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Sub semnul apropiatului Congres al partidului

PUTERNICĂ
LA ETAPA

In maratonul automobilistic ,,TuruI Europei1'

AFLUENȚĂ DE
DE IARNĂ A

CONCDRENȚI
„DACIADEI*

municipiul și județul 
Arad, ca pretutindeni în țară, 
deschiderea etapei de iarnă a 
„Daciadei" s-a făcut în atmos
fera de puternic entuziasm cu 
care este întîmpinat Congresul 
al XII-lea al partidului, ma
terializat în succesele obținute 
de oamenii muncii. Tineretul 
sportiv, elevi și muncitori de

la sate și orașe au 
cu nerăbdare semnalul 
dorii ediției de iarnă 
ciadei".

De cum 
„Sportul" 
C.N.E.F.S., 
data de 4 
deschidere 
„Daciadei", 
pentru organizarea mării com
petiții sportive naționale a tre
cut la acțiune. încă de vineri 
după-amiază am asistat la o 
avanpremieră, un cros de
osebit de animat, în care s-au 
întrecut, bob numărat, 1052 de 
elevi și eleve, din 16 școli din 
Arad și din comunele înveci
nate. Duminică dimineața, des
chiderea ediției de iarnă a 
„Daciadei" 
o scurtă festivitate pe 
sportivă „Constructorul", 
care au luat parte tineri 
școli, licee, din întreprinderi 
ți instituții, precum și repre
zentanți ai organelor județene 
cu răspunderi și atribuții 
sport. Apoi, cei prezenți 
întrecut pe terenurile 
„Constructorul", în timp 
numeroase alte terenuri 
săli din oraș (Liceul

așteptat 
deschi- 
a „Da-

a apărut în 
Rezoluția 
în care se 
noiembrie ca zi de 
a ediției de iarnă a 
comisia județeană

ziarul 
plenarei 

indica

a fost marcată de 
baza 

la 
din

în 
s-au 

bazei 
ce pe 
și în 

indus-

trial nr. 7, arenele C.F.R. 
„TEBA", stadionul „Gloria", 
sala C.S. Arad, clubul Combi
natului chimic etc.), au avut 
loc -mari competiții de masă 
la cros, tenis de masă., hand
bal, fotbal, volei, șah 
pice.

„Asemenea competiții 
și in celelalte localități 
dejului, la Lipova, Sebeș, Ineu 
ș.a. — ne-a spus prof. Cornel 
Marian, secretarul C.J.E.F.S. 
Arad. îndată ce vor veni în
ghețul și zăpada vom trece la 
sporturile specifice iernii — 
patinaj, săniuș și schi — atît 
de îndrăgite de tineret. Toate 
asociațiile și cluburile sportive, 
școlile, căminele culturale 
asigura un program bogat 
sistematic de educație 
sport și turism, capabil 
antreneze o mare masă 
practicanți de toate virslele. 
Zilele acestea vom definitiva 
programul pentru toată etapa 
de iarnă, cu responsabilități 
precise pentru fiecare membru 
al comisiei județene de orga
nizare a „Daciadei",

Actuala _ ediție a competiției 
automobilistice „Turul Europei" 
s-a încheiat, după două săptă- 
mîni de întrecere, cu un re
marcabil succes al sportivilor 
români, care au urcat pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui la două dintre cele mai 
importante clasamente : pe na
țiuni

La 
și-au făcut un debut promiță
tor ’ 
comnetițic, piloții români au 
reușit să întrunească sufragiile

și la clasa 1300 cmc. 
numai un an după ce

în această prestigioasă 
piloții români

compatlia unor adversari redu
tabili, reprezentcfnți ai unor 
reputate mărci ca Toyota, Dat
sun, Deimler-Benz, Citroen, 
Porsche, Ford-Escort, Fiat, O- 
pel, Volkswagen, B.M.W. san 
Alfa Romeo.

Cele 44 de echipaje prezenta 
la start și mașinile lor au fost 
supuse unor examene mult mai 
dificile ca în anii trecuți, concu- 
renții străbătind aproape 12 000 
de kilometri de drumuri de 
toate categoriile, cu profil ex
trem de variat, trasee alese în

vor
Ș* fizică, 
să 
de

Mircea COSTEA

Ciștigătorii clasei 1 300 cmc, maeștrii sportului Ilie Olteanu și 
Ovidiu Scobai luînd startul de la Mainz (R.F.G.) in prima etapa 

" ’ ' Europei", ediția din 1979a „Turului
specialiștilor prezenți la 
din acest an a „Turului 
pei“, cele trei echipaje 
tuite din Ilie Olteanu — Ovi
diu Scobai, Ștefan Ianoovici — 
Petre Vezeanu și Constantin 
Zărneseu — Arpad Szalai, 
toate aparținînd asociației „Da
cia" Pitești, numărîndu-se prin
tre principalii animatori. Cei 
șase automobilist! au cucerit 7 
cupe și alte cinci trofee puse 
în joc. Performanțele obținute 
sint cu atît mai valoroase cu 
cit ele au fost înregistrate în

ediția 
Euro- 
alcă-

R. F. Germania, Franța, Spa
nia, Portugalia, Maroc, Italia, 
Austria, recunoscute pentru du
ritatea lor, multe fiind anual 
introduse în programele marilor 
raliuri. în plus, majoritatea e- 
tapelor s-au desfășurat pe vînt, 
ploi torențiale și viscol, piloții 
făcînd uz 
senal de 
condiții,

de întregul lor ar- 
cunoștințe, în aceste 
autoturismul „Dacia
Traian IOANIJESCU

(Continuare în pag a 4-a)

COMPETIȚII 
DEDICATE 

MARELUI FORUM 
AL COMUNIȘTILOR »

In întreaga țară continuă 
competițiile omagiale în 
cinstea celui de-al xn-lea 
Congres al P.C.R.. iată 
unele relatări spicuite 
din corespondențele sosite 
la redacție :
• In Sala sporturilor 

„Victoria* din Ploiești au 
avut loc întrecerile de 
baschet dotate cu „Cupa 
Congresului al XII-lea al 
P.C.R“. au participat e- 
chipele C.S. Lumina Boto
șani, Electrica Fieni, C.S.Ș. 
Ploiești, Urbis București, 
știința Ploiești și Petrolul. 
Locul intîi a fost cucerit de 
Urbis București. (M. SIMA 
— coresp.).
• La Galați s-au desfă

șurat numeroase compe
tiții, pe terenuri și în să
lile de sport. Elevi din 34 
de școli generale s-au în
trecut la tenis de masă, 
atletism, fotbal și șah. Cei 
mai buni s-au dovedit 
elevii școlilor generale nr. 
10. 11. 29, 7 și 31. (T.
SIRIOPOL — coresp.).

a Sala sporturilor din 
Tg. Mureș a fost, timp de 
trei zile, gazda unei am
ple competiții de box or
ganizată de A.S. Electro- 
mureș, și dedicată la pri
ma ei ediție. Congresului al 
XII-lea al P.C.R. Au par
ticipat peste 100 de pugl- 
liști din București, Arad, 
Brașov, M. Ciuc, Oradea, 
P. Neamț, Reghin, Sf. 
Gheorghe și Tg. Mureș, 
întrecerile au fost domi
nate la juniori de pugi- 
liștli de la A.S.A. Tg. Mu
reș și Ceahlăul P. Neamț 
iar la seniori — de pugl- 
liștii de la Steaua. (C. 
ALBU — coresp.).
• Numeroase competiții

omagLale s-au desfășurat în 
județul Buzău. Pe aleile 
„Parcului Tineretului* a 
avut loc un concurs de 
carting, la care s-au ali
niat cel mai buni piloți 
din Buzău, Berea, Beceni 
și Rm. Sărat. Au cîștigat 
Florin E >urăș (Rm. Sarat), 
Teodor Preda (Buzău) șl 
Gabriela Llmbășanu
(Berea). La volei, 13 e- 
chlpe școlare s-au întrecut 
în sala Școlii speciale din 
Rm. Sărat. Trofeul a fost 
cîștigat de echipa anului 
IV E al Liceului „Al. 
Vlahuță". (D. SOARE — 
coresp.).

H

.?

■■ L

Pe malul Mureșului, cadru 
minunat pentru crosuri in ori
ce anotimp, fetele au deschis 
întrecerile etapei de iarnă a 

„Daciadei"

(Continuare în vag. 2-3)

• BOTOȘANI: Peste 8 000 
de sportivi din asociațiile ju
dețului Botoșani au luat parte 
la întrecerile prilejuite de des
chiderea etapei de iarnă a 
„Daciadei". Printre cîștigători 
s-au aflat formațiile de hand
bal C.S. Botoșani (f) și Elec
tra (b), șahiștii Zenița Loghi- 
nescu — corn. Românești și 
Aurel Eremiciuc — Voința Bo
toșani, jucătorii de tenis de 
masă Aurel Ostofie — Voința 
Botoșani și Mihaela Doroftei
— Liceul Dorohoi, atleții (a- 
lergători de cros) Cezar Tugun
— Liceul Dorohoi și Dana 
Vieru — Liceul „A.T. Laurian" 
Botoșani. (Th. Ungureanu, co
respondent).
• TG. MUREȘ : Mii de ti

neri și tinere din localitățile 
urbane și rurale ale județului 
Mureș au participat la deschi
derea etapei de iarnă a „Da
ciadei". La Tg. Mureș, de 
pildă, peste 1 000 de atleți s-au 
aliniat la startul crosului do-

(Continuare în pag. 2-3)

NICOLAE SAVU, CAMPION LA C1CL0CR0S
La juniori, titlurile au revenit lui ADRIAN MINCU 

(Voința Ploiești) și ANDREI NAGY (Voința Cluj-Napoca)

Ultimele confruntări ale se
zonului de ciclism au lost și 
de data aceasta campionatele 
de ciclooros. disputate în Po
iana Brașov. Programate pe 
parcursul a două zile, întrece
rile au fost deosebit de dîrze 
și s-au încheiat la probele ju
niorilor cu un succes categoric 
al sportivilor din provincie. în 
primele 6 locuri ale clasamen
telor celor două categorii de 
juniori (mari și mici) abia și-a 
putut face loc cîte un repre
zentant al Bucureștiului.

Singura probă în care bucu- 
reștenii au triumfat a fost cea 
rezervată seniorilor, dinamovis- 
tul Nicolae Savu pornind în 
cursă hotărît să-și adjudeoe cel 
de-al treilea titlu consecutiv

dc campion al țării în alergă
rile pe teren variat.

Traseul pe care 
(un tur — 3 km) 
mos, dar deosebit 
juniorii mari, care 
tat titlul sîmbătă după-amiază, 
au mai. avut de înfruntat ceața 
densă care a îngreunat mult o- 
rientarea in. traseu. Duminică, 
însă, atît juniorii mici, cît șl 
schiorii s-au bucurat de o vre-

s-a concurat 
a fost tru
de dur, iar 
și-au dispu-

SPORTUL, MIȘCAREA SINT NECESARE
DE LA NAȘTERE PINA LA BATRINEȚE
Convorbire cu tovarășul dr. MlflAI AIDEA, adjunct al ministrului sânâlâ(ii

— Stimate tovarășe ministru, 
am să vă pun o primă între
bare hotărîtoare pentru direc
ția acestui interviu : iubiți 
sportul ?

— Modul de a-mi pune 1 în
trebarea mi se pare el însuși 
foarte sportiv, adică foarte di
rect, ața că am să vă răs
pund ți eu in același fel. Am 
practicat Ia viața mea aproape 
toate sporturile : tenis, înot, 
schi, fotbal, rugby, baschet, vo
lei, acesta din urmă la nivel 
de performanță. Aț mai putea 
spune că in sport am început 
prin a fi „băiat de mingi" la 
tenis ajungind în 1937 campion 
de juniori, iar astăzi sint pre
ședintele Asociației sportive 
Sănătatea. Așadar, am iubit 
dintotdeauna sportul, îl iubesc 
și astăzi ți-I voi iubi mereu. 
O dragoste pentru o viată.

— Iubiți tineretul, tovarășe 
ministru ?

— Sigur că da 1 Am preten
ția că, într-un fel, am rămas 
și eu tinăr. Vedeți, generațiile 
trec pe lingă noi și uneori nu 
le înțelegem prea bine. Eu am

căutat să mă apropiu de men
talitatea fiecăreia, să-i inteleg 
felul de a gîndi și de a simți. 
Pot să spun că din această a- 
propiere am și dat, dar am șl 
primit. De aceea, mă socotesc 
incă tinăr în unele privințe.

— Ce părere aveți despre 
starea de sănătate, despre sta
rea biologică a tineretului nos
tru de azi prin comparație cu 
tineretul din trecut ?

— S-au făcut numeroase stu
dii longitudinale, intre 1950 ți 
1978, de pildă. Iată cîțiva in
dicatori 
grăitori 
ieții de 
1978 o 
centimetri mai mare decit bă
ieții de aceeași virstă ai anu
lui 1950. Iar din punct de ve
dere ponderal s-au prezentat 
cu 11,9 kg mai grei decit cei 
din 1950. Un alt exemplu : fe
tele de 12 ani din 1978 au fost 
cu 8,4 centimetri mai înalte, în 
medie, și cu 7,3 kg mai grele, 
in medie, decît cele de vîrsta 
lor în 1950. Am vorbit numai 
despre doi indicatori, dar sint

staturo-ponderali foarte 
după opinia mea. Bă- 
15 ani au avut în anul 
înălțime medie cu 12,4

și alții, perimetrul toracic, dez
voltarea generală psihică ele. 
care — toți — exprimă în chip 
evident dezvoltarea mult supe
rioară, fizică și psihică, a co
piilor și tineretului din Româ
nia. De aceea, și școala începe 
azi la vîrsta de 6 ani.

Este evident pentru oricine 
faptul că dezvoltarea aceasta 
spectaculoasă are o explicație 
sigură, la indemîna tuturor : 
ea este un element al bunăstă
rii crescinde, al îmbunătățirii 
continue a condițiilor de viață 
in România socialistă.

— Trecînd de la copii și ti
neret la restul masei de oa
meni, la restul. populației, ați 
putea să ne dați cîțiva indica
tori biologici, de sănătate ?

— Iată doi Indicatori funda
mentali, de moarte și de viață. 
Mortalitatea a scăzut de la 19,1 
la mie — în 1938 la 9,5 la mie 
— în 1978. Iar speranța medie 
de viață a crescut de la 42 de

Marius POPESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Nicolae Savu (Dinamo) par
curge ultimii metri în campio
natul de ciclocros, pe care l-a 
cîștigat Foto : Dragoș NEAGU 
me splendidă. Iată clasamen
tele. Juniori mici, 9 km : 1. An
drei Nagy (Voința Cluj-Na
poca) 30:52, 2. M. Gocan (Vo
ința Cluj-Napoca) 31:44, 3. S. 
Geamănă (CIBO Brașov) 31:45, 
4. T. ~ ------- “ '
șoara) 
(C.S.Ș. 
Butaru 
juniori
Mincu __
2. V. Constantinescu (Metalul 
Plopeni) 53:40, 3. V. Bărbuceanu 
(Petrolul Ploiești) 53:59, 4. A. 
Androne (C. S. Ș. Steaua) 
53:59, 5. N. Aldulea (CIBO
Brașov) 54:15. Seniori, 24 km: 
1. Nicolae Savu (Dinamo) 
lh 17:33, 2. T. Drăgan (Olim
pia) lh 17:34, 3. I. Paraschiv 
(Voința București) lh 17:43, 4. 
A. Bobeică (Metalul Plopeni) 
lh 18:57, 5. A. Antal (CIBO
Brașov) lh 19:43, 6. T. SîrbU
(Dinamo) lh 19:47.

Gheorghe ȘTEFÂNESCU

Weisman (C.S.Ș. Timi- 
32:08, 5. V. Mitrache
1 Buc.) 32:15, 6. Gh. 
(Metalul Plopeni) 32:56 | 
mari, 15 km: I. Adrian 
(Voința Ploiești) 53:05,



ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI"
(Urmare din pag D

tat cu „Cupa Congresului al 
XII-lea al P.C.R.". desfășurat 
în excelente condiții, în parcul 
„23 August", pe mai multe 
categorii de vîrstă. (Ion Pauș, 
corespondent).
• RÎMNICU VILCEA t în 

toate orașele din județul Vîl- 
cea, cît si într-o serie de cen
tre de comune, aproape 12 000 
de iubitori ai sportului, cu 
precădere tineri și tinere, au 
luat parte la întrecerile iniția
te cu prilejul deschiderii „Da- 
ciadei de iarnă". La Rîmnicu 
Vîlcea, de pildă, au avut loc 
întreceri la șah, tenis de masă, 
fotbal, popice și handbal, în 
care s-au evidențiat reprezen
tanții asociațiilor sportive Chi
mistul, Sodistul, Vîlceana, Ol

Marginalii la campionatele de gimnastica ale maeștrilor

TIMPUL PRESEAZĂ, NIMIC NU MAI POATE FI NEGLIJAT 
ÎN PREGĂTIREA CAMPIONATELOR MONDIALE

Integrat în suita de verificări 
și concursuri internaționale, care 
a cuprins Campionatele Balcanice 
de la Ljubljana și intîlnlrea cu 
selecționata Cehoslovaciei, cam
pionatul republican al maeștrilor, 
pe echipe și individual, desfășu
rat la Cluj-Napoca vineri, sîm- 
bătă și duminică, s-a constituit 
intr-un ultim test al lotului nos
tru reprezentativ înaintea difici
lului examen pe care-1 reprezin
tă campionatele mondiale de la 
Dallas, de care ne mal desparte 
mal puțin de o lună. Privite prin 
această prismă, întrecerile de la 
finele săptămînil trecute urmau 
să răspundă la cîteva Întrebări 
de majoră însemnătate : cine vor 
fi gimnaștii care vor fl chemați 
să apere culorile țării In confrun
tarea cu cele mal puternice echipe 
ale lumii 7 ; la ce nivel se vor 
prezenta ei, care este stadiul de 
pregătire a exercițlilor impuse și 
Ubcr alese ce urmează a fi pre
zentate 1

Cele trei zile de concurs în care 
elita gimnasticii noastre masculi
ne ne-a prezentat atît exerci
țiile impuse, cît și pe cele lioer 
alese n-au reușit, din păcate, să 
ne ofere răspunsuri concludente 
la Întrebările de bază amintite. 
Faptul că, la .mondiale”, echipa 
noastră își propune să se claseze 
mal bine deeît la ediția preceden
tă, de la Strasbourg, cînd a ocu
pat locul 7. reclamă o pregătire 
la cel mal înalt nivel a tuturor 
eelor C sportivi care vor fl selec
ționați țn formula de bază. Nu 
este suficient ca doar 3—4 com- 
posiențl ai formației să evolueze

SPORTUL, MIȘCAREA SÎNT NECESARE
(Urmare din pag. I)

ani in 1938 la 69,8 ani in 1978 
(bărbații — 673, femeile — 
72,1). Prin comparație, Ceho- 
dovacia se prezintă ou o spe
ranță medie de viată de 66,7 
ani la bărbați, 73,7 — femei, 
Franța 69,0 — bărbați, 76,9 — 
femei. Danemarca 72,1 — băr
bați, 77,8 — femei. Prin 1985 vom 
ajunge și noi la o speranță me
die de viată de 72 de ani. Fără 
Îndoială că situația de astăzi 
de la noi, care marchează o 
creștere spectaculoasă de a- 
proape 30 de ani de viață, ex
primă elocvent creșterea bună
stării in tara noastră, rod al 
politicii partidului nostru, con
dus cu atita înțelepciune de 
secretarul său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Aflîn- 
du-ne în preajma Congresului 
al XII-lea, se cuvine să mul
țumim și cu acest prilej ma
relui autor al vieții noi din 
România. Partidul Comunist 
Român.

— Ce părere aveți despre in
fluența sportului asupra sănă
tății ?

— Sînt convins că sportul, în 
general, menține și "sporește să
nătatea de Ia naștere pină la 
sfîrșitul vieții. Sport si sănă
tate sînt două nofiunl interde
pendente. Sport în sens de miș
care făcută rational, în aer li
ber. Fără a depăși pragurile de 
rezistență ale organismului. In 
•cest sens, consider absolut ne
cesar controlul medical înainte 
de a începe practicarea spor
tului și In timpul practică
rii lui.

— Socotiți, cu alte cuvinte, 
că și în sportul de masă este 
util controlul medical ?

— Evident că șl in sportul 
de masă controlul medical îna
inte de practicarea Ini este nn 
numai util, dar ți necesar. Me
dicul este cel care îți spune : 
dumneata poți face sportul cu
tare, dumneata, la constituția 
Pe care o ai, la vîreta pe care 
o ai, este indicat să faci acest 

tul și Hidroenergia. La Drăgă- 
șani a fost organizată o mare 
manifestație sportivă, cu par
ticiparea a circa 3 000 de ti
neri și tinere care s-au în
trecut la atletism (cros), hand
bal, volei și tenis de masă. 
(Pavel Giornoiu. corespondent).

• TIMIȘOARA: Deschiderea 
festivă a etapei de iarnă a 
„Daciadei" a însemnat o zi 
plină de activități sportive, cu 
participarea a peste 5 000 de 
tineri și tinere. Ei s-au între
cut la cros, ciclism, tenis de 
masă, șah, popice, înot, hal
tere, handbal și fotbal. Ba
zele sportive din municipiul 
Timișoara, cele de la Voința, 
Tehnometal, C.F.R., Progresul 
și ale Universității s-au do
vedit a fi neîncăpătoare, asi- 
gurînd astfel succesul de ma
să al întrecerilor. (Petru Ar
can, corespondent).

la un nivel superior, ci Întreaga 
echipă trebuie să concureze la 
valoarea sa maximă. Or, dincolo 
de evidentele reușite, care n-au 
fost puține, întrecerea de la Cluj- 
Napoca a adus în prlm-plan și 
destule din neajunsurile existente 
la ora aceasta în cadrul echipei, 
care pot afecta destul de serios 
potențialul competițional al viito
rilor tricolori. Desigur, ne-au 
bucurat, șl publicul a apreciat și 
el ca atare, prestațiile Iul Dan 
Grecu din finalele pe aparate la 
inele și bară fixă. Cu deosebire 
la Inele el a avut o execuție de 
nivel mondial. Dar aceasta a fost 
o... floare. Ce facem pină la 
completarea buchetului 1 Pentru 
că însuși Dan Grecu, la inele 
impus, la cal cu minere sau la 
sol a avut serioase ezitări, pe 
care, pe bună dreptate, arbitrii 
le-au penalizat. Aceasta pentru a 
nu mal vorbi despre ceilalți aspi
ranți la selecția în echipa repre
zentativă. începind cu Kurt Szi- 
lier, și el campion absolut al ță
rii, și pînă la Romulus Bucuroiu, 
situat pe locul 10 la individual 
compus, au dovedit cu toții des
tule goluri in pregătire. în cazul 
unora dintre gimnaștii noștri 
fruntași — șl H avem în vedere, 
ta primul rînd, pe Ion Checicheș 
șl Aurelian Georgescu — există 
circumstanțe atenuante, pentru că 
ambii revin in activitatea compe- 
tițională după lungi perioade de 
Întrerupere, cauzate de acciden
tări. Ei au avut la Cluj-Napoca 
evoluții promițătoare șl, cu o 
preocupare riguroasă în etapa ur
mătoare atît pentru pregătire, cit

sport anume, sau numai plim
bări etc.

Altfel spus, medicul răspunde 
la întrebarea : „Ce e bine pen
tru mine ?“ Ce fel de sport, ce 
fel de mișcare, cită mișcare etc. 
In general, mișcarea e bună 
pentru toti, dar să nu obosească 
organismul.

— Stimate tovarășe ministru, 
despre .Jogging", la modă in 
ultima vreme in multe țări (în 
orașele cărora oameni de toate 
vîrstele aleargă pe străzi, prin 
parcuri), se spun două lucruri 
diametral opuse : că este 
foarte sănătos și că este foarte 
periculos 1 Care-i opinia dum
neavoastră ?

— Mișcarea, repet, nu tre
buie să obosească. Trecând prin 
controlul medical care avizează 
practicarea sportului (evident 
că bolnavii, cel cu diferite In
suficiente n-au voie să facă 
sport), omul trebuie să-1 prac
tice fără • depăși pragurile 
sale individuale de rezistentă 
biologică. Depășirile creează Pe
ricolul.

— Iertați-mă că ră întreb, 
dumneavoastră personal prac
ticați astăzi vreo formă de 
sport? Dar poate că ar fi tre
buit să vă Întreb mai tntii cînd 
ați încheiat sportul de perfor
mantă ?...

— Am să răspund întii la a 
doua întrebare. Era într-o zi 
de aprilie, echipa mea susținea 
un med oficia] Intr-o compe
tiție închinată Zilei de 1 Mai, 
Iar eu eram prins lnir-o șe
dință importantă. S-a terminat 
ședința, am sărit tntr-un taxi 
in care m-am și echipat, pen
tru că eram în Intîrziere. La 
teren, coechipierii mei se per
peleau pentru că șase oameni 
eram eu toții, iar echipa noas
tră era tocmai pe oale să piardă 
Jocul prin forfait. Cînd am a- 
părut, au răsuflat ușurați șl 
l-au strigat arbitrului t .Gata, 
putem începe, a venit și „bă- 
trinul"! „Bătrînnl eram eu și a- 
tunci — ajunsesem la 37 de ani — 
am înțeles că a sosit clipa re

COMPETIȚII DEDICATE 
MAREEll FORUM

(Urmare din pag. I)

a La Tlrgoviște, pe alei
le din Parcul Chindia, s-a 
desfășurat etosul dotat cu 
„Cupa celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R.", la care 
au luat parte aproape 900 
de elevi. Cîștigătorl : 
Ioana Stancu," Victor Lencu, 
Elena Piscureanu și Gh. 
Dionisie. (M. AVANU — 
coresp.).

n La Bistrița s-a desfă
șurat, în cinstea celui 
de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., un cros al copiilor 
și Juniorilor, întreceri la 
handbal, fotbal șl tenis de 
masă. Iată cîțlva dintre 
cîștigătorl : Aritina Șușca 
(Lie. mecanic), Maria Bîr- 
san (C.S. Gloria), Grigore 
Neamțiu (Lie. mecanic) șl 
Georgică Nicolae (Llc. e- 
lectronlc). (I. TOMA — 
coresp.).

și pentru menținerea stării de 
sănătate, pot deveni oameni de 
bază ai echipei. Romulus Bucu
roiu nu s-a aflat ta dispoziția de 
concurs pe care o așteptam, ma
nifesto prea multă inconstanță, 
iar Sorin Cepol s-a impus mal 
ales la liber alese, „impusele” rc- 
prezentînd și pentru el o proble
mă nu ta totalitate rezolvată, in 
general, ceea ce ar trebui să se 
corecteze neîntlrziat în evoluțiile 
glmnaștllor noștri fruntași stat 
ținuta de concurs, maniera de 
prezentare a exercițlilor, de la 
primul și ptaă la ultimul aparat. 
Este necesar să se elimine bla
zarea de care mai .dau dovadă, 
prea adesea, gimnaștii noștri 
fruntași, să se asigure un ritm 
de execuție mai alert, să se lu
creze mai mult la antrenamente 
pentru marcarea elementelor de 
mare dificultate din cadrul exer- 
clțiilor.

Repetăm, clasarea între primele 
șase formații la campionatele 
mondiale este un obiectiv major 
șl el trebuie să stimuleze și să 
mobilizeze toate resursele de care 
sînt capabili gimnaștii din lotul 
reprezentativ șl antrenorii Ior'^Se 
impune să fie valorificat pe de
plin timpul care a mai rămas 
pină la 3 decembrie, să fie elimi
nate toate neajunsurile semnala
te in recentul campionat, pentru 
că numai astfel va putea fl trecut 
cu bine acest greu examen al 
echipei noastre masculine.

Constantin MACOVEI

tragerii din sport. Toate au un 
sfîrșit. Și lucrurile frumoase pe 
care le iubim din toată inima.

Cit privește prima întrebare, 
fac mișcare zilnic, 10—15 mi
nute de gimnastică cu exten- 
soare. cu greutăți, pentru a-mi 
mobiliza toate articulațiile. Fac 
Si ‘cite o plimbare când am 
timp, seara.

— Viața modernă a adus in 
discuție formula foarte necesa
rei vieți raționale a omului. 
Care este după opinia dumnea
voastră locul sportului și al e- 
ducației fizice in viata rațio
nală ?

— Sportul și educația fizică 
au un rol esențial fa viata ra
țională. Pierind de la o ali
mentație rațională, ciclul muncă- 
odihnă-mișcare poate fi străbă
tut în chip armonios de către 
organism. Intervenția sportului 
este îndeobște fericită cînd este 
măsurată, științifică, rațională. 
Degeaba faci insă sport dacă 
după un antrenament, să zicem, 
bagi in tine 5 000 de calorii. 
Strici totul. Bună șt înțeleaptă 
e vorba: măninci ca să tră
iești, nu trăiești ca să măninci!

— Stimate tovarășe ministru, 
v-aș întreba, fa încheiere, ur
mătoarele : credeți că influența 
sportului, a educației fizice a- 
supra sănătății poate crește ? 
Și prin ce mijloace ? V-ați gîn- 
dit la acest subiect ?

— M-am glndit adeseori. 
Sportul, educația fizică pot 
spori continuu starea de să
nătate a populației și fa această 
idee majoră am să mă opresc 
la patru căi de acțiune con
cretă. 1) Orice sport trebuie să 
Înceapă prin cabinetul medical, 
care avizează și recomandă. 2) 
Indiferent de ocupație, fiecare 
are nevoie de o formă de miș
care. 3) Mișcarea impune o ra
ționalizare științifică de dimi
neață pînă a... doua zi dimi
neață. 4) Sportul, cel de masă, 
evident, nu cunoaște Urnite de 
vîrstă. El este necesar — re
pet și subliniez — de la naș
tere pînă la bătrînețe.

© CAMPIONATE • COMPE
DIVIZSurpriză în Divizia A de judo, 

NITRAMONIA FĂGĂRAȘ ÎNVINGE LA SCOR 
PE DINAMO BRAȘOV I

La București și Tg. Mureș s-au 
desfășurat partidele celei de a 3-a 
etape a Diviziei A de judo. Per
formera acesteia a fost Nilramo- 
nia Făgăraș, care a dispus cate
goric de Dinamo Brașov, clasată 
pe locul doi în edițiile din ultimii 
ani. Iată cîteva amănunte de la 
întrecerile acestei etape.

BUCUREȘTI. In sala Dinamo, 
numeroși spectatori au fost mar
torii uneia dintre cele mai mari 
surprize ale campionatului Divi-^ 
ziei A. In primul meci s-au în-' 
tîlnit pe tatami cunoscuta for
mație brașoveană Dinamo și am
bițioasa echipă Nitramonia Făgă
raș. In vederea acestei confrun
tări — așteptată, dealtfel, cu deo
sebit interes — antrenorul N it ra
in oni ei, ing. Gh. Gujbă, a făcut 
cu elevii săi intense pregătiri. Iar 
strădaniile lor și-au spus cu pri
sosință cuvîntul. Unul după altul, 
făgărășenii au luptat cu înverșu
nare, din primul minut pînă la 
gongul final. După meciul de la 
cat. semimijlocie el conduceau cu
3—6, prin victoriile categorice ob
ținute de Gh. Cențiu (semiu- 
șoară), M. Vlad (ușoară) și M. 
Frățică (semimijlocie). Duelul de 
la superușoară s-a încheiat la e- 
galitate (asemenea decizii nu se 
punctează în competiția pe echi
pe). Pentru a fi, însă, siguri de 
victorie, sportivilor de la Nitra- 
monla le mal trebuia un singur 
rezultat de egalitate în partidele 
de la ultimele 3 categorii. Intre- 
cînd așteptările, ei au obținut, pe 
lingă un „egal" Ja cat. grea, o 
victorie, a Iul I. Fillp, la semi
grea. La acest din urmă meci însă, 
brigada de arbitri condusă de ing. 
M. Platon a greșit nesancțlonînd 
o ieșire de pe tatami a Iui Filip. 
Singurul punct al brașovenilor a 
fost realizat de C. Gotcă (mijlo
cie). Astfel, în final, Nitramonia 
a cîștigat la scor : 4—1.
In celelalte partide, Dinamo Bucu-
In Divizia A la baschet, 
„U“ CLUJ-NAPOCA 2-0

CU I.C.E.D.
CLUJ-NAPOCA, 5 (prin tele

fon). Desfășurate în cadrul etapei 
a 4-a a Diviziei A la baschet 
masculin, meciurile dintre echipa 
' Universitatea șl formația

au fost 
101—93

locală ___ .
bucureșteană I.C.E.D. 
cîștigate de studențl :
(55—57) și 99—76 (52—43). Coșge- 
terl : Barna 34-f-28, Roman 214-28, 
Crăciun 19-J-5, respectiv Grădiș- 
tcanu 33-J-29, ChircA 134-8. (Mircea 
RADU-coresp.).

S-A ÎNCHEIAT divizia a la polo
Cu ultimele partide desfășurate 

la București șl Cluj-Napoca s-a 
încheiat ediția 1979 a campiona
tului național de polo. In Capi
tală s-a disputat manșa a doua 
a turneului final pentru locurile 
5—9. Dintre formațiile participan
te, cea mal bună evoluție a 
avut-o C.. N. ASE, care a înche
iat întrecerea în fruntea clasa
mentului, fiind urmată de Pro
gresul București. Aceste două 
echipe și-au cucerit dreptul de 
a evolua șl la ediția viitoare în 
prima grupă valorică a Diviziei A.

Iată ultimele rezultate înregis
trate : C.N. ASE — Rapid Arad 
8—8 (4—2, 2—0, 1—S, 1—3) ; Pro
gresul Oradea — Rapid Arad 5—4 
(2—1, 0—0, 2—2, 1—1) ; Progresul 
București — Liceul nr 2 Bucu
rești 7—5 (♦—2. 1—1, 1—1. 1—1) ; 
Liceul nr. 2 — Progresul Oradea 
8—4 (1—3, 1—0, 2—0, 1—1) ; C.N. 
ASE — Progresul București 8—7 
(2—2. 3—1. Ș—3. ‘ "_ •—1) ; Liceul
nr. 2 — C.N. ASE 12—8 (Î-O, 2—2,
3— 2, 5—4) ; Rapid Arad — Pro
gresul București 10—9 (2—3, 2—2,
4— 3, 2—1).

REZULTATE ÎNCURAJATOARE PENTRU PREGĂTIREA 
ACTUALA A ÎNOTĂTOARELOR FRUNTAȘE

Concursul de taot dotat eu 
„Cupa de toamnă”, desfășurat slm- 
bătă și duminică la bazinul „23 
August" din Capitală, ne-a pri
lejuit clteva oonstatărl interesante. 
Recent, In cadrul campionatelor 
naționale ale R.D. Germane ta 
bazin acoperit (25 m), proba de 
îoo m spate a fost clștigatâ de 
Karen Metschuck ta 64,7 sec. Du
minică dimineața, multipla noastră - 
campioană Carmen Bunaciu a 
parcurs aceeași distanță (dar ta 
bazin de S0 m) in 65,0, rezultat 
Pe care recordmana țării nu l-a 
Înregistrat niciodată la Începutul 
lunii noiembrie. „Este încă o do
vadă a marilor posibilități 
care dispune Carmen 
firmă antrenoarea ei, 
Șoptereanu. Ați

de 
ne con-

._  Cristina
___________  __ văzut eu cită 
ușurință a taotat această distanță, 
după clteva săptămtai bune de 
antrenamente foarte Intense. Anul 
trecut, la aceeași oră, ea nu pu
tea realiza mal mult de 67,0 pe

HIPISM G. TĂNASE - LIDER L
Dintre probele ce figurau în 

programul reuniunii de dumini
că, in mod deosebit reținea aten
ția „Premiul de toamnă” (aler
gare semlclasică), la startul că
ruia se aliniau, printre alții, Ba- 
varl, campionul turfulul, $1 Hin- 
sar, unul din principalii săi ad
versari la supremație. Deși su
porta un handicap (140 m) care 
pentru mulțl părea insurmonta
bil, Bavari a reușit, după o cursă 
electrizantă, sâ-și învingă fără 
drept de apel adversarii. Timpul 
înregistrat, 1:25,5, raportat la dis
tanța probei (2 340 m) și la co
eficientul existent (peste 3 sec.), 
ca șl numărul impresionant de 
victorii (11) realizat anul acesta, 
ti situează pe Bavari in fruntea 
ierarhiei trăpașilor noștri. Feli
citări antrenorului G. Tănase. ca
re duminică a mai terminat pe 
primul loc cu Trucaj și Hogar, 
performanță ce-1 consolidează si 
mai mult poziția de lider în cele

rești a dispus de Politehnica Iași 
cu 7—0 ’ ’*
5—1, iar
cut cu

și de Nitramonia cu 
Dinamo Brașov a între- 
6—1 pe Politehnica.

C. CHIRIAC
București, în sala Olim-

A.S. 
Pus, 
gazdă, 
sitatea 
tegoric 
aliniat „ _____ ------------ --------
care s-au detașat N. Căzilă 
șoarâ), M. Gutău (mijlocie)

Geană (grea). r„. :

Tot la ., .
pia, s-au disputat alte întîlniri. 
O frumoasă comportare au avut, 
și de astă dată, tinerii de la 
— Carpați Mîrșa, care au dis- 

neașteptat, atît de echipa 
Olimpia, cît și de Univer- 
Cluj-Napoca cu același ca- 
scor : 5—2. Învingătorii au 
o formație omogenă, din — (U- 

. .. .—.------- ) și
S. Geană (grea). Partida Olim
pia — C.S.M. Pitești a oferit o 
luptă echilibrată, așa după cum 
o arată, dealtfel, și rezultatul fi
nal : 3—3. Victoria însă a reve
nit formației piteștene, datorită 
unui punctaj tehnic mai bun : 
22—11. A surprins neplăcut ab
sența unuia dintre sportivii e- 
chipei bucureștene. Este vorba de 
semimijloclul G. Stoica, respins ia 
cîntar deoarece avea un plus în 
greutate de nu mai puțin de 2 
kg l Echipa piteșteană a cîștigat 
la limită (4—3) și confruntarea cu 
Universitatea. S-au remarcat pi- 
teștenii Gh. Drăgan (superușoa
ră), V. Pușcașu (semimijlocie) și 
Fl. Neblea (grea). Arbitrajul con
dus de ing. C. Isac a fost bun.

N. CHINDEA

Turul cJ 
luat sfîrși 
urmîncT’fi 
luna mart 
excepție 
STEAUA, 
un singur 
luat un ir 
principalei» 
la titlul cu 
șie, Farul, 
Baia Mare 
arată ci; 
turului :

C
1. STEAU.
2. Gr. Ro:
3. Farul C
4. Dinamo
5. Șt. B.IV 
fi. Șt. Ptș
7. „U« Ti
8. ,,P»li“ I
9. CSM Si

10. Sp. stl
11. Rapid
12. Vulcan

13. Rul. Bir
14. CFR B

•) Punct 
pen dări.

TXOi
In „Cup 

s-au desf! 
a doua. I

1
TG. MUREȘ. Lupttad acasă, 

A.S.A. a valorificat acest avantaj, 
obținînd victorii în ambele par
tide susținute: 5—leu Rapid Arad 
și 4—3 cu I.E.F.S. în celelalte 
două întîlniri, Constructorul M. 
Ciuc a dispus la scor (6—0) de 
Rapid și la limită (4—3) de
I.E.F.S.  S-au evidențiat B. Onodi 
(ușoară), I. Mathe (semimijlocie) 
și E. LăcAtușu (semigrea) de la 
A.S.A., I. Nistor (superușoară), 
Z. Kocsis (semiușoară) și J. Pal 
(semigrea) de la Constructorul. 
(I. PAUȘ — coresp.).

CLASAMENTUL

V STEAUA 
2—3 (—2,
2—0 la s< 
de-al trei! 
nimeni nu 
toria oasp 
șl 13-6 îi 
bucureșten 
o nouă r; 
tuși, C.S.l 
care ar fi 
în trei se 
din doar 6 
se află la 
juniori (B 
rezistat în 
în ansamt

12. Olimpia București

1. Dinamo Buc. 6 6 0 37- 3 6 Au condu
2. Dinamo Bv. 6 5 1 32- 7 5 Brașov, V
3. Nitramonia Fa. 6 5 1 25-12 5 (EM. F.)
4. Constr. M. Ciuc 6 4 2 22- 6 4 CALCUL
5. Carpați Mîrșa 6 4 2 19-21 4 ȘIMLEU :
6. A.S.A. Ta. Mureș 6 3 3 1 9-20 3 —13, 4). 7
7. Polit. lași 4 2 2 10-17 2 tetd restri
8. C.S.M. Pitești 6 2 4 10-30 2 un joc d
9. I.E.F.S. Buc. 4 1 3 13-15 4^ echilibrat

10. Rapid Arad 6 1 5 12-26 -ț* dar domh
11. „U* Cluj-Napoca 404 7-21 0 la sfîrșit,

6 0 6 11-30 0

C.N. ASEClasament final : 1.
12 p ; 2. Progresul Buc. 11 p ; 3. 
Liceul nr„ 2 8 p ; 4 Rapid Arad 
7 p ; 5. Progresul Oradea 2 p.

în turneul pentru locurile 10—13 
desfășurat la Cluj-Napoca : CSȘ 
Triumf București — Mureșul Tg. 
Mureș 7—3 (3—1, 2—0, 0—0, 2—2) ; 
Politehnica Cluj-Napoca — In
dustria lînei Timișoara 15—8 (4—3,
4—0, 5—2, 2—3) ; Politehnica —
Triumf 13—10 (3—1, 3—1, 4—2, 3—6) ; 
Mureșul — Ind. lînei 12—6 (3—0,
2— 1, 6—2, 1—3) ; Triumf — Ind. 
lînei 14—4 (5—0, 2—1, 4—1, 3—2) ; 
Politehnica — Mureșul 9—8 (0—2,
3— 1, 4—3, 2—2). Clasament final: 
1. Politehnica 29 p ; 2. CSȘ Triumf 
20 p ; 3. Mureșul 10 p ; 4. Ind. 
lînei B p.

Clasament general al Diviziei 
A : 1. DINAMO ; 2 Voința Cluj- 
Napoca ; 3. Rapid București ; 4. 
Crișul Oradea ; 5. C.N. ASE ; 6. 
Progresul București ; 7. Liceul 
nr. 2 ; 8. Rapid Arad ; 9. Progre- 
șul Oradea ; 10. Politehnica Cluj- 
Napoca ; 11. CSȘ Triumf Bucu
rești ; 12. Mureșul Tg Mureș ; 
13. Industria lînei Timișoara.

un sprijir 
lor galerii 
tori : Tr. 
gătorl, res 
bun: V. ■ 
șelescu —

EXPLOR 
ITORUL 1

POLIȚEI 
DELTA T 
13, 4). Pai 
nlc, stude 
ales în jo 
a Il-a. E 
Vînătu, de 
tiv Gavril; 
p. Zoe — 
din Bucur 
coresp.)

UNIVER! 
PETROLU1 
3). Succes 
rilor în fa 
bitrl : E. 
Drăgan — 
TIN — co:

„sută”. Este limpede că, pe mă
sură ce se maturizează, Bunaciu 
devine tot mai rapidă”.

Șl celelalte eleve ale Crlstlnel 
Șopteieanu, Mariana Paraschiv șl 
Irinel Pănulescu (care se preg gp 
tește din octombrie ta CapitaȘ^ 
au obținut rezultate foarte bui.e' 
pentru această perioadă de pre
gătire. Irinel a taotat 100 m liber 
ta 60,3, la numai patru zecimi 
de secundă de recordul țării, Iar 
apoi a clștlgat cursa de 100 m 
fluture, la mare luptă, ta 66,0.

Rezultate tehnice ; 100 m liber 
(b) : oprițescu 55,2 ; Mandache 
56,3 ; 100 m liber (f) : I. Pănu
lescu 60,2 ; C. Bunaciu 61,0 ; 100 
m bras (b) : I. Luca 1:11,7 ; O. 
Cocenescu 1:13,3 ; 100 m spate (b): 
Mandache 62,6 ; 100 m spate (f): 
Bunaciu 65.0 ; Pănulescu 69,0 ; L. 
Mihăllescu șl M. Paraschiv 69,8 ; 
160 m fluture (f) : Pănulescu
66,0 ; Paraschiv 66,4; Bunaciu 66,5.

UNIVERS
— OLIMPJ 
11, —10, 
tlre tehnE 
lor doui 
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două clasamente, formații șl dri
ver!. Din restul cîștigătorilor, am 
reținut pe Vameș (Tr. Marinescu 
a confirmat așteptările spectato
rilor), Gascon și Glonț, dar vic
toria ultimului apărea puțin pro
babilă după evoluțiile, deloc re
marcabile, avute în reuniunile 
anterioare. REZULTATE TEHNI
CE : Cursa 1 : 1. Salata (D. To- 
duță) rec 1:33,2, 2. Tîrgovsț. 
Simplu 5, ordinea 37. Cursa a
2-a  : 1. Trucaj (G. Tănase) rec. 
1:35.9, 2. Armeanca, 3. Vesela. 
Simplu 3, ordinea 8, event 35, or
dinea triplă 155. Cursa a 3-a î 1.

.Vameș (Tr. Marinescu) rec. 1:33,1,
2. Heder. Simplu 1,90, ordinea 15, 
event 15, triplu cîștlgător 270. 
Cursa a 4-a : 1. Hederic (I. Geor
gescu) rec. 1:31,3, 2. Epilog. Sirrr- 
plu 19, ordinea 14, event 12. Cursa 
a 5-a : 1. Gascon (M. Dumitru) 
rec. 1:28,7, 2. Lapis, 3. Formlna. 
Simplu 5, ordinea 11, event 28, 
ordinea triplă 321. Cursa a 6-a : 
1. Bavari (G. Tănase) rec. 1:25,5,

2. Soneria, 
ordinea 62, 
gător 250, 
Cursa a 
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NOTTINGHAM FOREST, DE ASEARA, LA PITEȘTI
De aseară, echipa engleză 

Nottingham Forest, deținătoa
rea Cupei Campionilor Euro
peni, este oaspete a țării noas
tre. în vederea meciului-retur 
din turul al doilea al C.C.E., 
de miercuri, cu F.C. Argeș, 
campioana Angliei a aterizat 
aseară, la ora 17,30, pe aero
portul Otopeni, de unde și-a 
continuat călătoria, cu up au
tocar, spre Pitești. In cursul 
zilei de azi, sub conducerea 
antrenorului principal Brian 
Clough și a secundului Peter 
Taylor, cei 17 „pădurari" vor 
face un antrenament pe sta
dionul din Trivale, după care 
conducerea tehnică a formației 
care actualmente ocupă locul 
2 în clasamentul englez (19 
puncte, după Manchester Uni
ted. lider cu 20 p) se va fixa 
asupra „unsprezecelui" de în
cepere a meciului de mîine.

Conducătorul delegației 
baliștilor englezi, dl. 
Dryden, ne-a declarat 
că Nottingham Forest a depla
sat cel mai bun lot. inclusiv pe 
renumitul Trevor Francis, care 
(deși nu are drept de joc în 
C.C.E.) a ținut totuși să vină 
la Pitești. Toți jucătorii sint 
perfect valizi, inclusiv scoția
nul O’Neil, care acum două 
săptămîni, la jocul-tur, era in
disponibil. In partida de cam
pionat susținută sîmbătă pe

teren propriu, cu Ipswich Town 
(2—0, prin golurile înscrise de 
Trevor Francis), Forest a

forță ofensivă superioară celei 
etalate pe „City Ground".

Lotul lui Nottingham Forest 
este compus din următorii ju
cători : Shilton, Montgomery 
(portari), Anderson, Gray, Mc

fot- 
Stuart 
aseară Jucătorii de la Nottingham

voluat bine, remareîndu-se în 
special componenții liniei me
diane. Antrenorul Brian Clough, 
destul de reținut în declarații, 
a ținut totuși să ne precizeze 
că echipa sa 
formă bună, dar privește 
multă grijă meciul cu 
Argeș, o echipă care — 
mod sigur — va arăta acasă o

„se află într-o 
cu 

F.C.
în

la cîteva minute după sosire 
Foto : I. MIHAICA

Govern, Lloyd, Burns, Mills, 
Bowyer, Birtles, Woodcock, 
Robertson, Needham, O’Hara, 
Gunn, O’Neill.

Intîlnirea de miercuri va în
cepe la ora 13,30 și va fi con
dusă de arbitrul spaniol J. 
Martinez.

va transporta mica delegație 
pînă Ia Leeds. Cu un moral 
bun după repriza secundă de 
sîmbătă, cu Jiul, echipa cra- 
ioveană are, totuși, unele pro
bleme. în primul rînd, antre
norii Valentin Stănescu și Ion 
Oblemenco nu-i vor putea fo
losi în returul de la Leeds pe 
Tilihoi și Crișan, rămași la 
Craiova, primul datorită elimi
nării din meciul tur, celălalt 
pentru acumularea a două car
tonașe galbene, ambele primite 
pe terenul din Bănie în jocu
rile cu Wiener S. C. și cu 
Leeds. în locul lor vor fi fo
losiți Bumbescu si Geolgău, așa 
cum s-a exersat „schema" și 
în ultimul meci de campionat. 
Probleme au fost și cu Negrilă 
și cu Purima. Primul nici n-a 
evoluat sîmbătă, datorită febrei 
mari făcută vineri, în urma u- 
nei amigdalite. Purima a fă
cut o ușoară entorsă, dar efor
turile doctorului G. Fakner au 
fost încununate de succes, fun
dașul craiovean jucînd în fi
nalul partidei cu Jiul. Negrilă

este și el apt de joc, așa incit 
pentru meciul retur de ia 
Leeds se anunță formația care 
a început partida cu Jiul, cu 
o singură modificare — Negrilă 
pe partea dreaptă.

Chiar dacă Universitatea Cra
iova a învins cu 2—0 în me
ciul tur și chiar dacă Leeds 
a pierdut sîmbătă cu 3—1, pe 
teren propriu, intîlnirea de 
campionat cu Bristol City, an
trenorii Valentin Stănescu și 
Ion Oblemenco, împreună cu 
toți componenții lotului, consi
deră revanșa de mîine foarte 
dificilă. Toți sint însă hotărîți 
să „se bată din prima pînă in 
ultima secundă pentru califi
care", cum declara antrenorul 
principal al liderului campiona
tului nostru. Sub acest impe
rativ se va desfășura șl an
trenamentul din această seară, 
de la ora 19,30 (21,30 ora Bucu- 
reștiului), ora la care este a- 
nunțat startul în „cursa pen
tru calificare" de mîine, la 
Leeds.

Mircea M. IONESCU

LA FRANKFURT, DINAMO SPERĂ SA îl POATĂ

FOLOSI PE CHERAN Șl CUSTOV
Radu URZICEANU

F. C. NANTES A SOSIT LA BUCUREȘTI CU ÎNCREDERE ÎN ȘANSELE SALE
Așadar, miercuri după-amia- 

ză, cu începere de la ora 13,30 
(pentru a fi timp în vederea 
disputării eventualelor prelun
giri...), Steaua va întîlni pe sta
dionul propriu formația france
ză F.C. Nantes în cadrul Cupei 
cupelor.

Primul gînd al oaspeților, a- 
fișat imediat după ce au ate
rizat la aeroportul Otopeni, a 
fost să afle cit mai multe amă
nunte despre victoria obținută 
de Steaua, sîmbătă, în fața 
Universității Cluj-Napoca : cum 
a jucat Răducanu ?, cum s-a 
comportat Dumitru ?, de ce a 
jucat Fi. Marin și nu Sameș ? 
Firește, interesul nostru a fost 
la fel de mare pentru explica
ția victoriei la scor realizată de 
F.C. Nantes (5—0) în fața echi
pei O.G.C. Nisa. Ne-a răspuns 
antrenorul Jean Vincent : „Nisa 
nu mai este echipa de altădată, 
cî una dintre cele mai slabe din 
actualul campionat. Golurile 
le-au marcat Pecout — 2, Vic
tor Trossero, Amisse, Rampil-

Ion. Ne-am impus destul de 
ușor, după cum o arată și 
scorul".

Cerindu-i părerea despre par
tida de miercuri, fostul interna
tional francez, echipier al marii 
formații care a fost cu ani în 
urmă Stade de Reims, Vincent 
ne-a spus : „Ne temem de 
Steaua, care a demonstrat la 
Nantes o clasă pe care, ca să 
fiu foarte sincer, nu o bănuiam. 
Pot spune chiar că ne-a luat 
prin surprindere. Toți jucătorii 
sint excelenți tehnicieni, ca să nu 
spun adevărați artiști ai balo
nului. Jocul va fi foarte dificil 
pentru noi, dar asta ne va face

să fim mult mai atenți decît la 
Nantes. Nu cred că Veeiul e 
Jucat dinainte", Iată formația 
ce va fi aliniată de oaspeți : 
B. Desmancs — Bossis, Rio, 
Michel, Ayache — Muller, Tus- 
seau, Rampillon — V. Trossero, 
Pecout, Amisse. Rezerve : Des- 
rousseaux (portar), Bibard, Tou- 
ră, Picot, Geffriaud. Singura 
modificare față de jocul-tur 
(datorită absenței lui E. Tros
sero) este prezența tînărului 
Ayache in linia de fund și ur
carea fundașului Tusseau în 
rîndul mijlocașilor.

FRANKFURT, 5 (prin tele
fon). De luni de la prînz, după 
o călătorie de aproximativ 
două ore și jumătate cu avio
nul, fotbaliștii de la Dinamo 
București se află în acest o- 
raș, unde, miercuri seara, de 
la ora 20 (21 ora Bucureștiu- 
lui), vor întîlni, pe Waldsta- 
dion, pe Eintracht Frankfurt 
în manșa a doua a turului II 
din „Cupa U.E.F.A.".

La sosirea la Frankfurt, fot
baliștii români au fost întîm- 
pinați, la aeroport, de condu
cerea clubului din localitate,

se interesau de Dinu, 
dar, 

Dudu
10a-

stadionul central, unde va 
loc jocul, ci pe cel al 
Eintracht. După această

Mircea TUDORAN

UNIVERSITATEA CRAIOVA PLEACĂ ASTĂZI,
LA LEEDS, IN „CURSA PENTRU CALIFICARE '

în această dimineață, la ora 
8, odată cu decolarea de pe 
aeroportul internațional Oto
peni, Începe „expediția en-

gleză" a Universității 
Cursa specială TAROM 
Iotul studenților olteni 
Midlands, de unde un

Craiova, 
va duce 
la East 
autocar

de ziariști și fotoreporteri. A- 
ceștia __ ____
Mulțescu și Sătmăreanu, 
In mod deosebit de 
Georgescu, care, însă, nu pi 
te juca. El va fi, probabil, _ 
perat de menise. Lotul dina- 
moviștilor, cazat la hotelul 
„Eurocrest", plasat la margi
nea orașului. într-o zonă liniș
tită, cuprinde următorii jucă
tori : Ștefan, Eftimescu, Che- 
ran. Dinu. Sătmăreanu, Lucuță, 
Ghiță, Stănescu, I. Marin, Au
gustin, Mulțescu, I. Moldovan, 
Custov, fălnar, Apostol, Vrîn- 
ceanu și Țevi. Acești jucători 
vor efectua un antrenament 
marți (n.r. azi), dar, după 
cum ni s-a comunicat, nu pe

avea 
lui 

.... —______, ulti
mă ședință de pregătire se va 
ști sigur dacă vor juca Che- 
ran și Custov, care — după 
cum se știe — au fost un timp 
indisponibili.

Gazdele noastre se arată 
deștul de optimiste. Ziarul 
„Bild Frankfurt" a publicat 
duminică, pe prima pagină, cu 
litere foarte mari titlul „6—0 
cu Duisburg", într-o etapă cu 
victorii în deplasare ale echi
pelor Bayern Milnchen, Ham
burger S.V. și Borussia Mon- 
chengladbach, etapă în care 
Eintracht și-a valorificat din 
plin avantajul terenului în 
fața echipei de pe locul 14. 
Ni s-a spus că Eintracht a 
jucat bine, fapt confirmat si 
de notele acordate jucătorilor, 
cei mai mulți dintre ei pri
mind 4, 5 și 6 (6 fiind nota 
cea mai mare acordată în 
campionatul vest-german). Ră- 
mîne de văzut dacă după 
acest 6—0 antrenorii îl vor 
introduce în „defensivă" pe 
Pezzey, eare încă nu are drept 
de joc în campionat, fiind sus
pendat.

Constantin ALEXE
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SERIA I
Foresta Fălticeni — Ceahlăul 

Piatra Neamț 1—1 (1—1), Lamino
rul Roman—Metalul Rădăuți 2—0 
(1—0), Celuloza Piatra Neamț — 
Danubiana Roman 3—o (1—0), 
Zimbrul Suceava—A.S.A. Cimpu- 
lung Moldovenesc 2—0 (1—0), I.M. 
Piatra Neamț — Cimentul Bicaz
3— 0 (2—0), șiretul Bucecea —
Dorna Vatra Dornel 10—1 (5—1), 
Metalul Botoșani — Cristalul Do- 
rohoi 6—0 (4—0), Avîntul Frasin
— Cetatea Tg. Neamț 6—0 (3—0).

Meciul Metalul Rădăuți—A.S.A. 
Clmpulung, din etapa a iX-a (pe 
teren 0—0), a fost omologat de 
către F.R.F. eu 3—0 m favoarea 
echipei din Cîmpulung.

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a Xl-a : L CEAH
LĂUL P NEANT 1« P (21—9), 

Foresta Fălticeni 15 p (19—7), 
.. Avîntul Frasin 13 p (22—9).., 
pe ultimele : 15. Danubiana Ro
man 7 p (12—25), 16. Dorna Vatra 
Dornel 7 p (17—31).

SERIA A Il-a
Ilușana Huși — Textila Buhuși

2—1 (1—0), Retonul Sâvlnești
Roznov — C.F.R. Pașcani 1—0 
(1—0), Nicollna Iași — Letea Ba
cău 2—0 (1—0), Petrolul Moinești
— C.S.M. Borzești 0—2 (0—i),
A.S.A. Iași — DEMAR Mărășești 
2—2 (2—1), Partizanul Bacău — 
Rulmentul Bîrlad 2—0 (2—0), Con
structorul Vaslui — Luceafărul 
Adjud 2—1 (1—1), Minerul Comă- 
neștl — Constructorul lași 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
BORZEȘTI 18 p (23—6). 2. Cons
tructorul Iași 14 p (28—12), 3. 
C.F.R, Pașcani 14 p (18—7). 4. 
Partizanul Bacău 14 p (19—10)... 
pe ultimele : 15. Luceafărul Ad
jud 7 p (13—24), 16. A.S.A. lași 
4 p (7—25).

SERIA A ni-a
Carpațl Neholu — Petrolul 

Bălcol 1—0 (1—0), Victoria Tecuci
— Carpațl Sinaia 1—0 (0—0), Pra
hova Ploiești—Oțelul Galați 3—0 
(1—0), Chimia Buzău — Dinamo 
Focșani 3—1 (2—1), Olimpia Rm. 
Sărat — Caralmanul Bușteni 2—0 
(1—0), C.S.U. Galați — Chimia 
Brazi 3—0 (1—0), F.N.C. Săhăteni
— Foresta Gugești 3—1 (0—1), An
cora Galați — Petrolul Berea
4— 0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. 
GALAȚI 16 p (24—8), 2. Prahova 
Ploiești 15 p (18—7), 3. Petrolul 
Berea 14 p (19—10), 4. Oțelul Ga
lați 14 p (17—17)... pe ultimele :
15. Chimia Buzău 6 p (13—29),
16. Petrolul Bălcol 5 p (8—20).

I SERIA A IV-a
Ș. N. Brăila — Amonil Slobozia 

3—2 (1—2), I.M.U. Medgidia —

REZULTATELE ETAPEI A 11-a 
iN CAMPIONATUL DIVIZIEI C
Rapid Fetești 1—6 (6—0), Unirea 
Eforie — Chlmpex Constanța 0—1 
(0—0), Victoria Țăndărei — Ma
rina Mangalia 3—1 (1—0), Dacia 
Unirea Brăila — Electrica Cons
tanța — nu s-a disputat. Grani
tul Babadag — Șoimii Cernavodă 
1—2 (1—1), Progresul isaccea — 
Chimia Brăila 0—1 (0—0), Voința 
Constanța — Pescărușul Tulcea 
l—o (1—0).

Pe primele locuri : L LM.U. 
MEDGIDIA 16 p (23—8), I. Amo
nil Slobozia 15 p (30—13), 3. Ma
rina Mangalia 15 p (19—14), 4. 
Chimia Brăila 15 p (17—15)... pe 
ultimele : 14. Progresul Isaccea
I p (13—23). 15. Unirea Eforie 6 
p (11—24), 16. Granitul Babadag 
S P (6-24).

SERIA A V-a
Danubiana București — Dună

rea Călărași 0—0, Vtscoza Bucu
rești — Electronica București 1—1 
(0—0), Viitorul Chlrnogl — Sirena 
București 0—0, Flacăra roșie 
București — Abatorul București 
0—0. T M. București — Automa
tica București 1—1 (0—0), I.C.S.I.M. 
București — Automecanlca Buc.
3—1 (1—1), Voința București — 
FEROM Urzlceni 3—0 (1—0), Lucea
fărul București — Tehnometal 
București 0—0, ș.N. Oltenița n-a 
jucat.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 19 p (23—8), 2. 
Voința București 16 p (18—13). 3. 
Sirena București 14 p (18—8), 4. 
Tehnometal București 14 p 
(17—11). 5 Electronica București 
14 p (10—6) ...pe ultimele : 14.
FEROM urzlceni 8 p (13—21). 15. 
vtscoza București 3p (12—21), 16. 
Danubiana București 6 p (6—15).

SERIA A Vi-a
Progresul Pucioasa — ROVA 

Roșiori 0—0, Cimentul Flenl — Pe
trolul Bolintin 2-—0 (0—0), I.O.B. 
Balș — Constructorul Pitești 2—1 
(1—1), Progresul Corabia — Me
talul Mija întrerupt în min. 43, 
la 0—0, Electronistul Curtea de 
Argeș — Sportul muncitoresc 
Caracal 1—0 (0—0), Petrolul Vi
dele — Dinamo Zlmnlcea 1—0 
(0—0), Dacia Pitești — Electrodul 
Slatina 3—0 (2—0), Petrolul Tir-
goviște — Recolta Stolcăneșll 2—1 
(1-1).

In meci restanță, din etapa a 
vm-a : Cimentul Flenl — Petro
lul videle 1—0.

Pe primele locuri 8 1. DACIA 
PITEȘTI 15 p (24—12), 2. ROVA 
Roșiori 15 p (19—8), 3. Progresul 
Pucioasa 14 p (20—8), 4. Metalul 

Mija 14 p (17—11) — din 10 jocuri 
...pe ultimele : 14. I.O.B. Balș 6 
p (13—19), 15. Electrodul Slatina 
i p (11—20), 16. constructorul Pi
tești 5 p (8—17).

SERIA A VU-S
C.S.M. Drobeta Ir. Severin — 

Electroputere Craiova 3—0 (2—0), 
Metalul Rovlnari — Chimistul 
Rm. Vllcea 1—1 (1—1). Gloria
Strehala — Constructorul Craio
va 2—3 (1—1), Metalurgistul Sadu
— Unirea Drobeta Tr. Severin
4—1 (0—0), Unirea Drăgășani — 
Minerul Lupeni 1—1 (1—0), Du
nărea Calafat — Diema Orșova 
1—1 (0—1), Progresul Bălleștl — 
Minerul Motru 2—0 (0—0), C.F.R. 
Craiova — Lotru Brezol 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 15 p (20—11). 2. Mine
rul Motru 13 p (33—13), 3. C.S.M. 
Drobeta Tr. Sev. 13 p (20—11), 4. 
Metalurgistul Sadu 13 p (15—14) 
...pe ultimele : 14. Metalul Rovl
nari 8 p (9—13), 15. Unirea Dră
gășani 8 p (7—19), 16. Gloria Stre- 
haia 7 p (11—29).

SERIA A Vm-J
Gloria Reșița — Vulturii textila 

Lugoj 1—0 (1—0), C.F.R. Timi
șoara — Știința Petroșani 1—0 
(1—0), Minerul Ghelar — Elec
tromotor Timișoara 1—0 (0—0),
Laminorul Nădrag — Metalul O- 
țelu Roșu 2—0 (1—0), Minerul
Oravița — Victoria Călan 1—0 
(1—0), C.F.R Slmerla — Minei ui 
Vulcan 3—1 (1—1), Metalul Bocșa
— Explorări Deva 3—1 (2—0) — 
s-a jucat la Lugoj, Minerul Deva
— C.P.L. Caransebeș 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. VULTU
RII LUGOJ 16 p (23—11), 2.
C.F.R. Timișoara 15 p (18—9). 3. 
Minerul Deva 13 p (22—9)... pe 
ultimele : 15. Explorări Deva 8 p 
(13—24), 16. știința Petroșani 7 p 
(14—23).

SERIA A EX-a
Unirea Dej — Oțelul Or. dr. 

Petru Groza 2—0 (2—0), C.F.R.
Arad — Unirea Tomnatic 0—0, 
Victoria Ineu — Rapid Arad 0—1 
(0—0), Tricolorul Beiuș — Alumi
na Oradea 2—0 (0—0), Voința
Oradea — Armătura Zalău 1—1 
(1—1), Victoria Elcond Zalău — 
Construcții Electrometal Cluj-Na
poca 0—i (0—1). Minerul Suncu- 
luș — Bihoreana Marghita 2—2 
(1—1). Unirea Sînnicolau — Re
colta Salonta 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
ARAD 16 p (15—4), 2. Construc
ții Cluj-Napoca 15 p (15—6), 3.

Unirea Tomnatic 14 p (17—»),«—S, 
Voința Oradea 14 p (24—17), Uni
rea Dej 14 p (22—15) ...pe ultime
le : 15. Minerul Șunculuș * p
(9— 20), 16. Alumina Oradea 3 p 
(0-14).

SERIA A X-a
Foresta Bistrița — Metalul Că

rei 0—0, Victoria Cărei — CU- 
PROM Bala Mare 3—1 (2-0),
Minerul Băluț — Hebe Stageorz 
Băl 1—0 (0—0), Minerul Bălța — 
C.I.L. Sighet 2—1 (0—0). Minerul 
Hba-Setai — Bradul Vișeu 1—0 
(0—0), Simared Bala Mare — Sil

vicultorul Maieru 2—0 (1—0), Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — Minerul Baia 
Sprle 3—1 (1—0), Oașul Negrești
— Minerul Rodna 1—0 (0—0).

Pe primele locuri ; 1. VICTO
RIA CĂREI 21 p (22—4), 2. Mi
nerul Bala Sprle 14 p (31—15),
3. Oașul Negrești 14 p (16—14)... 
pe ultimele : 15. Hebe Sîngeorz
7 p (9—19), 16. CUPROM Bala
Mare 6 p 117—23).

SERIA A Xl-a
C.I.L. Blaj — Mureșul Luduș

4— 0 (3—0), Metalul Sighișoara —
Oțelul Reghin 2—0 (1—0), Auto- 
mecanica Mediaș — Faianța Si
ghișoara 6—1 (1—1), Construcții
Sibiu — IMIX Agnita 1—1 (1—0), 
Metalul Aiud — I.P.A. Sibiu
5— 0 (2—0), Avîntul Reghin —
Vitrometan Mediaș 2—0 (1—0),
Sticla Tîrnăveni — Metalul Copșa 
Mică 2—1 (0—1), C.P.L. Sebeș — 
Sticla Arieșul Turda 0—3 (0—1).

Pe primele locuri : 1. META
LUL AIUD 16 p (27—8), 3. Meta
lul Sighișoara 15 p (21—8). 3. Sti
cla Turda 15 p (20—8)... pe ulti
mele : 15. Construcții Sibiu 7 p 
(11—24), 16. Faianța Sighișoara 2 p 
(5-27).

SERIA A XII-a
Carpațl Covasna—Metrom Bra

șov 0—o. Mureșul Topllța — Pre
cizia Săcele 2—1 (1—1). Oltul SI. 
Gheorghe — Metalul Tg. Secu
iesc 3—1 (1—1), C.S.U. Brașov — 
Utilajul Făgăraș 1—2 (1—0), Trac
torul Miercurea Cluc — Minerul 
Baraolt 1—0 (1—0), Minerul Bălan
— Carpațl Brașov 2—0 (1—0). Chi
mia Or. Victoria — Mobila Măgura 
Codlea 3—0 (1—0), Torpedo Zăr-
nești — Progresul Odorhelu Se
cuiesc 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI 15 p (17—3), 2. 
Oltul Sf. Gheorghe 15 p (18-10), 
3. Minerul Bălan 15 p (15^—13)... 
pe ultimele : 14. Minerul Baraolt
8 p (8—14). 15. C.S.U. Brașov 8 p 
(12—19), 16. Carpațl Covasna 7 p 
(5—20).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

La meciul STEAUA — 
F.C. NANTES vor avea 
acces legitimațiile C.N.E.F.S. 
de culoanc roșie, tn piele, 
la tribuna oficială, fi cele 
de culoare gri și verde 
(ziariști) la tribuna 0. Pen
tru masa presei sint ne
cesare șl tichete. Celelalte 
legitimații eliberate de 
C.N.E.F.S. și C.M.B.E.F.S. 
nu sint valabile.

• AZI, IN CAPITALA. Pe te
renul T.M.B., de Ia ora 14, va a- 
vea loc partida dintre Luceafărul 
București și Gaz metan Mediaș, 
din seria a H-a a Diviziei B.

L0T9 PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CINE JOACA ASTAZI, MÎINE 

POATE CIȘTIGA...
• Agențiile Loto-Pronosport 

continuă astăzi vînzarea biletelor 
pentru tragerea obișnuită Prono- 
expres de mîine, 7 noiembrie 1979. 
Numărul mare și valoarea ridi
cată a câștigurilor Înregistrate cu 
regularitate la aceste trageri, 
precum și reportul substanțial de 
la categoria I stat tot atîtea ar
gumente pentru a vă Încerca și 
dv. șansele. Biletele procurate as
tăzi vă pot aduce mîine frumoase 
satisfacții 1
• Astăzi este ultima zi și pen

tru depunerea buletinelor de 
participare la atractivul concurs 
Pronosport de mîine, 7 noiem
brie a.c Programul cuprinde 
partide deosebit de Interesante 
din cadrul cupelor europene de 
fotbal, la care participă și for
mațiile românești, F.C. Argeș, 
Steaua, Dinamo șl Universitatea 
Craiova. Nu pierdeți prilejul de 
a vă număra și dv. printre marii 
clștlgători 1

Tragerea excepțională Loto tie 
astăzi, 6 noiembrie 1979, se des
fășoară tacepînd de la ora 16,30 
în sala clubului sportiv Progresul 
din București, str. dr. Stalcovlcl 
nr. 42 ; numerele ctștlgătoare vor 
fl televizate șl radiodifuzate ta 
cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 31 OCTOMBRIE 
1979. Categoria 1 : 1 variantă 257o 
~= autoturism „Dacia 1300“ ; cat.
2 : 1 variantă 109% a 26.104 lei și 
4 variante 25’/o a 6.52Ș lei ; cat.
3 : 11,75 a 4.443 lei ; cat. 4 : 52,50 
a 994 lei ; cat. 5 : 172,25 a 
303 lei : cat. 6 : 5.748,75 a 40 lei; 
cat. 7 : 173,75 a 200 lei ; cat. 8 : 
3.082 a 40 lei Report la categoria 
1 : 178.775 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ a fost clștigat de 
NICOLAE DEACONESCU din 
CURTEA DE ARGEȘ.



IERI, O ETAPĂ INTERESANTĂ I LA PRIMA EDIȚIE A BALCANIADEI— DORINȚĂ
cu scoruri MAI echilibrate, | EVIDENTĂ de AFIRMARE A TINERILOR NOȘTRI HANDBALIȘTI 

amploare pentru că — se știe 
— ei reprezintă viitorul apro
piat al handbalului nostru.

S-ar putea pune întrebarea: 
dacă handbal iștii’ noștri au 
evoluat atîț de bine, de ce nu 
au cîștigat prima Balcaniadă ? 
Desigur, pentru că valoarea lor 
nu s-a ridicat încă la aceea a 
liderilor handbalului iugoslav, 
multi dintre tineri neavînd încă 
experiența, nici curajul și 
nici resursele necesare pentru 
a ieși victorioși într-o dispută 
cu „plavii", în fief-ul lor. Sem
nele bune, evidente, trebuie însă 
încurajate de federație, de clu
buri, de antrenori.

Din echipa Iugoslaviei, con
dusă de Zlatko Zagmestar, care 
a intrat în competiție cu atuul 
moral al victoriei în „Turneul 
celor 4 națiuni", desfășurat in 
Danemarca, și mai ales cu suc
cesul în fața campioanei mon
diale, ne-au impresionat Vi- 
dakovici, o excelentă extremă, 
Jovovici, Elezovici, Miatovici si 
Jurina, dar peste toate ni se 
pare demn de relevat puterea 
echipei și gabaritul impresio
nant al jucătorilor. „Plavii" rea
lizează același joc aspru în a- 
părare, iar în atac își bazează 
forța îndeosebi pe linia de la 
9 metri.

Formația bulgară n-a reușit 
să depășească tracul confruntă
rilor cu echipe de recunoscută 
valoare. Avînd și carențe da 
ordin tehnic, nesuplinite de-Jo
cul atletic, nedispunînd da 
jucători cu forță la 9 metri, 
reprezentativa bulgară a fost 
întrecută la aceeași diferență 
(9 goluri) de ambele 
clasate înaintea ei.

Reafirmînd că ne-a 
impresie bună evoluția 
române în acest turneu, soco
tim că la ediția a doua a com
petiției balcanice, programată 
în 1980, în Bulgaria, reprezen-, 
fanții handbalului românesc vor 
reuși să cucerească victoria în* 
această competiție nouă, dar 
atît de interesantă.

ÎN DIVIZIA NAȚIONALĂ DE HOCHEI |
Mai echilibrată, etapa a XIII-a 

a Diviziei naționale de hochei a 
fost dominată de o partidă mult 
așteptată, aceea dintre STEAUA 
și SPORT CLUB M. CIUC, înche- 

, iată cu o victorie netă a bucu- 
' reștenilor.

iată scurte amănunte de la me
ciurile de ieri.

DINAMO BUCUREȘTI - 
METALUL RĂDĂUȚI 13-4 

(5-2, 2-0, 6-2)
Avtad un efectiv diminuat din 

punct de vedere valoric prin 
absența titularilor Gh. Huțan, 
Tureanu, Axlnte, Solyom șl 
Bandaș, campionii au trebuit sâ 
se întrebuințeze serios pentru a 
ciștiga la o diferență onorabilă 
pentru prestigiul lor. Foarte dîr- 
zâ rezistența echipei din Rădăuți, 

• care simțind slăbiciunea adver- 
i sarulul a Insistat pînă către fi- 
l naiul meciului, cînd scorul se 

menținea destul de apropiat : 
ț 7—4 pentru Dlnamo. In ultimele 
■ 4 minute ale jocului însă, dlna-

l

movlștll, nemulțumiți cu scorul 
care putea să- fie înscris pe foile 
de arbitraj, au acționat în trombă 
șl au înscris cinci goluri, unul 
după altul. Autorii punctelor : 
B. Nagy 4, Nuțescu 3, Toke 2, 
Moroșan, Petres, Z. Nagy șl Pl- 
saru pentru Dlnamo ; Doboș, 
Bandaș II, Smoleac, Nedei pen
tru Metalul. Au arbitrat : A. Dl- 
bernardo — Cluj-Napoca, la cen
tru, L. Enciu și M. Dinu, ambii 
din București, la cele două Unit.

UNIREA SF. GHEORGHE - 
DUNĂREA GALAȚI 8-4 

(3-2, 3-0, 2-2)
O partidă interesantă, cu_ _____  ___________ un

început și lin sfîrșit echilibrat, 
In care hocheiștii din Sf. Gheor
ghe, mai realiști și mal Indemî- 
n atici în finalizarea situațiilor de

care au beneficiat, au obținut o 
meritată victorie. Gălățenil au 
atacat insistent în lungi perioade 
de timp, dar din păcate au ratat 
enorm șl în plus n-au știut să 
destrame apărarea aglomerată și 
foarte decisă a învingătorilor. 
Marcatori : Dumitru 3, Vlad 2, 
Ungureanu, Kemessy șl Niță — 
Unirea ; Andrei 2, Liga și Marcu
— Dunărea. Arbitri : Gh. Mure- 
șeanu, la centru, ajutat de J. 
Becze și I. Lupu — toți din 
București.

STEAUA - S. C. MIERCUREA 
CIUC 8-3 (3-0, 4-2, 1-1)

Prestație excelentă a liderilor 
clasamentului, care au cîștigat un 
meci frumos, dinamic, cu nume
roase faze de poartă. Pentru oas
peți întîlnlrea a debutat cu un 
veritabil k.o. : ta min. 2 ei erau 
conduși cu 2—0 1 In continuare, 
jucătorii de la Steaua au domi
nat cu autoritate, au ratat co
pios, dar ta ciuda acestui fapt 
au reușit să conducă ta min. 38 
cu 7—1.

Ultima treime a tatîlniril a fost 
echilibrată, lncheindu-se la ega
litate, Ceea ce reprezintă — to
tuși — o consolare minoră pen
tru învinși.

Punctele învingătorilor au fost 
realizate de Cazacu 3 (aflat ta 
mare vervă), Hălăucă, Prakab, 
Popescu, V. Huțanu șl OlenlcL 
Pentru SC. M. Ciuc au înscris 
Peter, Gereb șl I. Antal.

A condus bine M. ”
— la centru, ajutat 
și L. Enciu la cele

★
Turneul continuă 

următorul program : ora 13, Me
talul Rădăuți — Steaua ; ora 15, 
Dunărea Galați — Dinamo ; ora 
17, S.C.M. Ciuc — Unirea Sf. 
Gheorghe.

Călin ANTONESCU

Presneanu 
de Șt. Enciu 
două linii.

mîine, după

„TOP 12“ LA TENIS DE MASA
Concursul republican de te

nis de masă „TOP 12“ s-a în
cheiat cu victoria tinerilor Eva 
Ferenczi (C.S. Arad, antrenor 
Emil Prokopecz) și Zsolt Bohm 
(C.S.M. Cluj-Napoca. antrenor 
emerit Farcas Paneth).

înaintea ultimelor meciuri, în 
turneul feminin rămăseseră ne
învinse Eva Ferenczi, Maria A- 
lexandru și Liana Măcean. Mă- 
cean a cîștigat relativ ușor în- 
tilnirea cu Alexandru — jucîn- 
du-se la activizare din primul 
set — cu 3—0 (19, 20, 11), după 
care a urmat confruntarea, deo- 

J sebit de disputată, dintre cele 
două colege de club. Ferenczi — 

i Măcean 3—2 (—15, 12, —19, 15, 
8). Meciul decisiv dintre Fe-

renczi și Alexandru a fost o 
simplă formalitate pentru ară- 
deancă. Atacînd viguros și 
exact ea a cîștigat detașat, cu 
3—0 (10, 7, 16).

Rezultate peste așteptări au 
obținut Crinela Sava — locul 
IV și îndeosebi Olga Nemeș — 
locul VII, cu victorii la Crinela 
Sava, Camelia Dascaliu, Lorena 
Mihai și Nela Stoinea. Maria 
Păun a abandonat în turul a! 
treilea, fiind suferindă.

In turneul masculin, înaintea 
meciului decisiv, numai Șerban 
Doboși rămăsese neînvins, in 
timp ce Zsolt Bohrn pierduse la 
Denes Paal (2—3). Jucînd cu o 
regularitate de metronom — ca 
și pînă atunci — Doboși și-a 
adjudecat primele două seturi

------ la 23 și 16, a condus în cel

„OACIA“ Șl ADMIRABILII

El PILOT!
(Urmare din pag. D

’ 1300“ (75 c.p.) și admirabilii 
noștri piloți au înfruntat ad
versari cărora regulamentul 
le-a permis să alerge pe mașini 
mai puternice (pînă la 115 c.p.). 
Cu o evidentă superioritate 
tehnică, concretizată dealtfel și 
în cele 25 de probe speciale 
contracronometru de viteză în 
coastă (dintre care cinci au re
venit reprezentanților noștri 
lancovici — Vezeanu — 4 și 
Olteanu — Scobai), în care de 
fiecare dată s-a situat printre 
fruntași, echipajul Olteanu — 
Scobai a ocupat în final pri
mul loc la clasa 1300 cmc, iar 
lancovici — Vezeanu a sosit 
Pe poziția a treia în clasament, 
ultimii fiind urmăriți de ne
șansă, întrucît au avut de trei 
ori pană de cauciuc în probele 
speciale. Echipajele românești, 
care au condus și în clasamen
tul pe mărci de fabrică, au-ra
tat victoria în etapa a IlI-a, 
cînd Zărnescu și Szalai, dato
rită unei clipe de ezitare, au 
derapat, ajungînd într-o rîpă. 
Ei au făcut apoi eforturi deo
sebite pentru a relua cursa, 
reușind să prindă punctul de 
control. O eventuală abando
nare ar fi scos echipa noastră 
din lupta pentru primul loc în 
clasamentul pe națiuni, cucerit 
în final de reprezentativa 
României, urmată de selecțio
natele Danemarcei și Italiei.

Nu putem încheia fără a a- 
minti, măcar în treacăt, apor
tul adus la triumful „Daciei" 
în ediția 1979 a „Turului Eu
ropei" de către ing. Nicu Gri- 
goraș, Traîan Macarie, Ionel 
Mălăuț, Cristian Dobrin si Ni
cola Păcioianu, care au format 
echipa de asistență tehnică con
dusă de îng. Emilian Popescu, 
ei fiind omniprezenți de-a lun
gul acestui adevărat maraton 
aulomobilistic.

de al treilea (18—14). dar
Bohm a revenit irezistibil și a 
cîștigat consecutiv la 18, 18. 16, 
făcînd cea mai bună partidă a 
sa din acest concurs.

O notă bună pentru Dore! 
Onețiu (locul IV) și Deneș Paal 
(V). Moraru și Romancscu — 
sub ce promiteau.

CLASAMENT „TOP 12“ — 1079, 
feminin : 1. Eva Ferenczi, 2. Lia
na Măcean, 3. Maria Alexandru, 
4. Crinela Sava, 5. Magdalena 
Leszay, 6. Gabriela Kadar, 7. Ol
ga Nemeș, 8. Lorena Mihat, 9. 
Camelia Dascaliu, 10. Nela Stoi
nea, 11. Livia Căruceru ; mascu
lin : 1. Zsolt Bohm, 2. Șerban 
Doboși, 3. Slmion Crlșan, 4. Do- 
rel Onețiu, 5. Denes Paal, 6. Ște
fan Moraru, 7. Sorin Caurl, 8. 
Eugen Borca, 9. Eugen Florescu, 
10. Mircea Nicorescu, 11. Cristinel 
Romanescu, 12. Aurel Stoianov. 
(M.C.).

1. 2.
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VARAZDIN, 5 (prin telefon). 
Prima Balcaniadă de handbal 
pentru echipe de seniori, dispu
tată între 2 și 4 noiembrie la 
Varazdin (Iugoslavia), a reu
nit la start reprezentativele 
Bulgariei și Iugoslaviei, pre
cum și selecționata secundă a 
României. întrecerea, foarte 
bine organizată, s-a disputat în 
condiții optime, entuziastul 
public din localitate susținînd 
permanent pe competitori. Ar
bitrajele prestate de cehoslova
cii J. Strelka și V. Formanek 
au fost la înălțimea competiției, 
ceea ce nu se poate spune și 
despre Cele ale italienilor G. 
Vittorini și P. Picci, care, din 
păcate, s-au dovedit a fi necu
noscători ai regulamentului 
de joc.

La capătul celor trei zile de 
competiție clasamentul are în 
fruntea sa, firesc am spune, 
prima reprezentativă a Iugo
slaviei. Echipa noastră secundă 
(motivul'pentru care nu a par
ticipat echipa A vă este, de
sigur, cunoscut, programul ei

fiind alcătuit înaintea perfec
tării Balcaniadei) s-a compor
tat bine în această întrecere, 
ea reușind să depășească net 
prima selecționată a Bulgariei 
și să realizeze un' joc 
braț cu prima formație 
gazdă. Echipa pregătită 
trenorii V. Trofin și C. 
realizat aici — la nivelul pu
terilor ei — un joc combinat iv, 
modern, în viteză, cu multe ac
țiuni variate, adesea eficiente, 
întregul lot de jucători a mun
cit mult, dar deasupra tuturor 
se află prestația excelentă a 
lui Ștefan Deacu, contribuția 
esențială a mai experimentati- 
lor Tase și Stef, precum și a 
tinerilor Gh. Dumitru, Micle 
ș.a. Este credem momentul să 
spunem că aici, la Varazdin, am 
simțit pentru prima oară do
rința fermă a tinerei generații 
de a se impune, precum și po
sibilitatea realizării a multora 
dintre el. Socotim că pe această 
echipă, pe tinerii ei, trebuie 
să se pună mai mult accent, 
să fie rodați în competiții de

echili- 
a tării 
de an- 
Nica a

SPORTIVI ROMANI
MECIUL DE POPICE 

AUSTRIA - ROMÂNIA
La Viena s-a disputat cea de-a 

doua intîlnire internațională din
tre selecționatele de popice ale 
României ’ ' ' ' ' *
feminin, 
ciștigat cu 
rîte, iar 
toria a 

5 357—5 349

șl Austriei. In meciul 
sportivele românce au
2 597—2 466 popice dobo- 
ta cel masculin 
revenit gazdelor

p.d.
ȘAHISTELE NOASTRE 

IN TURNEUL DE 
LA VLADIMIR

In prima rundă a turneului 
ternațlonal feminin de șah de la 
Vladimir (U.R.S.S.), la care par
ticipă 14 jucătoare din șase țări, 
Maria Albuleț a remizat cu La
risa Polnareva (U.R.S.S.). Cea
laltă reprezentantă a României 
la acest turneu, viorica Iile, a 
întrerupt partida cu Valentina 
Kislova (U.R.S.S.), Vera Timo- 
șenko (U.R.S.S ) a învlns-o pe 
Eva Karakas (Ungaria), Iar Ta

vlc-
cu

In-

PESTE HOTARE
tiana Cehova (U.R.S.S.) a cîști
gat la Martina Keller (R. 
Germană).

VIRGINIA RUZICI, ÎNVINSĂ 
IN SEMIFINALE 
LA STOCKHOLM

Finala turneului Internațional 
feminin de tenis de la Stock
holm se va disputa între cu
noscuta jucătoare americană Bil
lie Jean King șl olandeza Betty 
Stove. In semifinale, Billie Jean 
King a lntrecut-o cu 4—6, 7—6, 
6—2 pe Virginia Ruzlcl, lar Betty 
Stove a dispus cu 6—3, 6—3 de 
suedeza Lena Sandin.

ÎNTRECERI DE TENIS DE MASA
Intre I șl 11 noiembrie vor avea 

loc la Miskolc campionatele In
ternaționale de tenis de masă 
ale R.P. Ungare. Din țara noas
tră va participa un lot alcătuit 
din Eva Ferenczi, Liana Măcean, 
Maria Alexandru, Zsolt Bohm și 
Șerban Doboși.

D.

echipe

făcut o 
echipei

Hristache NAUM

O victorie prestigioasă a șahiștilor noștri

ROMANIA
Bensheim, lingă Frank- 
a avut loc cea de a treia 

înlUnirl
La 

furt, 
ediție a tradiționalei 
internaționale de șah dintre e- 
chipele REPUBLICII -------
RALE GERMANIA și 
NIEI. S-a jucat la 10 
masculine, 2 feminine 
de juniori), dublu tur. 
cele două dispute 
(Bamberg și București) forma
ția noastră a repurtat victoria, 
o victorie prestigioasă, obținută 
în fața uneia dintre cele mai 
puternice echipe ale lumii, cla
sată — după cum se știe — 
pe locul 4 la ultima ediție a 
Olimpiadei de șah de la Bu
enos Aires.

în ambele tururi succesul a 
revenit șahiștilor români, care 
au ciștigat cu 6—4 și 5'/2—l'/j, 
realizînd scorul general de 
ll«/a-8%.

La prima masă marele ma
estru Florin Gheorghiu l-a în-

FEDE- 
ROMA- 
table (7 
și una 
Ca și In 

precedente

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Echipa Iugosla

viei, aflată în turneu In S.U.A., a 
jucat la Corvallis (Oregon) eu o 
selecționată locală, în fața căreia 
a pierdut cu 73—34 (35—54). Blume 
(25 p) șl, respectiv, Delibasicl 
(14 p) au fost coșgeteril celor 
două formațlL

BOB a Concursul Internațional 
de bob desfășurat pe pîrtla de 
la Wintenberg (R.F. Germania) a 
fost ciștigat de echipajul elvețian 
Schuerer, Bechll, Marți șl Benz, 
cu 3:41,13. Pe locul secund s-a 
clasat echipajul R.D. . Germane 
(Schoenau, Wetzig, Jahl, Kirch
ner) — 3:41,61.

călărie • Proba de obsta
cole din cadru] concursului de la 
Amsterdam, contînd pentru „Cu
pa Mondială", a revenit englezu
lui David Broome („Sportsman"), 
urmat de elvețianul Arthur Blic- 
kensdorfer („Hendrik").

HALTERE • La C.M. (seniori) 
de la Salonic, primii clasați la 
cat. cocoș (56 kg) : 1. A. Kodla- 
bașev (Bulgaria) 267,5 kg ; 
Veretenlkov (U.R.S.S.) 262,5 
3. T. Semblnczyk (Polonia) 
kg ; 4. S. Nunez (Cuba) 260 
5. S. Letz (R.D.G.) 257,5 kg 
L. Skroupa (Polonia) 257,5 
Kodlabașev a egalat recordul 
lumii Ia tota’, țar ciun Wel Cklan 
(R.P. Chineză) l-a corectat, din 
a 4-a încercare, pe cel la „smuls" 
— cu 153 kg. Medallațl : smuls — 
Dembonczyk 117,5 kg ; Kodla
bașev 117,5 kg ; Nunez 115 kg ; 
aruncat — Veretenlkov 150 kg ;

2. V. 
kg ;

260 
kg ; 
; 6.
kg.

R.F. GERMANIA 11,5-8,5
vins cu l*/i—*/j pe marele ma
estru vest-german Haus Joa
chim Hecht. Iată și celelalte 
rezultate individuale : Șubă — 
Soos l*/a—‘/î, Ciocâltca — Bo- 
rik 1—1, Ghindă — Gerusel
Vj—lf/2, Ghițescu — Hess (Lau, 
în runda a Il-a) 1—1, Stoica — 
Fahncsehmidt (Hess in runda a 
Il-a) l'A-'/j, " - ’
Nonnenmacher 
in runda a n-a) 1—1.

Juniorul român Adrian Ne- 
gulcscu a cîștigat ambele par
tide la campionul de juniori al 
R.F.G., Eric Lobron.

Foarte bine s-au comportat 
jucătoarele din echipa R.F.G., 
clasate pe locul 3 la Olimpiada 
de la Buenos Aires : Gisela 
Fisdik a învins-o cu 1%—*/i pe 
Elisabeta Polihroniade, iar 
Barbara Hundt același

Grflnberg — 
(Fahncsehmidt

scor, pe campioana’ țării noas
tre, Dana Nuțu,

între Elisabeta Polihroniade 
și Gisela Fisdik, clasate la ega
litate, pe locurile 4—5. la re
centul turneu interzonal de la 
Rio de Janeiro, va avea loc 
un meci de baraj pentru de
semnarea rezervei în întrece
rile candidatelor. Acest meci 
va avea loc în Austria.

★
După 12 runde, în turneul in

terzonal feminin de șah de la 
Alicante, conduce Ahmîlovskaia 
(U.R.Ș.S.) cu 9 puncte (1), ur
mată de Lemaciko (Bulgaria) 
— 8 puncte (2). Gertrude Baum- 
stark (România), care în runda 
a 11-a a cîștigat la Budinici, 
iar în a_^12-a a întrerupt cu 
Fatalibekova, se află pe lc ul 
9, cu 5 puncte (2).

Kodlabașev 150 kg ; Letz 147,5 
kg.

HANDBAL » In primul meci al 
competiției internaționale mas
culine de la Debrecen, selecțio
nata Ungariei a învins cu 24—23 
(11—11) formația Poloniei.

rugby • La HUversum, ta 
grupa B a campionatului euro
pean — „Cupa FIRA“ : Olanda
— Suedia 12—0 (3—0). • Echipa 
Australiei și-a încheiat turneul 
tn Argentina, jucînd la Buenos 
Aires cu selecționata țărll-gazdă, 
pe care a învlns-o cu 17—12 
(4—6). Din cele 7 meciuri susți
nute, rugbyștil australieni au cîș
tigat 6.

ȘAH 
turneul 
conduc 
Larsen 
Anatoli _______ ______ ___
Gyula sax — cîte 2 p. ’

TENIS • Bjorn Borg l-a în
vins cu 6—2, 6—2 pe Jimmy
Connors, ta finala turneului de 
la Tokio. La dublu : Rlessen, 
Stewart — Cahill, Moore 6—4, 
7—6. • Finale la K61n : G. Mayer
— W. Fibak 3—6, 6—3, 6—1 ;
Mayer, Smith — GUnthardt. Slo- 
zll 6—3, 6—4. • Pentru a 41-a 
oară, în 51 de ediții, echipa fe
minină a S.U.A. a cîștigat „Cupa 
Wightman", învingînd formația 
Angliei cu 7—0. In ultima zi : 
Tracy Austin — Sue Barker 6—1, 
6—2 ; Chris Evert — Virginia 
Wade 6—1, 6—1 ; Evert, Casals — 
Wade, Barker 6—0, 6—1.

• După trei runde, în 
de la Tilburg (Olanda), 
Oleg Romanișin șl Bent 
eu cîte 2*/i p, urmați de 
Karpov, Boris Spasski și

MI1NE, ÎN CUPELE EUROPENE,
PARTIDE DECISIVE PENTRU CALIFICAREA IN TURUL III
Mîine, în două competiții, C.C.E. 

șl Cupa cupelor, se încheie sta
giunea din acest an, prin jocurile 
retur din optimile de finală. Echi
pele calificate în sferturi îșl vor 
continua cursa în primăvara a- 
nulul viitor. Unele din partidele 
programate mîine sînt deosebit 
de Interesante. în C.C.E., doar 
AJax șl Hajduk Spilt sînt sigur 
calificate, în timp ce alte Jocuri 
rămîn deschise, ca Dinamo Tbi
lisi — Hamburger S.V. (ta tur 
1—3), Real Madrid — F.C. Porto 
(1—2), Servette Geneva — Dyna
mo Berlin (1—2), Strasbourg — 
Dukla Praga (0—1) ș.a. in CUPA 
CUPELOR, doar C.F. Barcelona 
este calificată cu certitudine, in 
timp ce alte meciuri rămîn des
chise: Glasgow Range™ — Va
lencia (1—1), Magdeburg — Ar
senal (1—2), Boavista — Dinamo 
Moscova (0—0) etc.

în Cupa U.E.F.A. echipele ca
re se vor califica mîine îșl vor 
continua competiția încă In acest 
an, cu etapa optimilor de finală. 
In jocurile de mîine. numeroase 
întîlnlrl se anunță foarte atracti
ve : Internazionale — Borussia 
Mănchengladbach (1—1). Jena — 
Steaua Roșie Belgrad (2—3), Di
namo Kiev — Banik Ostrava 
(0—1), Monaco — Lokomotiv So
fia (2—4), Napoli — Standard Lie
ge (1—2) etc. Mari șanse de ca
lificare le au Feyenoord, Dios-

gyor, Bayern MUnchen, Perugia, 
Stuttgart șl Kaiserslautern.

In ceea ce ne privește, aștep
tăm o comportare bună din par
tea celor 4 formații românești șl 
valorificarea șanselor lor de califi
care în turul următor al cupelor 
europene.

AȘA A PIERDUT LEEDS, 
AȘA A CIȘTIGAT 
NOTTINGHAM

Pe marginea meciurilor din 
campionatul englez de fotbal, co
mentatorul , sportiv al agenției 
Reuter scrie, între altele : In 
meciul cu Bristol, echipa Leeds 
United a început bine, reușind să 
înscrie chiar din primul minut 
prin Eddie Gray. In continuare, 
gazdele au slăbit ritmul, permi
tted lui Kevin Mabutt să egaleze 
(min. 20). In repriza a doua, fot
baliștii din Bristol au profitat de 
ezitările apărării adverse marcind 
încă două goluri prin Mabutt șt 
Merrick spre decepția celor ls 000 
de spectatori.

Lidera clasamentului, Notting
ham Forest (2—» cu Ipswich 
Town), a avut unele dificultăți 
în primele 20 de minute, după 
care a controlat jocul cu autori
tate. Dar scorul a fost deschis 
de-abla în minutul 65 de Trevor 
Francis, care vă marca șt al doi
lea punct, în ultimele minute u'.e 
meciului.
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