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LA COMUNISTUL SFAT AL ȚĂRU
Trăim un timp plenar al rodniciei. 
De soare timp, precum l-am ctitorit. 
Privim în palme, ni-s bătătorite. 
Dar au tăria stîncii de granit

Ne-a învățat partidul cutezanța
Noi înșine ne-a învățat să fim,
Și orice vis în drumul către mîine
Prin munca noastră, demni, să-l împlinim.

Acum, la comunistul sfat al țării, 
Cînd orizonturi noi ni se deschid, 
O dragoste mărturisim deplină, 
Adîncă, simplă și-o numim : PARTID.

Și o dorință arde-n noi fierbinte :
Tot CEAUȘESCU-n fruntea lui să fie, 
Cu el, din biruință-n biruință, 
Spre comunism vom pune temelie.

VIOREL COZMA

LARGĂ PARTICIPARE, ENTUZIASTĂ, 
ÎN COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE
în ultima săptămînă, în diferite 

județe din țară s-au organizat 
numeroase și entuziaste manifes
tări sportive dedicate Congresului 
al Xll-lea al partidului. Iată cî- 
teva din ele :

© GALAȚI
Asociația „Constructorul", din . 

cadrul întreprinderii de construc
ții și montaj siderurgic, a organi
zat în aceste zile ample între
ceri sportive de masă la fotbal 
(participă 10 echipe), tenis de 
cîmp (8 echipe), șah și tenis de 
masă (cite 13 echipe).

S-au evidențiat formațiile din 
sectoarele P.P.I., Grup-lami- 
noare. Grup-lucrări speciale. 
C.T.C. Laborator, precum și spor
tivii S. Păiș la șah, L. Moldovan 
—tenis de cîmp și I. Croitoru — 
la tenis de masă. (T. STRIOPOL)

O BUCUREȘTI
In cadrul manifestărilor orga

nizate în cinstea celui de al 
Xll-lea Congres al partidului a 
avut loc la sediul asociației 
„Centrocoop1* un simultan cu ma
estrul internațional de șah Victor 
Ciocâltea. Acțiunea s-a bucurat 
de un frumos succes, fiind ur
mărită de un numeros și entu

ziast public. Rezultatul teh
nic a fost următorul : 16 vic
torii și i remize pentru Victor 
Ciocâltea. Au realizat egalitate 
Ion Stoica, Marcel Iosif, Gheorghe 
Candea și Vladimir Kiriazi.

© SIGHIȘOARA
în organizarea C.M.E.F.S. Si

ghișoara, în colaborare cu aso
ciațiile sportive Metalul, Faianța 
și altele, s-a desfășurat o compe
tiție omagială dotată cu „Cupa 
Congresului a! Xll-lea al partidu
lui0. La întreceri au participat 15 
echipe de fotbal, 10 de volei, 10 
de popice, iar la crosul care a 
avut loc zilele trecute au parti
cipat peste 1500 de concurenți. 
(I. TURCU).

© TÎRGOVIȘTE
Consiliul județean pentru edu

cație fizică și sport, în colabo
rare cu Comitetul județean U.T.C. 
și Consiliul județean al organiza
ției pionierilor, a inițiat un- sim
pozion cu tema „Femeia și spor
tul0, închinat celui de-al Xll-lea 
Congres al partidului. Cu acest

(Continuare in pag. a 2-a)

PLENARA COMITETULUI
CENTRAL AL P.C.R.

In ziua de 17 noiembrie a 
avut loc ședința plenară o Co
mitetului Centrai al Partidului 
Comunist Român, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului.

Plenara a aprobat in unani
mitate Raportul Comitetului 
Central cu privire la activitatea 
Partidului Comunist Român in 
perioada dintre Congresul al 
Xl-lea și Congresul al Xll-lea 
și sarcinile de viitor ale parti
dului și a hotărit să fie pre
zentat Congresului al Xll-lea.

In încheierea ședinței plenare, 
apreciind că pe ansamblu Co
mitetul Central și-a îndeplinit 
misiunea încredințată de Con
gresul al Xl-lea, a desfășurat 
o activitate care a asigurat

îndeplinirea obiectivelor dezvol
tării economico-sociale a țării, 
promovarea politicii interna
ționale de pace și colaborare 
a României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, in nu
mele Comitetului Politic Execu
tiv și al său personal, mulțu
miri tuturor membrilor Comite
tului Central pentru felul in 
care au acționat in vederea 
soluționării problemelor mul
tiple ale societății noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat convingerea că și 
in viitor fiecare, in domeniul 
său de activitate, iși va înde
plini sarcina de membru de 
partid, indatoririle încredințate 
și a urat tuturor succes și mul
tă sănătate.
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CU GÎNDURILE ȘI CU INIMILE 
ÎN SALA MARELUI FORUM

Eveniment de covîrșitoare importanță în viața 
partidului și a țării, așteptat cu profund 
interes, întîmpinat cu un impresionant avînt 

politic și o puternică efervescență creatoare, Con
gresul al Xll-lea al Partidului Comunist Român 
— atît de firesc, de fidel și de legitim numit 
Congresul întregului nostru popor — își des
chide astăzi lucrările în Capitală. Timp de 
aproape o săptămînă, delegații sosiți din toate 
colțurile țării — reprezentanți ai celor peste 
2 900 000 de membri ai partidului și, deopo
trivă, ai tuturor cetățenilor patriei noastre — 
vor trece în revistă ceea ce s-a înfăptuit în 
perioada care a trecut de la Congresul al 
Xl-lea, vor dezbate și adopta, corespunzător 
orientărilor Programului partidului, direcțiile de 
acțiune și sarcinile concrete pentru o nouă 
perioadă de cinci ani și în perspectivă.

Cu gînduriie, cu inima și cu voința prezent 
în sala Congresului, întreg poporul nostru va 
urmări în aceste zile lucrările marelui forum 
deplin încrezător în viitorul pe care-1 jalo
nează documentele supuse dezbaterii și apro
bării sale, în identitatea dintre cuvîntul și fapta 
partidului, dintre planurile de azi și realitățile, 
de mîine. Această încredere se întemeiază pe 
o lungă și bogată experiență care a convins 
din plin poporul că toate marile transformări 
revoluționare ce au schimbat din temelii chipul 
țării și au angrenat România pe orbita pro
gresului si civilizației socialiste sînt efectul 
nemijlocit al politicii juste a partidului, al spi
ritului de răspundere cu care acesta își înde
plinește rolul de forță politică conducătoare în 
societatea noastră. Fiii acestui pămînț sînt. de 
asemenea, pe deplin conștienți de adevărul că

dacă astăzi România se prezintă ca Un stat 
independent și suveran, cu o industrie avan
sată, cu o agricultură în continuă modernizare, 
cu o știință și o cultură înfloritoare, cu un 
nivel de trai material și spiritual în continuă 
creștere, cu structuri noi, de mare originali
tate, care asigură o puternică dezvoltare a de
mocrației socialiste, participarea mai amplă a 
întregii națiuni la conducerea societății, că dacă 
poporul român s-a afirmat in ultimul deceniu 
și jumătate ca stăpin unic și deplin al pro
priilor destine, că dacă umanismul a dobîndit 
la noi un nou și înaintat conținut, toate aces
tea se datorează în măsură hotăritoare to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, care a așezat 
omul în centrul întregii politici a partidului și sta
tului, făcînd din bunăstarea și fericirea aces
tuia, din afirmarea sa multilaterală, din cali
tatea superioară a vieții sale suprem ideal al 
societății pe care o edificăm.

Participanți activi Ia marile înfăptuiri din 
cea mai fertilă perioadă a istoriei țării inaugu
rată odată cu alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în fruntea partidului, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, doresc, 
din toată inima, continuitatea exercitării aces
tei sarcini de cea mai înaltă răspundere, ca o 
chezășie sigură că tot ceea ce se preconizează 
acum se va transpune în viață. Intr-o deplină una
nimitate, ei și-au exprimat entuziast voința ca 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să fie reales în 
înalta funcție de secretar general al partidului, 
dînd astfel o înaltă apreciere calităților sale de 
eminent conducător comunist și om de stat,

(Continuare în pag. a 2-a)
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neobositei sale activități consa
crate fericirii poporului și în
floririi patriei, cauzei păcii și 
socialismului în lume.

Încrederea neabătută în partid, 
în secretarul său general, certi
tudinea în înfăptuirea minuna
telor perspective ce se deschid 
dezvoltării patriei noastre so
cialiste se regăsesc deopotrivă 
în adeziunea hotărită a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii fată de conținutul pro
iectelor de documente al" celui 
de al XII-lea Congres, care — 
în spiritul largului si profun
dului democratism propriu orîn- 
duirii nor.strc — au fost puse, 
în prealabil. în dezbaterea în
tregului partid, a in: regii na
țiuni. Elaborate — ca, dealtfel, 
întreaga politică a partidului — 
eu contribuția esențială si sub 
permanenta îndrumare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
aceste documente de importanță 
istorică pentru destinele tării, 
alo căror prevederi confirmă 
continuitatea și consecvența cu 
care se acționează pentru în
făptuirea neabătută a Progra
mului partidului, dau noi di
mensiuni viitorului strălucit al 
patriei noastre. Societatea ro
mânească va intra într-o fază 
nouă, superioară, a dezvoltării 
sale, în care vor avea Ioc afir
marea puternică a revoluției 
tehnico-științificc contemporane 
în toate domeniile, accelerarea 
trecerii, pe baza acumulărilor 
cantitative obținute în cincina
lele precedente, la o nouă ca
litate în întreaga activitate eco- 
nomico-socială. ridicarea pe o 
treaotă mai înaltă a gradului 
de bunăstare șî civilizație al 
întregului popor, întărirea in
dependenței .și suveranității pa
triei noastre socialiste, afirma
rea tot mai puternică a presti
giului ei în lume.

Perspective deosebit de pro
mițătoare se deschid — prin a- 
cesle proiecte de documente ce 
vor fi supuse dezbaterii și g- 
probării Congresului — si acti
vității do educație fizică și 
sport, aflată, prin îndrumarea 
atentă și sprijinul substanțial 
acordate de conducerea parti
dului. într-o continuă dezvoltare 
și afirmare. A devenit, dealt
fel, în acest sens mai mult de
cît evidentă realitatea că, in 
perioada care a trecut de la 
Congresul al XI-lea, sub pu
ternicul impuls dat de marea 
competiție națională „Daciada", 
organizată din inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
activitatea sportivă de masă și 
de performanță a înregistrat, 
atît cantitativ, cit și calitativ, 
remarcabile progrese. ..Daciada" 
a adus cu sine răspîndirea pe 
o scară largă a ideii de mișcare 
In aer liber, a angrenat mi
lioane. de țineri, de oameni ai 
muncii în practicarea exerci- 
tiilor fizice, a sportului si tu
rismului de masă, a oferit noi 
și ample posibilități de depis
tare. selecție si promovare a 
elementelor talentate în clubu
rile și asociațiile sportive cu 

secții de performantă, a gene
rat — în marile centre sportive, 
dar și în orașe mai mici, ca 
și în mediul rural — inițiative 
valoroase, pe care factorii cu 
răspunderi și atribuții în miș
carea sportivă s-au preocupat 
să le generalizeze.

Totodată, ca rezultat al con
dițiilor excelente care le sini 
asigurate, sportivii noștri de 
frunte au obținut remarcabile 
succese Ia Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Ia diferite campio
nate mondiale șî europene. Ia 
alte mari competiții internațio
nale desfășurate în ultimii ani.

Străduindu-se, în continuare, 
să îndeplinească cit mai bine 
obiectivele înscrise în Progra
mul privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și spori 
pe perioada 1976—1980 si pre
gătirea sportivilor români in 
vederea participării la Jocurile 
Olimpice de Ia Moscova, adop
tat de Comitetul Politie Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., precum 
și sarcinile de răspundere 
izvorîte din alte documente dc 
partid, din prețioasele indicații 
date, cu diferite prilejuri, de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
activul mișcării sportive a luat 
act cu satisfacție de prevederile 
înscrise în proiectele de Direc
tive ale Congresului al XII-lea 
privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport. Con
form acestor prevederi, pentru 
educație fizică și sport se vor 
aloca în continuare fonduri dc 
la bugetul de stat, in comple
tarea resurselor proprii ale clu
burilor și asociațiilor sportive. 
Baza materială a educației fi
zice și sportului se va lărgi 
prin amenajarea de noi baze 
sportive, cu participarea tine
retului, asigurîndu-se condiții 
pentru extinderea continuă a 
activității de masă. Se vor con
strui noi săli de sport, pa'i- 
noarc artificiale, bazine de 
înot, piste și săli acoperite 
pentru atletism, poligoane de 
tir. repartizate cu prioritate în 
județele care dispun de capa
cități mai reduse în acest do
meniu : Bistrița-Năsăud, Ialo
mița, Botoșani, Olt, Mehedinți. 
Alba, Suceava, Neamț, Ilfov, 
Satu Mare, Bacău, Hunedoara. 
Sibiu, Harghita. Se va am
plifica. în perioada 1981—1985, 
activitatea de turism și agre
ment.

însuflețit de perspectivele 
deosebit de frumoase pe care 
aceste prevederi din proiectele 
de Documente ale Congresului 
al XII-lea Ie deschid atît spor
tului de masă, cit și celui dc 
performanță, activul mișcării 
noastre sportive își va spori 
eforturile pentru ca, prin re
zultate superioare, să contribuie 
la marile succese pe care po
porul român le dobîndește în 
toate domeniile de activitate.

într-un gînd și un cuget cu 
întreaga noastră națiune, acti
vul mișcării sportive, tineretul 
sportiv al țării urează denii-’ 
succes lucrărilor Congresului a! 
XII-lea, afirmindu-și voința ne
clintită de a contribui Ia în
făptuirea istoricelor hotărîri ce 
vor fi adoptate de înaltul forum.

La „UMO“, marele bastion al industriei sătmărene

Întotdeauna cu fruntea sus, cu conștiința 
datoriei Împlinite, adică, muncitorește î

Unul din bastioanele indus- 
trei sătmărene, întreprinderea 
„Unio“, cunoaște, în aceste zile, 
atmosfera însuflețită de muncă 
— ordonată, disciplinată — 
care caracterizează, dealtfel, pe 
harnicii constructori de aici, 
„întregul colectiv — ținea să ne 
spună inginerul Mihai Dumi- 
trașcu, director-adjunct al în
treprinderii — este preocupat 
de intensificarea producției, a 
unor sortimente specifice, de 
utilaj minier cu precădere, atît 
dc necesar dezvoltării continue 
a industriei extractive, a căr
bunelui și a materialelor ne
feroase, dar și de utilaj me
talurgic, sarcină de mare răs
pundere trasată de partid, pe
care comuniștii, toți angajații 
caută să o traducă în fapt, să o 
realizeze la parametrii calita
tivi cei mai înalti".

In acest efort colectiv, care 
implică participarea a mii de 
oameni — muncitori, tehni
cieni. ingineri — tineretul. în
drumat de oomuniști. semnează 
o prezență activă în toate sec
țiile, sectoarele Și atelierele de 
la „Unto". Lucrul acesta poate 
fi remarcat cu ușurință : ceea 
ce subliniază maistrul Cornel 
Pereni, secretarul Comitetului 
de partid (el însuși foarte tînăr), 
nu face decît să confirme rea
litatea.

De pildă, colectivul secției a 
5-a role este fruntaș in pro
ducție, într-o pasionantă între
cere socialistă cu toate celelalte 
unități similare, cu secția a 9-a 
utilaj complex îndeosebi O în
trecere pentru calitate la locul 
de muncă, dublată însă, crin 
sport, în fotbal mai ales. Echi
pele de la ..Role" și ..Utilaj 
complex" sînt finaliste ale „Cu
pei Congresului al XII-lea al 
partidului", cele mai bune din
tre cele 14 care s-au înscris 
la competiție. în paranteză fie 
zis. fotbalul are aici, la „Unio“ 
adepți și practicanți cu sutele. 
De cînd ? Sînt ani mulți, de 
la primele meciuri de fotbal. 
Cei mai In vîrstă își amintesc

COMPETIȚII SPORTIVE OMAGIALE
(Urmare din pag. I) 

de perioada în care în între
prindere mai juca bătrinul 
maistru Iosif Taar, fost sudor. 
Mare talent și excelent orga
nizator. Cînd bătrinul Taar a 
ieșit la pensie, cei ce l-au cu
noscut și l-au iubit s-au în
tristat pe undeva. Un timp nur 
mai, pentru că într-un fel i-a 
luat locul fiul său, tot Iosif, 
tehnician proiectant, fotbalist 
la fel de înzestrat (este tot
odată arbitru divizionar A) și 
organizator priceput. Alegerea 
sa ca vicepreședinte al asocia
ție; sportive confirmă această 
calitate.

Apropierea Congresului parti
dului a însuflețit și pe alți ti
neri muncitori de la „Unio“ 
să-și măsoare forțele, după o- 
rele de producție, în diverse în
treceri sportive: 10 echipe se 
întrec la popice (domină re
prezentanții atelierului 3 roți 
dințate) ; 12 la volei (cu re
zultate notabile în dreptul for
mației sectorului 7 motoare) și 
8 la handbal, unde — ca și la 
fotbal — sportivii de la „Uti
laje complexe" manifestă vir
tuți deosebite. Să mai notăm 
întrecerea șahiștilor (cele 14 
mese instalate in clubul între
prinderii se dovedesc zilnic ne
încăpătoare, spre bucuria în
drumătorului acestei activități, 
maistrul Alexandru Mureșan 
de la secția debitare) și cea a 
jucătorilor de tenis de masă 
in care sculerul matrițer Iosif 
Bandula. lăcătușii Octavian Su- 
ciu sj Zoltan Pal fac, prin evo
luțiile . lor frumoase, o reușită 
popularizare acestei ramuri de 
sport.

înscrise sub însemnele ,.Da- 
ciadei", întrecerile dedicate Con
gresului partidului se bucură 
de sprijinul tuturor factorilor 
cu atribuții în sport, a multor 
activiști sportivi, îndeosebi ar
bitri. peste cei 30 calificați din 
chiar rindul muncitorilor de la 
„Unlo", specializați în fotbal și 
handbal îndeosebi. Unul dintre 
ei, Gheorghe Istrăoan, munci
tor în secția sculărie și se

ța Arad), Sorina Arghiropol și 
Dieter Schmidt (Casa pionierilor 
și șoimilor patriei Timișoara), 
Lidia Corobeț (Electrica Timișoa
ra). Pe terenul Politehnica s-au 
întrecut iubitorii alergărilor de 
cros. Primii clasați, fete : Ildiko 
Codori, Marinela Pordea și Eva 
Boț, iar la băieți, Ștefan Florea, 
Ștefan Vinte și Gheorghe Avram. 
(C. CREȚU)

• TÎRGU MUREȘ
Asociația sportivă IMATEX din 

localitate a organizat, în cinstea 
Congresului al XII-lea al partidu
lui. o interesantă întrecere indi
viduală la teriis de cîmp, cu 
participarea reprezentanților aso
ciațiilor A.S.A., Electrica, Viito- 
rul-Prodcomplex, Medicina, In
formatica, Azomureș, Invățămînt 
și IMATEX. în finală, Zoltan 
Varga (Azomureș) a dispus de 

cretar al organizației de tine
ret, realizează ceva mai mult : 
este organizator de competiții 
și membru al consiliului aso
ciației sportive. Are, în această 
calitate imaginea completă a 
activității sportive de masă, 
pornind de la întrecerile ini
țiate pe ateliere, care prefigu
rează de fiecare dată campio
natul asociației și pină la mari 
acțiuni turistice, foarte apre
ciate în colectivul de aici. „Tu
rismul ne este foarte Ia îndemi- 
nă“, ne precizează Gheorghe Is
trăoan. Și, spre edificare, ne 
recomandă să privim pe fe
reastra clădirii clubului, unde 
ne aflăm, care dă într-o curte 
interioară. Acolo, sute de bici
clete, așezate în stative .spe
ciale. „Sini ale muncitorilor 
noștri. Fac eu ele deplasarea 
de Ia locuință Ia întreprindere. 
Avem vreo 4 000. De aici și 
operativitatea cu care organi
zăm ture cicloturistice în îm
prejurimile municipiului nos
tru, la Odoreu sau Călinești, în 
pădurea Sîi sau chiar la Sim- 
bra oilor. Nimeni nu lipsește. 
O zi, dc obicei duminica, este 
dedicată mișcării, sportului in 
aer liber. Pentru că odată a- 
junși la obiectivul propus, or
ganizăm fie concursuri de o- 
rientare sportivă, fie meciuri 
de minifotbal, volei, partide de 
șah sau întreceri de alergări..."

Convingătoare și hărnicia ti
nerilor de la „Unio" in pro
ducție. dar și vocația lor pen
tru exercițiul fizic, pentru 
sportul îndrăgit. Prin mișcare 
în aer liber, la nivel de masă, 
cu colective întregi de muncă, 
angajații întreprinderii sătmă
rene își sporesc energiile, lu
crează cu un randament tot mai 
mare. în sprijinul împlinirii o- 
biectivelor pe care și le-au a- 
sumat, de a întâmpina marele 
forum a] comuniștilor — Con
gresul al XII-lea al partidului 
— cu fruntea sus., cu conștiința 
datoriei și a angajamentelor 
împlinite. Adică, muncitorește!

Tiberiu STAMA

Valentin Raus (IMATEX) cu 6—4, 
2—6, 6—4. (I. PAUȘ)
• CĂLĂRAȘI

Circa 500 de elevi din județul 
Ialomița au luat parte la dife
rite întreceri sportive de masă 
consacrate Congresului partidu
lui. S-au evidențiat : Florentina 
Miclea și Nicoleta Altoiu la atle
tism, fotbaliștii din comuna Je- 
gălia, handbalistele din Gildău și 
handbaliști din Modelu (N. CON- 
STANTINESCU)
• ARAD

în organizarea comisiei jude
țene de lupte, în sala sportivă a 
Policlinicii din localitate s-a des
fășurat un atractiv turneu des
chis celor mai mici luptători. Au 
participat 106 sportivi de la clu
burile Rapid, C.S. Arad și C.S.S. 
din localitate. S-au remarcat : ș. 
Haius, A. Miir'r. F Las cu si O. 
Zucal. (P. ȘODINCA).

LA 30 DE ARI,
IVAN PATZAICHIN NEOBOSIT IN FRUNTEA „FLOTILEI"...

Dincolo de mirajul unei per
formanțe fizice de excepție, 
dinoolo de atracția pe care o 
simți față de oricare mare 
campion, dincolo de magnetis
mul iradiat de un lider auten
tic, cunoștința cu Patzaichin 
îți dă sentimentul că întîlnești 
un prieten dintotdeauna. Sim
plu, direct, modest, cu o timi
ditate care trădează o gingășie 
sufletească surprinzătoare pen
tru un truditor al pagaei, Ivan 
nu pare ceea ce este, adică 
unul dintre cei mai mari ca- 
noiști ai tuturor timpurilor, 
decît in barcă, în cursă. Intre- 
bați-i antrenorii, întrebați-1 
prietenii, colegii de club sau 
adversarii, întrebați pe Wich- 
mann. Petrenko sau Ljubck și 
vă veți convinge dc admirația 
unanimă a celor care i-au stat 
vreodată în preajmă... Patzai
chin . este exemplul care ilus
trează fericit speranța tdturor 
celor ce iubesc sportul că în 
spatele performanței, în spa
tele performerului se află și 
un OM de o calitate deosebită.

Iar Patzaichin este, neîndo
ios, unul dintre cei mai auten
tici performeri, unul dintre cei 

mai mari campioni pe care i-a 
avut frumoasa sa Istorie spor
tul românesc. Cariera lui Ivan 
este aproape unică, nu numai 
în sportul nostru, ci ți în cel 
mondial. Prin tot ce b făcut 
în cei 12 ani de prezență neîn
treruptă în prima linie a eli
tei mondiale a canoei, Ivan 
și-a cîștigat un prestigiu care 
îi dă dreptul să inaugureze 
orice listă de evidențieri. Cam
pion olimpic în 1968, la 19 ani, 
la debutul în arena internațio
nală, campion mondial la Duis
burg în vara trecută, la aproa
pe 30 de ani — iată cei doi 
poli ai unei activități competi- 
ționale excepționale, de-a lun
gul căreia a urcat de 20 de ori 
pe podiumul de premiere al 
marilor concursuri.

Puțini sînt însă cei care știu 
că în spatele fiecăreia din cele 
20 de medalii de aur, argint 
sau bronz cucerite la Xochi- 
milco, Mtinchen, Tampere, Co
penhaga, Moscova, Pancearevo 
sau Duisburg, în spatele fie
căreia din zecile — poate pes
te o sută — de victorii la ma
rile regate internaționale des
fășurate pe pistele de apă ale 

lumii stau mii de kilometri de 
vîslit pe arșiță sau ploaie, mii 
de ore de pregătire exemplară, 
de la rigorile căreia nu s-a 
abătut niciodată, nici o clipă.

Prin iunie, la începutul verii, 
marele campion ne mărturisea 
că speră să urce de trei ori pe 
podiumul campionatelor mon
diale de Ia Duisburg. După 
cum știți prea bine, Patzaichin 
și-a onorat promisiunea, și de 
la 17, numărul medaliilor sale 
olimpice, mondiale și europene 
a ajuns la 20. (A fost un ade
vărat „an al jubileelor", pen
tru că tot în 1979 a cucerit al 
25-lea titlu de campion națio
nal și al 10-lea la canoe sim
plu 1 000 m). Pentru fiecare 
din aceste medalii veți găsi o 
cută adîncă în obrazul ars de 
soarele Dunării și al Snagovu- 
lui...

După concursul de la We- 
dau, seara, la banchetul de Ia 
Mercatorhalle din Duisburg, 
marele nostru campion ne 
mărturisea că ar fi vrut să fie 
de aur toate cele trei medalii 
cucerite. „Probabil că am gre
șit pe undeva, în pregătire" — 
declarase imediat după cursa

Ivan Patzaichin alături de Petre Capusta la Wedau, pe locul 
rezervat campionilor mondiali la canoe dublu 500 m

de 1 000 m, la conferința de 
presă. Nu știm cit a greșit și 
dacă a greșit el, intr-adevăr, 
sau dacă au greșit alții. Ori
cum, i-a promis revanșa lui 
Wichmann și celorlalți pentru 
anul viitor, la Moscova, pe a- 
pele de la Krîlatskoe. Cunos- 
cîndu-1 bine, reporterul „riscă" 
și de această dată și îi consi
deră vorbele mai mult decît o 
dorință sau o speranță...

La sfîrșitul acestei luni, 
Ivan Patzaichin, fiul Deltei, co
munistul Ivan Patzaichin, mo
del pentru toți colegii care 
aspiră la tricoul „flotilei", va 
împlini 30 de ani. La vîrsta 

deplinei maturități, fostul co
pil de pescar de la Mila 23, 
este nu numai una din mîn- 
driile sportului nostru, prin ce 
a făcut pînă acum, ci și prin
cipala speranță a canoei româ
nești pentru Jocurile Olimpice 
de la Moscova. Mai mult, per
sonalitatea liderului poate fi 
catalizatorul care șă unească 
toate forțele „flotilei de aur" 
în vederea atingerii exigente
lor obiective olimpice și a îm
plinirii nădejdilor pe care toți 
iubitorii sportului și le pun în 
caiaciști și canoiști !

Vladimir MORARU

prilej, în sala Casei de cultură 
a sindicatelor s-a .prezentat fil
mul „Vigoare, randament, sănă
tate* * avînd ca temă gimnastica 
la locul de muncă, precum și o 
altă peliculă care a prezentat un 
program cuprinzînd demonstrații 
sportive pe stadion. De aseme
nea au fost executate reprize de 
gimnastică ritmică de către ele
vele unor școli generale și licee 
din Tîrgoviște. (M. AVANU)
• TIMIȘOARA

C.J.E.F.S. Timiș a organizat o 
serie de competiții și concursuri 
dedicate Congresului al XII-lea 
al P.C.R. în Pădurea Verde, de 
pildă, a avut loc un concurs de 
orientare turistică. Printre cel 
care au dovedit o bună rezisten
ță fizică și perspicacitate s-au a- 
flat Cristian Mițu (Politehnica Ti
mișoara),- Gheorghina Raț (Voin
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În marea familie a comuniștilor^ 

sportivii devin oameni adevăra/i.9 • I
învață să iubească munca și să
contribuie la înflorirea patriei
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Impreuna cu toți oamenii muncii 
din țara noastră, care au întâm
pinat cel de al XII-lea Congres 

partidului cu importanta realizări 
toate domeniile de activitate, se 

află și sportivii fruntași, tehnicienii și 
activiștii sportivi, care dedică marelui 
forum al comuniștilor succesele do- 
bîndite de ci în cele mai prestigioase

confruntări internaționale. în fruntea 
lor se înscriu comuniștii. Ei își ex
primă marea satisfacție și mîndria de 
a se putea prezenta cu multe succese 
de prestigiu la Congresul partidului 
— de 
de a 
nule, 
mai 1 

! fapt, Congresul poporului — 
putea raporta rezultatele obți- 
de a se angaja la o muncă și 

susținută pentru continua am

plificare a succeselor sportului nos
tru. pentru o cit mai demnă repre
zentare in arena internațională, răs- 
punzind astfel condițiilor minunate 
create prin grija părintească a parti
dului.

Am inmănunchiat în această pagi
nă gindurile și sentimentele cîtorva 
dintre numeroșii sportivi și tehnicieni 

fruntași educați șl crescuți în marea 
familie a partidului nostru. Omagiul 
lor este omagiul pe caro întreaga 
mișcare sportivă îl aduce marelui 
forum al comuniștilor, a cărui însem
nătate este hotăritoare pentru desti
nul patriei, pentru mersul tot mai 
ferm Înainte al României pe calea pro
gresului și a unei înalte civilizații.

I
I

If

Cu sentimentul mindriei 
si al recunoștinței> 11

învățăm, muncim si trăim 
așa cum ne învață partidul

Sînt mîndru că mă pot considera ca un ostaș 
al partidului acum, la marea sărbătoare a Con
gresului care încununează eforturile de 35 de 
ani ale unui popor-erou pentru edificarea unei 
societăți noi, mai drepte și mai bune.

Partidul m-a ajutat să devin un om al so
cietății noi, în cadrul căreia am devenit ingi
ner constructor. M-a ajutat să urc treptele 
afirmării sportive și să cunoso cele mai mari 
satisfacții — două titluri de campion mondial, 
medaliile de argint și de bronz la Jocurile Olim
pice, titlul de maestru emerit al sportului. Am 
avut cinstea cu totul deosebită de a primi „Or
dinul Muncii" clasa I din mina celui mai iubit 
și stimat fiu al poporului român, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Sînt fericit să trăiesc în mijlocul acestui popor 
educat de comuniști, să muncesc și să trăiesc cu 
deplinul sentiment al demnității dobîndite și cu 
ochii îndreptați mereu către viitor, către ziua 
de mîine a patriei comuniste.

CORNEL PENU
maestru emerit al sportului la handbal

Congresul al XII-lea, acest moment istoric din 
viața partidului nostru, a întregii noastre țări, în
seamnă. totodată, un bilanț grăitor al realizărilor 
remarcabile cu care România socialistă abordează 
viitorul. în acest prezent bogat, ca și în cuteză
toarele — dar atît de realiste — planuri de viitor, 
regăsim forța creatoare a minunatei noastre clase 
muncitoare, a tuturor oamenilor muncii, care 
înfăptuiesc neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului.

Și înfăptuim această politică pentru că ea co
respunde integral aspirațiilor noastre de mai bine, 
de făurire a societății socialiste multilateral dez
voltate în România. Ca membră de' partid, ca spor
tivă chemată să reprezinte culorile țării, ca soție 
și mamă, am simțit permanent — de-a lungul în
tregii mele vieți, în care m-am format ca om, ce
tățean și sportiv folositor societății — sprijinul și 
îndemnul cald al partidului. Faptul că acum sînt 
profesoară, că în decursul activității mele pe plan
șele de concurs am putut dobîndl două titluri mon
diale, ca junioară și senioară, precum și alte vic
torii internaționale, mă îndeamnă să mulțumesc din 
toată inima partidului, scumpului nostru tovarăș 
NICOLAE CEAUȘESCU.

ECATERINA STAHL 
maestră emerită a sportului la scrimă

Toate împlinirile noastre - 
la școala muncii!

Am avut, de-a lungul anilor, multe împliniri 
— că jucător de rugby, ca antrenor, ca om. 
Cel mai fericit moment al vieții mele l-am trăit, 
însă, intr-o zi de neuitat a anului 1976, cind am 
fost primit în rindurile comuniștilor.

O zi de emoție și mîndrie. O zi de împlinire 
a unui vis, pentru că eu am crescut la școala 
muncii și am învățat încă de foarte tinăr ce 
înseamnă să fii membru al Partidului Comunist 
Român. Am intrat în marea citadelă muncito
rească Grivița Roșie Ia 18 ani. Am învățat aici 
o meserie. Am urmat și cursurile universitare, 
devenind profesor de educație fizică. Și am făcut, 
in același timp, rugby de mare performanță. Ca 
educator al noilor generații de rugbyști, ca tată, 
încerc să transmit tinerilor — așa cum au 
făcut-o alții cu mine, cu cei de scama mea — 
dragostea fată de muncă, singura cale de afir
mare într-o societate ca a noastră, și recunoș
tința față de făuritorul vieții noi, Partidul Co
munist Român.

VALERIU IRIMESCU 
antrenor emerit la rugby

Răspunderi sporite,
o conduită exemplară, comunistă

In ultimii cinci ani, în viața mea de cetățean, de sportiv fruntaș s-au 
produs evenimente pe care le voi păstra întotdeauna în inima și în sufle
tul meu. In 1975 am devenit membru al Partidului Comunist Român, mo
ment cu mari implicații pentru activitatea mea socială și sportivă. Trăind 
alături de comuniști, am înțeles mai bine necesitatea de a munci neobosit 
pentru ridicarea continuă a prestigiului patriei dragi. Succesele pe care 
le-am repurtat la Berna, unde am cîștigat titlul de campion al Europei la 
inele, medalia de aur și titlul de campion mondial universitar cucerite la 
Sofia în 1977, medaliile de bronz de la Jocurile Olimpice de la Montreal 
și de la campionatele mondiale de la Strasbourg — obținute în acești ul
timi cinci ani — sînt o parte din modesta mea contribuție la afirmarea 
plenară în arena internațională a mișcării sportive românești.

DAN GRECU
maestru emerit al sportului la gimnastică

Clipe de mare sărbătoare,
clipe care vor marca puternic istoria

Congresul partidului va discuta și va adopta documente care vor însemna mult 
de toi pentru noi toți, pentru întreg poporul. Participanții la marele forum al 
comuniștilor vor hotărî, și știm că vor hotărî bine, despre ce avem de făcut și unde 
vrem să ajungem. Pentru a ajunge acolo unde vrem cu toții, trebuie ca fiecare 
din noi să-și facă datoria la locul său de activitate. Noi, sportivii fruntași, am 
intrat în linia dreaptă a pregătirilor în vederea participării la Jocurile Olimpice 
din vara viitoare. Conștienți că prin victoriile noastre ne putem aduce contribuția 
la creșterea prestigiului internațional al României socialiste, sîntem hotârîțl, eu 
și colegii mei din cadrul lotului de caiac-canoe, să facem totul pentru o com
portare cît mai frumoasă, pentru a răspunde astfel minunatelor condiții create 
de partid afirmării tineretului din patria noastră pe toate planurile, inclusiv în 
cel al sportului de performanță.

Este angajamentul de onoare al nostru, al tuturor, în aceste momente cînd 
întreaga țară trăiește nu numai clipe de mare sărbătoare, el șl momente care îl 
vor marca puternic istoria !

GHEORGHE SIM1ONOV 
maestru emerit al sportului Ia canoe

Oin acea zi
de neuitat...

___ o„_, ._____  orice tinăr, primirea în rîndul 
membrilor de partid reprezintă o adevărată coti
tură, un moment care determină mutații esen
țiale în concepție și gîndire, în modul de acțiu
ne, în atitudinea față de muncă și de oamenii 
din jur. In ceea ce mă privește, de cînd am avut 
cinstea să intru în rîndul comuniștilor am simțit 
aceste transformări profunde care au dat un curs 
nou evoluției mele ca sportiv și ca cetățean, 
materializată prin înțelegerea superioară a nece
sității de a mă pregăti mai bine, cu conștiincio
zitate, cu dăruire totală, prin creșterea respon
sabilității și exigenței față de obiectivele profe
sionale și sportive, față de pregătirea întregului 
colectiv în care activez atît la club, cît și la 
echipa națională de volei. De cînd sînt membru 
de partid am învățat, totodată, să privesc cu mal 
mult spirit critic activitatea proprie și a cole
gilor mei, să caut mereu soluții pentru a o face 
mai rodnică.

CORNELIU OROS 
maestru al sportului la volei

Acum, Ia vîrsta împliniiii, Congresul al XII-lea mâ inte- 
grează și pe mine deplin in viața comuniștilor, a între
gului popor, ca un fluviu uriaș care adună în tumultul 
lui toate firicelele de apă.

Îmi dau seama cu deplină responsabilitate de mărețele 
sarcini, de minunatele obiective ce stau în fața noastră a 
tuturor, în absolut toate domeniile de activitate politică 
și socială. Noi, sportivii și tehnicienii ne simțim puternic 
integrați în această continuă efervescență, care în final va 
lumina cu toată strălucirea viața noastră. Avem responsa
bilitatea unei »ît ma’ demne reprezentări a sportului ro
mânesc la viitoarele întreceri olimpice, aceea de a fi 
adevărați ambasadori ai tineretului nostru la marea con
fruntare sportivă de la Moscova. Și pentru aceasta nu 
ne precupețim nici un efort, atît eu cît și înotătoarele pe 
care le pregătesc, în frunte cu Carmen Bunaciu, una 
dintre cele mai bune spatiste ale lumii.

Aștept cu nerăbdare lucrările Congresului, fiind convinsă 
că marele forum al comuniștilor va însemna o nouă pa
gină de istorie pe drumul prooășirii națiunii noastre.

CRISTINA ȘOPTEREANU 
antrenoare de înot

Succesele .ne obligă la o 
muncă si mai stăruitoare!>

M-am născut Ia Văliug, localitate situată în ju
dețul Caraș-Severin șl. asemenea multor copii de 
țărani, am învățat meseria de sudor la marea școa
lă a Combinatului siderurgic din Reșița, oraș unde, 
cu aproape două decenii în urmă, am făcut șl 
primii pași pe arena de popice a clubului mun
citoresc.

Bucurîndu-mă de excelentele condiții de afirmare 
create tineretului de partidul nostru, am făcut 
parte, fără întrerupere, în ultimii șase ani din pri
ma reprezentativă a țării, cu care am obținut în 
1974 la campionatele mondiale de la Eppelheim 
titlul suprem la echipe. La ediția din 1976 de la 
Vien-a am cîștigat cu Ilie Băiaș medalia de aur la 
perechi, iar în 1978, la Lucerna, am devenit cam
pion al lumii la individual șl împreună cu coechi
pierii mei am recucerit primul loc pe plan mondial.

Titlurile și medaliile cucerite ne obligă, așa cum 
ne învață partidul, la o muncă și mai stăruitoare, 
la noi eforturi de perfecționare a pregătirii pentru 
ca ștafeta succeselor de prestigiu ale sportului ro
mânesc să fie purtată mai departe, pe toate meri
dianele lumii.

IOSIF TISMÂNAR
maestru emerit al sportului la popice

Avem datoria să dovedim prin fapte 
că sîntem comuniști

Ca fiecare comunist, încerc să arunc o privire asupra drumului meu în viață. 
Și nu pot să nu spun cu emoție că fiecare pas pe care l-am făcut spre afir
mare, pe toate planurile, îl datorez condițiilor ce mi-au fost create, ajutorului 
primit de la comuniști, de la societatea noastră nouă. Mă ntîmăr printre sportivii 
de performanță pentru că mi-a plăcut și-mi place sportul — în cazul meu tirul — 
far calea spre însușirea măiestriei mi-a fost deschisă pînă la arena olimpică. 
Iar dacă am reușit o seamă de performanțe care au făcut cinste sportului româ
nesc, de fiecare dată le-am dedicat partidului. Pe planul formării mele ca om 
util societății, mi-au plăcut tehnica, științele și drumul mi-a fost larg deschis, de 
asemenea, spre afirmări îrî domeniul automaticii, întru cît sînt absolvent al Insti
tutului Politehnic din București. Iată de ce, privindu-mi drumul în viață mărtu
risesc că simt emoție și mîndrie cînd spun că sînt comunist, membru al partidului 
care conduce poporul spre culmile civilizației și progresului.

DAN IUGA
maestru emerit al sportului la tir

Partidul ne insuflă puterea
să reprezentăm cu cinste sportul românesc

Cu profundă emoție și mîndrie patriotică trăim cu toții în aceste zile unuJ 
din cele mai înălțătoare evenimente din glorioasa Istorie a neamului nostru, eve
niment ce constituie o piatră de hotar pentru viitorul luminos, comunist al 
patriei. Noua imagine a României reprezintă rezultatul muncii eroice a poporului 
nostru, reflectă politica înțeleaptă a Partidului Comunist Român, activitatea stră
lucitoare, de un excepțional dinamism, desfășurată de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, proeminentă personalitate a mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale, om de stat cu un mare prestigiu internațional.

Avînd permanent în față pilda Iubitului nostru conducător, mă simt dator ca 
în cadrul colectivului de tehnicieni care pregătesc lotul de luptători pentru Jocu
rile Olimpice să folosesc întreaga mea experiență dobîndită de-a lungul anilor, ca 
sportiv și apoi ca antrenor, pentru a contribui la o cît mai demnă reprezentare 
a sportului românesc la cea mai importantă competiție sportivă a lumii.

ION CERNEA 
antrenor emerit la lupte



SUB CONDUCEREA ÎNȚELEAPTĂ ft PĂR
SUCCESE IMPORTANTE ÎN DEZVOLTA

„DACIADA" - IZVOR DE SĂNĂTATE, VIGOARE Șl PUTERE DE MUNC
Din inițiativa tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul*  

general al partidului, in anul 1977 a fost lansată marea 
competiție sportivă națională „Daciada", care înmănun

chează intr-un tot unitar întreaga activitate sportivă de masă și 
de performanță din țara noastră.

In timpul relativ scurt care a trecut de la organizarea ei, „Da
ciada" și-a confirmat pe deplin utilitatea, marile ei valențe, în pri
mul rînd sociale, educative, constituind principalul mijloc de tradu
cere în viață a Programului privind dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 1976-1980 și pregătirea sporti
vilor români în vederea Jocurilor Olimpice din anul 1980, adoptat 
de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Primită cu satisfacție și interes de masele de tineri și oameni ai 
muncii de la orașe și sate, • „Daciada" a stimulat puternic extin
derea practicării exercițiilor fizice, turismului de masă și sportului, 
mai ales în aer liber, în toate anotimpurile, a dus și duce la nu
meroase inițiative menite să antreneze populația de toate vîrstele 
și toate profesiile în aceste activități de mare interes social, a pri
lejuit descoperirea a numeroase talente și a contribuit la creșterea 
performanțelor.

lată citeva mărturii în acest sens, răspunsuri la întrebarea adre
sată de ziarul nostru : „Ce a însemnat „Daciada" pentru dv., pen
tru colectivitatea în mijlocul căreia vă desfășuroți activitatea ?"

ION NECULAI - prim-secretar al Comitetului 
municipal Brăila al P.C.R.

DE LA SPORT DE MASĂ, LA PERFORMANTĂ
Pentru mișcarea sportivă 

brăileană, competiția spor
tivă națională „Daciada", 
organizată din inițiativa se
cretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, constituie un 
Imbold continuu, dindu-ne 
posibilitatea să facem noi 
pași înainte în atragerea 
unui număr tot mai mare 
de cetățeni, de toate vîrste
le și profesiile, pe terenu
rile de sport. Marea între
cere a mobilizat energiile, a 
stimulat inițiativele, a de
terminat o cotitură în mun
ca organelor cu răspunderi 
și atribuții, ceea ce a per
mis, pe lingă lărgirea for
melor și sporirea număru
lui și atractivității acțiuni
lor de masă, depistarea unor 
elemente talentate pentru 
sportul de performanță. De 
asemenea, trebuie să eviden

GHEORGHE BURUC — Erou al Muncii Socialiste, 
întreprinderea „23 August" București

CADRU EXCELENT PENTRU ÎNTĂRIREA 
SĂNĂTĂȚII Șl PUTERII DE MUNCĂ

Obișnuința de a face miș
care în aer liber, de a 
practica sistematic exerci
țiul fizic, este cultivată azi 
cu o grijă deosebită în rin- 
durile oamenilor muncii de 
toate vîrstele. problema men
ținerii și întăririi sănătății 
poporului și refacerii puterii 
tale de muncă și creație prin 
sport dobindind. așa cum se 
subliniază în documentele 
de partid, o importanță de 
interes național. Cea mai 
grăitoare dovadă care evi
dențiază acest lucru este 
faptul că însuși secretarul 
general al partidului nos
tru. tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a inițiat o 
competiție națională, cu nu
me de adincă rezonanță 
inspirat din istoria poporu
lui nostru, „Daciada", com
petiție care constituie pen
tru oamenii muncii un ca

țiez și noile edificii ale 
sportului — sala polivalentă, 
bazine de înot, terenuri 
pentru diverse discipline 
etc. — care au contribuit 
substanțial la creșterea spor
tului brăilean.

Ne aflăm în ajunul unui 
eveniment de importanță 
istorică in viața poporului 
nostru, Congresul al XII-lea 
al partidului, Forum care va 
prefigura un viitor tot mai 
luminos României socialiste. 
Sportul brăilean se prezintă 
cu semnificative succese, a- 
semenea celor realizate și 
in celelalte domenii de acti
vitate, succese care ne mo-- 
bilizează și mai mult pentru 
a obține noi ' rezultate de 
valoare, pentru a răsplăti 
grija partidului pentrti con
tinua dezvoltare a tuturor 
localităților țării, a patriei 
noastre scumpe. România.

dru excelent pentru destin
dere și recreație. „Daciada" 
a produs un reviriment fără 
precedent in sportul munci
toresc și importanta ei o re
găsim în documentele-pro- 
iect ale Congresului al XII- 
lea al partidului. Faptul că 
strungarul, sau omul de la 
cuptoare, tînărul ucenic, ală
turi de maistrul său — in
tr-un cuvint muncitorimea 
— iși petrec o parte din 
timpul liber pe terenurile 
de sport sau jucînd șah la 
clubul uzinei, plecînd cu fa
milia în excursie pentru a 
se destinde, a vizita locuri 
istorice, a admira frumuse
țile patriei este și acesta un 
semn al uimitorului progres 
spre civilizație și înflorire 
socialistă înregistrat sub în
țeleaptă conducere a parti
dului nostru comunist. 

petrece timpul liber în 
funcție de preferința sporti
vă a fiecăruia. Activitățile 
asociației au fost diversifi
cate in mai măre măsură. 
Bazinul de înot a fost în
trebuințat mai eficient, ast
fel că, în anul 1979, au în
vățat să înoate aici 630 de 
copii ai celor ce muncesc la 
C.C.II.

Sintem în pliri proces de 
extindere a numărului de

ANTON SZANDA - Erou al Muncii Socialiste, 
președintele C.A.P. Dorobanți, jud. Arad

0 PREZENȚĂ VIE,
A PREOCUPĂRILOR

Marea competiție națio
nală „Daciada", rod al gin- 
dirii creatoare a secretaru-
lui general al partidului, a 
însemnat pentru viața spor
tivă a comunei Dorobanți 
ceeea ce a însemnat pen
tru viața oamenilor noștri 
în general 
agriculturii, 
o prezență 
nentă a preocupărilor coope
ratorilor noștri. Ea a adu
nat într-un tot organizat ac
tivitățile de educație fizică, 
sport și turism de 
le-a dat vigoare și orizont, 
le-a ................... ~ ~
banți 
volei, 
tenis 
nele dintre ele necunoscute 

cooperativizarea 
„Daciada" este 
vie, o compo-

masă,

diversificat. La Doro- 
se joacă azi fotbal, 
popice, handbal, șah, 
de masă, baschet, u-

înainte vreme. Intr-o for
mă sau alta exercițiile fi
zice, sportul și turismul sînt 
practicate de locuitorii de 
toate vîrstele și nu mai 
miră pe nimeni că dumini
ca asemenea activități adună 
cu regularitate 200—250 de 
participanți.

„Daciada" a prilejuit co
operatorilor dorobănțeni con-

Prof. GHEORGHE SIMEANU - inspector general al 
Inspectoratului școlar al jud. Vîlcea

ÎNTREGUL TINERET STUDIOS
SA TRAIASCA BUCURIA MIȘCĂRII»

acțiuni sportive, de ridicare 
calitativă a activității. Ne 
propunem să mai înfiin
țăm o secție, de tir, mulți 
tineri manifestîndu-și do
rința să practice acest sport. 
In acest fel vom profita și 
mai mult de perspectivele 
largi, atrăgătoare, pe care 
„Daciada" le deschide la 
noi, ca dealtfel în întreaga 
țară, tuturor tinerilor, tu
turor oamenilor muncii.

0 COMPONENTĂ
COOPERATORILOR

tactul cu iubitorii sportului 
din celelalte comune, in ca
drul a 6 campionate jude
țene, ba chiar din întreaga 
țară, jucătorii noștri de șah 
și tenis de masă fiind pre- 
zenți la finalele primei edi
ții a „Daciadei".

■ Dezvoltarea cantitativă și 
■calitativă a sportului în ca
drul „Daciadei" a adus după 
«ine și îmbogățirea și diver
sificarea zestrei sportive a 
comunei. Prin eforturile 
Consiliului popular, ale 
C.A.P. Dorobanți și ale be
neficiarilor înșiși avem azi 
un frumos teren de fotbal, 
o arenă modernă de popice, 
terenuri de volei, baschet 
sau handbal, mese de tenis, 
echipament și materiale spor
tive.

Dar, mai presus de orice, 
merită subliniat că intre e- 
vidențiații în campaniile a- 
gricole se află cei eviden- 
țiați și in sport, cum ar fi 
— dau la intîmplare trei 
nume — Francisc Revay, 
Albert Toth sau Ioan Verba. 
Fiindcă ,,'Daciada" educă pe 
oameni in spiritul muncii. 

a întrecerilor „Daciadei" se 
detașează. Le oferă mai a- 
les școlile de la orașe (Rm. 
Vîlcea, Drăgășani, Horezu) 
și din citeva comune (Băl-

MARIA NEGOIȚĂ - secretară a Comisiei centra 
pentru activitatea sportivă în rîndul femeilor

UN PUTERNIC STIMULENT SPORTULUI FEMIN
„Daciada" a adus un pu

ternic avînt și în sportul 
feminin. Participarea tot 
mai numeroasă a elementu
lui feminin la multiplele și 
diversele. întreceri ale ma
rii competiții sportive națio
nale se împletește armonios 
cu forme specifice, cum sint 
gimnastica la locul de mun
că, gimnastică de întreține
re — efectuată sub îndru
marea specialiștilor — fes
tivalurile sportive feminine, 
organizate atît la orașe cit 
și la sate. Prin grija co
misiei centrale pentru acti

Prof. CONSTANTIN FURCELA - vicepreședinte 
C.S. Voința București

SUCCESUL CONTINUITĂȚII
„Daciada", această gene

roasă competiție sportivă 
națională, organizată din 
inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, a 
fost primită — ca peste tot 
in țară — cu entuziasm de 
către toți cooperatorii noștri 
meșteșugari.

Am înțeles, incă de la în
ceput, că acest dar de ne
prețuit trebuie așezat la loc 
de cinste in toate progra
mele activităților noastre 
sportive săptămînale. Am 
înțeles că întrecerile „Da
ciadei" trebuie să fie zilni
ce, adică să aibă continui
tate, spre a atrage, spre a 
obișnui pe oamenii noștri, 

Prof. IANCU PLEȘA - profesor de educație fizic 
Școala generală din corn. Albac

LA ALBAC CRESC NOI CAMPIONI

cești, Crețeni, Berbești eti 
Ne preocupă, insă, ca pe 
tot întrecerile din cad 
marii competiții sportive f, 
ționale să cucerească mase 

vitatea sportivă in rine 
femeilor, au avut loc ma: 
festări științifice, consj 
tuiri, simpozioane și demC 
strațți privind binefacer 
practicării de căVK^emc 
de toate vîrstele a exer 
țiilor fizice, turismului 
masă și sportului. Fem< 
se afirmă plenar și în c 
meniul sportului de perje 
manfă, „Daciada" prilejui 
apariția de noi elemente i 
lentate care obțin succe 
remarcabile in competiți 
interne și internaționale.

îndeosebi, tinerii, cu miș< 
rea în aer liber, cu sport 
De aici și preocupat 
noastră pentru a organ 
zilnic cite o acțiune : „Ci 
sul ucenicilor“j^Pupa tîr. 
rului cooperator", „Voinț 
da fetelor", complexul ș. 
lisportiv, „Sport și sănăt 
te“, și multe alte întrec 
la startul cărora se alinit! 
sute și sute de cooperate 
Este programul nostru z 
nic de lucru la care parii 
pă întregul colectiv ' rfe —o 
trenori și tehnicieni.

Este succesul continuită 
al permanenței pe care 
angajăm ferm s-o asigure 
și de aici înainte.

IOAN HUȚANU - președintele
A.S. Chimia Suceava

DOMENIU DE MANIFESTARE PLENARĂ
Pentru mine, pentru co

legii mei de muncă, de la 
C. C. H. Suceava, „Dacia
da" a însemnat mult mai 
mult decit un cadru organi
zatoric optim oferit tuturor 
celor ce doresc să practice 
mișcarea, sub orice formă 
ar fi ea ; pentru noi, „Da
ciada" a însemnat un nou 
domeniu de manifestare ple
nară a personalității omu
lui nou, constructor al so
cialismului. In consecință, 
în ultimii doi ani, asociația 
sportivă Chimia s-a îmbo
gățit substanțial, primind în 
rîndurile sale 1300 de mem

bri, mulți dintre ei practi- 
cind organizat discipline în 
cadrul a 7 secții pe ramuri 
de sport. In același timp, 
„Daciada" a însemnat și în
tărirea colaborării intre di
feritele organe și organiza
ții cu atribuții în domeniul 
sportului din întreprinderea 
noastră. Prin eforturile co
mune făcute in acest sens, 
sub conducerea organizației 
de partid, cu sprijinul activ 
al conducerii întreprinderii, 
baza noastră sportivă a fost 
extinsă, mai cu seamă in 
ultima vreme, astfel că a- 
cum oamenii muncii iși pot

Organizarea marii compe
tiții sportive naționale „Da
ciada" a fost primită cu 
mult entuziasm de tinere
tul studios și cadrele didac
tice din județul nostru.

Interesul deosebit pentru 
întrecerile „Daciadei" este 
atestat de prezența masivă 
a elevilor la start, îndeo
sebi la ramurile sportive in 
care școlile vilcene au o 
oarecare tradiție sau condi
ții propice de dezvoltare : 
atletismul, gimnastica, vole
iul, baschetul, handbalul, 
fotbalul, mai recent judo și 
canotajul. In ce îl privește, 
Inspectoratul școlar, intr-o 
strinsă colaborare cu orga
nele sportive, cu ceilalți 
factori cu atribuții in dome
niul activității sportive de 
masă și de performanță, a 
sprijinit numeroase iniția

tive (pornite din rîndul or
ganizațiilor de pionieri și de 
tineret), a căutat să le asi
gure un conținut cit mai bo
gat, și, implicit reușita. Ast
fel, îmbunătățirea continuă 
a calității muncii cadrelor 
didactice, a învățătorilor și 
profesorilor, prin cursuri pe
riodice de pregătire sau de 
perfecționare, precum și lăr
girea bazei materiale a uni
tăților de invățămint au dat 
și mai mult avînt întrece
rilor, asigurîndu-le un ca
racter continuu. Trebuie să 
asociem aici și înțelegerea 
pe care sportul pionieresc și 
cel școlar (exprimat atît de 
convingător prin „Daciadă"), 
a avut-o din partea consi
liilor populare, a conduceri
lor C.A.P.

Unele exemple de reușită

Îmi amintesc și acum, cu 
deosebită emoție, de ziua 
cind cei doi campioni ai 
„Daciadei", elevii Adriana 
Pleșa și Horia Trif, s-au tu
tors in sat, aici, la Albac, 
unde amintirea lui Horia și 
a fraților săi de luptă dăi
nuie peste veacuri. A fost 
un adevărat moment de 
răscruce care ne-a impulsio
nat întreaga activitate fiind, 
de atunci, mereu cu gîndul 
la faptul că generațiile de 
copii care se află pe băn
cile școlii sau că tinerii din 
amfiteatrele facultăților se 
bucură, prin grija partidu
lui, personal a secretarului 
său general. tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, 
de condiții minunate de în
vățătură și viață. De atunci, 
din seara in care tot satul 
a venit să-și intimpine cam

pionii — acum elevi la a 
școli, purtind mai depa. 
pasiunea pentru schi, pe 
tru sport —, am simțit 
mai mult că nu trebuie 
precupețim nici un efort, 
trebuie să facem totul 
tinăra generație să creai 
viguroasă, demnă și mind 
Iată de ce, la Albac ed 
cația fizică și sportul, ini 
grate viguros in procesul i 
structiv-educativ, contribi 
eficient la dezvoltarea ac 
vității in comună, fiind fet 
convinși că la intrecerile a 
actuala etapă de iafHă 
„Daciadei" vom realiza i 
zultate și mai bune. Este 
magiul nostru, al sportivii 
din Albac, la marele fort 
al comuniștilor, un răspu 
pentru condițiile minune 
create de partid copiii] 
țării.
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EA ACTIVITĂȚII DE MASĂ Șl DE PERFORMANȚĂ
SPORTIVII ROMANI AU REALIZAT UN BILANȚ RECORD

IN INTERVALUL DINTRE CELE DOUĂ CONGRESE
Pentru oricine cercetează istoria sportului românesc va fi lesne 

să constate impetuoasa evoluție înregistrată de-a lungul celor trei 
decenii și jumătate care au trecut de Ia Eliberare, de cînd sportul 
din țara noastră, sub directa conducere și îndrumare a partidului, 
a devenit un bun de preț al întregului popor.

Această evoluție a fost mai evident marcată în 
cu deosebire în ultimul cincinal, jalonat de cele 
niftr&nte din viața partidului, a întregului nostru 
sele al Xl-lea și al Xil-lea ale partidului. In acest 
precum 
sportivă, 
calitate.

ultimul deceniu, 
două mari eve- 
popor, Congre- 

interval de timp, 
inclusiv în cea 

de
se știe, în întreaga noastră activitate,
au fost înregistrate cele mai impresionante sporuri 
lată, spre exemplificare, cîteva repere ale avîntului de-

osebit realizat în sportul nostru de performanță. In tabelul alăturat 
sînt cuprinse medaliile de aur, argint și bronz cucerite de spor

tivii români la cele mai mari competiții internaționale.
înainte de După 23 August 1944 

23 August 1944 1945-1974 1975-1979
• Jocuri Olimpice 2 71 27
• Campionate mondiale 8 241 99
• Campionate europene 8 322 157
• Jocuri mondiale

universitare 1 48 79

Total 19 682 362

5 ani de aur ai sportului românesc
Precum se vede, din totalul de 

1 063 de medalii care strălucesc în 
panoplia sportului românesc, doar 
19 au fost cucerite în anii dina
inte de Eliberare, covîr.șitoarea 
majoritate de 1011 fiind obținute 
în timpul regimului nostru, în nu
mai 35 de ani de viață nouă a po-

La campionatele mondiale, cele 
99 de medalii obținute de sporti
vii noștri în acești din urmă ani 
înseamnă 41 la sută față de tota
lul realizat de ei în ceilalți 30 
de ani. Tot așa, la campionatele 
europene, cele — ' .............
acest cincinal

l ț. .

157 de medalii ’din 
reprezintă 48,75 la 
sută față de nu
mărul medaliilor 
cucerite mai îna
inte, iar cele la 
Jocurile mondiale 
studențești (Uni
versiade și alte 
campionate) aproa
pe că au fost du
blate acum.

Pentru a 
înțelege și 
bine aceste 
globale,

Constantin Alexandru, unul dintre cei mai de 
seamă luptători ai noștri, fruntaș printre fruntașii 

stilului greco-roman in lumea întreagă

porului român ! Iar dintre acestea 
din urmă, o pondere deosebită 
revine realizărilor ACESTUI UL
TIM CINCINAL, IN CARE S-AU 
OBȚINUT PESTE 50 LA SUTA 
DIN NUMĂRUL MEDALIILOR 
CUCERITE ÎN PERIOADA ANTE
RIOARĂ DE 29 DE ANI.

în ceea ce privește palmaresul 
olimpic, de exemplu, în perioada 
la care ne referim (anii 1975—1979) 
au fost cucerite 27 de medalii, de 
fapt doar la o singură ediție, a 
Jocurilor (1976), față de cele 71 
realizate în decurs de 30 de ani, 
la 6 ediții ale J.O. la care au fost 
prezenți sportivii noștri, ceea ce 
repi-ezintă mai mult de o treime 
din totalul acestor medalii 1

putea 
mai 

cifre 
le vom 

prezenta și în de-. 
taliu, făcînd o de- 
falcare 
lor pe 
aur, 
bronz, 
comparația 
bilanțul postbelic și 
prolificii ultimi 5 
ani. Jocuri olimpi
ce: 18-(-21+32, res
pectiv 4+9+14 ; 
campionate mon
diale : 80+78+83 și 
21+32+46 (și anul 
competițional încă 
nu s-a încheiat !) : 
campionate euro
pene : 69+133+120 
și 41—J—53+ 63; cam
pionate

11 + 17+20

a totaluri- 
medalii de 

argint și 
menținînd 

între

mondiale
ți 28+universitare : 

18+33.
Concluzia este aceea că 

carea i 
meiul 
te de 
această 
mai bine, 
pundere și angajare, iar sportivii 
noștri fruntași, prezenți în 
meroase mari competiții, s-au 
gătit cu însuflețire pentru a 
tea face față rigorilor mereu 
aspre ale acestor întreceri, în 
au luptat din răsputeri pentru a 
contribui, prin succesele lor, la 
sporirea prestigiului internațio
nal al patriei noastre socialiste.

în miș- 
pe te- 

documen- 
elaborate 

s-a

noastră sportivă, 
importantelor <

■ partid elaborate în 
perioadă, s-a muncit 

cu mai multă răs-

nu- 
pre-
pu- 
mai 
care

Printre primele națiuni sportive ale lumii
Pentru sportul românesc „vîr-

-.I' ‘___ 1 spuneful de formă" (cum i-ar _
înșiși sportivii) a fost cea de a, 
XXI-a ediție a Jocurilor Olimpice 
de vară, din 1976, de la Montreal. 
Cu acest prilej, raportul final a 
putut să sublinieze că sportivii 
noștri, mesageri ai politicii de 
pace, prietenie și bună înțelegere 
între toate popoarele lumii, ani
mați de dragoste nețărmurită și 
profund atașament față de patrie 
și partid, botărîți să-și dăruiască 
toată energia și măiestria pentru 
gloria sportului românesc, au fă
cut ca tricolorul României socia
liste să fie înălțat de 27 de ori 
pe catargele onorurilor olimpice, 
iar imnul patriei noastre dragi 
să răsune în lumea întreagă.

Evidența cifrelor face aproape 
inutil orice comentariu. Simpla 
trecere în revistă a statisticilor 
revelează adevărul că în timpul 
celor două săptămîni de întreceri 
din Canada sportivii noștri 
dobîndit strălucite victorii, 
semnate succese, concretizate 
concluzia că la această ediție 
Jocurilor Olimpice țara noastră a 
obținut cel mai bun rezultat din 
toate participările de pînă acum! 
Bogata recoltă de medalii cuceri
te de sportivii noștri a situat.

au 
în-
,în
a

PENTRU PRIMA OARA RO
MANIA PRINTRE PRIMELE 10 
NAȚIUNI SPORTIVE ALE LU
MII : pe locul 5 după totalul me
daliilor, pe locul 9 după numărul 
medaliilor de aur și pe locul 6 
după numărul de puncte. încă a- 
tunci, la Montreal, s-a vădit că 
sportivii români, tineri reprezen
tanți ai României socialiste, au 
reușit, în condițiile unei concu
rențe extraordinare, Ia cea mai 
puternică ediție a vreunei Olim
piade a erei moderne, să-și înde
plinească cu succes obiectivul, 
acela de a depăși substanțial bi
lanțurile Jocurilor anterioare, cu- 
legînd cel mai mare număr de 
medalii (27) și cumulînd cele mai 
multe puncte (177,5) din istoria 
prezențelor noastre olimpice. (Se 
știe că la precedenta ediție, de 
la Miinchen. în 1972, sportivii 
români înregistraseră 16 medalii 
și 115 puncte).

Ținînd seama de faptul că la 
Montreal pe tabloul medaliaților 
figurează sportivi din 41 de țări, 
se înțelege lesne ce valoare, nu 
numai simbolică, ci de conținut, 
are prezența lotului nostru pe lo
cul 5, după țări cu puternice 
mișcări sportive ca U.R.S.S., 
S.U.A., R. D. Germană sau R.F.

Germania și înaintea multor țări 
cu veche, bogată și valoroasă 
tradiție sportivă ca Polonia, Ja
ponia, Ungaria, Marea Britanie, 
Italia, Canada, Franța etc.

Foarte importante ni se par, de 
asemenea, acele elemente de bilanț 
care evidențiază multilateralitatea 
sportului nostru, paleta largă de 
preocupări a tineretului român care 
re distinge în arenă nu doar dato
rită unor factori limitativi (tradiție, 
înclinații naturale etc), ci șl pe te
meiul unei concepții moderne, prin 
orizontul vast al opțiunilor, prin 
adoptarea a tot ceea ce este nou și 
valoros. Istoria sportului cunoaște 
excepții de felul celor care culegeau 
puncte in palmaresele olimpice, de 
pildă, prin reprezentanții unei sin
gure ramuri sportive, fie doar_prin 
luptători, fie doar prin înotători. 
Ceea ce distinge de astă dată spor
tul românesc este tocmai capacitatea 
de a fi la înălțimea exigențelor mon
diale tn diverse discipline, de la 
gimnastică la calac-canoe, sau de 
la lupte la handbal, de la box la 
atletism, de la canotaj la scrimă și 
așa mai departe. E suficient, credem 
să subliniem că la întrecerile de la 
Montreal România a fost prezentă la 
11 discipline sportive și că 10 dintre 
acestea au adus medalii sau puncte 
în clasamente ! Anii noștri au dove
dit. fără putință de tăgadă, că atît 
fetele românce, cit și flăcăii români 
sînt capabili să abordeze cu succes 
orice sport !

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
apreciind evoluțiile maeștrilor spor
tului românesc la Montreal, spunea că 
„un ttnăr liber, stăpin pe destinele 
sale, un tineret care trăiește intr-o 
țară socialistă poate să aspire la 
cele mai înalte succese in sport, ca

Emilia Eberle, unul din „copiii 
minune** ai gimnasticii mondiale

Nume

Sanda Toma reprezin
tă nu numai pentru 
canotaj, ci ți pentru 
întreg sportul- mon
dial, o apariție cu 
totul excepțională la 
nivelul marii perfor

manțe.

prestațiile lor 
ediții ale J.o. 
tabele foarte

activitate".
cu-

Montreal pot fi și mai bine urmă
rite în comparație cu 
anterioare la trecute 
Iată, de pildă, două 
elocvente :
obținute
Argint

șl tn toate domeniile de 
Pilduitoare și îmbărbătâtoare 
vinte pentru mișcarea noastră spor
tivă.

Realizările sportivilor români la.
Progresia medaliilor olimpice

Aur
de sportivii 

Bronz
români

Total

1964 
1968 
1972 
1976

Tokio 
Mexico 
Miinchen 
Montreal

(14) 
(12) 
(13) 
O)

6
5
7

14

12
15
16
27

în

4
6
6
9

clasamentele generale, neoficiale, 
totalul medaliilor)

(12) 
(11). 
(13)
(5) 
după

sportivii noștri clasați pe locurile I—VI

2
4
3
4

(Intre paranteze, locurile ocupaîe 
numărul de medalii de aur și după

Ulnamica punctelor cumulate de

I n ni rv V VI

1964 2 4 6 4 9 5
1968 4 6 5 5 3 2
1972 3 6 7 4 8 8
1976 4 9 14 10 8 6

Total

(12) 
(13) 
(12) 
(6)

(Intre paranteze, locul ocupat de țara noastră In clasamentul general, neo
ficial, pe puncte).

Multilateralitate, Șar și competitivitate ridicată
O caracteristică importantă a 

activității de mare performanță 
din țara noastră o reprezintă as
tăzi larga diversificare a ramu
rilor sportive practicate^ cu suc
ces de tineri și faptul că sporti
vii români luptă pentru supre
mația mondială la multe dintre a- 
ceste discipline. In intervalul la 
care ne referim, de exemplu, așa 
cum am arătat, au fost cucerite 
21 titluri de campioni ai lumii, 
de către reprezentanți din 8 ra
muri sportive : caiac-canoe 8, lup
te greco-romane 5, popice 3, at
letism (cros), canotaj, gimnasti
că, scrimă și tenis de masă — 
cîte 1. La alte două discipline 
(haltere și lupte libere) au fost 
obținute medalii de argint sau.de 
bronz. Deci, la 10 ramuri sportive 
au fost obținute medalii la cam
pionatele lumii, ceea ce, să recu
noaștem, nu este deloc un fapt 
oarecare, ci, dimpotrivă, unul plin 
de semnificații.

în acest caz, ca și în altele 
asemănătoare, nu este vorba doar 
de faptul că în țara noastră exis
tă 
că 
se 
Ia 
rul care poate asigura competiti
vitatea în arena internațională.

faptul că în țara noastră exis- 
tineri talentați, ci și de acela 
ei au din plin posibilitatea să 
manifeste și să se pregătească 
nivelul cel mai ridicat, singu-

Aceste rezultate înalte, și încă 
destule altele ale sportivilor frun
tași din țara noastră, au expri
mat cel mai bine valoarea prac
tică — nu numai teoretică — a 
școlii românești de caiac-canoe, 
de lupte, de gimnastică etc., școli 
recunoscute și prețuite astăzi ori
unde în întreaga lume a sportu
lui. Și, în completarea acestei i- 
dei, arătam că de numele unor 
mari performeri români care sînt 
.cunoscute dintr-un colț de lu
me într-altul, sînt asociate astăzi 
și numele făurarilor acestor suc
cese, 
norii 
colae 
Bela 
mulți

La
tri au cucerit titluri de campioni 
continentali în intervalul 1975—
1979 : lupte greco-romane 12, gim
nastică 10, tir 8, atletism 4, te
nis 3, rugby 2, box, lupte libere 
și tenis de masă cîte 1 (medalii 
de argint și bronz au fost obți
nute, în plus, la haltere, judo, 
înot, radiogoniometrie și volei). 
Un calcul simplu ne arată, deci, 
că la 18 discipline au fost obți
nute acum medalii la 
portante 
nale...

cum ar fi, de pildă, antre- 
emeriți Radu Huțăn și Ni- 
Navasart, Ion Corneanu, 

și Marta Karoly și încă 
alții.
nouă ramuri, sportivii noș-

competiții
cele mai im- 

internațio-

care onorează orice palmares
La realizarea acestui impresionant bilanț — în cea mai 

prolifică perioadă din întreaga istorie a sportului româ
nesc — au contribuit, evident, în primul rînd, sportivii 
noștri fruntași. Dintre cei mulți care s-au impus și au 
strălucit în acești cinci ani vom aminti cîțiva. Mai întîi, 
pe Nadia Comă.neci, a cărei consacrare a început chiar 
In 1975, cu prilejul campionatelor europene de la Skien, 
a continuat — la nivelul cel mai ridicat atins vreodată 
de un sportiv român — la Montreal, la Olimpiada a XXI-a, 
în 1976, apoi la campionatele europene de la Praga din 
1977, la campionatele mondiale de la Strasbourg din 
1978 și din nou la „europene", anul acesta, la Copenhaga. 
Cucerind pentru a treia oară consecutiv titlul de cam
pioană continentală absolută, Nadia a intrat definitiv în 
posesia prețiosului trofeu „Cupa Europei". Teodora Un- 
gureanu și, acum mai recent, Emilia Eberle, Melita Ruhn, 
Anca Kiss ș.a. au strălucit în mari concursuri.

Caiacistul Vasile Dîba își leagă și el marile-i succese 
tot de acest interval de timp. După ce în 1974 a cîștigat 
primul său titlu de campion mondial la Xochimilco, în 
Mexic, a cucerit titlul de campion olimpic la Montreal și 
dim nou campion al lumii la Pancearevo (lîngă Sofia) și 
la Ada Ciganlija (lîngă Belgrad). Luptătorul Ștefan Rusu 
a fost medaliat cu argint la Olimpiada montrealeză. dar 
ulterior a obținut titlul de campion mondial în 1978 și de 
do-uă ori pe cel de campion european în 1978 și 1979. O 
carieră remarcabilă a avut și celălalt, tînăr luptător de 
greco-romane, Ion Draica, multiplu campion mondial și 
european.

și-a Înscris
Toma, o apariție de sen-

numele, cuPe lista marilor performeri 
majuscule, și schifista Sanda _ ___
zație în canotajul internațional, care, la al cincilea con
curs de „simplu" din activitatea ei, a devenit, la Bled, 
campioană mondială, după ce cu puțină vreme mai 
Înainte cîștigase detașat primul loc la un mare concurs 
internațional, la Spartachiada popoarelor. Tot la Mos
cova au învins și colegele sale, dubloul Valeria. Roșca- 
Răcilă și Olga Homeghi, medaliate cu argint la C.M.

Inotătoarea Carmen Bunaciu, atleta Eva Zorgo-Raduly, 
boxerul Daniel Radu, caiacistul Ion Bîrlădeanu, trăgătorii 
Corneliu Ion și Marin Stan, halterofilul Valeriu Roșu, 
tenismanele Virginia Ruzici și Florența Mihai, rugbystul 
Gheorghe Dumitru (căpitanul tricolorilor), popicarul Iosif 
Tismănar și încă foarte mulți alții au repurtat acum 
succese cu totul remarcabile. Și pentru că veni vorba 
despre asemenea succese, nu-i putem omite pe doi 
dintre cei mai de seamă sportivi ai noștri, luptătorul de 
greco-romane Constantin Alexandru (de 5 ori campion al 
Europei și de 2 ori campion al lumii) și canoistul Ivan 
Fatzaichin, deținător al unui palmares sportiv 
excepțional (numai în intervalul ultimilor 5 ani 
tigat ........4 titluri mondiale 1).

4r
această oră, fruntașii sportului nostru se 
pregătire a importantului examen sportiv 

Olimpice,

cu totul 
el a cîș-

află tn 
al anului 
angajați

Grupaj

La
plină __________,________________
viitor, a xxn-a ediție a Jocurilor  , ,      
plenar să realizeze în 1980 noi succese de prestigiu pen
tru țara noastră, Republica Socialistă România I I
realizat de Victor BÂNCIULESCU și Romeo VILARAJ

sau.de
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ÎN „
Echipele d’.n primul eșalon 

al voleiului continuă întreceri
le din cadrul „Cupei Româ
niei'*,  ieri disputindu-se parti
dele etapei a V-a. Iată amă
nunte :

feminin

DINAMO — PENICILINA IAȘI 
3—1 (9, 6, -15, 6). Așteptatul 
derby dintre cele două forma
ții fruntașe ale voleiului fe
minin a fost doar o „umbra**  
a mult disputatelor partide de 
acum cîțiva ani. Desfășurată 
într-un cvasianonimat, întilni- 
rea a oferit cu foarte multă 
zgircenie faze spectaculoase, 
mai numeroase fiind greșelile 
comise de ambele sextete. Este 
suficient să arătăm că s-au 
consemnat 23 de servicii gre
șite și 25 de puncte realizate 
direct din serviciu, ceea ce do
vedește nu numai lipsă de con
centrare (am zice de interes), 
dar și o insuficientă pregătire. 
Dinamovistele, cu un sextet 
(același pe tot parcursul me
ciului) din care au făcut par
te Mariana Ionescu, Eugenia 
Milencu, Victoria Banciu, Doi
na Moroșan, Carmen Puiu, 
Carmen Cadar, s-au dovedit, 
în cele din urmă, superioare, 
datorită unui plus de forță și 
orientării tactice în acțiunile 
de atac, remarcîndu-se Car
men Puiu. Dealtfel, ele pu
teau să-și adjudece victoria cu 
.3—0, însă în setul al treilea, 
Ia 12—4, au avut o inexplica
bilă cădere, de care au pro
fitat prompt ieșencele. Oas
petele au egalat nesperat (12— 
12) — au fost momentele In 
care s-a remarcat Iulia Moldo
veana — și au reușit, apoi, să 
învingă un nou handicap (12— 
14, 14—15), impunîndu-se în 
prelungiri. Alături de Iulia 
Moldoveanu (de fapt, ea a în
locuit-o doar pe Anelise Boe- 
tres), au mai evoluat în garni
tura ieșeană Georgeta Popescu, 
Silvia Bordei, Nadia Sava,
Doina Stoian, Marina Bejena- 
ru (Ana Tăutu), dar jocul lor 
nu a avut decît arareori con
sistență și ritm. Partida a fost 
bine condusă de E. Mendel 
(Sibiu) și V. Vrăjcscu (Bucu
rești).

Emanuel FÂNTÂNEANU

C.S.U. GALAȚI — UNIVER
SITATEA CRAIOVA 3—0 (6,
6, 11). Doar 40 min. a durat a-

REZULTATE SCONTATE

DINAMO-PENICILINA 3-1,

CUPA ROMÂNIEI" LA VOLEI
ceastă partidă, clar adjudecată 
de gazde. Remarcări : Maria
Matei, Florentina Dan'elescu 
de la învingătoare, respectiv 
Marilena Dubiuciuc (Gh. Arse- 
nie-coresp.)

ȘTIINȚA BACĂU — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 3—0 
(11, 0, 8). Meci de... antrena
ment pentru băcăuance, în
cheiat în 35 min. ! Evidențiate: 
Marilena Grigoraș. Margareta 
Bako de la gazde. Arbitri :
C. Gogoașă-București, E. Udu- 
dec-Suceava. (E. Teirău-coresp.)

MARATEX BAIA MARE — 
OLIMPIA ORADEA 3—1 (11, 5, 
-6, 9). Prima victorie pe teren 
propriu a localnicelor, de la 
care s-au detașat Mariana On- 
ciu și Georgeta Cioflînc. (V 
Săsăranu-coresp.)

FARUL CONSTANȚA — RA
PID 3—1 (8, 13, -7, 13).

CHIMPEX CONSTANȚA - 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
3—1 (-9. 8, 3, 5).

MASCULIN

PETROLUL PLOIEȘTI - 
DINAMO 3—2 (-5, -5, 19, 8, 16). 
Partidă de mare tensiune, _ cu 
două seturi în prelungiri și o 
victorie in extremis a ploiește- 
nilor, care după 0—2 la seturi 
și 6—14 în setul V (!) au găsit 
resurse să se impună în fața 
oaspeților, care au aliniat, to
tuși, o garnitură fără mulți ti
tulari. Cel mai bun de pe teren, 
ploieșteanul Triculescu. (I. Cor- 
nea-coresp.)

SILVANIA SIMLEU SILVA- 
NIEI — STEAUA 3—1 (13, -5,
11, 3). Joc frumos, antrenant, 
localnicii reușind să se impună 
în fața echipei bucureștene, 
care a avut, totuși, absențe no
tabile. Evidențiați : Bădiță,
Chiș, Ghic de la gazde, respec
tiv Ion și Manole. (M. Stefan- 
coresp.)

DELTA TULCEA — EXPLO
RĂRI BAIA MARE 2—3 (-12,
-13, 13, 9, -5). Partidă domina
tă de echipa oaspete, mult mai 
bună în fazele de atac. Eviden
țieri : Ispas, Iordache de la 
Delta, respectiv Ignișca și Cor- 
cheș. Arbitri : Al. Dragomir —
D. Rădulescu, ambii din Bucu
rești. (P. Comșa-coresp.).

VIITORUL BACĂU — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—0 
(9, 11, 13). Victorie comodă a 
gazdelor, într-un meci de slab 
nivel tehnic. Arbitri : D. Tur- 
cu și I. Popescu, ambii din Iași. 
(S. Neniță-coresp.).

ÎN DIVIZIA A DE LUPTE

formație
C.F.R. 

detașat 
I, la o 
puncte. 

Timișoara 
p, 3. Vulturii 

Constructorul Ilu- 
5. Jiul Pelrila 36 

U.M.

ARAD. Prezentînd o 
bine pregătită, omogenă. 
Timișoara s-a instalat 
pe primul loc în seria 
diferență apreciabilă de 
Clasamentul : 1. C.F.R. 
62 p, 2. Rapid 49 
Lugoj 45 p, 4. 
nedoara 43 p.
p, 6. C.S.M. Reșița 25 p, 7. 
Timișoara 20 p. (N. STRAJAN- 
coresp.)

TG. MUREȘ. Dispută aprigă 
pentru primul loc în seria a 
Il-a, loc pe care sperau să-1 
ocupe patru din cele șapte echi
pe. Clasamentul : E Lemnarul 
Odorhei 53 p, 2. Comerțul Tg. 
Mureș 52 p, 3. C.S.M. 
poca 49 p. 4. Mureșul Tg. 
46 p, înfrățirea Oradea

Cluj-Na- 
Mureș

6—7. A.S.A. Oradea și C.S. Satu 
Mare 21 p. Cîștigătorii pe cate
gorii : Gh. Neag (Comerțul), G. 
Kerekeș (Comerțul), A. Mărcuș 
(Mureșul), I. Kalapacs (Lemna
rul), L. Benedek (Comerțul). L. 
Șandor (Lemnarul), A. I iileki 

C. Barkoczi (Comer- 
Cătruș (C.S.M.) și 
(C.S.M.). (I. PAUȘ

DIViZIA A DE BASCHET

(C.S.M.), 
tul), V. 
Marton 
coresp,)

i.

e-CONSTANȚA. Șl la această 
tapă, Dinamo Brașov a ocupat 
primul loc, cu un apreciabil a- 
vans de puncte : 60. Pe locurile 
următoare : 2. Hidrotehnica Con
stanța 54 p, 3. Dunărea Galați 
38 p. 4. Rapid Buc. 38 p. 5. Pro
gresul Brăila 33 p, 6. Dunărea Ca
nal Medgidia 29 p, 7. Nicolina 
Iași 26 p. (P. ENACHE — coresp.)

Marin Țâpurin (Electroputere Craiova) — Ion Negoescu (Chimis
tul Rm. Vilcea), unul dintre numeroasele meciuri viu disputate 
care au avut loc în sala Giulești.

Foto : Vasile BAGEAC

ÎN DIVIZIA A DE POPICE (f),

VOINJA A DISPUS DE RAPID CU 5 PUNCTE
In etapa incompletă a campio

natului Diviziei A de popice, dis
putată sîmbătă și duminică, s-au 
Înregistrat următoarele rezultate:

A V-a etapă a Diviziei A de 
lupte (greco-romane și libere) s-a 
încheiat cu rezultate scontate. 
Surprinde doar faptul că Meta
lul București s-a clasat, în seria 
a Tl-a a Diviziei de greco-ro
mane pe locul 2, înaintea re
putatei formații Steaua.

GRECO-ROMANE

BUCUREȘTI. în sala Ciulești 
s-au întîlnit echipele din seria a 
III-a. Luptătorii de la Aluminiu 
Slatina și Rapid București au do
minat întrecerile la aproape toa
te categoriile. Clasamentul : 1.
Aluminiu Slatina 46 p, 2. Rapid 
București 43 p, 3. Chimistul Rm. 
Vîlcea 35 p, 4. Elcctroputere 
Craiova 34 p, 5. Carpați Sinaia 
30 p, 6. L. C. Dacia Pitești 24 p. 
Cîștigătorii, în ordinea celor 10 
categorii : P. Bărăgan (Rapid), 
A. Tănase (Carpați), FI. Avram 
(Carpați), G. Cojocaru (Rapid), 
D. Aiacoboaie (Rapid), D. Obro- 
cea (Aluminiu), I. Lupu (Chi
mistul), I. Răduțescu (Aluminiu), 
C. Bogoi (Chimistul) și V. 
Glieorghe (Chimistul).

GALAȚI. Meciurile echipelor 
din seria I au fost deosebit de 
disputate și de un apreciabil ni
vel tehnic. Clasamentul : 1—2.
Mobila 'Rădăuți și C.S. Botoșani 
50 p. 3. Nicolina Iași 44 p, 4—5. 
Dunărea Galați și A.S.A. Bacău 
34 p, G—7. C.S.M. Suceava și
S. C. Bacău 31 p. Cîștigătorii pe 
categorii : G. Albert (Mobila), I. 
Mareș (S.C. Bacău), D. Petru 
(Dunărea), M. Dumitru (Dunărea), 
N. Vladimirescu (Dunărea), M. 
Luță (Mobila), Șt. Rusu (Mobila),
T. Lucescu (Nicotină), I. Matei 
(C.S.M.) șl C. Ignat (Nicolina). 
(T. SIRÎOPOL — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Formația loca
lă A.S.A. s-a detașat net în se
ria a IV-a, deși un singur clu
jean a ocupat primul loc la ca
tegoria sa. Clasamentul : 1. A.S.A. 
56 p, 2. Simared Baia Mare 48 p, 
3. Steagul roșu Brașov 45 p, 4. 
C.F.R. Timișoara 35 p, 5—6. C.S.M. 
Reșița și C.S. Arad 33 p, 7. 
Vulturii Lugoj 28 p. (M. RADU— 
coresp.).

BRĂILA. Întrecerile din seria a 
doua s-au încheiat cu o învingă
toare scontată (Dinamo Bucu
rești), dar și cu un rezultat ne
așteptat : Metalul București s-a 
clasat pe locul 2 înaintea repu
tatei formații a clubului Steaua! 
Clasamentul : 1. Dinamo 49 p, 2. 
Metalul 46 p, 3. Steaua 42 p, 4. 
Progresul Buc. 38 p. 5. Delta Tul- 
cea 37 p, 6. Progresul Brăila 36 
p, 7. Farul 27 p. (N. COSTIN— 
coresp.).

LIBERE
BUCUREȘTI. întrecerile forma

țiilor din seria a in-a, in sala 
Progresul, s-au încheiat cu suc
cesul categoric al luptătorilor de 
la Steaua, care s-au situat pe 
primul loc la nu mal puțin de 
7 categorii : V. Vlșan (48 kg), I. 
Arapu (57 kg), A. Șuteu (62 kg),
O. Dușa (68 kg), C. Tămăduianu 
(74 kg), Gh. Broșteanu (90 kg) și
P. Enache (4-100 kg). La celelalte 
trei categorii au ieșit învingători 
Gh. Bir cu (Steagul roșu Brașov)
— 52 kg. C. Mărăscu (I.O.B. Balș)
— 82 kg șl I. Voicu (C.S.M. Cra
iova) la 100 kg. Clasamentul pe 
echipe : 1. Steaua 67 p, t. Stea
gul roșu 54 p, 3. Progresul Buc. 
39 p, 8. C.S.M. Craiova 38 p, I. 
Vulcan Buc. 32 p, (. I.O.B. Balș 
27 p. 7. C.S. Tîrgoviște 23 p. (O. 
GUȚU—coresp.)

FEMININ a Voința București
— Rapid București 2365—2360 p d
(scor individual 4—2). Partidă 
deosebit de disputată, încheiată 
la un scor foarte strîns. Gazdele 
au avut în Elena Andrcescu pri
ma... mină, cu 417 p d. Perfor
mera reuniunii a fost însă rapi- 
dista Vasilica Pințea cu 427 p d. 
(D. Diaconescu — coresp.). • 
Voința Timișoara — Voința Ora
dea 2268—2214 (4—2). Meci frumos, 
cîștigat pe merit de gazde. Cea 
mai bună jucătoare a partidei a 
fost orădeanca Silvia Berinde, cu 
400 p d. De la gazde s-a eviden
țiat Elisabeta Dragomir, cu 364 
pd. (St. Marton — coresp.). • 
Olimpia București — Petrolul 
Băicoi 2281—2187 (4—2). Principa
lele realizatoare au fost : Vasi
lica Gheorghe — 405, Cornelia 
Grecescu — 401, respectiv Stela 
Bucur — 375 p d. (I. Timuc — 
coresp.). • Voința Tg. Mureș — 
C.S.M. Reșița 2315—2211 (3—3). Din 
nou cea mai bună jucătoare mu- 
reșeancă a fost Elisabeta Albert, 
cu 426 p d. De la reșițence s-a 
remarcat Melania Lăcătușu — 
393 pd. (I. Păuș — coresp.). • 
Textila Timișoara — Hidromeca
nica Brașov 2164—2180 (3—3). •
Constructorul Gherla — Electro- 
mureș Tg. Mureș 2331—2346 (2—4).
- Record Cluj-Napoca — Voința
Cluj-Napoca 2266—2237 (4—2). •
Voința Ploiești — Voința Galați 
2375—2301 (4—2) • Voința Timi
șoara — Hidromecanica Brașov 
2207—2222 (2—4) — restanță din
etapa a Vl-a.

MASCULIN a Voința București 
— Petrolul Baicoi-Cimpina 5085— 
4660 (6—0). Formația gazdă a cîș
tigat categoric. Patru dintre 
bucureșteni au obținut rezultate 
de peste 860 p d, ceea ce pe arena 
Voința constituie o performanță 
bună (Purge — 900, Păgideanu — 
871, Bice — 866 și Voicu — 865). 
Formația oaspete s-a prezentat 
slab, avînd doar un singur popi
car cu un rezultat mai bun : Gh. 
Pascu — 812. La 
Voința 24, Petrolul

bile goale : 
, ______ 49 — cam
multe" lovituri ratate de către o 

(T.R.) •
— Carpați 

Prind-
echipă divizionară ! 
Constructorul Galați
Sinaia 4884-4707 (5—1).
palii Jucători au fost C. Silvestru 
(G) — 855 și S. Nicoară (S) —
845 p d. (Gh. Arsenie — coresp.) 
• Voința Tg. Mureș — Metalul 
Hunedoara 4844—4763 (4—2). Gaz
dele au cîștigat destul de greu ; 
primul lor jucător a fost Tătar
— 852 p d. De la hunedorenl s-au 
impus Băiaș și Silaghi — fiecare 
cu cîte 820. Micorolu, de la Me
talul, n-a reușit decît 734 p d, 
cei mai slab rezultat al întîlnlrll. 
(P. Ion — coresp.) « Jiul 1*3-  
trila — Industria sîrmei C. Turzll 
4857—4772 (4—2) • Flacăra Brașov
— Rulmentul Brașov 5152—5386 
(1—5). Noua promovată, Flacăra,

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ in. F.C.M. Reșița — U.T.A. 1
IV. Met. Cugir — C.F.R. Cj.-N. 1

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 18 NOIEMBRIE 1973
Extragerea I : 31 33 « 89 5 84 

SO 43 39 78 68 79 ; extragerea a

ifli Sportul

n-a : 41 18 16 58 37 7 57 28 10 20 
2 56 ; extragerea a III-a : 11 81 
70 57 26 75 ; extragerea a IV-a : 
36 83 17 59 74 68 ; extragerea a 
v-a : 14 80 41 2 18 56. FOND TO
TAL DE ClȘTIGURI : 850.848 LEI.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 18 NOIEMBRIE

I. Rapid — Progresul Vulcan 1 
II. Metalul Buc. —Mec. fină 1

n-a putut face față experimen
talilor jucători de la Rulmentul, 
echipă în care joacă campionul 
mondial Iosif Tismănar, care în 
acest joc a realizat 941 p d. Prin
cipalii jucători ai celor două sex- 
teturl au fost Gh. Bragau (F) — 
890 Și Donos (R) — 944. (C.
Gruia — coresp.) • C.F.R. Ti
mișoara — Progresul Oradea 
4906—4851 (3—3) a Rafinorul
Ploiești — Petrolul Teleajen 
Ploiești 4985—4682 (4—2). Veteranul 
Crtstu Vinătoru (R) a stabilit cu 
932 p d un nou record al arenei. 
(I. Tănăsescu — coresp.)

(Jocurile echipelor Laromet 
București — f și Aurul Bala 
Mare — m, care au participat la 
tumelee finale ale C.C.E., au 
fost aminate).

In etapa a G-a a Diviziei A de 
baschet masculin s-a * 
marea surpriză de 
unde echipa Farul 
să de C.S.U. Sibiu 
duminică). Iată 
unele amănunte :

FARUL CONSTANȚA — 
SIBIU 1—1 ! : " ’
76—95 (35—47).
constănțenilor : excelentă sîmbă
tă, inadmisibil de slabă duminică. 
Doar Mănăilă a încercat să mic
șoreze proporțiile unei înfrîngerl 
penibile, suferită de o echipă 
pretendentă la unul din locurile 
fruntașe ale clasamentului. Sibie- 
nii, după eșecul din prima zi, 
s-au zbătut mai mult, iar Takacs 
și D. Martines cu au realizat un 
joc de zile mari. Coșgeteri : Mă
năilă 124-22, — •
Pașca 8 4-16,
34-35, D. Martinescu 54-22, Apos-u 
204-8, Palhegyi 134-14, (Gavrilă 
TAMAȘ — coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
GALAȚI 2—0: 72—67 (38—37) și 67—62 
(37—26). Momentele cele mai a- 
tractive din cursul dublei intil- 
niri au fost consemnate în repriza 
secundă a 
cînd, între minutele 28 și 34, 
pidiștii au ajuns de la 43—43 la 
60—52, datorită unui plus de 
agresivitate în apărare, ceea ce 
a dus la sporirea ritmului acțiu
nilor ofensive și a frecvenței a- 
runcărilor la coș. în rest, o dispu
tă în care bucureștenii nu au in
sistat prea mult, deoarece gălă- 
țenii nu au arătat tot ce pot, așa 
cum fac atunci cînd joacă pe te
ren propriu. O remarcă specială 
pentru Dorin Dumitru care, prin 
prestația sa în ambele zile, a de
monstrat că rămîne unul dintre 
cei mai buni conducători de joc 
din țară. Coșgeteri : Turcanu 
24 4-4, D. Dumitru 13 4-16, Vintilă 
6+17, respectiv Stratan 20-1-15, 
Coman 4 + 17, Cocoș 8 + 12.

STEAUA — POLITEHNICA 
C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 2—0 : 106—67 
(61—34) și 104—48 (54—22). In
două partide fără istoric, am re
marcat intenția antrenorilor de 
la Steaua de a folosi cu predi
lecție jucătorii tineri, cu dorin
ța evidentă de a împrospăta for
mația de bază într-un viitor cît 
mal apropiat. îmbucurătoare au 
fost încadrarea rapidă în jocul 
echipei a lui Florentin Ermura- 
che. precum și progresul tot mai 
vădit al lui Roman Opșitaru. 
Coșgeteri : Ermurache 32+14. Op
șitaru 10 + 18, respectiv Stratulat 
12+9, Petrol 12 + 8. (D. STAN-
CULESCU).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA — DINAMO ORADEA 2—0 : 
76—63 (39—30) și 72—68 (41—27).
în ambele partide, studenții au 
avut permanent inițiativa, uneori 
la diferențe confortabile, datorită 
contraatacurilor și atacurilor po
ziționale rapide, care i-au sur
prins pe orădenl. Coșgeteri : Ro
man 18+18, Bama 17 + 12.. Nicoară 
12+12, respectiv Weber 13 + 14, 
Sz£p 10+16, Schuller 14 + 10. (Mir
cea RADU — coresp.).

înregistrat 
la Constanța, 
a fost invin- 
(in meciul de 
rezultatele și

C.S.U.
86—65 (48—31) și
Bizară evoluție a

Băiceanu 
respectiv

22 4-12, 
Takacs

meciului de sîmbătă 
ra

ÎNTRECERILE TINERILOR HALTEROFILI
La sHrșitul săptămînil s-a des

fășurat, la Bistrița, campionatul 
național de haltere pentru echi
pele de juniori. In cadrul celor 
două Divizii (A și B) s-au aliniat 
la start 20 de echipe cu un efec
tiv de aproape 200 de partici
pant! 1 Titlul de campioană a 
țării a revenit echipei Chimpex 
Constanța (antrenor L. Tbnescu) 
cu 183 p, urmată de C.S.M. Cluj- 
Napoca (antrenor T. Ron an) — 
134 p, Olimpia București țantre
nor M. Constantinescu) — j(M p, 
Steaua — 100 p, C.S.M. Sibiu — 
94 p. C.S.Ș. Constanța 93 p rtc. 
Au retrogradat - — • • -
pele Dunărea 
Arad, in locul 
„A« formațiile 
și Unirea Iași 
mele locuri în _______

Cu acest prilej s-au înregis
trat unele rezultate bune, dovadă 
fiind cele 24 de recorduri națio
nale (din care 12 Ia categoria co
pil, 6 la juniori mici și 6 Ia 
juniori mari). Dintre acestea din 
urmă le vom menționa pe cele 
corectate Ia cat. mijlocie de C. 
Dabija cu 310 kg la „total* 1 și T.

TURNEU MASCULIN
DE HANDBAL LA ORADEA

ORADEA, 18 (prin telefon). In 
noua Sală a sporturilor s-a dis
putat un interesant turneu de 
handbal masculin, la care, alături 
de divizionara A Gloria Arad și 
de divizionara B din localitate 
Constructorul ASU, a luat parte și 
Lotul olimpic, aflat în pregătire 
pentru cea de a XVIII-a ediție a 
..Trofeului Carpați44, care va Înce
pe peste cîteva zile la Arad și 
Timișoara. Rezultate : Lotul olim
pic cu Gloria Arad 26—ÎS (15—11) 
șl eu Constructorul ASU 34—18 
(14—7) ; Gloria Arad — Construc
torul ASU 22—20 (12—11). (Ilie 
GHIȘ A—coresp.).

in Divizia B echV- 
Galați și Gloria 
lor promovînd în 
A.S.A. Tg. Mureș 
— clasate pe pri- 
Divizla B.

Kiskalo — 175 kg la ..aruncat*,'  
la cat. semigrea de L. Mihai cu
147.5 kg la „smuls-, apoi V. Bla- 
gal (cat. grea-ușoară) cu 175 kg 
la „aruncat44 șl îndeosebi cele 
două recorduri ale lui T. Popa 
la cat. grea cu 145 kg la „smuls*  
șl 180 kg la „aruncat44.

Iată primii clasați în întrece
rile pe categorii. Cat. muscă : L 
Gh. Popa (C.S.Ș. Constanța)
177.5 kg ; 2. M. Ilie (Olimpia)
165 kg ; 3. D. Stanciu (St. roșu 
Brașov) 162,5 kg ; cat. cocoș : 
L I. Cocioran (Olimpia) 215 kg ; 
2. M. Șeic (Chimpex) 205 kg ; 3. 
Z. Andras (C.S.M. Cluj-Napoca) 
200 kg ; cat. pană : 1. Gh. Bening 
(C.S.M. Sibiu) 235 kg ; 2. I. Băiaș 
(Steaua) 217,5 kg ; 3. Gh. Kera- 
kes (C.S.M. Cluj-Napoca) 210 kg ; 
cat. ușoară : 1. I. Turc (Steaua)
267.5 kg ; 2. P. Nedelea (Gloria
Bistrița) 250 kg ; 3. D. Pleșa 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 240 kg ; cat. 
semlmîjlocie ; 1. E. Chivu

, (Steaua) 292,5 kg ; 2. P. Decheru 
(Steaua) 285 kg ; 3. T. Arnold 
(A.S.A. Tg. Mureș) 270 kg ; cat. 
mijlocie : 1. C. Dabija (Chimpex) 
310 kg ; 2. T. Kiskalo (C.S.M.
Cluj-Napoca) 307,5 kg ; 3. Gh. 
Dinu (Steaua) 300 kg ; cat. semi
grea : 1. L. Mihai (Chimpex) 307,5 
kg ; 2. Gh. Șecman (Chimpex) 
285 kg ; 3. Gr. Morozan (A.S.A. 
Tg. Mureș) 282,5 kg ; cat. grea- 
ușoară : 1. v. Blaga (C.S.M. Cluj- 
Napoca) 307,5 kg ; 2. V. Ștefan 
(Chimpex) 295 kg ; 3. V. Prună- 
reanu (Chimpex) 280 kg ; cat.' 
grea : 1. T. Popa (Olimpia) 329 
kg ; cat. supergrea : 1. M. Schuster 
(C.S.M. Sibiu) 260 kg.

Ultima competiție din acest an 
va avea loc la Cluj-Napoca (la 
6—9 decembrie), cînd se va de
cerna titlul de campioană a țării 
pe echipe-seniori.

2. M. 
D.

2. v.
3. v.

Ion OCHSENFELD

1N MIJLOCUL NATURII, DE TINERI DE LA PRÎNZ PÎNA
DUMINICA seara MIȘCARE, SPORT, CUNOAȘTERE

FOND TOTAL DE ClȘTIGURI 
620.378 LEI.

VI. Atalanta — Parma 1
VII. Barl — Cesena X a

VIII. Lecce — Como 2 u
IX. Lanerossi — Taranto 2 09
X. Monza — Genoa 2 U&

XI. Pisa — Palermo 1
XII. Pistoiese — Verona 1

xin. Spăl — Brescia , X

• Oficiile județene de turism au pregătit programe turistice 
speciale, variate șl atractive pentru oamenii muncii care au 
trecut la săptămîna de lucru redusă.
• O excursie la cabanele din munți sau la locurile de însem

nătate istorică, social-culturală și economică din județul dv. sau 
și din alte zone ale țării capătă astfel noi dimensiuni, își 
îmbogățește conținutul.
• Este important de reținut că organizatorii de turism vă stau 

la dispoziție cu sugestii, propuneri pentru orice traseu turistic 
preferat de dv. Pentru excursiile la cabane și în stațiuni, pen
tru grupurile organizate cu peste 15 turiști se beneficiază de o 
reducere la tariful de transport pe CFR de 25%.
• Pentru înscrieri și informații suplimentare adresa ți-vă tu

turor agențiilor, filialelor și punctelor de valorificare ale ofi
ciilor județene de turism din țară.



DIVIZIA B: ETAPA A 14-a
Ieri, In ultimul meci al echipei noastre din preliminariile C. E.

ROMÂNIA - CIPRU 2 0 (I O)
Ieri, pe stadionul Dinamo, e- 

chipa noastră națională de fot
bal a susținut ultimul ei meci 
oficial din acest an, cu care 
dealtfel a încheiat și partici
parea la preliminariile Cam
pionatului european (grupa a 
3-a), întîlnind reprezentativa 
Ciprului. Așa cum era ușor de 
anticipat, ea a reușit să se re
vanșeze după surprinzătorul 
rezultat egal din meciul tur, 
de la Limassol, obținînd o vic
torie meritată și lejeră am pu
tea spune, deși rezultatul final 
a fost de numai 2—0 (1—0).
Desigur, ne-am fi așteptat la 
un succes mai clar, mai cate
goric, care să exprime mai fi
del diferența de valoare dintre 
cele două combatante, după 
cum — s-o spunem deschis — 
speram la mai mult și în pri
vința jocului echipei noastre. 
Dar, la ultima lor apariție pu
blică din acest an, tricolorii 
nu s-au arătat într-o prea 
bună dispoziție, evoluția lor 
fiind în ansamblu modestă.

Firește, nu este cazul să-î 
judecăm sever, după un meci 
care nu mal avea practic vreo 
miză importantă pentru ei și 
la care li se pot acorda unele 
circumstanțe. Lăsînd la o par
te vremea destul de aspră 
(frig pătrunzător, burniță), te
renul greu, alunecos (consti
tuind un impediment pentru 
echipa mai tehnică) și lipsa 
de ambianță (doar cîteva mii 
de spectatori în tribune), înțe
legem că nu le-a fost deloc 
ușor să se impună în fața unor 
adversari care s-au arătat pre
ocupați aproape exclusiv să nu

Una din fazele care se puteau încheia in goluri. De remarcat im
petuozitatea lui Cămătaru, dar ji faptul că, deși liber în fața 
porții lui Phamos, a ratat... (Fază din meciul România — Cipru, 
2—0). Foto : Ion MIHAlCA

FILMUL MECIULUI
Ieri, după încheierea celor 90 de 

minute de joc, antrenorul forma
ției cipriote, Costas Talianos, se 
arăta mulțumit de prestația e- 
chipei sale, ca și de faptul că ea 
a reușit să plece de la București 
cu numai două goluri la pasiv. 
Intr-adevăr, oaspeții au pornit de 
la bun început cu gîndul să pri
mească cit mai puține goluri șl 
au acționat în consecință, adică 
au întărit apărarea, contraatacînd 
rareori. Tocmai de aceea rapor
tul șuturilor la poartă este net 
favorabil reprezentanților Româ
niei : 30--3 (pe spațiul porții :
10—1). Chiar în min. 5 putea fi
1—0, dar Mulțescu a executat slab 
și prost plasat o lovitură de la 
11 m acordată pentru „agățarea” 
Iui Cămătaru de către Lyssan- 
drou, în careu. Portarul Phamos 
respinge, urmează un corner, M. 
Răducanu se află in bună pozi
ție de șut, dar e greu ca mingea 
să străbată printr-o... pădure de 
20 de jucători. în min. 17 notăm 
una din puținele acțiuni reușite 
ale formației insulare: Pampoullis 
scapă de sub supravegherea apă
rării noastre, se îndreaptă vije
lios spre poartă la o pasă a lui 
Pantziaras, dar Tilihoi revine pu
ternic și îndepărtează pericolul. 
După o lovitură liberă executată 
de M. Răducanu de la 17 m (min. 
18) în zid, notăm un alt contra
atac cipriot purtat de Kaiafas 
(fosta „gheată de aur“ a Europei 
acum doi ani) și Mavroudis. în 
min. 29, după o altă poziție bună 
a lui M. Răducanu, notăm pri
mele două șuturi ale oaspeților: 
cel al lui Mavroudis a fost blo
cat de Sameș, iar Pantziaras a 
trimis balonul pe lingă poartă. 
Jocul este fără virtuți tehnice, se 
Joacă dezordonat, obstructionist 
din partea adversarilor. Ca și în 
alte rînduri, în min. 31 un șut 
al lui Crișan este blocat de Ka- 
naris. venit în apărare. Beldeanu

CLASAMENTUL GRUPEI A 3-a

1. Iugoslavia 6 4 0 2 14- 6 8
2. Spania 5 3 1 1 10- 4 7
3. România 6 2 2 2 9-8 6
4. Cipru 5 0 1 4 1-16 1

Ultimul joc va avea loc la 9 de-
cembrie : Cipru -- Spania.

primească prea multe goluri, 
apărîndu-se aproape perma
nent supranumeric, apelind de
seori la obstrucții și anti-joc.

Insă chiar și în aceste con
diții fotbaliștii noștri puteau 
să ne ofere mai mult decît 
ne-au oferit, nu numai ca~scor 
(ei au mai avut ocazii de gol, 
pe care, din păcate, le-au ra
tat), ci mai ales ca joc. Dacă 
asupra compartimentului de
fensiv n-avem prea multe de 
spus, deoarece nu a fost decît 
în mică măsură solicitat, apre
ciem că linia de mijloc și în
deosebi atacul s-au situat sub 
nivelul așteptat, nereușind să 
valorifice — într-o măsură co
respunzătoare — superioritatea 
teritorială manifestată de-a 
lungul celor 90 de minute ale 
partidei. în privința atacului 
este dealtfel de făcut observa
ția că el nu a corespuns decît 
parțial, atît în formula din 
prima repriză, cit și în aceea 
de după pauză, rămînînd încă 
de găsit soluții mai bune pen
tru acest compartiment defici
tar.

Aflindu-ne la final de sezon, 
vom avea, firește, timp să tra
gem concluzii mai ample și mai 
temeinice asupra echipei noas
tre reprezentative, care — așa 
cum se știe — a început un 
nou drum, vizînd calificarea la 
C.M. din Spania.

Deocamdată, să conchidem 
că, în afara satisfacției pro
duse de victoria obținută, me
ciul de ieri nu ne-a adus ni
mic concludent asupra acestei 
echipe..

Constantin FIRĂNESCU

este foarte activ, prezent clnd In 
atac cînd în apărare, șutează des
tul de mult, dar randamentul său 
este scăzut, greșelile fiind prl-> 
oritare în raportul execuțiilor. în 
min. 37 M. Răducanu execută trei 
cernere consecutive rămase fără re
zultat, pentru ca peste două mi
nute să înregistrăm o fază discu
tată : Cămătaru înscrie cu capul 
— punct valabil după părerea 
noastră —, arbitrul acordă inițial 
golul pentru a reveni imediat a- 
supra deciziei, întrucît tușierul 
J. Fausek era cu steagul ridicat 
indicînd o — ipotetică — poziție 
de ofsaid. Golul reprizei avea să 
fie realizat în min. 42 de MUL- 
TESCU, gol spectaculos, din în
toarcere, la o pasă a lui Boloni.

După pauză, jocul are aceeași 
înfățișare, fazele de gol la poarta 
lui Phamos fiind și mai nume
roase. Astfel, în min. 58, după ce 
driblează doi adversari, M. Rădu
canu șutează frumos, dar Pha
mos boxează spectaculos ; după 
trei minute, Cămătaru este și el 
pe punctul de a marca, dar Con- 
stantinou respinge cu capul din 
fața liniei de poartă. Dominarea 
echipei noastre nu rămîne fără 
efect și în min. 75 M. RADU- 
CANU transformă spectaculos o 
lovitură liberă de Ia 16 m. în 
min/ 79 se produce singurul con
traatac cu adevărat periculos al 
oaspeților, Cristian I reținînd si
gur la șutul puternic expediat de 
Kaiafas. Și meciul se încheie cu 
un balon trimis de Tilihoi. cu 
capul, pe bară, la un corner.

Arbitrul Dușan Krhnak (Ceho
slovacia). alutat de conaționalii 
săi J. Faușek șl L. Szilvasi, a 
condus satisfăcător următoarele 
formații :

ROMANIA : Cristian I (fără 
notă) — Tilihoi 6, Sameș 7, A. 
Nicolae 6, Munteanu II 6 - Bd- 
lOni 7, Beldeanu 6 (min. 65 Bălăci 
6), Mulțescu 7 — Crișan 6 (min. 
46 Cîrțu 6), Cămătaru 6. M. Rădu
canu 7.

CIPRU : Phamos — Kalotheou, 
Lyssandrou, Constantinou, Neop- 
hytou — Mavroudis (min. 86 Fi- 
vos), Tsingis (min. 46 Koudas), 
Pantziaras — Pampoullis, Kaia
fas, Kanaris.

Mircea TUDORAN

Din capul lui Cojocaru (cu un genunchi pe linia careului mic) 
mingia va intra in plasa porții lui Bulancea. Așa a fost deschis 
scorul in meciul Rapid — Progresul Vulcan Foto: D. NEAGU

SERIA I
F.C. CONSTANȚA - DELTA 

TULCEA 5-0 (2-0)
CONSTANȚA, 18 (prin telefon). 

20 000 de spectatori au cerut tot 
timpul ,,gol“ echipei favorite. Pre
tenție legitimă, căci echipa adver
să s-a limitat la un disperat joc 
de apărare, reușind, dealtfel, „per
formanța" de nelnvidiat de a nu 
expedia nici măcar un șut la 
poarta gazdelor de-a lungul în
tregii partide. Mai mult, ea a 
evoluat din min. 50 în 10 oameni, 
capriciosul Iamandi fiind eliminat 
pentru atitudine ireverențioasă 
față de conducătorul de joc.

Cum s-a apărat Delta Tulcea, 
cum a atacat F.C. Constanța 7 Ig- 
norînd, cum am spus, faza de 
atac, tulcenii au tratat-o și pe cea 
de apărare cu destulă stîngăcie, 
practicînd un aproximativ joc la 
ofsaid, „dejucat" deseori de pla
samentul defectuos al fundașului 
central Iusein. în aceste condiții, 
constănțenii au atacat furibund 
combinînd dezinvolt pe toată su
prafața terenului, în căutarea fi- 
nalizatorului cel mai bine plasat. 
De cinci ori l-au găsit în persoa
na Iui IGNAT (min. 3 și 86) și 
PENIU (min. 43, 73 și 77), care au 
înscris lejer, din apropiere. De cel 
puțin șase ori s-a ratat (Tarara- 
che, cu precădere), la alte patru, 
cinci șuturi ce păreau gol, porta
rul Cojocaru opunîndu-se cu 
strășnicie. Arbitrul C. Bărbulescu 
a condus bine.

F.C. CONSTANTA î Lascu — 
Drogeanu (min. 77 Mustafa). BO- 
RALI, Petcu, NISTOR — Ignat, 
Buduru, LIVCIUC — D. Zamfir, 
PENIU, Tararache (min. 73 Fur
că rea).

DELTA TULCEA : COJOCARU— 
Alexe, Parfenov, Iusein, Ioniță — 
Cocoană (min. 30 Radu : min. 46 
Cazacu). BĂDESCU. Rotaru — 
Toma, Iamandi, Sacu.

Ion CUPEN
TRACTORUL BRAȘOV — MI

NERUL GURA HUMORULUI 2—0 
(1—0). Au marcat : Marcaș (min. 
18) și Sfrijan (min. 64).

VIITORUL GHEORGHENI — 
F.C. BRAILA 1—0 (1-0).
Unicul gol al meciului a 
fost realizat de Farkaș (min. 25).

VIITORUL VASLUI — CEMEN
TUL MEDGIDIA 6—2 (3—2). Au 
marcat : Diceanu (min. 15), I. 
Nicu (min. 27), Sandu (min. 41 
șl 84), Amarandei (min. 63 și 75), 
respectiv Cocoș (min. 10) șl 
Girip (min. 22).

C.S. BOTOȘANI — PORTUL 
CONSTANȚA 2—1 (1—1). Au
înscris : Maca vei (min. 25) și 
Tică (min. 55), respectiv Nedu 
(min. 5).

C.S.M. SUCEAVA — NITRA- 
MONIA FAG AR AȘ 0—1 (0—1).
Singurul gol al partidei a fost 
marcat de Chirie (min. 30).

F.C.M. BRAȘOV — UNIREA 
FOCȘANI 2—0 (1—0). Au înscris : 
Paraschivescu (min. 25) și Bența 
(min. 53).

PROGRESUL BRAILA —
I.C.I.M. BRAȘOV 2—0 (1—0). Au 
marcat : Roșioru (min. 16) și 
Cațaroș (min. 80 — din 11 m).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ
4—o (1—0). Au înscris : Bădescu 
(min. 26), Pamfil (min. 50), Badea 
(min. 52) și Gorgoi (min. 55 — 
din 11 m.).

Relatări de la : I. Stanca, C. 
Malnași, M. Moga, T. Ungur eanu, 
I. Mîndrescu, C. Gruia, D. Cris- 
tache și P. Matcoiu.

1. F.C.M. BRAȘOV 14 11 3 0 35- 6 25
2. F.C. Constanța 14 11 1 2 37-10 23
3. C.S. Botoșani 14 8 1 5 24-15 17
4. Unirea Focșani 14 7 1 6 28-14 15
5. C.S.M. Suceava 14 6 3 5 18-11 15
6. Delta Tulcea 14 6 3 5 20-17 15
7. Viitorul Vaslui 14 5 4 5 22-17 14
8. Progresul Brâila 14 6 2 6 21-22 14
9. Tractorul Bv. 14 5 3 6 19-22 13

10. Muscelul 14 5 3 6 19-24 13
11. Viitorul Gh. 14 5 3 6 13-24 13
12. Minerul G. H. 14 5 3 6 12-27 13
13. F.C. Brâila 14 4 3 7 19-21 11
14. I.C.I.M. Brașov 14 3 5 6 17-22 11
15. Cimentul Med. 14 5 1 8 17-29 11
16. Nitramonicf 14 4 2 8 11-22 10
17. Energia 14 4 2 8 12-26 10
18. Portul Constanța 14 4 1 9 10-25 9

ETAPA VIITOARE (duminică 25 
noiembrie) : Minerul Gura Humo
rului — Progresul Brăila, Delta 
Tulcea — Viitorul Gheorgheni, 
Portul Constanța — F.C.M. Bra
șov, Unirea Focșani — C.S. Bo
toșani, F.C. Brăila — Viitorul Vas
lui, C.S.M. Suceava — Tractorul 
Brașov. Energia Gh. Gheorghiu- 
Dej — F.C. Constanța, Nitramonia 
Făgăraș — Muscelul Cîmpulung, 
I.C.I.M. Brașov — Cimentul Med
gidia.

SERIA A ll-a
RAPED BUCUREȘTI - PROGRE

SUL VULCAN' BUCUREȘTI 
5-1 (1-0)

Atmosferă de mare derby pe 
Stadionul Republicii, cu tribune 
pline (aproximativ 30 000 de spec
tatori), în ciuda timpului nefavo
rabil și a transmiterii, în direct, 
a meciului la televiziune. în pos
tură de gazde, giuleșteni au ob
ținut un succes net și pe deplin 
meritat, Ia capătul unei întreceri 
care a plăcut prin dinamismul 
său, prin numărul mare de go
luri înscrise și frumusețea multor 
faze de fotbal-spectacol realizate, 
mai ales, în repriza secundă, de 
„ll“-le antrenat de N. Lupescu. 
Prin jocul practicat. Ranidul de 
azi a reamintit de echipa pli
nă de aplomb ofensiv și fan
tezie a anilor 1964—68, care in
cinta tribunele și umplea de 
bucurie inimile numeroșilor și 
entuziaștilor săi suporteri, ace
iași aproape și ieri și astăzi, 
învinsa formației feroviare. Pro
gresul-Vulcan, s-a dovedit, la 
rîndul ei, în ciuda scorului sever 
cu care a pierdut, un partener 
redutabil care a reușit să men
țină multă vreme echilibrul in 
teren, avînd șanse, la un moment 
dat (în min. 65 la scorul de 2—1), 
să restabilească egalitatea și pe 
tabela de marcaj, prin Runceanu 
care, dintr-o poziție excelentă, a 
șutat, din apropierea porții, afa
ră. Acesta a fost unul din mo
mentele psihologice ale partidei, 
poate cel mai important. Pentru 
că în minutele care au urmat 
Progresul-Vulcan, pierzîndu-și cal
mul și renunțînd la jocul meto
dic și ordonat de pînă atunci, a 
permis adversarilor să se des
prindă decisiv, într-un final în 
care scorul putea lua proporții 
și mai mari, iată pe scurt, cele 
mal importante faze ale întîlnirii 
și cum s-au marcat cele șase 
goluri : min. 37, Manea este faul
tat în careu, dar arbitrul refuză 
Rapidului lovitura de pedeapsă 
care se impunea ; min. 38, CO
JOCARU deviază frumos în gol, 
cu capul, o centrare de pe 
dreapta, lăsîndu-l pe Bulancea 
spectator : 1—0 ; min. 51, apăra
rea echipei Progresul-Vulcan este 
surprinsă prea în față, dar este 
surprins și tușierul V. Tatar, ca
re nu observă poziția dc osfaid 
a lui ȘUMULANSCHI, acesta în
scriind plasat : 2—0 ; min. 64,
centrare bună a Iui FI. Dumitru 
și reluare driect în plasă a lui 
I. SANDU : 2—1 ; min. 67 Pro
gresul-Vulcan rămîne în zece oa
meni, prin eliminarea lui Grigo- 
re, just dictată de arbitru ; min. 
68, ȘUMULANSCHI înscrie cu o 
lovitură de cap : 3—1 ; min. 76, 
marchează MANEA, care a expe
diat în plasă balonul revenit din 
bară Ia șutul Iui Paraschiv ; 4—1; 
min. 80, ȘUMULANSCHI trans
formă o lovitură de pedeapsă :
5—1. Decizia arbitrului Igna în a- 
ceastă fază a fost, după părerea 
noastră, neconformă cu spiritul 
regulamentului, ceea ce nu jus
tifica însă gestul nesportiv al por
tarului Bulancea, care a stat cu 
spatele la teren în momentul e- 
xecutării loviturii. Aribtrul Ion 
Igna (Timișoara) a alergat foarte 
mult, a vrut să fie mereu aproape 
de fază, dar a făcut și greșeli pe 
care, cu un plus de atenție, le-ar 
fi putut evita.

RAPID : Ioniță — MATEESCU, 
Purlț, PÎRVU. Ad. Dumitru — 
Grosu (min. 58 Paraschiv), ION 
ION. PETCU — Cojocaru. ȘU
MULANSCHI (min. 88 Vătul), N. 
MANEA.

PROGRESUL-VULCAN : Bu
lancea — Nignea, Grigore, G. 
SANDU, Gh. Ștefan — Cristea 
(min. 57 Runceanu ; min. 77 G. 
Iordachc). M. Anghel, DRAGU — 
AL. MOLDOVAN. I. Sandu, FL. 
DUMITRU.

Mihai IONESCU
F.C.M. GIURGIU — GAZ ME

TAN MEDIAȘ 1-1 (0—0). AU
marcat : Ciocan (min.- 75) pentru 
gazde, respectiv Ioniță (min. 66).

CARPAȚI MÎRȘA — CHIMICA 
TIRNAVENI 1—0 (0—0). Unicul 
gol al partidei a fost realizat de 
Istvan (min. 66).

METALUL BUCUREȘTI — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 1—0 
(1—0). A înscris : Mirea (min. 42).

PETROLUL PLOIEȘTI — PAN
DURII TG. JIU 3—0 (1—0). Au
marcat : Negoiță (min. 23) și 
Cismaru (min. 52 și 80).

FLACARA AUTOMECANICA 
MORENI — CHIMIA TR.
MĂGURELE 2—0 (1—0). Au
înscris : Rus (min. 25 — din 11 m) 
și Pancea (min. 52 — autogol).

ȘOIMII SIBIU — METALUL 
PLOPENI 2—0 (0—0). Au marcat: 
Frăt.ilă (min. 51) și Biriș (min. 54).

RULMENTUL ALEXANDRIA — 
POIANA CÎMPINA 1—0 (1—0).
Singurul gol al meciului a fost 
înscris de Iagăru (min. 20).

Meciul Autobuzul București — 
Luceafărul București a fost amî- 
nat pentru 21 noiembrie.

Relatări de la : Tr. Darbălată, 
M. Verzescu, N. Ștefan, I. Tănă- 
sescu, Gh. lîinca, T. Marin gi 
IVI. Bizon

1. PROG. VULCAN 14 8 4 2 19-14 20
2. Rapid 14 8 2 4 23-13 18
3. Meta'ul Buc. 14 8 1 5 26-16 17
4. Petrolu1 14 8 1 5 23-14 17
5. Poiana Cîmpina 14 8 0 6 22-15 16
6. Șoimii Sibiu 14 6 3 5 13-18 15
7. Pandurii Tg. Jiu 15 7 1 7 19-27 15
8. Mecanica fina 15 5 4 6 18-14 14
9. Metalul Plopeni 15 6 2 7 21-19 14

10. Gaz metan 14 5 4 5 23-24 14
11. Carpjți Mîrșa 15 7 0 8 16-27 14
12. Chimica Tîrnâvenl 15 5 3 7 21-17 13
13. Autobuzul Buc. 14 4 5 5 23-20 13
14. Fiacâra Moreni 14 5 3 6 21 -24 13
15. Chimia Tr. Mag. 15 5 2 8 21-26 12
16. Oltul. Slatina 14 4 4 6 12-19 12
17. Rulmentul Alex. 14 4 3 7 11-15 11
18. F.C.M. Giurgiu 14 4 2 8 12-22 10

ETAPA VIITOARE (duminică 25 
noiembrie) : Chimica Tîrnăveni — 
Luceafărul București, Autobuzul 
București — Petrolul Ploiești, Gaz 
metan Mediaș — Progresul Vulcan 
București, Rulmentul Alexandria— 
Carpați Mîrșa, Poiana Cîmpina — 
Flacăra Automecanica Moreni, 
Metalul Plopeni — Metalul Bucu
rești, Chimia Tr. Măgurele — Șoi
mii Sibiu, Rapid București’ — 
F.C.M. Giurgiu. Oltul Slatina — 
Pandurii Tg. Jiu, Mecanică fină 
București stă.

SERIA A lil a
F.C.M. REȘIȚA - U.T.A.

1-0 (0—0)
REȘIȚA, 18 (prin telefon). Greu, 

foarte greu au cîștigat reșițenii, 
deși au controlat jocul din min. 
1 pînă la fluierul final. Elevii an
trenorului. Robert Cosmoc au im
primat jocului un ritm vioi, au 
acționat pe spații largi, și-au 
creat situații favorabile (Florea — 
min. 24, Birăescu — min. 30, Por
tic — min. 36, Lepădat — min. 56. 
Hergane — min. 60), dar scorul 
rămînea alb. F.C.M. Reșița a reu
șit să înscrie unicul gol al întîlni
rii de-abia în min. 77, cînd OAN- 
CEA a transformat penaltyul a- 
cordat just pentru faultul comis 
In careu de Bitea asupra Iui Por
tic. Arădenii au luptat din răs
puterii ca să plece cu un punct 
din Reșița și pentru aceasta și-au 
betonat apărarea, însă au con
traatacat sporadic, iar în unele 
perioade au recurs la trageri de 
timp (de aceea arbitrul a pre
lungit jocul cu două minute în 
prima repriză si cu 3 în cea de 
a doua). Semnificativ în ceea ce 
privește dominarea gazdelor este 
și raportul de corn ere : 16—3 in 
favoarea lor. Merită să mai con
semnăm și un alt aspect, acela că 
s-a jucat aspru, jucătorii agă- 
tîndu-se de fiecare minge, iar unii 
dintre ei întrecînd limitele regu
lamentului și. firește, primind car
tonașe galbene : Firițeanu, Iova, 
Gașpar, Teleseu și Gali..A arbi
trat foarte bine N. Rainea (Bir- 
lad).

F.C.M. REȘIȚA : Stoica — Te
lescu, Iovan. HERGANE, BOȚO- 
NEA — FTRITEANU. GABEL, 
PORTIC — Birăescu (min. 35 Le
pădat : min. 70 Plai agă), Oancca, 
FLOREA.

U.T.A. : IORGULESCU — GAȘ
PAR. Kukla. Bitea, GIURGIU — 
GALL, Vaczi (min. 46 Sandor), 
IOVA (min. 64 Angelescu) — 
Cura. Ciordas Tirban.

Pompiliu VINTILÂ
METALURGISTUL CUGIR — 

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 3—0 (1—0). 
Au marcat : Vătafu (min. 18 și 
51) și Iovănescu (min. 55).

CORVINUL HUNEDOARA — 
MINERUL ANINA 4—2 (3—1). Au 
înscris : R. Nunweiller (min. 3), 
Văetuș (min 22), Dumitrache 
(■min. 39) și Petcu (min. 50), res
pectiv Damian (min. 42) și 
șchiopu (min. 83).

INDUSTRIA SÎRMEI C. TURZII 
— ÎNFRĂȚIREA ORADEA 1—0 
(0—0). Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Coloji (min. 73).

GLORIA BISTRIȚA — SOME
ȘUL SATU MARE 2—0 (0—0). Au 
înscris : Dănilă (min. 61) și 
Georgescu (min. 82 — din 11 m).

F.C. BIHOR — U.M. TIMIȘOARA 
3—0 (3—0). Au marcat : Ghergheli 
(min. 18) și Mureșan (min. 22 și 
42).

UNIREA ALBA IULIA - MI
NERUL MOLDOVA NOUA 1—0 
(0—0). A înscris: Bănică (min. 65).

STRUNGUL ARAD — DACIA
ORAȘTIE 2—0 (1—0) . Au mar-
cat : Bizău (min. 36) și Bran
Lmtn. 89).

MINERUL CAVNIC AURUL
BRAD 1—1 (1—0). Au înscris :
Șomcutean (min. 40) pentru Mi-
nerul, respectiv Ghiță (min. 83).

Relatări de la : M. V licean u,
F. Oprița, Șt. Giurgiu, L Toma,
I. Ghișa, I. Filipescu, I. Ioana și
V. Săsăranu.
1. F.C. BIHOR 14 9 2 3 24-10 20
2. Corvinul 14 9 1 4 33-13 19
3. U.T.A. 14 9 0 5 26-14 18
4. Gloria Bistrița 14 8 1 5 38-15 17
5. Aurul Brad 14 7 3 4 27-12 17
6. F.C.M. Reșița 14 7 2 5 23-12 16
7. Strungul Arad 14 6 1 7 17-22 13
8. Minerul Anina 14 6 1 7 17-23 13
9. Minerul M. N. 14 6 1 7 12-21 13

10. Dacia Orâștie 14 5 3 6 12-21 13
11. Unirea Alba lulia 14 6 1 7 14-26 13
12. Minerul Cavnic 14 4 4 6 20-22 12
13. Ind. sîrmei C. T. 14 6 0 8 22-28 12
14. C.F.R. Cluj-Nap. 14 5 2 7 17-23 12
15. Metalurgistul 14 6 0 8 16-27 12
16. înfrățirea Oradea 14 5 1 8 12-16 11
17. U.M. Timișoara 14 5 1 8 8-22 11
18. Someșul Satu M. 14 5 0 9 15-26 10

ETAPA VIITOARE (duminică 25
noiembrie) : Dacia Orăștie — 
F.C.M. Reșița. U.M. Timișoara — 
Minerul Cavnic, Someșul Satu 
Mare — Metalurgistul Cugir, 
C.F.R. Cluj-Napoca — Gloria Bis
trița, Minerul Moldova Nouă — 
Industria sîrmei C. Turzii, Mine
rul Anina — Aurul Brad, înfră
țirea Oradea — Strungul Arad, 
U.T. Arad — Corvinul Hunedoa
ra, Unirea Alba lulia — F.C. Bi
hor Oradea.



Ieri, in Ciulești, victorie r.elă a rugbyștilor noștri în C. E, „Trofeul Carpați“ la handbal feminin

ROMÂNIA - POLONIA 49-15 (29-0) VICTORIA A REVENIT ECHIPEI ROMÂNIEI
Debut bun al rugbyștilor 

noștri in noua ediție a campio
natului continental, dotat cu 
„Cupa F.I.R.A.". De data a- 
ceasta. victoria asupra echipei 

• naționale a Poloniei a fost ca
tegorică, ncstînd nici un mo
ment în cumpănă : 49—15
(29 0). Asta nu înseamnă. însă, 
că totu] a fost perfect ; dim
potrivă, au fost cîteva momente 
(in repriza secundă) cînd e- 
chipa noastră — prea sigură 
pe joc și, implicit, pe succes — 
a scăzut ncpermis ritmul, lăsîn- 
du-se dominată. Au fost mo
mentele în care oaspeții au 
marcat două încercări și au 
dat cit de cît impresia că sint 
în măsură să echilibreze jocul. 
O simplă impresie, însă, deoa
rece finalul a aparținut din 
nou. net. ecfiipei române.

Echipa noastră își păstrează 
neîntinat palmaresul în întîl- 
nirile cu rugbyștii polonezi. în- 
registrînd al 12-lea succes din 
tot atitea meciuri și bătînd tot
odată un record, al punctelor 
înscrise : 49 față de 41 acum 
20 de ani! Dar adversarul, tre
buie s-o spunem, s-a prezen
tat mai slab ca în anii din ur
mă. tiind lipsit de agresivitate 
în joc, ceea ce a permis _for
mației noastre să încerce cîteva 
scheme (ca la un antrenament!), 
dintre care unele i-au ieșit per
fect. Desigur. în partida urmă
toare, de la Montauban, cu re- 

’ dutabila echipă a Franței, va 
fi cu totul altceva, fapt de 
care sînt conștienți, fără îndo
ială, jucătorii și antrenorii noș
tri deopotrivă.

‘ Iată și un succint film al 
meciului. Din minutul 1 echipa 
română ataca pe ambele 

I flancuri ale terenului. încer- 
cînd vigilența adversarului. .In

VIZITA DELEGAȚIEI SPORTIVE
DIN R. P. UNGARĂ

In perioada 13—17 noiembrie, 
o delegație a Oficiului Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport din R P. Ungară, con- 

1 dusă de tovarășul Istvan Buda, 
președinte, a efectuat o vizită 
în țara noastră, la invitația 
C.N.E.F.S.

In timpul discuțiilor purtate 
cu conducerea C.N.E.F.S., a fost 
examinat stadiul dezvoltării 
colaborării româno-ungare în 
domeniul educației fizice și 
sportului. S-a constatat cu de
plină satisfacție realizarea pla
nului de colaborare existent 

i și s-a convenit asupra intensi- 
i. ficării schimburilor de dele-

h C.C.f. IA POPICE, LAROMET BUCUREȘTI Șl AURUl BAIA MARL 
AU CÎȘIICAT MEDALIILE DE ARGINT Șl BRONZ

min. 6 acțiune bună : Suciu 
deschide. Podărescu își creează 
un culoar, intră și pasează lui 
Zafiescu, care „ranversează" o 
pasă înăuntru către MUN- 
TEANU și : prima încercare : 
CONSTANTIN transformă: 6—0. 
Patru minute mai tirziu, Suciu 
este oprit prin piedică și I.p. 
CONSTANTIN trece balonul 
printre bare: 9—0. După ce
Zafiescu ratează Un eseu sigur, 
iată-1 în min. 18 pe MURARIU 
înscriind, la capătul unei ac
țiuni colective : 13—0. Același 
Murariu este perfect și în- 
tr-o fază următoare (min. 21) 
și MOTRESCU primește o pasă 
ideală, de eseu, CONSTANTIN 
transformă și : 19—0. Este rîn- 
dul celeilalte aripi să acțio
neze și obținem o încercare 
prin ALDEA (CONSTANTIN 
transformă) și 25—0 (min. 26). 
In continuare, se ratează un a- 
tac supranumeric (de care Za
fiescu nu știe a profita), pen
tru ca Dumitru, căpitanul echi
pei, să se remarce făcînd o 
cursă, urmată de pasă la AL
DEA și eseu : 29—0 ! (min. 38). 
La reluare, în primul minut, 
ALDEA repetă isprava (dintr-o 
pasă a lui Stoica), CONSTAN
TIN transformă și : 35—0. Peste 
patru minute, demiul polonez 
MILART are o frumoasă ac
țiune personală soldată cu eseu.

în meci-premierâ, 
ROMÂNIA B- IUGOSLAVIA 32-6

SPLIT, 18 (prin telefon). 
Sîmbătă, în nocturnă, s-a des
fășurat prima întîlnire rugbys- 
tică româno-iugoslavă la nivel 

gații sportive, de antrenori și 
specialiști.

Delegația ungară a vizitat 
unități și baze sportive din 
București și din județele Ba
cău, Brașov și Prahova.

In cursul vizitei, oaspeții au 
fost primiți de tovarășul Emil 
Drăgănescu, ministrul turismu
lui și sportului, președintele 
C.N.E.F.S., cu care au avut o 
discuție cordială, tovărășească.

Sîmbătă seara, delegația Ofi
ciului Național pentru Educa
ție Fizică și Sport din R. P. 
Ungară și-a încheiat vizita în 
țara noastră, inapoindu-se la 
Budapesta.

ROKICKI transformă : 35—6.
Asistăm apoi (min. 50) la un 
eseu al înaintării, semnat de 
DUMITRU : 39—6. Polonezii
reacționează mai viguros și 
ROKICKI Obține (în min. 52) 
3 puncte din l.p. : 39—9. In 
min. 65 PODĂRESCU, care a ju
cat bine în meciul său de debut, 
reușește la rîndu-i o încercare; 
CONSTANTIN transformă : 
45 :9. Zece minute mai tîrziu 
SZUSCICKI obține un al doilea 
eseu pentru echipa sa, pe care 
ROKICKI îl transformă: 45—15. 
Finalul aparține din nou for
mației române și al doilea de
butant al echipei. VOICU, reu
șește o ultimă frumoasă încer
care în min. 78 : 49—15, stabi
lind scorul partidei.

ROMANIA : Simion (Stoica 
min. 55) — Aldea, Zafiescu I, 
Constantin, Motrescu — Podă
rescu, Suciu — Stoica (Voicu 
(min. 55), Dumitru, Murariu — 
Pintea, M. Ionescu — C. Dinu 
(Cioarec min. 49), Munteanu, 
S Cri at

POLONIA : Rokicki — Ja- 
dach, Kuc, Zawadski, Zaniew- 
ski — Matczak, Milard — Gasio- 
rowski, Baranieckl, Krawczuk 
— Justinski, Kasinski — Szus- 
clcki, Stasiu, Piasek. A arbi
trat corect Julio Segurola (Spa
nia).

Dimitrie CALL1MACH1 

de echipe reprezentative. Me
ciul, găzduit de stadionul Haj- 
duk din Split și disputat pe o 
ploaie continuă, s-a încheiat cu 
victoria echipei B a României : 
32—6 (14—6). Iugoslavia, for
mație aflată în plină perioadă 
de pregătire, întâlnește dumi
nică Olanda (în cadrul grupei 
B a C.E.). Jucînd cu o deo
sebită dîrzenie în apărare, buni 
la placaj, gazdele au rezistat 
onorabil, cedînd abia spre final 
în fața jocului exact și viguros 
al înaintării române, din rîn- 
dul căreia s-au remarcat Ca- 
ragea, Vlad. Grigore, Iordan, 
Urdea, alături de „treisfertu- 
rile“ Marghescu, Holban, Lungu 
și Chiricencu. Au marcat: Chi- 
ricencu si Holban — cite două 
încercări, N. Dinu, Lungu și 
Marghescu — cîte o încercare, 
Petre și Marghescu — cîte o 
transformare. Echipa noastră 
a avut următoarea alcătuire : 
Petre — Chiricencu, Lungu, 
Holban, Marghescu — Bezușcu, 
N. Dinu — Vlad, Urdea, C. Flo- 
rea — Caragea, Iordan — 
Gheorghe (Csoma), Grigore, 
Ungureanu.

In meci amical : Olimpia 
București — Budowlany Olsz- 
tyn (Polonia) 24—7 (7—7).

BRAȘOV, 18 (prin telefon). — 
La capătul a 5 runde, programate 
în Sala sporturilor din localitate 
de cea de a XlX-a ediție a „Tro
feului Carpați“, victoria în a- 
ceastă importantă competiție inter
națională a revenit — pe deplin me
ritat — selecționatei feminine de 
handbal a României. Noua și tînă- 
ra noastră reprezentativă, pregă
tită de antrenorii Eugen Bartha și 
Remus Drăgănescu, manifestînd o 
formă sportivă ascendentă, a reu
șit să întreacă formația R.D. Ger
mane, campioană a lumii, și să 
ofere, astfel, tuturor celor pre- 
zențl realele sale perspective. Suc
cesul acesta trebuie să însemne 
un puternic stimulent pentru ju
cătoarele noastre, să le ambițio
neze la o pregătire și mai asiduă 
pentru viitoarele întreceri.

Sîmbătă a fost etapa cu cele 
mai ‘frumoase satisfacții pentru e- 
chipa română și tocmai pentru a- 
cest motiv ne începem relatarea 
cu succinte referiri la meciurile 
acestei etape.

ROMANIA — R.D. GERMANA 
(13—12). In această partidă, veri
tabil derby, echipa României s-a 
întrecut pe sine, ridieîndu-se la 
valoarea campioanei lumii și reu
șind s-o domine într-o bună par
te din desfășurarea întrecerii. 
Oaspetele au început sigur, condu- 
cînd la un moment dat cu 3—0. 
Dar, pe rînd, două frumoase ac
țiuni ale Iul Nan-Marian sînt fruc
tificate șl disputa devine egală., 
Mal mult, In min. 17, echipa noa- ’ 
stră, după ce egalase, preia con
ducerea : 5—4. Ea se detașează 
în min. 21 (7—5), datorită exce
lentei colaborări dintre liniile de 
la 9 șl 6 metri, asigurată de Mălai, 
și a unei apărări foarte energice, 
dar, mal ales, remarcabilei parti
de prestate de portarul Viorica

CLASAMENTUL
1. ROMANȚA 5 4 10 82—60 9
2. R.D. Germană 5 4 0 1 101—60 8
3. Bulgaria 5 2 2 1 80—72 6
4. U.R.S.S. 5 2 12 72—81 5
5. Polonia 5 10 4 62—84 2
6. România B 5 0 0 5 51—91 0

Etapa a IV-a, sîmbătă
ROMÂNIA — R. D. GERMANA 13—12 (7-5), au marcat : TorDk 

5, Nan-Marlan 3, Mălai 3, Stefanovici, Sasu, respectiv Matz 4, 
Kunlsch 4, Helnicke 2, Kruger a ■ au condus : M. Stanoevici și M. 
Valcici (Iugoslavia).

ROMANIA B — U.R.S.S. 12—13 (7—7), au marcat : Florea 4,
lonașcu 2, Andrei 2, Ignat. Ciubotaru, Jucan, Negru, respectiv 
Koiomleț 6, Kudreașova 2, Kefer 2, Sliusareva 2, Samarova ; au 
condus : A. Kristiansen și K. Huseby (Norvegia).

POLONIA — BULGARIA 12—18 (8—8), au marcat : Claslikowska
5, Kozlnska Z, Kozlowska 2, Lozlnska 2, Szwarcer, respectiv. Peșeva 
5, Vatev» 5, Kazakova 3, Stelanova, Boceva, Vasilieva, Dimova, 
Tonceva ; au condus : P. Clrligeanu și R. Iamandi (România).

Etapa a V-a, duminică :
ROMANIA B — BULGARIA 15—20 (11—10), au marcat : Dobre 5, 

Negru 3, Clubotaru 2, Florea, Jucan, Vișan, Spiridion, Leonte, res
pectiv Peșeva 6, Kazakova 4, Vateva 3, Vasilieva 3, Stelanova 2, 
Boceva 2 ; au condus : M. Stanoevici șl M. Valcici (Iugoslavia).

ROMANIA A — POLONIA 14—10 (8—6), au marcat : Torok 6, 
Mălai 2, Sasu 2, Steranovlcl, Gaal, Grtgoraș, Nan-Marlan, respectiv 
Kozlowska 4, Lozlnska 3, Ceaslikowska, Kozinska, Gniezniec ; au 
condus : A. Kristiansen și K. Huseby (Norvegia).

R.D. GERMANA — U.R.S.S. 17—15 (10—7), au marcat : Kruger 4, 
Matz 4, Kunlsch 4, Krause 2, Nietzsche 2, Seering, respectiv Kolomieț 
*, Petruk 4, Kudreașeva 3, Sliusareva, Singarevskaia, Kefer ; au con
dus : P. Clrligeanu șl R. Iamandi (România).

în C.C.E. (f) la tenis de masă

C. S. ARAD-PALETTE STAVE 5-1
Echipa feminină de tenis de 

masă C.S. Arad, campioana Româ
niei, a susținut primul său meci 
din actuala ediție a C.C.E., în- 
vingînd cu 5—1 pe campioana Bel
giei, Palette Stave, în localitatea 
Corenne. Victoriile au fost reali

Ionică, cea care a făcut cu acest 
prilej cea mai bună partidă a sa 
din cele 102 disputate pînă în pre
zent sub tricoul echipei noastre 
reprezentative. Tn repriza secun
dă, handbalistele noastre se află 
la cîrma jocului, care — în final 
— devine dramatic. Era 12—12, 
cînd echipa română ratează ata
cul și formația R.D.G., pe con
traatac, se află în fața golului 
victoriei, dar Viorica Ionică apă
ră șutul plasat și puternic al lui 
Matz. Din piciorul acesteia min
gea sare tocmai spre mijlocul te
renului la Nan-Marian, care cu 
un splendid efort, driblează și 
apoi trage plasat, făcînd Inutil 
plonjonul lui Zober : 13—12, cînd 
mai erau 6 secunde de ioc ’

ROMANIA B — U.R.S.S. (12—13). 
Numai lipsa de calm și de expe
riență le-a privat pe jucătoarele 
din echipa secundă de un rezultat 
egal în această partidă, în care 
ele au evoluat net superior față 
de iocurile anterioare.

POLONIA — BULGARIA (12—18). 
Polonezele au avut de cîteva ori 
șansa de a se detașa, dar mai 
experimentatele lor partenere de 
întrecere le-au speculat la maxi
mum greșelile, reușind în acest 
fel să cîștige detașat o partidă 
care — paradoxal — a fost echi
librată.

Ultima etapă, a V-a, disputată 
duminică, s-a încheiat cu rezul
tate scontate. Tată amănunte :

ROMANIA B — BULGARIA 
(15—20). După o primă repriză 
animată, în care selecționata 
noastră secundă a jucat mai bi
ne, mai curajos, în partea a 
doua, handbalistele bulgare s-au 
impus, cîștigînd pe merit.

ROMÂNIA A — POLONIA 
(14—10). Fără a avea aplombul 
din meciul din ajun, prima gar
nitură română a făcut totuși o 
partidă bună. în fața unei foarte 
ambițioase formații poloneze. Ju
cătoarele noastre au dominat lo
cul de la început șl pînă la sfîr- 
șlt, conducînd fot timpul.

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

zate de Eva Ferenczl — 2, Mag
dalena Leszay — 2, Liana Măcean 
— 1, respectiv Marie-France Ger- 
mlat (la Liana Măcean). In for
mația gazdă au mal jucat Vero- 
nique Germiat și Corine Donot.

BUDAPESTA, 18 (prin telefon).
Pe arena Elore din capitala un-

I gară s-au încheiat aseară între
cerile turneelor finale ale „Cu
pei campionilor europeni" la po
pice, competiție la care au par
ticipat 10 echipe de băieți și 7 
de fete. Cele două formații ro
mânești, Laromet București, cîș- 

i tigătoarea ediției ’78 a C.C.E., șl
Aurul Baia Mare au avut o com
portare bună, obținind medaliile 
de argint și, respectiv. bronz. 
Trofeele au revenit echipelor 
Carl Zeiss Jena (R.D. Germană) 
— la fete șl K. C. Rot Weiss 
Sandhausen (R.F.G.) — la băieți. 
Fetele de la Laromet au jucat în 
ambele partide bine, in special în 
cea de a doua, cînd au reușit și 
cel mai bun rezultat al zilei 
(2445 p d), dar au trebuit să se 
mulțumească cu locul secund, 
datorită faptului că formația 
campioană a R.D. Germane a 
punctat mai mult în prima manșă 
a disputei. Iată rezultatele indi
viduale : Stela Andrei 4104-410,

BASCHET. La Columbia (Mi
ssouri) echipa locală Tigers a în
vins selecționata masculină a 
Iugoslaviei cu 73—61 (31—27). 0 In 
localitatea South Bend (Indiana), 
reprezentativa universității a în
trecut selecționata masculină a 
U.R.S.S. cu 86-76 (36-36). 0 In 
turneul pe care-1 întreprinde în 
S.U.A., formația masculină a Po
loniei a învins echipa universității 
din Lubbock (Texas) cu 77—75 
(28—24).

HANDBAL. In turneul feminin 
de la Utrecht : Ungaria — Polo
nia (B) 17-12 (5—7) : Ceho
slovacia — Olanda 20—10 (13—4).

PATINAJ ARTISTIC. Proba de 
perechi din cadrul concursului in
ternațional desfășurat la Berlin a 
revenit cuplului Sabine Baess- 
Tassilc Thierbach (R.D. Germană) 
cu 78.40 d.

POLO. Au început turneele se
mifinale ale ..Cupei campionilor 
europeni". La Bratislava : Vasas 
Budapesta — Ethnlkos Pireu 7—4 
(1—0. 2—2. 2—2, 2—0) : Montțuich 

Bălașa Tănase 3854-391, Elena 
Trandafir 4324-404, Elena Nichita 
și Olimpia Dragu 3944-380, Silvia 
Raiciu 3944-434, Ana Petrescu 
4194-426.

Componențil echipei noastre 
campioane la băieți. Aurul Baia 
Mare, au evoluat constant în 
ambele partide (5225—5221), dar 
principalii lor adversari, popicarii 
de la Rot Weiss Sandhausen și 
Ferencvaros Budapesta, au avut 
cîteva rezultate individuale mal
bune. Jucătorii băimăreni au
obținut următoarele rezultate : 
Gh. Vuță 8574-859, I. Biciușcă 
8724-859, St. Deac 8664-862, Al.
Naszodi 8784-873, Gh. Scholtes 
8824-885, Gh. Dumitrescu 8704-883.

Clasament — FEMEI : 1. Cari 
Zeiss Jena 4928 p, 2. Laromet 
București 4879, 3. K.K. Celje 
(Iugoslavia) 4870 p. BÂRBAȚI : 1. 
K.C. Rot Weiss Sandhausen 10487 
P, 2. Ferencvaros Budapesta 
10463 p, 3. Aurul Baia Mare 
10446 p.

TELEX © TELEX
Barcelona — Kosice 6—5 (1—2, 2—2, 
1—1, 2—0). La Belgrad : Partizan 
Belgrad — Alfen (Olanda) 9—4 ; 
Spandau 04 Berlinul Occidental — 
Odense (Danemarca) 8—2.

RUGBY. Aflată în turneu în 
Marea Britanie. echipa Noii Zee- 
lande a jucat la Otley cu selec
ționata de Nord a Angliei, sufe
rind prima înfrîngere. Gazdele au 
cîștigat cu 21—9 (7—0).

ȘAH. La Amsterdam a avut loc 
tragerea la sorți a meciurilor din 
sferturile de finală ale turneului 
candidaților la titlul mondial dp 
șah. partide ce vor avea loc înain
te de 1 aprilie 1980 : Boris Spas
ski — Lajos Portisch. Mihail Tai- 
Lev Polugaevski. Andras Ador- 
jan — Robert Htibner. Tigran Pe
trosian — Viktor Korcinoi. In 
turneul candidatelor pentru titlul 
mondial feminin au fost trase la 
sorți următoarele perechi : Nana 
Aleksandria — Elena Ahmîlov-

MECIUR1 IN C.E., 
TURNEE, CAMPIONATE...

• Pe stadionul „Parc des 
Princes" din Paris, tn meci con- 
tînd pentru C.E (grupa a 5-a), 
selecționata Franței a întrecut cu 
scorul de 2—1 (0—0) echipa
Cehoslovaciei. Golurile formației 
franceze au fost marcate de 
Pecout (min. 66) și Rampillon 
(min. 75), iar punctul oaspeților 
a fost înscris de Kozak (min. 80). 
Partida a fost urmărită de, peste 
40 000 de spectatori.

O în cadrul unei ședințe, 
U.E.F.A. a stabilit ca finala 
C.C.E. să aibă loc la 28 mai 1980 
pe stadionul „Santiago Bemabeu" 
din Madrid. Finala „Cupei cu
pelor" a fost programată la 14 

skaia, Nona Gaprindașvili — Nina 
Gurieli, Zsuzsa Veroczi — Nana 
Joseliani, Alia Kușnir — Tatiana 
Lemaciko.

TENIS DE MASA. In „Cupa ligii 
europene", la Paris : Franța — 
Polonia 4—3. în clasament conduce 
reprezentativa Ungariei, urmată de 
cele ale Cehoslovaciei și Iugo
slaviei.

TENIS. în sferturile de finală 
ale turneului de la Londra : Mc 
Enroe (S.U.A.) — Fibak (Polonia)
6—2, 6—1 ; Solomon (S.U.A.) —
Smith (S.U.A.) 6—4. 6—4 : Ocle- 
ppo (Italia) — Taygan (S.U.A.) 
6—1. 6—4 : Pfister (S.U.A.) - Tim 
Gullikson (S.U.A.) 6—2. 6—3. In 
semifinale : McEnroe — Ocleppc 
6—3, 6—0 ; Solomon — Pfister 6—4, 
6—3. @ La Bogota. în sferturi de 
finală : Velasco (Columbia) — 
Higueras (Spania) 6—4. 6—3 ; Pecci 
(Paraguay) — Koch (Brazilia) 7—5. 
6—1 ; Probst (R.F.G.) — Guedes
(Brazilia) 6—2. 7—5 : Vlver (Ecua
dor) — Cortes (Columbia) 7—5, 
6—3. 

mal, anul viitor la Bruxelles, pe 
stadionul „Heysel", iar finala 
„Cupei U.E.F.A." se va disputa în 
două manșe’ (tur-retur) pe tere
nurile echipelor finaliste. Nu au 
fost stabilite datele acestei finale.

• în etapa a 13-a a campiona
tului vest-german echipa Borussia 
Moenchengladbach, adversara
Universității Craiova în turul trei 
al Cupei U.E.F.A., 'a terminat la 
egalitate : 1—1, după ce a con
dus la-pauză cu 1—0. meciul sus
ținut în deplasare cu Borussia 
Dortmund. Alte rezultate : Bre
men — Duisburg 2—1, Bochum — 
Eintracht Frankfurt pe Main 1—0, 
Bayern Munchen — Munchen 
1860 2—1 ; Dtisseldorf — Ham
burg 1—1, Koln — Kaiserslautern
2— 0, Braunschweig — Leverkusen
3— 1, Stuttgart — Schalke 0—0. 
In clasament conduc Hamburg și 
Dortmund cu cîte 18 p, urmate 
de Bayern Mtinchen — 17 p. 
Borussia Moenchengladbach ocupă 
locul 7 cu 15 p.

0 La Malmoe, în prima manșă 
a „Cupei intercontinentale" : O-
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limpia Asuncion (Paraguay) — 
F.F. Malmoe 1—0 (1—0). A în
scris, în minutul 41, Evaristo 
Isasi. Returul, la 2 martie 1930. 
la Asuncion.
• La Metz, în preliminariile

C.E. de tineret : Franța — 
Cehoslovacia 1—0 (0—0).
• Disputat sîmbătă la Udine, în <

meci amical : Italia — Elveția
2—0 (2—0). Au marcat Graziani
(min. 25) și Tardelli (min. 39).
• în turneul internațional pen

tru juhiori de la Monte Carlo : 
Spania — Belgia 1—0, Franța — 
Cehoslovacia 1—0.

0 In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în R.P. Chi
neză, echipa Australiei a susți
nut un joc amical în compania 
selecționatei orașului Shanghai. 
Victoria a revenit oaspeților cu 
scorul de 3—2 (1—1).

O Rezultate din campionatul 
englez : Arsenal — Everton 2—0, 
Nottingham — Brighton 0—1 Aston 
Villa — Stoke 2—1, Derby — 
rpswich 0—1, Bolton — Manches
ter City 0—1, Leeds — W.B, Al
bion 1—0, Liverpool — Tottenham 
2—1. Manchester United — Crystal 
Palace 1—1, Middlesbrough — 
Bristol 1—0, Norwich — Sout
hampton 2—1.

Turneu (m) la Buenos Aires ; turneu (f) la 
Brighten
Meciuri în preliminariile C.E.: Anglia — Bul
garia, Irlanda de Nord — Irlanda (gr 1). Bel
gia — Scotia. Portugalia — Austria (gr. 2) ; 
R.D.G. — Olanda (gr. 4). In meci amical : 
U.R.S.S. — R.F. Germania.
Balcaniada (m, f) la Sofia

Concurs internațional la Zagreb
Meciuri in cupele europene
Campionatele internaționale ale Scandlnavlel, 
la Vasteras.
In preliminariile C.E. : Cehoslovacia - Luxem
burg ; în preliminariile olimpice : Ungaria — 
Cehoslovacia.
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