
ȘEDINȚA COMITETULUI 
’ POLITIC EXECUTIV

AL C.C. AL P.C.R.
Luni, 12 noiembrie, a avut 

loc, sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

La primul punct al ordinei 
de zi, Comitetul Politic Execu
tiv a analizat activitatea și 
măsurile de pregătire a lucră
rilor celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Comunist 
Român și a constatat că ele se 
desfășoară in conformitate cu 
hotărîrile stabilite de Plenara 
C.C. al P.C.R. din iulie a.c. 
Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere modului 
în care s-au desfășurat confe
rințele organizațiilor județene 
de partid care au făcut o ana
liză temeinică a muncii orga
nelor și organizațiilor de partid, 
au dezbătut, intr-un spirit de 
exigență comunistă și profund 
democratism, proprii partidului 
nostru, proiectele documente
lor celui de-al XII-lea Con
gres pe care le-au aprobat în 
unanimitate, au exprimat vo
ința unanimă a comuniștilor, 
a tuturor cetățenilor patriei, 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu 
Să fie reales in înalta funcție 
de secretar general al partidu
lui. Comitetul Politic Executiv 
a analizat și adoptat o serie 
de noi măsuri menite să a- 
sigure pregătirea și desfășu
rarea în cele mai bune condi- 
țiuni a Congresului al XII-lea 
al Partidului Comunist Român.

în continuarea ședinței. Co
mitetul Politic Executiv a 
dezbătut și aprobat Programul 
cu privire la aprovizionarea 
populației pe trimestrul IV — 
1919 și semestrul I — 1980.

Apreciind că aprovizionarea 
populației pe trimestrul IV — 
1978 și semestrul I — 1979 s-a 
desfășurat potrivit programu
lui stabilit de Plenara C.C. al 
P.C.R. din noiembrie 1978, Co
mitetul Politic Executiv a re
levat că volumul desfacerilor 
de mărfuri prin comerțul so
cialist in perioada amintită a 
fost superior anului precedent 
cu 9,1 la sută.

Cantitatea sporită de mărfuri 
pusă la dispoziția fondului pie
ței in raport cu realizările a- 
nujui precedent, asigurarea rit
mului de livrare în limitele 
programului și dimensionarea 
mai bună a stocurilor în re
țeaua comercială au permis 
realizarea unei continue îmbu
nătățiri a aprovizionării popu
lației.

Programul de aprovizionare a 
populației pentru perioada ur
mătoare, respectiv pentru tri
mestrul IV din acest an și se
mestrul I din anul viitor, ela

Astăzi, în Sala sporturilor din Brașov

START ÎN CEA DE A XVIII-a EDIȚIE
A „ TROFEULUI CARP A ȚI" LA HANDBAL FEMININ
© Printre participante, campioana olimpică — U.R.S.S.
și campioana mondială — R.D. Germană • Noua noas

tră echipă reia drumul spre marile performanțe
începînd de astăzi și pînă 

duminică. Sala sporturilor din 
Brașov găzduiește cea de a 
XVIII-a ediție a „Trofeului 
Carpați", una dintre marile în
treceri internaționale ale hand
balului feipinin. La startul ac
tualei ediții participă selecțio
natele Uniunii Sovietice — 
campioană olimpică, R.D. Ger-

PROGRAMUL DE AZI
16,30 : România A — Româ

nia B
17.45 • U.R.S.S. — Bulgaria
19 : R.D. Germană — Po

lonia

mane — campioană mondială, 
Bulgariei, Poloniei și Români
ei (formațiile A și B).

Firește, „Trofeul Carpați** 
este un moment de referință. 
El prilejuiește echipelor ce-și 
vor disputa, anul viitor, la 
Moscova, titlul olimpic o pri
mă și importantă testare a for
țelor, dar și o verificare a 
potențialului formațiilor care 
aspiră la această onoare la 
<1.0. din 1984, de La Los An

borat pe baza indicațiilor to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
prevede măsurile necesare pen
tru asigurarea unei bune apro
vizionări a populației cu pro
duse agroalimentare și indu
striale de consum, intr-o gamă 
sortimentală diversificată, de 
calitate superioară. Programul 
este alcătuit in strînsă con
cordanță cu noile cerințe de 
consum determinate de creș
terea mai accentuată a venitu
rilor populației, de aplicarea, 
de la 1 august a.c., a celei de 
a doua etape de sporire a re
tribuției oamenilor muncii din 
acest cincinal. în acest sens, 
fondul de marfă stabilit pentru 
perioada toamnă-iarnă este 
mai mare decît cel desfăcut în 
perioada ptccedeniă. Creșteri 
însemnate sînt prevăzute la 
produsele agroalimentare de 
bază — pîine, mălai, zahăr, 
carne și produse din carne, 
ulei, lapte și brînzeturi, pește, 
legume și fructe —, precum și 
la produsele nealimentare, ca 
textile, încălțăminte etc.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit sarcini pentru organis
mele răspunzătoare de ducerea 
la îndeplinire a tuturor obiecti
velor programului de aprovi
zionare. S-a indicat Ministeru
lui Comerțului Interior, Cen- 
trocoop-ului, consiliilor popu
lare, celorlalți factori însărci
nați cu aprovizionarea să ac
ționeze cu perseverență pentru 
perfecționarea organizării și 
funcționării rețelei comerciale 
și de alimentație publică, pen
tru aprovizionarea ritmică, Ia 
nivelul și în sortimentele sta
bilite, a populației.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, in continuare. Ra
portul privind realizarea pro
gramului de dezvoltare a le- 
gumieulturii in perioada 1976- 
1980 și a unor măsuri ce se 
propun pentru anul 1980.

Elaborat pe baza indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
programul de dezvoltare a le- 
gumiculturii a permis extinde
rea suprafețelor cultivate cu 
legume în cimp șl solarii, or
ganizarea producției pe prin
cipiul concentrării șl speciali
zării, asigurarea cu semințe și 
noi soiuri a producției, meca
nizarea integrală a lucrărilor la 
unele culturi. Ca urmare, pro
ducția totală de legume in pe
rioada 197G—1979 a înregistrat 
o ereștere de 71,4 la sută.

Apreciind aceste rezultate. 
Comitetul Politic Executiv a 
criticat, totodată, unele nerea- 
lizări față de producția plani
ficată. A fost trasată Ministe
rului Agriculturii și Industriei 
Alimentare, comitetelor județe-

(Continuare in pag. a 4-a) 

geles. Printre aceste repre- 
zentantive se află și cea a 
României. Ratînd calificarea 
pentru Moscova și fiind obli
gată să reia drumul spre ma
rea performanță (1981 — C.M. 
grupa valorică a doua, 1982 
— C.M. grupa valorică întîi, 
1984 — Jocurile Olimpice), ea 
are la dispoziție încă doi ani 
pentru a se consolida, pentru 
a-și ridica nivelul valoric și 
a reveni în înalta societate a 
handbalului feminin. Campania 
a și început. Noii antrenori ai 
naționalei noastre, Euger Bar
tha și Remus Drăgănescu, au 
selecționat în actualul lot e- 
lementele cele mai valoroase 
și sportive cu certă perspec
tivă. Domină — nu numai 
numeric, ci și ca pondere în 
joc — handbalistele de la Ști
ința Bacău, adică de la echipa 
campioană, de la actualul li
der al Diviziei A. Lucru fi
resc, pentru că la Bacău acti
vitatea de pregătire se află 
cel mai aproape de înaltul ni
vel al exigențelor actuale. în 
meciurile cu R.F. Germania, 
disputate vineri și sîmbătă la 
Brașov, am întrezărit resursele
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ÎN VIAJA NOUĂ A SATELOR ROMÂNEȘTI, 
SPORTUL A PRINS RĂDĂCINI ADÎNCI, VIGUROASE

în România socialistă, acti
vitatea de educație fizică și 
sport se integrează organic în 
complexul de măsuri inițiat de 
partidul nostru, personal de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru împlinirea multilaterală 
a personalității umane, pentru 
dezvoltarea fizică armonioasă și 
păstrarea sănătății poporului. 
Această concepție profund uma
nistă și-a găsit o strălucită re
flectare în documentele Con
gresului al XI-lea al partidului, 
în organizarea, din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui. din 1976, a competiției 
sportive naționale „Daciada", 
în prețioasele indicații date cu 
diferite prilejuri de tovarășul

AMPLE COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE
ln întreaga țară continuă să se desfășoare ample întreceri 

sportive dedicate marelui eveniment politic din viața poporului 
nostru, apropiatul Congres al partidului.

Iată citeva relatări transmise de corespondenți ai ziarului 
nostru :
• TIRGOV1ȘTE

La sfirșltul săptămînli trecute, 
municipiul Tlrgovlște a fost gaz
da unei frumoase competiții po
lisportive : „Festivalul sportului 
feminin dîmbovițean“. întrecerile 
s-au desfășurat pe bazele spor
tive ale Liceului industrial nr. 4 
șl ale Școlii generale nr. 6, pre
cum șl in sălile special amena
jate de la Casa științei șl teh
nicii, reunind la startul con
cursurilor de handbal, șah și te-

reale ale acestei echipe. Acum, 
la „Trofeul Carpați", în com
pania liderelor handbalului

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)

Tureanu (Dinamo) șutează violent, dar Netedu (Steaua) respinge, 
sub privirile tinărului Popescu (Steaua)

Foto: Dragoș NEAGU

Nicolae Ceaușescu, care orien
tează cu claritate direcțiile
principale și sarcinile fun
damentale ale mișcării noas
tre sportive, precizează cu cla
ritate locul șl rolul organizații
lor de masă și obștești în orga
nizarea și desfășurarea acestei 
activități de interes național.

Integrate de către partid tn 
rîndul factorilor cu atribuții și 
în domeniul mișcării sportive 
la sate, uniunile cooperatiste 
agricole au acționat, în ultimii 
ani, cu mai multă perseverență 
pentru dezvoltarea activității 
de educație fizică, sport și tu
rism în unitățile agricole co (Continuare In pag. 2-3)

O aefiune de largă popularitate in sportul sătesc} „Cupa 
UNCAP*

nls de masă peste 250 de tinere 
din întreprinderi. Instituții, școli 
și comune ale județului. Printre 
echipele remarcate se situează 
cea de handbal (cat. peste 14 
ani) a asociației sportive Ener
gia Glodenl, clasată pe primul 
loc In categoria respectivă, ur
mată de formația Liceului de

HOCHEIȘTII FRUNTAȘI IN FAȚA PREGĂTIRILOR 
PENTRU MARILE ÎNTRECERI ALE SEZONULUI

Acum lucrurile s-au lămurit 
întrucitva In prima competiție 
internă a hocheiului. In lupta 
pentru titlu, cu aceleași pro
tagoniste de ani și ani. Steaua 
a luat un avantaj de 3 puncte 
față de Dinamo, ceea ce poate 
fi decisiv, ținînd seama de e- 
chilibrul valoric dintre aceste 
două formații bucureștcne, 
fruntașe ale hocheiului nostru. 
Cum însă in cele trei jocuri- 
deby consumate pînă în pre
zent, dinamoviștii s-au dovedit 
a fi specialiști în „finaluri" 
(o dată au întors victoria în fa
voarea lor, iar» de două ori au 

operatiste, pentru cuprinderea 
acesteia In viața socială și cul
turală a unităților și localități
lor.

Acțlonlnd potrivit planului 
comun Întocmit de Consiliul 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție, 
împreună cu Comitetul Centrai 
al Uniunii Tineretului Comu-

BELA CSERESNYES 
vicepreședinte al Consillulal 
Uniunii Naționale a Cooperati
velor Agricole de Producție

construcții Tlrgovlște. La școli 
generale (cat. sub 14 ani) pri
mele locuri au fost ocupate de 
handbalistele Școlii generale nr. 
1 Tlrgovlște, urmate de cele d« 
la Școala generală nr. 4.

Duminică, tn organizarea Clu
bului sportiv „Tlnărul petrolist", 
s-au disputat la Tlrgovlște Între
cerile „Cupei Congresului al 
XII-lea al partidului'* la volei bă
ieți. Gazdele s-au clasat pe to-

(Contlnuare în pag. 2-3)

ajuns pînă la un pas de ea) să 
așteptăm luna martie a anului 
viitor, cînd disputa pentru 
titlu va fi reluată.

Deocamdată să vedem cu ce 
lucruri pozitive pleacă la drum 
lotul nostru reprezentativ, lu
cruri „moștenite", firește, do 
la principala competiție inter
nă. Unul ar putea fi acela că 
o bună parte din „vechea gar
dă" a lotului, care in sezonul 
trecut manifestase un Îngrijo
rător și subit regres valoric, o 
revenit acum in prim-planul 
luptei din campionat, impunin- 
du-se în ochii antrenorului 
principal al echipei reprezenta
tive. Ne referim Ia Costea șl, 
în bună măsură, la Tureanu, 
ambii de la Dinamo, la Vasile 
Iluțanu șl, de asemenea, în- 
tr-o oarecare măsură la de
niei și Nistor, toți trei de la 
Steaua. Au remarcat cu plă
cere pofta de gol a iul Costea, 
ajuns principalul realizator al 
dinamoviștilor în meciurile cu 
Steaua (absența lui la ultima 
confruntare s-a resimțit...) ca 
și la cîștigul de viteză și chiar 
de forță manifestate de Vasile 
Huțanu, care în sezonul trecut 
aproape că... dispăruse.

Un alt lucru important, și pe 
care-1 subliniem cu plăcere, 
este acela că o serie de tineri 
jucători au „avansat" sensibil 
pe scara valorilor hocheiului 
nostru, ajungînd azi printre 
cei mai buni. Exemplu eloc
vent este cel al lui Cazacu, azi

Călin ANTONESCU

(Continuare In pag. a 4-a)



ÎN VIATA NOUĂ A SATELOR ROMÂNEȘTI, 
SPORTUL A PRINS RĂDĂCINI ADÎNCI, VIGUROASE

în Divizia A, la popiei

PRIMUL JOC EGAl Al CAMPIONATUIUI, INTRI DOUA ICHIPI
(Urmare din pag l)

nist și Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
uniunile cooperatiste agricole 
și conducerile de unități au 
reușit să-și aducă o importan
tă contribuție la permanentiza
rea și diversificarea activității 
sportive de masă la sate, să 
imprime acesteia un caracter 
unitar, organizat. Pe prim-plan 
s-au situat întrecerile desfășu
rate sub genericul „Daciadei", 
la atletism, lupte greco-romane, 
trîntă, fotbal, oină, șah, tenis 
de masă și de cîmp, popice, 
schi, săniuțe etc. In cadrul a- 
eestora au fost cuprinși anual 
circa 250 000 cooperatori. Tot
odată, la „Crosul tineretului" au 
participat în fiecare an peste 
150 000 cooperatori, iar aproxi
mativ 100 000 au trecut norme
le Complexului polisportiv 
„Sport și sănătate".

O largă popularitate au cu
noscut concursurile tradiționale 
la sate : „Cupa recoltei", 
„Cupa C.A.P.", „Cupa mecani- 
zatorului", „Cupa zootehnistu
lui", „Cupa horticultorului" și 
altele, multe din acestea fiind 
Integrate în programele dumi
nicilor cultural-sportive.

In ce privește concursurile 
naționale sătești de atletism, 
lupte greco-romane. oină șl po
pice, organizate de Uniunea 
Națională a Cooperativelor A- 
gricole de Producție și dotate 
cu „Cupa UNCAP", acestea 
s-au afirmat tot mai mult ca 
adevărate spectacole la sate, tn 
care jocurile colective și între
cerile individuale sportive se 
îmbină cn manifestările cultu
rale din cadrul Festivalului na
tional „Cîntarea României", 
prilejuind astfel afirmarea com
plexă a valorilor poporului 
nostru, a viguroasei sale dez
voltări în anii luminoși ai so
cialismului. As sublinia că, prin 
modul de organizare și desfă
șurare, concursurile naționale 
sătești sportive au asigurat nu 
numai pătrunderea tot mai 
largă a sportului în mediul ru-

ral, ci și depistarea si promo
varea a numeroase elemente cu 
aptitudini pentru sportul 
performanță.

Menționez, totodată, că anual 
se organizează peste 2000 de 
acțiuni turistice, la care parti
cipă 
tori 
din 
resc 
tei unităților agricole fruntașe, 
cît si vizitarea obiectivelor eco
nomice și social-culturale rea
lizate in anii socialismului, a 
muzeelor și locurilor istorice 
care evocă trecutul de luptă al 
partidului și poporului nostru.

Amploarea pe care a cunos- 
cut-o în ultimii ani activita
tea sportivă la sate, permanen
ta și caracterul său organizat 
sint puse In evidență de cele 
peste 1000 asociații sportive 
proprii ale unităților agricole 
cooperatiste, precum și de cele 
2900 echipe și secții pe ramură 
de sport care își c 
activitatea pe lîngă cooperati
vele agricole de producție și a- 
sociațiile economice intercoope- 
ratiste ; 103 secții de atletism. 
86 secții și centre de lupte, 122 
secții de tenis de masă și 85 
pentru tenis de cîmp. 250 echi
pe mixte de popice, 356 echipe 
de.oină, 112 de handbal, 317 de 
volei. 1.103 de fotbal etc. cu
prind în activitatea competi- 
țională de masă peste 250 000 
tineri.

Semnificativ este și faptul că 
mișcarea sportivă de la sate 
face pași însemnați în direcția 
sportului de performanță : la 
ora actuală, o echipă de hand
bal activează în divizia națio
nală „B“, 14 secții de lupte — 
în campionatul național de ju
niori, iar 8 secții In cel de 
seniori, 6 echipe de fotbal — 
în divizia „C“ și, din 1979, pen
tru prima oară în istorie, me
diu] rural are un reprezentant 
al său în primul eșalon fotba
listic al țârii : F.C. Scomicești.

As dori să menționez că prin 
constituirea consiliilor unice a- 
groindustriale de stat și coope-

peste 150 000 de coopera- 
tineri și vîrstnici. Multe 
acțiunile respective urmă- 
atît cunoașterea experien-

ratiste, sportul sătesc are pers
pective să »e afirme tot mai 
puternic atît in activitatea de 
masă cît și în cea de perfor
manță. Dispunem pentru aceas- 

desfășoară ta de o bază materială în plin 
proces de modernizare și dez
voltare, de cadre care pot asi
gura pregătirea temeinică, fizi
că și tehnică a tineretului. Tot
odată. in decursul anilor am 
realizat o fructuoasă conlucrare 
cu organizațiile de tineret și 
sportive, cu federațiile de spe
cialitate și cu ceilalți factori 
care au atribuții sportive la 
sate, conlucrare pe care o vom 
adinei și mai mult în vederea 
coordonării și mai bune a acti
vității în acest domeniu, creș
terii eficienței acțiunilor spor
tive și evitării paralelismelor.

Puternic mobilizați de docu
mentele proiect ale Congresului 
al XII-lea al P.C.R., uniunile 
cooperatiste, consiliile unice a- 
groindustriale și conducerile de 
unități își vor intensifica efor
turile pentru pa, paralel cu în
deplinirea principalei lor 
datortri — aceea de a 
întreaga țărănime în ...... 
realizării sarcinilor de creștere 
a producției agricole —, să-și 
aducă o contribuție tot mai În
semnată la dezvoltarea activi
tății sportive la sate.

In campionatul diviziei A la 
popice, s-a disputat sîmbătă și 
duminică etapa a Vl-a, in car« 
s-au obținut următoarele rezul
tate :

FEMININ O Gloria București
— Voința București 2362—2350 pd 
(scor individual 3—3). Derbyui 
Capitalei a prilejuit un joc fru
mos, în care victoria a revenit 
formației gazdă, datorită faptu
lui că jucătoarea Elisabeta Ba
dea, de la Voința, componentă a 
lotului național (!), a fost cea 
mai slabă, doborlnd doar 364 de 
popice. Astfel, Gloria continuă 
să fie neînvinsă. Cele mal bune 
concurente au fost Mariana Pe
trescu — 419, Margareta Cătinea- 
nu — 409 (G), respectiv Elena 
Andreescu — 415 și Elena Pană
— 409 (V). O. GUTU — coresp.
• Voința Oradea — Constructo
rul Gherla 2291—2300 (2—4). O
victorie meritată a echipei, oas- 
pe, nou promovată tn campio
nat. care a avut în 
Turc — 408 — cea mai 
cătoare. Orădencele, 
Silviei Berlnde 
luat foarte slab, 
pd. I. GHIȘA — 
pld București — 
rești 2353—2192 (3—3). Cea mal
precisă jucătoare a fost junioara 
Ioana Dogaru (R) cu 429 pd.
Olimpia a „mers" slab, nici o 
jucătoare n-a atins cifra de 400.

Elisabeta 
bună Ju- 
exceptla 
au evo- 
sub 380

cu 
(427), 
toate 
coresp. 0 Ra- 
Olimpia Bucu-

N. TOKACEK — coresp. 0 Vo
ința Galați — Voința Constanța 
2222—2239 (2—4). O surprinzătoare 
victorie a formației constănțene, 
promovată acum în divizie. Pri
mele două jucătoare au fosl 
Aristița Dobre (G) — 400 șt Ni- 
culina Florea (C) — 396.
ARSENIE — coresp. 0 
mureș Tg. Mureș 
Mureș 2441—2441 (3—3).
meci egal din actualul 
nat. Principalele performere 
partidei : Aurelia Serdean 
430 și Elisabeta Albert (V) 
422. I. PAUȘ — coresp. 0 
cord Cluj-Napoca — C.S.M. 
șița 2279—2250 (4—2). Prima 
torie a clujencelor. S-au eviden
țiat : Rozalia Molnar — 415 de
la gazde, 
cătușu — 
coresp. 0 
Textila 
(4-2). 0 
trom Brașov 2282—2330 (3—3).

MASCULIN • Voința Bucu
rești — Rafinorul Ploiești 4985— 
4822 (5—1). Formația ploieșteană
(locul secund în seria Sud după 
cinci etape) s-a prezentat în jo- 
cili cu Voința ca o echipă mo
destă. Rafinorul cu numai doi 
jucători tineri (juniori ceruțl de 
regulament) însă cu rezultate 
mulțumitoare (Răducanu — 783
și Zalman 794) n-au putut face 
față jocului. Veteranii ploiește-

Gh. 
Electro. 

Voința Tg. 
Primu! 

campio- 
ale 
(E)

Re- 
Re- 
vlc-

415 
respectiv Melania Lă- 
395. E. FEHERVARI - 
Voința Cluj-Napoca — 
Timișoara 2321—2244 
Petrolul Băicoi — Me-

în Divizia A de judo
fi——HI MlllilHI......

TREI DIN CELE PATRU ECHIPE GAZDĂ, ÎNVINSE I

în- 
mobiliza 
vederea

AMPLE COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE
(Urmare din pag. 1)

cui I, Înaintea Liceului „Mihal 
Viteazul** București șl Clubului 
sportiv școlar Găeștl.
• TG. MUREȘ

Centrul universitar din 
Mureș a organizat o amplă __ 
trecere sportivă rezervată studen
ților din cele două instituții de 
tnvâțămtnt superior din locali
tate, dotată cu „Cupa Congresu
lui al XII-lea al partidului**. Tro
feul a revenit studenților de la 
I.M.F. Iată și ceilalți învingători : 
cros : I.I.S. la feminin, I.M.F. la 
masculin ; baschet masculin : 
I.M.F. ; handbal : I.I.S. la femi
nin și I.M.F. la masculin. (C. 
Albu).
• SLATINA

In multe localități din județul 
Olt s-au desfășurat duminică 
mari întreceri sportive. Așa, sprn 
exemplu, la Slatina, peste 3000 
de tineri din licee s-au întrecut 
în „Cupa anilor I" la atletism, 
handbal, mini-fotbal, tenis de 
masă și șah. S-au remarcat prin- 
tr-o masivă prezență la startul 
competiției asociațiile de la Li
ceul „Ion Minulescu", cu peste 
800 de elevi. Liceul pedagogic —

Tg. 
în-

500 elevi șl Liceul „Radu Gre- 
ceanu“ — 400 elevi. La Caracal 
a avut loc crosul „Daciadei**, la 
care au participat peste 2500 de 
elevi din școli generale, licee, 
școli profesionale. De asemenea.

la 
Șl

tinaj pe rotile. S-au evidențiat 
Gabriela Voinea (Școala generală 
nr. 21), D. Frățilă (Școala gene- 
—12), Anca Dumitrache 

generală nr. 10), S.
nr.

s-au mal disputat întreceri 
handbal, șah. tenis de masă 
mlnifotbal. (C. Ghițescu).
• HUNEDOARA

Numeroase manifestări sportive 
au avut Ioc la Hunedoara. în ca
drul „Cupei Congresului partidu
lui", peste 500 de tineri din în
treprinderile ......................
doare! s-au 
popice, șah 
Pe primele 
sportivii de __ _______ ,_____
șl de la C.S.H. (popice și șah). 
Peste 1000 de elevi de la șco
lile generale nr. 3. 4, 6, 7, 8 șl 
10 au participat la o frumoasă 
duminică • cultural-sportivă. 
program au figurat întreceri 
fotbal, volei,................................
nis de masă.
• BRAȘOV
în parcul 

1500 de elevi . 
prinderi au participat la o 
manifestare a „Daciadei", 
cîndu-se la cros, ciclism și pa--

șl Instituțiile Hune- 
tatrecut la handbal, 
și tenis de masă, 

locuri s-au clasat 
la I.C.S.H. (handbal)

handbal, șah 
(Ion Vlad).

„Tractorul" 
șl tineri din

E3

și

în 
de 
te-

peste 
între
mare 
între-

TINEREȚEA-IN PRIM PLANUL CAMPIONATELOR 
DE GIMNASTICĂ RITMICĂ MODERNĂ

• Dorina Cordoș, noua campioană absolută
CONSTANȚA, 12 (prin tele

fon). Timp de două zile, în fața 
unui public numeros și entu
ziast, în Sala sporturilor din 
localitate s-au desfășurat fina
lele campionatelor naționale de 
gimnastică ritmică-modernă re
zervate sportivelor de catego
ria a Il-a, I și maestre. Mai 
mult decît în anii precedenți, 
competiția a purtat amprenta 
tinereții, un mare număr de 
talente afirmîndu-se, cu rezul
tate promițătoare, în marea 
performantă. Subliniem, de a- 
semenea, progresul substanțial 
înregistrat de orașul Constanța, 
care a obținut numeroase titluri 
și locuri fruntașe la toate ca
tegoriile de clasificare.

Iată 
cat. a 
sportiv 
109.75, 
108.80. 
Brașovia 107,70 ; 
compus : Simona Iliescu (C.S.Ș. 
nr. 1 Constanța) 37,30, Doina 
Stăiculescu (Flacăra roșie) 36,90, 
Alice Ștefănescu (C.S.Ș. nr. 1 
Constanța) 36,75 ; cat. I : echipe

rezul țațele înregistrate : 
Il-a — echipe : Clubul 
școlar nr. 1 Constanța 

Flacăra roșie București 
Clubul sportiv școlar 

individual

— C.S.Ș. nr. 1 Constanța 128.85, 
C.S.Ș. Triumf Buc. 126,85, C.S.Ș. 
1 Buc. 125,00 | ansamblu — 
C.S.Ș. 1 Constanta 18,80, C.S.Ș. 
Triumf 18,65, Lie. matematică- 
flzică Constanta 18,35 ! indivi
dual compus — Adriana Rednic 
(Lie. 1 Bala Mare) 37,15, Brîn- 
dușa Pop (C.S.Ș. 1 Constanța), 
37,10, Emilia Dineri (C.S.Ș. nr. 
1 Constanța) 37,00 ; maestre : 
echipe — Viitorul Buc. 129,05, 
Știința Constanța 126,85, Lie. 
nr. 1 Baia Mare 126,60 ; ansam
blu — 
Viitorul 
Constanța 
compus 
(C.S.Ș. 2
Popescu (C.S.Ș. Triumf) 38,20, 
Mihaela Tîrnoveanu (Viitorul) 
37.95. In finalele pe aparate, 
noua campioană absolută a 
țării. Dorina Cordoș, în vîrstă 
de numai 13 ani, a obținut 
victoria în trei probe (minge — 
19.45. panglică — 19.45. coardă
— 19.10), iar la măciuci, a cîști- 
gat Rozica Popescu cu 19,30.

Știința Constanța 19,25, 
Buc.

18,55 ! i 
— Dorina 
Buc.) 38,40.

18,60, C.S.Ș. 1 
individual 

Cordoș 
, Rozi ca

Cornel POPA coresp.

rală ,, __ ___________
(Școala generală nr. 10), S. 
Zbarcea (Școala generală nr. 22). 
Vasilica Băicuș (Carpați) și M. 
Mâftei (Tractorul) la întrecerile 
de cros, Adrian Rădulescu (Școa
la generală nr. 7), R. Gal (Școa
la generală nr. 18) și S. Bărbu- 
’----- *“ 22) la

(Școa- 
Rădol 
și 
15)

lescu (Școala generală nr. 
ciclism, Vasilica Hrisvidis i 
Ia generală nr. 12), M. 
(Școala generală nr. 3) i 
Carp (Școala generală nr. ] 
patine cu rotile (C. Gruia)
• DROBETA TR. SEVERIN

Peste 1500 de elevi din școli 
generale și licee au participat 
duminică dimineața în pădurea’ 
Crihala la un mare cros rezer
vat elevilor. Iată cîștigătorii, pe 
categorii de vîrstă : Aurelia Gîr- 
tui (Șc. generală 11 Drobeta Tr. 
Severin) și Nicolae Cucă (Liceul 
industrial nr. 5 Drobeta Tr. Se
verin) — 10—14 ani, Claudia Bls- 
trițeanu (Liceul industrial nr. 5 
Drobeta Tr. Severin) și Grigore 
Dumltrașcu (Liceul pedagogic 
Drobeta Tr. Severin) — 15—16 
ani, Elisabeta Volcănescu (Liceul 
industrial nr. 3 Drobeta Tr. Se
verin) șl Pavel Răuțl (Liceul de 
marină Orșova) — 17—19 ani. Ion 
Drîgă (Liceul de marină Orșova) 
— peste 19 ani.

De asemenea, duminică au avut 
loc întrecerile competiției dotate 
cu „Cupa Congresului partidu
lui", la start prezentîndu-se spor
tivi din asociațiile din Drobeta 
Tr. Severin. Pe primul loc s-au 
clasat : Lovina Popescu (Știința) 
și Nicolae Simion (C.F.R.) la șah. 
Daniela Curea (C.S.M.) șl Marin 
Sasu (Unirea) la tenis de masă, 
Eleonora Hie (Comerțul) și Ni
colae Andrei (Viitorul) la popi
ce, Iile Ghirca (Constructorul) la 
tenis de cîmp, precum șl echi
pele Confecția la handbal femi
nin, Tehnica P.T.T.R. la hand
bal masculin, Știința — volei 
feminin șl Dunărea — volei mas
culin. (Gh. Manaf u).

R. 
la

In cea de a 4-a etapă a cam
pionatului Diviziei A de judo, 
ale cărei triunghiulare au avut 
Ioc duminică, trei dintre echi
pele gazde au fost Învinse in 
fața propriilor suporteri I Doar 
Constructorul M. Ciuc a valori
ficat „avantajul terenului**. Iată 
citeva amănunte.

MIERCUREA CIUC. 
locală Constructorul, 
evoluțiile sale bune 
ediție a competiției 
a . învins la scor atît 
nica Iași (5—1) cît șl . 
București (5—2). De la Construc
torul s-au remarcat Z. Kocsis 
(cat. semlușoară), J. Szocs (u- 
șoară) șl J. Pal (semigrea). Po
litehnica a obținut șl ea o vic
torie, dispunînd de Olimpia cu 
4—1. Echipa bucureșteană se a- 
llă la a 8-a înfrîngere conse
cutivă și se pare . că nu mal 
are nici o șansă de a evita re
trogradarea. (V. Pașcanu — co
resp.).

MÎRȘA. Revelația Diviziei, Car
pați Mîrșa, n-a mal reușit re- 
zultatele-surpriză din etapele an
terioare, 
concurat 
localnici . _____
tențli în partidele cu dinamovlș- 
tll bucureșteni pe care, dealt
fel, le-au și pierdut de la pri
ma pină la ultima categorie (0—7). 
Dar, se aștepta un alt rezultat 
în meciul cu I.E.F.S. Ce-i drept, 
această întîlnire a fost deose
bit de disputată, scorul fiind e- 
gal (3—3) înaintea duelului de 
la ultima categorie. La „grea**, 
insă, studentul D. Udvari l-a În
vins clar pe S. Geană și astfel 
I.E.F.S. a obținut o prețioasă 
victorie cu 4—3. In cea de a 
treia partidă, Dinamo a dispus 
categoric (6—1) de I.E.F.S. (I. 
Boțocan — coresp.).

cluj-napoca. Universitatea 
nu obținuse nici un punct îna
intea acestei etape. Numeroșii ei 
suporteri sperau ca măcar aca
să să spargă gheața. Dar, for
mația clujeană a fost întrecută 
atît de Nitramonia Făgăraș (2—4) 
cît și de A.S.A. Tg. Mureș (1—6). 
Dacă in tntîlnirea cu Nitramo
nia șansele sale erau minime, 
în cea cu A.S.A. ea era favo
rită.^ In meciul respectiv Univer
sitatea a fost, spre surprinderea 
celor prezenți, surclasată : 1—6 I 
Astfel echipa clujeană se află și 
ea la un pas de retrogradare. 
Partida dintre Nitramonia și 
A.S.A. s-a încheiat cu victoria

Formația 
conțin uînd 

din această 
divizionare, 
pe Politeh- 
pe Olimpia

cu toate că duminică a 
acasă. Firește, tinerii 
nu puteau emite pre-

ANUNȚ u
de a- 

și producție 
pentru f 

cunoscut 
de atestare

va

tu- 
că

a-
Și

întreprinderea 
grement 
industrială 
rism face 
examenul
ghizilor-monitori 
vea loc în zilele de 2 
3 decembrie, Ia Poiana 
Brașov.

.... ------------------------ , lit ■ IHVL. .

netă a formației făgărășene : 
5—2. (M. Radu — coresp.).

PITEȘTI. Triunghiularul din 
localitate, Dinamo Brașov — Ra
pid Arad — C.S.M. Pitești, a fost 
dominat, cum era de așteptat, 
de echipa brașoveană, care a și 
Întrecut, fără dificultate, pe 
Rapid șl pe C.S.M. cu același 
concludent scor : 6—1. Cei mai 
buni dinamoviști au fost M. Dră- 
gălău (superușoară), S. Toplicea- 
nu (ușoară), C. Gotcă (mijlocie) 
șl M. Cioc (grea). Au surprins 
doar eșecurile cunoscutului ju
doka M. Notopol în ambele me
ciuri susținute ! Cu mult interes 
a fost așteptată partida C.S.M. 
— Rapid; Dar, dintre plteștenii 
aliniați de antrenorul A. Barbu 
pe tatami numai Gh. Drăgan (se- 
miușoară) și C. Smedescu (u- 
șoară) au reușit să-și întreacă 
adversarii. Rezultat final : 5—2
pentru Rapid.

CLASAMENTUL
1. Dinamo Buc.
2. Dinamo Bv.
3. Nitramonia
4. Constructorul
5. A.S.A. Tg. M.
6. Carpați Mîrșa
7. Politehnica Iași
8. I.E.F.S. Buc.

9—10. C.S.M. Pitești 
Rapid Arad

11. „U“ Cluj-Nap.
12. Olimpia Buc.

0
1
1
2
4
4
3
4
6

54- 4 
44- 9 
34-16
32- 9
27-26
22-32
15-23
18-24
18-34
18-34
10-31
14-39

2
2
2
0
0

nilor au 
ani) — ' 
774, Mani 
guru! Sc 
pasul cu 
877 pd. E 
I. Bice - 
T. R. 0 
ria Bucui 
Meci viu 
final echi 
fost mai ;
1 al reun 
nul Al. ( 
cifră ce 
noilor pis 
marcat C 
FELDMA? 
sul Orad 
poca 4953 
Tîrnăveni 
5737—5747 
păcălit pe 
speciale, ; 
tate astre 
învinse, a 
chipă din 
mari pun 
Iosif (V) 
— 1002 ! 
0 Pațrolu 
Flacara E 
0 Metalul 
mures 1 
(3V2-2V2). 
cîștigată i 
talurgiști, 
(833) cel 
De la mi 
Ordog — 
Iul 18, Ele
— coresp. 
Petrolul 
4423 (5—1). 
acum Gh. 
nr. 1 al cc 
De la pet 
popice le-a 
771. N. TE 
0 Rulmen 
structorul 
Un meci fi 
care gălățe 
ultima per. 
nul mondi 
fost cel m 
delor, reuș 
urmat în 
Radu cu 8 
mopicarl gi 
lebădă —
— 816. c.

CONCURS
4 LO

D
Sîmbătă . 

sporturilor 
dispută un 
care a lotu 
care se pr, 
mele intri 
indoor. Voi 
buni jucăto 
Segărceanu, 
Andrei Dîrz 
Liviu Mar 
Bucur.

TIMP EXCELENT, ÎNTRECERI

HI PIS M
Parcă pentru a ne face să re

gretăm și mal mult apropiata 
despărțire de hipodrom (anun
țată de organizatori pentru 16 
decembrie), reuniunea desfășura
tă duminică dimineață s-a situat, 
datorită notei de spectaculozitate 
oferită, printre cele mai reușite 
din acest an. Exceptînd prim.-- 
probă a zilei, --------
de ușor de modesta ____ , _____
alergărilor au oferit întreceri ex
trem de disputate, nici unul din
tre cîștigă tori neputîndu-se 
lăuda cu o victorie mai facilă. 
Harțag, minat cu multă convin
gere de V. Gheorghe, și-a ad
judecat la luptă hiturile premiu
lui Uranus, Săbădău a trebuit să 
fie serios „scuturat" de G. Cio- 
banu pentru a putea întrece pe 
Orfănica (galop pe potou), Sills- 
traru și Lapis au răspuns cu 
mult curaj solicitărilor lui I.R. 
Nicolae, întrccînd de puțin pe 
Jug și, respectiv, Hogar, iar In
dira, ajutată de condițiile handi
capului, dar și de forma exce
lentă în ...care se află, a repurtat 
cea de a 10-a victorie. REZUL
TATE TEHNICE : Cursa I : 1.
Solia (G. Popescu) rec. 1:52.9, 2. 
Dinia. Simplu 9, ordinea 15. 
Cursa a Il-a : 1. Coltana (G. Po
pescu) rec. 1:35.7, 2. Sabău. 
Jupan. Simplu 24, ordinea 7,

adjudecată destu^BM^K 
iesțâ Solia, restul

vent 119, o 
Cursa a III-z 
duță) rec. 
Simplu 5, or 
triplu cîștigă
IV- a : 1. Hai 
rec. 1:29,1, 2. 
ordinea 99, e
V- a : 1. Săbl
rec. 1:31,1, 2. 
Simplu 1,50, < 
c triplă'

'aru (]' 
. 2. Jt

Ju 10, or# 
iriplu cîșt 

triplă 7238. C 
Harțag (V. G 
2. Hpnoj^fift. 
17, event 58. < 
Hederic (Gv. 
2. Halogena, 3 
ordinea 38, ev 
plă 475. Curs 
(I. R. Nicolae 
gar, 3. Ostil.
13, event 44. t 
ordinea triplă 
1. Cornelia t 
1:33,4, 2. Săbii 
dinea 63, ever 
triac s-a ridi* 
16.155 lei șl s- 
provlzoriu).

Gh.

3.
e- LOTO

LA ZI, ÎN ACTIVITATEA BASCHETULUI •
0 După meciurile turneului 

desfășurat In szda A.S. Armata 
din Oradea, clasamentul Diviziei 
A .....................
tă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

JUCAȚ 
NUMERELE

se prezin-la baschet feminin 
astfel:
MOBILA S. M. 7 1 
Poli. CSȘ 2 Buc. 6 ! 
Voința Buc.
Voința Brașov 
„U** Cj.-Napoca 
Cri.șul 
Rapid
Univ. Timișoara 
Progresul Buc.

10. Carpați Sf. Gh. 7 0 7 353-529
11. Olimpia Buc.

0 Următoarele

10 și 13 Ianuarie 1980 la Bucu
rești, 18 și 20 ianuarie la Bra
șov (turneul final, cu 4 echipe).

2
1
1
3
3
2
2

5
5
5
4
4
4
4

633 392-393
615 324-395

527-464 
477-421 
445-407 
482-428 
482-444 
435-372 
460-409

606 335-450
turnee

12
11
11
11
11
10
10

9
7
7
6

vor 
avea loc între 22 și 25 noiembrie 
la Cluj-Napoca, 6 și 9 decembrie 
la Brașov, 14 și .16 decembrie la 
București (în loc de Alexandria),

0 Clasamentul campionatului 
național masculin, după 5 etape:

1. DINAMO Buc. 10 10 0 ---- -------
2. Steaua
3. C.S.U. Bv.
4. I.C.E D.
5. Farul
6. Rapid
7. C.S.U. Galați
8. „U“ Cj.-Nap.
9. Dinamo Or.

H>. Poli. CSȘ 2
11. Poli. Iași
12. C.S.U. Sibiu

0 Rezultate din

10 10 o
12
12
10
10
10

Agențiile Lot* 
tlnuă numai a 
letelor pentru I 
preș de mlerci» 
a.c. Numeroas® 
autoturisme și | 
regularitate la | 
tem, precum ș: 
tent de caf.e l 
rea de . niîine 3 
invitație de ai 
șansele. CINE I 
MIINE SE PC 
PRINTRE MARl

rina Constanța 99—64 (52—26), U- 
niversitatea Timișoara — Știința 
Petroșani 112—63 (57—31), Chimia
Craiova — Politehnica C.S.Ș. 2 
II București 104—72 (48—41), Uni
versitatea II Cluj-Napoca — Ra
pid II București 86—84 (40—42),
Automatica București — Comer
țul 11c. „Bolyal** Tg. Mureș 74—90 
(34—38), A.S Armata Bacău — 
Știința Ploiești 104—96 (50—53),
Corespondenți: O. Guțu, D. Bre- 
noiu, C. Crețu, Șt. Gurgui, M. 
Radu, N. Tokaoek, I. Iancu.

@ EchițJele feminine partici
pante la Divizia de tineret și-au 
Încheiat întrecerea din cadrul tu
rului. tn clasamente conduc, ne
învinse, echipele Centrul școlar 
de baschet București (seria I) și 
Clubul sportiv școlar Ploiești (se
ria a Il-a).

1020- 612 20 
962- 653 20 
997-1030 18
947-
748-
714-
749-
744-
637- 
763- 
788- 
684-

990 
742 
757 
791 
791 
833
815 
846 
893

4
5
6
6 
G
7
7
8

6 6
5 7
6
5
4

10- 4
4
3
3
2

_ -----.-------- — Divizia de ti
neret, masculin: Carpați 
rești — C.S.S. :-----
(40—23), Urbis București

10
10
10
10

. . Bucu-
Satu Mare 104—43

Ma-

CIȘTIGURILE I
NOEXPRES DI?
1979

Categoria 2 : I
a 31.169 lei și 1
7.792 lei ; Catofl
4.743 lei ; Catca



G. MlllilȘ
ACCENT PE EDUCAȚIE

3

ters : Ivan (56 
ru (46 ani) — 
i — 811. Sin- 

ani) a ținut 
irii, obținînd 
ța s-au impus: 
. Voicu — 853. 
Sinaia — Glo- 
-4967 (3%—2%). 
. revenit în 
eștene, care a 

Jucătorul nr.
>st bucureștea-
— 872 pd - 
intă recordul

gazde s-a re-
— 870 p.d. V. 
sp. © Progre- 
dnța Cluj-Na- 
1) ® Chimica 
a Tg. Mureș 
zdele iar s-au 
>r cu piste... 
e obțin rezul- 
au mai fost 
de către o e- 
ș). Cele mai
aparținut lui 
Grama (C) 

coresp.

I
I
I
I
I
I
I

J-3)
Electro- 

5003—4965 
echilibrată, 
către me-
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TREI SURPRIZE SI* 
„TEMPOUL MULȚESCU" 

Șl UN NOU TANDEM

POVESTEA LOR...
„BÂTRÎNII STUDENȚI" 

DIN TIMIȘOARA

Un deziderat, o necesitate

de
avut în Torok 
ormă popicar, 
a evidențiat 
goale : Meta- 

î 19. I. VLAD
Constanța — 

npina 4620— 
fiecare joc șl 

a fost omul 
lor cu 831 pd. 
le mai multe
N. Oancea — 

IU — coresp. 
?ov — Con- 
15—4788 (4—2). 
u disputat, în 
rndus pîriă la 
15 p. Campio-
Tismănar, a 

icător al gaz- 
p. El a fost 
it“ de Pavel 
21 mal buni 
j fost C^jar 
urel Chirilă
- coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I

verificare
I

NATIONAL I

Două însemnări din carnetul 
cronicarului, după jocul F.C. 
Scornicești — Dinamo.

1. PROBLEMA MULȚESCU. Un 
nou joc bun, după cel de la 
Frankfurt, unde, așa cum susțin 
dinamoviștii, a fost singurul om 
din atac care a contat în mo
mentele de respirație. Duminică, 
la Scornicești, 
singurul 
pentru 
prafețel de joc nu 
Departe, tir." i: 
privirile celor legați, într-un fel 
sau altul, de selecție, Mulțescu 
a apărut sporadic în echipa na
țională. El a fost încercat în 
„turneul francez44 din 1977, cînd 
a pierdut, oarecum, barajul cu 
mal iutele Bălăci și mai agre
sivul Boloni, apoi a lipsit multă 
vreme, pentru a reveni în echi
pa națională odată cu reapari
ția în Capitală. Angelo Nlculescu 
este de părere că plusul din ul
tima vreme al lui Mulțescu se 
datorează unei mai bune pregă
tiri fizice. în orice caz, Mulțes
cu este un lider în joc, astfel 
încît prezența lui în echipa na
țională poate fi concepută doar 
în măsura în care se stabilește 
un acord între ansamblul tactic 
și tempo-ul Mulțescu, un jucător 
care poate reprezenta foarte pu
țin dar și FOARTE McJLT, ceea 
ce nu depinde doar de el.

2. SOLUȚIA ANESCU. Antre
norul echipei oltene, primind în 
lotul său cîțiva ' “ ’
printre care vîrful 
considerat util să-l 
Șoarece pe post de 
tru a-1 face Ioc, în 
de atac, celui nou 
ția s-a dovedit, însă, simplistă, 
deoarece noul vîrf, așteptînd pe 
sus toate mingile, a modificat 
desenul tactic al echipei, iar 11- 
bero-ul Șoarece a făcut să scadă 
combativitatea liniei de fund. A 
fost suficient ca, într-un moment 
greu, Șoarece să fie împins în 
față, pentru ca F.C. Scornicești 
să descopere că un jucător de 
detentă (Pițurcă) poate colabora 
cu un vîrf subtil, înzestrat și cu 
un mare instinct al porții (Șoa
rece). Așa se face că doi jucă
tori care păreau de neconciliat 
tactic, au demonstrat că pot să 
se pună reciproc în valoare.

. . Mulțescu a fost 
jucător de pe teren 

care neregularitățile su- 
71 ri au contat,
timp de cîțiva ani, de

jucători noi, 
Pițurcă, a 

retragă pe 
libero, pen- 

centrul liniei 
venit. Solu-

Cînd, la 12 august, Politehnica 
Timișoara pășea în actualul cam
pionat înregistrînd o victorie în 
deplasare (3—1 la Galați cu 
F.C.M.) suporterii Iul „Poli*4 în
trezăreau o comportare bună a 
echipei lor favorite, conformă cu 
valoarea lotului de jucători dis
ponibili. Treptat, însă, capacita
tea de joc a timișorenilor a scă
zut, ei fiind puși acum în neplă
cuta situație de a ajunge la —2 
în clasamentul adevărului, pler- 
zînd ultimele două partide susți
nute pe teren propriu. Și în me
ciul cu F.C. Argeș și în acela 
cu Steaua, cauzele înfrîngerii au 
fost cam aceleași : 1. PREGĂTI
RE FIZICA INSUFICIENTA, ceea 
ce a făcut ca ritmul de joc să 
fie foarte lent, mai ales în zona 
de finalizare, acolo 
larea acțiunilor 
facă cu maximă 
explică predilecția 
pentru un joc cu 
se laterale, fără ________ ____
tale, întîrzieri care permit funda
șilor adverși să se replieze la 
timp, să-și ia măsuri de orga
nizare a defensivei. în meciul cu 
Steaua, Dembrovschi, coordona
torul de joc al studenților, s-a 
văzut obligat de fiecare dată să 
„întoarcă44 acțiunea pentru că 
nimeni dintre coechipieri nu era 
demarcat corespunzător. 2. DI
SENSIUNI ÎN CADRUL LOTULUI, 
neînțelegeri care au șubrezit mo
ralul jucătorilor și au creat o 
stare de nervozitate exagerată, 
care, duminică, a culminat cu 
eliminarea lui Mehedințu. 3. AN
TRENAMENTUL INVIZIBIL a de
venit problema nr. 1 a Iul 
„Poli44. Marea majoritatea a ju
cătorilor duc o viață sportivă 
dezordonată. Din aceste motive 
ei se prezintă vlăguiți la antre
namente, execută procedeele teh
nice anevoie, pe fondul unei 
stări de oboseală accentuată. De 
aici, așa cum s-a văzut și în 
meciul cu Steaua, și jocul bă- 
trînesc, lipsit de combativitate, 
fără valențe ofensive, comporta
re care, pe bună dreptate, îl 
nemulțumește pe iubitorii fotba
lului din Timișoara.

unde deru- 
trebuie să se 

viteză. Așa se 
timișorenilor 

numeroase pa- 
angajări fron-

Gheorghe NERTEA

S-a spus și s-a scris adeseori: 
pregătii ea moral-volitivă a fot
baliștilor noștri lasă de dorit, ea 
trebuie să se îmbunătățească con
siderabil ; trebuie să se acorde 
o mai mare importanță educației 
jucătorilor. Acesle concluzii ver
bale și scrise nu au crescut din 
apa mării. Ci la semnalele reali
tății. Din fapte. Fapte nesportive. 
Meciuri stricate. Rezultate ra
tate etc.

înaintea performanței sportive 
propriu-zise urmărite, o mare în
semnătate o are — se știe — 
rolul multilateral al pregătirii 
sportivilor, pregătire care are în 
vedere FORMAREA OMULUI, a 
omului nou, armonios clădit nu 
numai fizic, ci și moral, 
structura lui adînc umană, 
tățenească. Apoi, se știe bine că 
nici performanța sportivă supe
rioară nu poate fi atinsă fără 
caractere puternice, cu oameni 
lipsiți de forță morală.

Aspirant de multă vreme la 
afirmare internațională, fotbalul 
nostru a pus ani la rînd accen
tul pe pregătirea fizică, iar în 
ultimul timp acest accent a fost 
mutat pe pregătirea tehnică. Deși 
a fost mereu amintit, accentul 
care trebuia pus și pe pregăti
rea psihică, pe problemele de 
voință, de educație nu a fost 
pus — în fapt — nici de clu
buri, nici de federație. Că forța 
de caracter și educația sînt cel 
puțin la fel de importante ca și 
lovirea mingii cu ristul exterior 
sau ca șl pasa fără preluare 
ne-o dovedesc în chip grăitor 
și cele două meciuri ale echipei 
Steaua cu F.C. Nantes. Deși au 
jucat foarte bine majoritatea tim
pului la Nantes, fotbaliștii ste- 
liști nu au avut totuși, în final, 
forța morală să păstreze o vic
torie (conduceau cu 2—1) pe care 
o meritau judecind după evolu
ția lor tehnică superioară de 
ansamblu, un ansamblu în care 
M. Răducanu și Dumitru au 
strălucit. Veniți la București, zi
ariștii ‘ ‘
Nantes doar două echipe străi
ne au mai lăsat de-a lungul a- 
nilor o impresie la fel de puter
nică : Glasgow Rangers și Parti
zan Belgrad. Din păcate, în po
fida irîipresiei excelente lăsate, 
Steaua a pierdut...

Terenul pierdut 
tea să fie însă 
București. Steaua 
ducerea cu 1—0

în
ce-

francezi spuneau că la

la Nantes pu- 
recîștigat la 
a și luat con- 

_ _ și se îndrepta
firesc și absolut legitim spre tu-

ii
ică, în Sala 
exandria, se 

de verif i- 
nal de tenis 
pentru pri- 

iternaționale 
pa cei mai 
ară : Florin 
u Hărădău, 
an Marcu,

Laurențiu

I
I
I

loan CHIRUL

SURPRIZĂ 
LA TÎRGOVIȘTE ? 

NUMAI ÎN APARENȚĂ

rul III. Pe acest traseu mult 
dorit de echipa Steaua, de foar
te numeroșii simpatizanți ai u- 
nui ,,11“ valoros care face e- 
forturi și năzuiește să ajungă de 
clasă euîopeană, de toți iubito
rii fotbalului românesc, pe acest 
traseu deci a intervenit o... pro
blemă de educație. O nerezol
vată problemă de educație în 
cazul unui fotbalist altminteri 
talentat, dar recidivist, din pă
cate, în manifestări nesportive în 
campionatul nostru. Iar nerezol
vata problemă de educație a dat 
peste cap meciul, a dat peste 
cap calificarea. Stoica a adus și 
înainte destule prejudicii echipei 
sale, dar nici el, nici antrenorii 
lui n-au învățat nimic 
măsurile luate în cazul

din 
lui.

forțăPentru că nu aveau 
convingere. Forță ■' 
Dovadă este faptul
— consecvent — pe
greșit. Ultimul act 
lui Stoica ,a spart _____
întreagă echipă care lupta 
toate forțele pentru a obține per
formanța mult dorită a califi
cării a fost zdruncinată (și dă- 
rîmată) moralmente de elimina
rea lui Stoica. „Pe vremea mea
— ne spunea zilele trecute Ște
fan Covaci — noi, coechipierii 
lui, l-am fi tras o mamă de bă
taie lui Stoica să ne pomenească, 
pentru că el ne-ar fi ““ 
mai mare rău 
săi44. Reflecție 
trăiește de 50______
înțelegem din mărturi 
Ștefan Covaci revolta ______  _
unui om de suflet care a suferit, 
ca și noi, pentru meciul stricat 
miercuri de Stoica. Firește, „ma
ma de bătaie44 nu mai este astăzi 
la modă — n-ar aplica-o, acum, 
sîntem siguri, nici ștefan Co
vaci —, astăzi există munca de 
educație care are însă o singură 
mare obligație : să fie cu ade
vărat muncă de educație !

Cine răspunde de deznodămîn- 
tul anormal de miercuri, de pe 
stadionul Steaua, cine răspunde 
față de sutele de mii de oameni 
care așteptau cu speranțe și cu 
încredere evoluția logică, nor
mală a Stelei ? Munca unei e- 
chipe și speranțele atîtor iubi
tori ai fotbalului au fost mătu
rate de ceea ce cluburile noastre 
și federația de specialitate se

de
de educație, 
că a mers 

același drum 
nesportiv al 
ulciorul. O

cu

nouă, 
a unui 
de ani

făcut cel 
colegilor 

om care 
în fotbal, 

’isirea lui 
i sinceră a

preocupă încă 
DE PARTEA 
nu ne amăgim, 
niciodată fotbal 
tori mici de 
tori fără o

...Și dacă 
de curînd 
comparație, 
meciul lor 
Galilor, am   __
acel meci ni s-a umplut pieptul 
de mîndrie privind patriotismul 
cu care au luptat rugbyștii noș
tri la Cardiff pentru culorile 
României. La Cardiff s-a jucat, 
socotim, ’
pentru toți sportivii 
mal ales 
meci cu 
angajare 
să lupte 
noștri — o 
pînă la capăt, __ ______
picătură de energie. Deși au fost 
învinși, în _ ’ 
fost mîndri 
pentru înalta lor ținută morală, 
umană, cetățenească. 
Am pomenit și un 
articolul amintit, pe 
bystului stelist Marin 
puteam să pomenim 
turor jucătorilor din ___ .
autor (în luptă cu 3 adversari) 
al unui eseu antologic, la care, 
privindu-1 la televizor, am sărit 
în sus și ne-am îmbrățișat fami
lia și prietenii... O notă de ziar 
a unui anonim (în toată puterea 
cuvîntului) ne 
articolul nostru 
scris așa „ca 
treabă44, Marin 
tul fiind șl el _________
fotbalistul Stoica) într-un 
desfășurat mai demult.

necorespunzător : 
EDUCATIVA. Să 
nu vom avea 
mare cu jucă-

caracter, cu jucă- 
mare forță morală, 
într-un articol 

ne-am referit,
la rugbyști și 
memorabil cu 
făcut-o pentru că în

scris 
prin 

la 
Țara

un meci de referință 
7 . " ” noștri și
pentru fotbaliști, un 
o atitudine și cu o 

exemplare. Așa trebuie 
întotdeauna sportivii 
gîndim și astăzi —, 

pînă la ultima

cele din urmă, am 
de rugbyștii noștri 

patriotică*, 
nume in 
cel al rug- 
Ionescu — 

numele tu- 
echipă ! —,

atrage atenția că 
precedent a fost 

să ne aflăm în 
lonescu rugbys- 
nesportiv (ca și 
‘ ' meci

___  _______ Asta a 
înțeles autorul notei din articolul 
nostru !?!... Mărturisim că nu 
cunoșteam episodul incriminat și 
că l-am judecat pe Marin Iones- 
cu numai după extraordinarul 
său meci de la Cardiff și după 
vorbele frumoase auzite "despre 
el, cum mărturisim că despre 
problema educației și a pregăti
rii moral-volitive a fotbaliștilor 
noștri vom mai scrie și in vii
tor, vom mai scrie nu ca să ne 
aflăm în treabă, ci tocmai pen
tru că avem convingerea că a 
scrie despre asemenea lucruri 
este chiar treaba noastră, o trea
bă importantă, de răspundere, a 
oricărui gazetar sportiv comunist.

Marius POPESCU

ETAPA A XII-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA I

Ceahlăul Piatra Neamț — Ce
tatea Tg. Neamț 4—0 (1—0), Fo
resta Fălticeni — Metalul Boto
șani 2—0 (1—0), Doma Vatra
Dornei — Cimentul Bicaz 1—0 
(0—0), A.S.A. Cîmpulung Moldo
venesc — I.M. Piatra Neamț 1—0 
(0—0), Danubiana Roman — A- 
vîntul Frasin 0—2 (0—1), Crista
lul Dorohoi — Celuloza Piatra 
Neamț 2—0 (1—0), Zimbrul Su
ceava — Laminorul Roman 2—1 
(1—0), Șiretul Bucecea 
Iul Rădăuți 3—1 (3—0).

Pe primele locuri în 
după etapa a XII-a: 
IILAUL P. NEAMȚ 18
2. Foresta Fălticeni 17 _ ,
3. Avîntul Frasin 15 p (24—9)... 
pe ultimele: 14. Cimentul Bicaz 
9 p (15—21), 15. Doma V. Dornei 
9 p (18—31), 16. Danubiana Ro
man 7 p (12—27).

seria a n-a
C.S.M. Borzești — Hușana Huși 

3—0 (0—0), Constructorul Iași — 
Rulmentul Bîrlad 2—1 (1—0), Le- 
tea Bacău — Minerul Comănești 
2—2 (1—1), Luceafărul Adj ud —
Nicolina Iași 4—2 (2—0), Relonul 
Săvineștl Roznov — Partizanul 
Bacău 2—2 (0—2), C.F.R. Pașcani 
— Constructorul Vaslui 3—0 (2—0), 
DEMAR Mărășești — Petrolul 
Moinești 1—0 (0—0), Textila Bu- 
huși — A.S.A. Iași 4—0 (3—0).

Pe primele locuri: 1. C.S.M.
BORZEȘTI 20 p (26—6), 2. Con
structorul lași 16 p (30—13), 3. 
C.F.R. Pașcani 16 p (21—7)... pe 

---------------- ----------- ‘ ’ ’ 7
7 
P

ța București 1—0 (0—0), FEROM
Urziceni — Viitorul Chirnogi 4—0 
(1—0), Electronica București — 
Automecanica București 2—0 
(1—0), I.C.S.I.M. București — 
T.M. București 1—0 (1—0), Aba
torul București — Ș.N. Oltenița 
1—1 (1—1), Sirena București —
Flacăra roșie București 1—0 
(0—0), Danubiana București — 
Automatica București 1—0 (0—0), 
Dunărea Călărași — Luceafărul 
București 1—1 (1—0), Vîscoza
București n-a jucat.

Pe primele locuri: ____
REA CALARAȘI 19 p (23—8), 
Sirena București 16 p (19—8), 3. 
------------------ ~ 16 p 

București

Victoria Călan 2—0 (0—0), Meta
lul Bocșa — C.P.L. Caransebeș
2— 0 (1—0), Știința Petroșani —
Minerul Deva 2—3 (1—2), Explo
rări Deva — Minerul Oravița 
1—0 (1—0), Minerul Ghelar —
Gloria Reșița 5—0 (3—0), Lami
norul Nădrag — C.F.R. Simeria
3— 2 (3—1).

Pe primele locuri: 1. VULTURII 
LUGOJ 17 p (23—11), 2.
Timișoara 16 p (18—9), 3. Mine
rul Deva 15 p (25—112... pe ulti” 

P

Mare 0—0, Minerul Băiuț — Lă- 
pușul Tg. Lăpuș 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. VICTORIA 
CĂREI 21 p (23—7), 2. Minerul
Baia sprle 16 p (33—16), 3. C.I.L. 
Sighet 14 p (25—12), 4. Oașul Ne
grești 14 p (16—16)... pe ultimele:
15. Foresta Bistrița 8 p (8—24),
16. CUPROM Baia Mare 6 p 
(18—25).

SERIA A Xl-a
Faianța Sighișoara — Metalul 

Alud 1—3 (1—1), I.P.A. Sibiu —
C.P.L. Sebeș 4—1 (1—0), Sticla
Arieșul Turda — IMIX Agnita 
3—0 (3—0), Avîntul Reghin —
Construcții Sibiu 1—1 (1—0),'
C.I.L. Blaj — Automecanica Me
diaș 2—1 (0—1), Metalul Copșa
Mică — Oțelul Reghin 5—0 (3—0), 
Vitrometan Mediaș — Metalul 
Sighișoara 1—0 (1—2), Mureșul
Luduș — Sticla Tirnăveni 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri: 
LUL AIUD 
Turda 17 p 
ghișoara 15 
Copșa Mică 
timele: 15. 
(12—25), 16.
2 p (6—30).

SERIA A XII-a
Progresul Odorheiu Secuiesc — 

Carpați Covasna 7—0 (2—0), Uti
lajul Făgăraș — Mobila Măgura 
Codlea " ~ 
șov — 
Metalul 
Baraolt 
lan — 
(0—0), Metrom Brașov — 
rul Miercurea Ciuc _2—0 
Mureșul Toplița

1.

3.
Duminică, înaintea meciului de 

la Tîrgoviște, doi spectatori se 
amuzau, făcînd licitație, pe sea
ma numărului de goluri ce urma 
să le înscrie echipa gazdă. Și, 
pînă să înceapă jocul, se căzuse 
de acord asupra cifrei cinci, jus
tificată, după părerea ambilor, 
astfel : C.S. Tîrgoviște are 14 
puncte, Olimpia 7, deci jumăta
te ; C.S.T. a marcat 18 goluri 
pînă acum, Olimpia 9, adică din 
nou pe jumătate ; C.S.T. a pri
mit doar 13 goluri, în timp ce 
Olimpia 23, aproape dublu, așa- 
■**“ Se mai adăuga, bineînțeles, 

' _1 terenului ; se mai adu- 
______ sprijin faptul că Dinamo 
însăși nu scăpase la Tîrgoviște 
fără trei goluri. Și mal erau încă 
multe 
că nu 
limpia. 
speriat 
mai fi

Pe teren, însă, lucrurile au 
stat cu totul altfel. Sătmărenii 

Jucat, în ansamblu, bine, au 
acționat 6* ^hat, calm și efica- 

J ce. Ei au alcătuit cu adevărat 
o echipă pe care nimeni n-ar fi I putut s-o identifice, după presta
ția sa fotbalistică, cu deținătoa
rea „lanternei roșii“. De partea 
cealaltă, tîrgoviștcnii, evident in
fatuați și superficiali, s-au între
cut în greșeli de tot felul 
la pase 
togol

I
I

icr/kf I
Idar. Se 

avantajul 
cea în s] c* el 1 •

triplă 534. 
lira (D. To- 
:. Cavarna.

event 63, 
s. Cursa a .

Gheorghe) I 
. Simplu 6, | 
. Cursa a

I
-------- a 
. Ciobanu), 
3. Hebreea. 
6, event 16, 
sa a Vl-a : 
•lae), rec. 
Strungăr ‘' 
?hisă, ev 
168, ordinea 
Vll-a : 1.
rec. 1:28,1, 

», ordinea 
VHI-a
rec. 1:28,5, 

. Simplu 4. 
>rdinea tri- 
-a : Lapis 
29,4, 2. Ho- 
L ordinea 
îtigător 527, 
sa a X-a : 
îase) rec. 
iplu 3, or- 
ariul aus- 
3uma de 
. (Rezultat

1.

A.S.A.

Meta-
clasament,

Io CEA- 
P (25-9), 
P (21—7),

1. DUNA-
2.

TehnometaJ București
(18—11), 4. Electronica _____
16 p (12—6), 5. Voința București
16 p (18—14)... pe ultimele: 14—15.

4.

3.
C.F.R.

mele: 15. Victoria Căi an 9 p 
(13—14), 16 Știința Petroșani 7 p 
(1Ș—28).

SERIA A IX-a
Victoria Elcond Zalău

Arad 2—1 (1—0), Rapid Arad — 
Minerul Suncuiuș 4—1 (2—0), Re
colta Salonta — Armătura Zalău

15.

C.F.R.

DRESCU

argumente pe care noroc 
le-au auzit cei de la O- 
Altfel, cine știe, s-ar fi 
într-atît încît nici n-ar 

intrat în teren...

I
I alocuri, 

ciplinel 
față de 
ții, pînZ

I
I

r__T_____  __ de
la adversar, pînă la au- 

— comportîndu-se, pe 
penibil sub raportul dis- 
tactice și a respectului 

___ public. în aceste condi- 
T_, pînă la urmă, gazdele n-au 
mai dat nici cinci, nici patru, 
nici trei goluri, ci... două puncte 
mari din 
puncte care 
cam scump 
natului.

zestrea proprie. Două 
ar putea să le coste 
la scadența campio-

Mihai IONESCU

3»

WSPORT INFORMEAZĂ
1» 
LATE ! IA LOZ ÎN PLIC

-^.yiCtOrht Car®i “ ,a prima înfrîngere • Luptă strînsă în fruntea 
seriilor a in-a și a IV-a • Dunărea Călărași conduce în seria ,.bucu- 
reșteană** • Scorul etapei : Amonil Slobozia - Granitul Babadag 
8—0 • „Duel** pasionant între Progresul Odorhei și Oltul Sf. Gheor
ghe pentru șefia seriei a Xll-a a Derbyul bănățean, Vulturii Lugoj 
— C.F.R. Timișoara, s-a încheiat nedecis : 0—0.

Automecanica București 8 
(13—21), Danubiana București 
(7—15), 16. Vîscoza București 
(12—21).

P 
P 
P

SERIA A
Roșiori —
(1—0), Sportul muncito-

Petrolul Videle

VI-a
Cimentul Fl-

port con- 
azarea bi-

Pronoex- 
noiembrie 
itiguri în 
aținute cu 
ractiv șiș
ul consis- 
ză trage- 
2 o bună 
ca și dv.

ASTAZI, 
NUMĂRĂ 
IGATORI!

Z¥/7F77rt577A'F 
c/sr/a/e/A/

BANI
AUTOTURISME^
tHJOWlA . 
lozpuc!

ultimele: 14. Rulmentul Bîrlad 
p (9—16), 15. Petrolul Moinești 
p (6—15), 16. A.S.A. Iași 4
(7-29).

SERIA A m-a
Carpați Sinaia — C.S.U. Galați 

2—0 (1—0), Oțelul Galați — Olim
pia Rm. Sărat 2—1 (1—0), Ca-
raimanul Bușteni — Petrolul 
Berea 1—0 (0—0), Petrolul Băicoi
— Prahova Ploiești 1—1 (1—0),
Dinamo Focșani — Victoria Te
cuci 2—0 (0—0), Foresta Gugești
— Chimia Buzău 5—0 (3—0), Car
pați Nehoiu — Ancora - • •• 
0—1 (0—1), Chimia Brazi — 
Săhăteni 6—1 (3—0).

Pe primele locuri; 1. 
GALAȚI 16 p (24—10), 2. 
va Ploiești 16 p (19—8), 3. Oțelul 
Galați 16 p (19—18)... pe ultimele:
15. Petrolul Băicoi 6 p (9—21),
16. Chimia Buzău 6 p (13—34).

SERIA A IV-a
Cernavodă

1—1

16. A.S.A.

Galați
F.N.C.

c.s.u.
Praho-

RII PRO- 
JIEMBRIE

1005 lei ; Categoria 5 : 142,00 a
384 lei ; Categoria 6 : 5.003,75 a 
40 lei ; Categoria 7 : 135,50 a 200 
lei; Categoria 8 : 2.504,25 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 233.321 
lei.

Cîștigul de 31.169 Iei de la Ca
tegoria 2, jucat 100%, a fost ob
ținut de ALEXANDRINA MATEI, 
din București.

Șoimii 
Medgidia 
Țăndărei 
(0—0), Marina Mangalia 
greșul Isaccea 2—1 (2—1), Dacia 
Unirea Brăila ”
1—1 (1—0), Pescărușul Tulcea —
Unirea Eforie 6—1 (2—1), Chim- 
pex Constanța — Voința 
stanța 1—1 (0—1), Amonil
bozia — Granitul Babadag 
(2—0), Electrica Constanța — Ra
pid Fetești 3—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. AMONIL 
SLOBOZIA 17 p (38—13), 2. I.M.U. 
Medgidia 17 p (24—9), 3. Marina 
Mangalia 17 p (21—15)... pe ulti- 

P 
P 
4

I.M.U.
(1—1), Victoria 

Ș.N. Brăila 4—2 
Pro-

Chimia Brăila

Con- 
Slo- 
8—0

1.

3.

mele: 14. Progresul Isaccea 6 
(14—25), 15. Unirea Eforie 6
(12—30), 16. Granitul Babadag
p (6—32).

SERIA A V-a
Tehnometal București Voin-

ROVA 
eni 3—0 
resc Caracal _______ _____
1—0 (1—0), Electrodul Slatina — 
Petrolul Tîrgoviște 4—0 (2—0), E- 
lectronistul Curtea de Argeș — 
Metalul Mija 0—0, ___ '
Pitești — Progresul Pucioasa 
(0—2), Dinamo Zimnicea — 
colta Stoicănești 1—0 (0—0), 
rolul Bolintin — I.O.B. Balș 
(1—1), Progresul Corabia — 
cia Pitești 1—0 (1—0).

Meciul Progresul Corabia 
Metalul Mija, din etapa a Xl-a, 
întrerupt în min. 42, la 0—0, s-a 
omologat cu 3—0 în favoarea e- 
chipei Metalul. -

Pe primele locuri: 1. ROVA
ROȘIORI 17 p (22—8), 2. Metalul 
Mija 17 p (20—11), 3. Progresul 
Pucioasa 15 p (22—10), 4. Dacia 
Pitești 15 p (24—13)... pe ultimele: 
15. I.O.B. Balș 8 p (14—22), 16. 
Constructorul Pitești 6 p (10—19).

SERIA A VII-a
Progresul Băilești — Diema 

Orșova 1—1 (0—0), Metalurgistul
Sadu — Metalul Rovinari 2—0 
(1—0), C.S.M Drobeta Tr. Seve
rin — Dunărea Calafat 2—0 (2—0), 
Chimistul Rm. Vîlcea — Gloria 
Strehaia 1—0 (1—0), Minerul Mo- 
tru — Unirea Drobeta Tr. Seve
rin 5—0 (3—0), Lotru Brezoi —
Minerul Lupeni 0—1 (0—0), Elec- 
troputere Craiova — Unirea Dră
gășani 2—0 (0—0), Constructorul
Craiova — C.F.R. Craiova 2—2 
(1—2).

Pe primele 
ORȘOVA 16 
rul Motru 15 
Drobeta Tr. 
pe ultimele: 
‘ p (9—15), 1

P (7—21), ' 
(11—30).

SERIA
Vulturii textila Lugoj — C.F.R. 

Timișoara 0—0, ' Electromotor Ti
mișoara — Minerul Vulcan 1—0 
(0—0), Metalul Oțelu Roșu —

8
8 
P

Constructorul
2—2
Re- 
Pe- 
3—1 
Da-

locuri: 1. 
p (21—12), 

i d (38—13), 
Sev. *“ 
14.

15.
16

16.

DIERNA
2. Mine-
3. C.S.M. 
(22—11)... 
Rovin.ari

15 p
Metalul

Unirea Drăgășani 
Gloria Strehaia 7

A VIII-a

0—2 (0—1), Alumina Oradea —
Unirea Tomnatic 2—1 (1—0), Vic
toria Ineu — Unirea Sînnicolau 
5—0 (2—0), Oțelul Or. dr. Petru 
Groza — Bihoreana Marghita 2—1 
(1—0), Unirea Dej — Tricolorul 
Beiuș 3—1 (2—0), Construcții E-
lectrometal Cluj-Napoca — 
ța Oradea 4—2 (2—2).

Pe primele locuri:
STRUCTII CLUJ-NAPOCA

Voin-

1. CON- 
______ T_ 17 P 
(19—7), 2. C.F.R. Arad 16 p (16—6), 
‘ Unirea Dej 16 p (25—16)... pe

Oradea 7 
Suncuiuș

3. _ . . .
ultimele: 15. Alumina 
p (8—15), 16. Minerul
6 p (10—24).

SERIA A X-a
Silvicultorul Maieru - 

Cărei 3—1 (0—0), Minerul 
Minerul Ilba-Seini 0—0, 
Sîngeorz. Băi — Oașul _ .
2—0 (0—0), Minerul Rodna —
Bradul Vișeu 0—1 (0—1), CU
PROM Baia Mare — Minerul Ba
ia Sprie 1—2 (0—1), C.I.L. Sighet 
— Foresta Bistrița 5—0 (2—0),
Metalul Cărei — Simared Baia

15.

Victoria 
Băița — 

Hebe 
Negrești

1. META-
18 p (30—9), 2. Sticla 
(23—8), 3. Metalul Si- 
p (21—9), 4. Metalul
15 p (19—8)... pe ul- 

Construefii Sibiu 8 p 
Faianța Sighișoara

2—0 (0—0), Carpați Bra-
C.S.U. Brașov 2—0 (1—0)» 
Tg. Secuiesc — Minerul 
2—0 (2—0). Minerul Bă-

Oltul Sf Gheorghe 0—1 
~ Tracto-

  . (2-0), 
_____— Torpedo Zăr- 
nești 2—1 (0—0), Precizia Săcele
— Chimia Or. Viei oria 0—0.

Pe primele locuri: 1. PROGRE
SUL ODORHEI 17 p (24—3), 2.
Oltul Sf. Gheorghe 17 p (19—10),
3. Precizia Săcele 15 p (15—10),’
4. Minerul Bălan 15 p (15—14)... 
pe ultimele: 14. Minerul Baraolt 
8 p (8—16), 15. C.S.U. Brașov 8 p 
(12—21), 16. Carpați Covasna 7 p 
(5-27).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ROMANIA — CIPRU, PE 

STADIONUL DINAMO. E( 
noastră națională va susține 
minică ultima partidă din- cadrul 
preliminariilor Campionatului E- 
uropei. Acest mecV, cu selecțio
nata Ciprului, va avea 
stadionul Dinamo din 
și va începe la ora 14.
• DOUA ETAPE DIN

IN DECEMBRIE. -------
ultima a turului, 
mată pentru ziua 
brie, dar sezonul 
va continua pînă 
brie. în acest interval de 
au fost programate două etape 
din retur — care se vor disputa 
la 2 și 5 decembrie — și o etapă 
din Cupa României — la 9 de
cembrie — în care intră în com
petiție și echipele din Divizia A.

® BILETELE PENTRU MECIUL 
Dinamo — F.C. Baia Mare, 
derby-ul etapei a 15-a a cam-

loc pe
Capitală

RETUR, 
a 17-a, 
progra- 
noiem-

Etapa
este 

de 25 
competition al 
la 9 decem- 

timp

pionatului, programat mîine, s-au 
pus în vînzare la casele obișnui
te. Tot la aceste case se găsesc 
de vînzare biletele de intrare la 
meciul Steaua — C.S. Tîrgoviște, 
care se joacă' miercuri pe sta
dionul din bd. Ghencea.

@ DR. C. RADULESCU — DIN 
NOU LA C.F.R. CLUJ-NAPOCA. 
De pregătirile divizionarei ,,B‘* 
C.F.R. Cluj-Napoca răspunde în 
prezent dr. C. Rădulescu.

0 UN FESTIVAL MINIFOT- 
BALISTTC LA PITEȘTI. Sala 
sporturilor din Pitești va găzdui 
duminică primul turneu de mini- 
fotbhl al sezonului, organizat de 
clubul F.C. Argeș. Au fost in
vitate să participe echipele clu
burilor Petrolul Ploiești și Pro
gresul Vulcan, bineînțeles alături 
de formațiile clubului organiza
tor. Meciurile se vor juca non
stop, la trei categorii de vîrstă: 
12, 13 și 14 ani.



ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
i.

EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
(Urmare din pag D

ne de partid, consiliilor unice 
agroindustriale sarcina de a 
lua măsuri terme pentru inten
sificarea producției de legume 
în profil teritorial, astfel ca 
fiecare județ să-și asigure ne
cesarul pentru consumul pro
priu. Trebuie acționat pentru 
creșterea suprafețelor însămîn- 
țate cu legume timpurii, asigu
rarea necesarului de răsaduri, 
extinderea suprafețelor în so
larii, crearea de secții de me
canizare. stimularea retribuirii 
mecanizatorilor prin generali
zarea acordului global, intensi
ficarea acțiunilor de cooperare 
și asociere între unitățile de 
stat și cooperativele agricole 
de producție, atragerea și co
interesarea gospodăriilor popu
lației la creșterea și diversifi
carea producției legumicole.

în continuare. Comitetul Po
litie Executiv a analizat rapor
tul cu privire la îmbunătățirea 
condițiilor de mecanizare a lu
crărilor la principalele culturi 
agricole. Comitetul Politic Exe
cutiv a trasat sarcină organelor 
de partid si de stat să ia mă
suri pentru reducerea perioa
dei de recoltare a culturilor de 
grîu, floarca-soarclui, soia, o- 
rez și porumb. La cultura po
rumbului, recoltarea urmează a 
ti făcută cu noul tip de com
bină. modernizată pe baza îm
bunătățirilor indicate de secreta
rul general al partidului cu 
prilejul vizitelor de lucru în 
județele Timiș și Ilfov, precum 
și cu noua combină autopro
pulsată aflată în construcție.

S-au indicat, de asemenea, 
măsuri vizind îmbunătățirea 
dotării cu mijloace mecanizate 
a lucrărilor de arături de vară, 
a celor din zootehnie și horti
cultura, precum și înființarea 
unor secții de mecanizare în 
zonele necoopcrativizate. De a- 
semenea. s-a indicat să se ur
genteze dotarea întreprinderi
lor de specialitate cu mașini 
necesare întreținerii, exploată
rii și completării lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare.

ț’inînd seama de condițiile 
create prin organizarea asola- 
mentelor în sole mari, s-a in
dicat, pe baza sarcinilor trasate 
de secretarul general al parti
dului, ca activitatea sectorului 
unic de mecanizare să se des
fășoare in formații mari de 
mecanizatori, conduse de ingi
neri. Acestea vor avea un po
tențial ridicat de execuție a lu
crărilor, urmînd a fi dotate cu 
un număr sporit de tractoare 
și mașini-agricole, precum și 
cu ateliere mobile de întreți
nere care să le permită efec
tuarea in cimp a reparațiilor. 
Formațiile respective vor bene
ficia de utilități sociale care 
vor asigura desfășurarea unei 
activități permanente în cimp, 
folosirea completă a timpului 
de lucru. De asemenea, se vor 
stabili norme obligatorii ale 
formațiunilor privind semăna
tul, densitatea plantelor, soiu
rile și hibrizii, viteza zilnică 
de executare a lucrărilor ș! 
alte elemente. Au fost indica
te, totodată, măsuri de îmbu
nătățire a transportului recol
tei Ia bazele de recepție.

Comitetul Politic Executiv 
își exprimă încrederea că aces
te măsuri vor contribui Ia mal 
buna desfășurare a activității 
în agricultură, mobilizind pe 
toii lucrătorii ogoarelor în e- 
fecluarea la timp și în condi
ții superioare a lucrărilor, ast
fel incit să se obțină producții 
tot mai însemnate în vederea 
satisfacerii cerințelor de apro- . 
vizionare ale populației și a ne
voilor de materii prime ale in
dustriei.

★
în cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire Ia vizi
ta oficială de prietenie efec

tuată în tara noastră de to
varășul îosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul și a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor 
rodnice ale noului dialog Ia 
cel mai înalt nivel româno- 
iugoslav de la București, care 
a adăugat la bogatul bilanț al 

■colaborării politice, economice, 
tehnico-științifice Și culturale 
dintre România și Iugoslavia, 
hotăriri și măsuri de amplă 
semnificație, menite să contri
buie la adîncirea continuă • 
solidarității și colaborării fră
țești dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

Convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și îosip 
Broz Tito, desfășurate intr-o 
ambianță de caldă prietenie și 
înțelegere deplină, definitorii 
pentru raporturile dintre cele 
două partide, țări șl popoare, 
au reafirmat însemnătatea și 
actualitatea principiilor și o- 
biectivelor conținute în De
clarația comună semnată la 10 
septembrie 1976, la Belgrad, 
pentru dezvoltarea cu succes a 
raporturilor și colaborării prie
tenești multilaterale dintre 
România și Iugoslavia. în spi
ritul principiilor egalității in 
drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționa
le, întrajutorării tovărășești — 
constituind un exemplu de re
lații între două țări socialiste 
vecine și prietene.

Comitetul Politic Executiv 
își exprimă deplina satisfacție 
față de noua întîlnire, ce . se 
înscrie în șirul întrevederilor 
tradiționale dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si îosip Broz 
Tito, și care, de fiecare dată, 
au dat noi impulsuri dezvoltă
rii cu succes a relațiilor dintre 
cele două partide și țări, în 
conformitate cu interesele fun
damentale ale poporului român 
și popoarelor iugoslave, ale 
cauzei generale a păcii, pro
gresului și socialismului.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază deosebita importan
ță a concluziilor politice, sin
tetizate in Declarația comună 
româno-iugoslavă, ce poartă 
semnătura celor doi conducă
tori de partid și de stat, care, 
reafirmînd liniile călăuzitoare 
ale relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
partide, țări și popoare, defi
nesc obiectivele dezvoltării pe 
mai departe a acestor raporturi. 
Declarația se înscrie ca un do
cument ce prezintă o deosebită 
însemnătate, atît pe planul 
raporturilor bilaterale, cit și pe 
planul vieții internaționale.

A fost evidențiată însemnă
tatea hotăririlor stabilite cu 
acest prilej în direcția extinde
rii cooperării economice, al 
cărei caracter fertil este preg
nant ilustrat de realizarea în 
comun a grandiosului sistem 
hidroenergetic „Porțile de 
Fier II". S-a relevat, de ase
menea, importanța hotăririlor 
adoptate pentru extinderea 
cooperării și specializării în 
producție, în conformitate cu 
ritmul susținut de dezvoltare 
și modernizare a economiilor 
României și Iugoslaviei, s-a 
hotărit perfecționarea in conti
nuare a formelor de colabora
re, elaborarea de programe de 
lungă durată pentru cercetări 
și investiții în comun în dome
niul energetic și al materiilor 
prime, al agriculturii, intensi
ficarea cooperării pe terțe pie
țe, precum și diversificarea co
laborării in domeniul culturii, 
artei, invățămîntului, științei, 
informațiilor și turismului.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, totodată, însemnăta
tea deosebită a amplului schimb 
de păreri dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și îosip 
Broz Tito cu privire la pro

blemele internaționale actuale, 
care a scos în relief identita
tea de păreri și pozițiile foarte 
apropiate in toate problemele 
discutate. S-a dat o înaltă a- 
preciere reafirmării hotăririi 
României și Iugoslaviei de a 
întări conlucrarea dintre ele pe 
plan extern pentru afirmarea 
cauzei destinderii, securității și 
păcii, de a-și intensifica elor- 
turile în vederea traducerii m 
viață, ca un tot unitar, a prin
cipiilor și prevederilor Actului 
final de la Helsinki, bunei 
pregătiri a viitoarei reuniuni 
general europene de la Madrid, 
care să ducă la realizarea de 
noi pași in direcția consolidării 
colaborării pe continentul nos
tru, la impulsionarea adoptării 
de măsuri concrete de dezan
gajare militară și dezarmare.

A fost apreciată reafirmarea 
voinței României și Iugoslaviei 
de a acționa in continuare pen
tru intensificarea colaborării 
bilaterale șl multilaterale între 
statele balcanice, pe baza prin
cipiilor egalității în drepturi, 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în tre
burile interne și respectării in
tegrității teritoriale, pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii și bunei vecină
tăți.

S-a exprimat, de asemenea, 
deplinul acord față de hotări- 
rea României și Iugoslaviei de 
a-și aduce contribuția la regle
mentarea pașnică a tuturor 
problemelor litigioase dintre 
state numai pe calea tratative
lor și a înțelegerilor, de a ac
ționa pentru excluderea folo
sirii forței și a amenințării cu 
folosirea forței în relațiile in
ternaționale, pentru respectarea 
strictă a drepturilor popoarelor 
de a-și hotărî in mod indepen
dent destinele, fără intervenții 
și presiuni din afară. S-a subli
niat importanța sprijinirii în 
continuare a eforturilor ce se 
Întreprind pentru lichidarea 
subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice in
ternaționale, care să asigure un 
progres mai rapid al țărilor ră
mase în urmă.

A fost relevată, de asemenea, 
însemnătatea manifestării soli
darității României și Iugosla
viei cu mișcarea țărilor neali
niate, cu popoarele care luptă 
împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialis- 
mului, pentru independență na
țională, pentru lichidarea defi
nitivă a politicii de discrimina
re rasială și apartheid-

A fost exprimată satisfacția 
față de dezvoltarea cu succes 
a relațiilor și colaborării dintre 
Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, precum și dintre cele
lalte organizații social-politice 
din cele două țări, evidențlin- 
du-se marea însemnătate a 
acestei colaborări pentru ampli
ficarea in ansamblu a raportu
rilor româno-iugoslave. A fost 
subliniată însemnătatea reafir
mării hotăririi Partidului Co
munist Român și Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia de_ * 
acționa și in viitor pentru în
tărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, a tuturor forțelor revo
luționare și democratice in lup
ta pentru pace, democrație și 
socialism.

Aprobind in unanimitate în
țelegerile șl concluziile la care 
s-a ajuns cu prilejul vizitei, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit măsuri pentru aplicare* 
lor in viață, pentru dezvoltare* 
tot mai intensă a colaborării și 
conlucrării dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre 
țările și popoarele noastre ve
cine și prietene.

★
Comitetul Politic Executiv a 

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

SPORTIVI
ÎN COMPETIȚII

BOXERUL C. FLOREA, 
ÎNVINGĂTOR LA PERN1K

S-au Încheiat întrecerile tur
neului internațional de box 
desfășurat în orașul bulgar 
Pernik. Printre învingătorii 
competiției s-a numărat și pu- 
gilistul român Constantin Flo- 
rea, clasat pe primul loc la 
categoria semigrea.

Iată ceilalți cîștigători, în 
ordinea categoriilor de greuta
te — Blagoev (Bulgaria), Ago- 
tivi (Iugoslavia), Gheorghiev 
(Bulgaria), Tumbas (Iugosla
via), Todorov, Gherasimov (am
bii Bulgaria), Pascik (Iugosla
via), Nikolov (Bulgaria), Kli
menko (U.R.S.S.) și Maier 
(R.D. Germană).

CONCURS OE TALERE

In organizarea C.J.E.F.S. Il
fov șl a asociației sportive 
„Unirea" Joifa, s-a desfășurat 
concursul internațional de ta
lere la care au participat tră
gători din județul Ilfov și de 
la Racing Club Paris. Iată re
zultatele primilor clasați : 1.

PUNCT FINAL LA
Iată rezultatele întrecerilor 

din ultimele zile ale C.M. de 
haltere (seniori) de la Salonic. 
Cat. grea-ușoară (100 kg) : 1. 
P. Sirkin (U.R.S.S.) 385 kg 
(167,5+217,5) ; 2. J. Solyom-
vări (Ungaria) 385 kg (175+210); 
3. Al. Blanco (Cuba) 372,5 kg 
(165+ 207,5). Cat. grea (110 kg): 
1. S. Arakelov (U.R.S.S.) 410
kg (1854 225) ; 2. Valentin
Hristov (Bulgaria) 402,5 kg 

.(177,5 +225) ; 3. L. Taranenko
(U.R.S.S.) 402,5 kg (182,5 +220).

MECIURI DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
„Cupa Prietenia" la juniori 

s-a încheiat la Berlin cu vic
toria selecționatei Cehoslova
ciei, care în ultimul meci a în
trecut cu 5—4 (1—1, 3—1, 1—2) 
formația U.R.S.S. Pentru locul 
trei, R.D. Germană a dispus cu 
5—1 (2—1, 1-0, 2-0) de Po
lonia.

HOCHEISTII FRUNTAȘI
U dl

ÎN FAȚA PREGĂTIRILOR
(Urmart din pag. 1)

fără îndoială cel mai valoros 
și mal periculos atacant. Pă
cat că el neglijează, uneori 
total, faza de apărare, ceea ce 
îi scade mult din randamentul 
general. Alături de el s-au mai 
remarcat Sandor și Prakab la 
Steaua, Iar la Dinamo Teodo- 
riu. La acest capitol se înscriu 
însă și alte două formații, în 
afara tandemului Steaua-Dina-

Iată componenta lotului re
prezentativ, care-șl începe 
marți activitatea de pregă
tire : Netedu, Gh. Huțau, Fe- 
kete — portar! ; E. Antal, 
Justinian, I. Antal, Gall, Po
pescu, lontță, Berdiiă, Teo- 
doriu, Balogh, Moroșan — 
fundași ; Coste*, Tureanu, A- 
xlnte, Hălăucă, Z. Nagy, So- 
lyom- B. Nagy, Olentct, Nls- 
tor, V. Huțanu, Cazacu, 
Prakab, Bartalls. Chlriță, 
Pisării,

mo, ceea ce ne bucură. Astfel 
I. Antal la Miercurea Ciuc și 
Berdilă la Dunărea Galați sînt 
doi fundași cu certe perspec
tive, motiv pentru care au șl 
fost selecționați în lotul repre
zentativ.

Din păcate, seria evidențieri
lor se oprește aici. După cum 
se vede ea este cam-., scurtă.

ROMÂNI 
INTERNAȚIONALE
E. Penot (Racing Club) 195 t, 
2. I. Toman (Ilfov) 194 t, 3—4. 
G. Crepin și I. Ionică 191 t.

VICTORIA JUNIORILOR 
LA CAIAC-CANOE

Pe lacul Pancearevo, situat 
în apropiere de Sofia, s-a des
fășurat intîlnirea internațio
nală de caiac-canoe dintre e- 
chipele de juniori și junioare 
ale României și Bulgariei. Ti
nerii sportivi români au obți
nut victoria cu scorul general 
de 66—64 puncte.

TURNEELE DE ȘAH 
DE LA ALICANTE Șl HALLE

în turneul interzonal feminin 
de șah de la Alicante, după 11 
runde conduc Ahmîlovskai* 
(U.R.S.S.) și Lemaciko (Bulgaria) 
cu ctte 12 p, urmate de Gurtell 
(U.R.S.S.) 11 p Gertrude Baum- 
stark, care tn runda a 15-a a 
pierdut Ia Lltlnskaia, se află pe 
locul 12, cu 6,5 p. • După 9 run
de, tn turneul internațional femi
nin de la Halle conduc Saunlna 
(U.R.S.S.) și Hofmann (R.D.G.) 
cu ctte 7 p. Kantor (România) 
ocupă locul 4 cu 4,5 p șl o par
tidă Întreruptă.

C.M. DE HALTERE
Cat. supergrea : 1. S. Rahma- 
nov (U.RS.S.) 430 kg (192,5+ 
237,5) ; 2. J. Heuser (R.D.G.) 
420 kg (187.5+232,5) ; 3. G.
Bonk (R.D.G.) 412,5 kg (182,5+ 
230); 4. R. Kreicek (Cehoslova
cia) 400 kg ; 5. R. Skolimowsld 
(Polonia) 392.5 kg ; 6. F. Men
dez (Cuba) 367,5 kg.

In clasamentul pe echipe : 
1. U.R.S.S. 286 p, 2. Bulgaria 
210 p, 3. R.D. Germană 171 p, 
4—5, rolnnia Cuba cite 162 p, 
6. Ungaria 142 p.

• In meci amical, la Lausanne: 
Elveția — Italia 11—3 (5-0,
0-3, 6—0).

In turul II al C.C.E. S.C. 
Berna a pierdut pe teren pro
priu cu 2—9 (1—1, 0—4, 1—4) 
in fața formației Dynamo 
Berlin.

Cum în această vară accentul 
in pregătire a căzut pe lungi
le perioade în care jucătorii 
s-au aflat la echipele lor de 
club, așteptam ca în principala 
competiție internă formațiile 
noastre fruntașe că se prezinte 
mult mai bine. In loc de a- 
ceasta trebuie să apreciem că 
nivelul general de pregătire fi
zică a fost scăzut și că preo
cuparea pentru rezolvarea 
unor probleme de omogeni^ v 
zare (acțiune care pleacă .’J's
închegarea unor «inii la 
pele de club, care să fie bufi^| 
și la echipa națională) și da 
tactică au fost reduse, limitin- 
du-se la rezolvarea unor ches
tiuni mărunte, legate de cîte-
va meciuri-cheie din campio
nat. Din aceste cauze, acum la 
lotul reprezentativ, în loc să 
se finiseze o muncă începută 
din vreme, se construiește 1 
Desigur, „vina" nu poate că
dea doar pe umerii antrenori
lor de lot sau ai federației... 
Această situație trebuie să de
termine o accelerare a ritmu
lui pregătirilor și. In special, o 
creștere a simțului răspunderii 
la flecare membru al lotului, 
care — o dată reunit — este 
necesar să pornească decis șl 
cu avînt la muncă. Orice aba
tere, orice zi pierdută contea
ză acum enorm !

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
GIMNASTICA 49 La Pforzheim 

(R.F.G.), meciul triunghiular s-a 
încheiat cu victoria echipei Un
gariei — 5G6.60 p, urmată de R.F. 
Germania — 562,50 și Elveția — 
552.90. La individual compus, pe 
primul loc s-a situat Ferenc Do
nath (Ungaria) cu 115 p, urmat 
de coechipierul său Zoltan Ma
gyar — 113,95 p șl de vest-ger- 
manul Eberhard Gienger — 
113.85 p.

patinaj • Proba individuală 
masculină din cadrul concursului 
international de patinaj artistic 
de Ia Praga a fost cîștlgată de 
sportivul canadian Gordon For

bes, cu 103,68 p, pe locurile ur
mătoare claslndu-se Allen 
Schramm fS.U.A.) — 106,52 p si 
Jozef Sabovclk (Cehoslovacia) — 
102,74 p.

ȘAH • După opt runde. in 
turneul de la Tilburg (Olanda) 
conduc Karpov, Romanișin, Lar
sen și Sosonko. cu cite 5 p, ur
mați de Spasski — 41/, p, Sax 
(Ungaria) — 4 p (1) etc. tn run
da a 8-a, Karpov a remizat cu 
Spasski, rezultat consemnat șl 
tn partidele Hori — Ttmann. Lar
sen — Romanișin și Kavalek — 
Sosonko.

„TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag l) 

mondial, reprezentativa noas
tră are datoria să confirme 
speranțele printr-un joc nu 
numai spectaculos, ci și efi
cient, dîrz, rapid, tehnic.

Fără îndoială, marea compe
tiție al cărei start se dă as
tăzi ne va oferi posibilitatea 
să vedem „pe viu" nivelul de 
vîrf al handbalului feminin, 
să Înțelegem cît și cum tre
buie să urce pentru a atinge 

partea superioară a ierarhiei 
echipa noastră. Va fi și • 
competiție de spectacol, • în
trecere care — sperăm — va 
satisface din toate punctele 
de vedere exigențele publicu
lui și ale specialiștilor. Pen
tru aceste considerente, sîntem 
convinși că din tribună nu vor 
lipsi specialiștii handbalului 
nostru (antrenori, tehnicieni), 
cărora li se oferă, între altele, 
o excelentă posibilitate de a-și 
completa cunoștințele.

ARBITRI
La cea de a XVIII-a ediție 

a „Trofeului Carpați" la 
handbal feminin vor conduce 
jocurile următoarele cupluri 
de arbitri : Mjodrag Stanoe- 
vicl șl Milan Valcicl (Iugo
slavia), Arne Kristiansen și 
Kay Huseby (Norvegia). Pan- 
telie Cirligeanu și Borneo Ia- 
mandi, Paul Radvani și Mi
hai Grcbenișan, Vladimir Co- 
jocaru șl Gh. Lungu — toți 
din România.


