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PE TOT CUPRINSUL PATRIEI NOASTRE

• Dale și fapte la Combinatul siderurgic Galați
Trenul intră în Galați după 

ce face o largă buclă, ca pen
tru a da parcă posibilitate că
lătorului să cuprindă cu pri
virea marele Combinat side
rurgic — pădure de coșuri și 
turnuri, înșirate, pe mai bine 
de 10 km. însuflețiți de magis
tralul Raport prezentat la Con
gresul al XII-lea al partidului 
de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, in care se arăta 
că in viitorul cincinal se vor 
termina lucrările de dezvoltare 
a Combinatului, urmînd ca a- 
cesta să producă zece milioane 
de tone anual — aproape ju
mătate din cît va da siderur
gia românească în 1985 — fur- 
naliștii, cocsarii, oțelarii, lami- 
nortații de aci lucrează în 
ritm șii^nut, cu forțe sporite.

— în acest tumult de pro
ducție, sportul își are locul său 
precis, ne spune tovarășul 
Victor Vasilache. vicepreședin
tele clubului „Oțelul". Cele 42 
de cercuri sportive ale secți
ilor și uzinelor din Combinat 
își. desfășoară competițiile cu 
multă ambiție- Fiecare cerc 
are cel puțin o echipă de fot
bal, una de handbal, una de 
volei și una de tenis de masă, 
iar uneia au și „reprezentati
ve" la box, aeromodelism, mo- 
tociclism și chiar la parașutism.

Profesorul Miron Stancu, cel 
care răspunde de sportul de 
masă in Combinatul siderur
gic, ne arată 
săptămînal și 
campionatelor 
cestea au luat 
pe de fotbal 
dus-o... ecusonul F.I.F.A- 
colac Rainea, la 25 
— 42 dc echipe de volei și tot 
atîlca de tenis de masă șl de 
șah. 16 echipe de handbal... în 
cupele pe ramură, oțelarii gă- 
lățcni au ocupat locul I la fot
bal în „Cupa metalurgistului" 
pe țară și locul II la box, iar 
Vasile Uzuncanu — locul II la

planul de lucru 
o statistică a 
interne. La a-

parte 98 de echi- 
— finala a, con-

Ni- 
noiembrie

„Crosul tineretului" și la „Cro
sul tînărului muncitor".

Ascultînd prezentarea a ti tor 
date, am înțeles că va fi ne
spus de greu să putem cu
prinde întreaga activitate spor
tivă a acestui uriaș complex 
de fabrici șl uzine. Ne-ar
trebui zile întregi. De aceea, 
propunem să mergem la unul 
dintre cele 42 de cercuri spor
tive. Alegerea a căzut pe 
de la U.O.R- (Uzina de 
refractar). Președintele 
lui, maistrul principal 
Mihal Timpău, se afla în fața 
cuptorului din care metalul to
pit, ca o lavă incandescentă, 
lumina întreaga hală.

— Cercul sportiv al uzinei 
noastre are o echipă de fotbal 
care a cîștigat campionatul in- 
ter-uzine, și a dat trei jucă
tori — pe Ion Lebădă, Mihai 
Cosma șl C. Gămbuți — în re
prezentativa combinatului, cîș- 
tigătoare a „Cupei Metalurgis
tului", ne spune maistrul Nî- 
colae Bucea, președintele Co
mitetului sindicatului. Avem 
echipă de handbal și tenis de 
masă, la acțiunile „Daciadei" 
am avut peste 1000 de partici
pări și împreună cn altă uzină 
sintem pe punctul de a ne face 
o bază sportivă proprie, lingă 
combinat.

— Aveți, după cite se vede, 
frumoase rezultate in sport, 
spunem noi, adresîndu-ne 
maistrului Timpău, care asista- 
la discuție cu ochii spre gura 
cuptorului...

— Dacă muncești cu drag, 
nu se poate să nu ai, spune el. 
Cu o condiție : sportul să fie, 
ca și la cuptoare, aici, în „foc 
continuu". Flacăra să nu se 
stingă nici o clipă... Și acum, 
vă rog să mă scuzați, ' "
vreți să mai vorbim, 
după-amiază la club.

Zicînd acestea, s-a depărtat 
grăbit spre cuptor.

— Ne-am propus ca pînă la

cel 
oțel 

cercu- 
oțelar

dacă 
vcniți
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50sfîrșitul anului 1980 peste 
la sută dintre oamenii muncii 
de la combinat să participe la 
sport, ne spune tovarășul Vic
tor Vasilache. Sintem siguri 
că vom depăși acest procentaj, 
deoarece avem destui oameni 
ca maistrul Timpău.

...Peste tot, în Combinat, oa
menii lucrau de zor, preocu
pați- Pentru toți, lucrările 
Congresului 
maseră un 
am înțeles că la Galați, ia 
Combinatul 
„foc continuu" despre care ne 
v(orbea maistrul înseamnă 
muncă, pasiune, dragoste pen
tru rezultate cît mai bune, a- 
tît în muncă cît și în sport.

Sever NORAN

toți,
al Xll-lca impri- 

ritm mai alert. Și

siderurgic, acel

Rodica Grigoraș (Confecția București) — in această fază incer- 
clnd si futeze la poartă — a fost cea mai eficientă dintre bucu- 
reștence : fi goluri Foto : N. DRAGOȘ

Handbalul nostru feminin — 
ca și cel masculin, dealtfel — 
a luat un start bun în noul 
sezon internațional, sezon care, 
de fapt, înseamnă începutul 
campaniei pentru revenirea în 
elita internațională a acestui 
sport. Echipa României a în
vins într-o dublă partidă R.F. 
Germania și celor care nu a- 
cordau prea multă semnificație 
acestui succese fetele noastre 
le-au adus și argumentul con
vingător al victoriei în fața 
campioanei mondiale, echipa 
R.D. Germane, izbindă care a 
aureolat performanța cuceririi 
primului loc în „Trofeul Car- 
pați“. Rămînea, desigur, o um
bră de 
Brașov 
gârlei, 
ștearsă

regret : „egalul" de la 
cu reprezentativa Bul- 
La Sofia a fost insă
și această amintire,

handbalistele pregătite de an
trenorii Eugen Trofin și Remus 
Drăgănescu obținînd două vic
torii categorice în întîlnirile cu 
selecționata țării vecine.

Așadar, începutul de drum 
este favorabil. El trebuia sus
ținut și de evoluțiile echipelor 
noastre în cupele europene, 
singurele întreceri oficiale ac
cesibile handbalului feminin 
românesc pînă în anul 1981. 
Sîmbătă, campioana țării, Știin
ța Bacău, și cîștigătoarca „Cu
pei României", Confecția Bucu
rești, au evoluat în prima man
șă a dublelor întîlniri progra
mate de runda a doua a „Cupei 
campionilor europeni" ți—res-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele mondiale de gimnastică

ÎNTRECEREA FEMININĂ (care începe azi), 
PREOCUPAREA CENTRALĂ A ZIARIȘTILOR

Importante hotariri adoptate de Congresul F. I. G.
FORT WORTH (DALLAS), 3 

(prin telefon). Organizatorii 
campionatelor mondiale de gim
nastică s-au ținut de cuvînt în. 
ceea ce privește festivitatea de 
inaugurare a întrecerii, reali- 
zînd un „show" american, mai 
exact spus unul texan, inedit 
pentru toți „neamericanii" pre- 
zenți duminică după-amiază la 
Center Arena, dar la fel de 
gustat și de gazde. Terenul 
propriu a marcat dc la inceput 
un avantaj simbolic pentru echi
pele Statelor Unite. îndelung 
aplaudate, în stil local, cu stri
gături și fluierături. Nu-i mai 
puțin adevărat, însă, că toate

Înaintea primei ediții a C. M. de box pentru juniori

celelalte 32 de echipe au fost 
primite cu entuziasm și căldură 
de către spectatori, delegația 
României, în frunte cu Nadia 
Comăneci, bucurîndu-se de o 
atenție deosebită. La televiziu
nea americană, pe canalul 4 al 
A.B.C.-uIul, cel mai vizionat 
canal din Statele Unite, in pre
zentarea de duminică seară 
Nadia noastră a apărut, aseme
nea unui generic, pe întreaga 
gamă a defilării participantelor 
și participanților la campiona
tele mondiale dc aici.

Desigur, ne bucură atenția a- 
cordată marii noastre gimnaste, 
și de presa de duminică și luni 
din Fort Worth, care relatează 
pe larg despre antrenamentele 
și pregătirile echipei României, 
îndeosebi ale Nadiei, publicînd 
numeroase fotografii ale sporti-

velor românce. Aceasta e, la 
drept vorbind, urmarea logică 
a succeselor repurtate de Nadia 
Comăneci, Emilia Eberle și Me- 
lita Ruhn la ultima ediție a 
campionatelor europene femini
ne, de la Copenhaga, care pînă 
în prezent pot fi socotite, prin 
participare și valoarea ridicată 
la care s-au desfășurat, a fi în 
proporție de 80 la sută adevă
rate campionate mondiale. în
treaga delegație română șl 
Nadia însăși privesc cu circums
pecție această avanpremieră fa
vorabilă, deoarece știu cît de 
grea este întrecerea și cu cită 
rîvnă și ambiție sînt dorite, de 
către un mare număr de gim-

Aurel MEAGU
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ȘAPTE TINERI PUGILIȘTI ROMÂNI 
PORNESC CU GÎNDURIMARI SPRE YOKOHAMA

Peste cîteva zile, la Yoko
hama, încep întrecerile primei 
ediții a campionatelor mondia
le de box pentru tineret, com
petiție Inițiată la propunerea 
federației române de speciali
tate. După multe căutări și 
gale de severă selecție, tehni
cienii . noștri au stabilit un lot 
de 7 pugiliști ce urmează să 
participe la turneul din Japo
nia. Iată-i, în ordinea catego
riilor : Vanghele Baes (B.C. 
Brăila), Ionel I’anaite (Dună
rea Galați), Florian Țircom- 
nicu (C. Sp. Șc. Olimpia Cra
iova), Florin Stan (Dinamo), 
Mihai Niculescu (Steaua), Pe
tre Bornescu (Dinamo) și Cor
nel Bălan (B.C. Brăila). Aceș
tia sînt, dealtfel, cei pe care 
i-am urmărit, zilele trecute, la 
un antrenament efectuat Ia 
Complexul sportiv 23 August 
din Capitală, sub îndrumarea 
antrenorilor Ion Popa, Eugen 
Fiiresz și Vasile Mariuțan. 
„Timpul favorabil din aceste 
zile frumoase de toamnă tîrzîe 
— ne spune antrenorul tine
rilor dinamoviști, V. Mariu- 
țan — îl folosim cit putem mai 
bine pentru «încărcarea bate
riilor» cil alergări în ritmuri 
variate și diferite exerciții în 
aer liber. Lucrul pentru pregă
tirea specifică îl facem în sală"

O dată încheiat programul de 
exerciții afară, ne-am deplasat 
spre sala de box. unde cele

Cei 7 participanți la C.M. 
de box pentru tineret, in 
timpul unui antrenament 
in aer liber.

Foto : Dragoș NEAGU

constatate ne-au produs o im
presie plăcută. Componenții 
lotului național erau așteptați 
de aproape 30 de tineri boxeri 
din Capitală, elevi ai antreno
rilor L Vasilov, Gh. Lungu, E. 
Dinu, I. Monea, M. Nicolau,

Mihai TRANCA

(Continuare tn pag. 2-3)

A FOST STABILIT PFIOGIIAMIIL MLCIIJFIIIOR 
ÎN GRUPA 4IV-A PRELIMINARĂ A C.M. DIN 1982

Primul joc al echipei dc lotbal a ROMÂNIEI:
la 21 septembrie 1980, cu Norvegia (in deplasare)

Reprezentanții echipelor An
gliei, României, Ungariei, Elve
ției și Norvegiei s-au reunit ieri, 
la Ziirich, pentru fixarea date-

lor de disputare a meciurilor in 
grupa a
C.M. din 
jocurilor

IV«a preliminară a 
1982. Iată programul 
echipei României j

vor dis-

24 septembrie 1980 : Norvegia - ROMANIA
15 octombrie 1980 : ROMÂNIA - Anglia
29 aprilie 1981 : Anglia - ROMANIA
13 mai 1981 : Ungaria - ROMANIA
3 iunie 1981 : ROMANIA - Norvegia

23 septembrie 1981 : ROMANIA - Ungaria
10 octombrie 1981 : ROMANIA - Elveția
7 noiembrie 1981 : Elveția - ROMÂNIA

Norvegia (10Celelalte întîlniri se 
pută după următorul program:

1

LUCIA ROMANOV Șl FLORIN SEGĂRCEANU ÎNVINGĂTORI 
ÎN TURNEUL DE LA LITVINOV

Turneul internațional de tenis 
de la Litvinov (Cehoslovacia), 
cu care a debutat tradiționa
lul circuit hivernal indoor, 
s-a încheiat cu o frumoasă 
dublă victorie a jucătorilor 
români Lucia Romanov și Flo
rin Segărceanu. în proba de 
simplu fete, după ce în semi
finale întrecuse pe Alena Kul- 
hankova (Cehoslovacia) cu 4—6, 
6—3, 7—5, Lucia Romanov a

un succes mai net in 
întrecînd pe Hana Ko-

obținut 
finală, 
peckova (Cehoslovacia) cu 6—2,
6— 2. De asemenea, în proba 
masculină. Florin Segărceanu a 
întrecut doi adversari ceho
slovaci în ultimele faze ale tur
neului : pe Jaroslav Cestr cu
7— 5, 6—3 în semifinale și pe 
Jaroslav Cech cu 5—7. 7—5. 
6—4 într-o finală spectaculoasă.

Anglia 
tembrie 1980), Elveția — 
vegia (29 octombrie 1980), 
glia - El —
1980) , Elveția
aprilie 1981), Norvegia — Un
garia (20 mai 1981), Elveția — 
Anglia (30 mai 1981), Ungaria 
— Anglia (6 iunie 1981), Nor
vegia — 'Anglia (9 septembrie
1981) , Ungaria — Elveția (14 
octombrie 1981), Ungaria — 
Norvegia (31 octombrie 1981), 
Anglia — Ungaria (18 noiem
brie 1981). Nu a fost fixată 
data meciului Norvegia — El
veția, întrucît cele două părți 
n-au căzut de acord. Ziua de 
desfășurare a acestei partide 
va fj stabilită de F.I.F.A.

sep-
Nor-

____ .. An-
Elveția (19 noiembri*

Ungaria (29



• CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMP
In „Cupa României** la volei

C.S.M. SUCEAVA (M) Șl C.S.U. GALAȚI (F) 
CONTINUĂ SERIA SUCCESELOR

Punct final în turneele interserii ale 
de lupte libere^ 

VULCAN BUCUREȘTI - CEA MAI BUNĂ
TIMPUL FRUMOS A ATRAS MII DE TINERi

ÎN ÎNTRECERILE SPORTIVE
• TÎRGOVIȘTE. In parcul 

Chindia s-a desfășurat dumi
nică dimineața o frumoasă ac
țiune sportivă sub genericul 
marii competiții naționale 
„Daciada", organizată de către 
C.J.E-F.S., cu sprijinul In
spectoratului școlar județean : 
„Crosul anilor I“, cu participa
rea elevilor din Moreni, Gă- 
ești, Fieni și Tîrgoviște. Tim
pul frumos a sporit atractivi- 
tatea competiției, la care au 
asistat numeroși spectatori. Pe 
echipe, întrecerile au fost cîș- 
tigate de reprezentantele Li
ceului industrial nr. 3 Tîrgo
viște, la fete, iar la băieți de 
sportivii de la Liceul de auto- 
mecanică din Moreni. La indi
vidual, pe primele locuri s-au 
situat Olga Toma (Lie. „Enă- 
chiță Văcărescu" Tîrgoviște) și 
Cornel Sandu (Liceul de mate
matică și fizică Găești). (M- 
Avanu — coresp.)

• BOTOȘANI. Ample între
ceri sportive de masă, desfășu
rate în cadrul etapei de iarnă 
a „Daciadei", au avut loc du
minică în municipiul Botoșani. 
Astfel, la clubul Voința au 
fost organizate întreceri de șah 
și tenis de masă, cu participa
rea unor sportivi din asocia
țiile Constructorul, Energia, 
Lumina, Textila și Confecția. 
La popicăria Confecția s-au 
întîlnit, în cadrul „Cupei 
UJ.C.A-P." tineri sportivi din 
comunele județului. întrecerile 
au fost dominate de reprezen
tanții comunelor Bucecea, Să-

ÎNAINTEA PRIMEI EDITH a C.M. DE BOX PENTRU JUNIORI
(Vr*nare din vag. I)

Tr, Ogrinjeanu, veniți aici să-1 
ajute în pregătire pe cei care 
vor reprezenta sportul cu mă
nuși din România la primele 
campionate mondiale juvenile.

Antrenorul coordonator Ion 
Popa ne-a dat explicațiile ne
cesare : „Nu pot să lupte la 
mănuși numai între ei. Antre
namentele devin plictisitoare 

deci, ineficiente. De aceea 
am apelat la colegii care au 
grupe bune de juniori și iată 
rezultatul... Pentru astă-seară, 
elevii noștri vor avea de în
crucișat mănușile chiar și cu 
cite trei adversari diferiți. 
(Xte unul nou, odihnit, in fie
care repriză- Intilnind parte
neri necunoscuți, cu stiluri di
ferite de luptă, componenții 1®" 
tului vor fi mai intens solici
tați”.

Am urmărit multe reprize 
frumoase, în care tinerii ce 
vor purta tricourile reprezen

PUCIOASA, UN LOC INDICAT PENTRU CURA BALNEARĂ
Cunoscută și apreciată cu mai bine de 150 de ani în 

urmă, stațiunea Pucioasa este așezată în inima unui ținut 
deluros, pe malul stîng al Ialomiței (altitudine 350 m), Ia 
numai 20 km de Tîrgoviște și 40 km de Sinaia. Ea se 
remarcă prin factori naturali de cură, cum sînt apele mine
rale sulfuroase, sulfatate, clorurare, sodice, calcice.

Stațiunea funcționează în tot cursul anului, oferind con
diții optime de cazare și tratament celor suferinzi de afec- 

s țiuni cronice reumatismale, afecțiuni ale sistemului nervos 
S și vascular periferic, ale căilor respiratorii superioare, ă- 
B- fecțiuni ginecologice.

Curanții sau turiștii ce-și petrec sejurul aici au la dispo- 
Sziție, pentru destindere și reconfortare, cinematografe, casă 

de cultură, bibliotecă, iar pentru plimbări și drumeții par- 
B cui și împrejurimile împădurite.
*< Pentru bilete, informații suplimentare, cej ce doresc 

să-și petreacă concediul de odihnă sau să facă, la recoman
darea medicului, o cură balneară în stațiunea Pucioasa se 
pot adresa la agențiile și filialele oficiilor județene de tu
rism din întreaga țară.

HIPISM
Beneficiind de un timp exce

lent șl de participarea unor 
concurențl de certă valoare (prln- 
tre aceștia aflîndu-se șl campio
nul Bavari), reuniunea desfășu
rată duminică dimineața a oferit 
«n spectacol de certă calitate, 
alergările, cu excepția celei clș- 
țlgate de Aripa (cursă fără 
tetoric), fiind extrem de dispu
tate. ou sosiri strînse ți ciștl- 
gătorl intens solicitați. Dintre 
aceștia, In mod debseblt s-au 
remarcat Selenar (victorie spec
taculoasă, dar șl facilitată de 
galopul dat de Banjo In mo
mentul clnd Înainta ta clțtlgă- 
tori. Balerin („scos" de L Ivan 
«xact cînd trebuia), Hogar (ex
celent condus de talentatul C. 
targa), Sillstraru și Ostil. Primul 
g respins dezinvolt atacurile lan- 
r! in linia dreaptă de Harțag

Abn, tar cel de-al doilea a 

veni, Darabani. Au fost orga
nizate, de asemenea, întreceri 
de volei dotate cu „Cupa mu
nicipiului Botoșani", precum 
și acțiuni turistice, favorizate 
de timpul deosebit de frumos 
și călduros.
• BRAILA. Printre acțiunile 

sportive de masă desfășurate 
sub genericul „Daciadei" in 
'județul Brăila se înscriu și în
trecerile și demonstrațiile 
sportive care au avut loc în 
comuna Stăncuța. Aici a fost 
dată în folosință o nouă sală 
de gimnastică, dotată cu apa
ratura necesară- Numeroși lo
cuitori ai comunei au venit să 
vadă noul obiectiv din zestrea 
sportivă a localității și să-i a- 
plaude pe tinerii care au par
ticipat la primele întreceri. 
(T. Enache — coresp.)

O BISTRIȚA. Sîmbătă și 
duminică, în municipiul Bistri
ța s-au desfășurat întrecerile 
etapei județene a campiona
tului sătesc de trîntă, organi
zate de Comitetul județean 
U.T.C., în colaborare cu 
C.J-E.F.S. Competiția, deosebit 
de disputată, a fost urmărită 
de numeroși iubitori ai acestei 
discipline tradiționale. Primele 
locuri au revenit după cum ur
mează : 48 kg — I. Concan
(Rodna), 52 kg — I. Arieșan 
(Sînmihaiul de cîmpie), 57 kg 
I. Rînzeș (Mureșenii Bîrgău- 
lui), 68 kg — N. Goarnă (Crai- 
nlmăț), 74 kg — Al. Vartic 
(Maierul), peste 90 kg — M- 
Șumuletc (Corvinești).

tativei noastre s-au străduit 
să-și arate cunoștințele acumu
late și buna pregătire. Am citit 
pe fața lor ambiția, dorința de 
a obține performanțe valoroase 
la competiția din Japonia. De
altfel, câțiva dintre ei ne-au 
mărturisit intențiile cu care 
pornesc spre Yokohama. Iată 
ce ne-a declarat mezinul echi
pei, Florian Țîrcomnicu, care, 
deși în vîrstă de numai 17 ani, 
a și cîștigat cîteva turnee în 
străinătate. „Mi-a fost greu 
pînă mi-am cîștigat locul in 
echipă. Acum știu ce am de 
făcut. Trebuie să mă întorc cu 
o medalie la maestrul Dondoi, 
la Craiova. Și nu mă las pină 
nu o voi cîștiga". Cu gînduri 
asemănătoare pornesc la drum 
și gălățeanul Ionel Panaite, și 
brăileanul Vanghele Bacs, ți 
dinamoviștii Florian Stan, ți 
Petre Bornescu...

Le urăm succes deplin la în
trecerile mondiale care se vor 
disputa la Yokohama, în peri
oada 10—16 decembrie.

C0NCURENȚ1 VALOROȘI,
reușit să mai păsTreze un scurt 
avans față de Strungărița, cu 
care I. Oană a conceput o cursă 
de prelungită așteptare, rămasă 
însă fără rezultat. O valoare ex
cepțională, deși n-a cîștigat, a 
marcat duminică Bavari (1:21,3), 
acțiunea acestuia pe primii 300 
de metri fiind „pe picior14 de 
1:18,0. Sîhtem convinși că acest 
excepțional produs al crescăto
riei naționale, solicitat la maxi
mum, pe o pistă bună și timp 
favorabil, se poate apropia de 
racordul 1:20,0. REZULTATE 
TEHNICE. Cursa I : 1. Aripa
(S. Onache) rec. 1:50,5, 2. Hon
duras. Simplu 3, ordinea 8. 
Cursa a II-a : 1. Veridic (N. 
Sandu) rec. 1:36,2, 2. Jupan. Sim
plu 16, ordinea 35, event 180, 
Cursa a IH-a : 1. Selenar (V.
Gheorghe) rec. 1:27,0, 2. Kandahar, 
3. Filotim. Simplu 26, ordinea 36, 
event 22, triplu cîștigător 866, 
ordinea triplă 1347. Cursa a IV-a:

In „Cupa României" U volei 
s-au disputat partidele etapei a 
8-a, în majoritatea întîlnirilor 
consemnîndu-se rezultate nor
male.

MASCULIN
C.S.M. SUCEAVA — PETRO

LUL PLOIEȘTI 3—0 (11, 10, 8).
Pentru a opta oară, sucevenii au 
terminat învingători, de această 
dată în fața noii promovate din 
Ploiești. Arbitri : C. Murgulescu
— București, I. Stoica — Bacău. 
(I. Mîndrescu — coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — SIL- 
VANIA ȘLMLEU SILVANIEI 2—3 
(16, 13, —9, —6, —14). Conduși in 
primele două seturi, oaspeții au 
reușit totuși victoria, la capătul 
a peste două ore de joc. Evi
dențieri : C. Strauff, Banea de 
la învingători, respectiv Chiș, 
Bădiță, I. Strauff. (V. Secăreanu
— coresp.)

CALCULATORUL — STEAUA 
0—3 (—9, —5, —10). Cu toate că 
n-au avut în teren decît trei ju
cători din prima formație 
(Juhăsz, A. Ion, Țerbea), dar 
care au colaborat foarte bine cu 
juniorii Gherghescu, Paul șl Bu
jor, steliștii au obținut victoria 
în numai 60 de minute. Adver
sarii s-au prezentat slab, ceea ce 
a ușurat misiunea învingătorilor. 
Arbitri : D. Opaiț și A. Dinicu, 
ambii din București. (N. Ma- 
teescu)

VIITORUL BACAU — DELTA 
TUL CEA 3—1 (—8, 11, 12, 14).
Meci fără virtuți tehnico-tactice 
și spectaculare deosebite. Evi
dențieri : Patrichi și Păduraru 
de Ia gazde, respectiv Iacovlev 
și Ivanov. Arbitri : I. Izvoranu
— București. O. Manițiu — Bra
șov. (E. Teirău) — coresp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 3—0 
(2, 9, 11). Victorie netă a băimă- 
renilor, de la care s-au detașat 
Ignișca, Arbuzov și Bălaș. (V. 
Săsăranu — coresp.)

FEMININ
DINAMO — FARUL CON

STANȚA 3—2 (9, —11, —13, 8,
10). Campioanele, deși cu un lot 
mult mai experimentat, au făcut 
un joc din care a rezultat un 
total dezinteres față de această

In „Cupa F.R. Box** 
METALUL ÎNTRECUT LA BUCUREȘTI I

METALUL BUCUREȘTI — BOX 
CLUB BRAILA 5—6 ! Așteptată 
cu interes, datorită boxerilor 
care activează în cadrul acestor 
cluburi, întîlnirea desfășurată în 
sala I.S.B. din Capitală, în ca
drul „Cupei F.R. Box“, a fost 
urmărită de cîteva zeci de spec
tatori. Cînd pe afișul unei reu
niuni pugilistice sînt trecute nu
mele unor sportivi ca Nicolae 
Șchiopu, Ion Neagu, Gheorghe 
Roșea, Nicolae Nichitov, Alexan
dru Giurgiu, Costică Dafin oi u 
(B.C. Brăila), Ștefan Băiatu, Mi
hai Ploieșteanu, Marian Stama- 
tescu, Mihai Teofil sau Nedclea 
Mocanu (Metalul Buc.), era de 
presupus că gala va fl vizio
nată de un mare număr de iu
bitori ai „nobilei arte44. Că nu 
a fost așa, ne-au demonstrat 
sîmbătă, la fața locului, organi
zatorii, care au neglijat propa
ganda competiției : nici un afiș 
în tot municipiul, iar în fața 
sălii nimic nu indica reuniunea 
care urni-a să se dispute... Să nu 
mire așadar pe nimeni că nu 
vin spectatori la galele organi
zate în București !

Reuniunea a fost interesantă 
doar prin evoluția scorului, dar 
cu totul neconcludentă în ceea 
ce privește forma boxerilor din 
ambele echipe. Gazdele au pre
zentat o formație în care doar 
Marian Stamatescu (ușoară) și 
Marian Ifrim (grea) au arătat 
că se mențin la o cotă normală 
pentru un sportiv de performan
ță. In rest, Ștefan Băiatu — cu 
ani în urmă o „semimuscă4* ce 
promitea mari performanțe, apod

LA ZI, IN ACTIVITATEA BASCHETULUI
• Nici etapa a 8-a a Diviziei 

A de baschet masculin nu a adus 
clarificări asupra pozlțiilor-cheie 
în clasamentul întrecerii. In 
schimb, s-au conturat mai bine 
cele trei „categorii4* ale partici
pantelor: prima — Steaua și Di
namo București, care luptă pen
tru titlu; a doua — Farul, „U“ 
Cluj-Napoca, C.S.U. Brașov,
I.C.E.D.  și Rapid, aflate în dis
pută echilibrată pentru locurile 
3 și 4, deci pentru calificarea în

ALERGĂRI DISPUTATE
1. Diagrama (G. Tănase) rec. 
1:31,0, 2. Tamira. Simplu 2, or
dinea 21, event 26. Cursa a V-a : 
J. Balerin (I. Ivan) rec. 1:27,9,
2. Bavari, 3. Hermafon. Simplu
13, ordinea 30, event 82, ordinea 
triplă 5820. Cursa a Vl-a : 1. Ho
gar (C. Iorga) rec. 1:28,1, 2. Ru
ral, 3. Roditor. Simplu 4, ordi
nea 7, event 56, triplu cîștigător 
888, ordinea triplă 125. Cursa a 
Vil-a : 1. Silistraru (I.R. Nicu- 
lae) rec. 1:28,0, 2. Harțag. Sim
plu 8, ordinea 32, event 40. 
Cursa a VUI-a : 1. Ostil (Gr.
Nica) rec. 1:29,3, 2. Strungărița,
3. Vameș. Simplu 7, ordinea 14,
event 50, ordinea triplă 456. 
Cursa a IX-a : 1. Jitaru (N.
Gheorghe) rec. 1:29,6, 2. Filistin. 
Simplu 3, ordinea 16, event 34, 
triplu cîștigător 2360. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de lei 
17 597 și s-a închis. (Rezultat 
provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU 

partidă. în schimb, constănțen- 
cele, lipsite de „piesele grele** 
(Maria Enache, Iuliana Enescu, 
Luiza Malezian și Marinela Țur- 
lea), au evoluat bine, judecind 
după posibilitățile reale ale sex
tetului aliniat. Elevele profeso
rului Dorin Jitaru au exploatat 
la maximum delăsarea adversa
relor și, mai ales, lipsa lor de 
orientare în acoperirea terenului, 
în cele din urmă, dinamovistele 
au obținut totuși o victorie de 
rutină. S-au remarcat : Eugenia 
Milencu și Carmen Cadar (D), 
Aurora Popența, Carmen Mari
nescu, Gulniza Gelil și Maria 
Statnic (F). Arbitraj bun : M. 
Vlădescu din Brașov și A. Di
nicu din București. (A. B.)

UNIVERSITATEA — C.S.U. 
GALAȚI 0—3 (—9, —9, —12). Cu 
un atac deosebit de viguros, în 
care au excelat Maria Matei, 
Elena Sandu și Florentina Da- 
nielescu, gălățencelor nu le-a 
fost greu să se impună detașat. 
Arbitri : I. Leizeruc — Iași, AL 
Dragomir — București.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 0—3 (—13, —7. —9).
Fără Eugenia Rebac și cu Vene
ra Hoffman, accidentată în tim
pul Jocijlui, gazdele au cedat In 
fața unei formații care a Jucat 
mult mai precis și care a avut 
în Camelia Ursache, Constanța 
Militaru, Camelia Tomeci șl Ma- 
rilena Dubinciuc pe cele mai 
bune. Arbitri : A. Ignat — Tg. 
Mureș. I. Armeanu — București. 
(Gh. Lazăr — coresp.)

OLIMPIA ORADEA — ȘTIIN
ȚA BACAU 3—1 (11, 12, —6, 7). 
Mai tenace în atac șl mal sigu
re în apărare, gazdele s-au im
pus în numai o oră de Joc. 
(I. Ghișa — coresp.)

PENICILINA IAȘI — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 3—0 (11,
0, 6). Doar 44 de minute au fost 
necesare pentru ca gazdele să 
realizeze victoria. Arbitri : FI. 
Scorțaru — Galați, N. Orzață — 
Bacău. (D. Diaconescu — coresp.)

MARATEX BAIA MARE — 
CHIMP EX CONSTANȚA 0—3 
(—11, —14, —13). Cu finalurl de 
set mal bune, oaspetele au reu
șit să cîștige în trei seturi. Evi
dențieri : Mariana Onciu de la 
învingătoare, respectiv Liliana 
Văduva. (V. Săsăranu — coresp.) 

o „muscă44 mediocră — acum un 
„cocoș*4 slab ; Mihai Ploieșteanu 
nu mal este boxerul redutabil 
de acum cîțiva ani, la fel ca șl 
Mihai Teofil și Nedelea Mocanu. 
Obligația antrenorilor de la Me
talul este aceea de a cău-ta și 
forma alți pugiliști, tineri, dor
nici de afirmare, care să-i înlo
cuiască pe cei ce și-au făcut 
datoria. Aspecte la fel de puțin 
plăcute șl în tabăra sportivilor 
de la Box-Club Brăila : semi- 
mijlociul Nicolae Nichitov a de
venit umbra redutabilului pun
ch eu r de altădată. Alexandru 
Giurgiu s-a transformat într-un 
„mijlociu mic** cam „grăsuț4*, în 
fața căruia orice boxer cu o 
pregătire cît de cît satisfăcă
toare poate obține victoria. Cos
tică Dafinolu, trecut la catego
ria grea, a demonstrat că este 
departe de forma sportivă care
I- a consacrat, că nu mal poate 
face față meciurilor dure, că 
este extrem ’ de vulnerabil.

După cum se vede, cam puține 
lucruri îmbucurătoare, la o gală 
ce promitea meciuri interesante, 
demne de urmărit.

Paul IOVAN
Alte rezultate din aceeași com

petiție :
DELTA TULCEA — LITORAL 

MANGALIA 11—0 (forfait).
SELECȚIONATA JUDEȚULUI 

CLUJ — METALUL BOCȘA 10—1.
SPORT CLUB MUSCEL — SE

LECȚIONATA meiiedinti-dolj
II— 0.

C.F.R. CRAIOVA — FARUL 
CONSTANTA 3—8.

turneul final; a treia — C.S.U. 
Galați, Dinamo Oradea, Politeh
nica Iași, C.S.U. Sibiu și - Poli
tehnica C.S.Ș. 2. București, toate 
zbătîndu-se să evite retrograda
rea.

Iată clasamentul la zi (Intre pa
ranteze, locurile dinaintea etapei 
a 8-a):

1. STEAUA (1) 16 16 0 1543-1021 32
2. Dinamo (2) 14 14 0 1494- 901 28
3. Farul (3) 16 9 7 1202-1192 25
4. „U“ Cj.-N. (4) 16 9 7 1210-1209 25
5. C.S.U. Bv. (7) 16 8 8 1315-1402 24
6. I.C.E.D. (5) 16 8 8 1274-1309 24
7. Rapid (6) 16 7 9 1144-1271 23
8. C.S.U. Gl. (9) 16 5 11 1152-1299 21
9. Dinamo Or. (8) 16 5 11 1038-1288 21

10. Poli, lași (12) 14 6 8 1105-1144 20
11. C.S.U. Sb. (10) 16 4 12 1132-1360 20
12. Politehnica C.S.Ș. 2 (11)

16 3 13 1154-1367 19

@ Meciul restanță Politehnica 
Iași — Dinamo București se des
fășoară astăzi și mîine, la Iași.
• Primele patru etape ale re

turului Diviziei feminine A se vor 
disputa, de joi pînă duminică, în 
Sala sporturilor din Brașov.
• Au fost stabilite orășel e- 

gazdă ale celor două turnee ale 
turului secund al Diviziei școlare 
și de juniori. Primul turneu (4—7 
ianuarie): masculini Tg. Mureș, 
Oradea, Sibiu, Piatra Neamț; fe
minin: Mediaș, Timișoara, Bucu
rești, Brașov (în ultimul oraș, în
trecerile vor avea loc între 26 și 
29 decembrie); al doilea turneu 
(25—27 ianuarie): masculin: Me
diaș, Deva, Constanța, Iași; fe
minin: Sf. Gheorghe, Satu Mare, 
Ploiești, Galați.

La sfîrșitul săptămînii trecute 
echipele de lupte libere din Di
vizia A, calificate în turneele 
inter-serii, au susținut partidele 
pentru desemnarea finalistelor. 
Iată cîteva amănunte relatate de 
corespondenții noștri.

BUCUREȘTI. în sala Progre
sul, 8 dintre cele mai bune 
divizionare au luptat, sîmbătă și 
duminică, pentru a se situa pe 
primele 4 locuri, care le asigurau 
participarea la turneul final, 
programat la Brașov. Cea mai 
bună comportare au avut-o lup
tătorii de la Vulcan București 
(pregătiți de antrenorii Ilie Chi- 
rilă, Dumitru Pirvulescu și Ște- 
fănică Stanciu), clasați pe pri
mul loc la 4 categorii de greu
tate, echipa lor situîndu-se pe 
locul I, la o diferență aprecia
bilă de puncte față de celelalte 
competitoare. Iată, dealtfel, cla
samentul final : 1. Vulcan Bucu
rești 70 p, 2. C.S.M. Cluj-Napoca 
80 p, 3. Rapid București 54 p, 4. 
Progresul Brăila 43 p, 5. Con
structorul Hunedoara 37 p, 6. 
Vulturii Lugoj 36 p, 7. Lemnarul 
Odorhei 30 p, 8. Progresul Bucu
rești 28 p. Așadar, pentru tur
neul final s-au calificat echipele 
clasate pe locurile 1—4. Cîștigă- 
torli (în ordinea categoriilor de 
greutate) : V. Liță (Constructo
rul), A. Rențea (Rapid), Z. Fo- 
dorean (C.S.M. Cluj-Napoca), R. 
Ștefan (Vulcan), D. Vasilescu 
(Vulcan), C. Zaharia (Rapid), D. 
Buta (Vulcan), Șt. Soos (C.S.M. 
Cluj-Napoca), Gh. Balint (Vul
can) și I. Marton (C.S.M. Cluj-

Napoca). Foar 
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S-AU ÎNCHEIAT ÎNTRECERILE „CUPEI 
ROMÂNE DE POPICE** 

învingători : Elisabeta Albert (Voința Tg.
Tismănar (Rulmentul Brașov

Zilele trecute s-a disputat ul
tima etapă, cea de a 5-a, a com
petiției individuale de popice 
„Cupa F.R.P.**, aflată la cea de 
a cincea ediție. La dispute au 
participat componențll loturilor 
reprezentative de seniori și se
nioare, precum și sportivi invitați 
de forul organizator. întrecerea 
a fost interesantă, mai ales la 
fete, unde mai multe sportive 
s-au perindat în fruntea clasa
mentului etapelor, în final vic
toria revenind mureșencei Elisa
beta Albert, care cîștigase ulti
ma confruntare cu un foarte va
loros rezultat : 460 p.d., nou re
cord național pe piste de plas
tic. La băieți, lider a fost a- 
proape tot timpul cunoscutul 
nostru popicar Iosif Tismănar, 
dublu campion mondial, care în 
ultima etapă a întrecut orice aș
teptări, obțin înd un punefaj ex
cepțional : 970 p.d. — nou record 
republican. Reamintim cîștigăto- 
ril ediției ’78 ai „Cupei F.'R.P.** : 
Elena Andreescu (Voința Bucu
rești) șl Gh. Silvestru (atunci la 
Petrolul Teleajen Ploiești),

Rezultatele etapei a 5-a : FETE: 
1. Elisabeta Albert (Voința Tg. Mu
reș) 7 p (460 p.d.), 2. Ana Pe
trescu (Gloria București) 5 p 
(442), 3. Vasilica Pințea (Rapid
București) 4 p (427) ; BĂIEȚI :
1. I. Tismănar (Rulmentul Bra
șov) 7 p (970), 2. Gh. Silvestru 
(C.F.R. Constanța) 5 p (909), 3. 
Gh. Scholtes (Aurul Baia Mare) 
4 p (875). Clasamente finale — 
FETE : 1. Elisabeta Albert 24 p,
2. Silvia Raiciu (Laromet Bucu
rești) 19 p, 3. Elena Radu (Vo
ința Galați) 12 p ; BĂIEȚI : 1. I. 
Tismănar 26 p, 2. I. Băiaș (Me-
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In campionatul național de 
O RUNDA ANIMATA

Ziua a doua a întrecerii pentru 
•titlul de cel mai bun șahist al 
țării a fost marcată de cîteva în
tâlniri animate, care au dat deo
sebită culoare disputei. Partida 
centrală a rundei poate fi consi
derată cea în care Victor Ciocâl- 
tea (cu piesele albe) a pornit, din 
varianta Scheveningen a Sicilie- 
«nei, la un puternic atac asupra 
poziției negrelor, apărată de 
Gheorghe Mititelu. Atac bine con
dus și încheiat cu cîștigul unei 
piese, care a determinat și victo
ria.

Tot pe cale combinativă s-au 
rezolvat și ostilitățile din alte 
partide ale celei de-a doua runde. 
Astfel, Parik Ștefanov (cu negre
le) a reușit să-1 facă mat pe ta
blă pe Paul Voiculescu. După 
numai 10 mutări, Sergiu Grunberg 
s-a găsit într-o variantă bine pre
gătită de adversarul său, Vasile 
Georgescu, în fața căruia a tre
buit să cedeze după altele 10. In 
sfîrșit, Valentin Stoica reușește 
să cîștige mai întîi o piesă lui 
Neboișa Ilijin și apoi întreaga 
partidă.

Trei partide s-au încheiat re
miză : O. Foișor — E. Ungureanu, 
M. Pavlov — C. Ionescu și M. 
Șubă — M. Ghindă. Una singură 
este întreruptă, dar se pare că 
va avea și ea un rezultat de ega
litate. Theodor Ghițescu și Cor
vin Radovici intrînd într-un final 
de turnuri cu un pion în plus 
pentru primul, greu de decis Insă 
în favoarea sa.

în cursul dimineții s-au jucat 
două partide întrerupte din prima 
rundă. Neboișa Ilijin și Victor 
Ciocâltea au convenit la remiză, 
iar Vasile Georgescu a dus la 
victorie partida sa cu Paul Voi
culescu, rezultat prin oare prefi
gura trecerea sa în fruntea cla
samentului.

Așadar, după primele două 
runde, conduce Vasile Georgescu, 
ou 2 puncte, urmat de patru 
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rimul loc la 
categorii, in 

ii au reali- 
mță doar la 
I in clasa- 
fost ocupat 
urmată de 

56 p. Alături 
mâții s-au 
turneul final 
ița 54 p și 
v 44 p. Pe 
Comerțul Tg. 
Petrila 41 p, 
reș 25 p, 8. 
p. S&tigăto- 

go-riUor) : V. 
Bîrcti (Stea- 
li (Dinamo),

Dușa (Stea- 
Iidrotehnica), 
), A. Panai- 

3Z (Hidroteh- 
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N-am fi crezut că șl el, Sameș. 
model de seriozitate, 
predat nu 
fletul"

el, 
o dată pentru 

pus în joc, pentru spi
ritul de adevărat luptător, 
comite un ademenea gest. Era în 
mln. 72 al partidei de la Bu
zău, cînd Steaua alerga după 
egalare. Atunci, un apărător al 
echipei gazdă, Nicolae, tot un 
fundaș central, ca și el, un co
leg de națională (și, în primul 
rînd, un Om), se afla lovit la 
pă.mînt, în preajma 
propriului careu. 
După cîteva secun- 
de de așteptare, 
după ce faza de atac JJrfș *
a Stelei s-a consu- 
mat, arbitrul, consta- 
tînd că e vorba de o 
accidentare mai serioasă, a făcut 
semn doctorului echipei buzoiene 
să intre în teren pentru a acorda 
îngrijirile medicale de rigoare. 
Ei bine, atunci, s-a petrecut un 
fapt rar. In timp ce doctorul 
zoian 
trusa 
trîntit

cel a- 
„su-

va

SAMES?!?
1

, colegii lui Sameș, cu Zahiu în 
frunte, temperîndu-1.

Pentru un asemenea gest nu 
există scuze. El rămâne o pată 

i pe obrazul fair-play-ului. Șl în 
primul rând ridică 
majoră : cum stăm cu educația? 
Interogația '

I gravă, cu
vestiarului 
auzit voci

I căutau __ o_________ ,
i fapta reprobabilă a lui Sameș în

MULTIPLICAT! Intre vestiar și gazon...

să...

o întrebare

cu atîtdevine
cît, după joc, în 
echipei Steaua, 
care — culmea 

argumenteze

mai 
fața 
am

(!!!)

l bu- 
cu 

afla 
s-a 
a-I 

Doc-

M. Pătrașcu alerga 
spre locul unde se 
Nicolae, el, Sameș, 

repezit spre doctor pentru 
împiedica să se apropie .*... 
torul a eschivat, temîndu-se (cum 
avea să mărturisească după joc) 
să nu fie lovit. Au intervenit

>ERAȚIEI 

îș) și losif
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AB8IIllll [MMI DE MIERtEIIEI, 
A 19-a, A DIVIZIEI A
C.S. Tîrgoviște — Gloria Bu

zău : C. BARBULESCU — C. 
Jurja și P. Balaș (toți din Bucu- 

*F.C.’ Argeș — Universitatea 
Craiova : C. GHIȚA — M. Ivăn- 
cescu și R. Petrescu (toți din 
Brașov).

Dinamo — S.C. Bacău : M. 
MORARU — I. Avramescu (am
bii din Ploiești) și A. Forwirth 
(Timișoara).

F.C. S corn ic ești — Politehnica 
Iași : N. PETRICEANU — R. Ma
tei (ambii din București) și C. 
Szilaghi (Baia Mare).

Steaua — Olimpia Satu Mare :
N. RAINEA — D. Munteanu (am
bii din Birlad) și A. Mustățea 
(Pitești).

F.C.M. Galați — F.C. Bala 
Mare : S. DRAGULICT — I. Za- 
haria (ambii din Drobeta Tr. Se
verin) și M. Adam (Cluj-Napoca).

„U" Cluj-Napoca — Sportul 
studențesc : V. IANUL — T.
Balanovici și D. Arndt (toți din 
Iași).

A.S.A. Tg. Mureș — Chimia 
Rm. Vîlcea : O. ȘTRENG — FI. 
Pitiș (ambii din Oradea) și Gh. 
Is p as (Con s tanța).

Jiul — Politehnica Timișoara :
O. ANDERCO — I. Taar (ambii 
din Satu Mare) și I. Pop (Bucu
rești) .

momentul în care s-a aflat că 
observatorul federal Traian Mo
rar u îl va chema la comisia de 
disciplină ! Să ne (re) amintim că 
la timpul ‘
atenuări și pentru rătăcirile lui 
C. Zamfir, Tnoi, Stoica și... alții?! 
Și după a-ceea știm cu toții ce-a 
urmat !

Marea performanță presupune, 
obligă la o distinsă morală. Am 
spune chiar că, cu cît un ju
cător este mai mare, cu atît o- 
bligațiile sale față de sportivitate' 
sînt șl ele mai mari. ' ' '
nici nu există cu adevărat 
jucător mare, dacă nu este și 
un sportiv adevărat, care 
slujească morala sportului, 
la victorie cît și la înfrângere. 
Din acest unghi de vedere, du
minică, la Buzău, 
Intr-o singură, 
licită clipă, — ---------- .
moral lucrat cu trudă și seriozi
tate aproape o carieră sportivă. 
Șl tu, Sameș ?!...

respectiv s-au găsit

Dealtfel,
un

să 
atît

un

.... s-a umbrit, 
singulară, nefe- 
frumos portret

Mircea M. 1ONESCU

(Voința Tg. 
și in tur- 

,Cupa Car- 
sdiția *79 a

V. DRAGOȘ

p, 3. I. Bice 
3 p.

din etapa I 
culin (Divizia 
n Ploiești —
4759—Soi p.d. I 

I

ȘTIRI... ȘTIRI...
• MECIUL GLORIA BUZĂU — 

STEAUA (din cadrul 16-imilor 
Cupei României) se va desfă
șura, duminică, la Brașov.
• ÎNTILNIREA UNIVERSITA

TEA CRAIOVA — OLIMPIA SA
TU MARE a fost aminată pentru 
Ia primăvară. Avînd în vedere 
faptul că formația Universitatea 
Craiova susține miercuri, 12 de
cembrie, partida retur din Cupa 
U.E.F.A. cu echipa Borussia
Mdnchengladbach, meciul craio- 
venilor, în „16“-imile Cupei
României, cu Olimpia Satu 
Mare, a fost amînat pentru o
dată ce va fi anunțată ulterior.
• S-AU PUS IN VÎNZARE, la 

casele obișnuite, biletele de In
trare la meciul Steaua — Olim
pia Satu Mare, care se dispută 
mîine T>e stadionul Steaua, cu în
cepere de la orele 14, în cadrul 
celei de a 10-a etape a Divi
ziei A.

CE SE ÎNTÎMPLĂ
După meciul cu Borussia Mdn

chengladbach, Universitatea Cra
iova trebuia să se întoarcă a- 
casă joi seara. Din cauza tim
pului nefavorabil, avioanele n-au 
zburat și craiovenii au revenit 
în orașul lor abia vineri seara, 
după 20 de ore petrecute într-o 
sală de așteptare a aeroportului 
din Frankfurt. Iată motivul pen
tru care mulți se temeau ca sta
rea de oboseală să nu se răs- 
frlngă asupra randamentului în 
jocul cu C.S. Tîrgoviște. Și, în- 
tr-adevăr, timp de 60 de mi
nute. se părea că așa stau lu
crurile. Dar echipa craioveană 
avea să ne convingă, o dată în 
plus, de resursele ei. în ultima 
jumătate de oră, ea a jucat a- 
proape de valoarea sa. Auzind 
ți că Steaua e condusă la Bu- 
tău, fotbaliștii craiovenl s-au 
mobilizat, au insistat la fiecare 
minge, au alergat mai mult și 
mai iute, arătând că prestația 
modestă din prima repriză s-a 
datorat (poate) - superficialității

ea, Constan- 
Ștefanov și 
tef«Sant de 

a treia, de 
partida Geor- 
care poate 

h lupta frun- 
. Ora de în- 
14,45. Gazdă : 
armacie.

NAȚIONA- 
DE MASA 
\POCA
.u j-Napoca e- 
le tenis de 
>vi Sad, care 
meciuri ami- I 
oastră cam.pl- I 
j-Napoca. Din ■ 
c parte jucă- 
isevici — din 
Lazar Kurtas, 
>ljaja.

NARUL 
NIS

brie, in sala 
{din str.

t. 8), se vor 
prilejuite de 

le ani de la 
‘i române de 
nineții (de la 

sesiunea de 
■ temei : „Tre- 
pective în te- 
f după-amiază 
j avea loc șe- 
Imi totului Fe
ll t invitați toți 
Inicieni șl ju- 
h un caracter 
I semicentenar.
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
SUCCESELE DE MUME 

SE PREGĂTESC ASTĂZI...
Prima tragere obișnuită Pro- 

noexpres din această lună, care 
va avea loc mîine 5 decembrie 
1979, vă oferă noi posibilități de 
a obține satisfacții dintre cele 
mai frumoase. Procurați-vă de 
astăzi bilete cu numerele pre
ferate ! Mîine vă puteți număra 
și dv. printre marii câștigători 
de AUTOTURISME sau IMPOR
TANTE SUME DE BANI... Un 
motiv în plus de a vă încerca 
șansele îl constituie reportul 
consistent de la categoria I, care 
prefigurează perspective atrăgă
toare pentru cei mai inspirați 
pârtiei panți. Nu uitați : astăzi
este ULTIMA ZI pentru procu
rarea biletelor.

★
Tragerea excepțională Loto de 

astăzi, 4 decembrie 1979, se des
fășoară începînd de la ora 16.30 
în sala clubului sportiv Progre
sul din București, str. dr. Stai- 
covici nr. 42 ; numerele cîștigă- 
toare vor fi televizate și radiodi
fuzate în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 28 NOIEMBRIE 
1979

Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
autoturism „DACIA 1 300“ ; cate
goria 2 : 1 variantă 100% a 27.445 
lei și 5 variante 25% a 6.861 lei ; 
categoria 3 : 11,00 a 5.614 lei ;
categoria 4 : 74,25 a 832 lei ; ca
tegoria 5 : 191,00 a 323 lei ; ca
tegoria 6 : 6.105,75 a 40 lei ; ca
tegoria 7 : 176,00 a 200 lei ; ca
tegoria 8 : 3.120,75 a 40 Ifi.

REPORT CATEGORIA 1 : 
265.106 lei.

Autoturismul „DACIA 1 300“ de 
l-a categoria 1 jucat 25% a fost 
obținut de VASILE MOCȘIRAN 
din localitaitea SEINI, județul 
MARAMUREȘ.

Stadionul din Baia Mare a 
găzduit cea mai importantă par
tidă . * ----- -
returului. A 
am dori să 
stadioanele
Mare și F.C. „ . .
frumoasele lor cărți de 
au evoluat într-un ritm susținut 
din primul și pînă în ultimul 
minut de joc. Echipa lui Viorel 
Mateianu și Traian Ivănescu a 
ATACAT mai mult, căutînd cu 
migală breșe în defensiva arge- 
șeană.

a etapei a 18-a, prima a
• • meci cum

pe
Baia

fost un 
vedem mereu 
noastre. F.C.
Argeș șl-au onorat 

‘ ‘ ’ vizită,

PLteștenli au GÎNDIT, 
însă, mai bine jo
cul. El au contrat 
ofensiva gazdelor 

■” prin... contraatacuri 
extrem de pericu- 

jL loasc, fiecare dintre 
ele putîndu-se în
cheia cu goluri. Pînă 
înscris numai două, 

un 4—4 n-ar fi 
unul

la urmă s-au 
cu toate că un 4—4 n-ar 
mirat pe nici unul dintre cei, 
care au urmărit partida. Ratările, 
unele 'din poziții ideale, cu poar
ta goală în față, puteau duce la 
nervozitate, la gesturi nesporti
ve. Dar n-a fost vorba de așa 
ceva și — ceea ce vrem să 
subliniem — derby-ul a primit, 
mai ales sub acest aspect, o 
notă superioară. F.C. Baia Mare 
— F.C. Argeș este unul dintre 
puținele meciuri disputate pînă 
acum în campionat la care 
arbitrii n-au arătat nimănui vreun 
cartonaș ! Se poate, deci, și 
așa. Dar se poate numai atunci 
când și o echipă și cealaltă sînt 
PREOCUPATE SA JOACE FOT
BAL, cînd — să nti uităm 
echipa de arbitri a 
dul el, conectată 
jocului, adică ale 
La Baia Mare s-a 
meci care, ca să 
termen din cinematografie, 
trebui să fie multiplicat...

Laurențiu DUMITRESCU

- -------- și
fost, la rîn- 
lș.... bornele 

corectitudinii, 
derulat 
folosim

un 
un 
ar

CU CĂMĂTARU?
eu care și-a tratat partenera, 
crezând că C.S. Tîrgoviște va în
clina steagul doar în fața „fir
mei" advers-arei sale. Timp de o 
oră, în plină dominare, cînd U- 
nlversitatea stăpânea autoritar 
jocul, pasele erau greșite, «nai 
ales în preajma careului ad
vers, iar atacul făcea mai mult 
figurație, Cămătar u și Cîrțu a- 
vînd randamentul cel mal scăzut. 
După meciurile cu Steaua și 
Borussia, comportarea lui Cămă- 
taxu este din nou nesatisfăcă
toare. A venit finalul de par
tidă, cu „momentele de absență" 
ale apărării târgoviștene și scorul 
a ajuns 5—0, dar în perspectiva 
returului cu Borussia, cînd tre
buie să se joace pe atac, să se 
înscrie golurile calificării, se cere 
reconsiderat de urgență randa
mentul atacaniților, în special al 
lui Cămătaru. Ce se Întâmplă, 
oare, cu el ? Duminică, în fața 
lui Enache și Ene, a fost un 
anonim...

Constantin ALEXE

• Cu 4 ore înain
tea meciului de la 
Baia Mare, partici
parea la joc a fun
dașului piteștenilor 
M. Zamfir se afla 
încă sub semnul 
întrebării. Antreno
rii Halagian și O- 
țet s-au decis, pînă 
la urmă, să-1 folo
sească, dar numai 
după un test serios. 
Și, la ora 10, Zam
fir făcea sprinturi 
și șuta la poartă pe 
stadionul baimărean. 
• Un masiv grup 
de suporteri ai echi
pei băimărene a 
defilat prin oraș cu 
steaguri, tobe, tă
lăngi. Au cîntat, au 
scanTiat numele e- 
chipei favorite, au 
ajuns la stadion, 
șl-au primit zgomo
tos echipa la ieși
rea pe gazon, dar, 
treptat, au amuțit. 
Răgușiseră ! Sau, 
altfel spus, nu-și... 
dozaseră bine efor
tul vocal. După 1—1 
ar fi trebuit să-și 
încurajeze echipa, 
nu în centrul ora
șului ! • Cel mal 
puternici adversari 
ai Gloriei Buzău, 
duminică, în meciul 
cu Steaua au fost... 
Nicolae și Negoes- 
cu. Ambii, jucători 
de talent, remarcați 
nu o dată, au fost 
de o nervozitate 
rară, care a dău
nat vizibil echipei. 
Nicolae și-a permis, 
chiar, să nu se 
prezinte Ia apeluri
le arbitrului decît 
după multe insis
tențe (oe cartohaș 
roșu ar fi meritat 
atunci, ca să nu 
mai vorbim de mi
nutul 80, cînd cava
lerul fluierului s-a 
dus spre el să-i 
arate cartonașul 
galben, dar s-a 
răzgîndit, amintin- 
du-și, probabil, că-1 
mai sancționase o 
dată). Negoescu s-a 
„rățoiit" la coechipi
eri de la bun început, 
în final gesticulând 
la o decizie corec
tă a arbitrului de 
linie M. Adam. • 
Simionaș, căpitanul 
Politehnicii Iași, 
l-a admonestat tot 
timpul pe mai tî- 
nărul său coechi
pier Cioacă, deși 
experimentatul mij
locaș nu evolua mai. 
bine decît tânărul' 
vârf de atac. Iar 
atunci cînd Cioacă 
a înscris mult aș
teptatul gol al vic
toriei, Simionaș a

sărit să-l îmbrăți
șeze de parcă nu-i 
spusese nimic îna
inte. Mobilizarea în 
teren a coechipieri
lor intră in atribu
țiile căpitanului de 
echipă, nu însă și 
jignirea sau ener
varea acestora. $ 
De vineri, Dan Păl- 
tinișan, căpitanul 
lui „Poli“, este fe
ricitul tată a doi 
gemeni, o fetiță și 
un băiat, Daniela 
și... Dan. Un Dan 
Păltinișan II în 
perspectivă ? Așa 
speră, de pe-acum, 
libero-ul timișorean 
• Mehe'dințu și 
Șerbănoiu n-au fi
gurat duminică, 
nici pe lista rezer
velor. Ei s-au auto- 
eliminat, deocamda
tă, din efectivul lui 
„Poli", întrucît nu 
înțeleg să adere, 
sută la sută, la 
programul mai a- 
uster, mai... pro
priu performanței 
sportive, prescris 
tuturor jucătorilor 
(tineri sau vîrstnici, 
titulari sau rezer
ve) de antrenorul 
Ion Ionescu, reve
nit, de curînd, la 
cîrma echipei. • 
în min. 67, după 
al doilea gol al 
său, fundașul Negri
tă a fost trecut ex
tremă. în locul lui 
a intrat în teren 
Purima. La primele 
două atacuri, însă, 
acesta i-a și pus la 
pământ pe doi ad
versari. Pentru așa 
ceva 3. mirat Puri
ma pe gazon ? •
Stația de amplifi
care de pe stadio
nul craiovean își 
începe programul 
cu un semnal • nou: 
transmiterea în „stil 
sud-american“, de 
către S. Domozină, 
a fazei unuia din
tre golurile marca
te de Universitatea 
pe stadionul din 
Leeds. „...Goooooo- 
oool!“ Se va reedi
ta, oare, acest sem
nal după returul 
cu Borussia Mon- 
chengladbach? Spe
răm... • Atmosferă 
de mare sportivitate 
înaintea meciului 
de la Rm. Vîlcea, 
cu aplauze pentru 
oaspeți, flori pen
tru ambele echipe 
șl pentru arbitri, 
cu schimburi de a- 
mabillități între ju
cători. Toate aces
tea, evident, și ca ur
mare a repetatelor 
apeluri făcute prin

stația de amplifica
re a stadionului. 
Climatul de întrece
re sportivă s-a men
ținut apoi și pe 
timpul meciului, iar 
după terminarea a- 
cestuia a domnit, / 
de asemenea, ordi
nea. Vîlcenii, care 
au fost la un pas 
de a se... „frige cu 
supa“, au ținut să 
demonstreze că ceea 
ce s-a întîmplat la 
meciul cu F.C. Ar
geș a fost un sim
plu accident. Să 
sperăm... ® Supă
rat pe ineficacitatea 
înaintașilor echipei 
sale, fundașul cen
tral dinam o vist
Ghiță și-a luat, la 
un moment dat, ini
ma in dinți și a 
plecat să dea el 
însuși gol. Șl a re
ușit să realizeze a- 
cest lucru în min. 
72. Mai ușor decit 
s-ar fi așteptat. 
Ceea ce I-a făcut, 
desigur, să regrete 
că n-a încercat, a- 
șa ceva, mai de
vreme. La 0—2. de 
pildă, cînd soarta 
meciului ar mai fi 
putut fi schimbată 
în favoarea forma
ției sale. • „Cine 
este acest Bedo?“ — 
a fost întrebat Pe
tre Libardi în tim
pul jocului Sportul 
— Jiul. Fostul in
ternațional a răs
puns: „Nu prea are 
antecedente fotba
listice. A venit de 
prin Baraolt să dea 
examen de admite
re la Petroșani, 
fără să intre prin 
culoarul fotbalului. 
După ce a reușit, a 
spus că știe ceva 
fotbal. După cum 
vedeți, e un flăcău 
puternic, cu o teh
nică cinstită și, mai 
ales, cu mare poftă 
de joc“. între Bedo 
și cons aerați nu a 
existat nici o dife
rență de stil. Am 
putea spune că 
Bed6 a punctat 
chiar ceva mai mult, 
prin insistența în 
atac. Nu știi nicio
dată de unde sare i 
iepurele... • Tînă- 
rul Varga continuă 
să producă impre
sie prin tehnica sa 
fluentă • După jo
cul de pe Stadionul 
Republicii, B. Gri- 
gore, foarte afectat, 
repeta mereu : „Nu 
mai știu ce să cred", 
într-atît de Hab 
jucase echipa stu
denților...

s a Încheiat turul campionatului
SERIA I

Danubiana Roman — Ceahlăul 
Piatra Neamț 0—1 (0—0), Zim
brul Suceava — Doma Vatra 
Domei 4—0 (1—0), Metalul Ră
dăuți — Metalul Botoșani 4—1 
(2—0), I.M. Piatra Neamț — La
minorul Roman 2—1 (1—L), Ci
mentul Bicaz — Cetatea Tg. 
Neamț 3—0 (2—0), Cristalul Do-
rohoi — A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc 1—1 (1—0), Celuloza
Piatra Neamț — Șiretul Bucecea 
3—0 (2—0), Foresta Fălticeni —
Avântul T.C.M.M. Frasin 2—0 
(1-0).

Pe primele locuri în clasament, 
după încheierea turului campio
natului: 1. CEAHLĂUL P. NEAMȚ 
22 p (29—12), 2. Avântul Frasin ÎS 
p (28—11), 3. Foresta Fălticeni 19 p 
(23—9)... pe ultimele: 13. Metalul 
Botoșani 13 p (20—2S), 14. Donna 
V. Domei 13 p (24—36), 15. Ci
mentul Bicaz 13 p (19—25), 16. 
Danubiana Roman 9 p (17—34).

SERIA A II-a
C.S.M. Borzești — C.F.R. Paș

cani 1—0 (1—0), Let ea Bacău — 
Textila Buhuși 3—0 (2—O')} DE-
MAR Mărășești — Constructorul 
Iași 1—1 (1—0), Constructorul Va
slui — Relonul Săvinești Roznov 
1—0 (1—0), Petrolul Moinești —
Minerul Comănești 0—1 (0—0),
A.S.A. Iași — Partizanul Bacău 
0—3 (0—3), Luceafărul Adjud —
Rulmentul Birlad 0—0, Nicolina 
Iași — Hușana Huși 2—2 (0—1).

Pe primele locuri: 1. CJ5.M.
BORZEȘTI 24 p (27—6), 2. Con
structorul Iași 20 p (35—15), 3.
Partizanul Bacău 19 p (27—14)... 
pe ultimele: 15. Petrolul Moinești 
9 p (9—21), 16. A.S.A. lași 3 p 
(6—39).

SERIA A IlI-a
C.S.U. Galați — Foresta Gugești 

3—0 (2—0), Ancora Galați — Pra
hova Ploiești 2—3 (0—2), Dinamo 
Focșani — F.N.C. Săhăteni 3—0 
(0—0), Olimpia Rm. Sărat — Chi
mia Buzău 2—0 (0—0), Victoria 
Tecuci — Carpați Nehoiu 0—0, 
Caraimanul Bușteni — Oțelul Ga
lați 1—0 (0—0), Chimia Brazi —
Petrolul Berea 4—1 (1—0), Car
pați Sinaia — Petrolul Băicoi 4—2 
(1—1).

Pe primele locuri: 1. C.S.U.
GALAȚI 22 p (32—11), 2. Prahova 
Ploiești 20 p (26—15), 3. Dinamo 
Focșani 19 p (22—17)... pe ulti
mele: 15. Petrolul Băicoi 8 p 
(16—27), 16. Chimia Buzău 6 p 
(14—43).

SERIA A IV-a
Marina Mangalia — I.M.U. Med

gidia 0—0, Amonil Slobozia — 
Dacia Unirea Brăila 2—0 (1—0), 
Progresul Is aceea — Rapid Fe
tești 3—1 (1—0), Pescărușul Tul-

cea — Electrica Constanța 3—1 
(1—0), Ș.N. Brăila —Granitul Ba- 
badag 1—1 (1—1), Chimpex Con
stanța — Șoimii Cernavodă 1—0 
(1—0), Unirea Eforie — Victoria 
Țăndărei 2—0 (0—0), Chimia Bră
ila — Voința Constanța 3—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. I.M.U.
MEDGIDIA 22 p (30—9), 2. Amo- 
nil Slobozia 19 p (42—21), 3. Ma
rina Mangalia 19 p (22—17), 4. 
Chimia Brăila 19 p (22r—30)... pe 
ultimele: 15. Unirea Eforie 9 p 
CL4—31), 16. Granitul Babadag f
p (6—35).

Chimistul Rm. Vîlcea 4—0 (1—0), 
Metalurgistul Sadu — C.F.R. Cra
iova 4—1 (2—0), C.S.M. Drobeta
Tr. Severin — Gloria Strehaia 
6—1 (6—0), Progresul Băilești — 
Metalul Rovinari 2—0 (2—0), Con
structorul Craiova — Unirea Dro
beta Tr. Severin 3—0 (0—0), Uni
rea Drăgășani — Lotru Brezoi 
3—0 (0—0), Dunărea Calafat — 
Electroputere Craiova 1—2 (1—1).

Pe primele locuri: 1. DIERNA 
ORȘOVA 20 p (31—16), 2. Mine
rul Lupeni 20 p (35—21), 3. Mi-

După 15 etape conduc în clasamentele celor 12 serii: CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ, C.S.M. BORZEȘTI, C.S.U. GALAȚI, I.M.U. MEDGIDIA, 
DUNĂREA CALARAȘI, ROVA ROȘIORI, DIERNA ORȘOVA, CJ.R. 
TIMIȘOARA, CONSTRUCȚII ELECTROMETAL CLUJ-NAPOCA, VIC
TORIA CĂREI, METALUL AIUD și OLTUL SF. GHEORGHE.

SERIA A V-a
Tehnometal București — Dună

rea Călărași 6—1 (0—0), Sirena 
București — T.M. București 3—2 
(3—2), Ș.N. Oltenița — Vîseoza 
București 3—2 (.2—2), Flacăra ro
șie București — Danubiana Bucu
rești 0—0, I.C.S.I.M. București — 
Electronica București 0—1 (0—1), 
Abatorul București — FEROM 
Urziceni 5—0 (1—0), Automecani- 
ca București — Automatica Bucu
rești 2—2 (0—0), Voința București 
— Luceafărul București 2—0 
(0—0), Viitorul Chirnogi nu a ju- 
oat.

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARAȘI 22 p (26—12), 2. 
Sirena București 21 p (28—12), 3. 
Electronica București 19 p (18—12), 
4. Voința București 18 p (23—15)... 
pe ultimele: 14. Viitorul Chirnogi 
11 p (12—21), 15. FEROM Urziceni 
10 p (18—32), 16. Vîseoza Bucu
rești 8 p (15—29).

SERIA A VI-a
ROVA Roșiori — Recolta Stol- 

cănești 4—2 (2—1), Progresul Co
rabia — Petrolul Videle 2—1 
(1—0), I.P.C. Slatina — Petrolul 
Bolin tin 5—1 (2—0), Metalul Mi
ja — Cimentul Fieni 1—1 (1—1), 
Petrolul Tîrgoviște — Construc
torul Pitești 4—2 (1—0), Progre
sul Pucioasa — Sportul muncito
resc Caracal 2—1 (0—1), Dacia 
Pitești — I.O.B. Balș 3—1 (2—0), 
Electronistul Curtea de Argeș — 
Dinamo Zimnioea 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. ROVA
ROȘIORI 22 p (28—11), 2. Dacia 
Pitești 19 p (32—18), 3. Electronis
tul Curtea de Argeș 19 p (19—16)... 
pe ultimele: 15. I.O.B. Balș 10 p 
(17—27), 16. Constructorul Pitești
8 p (15—32).

SERIA A Vn-a
Minerul Motru — Dierna Orșo

va 4—1 (2—1), Minerul Lupeni —

nerul Motru 19 p (45—16)... pe ul
timele: 15. Metalul Rovinari 10 p 
(10—19), 16. Gloria Strehaia 9 p 
(14—38).

SERIA A Vm-a
C.F.R. Timișoara — Metalul O- 

țelu Roșu 2—0 (0—0), C.P.L. Ca
ransebeș — Minerul Ghdar 5—2 
(1—0), Minerul Vulcan — Meta
lul Bocșa 3—0 (1—0), Minerul
Deva — C.F.R. Simeria 3—0 (3—0), 
Victoria Căi an — Vulturii textila 
Lugoj 3—0 (2—0). Laminorul Nă
drag — Explorări Deva 1—2 (1—0), 
Știința Petroșani — Electromotor 
Timișoara 0—2 (0—1), Minerul O- 
ravița — Gloria Reșița 2—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. C.F.R. TI
MIȘOARA 22 p (25—10), 2. Mi
nerul Deva 20 p (34—12), 3. Vul
turii Lugoj 18 p (24—16)... pe ul
timele: 15. Laminorul Nădrag 12 
p (26—26), 16. Știința Petroșani 7 
p (19—34).

SERIA A IX-a
Construcții Electrometal Cluj- 

Napoca — C.F.R. Arad 2—1 (1—0), 
Unirea Dej — Unirea Tomnatic 
1—0 (0—0). Minerul Șuncuiuș —
Alumina Oradea 1—1 (1—0), O-
țelul Or. dr. Petru Groza — U- 
nirea Sînnicolau 2—0 (1—0), Ra
pid Arad — Victoria Eicond Za
lău 4—1 (1—0), Voința Oradea — 
Tricolorul Beiuș 5—0 (3—0). Ar
mătura Zalău — Bihoreana Mar- 
ghita 2—1 (2—0), Victoria In eu — 
Recolta Salonta 3—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. CON-
STRUCȚH CLUJ-NAPOCA 22 p 
(24—10),’ 2. Armătura Zalău 19 p 
(21—12), 3. Unirea Tomnatic 18 p 
(27—13), 4. Bihoreana Marghita 18 
p (2T7—16), 5. C.F.R. Arad 18 p 
(20—10), 6. Voința Oradea 18 p 
(36—29)... pe ultimele: 15. Alumi
na Oradea 9 p (12—20), 16. Mi
nerul Șuncuiuș 8 p (13—30).

DIVIZIEI C)
SERIA A X-a

Victoria Cărei — Oașul Ne-’ 
grești 2—0 (1—0), C.I.L. Sighet — 
Metalul Cărei 4—2 (2—1), Mine
rul Ilba Seini — Silvicultorul Ma- 
ieru 4—0 (2—0), Minerul Rodna
— Foresta Bistrița 2—0 (1—0),
CUPROM Baia Mare — Bradul 
Vișeu 4—1 (2—0), Minerul Băița
— Lăpușul Tg. Lăpuș 4—0 (1—0), 
Minerul Băiuț — Minerul Baia 
Sprie 1—2 (1—1), Hebe Sîngeorz 
Băi — Simared Baia Mare 1—1 
(1—1).

Pe primele locuri: 1. VICTORIA 
CĂREI 25 p (28—9), 2. Minerul
Baia Sprie 21 p (38—18), 3. C.I.L. 
Sighet 19 p (37—17)... pe ultimele:
15. Hebe Sîngeorz 11 p (13—23),
16. CUPROM Baia Mare 10 p 
(26—29).

SERIA A XI-a
Mureșul Luduș — Metalul Aiud 

1—3 (1—2), Metalul Copșa Mică — 
I.P.A. Sibiu 2—0 (2—0), Metalul
Sighișoara — Sticla Arieșul Tur
da 2—0 (1—0), Vitro metan Mediaș
— Oțelul Reghin 0—0, C.I.L. Blaj
— C.P.L. Sebeș 1—0 (0—0), Con
strucții Sibiu — Automecanica 
Mediaș 3—1 (2—1), Avântul Re
ghin — IMIX Agnita 2—0 (1—0), 
Sticla Tîrnăveni — Faianța Si
ghișoara 4—1 (2—0). *

Meciul IMIX Agnita — C.I.L.’
Blaj, din . etapa a XlV-a, dat 
3—0 pentru neprezentare de către 
arbitrul meciului, a fost repro- 
gramat pentru 9 decembrie.

Pe primele locuri: 1. METALUL 
AIUD 24 p (38—10), 2. Sticla Tur
da 19 p (34—11), 3. Metalul Cop
șa Mică 19 p (26—10), 4. Meta
lul Sighișoara 19 p (26—13)... pe 
ultimele: 15. Construcții Sibiu 10 
p (15—38). 16. Faianța Sighișoara 
4 p (10—37).

SERIA A XII-a
Oltul Sf. Gheorghe — Torpedo 

Zărnești 6—0 (3—0). Chimia Or.
Victoria — Progresul Odorheiu 
Secuiesc 2—1 (1—0), Utilajul Fă
găraș — Met rom Brașov 2—0 
(1—0), Mobila Măgura Codlea — 
Tractorul Miercurea Ciuc 1—0 
(1—0), Carpați Brașov — Carpați 
Covasna 6—0 (3—0), Minerul Ba
raolt — Mureșul Toplița 0—1 
(0—6), Minerul Bălan — Precizia 
Săcele 1—0 (0—0). Metalul Tg. Se
cuiesc — C.S.U. Brașov 2—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. OLTUL 
SF. GHEORGHE 23 p (28—11), 2. 
Progresul Odorhei 20 p (23—5), 
3. Utilajul Făgăraș 20 p (21—9)... 
pe ultimele: 15. C.S.U. Brașov 9 
p (13—25), 16. Carpați Covasna
7 p (5—39).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari clin localitățile respec
tive.



Lotul de judo și-a încheiat pregătirile pentru C.M. de la Paris Cîfcva concluzii după meciul dc ruoliy dc la 'loiUauDaa

SPORTIVII ROMÂNI
Tăcuți, ca niște umbre, cînd 

zorile abia mijeau, tinerii din 
l-olul național de judo se stre
curau pe aleile complexului 
sportiv „23 August" din. Capita
lă. începea primul antrenament 
ai zilei. O alergare parcă ne- 
sfîrșită, de sute, de mii de 
metri. Nici unul dintre judoka 
însă nu slăbea pasul, nici unul 
n-o lua „pe scurtătură". In 
minutul și locul dinainte sta
bilite soseau, in corpore, și se 
aliniau pentru un alt „capitol" 
al antrenamentului, așteptind 
doar semnalul antrenorilor 
Gheorghe Ilie și Sabin Lucea.

După o binemeritată pauză, 
din nou pe tatami. Cind noap
tea se lăsase de mult, în dojo 
(sala de judo) abia se aprin
deau luminile. Pină- ieri, băieții 
au făcut un impresionant nu
măr de antrenamente tehnico- 
tactice. La întrecerile din ca
pitala Franței la care se vor 
alinia (începînd de joi diminea
ța și pînă duminică seara) va 
fi extrem de dificil ca ei să 
se mențină în competiție fără 
o pregătire cit mai bună, fără 
eforturi înzecite Ia antrenamen
te. Cu atît mai mult cu cît toți 
sportivii români vor debuta in
tr-o întrecere de o asemenea 
anvergură. Arpad Szabo, nume 
cunoscut in arena internaționa
lă. medaliat cu argint și cu 
bronz la campionatele europe
ne. n-a avut pînă acum prile
jul să concureze la campiona
tele mondiale. La cei 23 de ani 
ai săi, Szabo are reale posibi
lități să se remarce la Paris, 
deși el luptă la una dintre cele 
mai populate categorii — la 
superușoară. Constantin Niculae

CÎND TREISFERTURILE NU JOACĂ, 
ÎNAINTAREA NU POATE ClȘTIGA 

SINGURĂ UN MECI!

CAMPIONATELE MONDIALE DE
(Urmare din nag. D

naște, titlurile’ mondiale. De a- 
ceea, modestia, echilibrul șl 
perseverența manifestate în an
trenamente de echipa noastră 
feminină sînt unanim apreciate.

După- festivitatea de inaugu
rare a celei de a 20-a ediții a 
campionatelor mondiale, la cen
trul de presă întrecerea fetelor 
constituia preocuparea centrală 
a ziariștilor. Noutatea apariției 
gimnastelor din R.P. Chineză, 
ineditul noii campioane ameri
cane Leslie Pyfer, dorința des 
repetată de Natalia Șapoșniko- 
va de a deveni noua campioa
nă absolută a lumii și, mai ales, 
posibilele surprize reprezentau 
subiectele preferate ale repre
zentanților presei, în timp ce 
băieții rămîn (deocamdată) pe 
plan secund, deși luni ei au 
fost aceia care ău deschis focul 
întrecerilor, cu exercițiile obli
gatorii din cadrul concursului 
pe echipe.

Este adevărat, întrecerile care 
programează exercițiile impuse 
nu vor face aici săli pline, nici 
la băieți, nici la fete, dar a- 
cestea au întotdeauna o serioa
să pondere în balanța clasa
mentelor finale. A existat pro
punerea. întemeiată și susținu
tă în Congresul F.I.G.. desfă
șurat aici, la Fort Worth, în 
zilele premergătoare startului 
propriu-zis al campionatelor 
mondiale, de a se renunța pe 

HANDBALISTELE NOASTRE POT Șl TREBUIE 
SA-ȘI CONTINUE DRUMUL ASCENDENT 

(Urmare din pag. 1)

pectiv — „Cupei cupelor". Am
bele noastre reprezentante au 
evoluat în deplasare și rezulta
tele vă sînt, desigur, cunoscute.

Știința Bacău a avut o mi
siune extrem de dificilă, de 
care — după opinia noastră — 
nu s-a achitat. Jucînd o verita
bilă finală a C.C.E. chiar în a- 
cest al doilea tur, Știința a 
capotat in fața lui Radnicki 
Belgrad. Nu numai scorul (13 
— 19). care înseamnă un mare 
handicap pentru jocul retur, 
programat la 9 decembrie Ia 
Bacău, ne îndeamnă să tragem 
această concluzie, ci îndeosebi 
evoluția submediocră a fetelor 
pregătite de Eugen Bartha și 
Alcx. Mengonj. Adversarul era 
într-adevăr puternic. Dar, chiar 
handbalistele noastre campioa
ne dovediseră timp de 35 de 
minute (pe parcursul cărora 
săvîrșiseră greșeli, dar nu în- 
tr-o proporție alarmantă) că 
este posibil să încheie meciul 
la egalitate sau, în cazul cel

AȘTEAPTĂ ÎNCREZĂTORI ÎNTRECERILE

Secvență de la unul dintre ultimele antrenamente înaintea cam
pionatelor mondiale Foto : Dragoș NEAGU

(semiușoară), disciplinat și sir- 
guincios, a întrunit sufragiile 
selecționerilor, recomandat și 
de rezultatele merituoase obți
nute la întrecerile din acest an. 
Fără rezerve a fost înscris la 
C.M. și „ușorul" Nicolae Vlad 
(23 de ani), medaliat cu bronz 
la C.E. de la Bruxelles (mai, 
1979) șl campion balcanic (a- 
prilie, 1979). Printre învinșii 
săi, la unul dintre turneele in
ternaționale la care a partici
pat, s-a numărat și campionul 
continental al categoriei, J. 
Kriiger (R.D. Germană). Mal 
dificilă a fost misiunea selec
ționerilor pentru a decide la 
„semimijlocie" unde candidau, 
de la egal, nu mai puțin de 
trei sportivi : Loghin Lazăr, 

viitor la exercițiile obligatorii, 
dar „conservatorii" au benefi
ciat de trei voturi in plus și, 
ca urmare, acest mic supliciu 
sportiv — ca și în patinajul ar
tistic — rămîne în vigoare.

Congresul F.I.G. — după cum 
ne relata Nicolae Vieru, secre
tarul Federației române de gim
nastică — a adoptat, în schimb, 
numeroase alte decizii, dintre 
care unele ni se par a avea o 
însemnătate deosebită pentru 
dezvoltarea gimnasticii în lume. 
S-a stabilit, de pildă, că pe 
viitor campionatele mondiale se 
vor organiza pe două grupe va
lorice, 12 echipe urmînd a evo
lua în grupa A, iar restul în 
grupa B. începînd din 1981 se 
va institui chiar un sistem de 
promovare și retrogradare (a 
cîte două echipe) în și din pri
ma grupă valorică. S-a hotărît, 
de asemenea, ca finalele olim
pice pe aparate să grupeze, ca 
și cele de la campionatele mon
diale, cîte opt gimnaste și gim- 
naști, cu cel mult doi reprezen
tanți de fiecare națiune. în 
ceea ce privește arbitrajul, s-a 
hotărît ca, după Jocurile Olim
pice din 1980, să se practice 
notarea deschisă, în speranța 
că ea va stimula într-o mai 
mare măsură, obiectivitatea 
corpului de arbitraj. S-au făcut 
precizări și în ce privește vii
toarele competiții de gimnasti
că. în 1981 campionatele mon
diale de gimnastică ritmică mo- 

mai puțin favorabil, să piardă 
la 2—3 goluri diferență. Echipa 
a continuat însă meciul într-un 
mod lamentabil. Pur și simplu, 
ea însăși a mărit șansele gaz
delor, oferindu-le posibilități 
nevisate. Așa a ajuns Radnicki 
să conducă confortabil. Știința 
Bacău arăta spre sfîrșitul me
ciului ca un boxer în situația 
de groggy...

Poate că se va aduce scuza 
debutului în marile confruntări, 
poate că antrenorii vor spune 
că jucătoarele lor au evoluat 
pe posturi pe care nu erau o- 
bișnuite (deși aceasta este o 
autoacuzație) sau că nemaiju- 
cînd de multă vreme împreună 
(de la încheierea campionatu
lui) și-au diminuat omogenita
tea. Valabile sau nu, motivele 
nu pot scuza nereușita : o echi
pă care se prezintă într-o în
trecere internațională are obli
gația să fie la înălțimea aces
tei onorante misiuni. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît șapte 
dintre jucătoarele de la Știința 
Bacău fac parte din lo
tul național. Băcăuancelor le

Cornel Roman și Mircea Frăți
ei. tn cele din. urmă, M. Fră
ției a cîștigat meciurile de se
lecție și, totodată, locul în lotul 
pentru C.M. Mihalache Tom» 
(mijlocie), recomandat de cele 
mai multe selecții în loturile 
reprezentative și de bronzul 
obținut la C.E. din acest an, 
ne-a mărturisit că dorește ne
spus de mult să se comporte 
la înălțimea așteptărilor. în 
fine, ultimul debutant este ju
niorul Mihai Cioc (grea), care 
la cel 19 ani ai săi a ieșit în
vingător la mai multe turnee 
în acest an.

Dorim tinerilor noștri mult 
succes la apropiatele întreceri 1

Costin CHIRIAC

GIMNASTICĂ
dernă vor avea loc în Norvegia, 
iar cele europene de gimnasti
că sportivă în Spania (fetele) 
și Italia (băieții). Pentru 1983, 
s-a stabilit că întrecerile euro
pene ale fetelor vor avea loc 
în Suedia, iar organizarea cam
pionatelor mondiale este solici
tată de Ungaria și Finlanda.

Din cauza orei tîrzii la care 
s-a încheiat luni concursul 
masculin, amănunte despre e- 
voluția băieților noștri — In 
ziarul de mîine.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
IN CADRUL tradiționalului tur

neu internațional de box „Ring — 
Sofia", pugilistul Mihai Ciobotaru 
a terminat învingător la cat. se
mimijlocie, tn finala căreia l-a 
învins prin k.o. tehnic, tn repri
za a Il-a, pe iugoslavul Dușan 
Miluesnlcl.

CONCURSUL international de 
gimnastică ritmică modernă de 
la Varșovia a revenit sportivei 
cehoslovace Daniela Bosanska, cu 
27,as p. urmată de Elena Proho
rova (U.R.S.S.) — 27,85 p șl Do
rina Cordos (Romănla) — Z7.T3 p.

DUPĂ 7 RUNDE, în turneul in
ternațional feminin de șah de la 
Smederevska Palanka (Iugoslavia) 
conduce maestaa româncă Mar
gareta Mureșan, c<u 4 p, urmată 
de Ellsabeta Polihronlade (Româ
nia) — 3V, p. Lemaciko (Bulga
ria) — 3 p (2), Lazarevlcl (Iu
goslavia) — 2*/, p (3). In runda 
a 7-a, Margareta Mureșan a re-

rămîne o singură șansă : aceea 
de a încerca... imposibilul, adi
că de a învinge duminică pe 
Radnicki la șapte goluri !

Confecția București a evoluat 
la Viena, întîlnind în al doilea 
tur al Cupei cupelor pe Admi
ra Landhaus. Victoria categori
că (15—6) ne bucură, desigur, 
dar nu trebuie să uităm că 
deținătoarea „Cupei Austriei" 
are o valoare modestă. Jucătoa
rele pregătite de Valeriu Go- 
gâltan au obligația să se pre
gătească asiduu. cu ambiție, 
pentru a putea trece și de echi
pe cotate valoric superior, pen
tru a putea dobîndi în această 
ediție a Cupei cupelor o per
formanță pe măsura entuzias
mului cu care sînt susținute de 
miile de muncitoare din între
prinderea unde lucrează și pe 
care o reprezintă.

Handbalul feminin românesc 
poate reveni în elită numai 
dacă dovedește eu fiecare prilej 
progresul său valoric, numai 
dacă folosește fiecare ocazie 
pentru confirmarea și consoli
darea ascensiunii sale.

PARIS, 3 (prin telex). 
Nimeni dintre . componenții 
lotului nostru prezenți la Mont
auban nu poate să înțeleagă 
cum de s-a putut pierde meciul 
în acest mod. Și jucătorii și 
tehnicienii care-i însoțesc caută 
explicații, iar dacă părerile 
sînt foarte diferite in unele 
cazuri, aproape toată lumea 
este de acord că echipei de 
rugby a României i-a lipsit 
luciditatea, i-a lipsit un lider 
autoritar și mereu inspirat. 
Pentru că Dumitru a fost la 
Montauban numai un bun ju
cător, dar nu și un veritabil 
conducător de echipă in teren. 
Cian este posibil ca atunci cind 
conduci, și încă în deplasare, 
cu 9—0, să joci ca și cum con
turile ar fi Încheiate, ca și 
cum ai avea în față o oarecare 
echipă de Divizia B și nicide
cum o mare echipă care a În
vins în vară Noua Zeelandă la 
ea acasă ? Și cine trebuia să-și 
dinamizeze colegii dacă nu în
suși Dumitru ? Din păcate, lip
surile formației noastre au fost 
numeroase. Suoiu, mijlocașul la 
grămadă, s-a mișcat lent, fiind 
prins în cîteva rîndurî cu ba
lonul în brațe, iar perechea sa 
de la deschidere, Podărescu, nu 
a căutat aproape deloc linia de 
treisferturi. In plus, el a părut 
destul de marcat de debutul ln- 
tr-o asemenea partidă. Linia de 
atac nu a avut astfel baloane, 
nu a putut să desfășoare nici 
o combinație. Ea nu și-a probat 
nici măcar forța defensivă, care 
la Montauban a fost foarte scă
zută. Un singur placaj, al iul 
Aldea, și o intervenție a lui 
Zafîescu au creat probleme ad
versarilor. In rest, tot greul 
l-au dus înaintașii, Bucan, Stoi
ca, Murarîu și Ortelecan pla- 
cînd decisiv în multe situații. 
Credem că echipa noastră nu 
a știut să se mobilizeze cu a- 
devărat. Ea a jucat fără sufi
cientă convingere. E drept, gră
mada, atît cît a rezistat fizic, 
s-a dăruit în maniera sa carac
teristică, dar ea poartă, totuși, 
vina de a nu fi îndrăznit mai

mizat cu Erenska (Polonia), La- 
zarevicl a cîștigat la Millvojevlci, 
iar celelalte partide s-au între
rupt. Ellsabeta Polihronlade a 
avut zi liberă.

IN PARTIDA pentru locul trei 
la turneul internațional feminin 
de tenis de la Melbourne, Virgi
nia Ruzlcl a întrecut-o cu 6—3, 
6—4 pe Rene Blount (S.U.A.).

IN RUNDA A 5-a a turneului 
Internațional de șah de la Buenos 
Aires, marele maestru român Flo
rin Gheorghiu l-a învins pe Fran
co Zenon (Paraguay). Mlles a 
cîștigat la Panno, Petrosian la 
Rubinettl, Ivkov la Tempone, iar 
partidele Lombardy — Anders
son, Spasski — Quinteros șl Lar
sen — Najdorf s-au terminat re
miză. In clasament conduc Lar
sen (Danemarca) și Miles (An
glia), cu cîte 3*A p, urmați de 
Florin Gheorghiu (România), 
Ivkov (Iugoslavia), Spasski 
(U.R.S.S.) — cîte 3 p, Petrosian 
(U.R.S.S.) șl Najdorf (Argentina) 
— cîte 2'A p etc.

IN ULTIMA ZI a competiției 
internaționale masculine de vo
lei de la Leipzig, selecționata se
cundă a României a învins cu 
scorul de 3—2 (15—11, 12—15. 7—15, 
15—9, 15—4) echipa orașului So
fia. Alte rezultate: Ț.S.K.A. Mos
cova — S.C. Leipzig 3—1; R.D. 
Germană (B) — Havana 3—2.
Clasament final: 1. Ț.S.K.A. Mos
cova — 10 p; 2. Selecționata se
cundă a României — 9 p; 3. So
fia — 8 p: 4. S.C. Leipzig — 7 p; 
5. R.D. Germană (B) — 6 p; 6. 
Havana — 5 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM O Maratonul de la 

Fukuoka (Japonia) s-a încheiat 
cu victoria atletului japonez Tos- 
hlhlko Seko, cronometrat pe 
42,195 km cu 2 h 10:35,0. Pe locu
rile următoare s-au clasat com- 
patrioțil săi Shlgeru Soh 2 h 
10^7,0 și Takeshi Soh — 2 h 10:48. 
Bernie Ford (Anglia) — 2 h 
10:51,0, Choe Changsop (R.P.D. 
Coreeană) — 2 h 11:40,0. Campio
nul ollmplc Waldemar Cierpinskl 
(R.D.G.) a abandonat.

FOTBAL a Etapa a 11-a a cam
pionatului Italiei : Avellno — Ju
ventus 1—0, Bologna — Lazio 
1—0, Cagliari — inter 1—1, Mi
lan — Udinese 0—0, Perugia — 
Ascoli 0—0, Pescara — Napoli 
1—0, Roma — Fiorentina 2—1, 
Torino — Catanzaro 0—0. a 
In etapa a 15-a a campionatu
lui R. F. Germania, echipa Bo
russia Monchengladbach, adversa- 

mult tn momentele cind al 
noștri dominau jocul.

Dincolo de regretul pentru o 
asemenea înfrîngere, să privim 
cu luciditate adevărul și anu
me că echipa Franței este, la 
ora actuală, superioară „XV“-lui 
României. Ea constituie un tot 
omogen, dispunînd de valori 
la toate nivelurile : Rives și 
Joinel în grămadă ; Gallion și 
Caussade la mijloc ; Codomiou, 
Costes, Gourdon și mai depart* 
Aguirre în linia de atac. Fran
cezii au abordat cu multă pru
dență meciul de duminică. „Am 
avut emoții la început și a tre
buit să manifestăm o mare so
lidaritate între noi ca să cîști- 
găm" — ne spunea Rives —, 
el adăugind că ține să felicite 
echipa României pentru corec
titudine și pentru că nu a în
cercat să închidă jocul, opinînd 
că grămada noastră rămîne 
printre cele mai tari din lume. 
Și binecunoscutul ziarist fran
cez Henri Garcia este de părere 
că „pack-ul“ român este o for
midabilă mașină de luptă, care 
a creat multe probleme fran
cezilor în tușe și aglomerări. O 
opinie împărtășită și de pre
ședintele Federației franceze de 
rugby, Albert Ferrasse, care 
spunea la rîndul său că „meciul 
a fost ratat pentru că nu au 
jucat treisferturile ! O grămadă, 
cît ar fi ea de bună, nu poate 
cîștiga singură un joc".

Să mai amintim forma bună 
de șut a lui Constantin, debu
tul promițător în echipă al lui 
Urdea, care l-a înlocuit pe Ma
rin Ionescu (acesta făcînd o 
entorsă, are acum piciorul in 
ghips), și să învățăm Încă' o 
dată că un meci poate orietnd 
fi întors și că în sport orice 
moment de delăsare se poate 
plăti scump. Am pierdut o bă
tălie, dar rugbyul românesc nu 
a pierdut marea sa luptă de 
pătrundere în elita mondială. 
El trebuie să infirme acest re
zultat prea sever care încheie 
nefericit sezonul. Cîteodată și 
iarna poate fi un sfetnic bun—

Geo RAETCHI

23 ECHIPE FEMININE 
Ut BASCHET ÎN TURNEUL 
DE CALIFICARE PENTRU J.O. 
Selecționata României In grupă 
cu Canada, R.F. Germania $1 Italia

MtlNCHEN, 3 (Agerpros). La 
Miinchen a avut loc tragerea 
la sorți a grupelor turneului 
preolimpic de baschet feminin 
care se va desfășura, anul vi
itor, între 5 și 15 mai, la 
Varna. Cele 23 de echipe na
ționale participante au fost re
partizate în grupe preliminare, 
urmînd ca primele două clasa
te să evolueze în continuare 
în serii. Selecționata României 
face parte din grupa F, alături 
de formațiile Canadei, R.F. 
Germania și Italiei. Iată com
ponența celorlalte grupe : A : 
Japonia, Kenya, Polonia. Cu
ba ; B : Bulgaria, Grecia, O- 
landa, R.P. Chineză ; C : An
glia, Coreea de Sud, Mexic, 
Iugoslavia ; D : Irlanda, Ceho
slovacia, Franța, Brazilia ; E î 
Ungaria, Austria, S-U.A.

Ocupantele primelor cinci 
locuri în clasamentul final al 
competiției vor evolua, alături 
de reprezentativa U.R.S.S-, în 
turneul olimpic de la Moscova.

ra formației Universitatea Craio-’ 
va în „Cupa U.E.F.A.", a pierdut 
cu 0—4 (0—2) meciul disputat in 
deplasare cu V.f.B. Stuttgart.

POLO • „Cupa cupelor" a re
venit formației Ferencvaros Buda
pesta, clasată pe primul loc, eu 
6 puncte, in turneul final des
fășurat în capitala Ungariei. Au 
urmat, tn ordine : Posk Split 4 
P, Den Robben (Olanda) 2 p șl 
ICN Barcelona 0 p.

TENIS • Bjorn Borg a termi
nat învingător în turneul de la 
Frankfurt pe Main, învingînd in 
finală cu 6——3, 4—6, 6-—3, 61—4 pe 
Jimmy Connors. în partidele pen
tru clasament: locurile 3—4: Joha 
McEnroe — Vitas Gerul ai tis 6—4, 
4—6, 6—7. 6—2 ab.; locurile 5—6: 
Peter Fleming — nie Năstase 
2—6, 7—5, 6—4; locurile 7—8: UU 
Plnner — Adriano Panatta 6—1, 
6—2.


