre mai sus. Totul 
este să vă placă sportul, să 
munciți și, mai ales, să per
severați, să stăruiți în efor
tul vostru spre devenire...**

• LA CURTEA DE ARGEȘ 
au loc în aceste zile numeroase 
competiții festive organizate în 
cinstea celui de-al XII-Iea Con
gres al P.C.R. Tinerii se întrec 
la atletism, volei, handbal, po
pice, fotbal, tenis, șah și tenis 
de masă. • ASOCIAȚIA SPOR
TIVA de la Șantierul naval 
Brăila a organizat, în scopul 
depistării elementelor talentate, 
un campionat de fotbal la care 
au participat 12 echipe, repre- 
zentînd secțiile de producție. 
Pe primul loc s-au clasat fot
baliștii de la secția metalurgică. 
Dintre jucătorii care au fost re
marcați cu acest prilej, N. Du
mitru (21 ani) și N. Giurgiu (19 
ani) au fost promovați in echi
pa divizionară C, Ș.N. Brăila.
• CEA DE A 17-a EDIȚIE a
,Cupei municipiului Brașov**, 

îa popice, competiție la care au 
participat 16 echipe, a fost cîș- 
tigată de Carpați Brașov — la 
fete (2139 p.d.) gi Electrica
Brașov — la băieți (2329 p.d.).
• TURNEUL „DELTA NA44 la 
șah, competiție găzduită de lo
calitatea de la gurile Dunării, 
Sulina, a fost cîștigat de Petre 
Năstase (Ș.N. Tulcea) care din 
13 puncte posibile a obținut 
12,5. Pe locurile următoare s-au 
clasat Ciovani Lindi (Răsăritul 
Sulina) 12 p și Eugen Dumi
trescu (Ș.N. Tulcea) 11,5 p. De 
remarcat performanța junioru
lui Valentin Crețu (Sulina) oare 
a totalizat 11 p, norma pentru

Nu puțini au fost cei care, 
cu ambiția și cutezanța spe
cifice vîrstei copilăriei, și-au 
arătat deschis dorința de a 
urma exemplul lnvitaților, 
astfel ca să poată ajunge, Ia 
rîndu-le. mari performeri, în 
gimnastică, dar și în alte dis
cipline, în tenis de masă, cum 
năzuiește, de pildă. Radu Flo
rin, din clasa a IH-a, situat

Azi și miine, la Arad

„TOP-12“ LA TENIS DE MASĂ
în Sala sporturilor din Arad 

se vor disputa, azi și miine, în
trecerile uneia dintre cele mai 
atractive competiții republica
ne de tenis de masă — „Top 
12". Participă cele mai bune și 
cei mai buni jucători, în ordi
nea valorică stabilită pe baza 
evoluției in campionatele ofi
ciale. interne și internaționale.

Se va juca sistem turneu, 
componenta grupelor, la femi
nin și masculin, fiind următoa
rea :

Eva Ferenczi (C.S. Arad), 
Maria Alexandru (Progresul 
Buc.), Liana Măcean (C.S. A- 
rad), Magdalena Leszay (C.S. 
Arad), Crinela Sava (C.S. Arad), 
Maria Păun (Politehnica Buc.), 
Gabriela Kadar (C.S. Arad), 
Camelia Dascaliu (Progresul 
Buc.), Livia Căruceru (C.S. A- 
rad), Lorena Mihai (Gloria 
Buzău), Nela Stoinea (C.S.Ș. 
Slatina). Olga Nemeș (Comerțul 
Tg. Mureș).

Zsolt Bohm (C.S.M. Cluj- 
Napoca), Șerban Doboși (C.S.M.

ATENTIE SI
■> <

privesc pregătirea sportivii și 
antrenorii ; atenției și ajutorului 
material ai C.N.E.F.S. ; to fine, 
pregătirii prelungite în sezonul 
de iarnă. In momentul de față, 
tirul eu arcul se bazează pe 
două unități foarte puternice, 
Sănătatea Tirgu Mureș (antre
nor — Iosif Matei) și Minerul 
Anlnoasă (antrenor — Vaslle 
Tămaș), rezultate bune obți- 
ntodu-se șl la Voința Tirgu 
Mureș, Voința Satu Mare, A.S.A. 
Cluj-Napoca, C.S.M. Iași, Olim
pia București.

A venit vremea să avem prl- 
vtoile mai des și mal Îndeaproa
pe ațintite asupra acestei lumi 
micuțe a arcașilor noștri. A ve
nit vremea să spunem că tră
gători! cu arcul justifică inves
tițiile făcute cu el prin unele 
rezultate de nivel mondial și 
prin cîteva victorii internațio
nale de prestigiu.

MARI SPORTIVI 
CAMPIONI
printre fruntași la „Paleta de 
argint**,  întrecere de nivel re
publican. Dealtfel, aflînd că 
maestrul emerit al sportului 
Dan Grecu a fost cîndva, în 
copilărie, un mare pasionat al 
tenisului de masă, Radu Flo
rin l-a și... provocat la o 
demonstrație, spre satisfacția 
tuturor celor prezenți.

Timpul, întotdeauna drămuit, 
mai ales în cazul unor mari 
sportivi, nu le-a îngăduit oas
peților să rămînă prea mult 
în mijlocul elevilor de la 
Școala generală hr. 21. Ei 
s-au despărțit de prietenii și 
admiratorii lor de aici cu 
promisiunea de a-i revedea. 
„Pe unii, poate, chiar în pos
tura unor viitori sportivi de 
performantă !**,  cum a ținut 
să sugereze maestra emerită 
a sportului Teodora Ungu- 
reanu.

Lăudabilă inițiativa profeso
rilor și școlarilor din această 
unitate de învățămînt (prompt 
totodată răspunsul federației 
de resort, în pofida unui pro
gram de pregătire deosebit de 
complex pe care gimnaștii 
noștri fruntași trebuie să-1 ur
meze acum, înaintea „mon
dialelor* 4 din S.U.A.) și care 
s-ar dori preluată și de alte 
colective de elevi.

Tiberlu STAMA

PEN'i
TI

S-a înc 
campionat 
hochei (pi 
alcătuită c 
un total d 
bilanț car 
prea mult 
cuți, semn 
tru de per 
lîmplat nir 
car la ace 
olimpic...

La fel c<L 
lupta pentr 
continuare, 
Dinamo, în 
tervine dec

Cluj-Napoca), Simion Crișan 
(C.S.M. Cluj-Napoca), Ștefan 
Moraru (Progresul Buc.), Cristi- 
nel Romanescu (Gloria Buzău), 
Sorin Cauri (Progresul Buc.), 
Eugen Borca (Univ. Craiova), 
Denes Paal (Comerțul Tg. Mu
reș), Dorel Onetiu (Progresul 
Buc.). Eugen Florescu (Univ. 
Cnaiova), Aurel Stoianov (Glo
ria Buzău), Mircea Nicorescu 
(Univ. Craiova).

Moment din
Netedu (Stea 
tre care Cost

LA LUPTE LIBERE: PROGRESUL 
BRĂILA - S.C. LODZ (Polonia) 

5-5

Echipa divizionară de lupte li
bere Progresul Brăila a susținut 
o tnttlnlre amicală cu formația 
poloneză S.C. Lodz, cu care a 
terminat la egalitate, 5—5. 
Punctele brăiienilor au fost obți
nute de către G. Șerban (categ. 
48 kg), V. Cioacă (56), M. Volcu 
(62), I. Lungu (68) și D. Mușat 
(90). Tr. ENACHE — coresp.

cînd în cînd, 
Ciuc, echipa 
care hocheiul 
ne a iubitorii 
produce cite 
pind" un pune 
pe sezon unei 
protagoniste, i 
Așa incit și 
comentariul no 
întinde aria di 
partide dintre 
țiului. Dinamo, 
ra clasamentul

Ambele pai 
pe patinoarul 
mijlocul unui 
numărul specta 
fiecare dată n 
s-au constituit 
dirze, cu mul 
hochei bun, co 
tacuios. Cele di 
etalat cu acest 
tele lor calități 
mogenitate val

LA ARCAȘI ! a
Sigur, nu trebuie să ne gră

bim cu aprecierile elogioase 
numai pentru că recordurile 
noastre naționale la o probă 
sînt superioare unor rezultate 
care au conferit realizatorilor 
lor un titlu olimpic și altele 
mondiale. Dar faptul că cei 3 
arcași români pe oare l-am a- 
mlntlt s-au mai „abătut" de ci- 
teva ori spre aceste cifre, tn 
condiții de concurs diferite, de
monstrează convingător că prin 
muncă și seriozitate in această 
disciplină olimpică s-au realizat 
lucruri bune, că ei trebuie în
curajați și stimulați de forul 
nostru de specialitate șl de toa
te celelalte organizații care ar 
putea contribui la o afirmare 
mal substanțială tn arena inter
națională a acestei discipline 
sportive.

Radu TIMOFTE

ULTIMELE
OFICIALE

Ultimele jocuri 
viziei A la polo 
de astăzi pînă du. 
rești și Cluj-Napi 
Floreasca, iubitor 
putea urmări înti 
a doua manșe a 
pentru locurile 5 
le dispută Progrt 
C.N. A.SJL. Licei 
rești, Kapd Arad 
Oradea. ParHdele 
sura astăzi, de la 
miine, de la acelea 
nică dimineața, de 
mele dpuă clasate 
tul, să evolueze li 
valorică la edAtia ’ 
pionatului.

La Cluj-Napoca i 
disputa Politehnica 
Triumf București, 
Mureș și Industr 
șoara pentru defini 
lor 10—13.

categoria 1 de clasificare. La 
turneu au fost prezenți 85 de 
jucători. A LA CĂMINUL NR. 
1 al Facultății de construcții 
civile din Institutul de Con
strucții București s-a organizat, 
în cadrul „Daciadei* 4, „Cupa 
căminului**  la fotbal, competiție 
ajunsă la a IV-a ediție. Aceeași 
competiție se organizează și la 
alte discipline — baschet, tenis 
de masă și șah. • ÎN PĂDU
REA DRAGODANA, de lingă

Tîrgovigte, s-a desfășurat con
cursul interjudețean de orien
tare sportivă, dotat cu „Cupa 
Chindia4*,  la care au fost pre
zenți aproape 100 de coneurenți. 
Printre cei clasați pe primele 
locuri, s-au numărat : C. Bă- 
de^nu (Liceul Fieni) — categ. 
15 ani, G. Maiorescu (Universi
tatea București) — categ. 19 
ani, N. Stroescu (Dacia Pitești)
— categ. 30 ani, Daniela Stan- 
ciu (Lie. Fieni) — categ. 15 ani 
și Elena Ivan (Voința (Buzău)
— categ. 21 ani. A ÎN ORAȘUL 
BEREȘTI (jud. Galați) gospo

darii urbei se interesează îndea
proape și de nevoile sportive 
ale cetățenilor. Astfel, recent 
s-a inaugurat aici o frumoasă 
bază sportivă, prilej cu care 
s-a disputat și un reușit meci 
de fotbal dintre echipa locală 
Viitorul și Recolta Tuluceștl. • 
CJ.E.F.S. COVASNA a organi
zat o competiție rezervată ju
niorilor, dotată cu „Cupa tină- 
rului popicar**.  Din cei peste 
40 de popicari care au evoluat 
pe arena Constructorul din Sf. 
Gheorghe, s-au clasat pe pri
mele locuri loan Pocol (Olim
pia Tg. Secuiesc) — 332 p.d. 
(din 80 lovituri mixte) — la 
juniori mici și l.adislau Kustas 
(Constructorul Sf. Gheorghe) 
— 398 p.d. (din 100 lovituri) — 
punctaj care constituie un re
zultat valoros. a LA LICEUL 
INDUSTRIAL DE CONSTRUC
ȚII MAȘINI din Baia Mare, a- 
parținînd de întreprinderea me
canică de mașini și utilaj mi
nier, s-a dat în folosință — nu 
de mult — o nouă sală de 
sport. Aceasta și anexele ei 
(4 vestiare, cabinet medical, 
saună etc.) sînt folosite și de 
către luptătorii și boxerii de la 
Simared, care activează în cam
pionatele republicane.

(RELATĂRI DE LA: C. Ste- 
rescu, N. Costin, C. Gruia, P. 
Comșa, O. Guțu, M. Avanu, D 
Moraru-SIivna, Gh. Briotă și A. 
Crișan).

ODIHNĂ, VACANȚĂ 

Șl TURISM
Altitudinea (880 m), pi

torescul așezării, climatul 
subalpin, aerul puternic 
ozonat recomandă stațiu
nea Bușteni tuturor celor 
care doresc să-și fortifice 
sănătatea.

Situată la poalele Ca- 
raimanului, localitatea con
stituie principalul punct 
de pornire în drumeții 
spre cabanele Gura Diha- 
mulul, Poiana Izvoarelor, 
Omul, Piatra Arsă. Caral- 
man. între stațiune și 
cabana Babele funcțio
nează telecabina, care re
duce durata ascensiunii șl 
facilitează accesul spre 

gj platoul Bucegilor. Iarna, 
— iubitorii schiului pot prac- 
25 tica sportul lor preferat 
>- pe una din pîrtille exls- 

tente în împrejurimi.
^5 Biletele se obțin de la 
c*-  toate agențiile și filialele 

oficiilor județene de tu
rism. precum și de la cele 
ale I.T.H.R. București, care 
vă pot furniza și alte in
formații suplimentare.

PE MICUL ECRAN
VINERI 2 NOIEMBRIE, ora 18,30 : Handbal 

România — Elveția (transmisiune directă de 1; 
a reprizei a doua ; comentator — Cristian Țopest

SIMBATA 3 NOIEMBRIE, ora 13,20 Box, R. 
România (selecțiuni înregistrate de la Rostock ; co
— Sorin Satmari) ; ora 14 : Fotbal, A.S.A. Tg. 1 
C. S. Tîrgoviște (transmisiune directă de la Tg. 
comentator — Dumitru Graur).

DUMINICA 4 NOIEMBRIE, ora 17,30 : Șah — C 
trii internaționali Elisabeța Polihroniade și Valenti 
despre turneele internaționale de la Rio de Jani 
Riga : ora 18 : Box, R.D.G. — România (selecțiuni 
trate de la Wismar ; comentator — Sorin Satmari 
18,30 : Handbal masculin, România — Elveția (tran: 
directă de la București a reprizei a doua ; comen 
Cristian Țopescu) ; ora 19,15 (Programul II)_^,,T 
sport" (emisiune de Dumitru Tănăsescu).

MIERCURI 7 NOIEMBRIE, ora 14 : Fotbal, F. C
— Nottingham Forest în C.C.E. și Steaua — Na 
Cupa cupelor (transmisiune directă alternativă de 
tești și București). în pauză, retrospectiva Spartachiac 
olimpice de la Moscova.

JOI 8 NOIEMBRIE, ora 15,30 : Fotbal, Eintracht 
furt — Dinamo București in Cupa U.E.F.A. (înregi



GREȘI MAI PUTIN LA „NAȚIONALA" 
E SĂ ÎNVĂȚĂM ÎN CAMPIONAT!

grupată (inexplicabilă căderea 
din ultimele minute ale primei 
partide !); DINAMO — cu 
atacurile sale inteligente, pli
ne de vervă și de specta
culozitate, dar și cu slă
biciunile, la fel de mari, din 
apărare. Pe acest fond, în gene
ral, echilibrat, cele două echipe 
și-au împărțit victoriile, care 
au fost identice ca scor (4—3), 
la capătul a două partide. în
cheiate palpitant. Ne-a plăcut, 
in afara celor două finaluri, 
felul în care au evoluat unii 
dintre jucătorii tineri. De pildă, 
considerăm căzin prezent fun-

rundă a 
iei A la 
valorică), 

ublc. Deci, 
uri, cu un 
deosebește 
inilor tre- 
îeiul nos- 
u s-a în- 

nici mă- 
de sezon

irecedenți, 
ezumă, în 
Steaua — 
ni nu in- 
dacă. din

eCi Steaua — Dinamo, in care poarta lui 
bine protejată de Ioniță și Popescu, prin- 
io) nu poate trece. Foto : Dragoș NEAGU

liercurea 
oraș în 
a pasiu- 
ort, mai 
:ă, „ciu- 
iar două 
■le două 
a gata L*  
ită dată 
și poate 
de două 
area ti
ni, lide- 
a.
asumate 
ist" in 
interes, 
iind de 
-6 000 !), 
dispute 

mte de 
, spec
ialii au 
unoscu- 
IA — o- 
apărare

dașii Teodoroiu (Dinamo) și 
Balogh (Steaua) aspiră cu mari 
șanse la titularizarea în lotul 
reprezentativ, după cum. rămî- 
nind la acest capitol, al funda
șilor, se pare că și Berdilă 
(Dunărea Galați) se aliniază și 
el celor doi colegi de genera
ție. Iată un prim aspect pe 
care-l consemnăm cu plăcere. 
In ceea ce privește atacul, lu
crurile noi sînt mai puține. 
„Bătrînii", dacă putem spune

așa, rămin pe poziție. Tureanu, 
Coste», Axinte. B. Nagy și So- 
lyom (Dinamo). Cazacu, Vasiie 
Huțanu, Nistor, Olenici, Hălău- 
că (Steaua) continuă să alcătu
iască cele mai bune și mai efi
ciente linii. Promițătoare evo
luția lui Prakab și Șandor la 
Steaua, echipă care a putut să 
alcătuiască — cu ei — trei li
nii de atac foarte omogene, 
îmbucurătoare revenirea lui 
Herghelegiu (Dinamo), surprin
zătoare „căderea" lui Pisăru 
și Zoltan Nagy din aceeași e- 
chipă, foarte „șters" in ambele 
meciuri.

Confruntările de virf ale 
campionatului de hochei au evi
dențiat și faptul că una din ra
cilele jocului practicat de ho- 
cheiștii noștri fruntași continuă 
să persiste. Este vorba despre 
felul greșit în care se înțelege 
jocul în forță, cu corpul. Atri
but esențial al jocului modern, 
forța, folosirea ei regulamenta
ră constituie un principal fac
tor în reușitele hocheistice. Nu
mai că FORȚA nu înseamnă 
să te repezi de la mai mult de 
3 metri de mantinelă și să te 
arunci asupra adversarului, așa 
cum fac, de obicei, jucătorii 
noștri și nici să lovești cu pi
ciorul sau cu coada crosei. A- 
ceasta înseamnă brutalitate și 
nu forță ! Necazul este că ast
fel de năravuri de la meciurile 
de campionat se mențin și a- 
tunci cînd joacă echipa națio
nală și așa se ajunge că atunci 
cînd îmbracă tricoul echipei re
prezentative, Cazacu, Coste», 
Axinte, Ioniță sau alții ca ei 
sînt sancționați și li se pare 
că sint nedreptățiți. învățînd 
încă din campionat ajungem să 
nu mai greșim — sau să gre
șim cel mai puțin — la lotul 
reprezentativ !

Călin ANTONESCU
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ICLASAMENT

1. STEAUA 10 9 0 1 92— 20 18 |
2. Dinamo 10 8 1 1 93— 21 17
3. S.C.M. C1UC 10 6 1 3 83— 36 13
4. Unirea 10 4 0 6 49— 64 8
5. Dunărea Gl. 10 2 0 8 38— 66 4 i
6. Met. Rădăuți 10 0 0 10 18—166 0

ÎN C.C.E. LA BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. I)

locuit din acest moment cu 
Ivascenco). De partea cealaltă, 
baschetbaliștii oaspeți au avut 
prestații modeste, cu toate e- 
forturile depuse de internațio
nalii Dogusten (2,05), Ronabar 
(1,97) și Karayol (2,00) de a 
limita proporțiile scorului. In 
continuare, antrenorul “ 
culescu a folosit toți 
înscriși pe foaia de 
dintre care o evoluție 
avut Niculescu, 
în ce mai sigur 
Novac și Popa, 
de la Efes am 
pe Dogăsten și 
pre modul cum 
baschetbaliștii turci ne putem 
da seama și din faptul că ei 
au comis in prima, repriză 6

Dan Ni- 
jucătorii 
arbitraj, 
bună au 
(din ce 
eficace), 
timp ce 

remarcat doar 
Ronabar. Des- 

s-au apărat

Uglai 
și mai 

în

greșeli personale, iar în cea 
de a doua doar 4 !

Au marcat : Niculescu 24, U- 
glai 20, Novac 14, Popa 12, 
Ivascenco 8. Braboveanu 8, Chi- 
vulescu 6, Georgescu 4, Mihuță
4, Caraion 2 pentru Dinamo, 
respectiv Ronabar 26, Dogusten 
19, Hakincz 6. Karayol 4, Ki- 
sagiin 4. F. Gurkan 2, A. Gur- 
kan 2. Au condus foarte bine 
un meci fără probleme S. Szecs 
(Ungaria) și I. Gologanov (Bul
garia).

Clasamentul grupei D Ia ter
minarea turului: 1. Maccabi Tel 
Aviv 6 p, 2, Dinamo București 
4 p, 3. Aris Salonic 4 p, 4. Efes
5. K. Istanbul 4 p.

Returul competiției începe 
săptămina viitoare, tund Dina
mo va înlilni la București (joi 
8 noiembrie, sala Floreasca, 
ora 17,15) pe Aris Salonic.

Duminică 4 noiembrie, MARILE SUCCESE 
VA AȘTEAPTA !

Oricine joacă are șanse de a 
obține :
• AUTOTURISME „I

1300“.
• KL.RI CÎȘTIGURI 

BANI de valori variabile 
fixe.

Simplu, avantajos :
• 3 extrageri, în continuare, 

a cîte 4 numere ; a în total 
se extrag 12 numere din 
• orice bilet participă 
toate extragerile.

MAI MULTE BILETE 
MAI MULTE ȘANSE 

FRUMOASE SATISFACȚII !
DE

10T9 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AVANTAJOS, 

TUTUROR, 
Zilele trecute

• — SIMPLU, 
LA ÎNDEMÂNA 

„LOZ ÎN PLIC-.
au fost publicate, în această ru
brică, numele celor mai recenți 
cîstigători de autoturisme „Da
cia 1300“ ..Skoda 120 L“, ,,Skoda 
105 L“, „Trabant 601“, lozuri de 
50.000 și 20.000 lei. Vă prezentăm 
astăzi și cîțiva dintre ultimii câș
tigători J ’------ ’ -
Dobrin 
(Sibiu), 
lănești, .
mitru (Petroșani), 
sile (Botoșani), Gheraszim 
(Sf. Gheorghe), Țiplea Ion (Baia 
Mare), Papp Sandor (com. Bu- 
duslău, jud. Bihor), Damian Ionel 
(Brașov)^ Cîmpeanu Vasiie (Cîm- 
pia Turzii) etc. încercați-vă și dv. 
șansele !
• CIȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 26 OCTOMBRIE 1979. 
Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „Dacia 1300“ ; Cate
goria 2 : 4 variante 100% a 9.149 
lei și 16 variante 25% a 2.287 lei; 
Categoria 3 : 18,50 a 3.956 lei ;

de lozuri de 10.000 lei : 
loan (Iași), Staicu Liviu 
Mornea ștefan (com. Bă- 
jud. Gorj), Buchioiu Du- 

Durifuraș Va- 
Bela

Deși nu a reușit
cu Iugoslavia

un ,,egal“ pe care
l-ar fi meritat

PĂȘEȘTE
BELGRAD, 1 (prin telefon). 

După fructuoasa „serie Mil- 
janici" (victorii, anul acesta, în 
dauna Italiei, Argentinei și 
Spaniei), presa iugoslavă apre
ciază și victoria la limită (2—1) 
asupra României. „REZUL
TATUL — faptul cel mai de 
preț" este titlul comentariului 
apărut joi, pe pagina 1, în 
ziarul Sport Belgrad. „Româ- 

mai mult 
din Iugo- 
frumoasa 
palmares.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

REPREZENTATIVA NOASTRĂ

PE DRUMUL PROGRESULUI

nii, neînvinși de 
timp pe terenurile 
slavia, au ținut la 
lor performanță de _ 
Bucuria de a infringe tradiția 
este întregită de faptul că, 
miercuri, „plavii" (n.r. albaș
trii) au intilnit un adversar 
redutabil" se spune în ziar. 
„A fost un joc de calitate, in 
care românii nu ne-au fost cu 
nimic inferiori", opinează Mi
roslav Rede, redactor de spe
cialitate la Sportskie Novosti. 
Iar „Politika", sub semnătura 
lui Rade Stanoevici, șeful ru
bricii de fotbal, relatează : 
„Foarte repede de Ia începu
tul partidei, a fost clar pentru 
toți că jucătorii români n-au 
venit la Kossovska Mitrovița 
pentru a îndeplini o simplă 
formalitate. Ei au acționat cu 
dăruire și elan și este drept 
să afirmăm că, deși au evo
luat in condiții de deplasare, 
au avut două ocazii de... sută 
Ia sută, în prima repriză".

...Sînt opinii susținute și de 
declarații ale antrenorilor, ju
cătorilor iugoslavi („românii 
ne-au surprins printr-un joc cu
rajos și precis", declară Sur- 
jak în Sport Belgrad), ale ar
bitrului vest-german Jan Re- 
delfs, și care punctează pre
stația în general bună a for
mației noastre. Intr-adevăr, 
deși a părăsit terenul învinsă, 
noua echipă reprezentativă a 
României a marcat, așa cum 
subliniam și in cronica meciu
lui, un progres față de ceea

ce arătase recent, la primul 
ei meci, cel de Ia Moscova. 
Un plus evident, atît în planul 
organizării de ansamblu al jo
cului, cit și în 
micii posturilor, 
teren în fazele 
apărare, cîștigul 
în etapa actuală, 
prezentativ își propune din nou 
drept țel — după ani în șir 
de eșecuri — calificarea la 
viitoarea ediție a turneului fi
nal al C.M. din 1982. Princi
piul de bază al jocului colec
tiv, constructiv, APROPIEREA 
INTRE LINII, menită să în
lesnească sprijinul reciproc, 
atît în apărare cit și în atac, 
a fost elementul pivot al șe
dinței tehnice dinaintea parti
dei, respectat o bună parte 
din timp și în teren. Cunoscut 
fiind faptul că în trecut echi
pa noastră reprezentativă se 
complăcea în deplasare mai 
mult în apărare, de data a- 
ceașta ea a surprins plăcut 
prin modul curajos și organi
zat în care a tratat momentul 
atacului. O dată în plus, trico
lorii noștri, deși într-o alcă
tuire modificată față de for
mula de echipă de la Torino 
și Varșovia, au demonstrat 
limpede că atunci cînd vor, 
indiferent de starea, terenului, 
miercuri greu practicabil, soli- 
citind un mare consum de e- 
fort, ei pot să joace și ofen
siv, să pună dificile probleme 
„porții adverse", chiar 
față au un partener 
cum este, repetăm, la 
tuaiă „U“-le iugoslav.

Și cum jucătorii sînt. în ul
timă analiză, cei chemați să a- 
plice în cîmpul de joc o anu
me concepție, trebuie spus că, 
de data aceasta, cei din linia 
întîi au simțit, mai mult ca 
altădată, sprijinul mijlocașilor, 
îndeosebi, acela, al coordonato
rului principal, Muițesou. Teh
nic cum îl știm, el s-a străduit

acela al dina- 
al mișcării în 
de atac și de 
cel mai de preț 
cînd „ll“-Ie re-

dacă în 
valoros 
ora ac-

/ JIUL ÎNTR-O

și a reușit să fie calm, 
încă din startul partidei 
ceastă stare de spirit a 
mis-o împreună cu i 
coechipieri dotați cu experiență 
competițională, Șlefănescu, Sa- 
meș, Dinu, aproape întregii e- 
chipe. Cu toții, în frunte cu... 
Mulțescu, au regretat faptul că 
nici una din cele două situații 
de 
în 
cel 
Și.

, lucid, 
i și a- 
trans- 

ceilalți

gol nu a fost fructificată 
repriza I. Am fi avut noi 
puțin 1—0 pe tabela de scor 
firește, un alt moral decit 

acela instalat în sinul echipei 
imediat după pauză, 
versarul a sancționat 
ori, eu cunoscuta-i 
tot atîtea gafe, ale 
imediate.

Desigur, un a’.t rezultat, mă
car un meci egal, obținut in
tr-o partidă cu Iugoslavia, ar 
fi însemnat mult din punct de 
vedere al acumulărilor psihice 
pentru o echipă remaniată. Dar 
și așa noua selecționată a țării 
a luat un start încurajator. 
PerseverînJ în această direcție 
a jocului complet (bazat pe mai 
multă siguranță în defensivă si 
pe un mai mare „tupeu" în 
ofensivă), ea poate fi eurînd 
răsplătită de rezultate, de suc
cese în confruntări cu adver
sari Ia fel de valoroși, cum a 
fost și cel de miercuri.

Pină la viitoarele confruntări 
oficiale în preliminariile cam
pionatului mondial, pare-se în 
toamna anului 1980. este timp 
suficient pentru ca primele e- 
lemente 
echipei 
condiția 
trecutul 
cest timp să fie în mod judi
cios folosit de tricolori la an
trenamente și jocuri, la echi
pele lor de club, și. apoi, la 
reprezentativă.

„ALBIE"
și Lixandru, liderii• Efectele plecării lui Mulțescu • Varga

„noului vai" • In căutarea înlocuitorului lui... Bădin • Perspec
tivele echipei, văzute de antrenorul Tîlmaciu

Cum se știe, Jiul ratase star
tul în campionatul 
După patru etape, 
doar un punct, ca urmare a 
unui meci egal cu Chimia Rm. 
Vîlcea pe... teren propriu ! Era 
perioada cînd foarte mulți con
siderau că reprezentanta Pe
troșanilor în „A" va fi una 
dintre echipele cele mai ame
nințate de retrogradare, că 
absența lui Mulțescu — tran
sferat la Dinamo — a dereglat 

mecanism rodat pe

1979/1980. 
acumula

total un

cînd ad- 
de două 

iscusință, 
apărării

de progres în jocul 
să fie consolidate. Cu 
ca, spre deosebire de 
nu prea îndepărtat, a-

Gheorghe NICOLAESCU

NOUĂ

75 ; 
la

[M
1AGERE>ro

k
UL.TIMA 

PARE
ZI DE PARTICI- 

sîmbătă 3 noiembrie

Categoria
Categoria
Categoria
Categoria 
REPORT 
lei. Autoturismul „_____ ____
la Categoria 1, jucat 25%, a fost 
obținut de GHEORGHE GR. NE- 
BUNU, din Tg. Jiu, județul Gorj.
• TRAGEREA LOTO DE

TAZL 2 noiembrie 1979, se tele
vizează in direct începtnd de la 
ora 18,25.

5 : 138,75
6 : 303,00 a

X : 1.679,00 a 
CATEGORIA 1 

„Dacia

lei ;242 lei ;
100 lei. 

: 220.369
1300" de

AS-

GRECIA, PRIMA ECHIPĂ 
CALIFICATĂ iN TURNEUL FINAL 

AL C.E. DE FOTBAL

După partida ’intre reprezenta
tivele U.R.S.S. și Finlandei, des
fășurată la Moscova și încheiată 
eu un rezultat surprinzător, 2—2 
(0—0), la ora actuală grupa a 
6-a a preliminariilor campionatu
lui european de fotbal este sin
gura în care s-au încheiat toate

I
I

parcursul multor ani. Echipa 
minerilor părea în derută. 
Părea numai. Pentru că, după 
o victorie la limită în fața 
tîrgoviștenilor și un eșec, tot 
la limită, la Bacău, a venit 
victoria de la Satu Mare și 
chipul noului antrenor al Jiu
lui, Viorel Tîlmaciu, s-a mai 
înseninat.

— După cele două puncte 
cîștigate la Satu Mare mi-a 
venit inima la loc — ne spu
nea el zilele trecute. Din acel 
moment am avut convingerea 
că nu voi rata nici a 
perioadă la Jiul. Dar 
din primele etape au 
tr-un fel, necesare, 
trezit pe jucători la 
mai ales pe cei care 
fractari la efort, indisciplinațk 
obraznici, unii mergînd pînă 
acolo îneît veneau la jumăta
tea antrenamentelor. Și am 
luat măsuri : Iancu a fost scos 
din lot, Răutu transferat la 
Hunedoara, „iar lui Bucurescu 
i-am dat un ultim avertisment. 
El a înțeles cum se prezintă 
lucrurile și s-a pus pe treabă.

— Cu ce s-a prezentat nou 
Jiul în actualul campionat ?

— Eu zic că este vorba de 
o altă echipă Jiul. Și iată 
cum voi încerca să argumen
tez această afirmație, rugîri- 
du-vă să vă gîndiți la o ta-

3-a mea 
eșecurile 
fost, în- 
Ele i-au 
realitate, 
erau re- 

sciplinați, 
;înd pînă

blă de șah pe care vom face... 
mutările. In apărare. Grigore 
Petre a trecut de pe stingă pe 
dreapta, Rusu a făcut cîțiva 
pași înapoi, devenind libero-ul 
formației, iar pe flancul sting 
a apărut un_pion nou, Micu- 
lescu. 
locul 
ridica 
cine-1 
țescu. __ __________ .
tu, jucător de aceeași valoare 
și cu o mare experiență com- 
petițională. El a făcut, deci, 
cîțiva pași în față, devenind 
piesa-cheie a ansamblului, 
lîngă care au apărut Varga și 
Lixandru, acesta din urmă în
locuit în unele jocuri de Stoi- 
chiță. In sfîrșit, atacul s-a 
conturat cu Mușat. Enescu 
(două piese noi) și Sălăjan. Cu 
această... schemă de posturi, 
Jiul a obținut frumoasa suită 
de 5 victorii consecutive.

— Dovadă că noul angrenaj 
a început să funcționeze...

E adevărat, dar nu așa 
trebuie. Sigur, acum stăm 
bine pe teren, marcajul 
și el destul de eficient, 

mai avem multe de făcut 
cînd Rusu va ajunge să

va

Doar Bădin a rămas pe 
lui. Marea problemă o 
„mijlocul" și mai ales 
putea înlocui pe Mul- 
Ne-am gîndit la Ciupi-

cum 
mai 
este 
dar 
pînă 
cunoască toate secretele pos
tului pe care joacă, pînă cînd 
circulația mingii se va face 
mai rapid, mai eficace, pînă 
cînd jucătorii vor» înțelege că 
nici unul 
scutit de 
desfășoară 
Varga...

— Apropo de Varga. El face 
parte din „noul val" pe care 
caută să-l lanseze clubul din 
Petroșani. Care sînt. după opi
nia antrenorului, tinerii cu 
cele mai mari șanse de a se 
consacra la Jiul ?

— Afirm cu toată convin
gerea că mijlocașul Varga va

dintre ei nu este 
travaliul pe care-l 
în ultimul timp

sa...
Ce

fi unul dintre ei. Lixandru 
este al doilea. El are o mare 
adaptabilitate pentru orice post 
și, ținînd cont de alura sa, 
s-ar putea să-l folosim și ca 
vîrf și cine știe dacă nu
deveni un al doilea Constantin 
în fotbalul nostru ? Mușat, 
Pocșan, Vînătoru și Bedo vor 
trebui să muncească dublu 
decit pînă acum pentru a ajun
ge pioni de bază al echipei. 
Totul depinde numai de ei.

— Jiul a început, deci, 
curgă într-o albie nouă,
crede, totuși, antrenorul că 
i-ar mai trebui echipei sale în 
viitorul apropiat ?

— In primul rînd un fundaș 
central, deoarece Bădin și-a 
manifestat dorința de a se re
trage la sfîrșitul acestui cam
pionat. In al doilea rînd, mai 
multă îndrăzneală din partea 
tuturor jucătorilor în a-și ma
nifesta personalitate. Cînd \ o 
vor avea, totul va fi în regulă...

Laurențiu DUMITRESCU

ȘTIRIȘTIRI
MECIURI RESTANTE 

pionatul Diviziei C — 
V-a — etapa a Xl-a : 
Chirnogi — Dunărea 
2—3 (1—1), Automecanica 
rești — Tehnometal 
1-4 (1-0), 
S.N. Oltenița 3—0 (2—0) (jocuri
disputate ieri).

U.T.A. — „U“ CLUJ-NAPOCA 
1-1 (1-0). Un frumos meci a- 
mical, ieri după-amiază, la Arad, 
joc in care oaspeții au înscris 
...ambele goluri. Primul prin 
Moș (autogol, în min. 25), al doi
lea prin I. Mureșan (min. 69). 
(N. Străjan — coresp.).

F.C. ȘOIMII SIBIU — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 3—1 (2—0). Joc do
minat de divizionara B, care pe 
lîngă cele trei goluri a mai avut 
șl... trei bare. Au marcat : Ne
grea (min. 27). Rusu (min. 36), 
Frățilă (min. 72), respectiv Cilean 
(min. 82). (I. Boțocan — coresp.).

din cam- 
seria a 

Viitorul 
Călărași 

Bncu- 
București 

Sirena București —

meciurile. Așadar, Grecia este 
prima echipă calificată pentru 
turneul final din Italia (firește, 
alături de formajia țăril-gazdă). 
' ----  ' - - ’ - 13- 7 7

9-9 6 
10-15 6
7-8 5

. „ . . se a-
propie de sfîrșit. După victoria 
cu 3—0 repurtată de Bulgaria in 
fata Danemarcei (la Sofia) cla
samentul. se prezintă astfel :

1. Anglia 6 5 10
2. Irlanda 6 2 3 1
3. Irlanda de Nord 7 3 13
4. Bulgaria 7 2 14
5. Danemarca 8 12 5

ALTE REZULTATE

11
7
7
5
4

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

Șl în grupa i,

6 3 12
6 2 2 2
6 2 2 2
6 13 2

meciurile

• în semifinalele campionatului 
Americii de Sud : Brazilia — Pa
raguay 2—2 (1—1) ! în primul joc 
1—2. Paraguay s-a calificat în fi
nala cu Chile.
• în C.E. de 

— Finlanda 1—1 
lia — Norvegia 
nemarca

tineret : U.R.S.S. 
(0—0) !, Portuga- 
1—2 (0—1) !, ba- 

Anglia 1—3 (0—2).

• în preliminariile turneului 
olimpic : Polonia — Ungaria 1—0 
(1—0), Israel — Olanda 1—1 (0—0).

• Meciuri amicale : Algeria — 
Bayern Mttnchen 0—1 (0—0), Neu- 
chatel (Elveția) — cehoslovacia
0—2 (0—2).

• La Yaounde (Camerun), in
meci pentru semifinalele „Cupei 
Africii", echipa locală Canon a 
învins cu scorul de 1—0 (0—0)
formația nigerlană Bendel. Par
tida retur se va disputa la 4 
noiembrie.



Slmbâtă și duminică, la Bensheim
1!

MECIUL DE ȘAH ROMANIA -R.E GERMANIA
• Se intilnesc, la 10 table, două dintre cele mai 
echipe ale lumii ® Se cunosc ffinaliștii campionatului

valoroase 
național

Din tarile socialiste

R. S. F. IUGOSLAVIA: UN SPORT

La Bensheim, în apropiere 
de Frankfurt, se va desfășura 
— sîmbălă și duminică — in- 
tilnirea internațională de șah 
dintre echipele ROMÂNIEI și 
REPUBLICII FEDERALE GER
MANIA, aflată la a treia edi
ție. Meciul se dispută la 10 ta
ble — 7 masculine. 2 feminine 
și una de juniori — opunînd 
două dintre formațiile fruntașe 
ale lumii. Să reamintim că la 
ultima ediție a Olimpiadei de 
șah de la Buenos Aires repre
zentativa R.F.G. a ocupat lo
cul 4, iar aceea a României a 
împărțit locurile 5—6 (cu Israe
lul), fiind departajate doar de 
un singur punct ! Colegiul de 
antrenori al Federației române 
de șah a stabilit lotul care va 
face deplasarea. La prima masă 
va juca, bineînțeles, marele 
maestru Florin Gheorghiu, au
torul strălucitei victorii în re
cent încheiatul turneu interna
țional de la Novi Sad. Din for
mația masculină vor mai face 
parte marii maeștri Victor Cio-

câltea și Mihai $ubă, 
internaționali Mihai 
campionul țării, Theodor Ghi
țescu și Valentin Stoica, maes- r 
trul Sergiu GrUnberg, care a 
obținut un. excelent rezultat in
dividual la Balcaniada de la 
Bihaci. Maestrele internațio
nale Elisabeta Polihroniade 
(clasată pe locurile 4—5 la 
turneul interzonal de la Rio de 
Janeiro, unde i-a lipsit doar 
o... jumătate de punct pentru a 
se califica in meciurile candi
datelor) și Dana Nuțu. cam
pioana națională, vor evolua la 
mesele feminine. Juniorul din 
formația română este elevul 
ploieștean Adrian Negulesca, 
clasat pe locurile 3—8 la cam
pionatul mondial din această 
vară de la Skien (Norvegia).

Ca și în celelalte două ediții 
precedente. întâlnirea se anunță 
deosebit de interesantă și de e- 
chilibrată, ținînd seama de for
ța și valoarea adversarilor noș
tri. Lotul român a plecat ieri 
spre Frankfurt.

maeștrii. 
Ghindă,

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
• La Berlin, în competiția 

masculină a Dinamoviadei de 
volei, echipa Dinamo București a 
întrecut cu scorul de 3—1 (15—12, 
1—15. 16—14, 15—8) formația Lev- 
ski Spartak Sofia. Alte rezultate: 
Dynamo Berlin — Dozsa Buda
pesta 3—0 ; Gwardla Wroclaw — 
Ruda Hvezda Praga 3—0.

N ăst ase, Tomas Smid a învins 
cu 4—6, 6—3, 7—5 cuplul Tim 
Wilkinson, John SadrL

> în sferturile de finală 
probei de dublu bărbați din 
drul turneului internațional 
tenis de la Tokio, perechea

ale 
ca
de 

Iile

• După 9 runde, în turneul 
interzonal feminin de șah de la 
Alicante în clasament conduce 
Nina Guriell (U.R.S.S.) cu 7 
puncte (2), urmată de Lema- 
ciko (Bulgaria) 7 puncte (1). 
Maestra Gertrude 
(România), care în runda a 9-a 
a pierdut la Ranniku, se află pe 
locul 10, cu 3 puncte (2).

Baumstark

LA BUCUREȘTI și TG. MU- 
REȘ s-au desfășurat „finalele 
B“ ale campionatului național. 
Primii cinci clasați în fiecare 
turneu s-au calificat, conform 
regulamentului. pentru „fi
nala A“, care va stabili pe 
campionul țării. Ambele con
cursuri au prilejuit o luptă 
deosebit de interesantă. La 
București a triumfat tînărul re
prezentant al clubului Univer
sitatea, Constantin Ionescu, care 
a acumulat 10 puncte din 15 
posibile. Au urmat în clasa
ment V. Georgescu șl V. Stoi
ca, cu cîte 9 p. Th. Ghițescu și 
P. Voiculescu cu 8’/, p. Același 
scor l-a realizat brașoveanul 
N. Gordan, eliminat, însă, da
torită unui punctaj al coeficien
ților Sonneborn — Berger infe
rior. Surprinzător eșecul u- 
nor jucători consacrați. cum ar 
fi maestrul internațional loan 
Biriescu și fostul campion al 
țării, Aurel Urzică.

La Tg. Mureș, victoria i-a re
venit lui Parik Ștefanov cu 9*/i  
p, tînăr jucător aflat In plină 
ascensiune. Calculul coeficienți
lor S. B. i-a hotărit pe ceilalți 
4 calificați în finală. 5 jucători 
aflindu-se la egalitate, cu 
cîte 9 puncte : C. Radovici, O. 
Foișor, Em. Ungureanu 
Ilijin, eliminat fiind A. 
tesz.

Acestor 10 jucători li 
daugă alți opt, cu drept 
direct în finală : primii 
sați in ediția de anul 
M. Ghindă (campionul 
V. Valsman, S. Grunberg, Gh. 
Mititelu, M. Șubă și A. Ncgu- 
lescu, precum și marele maes
tru V. Ciocâltea și maestrul in
ternațional M. Pavlov. (V. Ch.)

Cll TRADIȚII
Unul dintre cele mal puternice 

centre ale sportului luptelor din 
R.S.F. Iugoslavia este micul șl 
cochetul oraș Zrenianin. Dealtfel, 
în această localitate de pe ma
lurile rîulul Bega, ființează cea 
mal veche secție de lupte greco- 
romane șl libere din Iugoslavia, 
care a luat ființă In 1929. In cel 
50 de ani de existență, secția de 
lupte a clubului orășenesc a ob
ținut frumoase succese, care au 
culminat prin cîteva performanțe 
de răsunet. Este suficient să a- 
mlntim că primul campion olim
pic al Iugoslaviei la lupte greco- 
romane, Bronislav Slmlcl, este o- 
rlglnar din Zrenianin. La J.O. de 
la Tokio din 1964, Slmlcl a ob
ținut medalia de aur la categoria 
37 kg. Iar patru ani mal ttrziu, la 
J.O. de la Ciudad de Mexico, tot 
el a adus țării sale medalia de 
bronz la aceeași categorie.

Nu de mult, cu prilejul anl-

LA ZRENIANIN
versărll semicentenarului acestei 
secții a fost organizat un con
curs internațional, precedat de o 
frumoasă festivitate. In care s-a 
evocat faptul că tn urmă cu M 
de ani secția de lupte a lua*  
ființă cu sprijinul unui mare a- 
nlmator al acestei discipline spor-. 
tlve, muncitorul J. Kralcevld.' 
Prin activitatea sa neobosită, a- 
cesta a reușit să reunească pesta 
50 de tineri din localitate, in 
mare majoritate muncitori șl mici 
meseriași. De-a lungul anilor, 
secția șl-a mărit considerabil e- 
fectivul ’ .....
pe plan 
al țării 
Gombar
pa din _ .„ ._____
prima oară titlul de campioană 
a Iugoslaviei. De atunci șl pini 
astăzi luptătorii din Zrenlanln au 
clștlgat de patru ori campionatul 
șl Cupa Iugoslaviei.

și s-a afirmat puternle 
național. Primul campion 
din Zrenianin este Ivo 
(1946), iar în 1952, echi- 
localitate cîștlgâ pentru

lai sportivilor» roscriJ J.O..

și N. 
Ker-

se a- 
de joc 
6 cla- 
trecut, 
țării),

Azi, la Brașov, REPREZENTATIVA MASCULINA OE HANDBAL A ROMÂNIEI
ÎNTÎLNEȘTE „ECHIPA-REVELAȚIE“ A SEZONULUI TRECUT: ELVEȚIA

al 370-lea joc interna- 
primei noastre repre- 
masculine de handbal

Cel de 
țional al 
zentative -------------- — -----------
va avea loc astăzi după-amiază 
în Sala sporturilor din Brașov 
(ora 17.45). unde echipa Româ- - 

niei va întîlni pe cea a Elveției. 
Este o partidă care promite un 
spectacol de calitate, cunoscute 
fiind fantezia și cursivitatea Jo
cului practicat de handbaliștil 
români și ținînd seama de marele 
salt valoric înregistrat de for
mația oaspete care dintr-o selec
ționată oarecare de... grupa se
cundă, a devenit, încă din sezo
nul trecut, una din echipele de 
prima mînă ale handbalului . 
masculin european.

Argumentele în sprijinul aces
tei afirmații sînt multe și de ne
contestat. Să alegem doar unul : 
echipa elvețiană este calificată 
pentru turneul de la Jocurile 
Olimpice, unde va face parte din 
aceeași grupă cu selecționata 
țării noastre. Handbaliștil elve
țieni au reușit acest lucru prin- 
tr-o excelentă comportare la 
Campionatul mondial grupa B, 
unde după victorii la echipele 
Ungariei (19—17) și Suediei 
(21—19) s-au calificat în finala 
întrecerii. Acolo au fost însă în
trecut! de echipa țării gazdă, 
Spania, cu 24—18. Să mai amin
tim că, recent, Elveția a făcut 
meci egal cu selecționata Uniunii

Sovietice (20—20) și avem o ima
gine mai deplină asupra valorii 
actuale a handbalului elvețian. 
Antrenorul iugoslav Pero Janjlci 
(35 de ani, de 44 de ori prezent 
în reprezentativa țării sale, fost 
jucător la Borac Banja Luka), a 
selecționat pentru cele două 
partide cu România (Jocul re
vanșă, după cel de la Brașov, 
va avea loc la București, dumi
nică de la ora 17.45 în Palatul 
sporturilor și culturii) următorii 
handbaliști : Hăuri. Ott, ' * ” 
(portari), Zullig, Nacht, 
Jehle, Schaer, Affolter,

Wickli
Robert 
Huber,

GibeU Krauer, 
'' _ _i mai

Ziillig, Robert

Weber, Muller,
Buser și Peter Jehle. Cei 
cunoscuți sînt
Jehle, Schaer și Huber, toți cu 
peste 100 de prezențe în lotul 
elvețian. Echipa noastră dispune 
de următorul lot : Buligan, Ne- 
șovici, Munteanu (portari), M. 
Voinea, Blrtalan, Voina, Durău, 
Vasilca, Boroș, Fdlker, Vasila- 
che, Mironiuc, Feher, Drăgăniță, 
Grabovschi, Bedivan si Stingă.

Ambele jocuri vor fi conduse de 
un cuplu de arbitri din Ungaria : 
Gyorgy Fiillop și Peter Szen- 
dreî.

Despre un sezon al înotă
torilor, cînd începe acesta sau 
cînd se termină, practic nu 
se poate, vorbi. în timp ce 
europenii au revenit în pisci
nele acoperite șl se pregătesc 
intens (în R.D. Germană s-au 
desfășurat recent chiar cam
pionate nationale Indoor), în 
California, în Australia șl 
Noua Zeelandă, sau în Ame
rica de Sud concursurile se 
succed periodic. Totuși, prea 
multe nu se mal pot schimba 
în cele două luni care au mal 
rămas pînă la finele 
pentru a Influenta 
Ierarhii mondiale în 
de probe clasice.

Așadar, Carmen 
speranța olimpică nr. 
tațiel românești, se află | 
„podium", în ambele prol 
de spate (100 m șl 200 m), 
după un an bogat în compe
tiții Internationale, un an în 

mondiale 
în plcioa- 
au stîrnlt 
mai mare 
anii 
ale

anului 
actualele 
cele 24

Bunaciu,
1 a na-

£

TELEX«TELEX
BASCIIET • Au continuat me

ciurile din cupele europene. 
C.C.E. : Spartak Sofia — Bosnia 
Sarajevo 92—35 ; T.U.S. 04-
Leverkusen — Real Madrid 
99—112 ; Cupa „Liliana Ronchetti" 
(feminin) : V.S. Madrid 
hampton 86—50 ; „Cupa 
Valladolid — Sanghalos 
galla) 110—71 ; Hapoel 
95—84 ; T.F. Coventry 
house 97—96 I ; Verviers 
— Sienna 63- 
na — P.S.V.

— Sout- 
Koraci14: 

(Portu- 
— Forll 
— Mul- 
(Belgla) 

-78 ; Sporting Ate- 
Bayreuth 6G—59.

SELECȚIONATELE ROMÂNE DL POPICE SUSȚIN
0 DUBLA MORE AMICALA LA VIENA

HANDBAL 
au continuat 
tru j uniori : 
marca 25—21 
da 17—14.

® La Copenhaga 
meciurile C.M. pen- 

U.R.S.S. — Dane- 
; Ungaria — Islan-

Selecționata NoiiRIIGBY _
Zeelande a întîlnit la Edinburg 
reprezentativa orașului pe care a 
învins-o cu 16—4 (7—0).

TENIS © în optimile de finală 
ale turneului de la Tokio : 
Borg — Scanlon 2—6, 7—6, 6—1, 
Lutz — Warwick 7—5, 6—0 ;
Noah — Masters 6—4, 4—6, 7—6 ; 
Gerulaitis — Wilkinson 6—3, 
6—1 : Tim Gullîkson — Riessen 
6—1, 4—6, 6—2. 0 La Paris : Van 
Patteți — Jarrett 6—4, 3—6, 6—3: 
Ramirez — Bengtsson 4—6, 7—6,
6—2 ; Haillet — Deblicker 7—5. 
6—4. O Au 
pe 
Smith — Meiller 6—3, 7—6 ; 
nulovici — Docherty 6—4, 
Guenthard — Birder 6—4, 
Fibak — Nodes 6—1, 4—6, 
Slozil — Palm 6—7, 7—6, 1

Jarrett 6—4. 3—6, 
Bengtsson 4—6.

— Deblicker 
continuat meciurile 

teren acoperit de la Koln : 
; Fra- 

7—6 : 
6—4 ; 
6—3 : 

7—6.

care recordurile 
respective au rămas 
re, dar in schimb 
ambițiile unul grup 
(in comparație cu 
cuți) de specialiste 
cedeulul. Dacă in 1978 și 
probele spatistelor erau 
dominate de sportivele 
R. D. Germană, anul trecut, 
americanca Linda Jezek a de
venit dublă campioană mon
dială și s-a Instalai în frun
tea plutonului, poziție pe care 
a păstrat-c și în 1979, în proba 
de 200 m, la „sută“ ea fiind 
devansată de compatrioata sa 
Sue Walsh cu 34 sutimi de 
secundă. In două prezumtive 
finale de 8 (ca la J.O.) ar In
tra la această oră, pe baza 
celor mal bune performanțe 
mondiale ale anului : 
(S.U.A.) 62,78, Jezek (S.U.A.)

63,12, Bunaciu 63,35, ~ "

tre- 
pro- 
1977, 
net 
din

Walsh

Trelber
(R.D.G.) 63,71, Kinkead (S.U.A).

Reprezentativele de seniori și 
senioare la popice, care se pre
gătesc în vederea campionate
lor mondiale din primăvară, ce 
vor fi găzduite de tara noas
tră, susțin la sfîrșitul acestei 
săptămîni o dublă întâlnire a- 
micală cu selecționatele simila
re ale Austriei. Pentru jocurile 
care vor avea loc mîine și du
minică la Viena. F.R.P. a se
lecționat pe cei mai _în formă 
jucători. în frunte cu campio
nul mondial, Iosif Tismănar. 
Din lotul masculin fac parte 
cinci dintre popicarii care în 
1978 au cucerit, în Elveția, titlul 
mondial 
formația 
jucătoare 
tițională,

pe echipe. La fete, 
va fi alcătuită tot din 
cu experiență compe- 
dar au fost selecțio-

nate și două jucătoare tinere. 
Partidele de la Viena se anun
ță destul de dificile, mai ales 
la femei. Sextetul austriac a 
evoluat recent în Ungaria și a 
dispus la o diferență apreciabi
lă (4-40 de puncte) de 
nica echipă feminină a 
țări.

Iată loturile noastre 
zentative : Elena Andreescu, 
Elisabeta Albert, Ana Petrescu, 
Margareta Cătineanu, Elisabeta 
Badea, Silvia Berinde, Silvia 
Raiciu, Elena Pană (antrenor 
Constantin Neguțoiu), I. Tismă- 
nar, I. Băiaș, I. Hosu, Al. Tu
dor, Al. Cătineanu, Gh. Silves
tru și AI. Naszodi (antrenor 
Roger Cernaty.

• FOTBALUL A RAMAS IN ACTUALI
TATE șl în această săptămînă. în C.E., la 
Kossovska Mltrovița, ,.tricolorii44 noștri au 
jucat rnai bine decît în alte rînduri, dar, 
ca mai întotdeauna in deplasare, nu și-au 
concretizat situațiile de a fi stăpîni ai jocu
lui, irosind ocazii de gol care — fructifi
cate — ar fi schimbat balanța meciului. în 
schimb fotbaliștii iugoslavi n-au întirziatsă 
profite de cele cîteva minute de derută ale 
echipei noastre... • NE RAMÎN ÎNSĂ SPE
RANȚE pentru miercuri, cînd cele 4 echipe 
românești prezente în turui II al cupelor euro
pene încearcă o nouă trecere in bloc in 
faza superioară. Succes ! a DACA FLORIN 
GHEORGHIU și ELISABETA POLIHRO- 
NIADE ne-au ținut în tensiune în „interzo
nalele44 de șah la care au participat de cu- 
rînd, în prezent Gertrude Baumstark nu ne 
produce emoții : se află mult prea departe 
de 'ocurile calificării REMARCABILA de
monstrație de talent și capacitate de luptă 
a făcut zilele trecute la Novi Sad, marele 
maestru Florin Gheorghiu, care n-a cunos
cut înfrîngerea. a HOCHEIUL trece în 
prim-plan ceea ce ne prilejuiește referiri 
la două dintre marile sale vedete. Cehoslo
vacul Jiri Bubla (30 de ani) de la Litvinov 
și-a sărbătorit recent al 400-lea meci în 
campionat. La J.O. de ’a Lake Placid va 

sărbători 10 ani d- prezență neîntreruptă

puter- 
a cest ei

ropre-

63,80, Bosga (Olanda) 63,81, 
Polit (R.D.G.) 64,02 și Stllle
(R.D.G.) 64,13 la 100 m.

Jezek 2:14,27, Bunaciu 2:14,51, 
Polit 2 : 15,76. Forrest (Austra
lia) 2:15,85, Gorceakova 
(U.R.S.S.) 2:15,90, Trelber
2:15,93, Walsh 2:16,15, Kinkead 
2:16,79 la 200 m.

Practic, deci, ar fi vorba de 
10 înotătoare (și cu greu s-ar 
putea Ivi altele, la acest ni
vel) care candidează cu mari 
șanse La cele 6 medalii ce se 
vor decerna peste 9 luni în 
piscina olimpică din Moscova. 
Dintre acestea, însă, doar 
cinci au marcat în 1979 un 
progres substanțial. Libby Kin
kead (15 ani) a ajuns de la 
67,68 la 63,80 șl de la 2:24,80 
la 2:16,79, Sue Walsh (15 ani) 
de la 64,11 la 62,78 șl de lâ 
2:19,49 la 2:16,15, Larisa Gor
ceakova de la 2:20,40 la 2:15,90, 
Lisa Forrest de la 2:17,65 la 
2:15,85, iar Carmen Bunaciu de 
Ia 64,46 la 63,35 șl de la 2:16,65 
la 2:14,52. Toate cinci sînt ca
pabile încă de progres. Nu 
excludem nici posibilitatea ca 
Linda Jezek, care se antre
nează de cîteva luni cu Marc 
Schubert, la Mission Viejo, 
sau Cornelia Polit, cea mal 
talentată dintre spatlstele din 
R. D. Germană la această oră, 
să ajungă, și ele, la rezultate 
în .jurul a 61.50—61.80 și, res
pectiv, 2:11,50—2:11,90 cu care 
se vor cîștiga (probabil) pro
bele de 100 m și 200 m la 
Moscova. în orice caz, după 
extrem de bogatul (în con
cursuri) sezon de iarnă, in 
bazine scurte, le vom putea 
aprecia cu și mal mare sigu
ranță pe viitoarele adversare 
ale campioanei noastre la
J.O.

Adrian VASILIU

V

k

Lasse Viren (tn 
sttnga imaginii) s-a 
numărat printr» 
partlclpantll marato 
nului. de la New 
York, recent dispu
tat. Dar celebrul 
fondist finlandez, 
dublu campion o-, 
llmplc, n-a reușlt să^fc 
termine decît in plu
ton, după ce linia 
de sosire o trecuse 
victorios specISfețul 
american al , probei. 
Bill Bogers.

fotografic 3 
Viren este 

de vest- 
Giinther 
trecerea

In
Lasse 
întrecut 
germanul
Mielke, la 
podului Queensboro

Telefoto : A.P. — 
AGERPRES

în echipa Cehoslovaciei ! Sovieticul Boris 
Mihailov (Ț.S.K.A. Moscova) a atins, în 
schimb, cifra de 405, care se referă la goluri 
înscrise. Valorosul înaintaș a depășit 
astfel recordul (404) deținut de bine
cunoscutul Starșinov • INTR-UN MECI 
DE HANDBAL Ungaria — R.F.G.,
putat martie Tatabanya.

ternaționalul vest-german Joachim Deckarm 
s-a accidentat suferind o puternică comoție 
cerebrala din care și-a revenit abia acum o 
lună de zile.!! Dar revenirea sa în handba’ 
este pusă serios sub semnul întrebării A 
ZIARUL ENGLEZ „SUN” a decis să acorde 
un premiu acelei echipe insulare care va 
reuși să înscrie în- campionat 100 de goluri. 
Anul trecut ziarul a acordat Iui Liverpool un 
astfel de premiu pentru 84 de goluri

dar campioana 
gest demn de 
Institutului de cercetări pentru vindecarea 
cancerului 9 FINALA C.C.E. se va desfă
șura 'a 28 mal 1980 la Madrid. în deschi
dere pe gazon vor apărea fostele vedete ale 
Realulu? care vor întîlni o selecționată de 
old-boys a Europei a PERUGIA pierde 
acasă (0—2 cu Torino) după 36 de etape 
de invincibilitate în campionatul Italiei. E- 
chipa lut Rossi regretă întreruperea unei 
curse la care ținea mult și pe care gazeta
rii au numit-o „inconștienta vînătoare a ce
lui mai stupidk. record44, referindu-se la 
goana echipei după meciuri... nule. ® ZI
LELE ACESTEA, o premieră cinematogra
fică : Istoria vieții lui Rocco Francesco Mar- 
ciiegiano (invincibilu1 campion de box al 
greilor. Rockv Marciano) trece din carte pe 
peliculă Rolul lui Rocky este Jucat de italo- 
amerîcanul Toni Lo Blanco, iar cel al ma
nagerului Al Weill de actorul napolițan 
Vincent Gardenia. Fratele mai mic a1 ma
relui campion (dispărut într-un acicdent de 
avion la numai 46 de ani), Pietro Marche- 
giano, i- ; fost actorului Lo Bianco principa
lul consilier în evocarea cinematografică 
a figurii lui Rocky.

Angliei -a făcut un 
laudă : a donat suma

Aurelian BREBEANU


