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ÎNFĂPTUIREA HOTĂRÎRILOR CONGRESULUI AL XII-LEA
VOM RĂSPUNDE PRIN FAPTE

GRIJII PĂRINTEȘTI
PARTIDULUI

de excepțională 
istorică

r ă ș u 1

im- 
prezentat 

NICOLAE

Raportul 
portanță 
de t o v a 
CEAUȘESCU la Congresul al 
Xll-lea al partidului, 
program dc muncă și 
pentru întregul nostru 
fost primit de către 
sportiv, de câtre noi

Filatoarele dc la F.R.B. iubesc mișcarea în aer liber, exercițiul 
fizic Foto : Dragoș NEAGU

expresii ale hărniciei și angajării comuniste
Filatura Românească de Bum

bac întreprindere bucureșteană 
cu vechi tradiții muncitorești, 
trăiește în aceste zile din plin, 
vibrant, atmosfera de puternică 
angajare la îndeplinirea măre
țelor sarcini trasate de Con
gresul al Xll-lea al P.C.R., a 
indicațiilor secretarului general 
al partidului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Al 
certitudinea acestui lucru ur
mărind hărnicia filatoarelor în 
halatele «lor albastre, cu chi
purile pline de lumină și zîm- 
bet, sau urmărind conținutul 
panourilor cu cifre și procente 
privind sporurile de producție, 
cu hotărîiri ale colectivelor de 
muncă de a transforma canti
tatea într-o nouă calitate, cu 
chemări și îndemnuri mobili
zatoare.

Urmărim -amețitorul mers al 
ringurilor, miile de fire de un 
alb strălucitor în tremurătoarea 
lor înfășurare pe bobine și ad
mirăm tehnica înaltă cu care 
este înzestrată această „cetate" 
a industriei ușoare. Dar ceea 
ce impresionează cel mai mult 
este măiestria tinerelor munci
toare. Nu poți să nu te gîn- 
dești : bunicile acestor fete ve
nite la F.R.B. din toată țara, 
din Vrancea și Oltenia, de pe 
Tîrnave si din satele Dobrogei,

au tors lina în nopți lungi de 
iarnă la lumina pîlpîitoare a 
opaițelor. Și iată, nepoatele 
lor, crescute în anii luminoși 
ai socialismului, stăpinesc, cu 
o precizie inginerească, cele 
mai noi creații tehnice.

Reporterul, nu o dată mar
torul vieții sportive din marea 
întreprindere bucureșteană, este

Viorel TONCEANU

adevărat 
de viață 
popor, a 
tineretul 

____ , __ _ _ toți cei
ce trăim și muncim în județul 
Alba, cu totală și fierbinte ade
ziune, cu hotărîrea fermă și 
nestrămutată dc a depune toate 
eforturile pentru îndeplinirea 
mărețelor obiective ale înflori
rii patriei socialiste. Documen
tele Congresului demonstrează 
încă o dată grija partidului 
nostru pentru viitorul luminos 
al țării, pentru fericirea oame
nilor muncii, pentru condiții de 
viață materială și spirituală tot 
mai bune. O atenție deosebită 
acordă partidul nostru creșterii 
tinerei generații, dezvoltării el 
sănătoase și viguroase, la trup 
și la minte. O dovadă grăitoare 
este și aceea că însuși secreta
rul general al partidului este 
iniția toi ul celei mai ample com
petiții din istoria sportului ro
mânesc — „Daciada" — care se 
adresează maselor și îndeosebi 
tineretului.

FORT WORTH (DALLAS), 30 
(prin telefon). Disputate întîia 
dată in 1903, campionatele mon
diale de gimnastică se mută a- 
cum, după 76 de ani, din Euro
pa intr-un alt continent, aici 
in Texas, la porțile vestitului 
Far West. Ciudat, dar totuși de 
înțeles, odată cu această spec
taculoasă și costisitoare depla
sare se înregistrează recordul 
de țări participante la compe
tiția ce începe luni dimineață 
aici : 33, din care, insă, numai 
12 se vor califica pentru Jocu
rile Olimpice dc anul viitor de 
la Moscova. Interesul și concu
rența sînt pe deplin explicabile 
dacă avem în vedere dorința 
unanimă de participare la Olim
piadă. Iată de ce, față de „mon
dialele" de anul trecut, de la 
Strasbourg, apar un număr de 
12 țări noi, printre care R.P. 
Chineza, Cuba. Mexic, Coreea 
de Sud, Iugoslavia, care și-au 
anunțat prezența în concursul 
feminin.

Numele orașului Fort Worth 
are puțină circulație în Europa 
și pe alte continente, dar în Sta
tele Unite el constituie unul din 
punctele de referință ale istori
ei americane. Numele se desco
peră ușor : e vorba de un fort 
înaintat al armatei americane 
în 1849, în bătăliile cu indienii, 
iar Worth este numele genera
lului comandant. Așa a rezultat 
Fort Worth, care în cele din 
urmă, odată cu apariția căilor 
ferate, a devenit un centru im
portant de transportarea vitelor 
în vagoane de cale ferată. Dar, 
cowboyii și pălăriile lor tipice 
n-au dispărut încă, păstrînd 
cite ceva din culoarea vre
murilor trecute.

Fort Worth se află la 50 de 
kilometri de Dallas și s-a dez
voltat mult în ultimele decenii. 
E1 numără 850 000 de locuitori

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

Mii ne, etapa a 18-a a Diviziei A de fotbal

RETURUL DEBUTEAZĂ CU UN DERBY
F.C. ARGEȘF. C. BAIA MARE

MECIURILOR

(Continuare in pag. 2-3)

PENTRU A JUSTIFICA
Magistralul Raport prezen

tat la Congresul al Xll-lea 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, document de 
inestimabilă valoare, prefigu
rează un viitor tot mai lumi
nos pentru poporul român. 
Alături de toți cei ce trăiesc 
și muncesc în această minu
nată țară a noastră, îmi ex
prim adeziunea la bogatul con
ținut de idei al Documentelor 
programatice adoptate de ma
rele forum al comuniștilor, al 
poporului întreg, precum și sa
tisfacția produsă de realegerea

DANIEL CH1RILA
prim-vicepreședinte
al Q.J.E.F.S. Alba

(Continuare în pa<j. 2—3)

celui mai 
tovarășul 
în înalta 
general al . 
dorinței „unanime a întregului 
partid, a întregului popor.

Minunatele realizări obținute 
în toate domeniile de activitate 
constituie și pentru noi, sporti
vii, un însuflețitor imbold de 
a munci în continuare, fiecare 
în specialitatea sa, călăuziți de 
luzpinoasele raze ale Congre- 

MARICICA PUICA 
maestră a sportului la atletism

iubit fiu al țării, 
Ni colac Ceaușescu, 
funcție de secretar 

partidului, potrivit

Mîine la Montauban, în Campionatul european de rugby

marca
GO de 

dintre 
de azi 
Eveni- 
interes 
sporti- 

care 
pas

I
I

Rm. Vilcea : 
Bacău : 
lași :
Craiova : 
București :

Timișoara : 
Satu Mare : 
Baia Mare :

PROGRAMUL
CHIMIA 
SPORT CLUB 
POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
SPORTUL STUD.

(Stadionul
POLITEHNICA 
OLIMPIA 
FOTBAL CLUB

(repriza a doua va fi televizata) 
GLORIA - STEAUA

- DINAMO
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- A.S.A. TG. MUREȘ
- C.S. TiRGOViȘTE
- JIUL

Republicii)
- F.C.M. GALAȚI
- F.C. SCORNICEȘTI
- F.C. ARGEȘ

Buzău :
Toate partidele vor începe la ora 14.

^\\\\\\\\\\\\\^
• Liderul, Steaua, față in
un derby al subsolului • F.C.M. Galați va încerca la Timișoara 
să recupereze măcar unul . ........................
Universitatea Craiova știe că are nevoie de golaveraj in lupta 
pentru titlu • Sportul studențesc a învins Jiul, in tur, la Petro
șani, dar n-a ciștigat în campionatul trecut la
,U" Cluj-Napoca mizează pe...

lași in

față cu „lanterna" • La Satu Mare,

din punctele pierdute in tur, acasă •

IJ . -
„remiza" • Politehnica

CLASAMENTUL
1. STEAUA 17

11 3

3 41-17 25
2. Uni». Craiova 17 10 3 4 37-19 23
3. Dinamo 17 8 5 4 29-17 21
4. F.C. Baia Mare 17 10 1 6 30-22 21
5. F.C. Argeș 17 9 2 6 25-19 20
4. A.S.A. Tg. Mureș 17 9 1 7 21-23 19
7. S.C. Bacău 17 5 8 4 21-25 18
8. Jiul 17 8 2 7 12-19 18
9. F.C.M. Galați 17 6 5 6 25-30 17

10. Sportul stud. 17 7 2 8 17-17 16
11. Chimia Rm. VI. 17 7 2 8 21-23 16
12. „U- Cluj-Nap. 17 7 1 9 20-22 15
13. ,,PoliM Timișoara 17 6 2 9 23-24 14
14. Politehnica lași 17 6 2 9 23-26 U
15. C.S Tîrgoviște 17 5 4 8 19-25 14
16. F.C. Scornicești 17 6 2 9 22-30 14
17. Olimpia 17 4 4 9 15-27 12
18. Gloria Buzău 17 4 1 12 12-28 9

' i București • 
specialitatea casei băcăuane — 

luptă cu A.S.A. Tg. Mureș, dar, 
mai ales, cu „clasamentul ade
vărului" • Chimia Rm. Vilcea 
vrea să se reabiliteze in fața 

suporterilor ei

ROMÂNIA
FRANȚA

15. Aguirre
14. Gourdon 13. Berîranne 12. Codorniou 11. Costes 

10. Caussade
9. Gallion

6. Rives 8. Cristina 7. Joinel
4. Haget 5. Marchal

3. Paparemborde 2. Dintrans 1. Salas

FRANȚA
MONTAUBAN, 30 (prin tele

fon). Partida Franța — Româ
nia (cu numărul 29), din cadrul 
Cupei F.I.R.A., va 
o frumoasă aniversare: 
ani dc Ia primul meci 
aceste două mari forțe 
ale rugbyului european, 
mentul stârnește un 
major în întreaga lume 
vă franceză, interes de
ne-am convins la fiecare 
sau răsfoind presa. Și este les
ne de imaginat mîndria locu
itorilor acestui oraș, relativ 
mic, din apropierea Toulouse- 
ului, pentru faptul de a fi fost 
ales drept gazdă a unei aseme
nea partide, care va avea loc 
duminică, de la ora 15 (16 — 
ora Bucureștiului). Deloc în- 
tîmplător, fiindcă ne aflăm în 
plină zonă a balonului oval, in 
sudul Franței ; fiindcă echipa 
locală a fost cîndva 
campioana țării sale ; 
în fine, există aici un 
(cu 25 000 de locuri, ceea 
pare neobișnuit pentru un oraș 
de numai 40 000 de locuitori !)

(1970/71) 
fiindcă, 
stadion 

ce

I
I
I
I.

1. Bucan 2. Ortelecan 
, 4. Pintea 5. M. I

7. Stoica 3. Dumitru
9. Suciu

10. Podârescu
11. Motrescu 12. Constantin 13. Zaliescu I 14. Aldea

15. Simîon

numit „Sapiac", extrem de co
chet, al cărui teren 
este încadrat de un 
tat ciclismului.

Antrenamentul de 
nute de vineri dimineața al e- 
chipci României a fost urmărit

de rugby 
oval afec-

arbitru : Jack Short (Scoția)

ROMANIA

(Continuare in vao 2-3)

3. Scarlat 
lonescu

6. Murariu

4 CANDIDATE LA TITLU
IN NOUL CAMPIONAT

DE POLO

90 de mi-

de gazetari și 
rugbyști, deși el s-a 
în afara orașului, la 
pelisse. Această ședință de pre
gătire, foarte serios tratată, a 
fost urmată de o scurtă și cal
dă primire la primarul acestei

Ortelecan (placat de Skrela) va pasa balo
nul lui Marin lonescu (în stingă) ; fază 
dintr-un meci România — Franța, in care 
victoria a
numeroși 

desfășurat
Negre-

revenit sportivilor noștri (15—12) 
comune, senatorul Andre 
Jouany, după care tricolorii 
noștri s-au îndreptat spre sta-

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. a 4-a)

• Tn luna decembrie sînt pro
gramate două tururi • 102 ju
cători în cele 
prima grupă valorică 
namo vizează al 20-lea titlu, 
Voința Cluj-Napoca pe primul

Cel de-al 35-lea campionat 
național de polo (ediția 1980) de
butează mîine în trei orașe ale 
țării. La start se prezintă cele 
6 formații fruntașe din prima 
grupă valorică : Dinamo Bucu
rești, actuala deținătoare a ti
tlului, performanță pe care a 
obținut-o de 19 ori pînă în pre
zent, Rapid București, cam
pioana anilor 1972, 1975, 197# 
și 1977, Voința Cluj-Napoca, 0 
formație tot mai solidă de la 
an la an, care speră să dobîn- 
dească primul ei titlu, Crișul 
Oradea, marea revelație a edi
ției trecute, C.N. ASE și Pro
gresul București.

în perspectivă — o întrecere 
pe care am dori-o cel puțin tot 
atît de interesantă și de spec
taculoasă ca cea precedentă, un 
campionat care să însemne un 
reviriment și o nouă creștere 
valorică, care să dea posibili
tăți mai largi de selecție pen
tru echipele noastre reprezen
tative. în afara disputei pentru 
puncte — și după părerea

Adrian VAS1LIU

6 echipe din
• Di-

(Continuare in pag. 2-3)
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IN MUNCA SI IN SPORT, FAPTE DE ONOAREJ 7
(Urmare din pag. I)

• CAMPIONATE • COMPET
Turneul final al Diviziei A", la greco-romane 

DINAMO - DEOCAMDATĂ - FĂRĂ O CONTRACAN
DIDATĂ DE ACEEAȘI VALOARE...

ȘTIRI
NOI PAIfflC 

NAȚIONA1

„Daciada" constituie pentru 
tineretul nostru o largă formă 
de practicare a exercițiilor fi
zice, turismului și sportului de 
masă, ca și un fericit prilej de 
afirmare pe tărîmul muncii și 
al sportului. Participind la în
trecerile marii competiții, mulți 
elevi și tineri muncitori din ju
dețul nostru au cucerit succese 
de prestigiu, titluri de cam
pioni județeni și naționali, ur- 
cînd pe treptele sportului de 
performanță. Mobilizați de Do
cumentele Congresului, vom 
depune toate eforturile pentru 
ca aceste succese să sporească 
mereu, să răspundem prin fapte 
de muncă grijii părintești a 
partidului. Vom face totul pen
tru a lărgi și mai mult aria 
de cuprindere a maselor, a în
tregului tineret, la practicarea 
sportului ca mijloc de formare 
a omului nou, participant activ 
la opera de edificare a socia
lismului și comunismului in pa
tria noastră.

plăcut surprins să întîlnească 
în această bătălie a muncii, pu
ternic stimulată de Congresul 
partidului, al întregului popor, 
chipuri cunoscute de eroi ai 
reportajelor de pe terenurile 
de sport.

Ne oprim în secția maistru
lui Florin Săulescu — așa cum 
am putea să o facem în ori
care altă secție. „Vedeți, fetele 
acestea sînt din diferite colțuri 
de țară, dar trăiesc aici ca in
tr-o familie. Viața lor este în
treprinderea. colectivul. De a- 
ceea pe multe din ele le gă
sești și după schimb împreună, 
la cămin și pe terenurile de 
sport..."

Se vede de departe că tine
rele de la F.R.B. iubesc mișca
rea în aer liber, exercițiul fi
zic, după agerimea mișcărilor. 
Ele joacă volei, joacă handbal, 
tenis de masă, fac atletism. Ve
ronica Vlase, filatoare în secția 
preparație șl portăriță în e- 
chipa de handbal a întreprin
derii, ne spune cu mîndrie : „în 
cinstea Congresului ne-am an
gajat să depășim planul de 
muncă. Și l-am depășit !“ Dar 
la sport ? „Ne-am angajat să

SINI DECISĂ SĂ NU PRECUPEȚESC NICI UN EFORI
(Urmare din pag. I)

sului, îndeplinind întocmai, cu 
și mai multă pasiune, cu 
nestrămutată dăruire, toate o- 
biectivele reieșite din magistra
lul Raport, în așa fel îneît și 
performanțele înregistrate să 
fie tot mai bune, pentru a ri
dica gloria sportivă a patriei 
pe culmi tot mai înalte.

în ce mă privește, ca mem
bră a lotului olimpic de atle
tism, mă angajez să nu pre
cupețesc nici un . efort în pre
gătirile pe care le fac pen
tru a justifica pe deplin în
crederea ce mi s-a acordat, iar 
rezultatele pe care le voi ob
ține să fie pe măsura excelen
telor condiții create de partid 
și de stat tuturor sportivilor 
României socialiste.

promovăm cu handbalul în ca
tegoria „Onoare". Și am pro
movat. Nu sună frumos ? Ca
tegoria Onoare !"

Sună, intr-adevăr, frumos : 
și în muncă și în sport să faci 
ONOARE colectivului în care 
trăiești. Cu aceste calități se 
pot mîndri muncitoarele și 
muncitorii de ia F.R.B. : Chiva 
Dragomir, polisportivă, aleasă 
de către tovarășele ei de 
muncă secretară a Comitetului 
U.T.C., Mariana Voicu — ju
cătoare de handbal și cam
pioană de șah a întreprinderii. 
Axenia Moldovan — căpitanul 
echipei de volei și președinta 
căminului de nefamiliste ; Cos- 
tei Vasilescu — maistru, ani
mator al activității sportive de 
masă în cadrul „Daciadei", E- 
lena Bujcnițe — sufletul acti
vității de orientare turistică.

Dacă vrei să cunoști ac
țiunile sportive organizate în 
întreprindere te oprești la „Pa
noul sportului". Se găsesc a- 
colo fotografii de la întrece
rile dotate cu „Cupa Congre
sul al XII-lea al partidului", 
amintiri din excursiile făcute 
pe Valea Prahovei și la Pust
nicul, faze din disputele la 
handbal, volei, fotbal, toate în
scrise sub genericul „Dacia
dei".

Pe președintele asociației 
sportive, ing. Ilie Ștefanov, di
rectorul F.R.B., îl găsim discu
tând cu secretara asociației, 
prof. Elena Toma, cu alți spe- • 
cialiști în sport, problema mo
dernizării bazei sportive, „Zile
le acestea începem regazona- 
rea terenului, ne spune. Cînd 
va începe „Daciada" de vară 
va fi ca un covor, un dar 
de Mărțișor pentru sportivele 
noastre. Este și aceasta o ac
țiune în spiritul Documentelor 
Congresului al XII-lea al 
partidului".

Competițiile divizionare de lupte 
se află Înaintea partidelor deci
sive. Echipele din Divizia A de 
lupte greco-romane șl-au desem
nat finalistele care, astăzi și mîi
ne, în sala Dinamo din Capitală, 
îșl vor disputa titlul de campi
oană șl celelalte locuri fruntașe. 
Formațiile din Divizia A de lupte 
libere susțin, tot astăzi și miine, 
meciurile etapei interserii pentru 
stabilirea finalistelor.

La turneul final de lupte gre
co-romane vor concura ; Dinamo 
București, Steaua, Farul Constan
ța, Aluminiu Slatina, Rajfid Bucu
rești, Nicolina Iași, Mobila Ră
dăuți și Dacia Pitești. Șanse în
dreptățite pentru titlul de cam
pioană a țârii le are, ta primul 
rtad, formația dinamovistă, în 
lotul căreia se află mulți dintre

MECIURI RESTANTE IN 
DIVIZIA A LA POPICE

In campionatul Diviziei A la 
popice s-au disputat partidele 
restante din etapa a VII-a :

FEMININ • Voința Constanța
— Gloria București 2169 — 2270
p d (scor individual 2—4). Gloria 
continuă să fie neînvinsă și con
duce în seria Sud. Cele mai bu
ne jucătoare au fost : Ana Pe
trescu — 417, de la învingătoare, 
respectiv Ana Gogoneață — 391. 
Metrom Brașov — Laromct Bucu
rești 2332 — 2438 (1—5). Bucu-
reștencele au jucat foarte bine, 
avînd în Elena Trandafir (443) șl 
Bălașa Tănase (431) cele mai pre
cise jucătoare. De la Metrom, o 
singură concurentă cu un punc
taj de peste 400 — Eva Nagy (404).

MASCULIN • Voința Cluj-Na
poca — Chimica Tîrnăvenl 4789
— 4641 (4—2). s-au remarcat Fo- 
dor (843) și, respectiv, Szasz (792). 
• Gloria București — C.F.R. 
Constanța 4881 — 4632 (5—1). For
mația constănțeană, care a furnizat 
în etapele precedente cîteva sur
prize, a fost învinsă acum la un 
scor categoric. Cele mal mari 
punctaje le-au obținut : Gh. Du
mitrescu (Gloria) — 855 șl Gh. 
Silvestru (C.F.R.) — 844.

VA FI MECIUL STEAUA 
AL DIVIZIEI A"

luptătorii noștri fruntași. Deose
bit de disputate se anunță, însă, 
confruntările pentru locurile 2 și 
3 pe care le vor asalta mai multe 
dintre finaliste.

Tot la Dinamo, dai' în sala de 
antrenament a secției de Lupte, 
se întîlnesc — astazi — alte 5 e- 
echipe de greco-romane : Vulturii 
Lugoj, Carpați Sinaia, Delta Tul
cea, S.C. Bacău și Progresul Bră
ila — dintre care una va retro
grada.

Turneele interserii ale Diviziei 
de lupte libere au loc la Bucu
rești și ia Brașov. Cel din Capi
tală va fi găzduit de sala Pro
gresul, competitoare fiind Vultu
rii Lugoj, Constructorul Hune
doara, Lemnarul Odorhei, C.S.M. 
Cluj-Napoca, Vulcan București, 
Progresul Brăila, Rapid și Pro
gresul București. Echipele care 
se vor clasa pe primele 4 locuri 
se califică pentru turneul final. 
La înTrecerile de la Brașov vor 
evolua Steaua, Hidrotehnica Con
stanța, Jiul Petrila, C.F.R. Timi
șoara, Mureșul și Constructorul 
Tg. Mureș, Steagul roșu și 
namo Brașov. Și din această 
rie primele 4 formații se 
număra printre finaliste.

După cum 
11 și 16 decei 
lor din Brașc 
turneu intern 
această comp 
nunțat parti 
Thorsten Koll 
koch din R.î

„TOP II

Iată 
zi al 
re de tenis, 
tocmită (ca 
Mihai Algiu) 
acumulate in 
interne, preci 
reprezentativei 
Lucia Rom ar 
riana Hadglu 
Trifu 1 629 p, 
1 567. p, 5.

cum a 
celor m

4 CANDIDATE LA TITLU ÎN NOUL CAMPIONAT DE POLO

Ținînd 
pate in 
3. Farul . ____ _____ ,__
că formația constănțeană a do
vedit și în alți ani că are capa
citatea de a se ’ ridica la valoa
rea redutabilei sale partenere de 
întrecere, apreciem că meciul 
dintre echipele respective poate 
constitui un derby al etapei a 
8-a a Diviziei A la baschet mas-

seama de locurile oeu- 
clasataent — 1. Steaua, 
— precum și de faptul

(Urmare din pag. 1)

noastră Dinamo, Voința, Rapid 
și Crișul emit pretenții justifi
cate pentru un loc pe podium 
— pe care o dorim desfășurată 
în limitele celui mai deplin 
fair-play, vom putea urmări, în 
cele două tururi programate în 
luna decembrie, o veritabilă în
trecere 
fruntași 
care va

Celor 
la buna

---------------------- PROGRAMUL TURULUI I ----------------------
Z decembrie : Voința Cluj-Napoca - Progresul București; C.N. ASE- 

Rapid București ; Crișul Oradea — Dinamo București.
6 decembrie : C.N. ASE — Dinamo ; Progresul — Crișul ; Rapid — 

Voința.
9 decembrie : Rapid - Progresul ; C.N. ASE - Crișul ; Voința - 

Dinamo.
13 decembrie : Crișul - Voința ; Progresul - C.N. ASE ; Dinamo - 
Rapid.

16 decembrie : Progresul — Dînamo ;
C.N. ASE.

Rapid Criși/1 ; Voința

Di-
se-
vor

1 353 p, 6. Can
7. Adriana C
8. Gabrida Sz 
dia Becheresc 
Jecu 886 p.
• Iatfl-inclas; 

lor românce | 
nală, stabilit 
10. Virginia R 
manov, 79, F 
Mariana Simla

,CUPA ROMÂNIEI" LA VOLFI (etap
• In etapa a VIII-a a „Cupei 

României* la volei sînt progra
mate următoarele partide : femi
nin : Dinamo — ’ Farul Constanța, 
Rapid — Universitatea Craiova 
(ambele duminică, în sala Giu- 
lești, de la ora 9), Universitatea 
București — C.S.U. Galați (sala 
Giulești, ora 12,30), Penicilina Iași
— Universitatea Timișoara, Olim
pia Oradea — Știința Bacău, Ma- 
ratex Baia Mare — Chimpex 
Constanța ; masculin : Calculato
rul — Steaua (sîmbătă, sala O- 
limpia, ora 13,30), Explorări Baia 
Mare — Universitatea Craiova, 
Tractorul Brașov — Silvania Șim- 
leu Silvaniei, Viitorul Bacău — 
Delta Tulcea, C.S.M. Suceava — 
Petrolul Ploiești. Partida Dînamo
— Politehnica Timișoara (m) 
va disputa la 17 decembrie.

— FARUL UN DERBY 
DE BASCHET?

se

culin, oferind perspectiva unei 
întreceri spectaculoase, de bun 
nivel tehnic.

Celelalte partide ale etapei : 
Rapid (locul 6 în clasament) — 
Dinamo (2), Universitatea Cluj- 
Napoca (4) — Politehnica C.S.Ș. 2 
București (11), Politehnica Iași 
(12) — C.S.U. Sibiu (10), C.S.U. 
Brașov (7) — Dinamo Oradea 
(8), C.S.U. Galați (9) — I.C.E.D. 
(5).

De mîine, în Capitală
CEA DE-A 43-a FINALĂ A CAMPIONATULUI 

NAȚIONAL MASCULIN DE ȘAH

• Datorită 
naționale în c 
unele echipe c 
partide rv : 
masculin : Uni 
— Silvania Ș.

au i
masculin : Uni 
— Silvania Ș. 
Silvania Ș. Silt 
21.XII, Dinamo 
mișoara la 17.: 
plorări B. Mar 
latorul — Exp 
19.XII, Dinamo 
la 14.X1I ; fem 
C.S.U. Galați = 
B. Mare — 
4.XII, Farul Că 
lina Iași la 7. 
dea — Univer 
ll.XII. Mai ur 
bilească data d 
tided Steaua — 
Cm).

€ între 3 ș: 
loc la Bucureșf 
trenorilor ecli 
de juniori.

Silvania Ș. Silt
21.XII, Dinamol
mișoara la 17.: 
plorări B. Mar
lato rul
19.XII, Dinamo
la 14.X1I ; fem 
C.S.U. Galați 
” MareB.
4.XII, Farul C<
lina Iași la 7.
dea
ll.XII. Mal

Univer

bilească data
tided Steaua
(m).

C Intre 3 ș:
loc la Bucuri
trenorilor
de juniori.

ectț

Si

a jucătorilor noștri
care șl-au depus candidatura pentru lotul olimpic, lot 
căpăta un contur mai precis la sfîrșitul acestei luni. 
102 jucători, antrenorilor și arbitrilor chemați să vegheze 
desfășurare a întrecerilor le urăm deplin succes !

LOTURILE ECHIPELOR PARTICIPANTE

ng 
kg 
kg 
kg
71 
m,

Rada 19, 1,82 m, TO
Sziics 19, 1,76 m, 70
Ileș 15, 1,78 m, 63

; Mihai
; Laszlo
; Zoltan .. ___ „
; Roberto Pantea 15, 1,79 m, 
kg ; Ludovic Hegyesy 21, 1,93
85 kg ; Vaslle Ungureanu 22, 

1,81 m, 79 kg. Antrenor : Nicolae 
Sujlnschi.

DINAMO BUCUREȘTI

Dinu Popescu 30 ani, 1,76 m, 76 
kg ; Adrian Nastasiu 26, 1,87 m, 
80 kg ; Viorel Rus 27, 1,85 m, 85 
kg ; Llvlu Răducanu 25, 1,83 m, 
78 kg ; Doru Spinu 24, 1,84 m, 
76 kg ; Mihai Tudor 21, 1,92 m, 
85 kg ; Adrian Munteanu 24, 1,83 
m, 75 kg ; George Gaiță 24, 1,84 
m, 78 kg ; Radu Mirea 25, 1,84 m, 
78 kg ; Șerban Popescu 21. 1,91 m, 
85 kg ; Eugen. lonescu 20, 1,84 m,
73 kg ; Dorel Clobănluc 19, 1,80 
m, 72 kg ; Dan Cristian 19, 1,83 
m, 76 kg ; Vlad Hagiu 16, 1,78 m, 
72 kg ; Cătălin Moiceanu 16, 1,79 
m, 74 kg ; Florin Ardeleanu 17,
1.84 m, 74 kg. Antrenor : Iuliu 
Capșa.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA

Stelian Scurel 31. 1,93 m, 82 
kg ; Ladislau Olpretean 23, 1,92 
m. 83 kg ; Claudlu Rusu 30, 1,81 
m, 81 kg ; Radu Rusu 27, 1,75 m,
74 kg ; Ladislau Sebdk 23, 1,81 m, 
83 kg ; Csongor Gyarfas 23, 1,82 
m, 80 kg j loan Pop 27, 1,79 m, 
»3 kg | Florin Dezmireanu 19, 
1,54 m, 78 kg ; Dorin Colceriu 20, 
1,76 m 70 kg ; Gyoray Kovacs 
22, 1,79 m, 80 kg ; Ladislau SziiCs 
22, 1,69 m, 74 kg ; Florin Ilea 18,
1.85 tn, 80 kg j Dorin Ilea 20, 
1,78 m. 79 kg : Iuliu Paulettl 18, 
1,78 m. 75 kg ; Mircea Barițchi 16, 
1,76 m, 57 kg i Bănos Knakai 19, 
1,84 m. 72 kg ; Ernest Olpretean 
20, 1,79 m. to kg. Antrenor : 
Areadie Sarkadi.

Vespe lo, 1,83 m, 76 kg ; Florin 
Teodor 2S, 1,81 m, 82 kg ; Badea 
Băjenaru 33, 1,72 m, 80 kg ; Răz- 
van Mustață 28, 1,77 m, 80 kg ;
Ion lonescu 16, 1,77 m, 71 kg ; 
Florin Stăniloiu 19, 1,83 m, 77
kg ; Cornel Ghlzdăreanu 19, 1,80 
m, 72 kg. Antrenor : Cornel Rusu.

CRIȘUL ORADEA -
CEA MAI TINĂRÂ ECHIPA

Ctteva dote statistice privind 
cele 6 echipe din grupa A :

— cea mai tinârâ echipă — 
Crișul Oradea (medie de vîrstă 
20.9 ani) : cea mai vîrstnlcâ — 
Progresul București (medie 24 ani)

— cel. mai inalte echipe — 
Dinamo (medie 1,838 m) șl Cri
șul (medie 1,829 m) 1 cea mai 
scundă - Voința (medie 1,807 m)

— mediile greutății jucătorilor : 
Progresul 80,7 kg ; Rapid 78,8 
kg ; C.N. ASE 77,7 kg ; Dinamo
77.5 kg ; Crișul 77,2 kg ; Voința
76.5 kg.

C.N. ase bucurești

Gheorghe Popescu 21, 1,86 m, 
80 kg ; Dan Bogdan 20, 1,82 m, 
78 kg ; Titus Chiriiă 20, 1,88 m, 
80 kg ; Cristian Păun 26, 1,78 m, 
80 kg ; Florin Tă Uriel 24, 1,78 m, 
76 kg ; Cornel Chlvăran 22, 1,78 
m, 75 kg ; Nicolae Andreescu 22,
1.79 m, 81 kg ; Marian Sterpu 18. 
1,78 m, 74 kg ; Llvlu Chirlță 18,
1.80 m, 75 kg ; Sorin Jlanu 17, 
1,80 m, 76 kg ; Șerban Angelescu 
21, 1,79 m, 78 kg ; Iuliu Ldrincz 
24, 1,80 m, 80 kg ; Ladislau Bone 
23, 1,78 m, 80 kg ; Viorel Șerban 
16, 1,80 m, 74 kg ; Cornel Chluaru 
21, 1,86 m, 81 kg ; Slobodan 
Gheorghevicl 24, 1,82 m, 78 kg ; 
Florin Mara 16, 1,82 m, 75 kg. 
Antrenor : Gheorghe Zamfirescu.

în sala Facultății de farmacie 
(fostă I.P.G.G.), din str. Aviator 
Vuia, începe mîine al 43-lea cam
pionat național masculin de 
șah. La actuala ediție a tra
diționalei competiții iau par
te următorii jucători (în ordi
nea coeficienților Elo — interna
țional) :

Mthai Ghindă — campionul ță
rii (Universitatea București), M.I. 
— Elo 2455, Mihai Șubă (Univer
sitatea București) M.M.I. — 2435, 
Victor Ciocâltea (I.T. București) 
M.M.I. — 2430, Valentin Stoica
(Universitatea București) M. I. — 
2430, Mircea Pavlov (I.T. Bucu
rești) M.I. 2410, Corvin Radovici 
(C.S.U. Brașov) M.I. — 2410, Emil 
Ungureanu (Medicina Timișoara), 
M.I. — 2405, Teodor C”-------
(I.T. București) 
Gheorghe Mititelu 
stanța) 
fanov 
M. — 
dicina 
Paul __________ _________
București) M — 2315, Ovidiu Foi
șor (Universitatea Iași) M — 2310, 
Sergiu Grfinberg (Universitatea 
București) M — 2300, Vaslle Geor
gescu (Universitatea București) 
M — 2260, Constantin lonescu 
(Universitatea București) M — 
2200.

(Media Elo a concursului este 
de 2364 p, ceea ce 11 situează pe

Ghițescu
M. I. 2400, 

(Farul Con- 
M — 2385, Parik Ște-
(Politehnica București) 

2360, Neboisa Ilijin (Me-
Timișoara) M — 2325,

Voiculescu — Locomotiva

de 2364 p, ceea ce ii situează 
treapta a 5-a în scara FIDE).

După cum se vede, turneul se

Rapid bucurești

Florin Slâvei M, 1.84 m, 83 kg ; 
Mihai Simion 20, 1,90 m, 81 kg ; 
Alexandru Petrescu 23, 1,97 m,
83 kg ■ tuliU Olac 30, 1,80 m,
82 kg ; iile slăvel 27, 1.78 m,
80 kg ; Gabriel Arsene 24, î.șj
m, 75 kg ; Adrian Schervan. M, 
1,88 m, 81 kg ; Iile Gheorghe 
23. 1,86 m, 83 kg ; Hortă Niță 20, 
1,84 m, 82 kg ț Dinu Nlno-lau 22, 
1,84 m, 79 kg ; Emu Tschiltsche 
21. 1,81 m, 77 kg ; Gheorghe Stoe- 
nescu 20, 1,86 m, 82 kg ; RăzVan 
Tufan 17, 1,76 m, 70 kg ; Mihai

CRIȘUL ORADEA

Radu Arabaglu 24, 1,87 m, 84 
kg ; Dorin Costrâș 20. 1,86 m, 
72 kg ; Emil Fărcuță 22, 1,84 m, 
78 kg ; Ivan Fejer 24, 1,66 m, 84 
kg ; Corilel Gordan 21, 1,86 m, 
82 kg ; Llvlu Garofeanu 25, 1,84 m, 
82 kg ; Ștefan Karaesony 17, 1,77 
m, 72 kg ; Csaba Kiss 24, 1,81 m,
78 kg ; Zoltan Orban 22, 1,85 m,
79 kg ; Petru naț 25, î.ea m, ao

PROGRESUL BUCUREȘTI

Bogdan Crețu 18, 1,84 m, 80 kg; 
Victor Stancu 27, 1,35 m, 87 kg ; 
Bogdan Goilov 25, 1,86 m, 86 kg ; 
Nicolae Găman 24, 1,83 m, 80 kg ; 
Alexandri’ Munteanu 30, 1,84 m, 
83 kg : Constantin Manea 26, 1,77 
ta, 86 kg ; Ion Gheorghe 25, 1,74 
m, 78 kg ; Mihai Popescu 33, 1,82 
m, 82 kg ; Dumitru Teodorescu 
K, 1,78 m. 80 kg ; Adrian lonescu 
26, 1,79 m, 74 kg ; Vladimir Mo- 
raru 32, 1,81 m, 84 kg ; vlorel 
Florinceseu 21, 1,75 m, 73 kg ; 
Emil Tătar 17, 1,80 m, 78 kg ; 
Victor Boga 22, 1,78 m, 78 kg ; 
Aristide Mfidescu 17, 1,84 m, 72 
kg ; Bogdan Antoniu 17, 1,92 m, 
83 kg. Antrenor : Alexandru
Szabo.

CAMPIOANELE
EDIȚIILOR PRECEDENTE

1946-1951 : I.L.S.A. 
1952—1956 : C.C.A.
1957-1971 : Dinamo 
1972 : Rapid București ; 
1974 ! Dinamo București ; ....
1977 • Rapid București; 1978-1979: 
Dinamo București.

Timișâora 
București 
București

I 
J

. i 
1973— 
1975—

LOTUL ARBITRILOR 
REPUBLICANI

Rolf Schilha, Nicolae Nlcolaes- 
cu, Alexandru Bădiță, Ștefan 
Mihai, Dan Paraschivescu, Valen
tin Medianu (București), Radu 
Timoc, Vasîle Burdea, Radu Ni- 
chita (Cluj-Napoca), Ștefan 
Karacsony (O adea).

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 1 DECEMBRIE 1 

In cuprinsul emisiunii „De Ia 
la A la infinit" ; „Cupa In- 
tervlziunil" la gimnastică ar
tistică (transmisiune de la Mle- 
lec ; comentator — Sorin Sat- 
marl) ; Călărie : Campionate
le europene de sărituri de la 
Rotterdam (comentator — Fe
lix Țopescu) ; Fotbal interna
țional, secvențe dta Cupa 
U.E.F.A., selectate șl comenta
te de Cornel Pumnea.

DUMINICA 2 DECEMBRIE, 
ora 15 : Fotbal, F. C. Bala 
Mare — F. C. Argeș (transml-, 
slune directă a reprizei a II-a; 
comentator — Cornel Pum
nea) ; ora 15,50 : „Sah“, ru
brică realizată și prezentată 
de maestra internațională Eli- 
sabeta Pollhronlade ; ora 16 : 
Rugby, Franța — România 
(transmisiune directă de la 
Montauban ; comentator — 
Dumitru Tănăsescu); ora 19,20 
(programul II) : '
sport", emisiune 
Tănăsescu.

MIERCURI 5 
ora 14 : Fotbal, 
—Universitatea Craiova (trans
misiune directă de la Pitești ; 
comentator — Sorin Satmari).

anunță echilibrat și deosebit de 
interesant. Cu excepția lui Flo
rin Gheorghiu (aflat după cum 
se știe la un mare turneu Inter
național ce se desfășoară la Bue
nos Aires), concursul reunește — 
aproape fără excepție — pe cei 
mai buni jucători ai țării. Con
form coeficienților Elo, drept fa
vorit principal se anunță dețină
torul titlului, Mihai Ghindă. Un 
calcul al probabilităților (efectuat 
de prof. Gh. Candea, directorul 
Clubului central de șah) arată 
că Ghindă ar trebui să realizeze 
ta acest turneu 9’/, p, iar princi
palii săi contracandidat! la supre
mație, Șubă, Ciocâltea șl Stoica, 
9 p. Conform acelulaș calcul, ca
re nl se pare foarte interesant, 
Pavlov, Radovici, Ungureanu și 
Ghițescu stat creditați cu 8*/i p. 
Dar să nu uităm că foarte ade
sea jucătorii nu au fost de acord 
cu... pronosticul computerului șl 
au reușit să-1 infirme. Ceea ce 
socotim că sînt capabili ștefanov 
(autorul unor excelente rezultate 
In ultima vreme), Griinberg, ca 
șl debutanțll In finală, Foișor și 
lonescu.

Mîine dimineață, la ora 10, va 
avea loc ședința tehnică șl trage
rea la sorți, urmlnd ca de la 
ora 14,45 să fie puse în mișcare 
ceasurile de control la prima 
rundă. (V. Ch.)

Duminică dimineața 
în sala I.S.B.

GALĂ INTERNAȚIONALA 
DE BOX

Duminică dimineața, de la ora 
10, ta sala I.S.B. va avea loc 
gala de box organizată de Clubul 
Sportiv Școlar Energia Bucu
rești, ta care se vor lntîlnl e- 
chipele de juniori ale clubului 
școlar bucureștean și reprezen
tativa similară a voievodatului 
Cracovia (Polonia).

REZULTATE

„Telerama 
de Dumitru

DECEMBRIE, 
F. C. Argeș

Acum, cînd privim rezultatele 
înregistrate în reuniunea desfă
șurată joi după-amiază, trebuie 
să spunem că ele pot fi apreciate 
ca normale, cîștigătorii (deși pa
riul ausjrlac pornea 
inițială — 60 737 — ce 
„influența" evoluțiile 
curenți) recrutîndu-se 
cailor recomandați de . 
țele lor anterioare. Dacă printre 
acești prim sosiți nu s-au numă
rat și Ratafia (instalată mare fa
vorită de public, dar inexisten
tă (I) (în cursă), Dirijor (G. Tă- 
nase se dovedește în continuare 
„neinsplrat" cu acest derbyst) sau 
Polux (victima unui lung galop 
luat imediat după darea plecării), 
in locul lor au cîștigat 
șansă imediată. Salata, 
(ambele mînate cu multă

cu o miză 
ar fi putut 
unor oon- 
din rîndul 
performan-

cal cu 
Arenda 
convln-

BASCHET.1 
ora 16,30 : 
(A, m), ora 
rul Constări

BOX. Sala 
zei) ora 18 : 
— Metalul I
la.

LUPTE 
Sala Dinami
16.30 : turne 
ziel A.

LUPTE Lj 
greșul, de 1. 
turneu inter: 

POPICE : 
la ora 9 și 
național „Ci 
individuală).

RUGBY. ’1 
lulu’ ora 1 

Rof^»- Steai
’flWS DE 

rora, ora 1 
rești — Uni 
n (A, m) ; ; 
nul Republi 
tehnica Bu< 
Buzău (A, f 
Slatina—Vota 
Politehnica 1 
torul Brașoi 
Progresul, o 
Progresul B 
Arad I (A.

VOLEi. S
13.30 : Calcu 
(A, m.).

DU

BASCHET, 
ora 9,30 : I 
(A, m), ori 
Farul Constt

BOX. Sala 
gală Interna' 
Iar Energia 
lecțlonata v 
covla (junto

FOTBAL. 8 
cil, ora 14 : 
țese — Jiul 
A), ora 12 : 
țese — Jiul 
ori) ; Stadioi 
Metalul — R 
dria (Div. £

NOR]
gere de D. Toc 
Vigu, ultimul 
aplomb de inc 
terii spectaculc 
purtat Sibila ( 
tunci cînd este 
tat“ de cofiNUții 
dovedește greu 
ducel (surprinzi 
data aceasta), 
REZULTATE TI 
1. Sibila (M. 
1:36,1, 2. Teneb: 
dinea 321. Curs; 
Iar (Gv. Solea 
Riguros. Simpli 
event 10. Curss 
ta (D. Toduță) 
lonat, 3. Garde 
dinea 19, event 
616. Cursa a 
Tănase) rec. 1



ENIS
LA INTER- 
NDOOR“

scris, între 
ala sporturi- 

gazda unul 
de tenis. La 
l-au mal a- 

tenismanli 
eter Phann- 
lania.

•ININ)

rsamentul la 
: 10 jucătoa- 
1 a fost în- 
cel de tog. 
a punctelor 

competițiile 
la meciurile 
aționale : 1. 
0 p, 2. Ma- 
j, 3. Elena 
■rina Brăștln 

Romanov 
ilriac 1 312 p, 
loglu 1133 p, 
41 p, 9. Na- 
p, 10. Elena

I teR’smane- 
,ă lntemațlo- 
>m,puter : loc 
8. Lucia Ro- 

Mihai, 113.

/lll-a)
turnee lnter- 
nt angajate 
3, o serie de 
^programate : 
.tea Craiova 
lie! la 5.XII., 
— Dinamo la 
>litehnica Ti- 
teaua — Ex- 
L2.XII, Calcu-

B. Mare la 
•cTia Tul cea
Dinamo <4'— 

XII, Maratex 
a Bacău la 
ța — Penici- 
OLimpia Ora- 
i Craiova la 
i să se sta
tutare a păr
ătorul Brașov

lecembrie are 
îsfătulrea an- 
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STA VILĂ FERMĂ ACTELOR NESPORTIVE

ULTIMELE VESTI DE LA DIVIZIONARELE A
• CHIMIA RM. VÎLCEA 

are un singur jucător indispo
nibil în lot — C. Nicolae. A 
DINAMO nu l-a putut recu
pera pe Glonț (entorsă). Posi
bilă reintrarea lui Dinu. • 
Arbitri : O. Anderco (Satu 
Mare) — V. Ciocîlteu (Craiova). 
Gh. Ene (Buzău).

• S. C. BACĂU nu-1 va pu
tea utiliza nici în acest meci 
pe C. Solomon, accidentat • 
„U“ CLUJ-NAPOCA va folosi, 
probabil, formația care a evo
luat la Galați • Arbitri : Gh. 
Dragomir — R. Stîncan, C. Io- 
nescu (toți din București).

• POLITEHNICA IAȘI va
alinia, se pare, aceeași echipă 
ca în etapa trecută • A.S.A. 
TG. MUREȘ are tot...................
Pîslaru nu va juca, 
tru că mai are o 
pendare o Arbitri : 
lescu — I. Vasile . 
București), FI. Cenea (Caracal).

• La UNIVERSITATEA Cra
iova este indisponibil Beideanu 
și incertă folosirea lui Geolgău 
• La C. S. TÎRGOVIȘTE, 
Kallo e refăcut, dar nu vor 
juca Pitaru, Coman, Tătaru. O 
Arbitri : I. Rus (Tg. Mureș) — 
M. Fediuc (Suceava), C. Manea 
(Fetești).
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA îl va folosi în continuare 
pe Volaru fundaș central (ală
turi de Păltinișan), întrucît Me
hedinții nu s-a mai prezentat 
de joi la antrenamente • 
F.C.M. GALAȚI va alinia o 
formulă de echipă fără Con- 
stantinescu și Oană- ambii ne- 
refăcuti • Arbitri : T. Bala- 
novici — V. lanul (ambii din 
Iași), C. Nițu (Tr. Măgurele).

• OLIMPIA încercă să-l re
cupereze pe Marcu. In rest, tot 
lotul e apt de joc • F, C.

lotul valid, 
însă, pen- 

etapă sus-
C. Bărbu- 

(ambii din

SCORNICEȘTI nu anunță in
disponibilități în echipa de 
bază • Arbitri : Fr. Coloși — 
C. Jurja (ambii din București). 
I. Crăciunescu (Rm, Vîlcea).

• F. C. BAIA MARE. în 
continuare, indisponibil Koller
• F. C. ARGEȘ are o singură 
problemă de formație : funda
șul Zamfir, accidentat. • Arbi
tri : V. Tătar (Hunedoara) — 
M. Salomir (Cluj-Napoca), M. 
Abramiuc (Suceava).

• GLORIA BUZĂU 
reintrarea lui Toma și 
Pe dreapta va evolua, 
bil, Stanciu, iar ca vîrf, Stan
• STEAUA nu are problem» 
de lot ; va folosi formația din 
derbyul cu Universitatea Cra
iova • Arbitri ; V. Topan — 
M. Adam (ambii din Cluj-Na
poca), FI. Tăbîrcă (Rm. Vîlcea).

anunță 
Simion. 
proba-

• SPORTUL STUDENȚESC 
contează pe întregul efectiv, 
minus Cătoi, care mai e sus
pendat o etapă. • JIUL PE
TROȘANI nu va schimba, pro
babil, echipa care a opus o 
frumoasă rezistență la Baia 
Mare • Arbitri : Gh. Ispas — 
C. Ghilă (ambii din Constanța), 
Al. Mustățea (Pitești).

DUMINICĂ, IN divizia b

Șl INDISCIPLINEI PE STADIOANELE NOASTRE!

Ia Floreasca, 
d — Dinamo 
Steaua — Fa-

A. , m).
B. (Str. Ber- 
tpa F.R. Boxu

“ ~ Brăi-B.C.

ICO-ROMANE.
! ta ora 10 și 
Inal al Dlvi-

,E. Sala Pro- 
a 10 și 16,30 : 
al Diviziei A.

ia Voin(a, de 
turneul inter- 

larpați" (proba

i Parcul Copi- 
R. C. Grlvlța 
Cupa ’’ ” dl.). 
ISA. S .4 Au-
A.S.A. Bucu- 

dtatea Craiova 
de la Stadio- 

ora 17 : Poli- 
ștl — Gloria 
ora 19 : C.S.S. 
Buzău (A. f.), 
irești — Trac-
(A, m), Sala 

9 și ora 17 : 
rești — C. S.

Oiimpia, ora
■rul i— Steaua

N1CA

da Floreasca, 
Id — Dinamo 
ll : Steaua — 
i (A, m.).
.S.B., ora 10 : 
îală C.S. Șco- 
îcureștl — Se- 
vodatulul Cra-

dionul Republi- 
Sportul studen- 
Petroșanl (Div. 
Sportul studen- 
■etroșanl (junl- 
Hetalul, ora 11: 
mentul Alexan- 
; Stadion Pro-

greșul, 11 : Progresul-
Vulcan — Chimia Tr. Măgure
le (Div. B), Stadionul Giulești, 
ora 11 : C. F. Luceafărul — 
Carpați Mîrșa (Div. B), Teren 
FI. roșie, ora 11 : Flacăra 
roșie — Danubiana (Div. CJ, 
Teren Voința, ora 11 : Voința 

~ F. Luceafărul (Div. C), 
I.C.S.I.M., ora 11 : 

I.C.S.I.M. — Electronica (Div. 
C), Teren Abatorul, ora 11 : 
Abatorul — FEROM Urzlcenl 
(Div. C), Teren Triumf, ora 
11 : Automecanica — Auto
matica (Div. C), Teren Sirena, 
ora 11 : Sirena — T.M.B. 
(Div. C), Teren Laromet, ora 
11 : Tehnometai — Dunărea 
Călărași (Div. C).

LUPTE GRECO-ROMANE. 
Sala Dinamo, ora 9,30 : tur
neul final al Diviziei A.

LUPTE LIBERE. Sala Pro
gresul, de Ia ora 9,30 : turneu 
interserii al Diviziei A.

POLO. Bazinul Floreasca, 
ora 11 : C.N. ASE — Rapid 
(Div. A).

POPICE. Arena Voința, ora
8.30 : „Cupa Carpați" (proba 
de perechi mixte).

TENIS DE MASĂ. Sala Au
rora, ora 9 : A.S.A. București 
— Universitatea Craiova II 
(A, m.) ; Sala de la Stadio
nul Republicii, 
tehnica 
Buzău 
tehnica 
Brașov , ,
Slatina—Voința Buzău (A, f.); 
Sala Progresul, ora 9 : Pro
gresul București — C. S. Arad 
H (A, f. returul luni ora 9).

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 9 t Dinamo — Farul Con
stanța, Rapid — Universitatea 
Craiova (A, f.), Rapid—C.S.U. 
Galați (T. m.), Universitatea — 
C.S.U. Galați (A, 1.) ; Sala 
Steaua, ora 10 : Steaua II — 
Relonul Săvlneștl (T, m.) ;
Sala Progresul, ora 13 : Pro
gresul — SARO Tîrgoviște 
(T, m.) ; Sala Electra, ora
9.30 : Electra — Metalul Su
ceava (T, m.) ; Sala Flacăra 
roșie, ora 10 : C.P.B. 
cla Pitești (T, f.).

— C. 
Teren

. ora 9 : Poli-
București — Gloria 

(A, f.), ora 11 : Poli- 
Bucureștl — Tractorul 
(A, m.), ora 11 : C.S.S.

1ALE
tă) șl, respectiv, 
ondus cu mult 
ivul Oană. Vic- 
se au mal re- 

Ștefănescu, a- 
mai puțin „aju- 

hSiidlcapului, se 
de învins), Hai- 
or de docil (!) de 
tăvilar șl Fanon. 
INICE : Cursa 1: 
ștefănescu) rec. 
>s. Simplu 3, or- 
a 2-a : 1. Stăvi

li rec. 1:37,0, 2.
2,50, ordinea 7, 
a 3-a : 1. Sala- 
!C. 1:35,4, 2. Ja- 
. Simplu 3, or- 
1, ordinea triplă 

1. Halducel (G.
,4, 2. Horoscop,

5, ordinea S3, 
cîștigător 192, 
Cursa a S-a : 
rec. 1:30,7, 2. 
ordinea 27, e-

1. Arenda

3. Fundy. Simplu 
event 15, triplu 
ordinea triplă 160.
1. Vigu (I. Oană) 
Surduc. Simplu 5, 
vent 28. Cursa a 6-a :
(D. Todută) rec. 1:32,2, 2. Juvenil, 
3. Indian. Simplu 9, ordinea 35, 
event 75, ordinea triplă 1073. 
Cursa a 7-a : 1. Fanon (M. Dumi
tru) rec. 1:35,5, 2. Incaș. Simplu 
3, ordinea 5, event 24, triplu ctști- 
gător 1 534, ordinea triplă 75. 
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de 97 772 lei și a fost cîștigat 
(50 la sută) de 10 tichete cu 17 
combinații a 2 875 lei fiecare. Re
port : 48 897. (Rezultat provizo
riu). Retrageri : Coltana.

Gh. ALEXANDRESCU

SERIA I : Tractorul Brașov — 
Viitorul Vaslui : M. Axente (A- 
radj, Nitramonia Făgăraș — 
nergia Gh. Gheorghlu-Dej : 
Stănescu (Iași), F. C. Brăila 
C. S. Botoșani : G. Avram 
Neamț), Viitorul Gheorgheni 
I.CJ.M. Brașov : I. Roman (Si
ghet), Delta Tulcea — Minerul 
Gura Humorului : M. Moraru 
(Ploiești), F.C. Constanța — Pro
gresul Brăila : M. Buzea (Bucu
rești), Cimentul Medgidia — Mus
celul Cimpulung : R. Matei
(București), F.C.M. Brașov — 
C.S.M. Suceava : D. Ologeanu 
(Arad), Unirea Focșani — Portul 
Constanta : I. Dima (Sighișoara).

SERIA A n-a : Pandurii Tg. 
Jiu — Rapid București : S. Dră- 
gulici (Drobeta Tr. Severin), Ol
tul Slatina — Poiana Cîmpina : 
P. Silvestru (Focșani), Metalul 
București — Rulmentul Alexan
dria : F. Kafka (Reșița), Șoimii 
Sibiu — Autobuzul București : I. 
Mărgescu (Pitești), Petrolul Plo
iești — F.C.M. Giurgiu : C. Vla- 
se (Craiova), Progresul-Vulcan 
București — Chimia Tr. Măgure
le : I. Buciuman (Timișoara), Fla
căra Automecanica Moreni — Me
canică fină București : P. Căpriță 
(Brăila), Gaz metan Mediaș — 
Chimica Tirnăveni : C. ~ " 
(Hunedoara), Luceafărul 
rești — Carpați Mîrșa : M. 
lescu (București).

SERIA A Iii-a : 
șoara — Unirea Alba Iulia : 
Donciu (Caracal), F.C.M. Reșița
— F.C. Bihor Oradea : I. Pop 
(București), Ind. sîrmei C. Turzii
— Minerul Cavnic : M. Constan- 
tinescu (București), Strungul A- 
rad — Someșul Satu Mare : N. 
Georgescu (București), Dacia O- 
răștle — Minerul Anina : G. Du- 
mitrașcu (Constanța), Aurul Brad
— U.T. Arad : Gh. Retezan 
(București), C.F.R. Cluj-Napoca— 
Minerul Moldova Nouă : Z. Cza- 
var (Odorhei), înfrățirea Oradea
— Gloria Bistrița : I. Bonini 
(București), Corvlnul Hunedoara
— Metalurgistul Cugir : I. Pllschi 
(București).

E- 
M.

(P.

D.

U.M.

Rațiu 
BUCd-
N1CU-

Timi-
G.

CLASAMENTUL TURULUI
1. F. C. ARGEȘ 17 9 7 1 31- 8 25
2. Steaua 17 9 4 4 45-16 22
3. A.S.A. Tg. Mure? 17 7 8 2 29-18 22
4. „U- Cluj-Nap. 17 9 4 4 26-18 22
5. F.C.M. Galați 17 8 5 4 26-21 21
6. Polit. lași 17 7 6 4 30-20 20
7. Sportul stud. 17 8 3 6 36-18 19
8. Univ. Craiova 17 7 5 5 33-15 19
9. S.C. Bacău 17 8 3 6 22-21 19

10. Dinamo 17 6 3 8 19-17 15
11. »,Poli* Timișoara 17 5 5 7 17-19 ÎS
12. Olimpia 17 5 4 8 17-25 14
13. F. C. Baia Mare 17 6 2 9 30-40 14
14. C. S. Tîrgoviște 17 5 3 9 20-27 13
15. Jiul 17 6 1 10 22-35 13
16. Gloria 17 5 3 9 22-37 13
17. Chimia 17 5 3 9 18-43 13
18. F. C. Scornicești 17 3 1 13 11-56 7

în numărul de ieri al ziarului nostru, am 
publicat o serie de sancțiuni hotărîte de Co
misia de disciplină șt competiții a F.R. Fotbal, 
în urma unor grave abateri disciplinare înre
gistrate la meciuri din campionatul Diviziilor A 
și B. Reamintim, este vorba de suspendarea te
renurilor echipelor Chimia Km. Vîlcea (2 eta
pe, dar clubul vilcean a depus un apel, nejude
cat încă), Portul Constanța (3 etape) și Autobuzul 
București (1 etapă), ca urmare a faptului că 
cluburile și asociațiile respective n-au luat mă
surile organizatorice cuvenite la meciurile cu 
F. C. Argeș, F.C.M. Brașov și Petrolul Ploiești, 
ceea ce a dus la manifestări nesportive și de
zordini, provocate de unii spectatori, culminînd 
cu aruncarea de sticle și diverse alte obiecte in 
teren. De asemenea, au fost dictate sancțiuni și 
unor antrenori și jucători care au avut atitudini 
nesportive.

Fără îndoială, măsurile luate sînt juste și' — 
mai ales — oportune și necesare, deoarece în 
ultimul timp asistăm, din păcate, la o proliferare 
a abaterilor disciplinare de tot felul pe stadioa
nele noastre. SLĂBICIUNILE 1N MUNCA EDU
CATIVA DESFĂȘURATA LA CLUBURILE ȘI 
SECȚIILE DE FOTBAL duc la manifestări ne
gative atit în teren, din partea jucătorilor, cît și 
în afara lui (antrenori, conducători 
precum și la atitudini nesportive 
dintre spectatori, cum a fost cazul 
ultima parte a sezonului.

Un indicator obiectiv al situației __  .
din echipele de Divizia A îl constituie, fără în
doială, numărul de cartonașe acordate. Din a- 
cest punct de vedere, situația turului actualei 
ediții este sensibil înrăutățită față de turul edi
ției trecute. Astfel, în această toamnă, s-au a- 
cordat 16 cartonașe roșii (față de numai 7 în 
turul ediției anterioare) și 277 cartonașe galbene 
(față de 256). Semnificativ este și faptul că nu
mărul total al jucătorilor divizionari A care au 
primit cartonașe galbene în acest tur (indiferent 
de numărul de cartonașe primite) este mai mare 
decît cel al jucătorilor sancționați în acest mod 
în toamna trecută : 156 față de 136.

în aceste condiții se pune o întrebare firească : 
dacă în această toamnă cifrele indică o certă în
răutățire a stării disciplinare în teren, la ce ne 
putem aștepta în returul campionatului ? —
cînd, de regulă, lupta pentru locurile fruntașe, 
ca și cea pentru evitarea retrogradării se înăs
prește, cînd meciurile capătă un mai pronunțat 
caracter decisiv, cînd multe din partidele unei 
etape au implicații directe și imediate în stabi
lirea locurilor vizate în clasament și cînd — pe 
de o parte din cauza mizei partidelor, pe de 
alta din cauza oboselii acumulate — jucătorii 
devin mai nervoși. Statistica ultimelor campio
nate dovedește că, în retur, numărul de carto
nașe este totdeauna mai mare decît în tur. Or, 
dacă Divizia A abordează returul de la cote de 
indisciplină de-a dreptul îngrijorătoare, evident 
mai mari decît anul trecut, rezultă că pentru a 
preveni manifestările de nesportivitate, duritate 
și chiar violență, în sezonul de primăvară, CLU
BURILE, SECȚIILE DE FOTBAL, FEDERAȚIA 
trebuie să-și mărească atenția față de acest as
pect, SA ACȚIONEZE MULT MAI FERM DE
CÎT PÎNA ACUM, să-șl conjuge eforturile pen-

de echipe), 
ale unora 
mai ales în

disciplinare

Miine, in Divizia C

nc-tru stîrpirea manifestărilor de indisciplină și 
sportivitate de tot felul.

În mod deosebit, trebuie să atragă atenția 
tuația unor echipe „fruntașe'* în clasamentele 
disciplinei turului. Cel mai mare număr de 
cători sancționați cu cartonașe îl au : Jiul (11), 
Chimia, Gloria, Olimpia, Universitatea Craiova 
și Steaua (cite 10). într-un alt clasament, cel al 
numărului total de cartonașe primite de o echipă 
în tur, ordinea este următoarea : Jiul 26. C.S. 
Tîrgoviște 19, S.C. Bacău, Gloria Buzău, Sportul 
studențesc și Steaua cite 17.

După cum se știe, în acest campionat s-a luat 
măsura ca un jucător să nu mai fie suspendat 
pe o etapă după primirea a trei cartonașe gal
bene, ci să fie suspendat (2 etape) după 6 ase
menea avertismente. Cifrele turului arată însă 
că această măsură n-a dat rezultate bune, ci 
dimpotrivă 1 Probabil că perspectiva mai înde
părtată a unei suspendări a avut, în mintea ju
cătorilor, efecte negative. Oricum, faptul că 
unui fotbalist i se permite să primească 5 car
tonașe galbene, fără a primi și sancțiunea sus
pendării, aceasta venind abia la al 6-lea, pare 
mai curînd un act de tolerare a indisciplinei, 
decit de reprimare a acesteia. în această pri
vință, este bine să reținem că U.E.F.A. și 
F.I.F.A. au cu totul altă optică : aceste foruri 
internaționale aplică, în competițiile desfășurate 
sub egida lor, suspendarea jucătorului care a 
primit numai două cartonașe galbene !

Fără îndoială, se poate face o legătură logică 
între situația disciplinară din campionatul nostru 
și faptul că cele 4 echipe care ne-au reprezentat 
în acest sezon în cupele europene au primit, în 
primele două tururi, patru cartonașe roșii și 8 
galbene, Ia acestea adăugîndu-se alte două, in 
turul III, primite de Universitatea Craiova la 
Monchengladbach. Este o dovadă elocventă că 
atitudinile nesportive ale jucătorilor (ca și cele 
ale spectatorilor) aduc prejudicii directe și indi
recte atit echipelor respective cît și reprezentării 
generale a fotbalului românesc pe plan interna
țional.

Se impune ca jucătorii să înceteze cu protes
tele, gesticulările care incită publicul, obstruc
țiile, intrările dure și alte abateri de acest gen, 
după cum și arbitrii noștri trebuie să conducă, 
în întîlnirile de campionat, în nota generală dc 
exigență față de sportivitate aplicată în meciuri 
internaționale nu numai de „cavaleri ai fluieru
lui" din alte țări, ci chiar de arbitrii români cînd 
conduc peste hotare.

Este, de asemenea, nevoie de o maximă grijă 
și răspundere a cluburilor și secțiilor de fotbal, 
atit pentru educarea jucătorilor și. reprimarea 
tendințelor acestora către nesportivitate și joc 
dur, cît și pentru luarea tuturor măsurilor de 
ordine în organizarea și desfășurarea meciurilor, 
după cum la fel de imperios se cere ca FEDE
RAȚIA ROMANA DE FOTBAL SA IA ATITU
DINE FERMA, INTOLERANTA ȘI IMPARȚIA
LA ÎN TOATE CAZURILE DE COMITERE A 
ACTELOR DE INDISCIPLINĂ ȘI DEZORDINE, 
sancționîndu-le prompt și pilduitor, in spiritul 
regulamentelor sale, care îi dau îndestulător a- 
ceste drepturi, ca și posibilități concrete.

si- 
în- 
ju-

Radu URZICEANU

DIN PARTEA FEDERAȚIEI

ULTIMA ETAPA A TURULUI
Miine în Divizia C este progra

mată ultima etapă a turului. In 
marea majoritate a celor 12 se
rii, actualele fruntașe nu mal pot 
pierde, practic, șefia de toamnă, 
cu toate că numai patru dintre 
-lideri au un avantaj de peste 2 
puncte (C.S.M. Borzești — seria a 
n-a — 3 p, I.M.U. Medgidia — 
IV — 3 p, Victoria Cărei — X
— 4 p și Metalul Aiud — XI — 
3 p). Doar în seria „bucureștea- 
nă“, a V-a, poate fi detronat li
derul în această cea de a XV-a 
etapă. Este vorba de Dunărea 
Călărași (20 p) care joacă la 
București, cu Tehnometai — lo
cul 4, Iar principalul pretendent 
la primul loc. Sirena București 
(19 p), are meci acasă cu T.M.B.
— locul 10.

că nu 
de pe

• Este interesant faptul 
mal puțin de 7 echipe 
locurile I din serii au cite 20 de 
puncte : Ceahlăul P. Neamț,
C.S.U. Galați, Dunărea Galați, 
ROVA Roșiori, Dierna Orșova, 
C.F.R. Timișoara și Construcții 
Cluj-Napoca; în continuare I.M.U. 
Medgidia și Oltul SI. Gheorghe 
— cite 21 p, C.S.M. Borzești șl 
Metalul Alud — cite 22, iar prin
cipala performeră a turului, Vic
toria Cărei, 23 p.

• In ultimele etape o frumoasă 
comportare au avut, printre al
te echipe, Avîntul Frasin și Pe
trolul videle, care au urcat pe 
locurile secunde ale seriilor I și, 
respectiv, a Vl-a. S-au redresat, 
In majoritatea cazurilor, șl cele 
12 foste divizionare B, care, cu 
excepția a trei dintre ele (Chi
mia Brazi, Victoria Călan și Vic
toria Tecuci), se află în prima 
jumătate a clasamentelor, Iar 
unele, cum sînt Ceahlăul P. 
Neamț, C.F.R. Timișoara, Oltul 
Sf. Gheorghe, Minerul Deva, Con
structorul Iași șl CJ.L. Sighet 
ocupă locurile 1—3.
• In turul campionatului, noile 

promovate n-au reușit să se im
pună, aproape în toate seriile ele 
dețin ultimele locuri in clasa
mente.
• Această ultimă etapă progra

mează o serie de jocuri atracti
ve între echipele din fruntea cla
samentelor. Astfel, adevărate der- 
Vy-url au loc în seriile I (Avin- 
tul T.C.M.M. Frasin—Foresta Făl
ticeni), a n-a (C.S.M. Borzești — 
C.F.R. Pașcani), a IV-a (Marina 
Mangalia — I.M.U. Medgidia), a 
Vn-a (Minerul Motru — Dierna 
Orșova) și a iX-a (Construcții 
Electrometal Cluj-Napoca — C.F.R.

T. RĂBȘAN

ROMANE DE FOTBAL
în legătură cu memoriul pri

mit în cursul zilei de 30 no
iembrie a.c. din partea Clubu
lui Chimia Km, Vîlcea privitor 
la sancțiunile hotărîte de co
misia de disciplină și date pu
blicității, fără să fi fost anali
zate în prealabil de Comisia de 
Apel și de conducerea Federa
ției, s-a hotărit ca apelul clu
bului să fie analizat de Comi
sia de Apel și Biroul federal, 
pentru a se lua hotărîrea co
respunzătoare. în aceeași șe
dință vor fi analizate și cele
lalte abateri săvîrșite în ulti
mul timp pe terenurile dc joc.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

PREMII ATRACTIVE, ȘANSE MULTIPLE DE A CIȘTIGA!
UUbECEMBRIE’79

tragere excepțională

I0IO
• Autoturisme „Dacia 1 300" și „Skoda 120 L“ 

• 50.000, 25.000, 10.000' lei etc. • Excursii pe ruta 
R. P. Ungară — R.S. Cehoslovacă — R. D. Germană 
— Austria sau în R. P. Polonă.

CINCI EXTRAGERI iN DOUĂ FAZE CU UN TOTAL 
DE 42 NUMERE I

BILETELE DE 15 LEI VARIANTA PARTICIPĂ LA TOA- 
EXTRAGERILE I
Agențiile Loto-Pronosport continuă vinzarea pînă

(uni 3 decembrie.
CONSULTAȚI PROSPECTUL TRAGERII Șl JUCAȚI 

DIN VREME NUMERELE PREFERATE I

NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO DIN 30 

NOIEMBRIE 1979
EXTRAGEREA I : 85 62 89 

80 51 3 43 28 77.
EXTRAGEREA A Il-a : 37 4 

38 47 70 53 32
Fond total 

1.010.327 lei, din 
report la cat. I.
CIȘTIGUR1LE TRAGERII LOTO 2 

DIN 25 NOIEMBRIE 1973
Categoria 1 : 2 variante 25”'o “ 

Autoturisme „Dacia 1300“ ; cate
goria 2 : 8 variante 25% a 5.274 
lei ; categoria 3 : 20,75 a 2.033 lei; 
categoria 4 : 78,50 a 537 lei ; ca
tegoria 5 : 272 a 200 lei ; catego
ria 6 : 1.681 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 15.915 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ au 

fost cîștigate de : STEFAN GRA- 
MADA din Constanța și respectiv 
IOLANDA KISS 
Maramureș.
CINE JOACA

POATE
• Agențiile

31 29.
de cîștiguri : 

care 299 841 lei

din Baia Sprie —

TE

ASTAZI, MIINE 
CIȘTIGA...

_ ,.=__r___ Loto-Pronosport
continuă numai astăzi vinzarea 
biletelor pentru prima tragere 
Loto 2 din această lună, care_ va 
avea loc miine 2 
la ora 16,30, in 
sportiv Progresul 
str. dr. Staicovici 
rele ciștigătoare 
zate și radiodifuzate

CATE ASTĂZI — MAI MULTE 
ȘANSE DE SUCCES LA TRAGE
REA DE MIINE !

decembrie a.c., 
sala 
din
nr.
vor

clubului 
București, 

42 (nume- 
fi televi- 

.___________  în cursul
serii). MAI MULTE BILETE JU- ___ — . „ a i n.vTTT ’rr



IOTUL OLIMPIC DE HOCHEI A ÎNVINS DINAMO, ÎNVINGĂTOARE CAMPIONI BALCANICI LA HALTERE
SELECȚIONATA DE TINERET CU 8-2

Pe drumul la capătul căruia se 
află participarea la Jocurile O- 
llmpice de la Lake Placid, lotul 
nostru reprezentativ a încheiat 
ieri după-amiază o altă etapă de 
muncă. Verificarea roadelor pre
gătirilor efectuate timp de aproa
pe o lună de zile s-a făcut ta 
compania echipei- reprezentative 
de tineret care s-a arătat un ad
versar dlrz și foarte activ In u- 
nele perioade ale jocului. Victo
ria a revenit in cele din urină lo
tului olimpic cu scortil de 8—2 
(3—0, 2—1. 3—1) prin punctele 
marcate de Turoanu (in min. 8,

In turneul de tenis de la Melbourne

VIRGINIA RUZJCI 
A ELIMINAT-O PE 
BILLIE JEAN KING

MELBOURNE, 30 (Agerprcs). 
— în sferturile de finală ale 
turneului internațional feminin 
de tenis de la Melbourne, Vir
ginia Raziei a obținut o fru
moasă victorie cu 7—6. 6—0 
fața cunoscutei campioane 
mericane Billie Jean King, 
nenumărate ori cîștigătoare 
turneului de la 
Comentind acest meet cores
pondentul agenției „Reuter" 
scria printre altele ; „Tenis- 
mana Virginia Ruzici a furni
zat cea mai mare surpriză a 
turneului de la Melbourne, eli- 
minind-o pe principala favorită 
a competiției, americana Billie 
Jean King. Este pentru prima 
oară cînd Virginia Ruzici ob
ține un succes în partidele sus
ținute în compania lui King".

Alte rezultate : Mandlikova 
(Cehoslovacia) — Frommholtz 
(Australia) 6—1. 6—3 ; Blount 
(S.U.A.) — Wikstedt (Suedia) 
7—5, 6—0 ; Turnbull (Austra
lia) — Barker (Anglia) 6—4, 
2-6, 6-3.

49, 57), Cazacu (min. 15, 19), 
lai (mia. 22), Olenici (min. 
Huțanu (min. 55), respectiv 
treș (min. 21) și Cniriță (min. 41).

Intilnirea. fârâ să aibă virtuți 
tehnice sau tactice deosebite, a 
plăcut totuși prin abundența fa
zelor la cele două porți și prin 
angajamentul deplin cu care s-a 
jucat. Ea ne-a arătat că echipa 
noastră reprezentativă a realizat 
unele sporuri de calitate, scoțind 
însă în evidență, deopotrivă, și 
unele stingăcii și lipsuri. In pri
vința lipsurilor ni s-a părut ne- 
permis de mare numărul abate
rilor de la regulile jocului, ceea 
ce l-a determinat pe arbitrul de 
centru, Florin Gubemu, să dic
teze nu mal puțin decit 11 elimi
nări. (Recordul: Gall, care a stat 
pe banca eliminaților de trei ori). 

Tot la capitolul lipsurilor am mal 
adăuga faptul că și de această 
dată s-a făcut — din păcate — 
remarcată vechea meteahnă a ho- 
choiștilor noștri și anume aceea 
de a risipi cu ușurință (din cau
za lipsei de concentrare !) multe 
și favorabile ocazii de gol.

Vom nota că în continuare lotul 
nostru olimpic va juca înaintea 
plecării în turneul din Suedia și 
Norvegia în zilele de 11, 12 și 14 
decembrie la București cu echipa 
cehoslovacă Litvinov.

Romeo VILARA

An-
36), 
Pe-

S-au încheiat întrecerile pre
liminare ale C.C.E. la baschet 
masculin. In grupa D, la Istan
bul, Dinamo București a între
cut formația locală Efes cu 91- 
73 (44-30), iar la Tel AviV, 
Maccabj a dispus de Aris Sa
lonic cu 111—78 (62—37). Cla
samentul final al grupei : 1.
Maccabi Tel Aviv 11 p; 2. Di
namo București 9 p; 3. Aris 
Salonic 9 p; 4. Efes Istanbul 
7 p.

Alte rezultate: grupa A: Bos- 
na Sarajevo — Spartak Lew
ski Sofia 110—89; grupa B : 
Sinudyne Bologna — Bertrange 
Luxemburg 84—53; grupa C : 
Crystal Palace Londra — Co
penhaga 90—58; Real Madrid — 
Leverkusen (R.F.G.) 120—75 ; 
grupa F : Den Bosch (Olanda) 
— Le Mans 94—65; UBSC Vie
na — Royal IV Bruxelles 115— 
93. Au mai rămas de jucat me
ciurile din grupa E.

In urma acestor rezultate 
s-au calificat, pînă în prezent, 
in turneul final : Bosna Sara
jevo, actuala deținătoare a tro
feului, Sinudyne Bologna, Real 
Madrid, Maccabi Tel Aviv și 
Den Bosch.

VRANJE, 30 (prin telefon). 
Joi după-amiază a început în 
localitate cea de a X-a ediție 
a Balcaniadei de haltere, la 
care participă, cu echipe com
plete, Bulgaria, Grecia, Iugosla
via și România. în primele reu
niuni, la categoriile muscă, co
coș și pană, reprezentanții noș
tri au avut o frumoasă com
portare, obținînd trei medalii 
de aur prin Gheorghe Maftei 
(2) și Petre Pavel. Medalii de 
argint au cîștigat — Vasile 
Cocioran, Constantin Chiru, 
Mircea Tuli, P. Pavel și Gh. 
Maftei. După primele trei ca
tegorii, pe primul loc, în cla
samentul pe națiuni, se află 
România.

REZULTATE TEHNICE: 
categ. muscă (52 kg) — total : 
1. H. Hasanov (B) 217,5 kg, 2. 
V. Cocioran (R) 212,5 kg, 3. Z. 
Stoianovici (I) 195 kg ; smuls : 
1. Hasanov 92,5 kg, 2. Cocioran 
90 kg, 3. Stoianovici 85 kg ; 
aruncat : 1. Hasanov 125 kg, 2. 
Cocioran 122,5 kg — nou record 
national de juniori, 3. Stoiano
vici 
kg) 
(R) 
235 
220

kg, 2. Maftei 100 kg, 3. I. Ka- 
taidonis (G) 97,5 kg ; aruncat : 
1. Maftei 137,5 kg, 2. Pavel 130 
kg, 3. Ostrogonaț 125 kg. Categ. 
pană (60 kg) — total : 1. St. 
Dimitrov (B) 272,5 kg, 2. C. 
Chiru (R) 242,5 kg, 3. M. Tuli 
(R) 240 kg ; smuls : 1. Dimi
trov 122,5 kg, 2. Chiru 110 
3. Tuli 100 kg ; aruncat : 
Dimitrov 150 kg, 2. Tuli 140 
3. I. Sidiropoulos (G) 132,5

Pe primele două locuri,
clasamentul pe națiuni (după 
întrecerile de la trei categorii 
de greutate) : 1. ROMANIA
139 p, 2. Bulgaria 72 p.

întrecerile se încheie dumini
că după-amiază. ,

kg.
1. 

kg, 
kg.
in

Ion OCHSENFELD

REPREZENTANTELE HANDBALULUI

110 kg. Categ. cocoș (56 
— total : 1. Gh. Maltei 
237,5 kg, 2. P. Pavel (R) 
kg, 3. M. Ostrogonaț (I) 
kg ; smuls : 1. Pavel 105

in 
a- 
de 

a 
Wimbledon, 

meci 
agenției 

altele ;

CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din vag. 1)

TREI JUDOKA ARADENI
PE LOCUL I LA LODZ
La Lodz (Polonia) a avut loc 

un turneu internațional de 
■judo la care au participat mai 
multe echipe de club. O fru
moasă comportare au avut 
arădenii Șt. Mureșan (cat. su- 
perușoară), M. Tclechi (mijlo
cie) și T. Braiți (semigrea), cla
sați pe locul I la categoriile 
respective.

și tinde să se unească în au
rind cu Dallasul (2 300 000 de 
locuitori) și împreună să în
treacă Hustonul. primul oraș 
texan, cu aproape 3 500 000, de 
locuitori. Fort Worth a fost 
ales ca loc de disputare a ac
tualei ediții a campionatelor 
mondiale pentru că deține cea 
mai mare și mai modejnă sală 
pentru un asemenea gen de 
concurs. Este vorba de Tarrant 
County Convention Center Are
na, construcție recentă, sală 
polivalentă cu aproape 11 000 
de locuri pe scaune, cu anexe 
care s-au putut transforma în 
aceste zile în șase 
trenament pentru 
gimnaste.

Antrenamentele 
început miercuri cu echipele 
băieți. In aceeași zi a sosit 
la Monterrey, din Mexic, echi
pa noastră feminină, care marți 
scara a făcut o reușită demon
strație în orașul mexican amin
tit, oare Ie-a găzduit pe gim
nastele românce pentru o scurtă 
pregătire și acomodare cu di- • 
ferența de fus orar, și anume 
de opt ore față de București. 
Echipa masculină a României, 
sosită aici ia începutul acestei 
săptămîni, are încă dificultăți 
cu acomodarea cu diferența 
mare de ore.

săli de an- 
glmnaști Si

oficiale au 
de 
de

FRANȚA-ROMANIA, LA RUGBY
(Urmare din vag. I)

Azi. felele și băieții noștri 
se află la al treilea antrena
ment oficial, iar sîmbătă este 
programat al patrulea și ulti
mul. Atît felele cit Și băieții 
vor trebui să obțină aici note 
bune, deoarece la Jocurile Olim
pice de anul viitor va fi admi
să participarea la concursurile 
individuale numai pentru spor
tivii care la Fort Worth au fost 
notați cu cel puțin 8,50. De a- 
ceea, la antrenamente se lu
crează foarte mult. Este evident 
progresul multor gimnaste și 
gimnaști din eșalonul secund al 
acestei discipline, care intr-un 
an au reușit să pregătească 
exerciții foarte dificile. Echipa 
feminină a tării noastre este 
privită cu multă atenție, antre
namentele ei atrăgînd foarte 
muiți spectatori, îndeosebi spe
cialiști și sportivi. Reprezentan
ții cci mai autorizați ai școlii 
românești de gimnastică sînt 
urmăriți pas cu pas. Din păca
te. Anca Kiss, care se situează 
valoric imediat după Nadia Co
maneci și Emilia Eberle, nu 
va putea apare în echipă din 
cauză că nu îndeplinește condi
țiile de vîrstă, minimum 14 ani. 
Joi s-a făcut pentru prima oară 
de către F.I.G. controlul date
lor de naștere după pașapoarte, 
la toate echipele și*concurenții 
individuali.

Nadia Comăneci se prezintă 
intr-o bună dispoziție de con
curs. Ea a cules multe aplauze 
la toate antrenamentele efec
tuate aici, iar evoluția el este 
așteptată cu multă nerăbdare. 
Nu sint puțini aceia care îi a-

eordă șanse foarte‘mari în lupta 
pentru cîștigarea medaliilor de 
aur. Emilia Eberle lucrează cu 
sobrietatea-i cunoscută și cîști- 
gă, cu fiecare nouă ședință de 
pregătire, in precizie și sigu
ranță. Aceleași frumoase apre
cieri se pot face și despre ce
lelalte gimnaste românce pre
zente aici, pe care antrenorii 
Marta și Bela Karoly le pregă
tesc pentru greul examen : Ma
dlena Vlădărău, Dumitrifa Tur
ner, Marilena Neacșu, Rodi ca 
Dunca, Melita Ruhn. întreaga 
echipă dorește să abordeze pri
mul loc în disputa pe echipe, 
loc deținut în prezent de for
mația U.R.S.S., din care absen
tează campioana mondială de 
anul trecut, Elena Muhina. In 
același timp, gimnastele noastre 
trebuie să fie foarte atente și 
la medalia de argint, pe care 
o dețin, deoarece echipele 
S.U.A., R.D. Germane și R.P. 
Chineze aspiră și ele la prime
le două locuri în lume.

Gimnaștii noștri, în afara 
fusului orar, au avut dificultăți 
și cu trecerea la noile aparate, 
de o altă compoziție și elasti
citate decîț cele la 
pregătit 
trenează 
biție.

După 
duminică, luni dimineață încep 
la Center Arena întrecerile pro- 
priu-zise, cu exercițiile impuse 
pentru echipe. Pe foile de start 
sînt înscriși 151 de gimnaști și 
161 de gimnaste, din 33 de țări. 
Primii concurează gimnaștii.

STARTUL IUI CUPELE EUROPENE
La Viena și Belgrad, handba

lul nostru feminin se va afla 
azi, prin două reprezentanta 
de frunte ale sale — ȘTIINȚA 
BACAU, campioana țării, și 
CONFECȚIA BUCUREȘTI, câș
tigătoarea „Cupei României" — 
în fața a două examene de 
prestigiu. Este vorba de jocu
rile tur, din cea de a doua run
dă a cupelor europene.

Știința Bacău va întîlni pa 
campioana Iugoslaviei, Radni- 
cki Belgrad. Meciul va fi condus 
de un cuplu de cavaleri ai flu
ierului din Austria ; II. Fuh- 
ring și C. Jaki.

La Viena, Confecția va in- 
tîlni, azi după-amiază, pe 
Admira Landhaus, meciul ur- 
mînd a fi condus de I. Hristid 
și V. Cveticanin, din Iugosla
via.

DUBLĂ VICTORIE 
A ECHIPEI ROMÂNIEI 

ÎN MECIURILE CU UNGARIA

pînă acum, 
însă mult

deschiderea

care s-au 
Ei se an- 
și cu am-

festivă de

dionul Sapi ac, aclimatizîndu-se 
cu el și declarîndu-se in cor- 
pore satisfăcuți de calitatea ga
zonului.

Miine (n.r. azi) lotul nostru 
va efectua un ultim antrena
ment, după care antrenorii vor 
definitiva echipa, urmînd a ho
tărî între Motrescu și Al. Ma
rin, pentru aripa stingă, res
pectiv, între Marin lonescu șl 
Urdca, pentru tricoul cu nr. 5, 
in rest nefiind semne de între
bare. Francezii, în ceea ce-i 
privește, nu anunță modificări 
față de echipa comunicată.

Se remarcă multă prudență < 
în declarații de ambele părți, 
oar amîndouă echipele doresc 
arzător victoria. Cine o va ob- 
ine ? Să credem în capacitatea 

aăieților noștri lîngă care ne

DIN PALMARESUL 
LNTfLNIRILOR DIRECTE

Meciul de la Montauban re
prezintă a 29-a ediție a acestei 
tradiționale Intîlniri (în palmare
sul general al rugbyștilor noștri 
este partida cu numărul 129). 
Majoritatea jocurilor (21) au re- 
ven.t reprezentanților cocoșului 
galic. Incepînd din anul I960, 
rugbyștii români au adunat suc
cese : 11-5 în 1960, 5-5 in 1961, 
3-0 in 1962, 6-6 in 1963. 15-14 
în 1968, 15-10 in 1974, 15-12 în 
1976, victoriile fiind consemnate la 

Iar rezultatele de ega- 
Bayonne și, respectiv,

București, 
litate la 
Toulouse.

vom afla 
ales cei 
vor avea prilejul de a urmări 
transmisia meciului la TV. 
cepînd de la ora 16.

cei de aici,, ca și mai 
muiți de acasă, care

în-

„CĂRflLE DE VIZITĂ" ALE JUCĂTORILOR
ECHIPA ROMÂNIEI . loan Simion (R.C. Grivița Roșie) - 29 de ani, 185 cm, 

34 kg 4 meciuri A ; Marian Aldea (Dinamo) - 27 ani, 184 cm, 83 kg, 3 A;
° \eSCU oPteaIUO)1Ort" 26 ani’ș 181 cm’ 82 k9- 2 A ; Ion Constantin 

(Umamo) - 28 ani, 180 cm, 81 kg, 31 A ; Petrică Motrescu (Farul) - 28
oni, 180 cm, 80 kg. 35 A ; Stelion Podârescu (R.C. Grivița Roșia) -21 ani, 
• 73 cm. 78 kg,1 A; Eduard Suciu (Steaua) - 27 ani, 170 cm, 72 kg. SA;
enciu Stoica (Dinamo) - 26 ani, 
<Universitatea Timișoara) — 27 ani.

186 cm, 94 kg, 27 Ă ; Gheorghe
, ..—------ — *' I93 cm. 100 kg, 28 A, căpitanul

rioncă Murariu (Steaua) - 24 ani, 183 cm, 94 kg, 21 A ; Marin 
(steaua) - 26 ani, 194 cm, 108 kg, 17; — -
92 cm, 102 kg, 14 A; Comeliu Scarlat (R.C Grivița Roșie) 

S't 106 ?„91 10 A : Mircea Ortelecan (Știința Petroșani) - - 
06 kg ; 18 A ; loan Bucan (Știința Petroșani) - 24 ani, 183

ECHIPA FRANȚEI : Jean-Michel Aguirre (Bagneres) — 28 
kg ; lean-Franțois Gourdon (Bagneres) 25 ani, 182 cm, 
Bertranne (Bagneres) - 30 ani, 176 cm, 78 kg ; Didier

v -- . „ ' Mm,. ț»m, sg, ; marin
IM .1?’ ,7, 2?_an,'; J08 J'3', 19 Pin,ea (Steaua) -

30 ani, 
cm, 102

Dumitru 
echipei; 
lonescu 
31 ani, 
ani 183 
180 cm, 
kg, 2 A.

cm, 8S 
Roland

Intllnirea internațională de scrimă România — R.S.F.S. R.

REPREZENTANȚII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI
In sala Floreasca din Capitală 

s-a disputat întîlnirea internațio
nală de scrimă dintre reprezen
tativele
Ruse, la toate cele patru arme. 
In toate probele victoria a reve
nit sportivilor români. Iată cla
samentele finalelor individuale: 
spadă — 1. M. Popa (R) 5 v, 2. 
I. Popa (R) 3 v, 3. N. Doboș (R) 
3 v. 4. N Bodoczi (R) 2 v. 5. S. 
Matveev (R.S.F.S.R.) 1 v, 6. R.
Szabo (Rj 1 v; floretă (f) — 1. 
V. Țurcan (R) 4 v, 2. M. Moldo
van (R. 3 v, 3. G. Betuker (R) 
3 v, 4. S. Ardeleanu (R) 2 v, 5. 
M. Chezan (R) 2 v, 6. T. Gol-
meva (R.S.F.S.R.) 1 v; sabie — 
1. C. Marin (R) 4 v d.b., 2. A. 
Alișan (R.S.F.S.R.) 4 v d.b., 3.
E. Oancea (R) 3 v, 4. I. Pop (R) 
2 v, 5. FI. Păunescu (R) 2 v, 6. 
M. Frunză (R) 0 v; floretă (m) — 
1. P. Kuki (R) 5 v, 2. S. Roca 
(R) 3 v, 4. A. Marcvart (R) 3 v, 
4. N. Iile (R) 2 v, 5. P. Buricea

României și R.S.F.S.

V.(R) 1 v, 6. S. Alexlu (R) 1 ..
Intrucît oaspeții nu au depla

sat și echipa de spadă, proba pe 
echipe s-a disputat numai la trei 
arme. Cvartetele reprezentative 
ale României au cîștigat net la 
floretă feminin (din formația oas
pete s-a detașat I. Dzakova, din 
lotul reprezentativ al U.R.S.S.) și 
floretă masculin, cea mal echi
librată întîlnire fiind cea de sa
bie, echipa noastră impunîndu-se 
in final în fața adversarilor care 
au aliniat pe planșe pe vicecam- 
pionul mondial de tineret A. Ali- 
șan și experimentatul V. Baje
nov. Echipele României au între
cut pe cele ale R.S.F.S. Ruse la 
floretă (f) cu 9—2, floretă (m) 
cu 9—4 și la sabie cu 9—7. 
(P. SL.).

CRAIOVA, 30 (prin telefon). — 
Sala sporturilor din localitate a 
găzduit vineri seara prima din
tre cele două duble întîlnlri din
tre selecționatele de juniori și ju
nioare ale României și Ungariei. 
Manifestînd o superioritate evi
dentă cele două reprezentative ale 
țării noastre au cîștigat amuela 
partide. Vom menționa că revan
șa acestor jocuri va avea loc 
duminică, tot» aici, în Sala spor
turilor de La ora 16,30 jocul fe
minin și de la ora 17,45 cel mas
culin. Dar iată cîteva amănunte 
de la meciurile disputate vineri.

ROMANIA — UNGARIA (ju
nioare) 17—12 (9—6). Stăpinită de 
trac echipa noastră a jucat mat 
puțin clar și, mai ales, fără si
guranță în apărare, ceea ce ex
plică faptul că In min. 14 scorul 
era egal: 3—3. Dar, în continual'a 
linia de la 9 m. în care s-au re
marcat Bălăci, Oacă și Rădoi, a 
punctat din ce în ce mai des și 
formația română s-a desprins 
încet, dar sigur de tenacele sale 
adversare. Punctele au fost mar
cate de Oacă 7, Bălăci 4, Rădoi 
2, Găvrea, Oncu, Pleșoianu, Sescu. 
respectiv Kerekes 3, Vincze 3, 
Odro 2, Toth 2, Gyorgy 2. Au 
condus foarte bine B. Nenov și 
S. Marinov (Bulgaria).

ROMANIA — UNGARIA (ju
niori) 22—16 (11—7). Mal siguri pe 
ei, băieții s-au detașat repede și 
clar chiar de la început, arătîn- 
du-se superiori adversarilor lor 
în special pe plan tehnic și tac
tic. Ne-a plăcut randamentul in
terilor Paraschiv si Bursuc, ca șl 
forma manifestată de portarul 
Adrian Simion. Au înscris: Pa
raschiv 5, Jianu 5, Bursuc 5, 
Roșea 4. D. Porumb 2, De- 
neș, respectiv Toth 5, Farago 4, 
Sipoș 3, Josza 2, Saliga 2. Au 
arbitrat bine P. Rauchfuss și R. 
Buchda (R.D. Germană).

Ion GAVRILESCU

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

□ ni, 180
82 kg ; ______

\ vin, /o ny j uz iu ier Codorniou (Nar-
bonne) - 21 am, 168 cm, 67 kg; Frederic Costes (Montferrand) - 22 ani, 

7?r k9 Ît *a'? Cou’sado (Lourdes) - 27 ani, 176 cm. 70 kg;
- o? „ ° o?" ( °nl°'l) ” >24 anl’ J72 cm' 72 ■ J«°n-Luc Joinel (Brive)
lonv™ ’ ? - 92 o3 '' J?5‘’ues Cristina (Montferrand) - 31 ani, 187 cm,
IJJL, 9 Je<?"’P'.err« , R.,v°s (Stade Toulousain) - 27 ani, 180 cm, 84 kg, 
S°P‘‘<?nul echipei ; JoȘI Marchal (Lourdes) - 30 ani, 198 cm, 100 kg ; 
►ronci» Haget (Biarntz) - 30 ani, 194 cm. 100 kg ; Robert Paparemborde

31 °nl'. 183 cm, 99 kg; Philippe Dintrans (Tarbes) - 22 ani, 180 
<m, 90 kg ; Patrick Salat (Narbonne) - 25 ani. 187 cm, 96 kg.

PE SCURT
• Președintele C.I.O., lordul 

KiUanin, a sosit la Varșovia pen
tru a participa la manifestările 
prilejuite de a 60-a aniversare a 
C.O. polonez.
• fn finala turneului de tenis 

tie Ia Milano : Borg — McEnroe 
1—6. 6—1. 6—1 ; locurile 3—4 ; 
Vilas — Panatta 6—4, 6—4.
• Crosul de la Moshl (Tanza

nia» a fost ciștigat ‘ 
km ta 34:22).
• C.C.E. (m) la

clștigată de echipa 
Moscova : 10—8 !n
Volmac Rotterdam.

de Bayi (12

șah a fost 
Burevestnik 
finala cu

IN CEA DE-A DOUA GALA a com
petiției de box „Ring-Sofia“, Dumi
tru Voinescu (categoria cocoș) l-a 
învins la puncte pe bulgarul Aleksan
drov. La categoria semiușoarâ, Mihai 
Ciobotaru a cîștHat la puncte în 
fața lui Djambazov (Bulgaria).

LA BELGRAD s-au desfășurat fina
lele competiției internaționale de 
box „Mănușa de aur*. Prezent printre 
finaliști, pugiiistul român Gheorghe 
Govici (categoria muscă) s-a acciden
tat în timpul meciului cu iugoslavul 
D. Konovalov, fiind nevoit să pără
sească ringul în rundul 2. Trofeul 
„.Mănușa de aur* a fost cucerit la 
actuala ediție de campionul euro
pean la categoria mijlocie mică, 
Miodrag Perunovici (Iugoslavia) care

l-a învins pe Damir Skaro. Alte re
zultate finale : categ. ușoară :
Keddari (Franța) b.p. Labudovicl 
(Iugoslavia) ; categ. semimijlocie : 
Koskin (U.R.S.S.) b.p. Mirkovicl 
(iugoslavia) ; categ. grea : Salih
(Iugoslavia) b.p. Suvandjiev (Bulgaria).

N ZIUA A DOUA a turneului mas
culin de volei de la Leipzig : Ț.S.K.A. 
Moscova - România B 3—1 (5, —9, 6, 13); 
Sofia — Havana 3—0; S.C. Leipzig — R.D. 
Germană (B) 3—0.

PRIMELE REZULTATE din turneul 
de tenis de la Litvinov (Cehoslovacia): 
Marcu — Bedrna 6—1, 4—6, 6—T ;
Emmrich — Bucur 6—2, 6—1 ; Segăr- 
ceanu — Czapsy 6—4, 6—4 ; Pazderova 
— Romanov 6—4, 7—5.
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