
ȘHJH CONSILIUIUI DE STAT
în ziua de 5 decembrie a.c., 

la Palatul Republicii, a avut 
loc ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România.

La ședință au participat, ca 
invitați, viceprim-miniștri ai gu
vernului, miniștri, alți condu
cători de organe centrale, pre
ședinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale. „ ,In cadrul ședinței, Consiliul 
de Stat a dezbătut și adoptat : 
Decretul pentru aprobarea Sta
tutului personalului din avia
ția civilă a Republicii Socialis
te România ; Decretul pentru 
stabilirea valorilor limită ad
misibile ale principalelor sub
stanțe poluante din apele uza
te înainte de evacuarea aces
tora ; Decretul privind organi
zarea și funcționarea unităților 
socialiste militarizate în timp 
ele război ; Decretul privind 
modul de acțiune împotriva 
aeronavelor infractoare la re
gimul de zbor în spațiul aerian 
al Republicii Socialiste România.

Consiliul de Stat a ratifi-

— Tratatul de prietenie și co
operare între Republica Socia
listă România și Republica Ga- 
boneză, semnat la Libreville Ia 
11 aprilie 1979 ;

— Tratatul de prietenie 
cooperare între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Angola, semnat 
Luanda la 14 aprilie 1979 ;

— Tratatul de 
cooperare între 
cialistă România 
Zambia, semnat 
17 aprilie 1979 ;

— Tratatul de . 
cooperare între Republica So
cialistă România și Republica 
Populară Mozambic, semnat la 
Maputo la 21 aprilie 1979 ;

— Tratatul de prietenie și 
cooperare între Republica So
cialistă România și Republica 
Burundi, semnat la Bujumbura 
la 23 aprilie 1979 ;

— Tratatul de prietenie și 
cooperare între Republica So
cialistă România și Republica 
Democratică Sudan, semnat 
la Khartum la 25 aprilie 1979.

Documente de o excepțională 
importanță, tratatele exprimă 
hotărîrea comună a Republicii 
Socialiste România și a celor
lalte state semnatare de a a- 
șeza la baza relațiilor dintre 
ele și în raporturile cu alte 
state principiile deplinei egali
tăți in drepturi, respectului in
dependenței și suveranității 
naționale. neamestecului în 
treburile interne și avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu for
ța în raporturile dintre state, 
rezolvării pașnice a diferende
lor internaționale.

In tratate este afirmată voin
ța părților de a extinde coope
rarea reciproc avantajoasă în 
domeniul economic, comercial, 
științific, tehnic, cultural și 
în alte domenii de interes co
mun, precum și de a coopera 
pentru instaurarea unei noi or
dini economice și politice in
ternaționale.

Totodată, Consiliul de Stat a 
ratificat: Protocolul privind mo
dificarea Statutului Consiliului 
de Ajutor Economic Recioroc. 
semnat la Moscova la 28 iunie 
1979 ; Convenția consulară din-

la

Ș‘prietenie 
Republica So- 

și Republica 
la Lusaka Ia

prietenie și

Lre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Cipru, semnată 
la Nicosia la 27 octombrie 
1978 ; Convenția consulară din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Algeriană De
mocratică și Populară, semna
tă Ia Alger la 28 octombrie 
1978 : Convenția de asistență 
juridică în materie civilă, fa
milială și penală dintre Re
publica Socialistă România și 
Republica Algeriană Democra
tică și Populară, semnată 
București 
Convenția 
Socialistă 
blica Democrată Germană pri
vind soluționarea și prevenirea 
cazurilor de dublă cetățenie, 
semnată la București la 20 a- 
prilie 1979 ; Convenția dintre 
Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară 
privind soluționarea și preve
nirea cazurilor de dublă ce
tățenie, semnată la București 
Ia 13 iunie 1979 ; Convenția din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Islamică Pa
kistan privind evitarea dublei 
impuneri și prevenirea evaziu
nii fiscale cu privire la impo
zitele pe venit, Încheiată la 
Islamabad Ia 21 ianuarie 1978 ; 
Convenția dintre guvernul Re
publicii Socialiste România, și 
guvernul Canadei pentru evita
rea dublei impuneri cu privire 
Ia impozitele pe venit și po 
avere, semnată la Ottawa la 20 
noiembrie 1978 ; Convenția din
tre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Regatului Spaniei pentru evi
tarea dublei impuneri cu pri
vire la impozitele pe venit și 
pe avere, semnată Ia Madrid 
la 24 mai 19'9 ; Acordul dintre 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republi
cii Democratice Sudan privind 
promovarea și garantarea reci
procă a investițiilor de capital, 
semnat Ia București la 8 de
cembrie 1978 ; Acordul dintre 
guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Gaboneze privind încurajarea, 
promovarea și garantarea in
vestițiilor, semnat Ia Libre
ville Ia 11 aprilie 1979 ; Acor
dul comercial pe termen lung 
dintre guvernul Republicii So
cialiste România și Jamahiria 
Arabă Libiana Populară So
cialistă, încheiat Ia Benghazi 
la 9 aprilie 19'9 ; Convenția 
dintre guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia privind reglemen
tarea serviciului feroviar de 
frontieră, încheiată Ia Bucu
rești la 30 mai 1979.

De asemenea, Consiliul
Stat a hotărît aderarea Republi
cii Socialiste România la : Con
venția vamală relativă la trans
portul internațional al mărfu
rilor sub acoperirea carnetelor 
T.I.R. (Convenția T.I.R.), întoc
mită la Geneva la 14 noiem
brie 1975 ; Convenția de crea
re a Uniunii Latine, încheiată 
la Madrid la 15 mai 1954.

Toate decretele menționate 
au fost, în prealabil, dezbătute 
și avizate favorabil de comisi
ile permanente ale Marii Adu
nări Naționale, precum și 
către Consiliul Legislativ.
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la 
la 28 iunie 19'9 ; 

dintre Republica 
România și Rcpu-

de

de

(Continuare in pag a 4-a)

Angajare deplină în îndeplinirea hotărî iilor

Congresului al Xll-lea

ÎN PRODUCȚIE, ÎN SPORT, ACEEAȘI CERINȚĂ
MAI

în oricare dintre cele peste 
20 de secții — fabrici ale marii 
întreprinderi „23 August" din 
București — pilon de bază al 
industriei constructoare de ma
șini, a cărei dezvoltare va fi 
preponderentă și în viitorul 
cincinal — îți dai seama cit 
este de puternic avintul in 
muncă ce domnește peste tot. 
însuflețiți de magistralul Ra
port prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tarul general al partidului, la 
cel de-al Xll-lea Congres, de 
documentele programatice adop
tate de înaltul forum al comu
niștilor, muncitorii de la „23 
August", care se mîndresc cu 
faptul că președintele țării a 
fost ales de ei deputat în 
Marea Adunare Națională, a- 
daugă mereu noi succese pe 
răbojul zilelor, producînd mai 
mult și mai bine.

Cei care lucrează aici sînt 
ferm hotărîți să-și înzecească 
eforturile, nu numai în pro
ducție, ci, așa cum spunea to
varășul Gheorghe Mirea, pre
ședintele clubului sportiv Me
talul, să ridice pe o treaptă

MULT Șl MAI 
calitativ superioară <și mișcarea 
sportivă.

— Convinși că „Daciada" con
stituie solul fertil pe care apar 
mugurii performanței, ne spu
ne acesta, acționăm pentru 
lărgirea bazei de cuprindere a 
acesteia. Experiența ne-a ară
tat că mulți dintre performerii 
clubului 
aș cita 
crescut 
nătorie, 
Sora, 
dirt-track, Valeria Cătescu, me
daliată cu bronz la Bled, la 
canotaj, juniorii Aurel Glonț și 
Constantin Drăghici, muncitori 
la sculărie, acum printre cei 
mai buni la lupte, 
Nedelea, semifondistă 
s-au afirmai mai întîi 
petițiile de masă. în 
privește „Daciada" am 
două elemente principale : ca
drul organizatoric și continui
tatea activității.

Aflăm că fiecare secție-fabri- 
că are cercul ei sportiv, cu un 
secretar, care întocmește un 
plan de activitate săptămînal, 
cu echipe de fotbal, handbal, 
volei, tenis de masă și șah.

nostru — printre care 
pe Gheorghe Ghipu, 

de noi, cei de la tur- 
trasatorul Gheorghe 

campion republican la

Tudorița 
etc. — 

in com- 
ceea ci 
realizat

BINE"
Unele cercuri au și „reprezen
tative" de tir, lupte sau halte
re. Dintre cei 600—700 de mem
bri ai fiecărui cerc s-a reușit 
ca aproape 20 la sută să fie 
antrenați sistematic în activi
tatea sportivă.

— Pentru a avea continuita
te în acțiunile sportive _— ne 
spune prof. Iulian Popovici, 
care răspunde de activitatea de 
masă împreună cu prof. Eugen 
Suran — am stabilit ca fieca
re lună că aibă cel puțin... o 
cupă : in ianuarie — „Cupa 
Unirii", in februarie' — „Cu 
pa 16 Februarie", în martie — 
„Cupa Femina" și „Cupa Măr
țișor", în aprilie „Cupa primă
verii" etc. Există apoi cupe „po 
ramuri de producție", noi aviud 
aici oțelari, forjori, sculeri, 
moloriști. Asa stind lucrurile, 
COMPETIȚIILE SE ȚIN LANȚ. 
Acest fapt generează CONTI
NUITATE, element indispensa
bil pentru ca „Daciada" să cu
prindă cit mai mulți partici
pant!.

Sever NORAN

(Continuare tn nag. 2-3»

Astă-searâ, la Fort Worth/Dallas, in concursul feminin:

0 PASIONANTA LUPTĂ PENTRU MEDALIILE
CAMPIONATELOR MONDIALE DE GIMNASTICĂ
FORT WORTH/DALLAS, 5

(prin telefon). Marți seară, 
înaintea galei finale a exerci- 
țiilor impuse, echipa feminină 
a țării noastre se afla pe lo
cul întîi, cu 194,25 p, cu un 
beneficiu de 2 puncte față de 
Campionatele mondiale de la 
Strasbourg. După calculul nos
tru, punctajul ar fi trebuit să 

~fie de 194,35 p, dar după două 
ore de la încheierea întreceri
lor grupei a doua, în care au 
evoluat gimnastele românce, 
deși nota Nadiei Comăncci la 
sol fusese anunțată 9,90, s-a 
făcut o depunctare de 10 su
timi de punct, de la 9,90 la

9,80,
călcat linia de demarcație

pentru motivul că ea

Etapa a 19-a a Diviziei A de Sotbal

STEAUA, UN LIDER AL TUTUROR POSIBILITĂȚILOR
• ...1-1 cu Olimpia, după 4-0 cu Craiova • F.C. Argeș, 15 puncte din 16 posibile în ultimele 
opt etape • Studenții clujeni, o nouă infringere pe teren propriu I * Chimia, sprint final reușit 
și punct la Tg. Mureș • Spectaculoasa ascensiune a

REZULTATE TEHNICE

a 
. a 

covorului. Contestația delegației 
noastre n-a fost admisă, pe 
considerentul că arbitra de li
nie a ridicat steagul în. acel 
moment.

Desigur, din poziția de aștepta
re a evoluțiilor echipelor adverse 
se respiră parcă mult mai 
ușor. Seara, reprezentativa 
U.R.S.S. a intrat în componen
ță cu Șapoșnikova, despre ca
re zvonurile afirmau că va 
lipsi, din cauza unei acciden
tări la picior. Deși a purtat un 
bandaj, aportul ei a fost foar
te important pentru reușita 
formației sovietice.-Goana după 
puncte a fost deosebit de pa
sionantă. Gimnastele sovietice 
au început la paralele inegale 

•și au realizat același punctaj 
ca și gimnastele noastre : 48,75. 
în următorul schimb însă, la 
bîrnă (deoarece echipa noastră

obținuse la acest aparat note 
mici — cu excepția Nadiei Co- 
măneci — și un punctaj de 
48.05), gimnastele sovietice, cu 
prestații mai bune, au realizat 
48,85, luînd un avans conside
rabil, de 65 sutimi, cu care 
s-au instalat în fruntea clasa
mentului, poziție pe care nu 
au cedat-o nici în următoarele 
două schimburi. Această depă
șire a fost ușurată de unele 
slăbiciuni ale gimnastelor noas
tre la bîrnă, dar și de handi
capul suferit de echipa Româ
niei prin programarea într-o 
grupă la începutul competiției, 
atunci cind arbitrele abia sta
bileau o viziune asupra con
cursului.

După aproape 15 ore de în
treceri, arbitrele aU constatat 
că au fost prea zgîrcite

(Continuare in pag. a 4-a)
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UN SPECTACOL

C. S. Tirgoviște
F.C. Argeș 
Dinamo
F.C. Scornicești
Steaua
F.C.M. Galați 
„U” Cluj-Napoca 
A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul Petroșani
ETAPA VIITOARE (duminică 2 martie 1980)

(1-2) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-0) 
(2-0) 
(2-2) 
(0-4) 
(0-3) 
(0-2)

— Gloria Buzău
— Univ. Craiova
— S.C. Bacău
— Politehnica lași
— Olimpia Satu Mare
— F.C. Baia Mare
— Sportul studențesc
— Chimia Rm. Vilcea
— „Poli" Timișoara

1-0, (0-0) 
1-0
1-0
2-0
1-1
2-1
0-1
0-0
2-0

(0-0)
(0-0)
(1-0) 
(1-1) 
(1-0) 
(0-1)

(2-0)

- F.C. Argeș
- ,,U" Cluj-Napoca
- Gloria Buzău
- Dinamo
- „Poli” Timișoara
- F.C. Scornicești
- Steaua

A.S.A. Tg. Mureș 
Politehnica lași 
Chimia Rm. Vilcea 
Sportul studențesc 
Univ. Craiova 
C.S. Tirgoviște 
Jiul Petroșani
Olimpia Satu Mare - F.C.M. Galați 
F.C. " ■ --------Baia Mare — S.C. Bacău

CLASAMENTUL
Jiului

1. STEAUA 19 11 5 3 44-20 27
2. Univ. Craiova 19 11 3 5 42-20 25
3. Dinamo 19 9 5 5 31-20 23
4. F.C. Argeș 19 10 3 6 27-20 23
5. F.C. Baia Mare 19 10 2 7 32-25 22
6. Jiul 19 10 2 7 16-20 22
7. A.S.A. Tg. Mureș 19 9 2 8 21-24 20
8. S.C. Bacău 19 6 3 5 24-27 20
9. Chimia Rm. V. 19 8 3 8 24-24 19

10. F.C.M. Galati 19 7 5 7 27-34 19
11. Sportul stud. 19 8 2 9 19-19 18
12. F.C. Scornicești 19 7 3 9 25-31 17
13. „Poli" Timișoara 19 7 2 10 26-26 16
14. Politehnica lași 19 7 2 10 24-28 16
15. C.S. Titgoviște 19 6 4 9 20-30 16
16. „U" Cluj-Napoca 19 7 1 11 21-26 15
17. Olimpia Satu M. 19 4 6 9 17-29 14
18. Gloria Buzău 19 4 2 13 14-31 10

Citiți in pag. 2—3 cronicile meciurilor tie ieri

(F.C. Argeș) 6 GOLURI : 
mo), lovănescu

Acast palat al sporturilor de peste 
devine pe zi ce trece un cazan care 
piatelor medalii. Dealtfel, primele trei dintre 
cernate echipelor de băieți la ora cind ziarul 
zare.

Aici, la Fort Worth, gimnastica nu este prea 
cotită un sport cam anemic față de câlăritul

DE EXCEPJIE
10 000 de 

fierbe de

GOLGETERII 1 din m, Radu
11 m.

II

GOLURI : Cirțu șl Cămă- 
— 2 din 11 m (Univ. Cra

11 
taru 
iova).

9 GOLURI : Terheș (F.C. Baia 
Mare), M. Răducanu (Steaua) —

ii
— 2 din __ ....

a GOLURI: Iordănescu (Steaua).
7 GOLURI : Koller (F.C. Baia 

Mare), Gîngu (Chimia Rm. Vil
cea), Anghel („Poli" Timișoara). 
Cîmpeanu („U“ Cluj-Napoca) — 
1 din 11 m.

Augustin (Dina- 
(F.C. Argeș). 

Costea — 1 din 11 m șl Cernescu 
(Politehnica Iași), Cramer 
(F.C.M. Galați), Dembrovschi 
(..Poli- Timișoara) — 2 din 11 m. 
M. Sandu (Sportul studențesc), 
Savu (Chim. Rm. V.) — 3 din 11 m.

locuri. Center Arena, 
pasiune in jurul apro- 

acestea au și fost de- 
nostru se pune in vin- 

cunoscutâ, ea fiind so- 
cailor sălbatici sau 

duritatea fotbalului american, văzut zilnic pe canalele televiziunii, 
totuși, pe măsură ce competiția avansează, gustul localnicilor pentru 
gimnastică crește. Mai ales că marți seară ei au constatat că acest 
sport poate oferi un spectacol eztrem de pasionant. Cursa de urmărire 
tăcută de echipele Uniunii Sovietice, R. D. Germane, Cehoslovaciei și 
statelor Unite, de a ajunge reprezentativa României, a entuziasmat 
asistența. Micile diferențe dintre echipe, de sutimi de punct, perspec
tiva de a schimba locurile a devenit atit de antrenantă, incit pentru 
exercițiile libere pe echipe, de joi seară, se lac aici chiar și pariuri. 
irste sigur că gala fetelor din seara de joi va deschide seria unor 
Imale de excepție. In acest context indiferent de viziunea și cunoș
tințele personale despre gimnastică, spectatorii americani susțin cu ar
doare echipele și maniera tor texană de a încuraja dă impresia că 
sala se află intr-o preerie.

In seara de joi va fi aici o dispută de excepție, dură, spectacu
loasă și palpitantă. Fetele noastre se află in cursa pentru podium, 
pentru titlu. Va fi o întrecere cu mari emoții, in care exactitatea și 
calmul vor avea un rol determinant. Atit pentru a încerca recuperarea 
celor 70 de sutimi care despart echipa noastră de reprezentativa Uniu
nii Sovietice, cit și pentru a rezista asaltului pe care îl vor da forma
țiile R. D. Germane, S.U.A. și Cehoslovaciei pentru ocuparea locului 
al doilea deținut de România.

Sperăm la mai mult de la exercițiile libere, la mai bine de ta fie
care din gimnastele noastre, pentru ca echipa României să poată as
pira la medalia de aur. Dorim din suflet ca Nadia să răspundă dorin
ței milioanelor de suporteri din țcra noastră și de pe glob, de a o 
vedea campioană mondială absolută.

Aurel NEAGU

I
de
Și



la tea de a 10-a ediție a Balcaniadei de Haltere MANIFESTARE [
ȘTIINȚIFICA PRILEJUITA (

• Cu un singur stil, nici un halterofil nu poate aspira la performanțe înalte!
Cea de a 10-a ediție — jubi

liară — a Balcaniadei de halte
re. organizată în pitoreasca lo
calitate iugoslavă Vranje, din 
sudul Serbiei (situată la jumă
tatea drumului dintre orașele 
Nis și Skoplje), s-a încheiat, 
după cum se știe, cu un bilanț 
meritoriu pentru sportivii ro
mâni : 5 medalii de aur (din
tre care una la total), 16 dc 
argint, 7 de bronz și locul se
cund în clasamentul pe națiuni. 
Avînd ca principali adversari 
pe halterofilii bulgari — dintre 
care 7 din echipa olimpică — 
tînăra selecționată a României 
(din care au lipsit cei mai va
loroși sportivi) s-a comportat 
onorabil, în primul rînd pentru 
faptul că nici unul dintre com- 
ponenții formației nu a ratat 
trei încercări 
privat echipa 
țioase) și în 
pentru faptul 
tate s-au ridicat _ 
așteptărilor, ba chiar la cîteva 
categorii înregistrîndu-se pro
grese remarcabile. La categoria 
muscă, juniorul Vasile Cocioran 
a obținut cea mai bună perfor
manță din ultimii ani (chiar și 
pentru seniori) : 212,5 kg. Dacă 
nu ar fi ratat 95 kg la „smuls" 
(a realizat 90 kg), tînărul Co
cioran putea să devină campion 
balcanic. Recordul național de 
juniori de 122,5 kg la „aruncat" 
poate fi cotat competitiv și pe 
plan internațional. La categoria 
cocoș, lupta pentru primul loc 
s-a dat între cei doi sportivi 
români Gheorghe Mafiei și Pa
vel Petre, 
primului, 
sale, dar 
nantă în 
adversar, 
cucerit și 
la „smuls". Pavel Petre, sportiv 
al asociației bucureștene „Urbis". 
rămine o mare speranță a hal- 
terofiliei românești. La catego
ria pană, reprezentanții noștri 
Constantin Chiru și Mircca 
Tuli au avut de înfruntat un 
adversar de prim rang în ierar
hia mondială : pe bulgarul 
Ștefan Dimitrov, care a cucerit 
primul loc cu un rezultat ex
cepțional (272,5 kg). Chiar dacă 
Chiru sau Tuli nu-1 puteau în
vinge, ne așteptam ca rezulta
tele lor să se apropie mai mult 
de cel al învingătorului. Tuli 
are scuza unei pauze în pre
gătire cauzată de o fractură. 
(Sperăm ca el să-și reia cît de 
curînd antrenamentele în lotul 
olimpic).

O comportare 
avut Eugen Chivu, dar, din pă
cate, _____ț _
kg — record național de juniori

DE ÎMPLINIREA

(ceea ce ar fi 
de
al

că

puncte pre- 
doilea rînd 

unele rezul- 
la înălțimea

victoria revenind 
grație experienței 

după o luptă pasio- 
fața talentatului său 
încă junior, care a 
el o medalie de aur

excelentă a

numai la „smuls" (132,5

ÎN PRODUCȚIE, ÎN SPORT
(Urmare din pag. f)

Dorind să facem cunoștință 
cu un secretar de cerc sportiv, 
intrăm, la întîmplare, într-o 
hală a secției de motoare. Aici, 
în uriașa încăpere, se aude 
doar zgomotul strungurilor la 
care se rectifică supape, flan
ge de arbore cotit, camere pen
tru motoare diesel...

Secretarul cercului este mais
trul Ion Băniceru, om cu tîm- 
ple albe, „sufletul" echipei de 
fotbal. E pauză de masă și, 
după ce au mincat, maistrul 
discută cu doi dintre strungarii 
săi, Gheorghe Manea, căpita
nul echipei de fotbal a secției 
Și cu Ion Mardagiu, „veteran" 
în alergările de cros.

— Dorim să aflăm 
dv. despre activitatea 
din secție — ne-am 
maistrului.

— Știți ce aș 
sport ? — 
trul. Așa 
contenește 
sportul la 
ze ! După

părerea 
sportivă 
adresat

zice eu despre 
răspuns mais- 

producțîa nu 
o clipă, nici

ne-a 
cum 

nici 
noi să nu aibă pau- 

cum in producție 
vrem să realizăm mai mult și 
mai bine, așa și în sport tre
buie să mărim numărul parti- 
cipanților și numărul competi
țiilor și valoarea lor. Producția 
în sport trebuie să fie la înăl
țimea celei din uzină.

Am vizitat și celelalte hale 
ale secției de motoare. Se lu
cra intens, asamblîndu-se pie
se, finisîndu-se motoare de lo
comotive și nave. întreaga ac
tivitate purta amprenta avîn- 
tului creat de lucrările Con
gresului partidului. Și am în
țeles că acești oameni harnici, 
deciși să traducă în fapte ho- 
tărîrile înaltului forum al co
muniștilor, al întregului popor, 
vor face ca și „producția in 
sport" — cum spunea maistrul 
Băniceru — să fie la înălțimea 
faptelor lor de muncă.

egalat), rezultat competitiv pe 
plan mondial chiar și în rîndul 
seniorilor ! Pentru a ieși, însă, 
din anonimat la totalul celor 
două stiluri și pentru a se a- 
firma pe plan internațional, el 
va trebui să „arunce" cel puțin 
170 kg. stil la care în prezent 
este încă deficitar. Alexandru 
Kisș a avut o comportare me
diocră la categoria semimijlo- 
cie, ratînd două încercări la 
„smuls" (120 kg) și ridicînd cu 
dificultate 170 kg la „arun
cat". Despre eroarea de arbi
traj comisă la categoria mijlo
cie, în cadrul căreia Vasile Că- 
priceru a fost frustrat de 2 
medalii de aur, am mai relatat 
în ziarul de luni. In orice caz, 
o victorie a lui Căpriceru asu
pra olimpicului bulgar Stanimir 
Bairaktarov, învingător cu 
numai 2.5 kg, ar fi fost deose
bit de prețioasă. Mihai Purdilă 
s-a impus prin medalia de aur 
obținută la „aruncat" cu 185 
kg (cat., senjjgrea) învingîndu-1 
cu 2,5 kg pe Nikola Kameno- 
polski (Bulgaria). Păcat că de

multă vreme M. Purdilă nu 
reușește să progreseze la 
„smuls", stil la care a evoluat 
slab, ridicînd doar 130 kg ! O 
mențiune i se cuvine și lui 
Ștefan Kreicik ]a „supergrea".

In concluzie, se cuvine a 
spune că în ciuda atenției acor
dată pregătirii halterofililor, 
noștri de către antrenorii Ște
fan Achim și Gheorghe Mănăi- 
lescu-, de medicul lotului dr 
Gabriel Ioniță și de masorul 
Constantin Ghiță, în viitor ei 
vor trebui să conceapă un regim 
mai rațional de 
greutății corporale 
din lotul național, 
te prvirea mai 
deficiențelor tehnice, care îm
piedică deocamdată realizarea 
unor performante de valoare la 
totalul celor două stiluri. Abor- 
dînd cu multă seriozitate aceste 
două probleme importante, se 
vor putea înregistra progrese 
însemnate la viitoarele compe
tiții internaționale.

A 30 DE ANI DE MEDICINĂ
SPORTIVA

I
I

Divizia A, etapa a

corectare a 
a sportivilor 
să-și îndrep- 
mult asupra

Ion OCHSENFELD

Cu prilejul implinirii a 30 de 
ani de medicină sportivă, Mi
nisterul Sănătății, Consiliul 
Național pentru Educație Fizică 
și Sport și Uniunea Societăților 
de Științe Medicale organizea
ză joi și vineri în Capitală o 
manifestare științifică pe această 
temă, în sala Dalles și în am
fiteatrul din bd. Muncii nr. 
37—39. Vor avea loc dezbateri 
pe tema dezvoltării medicinei 
sportive în țara noastră, pre
cum și mese rotunde privind 
probleme de traumatologie și 
recuperare Ia sportivi, rolul a- 
limentației și al medicațîei în 
procesele de refacere și susți
nere biologică a efortului, une
le aspecte ale controlului doping 
ș.a. Vor lua cuvîntul numeroși 
oameni de știință din lumea 
medicinei și a sportului.

I
I
I
I
I
I
I
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• CAMPIONATE • COMPETIȚII •
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CAMPIONATUL DE TIR 
REDUS AL MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI
Sezonul oficial de tir redus se 

va deschide mîine în Capitală, 
odată cu începerea Campionatu
lui municipiului București, rezer
vat tuturor categoriilor de con- 
curenți de la pușcă și pistol cu 
aer comprimat. întrecerea, ce va 
fi găzduită în sala din parcul 
Dinamo, constituie un prim prilej 
de obținere a haremurilor de 
participare la Campionatele na
ționale. ediția 1980. La campio
natele municipiului București mai 
sînt invitați să participe trăgă
tori din Brașov, Alexandria, Plo
iești și Joița. întrecerile sînt pro
gramate pentru vineri și sîmbătă 
cu începere de la ora 9.

CE SURPRIZE NE VA 
OFERI A DOUA „RUNDĂ" 

A POLOIȘTILOR
A doua etapă a campionatului 

național de polo (seria I) aliniază 
toate cele 6 formații taîr-un pro
gram comun pe care-1 vom putea 
urmări azi, de la ora 17, la ba
zinul Floreasca din Capitală. In 
primul joc, Dinamo va încerca 
să obțină primele puncte în dauna 
formației C.N. ASE. In continuare, 
Crișul Oradea, performera etapei 
inaugurale, va avea în fată am
bițioasa echipă Progresul Bucu
rești, dornică și ea să nu se mai 
limiteze la rolul de outsider. In 
fine, meciul central opune cel<j- 
lalte două învingătoare de du
minică, Rapid șl Voința Cluj-Na
poca. o întilnire care ne-a oferit 
întotdeauna un spectacol plăcut 
și un rezultat decis — de regulă 
— în ultimele faze de joc.

MULTE MECIURI DE MARE ATRACȚIE IN DIVIZIA A 
LA BASCHET (F)

Returul campionatului național 
de baschet feminin Începe cu 
un atractiv turneu de patru eta
pe, găzduit — de azi pînă du
minică — de Sala sporturilor din 
Brașov. Meciuri de mare interes 
sînt derby-urile fruntașelor — 
Politehnica C.S.Ș. 2 București — 
Rapid (sîmbătă) și Rapid — Vo
ința București (duminică), dar 
și alte partide care opun forma
ții între care sînt posibile orice 
rezultate, în ciuda pozițiilor ac
tuale în clasament. Ne referim, 
în primul rînd, la întîlnirile Cri
șul — Rapid, Voința București — 
„U“ Cluj-Napoca (joi), Universi
tatea Timișoara — Politehnica 
C.S.Ș. 2 (vineri). Progresul — 
Mobila, Voința București — U- 
niversitatea Timișoara (sîmbătă), 
„U“ Cluj-Napoca — Mobila și 
Crișul — Politehnica C.S.Ș. 2 
(duminică). Nu numai pentru 
localnici (dar în primul rînd 
pentru ei), foarte atractive se 
anunță trei dintre jocurile echi
pei brașovene Voința (cu Poli
tehnica C.S.Ș. 2, Voința Bucu
rești și cu Olimpia București), 
în care lotul pregătit de antre
norul Gh. Roșu are prilejul unor 
prestații șl rezultate bune.

Azi, în etapa inaugurală,

loc partidele : de la ora 9,30 : 
Olimpia — Mobila, Progresul — 
Carpațl ; de la ora 15 : Voința 
București — „U“ Cluj-Napoca, 
Crișul — Rapid, Politehnica 
C.Ș.Ș. 2 — Voința Brasov.

Clasamentul la zi :

1. Polit. C.S.Ș. 2 10 9 1 812—669 19
2. Voința Buc. 10 8 2 750—672 18
3. Rapid 10 8 2 796—696 18
4. Mobila 10 6 4 745—700 16
5. Voința Bv. 10 6 4 716—642 16
6. „U« Cj.-Nap.. 10 5 5 699—683 15
7. Crișul 10 5 5 705—664 15
8. Progresul 10 3 7 662—748 13
9. Univ. Timiș. 10 3 7 633—676 13

10. Olimpia 10 2 8 596—700 12
11. Carpați 10 0 10 503—767 10

• La Iași, în meci restanță, în
C.N. masculin :
Unirea 
0—2 : l
(31—51).
27+23, Popescu 14+1, 
4+12, respectiv Niculescu 
Uglai 16+19, Caraion 
(Dumitru 
coresp.)

Politehnica C.S.Ș. 
i — Dinamo 
66—108 (27—65)

Goșgeteri :

București 
șl 58—101 

Moisescu 
Boisteanu 

23+17, 
16+19. Caraion 15+13. 

DIACONESCU —
au

Incepînd de azi, la Cluj-Napoca 
--------- ------------ DE HALTERE PE ECHIPECAMPIONATUL NAȚIONAL

Incepînd de azi, pînă duminică 
se va desfășura la Cluj-Napoca 
cea de a 2-a etapă (finală) a 
campionatului național de hal
tere (diviziile A și B) pentru

C.S.M. CLUJ-NAPOCA (M), VIRTUALĂ CAMPIOANA 
LA TENIS DE MASĂ

I
I
I
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Penultima etapă a returului 
campionatului Diviziei A la tenis 
de masă a lămurit definitiv și 
problema titlului la echipele 
masculine care, indiferent de re
zultatul Intîlnirii directe, din ul
tima etapă, dintre C.S.M. Cluj- 
Napoca și Universitatea Craiova I, 
va reveni clujenilor și in acest 
an. Aceasta, pentru că formația 
craioveană, lipsită de aportul lui 
Teodor Gheorghe (își satisface 
serviciul militar) șl cu Marin Fi- 
rănescu bolnav, a fost învinsă a- 
casă de Progresul Buc. cu 9—4, 
9—l (Moraru șl Cauri — cite 3 v, 
Craioveanu șl Onețiu — cite 1 v 
și dublul Moraru—Cauri — 1 v, 
respectiv Florescu — 2 v, Firă- 
nescu și Borca — cîte 1 v în pri
ma zi, Iar în meciul retur Moraru 
șl Cauri — cîte 3 v, Craloveanu — 
2 v și dublul Moraru—Cauri — 
lv, respectiv Borca — 1 v, Flo
rescu și Firănescu — cîte 1 v).

Elevii antrenorului emerit F. 
Paneth au cîștigat, după cum era 
de așteptat, la mare diferență 
partida cu Locomotiva Buc. (9—1, 
9—1), folosind în prima zi for
mația Doboși (2 v). Z. B6hm 
(2v), Crișan (3v) și Pintea (lv), 
plus dublul Doboși—Crișan (1 v), 
în timp ce în ziua a doua a ju
cat cu Z. Bohm (3v), Doboși 
(2 v), Crișan (2 v), Mesaros (1 v) 
șl dublul Crișan—Bdhm (1 v).

Din întrecerea feminină am re
ținut evoluția contradictorie a 
sportivelor de la Gloria Buzău, 
care au obținut trei victorii în 
primul meci cu Politehnica Bucu
rești (Beatrice Pop — 2v și Lo
rena Mihai — lv), pentru ca în 
ziua a doua să fie învinse 
zero !

Alte rezultate, masculin : 
merțul Tg. Mureș — Gloria 
zău 4—9, 3—9 ; C.S.Ș. Odorheiu 
Secuiesc — C.S.Ș. Craiova 9—8, 
9—6 ; A.S.A. Buc. — Universitatea 
Craiova II 1—9, 8—9 (ta meciul 
retur antrenorul Bălan a înlocuit 
pe Nef cu juniorul Copaci) ; Po
litehnica Buc. — Tractorul Bra
șov 2—9, 0—9 ; feminin : Progre
sul Buc. — C.S. Arad I 5—3, 5—2; 
C.S.Ș. Craiova — C.S. Arad n

0—5, 0—5 ; C.S.Ș. Rm. Vîlcea — 
Spartac Buc. 5—0, 5—3 ; C.S.Ș.
Slatina —' Voința Buzău 5—1, 
5—1 ; Politehnica Buc. — Gloria 
Buzău 5—3, 5—0 și C.S.Ș. Viitorul 
Pitești — C.S.M. Iași 2—5, 3—5.

(Rezultate transmise de ~ 
Giornoiu, I. Păuș, M. Radu, 
Bartha și C. Chiriță).
. ★
In primul meci amical de 

nis de masă susținut de forma
țiile C.S.M. Cluj-Napoca și Voj- 
vodina Novi Sad, victoria a re
venit jucătorilor români, cu sco
rul de 13—4. Au realizat victorii : 
S. Doboși și Z. Bohm — cîte 4, 
S. Crișan — 3, H. Pintea — 1 și 
dublul Bohm, Crișan, respectiv 
M. Karakasevici — 2, Kurtes șl 
D. Koljaja — cîte 1. (M. RADU
— coresp.)

p.
I

te-

echipe de seniori. Timp de 4 
zile, la startul Întrecerilor se vor 
alinia cele mai bune formații 
din țară, în frunte cu halterofilii 
de la Steaua București (dețină
torii titlului) și CHIMPEX 
stanța. — - ■ —
pel tur 
bruarie 
Diviziei 
88 p, urmată de CHIMPEX 
81 p. în aparență se 
luptă strinsă pentru 
titlului, dar In realitate ______
păstrează prima șansă pentru a 
redeveni campioana tării pe 
echipe. în urma unei hotârîri a 
federației de specialitate, rezul
tatele sportivilor care au concu
rat la Balcaniadă contează in a- 
cest campionat. Este vorba de 
steliștii Vasile Cocioran, Con
stantin Chiru, Mircca Tuli, Eu
gen Chlvu, Vasile Căpriceru, Mi
hai Purdilă și de Pavel 
(UREMOAS), Gheorghe 
(C.S. Onești), Alexandru 
(Clujana) și Ștefan 
(C.S.M. Cluj-Napoca).

Con- 
După desfășurarea eta- 
(care a avut loc în fe- 

la Sibiu), în clasamentul 
A conduce Steaua cu 

cu 
prevede o 

cucerirea 
Steaua

Petre
Mafiei

i Kiss
Kreicik

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

la

Co- 
Bu-

PRONOSTICURI...
Pentru a oferi participanților 

la concursul Pronosport de du
minică, 9 decembrie 1979, o sursă 
suplimentară de inspirație, re
dăm pronosticurile ___
Al. Constantines cu de la 
Gloria Bistrița :
1. Ascoli — Avellino

2. Bologna — Milan
3. Cagliari — Fiorentina
4. Catanzaro — Pescara
5. Inter — Perugia
6. Juventus — Roma 

Lazio — Udinese 
Napoli — Torino 
Viitorul Vs. — F.C. 
Min. G. H. — F.C.M. Bv. 
Poiana — Progresul 
Minerul M.N. — Corvinul

Inspirație, 
antrenorului 

echipa

1,X
2
1
1

l.X
1 
1

1.X.2 
l.X
X.2 

X
. ... 1

Gloria B-ța — F.C.M. Reșița 1
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
5 DECEMBRIE 1979

Extragerea I : 38 2 35 3 6 42 ; 
extragerea a Il-a : 1 5 22 20 30 34

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI :
941.632 lei din care 265.106 lei
REPORT LA CATEGORIA 1

7.
8.
9.

10. 
11. 
12.
13.

C-ța

I
I
I
I
I
I
I
I

I
I

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
CEPȚIONALE LOTO 
NOIEMBRIE 1979

FAZA I : Categoria 
riante 25% a 6.250 lei ; 
3 : 2 variante 100% a „..........
sau la alegere, o excursie de 1 
loc în R.P. Polonă și diferența ------------ - . ----- . ...„o a 

va- 
i 5 :

6 :
7 :
8 :

DIN
EX-

27

va-2 : 2
Categoria
25.000 lei,

în numerar și 8 variante 25% 
6.250 lei ; Categoria 4 : 22,25 
riante a 6.473 lei ; ~
63.25 a 400 lei ;
129.50 a 300 lei ;
238.25 a 200 lei ;
1.235.50 a 100 lei.

Categoria 
Categoria 
Categoria 
Categoria

FAZA a Il-a : Categoria B 
2.500 Iei ;

4
, Cate- 
160% a 

---- , o ex
cursie de 1 loc în R.p. Polonă

variante 25% a 2 
goria C : 3 variante !
10.000 lei, sau la alegere,

și diferența în numerar și 12 va
riante 25% a 2.500 lei ; Categoria r. . „ -- - .. ... jej . CategorjaD : 47,75 a 3.112
E : 532 a 100 lei.

Cîștigurile de
(100%) în valo-are ... . ............... .......
fost obținute de ALEXE SAMOI- 

LA din Brașov, respectiv ILIE 
slavei din București.

Categoria 3 
de 25.000 lei au

I
I
I
I
I
I
I
!

ULTIMA REPLICĂ, ÎN NO'
Oricit am fi de copii sufletește atunci 

balul, trebuie să recunoaștem că toate 
tru divizionar a fost — pe ansamblt 

mărate pe degete — destul de cenușie. Bu 
tudini îmbucurătoare și mai puține, prea r I 
dului și al întîmplării. Ultima replică, în n 
pioana turului, Steaua, abia, face meci eg. 
cu penultima clasată, după ce în etapa pre I 
șise să egaleze lanterna ! Și Steaua are pr 
circuitul valorilor europene... Pe lingă ridii I 
plicații profunde și serioase. Cu atît mai n 
militară a ajuns Ia pas în fruntea clasament, 
mină cu autoritate. Problema care se pune - I 
ani de zile în cam aceiași termeni și acela1 
aceea a încrederii pe care o poți avea în e 
mint și sînt de nerecunoscut atunci cînd ți-e 
și crezi că lucrurile au apucat, în sfirșit, p 
Lărgind cadrul discuției, v-ați pus întrebare! 
are o divizie de fotbal în care liderul abia 
rezultate egale în fața ultimelor două clasat, 
e greu de dat...

Din această etapă de încheiere, ne mai op: 
ciuri care au „spus" cite ceva. Dcrbyul de 1 
derby valoric. Craiovenii au o circumstanță 
țări, povara gîndurilor meciului retur cu Bo 
nii nu prea au. La Cluj-Napoca Sportul stu 
din nou că este cea mai dificilă echipă în c 
punctul cîștigat de Chimia. Convingătoare, vie 
lățene (în fața unui adversar superior) și 
Scorniccști, care a obținut a doua victorie la 
neficiind, deci, de terenul propriu). Griji fo 
locul 13 în jos. „Poli" T ișoara, Politehnica 
viște, „U“ Cluj-Napoca, Olimpia Satu Mare ș 
bulzesc spre Divizia B. Norocul lor — și ghi> 
este că nu vor ajunge acolo unde le recotna 
cului din această toamnă decît trei dintre ele.

A căzut cortina, actorii pleacă în vacanță și 
băne...

Mc

P.S. Mai avem totuși două speranțe ; Rapid 
minică și Universitatea Craiova — Borussia P 
miercuri. Bun, rău, fotbalul rămine o dragoste..

NAȘTE
SLATINA, 5 (prin telefon)
Cu toate că față în față se 

aflau o echipă cu vechi „state 
de serviciu" în Divizia A (am 
numit-o pe Politehnica) și una 
din promovatele acestui cam
pionat (F.C. Scornicești), pe 
teren diferența de valoare a 
fost în favoarea acesteia din 
urmă. Intr-adevăr, F.C. Scor
nicești — deși într-o măsură 
inferioară adversarei sale la 
capitolul pregătire tehnică —. 
a suplinit această diferență 
prin deosebita activitate în te
ren a tuturor jucătorilor. Chiar 
dacă aveau și chiar dacă nu 
aveau mingea la picior, fot
baliștii din Scornicești s-au a- 
flat într-o permanentă mișcare 
în teren, suplinind totul prin 
energia de care au dat do
vadă, prin dorința de a în
vinge, de a cuceri cele două 
puncte puse în joc. Și F.C. 
Scornicești a reușit victoria, 
în min. 17, după un corner, 
PITURCA trimite balonul în 
poarta goală, portarul ieșean 
Naște fiind plecat... la plim
bare în careul de 16 metri. Iar 
în mîn. 55, ȘOARECE înscrie 
un gol spectaculos, după ce

ERA 1
F.C. S<

Stadion „1 K 
mativ 5 000. Au 
la poarta: 10-10

F.C. SCORNI
7, rir^Lraijir^- Ț 
Voiculeț 7, Șoaret

POLITEHNICA
Florean 5 (min. 

Cioaca 4 (min. 46 
A arbitrat: N 

și C. Szilaghi (Bc
Cartonașe gal 
Trofeul Petschi

balonul s-a pli 
FI. Dumitrescu 
Lică, Naște afl 
pe undeva î 
Naște a para, 
serie de 
cînd trebuia să 
a gafat. Nu i 
adevărat că Pc 
creat cîteva bl 
gol (Cioacă 
Cernescu min. : 
min. 63 — bai 
cizia șuturilor a 
atingă țelul pr 
a ple^ de la 
punct. Trebuie 
asemenea, și ex

PUNCTUL PORTARULUI CON:
A.SA. TG. MUREȘ - CHIMIA RM. VÎLCEA 
„23 August"; leren bun; timp închis- ■—*Stadion „23 August"; teren bun; timp închis; spoefar 

6 000. Șuturi la poartă: 36-3 (pe poartă: 12-2). Cornere: 20-
A.S.A.: vunvulea 6 - Kortesi 6, Unchiaș 6, Ispir 6, G 

°oth II 6, Boloni 6 - Muntean 6, Pislaru 5 (min. 58 Fa 
(min. 63 Bozeșan 6).

CHIMIA; Constantin 10 - Bărbuț 6. Basno 6 (min. 77 I 
Linca 6 - G. Stan 6 (min. 8ă Coca I), Savu 7, Carabageat 
Gîngu 5, Cilean 5.

A arbitrat: O. Ștreng: 9; la linie: FI. Pitiș (ambii 
Gh. Ispas (Constanța).

Cartonașe galbene: TELEȘPAN.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 4-0 (3-0).

TG. MUREȘ, 5 (prin telefon)
Vecinătatea de la mijlocul 

clasamentului a celor două com
batante a generat, parcă, și în 
teren o situație asemănătoare. 
Ostilitățile ș-au desfășurat — 
mai bine de o jumătate de oră 
— undeva în preajma centrului 
terenului, fazele de poartă 
fiind rare. Jocul liniștit — cu 
doar citeva sprinturi — din a- 
ceastă perioadă, ne-a arătat o 
formație mai tehnică prin țesă
tura ei de pase în propria-i 
jumătate (Chimia) și una 
neinspirată, cu multe pasc fără 
adresă (A.S.A.). Nici desele 
schimbări de locuri, pe frontul 
ofensiv al localnicilor, n-au 
constituit o surpriză pentru de
fensiva în zonă și bine grupată 
a vîlcenilor. Prima ocazie clară

Astăzi, cu începere de la 
ora 14, va avea loc pe sta
dionul Giulești întîlnirea ami
cală dintre echipele Sportul 
studențesc și Dunav Ruse (Bul
garia).

-
a gazdelor am n 
14 („cap" — Mi 
m), iar următoare 
36 (Pîslaru — șut 
brațele lui Const 
„piciorul" salvator 
la șutul lui Mun 

în repriza s 
vîlcean va fi s 
treptat, unui ada 
oaspeții mizînd, îi 
te a meciului, d: 
defensivei. Eviden 
echipei locale ere; 
tate, transformînd 
devărată „ploaie'* 
căreia apărarea o 
ficiind de o „uml 
rul Constantin), ; 
calm. PortacuLi- < 
făcut adevărate 1 
fără exagerare, al 
pal al punctului 
parat incredibil, ț 
„bomba" lui Boli 
șuturile lui Fanic 
76) și „capul" iui I 
numai trei metri, 
minut.

Adrian
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F.C. ARGEȘ - UNiV. CRAIOVA 1-0 (0-0)

Stadion „1 Mai"; teren bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 
18 000. A marcat: IOVANESCU (min. 78). Șuturi la poartă: 12—10 (pe poartă: 
8—3). Cornere: 6—3.

F.C. ARGEȘ: Speriatu 7 — M. Zamfir 
latan 6 (min. 69 Ralea 7), Chivescu 7, 
Radu II 7, Dobrin 7 (min. 65 Toma 7).

UNIVERSITATEA: Boldici 9 - Negrilă
reanu 9 — Donose 7, Bălăci 6, Țicleanu 7 Cîrțu 6, 
(min. 58 Girleșteanu 6).

A arbitrat: C. Ghițâ: 9; la linie: M Ivâncescu și R. Petrescu (toți din 
Brașov).

Cartonașe galbene: IRIMESCU, STANCU.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 4-0 (1-0).

7, Stancu 
lovânescu

9. Grstea 7. Ivan 7 —
7 — Doru Nicolae 7,

7. Ștefânescu 8, Ungu- 
Cămâtaru 7. Irimescu 6

PITEȘTI, 5 (prin telefon)
Meci destul de atractiv, în 

special datorită valorii tehnice a 
jocului din prima repriză și 
ultimului sfert de oră, care a 
fost de-a dreptul pasionant, pen
tru că în această perioadă 
piteștenii și-au asigurat victo
ria, dar craiovenii au trecut de 
trei ori pe lîngă egalare.

în prima repriză s-a jucat 
rapid, cursiv, cu îndelungi 
combinații de pase de ambele 
părți, dar dacă ar fi să repro
șăm, totuși, ceva celor două 
echipe pentru aceste prime 45 
de minute, ar fi teama lor de 
a trage la poartă. Ceva mai 
insistenți au fost, totuși, piteș
tenii, dar la șuturile lui Iovă- 
nescu (min. 9), Iatan (min. 15) 
și, din nou, Iatan („cap“ în 
min. 20), Boldici a avut inter
venții excelente. în acest inter
val, craiovenii au fost pericu
loși în min. 13, cînd Speriatu 
a respins în corner șutul lui 
Cămătaru, și în min. 32, cînd 
tot Cămătaru a avut o bună 
ocazie.

După pauză jocul scade în 
ritm și cursivitate. Piteștenii 
domină, dar linia de fundași 
craioveană (cu Ungureanu și 
Ștefânescu în zi foarte buna) 
îi împiedică pe atacanții echi
pei gazdă să finalizeze. în min.

48, Radu II șutează pe jos, dar 
Boldici respinge. în min. 55, 76 
și 77 argeșenii ratează, dar, în 
min. 78, inevitabilul se produ
ce : la un corner, Stancu tri
mite cu capul, jos la colț, Ște- 
fănescu plonjează și respinge 
cu mina. Lovitură de Ia 11 m. 
Execută Radu, portarul craio-

vean respinge și IOVANESCU 
reia cu stîngul în colțul opus.

Ultimele 10 minute se desfă
șoară în nota de superioritate 
a craioyenilor, care au de trei 
ori ocazia de a obține egala- 
rea 1 în min. 80, Cîrțu scapă 
singur pe centru, însă Ivan 

, respinge, în ultimă instanță, în. 
corner. în min. 86, Negrilă 
intră, pe aripa dreaptă, în ca
reu. dar trage în afara spațiu
lui porții, iar în min. 89 Spe
riatu scapă un balon, însă îl 
culege in extremis din piciorul 
lui Cîrțu.

în ansamblu, un meci inte
resant, între două echipe cu o 
bună formă sportivă în acest 
final de sezon și care au oferit 
un spectacol fotbalistic agrea
bil.

Radu URZICEĂNU

FINAL INCANDESCENT
„U" CLUJ-NAPOCA - SPORTUL STUDENȚESC 0-1 (0-1)

Stadion Municipal; timp răcoros; teren moale; spectatori — aproximativ 
10 000. A marcat: IORGULESCU (min. 31). Șuturi Ia poartă: 12—7 (pe poarta: 
6-5). Cornere: 14-0.

nU“: Lăzăreanu 6 — L. Mihai 6, Moș 4, Ciocan .. ...w.„yw... -
Boca 4, FI. Pop 6, Cimpeanu II 7 — Drobotă 5 (min. 46 Suciu 6), Batacliu 
5, Răduțâ 5 (min. 50 Floare 5).

SPORTUL STUDENȚESC: Moraru ff — Tânâsescu 7, Cazan 7, Grigore 7. 
Munteanu II 7 — lorgulescu 7, O. lonescu 7, Cățoi 6 — M. Marian 6 (min. 
85 Ciugarin), M. Sandu 5, Chihaîa 6 (min. 83 Șerbânicâ).

A arbitrat: V. ranul; 7; la linie: T. Balanovici și D. Arndt (toți din 
lași).

Cartonașe galbene: M. MARIAN, MORARU.
Trofeul Petschovschi: 4. La juniori: 3-3 (3-0).

4, I. Mureșan 6

PLIMBARE...
EȘTI - POLITEHNICA IAȘI 2-0 (1-0)

n moale; timp foarte frumos; spectatori — aproxi- 
PIȚURCA (min. 17), ȘOARECE (min. 55). Șuturi 

iă: 5—6). Cornere: 6—5.
ighel 6 (min. 46 Istrate 7) — Licâ 8, Martinescu 

6 — ?> Manea 7, Badea 7, Fl. Dumitrescu 7 — 
câ 7 (min. 60 lamandi 7).
i — Bozi 6, Anton 6, Ursu 5, Gh. 
rnaș 7), Romilâ II 8, C. lonescu 
•), Cernescu 
inu: 9; la

5. 
linie: R.

Munteonu 5 
6 — Dânilâ 7.

Matei (ambii din București)

RNESCU.
La juniori: 1-1 (1-1).

LIDERUL, DE NERECUNOSCUT
STEAUA - OLIMPIA SATU MARE 1-1 (1-1)

A,| mo?c'otn DFMAtirrere? ,bunî 1‘mP însorit; spectatori - aproximativ 5 000. 
» 71 ?l FL MARIN (min. 45). Șuturi la poartă-32-11 (pe poarta: 21-3). Cornere: 11-0.

lor.:dr,ocjlî 6. - Anghelini 6, FI. Marin 6, Sameș 6, Nițu 6 - 
A? loUnescu<m5.n's”ca 6. '°rdâneSCU 5' Dumil'“ 6 ~ 6.

^arCU Bathor! II 6 - V. Mu-r„r„„ x r', - , . ’ * •» i’iulc- o, oamori li o — V. Mu-
sXh’l 5 îmîn°nM5Helvlî95).5 " Dem°rCel< 6 8’ NitZm°n)- Ha^°nu

Mustâțea & o™””’ 'a lin'e: D' Ml’n'MnU (ambH di" B!',Od’ 

Cartonașe galbene: ZAHIU, BALOGH, GHENCEAN. 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (2-0).

Aproape o întreagă repriză, 
vice... „lanterna" Diviziei A a 
condus-o pe lidera clasamentu
lui prin golul înscris, în min. 
7, de DEMARCEK, care, la 
una din primele incursiuni ale 
oaspeților în careul stelist, a 
șutat de lingă FI. Marin, sosit 
Ia balon cu o fracțiune de se
cundă întârziere. Avantaj fra
gil, apărat, în continuare, cu 
strășnicie de sătmăreni, ajutați 
în scopul propus, în bună mă
sură, și de... bucureșteni, deo
sebit de precipitați la „con
strucție" (mai ales Zahiu) și 
de neinspirați la finalizare 
(Iordănescu cu precădere). Și, 
totuși, la capătul forcingului 
prelungit, încheiat cu multe 
șuturi dinăuntrul și din afara 
careului, Steaua restabilea e- 
chilibrul : Iordănescu a execu

ți 
a-
cu

tat, în min. 45, un corner 
FL. MARIN a reluat, din 
propiere, trimițînd balonul, 
capul, jn plasă, învingindu-1 
pe Feher care pînă atunci apă
rase in mod magistral.

Liderului îi mai rămăseseră

——' ■ •
45 de minute pentru departa
jare dar, cum s-a văzut, nici 
pauza nu i-a fost sfetnic bun. 
Din momentul (min. 60) cînd 
Iordănescu risipea o nouă oca
zie (reluare, cu capul, peste 
„transversală", de la 6 m), o- 
fensiva Stelei a purtat din ce 
în ce mai vizibil amprenta 
confuziei, a hazardului, desele 
„un-doi“-uri (încercate într-o 
zonă superaglomerată) eșuînd 
aproape firesc... O singură da
tă, pînă la sfirșit, avea să mai 
construiască formația gazdă o 
fază mai clară de gol, dar a- 
tunci, în min. 78, Iordănescu 
(tot el...) amplifica tensiunea 
„tribunelor", șutind, de la cir
ca 10 m, pe mijlocul porții. Și, 
astfel, liderul clasamentului, 
care, în ’precedenta evoluție pe 
același teren, zdrobea, literal
mente, pe Universitatea Craio
va, lasă un punct unei forma
ții, Olimpia Satu Mare, inca
pabilă să se descurce, în acest 
sezon, pe propriul teren 1

Gheorghe NICOLAESCU
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*
avute de Voiculeț (min. 66) și 
Șoarece (min. 87), care puteau, 
cu puțină șansă, să rotunjească 
scorul.

Mircea TUDORAN

CLUJ-NAPOCA, 5 (prin te
lefon)

Meci cu mari probleme pen
tru arbitrul V. lanul, cu un 
final fierbinte, absolut neprevă
zut — petrecut in min. 80. Pînă 
atunci, nu se întâmplase nimic 
deosebit. Universitatea Cluj- 
Napoca evoluase în primele 45 
de minute foarte slab, confuz, 
fără nici o orientare tactică 
Din acest motiv, studenții bucu
reșteni n-au avut aproape nici 
o problemă dificilă de rezolvat. 
Cînd a fost cazul, ei s-au 
apărat grupat și au „punctat" o 
singură dată, în min. 31 : a- 
tunci, Moș și Ciocan au greșit 
grav, cam la 35 m de propria 
poartă, „vulpoiul" M. Sandu a 
intrat in posesia balonului, a 
executat un „un-doi“ cu Iorgu- 
lescu, după care M. Sandu a 
șutat în Lăzăreanu — 
marginea careului de 
mingea, ricoșată din 
lui „U“, a fost reluată 
GULESCU în plasă.

în repriza a doua, _ 
domină insistent, execută cor
ner după corner, și își creează 
citeva situații mari de egalare : 
în min. 55, 59, 74 și, mai ales,

ieșit Ia
16 m ; 

portarul 
de IOR-

gazdele

în min. 77, 
ta goală în 
Șansele au 
studențesc, 
mai aproape 
punctelor pierdute în tur, acasă. 
Dar, în min. 80, a venit faza 
„de foc“ (soldată cu o suită de 
acte nesportive, cu aruncări de 
sticle de la tribuna a Il-a). Ce 
s-a întîmplat de fapt ? Cîm- 
f>eanu II l-a deschis pe Boca, 
care a egalat, insă V. lanul nu 
a validat golul. în mod cert, 
ofsaid nu fusese. Au urmat pro

teste, întreruperea jocului, pen
tru ca abia la cabine să aflăm 
motivul neacordării golului : o 
suită de declarații, — și 
de la gazde și de la oas
peți —, ca și aceea a arbitrului 
de centru afirmă că Boca a 
făcut henț. discret, la preluarea 
mingii (Boca : „cu am avut 
doar intenția de a juca mingea 
cu mina, dar nu am jucat-o cu 
mina !“). Noi acordăm credit 
arbitrului ; oricum, nu se poate 
accepta ca să se ajungă la acest 
final penibil, care nu face alt
ceva decît să aducă prejudicii 
clubului Universitatea.

Stelian TRANDAFIRESCU

cînd Suciu, cu poar- 
față, a trimis afară, 
surîs însă Sportului 
care se vedea tot 

de recucerirea

BUCURESCU, MEREU PE FAZĂ
JIUL PETROȘANI - „POLI" TIMIȘOARA 2-0 (2-0)

Stadion „Jiul"; teren moale; timp frumos 
mativ: 5 000. A marcat: BUCURESCU (min. 
.14—4 (pe poartă: 6-2). Cornere: 7-3. 
b-jJIUL: Cavai 7 <min- 86 Moise) - r. C..aw,e. - v,„„. ,,nulul
Badm 7, Rusu 7, Bedo 8, - Varga 8, Ciupitu 8, Stoica 7 - Bucurescu 
Sălăjan 7, Stoichițâ 7.

POLITEHNICA: Catona 6
Dembrovschi 6, Șunda 6-J-, .. ____ _
Nedelcu 6+, Cotec 5 (min. 59 Lața 5).
I.

. _ r -------- însorit; spectatori - aproxi-
BUCUREȘCU (min. 15 și 45). Șuturi la poartă:

86 Moise) - P. Grigore 8 (min. 85 Vînătoru).,

— Nadu 6, Pâitinișan 6. Vișan 5, Borna 6 
Ț. _ Nicolae 5 (min 67 Floareș 5) — Anghei

A arbitrat: O. Ănderco 9; la linie: I. Taar (ambii din Satu Mare) 
Pop (București).

Cartonașe galbene: BEDO, STOICHIȚA, ȘUNDA.
Trofeul Petschovschi: 8. La juniori: 0-0.

6.

SUCCES LA LIMITA, DUPĂ 0 EVOLUȚIE MODESTA
DINAMO - S. C. BACĂU 1-0 (0-0)

Stadion Dinamo; teren bun; timp frumos; spectatori — aproximativ 8 000. 
marcat: DRAGNEA (min. 63). Șuturi Ia poartă: 15—10 (pe poartă: 7—6).

Bădilaș 5, Ghițâ 7, Dinu 8, Stânescu 7 — Au-
6), I. Marin 6, Custov 7 — Țălnar 6, Mulțescu

7 — Andrieș 7, Catargiu 8, Lunca 6, Elisei 6 
Șoșu 6 — Verigeanu 6, Antohi 6, Moldovan

a >
Cornere: 8—4.

DINAMO: Ștefan 7 - 
gustin 6 (min. 44 Dragnea 
Apostol 5.

S.C. BACAU: Mangeac 
Cârpaci 6, Solomon i 7, 
(min. 76 Chitaru).

A arbitrat: M. Moraru 8; la linie: I. Avramescu (ambii din Ploieștii 
șl A. Forwirth (Timișoara).

Cartonașe galbene: SOLOMON I, CARPUCI.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 3—0 (2-0).

6

Afectată în continuare de 
absența unor jucători titulari, 
care sînt accidentați, Dinamo a 
evoluat ieri destul de modest 
și s-a chinuit realmente pen
tru victoria la limită obținu
tă. Dealtfel și golul care i-a 
adus cele două puncte l-a 
înscris cu oarecare șansă, 
DRAGNEA profitînd (min. 63) 
de un moment de " 
cîtorva apărători 
care s-au încurcat 
pentru a împinge

bilbiială a 
băcăuani, 
reciproc, 

în plasă

mingea șutată de Apostol. Este 
adevărat că dinamoviștii 
avut, 
joc, 
vent
care 
lucid 
au atacat uneori insistent, dar 
nu prea au reușit să se des
curce în fața porții adverse, 
finalizarea acțiunilor ofensive 
întreprinse de ei lăsînd mult 
de dorit. Exceptînd lovitura 
de cap a lui Mulțescu, din

au 
în general, inițiativa In 

că — impulsionați frec- 
din urmă de către Dinu, 
ieri ni s-a părut cel mai 
echipier al gazdelor —

min. 40, cînd bara s-a opus 
deschiderii scorului, bucu- 
reștenii au ratat ca niște dile- 
tanți celelalte cîteva ocazii 
mai clare de gol pe care și 
le-au creat (Mulțescu — min. 
10 ; Țălnar — min. 20 ; Au- 
gustin — min. 23).

Trebuie recunoscut, în ace
lași timp, că dacă dinemoviș- 
tii nu s-au putut impune mai 
clar aceasta s-a datorat și re
plicii în ansamblu remarcabile 
date de băcăuani. Aceștia (în 
frunte cu căpitanul lor, Catar- 
giu) s-au apărat — în general 
— foarte calm și decis (minus 
greșeala colectivă din min. 63), 
au combinat frumos în cîmp 
(uneori chiar mai bine ca 
partenerii lor) și au contraata
cat destul de tăios, fiind a- 
proape de gol în minutele 13 
(șut la păianjen al lui Mol
dovan, scos greu de către Ște
fan în corner), 22 (șut al lui 
Cărpuci puțin pe lingă poartă) 
și mai ales 68 (cînd Elisei a 
trimis mingea în bară).

Constantin FIRANESCU

PETROȘANI, 5 (prin telefon)
Formația locală a atacat din 

startul partidei, dar, cu toate 
acestea, pînă în min. 15, nu a 
realizat nici o ocazie clară 
care să-i ofere posibilitatea 
deschiderii scorului. Dar în 
acel minut (15), fundașul Bedo 
(foarte insistent) a avansat pe 
latura stingă, a recîștigat ba
lonul, i l-a trimis lui Stoi- 
chiță, care a centrat puternic 
la semiînălțime și BUCURESCU, 
apărut prompt Ia întîlnire, a 
reluat imparabi] în plasa por
ții lui Catona : 1—0. La unul 
din rarele contraatacuri ale 
timișorenilor, Rusu a luftat la 
marginea suprafeței de pedeap
să, Nedelcu s-a pomenit sin
gur cu mingea la picior, l-a 
driblat pe Cavai și a expediat 
balonul în stîlpul din stingă 
porții goale 1 In min. 30 Să- 
lăjan ratează o mare ocazie, 
reluînd balonul cu capul de 
la numai 6 m pe lingă poar
tă. în min. 40 Bucurescu, din

. .................... ........................
plonjon, tot cu capul, trimite 
jos la colț dar Catona reține. 
In ultimul minut al primei re
prize tabela se modifică: Dem- 
brovschi trimite o pasă greși
tă, Stoica interceptează balo
nul, centrează, Vișan respinge 
defectuos pînă la BUCURES
CU care reia puternic dîntr-o 
bucată în plasă : 2—0.

După pauză, jocul scade din 
intensitate, gazdele par mul
țumite de rezultat, replica ti
mișorenilor continuă să fie la 
fel' de ineficientă în ofensivă 
și ocaziile de gol sînt rare. Să 
menționăm, totuși, pe cele ale 
lui Sălăjan (min. 67), Stoi- 
chiță (min. 83) și Stoica (min. 
84). Oaspeții au beneficiat de 
o lovitură liberă de la 18 m, 
executată bine de Anghe] (min. 
68), dar Cavai s-a remarcat 
respingînd în corner. Victorie 
meritată a Jiului care a rea
lizat o frumoasă ascensiune în 
ierarhia divizionarelor A.

Gheorghe NERTEA

CONFORM TRADIȚIEI...
C.S. TIRGOVIȘTE - GLORIA BUZĂU 1-0 (0-0)

Stadion Municipal; teren moale; timp foarte frumos; spectatori — 
mativ 6 000. A marcat: KALLO (min. 80). Șuturi la poarta: 27-5 (pe 
(13-2). Cornere: 19-4.

aprexî— 
poartă i -

C.S. TIRGOVIȘTE; Stancu 7 — Gheorghe 7, Alexandru 6, Ene 7, Pitaru 
5 (min. 70 Filipescu 7) — Dumitrescu 6, Kallo 7, Isaia 6 (min. 73 Niculescu 
5) — FI. Grigore 5, Marinescu 6, Greaca 7.

GLORIA; Țânase 9 — Ivana 6, Nicolae 7, Stan 5 (min. 77 Simion}^. 
Vlad 5 — Toma 6, Petrache 5* Tulpan 5 (min. 34 I. Marin 6) — Ghizdeanu, 
Negoescu 6, Dobre 5.

A arbitrat: C. Bărbulescu 8; Ia linie: C. Jurja și P. Balaș (toți di» 
București).

Cartonașe roșii: GHIZDEANU.
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 1—0 (0-0).

TiRGOVIȘTE, 5 (prin telefon)
Două mari ocazii de gol irosite 

de Dumitrescu (min. 5) și Grea
ca (min. 7) punctează începutul 
partidei și preced o ratare și 
mai mare, aceea a unui penalty 
(min. 8), acordat la un fault al 
iui Vlad asupra lui Dumitrescu, 
pătruns impetuos în suprafața 
de pedeapsă. FI. Grigore îl exe-

REVANȘĂ MULT VISATĂa
GALAȚI, 5 (prin telefon) 
în turul campionatului, 

Baia Mare, F.C.M. Galați
la 
a 

pierdut cu 7—1. Un scor foar
te sever, care se uită greu, 
care te face să gîndești cu 
speranțe la ziua revanșei. Și 
cînd aceasta a sosit, gălățenii 
au dovedit nu numai dorința 
ci și pregătirea necesară de a 
obține victoria. O victorie me
ritată care, după aspectul ge
neral al întîlnirii, putea fi mai 
concludentă. Scorul a fost des
chis în min. 38, la o lovitură 
de colț bine executată de Orac, 
mingea fiind reluată, cu capul, 
în plasă, de M. OLTEANU. 
peste o grămadă de jucători 
Anterior fazei golului, fiecare 
din cele două echipe a ratat

cîte o mare ocazie de a în
scrie : oaspeții în min. 18,
prin Roznai, singur cu Hagio- 
glu de la numai cîțiva metri> 
și gazdele, prin Orac și Moțoc 
în același minut : 23. Ar mai 
fi de a dăugat, tot la activul 
primei reprize, „bara" din 
min. 9, la un „cap" cu boltă 
al lui Balaban.

După pauză, jocul capătă o 
sporită notă de dinamism și 
spectaculozitate. Cei care în
scriu și acum sînt gălățenii, în 
min. 62, Ia un contraatac ini
țiat de Cramer, frumos fina
lizat cu un șut lobat de ORAC. 
Și acest gol, ca și primul, a 
fost prefațat de cîte o mare 
ratare a fiecărei echipe : Orac 
în min. 50, respectiv Roznai

F.C.M. GALAȚI - F.C. BAIA MARE 2-1 (1-0)
Stadion „Dunărea"; teren bun; timp excelent; spectatori — 

20 000. Au marcat: M. OLTEANU (min. 38), ORAC (min. 62), 
(min. 89). Șuturi la poartă : 21—10 (pe poartă : 16-4). Cornere :

aproximativ 
R. PAMFIL 

. T___ r____ _  r___ . _ ... _______  5-1.
F.C.M. GALAȚI: Hagioglu 7 — Cojocaru 6, Vlad 7, M. Olteanu^7, Țo- 

lea 6 — Bejenaru 7, Cramer 8, Moțoc 7 — Majaru
F.C. BAIA MARE: Ariciu 7 - Borz 7, Condruc 7, 

(min. 24 Sepi 6) - R. Pamfil 7, Mureșan 6, Terheș 
(min. 60 Buzgâu 6), Deac 6.

A arbitrat: S. Drăgulici 8; la linie: I. Zaharia
Severin) și M. Adam (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene: BEJENARU, CRAMER, HOFFMEISTER, SABAU. 
Trofeul Petschovschi: 9. La juniori: 5-0 (2-0)

8, Balaban 7, Orac 8. 
Sabău 6, Hoffmeister 5 
6 — Bălan 6, Roznai 5

(ambii din Drobeta Tr.

în min. 54. La 2—0, gazdele 
au posibilitatea să se detașe
ze dar Borz reușește să scoată 
de pe linia porții o minge ex
pediată de Cramer (min. 72). 
Ariciu respinge cu dificultate 
un șut al lui Bejenaru (min. 
73), iar Majaru trimite afa
ră, de la cițiva metri d«

poartă <min. 77). Și, așa cum 
se întâmplă de multe ori, în 
loc de 3—0 sau 4—0, scorul 
devine 2—1 ; a marcat R. 
PAMFIL (min. 89) — pe fon
dul unui moment de relaxare 
a echipei gălățene.

Mihai IONESCU

cută însă fără precizie, min
gea trecînd la un metru' de 
stîlpul din dreapta al porții lui 
Tănase. Șocul produs descumpă
nește pentru moment echipa 
gazdă, dar, treptat, ea reia din 
nou cu vigoare atacurile spre 
careul Gloriei, al cărei portar se 
remarcă în mod deosebit la 
„capul44 din plonjon al lui Mari
nescu (min. 24) și la cele zece 
cornere executate stereotip de 
Gheorghe și Kallo.

La șutul foarte puternic al lui 
Greaca, același portar se opune 
inspirat deschiderii scorului 
chiar în primul minut al repri
zei secunde, cum avea s-o facă 
dealtfel și in alte situații critice. 
Nu e mai puțin adevărat însă 
că și atacurile tîrgoviștenilor 
sînt lipsite de luciditate, ele de- 
rulîndu-se la întîmplare, precipi
tat. Echipa gazdă este lipsită și 
de șansă în min. 59, 60 și 75, 
cînd șuturile lui Isaia, Marinescu 
și FI. Grigore, expediate din ca
reul mic, întîlnesc de fiecare 
dată salvator piciorul unui fun
daș buzoian. Unicul gol al me
ciului se înscrie cu zece minute 
înainte de final : Greaca șutea
ză foarte puternic din marginea 
careului, balonul lovește trans
versala, revine în teren și 
KALLO îl expediază cu sete în 
plasă : 1—0 și buzoienii nu reu
șesc să înfrîngă o 
pierzînd și cel de al 
joc cu C.S. Tîrgoviște 
vizia A.

La we nț iu DUMITRESCU

tradiție, 
patrulea 
in Di-



fllrni'ire din nag 1>

In continuarea lucrărilor, 
Consiliul tie Stat a examinat 
si aprobat Raportul Comisiei 
pentru analiza activității de so
li onare a propunerilor, se
sizărilor, reclamagiilor și cere
rilor oamenilor muncii adresa- 

Consiliului de Stat, în se
mestrul I 1979, și Raportul Con- 
■ .țiului de Miniștri privind so
luționarea propunerilor, sesi
zărilor și reclamațiilor oameni
lor muncii, adresate organelor 
centrale ale administrației de 
stat, în semestrul I 1979.

Consiliul de Stat a apreciat 
pozitiv modul în care au fost 
examinate și soluționate pro
punerile, sesizările, reclamați- 
ile și cererile oamenilor mun
cii și a recomandat să se ac
ționeze. în continuare, pentru 
o mai bună organizare și des
fășurare a activității în aceșt 
sector, acordîndu-se o atenție 
deosebită primirii în audiență 
a oamenilor muncii de către 
cadrele de conducere din mi
nistere, celelalte organe cen
trale și consiliile populare.

Consiliul de Stat a dezbătut, 
apoi, și aprobat măsurile luate

CAMPIONATELE MONDIALE DE
(Urmare din pag. 1) 

la început, dar era prea 
tîrziu pentru echipa noastră. 
Diferența aceasta de 65-de su
timi de punct nu e prea mare, 
dar totuși ea există. Ultima

Iată, pentru Informarea ci
titorilor noștri, componența — 
pe națiuni — a brigăzilor de 
arbitre care au oficiat în con
cursul feminin cu exercițiile 
impuse. Menționăm că nota 
șefei de brigadă are un carac
ter consultativ, ea neintrînd 
în medie.

SĂRITURI (șefă de brigadă 
— Cehoslovacia) : România,
Bulgaria. R. D. Germană, Ca
nada :

PARALELE (Suedia) : Japo
nia. Spania, R. F. Germania. 
Marea Brltanie ;

BIRNA (România) : Ungaria, 
Mexic Cehoslovacia, Uniunea 
Sovieitică ;

SOL (Canada) : Olanda,
Statele Unite, R. P.. Chineză, 
Coreea de Sud ;

grupă de concurs, în care figura 
și echipa R. D. Germane, as
pirantă la podium, a debutat 
cu o lovitură de teatru, ale că
rei efecte s-au menținut pînă 
la ultimul aparat. Sportivele 
din R. D. Germană au început 
la paralele, au lucrat bine, cu 
multă exactitate, dar au obținut 
totuși note prea mari (49,25), 
cu aproape două puncte peste 
realizările lor de la Stras
bourg la acest aparat. în acel 
moment apăruse pericolul ca 
atît echipa noastră, cit și cea 
a U.R.S.S. să piardă primele 
două locuri. Mai ales că, în 
schimbul următor, la bîrnă, ele

Finala campionatului național masculin de șan

DOAR 1-0 (scor de fotbal I) ÎN RUNDA A 4 A
• Valentin Stoica, noul lider

O rundă de șah în care nu se 
cîștigă partide, ar fi — se pare — 
ca un meci de fotbal în care nu 
se înscriu goluri... Și totuși (păs- 
trînd similitudinea) ea poate fi 
interesantă, disputată, chiar dra
matică. Așa s-a întîmplat în reu
niunea a 4-a, de aseară, în ca
drul finalei campionatului na
țional de șah. Pe o singură ta
blă, la care se demonstra parti
da Stoica — Georgescu, a fost 
pus (după 38 de mutări) cartonul 
cu inscripția „NEGRUL CEDEA
ZĂ64. La toate celelalte 7 — „RE- 
MIZA46 I : Gruiiberg — Ungurea- 
nu, Ciocâltea — ștefanov, Ilijin 
— Mititelu, Foișor — Ghindă, 
Ghițescu — Șubă, Voiculescu — 
lonescu, Pavlov — Radovici.

în ciuda acestor rezultate teh
nice (care la o simplă lectură ar 
putea da impresia de ..non com
bat"), etapa șahistă de miercuri 
a fost animată. ,,Dar, de ce 7 
remize ?“ s-ar , putea întreba 
unii. Pentru că aceasta a 43-a 
finală a campionatului național

TENISMANI DIN 7 ȚĂRI LA TURNEUL DE LA BRASOV
’ 7

Noi anunțuri de participare 
la turneul internațional de tenis 
indoor de la Brașov (11—16 
decembrie) au sosit pe adresa 
federației noastre de specialita
te. Din Cehoslovacia vor veni, 
la Sala sporturilor de sub 
Tîmpa, cunoscutele jucătoare 
Nat așa Piskackova și liana 
Kopeckova, precum și jucătorii 
Jaroslav Cech, Jan Bedan, Jiri 

de conducerile unor ministere [ 
și alte organe centrale, ca ur- ț 
mare a analizelor efectuate de | 
comisiile permanente ale Ma
rii Adunări Naționale în le
gătură cu aplicarea și respec
tarea legislației în diferite do
menii de activitate.

Consiliul de Stat a analizat 
și aprobat Darea de seamă pri
vind activitatea desfășurată de 
Tribunalul Suprem, precum și 
Raportul privind activitatea 
desfășurată de organele Pro
curaturii Republicii Socialiste 
România și a indicat să se ia 
in continuare măsuri pentru 
perfecționarea muncii organe
lor de justiție și procuratură, 
în vederea întăririi legalității 
socialiste, combaterii și pre
venirii oricăror încălcări ale 
normelor de conviețuire socia
lă, soluționării operative a cau
zelor cu respectarea strictă a 
prevederilor legale, analizării a- 
profundate a eauzelor și condi
țiilor care favorizează săvirși- 
rea unor încălcări ale legii, in
tensificării activității de popu
larizare a legislației.

Consiliul de Stat a soluțio
nat, de asemenea, unele pro
bleme ale activității curente.

au adăugat noi zecimi, luînd un 
avans și mai mare. înaintea 
ultimei probe, solul, ele mai 
păstrau 45 de sutimi înaintea 
gimnastelor românce. Situația 
părea imposibil de schimbat. 
Dar, lovitura de teatru a făcut 
cale întoarsă. La sol, echipa 
R. D. Germane a evoluat mai 
slab, a obținut un punctaj mi
nor, astfel că gimnastele ro
mânce au rămas pe locul doi, 
iar cele din R.D.G. se află pe 
locul trei.

Concursul s-a încheiat, iar 
spectatorii au plecat aplaudînd, 
promițînd să revină joi seară 
la un spectacol de excepție. 
Spectatorii au plecat, dar zia
riștii au rămas pînă la miezul 
nopții, pentru a aștepta rezul-

Un clasament alcătuit, pe 
echipe, la flecare aparat, in
dică următoarea ordine a pri
melor clasate : sărituri — Ro
mânia 48,630 p, U.R.S.S. 48,625 
p, Cehoslovacia 48,400 p ; pa
ralele : R. D. Germană 49,250 p, 
R. P. Chineză 49,150 p, Româ
nia și U.R.S.S. 48,750 p ; bir- 
nă : U.R.S.S. 48,850 p, R. D. 
Germană 48,450 p. Cehoslova
cia 48,400 p, România 48,050 p; 
sol : Româiva 48,800 p. S.U.A. 
48.750 p, U.R.S.S. 48,700 O.

țațele finale, care nu mai so
seau, din cauza judecării cî- 
torva contestații făcute, unele 
chiar pentru 50 de miimi de 
punct. Astfel, echipei U.R.S.S. 
i s-a mărit punctajul de la 
194,850 la 194,925 pentru o con
testație la sărituri, iar echipei
S.U.A. i s-a majorat, de aseme
nea, punctajul cu 50 de miimi.

este ca niciodată mai echilibrată; 
pentru că toți cei 16 jucători sini 
foarte bine pregătiți teoretic, se 
cunosc excelent, știu perfect pre
ferințele de deschidere ale adver
sarului ; pentru că toți au în
vățat mai mult să se apere decit 
să atace. Intre altele spus, a- 
ceasta este și tendința care ca
racterizează șahul pe plan mon
dial.

Victoria la Georgescu (rezulta
tul unui joc de mare acurateță 
tehnică — și să nu omitem fap
tul că autorul ei este secon
dantul lui Florin Gheorghiu !) 
i-a permis lui Stoica să devină 
lider, cu 3 puncte după 4 runde, 
în urma lui se află. însă, un 
pluton numeros al celor cu 2V? : 
Ciocâltea, Ștefanov, Georgescu, 
Ungureanu, Radovici, lonescu.

Astăzi, de la ora 15,30, în Aula 
Facultății de farmacie, se dispută 
runda a 5-a, avînd drept întîl- 
niri centrale partidele Ștefanov 
Stoica și Ungureanu — Ciocâltea 
(V. CH.)

John și Josef Cihak. Federația 
din Ungaria a înscris doi tenis- 
mani. Ferenc Csepai și Lâszlo 
Zsiga, iar cea din Polonia a 
precizat componența lotului ce 
va fi deplasat : Rozalia Jolanta. 
Marek Krolîcki și Witold Me
res. Astfel, pînă în orezent. 
numărul țărilor participante la 
turneu se ridică la 7.

Anclida l.s.li. a desemnat;

CEI MAI BUNI SPORTIVI 
Al ANULUI 1979

Tradiționala anchetă de sfîrșit 
de an a agenției vest-germane 
de știri „Internationale Sport- 
Korrespondenz" din Stuttgart a 
desemnat doi reprezentanți ai 
atletismului drept cei mai buni 
sportivi din lume. Ei sînt engle
zul Sebastian Coe, triplu record
man mondial pe distante medii 
și cunoscuta sprinteră din R.D. 
Germană, Marita Koch. La an
chetă au participat redacții de 
specialitate 'din 36 de țări. Iată 
și ordinea primilor clasați, in 
urma totalizării răspunsurilor 
primite : MASCULIN : 1. S.
Coe, 2. B. Borg, 3. P. Mennea, 
4. B. Hinault, 5. E. Heiden, 6. I. 
Stenmark, 7. G. Keegan, 8. E. 
Moses, 9. R. Nehemiah, 10. B. 
Mihailov ; FEMININ : 1. Marita 
Koch, 2. Martina Navratilova, 
3. Grete Waltz, 4. Evelyn Ash
ford, 5. Annemarie Moser-Proll,
6. Tracey Wickham, 7. Mary 
Meagher, 8. Nancy Lopez, 9. 
Grazyna Rabszlyn, 10. Tracy 
Austin.

GIMNASTICĂ
In schimb, contestația delega
ției noastre nu a fost rezolvată 
favorabil nici în cazul Nadiei 
Comăneci, nici în alte două 
situații, mai secundare.

Primele clasate, la-individual 
compus și pe echipe, după e- 
xecutarea exercițlilor impuse : 
individual — NADIA COMA
NECI 39,50 p, Nelli Ktm 
(U.R.S.S.) 39,30 p, Natalia Șa- 
poșnikova 39,20 p, Maxy 
Gnauk (R. D. Germană) 
39,10 p, Vera Cerna (Cehoslo
vacia) 39,05 p, Maria Filatova 
(U.R.S.S.) 39,00 p, Emilia E-
berle 38,95 p, Melita Ruta 
(România) șl Eva Mareckova 
(Cehoslovacia) 38,83 p, Stela 
Zaharova (U.R.S.S.) 38,80 p ;
echipe : U.R.S.S. 194,925 p, 
ROMANIA 194,250 p, R. D. 
Germană 193,875 p, S.U.A. 
192,575 p. Cehoslovacia 192,300 p, 
R. P. Chineză 191,400 p, Unga
ria 188.800 p. Japonia 188,650 p, 
Bulgaria 188,400 p, Canada 
187.650 p.

După cum se constată, forțele 
sînt 'foarte apropiate și lupta 
pentru podium va fi extrem 
de dirză. Echipa noastră fe
minină a continuat însă să se

Iată și primele clasate, la 
individual, pe aparate : sări
turi — Nadia Comăneci 9,85 p, 
Dumitrlța Turner, Melita Ruta 
(toate România) și Stela Za
harova (U.R.S.S.) 9,30 p, Nelll 
Kim (U.R.S.S.), Vera Cerna 
(Cehoslovacia) șl Christa Ca
nary (S.U.A.) 9,725 ; paralele : 
Nadia Comăneci 9,93 p, Mar
cia Frederick (S.U.A.), Re
gina Grabole (R.D.G.), 
ștelli Kraeker (R.D.G.) 
9,90 p ; bîrnă : Nadia Co- 
mâncei, Vera Cerna, Nata
lia Șapoșnikova (U.R.S.S.) 
9,90 p. Eva Ovari (Ungaria), 
Regina Grabole 9,80 p ; sol : 
Katy Johnson (S.U.A.), Nelli 
Klm 9,90 p. Emilia Eberle (Ro
mânia) șl Leslie Pyfer 
(S.U.A). 9,85 p, Comăneci, Șa
poșnikova șl Frederick 9,80 p.

antreneze cu mult calm, de
parte de atmosfera pe care v-o 
descriem și va intra în com
petiție hotărîtă să întreacă cu 
mult realizările din campiona
tele mondiale de anul trecut.

Aurel NEAGU

TURNEUL DE TENIS DE LA MONTREAL
La Montreal a început un 

turneu internațional de tenis la 
care participă 8 jucători împăr- 
țiți în două grupe, după cum 
urmează : grupa I : Borg, Kriek. 
Dupre, Gildmeister ; grupa a 
Il-a : Ilie Năstase, Tini Gul-

TELEX © TELEX ® TELEX • TELEX © TELEX • TELEX
HALTERE © în concursul de 

la Tokio, la categoria 110 kg 
victoria a revenit sovieticului 
Sultan Rahmanov, care a totali
zat la cele două stiluri 410 kg 
(185+225). Pe locurile următoare: 
Okorokov (U.R.S.S.) — 390 kg și 
Cardinal (Canada) 387,5 kg.

HANDBAL Q Rezultate în 
competițiile europene masculine, 
„C.C.E." : Atletico Madrid - 
Stella St. Maur 23—1G : Tataba- 
nya — Hofweiler 19—14 ; Dukla 
Praga — Sittardia 32—20 ; Par
tizan Bjelovar — Opsal Oslo 
27—23 ; TSKA Sofia — Kfum 
26—19 ; „Cupa cupelor" : Slavia 
Praga — Porto 35—24 ; Borac 
Banja Luka — Trakia Plovdiv 
37—26.

LAKE PLACID NU VA IMPORTA ZĂPADA
Problema prezenței zăpezii 

Ia locul de disputare a „G- 
limpiadelor albe" a fost în
totdeauna dificilă pentru or
ganizatorii competiției su
preme a sporturilor de iar
nă. Se pare, totuși, că ac
tuala ediție, de Ia Lake 
Placid (S.U.A.), va fi scutită 
de asemenea dificultăți. 
Concurenții vor avea destulă 
,,materie primă“ pentru per
formanțele lor, căci prima 
zăpadă a apărut încă din... 
iulie. E drept, numai pentru 
cîteva minute, topindu-se 
apoi imediat. Dar fulgii de 
nea, în perioada lor normală

„TALISMANUL OLIMPIC"...
...Este cîntecul despre simpaticul ursuleț Misa, mascota J.O. 

de vară de la Moscova. El a fost compus de tfnărul compozitor 
sovietic Vladimir Komarov, textul aparținînd compatrioatei sale, 
poeta Maia lapis ova. Cîntecul se bucură deja de mare populari
tate în rîndurile tineretului sovietic în cadrul festivalului 
„Toamna moscovită", care s-a desfășurat în capitala U.R.S.S. 
în luna octombrie, a avut loc, de asemenea, prezentarea în pre
mieră a „Simfoniei olimpice", o lucrare muzicală de mare 
amploare a aceluiași compozitor.

PASIUNE SPORTIVĂ DE „ULTIMĂ ORĂ"
H. Gaisreiter, cîr- 
maciul bobului
vest-german, echi
pa de 4 cuprinde 
pe fostul campion 
mondial de haltere 
R. Milser, pe cam
pionul național la 
aceeași disciplină 
H. Kennel și pe 
fostul alergător de 
garduri D. Geb-

Lotul boberilor 
care vor reprezen
ta R.F. Germania 
la Olimpiada de 
iarnă de la Lake 
Placid are în com
ponența sa un sin
gur autentic spe
cialist, restul echi
pajului fiind com
pletat cu... doi hal
terofili și un atlet. 
Astfel, în afara lui

SCRIITORII Șl
Pe lingă Uniunea Scriitori

lor din U.R.S.S. a fost crea
tă o Comisie pentru legături 
cu Comitetul de organizare a 
Jocurilor Olimpice de vară 
1980, sub președinția lui Ro
bert Rojdestvenski. Din co
misie fac parte scriitori de 
renume care abordează tema
tica sportivă, critici, condu
cătorii editurii „Fizkultura ’ 1 
sport". Scriitorii din Moscova 
vizitează adesea șantierele 
olimpice. La Casa centrală 
a oamenilor de litere se or
ganizează seri literare, întîl- 
nlri ale scriitorilor cu renu- 
miți sportivi, antrenori, con
ducători ai C.O.J.O. în curînd 
va apărea o importantă cule
gere literară „Ștafeta". în a- 
fară de versuri, nuvele și po
vestiri, ea va cuprinde și lu
crări de cercetare în domenii 
ca „Literatura și sportul", 
„Cinematograful șl sportul".

TURNEUL FEMININ RE ȘAH 
DE EA SMEDEREVSIM PALANKA

BELGRAD, 5 (Agerpres) — 
în turneul internațional femi
nin de șah de la Smederevska 
Palanka (Iugoslavia), după 
disputarea a 9 runde, conduce 
Lazarevici (Iugoslavia), cu 5*/î 
p. (1), urmată de Margareta 
Mureșan (România) și Cejici 
(Iugoslavia) — cu cite 5 p, Le- 
maciko (Bulgaria) — 4 p. (1),

ACTUALITATEA ÎN BOXUL INTERNATIONAL
• Intre 10 și 16 decembrie se vor 

desfășura în orașul japonez Yo
kohama reuniunile primei ediții 
a campionatelor mondiale de 
box pentru juniori. La această 
competiție și-au anunțat partici
parea aproape 140 de tineri pugi- 
liștl, reprezentînd 28 de țări, prin
tre care Anglia, U.R.S.S., Româ
nia, Ungaria, Franța, S.U.A. etc. 
Pe lista participanților figurează 
la categoria ,,grea“. Marvin 
Frazier, fiul fostului campion al 
lumii la profesioniști Joe Fra
zier. Marvin Frazier, care a sus
ținut pînă acum 30 de întîlniri, 
este neînvins. Anul acesta el a 
cucerit primul loc la categoria 
grea în cadrul tradiționalei com
petiții a boxerilor amatori ame
ricani „Mănușa de aur“.
• Conform înțelegerii între cele 
două 'orurl care conduc boxul 
profesionist s-a stabilit ca pen
tru desemnarea noului campion

likson, Connors și Fleming. 
Iată primele rezultate înregis
trate : Gullikson — Năstase 6—1. 
2—6, 6—4; Gildmeister — Dupre 
6—3, 6—2 ; Borg — Kriek 6—4. 
6—2.

SCHI O Proba de slalom spe
cial pe pîrtia de la Livigno (Ita
lia) a fost ciștigată de bulgarul 
Petar Popanghelov — care l-a 
invins pe italianul Gustavo 
Thoeni. • Proba de slalom 
uriaș a fost ciștigată de Andreas 
Wenzel (Liechtenstein) O Proba 
masculină de coborîre de ia 
Saalbach (Austria) a fost domi
nată de schiorii austrieci, clasați 
pe primele trei locuri : Harți 
Weirather, Gert Steithalen și 
Hans Rhonofer • Proba feminină 
de coborîre din cadrul concursu
lui de la Val D’lsere (Franța), 
primul contînd pentru noua edi
ție a „Cupei Mondiale" la schi, 
a fost ciștigată de sportiva elve
țiană Marie Therese Nadig, cu 

de apariție n-au întîrziat să 
cadă. La finele lui noiembrie, 
precipitațiile sub formă de 
zăpadă s-au adunat în tro
iene, pretutindeni în zonă. 
Prognoza meteorologică in
dică o temperatură normală 
pentru această perioadă a a- 
nului, ea atingînd cota de 
—15°. Actualmente, la Lake 
Placid este multă zăpadă. 
Totuși, organizatorii J.O. de 
iarnă nu au reziliat contrac
tele pentru eventualele „fur
nituri" de zăpadă din regiu
nile învecinate. în caz de ne
voie.

hardt. Boberi de 
„ultimă oră" apar 
și în alte țări. Ast
fel, din S.U.A., se 
anunță că fostul 
campion olimpic la 
110 mg, Willie 
Davenport, se an
trenează intens
pentru a fi \ inclus 
în echipa bobului 
de 4 a țării sale.

OLIMPIADA
precum și „Cîntece despre 
sport".

Din inițiativa Comisiei sus- 
amintite se colectează acum 
o bibliotecă întreagă cu lu
crări purtînd autografele u- 
nor cunoscuți scriitori, care 
este destinată participanților 
la J.O. Planul activității aces
tei comisii cuprinde nume
roase seri literare, care vor 
avea loc la Moscova după 
deschiderea Olimpiadei ’80 a 
Jocurilor Olimpice, o mare 
gală de poezie la Palatul 
sporturilor de la Lujniki. în- 
tîlniri cu poeții sovietici la 
Teatrul de vară din parcul 
Sokolniki și numeroase alte 
manifestări; Comisia se va 
ocupa și cu organizarea în- 
tîlnirilor dintre scriitorii so
vietici și colegii lor cu spor
tivii străini, de „mese rotun
de", programe de radio și de 
televiziune.

Elisabeta Polihroniade (Româ
nia), Petrovici și Dragasevici 
(ambele Iugoslavia) — cu cîte 
3‘A p. etc.

în runda a 9-a, Margareta 
Mureșan a învins-o pe jucă- 
toarea iugoslavă Gostovici, iar 
Elisabeta Polihroniade a pier
dut partida cu Petrovici (Iugo
slavia).

mondial la categoria grea să 
se organizeze un meci între a- 
merlcanil Larry Holmes (cam-, 
pion al versiunii W.B.C.) 
John Tate (campion al versiunii z 
W.B.A.).
• Boxul profesionist a făcut o 

nouă victimă. In cursul meciului 
dintre pugiliștil de categorie .,mij
locie" Willie Classen și Wilford 
Scyplon. desfășurat la New York, 
arbitrul n-a oprit tatîlnirea în re
priza » 9-a. cînd portorlcanul 
Classen se afla in mare dificul
tate. învins prin k.o. acesta a 
suferit o dublă comoție cerebrală, 
și. cu toate intervențiile medici
lor, n-a mai putut fi salvat, dece- 
dind după trei ore.
• Medaliatul olimpic, pugilistul 

american de culoare Ray Leo
nard, care -■ trecut la profesio
nism, a devenit campion al lumii 
la categoria semimljlocie. In gala 
desfășurată pe ringul unei arene 
din Las Vegas, el l-a învins prin 
k.o. tehnic în repriza a 15-a pe 
portorlcanul Wilfredo Benitez. 
Leonard es(e neînvins în carieră.
• Americanul de culoare Mar

vin Johnson este noul cam
pion al lumii la categoria semi
grea. In gala disputată la Miami 
Beach el l-a învins prin k.o. în 
repriza a 11-a pe argentinianul 
Victor Galindez, care după meci 
a fost internat la spital.

timpul de 1:20,76, urmată de 
Cindv Nelson (S.U.A.) — 1:21,08
și Laurie Graham (Canada) — 
1:21,98.

SCRIMA © Turneul de spadă 
desfășurat la Frankfurt pe Main 
a fost cî.știgat de vest-germanul 
Volker Fischer cu 14 *’v, urmat 
de Erno Kolczonay (Ungaria) 
cu 13 v.

ȘAH 9 După patru runde in 
turneu] de la Linares (Spania) 
conduc Castro (Colurrjbia) și 
Bellon (Spania) cu cîte 3 p.

TENIS DE MASA • Turneul 
de la Gillingham (Anglia) a fost 
cișligat de cehoslovacul Orlov- 
ski : 3—0 în finală cu Klampar 
(Ungaria).


