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i (iVAfiAȘDi III NICOLAE Cf AUȘESCU IN FRUNTEA
PARTIDULUI, ADEZIUNE DEPLINA

| lutr-o ainbianfâ entuziastă, la Băile felii s-ou dcslttșiirat

linalclc „Cupei Congresul al Xll-Ica al partidului'

UN OMAGIU FIERBINTE AL TINERETULUI 
DIN ȚINUTURILE BIHORULUI

Din întreaga țară continuă sâ sosească la redacție numeroase 
scrisori prin care sportivi, antrenori și activiști ai mișcării spor
tive, oameni de toate virstele și profesiile — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — își mărturisesc marea bucurie 
pentru realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU în înalta 
funcție de secretar general al partidului, hotărîre prin care partici- 
panții la marele forum al comuniștilor au dat expresie voinței unani
me a partidului, a poporului. De asemenea, este afirmată adeziunea 
deplină la Documentele adoptate de Congresul al XII-lea al 
P.C.R. și angajamentul ferm de a duce la îndeplinire sarcinile 
ce le revin, atît ca oameni ai muncii, cît și ca oameni ai spor
tului.

DE NUMELE SĂU
CEA MÂI LUMINOASĂ

Am ascultat șl apoi am stu
diat cu deosebită atenție Ra
portul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la Con
gresul al XII-lea al partidului. 
Ideile prezentate în această 
cartă fundamentală — care va 
călăuzi mulți ani de-acum îna
inte, pe toate planurile, activi
tatea pe care o vor desfășura 
partidul și statul nostru — sînt 
și pentru munca noastră, a 
sportivilor, o luminoasă călăuză. 
Cînd secretarul general al. 
partidului spune că „în Româ
nia socialistă se ridică un om 
nou", am toate temeiurile să 
mă simt fericită, pentru că și 
eu — împreună cu 
nostru tineret, 
unul din acești 
rora partidul 
creat cele mai 
diții de a trăi, 
de a se realiza

AM HOTĂRÎT

întregul 
dealtfel — sînt 
oameni noi, că- 
șl statul le-a 
frumoase con- 
de a munci și 
în viață.

NOI ÎNȘINE
Indiferent dacă am fost sau 

nu în sala marelui forum, am 
participat cu toții la cel de-al 
XII-lea Congres al partidului 
nostru. Am urmărit îndeaproa
pe desfășurarea lucrărilor, am 
hotărît prin delegații noștri 
marile obiective ale dezvoltării 
țării, baza îmbunătățirii con
tinue a calității vieții noastre. 
Este firesc, deci, sentimentul 
de. participare la conturarea 
noilor perspective ale cincina
lului viitor, ale perioadei ur
mătorilor zece ani. Sînt foarte 
numeroase elementele care 
ne-au rămas puternic întipă
rite în memorie. Ca om al 
muncii, care lucrez nemijlocit

Comportare buna $1 a echipei secunde, care conduce in turneul pentru locurile Ml
L/uni, în prima zi a turneului 

final al celei de-a XVIII-a edi
ții a „Trofeului Carpați“ la 
handbal masculin, reprezentativa 
României a reușit o netă și 
spectaculoasă victorie în fața se
lecționatei Iugoslaviei, iar echipa 
Poloniei a produs surpriza între
cerii, depășind intr-un meci dra
matic formația R.D. Germane. 
In acest fel, meciul de marți 
seara, dintre echipele României 
și Poloniei (ambele formații sînt 
neînvinse) devine finala acestui 
turneu internațional tradițional, 
așteptată cu mult interes.

ARAD
ROMANIA — IUGOSLAVIA 

(34—18). Victorie netă a echipei 
noastre, la capătul unui joc, nu 
numai eficient, ci șl foarte spec
taculos, grație căruia șl-a făcut 
pur șl simplu „k,o.“ partenera

SE LEAGĂ PERIOADA
DIN ISTORIA PATRIEI

Sînt sportivă de performan
tă, dar in același timp sînt șl 
studentă. în această dublă pos
tură, am conștiința clară a fap
tului că e de datoria mea să

ÎNALTĂ răspundere

Cu înaltă răspundere comu
nistă, la cel de al XII-lea Con
gres al partidului s-a jalonat 
viitorul țării, trasîndu-se, cu 
clarviziune și profundă înțele
gere a tuturor problemelor, dru
mul pe care îl va urma Româ
nia socialistă pentru continua 
ridicare a bunăstării și ferici
rii întregului popor. Realegerea 
tn fruntea' partidului a tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
potrivit dorinței noastre unani
me, reprezintă chezășia conti
nuării neabătute a mersului 
nostru ascendent, garanția si-

OBIECTIVELE DE VIITOR
in producție, am reținut că in' 
anul 1980 vom înregistra o 
producție industrială mai mare 
de 53 de ori față de 1938. Este 
drumul parcurs de noi toți, cu 
eforturi deosebite, dar și cu 
satisfacții pe măsură. Pentru 
că, așa cUm arăta la Congres to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului, 
„generația noastră are ferici
rea de a fi aceea care a În
făptuit marile transformări re-

SAVIN BUȘCA 
maistru turnător, președintele 
asociației sportive „Timpuri Noi"

(Continuare tn vag. 2-3)

„Trofeul Carpați“ la handbal masculin

greu în această
tn

de întrecere. Echipa noastră s-a 
Încălzit mai _ '
partidă, fiind chiar condusă 
min. 11 (3—5). Dar, ca de obicei 
In asemenea situații dificile, 
handballștli pregătiți de antreno
rii Lascăr Pană șl Nicolae Nedet 
au apăsat pe accelerator și In 
numai 4 minute au ajuns la 
cîrma jocului, detașîndu-se 
chiar : 8—5. Durău șutează rapid 
de pe extremă și Înscrie, apăra
rea este și ea atentă și scorul 
la proporții : 12—7, 15—10. Echipa 
noastră nu scapă, însă. în tota
litate de vechile sale metehne, 
risipind la 13—9 nu mai puțin de 
5 atacuri. Partea a doua a in- 
tilnlrii este abordată cu maxi
mum de seriozitate, tricolorii in 
scriind consecutiv 7 goluri. De 
aici încolo echipa își permite — 
ca la un festival handbalistic — 
artificii pentru spectatori șl pen
tru... telespectatori. Cele mal 

muncesc și iar să muncesc, pen
tru a mă desăvîrși pe amîn- 
două planurile. O voi face cu 
sîrguința 
un tinăr 
știind că 
vrednică 
aduce prinos de recunoștință to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
omul de numele căruia se lea
gă perioada cea mai luminoasă 
din istoria patriei. Iată tot atî- 
tea motive pentru care îmi ex
prim marea bucurie că părin
tele nostru drag a fost reales 
în funcția de secretar general 
al partidului, ca o garanție a 
succeselor și mal mari pe care 
patria noastră le va obține in 
viitorii ani.

de care este capabil 
al României socialiste, 
In felul acesta voi fi 
de poporul meu, voi

LUCIA ROMANOV 
campioană de tenis a României

COMUNISTĂ IN TOATĂ
ACTIVITATEA NOASTRĂ

gură a înfăptuirii mărețului 
program de edificare a socie
tății socialiste și comuniste pe 
pămîntul patriei noastre.

In strălucitul Raport prezen
tat Congresului, secretarul ge
neral arăta : „O contribuție tot 
mai activă aduc, de asemenea, 
asociațiile sportive, care au un 
rol de seamă in organizarea și 
desfășurarea activității sportive 
de masă, a «Daciadei»". Aceste 
cuvinte constituie un nou 
imbold spre o muncă tot mai 
intensă, mai în profunzime a 
asociațiilor sportive, a tuturor 
organelor cu atribuții, pentru 
a-și îndeplini importantul lor 

- rol social la nivelul sarcinilor 
care stau în fața tuturor do
meniilor de activitate, inclusiv 
cel al educației fizice și spor
tului.

Mobilizați de înălțătoarele 
idei exprimate de la înalta 
tribună a Congresului, dorim 
să răspundem exigențelor me
reu crescânde, să contribuim 
tot mai mult, prin diversifi
carea activității, la întărirea 
sănătății, la creșterea capacită
ții de muncă a populației, la 
educarea și prin sport a tinerei 
generații, a viitorilor construc
tori ai comunismului.

DRAGOȘ MACOVEI
secretar al C.J.E.F.S. Suceava

și 
astfel

multe dintre manevrele abile 
spectaculoase le reușesc, 
că cei peste 2 000 de spectatori

(Continuare in pag. a 4-a)

TENISMANI DIN POLONIA, 
LA LORNEUL INTERNATIONAL
în cadrul tradiționalului cir

cuit hivemal, Sala sporturilor 
din Brașov va găzdui, între 11 
și 16 decembrie, turneul inter
național de tenis indoor, la 
care, pe lingă cel mai buni 
jucători români, vor lua parte 
și cunoscuți tenismanj străini.

Stațiunea bihoreană Băile 
Felix a cunoscut duminică di
mineață atmosfera entuzias
tă, plină de prospețime și ti
nerețe, a marilor manifestări 
sportive de masă : peste 1 000 
de tineri din județ, partici
pant la amplele întreceri ale 
competiției „Cupa Congresul al 
XII-lea al P.C.R.", au venit 
aici pentru finala acestui con
curs dedicat forumului comu
niștilor, al întregului popor. 
Erau cîștigătorii întrecerilor pe 
asociații, pe localități și centre, 
mesageri ai maselor largi ale 
iubitorilor de sport, tineri frun
tași în muncă și la învățătură 
care, prin ample manifestări 
omagiale, își exprimă atașa
mentul lor fierbinte față de 
partidul nostru, față de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
a căirui realegere în înalta 
funcție de secretar general al 
partidului au salutat-o cu en
tuziasm și bucurie.

întrecerile de la Băile Felix 
au cuprins discipline de largă 
popularitate, cum sînt crosul, 
tenisul de masă și șahul. Un 
mare număr de locuitori au 
ieșit pe artera principală pen
tru a-i urmări și încuraja pe 
alergători, băieți și fete — ro
mâni, maghiari și de alte na

O fază de la ultima verificare a rugby știlor tricolori : Motvescu 
se lansează in cursă, protejat de Pintea

După ultima verificare a rugbyștilor noștri

pentru meciul cu echipa Franței

A FOST STABILIT LOTUL
DE 21 DE JUCĂTORI,

DAR „CURSA TITULARIZĂRII
NU S-A ÎNCHEIAT!

Cinci zile pînă la importanta 
partidă, de tradiție, România — 
Franța ! Cinci zile in care rug- 
byștii noștri vor mai face cîteva 
antrenamente acasă și la Mont
auban (unde vor pleca joi), în 
fapt ședințe de finisare a unei 
echipe care a susținut ultimul 
joc de verificare duminică di
mineață. Parteneră i-a fost a- 
leasă o combinată R. C. Gri- 
vița Roșie — Dinamo, replica 
acesteia dovedindu-se serioasă, 
viguroasă, poate și pentru fap
tul că ea a cuprins și cîțlva 
componenti ai lotului : Dinu 
(toată partida), Scarlat și Mun- 
leanu (ambii in prima repriză), 
Caragea (după pauză).

Verificarea s-a arătat, așa
dar, binevenită, jucîndu-se cu 
ritm de la un capăt la altul al 
meciului, reușindu-se multe 
faze curgătoare, închegate. în 
margini, siguranța a fost cres
cută, prinzătorii (îndeosebi 
Pintea) lăsîndU-ne să sperăm 
in suficiente baloane cîștigate 
la -Montauban. Au impresionat.

SUEDIA Șl DANEMARCA 
INDOOR DE LA BRAȘOV

Pînă la această oră, s-au pri
mit confirmări nominale din 
Polonia (campioana Marzcna 
Sieracka, Henryk Drzymalski, 
Andrzej Wisniewski și Janusz 
Gasîor), Suedia (tinerii Jorgen 
Windahl și Joakim NystrOm) 
si Danemarca (Lars ElvstrSm),

A. Radu, 
de 

Ileana 
Nagy

ționalități — înfrățiți în 
bianța întrecerilor, așa 
sînt și în muncă, și în 
de fiecare zi. La tenis de ma
să, ca și la șah, spectatcvii au 
urmărit dispute frumoase, de
monstrații de vigoare tinereas
că și măiestrie. Numărul celor 
care au trăit bucuria de a ur
ca pe podium este mare, de 
aceea vom nota doar cîteva 
nume de învingători: Marioara 
Marge, Ileana Demeter, Doina 
Pop, Acneta Nagy, Gh. Donișa, 
M. Ileredca, P. Ilodișan, V. 
Pantea — la cros ; Ildico Or- 
maș. Irina Marlon, ~
K. Miszkolcz — la tenis 
masă și Mariana Cuc, 
Ștefănescu, G, Szabo, A- 
— la șah.

Toți participanții au 
una din frumoasele zile 
cate sportului, sub 
„Daciadei", 
nală care a cunoscut o puter
nică emulație în zilele Congre
sului partidului.

întrecerile de la Băile Felix, 
în excelenta organizare a Con
siliului județean al sindicate
lor, cu colaborarea asociației 
sportive „Lotus", s-au bucurat 
de un succes deplin.

am- 
cum 

viața

trăit 
dedi- 

, __ genericul
competiție națio-

Ilie GIIIȘA-coresp.

,trei-
în majoritatea mo-

iarăși, exactitatea lui Constan
tin. travaliul depus de Mura- 
riu, prezența și ambiția pilie
rului Bucan. După cum re
marcabilă este reintrarea în 
formă a lui Stoica, mereu pe 
fază (a marcat, dealtfel, patru 
eseuri) și sigur în loviturile de 
picior (două transformări). Si 
jocul lui Simion a fost precis, 
el fiind decis să facă o bună 
figură în însemnatul rol de 
fundaș. Inedita pereche de 
mijlocași folosită în premieră 
în partida cu Polonia — Suciu 
și Podărescu — a asigurat o 
bună legătură între înaintarea 
condusă de Dumitru și 
sferturi' 
mentelor. Scarlat și Dinu nu 
au cedat la grămadă, la fel 
Ortelecan (activ, ca întotdeauna, 
și în câmp), Urdea a însemnat 
o plăcută surpriză ca prinzător, 
atît cît a fost folosit. Mai greu 
de judecat jocul liniei de atac 
in condițiile unui teren mustind 
de apă. Oricum, components 
săi trebuie să fie cu gîndul — 
mai cu seamă — la placaje de
cisive ! Rămîne de pus la 
punct susținerea purtătorului 
de balon, antrenorii Valeriu 
Irimescu si Adrian Mateescu 
mai notindu-și și alte cîteva 
mărunte inexactități pe care 
au convingerea că le vor re
media. Desigur, scorul verifi
cării de duminică are mai pu
țină importanță (să-I notăm to
tuși : 46—12 în favoarea lotu-

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)



® CAMPIONATE • COMPET
AU

DINAMO BUCUREȘTI Șl ALUMINIU SLATINA 
DOMINAT TURNEELE INTER-SERII ALE DIVIZIEI A 

DE LUPTE GRECO-ROMANE

I
I
I

Brașov 
turneele

și Constanța au avut 
inter-serii ale Di- 

Iupte greco-romane

INDICI CALITATIVI SUPERIORI ATlT IN PRODUCȚIE, 
ClT SI IN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

Am urmărit cu un mare in
teres Raportul Comitetului 
Central cu privire la activita
tea Partidului Comunist Român 
In perioada dintre Congresul al 
XI-lea și Congresul al XII-lea 
și sarcinile de viitor ce stau în 
fața partidului, a întregului 
nostru popor, Raport prezen
tat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Se desprinde clar din acest 
Raport ide ea că tot ceea ce 
se face în țara noastră are 
drept scop principal creșterea 
continuă a bunăstării întregu
lui popor, crearea unei noi ca-

lități a vieții. Fiindcă sînt in
giner, m-au interesat cu deo
sebire aspectele legate de munca 
mea. Am reținut că se impune 
cu necesitate lărgirea bazei 
proprii de materii prime și de 
energie, accelerarea procesului 
de restructurare a industriei 
prin creșterea prioritară a ra
murilor de 
(cum ar fi 
șini, ce se 
ritm de 12
dustria chimică, cu un ritm de 
creștere de 10 la sută, industria 
materialelor de construcții și 
prelucrarea lemnului, cu un

prelucrare avansată 
construcția de ma- 
va dezvolta intr-un 
la sută anual, in-

OBIECTIVELE DE VIITOR
(Urmare din vag I)

voluționare ale căror roade le 
vedem în România nouă, in 
viața întregului popor**.

Rezultatele atestă că tot ge
nerația noastră a reușit să ri
dice pe trepte tot mai înalte 
mișcarea sportivă din România. 
Se poate afirma, acum, că e- 
ducația fizică și sportul devin 
din ce în ce mai mult parte 
integrantă din viața poporului 
nostru, contribuind din plin la 
dezvoltarea multilaterală a oa
menilor muncii, a tineretului. 
Succesele înregistrate în spor
tul de masă, în cadrul compe
tiției naționale „Daciada**,  ca 
și în cel de performanță sînt 
remarcabile.

E de datoria noastră să ri
dicăm în continuare activitatea

de educație fizică și sport la 
noi indici calitativi, pe măsura 
dezvoltării impetuoase a tutu
ror domeniilor de activitate din 
România contemporană, pe mă
sura obiectivelor stabilite de 
Congresul âl XII-lea al parti
dului.

ritm de 5,7 la sută). Problema 
centrală a Întregii industrii o 
constituie cotitura radicală în 
domeniul calității produselor, a 
îmbunătățirii performanțelor 
tehnice, a folosirii intensive a 
mașinilor și utilajelor, a re
ducerii costurilor de fabricație.

Colectivul întreprinderii „6 
Martie**  Zămești este conștient 
că poate contribui și el, în mod 
specific, la dezvoltarea unor 
ramuri sportive din țara noas
tră. întrucît la noi se produc 
biciclete și motorete. Aseme
nea tuturor întreprinderilor in
dustriale din țară, vom căuta 
și noi să ridicăm indicii cali
tativi ai producției, contribu
ind astfel, implicit, la asigura
rea unei baze materiale mai 
bune a acelora dintre discipli
nele sportive care așteaptă de 
la întreprinderea noastră pro
duse 
pentru 
sportive 
celelalte 
sociale 
porană.

ing. GHEORGHE STAN 
președintele asociației sportive 

„Torpedo" Zârnești

esențiale 
mișcării

competitive, 
dezvoltarea 
românești, în pas cu 
activității economico- 

din România contem-

EDUCAȚIA FIZICĂ ȘCOLARĂ - 0 INVESTIȚIE
CE VA RODI M VIITOR

Î
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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în calitatea mea de profesor, 
din magistralul Raport prezen
tat Congresului al XII-lea de 
către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, am reținut cu 
deosebire faptul că în perioada 
istorică ce urmează moderniza
rea învățământului românesc 
va marca generalizarea învă-

PENTRU CREȘTEREA CONTINUĂ A PRESTIGIULUI 
AL TĂRII

ceea ce ne dă societatea noas
tră socialistă, grijii cu care 
este privit fiecare cetățean al 
patriei noastre libere, România. 

Muncesc la clubul Rapid de 
aproape 20 de ani, ca antrenor 
al echipei feminine de baschet. 
Am reușit performanțe bune, 
am cucerit titluri de campioni 
naționali, reușind totodată și 
unele rezultate de prestigiu în 
arena internațională. Acum, 
cu o echipă întinerită, încerc 
din nou cîștigarea titlului de 
campioană, ca o treaptă spre 
realizările viitoare. Lucrul cu 
tineretul, foarte necesar, este 
migălos, dar sînt convins că 
strădaniile mele și ale colabo
ratorilor mei vor da roadele 
aștiptate, iar ceea ce vom rea
liza, nu numai pentru clubul 
nostru, ci și pentru Întregul 
baschet românesc, va contribui, 
cu siguranță, la creșterea con
tinuă a prestigiului sportiv ai 
României socialiste.

SPORTIV
Doresc să-mi exprim și pe 

această cale marea mea bucu
rie pentru realegerea tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului. S-a înfăp
tuit dorința unanimă a po
porului nostru, întemeiată pe 
dragostea și prețuirea de care 
se bucură cei mai iubit fiu al 
său, care nu cunoaște țel mai 
nobil, suprem, decît acela de a 
servi interesele partidului, care 
corespund pe deplin interese
lor și năzuințelor întregului 
nostru popor, de a servi cauza 
socialismului și comunismului, 
de a asigura ridicarea conti
nuă a bunăstării și fericirii 
poporului, întărirea indepen
denței și suveranității patriei 
noastre socialiste.

însuflețit de ideile strălucite 
cuprinse în Raportul prezentat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescii, 
care au stat la baza tuturor 
celorlalte documente de va
loare istorică ale Congresului, 
mă angajez din toată inima să 
fac tot ce îmi stă în puteri 
pentru â răsplăti prin muncă

SIGISMUND FERENCZ
antrenor emerit de baschet

țămîntului de 12 ani, dezvolta
rea învățămîntului superior și. 
îndeosebi, a celui tehnic și 
îmbinarea mai armonioasă a 
întregului învățămînt cu pro
ducția. Din toate aceste con
siderente, nouă, întregului corp 
de cadre didactice de speciali
tate ne revin sarcini de maxi
mă importanță în dezvoltarea 
fizică armonioasă a noilor ge
nerații. Copiii de astăzi trebuie 
să capete încă de pe acum 
vigoare, să devină oameni să
nătoși, multilateral dezvoltați, 
apți de a răspunde înaltelor 
comandamente sociale, politice 
și economice pe care partidul 
le pune în fața fiecăruia dintre 
noi pentru a construi o Româ
nie modernă, o țară In care 
fiecare cetățean să se poată 
împlini pe sine, împlinind So
cietatea. Educația fizică școla
ră constituie o investiție socia
lă excelentă, care va rodi pes
te ani iar noi dascălii sîntem 
conștienți de acest lucru. în 
munca noastră de azi încep să 
se contureze succesele viitoare.

Sînt mîndră de faptul că tră
iesc in România. Iar din a- 
ceastă mîndrie se naște dorin
ța și voința de a munci cu 
toată capacitatea și răspunde
rea, de a pregăti cit mai bine 
copiii pe care societatea mi 
i-a dat în seamă pentru viața 
viitorilor ani, care se prefigu
rează acum, în Documentele de 
extremă importanță istorică ale 
celui de-al XII-lea Congres al 
partidului.

1ORDANA J1PA 
profesoară de educație fizică 

la liceul pedagogic Tulcea
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PUSE IN SLUJBA SPORTULUI
Cu cîteva luni în urmă, cînd 

treburile ne-aiu purtat prin ora
șul Mlzil, am văzut în curtea 
Școlii generale nr. 1 din loca
litate un veritabil șantier. Elevi 
șl eleve lucrau de zor, sub în
drumarea unor cadre didactice. 
Ia amenajarea terenurilor de 
sport. Directorul școlii, Petre 
Stan, ne-a spus, atunci, că 
noua bază sportivă va fi ter
minată în timp record, deoare
ce toate clasele se află într-o 
mobilizatoare întrecere, anima
tori fiind cel doi profesori de 
educație fizică, angajați lntr-o 
frumoasă dispută pentru identi
ficarea și valorificarea resurse
lor proprii.

Am reținut această Inițiativă, 
șl, revenind zilele trecute în 
micul oraș prahovean, am con
statat că oamenii de aici, do
vedind hărnicie și pricepere 
gospodărească, au fructificat ți 
mal bine posibilitățile existente.

aproape întreaga curte (4 000 
metri pătrațl) fiind transforma
tă într-un cochet complex spor
tiv. Profesorul de educație fi
zică Victor Gîdiuță, unul dintre 
cei doi promotori al acțiunilor 
de muncă patriotică, ne-a po
vestit cum anume s-a amenajat 
baza sportivă : nivelarea, tra
sarea șl acoperirea cu zgură a 
pistei reduse de atletism, a sec
toarelor de sărituri șl a „drept- 
unghiurilor“ de handbal, tenis, 
volei și baschet s-au efectuat 
de către elevi în orele lor libe
re ; aparatura acestor terenuri 
a fost confecționată din (eavă 
veche în atelierul școlii ; insta
lația electrică pentru „noctur
nă**  a fost executată de către 
părinții copiilor din materiale 
recondiționate ; o Încăpere a- 
bandonată a fost transformată 
în trei vestiare, iar magazia de 
echipament s-a construit din 
bucăți de tablă recuperată de 
Ia demolări. Băncile, cuierele,

grătarele de lemn și alte obiec
te necesare au fost opera ele
vilor în orele de atelier. In 
prezent, se lucrează la pista 
tehnico-aplicativă, iar la primă
vară minl-complexul sportiv va 
fi „încins*'  cu un brîu de pe
luze de flori. Baza sportivă a 
fost evaluată de specialiști la 

80 000 lei; dar cheltuielile s-au 
ridicat doar la circa 10 000 lei.

Profesorul Victor Gîdiuță ne 
relatează, apoi, cu însuflețire, 
despre o altă întrecere, de data 
aceasta de pe noile terenuri de 
sport, acolo unde „soția mea și 
clasele ei mențin un ușor a- 
vans...“, spune Interlocutorul. 
Așadar, profesorii de educație 
fizică Silvia șl Victor Gîdiuță, 
aflați intr-un permanent... duel 
profesional, îi învață pe cei 
peste 800 de copil să facă sport, 
să se fortifice, să muncească. 
Ca intr-o adevărată familie.

Troian lOANlJESCU

La 
loc 
viziei A de 
pentru desemnarea echipelor care 
vor concura la finalele competi
ției divizionare, programate sîm- 
bătă și duminică în Capitală. In 
același timp, la Bacău și la Re
șița s-au întîlnit formațiile care 
au luptat pentru evitarea retro
gradării. Iată citeva amănunte :

BRAȘOV. Turneul celor 8 e- 
chipe prezent e in sal a Din am o 
din localitate a fost dominat ca
tegoric de luptătorii de la Dinamo 
București, care s-au situat ' pe 
primul loc la nu mai puțin de 6 
categorii de greutate : 57 kg — 
N. Zamfir, 68 kg — L Păun, 82 
kg — I. Enache, 96 kg — P. Dicu, 
100 kg — I. Savin și -Ț-166 kg — 
V. Dolipschi. Ceilalți luptători dl- 
namoviști au obținut șl ei puncte 
prețioase, astfel că Dinamo Bucu
rești a ocupat locul I cu un im
presionant punctaj (71), la o di
ferență apreciabilă de echipa 
clasată pe locul secund — Dacia 
Pitești (58 pi. La rindu-I, garni
tura piteșteană are meritul de a 
fl depășit bilanțul realizat de 
sportivii de la Steaua (56 p). Nu 
este însă mal puțin adevărat că 
în formația militară au fost pro
movați mulțl tineri talentațl, dar 
lipsiți de experiență competițio- 
naiă. Pe locurile următoare : 4. 
Mobila Rădăuți 49 p, 5. C.S. Bo
toșani 49 p, 6. Steagul roșu 
șov 40 p, 7. C.S. Arad 20 
Electroputere Craiova 16 p. 
și cîștlgătorii la celelalte 
gorii : 48 kg — M. Ștefan 
cia), 52 
(Steaua), 62 kg

Bra- 
p, 8.
Iată 

cate*  
(Tka- 

Alexandru 
x______ z> __ __w Duniitriu
(Steaua),’ 74 kg^— Șt. Rusu (Mo
bila). Pentru turneul final 
calificat echipele 
mele 4 locuri. (I. 
coresp.).

CONSTANȚA.

kg C.
G.

l s-au 
clasate pe pri- 
STANCA —

CONSTANȚA. Confruntările
pentru calificarea în turneul final 
au fost deosebit de aprige, cu- 
noscindu-se faptul că din cele 8 
formații aflate. în ooncurs doar 4 
își cîștigau dreptul de a se nu
măra printre finaliste. După cum

LA ZI, IN ACTIVITATEA 
BASCHETBALISTICĂ
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8 După jocurile ultimului tur
neu al turului Diviziei A ia bas
chet feminin, echipa Rapid a fă
cut un salt spectaculos (de la 
locul 7 la locul 3) șl s-a angajat, 
alături de Politehnica C.S.Ș. 2 
șl Voința București, in lupta 
pentru titlu. Acum, în fruntea 
clasamentului se află Politehnica 
C.S.ș. 2 (antrenori : G. Costes- 
cu șl C. Dinescu), care a Înre
gistrat nouă succese șl o singură 
intrîngere (în fața formației Cri
șul, actuala campioană). *'* “ 
clasamentul la zi (între 
ze, locurile ocupate 
turneului) :

era de așteptat, luptătorii de la 
Aluminiu Slatina au avut o fru
moasă comportare, reușind să 
cîștlge primul Ioc la 5 categorii : 
48 kg — L. Turtei, 74 kg — D. 
Obrocea, 82 kg — V. Gabor, 106 
kg — Gh. Panaite și f-1 or) kg — 
I. Silvestru. La celelalte 5 au o- 
cupat locul I : V. Drăghici (Me
talul Buc.) la 52 kg, i. Filipov 
(Nicolina Iași) la 57 kg, A. Balaur 
(Nicollna Iași) la 62 kg, Șt. Negri- 
șan (Farul) la ~~ ' '
(Farul) la 90 kg. S-au calificat pen
tru turneul final: 1. Aluminiu Sla
tina 58 p, 2. Farul Constanța 55 
p, 3. Rapid București 54 p și 4. 
Nicollna Iași 53 p. Pe " 
locuri : ’
43 p, 6. Metalul București 42 p, 7. 
A.S.A. “ *----- —
A.S.A. Bacău 16 p. (C. POPA — 
coresp.).

BACAU. în sala Clubului spor
tiv școlar din localitate s-au tn- 
tffinlt 6 divizionare amenințate de 
retrogradare. Iată clasamentul la 
capătul celor două zile de con
cura : L C.S.M, Suceava 42 p, 2. 
Dunărea Galați 41 p, 3. Progresul 
București 38 p, 4. Delta Tuicca 
38 p, 5. Progresul Brăila 33 p, 6. 
S.C. Bacău 17 p. Ciștigătoril (în 
ordinea categoriilor) : N. Fasolă 
(C.S.M. Suceava), I. Florescu 
(Progresul Brăila), P. Dumitru, M. 
Dumitru (ambii Dunărea), I. Ale
xandru (Progresul Buc). L. Tipa 
(C.S.M, Suceava), P. Ursu (Du
nărea), I. Matei (C.S.M. Suceava). 
S. Ruticov (Delta) șl V. Andrei 
(Progresul Buc.). După omologa
rea rezultatelor vor fi stabilite e- 
chlpele retrogradate. (I. IAN CU — 
coresp.).

REȘIȚA. Partidele _______ 
din grupa programată în locali
tate au fost deosebit de echili
brate. Dealtfel, însăși diferența 
(minimă) de puncte care departa
jează primele trei formații fci 
clasamentul final este edificatoa
re : L C.S.M. Reșița 33 p, 
Chimistul Rm. Vtlcea 32 p, 
C.F.R. Timișoara 31 p. Pe ulti
mele două locuri s-au situat: 4. 
Vulturii Lugoj 28 p, 5. Carpați Si
naia 25 p. Aceste două echipe 
vor participa la un baraj, îm
preună cu alte 3 formații din gru- 
p. de la Bacău, pentru desem
narea retrogradatelor din Divizie. 
Iată șl cîștlgătorii (în ordinea 
categoriilor) : Gh. Gheorghe
(C.F.R.), A. Tânase, Fi. Avram 
iambii de la Carpați), Fl. Dumi- 
trache (Chimistul), N. Pricodan 
(C.S.M. Reșița), D. Marta (Vul
turii), V. Lupu (Chimistul). I. 
Clobanu, Z. SzUak șl M. Nlcoară 
(toți de la C.F.R.). (D. GLAVAN 
— coresp.).

68 kg, I. Draica

5.
. _ _ ,. _ _ celelalte
SIMARED Bala Maro

CIuj-Napoca 38 p, 8.

echipelor

2.
1.

ÎNTÎLNIRI
DAR Șl 

FOI 
IN „GUP/

întrecerile dl 
F.R. Box“, des 
?! duminică în 
din țară, s-au 
tate scontate, 
scorurile mari 
dut selection ai l 
vița (0—11 — 
Metalul Bocșa 
București). lat 

BUCUREȘTI. 
Bocșa 10—1. I’i 
pid și-au luat 
vanșă după în 
în tur (4—7), 
victorie a oasi 
ținută de C. T1 
V. Moraru. Ce 
meci l-au ofer 
pid) șl I. Mod 
tegoria... mijlc 
cîștlgat Ia pun 
cu — coresp.).

DROBETA TU 
ționata Mehedii 
3—8. Gală fru 
partide viu di£ 
cu victoria m 
lor. în cele m 
nlri ale^reunli 
(MH-G) bjT. ft 
Mățol (fti-T-G) 
CU (F), N. Mih 
P. Popa (M4-G: 
b. prin inferioi 
lui pe E. DrS 
Manafu — core

GALAȚI. B.C 
ționata Prahovi 
Oaspeții au 
minoră redutab 
lățene, rezultați 
tind comentarii 
coresp.).

TIMIȘOARA. 
— Selecționata 
Interesantă, cu 
te, încheiată c 
clujene, al că 
s-au dovedit a 
pregătiți fizic. * 
meci, I. Motrc 
Marcu (Timiș), 
reap.).

CIMPULUNG 
Muscel — C.F. 
Meciuri viu di 
nivelului tehnic 
aplaudate par 
(S.C. Muscel) 
(Craiova) și G 
va) b.p. D. Da 
cel). (D. Rădu 

FOCȘANI. S 
cea+Suceava — 
Gazdele și-au 
stanțial avantaj 
Ia categoriile n 
cînd din hand: 
reuniunii. A f( 
sântă, care ar 
tență mal num 
500 de spjșgtatoj 
zenți—*j<Jurul  
noliu — coresp

AVINTUL GHEORGHENI - LIDER A 
IN SERIA SECUNDĂ A DIVIZIEI NAȚ 

DE HOCHEI
Dar lată 
par an te - 
înaintea

I
I
I

1. Pălit. C.S.Ș. 2 (2)
2. Voința Buc. (3)
3. Rapid (7)
4. Mobila (1)
5. Voința Bv. (4)
6. „U“ Cj.-Np. (5)
7. Crișul (6)
8. Progresul ' (9)
9. Univ. Timiș. (8)

10. Olimpia (11)
11. Carp. Sf. Gh. (10)

10
10
10
10
10

812-669 19 
750-672 18 
796-696 
745-700

9
8
8
6
6

10 5 
10 5 
10 3 
10 3 
10 2 
10 O

1
2
2
4
4 71 «-«42
5 «99-483
5 705-664
7 «62-748
7 «33-676
8 596-700 

10 503-747

18
16
16
15
15
13
13
12
10

• Returul se va desfășura, tot 
sub formă de turnee, după ur
mătorul program : 6—9 decembrie 
la Brașov, 14—18 decembrie la 
București, 10—13 Ianuarie 1980 la 
București ; turneul final : 18—20 
Ianuarie la Brașov.

n Clasamentul Diviziei. A la 
baschet masculin :

14 
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
12

14
12

9
7
7
7
6
5
4
4 10
3 11
4 8

O
O
5
7
7
7
8
9

10

1378- 887 28 
1268- 769 24 
1068-1027 23 
1026-1058 21 
1111-1149 21 
1012-1045 21 
1154-1278
914-1127 
992-1136 
980-1189

1003-1183 
934- 992

20
19
18
18
17
16

1. Steaua (1)
2. Din. Buc. (2)
3. Farul (4)
4. „U" Cj.-N. (6)
5. I.C.E.D. (7)
6. Rapid (3)
7. C.S.U. Bv. (5)
8. Din. Or. (9)
9. C.S.U. Gl. (8)

10. C.S.U. Sb. (10)
11. C.S.Ș. 2 (11)
12. Polit. lași (12)
• Restanța Politehnica Iași — 

Dinamo București se va disputa 
la 4—5 decembrie.
• Echipa Dinamo București 

susține joi, la Istanbul, meciul 
retur cu formația Efes, din 
cadrul grupei D a C.C.E. La 
București, dinamoviștii au cîștlgat 
cu 102—63.

întrecerile turului n din cadrul 
seriei secunde a Diviziei naționale 
A de hochei s-au Încheiat pe 
patinoarul artificial acoperit din 
Miercurea Ciuc. Etapele a 9-a și 
a 10-a au prilejuit, ca și cele an
terioare dealtfel, tatiiniri intere
sante, echilibrate. Ultima „rundă" 
a oferit și marea surpriză a tur
neului : tafrîngerea formației A- 
vlntul de către Agronomia, pri
mul eșec înregistrat de hocheiștii 
din Gheorgheni. Iată scurte amă
nunte:

ETA1 
Agronomia — 

2—1, 3—1) I Lld 
de nerecunosct 
foarte slab. De 
mlrațla ambiția 
au luptat penitr 
clujeni. Autr: 
Eriis (3), Sail 
Gyorgypal, res. 
Danek.

Tîrnava — Sp 
(2—2, 4—3, 4—6 
chilibnat pină 
scorul era 6- 
TSriik, Ban, J 
Csego, L. Peter 
respectiv Miliăe 
Bișu, I. Gyorg;

Progresul — 
(1—0, 3—2, 5—3) 
ves (3), Merka 
(cite 2) pentru 
Us, Korpos, Ko 
pentru elevi.

Clasamentul < 
AVINTUL 
(70—31), 2. 
P (51-40), 
Napoca 10 p (< 
Odorhei STS 
nr. 1 M. Ciuc 
Sp. stud. A.S.l 
(48—62).

V. PA

HANDBALISTELE DE LA CONF 
SUSȚIN DOUĂ JOCURI LA BUD

ETAPA A 9-a
nr. 1 M. Ciuc — Tlrnava 
5—2 (0—0, 1—2, 4—0),

Liceul
Odorhei .
Elevll au obținut victoria în ulti
mele 5 minute, clnd erau conduși 
eu 2—1. Iureșul lor final â fost 
deosebit de spectaculos. Au mar
cat : Balicz, Kon, Bartalis, Gerz- 
czuly și Varzak, respectiv 
Cseg3 și TOriik.

Avintul Gheorgheni — Sp. stud. 
A.S.E. București 8—3 (0—2, 4—1,
4—0). studenții conduceau cu 3—0 
în minutul 27, după care au cedat 
fizic, fiind net depășiți. Z. Antal 
(3), Lengyel (2), KercsO, F. Antal 
și Tamas, respectiv Mlhăescu (2) 
și Lakatos au fost autorii punc
telor.

Progresul M. Ciuc — Agronomia 
CluJ-Napoca 8—0 (0—0, 4—0, 4—0). 
Au marcat : Kedves și Jakab (2), 
Kocsis, Deneș, Lukacs șl Texe,

sfîrșltul acestei săptămînl.La
echipa feminină de handbal Con
fecția va susține meciul tur din 
runda a doua a „Cupei cupelor*'  
cu formația austriacă ■ ■ • 
Landhaus Viena. Meciul va avea 
loc sîmbătă 1 decembrie, la 
Viena. în vederea acestei partl-

I
I
I
I
!

Priri consumarea reuniunii de du
minică, stagiunea hipică a acestui 
an se apropie cu pași mari de final, 
ultima apariție publică a trăpașilor 
noștri urmînd să aibă loc la 16 de
cembrie, cînd urmează să se 
pute „Premiul de închidere**,  
timpul rece și pista desfundată 
constituit un obstacol evident 
evoluția concurenților, alergările 
gramate au reușit, datorită incisivi
tății manifestate de aproape toți 
driverii, sâ satisfacă exigențele spec
tatorilor. in ceea ce-i privește pe câș
tigători, ei s-au recrutat din rîndul 
cailor recomandați de ultimele lor 
evoluții (la sfîrșit, ca și la început 
de stagiune, forma are un rol hotâ- 
rîtor), dintre ei remareîndu-se în mod 
deosebit Hogar, Abil, Selenar, Indira 
ți Iberica. Primii au moi adăugat

dis- 
Deșî 

au 
In 

pro-

Admira

Gh 
Pro 

3.

de, handbaliste 
ția au părăsit 
direcția Bud: 
juca, miercuri 
Csepel și Vas a 

Meciul retur 
lor“ va avea Ii 
ziua de 8 dccer

SE APROPIE FINA1
incâ două victorii la „zestrea**  (și 
așa destul de bogată) a - formației G. 
Tănose, Selenar se dovedește din ce 
în ce mai bun, Indira, „scăpată**  în 
program, a repurtat cel de-al „11**-  
lea succes. în acest an, iar Iberica, 
condusă cu multă exactitate de M. 
Ștefănescu, a întrecut-o chiar In ve
cinătatea sosirii pe Tamira. REZUL
TATE TEHNICE : Cursa I : 1. Jelito 
(A. Brailovschi) rec. 1:49,8, 2. Ibina. 
Simplu 5, ordinea 70. Cursa a ll-a :
1. Vareg (G. Popescu) rec. 1:42,3,2.
Tîrgoveț, 3. Sabâu. Simplu 3, ordinea 
42, event 47, ordinea triplă 408. 
Cursa a lll-a: 1. Victorîța (I. Oană) 
rec. 1:33,3 2. Hebreeo. Simplu 1,40, 
ordinea 16, event 10. triplu cîștigâtor 
171. Cursa a IV-a : 1. Hogar (G.
Tânase) rec. 1:29,3, 2. Hotârel. Sim
plu 14, ordinea 54, event 18. Cursa 
a V-a : 1. Abil (C. lorgo) rec. 1:30,3,
2. Cornel, 3. Roditor. Simplu 2, or
dinea 25, event 25, ordinea tripla

271. Cursa a V 
Gheorghe), 2. S 
piu 4, ordinea 
cîștigâtor 1.326, 
Cursa a Vll-a : 
rec. 1:32,8, 2. S 
ordinea 133, even
1. Rubidiu (D.
2. Fecloraș, 3. 
ordinea 6, even! 
437. Cursa a IX- 
nică) rec. 1132.9, 
ral. Simplu'*#,  î 
triplu cîștigâtor 
256. Cursa a X- 
Ștefănescu) rec. 
Simplu 2, ordine 
riul austriac s-a 
24 450 lei și a f< 
două tlchete cu 
4.074 lei flecare. 
(Rezultat provizoi

Gh



RESANTE, 
ZENȚE

R.-BOX"
Irul „Cupei 
ate simbătă 

multe orașe 
iat cu rezul- 
ipție făcînd 
are au pier- 
hova+Dîmbo-
C. Galați) și

la Rapid 
rte relatări : 
l — Metalul 
ii de la Ra- 
ategorlcă re- 
rea suferită 
>eșa. Singura 

a fost ob- 
î partida cu 
i spectaculos 

Hoduț (Ra- 
Jocșa) la ca- 
CO. Hoduț a
D. Diaconcs-

ERIN. Selec- 
arj — Farul 
, ou multe 
:, încheiată 

a oaspețl- 
moase întîl- 
D. \ Clpere 

doi IF), N. 
I. Căprăress- 
■ (F) b. ab. 2 
Contarlu (F) 

adversaru- 
(M+G). (G.

iți — Sele/> 
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„16“-lMILE
„CUPEI ROMÂNIEI
• Rapid - Dinamo, capul de afiș al programului • Singura re
prezentantă a fotbalului de nivel județean, Flacăra Horezu, față 
in față cu Divizia A 9 Gloria Buzău — Steaua, la o săptămină 

după confruntarea din campionat
Ieri, la sediul F.R.F. a avut 

loc tragerea la sorți a „16“- 
imilor „Cupei României" la

fotbal. „Urnele" au hotărît ur
mătoarele meciuri (unele din
tre ele deosebit de atractive)

Metalul Oțelu Roșu (Divizia C) 
Gloria Bistrița (B)
Petrolul Ploiești (B)
Utilajul Făgăraș (C) 
Rulmentul Alexandria (B) 
Cristalul Dorohoi (C)
Metalul București (B)
Rapid București (B)
Unirea Dej (C)
Minerul Comănești (C) 
Victoria Călan (C)
Flacăra Horezu (câmp, județ.) 
F.C. Bihor (B)
Cimentul Medgidia (B) 
Gloria Buzău (A) 
Universitatea Craiova (A)

— „Poli" Timișoara (A)
— F.C. Baia Mare (A)
— F.C. Argeș (A)
— Sportul studențesc (A)
— F.C.M. Galați (A)
— Jiul Petroșani (A)
— F.C. Scornicești (A)
— Dinamo (A)
— S.C. Bacău (A)
—„U“ Cluj-Napoca (A)
— Politehnica Iași (A)
— C.S. Tîrgoviște (A)
— Chimia Rm. Vîlcea (A)
— A.S.A. Tg. Mureș (A)
— Steaua (A)
— Olimpia Satu Mare (A)

Cu excepția celor două me
ciuri între divizionarele A 
(care se vor juca pe terenuri 
neutre), celelalte partide vor 
avea loc pe terenul echipei de 
categorie inferioară. Precizăm 
că în caz de egalitate, meciu
rile se vor prelungi cu două 
reprize a 15 minute. Dacă 
egalitatea persistă, se califică 
echipa aflată în deplasare. (La 
„perechile" divizionarelor A, 
departajarea, în caz dc egali
tate și după prelungiri, se va 
face prin executarea loviturilor 
de la 11 m).

Amintim că această etapă de 
Cupă va fi defalcată, în timp, 
astfel : duminică 9 decembrie 
se vor disputa meciurile în 
care nu evoluează divizionare
le B. Celelalte jocuri se vor 
desfășura joi 13 decembrie. 
Toate partidele vor începe la 
ora 13.

Intre vestiar și gazon...

Etica de întrecere 
trebuie respectată 

pe toate stadioanele

NESPORTIVI, ANTUMUL (Pigulea) PROHSTTAZA, 
CĂPITANUl DE ECHIPĂ (Carabageac) PROTESTEAZĂ 

Șl VINOVAT T... ARBITRUL!?!

0 Remarcabil jo
cul celor doi sto
peri buzoieni în 
meciul cu Dinamo. 
Solicitați la maxi
mum, în desfășura
rea meciului, Nico
lae și Stan au fost 
de netrecut. Să 
menționăm rapida 
adaptare a lui Stan, 
fostul ■ golgeter al 
echipei. ® Am aș- 
.teptat cu interes 
apariția lui Glonț 
pe un teren bucu- 
reștean. De astă-da- 
tă,. însă, el a jucat 
șters, fiind handi
capat și de o fragi
litate fizică eviden
tă. Nu e; mai puțin 
adevărat, că mijlo
cașii dinamoviști., 
mai ales I. Moldo
van, au făcut, par
că, abstracție de 
prezența lui în te
ren. 9 Tănase. du
pă terminarea me
ciului Dinâmo—Glo
ria, adresîndu-se 
lui Stan și Tulpan: 
„Nu e cazul să dăm 
vina numai pe ar
bitru. Am făcut 
spre sfîrșit erori de 
plasament copilă
rești" © Interna
ționalul Dinu n-a 
jucat împotriva Glo
riei. El a fost pre
zent la Steaua, la 
meciul cu Univer

tITAR 
(LE A
0-a I

ui 7—2 (2—0, 
nrJei au fost I 
tad un joc I 
ie toată ad- • 
■nul cu care 
Tie studenții 

punctelor :
jo, Miklos, 
Keres6 și

A.S.E. 10—5 
modest, e-

1. 50, ctad I 
i marcat : I 
u> (cite 2), « 
eter, Bayer, 
, G. Florian,

nr. 1 9—5
nscris: Ked- 
omon, Texe 
esul, Barta- 
1 șl I. Nagy

Cînd Chimia Rm. Vîlcea a pri
mit, In etapa a 16->a, o jumătate de 
duzină de goluri, toți am fost 
tentați să apreciem acest „da- 
caj" ca pe un simplu accident, 
așa cum se mal tatimplă la unele 
echipe. Iată, însă, că juclnd acasă 
cu F.C. Argeș (o rivală care cu 
regularitate o complexează pe 
Chimia pe propriul el teren), 
slăbiciunile vîicenilor în apărare 
au apărut Iar. Plteștenil, mai 
experimentați șl mal calmi (oe-1 
drept șl cu o doză de apreciabilă 
șansă în unde situații, cînd de
fensiva lor s-a clătinat rău), au 
știut să „lovească" eficient, prin 
„triunghiul*  Iovănescu — Radu 
II — D. Nicolae, atunci cînd ad
versarul a fost surprins cu „garda 
deschisă". Cd mal percutant ju
cător din acest triunghi p fost 
Radu II, În bună dispoziție, de
zinvolt și Ingenios pe marile 
spații ale jocului, În deplasare, 
de contraatac.

F.C. Argeș nu s-a așteptat însă 
ca și adversara să-1 faciliteze 
drumul spre victorie... Cum se 
știe, despre Chimia și antreno
rul ei, Marcel Pigulea, s-au 
scris șl s-au spus, în acest 
sezon, lucruri frumoase ; ceea ce 
nu a mal prilejuit meciul de du
minică disputat pe stadionul „1 
Mal*.  Carabageac (rețineți, căpi
tan de echipă) a protestat tot

timpul la deciziile arbitrului, 
Cilean și chiar și Savu l-au imi
tat. O stare nepermisă de nervo
zitate a cuprins echipa — din vina 
propriilor nerealizăid. Mai ales 
din acel moment al reprizei I 
cînd — la o intrare foarte tare 
a lui D. Nicolae (acesta trebuia 
să primească cartonaș galben) — 
jucătorul vîlcean Savu a părăsit 
terenul (?) pentru a... parlamenta 
cu banca de rezerve. Normal, ar
bitrul I. Igna l-a acordat lui 
Savu avertisment. Ei bine, s-a 
petrecut atunci o scenă penibilă. 
Antrenorul M. Pigulea (ce exem
plu a dat el jucătorilor, publicu
lui 7) a pătruns în teren să 
ceară socoteală arbitrului etc. 
etc. O parte dintre așa-zișii su
porteri au început să strige „ho
ții, ho-ții", și așa au ținut-o la 
fiecare decizie a conducătorului 
de joc. Nervozitatea din teren a 
fost transmisă în tribună și de 
aici și „variantele" pozițiilor de 
ofsaid la golurile înscrise de 
piteșteni. A arunca în spatele lui 
I. Igna toate necazurile (căutîn- 
du-se scuze pentru înfrtngere, 
pentru indisciplina tactică, pentru 
jocul slab, confuz, făcut <fe vîl- 
cenl) este o mare greșeală !

Ceea ce a fost și mal grav nl 
s-a părut finalul amenințător, 
sticla aruncată în teren, care a 
lovit un copil de mingi, cuvin

tele jignitoare (înscrise pe foaia 
de arbitraj) rostite la adresa în
tregii brigăzi de arbitri de an
trenorul Marcel Pigulea (pe care 
nu l-am cunoscut niciodată în 
asemenea postură). Astfel de 
porniri incompatibile cu sportul 
nostru nu fac altceva decît să 
dăuneze echipei și clubului Chi
mia, deoarece între altele, forul 
de specialitate, pe baza datelor 
de care dispune, va trebui să ju
dece și să acționeze drept. Și pil
duitor !

Stelian TRANDAFIRESCU

ȘTIRI... ȘTIRI...
• ROMANIA — BULGARIA 

(juniori). Pe stadionul Autobuzul 
din Capitală se va disputa mîine 
partida amicală dintre primele 
selecționate de juniori ale Româ
niei și Bulgariei. Meciul este 
programat la ora 14.

» IN PERIOADA 3 — 21 DE
CEMBRIE 1879 se va desfășura 
partea a doua a cursului ' de 
formare a antrenorilor de fotbal. 
Participanțli urmează a se pre
zenta în ziua de 3 decembrie, ora 
10, la stadionul „23 August" din 
București.

ETAPA A 14-a A CAMPIONATULUI

sitatea Craiova, ție- 
clarîndu-ne că arc 
dureri intercostale 
în momentul respi
rației. „Asta e ope
ra lui Holzenbcin, 
care m-a călcat la
Frankfurt. N-aș pu
tea susține că a 
făcut-o intenționat, 
dar..." O Valentin 
Stănescu, după me
ciul cu steaua : 
„Am pierdut, ga
ta... Am făcut 
greșeli de marcaj. 
Cît privește legătu
rile care se fac în
tre acest 0—4 cu
Steaua și meciul cu 
Borușsia, să le a- 
mintesc suporterilor 
noștri că acum cîți- 
va ani, cînd antre
nam Steaua, am 
pierdut cu Politeh
nica Timișoara, un 
meci cu 2—0, iar 
peste trei zile am 
făcut 0—0 cu Ba
yern, la Miinchcn. 
Nici un meci nu
seamăhă cu altul".
9 Ratarea... sezonu
lui, la Satu Mare. 
Autorul ei : V. Mu- 
reșan. Era minutul 
7 al meciului O-
limpia — Politehni
ca Iași și mijloca
șul sătmărean se 
afla la 2 (doi) me

tri de poarta — 
goală — adversă 
mai precis în fața 
stilpului din dreap
ta. A urmat șutul, 
cu exteriorul (nu 
știm de ce nu a pus 
,,latul“). mingea tre- 
cînd aproape para
lel cu linia porții și 
ieșind din te
ren la un metru 
pe lingă celălalt 
stîlp ! ® Tătaru II 
— scos din lot ! A 
surprins absenta lui 
Tătaru II din ‘ lotul 
tîrgoviștean, care a 
făcut deplasarea la 
Timișoara. Cauza ? 
„Nu s-a prezentat 
la programul echi
pei. A venit după o 
zi. Și, din cite am 
aflat, nu era un ac
cident, ci o „ma
nieră". Iar cu ase
menea maniere nu 
putem salva echipă. 
L-am scos din lot 
și așa voi proceda 
cu toți cei care nu 
vor fi disciplinați!". 
Cuvintele aparțin 
antrenorului ștefan 
Coidum, cel care 
conduce în prezent 
pregătirile echipei 
C.S. Tîrgoviște • 
După o îndelun
gată absență, extre
ma timișoreană. An- 
ghel a reapărut 
în arenă, refăcut : 
„Bucuria revenirii e 
cu atît mai marc 
cu cît am contri
buit la victoria e- 
chipei în primul 
meci susținut acasă 
sub conducerea an
trenorului Ion io- 
nescu. „Poli" a cu
noscut mari satis
facții cu acest an
trenor, ajungînd 
chiar într-o finală 
a Cupei, așa incit 
avem cu toții obli
gația de a pune u- 
mărul pentru redre
sarea lui „Poli" și 
împlinirea frumoa
selor intenții ale 
antrenorului Ion Io- 
nescu". 9 Viorel 
Mateianu caută o 
formulă pentru cen
trul atacului. Mai 
exact spus, un al 
doilea „om de vîrf" 
lingă Terheș. Sc 
pare că Buzgău 
(înaintaș venit de 
la Cavnic. unde a 
fost transferat Dra- 
gomirescu) prezintă 
calități pentru o a- 
semenea misiune : 
este puternic, are o 
excelentă detentă și 
un șut precis. Să 
așteptăm deciziile 
următoarelor jocuri. 
Și replica Iui Roz- 
nai, care, sîntein 
siguri, nu șl-a spus

ultimul cuvînt ! © 
In meciul F.C. Ba
ia Mare — Jiul, Ion 
Ghițulescu ■— cu
noscutul comentator 
sportiv al radioului 
— a înregistrat 
transmisia numă
rul 1 000 ’ La mai
multe ! © Nu cu
mulți ani în urmă, 
subliniam prompti
tudinea în fazele de 
poartă ale golgele- 
rului Mihai Adam. 
In același fel ar 
trebui să reacțione
ze el și acum, cînd 
conduce, ca arbitru, 
meciurile Ia care 
este delegat. „Mișu 
Adam e U începu
tul carierei lui
ne spunea, după 
meci, V. Topan, a- 
flat acum în ulti
mii ani de arbitraj, 
El vede bine joclil» 
mai și greșește, dar 
cîți dintre noi n-am 
greșit la început ? 
Mulți mai greșim 
și astăzi, după ani 
de arbitraj. Eu u- 
nul am, însă, marc 
încredere în el". 
La meciul de dumi
nică, una dintre 
greșelile Iul M. A- 
dam a fost- îngă
duința față de Ca
zan, care putea fi 
chiar eliminat pen
tru gesturile lui ne
sportive. 9 »Nol am 
jucat mai bine în 
repriza secundă, a- 
firma antrenorul 
Sportului studen
țesc, M. Rădulescu. 
Dacă M. Sandu și O. 
Ionescu n-ar fi ra
tat, am fi cîștigat 
un punct". Și dacă 
întreaga apărare nu
s-ar fi oprit la go
lul primit. Gafă de
începători, 
lentă cu 
ger ea • 
cronicarul .

echiva- 
înfrîn- 

Cînd 
meciu

lui Chimia Km.
Vîlcea — F. C. Ar
geș transmitea tele
fonic caseta tehnică 
cu notele acordate 
jucătorilor, mijloca
șul Cilean auzind 
cum a fost cotat a 
replicat, cu oareca
re aroganță : sDe 
ce mi-ați dat nu
mai c Observa
torul federal Ion 
Voica, fiind de fa
ță, l-a întrebat cu... 
delicatețe : „La ce 
echipă ai jucat 
tu?...“. Evident, de 
data aceasta, Cilean 
nu jucase pentru 
formația sa. Se pa
re că talentatului 
jucător vîlcean i 
s-au cam urcat fu
murile Ia cap, dc 
prea multe laude...
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UNDRESCU

SERIA I
Ceahlăul Piatra Neamț — Zim

brul Suceava 3—2 (2—6), Metalul 
Botoșani — Celuloza Piatra 
Neamț 2—» (0—0), Laminorul Ro
man — Foresta Fălticeni 1—0 
(6—0), A.S.A. Cîmpuiung Moldo
venesc — Cimentul Bicaz 4—0 
(2—0), Avîntul T.C.M.M. Frasin — 
Metalul Rădăuți 2-0 (1—0), Doma 
Vatra Dornel — Danubiana Ro
man 5—1 (2—0), Cetatea Tg. 
Neamț — Cristalul Dorohoi 2—0 
(1—0), Șiretul Bucecea — T.M. 
Piatra Neamț 4—0 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XIV-a, penultima 
din turul campionatului : 1. CEA
HLĂUL P. NEAMf 20 P (28—12), 
2. Avîntul Frasin 19 p (23—9), 3. 
Foresta Fălticeni 17 p (21—9)... pe 
ultimele : 14. Metalul Rădăuți 11 
p (15—21), 15. Cimentul Bicaz 11 p 
(16—25), 16. Danubiana Roman 
9 p (17—33).

SERIA A n-a
Minerul Comănești — C.S.M. 

Borzeștl 0—0, Hușana Huși — 
A.S.A. Iași 4—1 (2—0), Textila Bu- 
hușl — Petrolul Momești 5—0 
(1—0), Rulmentul Bîrlad — DEMAR 
Mărășeștl 1—2 (O—0), Constructo
rul lași — Constructorul Vaslui
3— 0 (2—0) — s-a jucat la Paș
cani, Partizanul Bacău — Lucea
fărul Adj ud 3—1 (1—1), Relonui
Săvtaești Roznov — Nicoltaa Iași
4— 0 (2—0), C.F.R. Pașcani —
Let-ia Bacău 3—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. c.SJW. 
BORZEȘTJ 22 p (26—6), 2. Con
structorul Iași 10 p (34—14), 3.
C.F.R. Pașcani 18 p (24—9), 4. Re
lonui Săvinești Roznov 18 p (21— 
12)... pe ultimele : 14. Rulmentul 
Birlad 9 p (11—18), 15. Petrolul 
Moineștl 9 p (9—20), 16. A.S.A. 
Iași 3 p (6—36).

SERIA A III-a
Chimia Buzău — C.S.U. Galați 

1—3 (0—1), Foresta Gugeștl — 
Dinamo Focșani 1—2 (o—0), Pe
trolul Bălcol — Ancoră Galați 
4—0 (0—0), Carpați Nehoiu —
Caraimanui Bușteni 2—2 (0—1), 
Petrolul Berea — Carpați Sinaia
1— 1 (1—1), F.N.C. Săhăteni —
Olimpia Rm. Sărat 1—0 (0—0), O- 
țelul Galați — Victoria Tecuci
2— 1 (1—0), Prahova Ploiești — 
Chimia Brazi 3—2 (3—1).

Pe primele locuri : 1. C.S.U. 
GALAȚI 20 p (29—11), 2. Prahova 
Ploiești 18 p (23—13), 3. Oțelul
Galați 18 p (21—22)... pe ultimele:
15. Petrolul Bălcol 8 p (14—23),
16. Chimia Buzău 6 p (14—41).

SERIA A IV-a
I.M.U. Medgidia — Amonil Slo

bozia 4—0 (3—0), Granitul Baba-

dag — Pescărușul Tulcea 1—2 
(1—1), Șoimii Cernavodă — Chi
mia Brăila 3—1 (2—1), Victoria 
Țăndărel — Chlmpex Constanța 
1—0 (0—0), Dacia Unirea Brăila — 
Unirea Eforie 1—0 (0—0) — s-a 
jucat la Măcin, Electrica Con
stanța — Progresul Isaccea 5—4 
(4—1), Voința Constanța — S.N. 
Brăila 4—0 (3—0), Rapid Fetești — 
Marina Mangalia 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : X. I.M.U. 
MEDGIDIA 21 p (30—9), 2. Marina 
Mangalia 18 p (22—17), 3. Șoimii 
Cernavodă 18 p (27—12)... pe ul
timele : 15. Unirea Eforie 7 p 
(12—31), 16. Granitul Babadag 
5 p (7—34).

SERIA A V-a
Dunărea Călărași — I.C.S.I.M. 

București 2—2 (2—1), Danubiana 
București — Sirena București 1—1 
(0—1), FEROM Urzicenl — Auto- 
mecanica București 0—1 (0—1), 
Automatica București — Ș.N. Ol
tenița 1—1 (0—0), VSscoza Bucu
rești — Voința București 1—5 
(1—0), T.M. București — Viitorul 
Chirnogi 1—0 (0—0), Electronica 
București — Tehnometal Bucu
rești 2—3 (1—0)', Luceafărul Bucu
rești — Flacăra roșie București 
1—2 (1—0), Abatorul București nu 
a jucat.

Pe primele locuri : 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 20 p (25—12), 2. 
Sirena București 19 p (25—10), 3. 
Voința București 18 p (23—15), 4. 
Tehnometal București 18 p (21— 
14)... pe ultimele : 14. Danubiana 
București 10 p (8—16), 15. FEROM 
Urzicenl 10 p (18—27), 16. VÎScoza 
București 8 p (12—26).

SERIA A Vl-a
I.O.B. Balș — ROVA Roșiori 

1—1 (1—0), Petrolul Bolintln — 
Electronistul Curtea de Argeș 
0—0, Petrolul Videle — Dacia Pi
tești 3—1 (3—0), Recolta Stolcă- 
nești — Progresul Corabia 3—0 
(2—0), Sportul muncitoresc Ca
racal — I.P.C. Slatina 3—1 (1^-1), 
Cimentul Flenl — Petrolul Tir- 
goviște 2—0 (2—0), Constructorul 
Pitești — Metalul Mija 3—2 (0—2), 
Dinamo Zimnicea — Progresul 
Pucioasa 1’—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ROVA 
ROȘIORI 20 p (24—9), 2. Petrolul 
Videle 18 p (17—10), 3. Dacia Pi
tești 17 p (29—17), 4. Metalul Mija 
17 p (23—16)... pe ultimele : 14. 
I.O.B. Balș 10 p (16—24), 15.
Petrolul Tîrgoviște 10 p (13—30), 
16. Constructorul Pitești 8 p 
(13—28).

SERIA A VH-a
Dierna Orșova — Unirea Dră- 

gășani 6—0 (3—0), Unirea Drobeta

Tr. Sev. — Progresul Băileștl
2— 1 (1—0), Gloria Strehala — Du
nărea Calafat 2—1 (1—0), C.F.R. 
Craiova — Minerul Lupenl o—2 
(0—1), Chimistul Rm. vîlcea — 
Metalurgistul Sadu 1—0 (1—0),
Electroputere Craiova — Minerul 
Motru 2—1 (0—0), Lotru Brezoi — 
Constructorul Craiova ’ 1—0 (0—0), 
Metalul Rovinari — C.S.M. Dro
beta Tr. Sev. 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 20 p (30—12), 2. Minerul 
Lupeni ia p (31—21), 3. Minerul 
Motru 17 p (41—15), 4. Unirea 
Drobeta Tr. Sev. 17 p (18—22)... 
pe ultimele : 14. Metalul Rovinari 
10 p (11—17), 15. Unirea Drăgășani 
10 p (8—27), 16. Gloria Strehaia 
9 p (13—32).

SERIA A VHI-a
C.F.R. Simerla — C.F.R. Timi

șoara 0—2 (0—1), Gloria Reșița — 
Victoria Călan 3—1 (1—0), Meta
lul Bocșa — Minerul Ora vița 3—1 
(3—0), Electromotor Timișoara — 
C.P.L. Caransebeș 3—1 (1—0), Ex
plorări Deva — Știința Petroșani 
4—2 (2—0), Metalul Oțelu Roșu — 
Minerul Vulcan 2—0 (1—0), Vul
turii textila Lugoj — Minerul 
Deva 1—1 (0—0), Minerul Ghelar
— Laminorul Nădrag 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
TIMIȘOARA 20 p (23—10), 2. Mi
nerul Deva 18 p (31—12), 3. Vul
turii Lugoj 13 p (24—13)... pe 
ultimele : 15. Victoria Călan 11 p 
(17—17), 16. Știința Petroșani 7 p 
(19—32).

SERIA A IX-a
Unirea Sînnicolau — Construcții 

Electrometal Cluj-Napoca 0—0, 
Victoria Elcond Zalău — Minerul 
Șuncuiuș 3—0 (2—0), Recolta Sa- 
lonta — Rapid Arad 1—2 (1—1), 
Tricolorul Beiuș — Victoria Ineu
3— 0 — neprezentare. Alumina O-
radea — . Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 2—2 (2—2), C.F.R. Arad — 
Armătura Zalău 2—0 (0—0), Uni
rea Tomnatic, — Voința Oradea 
7—0 (3—0), Bihoreana Marghlta
— Unirea Dej 4—0 (1—0).

Meciul Minerul Șuncuiuș — Bi
horeana Marghita, din etapa a 
11-a (pe teren 2—2), a fost omo
logat de către F.R.F. CU .3—2 în 
favoarea echipei din Marghlta. 
La jocul respectiv, arbitrul a 
anulat cel de al treilea gol al 
Bihoreanei, deoarece în momen
tul marcării Iul un spectator a 
pătruns ta teren, dar n-a atins 
mingea, care a intrat în poartă.

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCȚII CLUJ-NAPOCA 20 p 
(22—S), 2. Unirea Tomnatic 18 p 
(27—12), 3. Bihoreana Marghita 
18 p (26—14), 4. C.F.R. Arad 18 p

DIVIZIEI C
(19—8)... pe ultimele : 15.’ Alumina 
Oradea 8 p (11—19), 16. Minerul 
Șuncuiuș 7 p (12—29).

SERIA A X-a
Minerul Bala Sprie — Victoria 

Cărei 2—0 (0—0), Bradul Vișeu— 
Hebe Stageorz Băi 3—1' (0—0), 
Oașul Negrești — Minerul Băiuț
1— 0 (0—0), Simared Bala Mare —
Minerul Bălța 3—0 (2—0), Silvi
cultorul Maleru — C.I.L. Sighet 
3—3 (2—0), Metalul Cărei — Mi
nerul Ilba Setai 4—0 (1—0), Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — Minerul 
Rodna 2—0 (1—0), Foresta Bistrița
— CUPROM Bala Mare 3—2 
(1—1).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA CĂREI 23 p (26—9), 2. Mi
nerul Baia Sprie 19 p (36—17), 3. 
C.I.L. Sighet 17 p (33—15), 4.
Bradul Vișeu 17 p (23—22)... pe 
ultimele : 15. Hebe Stageorz Băi 
10 p (12—22), 16. CUPROM Bala 
Mare 8 p (22—28).

SERIA A XI-a
Metalul Aiud — Metalul Sighi

șoara 4—0 (1—0), Automccanica 
Mediaș — Metalul Copșa Mică
2— 1 (1—1), I.P.A. Sibiu — Avîn-
tul Reghin 4—0 (1—0), Faianța
Sighișoara — Vitrometan Mediaș
3— 2 (2—1), C.P.L. Sebeș — Sticla 
Timăvenl 4—1 (2—0), Oțelul Re
ghin — Mureșul Luduș 4—1 (2—0), 
sticla Arieșul Turda — Construc
ții Sibiu 11—0 (2—0), IMIX Agnita
— C.I.L. Blaj 3—0 — neprezentare.

Pe primele locuri: 1. METALUL 
AJUD 22 p (35—9), 2. sticla Turda 
19 p (34—9). 3. Metalul Copșa
Mică 17 p (24—10), 4. Metalul Si
ghișoara 17 p (24—13)... pe ulti
mele : 15. Construcții Sibiu 8 p 
(12—37), 16. Faianța Sighișoara 
4 p (9—33).

SERIA A XII-a
Metrom Brașov — Oltul Sf. 

Gheorghe 0—1 (0—1). C.S.U. Bra
șov — Minerul Bălan 0—0 -s-a 
jucat la Tg. Secuiesc, Carpați 
Covasna — Utilajul Făgăraș 0—2 
(0—1), Progresul Odorhel — Mi
nerul Baraolt 3—0 (2—0), Torpedo 
Zămești — Metalul Tg. Secuiesc 
3—0 (2—0), Precizia Săcele . —
Mobila Măgura Codlea 1—0 (1—0), 
Mureșul Toplița — Carpați Bra
șov 4—1 (4—0), Tractorul Miercu
rea Ciuc — Chimia Or.. Victoria 
1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 21 p (22—11), 2. 
Progresul Odorhel 20 p (27—3), 
3. Utilajul Făgăraș 18 p (19—9)... 
pe ultimele : 15. C.S.U. Brașov
9 p (13—23). 16. Carpați Covasna 
7 p (5—33).

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

IN ATENT1A CUMPĂRĂ
TORILOR ' DE AUTO

TURISME DACIA 1300
Magazinele Auto I.D.M.S. 

livrează în devans autotu
risme DACIA 1300, după cum 
urmează :

9 Magazinele din București 
și Timișoara livrează celor 
programați „pînă la data de 
15 februarie 1980.

9 Magazinul din Bacău li
vrează celor programați pînă 
Ja data de 29 februarie 1980.
• Magazinul din Pitești li

vrează celor programați pînă 
la data de 15 martie 1980
• Magazinele din lași. Re

șița și Brașov livrează celor 
programați pînă la data de 
31 martie 1980.

O Magazinul din Cluj-Na- 
poca livrează celor progra
mați pînă la data de 15 o- 
prilie 1980.
• Magazinul din Baia 

Mare livrează celor progra
mați pînă la data de 15 moi 
1980.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• JUCAȚI ASTAZI numere

le PREFERATE ! La tragerea 
obișnuită Pronoexpres de mîine, 
28 noiembrie a.c., participanțli au 
posibilități sporite de a obține 
AUTOTURISME „Dacia 1300" și 
MARI CÎȘTIGURI ÎN BANI, dată 
fiind prezența unui report deose
bit de consistent la categoria I. 
Așadar, un bun prilej de a vă 
încerca și dv. șansele. Nu uitați, 
însă, că ASTAZI ESTE ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor cu 
numerele preferate. NUMAI CI
NE JOACA POATE • CÎST1GA !

9 TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO DE ASTAZI, 27 noiembrie 
1979, se desfășoară începînd de 
la ora 16,30 în sala clubului spor
tiv Progresul din București, str. 
dr. Staicovici nr. 42 ; numerele 
cîștigătoare vor fi televizate și 
radiodifuzate în cursul serii.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN 21 NOIEMBRIE 
1979. Categoria 1 : 1 variantă 
25% = autoturism „Dacia 1300“ ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 31.9*19  
lei și 4 variante 25% a 7.980 lei; 
cat. 3 r 27,50 a 2.321 lei ; cat. 4 : 
88.75 a 719 lei ; cat. 5 : 181,75 a 
351 lei ; cat. 6 : 6.532,50 a 40 lei; 
cat. 7 : 197,50 a 200 lei ; cat. 8 : 
3.418 a 40 lei. REPORT LA CA
TEGORIA 1 : 273.354 lei. Autotu
rismul „Dacia 1300" a fost cîș
tigat de IOSIF POP din Dej-Cluj,

Iiar premiul de categoria 2 (100%) 
de IOAN ALEXANDRU GH1M- 
BAȘANU din București.
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DUPĂ 0 EXCELENTĂ EVOLUJIE ÎN MECIUL CU IUGOSLAVIA, 
ROMÂNIA ÎNTÎLNEȘTE AZI, ÎN LINALĂ, POLONIA

(Urmare din păți. 1)

11 aplaudă continuu, frenetic. Au 
înscris : M. Voinea 8, Stingă 5, 
Durău 6, Mironiuc 4, Voina 4, 
Boroș 3, Folker 2, Vasllca și 
Feher, respectiv Vukoje 10, Ri- 
manici 3, Obucina 2, Machici, 
Ivezici și Pevnick. Au arbitrat 
K. Hjuler și L. Eliasen (Dane
marca) .

POLONIA — R.D. GERMANA 
(23—21). Un meci dramatic, în 
care formația R.D. Germane a 
dominat net pînă în min. 33 
(13—8 !), dar echipa Poloniei a 
revenit puternic, egalînd în min. 
49 (17—17) și luînd pentru prima 
oară conducerea in această par
tidă In min. 51 (19—18). Repre
zentativa Poloniei ne-a întărit 
impresia anterioară, și anume 
aceea că este o formație omoge
nă, puternică, cu oameni bine 
plasați pe posturi. Victoria sa — 
care face ca partida România — 
Polonia, de marți, să fie o ade
vărată finală a „Trofeului Car- 
pațl" — este pe deplin meritată, 
mai ales pentru faptul că a avut 
răbdarea și forța să refacă un 
handicap ce părea insurmontabil. 
S-ar putea face multe eviden
țieri din selecționata poloneză, 
dar ni se pare că deasupra tu
turor au fost Kulecska și z. TIu- 
clnskl, oameni care au înscris 
în momente chele, din poziții di
ficile și care în apărare au făcut 
eforturi demne de relevat. Au 
înscris : Kaluzinskl 7, Z. Tlu- 
clnskl 4, Kulecska 4, Wilkowskl

SPORTIVI ROMÂNI IH COMPETIȚII INTERNATIONALE
O NOUA VICTORIE 

A HANDBALISTELOR
La So-fla, în cel de-al doilea 

meci feminin dintre reprezentati
vele României șl Bulgariei, hand
balistele românce au obținut din 
nou victoria, de data aceasta cu 
20—16 (10—10). In primul joc, se
lecționata română cîștigase cu 
20-14

SUCCESE LA JUDO
In concursul internațional de 

judo de la By tom (Polonia), re
prezentanții țării noastre au avut 
o frumoasă comportare : Ioan
Domnar (cat. 65 kg) s-a clasat 
pe primul loc, iar Dumitru Ro
taru (78 kg) șl Mircea Gutâu 
(86 kg), pe locul al doilea.

TURNEUL FEMININ DE ȘAH 
DIN IUGOSLAVIA

In prima rundă a turneului fe
minin de șah de la Smederevska 
Palanka, Elisabeta Polihroniade 
și Margareta Mureșan au termi
nat învingătoare : prima Ia Eren- 
ska (Polonia), iar cea .de a 
doua (cu piesele negre), Ia Mllo-

ULTIMA VERIFICARE A RUGBYȘTILOR NOȘTRI
(Urmare din pag. I)

lui, grație amintitelor puncte 
realizate de Stoica, alături de 
cele „semnate" Al. Marin — 
două încercări, Aldea, Bucan — 
cite una. Constantin — încer
care și două transformări, Si- 
mion — transformare, respec
tiv Petre și Stănescu — cite 
o încercare transformată).

Ultima verificare consumîn- 
du-se, a fost desemnat și lo

0 EXPERIENȚĂ NECONCLUDENTĂ:
CUPA MONDIALA♦»

După cum constată toți obser
vatorii și martorii oculari, pri
ma ediție a „Cupei mondiale" 
la box nu a fost o reușită, com
petiția trebuind să fie trecută, 
deocamdată, în categoria ex
perimentelor care urmează a fi 
perfecționate. Două elemente 
au dăunat întrecerilor de la 
New York. Prima : slaba rezo
nanță la public (doar 5 plăti
tori la primul tur eliminatoriu 
și doar 400 de spectatori la 
semifinale !), ceea ce a de
terminat mutarea turneului 
intr-o mică sală anexă de la 
Madison Square Garden. A 
doua : labilitatea regulamentu
lui de organizare care, după 
7 ani de controverse în sinul 
A.I.B.A., a ajuns să permită 
fiecărui Birou continental să 
decidă singur dacă va prezenta 
o selecționată (formată din cei

CLASAMENTUL FINAL 
AL „CUPEI MONDIALE"

1. S.U.A. 7 medalii de 
aur — 49 puncte ; 2. Eu
ropa I (U.R.S.S.) 3 meda
lii de aur — 33 puncte ; 
3. America de Nord — 1 
medalie de aur — 10
puncte.

REZULTATE TEHNICE
ARAD: România — Iugoslavia 34—18 (15—11) și Polonia — R.D. 

Germană 23—21 (8—11).
TIMIȘOARA: România B — Norvegia 20—17 (10—7) și Unga

ria — Bulgaria 24—21 (13—12).
PROGRAMUL DE AZI

ARAD (locurile 1—4), ORA 17,30: România — Polonia, ORA 19: 
R.D. Germană — Iugoslavia.

TIMIȘOARA (locurile 5—8), ORA 15: Bulgaria — Norvegia, 
ORA 16,30: România B — Ungaria.

1. ROMANIA 2200 56-37 4 5. România B 2200 48-33 4
2. Polonia 2200 46-41 4 6. Ungaria 2200 44-34 4
3. R.D. Germană 2002 40-45 0 7. Norvegia 2002 30-40 0
4. Iugoslavia 2002 38-57 0 8. Bulgaria 2002 37-52 0

3, Garpiel 2, Czaczka, Waskiewicz 
și Koszma, respectiv Keller 5, 
Wahl 4, Lange 4, Beyer 3, Do
nath 3, Rothe șl Jaunnlsch. Au 
arbitrat P. Cîrligeanu șl R. Ia- 
mandi (România).

Hristache NAUM

TIMIȘOARA
ROMANIA B — NORVEGIA 

(20—17). Echipa noastră secundă 
a realizat, din nou, o partidă 
bună, la capătul căreia a obținut 
cel de-al doilea succes în această 
competiție. Handbaliștii români 
au avut un start bun, punctat de 
cîteva acțiuni de toată frumuse
țea, realizate de acest adevărat 
„argint viu", care se numește 
Alexandru Matei, descoperit de 
neobositul șlefuitor de talente

Jevlci (Iugoslavia). La turneu 
participă U jucătoare din 4 țări.

ECHIPA DE HALTERE PLEACA 
AZI lA BALCANIADĂ

în vederea Balcaniadei de hal
tere, care Începe joi in localita
tea Vranje (Iugoslavia) echipa 
României este alcătuită din I. Co- 
cloran (cat. muscă), P. Pavel șl 
Gh. Maltei (cat. cocoș), C. Chiru 
și Radu Gelu (cat. pană). E. Chi- 
vu șl Al. Klss (cat. ușoară), V. 
Căpriceru (cat. mijlocie). M. Pur- 
dllă (cat. semigrea) și S. Kneicik 
(cat. supergrea). Lotul țării noas
tre va părăsi astă-seară Capitala.

TENISMANII LA 1NDOOR-UL 
CEHOSLOVAC

In aceste zile la Litvinov se 
dispută campionatele internațio
nale de tenis „indoor" ale Ceho
slovaciei. La Întreceri participă 
și un grup de tenismani români 
format din Traian Marcu, Florin 
Segărceanu, Laurențiu Bucur, 
Liviu Mancaș și surorile Lucia și 
Maria Romanov.

tul celor 21 de jucători care se 
deplasează în Franța. El îi cu
prinde pe fundașul loan Si- 
mion (R. C. Grivița Roșie), 
aripile Marian Aldea (Dinamo), 
Petre Motresou (Farul), Ale
xandru Marin (R. C. Grivița 
Roșie), centrii Ion Constantin 
(Dinamo) și Ion Zafiescu 
(Steaua) ; mijlocașii la deschi
dere Stelian Podărescu (R. C. 
Grivița Roșie) și Dumitru Ale
xandru (Steaua), cei de la gră-

“ LA BOX
mai buni boxeri ai continentu
lui) șau o reprezentativă națio
nală (cea mai bună de pe con
tinent). Acest compromis a fă
cut ca Europa, de pildă, să fie 
reprezentată de echipa U.R.S.S., 
în timp ce pentru America de 
Nord s-a propus o selecțio
nată din care trebuiau să facă 
parte doar 7 pugiliști cubanezi 
(care însă nu s-au prezentat la 
competiție).

Nivelul sportiv al întrecerilor 
a fost destul de slab în faza 
eliminatoriilor. După cum se 
știe, nu se aflau pe tablouri 
decît trei medaliați ai campio
natelor mondiale din 1978 și 
doar 8 din cei 110 sportivi 
menționați in clasamentele 
mondiale pe 1978/79. Cu toate 
acestea, unii specialiști apre
ciază că finalele au fost de 
bună clasă pugilistică. Succe 
sul boxerilor americani (7 ti
tluri individuale, față de 3 ale 
sportivilor sovietici) s-a datorat 
tinereții lor, rezistenței și for
ței de lovire.

Următoarea ediție a „Cupei 
mondiale" se va disputa la 
Montreal, în 1981, după care 
competiția va intra într-o pe
riodicitate normală, o dată la 
patru ani. 

care este antrenorul emerit D. 
Popescu-Colibași. Replica norve
gienilor nu s-a lăsat așteptată 
(5—5 în min. 14), dar antrenorii 
E. Trofin șl C. Nica au o primă 
și inspirată soluție, schlmblndu-1 
pe portarul Claudiu lonescu cu 
Marchidan. în continuare, echipa 
română, sub impulsul lui Dumi
tru Marian în atac șl beneficiind 
de travaliul deosebit al lui Deacu 
șl Gh. Dumitru în apărare, se 
desprinde. In repriza secundă, 
jucătorii norvegieni au mai fost 
la un pas de a echilibra situația 
(17—15, min. 45). Insă, din nou, 
cel doi tehnicieni români se do
vedesc inspirați șl îl schimbă pe 
Stef cu Orosz. Acesta din urmă 
se arată în... mînă și realizează 
o serie de trei goluri care ajută 
formației noastre să se detașeze 
în finalul unei partide interesan
te. Victoria este pe deplin meri
tată și ea subliniază eforturile 
tinerilor handbaliștl români. Au 
marcat : D. Marian 7, Matei 5, 
Orosz 4, Tase 2. Ștef 2, respectiv 
Ohrwik 7, Larsen 3, Andersen 2, 
Petersen 2, Kverdal, Bjerkeli, 
Hansgvelt. Au condus I. Volf și 
L. Varga (Cehoslovacia).

UNGARIA — BULGARIA 
(24—21). Prima parte a întîlniril 
a oferit un spectacol interesant, 
dar fără valențe tehnico-tactlce 
deosebite. Pe fondul unul evident 
echilibru valoric, cele două echi
pe au jucat deschis, ofensiv. La 
reluare, handbaliștii unguri, be
neficiind și de aportul substan
țial al „tunarului" Peter Kovacs, 
au reușit să se desprindă si 
să-și asigure o victorie, care n-a 
fost, însă, lipsită de emoții. Șl 
aceasta, pentru că. în ultimele 
minute Jucătorii bulgari s-au 
apropiat amenințător, dar ratînd 
două aruncări de la 7 metri ei 
și-au irosit șansa de a obține 
măcar un rezultat egal. Au mar
cat : P. Kovacs 9, Lele 7, Mihaly 
Kovacs 4, Miklos Kovacs 2 și 
Kennyeres 2, respectiv Tarkala- 
nov 7, Matuschi 7, Hubcev 2, 
Marlnov 2, Nicolov, Apostolov șl 
Vrbanov. Au arbitrat Th. Cu- 
relea și I. Păunescu (România).

Adrian VASILIU

madă Eduard Suciu (Steaua) și 
Mircea Paraschiv (Dinamo) I 
înaintașii de linia a treia 
Gheorghe Dumitfu (Universi
tatea Timișoara, căpitanul echi
pei) — închizător. Enciu Stoica 
(Dinamo), Florică Murariu 
(Steaua). Marcel Voicu (R. C. 
Grivița Roșie) — aripi, „linia a 
doua" Ion Pintea, Marin Io- 
nescu (Steaua) și loan Urdea 
(Știința CEMIN • Baia Mare), 
linia I — pilieri fiind Corneliu 
Scarlat, Constantin Dinu (R. C. 
Grivița Roșie), loan Bucan 
(Știința Petroșani), iar taloner 
Mircea Orteleean (Știința Pe
troșani). Se observă lesne ab
sențele lui Mihai Bucos (indis
ponibil) și Mircea Munteanu. 
scos din lot — după cum ni s-a 
spus — „pentru indisciplină sub 
toate aspectele".

Cit despre formația de în
cepere a meciului cu Franța, 
antrenorul federal Valeriu Iri
mescu promite să ne-o comu
nice... sîmbătă. la Montauban, 
ea urmînd să arate, după toate 
probabilitățile, astfel : Șimion 
— Motrescu, Constantin, Za
fiescu, Aldea — Podărescu. Su
ciu — Stoica, Dumitru, Mura
riu — M. lonescu Pintea — Scar
lat, Orteleean, Bucan.

ATLETISM • Kenyanul Henry 
Rono a cîștlgat crosul de la 
Bierbcek (Belgia): 8 250 m tn 
23:59.0.

BASCHET • Selecționata orașu
lui Syracusa a dispus cu 81—80 
(40—37) de reprezentativa mascu
lină a U.R.S.S., aflată ta turneu 
ta S.U.A.

HOCHEI • Pregătindu-se pen
tru J.O.^de Iarnă. selecționata 
olimpică a Canadei a dispus Ia 
Calgary (Canada) cu 6—2 de se
lecționata similară a S.U.A.

patinaj • La Moscova, Na
talia Petrușeva a stabilit un nou 
record al U.R.S.S. în proba de 
1 500 m cu 2:12,5 — cea mai bună 
performanță a anului. • In con
cursul din Berlinul Occidental 
sportiva sovietică Sadclkova a 
cîștlgat proba de 1000 m ta

UNIVERSITATEA CRAIOVA S-A ANTRENAT 
ASEARĂ PE STADIONUL B0RUSS1EI

• Beldeanu (accidentat) nu a făcut deplasarea, Crișan ți Geol- 
gău sub semnul întrebării • Borussia - Fortuna (2-1), cel mai 

bun meci in campionatul vest-german

MONCHENGLADBACH, 26 
(prin telefon). Boldici, Lung, 
Negrilă, Bumbescu, Ștefănescu, 
Tilihoi, Purima, Ungureanu, 
Donose, Bălăci, Țicleanu, Geol- 
gău, Crișan, Cămătaru, Cîrțu și 
Irimescu •— aceștia sînt cei 16 
jucători craiovcni dare au sosit 
azi după-amiază (n.r ieri) la 
Monchengladbach pentru dificila 
confruntare de miercuri seara, 
din turul III al Cupei U.E.F-A., 
cu formația locală Borussia. 
După cum se poate observa, 
din lotul craiovean lipsește 
mijlocașul Beldeanu, unul din
tre cei mai în formă jucători ai 
echipei în sezonul de toamnă. 
El a rămas acasă din cauza 
unei rupturi musculare la 
coapsa dreaptă, accident suferit 
în partida de sîmbătă, de la 
București. Antrenorii Valentin 
Stănescu și Ion Oblemenco au 
însă și alte motive de îngrijo
rare. Tot în derby-ul campio
natului cu Steaua s-au acciden
tat alți doi titulari ai echipei. 
Este vorba de Crișan (întinde
re musculară) și Geolgău (en
torsă la glezna piciorului 
drept), în legătură cu aceste 
indisponibilități, doctorul Con
stantin Radu i-a asigurat pe 
antrenorii Universității că va 
face tot ce-i stă în putință 
pentru recuperarea lor. După 
un consult foarte amănunțit, el 
a afirmat că șanse mai mari 
de a apărea în formație le are 
Crișan.

Ajunși la hotelul „Holiday 
Inn", jucătorii craioveni au so
licitat să li se facă imediat cite 
un masaj, după care s-au odih
nit timp de două ore.

La ora 18,30, Bălăci, Ștefă
nescu, Cîrțu și coechipierii au 
luat un prim contact cu Bokel- 
stadium, arena pe care va avea 
loc întilnirea de miercuri seara.

MÎINE, PROGRAM ATRACTIV 
IN CUPA U.E.F.A.

In optimile de finală — meciuri 
tur — ale Cupel U.E.F.A. figu
rează mllne o serie de partide 
interesante. In afară de evoluția 
Universității Craiova ta deplasa
re cu Borussia MSnchengladbach, 
programul cuprinde următoarele 
jocuri : Diosgyor — F.C. Kaisers
lautern, Grasshoppers Ziirich — 
V.f.B. Stuttgart, Lokomotiv Sofia 
— Dinamo Kiev, Eintracht Frank
furt — Feyenoord, Bayern Miin- 
chen — Steaua Roșie Belgrad, St. 
Etienne — Aris Salonic șl Stan
dard Liăge — Zbrojovka Brno.

Meciurile retur se vor desfă
șura la 12 decembrie.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa a 17-a, ul

tima a turului) : Velez Mostar — 
Olimpia Liubliama 0—0, Borac 
Banja Luka — Vojvodina Novi 
Sad 1—1, Sloboda Tuzla — Zelcz- 
nlcear Sarajevo 3—1, Osijek — 
Steaua Roșie Belgrad 1—1, Parti
zan Belgrad — Hajduk Split 3—0, 
Sarajevo — Dinamo Zagreb 4—0, 
Rijeka — Radnicki Niș 0—0, Na- 
predak — Vardar Skoplje 0—o. 
Celik Zenica — Buducnost 3—0. 
Clasament : 1. Sarajevo 23 p, 2. 
Radnicki 22 p, 3. Steaua Roșie 
Belgrad 22 p.

SPANIA (etapa a 11-a) : Athle
tic Bilbao — Valencia 4—0, Las 
Palmas — Vail ecano 3—0, Atle
tico Madrid — F.C. Barcelona 
2—1, Sevilla — Almeria 3—1, Ma
laga — Zaragoza 1—1, Burgos — 
Betts Sevilla 1—1, Hercules Ali
cante — Salamanca 4—0, Real 
Soci ed ad — Espafiol Barcelona 
2—1, Sporting Gljon — Real Ma
drid 1—1. Clasament : 1. Real
Sociedad 18 p, 2. Real Madrid 
17 p, 3. Gljon 16 p.

R.D. GERMANA (etapa a 10-a): 
Wismut Aue — F.C. Karl Marx 
Stadt 2—2, Stahl Riesa — Dynamo 
Dresda 1—3, F.C. Magdeburg — 
Union Berlin 5—1, Lokomotive

TELEX • TELEX
1:27,21. In proba similară mas
culină victoria a revenit ameri
canului Erich Heiden cu 1:16,65.

RUGBY • In campionatul eu
ropean („Cupa F.I.R.A."), selec
ționata U.R.S.S. a întrecut la 
Casablanca cu 11—3 echipa Ma
rocului.

SCRIMA • In concursul de sa
bie de la Tarbes (Franța) pe pri
mul loc s-a clasat Gedovari (Un
garia), care a învins în finală 
cu 10—6 pe compatriotul său 
Gerevich. Pe locul 3 s-a clasat 
francezul Lamour.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Brighton : Martina 
Navratilova — Chris Evert-Lloyd 
6—3, 6—3. La dublu a cîștlgat 
cuplul Ann Kiyomura, Anne 

Ei au efectuat un antrenament 
cu o durată de 90 de minute, 
la lumina reflectoareloar sta
dionului Borussiei, cu o capa
citate de 35 000 de locuri, care, 
după informațiile primite de la 
conducătorii clubului vest-ger
man, vor fi toate ocupate la 
ora începerii meciului. în ca
drul acestui antrenament, Va
lentin Stănescu și Ion Oble
menco au' încercat să pună la 
punct, pe cit posibil, unele 
scheme tactice cu posibilii ti
tulari : Purima ca fundaș stin
gă, Ungureanu, Țicleanu și Bă
lăci alcătuind trio-ul din linia 
mediană și cu Irimescu pe ari
pa dreaptă, în eventualitatea 
că nu va putea fi recuperat 
Crișan.

Borussia Monchengladbach, 
echipă foarte bine cotată in 
fotbalul european, ea fiind de
ținătoarea Cupei U.E.F.A., a 
jucat sîmbătă pe teren propriu 
cu Fortuna Dusseldorf. Adver
sara craiovenilor. o adevărata 
„mașină de pase", a cîștigăt cu 
2—1, evidențiindu-se prin miș
carea în teren a tuturor jucă
torilor, care n-au slăbit nici un 
moment ritmul din primul și 
pînă în ultimul minut de joc. 
Dealtfel, acest meci a fost con
siderat de presa vest-germană 
ca fiind cel mai bun din Bun
desliga. Ziarul „Bild am Sonn
tag" a acordat meciului punc
tajul maxim pentru spectaculo
zitatea și valoarea lui tehnică.

Aici, la Monchengladbach, 
temperatura se menține la 4—5 
grade. Vremea este închisă și 
de azi dimineață (n.r. ieri) a 
început să plouă. Reamintim că 
meciul de miercuri seară este 
programat să înceapă la ora 
19,30 (20,30 ora Bucureștiului).

Gheorghe NERTEA

Leipzig — Chemie Leipzig 5—1, 
Dynamo Berlin — Rot Weiss Er
furt 1—0, Vorwărts Frankfurt pe 
Oder — Chemie Halle 2—2, Carl 
Zeiss Jena — Sachsenring Zwic
kau 3—0. Clasament: 1. Dynamo 
Dresda 18 p, 2. Dynamo Berlin 
15 p, 3. Carl Zeiss Jena 15 p.

POLONIA (etapa a 14-a) : Gor- 
nik Zabrze — Stal Mielec 2—0, 
Polonia Bytom — Widzew Lodz 
1—1, Ruch Chorzow — Lech Poz
nan 5—0, Slask Wroclaw — Szom- 
bierki Bytom 4—0, Zawtsza — 
G.K.S. Katowice 2—1, L.K.S. Lodz 
— Arka Gdynia 1—0, Legia Var
șovia — Zaglebie Sosnowiec 1—1, 
Wisla Cracovia — Odra Opole 
1—0. Clasament : 1. Slask 20 p.
2. Szombierki 19 p, 3. Wlsiia 17 p.

ELVEȚIA (etapa a 13-a, ultima 
a turului) : Grasshoppers Ziirich
— F.C. Zurich 0—0, Servette Ge
neva — Sion 2—3. F.C. Basel — 
Lugano 7—0, Young Boys Berna
— Neuchatel 3—2, Chaux de 
Fonds — Lucerna 0—1, Lausanne
— Chenois Geneva 4—0, Chiasso
— St. Gall 3—0. Clasament : 1, 
Grasshoppers 20 p, 2. F.C. Zurich 
19 p, 3. Servette 17 p.

FRANȚA (etapa a 18-a). Lyon
— Monaco 0—1, Nisa — St. E- 
tienne 2—4, Angers — Strasbourg 
1—0, Valenciennes — Nîmes 4—1, 
Lille — St. Germain Paris 4—2, 
Bastia — Lens 1—2, Metz — Brest 
0—0, Sochaux — Nantes 1—0, Mar
silia — Laval 0—2. Clasament :
1. Monaco 29 p, 2. Nantes 25 p,
3. St. Etienne 25 p.

CEHOSLOVACIA. Etapa de du
minică a fos-t amînată, deoarece 
echipa reprezentativă a jucat cu 
formația Luxemburgului în ca
drul campionatului european. 
După cum se știe, echipa Ceho
slovaciei a cîștigăt cu 4—0, cali- 
fieîndu-se pentru turneul final 
din Italia. Tată clasamentul final 
al grupei a 5-a: 
t. Cehoslovacia
2. Franța
3. Suedia
4. Luxemburg

6 5 0 1 17— 4 16
6 4 11 13— 7 9
6 1 2 3 9—13 4
6 0 1 5 2—17 1

Smith, Învingător cu 6—2, 6—1 în 
fața perechii Laura Dupont, 
liana Kloss • în turneul demon
strativ de la Bruxelles : Borg — 
Panatta 6—1, 7—6 ; Gerulaitis — 
Solomon 6—2, 6—2 • In finala 
de la Bombay : V. Amritraj — 
F.lter 6—1, 7—5. • Finala de la 
Buenos Aires : Vilas — Clerc
6—î, 6—2. La dublu : Smld, Ste
wart — Hocevar, Soares 6—1, 7—5.

TENIS DE MASA • Iată învin
gătorii în turneul internațional de 
ia Vaesteras (Suedia) : simolu
bărbați — Bengtsson (Suedia); 
simplu femei — Christine Hell
man (Suedia) ; dublu bărbați — 
Wang Huiyuan, Liao Fumin (K.P. 
Chineză) ; dublu femei — Liu 
Yang, Xie Chungying ; dublu 
mixt —- Eva Stroemvall, Bengts
son (Suedia).


