
IN PREZENȚA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

IERI S-AU DESFĂȘURAT LUCRĂRILE 
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Vibrantă manifestare a sentimentelor de dragoste, 
recunoștința și prețuire fața de marele tiu al României 

socialiste, a voinței unanime de realegere 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU in Înalta funcție 

de secretar general al partidului
în prezența tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comu
nist Român, Joi a avut loc 
Conferința organizației de par
tid a municipiului București.

Participarea secretarului ge
neral al partidului Ia Confe
rința organizației comuniștilor 
din capitala patriei a fost 
salutată cu deosebită bucurie, 
cu vie satisfacție. In fața sălii 
Radiodifuziunii române sute 
de bucureșteni au făcut to
varășului Nicolae Ceaușescu o 
primire călduroasă, entuziastă, 
aclamînd și aplaudind îndelung. 
Prin aceste vibrante manifes
tări de dragoste și stimă ei au 
dat glas sentimentelor de 
profund atașament față de 
partid și secretarul său gene
ral, de recunoștință fierbinte 
pentru grija permanentă pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
o acordă înfloririi continue a 
Capitalei, ca dealtfel a în
tregii țări, creșterii continue a 
nivelului de trai material și 
spiritual al tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră — 
români, maghiari, germani și 
de alte naționalități.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în sală a prilejuit 
noi manifestări de stimă și 
dragoste față de cel mai iubit 
și stimat fiu al poporului. Cei 
peste 1000 de/ participanți, dele
gații aleși în conferințele or
ganizațiilor de partid ale sec
toarelor, precum și invitații la 
lucrări au ovaționat minute 
în șir, au scandat cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul".

în darea de seamă prezen
tată de tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.K., prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R., cît și în luările de 
cuvînt s-a subliniat că dezba
terea largă a proiectelor do
cumentelor Congresului al 
XII-lea al partidului, elaborate 
cu contribuția decisivă a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a 
prilejuit și în Capitală afirma
rea adeziunii depline față de

conținutul acestor documente 
programatice care prefigurea
ză în chip strălucit minunatele 
perspective ale viitorului so
cialist și comunist al patriei.

De la tribuna conferinței, în 
numele celor peste 35 000 de 
membri ai organizației munici
pale de partid, al tuturor oa
menilor muncii din București, 
a fost exprimată înalta apre
ciere față de activitatea neo
bosită desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în fruntea 
partidului și statului, pentru 
inestimabila sa contribuție la 
înflorirea multilaterală a pa
triei, la triumful socialismului 
și păcii în întreaga lume.

A fost reafirmată încrederea 
nestrămutată Jn justețea poli
ticii științifice consecvent re
voluționare a partidului și sta
tului nostru, hotărîrea unani
mă de a face totul pentru în
făptuirea exemplară a mărețe
lor obiective ce vor fi stabi
lite de apropiatul Congres al 
partidului.

Cu multă căldură și însufle
țire, participanți! aii susținut 
propunerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușescu să fie reales la cel 
de-al XII-lea Congres în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului, manifestîndu-se dra
gostea fierbinte și profunda 
prețuire față de marele fiu al 
României socialiste, personali
tate proeminentă a lumii con
temporane, care prin remar
cabilele sale calități de strălu
cit conducător și militant re
voluționar chezășuiește progre
sul neîntrerupt al patriei, 
creșterea prestigiului României 
socialiste pe toate meridianele 
lumii.

Intimpinat cu deosebită căl
dură și mare însuflețire, a luat 
cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmă
rită cu larg interes și vie sa
tisfacție, cu deplină aprobare, 
ea fiind subliniată, în repetate 
rânduri, de îndelungi aplauze, 
urale și ovații.
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ia întreprinderea Ducurcștcană Vulcan

TINERII ÎNVAȚĂ DE LA COMUNIȘTI 
LECȚIA MUNCII, LECȚIA VIEȚII

A

Activitatea de educație fizică și sport este 
împlinirilor de azi 

cazangerie. „Dacă te străduiești 
să faci din muncă o datorie de 
onoare ajungi departe”. își șter
ge o clipă mîinile cu laveta din 
bumbac, apoi continuă: „Asta-i 
lecția pe care ne-o dau munci
torii mai în vîrstă ca noi, co
muniștii uzinei”. El, Buta, este 
unul din tinerii care, învățînd 
lecția de la comuniști, a ajuns 
specialist în muncă, iar în ac
tivitatea sportivă a urcat trep
tele afirmării la lupte, pînă în 
lotul olimpic. Și ca el sînt mulți 
alții : la box și șah, rugby și vo
lei, la atletism, pentru că la 
Vulcan activitatea sportivă face 
parte din viața de fiecare zi a 
oamenilor. „Numai la fotbal avem 
peste 30 de echipe — ne spune 
cu mîndrie președintele asocia
ției, ing. Constantin Obreja. Des
fășurăm activitate permanentă la 
9 discipline. Zilele trecute au

și ea o chezășie a
întreprinderea Vulcan, unul 

dintre puternicii piloni ai indus
triei grele bucureștene, produce 
instalații prin care este dusă în 
multe țări ale lumii faima dez
voltării economiei românești în 
anii socialismului. De aici plea
că spre India și Columbia, R.P. 
Chineză și R.D. Germană, U.R.S.S. 
și Siria — ca să numim doar 
cîteva țări — cazane de abur 
industrial și tehnologic, utilaj de 
pompaj pentru industria petroli
eră și multe altele, ing. Con
stantin Obreja, șeful serviciului 
producție, dă cîteva indicații —- 
prin stația de radio portabilă 
— unui maistru din secția ca- 
zangerle, apoi ne spune: „Noi 
producem aici inimile pentru no
ile puneri în funcțiune : caza- 
nele. Și le producem cu brațele, 
cu mintea, dar și cu inima**. Pen
tru ing. Obreja a produce cu 
inima înseamnă cu conștiință de 
comunist, cu responsabilitate ma
ximă, trează mai mult ca oricînd 
în aceste zile premergătoare Con
gresului al XII-lea al partidului. 
Oamenii muncii de la Vulcan 
s-au angajat. în cinstea forumu
lui comuniștilor, să dea peste 
plan produse în valoare de 10 
milioane lei.

In imensele hale, ceea ce te 
impresionează de la prima vede
re este tineretul, chipurile des
chise ale unor flăcăi cu staturi 
viguroase. înțelegi că în bătă
lia pentru cele 10 milioane lei 
peste plan se aliniază, în pri
mele rînduri, și acești tineri.

La intrarea în secția mecani
că grea ne oprim în fața unui 
panou cu fotografii. Tematica 
lor : sportul — imagine de la 
un cros, o întîlnire de lupte, fa
ză dintr-un meci de fotbal... 
Deasupra, următorul înscris : 
,,Sport — sănătate — muncă. I- 
dealul cel mai de preț — mun
ca !** Stăm de vorbă cu frezo
rul Gheorghe Buta din secția

Presa britanică după succesul românesc de la Leeds

„UNIVERSITATEA CRAIOVA A STRĂLUCIT

I
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început întrecerile în cadrul o- 
tliției de iarnă a „Daciadei". 
Vrem ca și pe tărim sportiv să 
întlmpinăm Congresul partidului 
cu noi realizări”.

Rememorăm înscrisul de pe 
panoul secției mecanică grea : 
„Sport — sănătate — muncă". 
Mii de tineri și oameni ai muncii 
de la Vulcan fac o adevărată

Viorel TONCEANU

(Continuare in pap. 2-3)

in toate asociațiile și cluburile ,,Dinamo“'

RESPONSABILITATE

PRIN FORȚA SA COLECTIVA
• Golul lui Beldeanu: „In stilul

LEEDS, 8 (prin telefon). — 
Universitatea Craiova este as
tăzi un nume transmis cu ma
juscule de toate agențiile de 
presă din Europa. Și nu nu-

BELDEANU

CÎRȚU

Pe baza Programului privind 
dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 
1976—1980 și pregătirea spor
tivilor români în vederea par
ticipării la Jocurile Olimpice 
din 1980, adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a indicațiilor date de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului, pen
tru continua dezvoltare și per
fecționare a întregii mișcări 
sportive de masă și de per
formanță din țara noastră, in 
unitățile si formațiunile Minis
terului de Interne se acționează 
permanent șl cu rezultate me
ritorii pentru atragerea perso
nalului la competiția sportivă 
națională „Daciada".

Organizațiile U.T.C., de sin-

dicat, asociațiile sportive, cu 
sprijinul comandanților și sub 
conducerea nemijlocită a orga
nelor ' și organizațiilor de 
partid, au inițiat multiple ma
nifestări sportive, care au con
dus la dezvoltarea fizică și in
telectuală a personalului Mi
nisterului de Interne, la pre
gătirea temeinică a acestuia 
pentru muncă și apărarea pa
triei.

în 
rele 
siliul 
(iile

conformitate cu calenda- 
anuale elaborate de Con- 
politic, în toate asocla- 
sportive s-au organizat

CONSTANTIN PETCU
șef sector in Consiliul politia 

al Ministerului de Interne

(Continuare in vag. 2-3)

CUPA CONGRESUL AL XII-LEA AL P.C.R."
LA LUPTE GRECO-ROMANE

mal pentru că formația antre
nată de Valentin Stănescu și 
Ion Oblemenco este acum sin
gura reprezentantă românească 
promovată în turul III al cu
pelor continentale, ci și pentru 
că, aici, la Leeds, a fost sem-

lui Peter Lorimmer. pe vremuri" 
nată o surpriză pentru foarte 
mulți, care înseamnă de fapt 
înfrîngerea unei tradiții obse
sive Universitatea Craiova în
seamnă astăzi pentru specia
liștii în fotbal întiia victorie a 
unei echipe românești într-o 
competiție oficială realizată în 
patria fotbalului — Anglia.

Euforia evenimentului nu 
poate trece peste „faza de re
construcție" a Leeds-ului. dar 
nici nu poate omite firma de
elită a adversarului de miercuri 
seara, forța fizică deosebită a 
„ll“-lui englez, care, în dispe
rarea sa, a depășit și limitele 
regulamentului. Universitatea 
Craiova merge, deci, mai de
parte în lumea cea mare a fot
balului internațional și nu ori
cum, ci distins, după două vic
torii simetrice in care a înscris 
patru goluri și nu a primit 
nici unul (!), fapt apreciat de 
gazde și de neutri. în acest 
sens ar fi poate suficientă de
clarația ziaristului 
T. Anderson, de 
„V.G.“ din Oslo, 
să ia contact cu : 
grupa a IV-a a i 
C.M. din Spania : 
la Leeds să fotografiez starea 
actuală a fotbalului englez și 
am descoperit o minunată e-

In organizarea clubului spor
tiv Progresul București, vineri 
(de la ora 16) șl sîmbătă (de 
la ora 9) se vor desfășura în
trecerile din cadrul competi
ției de lupte greco-romane do
tată cu „Cupa Congresul al

XII-lea al partidului". Parti
cipă sportivi de la S.K. Lei
pzig, Dinamo, Steaua, Meialul, 
C.S.Ș. Energia și Progresul. 
Reuniunile vor avea loc în 
sala Progresul din str. 
Staicovici nr. 42.

dr.

jș.

O victorie în C. C. E. la baschet

DINAMO-ARIS SALONIC 77-71
seară, în

norvegian 
la cotidianul 
trimis special 
adversarii din 
preliminariilor 

„Am venit

Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Desfășurat, ieri 
sala Floreasca, în cadrul gru
pei D a C.C.E., 
baschet masculin dintre echi
pele Dinamo și Aris Salonic a 
oferit o întrecere captivantă, 
din prima și pînă în ultima 
secundă, combativitatea jucă
torilor ambelor formații și de
sele răsturnări de scor fiind 
principalele calități ale întîl- 
nirii. Campionii României au 
avut de înfruntat o adversară 
deosebit (dar nu surprinzător) 
de redutabilă, în rîndul căreia 
au evoluat patru dintre corn-

meciul de

ponenții naționalei campioană 
balcanică și a Jocurilor medi
teraneene (Papageorgiu, Anani- 
adis, Paramanidis și Vamva- 
koudis), precum și doi baschet- 
baliști nord-americani (Taylor 
și Joyce). Avînd în Niculescu, 
Uglai și Braboveanu principa
li inițiatori ai acțiunilor ofen
sive, Dinamo a încercat și a 
izbutit (dar de-abia în final) 
să contracareze, prin intercep
ții, contraatacuri și aruncări 
de la distanță, handicapul de 
talie, deci mai micile posibili
tăți de recuperare sub panou.

Ca evoluție, scorul a fost per
manent echilibrat, dar în ulti
mul minut dinamoviștii s-au 
desprins decisiv : 77—71 (42 
— 41).

Au înscris : Niculescu 18, U- 
glai 17, Braboveanu 16, Geor
gescu 10, Novac 6, Popa 8, 
Ivascenco 2, respectiv Papa
georgiu 24, Taylor 20, Kalanti- 
dis 8, Paramanidis 6, Joyce 8. 
Alcxandris 5. Au arbitrat : R. 
Petrovici (Iugoslavia) șl J* 
Berki (Ungaria).

Dumitru STĂNCULESCU



CAMPIONATE ® COMPETIȚII @ CAMPIC

PRIMELE ÎNTRECERI ALE 
ETAPEI DE IARNĂ LA TULCEA

Startul în etapa de iarnă a 
„Daciadei" a constituit și în 
municipiul Tulcea un eveni
ment deosebit, înscris cu en
tuziasm tineresc, cu vibrantă 
angajare patriotică printre ac
țiunile omagiale închinate Con
gresului al XII-lea al parti
dului. Tineretul de la porțile 
Deltei a răspuns cu însuflețire 
^prezent" la primele întreceri 
ale competiției care ridică spor
tul tulcean pe noi trepte ale 
afirmării. 47 de baze sportive 
ți-au deschis porțile și pe toate 
iubitorii de mișcare — de la 
preșcolari Ia tineri muncitori 
— au găsit pe organizatori la 
datorie, gata să conducă pri
mele dispute. (Remarcabile 
strădaniile depuse de C.J.E.F.S., 
Inspectoratul școlar județean, 
Comitetul județean U.T.C. 
a imprima competițiilor 
Start un caracter de masă, 
tr-o atmosferă atrăgătoare, 
condiții de afirmare a tinere
lor talente).

Numărul celor care au pășit 
Pe terenurile de întrecere în 
prima zi a „Daciadei albe" a 
trecut de 5 000, tineri și vârst
nici. Au fost copii de la șco
lile generale (in special nr. 1 
și 4), elevi de la liceele agro
industrial și naval, sportivi ai 
cluburilor tulcene, muncitori și

de 
din 
în-
cu

cooperatori. Programul întrece
rilor a cuprins discipline de 
mare popularitate, cum ar fi 
atletismul, handbalul, baschetul, 
voleiul, luptele, tenisul de 
masă, fotbalul și, desigur, cel 
mai îndrăgit dintre sporturile 
practicate de „copiii Deltei", 
canotajul.

Cu prilejul startului în „Da- 
ciada" de iarnă, organizatorii 
au ținut să ofere publicului 
tulcean — într-un decor de 
splendidă... toamnă — un am
plu spectacol sportiv pe sta
dionul Delta. A fost organizată 
o paradă a sporturilor, cu de
monstrații susținute de perfor- 

' merii cluburilor și asociațiilor 
locale, reprize de gimnastică, 
ansambluri alegorice de o rară 
frumusețe. Au fost prezentate 
publicului caiacele și canoele 
cu care ținerii de aici au dus 
faima sportului tulcean . pină 
departe în lume.

Spectacolul de pe stadionul 
Delta, pregătit cu multă grijă 
de specialiștii in acest dome
niu (un 
pasiunii 
constituit 
giu adus .
nerii acestor locuri pentru mi
nunatele condiții ce le-au fost 
create în vederea afirmării lor 
în muncă și în sport. (V. T.).

adevărat examen al 
și competenței), s-a 
ca un fierbinte oma- 

partidului de către ti-

S3

(Urmare din pag. 1)

form-e specifice educației fizice 
cum sînt Complexul polispor
tiv „Sport și sănătate", gim
nastică zilnică, cercuri de ini
țiere pentru învățarea și prac
ticarea țiruluj, judoului, atle
tismului, înotului, 
schiului, serbări și demonstra
și sportive, în scopul petre
cerii timpului liber într-un 
mod cit mai plăcut și folosi
tor, alte activități cu caracter 
tehnico-aplicativ și turistic. Ca 
rezultat al acestor preocupări, 
peste 85 la sută din cadre, mi
litari în termen și elevi din 
gcolile de ofițeri și subofițeri 
ai Ministerului de Interne, au 
trecut normele complexului 
„Sport și sănătate", acțiune că
reia i s-a imprimat un carac
ter permanent.

Un mijloc important de cu
prindere a personalului în 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului îl constituie, pentru 
toate vîrstele, campionatele a- 
aociațiilor. organizate la peste 
15 discipline sportive, crosurile, 
competițiile dotate cu cupele 
„1 Mai", „23 August", „Ani
versarea Republicii", „Ziua mi
liției", „Pompierul", concursuri 
aplicative militare, care au loc 
pe tot parcursul anului. Com
petițiile specifice, devenite tra
diționale și care antrenează 
masa largă de cadre, de elevi 
ți militari în termen, sint „Di- 
Damoviadele", care se organi
zează anual, cu fază finală pe 
țară, cu sprijinul C.N.E.F.S., a 
organelor locale pentru educa
ție fizică și sport, a federa- 

Astfel, 
-------- -___ . numai la 

11 dinamoviade de atle- 
tir, judo, înot, schi, oină

fiilor de specialitate, 
dacă ne-am referi n 
cele 
tism,
ți cros, desfășurate în anii 1978 
și ianuarie-octombrie 1979, tre
buie să relevăm că la finalele 
pe minister au participat peste 
2 200 concuronți din toate uni
tățile. în urma selecției făcute 
la nivelul cercurilor și asocia
țiilor, undo participarea a fost 
de masa.

Prin numărul și calitatea ac
țiunilor întreprinse, s-au evi
dențiat în mod deosebit La fi
nalele dinamov iadelor asocia
țiile „Dinamo“ din trupele și

TINERII INVAJA
DE LA COMUNIȘTI

(Urmare din pag. 1)
cură de sănătate, pentru păstra
rea vigorii fizice șl intelectuale, 
practlcînd turismul și orientarea 
turistică. Modelierul Constantin 
Abăluță are o colecție de peste 
20 de trofee eîștigate în compe
tiții republicane de orientare. A- 
cestea însoțesc cam tot atitea 
evidențieri — numai în ultima 
vreme — la locul de muncă. 
Sportul face ca „inima" Vulca
nului să bată mai cald și mai 
Viguros, pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în cinstea 
Congresului partidului, eveniment 
Istoric în viața întregii țări.

școlile Ministerului de Interne, 
cele din județele Cluj, Sibiu, 
Mureș, Bihor, Alba, Caraș-Se- 
verip, Neamț, Botoșani, Su
ceava, Arad, Teleorman, Bra
șov, precum și asociațiile „Di
namo" Victoria și „Dinamo" I 
d'n ;„unicipiul București.

La unele finale ale primei 
ediții a competiției naționale 
„Daciada", la individual sau 
cu echipe, componenții asocia
țiilor „Dinamo" s-au clasat pe 
locuri fruntașe în întrecerea cu 
cei mai buni tineri din țară, 
ceea ce a avut darul să-i sti
muleze în perfecționarea con
tinuă a pregătirii lor sportive, 
a dezvoltării calităților fizice, 
morale și de voință. Desigur că 
pentru a asigura o desfășurare 
permanentă 
este necesară 
tivă, care să 
rea întregului 
carea fizică, 
sportului. De 
țiile de tineret, de sindicat, a- 
sociațiile sportive au inițiat un 
număr sporit de acțiuni de 
muncă patriotică pentru reali
zarea, amenajarea și întreține
rea unor baze simple și cu 
posibilități multiple de folosire. 
De asemenea, trebuie să subli
niem sprijinul efectiv acordat 
de clubul „Dinamo" 
prin punerea 
mod eșalonat 
sociațiile din 
sale sportive.

Faptul că, periodic, organele 
de partid analizează modul în 
care acționează conducerile u- 
nităților, organizațiile de U.T.C., 
de sindicat. Consiliile asocia
țiilor sportive, precum și cele 
două cluburi de performanță, 
pentru înfăptuirea obiectivelor 
înscrise în Regulamentul com
petiției sportive 
ciada". că se 
corespunzătoare 
nătățîrea, de la 
a acestei activități, dovedește 
preocuparea și responsabilitatea 
cu care se acționează în uni
tățile Ministerului de Interne, 
pentru ridicarea la cote tot mai 
înalte a educației fizice și spor
tului, în vederea înfăptuirii cu 
succes a obiectivelor stabilite 
în Programul adoptat de Co
mitetul Politic Executiv al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român.

Conducerea ministerului, Con
siliul politic au analizat recent 
stadiul de pregătire a. sporti
vilor nominalizați pentru Jocu
rile Olimpice din 1980. Cu acest 
prilej, s-a constatat responsa
bilitatea cu care se muncește, 
pasiunea și răspunderea de care 
sînt animați majoritatea covâr
șitoare a sportivilor, hotărârea 
acestora de a-Și aduce con
tribuția 
sportive 
Și 
Ivan 
Carmen 
raschiv, 
gomir. 
Gingă, 
I^nko.

acestei activități 
si o bază spor- 
permită atrage- 

personal la miș- 
la practicarea 

aceea, organiza-

București 
la dispoziție, în 
pentru toate a- 

Capitaiă, a bazei

naționale „Da- 
ad-optă măsuri 
pentru îmbu- 

etapă la etapă.

de a-și
la sporirea gloriei 

a țarii cu noi titluri 
medalii olimpice. între ei. 

Patzaichin, Vasile Dîba, 
Bumciu. Mariana Pa- 
Teodnr Dinu. Iile Dra- 
Valentin Siloghi, 

Petre Di cu, 
Elena Onrea,

Despinescu, Florica

Nicu 
Andrei 
Flori-a 
Sila;?’/,

De azi, la Oradea, se reia Divizia A la baschet feminin
-

Sîmbâtâ și duminica in sala Fior

ÎN ETAPA INAUGURALĂ, UN DERBY 
CRIȘUL - VOINȚA BUCUREȘTI

Turneul care se desfășoară dc 
astăzi pînă duminică, în sala 
A.S. Armata din Oradea, se a- 
nunță deosebit de interesant, el 
programînd zilnic meciuri între 
echipe care dețin locurile frun
tașe ale clasamentului sau candi
dează la ele. Azi, de pildă, Cri
șul Oradea — campioana țării — 
întîlnește echipa Voința București 
— neînvinsă după patru partide 
—, într-un joc în care gazdele 
speră să aibă o prestație cît mai 
bună, la prima lor apariție în 
fața publicului orădean de la 
cucerirea titlului. Față de primul 
turneu (de la Sf. Gheorghe), cel 
actual prezintă un plus de a- 
tracție prin faptul că echipele 
vor prezenta loturile complete, 
jucătoarelor suspendate expirîn- 
du-le sancțiunile (cu cîteva ex
cepții) .

Programul etapei de astăzi : 
de Ia ora 9,30 : Universitatea Ti
mișoara — Carpați Sf. Gheorghe, 
Rapid — Olimpia București ; de 
la ora 15 : „U“ Cluj-Napoca — 
Progresul București, Voința Bra
șov — Mobila Satu Mare, Crișul 
Oradea — Voința București.

zi :Clasamentul Ia
1. Mobila 4 4 0 325—257 8
2. Voința Buc. 4 4 0 311—275 8
3. Polit. CSȘ 2 4 3 1 315—272 7
4. Voința Brașov 4 2 2 292—251 6
5. „U“ Cj.-Nap. 4 2 2 288—277 6
6. Crișul 3 2 1 232—201 5
7. Rapid 3 1 2 220—234 4
8. Univ. Timiș. 3 12 199—21G 4
9. Progresul 3 1 2 185—223 4

10. Carpați 4 0 4 215—295 4
11. Olimpia 4 0 4 216—297 4

LA ZI IN RUGBY

CAMPIONATUL REPUBl 
DE TINERET (ECHIPE) LA

și duminică, începînd
9, în sala de scrimă 

din Capitală se va 
etapa finală a cam- 
republican de tineret 

, cu care ocazie se vor 
titlurile de campioană 
cele patru arme.

Sîmbătă 
de la ora 
Flor ease a 
desfășura 
pionatului 
pe echipe, 
decerna 
la toate cele patru arme. Vor 
concura la floretâ fete echipele 
C.S. Satu Mare, Energia Bucu
rești, Steaua București, Tracto
rul Brașov, C.S.ș. Satu Mare, 
Progresul București ; floretă bă
ieți — C.S. Satu Mare, Crișul

Oradea, ( 
Cluj-Napo 
Mare, C.S 
Olimpia C 
ia, I.E.F.S 
tere Crai» 
sul Bucui 
Tractorul 
rești, I.E. 
Unirea Ia?

în prim 
retiștii și 
doua, flori

„TOP 10“ LA TENIS
mai procedat, în 

în acest an, pu- 
clasamentele pri-

DOUA REZULTATE DIN „CU
PA FEDERAȚIEI ROMANE DE 
RUGBY" : Dinamo — Steaua 
28—12 și Farul — Vulcan 12—10. 
Iată și celelalte meciuri ale e- 
tapei a doua : C.F.R. Brașov — 
Universitatea Timișoara, Știința 
Petroșani — C.S.M. Sibiu (amînat 
pentru 21 noiembrie), Rapid — 
R.C. Sportul studențesc, Politeh
nica Iași — Rulmentul Bîrlad. In 
această săptămînă „stau" R.C. 
Grivița Roșie și Știința CEMIN 
Baia Mare.

IN ETAPA A OPTA a Diviziei 
B (a zecea pentru seria con- 
stănțeană) s-au înregistrat rezul-

U

Georgeta Mașca, Aneta Mihaly, 
Petre Ceapura, Dan Grecu, 
Anca Grigoraș, Arpad Szabo, 
Toma Mihalache, Gheorghe 
Gârniță, Doru Tureanu, Dumi
tru Axinte, Doru Spînu, Liviu 
Răducanu, Cornel Penu și mulți 
alții. Că lucrurile stau așa o 
dovedesc rezultatele obținute 
de sportivii celor două cluburi 
dinamoviste care, în acest ci
clu preolimpic, au obținut 249 
medalii la campionatele mon
diale și europene, jocurile mon
diale universitare șl jocurile 
balcanice, din care 161 medalii 
dc aur, rezultate ce confirmă 
ambiția reafirmării, a angajă
rii pe drumul eforturilor și 
înnoirilor. Aceste succese se da- 
torese, în egală măsură, și 
muncii stăruitoare depusă de 
antrenorii Cristina Șoptereanu, 
Ion Cernea, Constantin Dumi- 
'tnescu, Stelian Petrov, Radu 
Huțan, Stavru Teodorov, Emi
lia Liță, Mircea Bădulescu, Ion 
Bătrîn, Ștefan Stăiculescu, 
Gheorghe Vilmoș, care, cu mi
gală și răbdare, într-un climat 
de ordine și disciplină fermă, 
acționează pentru creșterea po
tențialului real al fiecărui spor
tiv, a calității procesului in- 
structiv-educativ.

Este cunoscut faptul că ori- 
cît de bune ar fi măsurile sta
bilite ele rămîn simple dezi
derate dacă sportivii, antreno
rii, toți 
în mod 
rea lor. 
țiile de 
ducerile 
secțiilor 
tatea politico-educativă, punînd 
accentul pe cunoașterea și a- 
profundarea documentelor adop
tate de Congresul al XI-lea, 
a Proiectelor-di recti vă pentru 
cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R., a hotărîrilor plenarelor 
Comitetului Central și a cuvîn- 
tărilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, președintele țării, 
comandantul suprem al forțe
lor armate ale R. &. România, 
în strînsă legătură cu sarcinile 
și preocupările concrete ale 
fiecărui sportiv și antrenor, a 
tuturor cadrelor.

Acțiunile întreprinse pentru 
educarea patriotică, respectarea 
în întreaga viață a normelor 
de etică și echitate socialistă, 
întărirea ordinii și disciplinei 
se înscriu ca adevărate coor
donate 
pentru 
viști 
Iar ca 
treprinse, aceste fete și băieți, 
întâlniți pe pistele de apă, in 
sălile si terenurile din Șoseaua 
Ștefan cel Mare sau de sub 
poalele Tîmpei. muncesc cu pa
siune și dăruire, angajați cu 
toții într-un efort deplin de a 
nu precupeți nimic pentru a-și 
aduce contribuția la continua 
dezvoltare și afirmare a spor
tului românesc, pentru obține
rea a noi victorii, spre cinstirea 
patriei, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor trasate 
de partid.

țațele : seria I : Știința 
rești — Aeronautica 
Petrochimistul Pitești 
Buc. 3—20, Olimpia Buc. 
nărea Giurgiu 6—6, Rulmentul A- 
lexandria — R.C. Grivița Roșie 
II Buc. 4—0, ș.N. Oltenița — 
R.C. Sportul studențesc II Buc. 
18—0 ; seria a II-a : Unirea Să- 
cele — Constructorul Alba Iulia 
12—0, Politehnica Cluj-Napoca — 
Minerul Lupeni 80—0, C.F.R. 
Cluj-Napoca — Electrotimiș Timi
șoara 14—0, I.O.B. Balș — Gloria 
P.T.T. Arad 0—6 ; seria a IlI-a: 
C.F.R. Suceava — U.R.A. Tecuci 
0—6, C.S.M. Suceava — Politeh
nica II Iași 30—6, Chimia Bacău
— Rapid C.F.R. Galați 52—12 !, 
Automobilul Galați — Minerul 
Gura Humorului 4—0 (fosta divi
zionară A nu s-a prezentat la 
meci !!!) ; seria a IV-a (constăn- 
țeană) : Rapid C.F.R. Fetești — 
Pescărușul Tulcea 6—8 Dacia
— Metalul Mangalia 4—6, Chimia 
Năvodari — Farul II 32—8, Au
tomobilul Măcin — Portul 3—4.

Bucu- 
BUC. 0—3, 
— Gloria 

Du-

SCHIMBARI de antrenori 
la unele divizionare A. La Rul
mentul Bîrlad va funcționa cu
plul Petre 
amintiți pe fostul __
grămadă al naționalei ?) __
bomir Paiu ; la Politehnica Iași, 
alături de Gheorghe Drobotă va 
lucra Pavel Vizitiu (cunoscut În
deosebi prin bunele sale rezul
tate în munca cu juniorii), 
la C.F.R. Brașov conducerea 
nică este acum alcătuită din 
perimentații jucători de pînă 
ieri, Nicolae Haralambie 
Gheorghe Pîrțoc.

Florescu (vi-1 mai 
mijlocaș la 

Lu-

iar 
teh- 
ex- 
mai 

șl

nu participă 
la îndeplini- 

ce, organiza- 
U.T.C., con-

factorii 
conștient 
Iată de 
partid și .___ _
cluburilor și birourile 
au intensificat activi-

ale muncii educative, 
care sportivii dinamo- 

militează zi de zi, 
rezultat al măsurilor in-

Așa cum am 
cît ova rin duri, 
blicăm din nou ..
milor 10 jucători și primelor 10 
jucătoare de tenis. Ierarhiile au 
fost întocmite (ca de obicei, de 
Ing. Mihai Algiu) în baza punc
telor acumulate în toate compe- 

, tițiile interne, precum și la me
ciurile reprezentativelor națio
nale. In acest ,,TOP 10“ au fost 
Incluse și ultimele turnee în aer 
liber, cele de la Oradea și Arad.

MASCULIN : 1. D. Hărădău
2116 p, 2. A. Dîrzu 1 451 p, 3.

FI. Segărc 
Pop o viei 1 
1 372 p, 6. 
M. Mirza 
1 191 p, 9. 
Tr. Marcu I

FgMANTN 
1 707 p, 2. 
Mariana 1 
rina Brășt 
Chiriac 1 1 
ralosiloglu 
manov 928 
901 p, 9. 
10. Nadia

ACTUALITATEA LĂ^ATi
INCEP1ND DE ASTAZI șl pină 

duminică se Va desfășura la 
Praga tradiționala competiție in
ternațională de patinaj artistic 
„Patina de argint". La întreceri 
vor participa și reprezentanții 
noștri Irina Nichiforov și Adrian 
Vaslle. Anul acesta concurenții 
vor evolua în fața arbitrilor doar 
cu programul scurt și cu „libe
rele". Este un experiment pen
tru ceea ce se preconizează — 
scoaterea din disputele patinato
rilor artistici a exercitiilor de 
școală.

De la Praga, sportivii români 
se vor deplasa, in continuare, în 
R.D. Germană, unde va avea loc 
săptămînă viitoare, la Berlin, o 
altă mare competiție internațio
nală de tradiție șl anume „Săbi
ile albastre".

LA PATINOARUL FLOREASC. 
au fost inaugurate, la s 
săptămînil trecute, cursurile .

■ inițiere în patinaj. Ca o noutate 
semnalăm că instruirea tinere-

ieascaA
irile c’

tulul in ; 
face, de 
recta supr; 
resort de 
prima seri 
copil, imp’ 

SÂPTAM 
In Capitali 
tlonare a 
artistic și ; 
foarte bine 
ventate dc 
la „artistici 
viteză) și 

SECȚII LH? 
clubului sp« 
și Clubulu 
din Capita 
tinoarul 
ijULrti și 1 
concursuri | 
pil, în virs 
tare vor I 
intrcnori’.oi 
secțiile de 
burilor resl

ȘAH : „CUPA DE TOAMNA", L
vetihn*, pe 
putîndu-se 
de candida, 
înscrierile 
de Șah (si 
et. VUI), p

Tradiționala competiție șahistă 
„CUPA DE TOAMNA" se va des
fășura între ÎS—24 noiembrie, la 
Sinaia și nu la Băile Herculane, 
cum fusese stabilit anterior. Con
cursul se va desfășura, în două 
grupe valorice, după „sistem el-N-AVfM SUnCIfNTE

Competiția este mobilul pen
tru care un sportiv, indife
rent de disciplină, se pregă
tește cu asiduitate de-a lun
gul întregului an, căci ea re
prezintă examenul adevăru
lui, cea care arată ce s-a fă
cut bine și ce nu, ce mai 
rămîne de făcut sportivului 
și antrenorului pentru un nou 
concurs. Competiția este cea 
care, în ultimă instanță, asi
gură creșterea măiestriei unui 
tînăr performer. Am subliniat 
aceste adevăruri — arhicu
noscute — din dorința dc a 
pune în antiteză o anume 
situație mai veche, referin- 
du-ne însă, în mod concret, 
la un caz petrecut recent, la 
Craiova.

Pentru a treia oară în ul
timii ani asociația sportivă 
C.F.R. din Craiova a organi
zat competiția (Ia nivelul ju
niorilor), dotată cu trofeul 
„Ghiță Lungu“, în memoria

GAIE DE BOX! AȘA SĂ E
celui ce-a fost campion na
țional de box la categoria 
grea șl foarte mulți ani ini
țiatorul în tainele pugilatului 
a numeroase generații de bo
xeri. Inițiativa craiovenilor 
este cu atît mai lăudabilă cu 
cît scopul ei, mărturisit, de

altfel, prin regulament, era 
acela al depistării unor ele
mente talentate la categoriile 
mari (de la semimijlocie în 
sus) care, precum se știe, 
n-au prea mulți practicanți de 
valoare.

Pentru buna reușită a ac
țiunii (înscrisă și în calen
darul F. R. Box), organizato
rii au lansat invitații în toa
tă țara și au luat, din timp 
toate măsurile trebuincioase.' 
Din păcate, o bună parte" din

aceste eforti 
din moment 
diție a ..M 
Lungu(‘ au 
de participai 
nerl pugilișț 
7, Medgidia 
4, Tîrgoviștel 
— 2, Oradea 
s-au adăui 
craio venii. I 
nici unul d: 
Brăila, din d 
te centre cu 
de box la ni

Și cînd te' 
cum, pe bu 
marca Miha 
bitru interna'

pentru 
rodeze 
die...

mai | 
no șt 
n-at| 

elevii! 
și să|

PE MICUL ECRAN
SIMBATA io NOIEMBRIE, ora 14 : Handbal (feminin și mas

culin), România — R.F. Germania (selecțluni înregistrate de la 
Brașov și Munchen ; comentatori — Hristache Naum și Cristian 
Țopescu) ; ora 16 : Rugby, Scoția — Noua Zeelandă ‘ (transmi
siune directă de la Edinburg ; comentator — Dumitru 
Tănăsescu).

DUMINICA 11 NOIEMBRIE, ora 15 : Fotbal, S.C. Bacău — 
Chimia Rimnicu Vîlcea (transmisiune directă dc la Bacău a re
prizei a II-a ; comentator — Cornel Pumnea) ; ora 15,45 : „Șah“ 
(rubrică realizată și prezentată de maestra internațională Eli- 
sabeta Polihroniade) ; ora 16 : Handbal feminin, România — 
R.F. Germania (înregistrare de la Brașov a reprizei a n-a ; 
comentator — Hristache Naum) ; ora 19,30 (pe programul II) : 
„Tederama sport* (emisiune de Dumitru Tănăsescu).

miercuri 14 NOIEMBRIE, ora 14 : Fotbal, Dinamo București 
— F.C. Bala Mare (transmisiune directă de la stadionul Di
namo ; comentator — Sorin Satmari). în pauza meciului și la 
ora 15,45 ; Seleețiunl din finalele campionatelor europene de 
călărie — sărituri peste obstacole, de la Rotterdam ; ora 18,25 : 
„Trofeul Carpați" ’a handbal feminin, România — Bulgaria 
(transmisiune directă de la Brașov a reprizei a II-a ; comenta
tor — Cristian Țopescu).

1

PO!AMA BRAȘOV - odihnă, sport, agrement
O.N T. Carpați Brașov vă invită în stațiunea Poiana Bra- !' 

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

i1 liber. i[
Informații suplimentare Ia agențiile de turism din orașul ji 

dv. sau la dispeceratul stațiunii, telefon 921/19250.
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CONFIRMAT
UN HANDICAP

In loc»! a trei echipe calificate, una singură
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PITEȘTEMI ȘI POVARA PRIMELOR 20 DE MINUTE

3a, C.s.M. 
— C.S. Satu 
anța, C.S.Ș. 
itros Mama- 
, Electropu-

— Progre- 
Ș. Slobozia, 
î.Ș. 1 Bucu- 
ireștl, C.S.Ș.

I
I
I

evolua flo
ri cea de a 
padasinii. I

p, 4. C. 
A. Leonte

1 304 p, 7. 
A. Dărăban 
1 138 p, 10.

I
I

a gggianov 
U 1^629 p, 3. 

I p, 4. Do- 
5. Camelia 

\driana Ca- 
Maria Ro- 
>riela Szokd 
?orghe 854 p,

766 p.

4. I
I
I

nulul se . va 
;ta, sub 

comisiei
J.M.E.F.S. 
scris 130 
*rupe. 
STA are 

de perfec- 
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Nottingham Forest a ciștigat, la 
Pitești, exact în modalitatea de 
care ne-am temut ; adică, profi- 
ttnd de spațiile mai largi dc 
manevră, ca urmare a ofensivei 
piteștene, incomparabil mal ac
centuată decît în meciul de pe 
City Ground. Ii putem critica pe 
piteșteni pentru acest lucru ? 
Desigur, nu, pentru că argeșenii 
și-au făcut, în fond, datoria. 
Aceea de a-șl juca șansa cura- 
1os, de a ataca hotărlt, fapt 
firesc pe teren propriu, în con
dițiile handicapului de două go
luri cu care începeau jocul, șl 
de a încerca — dacă nu califi
carea, pentru că trei goluri di
ferență cu deținătorii trofeului 
este o performanță mal greu de 
atins — cel puțin o victorie de 
palmares, care ar fi însemnat 
mult pentru campionii noștri, 
mal ales că ar fi fost obținută in 
meci oficial,

Poate că, totuși, mai multă pru
dență in primele minute ar fi 
fost necesară, mai ales că F.C. 
Argeș era avizată în privința 
valorii atacului advers. Șl, cu a- 
ceastă precauție, s-ar fi putut 
evita acel gol din minutul 5, cu 
implicațiile sale nefavorabile a- 
supra moralului „alb-violețilo-r", 
gol urmat, la 17 minute, de cel 
de-al doilea...

In acest fel, piteștenii intră pe 
făgașul unei neplăcute tradiții : 
la Atena, primesc două goluri, 
ta minutele 13 și 20 ; la Notting
ham, același lucru, in minutele 
14 șl 18 ; la Pitești, în minutele 5 
și 22... Apoi, de fiecare dată, 
reușesc să tină ferecate... porțile.

Revenind la jocul de miercuri, 
trebuie să arătăm insă că re
gretul nostru nu vine neapărat 
de la ratarea calificării (să re
cunoaștem, sportiv și realist, că 
valoarea campioanei Europei a 
test,

celei arătate de argeșeni în du
bla întUnlre din C.C.E.), ci de la 
faptul că — după cum s-a des
fășurat meciul de la Pitești în 
repriza a doua — campionii noș
tri puteau evita înfrîngerea. Ma
rile ocazii ratate de Radu n și 
Doru Nicolae, raportul generai 
de cernere (13—6), cei al șuturi
lor la poartă (12—6, din care 7—4 
pe spațiul porții) sînt argumente 
cifrice, cărora li se poate adăuga 
amănuntul că englezii n-au mai 
jucat, după pauză, decît cu două 
vîrfuri, extremele Robertson ți

Mills fiind mal mult preocupate 
de a întări o linie mediană me
nită a-i ține pe piteșteni cît mal 
departe de careul lui Shilton. Și 
așa însă, portarul naționalei 
gleze a avut destule eriioții, 
vocate mai ales ’ ’
văzut miercuri < 
lipsit acesta 
Nottingham, și 
mult le-a lipsit,
Zamfir, în fața căruia Woodcock 
a fost, ‘ în tur, numai jumătate 
din cît a fost la Pitești...

Radu URZICEANU

de Radu II. 
cît de mult 

argeșenilor, 
totodată cît 

, acasă,

en- 
pro- 
Am 
le-a 

la 
de 

Mihai

PRIMA VICTORIE
OFICIALĂ ÎN ANGLIA

A FOTBALULUI NOSTRU
BRAVO, CRAIOVA!

pe ansamblu, superioară

în vestiarul stadionului Steaua

LACRIMI TARDIVE...
...care nu mai impresionează pe nimeni

Miercuri, după meciul cu F.C. 
Nantes, în vestiarul deținătoarei 
Cupei României era liniște. O 
liniște grea, apăsătoare. Doar 
antrenorul Gh. Constantin vor
bea : „Ne-am bătut singuri, ca 
să nu mai spun că, de fapt, ca
lificarea am pierdut-o Ia Nantes. 
In plus, trebuie să știm să și 
pierdem**.

Dacă despre fotbaliștii bucu- 
reșteni se poate spune că la 
Nantes, în prima jumătate dc oră, 
au risipit, inadmisibil, patru imen
se ocazii de gol din poziții rari
sime, nu e mai puțin adevărat 
că nervii care au pus stăpînire 
pe el în partida de la București, 
tocmai în momentele cînd condu
ceau cu 1—0 și erau calificați, 
sînt de neînțeles șl trădează

ex- 
lui 

fot- 
facă 
Iovi

nu

După meciul de la Frankfurt

STEFAN ă GREȘIT, DAR IN MIN. 93!

A
i a s runde, 
»te p rinei pal e_ 

și maestru.
ția Română 
nta nr. 16, 
noiembrie.

Rf?
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:uficiente 
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:e perto- •

HLARA

FRANKFURT, 8 (prin telefon). 
Meciul Eintracht — Dinamo s-a 
terminat de cîteva ore. Am scris 
aceste rînduri după miezul nop
ții. Toți membrii delegației n-au 
putut dormi ușor. Nici măcar
acești jucători care, cu excep
ția lui Tălnar și Apostol și a 
celor intrați mai tirziu în joc
— Custov și Stănescu — au lup
tat exemplar, 
știți : Eintracht 
și s-a calificat 
neral de 3—2 
Echipa din Frankfurt, 
a observat și ziaristul Paul Pal- 
mert, de la cotidianul de mare 
tiraj din R.F.G., „Bild", a domi
nat, a atacat furibund, dar de
zordonat, și a evoluat mai slab, 
(calitativ) decît la București, 
deși a beneficiat de aportul lui 
Holzenbein și Nickel. Eintracht 
a avut inițiativa, a șutat mult, 
a centrat la nesfîrșit, dar apă
rarea echipei noastre a fost la 
post. 90 de miniite, Grabowski, 
Cha, Karger (ultimul a și fost 
înlocuit la pauză din lipsă de 
randament) n-au putut trece de 
defensiva jucătorilor români. In 
ciuda unei dominări mai mult 
decît categorice, timpul se scur
gea și tabela electronică de pe 
marele stadion „înghețase" la 
0—0. A venit acel minut 73, cînd 
sud-coreeanul Bum Kun Cha 
(golgeterul echipei), cu detenta 
Iui de săritor în înălțime, a în
scris pentru prima oară, fiind ne
marcat. Eintracht domina, dar nu 
avea ocazii de gol, și cind aces
tea apăreau ca iminente, inter
venea portarul Ștefan, pînă la 
gol (și după aceea), dc neînvins. 
Revăd carnetul de însemnări.

li Minutul 90 — am scris : ultima 
■speranță a gazdelor s-a spulbe- 

Irat odată cu centrarea, in spa
tele porții, a lui Nickel, dar de 
ce prelungiri (de unde și de ce?

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

a campiona- 
, motocrosiștii 
riile au parti- 
... îmbătrînite, 

recondiționat 
la alta. Trase- 
lificil decît al

ia maximum 
»m-motocicletă, 
fiind cuceriți 

?are, pe lingă 
tire fizică și 
edit că au și 
bagaj 
ce.
cele 

tante 
gram 
tine- 
reve-

sportivi Er- 
10 de ani) și 

(16 ani), am- 
asociației Tor- 
„Sint nespus 
mărturisea tî- 

al seniorilor 
rsă de la Cîm- 
astăzi am ob- 

patra oară 
suprem. Poa- 

ntre numeroșii 
nu știu că a- 

datorez, în 
și mecanicului 

,.nea Pompi" 
Mitarcă), care 

temeinic moto- 
curs și adesea 
după miezul 

lierea unor de-

de cu- 
Titlurile

Deznodăm intui îl 
a cîștigat cu 3—0 
cu golaverajul ge- 
(atit cît trebuiaj. 

așa cum

• • •
fecțiuni care apăreau la an
trenamentul oficial".

Intr-adevăr, în spatele prin
cipalilor animatori ai curse
lor de motocros au stat, în
totdeauna, acești admirabili 
meseriași. Am mai aflat că 
strungarul-mecanic Pompiliu 
Mitarcă și apropiații lui cola
boratori Petre Popescu și Au
rel Popa, amîndoi motocicliști 
de nădejde, au căutat — și 
au găsit — •
pentru a mări 
puterea

soluții inedite 
i rezistența și 

motocicletelor pe care 
au evoluat în acest 
sezon cci 12 aler
gători ai secției 
moto Torpedo Zăr- 
nești. Ei au con- 

un tip de ambreaj 
dat rezultate superi- 
au adus modificări

medicii n-au intrat niciodată in 
teren ; arbitrul n-a avertizat pe 
Dinamo pentru tragere de timp). 
Două minute (ce greu treceau 
pentru noi aceste minute „nepla- 
nificate"). Se intrase în min. 93, 
cînd Mulțescu a faultat un ad
versar, un fault de joc. Arbitrul 
(care acordase cartonașe galbe
ne lui Lorant — min. 32 și Mul
țescu — min. 39) a scos cartona
șul galben, a văzut că este... al 
doilea, l-a băgat pe cel galben 
în buzunar și l-a scos pe cel 
roșu. Așa a fost eliminat Mul
țescu. Așteptam ca el să pără
sească 
fluiere sfîrșitul jocului. Era min. 
93 (!), minutul in care Ștefan — 
cel mai bun de pe teren — avea 
să greșească copilărește, scăpînd 
mingea din bra(c, fapt de care 
a profitat Ilolzenbein. Da, Ște
fan a greșit, dar a greșit în mi
nutul 93, adică după 3 minute 
de prelungiri nejustificate. Apoi, 
după golul lui Nickel (min. 3 
din prelungiri), a părăsit terenul 
și Cornel Dinu, lovit în coaste. 
Au urmat 18 minute de luptă 
(sportivă) inegală ; 11 contra 3. 
Lipsurile echipei noastre în fa
zele de atac au fost evidente (4 
șuturi la poartă în 120 de mi
nute). dar cele 20 de șuturi și 
cele 18 corncre ale lui Eintracht 
în primele 90 de minute ar fi 
avut ca rezultat doar un gol. 
In prelungiri, doar ambiția celor 
9 rămași în teren și intervenți
ile lui Ștefan (min. 104, 117, 120) 
au făcut ca Dinamo să nu pără
sească țercnul învinsă la un scor 
de proporții.

...La 2 ore după meci, Eintracht 
și Dinamo luau masa in două 
saloane diferite, la hotelul Euro- 
crest. în cel de-al treilea salon 
(la mijloc) se aflau cei trei arbi
tri șl conducătorii lui Eintracht. 
Ospătarii ne-au adus —- cu hîrtia 
caldă din rotativă — ediția de 
seară a lui ..Abendpost Nach- 
tausgabc" din Frankfurt, care, pe 
prima pagină, scria mare, că se 
vedea de la o noștă : 3—0, 
EINTRACHT FRANKFURT: O
MINUNE. HOLZENBETN A MAR
CAT ÎN MIN. 93 (!) ȘT A ADUS 
COTITURA DECISIVA". Păcat că 
prin telefon nu pot trimite re
dacției facsimilul. Ospătarii au 
făcut imprudența să ofere ziare 
și arbitrilor, care ne-au declarat 
că „ora oficială este aceea a 
arbitrilor4*. Adevărat, numai că 
arbitrul în cauză, Erik Frede
rickson, n-a adăugat că si gre
șelile arbitrilor trebuie să fie... 
fără intenție.

Constantin ALEXE

terenul ; iar arbitrul să

numai o slabă pregătire psiho
logică a întregii echipe, ci și ne
putința de a trece peste momen
tele dificile în partidele impor
tante. Cum altfel se poate 
plica gestul nesportiv al 
Stoica ? Dc ce multi dintre 
baliștii noștri caută să-și 
singuri dreptate — dacă a
adversarul cu pumnul se poate 
nunii „a-ți face dreptate" — 
cînd cel investit cu această atri
buție este doar arbitrul ? Prin 
eliminarea sa, în min. 40, Stoica 
nu numai că și-a lipsit echipa de 
aportul său, dar a făcut ca 
echilibrul existent pînă atunci 
pe teren să dispară, ca balanța 
să încline de partea oaspeților. A 
juca 50 dc minute, mai mult de 
o jumătate de meci, în 10 oa
meni în fața unei echipe bine 
pregătită, înseamnă prea mult 
pentru o formație care, de re
gulă, termină în dezavantaj cele 
90 de minute, datorită insufi
cientei pregătirii fizice (vezi me
ciurile cu S.C. Bacău și F. C. 
Argeș, ca și cele două partide cu 
F.C. Nantes). Astfel că lacrimile 
lui Stoica, de la vestiar, nu mai 
foloseau la nimic... Să adăugăm 
și ieșirile nesportive aJe lui 
iordache (și-a părăsit poarta, nu 
pentru prima dată, pentru a... 
discuta cu un adversar).

La fel de neînțeles, așa cum 
am subliniat și în cronica noas
tră de ieri, a fost și faptul că 
după eliminarea iui Stoica apă
rarea formației Steaua nu a fost 
de urgență fortificată. “ * ’ 
(sau FI. Marin) trebuia 
introdus, nu în min. 74. 
Ies că Zamfir, după cum 
zut încă din primele 
nu făcea față jocului. ~ 
Steaua, cea mai „sigur" 
dintre echipele 
miercuri dimineața, a 
chiar pe teren propriu 
evoluție cu mult sub aceea, atît 
de aplaudată, de la Nantes.

Mircea TUDORAN

Zahiu 
imediat 
mal a- 
s-a vă- 
minute, 

Și astfel, 
calificată 

român ești 
pierdut 

după o

(Urmare din pag. 1)

chipă românească dc fotbal, 
care a jucat aproape perfect".

Această superbă victorie de 
Ia Leeds — echivalentă cu o 
calificare de răsunet — s-a 
conturat printr-un formidabil 
devotament, dublat de cute
zanță și luciditate, într-un joc 
fără complexe, în care 
venii au practicat un 
total. Adică, un marcaj 
(excepțional, Bumbescu), 
dublaj aproape ' fără 
strălucit dirijat de Ștefănescu, 
Beldeanu și portarul Boidici 
(ultimul, foarte inspirat în in
fernalele minute din start), un 
contraatac bine susținut, după 
un sfert de oră de joc de Că- 
mățaru, Cîrțu, Bălăci și Geol- 
gău, o mișcare în teren fără 
balon a tuturor jucătorilor ; 
calități de joc modern, ir.*."' 
nate de formația din ~" 
prin puterea sa de luplf. ieșită 
din comun, rod al pregătirii 
fizice și volitive, dar și reflex 
al maturizării unui Iot valoros. 
Universitatea Craiova a învins 
și la Leeds pentru că, așa cum 
sublinia ziarul DAILY MAIL 
apărut astăzi, „s-a organizat 
mult mai bine și a strălucit

craîo- 
fotbal 
atent 

un 
fisuri,

îmbi- 
Bănie

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ceput 
care a 
oare și _ _ 
constructive la cutia de viteze 
și înținzătorul de lanț al u- 
nor 
lor, 
Tase
Muscel), Petre Lucaci, 
ionescu (Steagul roșu 
șov), Constantin Goran 
iana Cîmpina). Dumitru 
tișan (Flacăra-Automecanica 
Moreni), Vasile Coica (I.P.A. 
Sibiu), ca să dăm numai 
cîteva nume de pasionați me
canici. se străduiesc în per
manență să prelungească via
ța motoarelor, fapt pentru 
care merită toate laudele.

Traian IOANIȚESCU

motociclete. Asemenea 
Valeria Milea, Irimia 

(Muscelul-Cîmpulung 
Petre Lucaci, Ion 

Bra- 
(Po- 
Mo-

REZULTATELE CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 7 NOIEMBRIE

I. F.C. Argeș — Nottingham
II. Steaua — F. C. Nantcs

III. Leeds — Universitatea Craiova
IV. Eintracht
V.

VI.
VII.

VIII.
IX. Dundalk
X.

XI.
XII.

XIII.

Dinamo
Dinamo Tbilisi — Hamburger 
Real Madrid — F.C. Porto 
Strasbourg — Dukla Praga 
Omonia Nicosia — Ajax

Celtic Glasgow 
Servette — Dynamo Berlin 
F.C. Magdeburg — Arsenal 
Boavista Porto — Dinamo Moscova 
Inter — Borussia MOnchengladbach 

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 242.601 LEI.
Tragerea Loto dc astăzi, 9 noiembrie 1979. se 

direct, începînd de la ora 18,25.
televizează în

2
2
2
1
2
1
1
1

X
X 
X
X 
X

După cum limpede s-a 
văzut, avem de ce să fim 
necăjiți după „miercurea 
europeană” a echipelor 
noastre. Regretele sînt cu 
atît mai mari cu cît trei 
echipe au avut calificarea 
în turul III la îndcmînă (Di
namo a avut-o chiar în 
mînă !), două dintre de ra- 
tînd-o în chip incredibil. 
Dacă dinamoviștilor nu le 
putem reproșa nimic, ei lup- 
tînd (la capacitatea pe care 
o au astăzi) cu dăruire și ab
negație, pînă la capăt, pen
tru calificare, nu același 
lucru se poate spune des
pre Steaua. După jocul 
splendid făcut la 
Nantes (care l-a 
determinat pe „se
cundul” echipei 

pronosticheze

muncit pentru a obține în 
sfîrșit o performanță) a 
fost curmat în chip stupid 
și de nescuzat.

Fără să vrem, gîndul ne 
duce la o paralelă de trans
misii TV. Vă aduceți, desi
gur, aminte de memorabila 
partidă de rugby Țara Ga
lilor — România. Vă mai a- 
mintiti cum au luptat bă
ieții noștri, cu cît patrio
tism, pe Arms Park, cu cei 
mai buni rugbyști din lu
me ? Vă amintiți cum a 
marcat Marin Ionescu eseul 
acela extraordinar trecând 
printr-un „zid" de trei oa- 

' “ ! ? Credeți că rugbys- 
tul Marin Ioncs- 
cu de la Steaua 
ar fi făcut miercuri 
ceea ce a făcut 

privilegiatul fotbalist Turlo- 
rel Stoica tot de la Steaua?

Asta-i problema...
în. sfîrșit, să vorbim și de 

marea bucurie pe care 
ne-au făcut-o fotbaliștii ol
teni. Nu i-am elogiat de 
pomană în ultima vreme 
nici pe Cîrțu, nici pe Bel
deanu (pe care numai se
lecționerii ii ignoră). A- 
ceastă frumoasă și simpati
zată echipă craioveană — 
bine condusă de tempera
mentalul Valentin Stănescu 
și de cel mai vestit 
list oltean din toate 
rile, Ion Oblemenco 
bătut extraordinar 
cu o inimă mare 
am simțit-o si noi 
lănțuita transmisie 
nică a lui Domozinâ), adu- 
cîndu-ne bucuria în casă în 
miez de noapte. Universita
tea este prima echipă de 
fotbal românească învingă
toare într-un meci oficial in 
Anglia. Bravo, Craiova !

meni ?

franceze să 
o victorie cu 4—1, în par
tida retur, a echipei noas
tre), Steaua s-a... 
minat, practic, 1 
rești. După un 
de joc firesc, fidel rapor
tului de forțe, în care mi
nutele se scurgeau spre o 
calificare fără emoții, a in
tervenit dezechilibrarea psi
hică a echipei ca urmare a 
gestului necugetat al Iui 
Stoica, eliminat pe drept de 
arbitrul elvețian Dorflinger. 
Este adevărat că în alte o- 
cazii conducătorul dc joc a 
dezavantajat vădit echipa 
bucureșteană, dar nimic nu 
scuză nesportivitatea lui 
Stoica ! Iată cum ncrezol- 
varea vechilor probleme dc 
educație, dc pregătire psi
hică si moral-volitivă are 
nefericite scadențe tocmai 
atunci cînd ne e lumea mai 
dragă și cînd sîntem Ia un 
pas de atingerea unui țel. 
Regretăm că Steaua și-a 
pierdut capul tocmai în me
ciul de la București, re
gretăm că și l-a pierdut 
mai ales din cauza lui 
Stoica, regretăm că drumul 
spre o posibilă afirmare in
ternațională a acestei e- 
chipe valoroase (care a

aulocli- 
la Bueu - 

început

fotba- 
timpu- 
— s-a 
Leeds,ia

(pe care 
din dez- 
radiofo-

Marius POPESCU

P.S. Din păcate, F. C. 
Argeș nu a contat in lupta 
de calificare pentru turul 
III. Din vina ei și mai ales 
a lui Nottingham...

prin forța sa colectivă", 
care mai amintește și de 
lui Beldeanu, înscris 
lui Peter Lorimmer, 
muri".

Deși 
meciul 
avea o 
tradiția 
lui englez, reflectată, dacă 
vreți, și în acel 0—5 înregis
trat tot aici, la Leeds, acum 6 
ani, de Rapid. A venit, apoi, 
și ploaia rea, care părea să ne 
dezavantajeze, a venit și 
arbitru care a avantajat — 
precădere în prima repriză 
formația gazdă, prin favori
zarea jocului dur al înaintași
lor englezi, lăsați în multe faze 
să pară rugbyști din prima li
nie, poate și sub indicațiile an
trenorului J. Adamson, care 
încerca să-și joace ultima 
carte la această echipă. Deci, 
Universitatea Craiova a trecut 
maj multe obstacole și a. reu
șit să ‘ ''
renume ca Leeds și mai ales 
tradiția de care am amintit. A 
făcu>t-o cu maturitate, 
zinvoltura unor mari echipe șl 
a fost aplaudată în final la 
scenă deschisă de un public 
tulburător de sportiv, care li
teralmente s-a ridicat în pl-

„în 
pc

ziar 
golul 
stilul
v re

2—0 in
olteană

învinsese eu 
tur, formația

premisă potrivnică: 
net favorabilă fotbalu- 

reflectată,

un 
cu

învingă o formatie de

cu de-

LOZ ÎN PLIC

cioare la senzaționalul gol do!t\ 
aplaudind deopotrivă marca
torul (Beldeanu) și creatorul 
(Bălăci).

Acest succes, trudit șl gîn- 
dit de toți cei din teren, dar 
și de cei din umbră, antre-- 
nori, conducători și medic 
(dr. C. Radu l-a refăcut în 
timp record, fizic și psihic, pe 
Bălăci, care acuza o întindere 
după ultimul antrenament de 
la Leeds) înseamnă un succes 
categoric, argumentat prin scor, 
prin caseta tehnică (să reți
nem raportul șuturilor pe 
poartă, favorabil craiovenilor 
cu 7—5) și maniera de joc a 
formației noastre. apreciată 
chiar de coi învinși : „Univer
sitatea Craiova s-a prezentat 
ca o formafie care nu putea 
pierde după cum a evoluat. 
N-am mai văzut la Leeds o 
echipă străină jucînd atît de 
bine de la Juventus și Valen
cia”, declara după meci secun
dul lui Leeds United, M. Lind
ley. „Această victorie a inteli
genței în joc” — cum spunea 
A. Sheldon, de la ziarul EVE
NING POST, acest 2—0, care 
reprezintă cea mai frumoasă 
victorie din cariera lui Valen
tin Stănescu, „rezultat intrat 
acum în umbra sentimentală a 
acelui 1—1 de Ia Madrid 
naționala în 1975”, după 
mărturisea „timonierul”
deniilor craioveni, acest incre- - 
dibil 4—0 în dubla manșă cu 
Leeds trebuie să reprezinte, 
în primul rînd, un mare punct 
de plecare. Acel 1—1 al națio
nalei, la Londra, pe Wembley, . 
la 15 ianuarie 1969, a fost con
siderat drept începutul unei 
noi perioade în fotbalul nostru. 
Acest „Leeds 1979“ trebuie să 
reprezinte pîrghia morală 
tru relansarea pe plan 
dial a fotbalului nostru, 
se va mai confrunta cu
englez, „într-o grupă care este 
mai mult decît interesantă” — 
cum sublinia, după meci, ob
servatorul U.E.F.A., olandezul 
Lco W.v.d. Kroft.

cu 
cum 
stu-
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CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 2 NOIEMBRIE 1979

Categoria 2 : 7 variante 25% a 
10.861 lei ; categoria 3 : 13,75 va
riante a 5.529 lei ; categoria 4 : 
21 variante a 3.620 leî ; categoria 
5 : 110,75 variante a 687 lei ; ca
tegoria 6 : 206,25 variante a 369 
lei ; categoria X : 1.199,50 va
riante a 100 iei.

Report Ia categoria 1 : 347.03G 
lei.

pen- 
mon- 
care 

cel



ie ’ în Divizia națională de hochei

STEAUA S-A DETAȘAT
Q Ieri, liderii clasamentului au învins din nou pe Dina 

mo într-o partidă de mare spectacol

i

Etapa a XV-a a Diviziei na
ționale de hochei a avut drept 
cap de afiș derbyul dintre ri
valele tradiționale, DINAMO, 
deținătoare a titlului, și STEA
UA, lidera clasamentului aces
tei ediții a campionatului.

STEAUA - DINAMO 
5-4 (3-0, 0-2, 2-2)

Partidă foarte spectaculoasă 
și interesantă, cu multe și ne
așteptate schimbări de scor. 
Steaua, în nota ultimelor sale 
evoluții, a dominat prima par
te a jocului, cînd a și înscris 
3 din cele 5 goluri ale sale. In 
repriza secundă, jocul s-a 
chilibrat și dinamoviștii 
cei care marchează de ( 
ori în 70 de secunde I i 
o nouă răsturnare de situație 
— în mai puțin de un minut 
Steaua reușește două goluri la 
capătul unor atacuri foarte 
frumos lucrate. Conturile pă
reau încheiate cînd urmează o 
furibundă revenire a dinamo- 
viștilor și aceștia se apropie la 
un punct, dar nu pot realiza 
mai mult și Steaua obține ast
fel o victorie la limită, pe de
plin meritată. Au 
Hălăucă (2), Prakab, 
și Cazaca pentru 
gători, 
xinte, 
roșan (din rormația 
vistă a lipsit Marian Costea, 
accidentat).

A arbitrat M. Presneanu, la 
centru, ajutat de Gh. Mureșa-

nu și Șt. Enciu la cele două 
linii.

înaintea acestei partide der
by a avut loc o frumoasă și 
emoționantă festivitate prile
juită de retragerea din activi
tatea hocheistică a jucătorilor 
steliști Dezideriu Varga, Va- 
sile Popa și Alexandru Bucur.

S.C. MIERCUREA CIUC - 
DUNĂREA GALAȚI 8-6 

(2-2, 2-2, 4-2)

de-

■. ' ■ ■ • ■
Astăzi și mi ine, la Huddersfield

ANGLIA-ROMÂNIA
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ
După o perioadă de intense 

pregătiri și cizelare a exerci- 
țiilor care urmează a fi pre
zentate la apropiatele campio
nate mondiale din 
te, echipa noastră 
gimnastică susține 
mîine — un nou

✓ Ă 4

iNTDEttlH

i e- 
sînt 

două 
Apoi

marcat :
Șandor 
învin- 

respectiv Tureanu, A- 
Tcodoriu și Mo- 

dinamo-

Meci mult mai echilibrat 
cit era de prevăzut și care a 
marcat revenirea la nivelul va
loric așteptat al echipei gălă- 
țene.

Realizatorii golurilor : E. An
tal 3, Bartalis 3, Todor, Miklos 
pentru învingători, respectiv 
Vișan 4, Dineață și_ Andrei.

Au arbitrat L. 
centru, T. Pop 
București) si A. 
(Cluj-N apoca).

Statele Uni- 
feminină de 
— astăzi și 
examen pu

blic, de data aceasta în 
publicului britanic.

Antrenorii Marta și 
Karoly dispun de șapte 
naște, care vor alcătui, de fapt, 
formația ce va fi opusă selec
ționatei Angliei, în meciul a- 
mical programat astă-seară și

fața

Bela 
gim-

mîine in orașul Huddersfield. 
Este vorba de Nadia Comăneci, 
Emilia Eberle, Melita Ruhn, 
Anca Kiss, Marilena Vlădărău, 
Dumitrița Turner și Rodica 
Dunca. Este și echipa care se 
conturează pentru grelele în
treceri de la Dallas.

Această ultimă verificare pu
blică a potențialului atins de 
gimnastele noastre fruntașe 
prevede atît prezentarea exer- 
cițiilor 
pentru
liber alese, care se vor desfă
șura simbătă.

DE TENIS „INDOOR"
în primul tur al probei de 

dublu din cadrul turneului in
ternațional feminin de tenis, 
care se desfășoară la Stuttgart, 
perechea Virginia Ruzici (Ro
mânia) — Hana Mandlikova 
(Cehoslovacia) a întrecut cu 
6—4, 6—1 cuplul americancelor 
Stacy Margolin — Lea Anto- 
nopolis. La simplu, Virginia 
Ruzici a pierdut în fața iugo
slavei Mima Jausovec, cu 3—6, 
4—6. Alte rezultate: Billie Jean 
King — Helen Anliot 
6—3 ; Stacy Margolin — 
Stove 6—3, 6—1 ; Nina 
— Ann Kiyomura 6—2, 
6—1.

6—3, 
Betty 
Bohm
5-7,

impuse, programate 
astăzi, cit și a celor C. M. DE HALTERE

AZI, IMPORTANTE INTILNIRI INTERNAȚIONALE
Enciu — la 
(ambii din 

Dibernardo

AMICALE PENTRU HANDBALUL NOSTRU

UNIREA SF. GHEORGHE - 
METALUL RĂDĂUȚI 12-2 

(3-0, 5-0, 4-2)
★

In clasament STEAUA 
detașat, avlnd acum 28 p,

s-a 
uuiciijai, «viuu tiuuin z>o p, Ur- 
mată de Dînamo 25 și S.C.M. 
Ciuc cu 19 p. Campionatul se 
întrerupe, urmînd să fie reluat 
după turneul olimpic de ho
chei de la Lake Placid.

Călin ANTONESCU

După testul popicarilor noștri la Vicna

PLUSURI SI MINUSURIV
IN EVOLUȚIA SELECTIONABILILOR

J

Selecționatele de popice ale 
țării noastre care se pregătesc 
pentru C.M. ’80 — care vor avea 
loc în luna mai, în România — 
au evoluat zilele trecute la Vie- 
jia, susțlnînd cîte două Jocuri 
amicale cu reprezentativele Aus
triei. Scorul general a fost 2—2 ; 
în prima întîlnire au cîștlgat bă
ieții noștri, la, scor, cu 5692—5595 
pd. iar fetele noastre au pierdut, 
cu _ 
pd. în reuniunea revanșă, situa
ția 
româncele cu ___ ____ ...
mația masculină a României a 
pierdut la numai două „bețe" 
diferență : 5347—5349.

Dacă la fete eșecul din prima 
întîlnire n-a constituit o sur
priză, jucătoarele austriece fiind 
într-un real progres (cu puțin 
timp în urmă ele întrecuseră, la 
Budapesta, reprezentativa Unga
riei), în schimb victoria gazde
lor la băieți din cel de al doi
lea joc a fost cu totul neaștep
tată, chiar și la limită. Nimeni 
nu se gîndea ca după victoria 
comodă cu o zi înainte echipa 
campioană mondială să fie în
trecută de o formație modestă (la 
ultima ediție a C.M., Austria s-a 
clasat pe locul 5). Evident, pier
derea acestui joc amical, pe o

o diferență mică, 2553—2563

a fost inversă : au cîștlgat
2597—2466, iar for-

TELEX •TELEX
BASCHET a In meci retur 

pentru „Cupa Koraci", echipa 
G.M. Budapesta a întrecut pe 
teren propriu, cu 92—83 (50—36), 
formația austriacă A.B.C. Weis 
și s-a calificat pentru turul doi 
(în primul joc, austriecii cîști- 
gaseră cu 77—75)

• Concursul interna- 
ciclocros desfășurat la 

Încheiat cu victoria 
cehoslovac Peter Klou- 

km în lh 05:06. Pe lo-

>
arenă străină, nu este o trage
die, dar trebuie să dea de gin- 
dlt celor care-1 pregătesc pe po
picarii noștri pentru „mondiale". 
Unii dintre jucători au evoluat
— e adevărat — bine, obțlnînd re
zultate valoroase în ambele par
tide, ca de exemplu campionul 
mondial Iosif Tismănar (996 tn 
primul joc — 942 în cel de al 
doilea), Gheorghe Silvestru (972— 
928) șl Alexandru Cătineanu 
în al doilea joc a „mers" 
sl ab — 896), au fost Insă
care au oscilat nepermls 
mult, de la o partidă la ___
Jn această postură s-a aflat, In 
primul rînd, Ilie Hosu, un jucă
tor tînăr, cu perspective frumoa
se, dar cu scăderi mari de la o 
zi la alta. In prima întîlnire el 
a fost principalul performer, cu 
un punctaj puțin obișnuit, 1003
— cu nici o bilă ratată, pentru 
ca în jocul secund să doboare 
doar 871 de popice ! La fel de 
inegal a evoluat și Alexandru 
Tudor, avlnd un minus de 84 de 
puncte (897—813). Nu este ad
mis ca un component al lotului 
național să albă inconstante atlt 
de supărătoare, rezultate cu di
ferențe de aproape sau 
de puncte.

Din formația noastră 
o frunțoasă impresie__ ______ ,
prin valoarea și constanța rezul
tatelor, Ana Petrescu (458—454 pd), 
Elena Andreescu (446—441), Slar- 
gareta Cătineanu (430—429) și E- 
lena Pană (456 — a L_'. 
dusă ta echipă doar ta ziua a 
doua).

O tatîlnire amicală_________
care cu plusuri șl minusuri. Ptaă 
la „mondiale", însă, deficiențele 
se pot remedia, Iar selecționerii 
trebuie să caute să introducă ta 
loturi și să verifice și alte ele
mente valoroase din echipele di
vizionare.

(960, 
mai 
unii 

de 
alta.

peste 100

feminină 
au lăsat,

fost tatro-

de verifl-

î. RABȘAN

CICLISM 
țlonal de 
Praga s-a 
sportivului 
cek — 28
curlle următoare s-au clasat co
echipierul său Sosnovec — la 21 
sec și polonezul Janoszewskl 
la 54 sec. La startul cursei 
fost prezențl 53 
din sase țări

au
de concurenți

Helsinki 
amicală 
Finlandei 
suedezi

1—1, 1

Astăzi este o zi plină pentru 
handbalul nostru. La Brașov, 
in Sala sporturilor, începînd 
de la ora 18. are loc întîlnirea 

dintre 
a

amicală internațională 
reprezentativa de senioare

TURNEU DE HOCHEI
LA PARIS

In zilele de 26. 27 și 28 de
cembrie se vor desfășura la Pa
ris întrecerile unui mare tur
neu internațional de hochei pe 
gheață, cu participarea echipe
lor U.R.S.S., Canadei și Ceho
slovaciei, trei dintre protago
nistele turneului olimpic din 
cadrul J.O. de la Lake Placid. 
Conform programului stabilit 
de organizatori, în prima zi 
se vor întilni selecționatele 
U.R.S.S. și Cehoslovaciei. In 
ziua a doua vor juca echipele 
Cehoslovaciei și Canadei, iar 
în ultima zi este programată 
partida U.R.S.S. — Canada.

țării noastre și cea a R.F. 
mania, meciul 
programat, în 
simbătă, tot de la ora 18. Vor 
oficia ca arbitri Imre I’app și 
Laszlo Kiss (Ungaria).

Tot azi, la 
națională de 
primul meci 
prezentativei 
(revanșa fiind programată du
minică seara), același program 
avîndu-1 și echipele de juniori 
și junioare ale României, care 
evoluează in R. D. Germană, 
într-o localitate care nu ne-a 
fost anunțată.

revanșă 
aceeași

Ger- 
fiind 
sală,

Munchen, echipa 
seniori susține 

în compania re- 
R. F. Germania

ATENA, 8 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de hal
tere au continuat la Salonic cu 
desfășurarea întrecerilor la ca
tegoria semimijlocie (75 kg). 
Victoria a revenit cubanezului 
Roberto Urrutia, care a tota
lizat la cele două stiluri 345 kg. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat, în ordine : Nedelko Kolev 
(Bulgaria) — 342,500 kg ; P.
Wenzel (R. D. Germană) — 
337,500 kg.

Medaliații celor două stiluri: 
smuls — Urrutia 155 kg ; Ko
lev 155 kg ; Mitkov (Bulgaria) 
150 kg ; aruncat — Urrutia 190 
kg J Wenzel 190 kg; Negwer 
187.5 kg.

După desfășurarea întreceri
lor acestei categorii, în clasa
ment pe 
Bulgaria 
de Cuba 
mană — 
— 100 p

primul loc se află 
cu 128 puncte, urmată 
— 126 p, R. D. Ger- 
106 p. R. P. Chineză 
etc.

TURNEUL DE ȘAH
AMSTERDAM, 8 (Agerpres). 

Turneul internațional de șah 
de la Tilburg (Olanda) a con
tinuat cu runda a 5-a, în care 
campionul mondial Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) l-a învins 
pe marele maestru danez Bent 
Larsen, iar partidele Sax —

DE LA TILBURG
Romanișin, Spasski — Smîslov, 
Ilort — Kavalek și Timman — 
Hubner s-au terminat remiză.

In clasament conduc A. Kar
pov (U.R.S.S.), G. Sax (Unga
ria) si B. Larsen (Danemarca), 
cu cîte 3'/, p, urmați de O. 
Romanișin (U.R.S.S.) — 3 p (1).

Cupele europene la fotbal

SURPRIZE, GOLURI MULTE, CALIFICĂRI DECISE ÎN PRELUNGIRIUU1II IliLL,-------------

După ce s-a încheiat prima 
manșă a turului II din cupele 
europene, scriam că meciul 
România — Anglia (care va avea 
loc în preliminariile C.M.) a În
ceput printr-o avanpremieră în
tre cele două reprezentante ale 
țării noastre șl ale Insularilor. 
Acum, după terminarea turului 
II, putem spune că scorul dintre 
Universitatea Craiova 4- F.C. Ar
geș — Leeds United -f- Nottin
gham Forest este de 5—4 In fa
voarea fotbaliștilor români, gra
ție excelentei prestații a studen
ților craioveni, care au reușit și 
în deplasare o victorie de pres
tigiu, cu care puține formații de 
pe continent se pot mîndri. Pă
cat că Dinamo (tot în Cupa 
U.E.F.A.) nu s-a alăturat califi
catelor, deși șansa i-a suris pînă 
la... expirarea timpului regula
mentar de joc !

Să trecem în revistă alte cîteva 
dintre cele mai importante jocuri. 
In C.C.E., Real Madrid a dispus 
greu de F.C. Porto, cu 1—0, In 
fața celor 115 000 de spectatori 
(cifră record înregistrată miercuri) 
grație golului înscris de Benito 
(mln. 72). Agențiile de presă re
marcă „arbitrajul excelent pres
tat de Nicolae Rainea, care nu 
a acordat pe bună dreptate dotaă 
goluri ale gazdelor și că partida 
condusă de arbitrul român a fost 
extrem de grea, plină de duri
tăți, punindu-1 pe acesta în fața 
unui dificil examen". Echipa 
franceză Strasbourg s-a calificat 
abia după prelungiri In meciul

9
cu Dukla (2—0) ; autorii goluri
lor : Piasecki — min. 67 șl De- 
castel — min. 117. Hamburger 
S.V. și-a confirmat valoarea și 
la Tbilisi, dispunînd cu 3—2 de 
Dinamo prin golurile lui Keegan 
(din nou excelent), Hrubesch și 
Buljan, respectiv Gusaev și Ki
piani. O surpriză de proporții 
s-a înregistrat la Nicosia, unde 
Omonia (surclasată de Ajax în 
primul joc : 0—10) a obținut o 
victorie nesperată cu 4—0 ! „Este 
o înfrîngere rușinoasă a marelui 
Ajax, chiar dacă a jucat fără 
Kroll" — relatează agenția France 
Presse... Echipele calificate : 
Hamburger S.V., Celtic Glasgow, 
Real Madrid, Hajduk Split, Ajax, 
Dynamo Berlin, Strasbourg și 
Nottingham Forest.

în CUPA CUPELOR, înfrînge- 
rea lui Glasgow Rangers pe teren 
propriu în fața Valenele! (1—3), 
partidă în care Kempes, autorul 
a două goluri, a fost eroul me
ciului, ca șl victoria lui Juven
tus cu Beroe St ar a Zagora, de
cisă în prelungiri (au înscris 
Scirea — min. 8, Causio — min. 
104 și Verza — min. 111), rețin 
în primul rînd atenția.

Echipele calificate : Arsenal,
C.F. Barcelona, I.F.K. Gbteborg, 
Rijeka, F.C. Nantes, Dinamo 
Moscova, Juventus și C.F. Va
lencia.
In CUPA U.E.F.A. capul de afiș 

l-a constituit meciul dintre In- 
ternazionale și Borussia Monchen
gladbach. Liderul campionatului

italian a condus de două ori, 
dar a fost... eliminat în prelun
giri cu 2—3. Au înscris Autobella 
— min. 24 și 92, respectiv Ni- 
ckeJ — min. 30, min. 104, din 
penalty, și Ringels — min. 102. 
O altă echipă italiană, Perugia, 
a părăsit arena, fiind învinsă pe 
teren propriu de Aris Salonic cu 
un incredibil 3—0 I O surpriză o 
constituie și calificarea lui Gras
shoppers (1—1 în deplasare cu 
Ipswich), ca și scorul categoric 
cu care a cîștigat St. Etienne în 
fața cunoscutei formații olandeze 
P.S.V. Eindhoven (6—0, după ce, 
în min. 5, conducea cu 3—0 !),. In 
fine, vom nota calificativul 
„foarte bine arbitrajului prestat 
de Francisc Coloși" — după cum 
remarcă D.P.A. — în jocul din
tre Bayern Munchen și Aarhus 
(3—1). Echipele calificate : Dios- 
gyor, Borussia Monchengladbach, 
Bayern Munchen, Steaua roșie 
Belgrad, Grasshoppers Ziirlch, St. 
Etienne, F.C. Kaiserslautern, Ari* 
Salonic, Universitatea Craiov>w 
V.f.B. Stuttgart, Dinamo Ki-sv, 
Eintracht Frankfurt, Lokomotiv 
Sofia, Standard Lifege, Feyenoord 
Rotterdam, Zbrojovka Brno sau 
Keflavik (meciul acestora fiind 
amînat din cauza zăpezii).

Cu cine va juca Universitatea 
Craiova la 28 noiembrie și 12 
decembrie în optimile de finalăt 
Răspunsul îl vom avea azi. după 
tragerea la sorți de la Ziirich.

lon OCHSENFELD

A

HOCHEI • La 
disputat întîlnlrea 
tre selecționatele 
Suediei. Hocheiștll _ 
cîștlgat cu 3—2 (0—1, _ ,
• La Berlin a continuat turneul 
pentru „Cupa - • ■ 
vat echipe’or de

Prietenia" rezer- 
juniori. Rezul

tate : U.R.S.S. — Bulgaria 
(6—0. 3—0. 4—0) ; Polonia • 
Germană (B) 3—2 (2—0,
1—1); Cehoslovacia — 
10—1 (7—1, 1—0, 2—0) 
mană (A) — Ungaria 
6—3. 4—0)

13—0 
R.D.

- - 0—1, 
România 

; R.D. Ger- 
14—4 (4—1,

din turneulTENIS • Rezultate__ ________
de la Hong Kong : Connors — 
Graham 5—7, 6—3, 6—1 ; Tanner 
— Elaroor 6—4. 6—0 ; Mottram — 
Drevett 6—3. 3—6, 6—3 ; Edmond
son — Lutz 6—3, 7—5 ; Sadri — 
Masters 6—4 6—7. 6—1. • La
Stockholm: McEnroe — Buehning 
4—6. S—2, 6—2 ; Smid — Kaliquist 
6—2. 6—2 ; Tim Gullikson —
Vasselin 6—2, 6—0.

• DACA IN ȚARA NOASTRA IARNA 
Și-a trimis solia cu mult mai devreme de- 
cît începutul calendaristic al anotimpului, 
pe ptrtia înghețată artificial de la Winter- 
berg (R.F.G.) ea a fost... adusă, pentru a 
găzdui primul concurs Internațional de bob 
al sezonului. Reprezentanții noștri au avut 
un start promițător tn vederea J.O. 1980, 
la propriu și la figurat, căci au Înregistrat 
al treilea timp de start și locul 6 în cla
sament a BJORN BORG, VIRTUAL ClȘ- 
TIGATOR al Marelui Premiu FILT, tenis» 
manul suedez avînc In prezent 2 367 
puncte, cu peste 300 mal multe decît de
ținătorul locului secund. John McEnroe, a- 
cesta din urmă fiind Insă talonat Îndea
proape de Jimmy Connors. Borg își 
pune, astfel candidatura pentru titlul de 
cel mal bun sportiv al anului 1979 •
ÎNAINTEA INFRINGERII fostei campioane 
mondiale de fotbal. Brazilia, Ia Asuncion, 
în fața Paraguayului, președintele federa
ției Heleno Nunes a declarat că „dacă Bra
zilia va pierde, Coutinho va cădea", pen
tru ca apo’ să retracteze, spunînd că nu 
l-a avut în... vedere pe antrenorul repre
zentativei. Pentru orice eventualitate, însă, 
conducătorul clubului Flamengo, unde 
Coutinho continuă să activeze, și-a reafir
mat intenția de a-i prelungi contractul pe

motivul că „Coutlnho este cel mai bun an
trenor din lume". De gustibus... * FE
DERAȚIA INTERNAȚIONALA DE SCHI A 
CERUT GARANȚII organizatorilor J.O. de 
iarnă, de la Lake Placid, în vederea asi
gurării unui serviciu de prim ajutor prin 
elicoptere la probele alpine, întrucît în se
zonul trecut, pe traseul coborîrii, italianul 
David, suferind un grav accident, n-a putut 
primi Imediat ajutorul medical necesar • 
DUPĂ RETRAGEREA LUI CASSIUS CLAY, 
se pare că sufragiile spectatorilor și tele
spectatori] or americani converg spre „semi- ... « , Leonar(j} un boxer

olimpic, posesorul 
spectaculos. La 30 
va întîlni, la Las 

deținătorul titlului 
SERIALUL CU 3 EPI-

SOADE Șf 2 PERSONAJE, șahistele Elisa- 
beta Polihroniade șl Gisela Fisdik (R.F.G.), 
început nu de mult la interzonalul de la 
Rio de Janeiro, continuat recent intr-un 
meci amical la Bensheim (R.F.G.), se va 
încheia in Austria, printr-un meci de baraj 
pentru desemnarea unei rezerve In între
cerea candidatelor la titlul mondial. * 
PUNCTE DE MARE INTERES, in această 
perioadă, în sportul chinez : evoluția la 
Beijing și Șanghai a echipei de fotbal a 
Suediei (tn ' ..... ------- ...
și respectiv 
monstrativă 
Alexander, 
peste 50 000

Ray „Sugar1 
medaliat 
eficace și 
Leonard 
Benitez,

mijlociul" 
tînăr, fost 
unui stil 
noiembrie. 
Vegas, pt 
mondial (W.B.C.) 9

Li

compania selecționatei orașului 
a țării), precum și partida de- 
de tenis Bjorn Borg — John 

de 1« Canton. La fotbal — 
. _ de spectatori, la tenis — 6 000
• DOUA RECORDURI NEDORITE ÎN 
FOTBALUL INTERNAȚIONAL : în meciul 
retur de miercuri, cu Standard Llege, 
Napoli n-a putut beneficia de aportul a 6 
titulari, suspendați de U.E.F.A., ca și echipa 
A.E.K. Atena, care nu va mal avea dreptul 
să evolueze timp de 5 ani în vreo compe
tiție europeană, ca urmare a incidentelor 
petrecute după partida cu F.C. Argeș. Mă
suri drastice, fără precedent, dovedind In
tenția forului european de a combate pu
ternic antl-jocul, nesportivltatea din teren 
și tribune.

Pau! SLAVESCU


