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calendarul activităților sportive de masă pe anul 1930 La întreprinderea de vagoane Arad

tNTRLGULUI TISERET, A OAMENILOR MUNCII SPIRITUL UE RĂSPUNDERE
MUNCITOREASCA, LIANTUL

In anul 1980 întreaga activita
te sportivă de masă va fi sub
ordonată continuării acțiunilor 
pentru traducerea în viață a in
dicațiilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, potrivit cărora 
trebuie „să se acționeze in m<>- 
duLcel mai holărît pentru cu
prinderea și antrenarea între
gului tineret, incepind cu copiii, 
cu pionierii și elevii din școli, 
cu studenții, tineretul din în
treprinderi și de la sate in 
practicarea exercițiilor fizice, a 
sportului și turismului, pentru 
folosirea de forme simple acce
sibile și atractive în vederea 
dezvoltării unei aciivități spor
tive cu adevărat de masă, care 
să cuprindă cele mai largi ca
tegorii de cetățeni". în acest 
scop. Calendarul activităților 
de educație fizică și sport de 
masă pe anul 1980, elaborat de 
C.N.E.F.S.. împreună cu orga
nele și organizațiile cu atribu
ții din acest domeniu, cuprinde 
într-o concepție unitară întrea
ga activitate de planificare, or
ganizare și conducere a tuturor 
acțiunilor și întrecerilor spor
tive de masă menite să ducă.

în continuare, la realizarea pe 
un plan calitativ superior a 
prevederilor Programului de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică și sport pe perioa
da 197S—1980, aprobat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. Calendarul este supe
rior cantitativ și calitativ celor 
din anii anteriori, cuprinzînd 
mai multe acțiuni pentru copii 
și pentru sporturile prioritare 
în fieeare județ și extinzînd 
numărul activităților de educa
ție fizică, turism de masă și 
sport la nivelul unităților de 
bază, pe întreaga perioadă a 
anului.

Traducînd în viață prevederi
le cuprinse în Directivele ce 
urmează să fie aprobate de 
Congresul al XII-lea 
dului referitoare la 
narea în continuare 
zării 
ției 
da“.

și desfășurării 
sportive naționale 
consiliile

NICOLAE 
secretar

al parti- 
perlecțio- 
a organi- 

competi- 
.Dacia- 

teritoriale pentru

DRAGASON
al C.N.E.F.S.

(Continuare in vag. a 2-a)

NUMEROASE ÎNTRECERI
ta întreaga țară 

te numeroase și 
niîestărl sportive 
relui eveniment din viața poporu
lui nostru, Congresul al XII-lea 
al partidului.
SATU MARE

In organizarea C.J.E.F.S. Satu 
Marc a avut loc o competiție de 
handbal dotată cu „Cupa Con
gresului partidului'1. Au partici
pat echipe din 
nle. Oradea și 
primul loc - - 
Baia. Muie.
IAȘI

O echipă _ _ _____ __ .
de turism U.T.C. al întreprinderii 
de prelucrare a lemnului din 
lași, condus de Gh. Bogdan, au 
fixat In masivul Coahlău o pla
că omagială ta cinstea Congrc-

stat organiza- 
entuziaste ma- 
dedlcate ma

s-a 
(Z.

de

Baia Mare, Cav- 
orașul gazdă. Pe 
clasat Minaur II 
Kovacs).

tineri din cercul

DINTRE PRODUCȚIE Șl SPORT
de 

unitate 
poartă 

ca

vagoane 
a in- 
în in

și în 
muncii

întreprinderea 
Arad, puternică 
dustriei noastre, 
treaga ei înfățișare, 
minunatele rezultate ale 
colectivului său — o gamă va
riată de vagoane, de o înaltă 
tehnicitate, finind pas cu cerin
țele vremii, apreciate deopotri
vă in țară și peste hotare — 
amprenta dezvoltării impetuoa
se a economiei noastre socialis
te. Muncitorii de aici, oameni 
care lucrează cu fierul, au în 
brațele și in sufletul lor ceva 
din tăria metalului pe care 
modelează, tărie îmbinată 
dragostea pentru frumos.

Colectivul întreprinderii 
mîndrește cu roadele muncii 
sale, în realizarea cărora se bu
cură de sprijinul permanent al 
conducerii partidului, personal 
al secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
ale cărui vizite de lucru sînt 
așteptate de fiecare dată cu

ii
cu

se

SPORTIVE DEDICATE CONGRESULUI PARTIDULUI
In
n.
Și

sului al XII-lea al partidului, 
această acțiune s-au evidențiat 
Ungureanu, Eugenia Florea 
Gh. Vede. (Al. Nour).
ORADEA

In „Parcul muncitorilor11 
desfășurat crosul dotiat cu „Cupa 
Congresul al XII-lea al partidu
lui11. Au cîștigat: Nlcoiteta Tocacl 
și Adrian Marineaș (plnâ la u 
ani). Dorina Blcă șl Gh. Marc 
(peste 19 ani). (I. Gtdșa).

s-a

iar cea de tenis de masă de Va
lentin Simulescu (I.T.A. Vran- 
cea). De asemenea, în comuna 
Vulturul s-a. desfășurat un con
curs de șah rezervat elevilor din 
școlile generale. Docul întîl a 
fost ocupat de surorile Mariana 
și Gabriela Grigore și, respec
tiv, Gh. Capătă. (V. Manoliu).

deosebită dragoste și cu mult 
interes.

Dar întreprinderea arădeană 
este cunoscută nu numai prin 
produsele sale, ci și prin boga
ta activitate sportivă de masă 
și de performantă desfășurată 
de asociația „Rapid". Dacă 
spartul de masă este rezultanta 
cerințelor și preferințelor firești 
ale omului muncii din zilele 
noastre, care simte nevoia, îi 
place și — mai ales — poate 
astăzi să facă excursii, să prac
tice disciplina preferată, petre- 
cîndu-și o parte a timpului 
liber pe terenul de sport sau 
in mijlocul naturii, performan-. 
ța a izvorât firesc din viața și 
munca oamenilor de la vagoa
ne. Așa că nu miră pe nimeni 
faptul că, intre secțiile de la 
„Rapid" Arad, cele mai multe 
(și mai viguroase) sînt cele de 
atletică grea, cu performanțe 
remarcabile in competițiile in
terne și internaționale. Lupte
le libere, halterele, judo, boxul, 
fotbalul la care se adaugă 
polo, popicele, șahul, dirt-track- 
ul, navomodelismul, tirul, tu
rismul șl, in ulitma vreme, 
gimnastica — iată cc place per
sonalului muncitor de la „va
goane" Arad, cu trecerea, nor
mală și dorită, de la masă la 
performanță.

Am rugai pe tovarășii din 
consiliul asociației să ne pre

zinte pe cițwa dintre performerii 
întreprinderii. Președintele, Pa
vel Pascal, ne-a dat pe neră
suflate citeva nume. Nume de 
muncitori, tehnicieni și ingineri, 
cu rezultate bune in muncă și 
in sport. Halterofilii Dan Ba- 
lint, campion republican, elev 
la Liceul industrial 1 I.V.A. — 
viitor strungar, Ioan Rabat, lo
cul II — electrician, Alexandru 
Ciont, locul III — lăcătuș ; 
luptătorii Gheorghe Meregiu, 
loan Grosu — lăcătuși și Vio
rel Măduțâ — frezor ; judoka 
Lazăr Loghin, nominalizat in 
lotul olimpic — lăcătuș la debi
tare și Iosif Siljer — lăcătuș la 
mecanic șef; poloiștii Voicu 
Selejan și Francisc Szabo — 
lăcătuși, Iosif Adoc — subingi- 
ner și Iosif Szuhanek — vii
tor subinginer ; motocicliștii 
Mihai Benczik. Ludovic Kesery 
și loan Lăzărescu — tofi me
canici auto ; inginer Ervin 
Mozes — șahist, iată numai 
cițiva dintre sportivii fruntași

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. a 3-a)

FOCSANI
I.a asociația sportivă Automo

bilul din Focșani au avut loc 
întreceri de șah șl tenis de m^să 
la care au participat peste 100 
de tineri din toate cele t auto
baze din județul Vrancea. Compe
tiția de șah a fost cîștlgată de 
Ion Tudose (Autobaza 1 Focșani),

IUE FLOROIU Șl-A RESPECTAT 
iNTOTDEAUNA CUViNTUL!

Ca de obicei in ultimii 
cinci ani, Ilie Floroiu ter
mină sezonul atletic cu 
fruntea sus. Ne-am obișnuit 
să-l știm in rîndul ceior 
mai buni fondiști din lume. 
Ilie este, într-adevăr, o pre
zență constantă în grupul 
fruntaș al fondiștilor lumii, 
chiar dacă în. jumătatea de 
deceniu care a trecut de la 
afirmarea internațională a 
alergătorului constănțean mai 
multe generații de atleți 
s-au perindat în „top“-ul 
probelor de 5 000 și 10 000 
m, „arzînd" la flacăra per
formanței cile un sezon sau

două. Puttemans, Bbro, 
Schotts, Black, Lopez, Her- 
mens, Tcbroke, Uhlcmann, 
adversarii de acum cinci, 
patru sau trei ani au lăsat 
locul unui Vainio, unui 
Ortiz sau Fedotkin, remar
cați in 1978, la campiona
tele europene de la Praga. 
Anul acesta au apărut noi 
fondiști de valoare, al căror 
lider pare să fie englezul 
McLeod. Puțini sînt cei care 
s-au numărat printre frun
tași, sezon de sezon, aseme
nea recordmanului nostru.

La 27 de ani, pe care ii 
va împlini spre sfînșitul 
acestei luni, Floroiu a rămas 
la fel de ambițios, la fel de 
cuminte, la fel de muncitor 
ca în vremea debutului. 
Face parte din acea cate
gorie de alergători — din 
clasa unui Ron Clarke sau 
Dave Bedford — care nu-și 
drămuiesc niciodată efortul, 
căutind să dea. în fiecare 
cursă, tot ce sînt capabili. 
Iar alergarea lui Floroiu, 
maniera sa de a se exprima 
în întrecerea de pe pistă, 
probează nu numai talentul 
pentru alergările de rezis
tență, ci ne dezvăluie și

Vladimir MORARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Etapa a J5-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA
IȘI PREGĂTESC DERBY-UL

• Echipa craioveană și „ex-europenele“ — opt puncte din tot atitea posibile (cu un 
golaveraj de 14-1) 9 S.C. Bacău, la un pas de a noua remiză © Crește numărul 

echipelor amenințate de „lanternă** (de la locul 10 în jos...)

REZULTATE TEHNICE
Politehnica Iași - Jiul Petroșani 4-0 (2-0)
F.C.M. Galați' - Sportul stud. 1-1 (0-1)
F. C. Scornicești - Univ. Craiova 0-2 (0-2)
Olimpia Satu Mare - Xîloria Buzău 1-1 (1-0)
Steaua - C.S. Tîrgoviște 6-0 (4-0)
„U" Cluj-Napoca - F.C. Argeș 1-2 (0-1)
Dinamo - F.C. Baia Mare 4-0 (2—0)
Chimia Rm. Vîlcea - „Poli" Timișoara 3-0 (1—0)
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău 2-1 (2-1)

ETAPA VIITOARE (21 noiembrie)
,,U" Cluj-Napoca — Olimpia Satu Mare
C. S. Tîrgoviște — F.C. Baia Mare
Politehnica lași — Steaua
A.S.A. Tg. Mureș — „Poli" Timișoara
F.C. Argeș — S.C. Bacău
Sportul studențesc — F.C. Scornicești
Gloria Buzău - F.C.M. Galați
Jiul Petroșani - Dinamo
Univ. Craiova - Chimia Rm. Vîlcea

CLASAMENTUL
1. STEAUA 15 9 3 3 35-16 21
2. Univ. Craiova 15 9 3 3 31-15 21
3. Dinamo 15 7 5 3 26-13 19
4. F. C. Baia Mare 15 8 1 6 28-22 17
5. A.S.A. Tg. Mureș 15 8 1 6 19-21 17
6. Chimia Rm. Vîlcea 15 7 2 6 20-15 16
7. F. C. Argeș 15 7 2 6 18-18 16
8. S. C. Bacău 15 4 8 3 20-20 16
9. Jiul 15 7 2 6 9-17 16

10. Politehnica lași 15 6 2 7 22-22 14
11. Sportul studențesc 15 6 2 7 14-14 14
12. C. S. Tîrgoviște 15 5 4 6 ÎV-22 14
13. F.C.M. Galați 15 5 4 6 20-26 14
14. „Poli" Timișoara 15 5 2 8 20-22 12
15. „U" Cluj-Napoca 15 6 0 9 16-20 12
16. F.C. Scornicești 15 5 2 8 19-27 12
17. Olimpia Satu Mare 15 3 4 8 13-25 10
18. Gloria Buzău 15 4 1 10 9*23 9

Citiți în paginile 6—7 cronicile 
meciurilor clin etapa a 15-a

GOLGETERIl
9 GOLURI : Cîrțu (Univ. 

Craiova), Terheș (F.C. Baia 
Mare) M. Răducanu (Steaua)
— 1 din 11 m.

7 GOLURI : Koller (F.C. Baia 
Mare), Cămătaru (Univ. Cra
iova) — 1 din 11 m.

6 GOLURI : Cimpeanu („U“ 
Cluj-Napoca), Cernescu (Poli
tehnica Iași), Iordănescu 
(Steaua), Gîngu (Chimia Rm. 
Vîlcea), Radu II (F.C. Argeș)
— 2 din 11 m.

Era min. 30 pe stadionul 
Steaua, cinci Sameș. venit in 
atac, a deschis seria celor 
S goluri

Foto : Vasile BAGEAC



CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR SPORTIVE 
DE MASĂ PE ANUL 1980

(Urmare din pag. 1)

educație fizică și sport, împreu
nă cu organele și organizațiile 
de stat și obștești cu atribuții, 
nu ca sarcină de a-și întocmi, 
avînd la bază calendarul cen
tral, calendare proprii, la ni
velul Județelor, municipiilor, o- 
rașelor, comunelor și asociațiilor 
Sportive, care să cuprindă și 
acțiunile ce se inițiază pe plan 
local, competițiile devenite tra
diționale, inițiativele valoroase 
care vin în întâmpinarea dorin
țelor maselor de practicare a 
unor sporturi specifice regiuni
lor respective. Manifestările cu
prinse în calendarele sportive 
pe anul 1980 vor trebui să ur
mărească, pe lingă lărgirea for
melor de cuprindere a tinere
tului și oamenilor muncii în 
practicarea exercițiilor fizice, 
«portului și turismului de masă, 
«porirca eficienței activității, 
ridicarea calității acesteia, cu 
accent pe realizarea sarcinilor 
privind dezvoltarea prioritară a 
ramurilor de sport nominaliza
te pentru fiecare județ în parte. 
O importanță deosebită se va 
acorda întocmirii, pe baza ca
lendarului anual, de programe 
trimestriale, lunare și săptămî- 
nale la nivelul asociațiilor, 
cercurilor sportive, claselor, a- 
nilor de studii, secțiilor și sate
lor în așa fel îneît să se asi
gure continuitate în activitate, 
folosirea eficientă a tuturor ba
nelor sportive. In aceste pro
grame se vor regăsi toate ac
țiunile din competiția naționa
lă „Daciada", pe categorii de

ILIE FLOROIU
(Urmare din pag- l)

profilul său moral, cetățe
nesc. Campionul Floroiu a 
dovedit că un sportiv de 
mare performanță poate 
urma Ia zi cursurile univer
sitare, cu rezultate foarte 
bune ; omul Floroiu și-a 
cîștigat dragostea, stima și 
respectul concitadinilor săi, 
al tuturor celor din lumea 
atletismului nostru, nu nu
mai prin rezultatele și felul 
său de a se comporta pe 
pistă, ci și prin ceea ce 
reprezintă în afara stadio
nului.

Ca majoritatea „olimpici
lor" noștri, Floroiu a început 
acum etapa decisivă a pre
gătirilor pentru Jocurile O- 
limpice de la Moscova. 
Pauza, după un sezon greu, 
care i-a adus însă satisfac
ția celor două victorii Ia 
Universiada din Mexic, a 
fost scurtă, cit să-și adune 
forțele și... să se căsătoreas
că.

A început pregătirea mai 
devreme decît de obicei, 
pentru că sezonul care ur
mează va fi cel mai greu 
din cariera sa. La Montreal, 
în 1976, Floroiu a fost primul 
fondist român clasat între 
primii șase într-o finală 
olimpică. Este hotărît să ob
țină, la Moscova, mai mult 
decît în toate marile con-

IN FATA FILEULUI
• Federația de specialitate 

ne-a anunțat că a primit de la 
Confederația europeană dc volei 
comunicarea că echipa noastră 
masculină de void a fost admi
să să participe la turneul' de ca
lificare pentru J.o.

Turneul se va desfășura în 
Bulgaria, între 20 și 27 ianuarie 
1980, astfel: intre 20 șl 24 — serii 
eliminatorii, iar In zilele de 26 
și 27 — finala, la care vor lua 
parte cele patru echipe califica
te în serii. Pentru cele două lo
curi care dau dreptul de parti
cipare la J.O. vor concura 12 
echipe: 3 din Asia, 5 din cele 
două Americl șl zona Caraibi
lor, una din Africa șl 3 din Eu
ropa : Cehoslovacia, România și 
Bulgaria.
• Antrenorii lotului nostru re

prezentativ — N. Sotlr, FI. Ba- 
laiș și șt. Tudor — au chemat 
pentru verificare, în vederea se
lecției pentru reprezentativa ță
rii, o serie de jucători tineri, în
tre care Slabu, Gizdavu, Staicu, 
Mina, Spinu etc., precum și pe 
fostul internațional Romeo Enes- 
cu cu care au făcut cîteva antre
namente și au susținut două me
ciuri de verificare: unul la Ga
lați cu C.S.U. (scor 3—2 pentru 
candidații la selecționare), iar al 
doilea la Tulcea, cu C.S.M. Delta 
pe care l-au cîștigat cu 3—0.

O La Șimleu Silvaniei, echi
pa locală masculină Silvania a 
tntilnit, în cadrul „Cupei Româ
niei" pe Petrolul ploiești, de 
care a dispus eu 3—9 (9, 9, 10), 
In urma unul joc modest în an-

Sportul

complexul polispor- 
și sănătate", siste- 
de apreciere a gra- 
pregătirc fizică și 

elevilor și studenți-

populație : 
tiv „Sport 
mul unitar 
dului dc 
sportivă a 
lor, complexul aplicativ „Pentru 
apărarea patriei", gimnastica 
zilnică, acțiunile turistice și al
tele.

Toate competițiile sportive 
de masă din. cadrul „Daciadei" 
vor trebui să constituie etape 
ale sistemului național unic de 
selecție pentru sportul dc per
formanță în grădinițe, școli și 
licee, în institutele de învăță- 
mînt superior, în întreprinderi 
și instituții, în comune, orașe, 
municipii și județe. Elementele 
talentate selecționate în cadrul 
întrecerilor de masă să fie în
cadrate în secțiile cluburilor și 
asociațiilor sportive și reparti
zate antrenorilor, profesorilor 
de educație fizică și instructo
rilor, care vor răspunde de pre
gătirea acestora.

Elementele calitative noi și 
amploarea acțiunilor din acest 
Calendar impun tuturor orga
nelor și organizațiilor sportive, 
ca și celor, cu atribuții, perfec
ționarea stilului și a metodelor 
de muncă în conducerea și or
ganizarea acțiunilor sportive de 
masă.

Calendarul sportului de masă 
pe anul 1980 oferă cadrul ca 
întreaga activitate de educație 
fizică, sport și turism de masă 
să ducă la realizarea și depă
șirea obiectivelor și indicatori
lor prevăzuți în Programul de 
dezvoltare a mișcării sportive 
în etapa care urmează.

cursuri la care a 
pînă acum ; și nu 
10 000 m, ci și la...

Pentru Floroiu,

vis. Este 
frumoasă

conștient 
șansă de 
la fel de 
fi foarte 
dat însă 

de

că va 
Ilic nu a

participat 
numai la 
maraton! 
care nu

mai în ultimii cinci ani a 
parcurs la antrenamente 
peste 42 000 km, adică,., o 
mie de maratoane, prezența 
la startul maratonului olim
pic de la Moscova reprezin
tă mai mult decît împlini
rea unui 
"că are o 
afirmare, este însă 
conștient 
greu, 
niciodată înapoi, oricît 
greu i-ar fi fost, este unul 
din puținii alergători de 
fond care nu a abandonat 
vreodată. Ce poate fi mai 
edificator pentru a ilustra 
temperamentul său de luptă
tor, forța de caracter a 
acestui pumn de om cu ini
ma atât de mare !

Ne-am obișnuit să-l știm 
pe Floroiu în rîndul celor 
mai buni alergători ai lu
mii. Primul nostru fondișt 
se află acum în fața unei 
experiențe noi și, așa cum 
îl cunoaștem,' va face tot 
ce depinde dc el pentru a fi 
la înălțimea așteptărilor 
noastre, pentru ca nimeni 
să nu spună că apropierea 
sa de maraton este doar o 
frumoasă aventură. Așa cum 
știe toată lumea, Ilie Flo
roiu s.-a ținut întotdeauna 
de cuvînt. Succes, Iliuță !

samblu. Cei mai buni au fost: 
Ghic, Chiș, Bădiță șl Strauff, de 
la învingători, Mihăileseu, de la 
învinși. Meciul a contat pentru 
etapa a 11-a. (M. Ștefan, coresp.).
• Aseară, ta sala Gluieștl, s-a 

desfășurat partida feminină din
tre Rapid și Dinamo, restanță 
din etapa a 2-a a „Cupei Româ
niei", In mod surprinzător au 
cîștigat voleibalistele de la Rapid 
cu 3—2 (—13, 9, 10, —9, 5).

CE DESTINDERE MAI
Dimineață de duminică pe 

patinoarul „23 August" din 
Capitală. Difuzoarele răspîn- 
desc o muzică agreabilă. Pe 
gheață, copii șl vlrstnicl care, 
în zilele de odihnă, își fac o 

pe ghea- 
de vals 

clipe de

plăcere din a aluneca 
ță, se mișcă ta ritm 
lent, petrecînd astfel 
reală destindere.

Totul durează, din 
prea puțin. Deo
dată, calmul de pe 
suprafața lucie a 
patinoarului este 
„spart" de strigăte
le unui grup de... 
pletoși, foști hocheiști, care 
organizează pe gheață tot 
felul de așa-zise „jocuri", 
desfășurate in viteză, 
fără să țină seama că a- 
colo stat copil care nu știu 
încă să patineze prea bine, 
tinere fete a căror abilitate în 
patinaj nu excelează, sau 
chiar oameni trecuți de prima 
tinerețe.

Plăcerea, clipele de destin
dere ale tuturor sînt tulburate

păcate,

După concursul de tenis de masă din Cehoslovacia

SUCCESELE COPIILOR DOVEDESC CÂ SÎNTEM PE UN DRUM BUN
La înapoierea de la concursul 

internațional de tenis de masă 
pentru juniori mici din Ceho
slovacia, am solicitat antrenoru
lui Laurențiu Gheorghiu părerea 
asupra evoluției sportivilor noș
tri, realizatorii unui succes care 
le-a adus Cupa pentru locul I 
pe națiuni:

— La întrecerile de la Dunajske 
Streda au participat sportivi din 
6 țări: România, Bulgaria, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria și 
Cehoslovacia (care a aliniat 3 
formații). Nivelul concursului a 
fost ridicat. Cele trei locuri I cu
cerite de fetele noastre la echi
pe, simplu și dublu, la care se 
adaugă locul III la simplu fete 
și la echipe băieți, dovedesc că 
sîntem pe un drum bun ta c? 
privește pregătirea copiilor, pe 
linia indicată recent de plenara 
C.N.E.F.s. și pe care federația 
noastră se Înscrie cu dorința de 
a asigura jucători valoroși pri
melor garnituri. Fetele noastre

Verificarea loturilor reprezentative de rugby

CU GÎNDUL LA 0 PERFORMANȚĂ ÎN FRANȚA
• Duminică, tricolorii debutează in ( E.,
in meciul cit Polonia • Echipa D joacă

simbătă Ia Split

A

Loturile reprezentative de 
rugby și-au verificat potenția
lul marți, printr-un joc între 
ele, „A" cu „B“. La 17 zile 
înaintea meciului cu Franța, 
tradițional dar mai angajant 
decit oricînd, după reușitul 
turneu în Tara Galilor. Pînă 
la' 2 decembrie, la Montauban, 
tricolorii vor trebui să treacă, 
convingător, de „buturuga mică" 
(echipa Poloniei), în partida de 
la finele săptămînii, partida lor 
de debut în actuala ediție a 
competiției continentale de sub 
egida F.I.R.A. Iar echipa B 
susține sîmbătă „premiera de 
la Split", cu naționala Iugo
slaviei. J,

Verificare^ de marți a avut 
surprizele sale. Mai. întîi, pre
zența lui Enxjiu Stoica (folosit 
o repriză ca... fundaș !), care 
a redus lista indisponibilităților 
la Pompilie Borș, Mihai Bucos 
și Olimpiu Becheș. Celelalte 
surprize : inedita aliniere în 
primul lot a lui Stelian Podă
răscu, refăcut după o îmbolnă
vire, Mareei Voicu, liderul de 
mai ieri al înaintării naționa
lei de juniori, Gheorghe De
mian, acesta făcînd însă o en
torsă în tâmpul jocului, și Flo
rin Curea, experimentat pilier. 
O constatare plăcută a fost și 
tinerețea lotului secund, în care 
Vlad Vasile a devenit, la 27 de 
ani, veteran ! în postură de 
debutant s-a aflat și antrenorul 
Mihai Naca. împreună cu Ion 
țuțuianu formează cuplul de 
tehnicieni al echipei B.

„Secunzii" au reușit o primă 
repriză oarecum egală cu mai 
experimentata echipă A. Ei au 
jucat cu aplomb, ceea ce nu se 
poate spune despre evoluția 
adversarilor de marți, insufi
cient de convingători în prime
le 40 de minute. Preocupați 
exclusiv de atac, tricolorii uită 
uneori de mai puțin spectacu
losul dar* adesea determinantul 
moment de apărare. Este" un 
aspect care nu a scăpat nici an
trenorilor Valcriu Irimcscu și 
Adrian Mateescu, aspect care 
poate, și trebuie, să fie anali
zat temeinic și pus la punct. 
După pauză, jocul a fost mai 
vioi, mai aproape de ceea ce 
sînt capabili cu adevărat rug- 
byștii noștri.

Scorul, 46—23 (14—13) în fa
voarea primei echipe, a fost

ESTE Șl ASTA ?...
de aceste grupuri care, fără 
să țină seama că gheața nu 
este numai a lor șl că fiecare 
trebuie respectat, cu o obrăz
nicie ieșită din comun, aplică 
o „lege“ a lor, obligîndu-1 pe 
ceilalți să se retragă unul 
cîte unul spre mantinele. Ba 
mai mult, au fost destul de 
dese cazurile de accidentare a 
unor copii, izbiți de mantinele 

vio- 
de 

tur-

multi 
ad- 
gă- 

jucă-

sau aruncați 
lent pe gheată 
acești „viteji" 
bulenți.

Nu cu i 
ani în urmă 

mlnistrația patinoarului 
sise, cu sprijinul unor ;__
tori de hochei juniori sau mai 
vîrstnlci, soluția ca, pe ghea
tă, să fie respectate regulile 
unei... circulații normale, dar 
mai ales cele ale bunei cu
viințe. Atunci orele de des
tindere pe patinoar erau o a- 
devărată plăcere. Nu ca a- 
cum...

Călin ANTONESCU 

au obținut acest succes datorită, 
îndeosebi, puterii lor de mobili
zare, dorinței ardente de a în
vinge, caracteristice acestei ge
nerații. Din punct de vedere teh- 
nico-tactic, pot afirma că sîntem 
aproape de cerințele arenei in
ternaționale, prin înclinația spre 
jocul ofensiv, buna preluare a 
topspinului prin blocaje _..L. _ 
ș.a. Dar nu ne culcăm pe lauri, 
fiindcă mai avem mult de mun
cit. Serviciile copiilor sînt uni
forme, „contrele" mult prea largi, 
teiefanate, iar jocul de picioare 
— mai ales acesta — este nesa
tisfăcător (mai puțin evident, fi
rește, la principala realizatoare, 
Olga Nemeș, datorită apreciabilu
lui său spirit de anticipare). In 
ce privește jocul combinativ, 
stăm slab. Cu precădere aici 
avem nevoie de progrese mari, 
ca să putem emite pretenții Ia 
campionatele europene.

— Dar băieții 2
— Șl eu și colegul meu Virgil

active

stabilit prin încer
cările lui Aldea și 
AI. Marin — cîte 
3, Constantin (care 
a mai reușit și 3 
transformări), Mo- 
trescu, Zafieseu I 
și Cioarec, respec
tiv de cele ale lui 
Grigore (2), Hol
bau și Radulescu, 
Bezușcu executînd 
precis două trans
formări și o lovi
tură de pedeapsă. 
Echipele aliniate: 
,A“: Simion (Stoi

ca) — Motrescu 
(Marin), Constan
tin, Zafieseu I, Al
dea — Alexandru 
(Podărăscu), Pa 
raschiv (Sueîu) >- 
Stoica (Voicu) 
Dumitru, Murariu 
— Pintca, M. Io- 
nescu (Demian) — 
Scarlat 
Munteanu 
can), C. 
(Cioarcc) ;
Petre (Toader) — 
Chiricencu, Lun- 
gu, Holbau, Negru 
(Buga) — Bezușcu,

(Curea), 
(Ortele-

Dinu
„B“ :

. . N. Dinu
(V. Ion) — C. Florca, Radules
cu, Vlad (Nemesniciuc) — Ur- 
dea, Caragca — Gheorghe 
(Csoma), Grigore, Ungureanu 
(Pojar).

După meci, inginerul Vio
rel Moraru a adus cu sine la 
verificarea de marți numărul 
pe noiembrie al cunoscutei re
viste franceze „Miroir du 
rugby". Aproape patru pagini Geo RAEȚCHI

GHEORGHE RUSU — Bucu
rești. După cîte știm, nu se 
organizează nici o caravană 
clclisă cu ocazia Jocurilor O- 
limpice de la Moscova. In 
schimb, aveți posibilitatea 
(dacă vă țin puterile) să în
soțiți cu bicicleta dv. ștafeta 
olimpică care va străbate te
ritoriul țării noastre pe dis
tanța de 577 km. Reamintim 
traseul: Giurgiu — București 
— Ploiești — Buzău — Foc
șani — Bacău — Roman — 
Iași — Răducănenl — Albița.

CORNELIU HEMCINSCHI — 
Botoșani. Statei gtad la gtad 
cu selecționerii, care operea
ză ta perspectiva C.M. din 
Spania. E normal, a venit 
timpul să se dea credit și lui 
Cirțu, M. Răducanu, Muntea
nu II, Tilihoi, Koller etc. 
Despre ceilalți, la gtadiți-vă 
cîți ani vor avea ta 1B82 ?

LIV1U IIICI - Făgăraș. 1. 
Cuplajele se pot organiza nu
mai cu acordul celor două 
asociații sportive amintite ta 
scrisoarea dv. Stat la mijloc 
rațiuni financiare, problema 
menajării suprafeței de joc pe 
timp de ploaie și altele. 2. Da, 
înaintea deschiderii actualului 
sezon s-a făcut precizarea că 
nu se vor produce modificări 
de structură la campionatele 
diviziilor A, B și C.

G. SCHULHOFF — Timi
șoara. Numai la C.M. se al
cătuiesc grupe valorice. Cu
pele europene (flecare com
petiție ta parte) adună ta ur
ne toate echipele înscrise la 
U.E.F.A.

VASILE BAI.AN — Bucu
rești. Am dedus din scrisoa
rea dv. că nu priviți fotbaiui 
numai... din afară. Aveți per- 

Bălan, care se ocupă de ei, sîn- 
tem de părere că băieții nu au 
jucat rău, iar rezultatele nesatis
făcătoare din probele individuale 
au ca principală cauză lipsa ex
perienței, ei fiind la primul lor 
concurs internațional. Ținem sea
ma de faptul că Costel Bădoi, 
un copil talentat, a învins cu 
2—9 pe Metin (Bulgaria), cîștigă- 
torul probei de simplu și a fost 
învins greu de . Lepis (Cehoslova
cia), al doilea finalist.

— Ce urmează ?
— Muncă și iar muncă, să în

vățăm mal mult, să perfecțio
năm ce știm, să corectăm ce nu 
merge. Șl eu, ca și colegii care 
dau copil la lot (din păcate, prea 
puțini), printre care Emil Bă- 
ctolu (antrenorul celei de-a doua 
Jucătoare la ora aceasta, Beatrice 
Pop), mal avem foarte multe de 
făcut. îmbucurător este faptul că 
și copiii sint convinși de aceasta.

M. Q

■ ■R

Muntcanu, component de bază al lotului A, 
nu mai poate intreveni la spectaculoasa de
gajare a lui Podărăscu, unul dintre „me

zinii" primei reprezentative
Foto : Dragoș NEAGU 

înmănunchiate sub titlul „Româ
nii printre cei mari", două din
tre ele fiind titrate „6 octom
brie 1979, o dată istorică pen
tru Murariu și colegii săi". Se 
lăsase o liniște adîncă. Plutea 
parcă o întrebare, la care, in
tr-un târziu, răspunde... omul 
din titlu : „Putem face ca 2 
decembrie 1979 Să fie o zi și 
mai frumoasă !“

pe la 
Brazi, 
națio- 
Păre- 
Să-și 

, să

fectă dreptate cind spuneți că 
este greu să ajungi vedetă, 
dar și mal greu este să-ți 
menții faima cîștigată. tn ca
zul antrenorului elogiat de 
dv., noi zicem să lăsați tim
pul să decidă. Nimeni nu 
contestă că ei a depus șl de
pune o muncă de calitate în 
Divizia B, dar. nu uitați că 
a fost și la o divizionară A, 
cîndva. Nu-1 așa ?

ION NICOLAE — corn. 
Bcrceni-Prahova. Deci, talen
tul pe care ni-1 recomandați 
eu atîta căldură a făcut doi 
ani de atletism, a fost : 
juniorii echipei Chimia i 
ar putea ajunge la o i 
nală de juniori ș.a.m.d. 
rea noastră sinceră ? 
termine cu bine școala, 
joace în echipa comunei din 
campionatul județean și nu 
se poate să nu-1 descopere 
cineva dacă este eu adevărat 
un talent deosebit, Mulți ju
cători divizionari au parcurs 
acest drum.

ANA BARBULICEANU — 
București. Nu ne-ați deranjat 
deloc cu scrisoarea dv. Dim
potrivă, înserăm cu plăcere 
faptul că și fetele urmăresc 
cu interes campionatele de 
rugby. Să știți că, săptămî- 
nal, redactorul de specialitate 
oferă cititorilor clasamentul 
Diviziei B de rugby.

MARIN Șt. BRAȚ 
Nu avem cunoștință 
„amnistie generală" 
ridicarea sancțiunilor 
jucătorilor de fotbal 
dați pe diferite 
Unde ați văzut dv. 
de informație ?

— Dolj, 
de acea 

privind 
dictate 

suspen- 
termenc. 
o astfel

St. T.



„FAPTUL CĂ SlNT UN OM REALIZAT 
SE DATOREȘTE, IN PRIMUL RÎND, 

ORGANIZAȚIEI DE PARTID, COMUNIȘTILOR“
— Tovarășe Comeliu Ion sînteți unul dintre miile de 

sportivi români care s-au afirmat în ultimii ani, cu deose
bire în perioada de după Congresul al XI-lea al partidului.

— Am simțit din plin efervescența, elanul, starea de spirit 
favorabile muncii și creației care caracterizează, mai cu seamă 
în acești ani, întregul nostru popor. Acum, și pentru noi. 
sportivii de mare performanță, forumul comuniștilor constituie 
un prilej de bilanț al muncii depuse, e adevărat, într-un mod 
specific. Rezultatele noastre înseamnă un examen de con
știință, materializat în modul în care noi am reușit să repre
zentăm cu cinste tricolorul românesc în marile competiții in
ternaționale.

— Trăgătorul Comeliu Ion șî-a făcut acest „examen de 
conștiință ?“

— Desigur. Acum, la aceste ceasuri de bilanț, sînt mîndru 
de cîștigarea mal multor concursuri internaționale, cel mai 
important fiind campionatul european de la București, din 
anul 1978, cînd am cucerit titlul continental în proba de pistol 
viteză.

— Cu ce sentimente întîmpină sportivul Comeliu Ion apro
piatul eveniment, Congresul al XII-lea, eveniment de im
portanță decisivă pentru dezvoltarea viitoare a României ?

— Sînt pe deplin conștient de faptul că dacă am reușit să 
ajung in lotul olimpic de tir al României, aceasta este urma
rea firească a pregătirii intense, a muncii asidue, posibile numai 
și numai în contextul favorabil al unei dezvoltări fără prece
dent a mișcării sportive din România contemporană. Aș dori 
acum să mulțumesc din suflet pentru toate minunatele con
diții de antrenament sportiv, de pregătire și realizare multila
terală. oferite de societatea noastră socialistă; de statul și 
partidul comuniștilor. Din acest motiv, toți sportivii din pa
tria noastră au datoria morală să răspundă, în spiritul celei 
mai înalte responsabilități, tuturor eforturilor trecute, prezente 
și viitoare, tuturor investițiilor materiale și morale făcute cu 
ei. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea vremurilor pe care le 
trăim. Noi, sportivii, sîntem, înainte de toate, cetățeni ai țării !

— La aproape 29 de ani, sînteți într-adevăr un om îm
plinit, atît sub raport sportiv, cit și social, pentru că, din 
cite știm, ați absolvit cursurile unul institut de învățămînt 
superior. Ați fost un student model, serios în pregătirea 
profesională, modest. Știm, decanul dumneavoxstră, profesorul 
universitar Gheorghe Vasilescu, n-a aflat că sînteți un mare 
campion de tir decît... după terminarea studiilor î

— Am făcut totdeauna diferență între pregătirea sportivă și 
cea profesională; mai bine-zis, nu lc-am amestecat, în sen
sul ca una să piardă cumva de pe urma celeilalte. Aș zice 
mai degrabă că ele s-au ajutat reciproc. într-adevăr, am ab
solvit Facultatea de calcul economic și cibernetică economică, 
specialitatea statistică, din cadrul Academiei de studii econo
mice bucureștene, cu o notă mare, 9. Nu a fost, însă, totul 
foarte simplu, așa cum ar părea. Am avut și momente grele, 
de cumpănă, atît sportul cît și facultatea cerînd adeseori mari 
eforturi, multe renunțări. Am simțit, însă, totdeauna sprijinul 
organizației de partid a clubului Steaua, un colectiv solid, care 
m-a ajutat mereu să-mi rezolv atît problemele sociale cît și 
Pe cele personale. Viața de organizație a fost totdeauna pre
zentă în activitatea mea și cred că acum pot spune cu mina 
pe inimă câ dacă sînt un om pe deplin realizat, cu o fami
lie, cu doi copil, cu o meserie frumoasă, interesantă, cu cîteva 
succese sportive, aceiasta se datorează, in primul rînd, ajuto
rului pe care mi l-au dat comuniștii, tovarășii de muncă, an
trenorii.

Radu T1MOFTE

Mari momente ale sportului nostru

UNIVERSIADA-127 DE MEDALII (39 de aur) 
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

Se organizează astăzi, în întreaga lume, nume
roase competiții de mare anvergură, cu caracter po
lisportiv. Dintre toate acestea, două anume rețin 
în mod deosebit atenția. Este vorba, în primul rînd, 
de Jocurile Olimpice, competiția competițiilor, si de 
surata sa mai mică, Jocurile mondiale universitare, 
cunoscute și sub numele de „Universiadă". Multele 
puncte de contact dintre cele două competiții au 
și condus, dealtfel, la denumirea de „Mică Olimpia
dă" ce i-a fost dată Universiadei. De fapt, Olim

piada și Universiada sînt competițiile cu cea mai 
largă audiență mondială. Iată, vorbind despre uni
versiade, de exemplu, vom consemna, ca un aspect 
revelator, faptul că la ultimele 3 ediții, cele de la 
Moscova, Sofia și Ciudad de Mexico, numărul parti- 
cipanților și al țărilor a fost într-o sensibilă creș
tere: de la 2703 sportivi (din 72 țări) în 1973, la 
4339 (85) în 1977 și peste 5100 sportivi (din peste 90 
de țări) anul acesta. Ceea ce, Indiscutabil, spune 
foarte mult 1

Nivelul deosebit de ridicat (și 
el într-o continuă creștere, de la 
o ediție la alta) caracterizează 
întrecerile sportive studențești, 
pigmentate cu recorduri mon
diale și multe recorduri naționale 
în diferite discipline.

La saltul de calitate ce caracte
rizează această întrecere o con
tribuție însemnată și-au adus și 
reprezentanții României socialis
te, a căror prezență, în cele mal 
multe cazuri, a fost la înălțimea 
dezvoltării sportului din țara 
noastră. Tabelul alăturat oglin
dește realizările sportului univer
sitar din România, prin numărul 
medaliilor de aur, argint și bronz 
cucerite la această prestigioasă 
competiție.

Din 1959, de la Torino, și pînă 
în 1979, la Ciudad de Mexico, 
sportivii români au realizat un 
total de 127 de medalii, dintre 
care aproape jumătate au fost 
cucerite la ultimele două ediții 
ale competiției: 35 la Sofia, în 
1977 și 31 la Ciudad de Mexico, 
în 1979.

Dealtfel, dintre toate participă
rile sportivilor noștri la compe
tiția supremă a sportului uni
versitar, cele de la ultimele edi
ții au fost de departe cele mai 
valoroase. O dovadă în sprijinul 
acestei afirmații stă și în numă
rul medaliilor de aur, implicit al 
titlurilor de campioni mondiali 
universitari: 39 în total, dintre 
care 24 (adică 61,5 la sută) au 
fost cîștigate în urmă cu doi ani 
la Sofia și acum, în august-s?p- 
tembrie, la Mexico, ceea ce co
respunde, dealtfel, în ansamblu, 
uneia dintre cele mai fertile pe
rioade din Istoria sportului ro
mânesc.

Pe terenurile din capitala Bul
gariei sportivii noștri au avut în 
1977 o evo-luție cu totul remar
cabilă, cucerind 11 medalii de 
aur, io de argint și 14 de bronz, 
care au adus delegației noastre 
locul IV în clasamentul general 
— neoficial — pe națiuni. Gim
nasta Alina Goreac, „autoare" a 
2 medalii de aur (individual com
pus și paralele), una de argint (la 
echipe) și încă tina de bronz 
(bîmă), a fost cea mai re
marcată dintre componente
le delegației noastre. Celelalte 
medalii de aur și titlurile de 
campioni mondiali universitari 
au fost cucerite de Dan Grecu 
(inele), Cornel Marin (sabie), 
Constantin Alexandru, Ion Păun 
și Ion Draica (lupte greco-roma- 
ne), Virginia Ruzici cu Florența 
Mihai (dublu femei, la tenis), 
precum și cele 3 echioe : de sa
bie (Pop, Marin, Irimiciuc, Mus
tață și Pantelimonescu), spadă 
(Angelescu, Bărăgan, Duțu, Popa, 
Zidaru) și polo (frații Slăvei, Di
nu Popescu, Shervan, Nastasiu, 
Răducanu ș.a.).

MEDALII
Aur Argint 8ronz

1959 Torino 2 1 2
1961 Sofia 6 6 8
1963 Porto Alegre nu am participat
1965 Budapesta 3 4 4
1967 Tokio nu am participat
1970 Torino - 4 2
1973 Moscova 4 7 8
1977 Sofia 11 10 14
1979 Mexico 13 3 15

Dunărea care a văzut, aici, la 
Brăila, prima revoltă a munci
torilor portuari, cînd „clurarli* 
au dat strigăt de revoltă împo
triva celor care-i asupreau ; Du
nărea Chlrel Chiralina a lui Pa- 
nait Istrati, care-șl lovea valurile 
de barcazurile șl șlepurile în
cărcate cu grîu auriu de Bără
gan și seîndură de culoarea mie
rii din brazii Carpaților ; Dună
rea care a auzit glasul mîniei 
muncitorilor conduși de comu
nistul Ștefan Gheorghiu în zi
lele de grea trudă ; Dunărea, a- 
ceeași parcă întotdeauna, dar 
mereu alta, coboară acum spre 
Marea cea mare ducînd în 
oglinda ei imaginea unui nou 
oraș, a unei alte Brăile, cu linii 
zvelte, cu oameni avînd aceeași 
dîrzenle, dar limpezime în 
inimi și priviri, care, fără să 
uite trecutul, făuresc prezentul 
și gîndesc viitorul, a căror min- 
drie se cheamă azi și Șantierul 
naval, și I.U.G. „Progresul", șl 
Combinatul de fibre artificiale, 
și Combinatul de celuloză șl hir- 
tie, și...

„Brăilenii făuresc prezentul, cu 
gindul la viitor" —, cuvintele 
acestea le-am auzit deseori spu
se într-o dimineață cu soare 
cald de toamnă („cald ca ini
mile noastre"), cînd terenurile
— noile terenuri —, cînd sălile
— noile săli —, cînd bazinul de 
înot — noul bazin —, cînd, în
tr-un cuvînt, toate noile baze 
sportive brăilene, erau pline de 
sule de copil („adică prezentul 
ce-1 modelăm pentru viitor"), 
venițl la marca sărbătoare a 
competiției naționale „Daciada", 
veniți cu candoarea tinereții și 
ambiția vîrstei să omagieze și 
prin sport marele forum al co
muniștilor, ei, șoimți patriei, ei, 
pionierii, ei, uteciștii.

Fiu al Brăilei, Ion Neculai, 
primul secretar al Comitetului 
municipal de partid, este, ceea 
ce se cheamă și om de sport, 
îi simte pulsul și vrea ca orașul 
să se ridice în toate domeniile, 
„să fie mîndria noastră a tu
turor". Discutăm, firește, mai 
mult despre sport, despre cel de 
ieri și cel de azi, dar și despre 
ce va fi mîine. „îmi amintesc 
ele anii copilăriei, de un triunghi 
cu pietre și buruieni, care era 
terenul nostru de fotbal, unde 
ne adunam de pe străzile dim
prejur ; îmi amintesc, de aseme
nea, de mingea de cîrpâ... Și 
simt un fel de mîndrie, acum, 
ce nu încape în cuvinte, cînd 
îi văd pe copiii noștri, care au 
posibilitatea să crească, să facă 
sport, în condiții deosebite. Ve
deți, Brăila s-a dezvoltat imens 
în anii socialismului, iar edifi
ciile sportive date in folosință, 
chiar in acest cincinal, ilustrea
ză eforturile partidului și statu
lui de a ridica România, fiecare

Și iată că, după — exact — 
doi ani, studenții sportivi din 
România, avînd de făcut față 
unei concurențe mai puternice 
decît la Sofia, au reușit să rea
lizeze o prestație excelentă, la 
capătul unor dispute memora
bile, și să obțină cel mai repre
zentativ bilanț al participării 
noastre la universiade. Locul III 
în clasamentul general — neofi
cial — pe națiuni, ca și cele 13 
medalii de aur sînt, în această pri
vință, cea mai elocventă dovadă. 
La acestea se mai adaugă nume
roasele clasări pe poziții frun
tașe la foarte multe probe din 
atletism, gimnastică, înot, tenis, 
scrimă, precum și la fotbal și 
polo.

Din cele 13 medalii de aur ale 
sportivilor noștri, „partea leului" 
— 5 victorii — și-au luat-o atle- 
țu, iar dintre aceștia, amintim pe 
Iii© Floroiu — dublă victorie Ia 
5 000 m și 10 000 m și Eva Zorgo- 
Raduly, recordmană a Jocurilor 
la suliță. Celelalte medalii au 
fost cîștigate de înotătoarea Car
men Bunaciu (100 m și 200 m 

oraș al el, cit mai sus. Gîndu- 
rile noastre nu se opresc aici. 
Vedem un viitor șl mai luminos, 
un viitor care înseamnă alte 
realizări pe plan sportiv, cu noi 
baze, cu noi inițiative și acțiuni 
în sportul de masă, cu rezultate 
cît mal bune în cel de perfor
manță...*

— „Se acordă Diploma de 
onoare a Comitetului județean 
U.T.C., pentru rezultate foarte 
bune în activitatea sportivă, ele
velor..." Elevă în ultimul an la 
Liceul industrial de construcții 
nr. 3, Ruxandra Comănescu, nu 
este timidă. Este firesc pentru 
o tînără care nu ezită să plu
tească spre punctul fix mînuind 
suspantele parașutei. A început 
în urmă cu trei ani, într-una din 
taberele organizate de U.T.C. la 
Suceava, iar răsplata strădaniilor 
a venit la Ploiești, unde a ocu
pat locul întîi la concursul na
țional, desigur la categoria înce
pătoare. „La început a fost mai 
greu, eram singură intre băieți, 
dar mai apoi m-am ambiționat 
șl nu-mi pare rău". Colega ei de 
generație, Fănica Lepâdatu, de 
la Liceul pedagogic, a urcat de 
două ori pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului la finalele 
pe țară ale „Cupei U.T.C." la 
natație. Am ascultat-o vorbin- 
du-le, la festivitatea de deschi
dere, sutelor de elevi. Cuvintele, 
deloc căutate, exprimau recu
noștința pentru condițiile de care 
se bucură ei, copiii, în România 
socialistă. Acum ? — o întrebăm. 
„Mă bucur că am fost chemată 
la o preselecție pentru lotul de 
canotaj. Cine știe, poate la Olim
piada din 1984 voi fi chemată 
să concurez sub culorile țării"... 
Gînduri de copil ? Nu, gîndurile 
unei tinere care chibzuiește cu 
maturitate la ceea ce trebuie să 
facă pentru a răspunde încre
derii ce se acordă întregii gene
rații.

La bazinul acoperit al Școlii 
generale nr. 30, întrecerile înotă
torilor din clasele mici erau în 
plină desfășurare. Profesoara 
Viorica Preclescu ne anunță : 
„Adriana Mîndroiu a stabilit, cu 
cîteva minute mai înainte, un 
nou record național al fetidelor 
născute în 1972, în bazin de 
50 m". încercăm un prim inter
viu. Lingă noi apar însă și 
Izabela Pop, și Mălină Bădică, și 
Eduard Chios a, și Orlanda Tase, 
la fel de buni și ei ca Adriana. 
Vorbesc, cu toții, despre stilu
rile de înot doar nu mai sînt 
începători —, despre școală, des
pre unde și cum lucrează mă
mica și tăticu’, despre „tovară
șa", despre copilăria lor fericită 
și fără griji. Directorul școlii, 
prof. Luciliu Zaharia, ne spune, 
printre altele, că aici se face 
„și sport, și carte serioasă", că 
„din cei 700 de elevi, cam 150

Florența Mihai și Virginia Ru
zici, de două ori cîștigătoare, 

la dublu, la Universiadă.
Foto : N. DRAGOȘ

spate) care, după succesele din 
capitala Uniunii Sovietice, de la 
Spartachiada popoarelor, a avut 
la Mexico fericitul prilej de a 
se impune din nou atenției gene
rale, de gimnasta Teodora Un- 
gureanu — 3 medalii de cam
pioană (individual compus, pa
ralele și bîrnă), Ion Checicheș 
la inele (este a treia victorie ro
mânească consecutivă la acest a- 
parat, după cele ale Iul Dan 
Grecu de la Moscova și Sofia) și 
de tenismanl, Virginia Ruzici și 
Florența Mihai fiind la a doua 
asemenea victorie în proba de 
dublu, iar Virginia cu Traian 
Marcu la prima, la dublu-mixt.

Evoluțiile studenților sportivi 
din România la întrecerile „micii 
Olimpiade" au fost apreciate, de 
fiecare dată, așa cum se cuvine, 
ele înscriindu-se la loc de cin
ste în panoplia de mari succese 
ale sportului românesc contem
poran care, sub îndrumarea par
tidului, a atins înalte cote valo
rice.

Romeo Vi LAR A 

vizează performanța", că „bazi
nul și terenurile sînt totdeauna 
la dispoziția copiilor din noile 
cartiere Hipodrom și Vizlru".

De la gimnastică acrobatică 
— mult aplaudate reprizele 
fetelor de la Șc. gen. nr. 28 
(prof. Mariana Pescărușu), nr. 
23 (prof. Apostol Stăncescu) șl 
C.S.Ș. (prof. Angela Butuc) — la 
haltere — lăcătușul Georgel Ra
du, turnătorul Viorel Paraschiv, 
elevii Neagu Năvodaru și Aurel 
Neagu, toți de la „Progresul** 
sau liceul marii întreprinderi, de 
la handbal — fetele de la Șc. 
gen. nr. 27 și nr. 2 — la volei 
și baschet — cei de la C.S.Ș. au 
deținut întîietatea, de la mini- 
fotbal la șah, sau la tenis de 
masă, sau la cros... Terenurile 
brăilene au fost gazde generoase 
pentru sute de copii șl tineri.

...Dunărea poartă spre Marea 
cea mare imagini cu măreț sim
bol, dintr-o caldă zl de toamnă 
pe terenurile „Dacladei", caldă 
ca inimile tinerilor sportivi de 
aici, din înnoitul port al Brăilei»

Emanuel FANTANEANU

IA ÎN1IEEPRINDEIIIA
DE VAGOANE ARAD

(Urmare din pag. 1)

care reprezintă întreprinderea 
în competiții divizionare A, B 
sau C.

Întreprinderea se rnindrește 
cu sudorul Roman Codreanu, 
maestru al sportului la lupte 
greco-romane, de 9 ori meda
liat la campionatele europene, 
mondiale si olimpice (a doua 
medalie olimpică din istoria 
sportului arădean), azi student 
la I.E.F.S., la cursurile fără 
frecventă.

Printre cei ce se îngrijesc de 
destinele asociației se află lăcă
tușul Gheorghe Gornea — por
tarul echipei de fotbal care a 
strălucit pe Wembley, fostul 
gimnast Gheorghe Dema, Ștefan 
Mitroc, tot lăcătuș, juristul A- 
lexandru Hăran — cîndva fot
balist la „U“ si Rapid Cluj- 
Napoca și mai apoi in echipa 
întreprinderii, ing. Ovidiu Dă- 
răbuț, Teodor Filip, tehnician, 
ing. loan Tonenchi, sau Petra 
Corodan, secretarul asociației.

De la Cornel Claici, șeful ser
viciului administrativ, cel mal 
vechi activist sportiv al întreprin
derii, aflăm că performanța își 
are aici sorgintea in campio
natul asociației, stimulat puter
nic de cînd se organizează 
„Daciada" și care angrenează 
marea masă a personalului 
muncitor la tot atltea ramuri 
cite secții are asociația. Și tot 
el ne-a vorbit despre înaltul 
spirit de răspundere muncito
rească, despre simbioza produc- 
ție-sport care transferă stilul 
de muncă, felul de a fi din a- 
telier in sala și pe terenul de 
sport. Cînd vin lunea in secție 
sportivii, ii intimpină — după 
caz — bucuria și felicitările to
varășilor de muncă sau, dimpo
trivă, dojana acestora. Și ni
mănui nu ii e indiferent acest 
lucru.

De viața sportivă a asociației 
se ocupă îndeaproape nu numai 
comitetul sindicatului, organi
zația U.T.C., ci, în primul rînd, 
Comitetul de partid. Tovarășul 
Viorel Igreț, secretarul, este un 
activ animator al vieții sporti
ve. El se interesează sistematic 
de munca și viața sportivilor, 
de modul cum se pregătesc și 
cum evoluează în competiții. 
Locțiitorul secretarului, Mircea 
Pavel, se îngrijește îndeaproa
pe de educația sportivilor de 
performanță și le face adesea 
expuneri în cadrul învățămîn- 
tului politico-ideologic.

„Uzina — un stadion, stadio
nul — o uzină", iată cum se 
exprima. în felul său, președin
tele asociației Rapid Arad, re- 
ferindu-se la adevărata între
cere care caracterizează lupta 
pentru performanțe înalte în 
producție, competitive pe plan 
mondial, pentru îndeplinirea 
exemplară a planului, ca și 
munca din secțiile asociației, 
dornice de performanțe sporti
ve, exponenții fiind aceiași 3 
muncitorii sportivi sau, dacă 
vrefi, sportivii muncitori, multi 
dintre ei membri ai Partidului 
Comunist Român, mereu exem
ple de dăruire vrednice da 
urmat.
OMMOKnHnBMBMVI
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I. ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI"
HOCHEI—PATINAJ

„FESTIVALUL PIONIERESC 
PE GHEAȚA" (patinaj și ho

chei)
— București februarie
„CUPA U.T.C." LA PATINAJ 

VITEZA
Categoria 14—19 ani (toate 

categoriile de tineri)
•— etapa • pe asociație sportivă, 

pînă la : 10.1
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe și sectoarele 
municipiului București, pînă 
la : 20.1

•— etapa pe județ și munici
piul București, pînă Ia : 3.II

— finala pe țară : Miercurea
Ciuc — Harghita 9—10.11

SANIE
„CUPA PIONIERUL»
Categoria 10—14 ani

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 10.1

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la : 28.1

— finala pe țară : Vatra Dor-
nei 17.11
„SĂNIUȚA DE ARGINT»

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pină la : 20.1

•— etapa pe comună, centru de 
comună, orașe și sectoarele 
din municipiul București, 
pînă la : 3.II

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă Ia : 10.11

— finala pe țară : Harghita
Băi 20-21.11

SCHI '

„CUPA U.T.C.»
— probe de fond 

Categoria 14—19 ani (toate 
categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pină la : 13.1

•— etapa pe comună, centru de 
comună, orașe și sectoarele 
din municipiul București, 
pînă la : 20.1

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la : 3.II

— finala pe țară : Caraș-Seve-
rin 13—14.11

„CUPA U.T.C."
— probe alpine 

Categoria 14—19 ani și peste 
19 ani (toate categoriile de 

tineri)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 20.1
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe și sectoarele 
municipiului București, pînă 
la : 11.11

— etapa pe județ șî munici
piul București, pînă la 24.11

— finala pe țară : Păltiniș —
Sibiu 4—5.III

„CUPA U.T.C.»
— Schi bîatlon 

Categoria 14—19 arii
— etapa pe cercuri tehnico-a-

plicative, pînă la : 31.1
— etapa pe județ Și munici

piul București, pină la: 14.11
— finala pe țară : Borșa —

Maramureș 23—24.11
„CUPA U.G.S.R."

— Sehi fond și alpin
•— etapa pe județ, pînă Ia: 27.1
— finala pe țară : Vatra Dor-

nei 10. II
„DINAMOVIADA"

— etapa pe cerc și asociație
sportivă, pînă la : 30.1

•— finala pe țară : Semenic 
februarie

ȘAH

„CUPA PIONIERUL»
Categoria 10—14 ani

•— etapa pe asociație sportivă 
și localitate, pînă la : 10.1

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la : 28.1

— finala pe țară : Sfîntu
Gheorghe 9—10.11

TENIS DE MASA

„CUPA PIONIERUL»
Categoria 10—14 ani

— etapa pe asociație sportivă
și localitate, pînă la : 10.1

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 28.1

— finala pe țară : Sfîntu
Gheorghe 9—10.11

„CUPA U.T.C."
Categoria 14—19 ani (toate 
categoriile de tineri și peste 
19 ani pentru tineri din me

diul rural)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 28.1
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 25.11

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la:12.III

— finala pe țara-: Craiova
17—18.IV

II. ETAPA DE VARĂ A „DACIADEI"
ATLETISM

CAMPIONATUL PE ECHIPE 
AL ȘCOLILOR GENERALE
— etapa pe localitate

aprilie 1980
— etapa pe județ și munici

piul București 10—11.V.1980
— etapa interjudețeană :

24—25.V.1980
— Zona I — la Zalău — par

ticipă- județele : Bistrița Nă- 
săud, Cluj, Maramureș, Să
laj.

— Zona a II-a — Ia Oradea — 
participă județele : Alba, A- 
rad, Bihor, Satu Mare, Si
biu.

— Zona a IlI-a — Ia Sf. Gheor
ghe — participă județele :
Brașov, Covasna, Harghita,
Mureș.

— Zona a IV-a — la Tr. Se
verin — participă județele : 
Caraș-Severin, Dolj, Hune
doara, Mehedinți, Timiș.

— Zona a V-a — la Slatina — 
participă județele : Dîmbovi
ța, Gorj, Olt, Vîlcea.

— Zona a Vl-a — la Ploiești — 
participă județele : Argeș, 
Ilfov, Ialomița, Prahova, 
Teleorman.

— Zona a VII-a — la Brăila
— participă județele : Brăi
la, Galați, Constanța, Tul- 
cea.

— Zona a VIII-a — la Piatra 
Neamț — participă jude
țele : Botoșani, Iași, Neamț, 
Suceava.

— Zona a IX-a — la Vaslui
— participă județele : Ba
cău, Buzău, Vaslui, Vran- 
cea.

— Zona a X-a — la București
— participă cîștigătorii ce
lor 6 sectoare.

— finala pe țară : Alba Iulia
17—18.VI

„CROSUL PIONIERILOR"

Categoriile II—12 și 13—14 ani
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 9. IV
— etapa pe localitate, pînă la:

16.IV
— etapa pe județ și munici

piul București, pînă la : 23.IV
— etapa pe țară : București

2.V
CONCURSUL ȘCOLAR DE SE
LECȚIE LA SPRINT ȘI A- 
RUNCARI PENTRU TINERII 

DE LA SATE
Categoriile 14—16 ani și 17—19 

ani
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 14.V
— etapa pe comună, pînă la :

25.VI
— etapa pe județ, pînă la :

8.VII.
— finala pe țară : Iași

16—17. VII

CONCURSUL DE ȘTAFETE 
AL ELEVILOR

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la': 14. V

— etapa pe comună, centru de 
eomună, orașe, municipii și

16—17. VII

sectoarele din municipiul
București, pînă la : 25.VI

— etapa pe județ Și m uni ci
piui București, pînă ta :

8.VII
— finala pe țară : Iași

PENTATLONUL ATLETIC 
ȘCOLAR

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 14.V

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 25.VI

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la •

8.VII
— finala pe țară : Iași

16—17.VII
„CROSUL TINERETULUI"

Categoriile 15—16 ani, 17—19
ani și peste 19 ani (toate ca

tegoriile de tineri)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 6.IV
— etapa pe comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 13.IV

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la :

20. IV
— finala pe țară: București 2.V

„CROSUL TINERILOR MUN
CITORI"

Categoria 16—30 ani
— etapa pe asociație sportivă,

pînă Ia : 29.VI
— etapa pe localitate, pînă la:

27.VII
— etapa pe județ și munici

piul București, pină la
23. VIII

— finala pe țară: Oradea 7.IX

„CROSUL TIPOGRAFILOR"
— etapa pe asociație 

pînă la :
— finala pe țară :

sportivă, 
28.IX 
9.XI

„VOINȚIADA FETELOR" 
LA CROS — INDIVIDUAL

— finala pe țară :
București 11.V

CONCURSUL REPUBLICAN 
AL INVALIZILOR

— etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la : 29.VII

— finala pe țară:
București 8—9. IX

„DINAMOVIADA"

— etapa pe cerc și asociație
sportivă, pînă la : 15.IX

— finala pe țară :
Timișoara octombrie

BASCHET

FESTIVALUL PIONIERESC 
DE MINIBASCHET

Categoriile 8—10 și 11—13 ani 
(m+f)

— etapa pe asociație sportivă,
localitate și sectoarele din 
municipiul București, pină 
la : 15.V

— finala pe țâră : Timișoara
18—24.VI

„CUPA U.T.C."

Categoria 14—19 ani
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 21. V
— etapa pc comună, centru de

comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 16.VI

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la :

30.VI
— etapa interjudețeană :

14—15.VII
— Zona I — la Botoșani —

participă județele : Sucea
va, Neamț, Iași, Vaslui,
Bacău.

— Zona a II-a — la Miercu
rea Ciuc — participă ju
dețele : Botoșani, Covasna, 
Bistrița-Năsăud, Vrancea.

— Zona a IlI-a — la Brașov 
— participă județele: Har
ghita, Buzău, Sibiu, Argeș, 
Prahova.

— Zona a IV-a — Ia Slobo
zia — participă județele : 
Constanța, Brăila, Tul- 
cea, Gaiați, Ilfov.

— Zona a V-a — la Tîrgoviș- 
te — participă județele: 
Brașov, Olt, Teleorman, mu
nicipiul București, Vîlcea.

— Zona a Vl-a — la Zalău —
participă județele : Alba,
Maramureș, Satu Mare, 
Cluj, Bihor.

— Zona a VII-a — la Alba Iu
lia — participă județele : Să
laj, Arad, Timiș, Hunedoara, 
Caraș-Severin.

— Zona a VIII-a — la Ale
xandria — participă jude
țele : Dolj, Gorj, Dîmbovi
ța, Mehedinți, Ialomița.

— finala pe țară : Satu Mare
16—18.VIII

CICLISM

„CUPA U.G.S.R.

CIRCUITUL CICLOTURISTIC
PENTRU TINERET (șosea),
— etapa pe localitate, pînă”

la : ll.V
— etapa pe județ și munici

piul București, pînă la :
l.VI

— finala pe țară :
Constanța 15.VI

FOTBAL

CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
GENERALE

Categoriile 8—10 ani și 11—12 
ani

— etapa pe asociație sporti
vă

— turul pină la : I5.XI.1979
— returul, pînă la: 15.V.1980
— etapa pe localitate, pînă

la : l.VII
Categoria 13—14 ani

— etapa pe asociație sporti
vă, pînă la : 15.XI.1979

— etapa pe localitate, pînă Ia:
15.V.1980

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la :

15.VI
— etapa interjudețeană :

18—21.VI
— Zona I — la Bistrița — par

ticipă județele : Bistrița
Năsăud, Suceava, Neamț,
Iași, Botoșani.

— Zona a II-a — la Galați — 
participă județele : Galați, 
Vrancea, Vaslui, Bacău, Har
ghita.

— Zona a III-a — la Slobo
zia — participă județele : 
Buzău, Ialomița, Brăila, 
Constanța, Tulcea.

— Zona a IV-a — la Tîrgoviș- 
te — participă județele : 
Dîmbovița, Prahova, munici
piul București, Ilfov, Tulcea.

— Zona a V-a — la Rîmnicu 
Vîlcea — participă județe-

CALENDARU
DE EDUCAȚIE FIZIC 

DIN CADRUL COMPETE 
„DACIADA"

le : Vîlcea, Gorj, Argeș, 
Dolj, Olt.

— Zona a Vl-a — la Timișoa
ra — participă județele : Ti
miș, Arad, Hunedoara, Me
hedinți, Caraș-Severin.

— Zona a VII-a — la Zalău —
participă județele : Sălaj,
Cluj, Bihor, Maramureș, Sa
tu Mare.

— Zona a VIII-a — la Alba 
Iulia — participă județele : Al

ba. Sibiu, Mureș, Brașov, 
Covasna.

— finala pe țară : Bacău
17—22.VII

CAMPIONATUL ȘCOLAR

Categoria 15—16 ani
— etapa pe asociație sporti

vă, pînă Ia : 221VI
— etapa pe comună, centru

de comună, orașe, municipii 
și sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 21.VII

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la :

28.VII
— etapa interjudețeană :

2—3.VII1
— Zona I — la Suceava —

participă județele: Boto
șani, Iași. Neamț, Bistrița 
Năsăud, Suceava.

— Zona a II-a — la Bacău —
participă județele : Galați,
Vrancea. Harghita, Vaslui.
Bacău.

— Zona a III-a — la Brăila — 
participă județele : Ialomi
ța, Tulcea. Constanta. Bu
zău, Brăila.

— Zona a IV-a — la Giurgiu 
— participă județele ! Ilfov. 
Teleorman, Dîmbovița. Pra
hova, municipiul București.

— Zona a V-a — la Craiova —
participă județele : Gorj,
Vilcea, Argeș, Olt, Dolj.

— Zona a Vl-a — la Reșița —
participă județele : Timiș,
Arad, Hunedoara, Mehedinți, 
Caraș-Severin.

— Zona a VII-a — Ia Zalău — 
participă județele : Cluj, 
Satu Mare, Maramureș, Bi
hor, Sălaj.

— Zona a VIII-a — Ia Sibiu — 
participă județele : Alba, 
Sibiu, Brașov, Covasna, Mu
reș.

— finala pe țară : Brașov
17—19.VIII

CAMPIONATUL ȘCOLAR

Categoria 17—18 ani

— etapa 
vă

pe asociație sporti-
22.VI

— etapa pe localitate 21. VII
—. etapa pe județ 28.VII

GIMNASTICĂ

CAMPIONATUL ȘCOLILOR 
GENERALE

Categoria 7—14 ani
— etapa pe școală

decembrie 1979
— etapa pe localitate

ianuarie 1980
— etapa pe județ și municl-

piui București, pînă la :
6. IV

— etapa interjudețeană :
12—13.IV

— Zona I — la Bistrița — par
ticipă județele: Satu Mare,

. Suceava, Maramureș, Bis
trița Năsăud.

— Zona a II-a — Ia Cluj — 
participă județele : Sălaj, 
Mureș, Harghita, Bihor, 
Cluj.

— Zona a III-a — Ia Timișoa
ra — participă județele : 
Alba, Caraș-Severin, Hune
doara, Arad, Timiș.

— Zona a IV-a — la Craiova 
— participă județele: Gorj, 
Vîlcea, Mehedinți, Olt, Dolj.

— Zona a V-a — la Sibiu — 
participă județele : Covas
na, Prahova, Brașov, Sibiu.

— Zona a Vl-a — Ia Bacău —
participă județele : Boto
șani, Neamț, Vrancea. Ba
cău.

— Zona a VII-a — la Vaslui — 
participă județele : Tulcea, 
Iași, Constanța, Vaslui.

— Zona a VIII-a — la Pi
tești — participă județele : 
Ilfov, Teleorman. Buzău. 
Argeș.

— Zona a IX-a — la Galați — 
participă județele : Brăila, 

Ialomița, Dîmbovița, Ga
lați.

— Zona a X-a — la Bucu
rești — participă cîștigăto
rii sectoarelor.

— finala pe țară : Piatra
Neamț 17—18.VI

FESTIVALUL ANSAMBLURI
LOR ȘCOLARE DE GIMNAS
TICĂ RITMICA MODERNA

Categoria 14—19 ani
— etapa pe asociație sporti

vă, pînă la : 26.11
— etapa pe comună, centru de 
. comună, orașe, municipii și

sectoarele din municipiu! 
București, pînă la : 19. III

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la :

l.IV
— finala pe țară : Tg. Mureș

5—6.1V
CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR — GIMNAS
TICA RITMICA MODERNA

— etapa pi 
comună, 
sectoarel 
Bucureșt

— etapa p 
piui Bui

— finala p<

„Dl
— etapa p< 

sportivă,
— finala pi

— etapa pe facultăți (inter-
ani), pînă la : 20.IV

— etapa pe institut (inter-fa-
cultăți), pînă la : 30.IV

— finala pe țară : Bacău
10—ll.V

„Ci
Catego 

(toate cat<
— etapa pe 

aplicative
— etapa pe 

piui Buc

— finala pe
—«•

„DIN.
— etapa pe 
sportivă, pir
— finală pi

HANDBAL

„CUPA U.T.C." (f)

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tinere)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 12.V

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, ^municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 16.VI

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă Ia 30.VI

— etapa interjudețeană :
14—15.VI1

— Zona I — la Brăila —par
ticipă județele : Tulcea, Con
stanța, Ialomița, Buzău, Ga
lați.

— Zona a II-a — Ia Focșani — 
participă județele : Brăila, 
Vaslui, Bacău. Covasna, 
Prahova.

— Zona a III-a — Ia P. Neamț
— participă județele: Vran
cea, Harghita, Suceava, Bo
toșani, Iași.

— Zona a IV-a — Ia Tg. Mu
reș — participă județele : 
Neamț, Cluj. Brașov, Sibiu, 
Alba.

— Zona a V-a — la Zalău — 
participă județele : Bistrița 
Năsăud, Maramureș, Satu 
Mare, Bihor, Mureș.

— Zona a Vl-a — la Hunedoa
ra — participă județele : Să
laj, Timiș, Caraș-Severin, 
Gorj, Arad.

— Zona a VII-a — Ia Pitești
— participă județele : Hu
nedoara, Mehedinți, Dolj, 
Vîlcea, Dîmbovița.

— Zona a VIII-a — ia Tîrgo- 
viște — participă județele : 
Ilfov, Argeș, Teleorman, 
Olt, municipiul București.

— finala pe țară : Drobeta-
Turnu Severin 21—22.VII

CAMPIONATUL ȘCOLAR 
(băieți și fete) 

„Ci
Categoria 

catcgor
— etapa pe 

aplicative
— etaf)^- ps 

cipiul Bl

— finala pe

a) Categoria pînă la 14 ani 
(elevi din școlile generale pînă 

la clasa a VIII-a)
b) Categoria 15—19 ani 

(elevi din toate unitățile șco
lare, clasele IX—XID

— etapa pe asociație sportivă
pînă Ia : l.V.

— etapa pe localitate, pînă la :
12.V

ÎNOT

„CUPA PIONIERUL"
Categoria 7—8 ani (m+f)

— etapa pe asociație sportivă
și localitate, pînă la : 15.V

Categoriile 9, 10, 11 și 12 ani
— etapa pe asociație sportivă

și localitate, pînă la : 15.V
— etapa pe județ (municipiul

București) pînă la : 20.VI
— finala pe țară : Sibiu 29.VI

„CUPA U.T.C."
Concurs de selecție pentru

toate categoriile de tineri
— etapa pe asociație sporti

vă, pînă la : 30.V

CONCURS
SĂTESC DE 

ROMA»
U.i

— etapa pe 
și consilii 
trial, pină

— etapa pe

— etapa inie

— Zona I — 
ticipă jud 
toșani, Bl 
Suceava, '

— Zona a I 
dria — p; 
Argeș, 1

'■dîmbovița 
Sibiu, Tel 

—-Zona a I
Alba — p 
Alba, Car
Gorj, II 
dinți, Tim

— Zona a IV
Mureș**^- 
le : Arad, 
Năsăud, 
Mureș, Sa

— Zona a V
— particip 
la, Constai 
lomița, Ilfi 
cea.

— finala pe I 
iei — Iași

M
„CUP

(aero, navo, 
Categoria 14— 

ani — io 
de

— etapa pe 
aplicative, pi

— etapa pe 
piui Bucur

— finala pe

„CUPA
(aero și

— aeromodele 
Deva

— navomodeli 
Mangalia

„CUPA
Categori

— etapa pe 
la :



ACTIVITĂȚILOR
Șl SPORT DE MASĂ

I SPORTIVE NAȚIONALE
E ANUL 1980
aă, centru de 

municipii și 
n municipiul 
la : 30.VI

ț și munici- 
pînă la :

14. VII
Oradea 
'’■37—28.IX

IADA"
și asociație 

la : 30.VI.
: Oradea

iulie

O

r.T.C."
1—20 ani 
c de tineri) 
uri tehnico- 
4 la : 16.V
îț și munici- 
, pînă la :

15. VI.
i : Alba Iulia 

2ă-^XJI.
r’IADA"
: și asociație 
: l.IX.
■ă : Constanta, 

septembrie

ING

— etapa pe județ Și munici
piul București, pînă la :

15. VII.
— finala pe țară : Mangalia

1—14. VIII
CAMPIONATUL ȘCOLILOR

AGRICOLE

— etapa pe școală : 1—15.IV
— etapa pe județ : 15—20. IV
— etapa pe zonă : 29—30.IV
— Zona I — la Arad — par

ticipă județele : Timiș, A- 
rad, Caraș-Severin, Hu
nedoara, Gorj, Dolj, Me
hedinți, Vîlcea, Sibiu, Bra
șov.

— Zona a II-a — Ia Tg. Mu
reș — participă județele : 
Bihor, Sălaj, Satu Mare,
Baia Mare, Bistrița Năsăud, 
Cluj, Mureș, Harghita, Co
vasna, Alba.

— Zona a III-a — la Vaslui — 
participă județele : Suceava, 
Botoșani, Neamț, Iași, Ba
cău, Vaslui, Vrancea, Ga
lați, Brăila, Buzău.

— Zona a IV-a — la Prahova 
— participă județele : Cons
tanța, Tulcea, Ialomița, Il
fov, Prahova, Teleorman, 
Dîmbovița, Olt, Argeș, mu
nicipiul București.

— finala pe țară : Zalău
28—29.V

U.T.C."
„CUPA U.T.C."

!0 ani (toate 
de tineri) 
suri tehnico-
ă la : 
eț £ 
jti, pînă

13.VII 
muni- 
la :

3. VIII
î : Cimpina

26—27.VIII

■TE
NAȚIONAL 
PTE GRECO 
- „CUPA 
A.P."
rtru de lupte 
nic agro-indus- 
: 6.VI1
eț, pînă la :

27.VII 
defeană :

2—3. VIII
Bacău — par- 

e : Bacău, Bo- 
j, Iași, Neamț, 
lui, Vrancea,

— la Alexan- 
cipă județele • 
șov, Covasna, 
.larghita, ' Olt.
man.
i — la Galtiu- 
icipă județele : 
Severin, Dolj, 
;doara, Mehe- 
Vîlcea.
— la Luduș- 

rtieipă județe- 
îihor. Bistrița 
luj, Maramureș,
Mare, Sălaj.
— la Slobozia 

județele : Brăi-
i, Galați, Ia- 
, Prahova, Tul-

•ă : Podu Iloa-
29—31.VIII

»ELISM

U.T.C."
rachetomodele) 

9 ani și peste 19 
,e categoriile 
tineri
jrcuri tehnico- 
,ă la : 28.VI
udeț și munici- 
ști, pînă la :

13.VIII
îră : Reșița

30.VIII.
VQSWȚA"

nafVomodele)
tinala pe țară: 

24—25.V 
finala pe țară : 

31.VIII—l.IX

>1NÂ

’IONIERUL"
i 11—14 ani
localitate, pînă

30.VI

Categoria peste 19 ani— pentru 
tinerii din mediul rural

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 17.VI

— etapa pe comună, centru de
comună, pînă la : 14.VIL

— etapa pe județ, pînă la :
28. VII

— etapa interjudețeană :
3—4.VIII

— Zona I — la Vaslui —
participă județele : Boto
șani, Brăila, Iași, Sucea
va, Vrancea.

— Zona a II-a — la Focșani — 
participă județele : Bacău, 
Galați, Neamț, Vaslui, Bu
zău.

— Zona a III-a — la Tulcea —
participă județele : Ialo
mița, Ilfov, Constanța, Dîm
bovița, Prahova.

— Zona a IV-a — la Ploiești 
— participă județele : Co
vasna, Brașov, Harghita, 
Sibiu, Tulcea.

— Zona a V-a — la Zalău — 
participă județele : Alba, 
Bistrița Năsăud, Cluj, Mu
reș, Satu Marc.

— Zona a Vl-a — la Satu Ma
re — participă județele : Bi
hor, Hunedoara, Maramu
reș, Sălaj.

— Zona a VII-a — Ia Arad — 
participă județele : Caraș- 
Severin, Mehedinți, Olt, Te
leorman, Timiș.

— Zona a VIII-a — la Ale
xandria — participă județe
le : Arad, Argeș, Dolj, Gorj, 
Vîlcea.

— finala pe țară : Botoșani
17—18. VIII

„CUPA U.N.C.A.P."
— etapa pe consiliu unic a- 

groindustrial, pînă la 3.VII
— etapa pe județ, pînă la :

XVIII
— etapa interjudețeană :

16—17.VIII
— Zona I — la Tg. Jiu — par

ticipă județele : Argeș, Gorj, 
Ilfov, Olt, Teleorman, Vîl
cea.

— Zona a II-a — la Seini- 
Maramureș — participă ju
dețele : Bihor, Bistrița Nă
săud, Cluj, Maramureș, Mu
reș, Satu Mare, Sălaj.

— Zona a in-a — la Arcus- 
Covasna — participă județe
le : Bacău, Brașov, Covas
na, Harghita, Sibiu, Sucea
va.

— Zona a IV-a — la Odobești 
— Vrancea — participă ju
dețele : Botoșani, Galați, 
Iași, Neamț, Vaslui, Vran
cea.

— Zona a V-a — la Palazu 
Mare-Constanța — parti
cipă județele : Brăila, Bu
zău, Constanța, Dîmbovița, 
Ialomița.

— Zona a Vl-a — la Drobeta 
Tr. Severin — participă ju
dețele : Alba, Arad, Caraș- 
Severin, Dolj, Hunedoara, 
Mehedinți, Timiș.

— finala pe țară : Lerești-Ar- 
geș 12—14.1X

„DINAMOVIADA"
— etapa pe cerc și asociație

sportivă, pînă la : 30.VII
— etapa finală pe țară : Cra

iova august

ORIENTARE TURISTICA

„CUPA PIONIERUL" 
Categoria 11—14 ani (m+f)

— etapa pe asociație sporti
vă, pînă la : 20. IV

— etapa pe localitate, pînă
la : 30.IV

— etapa pe județ (municipiul
București), pînă la: 15.V

— finala pe țară : Arad 22.VI
„CUPA U.T.C."

Categoria 14—20 ani — toate 
categoriile de tineri

— etapa pe asociație sporti
vă, pină la : 30.VI

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la :

20.VII
— finala pe țară : Sibiu

6—7.VIII
CONCURSUL REPUBLICAN 

UNIVERSITAR
— etapa pe an (intergrupe),

pînă la : 6.IV
— etapa pe facultate (inter-

ani), pînă la : 13.IV
— etapa pe institut (inter-fa- 

cultăți), pînă la : 19—20.IV
— finala pe țară: Baia Mare

26—27.IV
„VOINȚIADA"

— etapa pe județ, pînă la: 25.V
— etapa interjudețeană :

7.VI—2.VIII
— Zona I — la Bihor — par

ticipă județele: Bihor, Arad, 
Gorj, Caraș-Severin, Hune
doara, Mehedinți, Dolj, Ti
miș. 7. VI.

— Zona a II-a — la Vîlcea — 
participă județele : Vîlcea, 
Alba, Olt, Sibiu, Brașov, Ar
geș, Prahova, Teleorman.

21.VI.
— Zona a III-a — la Vaslui — 

participă județele : Vaslui, 
Bacău, Iași, Botoșani, Vran
cea, Galați, Neamț, Suceava.

5.VII.
— Zona a IV-a — lâ Bistrița —

participă județele : Bistrița 
Năsăud, Cluj, Maramureș, 
Mureș, Harghita, Satu Mare, 
Covasna, Sălaj. 19.VII.

— Zona a V-a — la Ialomița —
participă județele: Ialomița, 
Tulcea, Brăila, Constanța, 
Ilfov, Buzău, Dîmbovița, mu
nicipiul București. 2. VIII.

— finala pe țară : 22—23.IX.

PARAȘUTISM

„CUPA U.T.C."
Categoria peste 16 ani — toate 

categoriile de tineri
— finala pe țară

București 4—7. IX.

POPICE

„CUPA U.N.C.A.P."
— etapa pe unități și locali

tăți, pînă la : 26.X.
— etapa pe consilii unice agro

industriale, pînă la : 9.XI.
— etapa pe județ, pînă la :

30.XI.
— finala pe țară :

Cimpina 6—7.XII.
„VOINȚIADA"

— etapa pe județ, pînă la :
13.VIT.

— finala pe țară :
București 29—31.VIII.

CONCURS REPUBLICAN 
AL INVALIZILOR

— etapa pe județ și munici
piul București, pînă la :

29. VII.
— finala pe țară :

București 8—9.IX.

TENIS DE CÎMP

„CUPA SCINTEIA TINERETU
LUI" LA TENIS DE CÎMP

ȘI BADMINTON
(toate categoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 5.VIII.

— etapa pe comună, centru de
comună, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București, pînă la : 14.VIII.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 25.VIII.

— finala pe țară :
Cluj-Napoca 30.VIII—l.IX.

TENIS DE MASA

„CUPA U.N.C.A.P."

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 27.IV.

— etapa pe consilii unice 
agroindustriale, pînă la :

ll.V.
— etapa pe județ, pînă la :

25. V.
— finala pe țară : 

Răcari-Dîmbovița 31.V—l.VI.
„CUPA CENTROCOOP"

— etapa pe unități, pînă la :
15. VIII.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : l.IX.

— finala pe țară :
Sfîntu Gheorghe, noiembrie

CONCURS REPUBLICAN 
AL INVALIZILOR

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 29.VII.

— finala pe țară :
București 8—9.IX.

TIR
„CUPA PIONIERUL"

Categoria 11—14 ani (m+f)
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 20. IV.
— etapa pe localitate, pînă la :

30.IV.
— etapa pe județ și munici

piul București, pînă la :
. 15. V.

— finala pe țară : Arad 22.VI.
CONCURS NAȚIONAL 

DE SELECȚIE

Categoria 14—20 ani — toate 
categoriile de tineri

— etapa în cadrul centrelor de
pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, pînă 
la : 15.VI.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 30.VI.

— finala pe țară : i _
București 19—20.VII.

„DINAMOVIADA"

— etapa pe cerc și a'sociație
sportivă, pînă la : 30.V.

— finală pe țară :
Cîmpina iunie

TRÎNTĂ
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

SĂTESC DE TRINTA
Categoria 15—26 ani — pentru 

tinerii din mediul rural
— etapa pe asociație sportivă,

pînă la : 1-X.
— etapa pe comună, centru de

comună, pînă la : 27.X.
— etapa pe județ, pînă la :

17. XI.
— finala pe țară : 

Alexandria — Teleorman
7—8.XII.

TURISM
EXPEDIȚIILE „CUTEZĂTORII" 

— PENTRU PIONIERI 
1. VII—l.IX.

ACȚIUNEA PATRIOTICA 
„ASALTUL CARPAȚILOR" — 

PENTRU PIONIERI 
l.VII.—l.IX.

CUPE PE RAMURI DE PRODUCTE
„CUPA SĂNĂTĂȚII"

— etapa pe asociație sportivă
3.II—27.IV.

— etapa pe localitate : 4—25.V.
— etapa pe județ și munici

piul București, pînă la :
29.VI.

— etapa pe zonă : 6.VII.
— finala pe uniune — volei

(m+f) Arad 2—3.VIII.
— tenis cîmp și șah (m+f)
Satu Mare 6—7.IX.

„CUPA ÎNVAȚAMINTULUI și 
CULTURII"

— etapa pe asociație sportivă :
1.X.1979—l.III.

— etapa pe localitate :
20.11.—20.III.

— etapa pe județ și municipiul
București 6—30.IV.

— etapa pe zonă : 5—30.V.
— finala pe uniune la tenis de

masă, șah, tenis de cîmp și 
volei (m+f) : Galați 4—6.IX.

,CUPA CONSTRUCTORULUI 
DE MAȘINI"

— etapa pe asociație sportivă :
3.II—4.V.

— etapa pe localitate, pînă la :
l.VI.

— etapa pe zone, pînă la :
15. VI.

— finala pe uniune la atletism, 
volej, handbal (m+f) : lupte 
si box cu invitație :
Brăila 12—13.VII.

„CUPA PROGRESUL- 
DIN I.A.S. ȘI CONSILIILE 

POPULARE

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 30.III.

— etapa pe județ și municipiul 
București, pînă la : 6—20.IV.

— etapa pe zonă : 4.V—15.VI.
— finala pe uniune la : tenis 

de cîmp și masă (m) ; șah 
și volei (m+f) :
Focșani 28—29.VI.

„CUPA LUCRATORILOR DIN 
INDUSTRIA UȘOARA"

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 4.V.

— etapa pe localitate :
11—25.V.

— etapa pe județ și municipiul
București : 1—22.VI.

— etapa pe zonă : 6.VII.
— finala pe uniune la atletism,

handbal, volei si popice (f) : 
Iași ' 19—20. VII.

„CUPA CONSTRUCTORILOR"

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 6. IV.

— etapa pe localitate :
13—27.IV

— etapa pe județ și municipiul
București : 4—18.V.

— etapa pe zonă : 1—29.VI.
— finala pe uniune la atletism,

tenis de cîmp (m+f), volei 
(m+f), fotbal (m) : 
București 12—13.VII.

„CUPA LUCRATORILOR DIN 
AGRICULTURA ȘI 

INDUSTRIA ALIMENTARA"

— etapa pe asociație sportivă,
pînă la : 20.IV.

— etapa pe localitate : 27.IV.
— etapa pe județ și municipiul

București : 4.V.—29.VI.
— finala pe uniune la :

— ciclism (m) Cupa „Cibo"
Brașov 26—27.VII.

— popice (m+f)
Bod 24—25.V.

— volei (m+f)
Suceava 20—21.IX.

— box (invitație)
Brașov 20—21.IX.

— caiac (invitație)
Tulcea 16—17.VIII.

„CUPA MINISTERULUI 
ECONOMIEI FORESTIERE 
ȘI MATERIALELOR DE 

CONSTRUCȚII"

— etapa pe asociație sportivă :
3.II—8.VI.

— etapa pe localitate :
15—29. VI.

— etapa pe județ și municipiul
București : 6-ț20.VII.

— finala pe uniune la : 
atletism (m+f)
București 26.—27.VII.
box (invitație)
Sighet 6—8.VI.
popice (m l f) :
Medgidia 29—31.VIII.

„CUPA MINERULUI"

— etapa pe asociație sportivă :
3.11.—25. V.

— etapa pe localitate :
1—22.VI.

— etapa pe județ și municipiul
București : 29.VI.—6.VII.

— etapa pe zonă (la volei șl
handbal) : 19—20.VIÎ.

— finala pe uniune la atle
tism, volei, tenis de cîmp, 
popice, șah si handbal 
(m + f) : Motru 9—10.VIII.

„CEFERIADĂ"

— etapa pe asociație sportivă :
3.II—6.VII.

— etapa pe localitate :
13.VII—3.VIII.

— etapa pe zonă : 17 și 24.VIII.
— finala pe uniune la atletism, 

volei, tenis de masă, popice, 
șah (m+f) :
Cluj-Napoca 6—7.IX.

MARȘUL FACTORILOR 
POȘTALI

— etapa pe asociație sportivă :
6.IV—4.V.

— etapa pe localitate :
11—25.V.

— etapa pe județ și municipiul
București: 1—15.VI.

— finala pe uniune (m+f) :
Deva 28—29. VI.

„CUPA CHIMISTULUI"

— etapa pe asociație sportivă :
3. II—29. VI.

— etapa pe localitate :
6—27.VII.

— etapa pe zonă la handbal 
(m) și volei (m) : 3—31.VIII.

— finala pe uniune la atletism 
(m+f), handbal (m), popice 
și volei (m) :
Buzău 13—14.IX.

„CUPA METALURGISTULUI"

— etapa pe asociație sportivă :
3.II—29. VI.

— etapa pe localitate :
6—20. VII.

— etapa pe zonă : 3—31.VIII.
— finala pe uniune la atletism, 

volei, popice, lupte și box 
cu invitație :
Reșița 13—14. IX.
„CUPA TIPOGRAFILOR"

— etapa pe asociație sportivă :
6. VII—28. IX.

— finala pe uniune la volei, 

tenis de masă și »ah 
(m+f) : București 18—19. X.

„CUPA PETROLISTULUI"

— etapa pe asociație sportivă :
3. II—29. VI.

— etapa pe localitate :
6—27. VII.

— etapa pe județ și municipiul
București: 3—24.VIII.

— etapa pe zone la
handbal (m) : 7—28. IX.

— finala pe uniune Ia hand
bal (m), tenis de cîmp și 
popice (m+f) :
Moinești 11—12.X.

„CUPA ENERGETICIANULUI"

— etapa pe asociație sportivă :
3,11—29.VI

— etapa pe localitate si județ :
6. VII—3. VIII.

— etapa pe zone :
10. VIII— 7.IX.

— etapa finală la handbal,
volei (m), șah, tenis de cîmp, 
handbal : Drobeta Tr. Seve
rin. 18—19.X

„CUPA COMERȚULUI"

— etapa pe asociație sportivă :
6. VII—31.VIII.

— etapa pe localitate :
7.IX—5.X.

— etapa pe județ și municipiul
București : 12.X—2.XI.

— finala pe uniune la șah,
popice, tenis de masă și con
curs de îndemînare (m+f) : 
Sfîntu Gheorghe 15—16.XL

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APARAREA 
PATRIEI" — PENTRU 

PIONIERI

— etapa pe detașament și cen
tru de pregătire : l.V.

— etapa pe zone, pînă la : 15.V.
— etapa pe județ (municipiul

București) pînă la : 10. VI.
— finala pe țară :

Cîmpulung Moldovenesc
21—30.V1IL

COMPLEXUL APLICATIV 
„PENTRU APARAREA 

PATRIEI" — PENTRU U.T.C.

— etapa de masă pînă la ■
6. IV.

— etapa pe județ și municipiul
București, pînă la : 20.IV.

— finala pe țară :
București 28.IV—2.V.

CONCURSURILE SPORTIVE MILITARE

DE IARNĂ Șl DE VARĂ
ETAPA DE IARNA

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE IARNA

— finala pe țară.: 27.1.—3.II.

ETAPA DE VARA

CONCURSURILE 
INTRE LICEELE
— finala pe țară :
CONCURSURILE 
INTRE ȘCOLILE

DE OFIȚERI

SPORTIVE 
MILITARE

13—18.V.
SPORTIVE 
MILITARE 

ACTIVI
25.V.—l.VL— finala pe țară :

CONCURSURILE SPORTIVE 
INTRE ȘCOLILE MILITARE 
DE MAIȘTRI ȘI SUBOFIȚERI
— finala pe țară : 8—15.VI.
CONCURSURILE SPORTIVE 

PENTRU MILITARII IN 
TERMEN ȘI TERMEN REDUS
— finala pe țară : 22—29.VI.
ALPINIADA VÎNATORILOR 

DE MUNTE
— finala pe țară : 13—20.VIIL

ACȚIUNILE DE SELECȚIE
A SPORTIVILOR

GRĂDINIȚE

(pentru copii de 4—6 ani)
— sporturi de iarnă februarie
— sporturi de vară iunie

ȘCOLI ȘI LICEE 
(pentru tineri de 7—18 ani) 

mai-iunie

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT 
SUPERIOR (pentru studenții 

din anul I)
octombrie

ÎNTREPRINDERI ȘI INSTI
TUȚII (pentru elevii școlilor 
profesionale și . tinerii mun

citori)
mai și octombrie

COMUNE, ORAȘE. MUNICIPII 
(pentru copii și tineri) 

mai și iuni«



CRONICA NR. 5234151
Divizia A, etapa a 15-a

FRUNTAȘELE SPRINTEAZĂ...
acă etapa Ac ieri, a 15-a, nu ne-a adus un nou record 

Ț) de eficacitate, așa cum se părea la un moment dat in 
timpul desfășurării meciurilor, ea ne-a oferit citeva 

scoruri categorice, dintre care cel înregistrat la București, 
pe stadionul din Ghencea, il egalează pe acela din etapa 
inaugurală, de la Scomicești, care a făcut atunci adevărată 
senzație. Prin acest usturător 6—O administrat ieri tirgo- 
viștenilor, Steaua a redevenit — așa cum era, dealtfel, de 
anticipat — lider al clasamentului. Dar echipa bucureșteană 
nu a reușit și o departajare la puncta) de fosta fruntașă, 
Universitatea Craiova. Aceasta din urmă, confirmînd exce
lenta ei formă (încurajatoare in perspectiva apropiatei șt 
dificilei confruntări cu Borussia Mbnchengladbach), a re
purtat o victorie pe cit de clară pe atit de prețioasă la 
Scomicești, unde ambițioasa echipă locală n-a putut fact 
mai mult decît Leeds,

Cele două echipe, din frunte sint acum tatonate de Di
namo, impreună cu care sprintează in acest final de sezon. 
In derbyul etapei de ieri, dinamoviștii au întrecut mai ușor 
decît se puteau aștepta chiar și cei mai optimiști suporteri 
ai lor pe F.C. Baia Mare. Evident, bucureștenii au făcut un 
joc foarte bun, dar — fără a scădea din meritele lor — tre
buie să spunem că băimărenii — așteptați cu mult interes 
in Capitală — au deziluzionat și in atac și in apărare.

Foarte important, succesul echipei campioane la Cluj- 
Napoca (al patrulea consecutiv și al doilea in tot atitea ulti
me deplasări), care revine cu intirziere, dar destul de si
gur, spre plutonul fruntaș al clasamentului, acolo unde ti 
și este locul.

Dacă rezultatul de la Cluj-Napoca nu surprinde, mai pu
țin așteptat era cel înregistrat la Satu Mare, mai ales după 
victoria Olimpiei in etapa trecută, la Tirgoviște. Dar iată 
că Gloria a luptat bine și a obținut primul ei punct în de
plasare în actualul campionat, încurajator pentru tentativa 
de salvare in care are motive să creadă.

Etapa de ieri a întrerupt și suita rezultatelor egale (opt la 
rind) realizate de S.C. Bacău. După această înfringere care 
strică „regula", pe cind și o victorie ?

Constantin FIRÂNESCU

DINAMO - F.C. BAIA MARE 4-0 (2-0)

Stadion Dinamo; to/on bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 
15 O». Au marcat; AUGUSTIN (min. 9), ȚALNAR (min. 41). CUSTOV (min. 
57) ți LUCUȚA (min. 85). Șuturi la poartă: 12—5 (pe poartă: 6-4). Cer
nere: 3-8.

DINAMO: Ștefan 7 — Lucuțâ 7+. Ghiță 7, I. Marin 7, Stânescu 8 - 
Augustin 8-Ț-. Moldovan 7. Custov 7 (min. 84 Bâdiloț) — Țălnar 8. Mul- 
țescu 7 (min. 77 Țevi). Vrinceonu 4.

F.C. BAIA MARE : Ariclu 5 — Bort 5, Condruc 7, Sa bău 6, Molnar 4 — 
R. Pamfil 5. Mure,an 5 — Sepi 4 (min. 43 Bălan 4), Terheș 4. Bornai 6, 
Deac 4.

A arbitrat: I. Igna (Timișoara) 9; la linie: M. Ivăncescu (Brașov) și 
r. Arnâutu (Timișoara).

Trofeul Petschovsehi: 10. la juniori: 2-0 (0—0).

N-o să repovestim un... film 
văzut de toată lumea, de mi
lioane de oameni, la TV. Vă 
propunem deci, să zicem, cro
nica nr. 5234151. socotind că 
fiecare dintre privitori are 
cronica lui, versiunea și ju
decata Iui asupra unui meci 
în care, oricum, nu e nevoie 
să despici firul în patru pen
tru a ajunge la esență.

E clar, derbyul a fost pe 
hirtie, nu și în teren !

înainte de meci, formația 
băimăreană prezenta mai mul
te garanții decît încropitul „11“ 
dinamovist (fără Cheran, Dinu, 
Dudu), cu linii de comparti
ment experimentale. In timpul 
reprizei a doua a meciului, 
partida aducea cu o confrun
tare dintre un semigreu și 
un boxer de categoria pană... 
La box, antrenorul ar fi arun
cat, probabil, prosopul... Pen
tru inferioritate tehnică...

E ciudat cum această sur
prinzătoare echipă băimăreană 
trece brusc de la cald la rece, 
face partide splendide, dar și 
jocuri în care este de nerecu
noscut. Ieri, Dinamo a avut 
7—0, 8—0 în picior... Să fie, 
oare, timiditatea, complexul 
Capitalei motivele pentru care 
oaspeții au jucat ieri ca niște 
învățăcei sperioși 1 După o

primă repriză în care au evo
luat telegenic, elegant și ro
mantic, țesînd exagerat jocul

lor : permanente angajări fron
tale, cu „urcări" decise și 
spectaculoase din liniile defen
sive spre poarta lui Ariciu. 
Unde erau „momeala mică", 
„momeala mare" și toate cele
lalte manevre tactice originale 
ale acestui, antrenor inventiv și 
interesant care este Viorel Ma- 
teianu, nu știm. învinsă cu 
4—0, echipa băimăreană a scă
pat totuși ușor...

Și acum, „contabilitatea" jocu
lui : min. 9, gol AUGUSTIN 
Ia o minge aruncată frumos 
peste „zid" de Mulțescu ; go
lul 2 : min. 41, centrare Cus
tov — „cap" ȚALNAR ; go
lul 3 : min. 57, centrare Țăl- 
nar — „cap" CUSTOV : go

Min. 9 .• bucureștenii deschid scorul prin Augustin, care fructifică 
un „moment fix" bine jucat de Dinamo Foto : D. NEAGU

pe părțile laterale ale terenu
lui, de parcă fotbalul nu s-ar 
juca pe goluri, băimărenii ar 
fi putut să se trezească la rea
litate în urma celor două go
luri dinamoviste, venite ca două 
dușuri reci. N-am remarcat în
să nici o reacție. Oaspeții au 
făcut mai departe o gratuită 
„artă pentru artă", iar bucu
reștenii și-au văzut de treaba

lul 4 : min. 85, pătrundere —»- 
LUCUȚA și șut imparabil.

...Plecați de pe stadionul Di
namo, spectatorii meciului tră
iau senzația pe care o au spec
tatorii de cinema ieșiți pe Să
rindar după un film care i-a 
păcălit. Afiș mare, scenariu 
modest. Dinamo s-a jucat cu 
adversarul său...

Marius POPESCU

MECIUL LUI SAMEȘ!
Cine ar fi intuit, după pri

mele 20 de minute, acest scor- 
Cuviu, gata-gata să doboare (și 
nu numai să egaleze I) recordul 
actualului campionat ? Nu cre
dem că a existat un asemenea 
profet, pentru că echipa lui 
Paul Popescu se aflase de trei 
ori in fața golului (Iordache 
scoate, excelent, bomba lui Du
mitrescu, în min. 13 f Greaca 
trimite cu puțin peste bară, 
peste cîteva secunde ; Tătaru 
zguduie bara în min. 19), anun- 
țînd că a venit în Capitală 
«ă-și răscumpere „filantropia" 
de duminică. în tabăra stelistă 
s-a aflat însă o „minte limpe
de" — Same? — și jocul avea 
să curgă cu totul altfel.

Va singur jucător a întors 
pur și simplu soarta meciului. 
Pentru că, încă sub apăsarea 
ratării calificării în Cupa cu
pelor. Steaua părea să se piar
dă în „păienjenișul" dîmbovi- 
îean, animat de ambiția... foști
lor steliști Tătaru și Greaca. 
Dar SAMEȘ a intuit pericolul 
și a sunat primul „deșteptarea". 
S-a dus viguros in atac să ara
te cum se trage pe poartă. Și 
a tras de la 16 m (la pasa lui 
C. Zamfir), primul șut al Stelei

IN ATENȚIA 
CUMPĂRĂTORILOR 
DE AUTOTURISME
I.D.M.S, București aduce 

la cunoștința publicului 
cumpărător din întreaga 
țară, că autoturismele 
DACIA 1300 disponlbllizate 
în baza Decretului 277/1979 
se vînd, prin unitățile so
cialiste deținătoare, per
soanelor înscrise la 
I.D.M.S. pentru autotu
risme noi (indigene sau 
import) care doresc să 
cumpere imediat, cu prio
ritate, autoturisme DACIA 
1300 disponibilizate.

Cererile se depun la se
diul unităților socialiste 
deținătoare, dacă autotu
rismele stat cunoscute de 
către petiționari, sau la 
Direcția comercială jude
țeană, coordonatoare a a- 
cestel acțiuni pe județ.

Pentru municipiul Bucu
rești și județul Ilfov ce
rerile se depun la sediul
I. D.M.S. din București, str. 
Vasiie Conta nr. 16, sec
torul 2.

Informații suplimentare 
la telefonul 12.19.62 sau
II. 79.79/113.

aSportul

STEAUA - C. S. TIRGOVIȘTE 6-0 (4-0)

Stadion Steaua; teren bun, ușor moale; timp însorit; spectatori - 
aproximativ 10.000. Au marcat: 5AMEȘ (min. 30, 39 și 45 - ultimul din 
penalty), M. RÂDUCANU (min. 42 - din penalty și 86), IORDANESCU 
(min. 67). Șuturi la poartâ: 25-10 (pe poarta: 13-4). Camere: 11-8.

STEAUA; Iordache 8 — Anghelinl 6 (min. 69 Vigu 6), Sameș 10, FI. 
Marin 7, Nițu 7 — Dumitru 7, Zahiu 6, lordănescu 6 — M. Râducanu 8, 
A. lonescu 6 (min. 66 Șt. Popa 6), C. Zamfir 7.

C.S. TIRGOVIȘTE: Bârbulescj^ * — Gheorghe 5, Alexandru 5, Ene 4, 
Pitaru 4 (min, 46 Filipescu 5) — Tâtaru 6, Dumitrescu 6. Kallo 4 (min. 69 
Ștefânescu 5) — FI. Grigore 5, Marinescu 6, Greaca 5.

A arbitrat: V. Topan 9; 1a linie: M. Salomîr (ambii din Cluj-Napoca) 
șî S. Burlacu (Gh. Gheorghiu-Dej).

Cartonașe galbena r ALEXANDRU.
Trofeul Petschovsehi: 9, La juniori: 2-0 (1-8).

.................................................. —................. .............

NOROC CU BOLONI...
A.S.A. TG. MUREȘ - S.C. BACĂU 2-1 (2-1)

Stadion „23 August" ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
7 000. Au marcat: FANICI (min. 1), BOLONI (min. 15), respectiv ANTOHI 
(min. 40). Șuturi la poartă: 13-8 (pe poartă: 7—4), Cernere: 4-2.

A.S.A.: Vunvulea 6 — Gligore 7, Unchîa, 6, Ispir 6, Gali 7 — Biro I 6, 
Bălani 8, Both II 6 — Fanicl 7, Hajnal 7 (min. 70 Marton 6), Munteonu 7.

S. C. BACAU: Mangeac 6 — Andrle, 6. Ca târg iu 7, Solomon II (min. 
5 Vamanu 7), Elisei 6 — Cârpuci 7, Moldovan 6 (min. 63 Chitaru 6). Șoțu 7 
— Verigeanu 7. Antohi 8. Solomon I 6.

A arbitrat: T. Balanovici (lăți) 9; la linie: V. Ciocilteu (Craiova) ți 
C. Ignat (Bucurețti).

Trofeul Petschortchl : 9. la juniori : 3-2 (2-0).

pe poartă, șut prin care s-a 
deschis scorul. S-a dus să arate 
cum se sare la cap, la lovituri
le de colț. Și a sărit excelent, 
înscriind cu capul al doilea 
gol. S-a dus să paseze decisiv. 
Șj a făcut-o fără reproș în faza 
din min. 42, în care M. RĂDU- 
CANU a fost eosit de Pitaru, 
lingă poartă, tot el transfor- 
mind penaltyul. SAMEȘ avea 
să arate cum se execută ca la 
carte și un penalty, acordat 
după „cascada" de driblinguri 
ale „fachirului" din Ghencea 
(M. Râducanu), oprită numai de 
faultul în careu al lui Alexan
dru. Fusese un veritabil reci-

TREI GOLURI Șl NENUMĂRATE OCAZII
CHIMIA RM. VILCEA - „POLI" TIMIȘOARA 3-0 (1-0)

Stadion „1 Mai*; teren ușor alunecos; timp foarte frumos; spectatori - 
aproximativ 15 000. Au marcat: TELEȘPAN (min. 25), GlNGU (min. 52 și 74). 
Șuturi la poartâ: 32-9 (pe poartâ: 20-2). Comere: 9-3.

CHIMIA: Constantin 7 — Bârbuț 7, Iordan 7, Basna 8, Lepâdatu 7 
(min. 68 Stanca 6) — Savu 9, Cilean 7, Cincâ 8 — Teleșpan 7, Gîngu 8 
(min. 87 Coca I), Carabageac 7.

POLITEHNICA: Suciu 7 — Șunda 7, Volaru 5, Pâltinișan 6. Barna 6 — 
Vișan 5, Nadu 5, Dembrovschi 5 - Nedelcu l| 5 (min. 64 Șerbânoiu 5), 
Cotec 5 (min. 64 Floareș 5), Nucâ 5.

A arbitrat: C. Siilaghi (Baia Mare) 8; la linie: C. Jurja și D. Nicolae 
(ambii din București).

Cartonașe galbene: CINCA, NADU, ȘUNDA.
Trofeul Petschovsehi : 9. La juniori: 1-1 (0-0).

■■ ■ ........ .. .............. . ...... ..... ............. ■■■■■■.................. »

RM. VÎLCEA, 14 (prin tele
fon) :

Dacă după primele 45 de mi
nute tabela de marcaj ar fi a- 
rătat 4—0 sau 5—0. acest scor 
n-ar fi mirat pe nici unui din
tre cei aproximativ 15 000 de 
spectatori și poate nici pe... 
jucătorii timișoreni, surprinși 
și ei de virulența atacurilor e- 
chipei vîicene. Și aceasta de
oarece Chimia a prins o zi de 
excepție, a jucat în adevăratul 
sens al cuvîntului, ofensiva ei 

tal, susținut cu brio, sub toate 
aspectele, de Sameș.

Stimulați, coechipierii săi vor 
juca după pauză pentru scor, 
dar în dominarea lor nu reu
șesc decît două goluri (prin 
IORDANESCU. la pasa Iui C. 
Zamfir și prin M, RĂDUCANU, 
după ce portarul scăpase balo
nul în fața lui lordănescu). 
Tirgoviștenilor, .stinși" după 
primele 20 de minute, le mai 
rămăsese șansa golului de o- 
noare. Dar la șuturile lui A- 
lexandru și Fi. Grigore, Ior
dache a ținut să demonstreze 
că e portarul noului lider.

Mircea M. IONESCU

desfășurîndu-se non-stop și pe 
toată lățimea terenului, pu- 
nînd la grea încercare apăra
rea oaspeților. Alternînd pă
trunderile în forță ale lui Gîn- 
gu cu un-doi-urile „semnate" 
de Savu — Cincă și Caraba- 
geac, cu . deschiderile pe extre
me și centrări ca la carte. 
Chimia și-a creat o sumedenie 
de ocazii, unele dintre ele ra
tate incredibil de Teleșpan 
(min. 15). Savu (min. 16), Ci- 
lean (min. 17 șj 37) Cincă

TG. MUREȘ, 14 (prin tele
fon) :

Era minutul 15 și A.S.A. 
conducea cu 2—0 transmițînd 
suporterilor speranțele unui 
scor fluviu. Nici nu ne potri
viserăm ca lumea cronome- 
trele și mureșenii deschideau 
scorul : Bolfini a executat ex
celent o lovitură liberă și 
FANICI n-a avut decît misiu
nea să se Înalțe la timp și să 
trimită balonul în plasă. Iar 13 
minute mai tîrziu chiar interna
ționalul tirgmureșean avea să 
mărească diferența: Gligore a 
efectuat o centrare bună, BO-

(min. 18), Carabageac (min. 27) 
ți Gîngu (min. 32). Singura 
fază încheiată cu gol in aceas
tă primă parte a jocului a 
fost cea din min. 25, cind un 
șut al lui Savu a fost respins 
de apărătorii timișoreni la TE
LEȘPAN, care, din colțul ca
reului mare, a reluat impara
bil în plasa porții lui Suciu.

După pauză, Chimia a conti
nuat să atace la fel de inven
tiv, derutant și spectaculos și, 
în mod firesc, tabela de mar
caj s-a modificat din nou în 
min. 52 : GlNGU a sărit îm
preună cu Volaru la un balon 
centrat de Cincă ; primul l-a a- 
tins ușor și l-a trimis peste Suciu 
în plasă. A urmat o perioadă 
mai liniștită. în care timișore
nii au echilibrat jocul, dar vîl- 
cenii au revenit în atac. între 
minutele 70 și 80 Și după ce 
au ratat iarăși ocazii imense 
prin Cilean (min 71) și Cara
bageac (min, 73). gazdele și-au 
mărit avantajul, înscriind în 
min. 74 al treilea gol prin 
GÎNGU, după un rapid schimb 
de pase eu Cilean.

Laurențiu DUMITRESCU 

LON! a „plutii" pur și simplu 
prin apărarea băcăuană și a 
reluat direct : 2—0. Nu știm 
cite formații ar fi rezistat a- 
cestui k.o. 1 Dar Sport Club, 
cu tinerețea sa și cu o comba
tivitate remarcabilă, a reușit, 
mai întîi, să liniștească „ura
ganul" gazdelor și să revină a- 
poi în joc, terminind foarte 
bine o partidă pe care o în
cepuse dezastruos. Șutul peri
culos (min. 35) semnat Veri
geanu anunța contraofensiva 
oaspeților, care vor marca o 
superioritate teritorială vizibi
lă pînă la pauză. Ei vor re
duce, în mod logic, din handi
cap, în min. 40 : Catargiu exe
cută o lovitură liberă, Gligore 
și Ispir sar in contratimp și 
ANTOIII șterge mingea cu 
capul, trimițind-o in plasă.

După pauză, S.C. Bacău for
țează egalarea, fiind la un pas 
de a o obține. Mureșenii string 
rindurile și își creează unele 
situații : min. 56, corner B6- 
Idni, greu blocat de Mangeac ; 
min- 63, șut puternic Hajnal, 
și 68, lovitură expediată de 
Gali, blocată de Mangeac. Dar 
momentul cel mai favorabil al 
gazdelor de a majora scorul 
s-a petrecut în min. 70 cind 
balonul șutat de Biro I l-a de
pășit pe Mangeac, iar Catargiu 
a respins în bară ! Băcăuanii, 
foarte activi și omogeni în joc, 
au contraatacat foarte pericu
los. în min. 53 la o acțiune a 
lui Vamanu, Vunvulea este de
pășit, balonul ajunge la Veri
geanu care centrează și Ispir 
degajează din fața porții pro
prii. Iar în min. 81 întreg sta
dionul a trăit emoțiile fazei în 
care „cursa" Vamanu s-a ter
minat cu o excelentă minge 
trimisă lui Verigeanu, acesta 
reluind cu capul în bară I Așa 
se face că după un foarte tim
puriu 2—0 A.S.A. a trebuit să 
lupte cu toate forțele pentru 
a-și apăra fragilul avantaj-

Eftimie IONESCU



LA 2-0, LIDERUL
te- F. C. SCORNICEȘTI - UNIVERSITATEA CRAiOVA 0-2 (0-2)

de 
îm- 
sta- 
jo- 
ve-

SCORNICEȘTI, 14 (prin 
lelon) :

Vreme splendidă. Sute 
mașini din Olt și Dolj au 
pînzit căile de acces spre 
dion cu două ore înaintea 
cului, mii de craioveni au
nit. împreună cu localnicii, la 
acest derby oltean în premieră. 
Pentru performanța de la 
Leeds, copiii Scorniceștilor au 
oferit liderului flori și i-au
urat succes la Monchenglad- 
bach. Partida a început evi
dențiind dorința localnicilor de 
a se ridica la nivelul partene
rei. în min. 4 Badea a avut o 
bună situație, dar a greșit țin
ta. Țesăturii de pase craiove- 
ne, gazdele 
vîntat, dar 
nico-tactică, 
luare aveau 
tul. în min. 
deschis scorul : Ungureanu 
trimis o minge lungă, 
gonală, GEOLGAU a ______ _
a făcut trei-patru pași și a șu
tat de la 18 m. Portarul a in
tervenit, dar n-a putut refine 
balonul, care s-a oprit în pla
să. Oaspeții joacă lejer, pa
sează, schimbă jocul de pe o 
parte pe alta, toate cu dezin-

îi opun un joc a- 
superioritatea teh- 
diferența do va- 
să-și spună cuvîn- 
9 Universitatea a 

a 
în dia- 
preluat,

Stadion Viitorul; teren desfundat, denivelat; 
aproximativ 15 000. Au marcat: GEOLGAU (min. 
Șuturi Ta poarta: 5-14 (pe poartă: 1—7). Cornere:

F.C. SCORNICEȘTI: Anghel 7 - C Mincu 6, 
A. Mincu 5 — P. Manea 6, Badea 6, Petre Petre 
— Prepelița 5 (min. 49 Ciobanu 6), Pițurcâ 4, Șoarece 5.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Boldici 7 
nescu 8, Ungureanu 8 — Țicleanu 
Cămâtaru 8, Cîrțu 7 (min. 69 Crișan

A arbitrat: R. Stîncan 8; la 
București).

Cartonașe galbene: CAMĂTARU
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 0-3 (0-1).

timp frumos; spectatori — 
9), CAMATARU (min. 24). 
8-7.
Martinescu 6, Ciocioanâ 6, 
5 (min. 57 Gh. Manea 5)

Negrilâ 7, Bumbescu 7, Ștefâ-
7, Beldeanu 7, Bălăci 8 — Geolgâu 8, 
6).
linie: fon Pop și C. Matache (toți din

și P. MANEA.

voltură, în timp ce gazdele fac 
eforturi deosebite, 
te ori (mai ales 
văd în situația de 
joacă albaștrii. în 
Ionul expediat de 
să întîlneașcă stilpul porții, a- 
proape de 'vinclu, pentru ca 
peste două -minute, o fază de 
toată frumusețea să aducă al 
doilea gol craiovean : Cîrțu a 
centrat, CAMĂTARU a reluat 
din voleu, pe spate, în trans
versală. balonul i-a revenit și 
tot el l-a expediat în gol.

La reluare. F.C. Scornicești 
forțează, jocul său are un plus

dar de mul- 
atacanții) se 
a privi cum 
min. 22 ba- 
Negrilă avea

GAZDELE, UN ȘUT, UN PUNCT
F.C.M. GALAȚI - SPORTUL STUDENȚESC 1-1 (0-1)

■■Dunâre“": *er6n timp excelent; spectatori - aproximativ
17.000. Au marcat: M. SANDU (min. 20) ți CONSTANTINESCU (min. 89) 

Șuturi la poartă: 7-10 (pe poartă: 1-7). Cornere: 10-7.
F.C.M. GALAȚI: Hagioglu 8 — Vlad 6, Constantinescu 8, Olteanu 3, 

Jolea 5 - Băjenaru 6, Kramer 7, Moțoc 6 - Majearu 4 (min. 64 Coio- 
caru 6), Balaban 5, Orac 5 (min. 70 Florea 6).

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru 6 — Tănăsescu 7, Cazan 7, Grigore 6, 
Munteanu II 6 - Șerbânică 6, Iorgulescu 7, O. lonescu 7 - M. Marian 6 
(min. 66 Ene 5), M. Sandu 8, Chihaia 7 (min. 90 Predeanu).

A arbitrat: O. Streng 7; la linie: T. Vass (ambii din Oradea) și 
A. Mustățea (Pitești). Tușierii, cu semnalizări greșite la ofsaid.

Cartonașe galbene: CAZAN, IORGULESCU, OLTEANU..
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : Z-2 (0-2).

de spirit ofensiv, dar ocaziile 
de gol le vor avea tot eraio- 
venii (Cîrțu — min. 49, Cămă- 
taru — min. 56, Beldeanu — 
min. 67, Geolgău — min. 73, 
scăpat singur, este blocat de 
portar). Ritmul de joc este 
mai lent, impus de oaspeți, 
pentru că le convenea. în 
min. 80 consemnăm superiori
tatea teritorială a localnicilor, 
dar aceștia nu reușesc să fi
nalizeze (de exemplu P. Ma
nea, in min. 79). Dealtfel, în 
repriza secundă gazdele au șu
tat o singură dată la poartă 
(min. 85), singurul șut care a 
nimerit spațiul porții. Așadar, 
victorie ușoară a liderului, ne
așteptat de lejeră, care confir
mă forma excelentă. Dar, du
pă 2—0, oaspeții ni s-au părut 
mulțumiți, fără să-și dea sea
ma că aceasta avea să însem
ne pierderea primului loc în 
clasament.

Constantin ALEXE

TREI ȘUTURI- DOUĂ GOLURI
„U" CLUJ-NAPOCA - F. C. ARGEȘ 1-2 (0-1)

Municipal; teren bun; timp excelent; spectatori - aproximativ 
marcat: DOBRIN (min. 20). DORU NICOLAE (min. 75), CIMPEA- 

NU II (min. 84). Șuturi la poartă: 22-3 * “ “
„U” CLUJ-NAPOCA: Moldovan 6 — M

5 — Mânu 6, Vidican 5, Cîmpeanu II 7 
Floarea 5 (min. 57 Florescu 5), Batacliu 6.

F.C. ARGEȘ: Speriatu 7 - M. Zamfir . _____
•-*- 6 (min. 88 Toma), lovânescu 7, Chivescu 6

6), Dobrin 7, Doru Nicolae 7.
arbitrat: Gh. Retezan 8; la linie: Tr. Alexandrescu (ambii 

și I. Bâră (Agnita).
Cartonașe galbene: IATAN, BAGIU, VIDICAN.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 0-0.

Sladion
20 000. Au

latan 
Turcu

A 
rești)

CLUJ-NAPOCA, 14 (prin 
leton) :

Campionii au optat 
start pentru varianta _ 
ofsaid și contraatac. Gazdele 
invitate să acționeze pozițional 
au început să construiască atac 
după atac, dar au făcut-o in
tr-un tempo lent și fără vigoa
rea necesară finalizării. Și așa 
însă, ocaziile de gol n-au lip
sit la poarta lui Spcriatu. în 
min, 12, Cîmpeanu II a șutat 
pe lingă bară, în min. 17 Ba- 
tacliu a trimis balonul, cu 
capul, în „transversală", în 
min. 28 Dobrotă a șutat afară 
de la 6 m, iar în min. 36 un 
„cap" al lui Florea n-a reușit 
să înșele vigilența portarului 
piteștean. “----- -------------- :“
primele 45 
zut destul 
singură acțiune ofensivă 
consistentă, în 
pătul căreia DOBRIN a reluat 
necruțător, din voleu, în plasă 
centrarea lui M. Zamfir. O sin
gură ocazie transformată în

te-

chiar din 
jocului la

Oaspeții, care în 
de minute s-au vă- 
de puțin, au avut o 

mai 
min. 20, ia ca-

(pe poarta: 9-3). Cornete: 14-0.
Liviu 6, Moș 6, Ciocan 5, Bagiu 

— Dobrotâ 5 (min. 62 Suciu 6),Dobrotâ 5 (min. 62

7, Stancu 7, Cîrsteo 7,
Radu II 6

Ivan 7 — 
(min. 67

din Bucu-

; j

gol, oarecum împotriva cursu
lui jocului, dar meritul arge
șenilor pentru simplitatea și 
frumusețea fazei este de necon
testat.

După pauză, studenții clujeni 
continuă să atace susținut, să 
bată corner după corner și să 
rateze : în min. 49 — Cîmpeanu 
II a trimis în bară la o lovitură 
liberă ; min. 56 — Vidican șut 
peste poartă ; min. 67 și 72 — 
din nou Cîmpeanu II irosește 
două bune ocazii. Ca si în pri
ma repriză, F.C. Argeș arc o 
singură ocazie, în min. 75, pe 
un contraatac clasic finalizat de 
DORU 
plasat, 
poartă al pitețtenilor din 
ceasta 
reuși, totuși, să înscrie în fina
lul meciului, prin CÎMPEANU 
II (min. 84) un gol frumos, sa
tisfacție platonică în(r-un mo
ment în care meciul era de-a- 
cum -jucat.

NICOLAE printr-un șut
Era al treilea șut la 
' ,.................... î a-
partidă.’ Gazdele vor

Mihai 1ONESCU

VICTORIE CLARA

GALAȚI, 14 (prin telefon):
Cei care atacă din start, sur

prinzător, sînt oaspeții, dar 
F.C.M. Galati revine curînd la 
cîrma jocului, păstrînd inițiati
va și fiind mai mult prezentă 
în terenul advers. Gazdele au 
atacat mai mult, dar oaspeții 
mai ... viclean, și deci mai pe
riculos. Astfel. în timp ce Ma- ' 
jearu expediază primul șut spre 
poartă, mult peste buturile a- 
părate de Moraru, iar Olteanu 
și Băjenaru (min. 13 și respec
tiv 17) nu reușesc să găsească 
spațiul porții adverse, M. San
du ratează de puțin un contra
atac în min. 19, pentru ca, un 
minut mai tîrziu, vîrful de atac 
al studenților bucureșteni să 
profite de plasamentul defec
tuos al fundașilor adverși și de 
momentul de indecizie al Iui 
Hagioglu, lobind mingea peste 
el, în poarta goală : 0—1. în 
minutele următoare, profitînd 
de deruta gălățenilor (gafe 
mari în apărare), Tănăsescu și 
Chihaia ratează noi ocazii de 
gol.

După pauză, echipa gălățea- 
lîă, nesocotind indicațiile tac-

tice, continuă să „care" ț fi
resc, ea nu reușește să-și ere-, 
eze culoare favorabile de șut 
și hici nu poate contracara 
marcajul strict al adversarilor. 
Din această cauză Tănăsescu și 
M. Sandu sînt cel mai aproape 
de gol, permițîndu-i portarului 
Hagioglu să se remarce, ca și 
cînd echipa sa ar fi jucat în 
deplasare I în min. 65 am în
registrat cea mai mare 
a gălățenilor, Băjenaru 
țînd 
peste poartă, 
bună poziție. $i după 
min. 86 Iorgulescu, lansat din 
nou pe contraatac, nu mai are 
puterea să finalizeze, atacurile 
furibunde ale echipei gălățene 
(toată echipa adversă se afla 
in careul de 16 m.), aduc ega- 
larea : CONSTANTINESCU,
venit în cursa disperării și a 
ultimei șanse, înscrie în min. 
89 : 1—1. A fost primul și ul
timul șut pe spațiul porții lui 
Moraru, care a adus un punct 
echipei gazdă și un echilibru- 
firesc pe tabela de marcaj.

Paul SLĂVESCU

balonul cu capul 
dintr-o

ratare 
trimi- 
puțin 

foarte 
ce în

ÎN LOC DE 6-0...
OLIMPIA SATU MARE - GLORIA BUZĂU 1-1 (1-0)

- însorit; spectatori -
IVANA (min. 87). Șuturi

7, Bathori 6 — V. Mu- 
Balogh 5), Hațeganu 5,

Stadion Olimpia; teren moale; timp friguros 
aproximativ 7 000. Au marcat: MATEI (min. 7) ți 
la poartă: 16—8 (pe poarta: 9-3). Comere: 4-5.

OLIMPIA: Feher 6 — Pinter 5, Kaiser 7, Matei 
reșan 5, Marcu 5, Both I 5 — Helvei 4 (min. 65 
Demarcek 6.

GLORIA: Cristian 6 — Ivana 7, Nicolac 7, Simion 5, Tulpan 
trescu 5, Ghizdeanu 6, Toma 5 — Stanciu 5, Marin 5, Petreanu 5 
G. Radu).

A arbitrat: A. Deleanu 9; la linie: I. Vasile și G. Drcrgamir 
București).

Cartonașe galbene: MARCU.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 2-0 (1-0).

5 - Pe- 
(min. 83

(toți din

tele-

POLITEHNICA IAȘI - JIUL 4-0 (2-0)

Stadion ,,23 August"; teren bun; timp frumos; spectatori - aproximativ 
7 000. Au marcat: CERNESCU (min. 8), CIOACA (min. 28), COSTEA (min. 
53) și FLOREAN (min. 63). Șuturi la poartă: 19-7 (pe poartă: 13-4). Cor
nere: 11-2.

POLITEHNICA: Bucu 7 (min. 85 Naște) - C. lonescu 6, Anton 7, Ursu 
7, Munteanu 6 — Romilă II 7, Florean 7, Simionaș 8 — Costea 8, Cioacă 7, 
Cernescu 7 (min. 73 D. lonescu 6).

JIUL: Moise 4 (min. 60 Cavai 6) — P. Grigore 5, Bădin 6, Rusu 5, 
Miculescu 5 - Stoichiță 6, Ciupitu 5 (min. 52 Lixandru 5), Stoica 6, Varga" 
6 - Bucurescu 5, Sălâjan 6.

A arbitrat: A. Forwirth: 8; Io linie:
O. Anderco (Satu Mare).

Cartonașe galbene: BĂDIN, FLOREAN,
Trofeu! Petschovschi: 9. La juniori: 1-0

R. Schwell (ambii din Timișoara)

LIXANDRU. 
(0-0).

IAȘI, 14 (prin telefon):
Aflate înaintea partidei la 

egalitate perfectă în „clasamen
tul adevărului" (cota 0, gola
veraj —4), cele două combatan
te au abordat acest meci cu 
dorința mărturisită de a rupe 
echilibrul, fiecare încercînd sa 
încline, în felul ei, balanța. De 
fapt, primele minute au și con
firmat, în teren, aceste situații: 
studenții — ofensivi, dar cu 
predilecție pentru jocul pozițio
nal, cu servicii din linia a doua, 
mai puțin inspirate ; oaspeții 
— retragere în defensivă, cu

Ciupitu și Stoica, prin rotație, 
al doilea „libero". Dar liniștea 
din start dispare în min. 8, 
cînd gazdele izbutesc deschide
rea scorului : Costea a insistat 
(nu același lucru a făcut însă 
Moise) Ia o minge care a depă
șit întreaga linie de fundași, a 
urmat centrarea și CERNESCU 
a șutat sec. în continuare, am 
notat două acțiuni personale 
ale lui Costea (min. 12) și Ro- 
milă II (min. 18), precum și 
„capul" Jui Ursu (min. 26) care 
vor anunța al 
ieșenilor : gală,

doilea gol al 
Moise care a

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȚI ALES PRONOSTICUL ?

oferi participanților 
Pronosport de du- 

' ’ o sur-
Pentru a 

la concursul 
minlcă 18 noiembrie a.c. 
să suplimentară de inspirație, re
dăm pronosticurile maestrului e- 
merit al sportului V. Călinoiu.

Progresul 1,X
Mec. fină 1
U.T.A. 1
C.F.R.Cj.-N. 1 

Focș. 1 
1,X 
LX 

X
1

LX,2 
1,2 

2 
1

SATU MARE, 14 (prin 
fon) :

Cerul 
țul lui 
performanța imprevizibilă de 
la Tîrgoviște. Dar, ca un făcut, 
ori de cite ori Olimpia aduce 
puncte de afară, trebuie să ce
deze ceva acasă. Așa s-a în- 
timplat și acum, deși întreaga 
desfășurare a partidei nu oferea 
o asemenea perspectivă. Dim
potrivă, gazdele au avut atîtea 
ocazii de gol, unele mai clare 
ca altele.

Scorul s-a deschis foarte re
pede : în min. 7 Both I exe
cută un corner, de pe partea 
stingă, V. Mureșan șutează de 
aproape, Cristian II respinge și 
MATEI reia în gol. Olimpia 
are posibilitatea să cîștige con
fortabil și să-și „repare" gola
verajul dar, în minutele ce 
urmează, ea ratează, ratează 
exasperant : prin Both I (min.

se... înseninase în 
Kaiser mai ales

ora- 
dupâ

11), Matei (min. 26), V. Mure- 
șan (min. 31 și 37), Marcu 
(min. 47, singur cu Cristian II). 
Minutele încep să treacă greu, 
Pentru că Olimpia nu reușește 
să se desprindă, pare blocată, 
este mereu nesigură în acțiu
nile de atac. Dar nici Gloria 
nu reușește prea mult. Pe calea 
undelor vin vești bune de la 
Clu.j-Napoca, Scornicești și Ga
lati, „soarele" strălucește la ori
zont. Mijlocașii Olimpiei nu 
mai leagă însă nimic în atac, 
Hațeganu și ceilalți bat pasul 
Pe loc. Și cînd nimeni nu se 
mai aștepta, Gloria (min. 87) 
realizează un atac — Ghizdea- 
nu îl vede pe IVANA, centrare 
și fundașul dreapta buzoian șu- 
tează cu șansă : 1—1. A fost 
singura ocazie a buzoienilor. în 
loc de 6—0, un final în necon- 
cordanță cu realitatea.

Sielian TRANDAFIRESCU

1. Rapid
2. Metalul Buc.
3. F.C.M. Reșița
4. Metalurgistul

5. F.C.M. Bv. — Unirea
6. Atalanta — Parma
7. Bari — Cesena
8. Lecce — Como
9. Lanerossi — Taranto

10. Monza — Genoa
11. Pisa — Palermo
12. Plstoiese — Verona
13. Spal — Brescia

CIȘTIGURILE TRAGERII 
CEPTIONALE „LOTO"

6 NOIEMBRIE 1979

FAZA I : Categoria 2 :

EX- 
DIN

FAZA I : Categoria 2 : 3 
riante 25% a (1.250 lei ; cat. . 
1 variantă 100% a 25.000 lei și 
6 variante 25% a 6.250 ' ' 
1 excursie de 2 locuri 
Polonă sau U.R.S.S. — 
și diferența in numerar 
35,25 variante a 3.807 
5 : 42.50 a 400 lei ; cat. 
a 300 lei ; cat. 7 :

va-
3 :

lei ; sau 
în R. P. 
Finlanda 

; cat. 4 : 
lei ; cat.

6 : 97,25 
135,25 a 200

i
z
z
z

x lei ; cat. 8 : 892,50 a 100 lei.
FAZA A ll-a : Categoria B : 

3,25 variante a 10.000 Ici sau 1 
excursie de 1 Ioc în U.R.S.S. — 
Finlanda sau 2 locuri în R. P. 
Polonă și diferența în numerar ; 
cat. C : 9,75 variante a 5.789 lei 
sau 1 excursie de 1 loc în R. P.

• Polonă și diferența în numerar ; 
cat. D : 43,25 a 1.305 lei *, cat. E : 
645,75 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE LțL 
TRAGEREA

DIN 14
EXTRAGEREA

15 26
EXTRAGEREA

12 18 33 21
FOND TOTAL

1.005.614 lei, din 
report la categoria 1.

amortizat mingea centrată de 
Cernescu în fața Iui CIOACA, 
acesta îndeplinind o simplă 
formalitate. Pînă la sfîrșitui 
primelor 45 de minute, am în
registrat cea mai bună perioa
dă de joc a gazdelor, cu rată
rile lui Romilă II (min. 31), 
Cernescu (min. 37 și 40) și Cioa
că (min. 42), dar și o oarecare 
îndrăzneală a oaspeților in o- 
fensivă, rămasă însă fără re
zultat, ei căzînd în mai toate 
situațiile în capcana jocului la 
ofsaid practicat de fundașii 
Politehnicii.

Opt minute după reluare, 
Moise își face din nou „nu
mărul", oferindu-i o minge 
ideală lui COSTEA. care, de Ia 
10 m, înscrie plasat. în poarta 
Jiului a intrat Cavai, dar nici 
el n-a scăpat basma curată, 
lămînînd în min. 63 spectator 
la „capul" expediat de FLO
REAN, de Ia 12 m, la o lovi
tură liberă executată impecabil 
(ca multe altele) de eătre Si- 
mionaș. Meciul era jucat. Oas
peții trec, totuși, mai des cen
trul terenului, expediază cîte- 
va șuturi periculoase, dar Bucui 
este la post și partida se în
cheie cu un șut în bară, la 
vinclu, al lui Florean (min. 85). 
Victorie clară a gazdelor, după 
o evoluție 
dar să nu 
lui Moise.

de ansamblu buna, 
uităm gafele naivu-

Adrian VASILESCU

Invitație

„PRONOEXPRES"
NOIEMBRIE 1979

5 32 44I : 42

A Ii-a : 24 14

la Eforie Nord

LOZ tN PLIC
IA 107 IN PUC
CON7/NUA

așT/Gumw 
6ANISI
AUTOTURISME. Ț4S 

gucWMiozJNruc! "J
I Xt l hSIII I REVII IONII II

5 zi&3 de deconectare
5 zile de vacanță
5 zile de satisfacții turistice
Este recompensa pe care trebuie să o acordați organismului 

dv. la cumpăna dintre ani.
Intre 29 decembrie ’79 și 2 ianuarie '80 vă așteaptă „EXCURSI

ILE REVELIONULUI", pregătite de întreprinderea de turism, 
hoteluri și restaurante București.

Silnic, intre orele 8. și 20, filialele LT.H.K. din str. Mendeleev 
nr. 14, bd. Republicii nr. 68, bd. 1848 nr. 4 și bd. N. Bălccscu 
nr. 35 vă satisfac solicitările.

întreprinderea dc Hoteluri 
și Restaurante Eforie Nord, 
str. Brizei nr. 6, poate pune 
la dispoziția cluburilor și a- 
sociațillor sportive interesate 
în perioada noiembrie 1979 — 
martie 1930, în condiții avan
tajoase. cazare și masă, po
sibilități optime pentru an
trenament și tratamente pen
tru recuperarea sănătății 
sportivilor.

Baza de tratament din E- 
fo-rie Nord, dotată cu apara
tură modernă și personal me
dical de înaltă specializare, 
asigură tratamente cu rezul
tate remarcabile în diverse 
maladii și afecțiuni. Se pot 
folosi: piscina acoperită (cu 
apă de mare încălzită), sauna, 
sălile de gimnastică medica
lă etc.

Cazarea se face în hoteluri 
de categoria I și se aplică ur
mătoarele tarife: masa — de 
la 35 lei/zi; cazarea — 24 Iei/ 
zi; tratament — 6 lei.

Plata se poate face la Ofi
ciile județene de turism res
pective sau la sediul I.H.R. E- 
forie Nord.

Relații suplimentare la bi
roul dispecerat-cazare, telefon 
4.13.51.

a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^



„Trofeul Carpați“ la handbal feminin

ECHIPELE ROMÂNIEI Șl
LA EGALITATE DUPĂ UN MECI

BRAȘOV, 14 (prin telefon).
Cea de a XIX-a ediție a „Tro
feului Carpați" la handbal fe- 

■ minin a continuat miercuri, în
Sala sporturilor din localitate, 

-oferind celor peste 2000 de en
tuziaști spectatori meciuri di
namice, evoluții de bun nivel 
tehnic (reprezentativa R.D. Ger
mane). sau întreceri pline de 

• dramatism, așa cum a fost ca
zul cu partida dintre selecțio
natele Romanici și Bulgariei,

REZULTATE TEHNICE 
ETAPA A ll-A

ROMÂNIA B — R. D. GER
MANA 7—28 (2—15). au mar
cat : Flore» 3, Ciubotarii, lo- 
nașcu, Negru, Andrei, respec
tiv Bother 4, Kruger 3, Matz 
3, Krause 3, Uhlieg 3, Ku- 
nisch 3, Heinicke 3. Nietzsche
2, Scoring 2, Langenberg 2. 
Au condus M. Stanoevici și 
M. Valcici (iugoslavia).

ROMÂNIA A — BULGARIA 
15—15 (6—7), au marcat : Sasu 
5, Torok 3. Ștefanovici 2, 
R. Nan-Marian 2, Gall, Lup- 
șor, Văcaru, respectiv Vateva 
7, Kazakova 3. Peșeva 3, Ste- 
lanova, Tonceva. Au condus : 
A. Kristiansen și K. Huseby 
(Norvegia).

U.R.S.S. — POIXJNIA 15— 
14 (7—5), au marcat : Kolo-
miet 7, Gluscenko 3. Petruk
3, Sliușareva. Kudriașova, res
pectiv Kaminska 2, Ceasli- 
kowska 2. Kozlowska 2, 
Gneidziuk 2, Golik 2. Kiper 
2. Lozinska, Heyniewicz. Au 
condus : P. Radvani și M. 
Groben ișan (România).

în programul de azi, de la 
ora 16,30 : România B — Po
lonia ; ora 17,45 * R. D. Ger
mană — Bulgaria : ora 19 : 
România A — U.R.S.S.

librat : 6—6 (min. 23). Pornind 
de la acest nou start, handba
listele românce ar fi trebuit să., 
se detașeze de partenerele lor 
de întrecere, ceea ce au și 
făcut în unele momente : 10—8 
(min. 34), 11—9 (min. 35), dar 
fără decizia și tăria necesare 
unei diferențieri nete. Tocmai 
de aceea ne declarăm nemul
țumiți de prestația generală a 
echipei române și aceasta din 
mai multe motive. în primul 
rînd, ceea ce scade mult din 
randamentul general al echipei 
este inconstanța ei în ceea ce 
privește concentrarea în joc. 
După faze bine construite, ju
cătoarele noastre s-au deconec
tat și au greșit elementar, pă
șind în aut sau la adversar. 
Apoi ele nu au suficient calm 
și luciditate în atac, încercînd 
să rezolve acțiunea repede, 
uneori în situații nefavorabile 
și ratînd multe din fazele ofen
sive. în sfîrșit, apărarea n-a 
înțeles încă faptul că numai a- 
vansînd mobil și uneori trebu
ind să joace ..om la om“ un 
adversar (așa cum a fost cazul 
cu Vateva în acest meci) poa
te rezolva problemele ce i se 
pun. Iată că acest 15—15 se jus
tifică, ținînd seama de greșe
lile enumerate mai sus. Spe
răm că antrenorii E. Barta și 
R. Drăgănescu au tras și ei 
concluziile necesare, adoptînd 
măsuri observabile chiar în a- 
cest turneu.

U.R.S.S. — POLONIA (15— 
14). Echipa sovietică a obți
nut in extremis o victorie 
pentru care a muncit mult și

BULGARIEI 
VIU DISPUTAT 
a trecut prin mari emoții. Sco
rul final ar putea fi o surpri
ză, dacă n-am cunoaște amă
nuntul de mare importanță că 
în formația Uniunii Sovietice 
nu se găsesc unele dintre cele 
mai bune jucătoare, cele care 
au cucerit victoria olimpică,, ci 
o scrie de handbaliste tinere, 
de persoectivă.

ROMÂNIA B — R.D. GER
MANA (7—28). Fără îndoială 
că n-am așteptat prea mult de 
la echipa noastră secundă în 
partida cu campioana lumii, 
reprezentativa R. D. Germane. 
Ne gîndeam, mai ales, că nu 
va cădea In capcana poloneze
lor, adică speram ca tinerele 
noastre handbaliste să nu in
tre pe teren timorate și să 
joace lejer, curajos, intr-un 
meci in care nu aveau nimic 
de pierdut. Dar iluziile noastre 
și ale spectatorilor s-au risipit 
din primele minute ale meciu
lui. O „ceață" deasă le-a în
văluit vederea, transformîn- 
du-le în începătoare care abia 
reușeau — și nu întotdeauna... 
— să paseze de 2—3 ori min
gea în atac. Peter Krctzschmar 
le-a pus — prin intermediul 
elevelor sale — o singură pro
blemă : o apărare avansată, 
cu un ,.zburător" în avangar
dă. Fie Matz, fie Uhlieg au 
pendulat în fața lor, derutîn- 
du-le complet. Ba mai mult, 
nu de puține ori, acestea le-au 
și „furat" mingile, pe Care 
prin contraatacuri rapide le-au 
transformat în goluri.

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

BAREMURI DIFICILE PENTRU BRAZILIENI
Comitetul olimpic 

al Braziliei a anun
țat că pînă în pre
zent numai opt a- 
tleți, printre care și 
recordmanul mon
dial în proba de 
triplusalt, Joao de 
Oliveira, au înde
plinit baremul de 
participare la J.O. de

vară de la Mos
cova. Pentru a pu
tea participa la în
trecerile olimpice, 
ceilalți atleți bra
zilieni vor trebui să 
obțină 
Care să 
feri oare 
zate de ______
clasați la J.O. de ia

rezultate 
nu fie An
celor reali- 
primii opt

Montreal. în ceea ce 
privește • participa
rea la T’l 
’80 a echipelor 
fotbal, 
handbal 
(feminin), 
va depinde 
zultatele ce 
înregistra în 
neele preolimpice.

Olimpiada 
de 

baschet, 
volei 

aceasta 
de re- 
se vor 

tur-

Și

LA DOUĂ OLIMPIADE DEODATĂ I
Americanul Eric Heiden (în 

vîrstă de 21 de ani) este un 
adevărat fenomen al sportu
lui contemporan. După cum 
se știe, el aste campion și 
recordman mondial de pati
naj viteză, precum și ciclist 
de mare performanță. într-un 
interviu acordat recent zia
rului finlandez „Hooved 
Stasbladet“, care apare la 
Helsinki, polisportivul Heiden 
a declarat că speră să cîș- 
tige anul vlitor 5 medalii o- 
limpice la Lake Placid și

Moscova. în concursul de pa
tinaj viteză al „Olimpiadei 
albe“ va participa la toate 
probele cuprinse in program, 
iar la Jocurile Olimpice de 
vară de la Moscova va con
cura în probele de velodrom. 
In sportul american mal 
.cunoscut 
îmbinare 
ciclismul.
Sheila 
mondială 
ciclism.

este 
de_ 
cu 
de

un caz similar 
a patinajului

Este
Young, 
la patinaj viteză și

vorba 
campioana

Ceea ce putem spune încă de 
Pe acum este faptul că echipa 
campioană a lumii, selecționata 
R.D. Germane, domină cu au
toritate competiția, dovedind o 
excelentă pregătire la toate ca
pitolele.

ROMÂNIA A — BULGARIA 
(15—15). Ca de obicei, repre
zentativa noastră a început 
slab meciul, fiind condusă, in 
prima parte a reprizei I la di
ferențe de 3 și 4 goluri : 0—3 
(min. 7) și 2—6 (min. 18). în 
ultimele 10 minute ale acestei 
reprize, formația României a 
ajuns să aibă o evoluție apro
piată de cota sa valorică nor
mală și, în mod firesc, situația 
pe tabela de marcaj s-a cchi-

Aseară la baschet

STEAUA-SLASK
Aflată în turneu în țara 

noastră, lidera campionatului 
polonez de baschet masculin. 
Slask Wroclaw, a susținut, a- 
seară, în sala Floreasca, primul 
său meci în compania echipei 
Steaua. Formația oaspete, din 
rîndul căreia au lipsit trei 
componenți ai lotului repre
zentativ- aflați cu echipa na
țională în S.U.A., a arătat ca
lități caracteristice baschetului 
din tara prietenă — viteză, 
îndemânare — dar a trebuit să

MECIURI INTERNATIONALE 01 EOTBAL

WROCLAW 94-74
se recunoască învinsă în fața 
elevilor lui Mihai Nedef și 
Alexandru Fodor, care au ju
cat foarte bine. Scor final : 
94—74 (48—35). Antrenorii ste- 
liști au rulat pe toți cei 13 
baschetbaliști înscriși pe foaie, 
dintre care o bună impresie au 
lăsat Cernat (26), Căpușan (10), 
Opșitaru (10), Brănișteanu (10) 
și Ermurache (14) ; de la 
Slask : Kalinowski (18), Gry- 
gyel (14) și Zdrobowski (15). 
Au condus E. Nicolescu și M. 
Dimancea.

Partida revanșă are loc azi, 
de la ora 16,30, în sala Flo
reasca. (P. Iv.)

Ursulețul „MișaM, 
mascota J.O. de la 
Moscova, a ajuns 
repede la o celebri
tate mondială. Crea
torul său, graficia
nul sovietic Viktor 
Cijikov, l-a desenat 
în zeci de ipostaze, 
constituind un mo
del pentru alți crea
tori de artă, cum 
ar fi producătorii 
de păpuși, insigne, 
obiecte textile sau 
de ceramică. Re
cent, șugubățul 
Mișa a fost adoptat 
și de lumea filmu
lui. Regizorul Via- 
ceslav Kotenocikin 
și desenatorul Ser- 
ghei Rusakov, de la 
studiourile „Mos- 
film“, au preluat 
modelul ursulețului 
pentru o peliculă 
de scurt metraj, în 
care acesta va 
bineînțeles, 
principală, 
vorba de un 
de animație, 
tind titlul 
primi 
inspirat
Pe

fi, 
vedeta 

Este 
film 
pur- 

,,Cine va 
premiul 
din lupta 

stadioane. Cu

„MIȘA* ÎNVAȚĂ SĂ UMBLE...

Cadru din filmul de desene animale 
„Cine va primi premiul avînd in ro
lul principal pe ursulețul Mișa

precizarea că în în
trecere se vor 
personaje sub 
fățișa rea

afla 
în- 

ani* 
este

. . de
male, așa cum 

desenelor 
Așadar, în

tradiția 
animate, 
scurt timp, în sălile

de cinema, Mișa va 
putea fi văzut um- 
blînd, alergtnd 
sărind, 
lind recorduri, 
pas în plus 
definitiva sa 
crare.

FLORI PENTRU OLIMPICI
salul Gulkevlci din ținu-
Knasnodar (R.S.F.S.R.),

în 
tul 
specialiștii sovietici, în cola
borare cu parteneri din R.P. 
Bulgaria, au construit un 
obiectiv olimpic original. în 
cadrul serei, cu

Frizerii din
Estonă) fac și . _
pentru... regatele de yachting 
din cadrul J.O. de vară, care 
vor avea loc în galful Pirita 
din apropierea acestui oraș. 
Ei s-au înarmat cu dicțio
nare pregătite special pentru 
el de specialiști in domeniul

suprafața de
ANTRENAMENTE POLIGLOTE
Tallin (R.S.S. 
el pregătiri

și 
chiar stabi- 

Un 
spre 

consa-

o in-6 hectare, s-a creat 
treagă gospodărie floricolă care 
va furniza buchetele de flori 
ce vor fi oferite participan- 
ților la Olimpiada de 
Moscova.

la

cu- 
no-

lingvisticii. Dicționarul 
prinde aproximativ 40 de 
țiunl profesionale, In limbile 
estonă, rusă, engleză, fran
ceză, germană, spaniolă și 
Italiană. Cu aceasta, specia
liștii în coafură speră să fie 
în cea mal bună formă pen
tru a-și primi oaspeții.

In grupa a 3-a a C.E. a avut 
loc ieri la Novisad întîlnirea din
tre reprezentativele iugoslaviei și 
Ciprului. Partida s-a încheiat cu 
victoria gazdelor la scorul dc 
5—0 (1—0). prin golurile reali
zate de Kranjcar (2), Vujovici, 
Petrovici și Savici.

TURNEE DE ȘAH
• Turneul Interzonal feminin

de șah de la Alicante (Spania) 
a luat sfîrșit cu două învingă
toare: Elena Ahmîlovskaia
(U.R.S.S.) șl Tatiana Lemaciko 
(Bulgaria), ambele cu cîte 13'/2 
puncte din 17 posibile, urmate de 
Nina Gurieli (U-.R.S.S.) — 12 p
șl Lltinskaia (U.R.S.S.) — ji‘A p. 
Primele trei clasate se califică 
pentru turneul candidatelor la ti
tlul mondial. In ultima rundă, 
Ahmîlovskaia și Lemaciko au re
mizat, Gurlell și-a asigurat califi
carea învlngînd-o pe Garcia, în 
timp ce Litlnskaia a pierdut la 
Ivanka. Maestra româncă Gertru- 
dt5 Baumstark a întrerupt parti
da cu Markovici (Iugoslavia).

• S-a încheiat turneul Interna
țional feminin de șah de la Hal- 
le. Primele două locuri au fost 
ocupate de Brigitte Hofmann 
(R.D. Germană) și Ludmila Sau- 
nina (U.R.S.S.), cu cîte 8’/2 p din 
lt posibile, urmate de Judit 
Kantor (România) și Eveline 
Nuenehert (R.D. Germană) — 
cîte 7 p, Brooder (R.D. Germană) 
— 6‘A P. Zsoegoeny (Ungaria), 
Espig, Hobusch (ambele R.D. 
Germană) — cîte 5 p, Eretova 
(Cehoslovacia) și Gozeva (Bul
garia) — cîte 41/, p. In ultima 
rundă, maestra româncă Judit 
Kantor a învlns-o pe Gaffron 
(R.D. Germană).

• După consumarea a zece 
runde. în turneul internațional 
de șah di la Tilburg (olanda) 
conduce marele maestru sovietic 
Anatoli Karpov, cu «>/, p, urmat 
de Oleg Romanișin (U.R.S.S.) — 
6 p, Lajos Portisch, Gyula Sax 
(ambii Ungaria), Genna Sosonko 
(Olanda) șl Boris Spasski 
(U.R.S.S.) — cu cîte 5’/2 p, Bent 
Larsen (Danemarca) — 5 p etc. 
In runda a 10-a Smîslov l-a în
vins pe Larsen. Bort pe Sosonko, 
Iar partidele Timman — Karpov, 
Spasski — sax și Kavalek — Ro
manișin s-au încheiat remiză.

IN MECI amical, selecționata 
Austriei a dispus la Munchen de 
echipa locală „1866“ cu scorul de 
3—1 (3—1).

FORMAȚIA Slask Wroclaw a 
Jucat la Zwickau cu formația lo
cală Sachsenring in fața căreia 
a ciștigat cu 4—0 (3—0).

IN TURNEUL pentru juniori 
de la Monte Carlo: Iugoslavia — 
Suedia 1—o (0—0); Italia — Sco
ția 0—0.

la 21 NOIEMBRIE, pe stadio
nul ,,Wembley“ din Londra seva 
disputa meciul dintre reprezen
tativele Angliei șl Bulgariei, con- 
tind pentru grupa I a campiona
tului- european de fotbal. Din Io
tul selecționatei engleze pentru 
acest joc, fac parte, printre alții, 
P. Shilton, Anderson, Francis, 
Woodcock (toți de la Nottingham 
Forest), Wilkins, Coppell (de la 
Manchester United). Brooking (de 
la West Ham) și Cherry (de la 
Leeds United). Clemence, Neal, 
Kennedy (de la Liverpool).

ÎN PRELIMINARIILE OUM- 
PICE, la DlosgySr : Ungaria — 
Polonia 2—0 (1—0). Au înscris 
Kiss (min. 42) și Tatăr (min. 62 
din penalty). A arbitrat bine N. 
Hainea (România) un meci foar
te greu. In clasament : Ceho
slovacia 4 p, Ungaria și Polonia 
cîte 2 p. Urmează jocurile (tur- 
retur) Ungaria — Cehoslovacia 
(primul meci la 24 noiembrie, la 
DiosgyOr).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

CICLISM • Cursa de șase zile, 
desfășurată la Munchen, a fost 
eîștlgată de cuplul Patrick Sercu 
(Belgia) — Dietrich Thurau (R.F. 
Germania), cu 288 p. I-au urmat, 
la un tur, perechile Danny Clark 
— Donald Allan (Australia) și 
Francesco Moser (Italia) — Renă 
Pijnen (Olanda).

HANDBAL • In prima zl a 
turneului international masculin 
care se desfășoară în mal multe 
orașe din Suedia, reprezentativa 
Poloniei a întrecut cu îs—16 
(8—9) formația R.D. Germane, a- 
vtodu-1 ca principal realizator pe 
Jerzy KlempeS, autorul a 7 go-

consecința progreselor înregistrate dc tirul icminln

ÎN 1984, LA LOS ANGELES, TRĂGĂTOARELE DEBUTEAZĂ 
IN ARENA OLIMPICĂ IN 3 PROBE REZERVATE DOAR LOR

La propunerea Comitetului 
feminin al Confederației euro
pene de tir, bazată pe o ini
țiativă românească, îmbrăți
șată de comitetele similare ale 
confederațiilor asiatică și 
panamericană și susținută de 
U.I.T- și de foarte multe fede
rații naționale, C.I.O. a apro
bat admiterea în marca fami
lie a sporturilor olimpice, în- 
cepînd din anul 1984. a 3 pro
be feminine de tir : pușcă 
standard 3X20 f, pistol stan
dard 30+30 f și pușcă cu aer 
comprimat, ca și a celeia mas
culine de pușcă cu aer compri
mat, în locul probelor cu armă 
de calibru mare, de la 300 
metri.

în viitor deci, tirul olimpic 
va număra 8 probe masculine 
(pușcă liberă 60 f.c. și 3X40 f,

lurl. La capătul unui meci echi
librat, selecționata R.F. Germa
nia, deținătoarea titlului mondial, 
a .învins la limită, cu 15—14 (8—9), 
echipa Suediei. Alte rezultate: 
U.R.S.S. — Ungaria 24—19 (10—14), 
Danemarca — Iugoslavia 17—12 
(14—10) I • Primele partide din 
cadrul competiției internaționale 
feminine de la Utrecht (Olanda) 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate: Cehoslovacia — Polonia 
(B) 21—14 (11—6), Ungaria — O- 
landa 19—14 (10—7).

TENIS • în primul tur al tur
neului de la Londra, americanul 
Harold Solomon l-a întrecut cu 

pistol liber și viteză, pușcă 
10 m, trap, skeet, mistreț aler
gător) și 3 feminine (pușcă 
standard 3X20 f și 10 m, pis
tol standard).

Noul program, prevăzut a 
intra în vigoare la Jocurile O- 
limpice de la Los Angeles, 
corespunde dezvoltării geogra
fice, numerice și calitative a 
tirului feminin, practicat în 
momentul de față în peste 40 
de țări ale lumii. Și cum pină 
la Jocurile Olimpice din 1984 
mai sînt încă 5 ani, e de pre
văzut că, avînd la dispoziție 
timpul material necesar, toate 
federațiile naționale vor pune 
bazele unor și mai puternice 
mișcări feminine de tir, în- 
trucît, în ultimii ani, trăgătoa
rele lumii au înregistrat mari 
progrese. Se prevede ca parti-

7—5, 6—3 pe. englezul Mark Cox, 
iar Guillermo Vilas (Argentina) 
a dispus cu 7—6, 6—4 de Bruce 
Manson (S.U.A.). Alte rezultate: 
Smld — Mayer 6—7, 6—2, 6-4;
Stan Smith — Saviano 7—5, 7—5; 
Tim Gulllkson — Andrew 6—2.
5— 7, 6—2; Caujolle — Vasselin
6— 3, 1—6, 6—2. • Rezultate înre
gistrate în turneul care se des
fășoară la Bogota: Higueras
(Spania) — Bclleau (Belgia) 6—0, 
1—6, 7—6; Velasco (Columbia) — 
Jimenez (Spania) 6—4, 6—4;
Probst (R.F. Germania) — Go
mez (Ecuador) 6—7, 6—3, 6—4;
Koeh (Brazilia) — Urpl (Spania) 
6—2, 6—2; Pecci (Paraguay) — 
Zlengl (R.F. Germania) 6—4, 6—3. 

ciparea trăgătoarelor la Los 
Angeles să fie foarte largă, 
proporțional pe măsura celei 
masculine. Să subliniem și 
faptul că noile probe se des
fășoară pe aceleași poligoane 
cu ale bărbaților, că folosesc 
același corp de tehnicieni și 
că. în consecință, nu este ne
voie de investiții suplimentare 
din partea organizatorilor.

Tirul feminin românesc este 
bogat în participări de succes la 
marile competiții internaționa
le. Să amintim doar că la edi
ția inaugurală a campionatelor 
europene, în anul 1955, juni
oara Jacqueline Zvonevschi și 
echipa de senioare au devenit 
campioane europene la pușcă 
standard, sau că, de-a lungul 
ultimilor ani, Ana Ciobanu, la 
pistol standard, Eva Ionescu- 
Olah, la pușcă 10 m și Nicu- 
lina Iosif, la pușcă standard 
G0 f.c., au cucerit și ele meda
liile de aur. Demonstrînd, în 
general, o ridicată valoare, 
fetele noastre pot constitui o 
echipă reprezentativă cu mari 
posibilități de a lupta cu suc
ces pentru locurile fruntașe în 
clasamentele olimpice. Cu si
guranță că in anii ce au ră
mas pînă la „momentul olim
pic Los Angeles", se vor petre
ce mari mutații în tirul fe
minin mondial, materializate, 
în primul rînd, în modificarea 
ierarhiilor actuale prin apari
ția, mai mult decît sigură, a 
unor noi forțe, a unor noi 
mari performere.

Radu TIMOFTE
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