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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a! Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a examinat, în cursul dimineții 
de luni, pe terenul special ame
najat în cadrul unei ferme din 
raza comunei Gîrbovi, județul 
Ilfov, modul cum se aplică re
comandările și indicațiile pri
vind programul de tipicare și 
modernizare a tractoarelor și a 
celorlalte mașini agricole, creș
terea gradului de mecanizare a 
lucrărilor agricole, de perfecțio
nare a sistemei de mașini 
destinate acestui important sec
tor al economiei naționale.

Secretarul general ai partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Ilie Verdeț, Nicolae Constantin, 
Gheorghe Oprea, Nicolae Gio- 
san, Vasile Marin.

Secretarul generai al partidu
lui s-a întîinit din nou cu spe
cialiștii din domeniul concepției 
și realizării mașinilor agricole, 
cu cei care Ie folosesc pentru a 
analiza concret _ nivelul tehnic 
atins de utilajele și mașinile a- 
gricole românești, pentru a sta
bili noi măsuri în vederea ur
gentării procesului de moderni
zare continuă a acestora, de 
grăbire a intrării lor în fabrica
ție, de înzestrare cît mai rapi
dă a agriculturii noastre socia
liste cu mijloace mecanizate de 
mare randament si eficiență, 
menite să contribuie Ia înfăp
tuirea marilor sarcini puse în 
fața agriculturii de Congresul 
al XII-Iea ai P.C.R.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost prezentată gama de 
mașini și agregate folodtă în 
tehnologiile de recoltare a po
rumbului în știuleți și în b«abe. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
î-au fost înfățișate sistemele 
constructive ale diferitelor com
bine folosite la recoltatul po
rumbului și este invitat să ur
mărească funcționarea acestora 
în lanurile de porumb din ve
cinătate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat eforturile oamenilor 
muncii din sectoarele de concep
ție și producție consacrate per
fecționării utilajelor de recoltat 
porumbul prezentate, care se în
scriu în preocuparea permanen
tă a specialiștilor și muncitori
lor din acest sector al econo
miei naționale pentru o calitate 
nouă, superioară, in activitatea 
lor. Referindu-se concret la

combinele pe care le-a urmărit 
Ia lucru în cursul acestei dimi
neți, secretarul general al par
tidului, președintele Republicii, a 
cerut să se intensifice eforturile 
pentru a perfecționa continuu 
agregatele respective.

In continuare, secretarului 
general al partidului i-au fost 
prezentate mașinile de prelu
crare a solului.

In încheierea acestui nou dia
log de lucru cu specialiștii din 
domeniul proiectării, construc
ției și exploatării mașinilor 
agricole, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reamintit impor
tanța pe care o capătă in mo
mentul de față urgentarea de
finitivării soluțiilor constructi
ve, încheierii probelor, a expe
rimentărilor și introducerea în 
fabricație a noilor tipuri de uti
laje de mare randament.

In același timp, secretarul 
general al partidului a cerut 
conducerilor ministerelor să 
urmărească cu cea mai mare 
răspundere perfecționarea co
respunzătoare a personalului 
muncitor, asigurind o pregătire 
temeinică in fiecare meserie. Ia 
fiecare Ioc de muncă, aceasta 
fiind o condiție esențială a 
creșterii eficienței în toate do
meniile de activitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a interesat de mersul lucrări
lor agricole în județul Ilfov, 
Îndeosebi de stadiul recoltării 
porumbului.

Toți cei prezenți la această 
analiză au urmărit cu mare a- 
tenție observațiile și indicațiile 
formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, izvorîte, ca de fie
care dată, din preoiupaiea sta
tornică a conducerii partidului 
pentru dezvoltarea și moderni
zarea agriculturii noastre, pen
tru înfăptuirea cu succes a pro
gramului de înflorire multilate
rală a țării, de ridicare conti
nuă a nivelului material și spi
ritual al poporului.

Ei au asigurat pe secretarul 
general al partidului, președin
tele Republicii, că oamenii mun
cii din sectoarele de activitate 
din care fac parte vor acționa 
fără preget, cu hotărîre, în ve
derea materializării indicațiilor 
primite, vor depune toate efor
turile pentru înfăptuirea planu
lui de dezvoltare economico-so- 
cială a patriei, pentru realiza
rea hotărîrjlor Congresului 
al XII-Iea al Partidului Comu
nist Român.
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După meciul de rugby dc lfl Dublin The Daily Telegraphs

„PLACAJELE ROMÂNILOR AU STOPAT IRLANDA F
® In fața rugbyștilor români se deschid noi ferestre spre lumea 
mare a sportului cu balonul oval @ Mîine, în ultimul joc al tur

neului, o partidă de mare dificultate Ia Leicester
•v

LEICESTER, 20 (prin tele
fon). Au trecut ceasuri bune 
de la Încheierea primei partide 
de rugby Irlanda — România. 
Tricolorii au plecat duminică 
la amiază din Dublin pentru 
a ajunge cu avionul în Anglia, 
la Birmingham și apoi cu au
tocarul Ia Leicester. Și totuși, 
fiecare moment al splendidei 
partide revine obsedant în 
minte,. fiecare fa 'ă este discu
tată pe-ndelete, disecată de 
delegația noastră.

Excelent, rezultatul de 13—13, 
un egal valorînd cît o victorie, 
fiind cel dinții de acest fel în
registrat de echipa României 
la o trecere a Canalului Mîne- 
cii, este amintit cu o undă de 
regret, pentru că atit de puțin 
t-a lipsit lui Constantin pentru 
a realiza — în finalul meciu
lui — un drop cu totul de 
senzație prin distanta (50 m!) 
de la care a șutat.

Cum antrenorilor Valeriu Irl- 
mescu și Teodor Rădulescu Ie 
și zburau gîndurile la partida 
care urmează, întotdeauna cea 
mai importantă, am răsfoit, în 
avionul de Birmingham, zia
rele de aici. Iată, de pildă, ce 
scrie în „The Daily Tele
graph", cunoscutul za ist Ru
pert Sherry sub titlul „PLA
CAJELE ROMANILOR AU 
STOPAT IRLANDA !“ :

treisferturl au șutat înalt, ceea 
ce l-a derutat pe tinărul de
butant român Codoi.. Rugbyștil 
irlandezi i-au surprins o sin
gură dată pe cei români, cu 
pasă sărită la faza eseului lui 
Quinn. Pasele clasice, în 
schimb, au fost oprite prin 
placaje necruțătoare de către 
tinărul Vărzaru sau de mal 
experimentații Stoica și Con
stantin... Ca și cum zidul do 
fier al apărării lor nu a fost 
de ajuns, pachetul românilor 
a cîștigat tot mai multe ba
loane și căpitanul echipei, Pa- 
raschiv, s-a dus in eseu. In 
final, Constantin a fost capa
bil să forțeze egalarea cu pre
cisul său șut. Aproape că era 
să cîștige meciul, cu ultimul 
șut, un drop de la linia de 
centru, care s-a ridicat către 
țintă și a fost suflat de vînt 
numai foarte puțin spre dreap
ta, afară... Românii sînt evi
dent capabili să-și trimită e- 
chipa în Turneul națiunilor...".

La rîndu-ne. credem că ex
plicațiile rezultatului bun do 
sîmbătă trebuie căutate in 
forța grămezii noastre, în am
biția ei de a rezista în fața 
îndîrjitei presiuni, de-a drep
tul formidabile, în prima re
priză, a unui pachet advers do 
o deosebită valoare tehnică și

Ion Constantin, rugbystul care 
prin exactitatea loviturilor sale 
de picior a produs o mare 

impresie

cu o mare putere de împin
gere. Componenții liniei a treia 
au jucat pur și simplu entu- 
ziasmant, ei s-au aflat pe tot 
terenul, unde și cînd a fost 
cazul. Stoica, considerat da

Geo RAEJCH1

(Continuare in pag. a 4-a)

cu 
care 
sea- 

în

„România se duce acasă 
o deosebită încredere de 
Franța va trebui să țină 
ma la București (n.n. — 
noiembrie) unde va fi nevoită
să facă totul pentru a evita 
extrem de sigura și de puter
nica apărare a rugbyștilor ro
mâni. Irlanda a început meciul 
ca și cum ar fi vrut să-i ani
hileze rapid pe oaspeți, pe 
care îi întîineau pentru prima 
dată. Jucătorii din linia de

POLOIȘTII DINAMOVÎȘTI AU FĂCUT 
UN PAS HOTĂRÎTOR

SPRE TITLUL JUBILIAR CU Nr. 20

Un frumos succes al industriei noastre

automobilistice și al pilofilor români

DACIA 1300, DE 4 ORI PREMIANTA
Pe șoselele bătrînulul conti

nent s-a desfășurat recent una 
dintre cele mai 
competiții automobilistice 
sezonului :

prestigioase 
ale 

ediția a 24-a a 
„Turului Europei". La capătul 
a 7 zile de întreceri, repre
zentanții țării noastre au rea
lizat un adevărat tur de forță, 
reușind să obțină victoria în 
nu mai puțin de patru clasa
mente : „Cupa de aur", „Cupa 
de argint", întrecerea 
țiuni și clasamentul 
precum și locul 2 în 
mentul pe firme de 
ca și un merituos loc 6 
samentul general 
în care, trebuie menționat, sînt 
incluse toate mașinile, fără a 
se ține seama de capacitatea 
lor cilindrică.

La întoarcerea automobiliști- 
lor premiați, am solicitat an
trenorului 
zeanu, un 
acest nou 
motor

— Vă rugăm să explicați ci
titorilor noștri ce reprezintă 
cele patru clasamente în cars 
s-au 
mâni

pe na- 
clasei, 
clasa- 

mașini, 
în cla- 

indivldual,

lor. ing. Petre Ve- 
interviu referitor la 

succes în sportul cu

impus automobiliștii ro-

în „Turul Europei", dis- 
pe echipe se soldează cu 
clasamente,

pută 
patru 
dividuală cu alte două, 
mobiliștii noștri, constituit! în 
cinci echipaje, s-au înscris și 
au concurat efectiv pentru toa
te clasamentele, iar rezultatul 
este cel cunoscut. Asa, de pil
dă pentru includerea in clasa
mentul „Cupei de aur" trebuia 
să ai • înscrise în concurs cinci 
echipaje, dintre care minimum 
4 să termine întrecerea. Pentru

iar cea in- 
Auto-

TURUL EUROPEI

Ilie 
doi

Olteanu Petre Vezeanu (la un control orar in R.F.G.), 
dintre performerii români participanfi în „Turul Europei", 

la bordul excelentei mașini Dacia 1300

Ce se mai poate întimpla in 
acest final de campionat al 
35-lea din istoria polo-ului 
românesc ? După o suită de 8 
victorii, Dinamo (neînvinsă de 
aproape un an) s-a instalat 
confortabil în fotoliul liderului 
și se află la un singur pas de 
titlul jubiliar cu nr. 20. Echipa 
din șos. Ștefan cel Maie a re
zistat cu succes asalturilor cu
rajoase efectuate de formațiile 
Voința Cluj-Napoca și Cnșul 
Oradea, iar în două din cele 
trei dispute directe cu eterna sa 
rivală, Rapid București, pro
gramate în această toamnă, a 
obținut punctaj maxim. Practic, 
dinamoviștii nu mai pot fi în- 
trecuți ; 
există o 
cente ca 
cele trei 
partea a 
(Cluj-Napoca, 24 — 26 octom
brie), iar Dinamo să le piardă... 
Ceea ce este foarte greu de 
presupus.

Cum au ajuns dinam Jv iștii 
să aibă patru puncte avans 
înaintea ultimului act al com
petiției 7 Campionii au avut 
marele avantaj de a dispune de 
un lot mai numeros și mai o- 
mogen decît toate celelalte e- 
chipe, vădind suficiente resurse 
pentru a face față unui pro
gram competițional desta! de 
încărcat. Antrenorul Iuliu Cap- 
șa a avut la dispoziție nu nu
mai grupul jucătorilor c.Jiwa- 
crați (Spînu, D. Popescu, Nas- 
tasiu, Răducanu. V. Rus Mun
teanul, ci și pe cel al 'merilor 
promovați cu doi ani in umriă

teoretic însă. mai 
șanoă de cîteva oro- 
Rapid să cîștige toate 
meciuri, programate în 
doua a turneului fina!

(Gh. Popescu, Ș. Popescu. E. 
Ionescu), sau cel al juniorilor 
(C. Moiceanu, V. Hagiu 
Cristian, D. Ciobăniuc, Fi Ar- 
deleanu). în meciuitle din a- 
ceastă toamnă, juniorii in spe
cial au dat echipei o vigoare a- 
parte, forța necesară depășirii 
majorității obstacolelor. Aa fost 
însă și cazuri cînd „mor'șca ju
niorilor" nu a excelat și atunci 
a fost rîndul foștilor „senatori" 
să-și aducă aminte de zilele lor 
de glorie.

Așa s-a întîmplat și in der- 
by-ul de duminică. Datorită u- 
nor măsuri speciale luate de 
poloiștii Rapidului, Moiceanu, 
Hagiu șl ceilalți nu s-au prea 
mișcat în voie. Și-a s... 
data aceasta cuvîntul și 
lor de experiență. Și exact in 
momentele de cumpănă cînd 
feroviarii asaltau mai viguros 
poarta lui Spînu și conduceau 
operațiile, eforturile ' r'‘ "
Popescu și Viorel Rus 
„catapultele" 1-1 —
teanu și Liviu Răducanu 
restabilit echilibrul in 
Dinamo Ieșind cu fața 
din cîteva situații critice, 
fine, poloiștii dinamoviști s-au 
dovedit în aceste partide mai 
disciplinați, mai 
indicațiile primite de oe mar
gine. fapt care a contribuit e- 
fectiv la obținerea 
din această parte a 
tulul.

D.

spus de 
lipsa

lui Dinu 
sau 

lui Adrian Mun- 
au 

joc, 
curată 

fn

mai
receptiv' la

succeselor 
campiona-

cel al „Cupei de argint", obli
gația de participare este de 
trei echipaje, dintre care mi
nimum două să treacă cu bine 
linia de sosire. După cum am 
spus, noi am prezentat în „Tu
rul Europei" cinci echipaje și 
am satisfacția să fac cunoscut 
că toate cele cinci mașini DA
CIA 1300 au trecut cu bine li
nia de sosire, performanță pe 
care nu a reușit-o nici 
din celelalte formalii.

GIMNASTE ROMÂNCE IA CUPA MONDIALA"

una

Gheorghe ȘTEFANESCU

Astăzi dimineață pleacă spre 
Toronto (Canada) gimnastele 
românce invitate să participe la 
tradiționala competiție interna
țională organizată de Federația 
internațională, 
lă“. Este vorba 
Ie și Cristina 
însoțite de
merită Marta Karoly.(Continuare în pag. a 4-a)

„Cupa mondia- 
de Emilia Eber- 
Elena Gr>goraș. 

antrenoarea e- 
Fac, de

asemenea, deplasarea Maria Si- 
mionescu, vicepreședintă a Co
misiei tehnice feminine a F.I.G., 
și Emilia Liță, care vor oficia 
ca arbitre.

Vineri 24 sînt programate în
trecerile masculine, sîmbătă 25 
cele feminine, iar duminică 26. 
în cadrul a două reuniuni vor 
avea Ioc finalele pe aparate.

VASILIU
____ ____ , __ ____ s-au des

fășurat întrecerile primei man
șe a turneului pentru locurile 
5—8 în Divizia ,.A“ de polo. 
Iată rezultatele : Rapid Arad — 
C. N. ASE București 11-5 (3-0,
2— 0, 1—3, 5—2) ; Polilehntca
Cluj-Napoca — Progresul Bucu
rești 8—6 (3—1, 2—2, 2—1 t-2)J 
Progresul — Rapid 11—4 (2—1,
3— 0. 4—1, 2—2) £ C. N. ASE —
Politehnica "
0—0, 1—1) ; Progresul — 
ASE 11—7 " * ' '
4— 4) ; Politehnica —
12—11 (3—3, 1—2, 6—4,
Clasament : 1. Progresul 
2. Politehnica 4 p ; 3.
2 p; 4. C. N. ASE 2 p.

M. RADU -- coresp.

Adrian
e La Cluj-Napoca

5—3 (1—2,

(1—0. 4—1

3—0, 
C. N.

2—2 
Rapid 
2—2). 
4 p ; 
Rapid



CEI MAI BUNI
600 din cei peste 50.000 de 

participanți Ia competiția de 
atletism „Cupa de toamnă'1, 
din cadrul „Daciadei", s-au 
întrecut, duminică diminea
ță, în finala desfășurată pe 
Stadionul Republicii. Prim- 
vicepreședintele C.M.E.F.S. 
București, Nicolae Slancu, 
își mărturisea satisfacția 
pentru reușita acestei ac
țiuni, chiar dacă faptele nu 
s-au desfășurat pe de-a- 
ntregul așa cum a fost in 
intenția organizatorilor. Im
portant este că pentru cîte- 
va săptămîni, în București, 
în toate școlile s-a vorbit 
despre atletism, și că elevii 
claselor V—X au ținut să 
se afle printre participanți 
cu dorința că poate, cine 
știe, mulți ar putea deveni 
performeri ai atletismului. 
Important este și faptul că 
profesorii de educație fizică 
s-au apropiat de atletismul 
care le simte atîta nevoia ! 
Concursurile desfășurate pe 
sectoare au evidențiat nu
meroase talente. Cîteva sute 
dintre acești tineri au ș’ 
fost luați în evidență de an
trenorii unora dintre clubu
rile bucureștene.

600 DIN PESTE 50.000...
Acțiunea „Cupa de toam

nă" este.însă doar un ince- 
put în atletismul bucu- 
reștean. Ea va fi urmată 
periodic de alte asemenea 
acțiuni care, fără îndoială, 
vor prospecta masele de co
pii și juniori și vor scoate 
la lumină talente pentru ac
tivitatea de performanță, 

în momentul de față, cel 
mai important lucru ni se 
pare a fi însă finalizarea 
acțiunii. Din păcate, dumini
că, din cei 81 de antrenori 
bucureșteni, la Stadionul Re
publicii n-au fost prezenți 
decit 45 (!), printre cei ab
senți — in corpore — fiind 
profesorii-antrenori de Ia 
Viitorul, C.S.Ș. Lie. 2, Clu
bul atletic universitar, 
C.S.Ș.A. nr. 8 Ș.a.

Iată-i acum pe cei mai 
merituoși dintre participanțu 
la „Cupa de toamnă", cîști- 
gătorii finalelor :

CLASELE V—VI (11—12 
ANI) : 50 m : Mircea Oaidă 
(Șc. g. 94) 7,3 ; Roxana Stă- 
nescu (Șc. g. 163) 7,5 ; 300 
m : Daniel Papugiu (Șc g. 
50) 48,6 ; Gabriela Feher (Șc. 
g. 93) 51,2 ; lungime : Papu

giu 4,52 m ; Mariana Geor
gescu (Șc. g. 94) 4,36 m ; 
aruncarea mingii de oină ; 
Mihai Benec (Șc. g. 197) 47 
m ; Geta Neacșu (Șc. g. 160) 
36 m ; CLASELE VII—VIU 
(13—14 ANI) : 60 m : Mihai 
Bocșe (Șc. g. 174) 6,8 ; Alina 
Paraschiv (Șc. g. 200) 7,5 ; 
300 m : Gabriel Grigorescu 
(Șc. g. 99) 43,5 ; Ioana Ivan 
(Lie. 2) 45,7 ; lungime : Ni
colae Rizea (Șc. g. 125) 4,70 
m ; Antoaneta Păunoiu (Șc. 
g. 204) 4,76 m ; mingea de 
oină : Mariana Mircea (Lie. 
Z. Kosmodemianskaia) și 
Teodora Bedros (Șc. g. 154) 
43 m ; CLASELE IX—X 
(15—16 ANI) : 60 m : St. O- 
siac (Lie. ind. 18) 7,7 ; Vio
leta Mîndruți (Lie. ind. 10) 
8,9 ; 500 m : Laurențiu Loza 
(Lie. ind. 8) 1:15,1 ; Mihaela 
Petre (Lie. ind. 27) 1:28.0; 
lungime : Cristian Trandafi- 
lov (Lie. St. Nat.) 5,76 m ; 
Daniela Grigore (Lie. I. Ne- 
culce) 4,85 m ; mingea de 
oină : loniță Robescu (Lie. 2) 
64 m ; Mariana Tacoiu (Lie. 
Apicol) și Vasilica Popa (Lie. 
Electroaparataj) 44 m.

Romeo VILARA

SPECIALIȘTII CANOTAJULUI CAUTĂ FETE TINERE, VIGUROASE...
Ce fac canotoarele noastre medaliate la 

J.O. de la Moscova ? Vîslesc, zilnic, la 
Snagov. Toamna de aur, cu soarele ei 
pînă acum puternic, le atrage ca un mag
net pe apă, cu schif cu tot.

Ce fac antrenorii lor ? Victor Mociani ne 
introduce foarte repede în temă și ne ex
pune planul de bătaie al unei noi acțiuni 
de selecție nu de proporțiile ceiei din 1976, 
dar cu obiective aproximativ asemănătoare.

„într-o primă fază, am selecționat tot 
ce era mai valoros in secții, junioare de 
19 ani și mai tinere. Cu ele am și început 
un program de lucru intens, urmărit de 
antrenorii Ion Boicu și Maria Drăghici. 
Cîteva din numele pe care vi le pot oferi 
le cunoașteți, le-ați întilnit în întrecerile 
junioarelor : Chelariu, Sorohan, Diaco- 
nescu, Pițigoi, Darco... Este adevărat, fe
tele nu au prea fost obișnuite cu ritmul 
de lucru al „olimpicelor". Dar tocmai acest 
lucru îl testăm : cine rezistă va rămîne, 
cine nu... Ceilalți 12 tehnicieni colindă a- 
cum întreaga țară. Au plecat de acasă cu 
un ,,model" bine stabilit. La sfirșitul lunii

vom trage linie și vom aduna.. Fetele vor 
fi supuse unui riguros control medical, apoi 
vor intra la bac. Dacă ceea ce va trece 
prin sita deasă nu se va dovedi suficient, 
vom repeta „programul", în luna martie a 
anului viitor. Pînă în anul 1982 sper să 
putem alcătui trei garnituri complete (a- 
proximativ 60—70 de canotoare) din rîndul 
cărora să putem alege".

— Nu vă referiți, desigur, numai la vi
itorul Iot de perspectivă ?

— Nicidecum. Avem Ia această oră grupa 
junioarelor din secții. Avem și fetele de la 
Viitorul, mă refer în primul rînd la cele 
mai tinere, în frunte cu Rodica Pușcatu și 
Florica Bucur, proaspete campioane balca
nice. Și rămîne, fără îndoială, grupa spor
tivelor consacrate care, bănuiesc, nu vor 
ieși din barcă prea curînd. Ei bine, toată 
această actuală și viitoare „suflare" a cano
tajului va fi prezentă anul viitor, in luna 
mai, la campionatul pe ambarcațiuni mici. 
Și cine se va impune, va intra în lotul 
olimpic !

Adrien VASILIU

MULTE MECIURI ECHILIBRATE lN PRIMA
ETAPĂ A DIVIZIEI „A" DE JUDO
La București și Brașov, cele 

12 echipe din Divizia „A" de 
judo au inaugurat, sîmbătă și 
duminică, a Xll-a ediție a 
campionatului republican. Com
petiția, deși n-a debutat cți 
surprize, a prilejuit meciuri 
deosebit de disputate, multe 
dintre ele încheîndu-se cu re
zultate foarte strînse, cu vic
torii decise de punctajele teh
nice. Iată cîteva amănunte.

BUCUREȘTI. în sala Di
namo, formația gazdă, cum 
era de așteptat, a reușit să 
obțină victorii la scoruri ca
tegorice în aproape toate con
fruntările. într-un singur meci 
multipla campioană a fost ți
nută „în șah", în cel cu Nitra- 
monia Făgăraș. Superușorul 
dînamovist Gh. Dan) n-a pu
tut să treacă de I. Mihai, iar 
semlmijloclul C. Roman a fost 
învins prin ippon de M. Fră- 
țică. înaintea ultimului duel, 
cel de la categoria grea, Di
namo conducea cu numai 3—2 
și se afla deci la un pas de 
egalitate sau chiar de a fi în
trecută la punctajul tehnic. 
Dar I. Codrea a cîștigat mai 
repede decit se aștepta, prin 
accidentarea lui I. Arsenoiu. 
Astfel, Dinamo a învins cu 
4—2. Nu este însă mai puțin 

-adevărat că echipa făgărășea- 
nă (antrenor Gh. Gujbă) a re
purtat succese în toate cele
lalte intîlniri. Bine s-au pre
zentat și Politehnica Iași (an
trenor C. Bordea), deși a pre
zentat o formație cu mai 
mulți tineri, fiind întrecută 
numai de Dinamo și de Nitra
monia

Rezultatele tehnice, în ordi
nea disputării partidelor : Di
namo București — Rapid A- 
rad 7—0, A.S.A. Tg. Mureș — 
Universitatea Cluj-Napoca 5—2,

CAMPIONATELE
DE HANDBAL, DIVIZIA „A"

Cu o etapă înaintea 
turului campionatelor 
de ' " ' •
în

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

-10.

încheierii 
----------- naționale 

handbal. Divizia „A", situația 
clasamente se prezintă astfel :

MASCULIN
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

STEAUA
Dinamo Buc. 
Poli Tim. 
H.C. Minaur 
Gloria Arad 
Știința Bc.
Dinamo Bv. 
Relon Săv. 
U. Craiova

C.S.M. Borz.

ETAPA A V-a —IN DIVIZIA „A" DE POPICE
în campionatul Diviziei „A" 

de popice f s-a disputat sîmbătă 
și duminică etapa a V-a, iu 
care s-au înregistrat următoare
le rezultate :

FEMININ • CARPAȚI SI
NAIA — VOINȚA PLOIEȘTI 
2304—2305 p.d. (scor individual 
3—3). Un joc deosebit de dis
putat, încheiat la un scor li
mită, puțin obișnuit. Cele mai 
bune jucătoare au fost Ileana 
Vulpe (C) — 412 și Sanda Go- 
deanu (V) — 403. V. Feldman
— coresp. • VOINȚA ORA
DEA — U. T. ARAD 2251 — 
2199 (4—2). Orădencele au cîș
tigat avînd o echipă mai omo
genă, în frunte cu Silvia Be- 
rinde — 411. De Ia oaspete s-a 
remarcat Melania Besenyi — 
403. I. Ghișa — coresp. ® VO
INȚA CLUJ-NAPOCA — HI 
DROMECANICA BRAȘOV 2244
— 2263 (2—4). Echipa locală 
n-a reușit nici de data aceasta 
să ciștige acasă. Cele mai mari 
rezultate le-au obținut : Maria 
Vulpe (H) — 407 și Dorina Mu- 
reșan (V) — 390. M. Radu — 
coresp. • LAROMET BUCU
REȘTI — OLIMPIA BUCU
REȘTI 2357 — 2315 (3—3). Joc 
frumos, încheiat cu victoria 
meritată a gazdelor, care au a- 
vut în Elena Trandafir jucă- 
toarea nr. 1 cu 431 p.d. De la 
învinse, foarte bine a jucat 
Constanța Mircea — 422. D. 
Brănoiu — coresp. O VOINȚA 
TIMIȘOARA — ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ 2345 — 2301

(4—2). • PETROLUL BAICOI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 2324— 
2274 (4—2). • VOINȚA TG.
MUREȘ — C. S. M. REȘIȚA 
2370 — 2258 (5—1). Echipa cam
pioană continuă să fie neînvin
să, obținînd și de data aceasta 
o victorie destul de comodă. 
Cite 418 p.d. au reușit Gizela 
Dalya și Udiko Szasz de la Vo
ința. Cea mal precisă concu
rentă de la reșițence a fost Ma
ria Jijic cu 412 p.d. I. Păuș — 
coresp. • VOINȚA GALAȚI — 
CETATEA GIURGIU 2329 -
2217 (5—1). « CONSTRUCTO
RUL GHERLA — VOINȚA 
CRAIOVA 2304 — 2217 (3—3).

MASCULIN • VOINȚA 
BUCUREȘTI — CHIMPEX 
CONSTANȚA 4875 — 4703
(5—1). Meci frumos, cu toate că 
Voința și-a adjudecat victoria 
la un scor concludent. Bucu- 
reștenii și-au asigurat avantajui 
după două schimburi, tind con
duceau cu 87 de „bețe". în 
schimbul trei s-au întilnit doi 
cunoscuți popicari, veteranul 
Petre Purge și Gheorghe Sil
vestru, component al echipei 
campioane mondiale. Constăn- 
țeanul a reușit cel mai mare 
punctaj al echipei sale — 837, 
pe cînd Purge a doborit 808 
popice. în continuare, insă, toți 
concurenții de la Voința și-au 
învins adversarii la diferențe 
apreciabile, ca de pildă, C. Ra
dulescu — M. Tomescu 869 — 
805 și H. Ardac — P. Cojocaru

826 — 795. Rădulescu, un alt 
veteran al sportului popicelor, 
a fost performerul reuniunii 
(869) obținînd la „pline" 576, 
iar la „izolate" 293 p. T. R. ® 
METALUL HUNEDOARA — 
C. F. R. TIMIȘOARA 5193 - 
4973 (6—0). Cunoscutul jucător 
Ilie Băiaș, de la gazde a fost 
de departe cel mai precis con
curent — 919 p.d. • GLORIA 
BUCUREȘTI — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 5035 — 4870 (5—1). 
Partidă atractivă, în care gaz
dele au obținut punctaje de 
peste 800, în fruntea lor fiind 
G. Dumitrescu — 884. Al. Că- 
tineanu, din lotul național, a 
fost întrecut de cel mai bun 
jucător de la Olimpia, Al. Tu
dor, cu 874 — 844. I. B. O 
PROGRESUL ORADEA — 
TEHNOUTILAJ ODORIIE1 — 
5062 — 4914 (4—2). ® AURUL 
BAIA MARE — CHIMICA 
TÎRNAVENI 5160 — 4800 (5—1). 
O ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ — JIUL PETRILA 5237 — 
4992 (4—2). Foarte bine a evo
luat I. Bice, de la gazde, reali
zatorul unui rezultat mare — 
942 (cu nici o bilă în gol). De 
la Jiul s-a remarcat doar Dc- 
brică — 868. P. loan — coresp. 
• VOINȚA TG. MURES — 
VICTORIA GUBAN TIMIȘOA
RA 4909 — 4452 (6—0). •
C. F. R. CONSTANȚA — FLA- 
CARA BRAȘOV 4647 — 4571 
(5—1). « RAFINORUL PLO
IEȘTI — CARPAȚI SINAIA 
4820 — 4920 (2—4).

r i Jinuiiin —ii in i

i.

Nu s-ar putea spune că reu
niunea de duminică dimineața 
(cu startul primei alergări mult 
peste ora anunțată in program !) 
n-a satisfăcut pe plan spectacu
lar. Este adevărat, au fost cîteva 
alergări in care cîștigători! n-au 
„transpirat" prea mult pentru 
a-șl adjudeca probele respective 
(Keops, Fanera, Recurs, Gaica), 
dar am putut viziona, totuși, 
unele sosiri care au reușit să 
.„dezmorțească" puțin tribunele. 
Iberic a cîștigat principala probă 
a zilei, „Premiul Rădăuți", dis- 
punînd la luptă de Săbădău șl 
Hlnsar (sub posibilități au fug’t 
Bavari. victima unui lung galop.

UN SPECTACOL
șl Selenar), Perjar a Întrecut în 
vecinătatea potouiui pe Gong (cu 
care N. Gheorghe l-a păzit „fră
țește" pe cîștigător) și Sibila, iar 
Recurs, deși era sever handicapat 
(primea doar 10 m de la cal mult 
superiori și acorda, la rîndul 
său, metri substanțiali unor corn 
eurenți cu valori apropiate), a 
terminat, totuși, pe primul loc, 
fiindcă I. Oană (driverul cu ochii 
pe potou încă din start) șl-a mi
nat elevul cu energia ce-1 carac
terizează, sancțlonînd prompt 
„apatia" adversarilor - săi. In 
rest, consemnăm dublul succes 
realizat de Tr. Marinescu (Ga
ranta, Gaica) șl cursa frumoasă 
făcută de Bogdan Manea cu

SATISFĂCĂTOR
Keops în proba rezervată condu
cătorilor amatori. Rezultate teh
nice. Cursa I : 1. Dorobanț (A. 
Brailovschl) rec. 1:30,5, 2. Plocon. 
Simplu 4, ordinea 27. Cursa a 
H-a : 1. Garanta (Tr. Marinescu) 
rec. 1:29,1, 2. Curioasa. Simplu 
2,50, ordinea 33, event 13. Cursa 
a IlI-a : 1. Keops (B. Manea)
rec. 1:31,3, 2. Olteanca, 2. Melodic. 
Simplu 2, ordinea 27, event 3. 
ordinea triplă 423, triplu ciștigă- 
tor 103. Cursa a IV-a : 1. Fanera 
(I. Crăciun) rec. 1:29,3, 2. Ilot. 
Simplu 4, ordinea 12, event 14. 
Cursa a V-a i 1. Iberic (D. To- 
duță) rec. 1:28,3, 2. Săbădău, 3. 
Hlnsar. Simplu 7, ordinea 5, e- 
vent 18, ordinea triplă 83. Cursa

Nitramonia Făgăraș — Poli
tehnica Iași 3—3 (23—20), U- 
niversitatca — Rapid 5—2, Di
namo — Politehnica 6—1, Ni
tramonia — A.S.A. 5—0, Poli
tehnica — Universitatea 4—3, 
Nitramonia — Rapid 5—2, Di
namo — A.S.A. 6—1, Nitramo
nia — Universitatea 5—1. Po
litehnica — Rapid 5—2, Di
namo — Universitatea 6—0, 
A.S.A. — Rapid 6—1, Dinamo 
— Nitramonia 4—2 și Politeh
nica — A.S.A. 4—3. Să mai 
consemnăm că arbitrajul bri
găzii conduse de Mihai Pla
tan a fost foarte bun

Costin CH1RIAC
BRAȘOV. Confruntările din 

sala Dinamo au fost dominata 
de dinamoviștii din localitate, 
dar nu așa cum ne obișnui
seră la edițiile anterioare. De 
astă dată, Dinamo Brașov a 
fost nevoită să treacă prin 
multe emoții, mai ales în rpe- 
ciul cu Constructorul Miercu
rea Ciuc. Sportivii brașoveni 
au fost conduși cu 2—1. Abia 
la ultimele două categorii ei 
au reușit, prin R. Daniel, (se
migrea) și M. Cioc (grea), să 
întoarcă rezultatul în favoarea 
lor, obținînd însă o victorie la 
limită, cu 3—2. Dealtfel, în 
reuniunile de la Brașov multe 
întîlniri au fost deosebit de e- 
chilibrate. Constructorul Alba 
Iulia a terminat la egalitate 
(3—3) cu Constructorul M. 
Ciuc, victoria revenindu-i pri
mei formații la punctajul teh
nic : 25—23. Tot la egalitate 
(3—3) s-a încheiat și partida 
I.E.F.S. — Rapid Oradea, dar 
studenții bucureșteni au avut 
cu un singur punct tehnic 
(24—23) mai mult decit oră- 
denii. Cu mult interes au fost 
așteptate și evoluțiile noilor 
promovate — Constructorul 
Alba Iulia și Rapid Oradea. 
Formația din Alba Iulia a 
avut o comportare promiță
toare, cîștigînd 3 din cele 5 
partide ; în schimb echipa oră- 
deană a debutat „cu stîngul" 
fiind întrecută pe linie.

Rezultatele tehnice : Dinamo 
Brașov — Constructorul M 
Ciuc 3—2, Constructorul Alba 
Iulia — Rapid Oradea 5—0. 
Carpați Mîrșa — I.E.F.Ș. 4—3, 
Dinamo — Rapid 5—1, Con
structorul M. Ciuc — I.E.F.S.
4— 3, Carpați — Constructorul 
Alba Iulia 4—3, Dinamo - 
I.E.F.S. 5—1, Constructorul 
M. Ciuc — Rapid 5—1, Con
structorul Alba Iulia — I.E.F.S
5— 1, Constructorul M. Ciuc — 
Carpați 4—3, Dinamo — Con
structorul Alba Iulia 4—1, 
Constructorul Alba Iulia — 
Constructorul M. Ciuc 3—3 
(25—23), Carpați — Rapid 6—1, 
I.E.F.S. — Rapid 3—3 (24—23) 
și Dinamo — Carpați 5—1.
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8 7 0
8701 163-129
8811 144-115
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Știința Bc.
TEROM lași ................... .....
Mureșul Tg. M. 8 6 0 2 116-123 Progresul - . - _
U. Cluj-Nap.
Constr. B.M. 
Textila Buh. 
U. Timișoara 
Constr. Tim.
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natului feminin al Diviziei 
este programată joi,
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Hi Vgiaiiiaid jul, 23 octom- 
br n. și cuprinde următoarele me
ciuri : Rulmentul Brașov — Uni- 
yersltatea Cluj-Napoca, Construc
torul Baia Mare — TEROM Iași 
Mureșul Tg. Mureș — Știința Ba
cău, Textila Buhușl — Construc- 
toryl Timișoara șl Universitatea 
Timișoara — Progresul.

4
6
6
6
8

124-108 
133-137 
128-149 
123-146 
121-137 
114-157 Nicolae CHINDEA

1. DINAMO BUC 5 5 0 29- 4 52. Dinamo Bv. 5 5 0 23- 6 53. Nitramonia 5 4 1 20-10 44. Constr. M. Ciuc 5 3 2 18-13 35. Constr. A. I. 532 17-12 36. Carpați Mîrșa 5 3 2 18-16 37. ,,Poli“ Iași 5 3 2 17-17 38. A.S.A. Tg. M. 5 2 3 15-18 210. .,U- Cj.-Nap. 5 1 4 11-22 1
I.E.F.S. 5 14 11-22 111. Rapid Oradea 5 0 5 6-24 012. Rapid Arad 5 0 5 7-28 0

ALFRED ARN A ClȘTIGAT Șl ULTIMUL CONCURS DE MOTOCROS
Serialul de trei concursuri 

internaționale de motocros s-a 
încheiat duminică la Zărnești, 
în orașul de la poalele masi
vului Piatra Craiului. Ultimul 
concurs al acestui sezon, orga
nizat de Asociația sportivă 
Torpedo din localitate, pe un 
traseu inedit, ales în fața ca
banei Gura Rîului, a reunit 28 
de motocrosiști (dintre care 14 
de peste hotare) din Austria, 
Bulgaria, R.D. Germană, Un
garia și România.

în program au figurat 2 
manșe, fiecare a cite 40 de mi
nute + 2 ture, la clasa 250 
cmc, întrecerile fiind urmărite 
de peste 15 000 de spectatori. 
Confirmînd bunele aprecieri, 
austriacul Alfred Arn (pilotînd 
o motocicletă japoneză, Kawa-

a Vl-a : 1. Recurs (I. Oană) rec. 
1:28,3, 2. Raion. Simplu 4, ordi
nea 413, event- 35, triplu clștlgă- 
tor 1321. Cursa a VII-a : 1. Per
jar (V. Gheorghe) rec. 1:27,6, 2. 
Gong, 3. Sibila. Simplu 10, ordi
nea 33, event 114, ordinea triplă 
262. Cursa a vm-a : 1. Gaica 
(Tr. Marinescu) rec. 1:29,4, 2.
Hebreea, 3. Ostil. Simplu 6, ordi
nea 18, event 23, ordinea triplă 
808, triplu cîștigător 1 204. Cursa 
a IX-a : 1. Bucuria (G. Tănase) 
rec. 1:37,1, 2. Tenebros, S. Herlea. 
Simplu 1,50, ordinea 4, event 8, 
ordinea triplă 237. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 
81 299 lei și a fost cîștigat (50%) 
de un tichet cu una combinație 
cu 6 cai In valoare de 40 659 lei. 
Report : 40 650 lei. (Rezultat pro
vizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

șahi, de înaltă performanță în 
arena mondială) a cîștigat Sin 
nou ambele manșe, terminînd 
astfel neînvins turneul efec
tuat în țara noastră. Ca și în 
precedentele două confruntări, 
el a avut cei mai puternici ad
versari în sportivul bulgar Vla
dimir Kolev, și în tînărul 
nostru campion, Ernest Miil- 
ner. în prima manșă, Miilner, 
deși a căzut, a refăcut terenul 
pierdut și a sosit pe locul 3 ; în 
cea de-a doua alergare, cînd 
se distanțase de Kolev și ataca 
decisiv poziția liderului i s-a 
rupt lanțul motocicletei, fiind 
nevoit să abandoneze. Dintre 
ceilalți sportivi români, doar 
Gh. Oproiu a avut o compor
tare constantă în ambele man
șe, ocupind un loc meritoriu 
în clasamentul final, care are 
următoarea înfățișare : 1. A.
Arn (Austria), 2. Vi. Kolev 
(Bulgaria), 3. I. Somogyi (Un
garia), 4. Gh. Oproiu (Poiana 
Cîmpina)... 8. N. Arabadgi 
(Poiana Cîmpina), 9. P. Titi- 
lencu (Torpedo Zăirnești)... 11. 
Fr. Fodor (Electro Sf. Gh.).

în pauza dintre cele două 
manșe s-au desfășurat între
cerile la clasa națională Mo- 
bra, cîștigate de juniorul Eu
gen Moașa (Steagul roșu Bra
șov), el aflîndu-se Ia a doua vic
torie consecutivă. L-au urmat, 
in ordine : Marcel Butuza 
(Torpedo Zărnești), FI. Pop 
(I.RA. Tg. Mureș) ți P. 
Schmidt (Poiana Cîmpina).
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și dv. șansele la tragerea de 
mîlne, 22 octombrie 1980. Perseve
renta și inspirația vă pot aduce 
și dv. satisfacții asemănătoare, 
bineînțeles cu condiția de a 
juca...
• CÂȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES DIN 15 OCTOM
BRIE 1980. Cat. 1 : 1 variantă 25% 
■= autoturism „Dacia 1300“ ; cat.
2 : 2 variante 100% a 13.251 lei 
și 7 variante 25% a 3.313 lei ; cat.
3 : 18,00 a 2.761 lei ; cat. 4 : 
82,25 a 604 lei ; cat. 5 : 326,00 a 
152 lei ; cat. 6 : 8482,00 a 40 lei ; 
cat. 7 : 317,75 a 200 lei ; cat. 8 : 
4.720,50 a 40 lei. Report cat. 1 : 
353.251 lei. Autoturismul „Dacia 
1300“ a fost cîștigat de VICTOR 
BARBULESCU din Brașov.
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delă a lui C. S. Tîrgoviște din 
anul promovării ei, sau altfel 
spus, „stilul Proca", priceputul 
antrenor care, prin așezarea e- 
chipei, prin gîndire și discipli
nă spartană a reușit — si de 
data aceasta — să creeze din- 
tr-o sumă de jucători anonimi 
o formație incomodă pentru ori
cine (pînă acum 1), acasă sau 
în deplasare. Jucătorii lui 
F. C. M. Brașov par niște furnici 
harnice care trudesc în teren, 
fără strălucirea și sunetul gre
ierului din fabulă. Duminică, 
„furnicile" lui Nicolae Proca se 
vor afla însă în fata primului 
lor examen greu cu adevărat, 
meciul cu Steaua, în Capitală 1

Mircea M. IONESCU

VULNERABILUL... „URIAȘ"
Băimărenii nu reușesc deloc 

să întrerupă „pasa neagră" a 
acestei toamne : șase infrin
ger! consecutive de Ia data de 6 
septembrie încoace. Facem un 
calcul : 17 goluri primite în tot 
acest timp. Răsfoim colecția 
ziarului : în turul campionatului 
trecut, F. C. Baia Mare primea 
în 17 jocuri, 16 goluri !!! Dar 
cu Dan Ariciu în postura ulti
mului apărător, ultimului „li
bero" — ca să fim în tonul ideei 
de joc a lui Viorel Mateianu. 
Fostul „goal-keepcr" o dată sau 
de două ori a coborît sub nota 
constantă de 7, în rest era des
tul de bine cotat, chiar și la 
insuccese. Cu Răducanu, însă, 
momentul de apărare al echi
pei — nepus încă la pținct — 
este, parcă, în și mai mare su
ferință. Cînd „Uriașul" a fost 
adus la Baia Mare, lumea fot
balului maramureșean spera... 
dar uite că Rică nu mai poate 
fi ce a fost. Anii, lipsa de pre
gătire. reflexele mai întîrziate... 
Unii spun că fostul portar al 
naționalei a adus cu el la Baia 
Mare și nota flusturatică („să 
vă facă Rică spectacol..."), acea 
atitudine de infantilism pentru 
care Răducanu, nu o dată, a 
plătit scump și foarte scump, ca 
la Timișoara... Acolo F. C. Baia 
Mare a dat unele semne de re
dresare, a fost ceva mai rea
listă în faza de apărare, însă 
controversatul ei portar a in
trat în aceeași horă a... „gafe
lor — Răducanu". Unii mai sus
țin că Rică trăiește din... amin
tiri, alții că și-a pierdut chiar 
încrederea în posibilitățile sale 
etc., etc. în toate există un 
grăunte de adevăr. Dar ce face 
Baia Mare ?

Stelian TRANDAFIRESCU

PROGRESUL-VULCAN, PAS CU PAS...
Progresul-Vulcan. o echipă 

considerată încă din start ca o 
certitudine a Diviziei ,,B“ în 
ediția viitoare, marchează o 
spectaculoasă revenire, mai a- 
les după acel neașteptat 0—3 
cu F. C. Baia Mare. Se simte 
în jocul echipei o ordonare a 
efortului în toate compartimen
tele. Mateescu nu mai e „sprin
terul frenetic" care uita să se 
mai întoarcă (exceptînd faza 
din care a pornit contraatacul 
lui Cămătaru. încheiat cu vo- 
leul lui Beldeanu), Ciugarin a 
renunțat la piruetele sale de 
june-prim în așteptarea a- 
plauzelor feminine, G. Sandu a 
ajuns la concluzia că anii trec 
și nu mai poți fi la nesfîrșit 
un „domn Goe" cu șepcuța de
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A PLECAT LA LONDRA
tari), Sun da, Vișan, Murar, Păl- 
tinișan, Nadu, Șcrbănoiu, Du
mitru, Dembrovschi, Cotec, 
Roșea, T. Nicolae, Angliei, Ne- 
dclcu, Iancu, Palea (jucători de 
cîmp). N-a făcut deplasarea 
Manea, suspendat de U.F.F.A. 
pentru eliminarea din jocul-re- 
tur cu Celtic.

Antrenorii timișoreni proiec
tează efectuarea unui antrena
ment de acomodare pe stadio
nul Upton Park (capacitate 
40 000 locuri) care va găzdui 
partida.

Intilnirea de la Londra va în
cepe la ora 20,30 (ora Bucu- 
reștiului) și va fi transmisă în în
tregime la radio (pe progr. I). 
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Pcco pe cap, Marica își con
tinuă imperturbabil activita
tea de dispecer, cu un rafina
ment sporit, care face din el 
un Lucescu al Progresului, iar 
Țevi și Apostol joacă cu o rîv- 
nă mereu subliniată, de par
că ar vrea să demonstreze că 
Dinamo s-a despărțit prea u- 
șor de ei. La toate aceste rea
bilitări de valoare, în care se 
simte aportul unei conduceri 
tehnice cum puține echipe din 
prima divizie au, să ma> adău
găm efortul „peste plan" de
pus de Anghel și mai ales de 
pînă mai ieri necunoscutul mij
locaș Marian Ionescu (provenit 
de la Autobuzul) care a itnpte- 
sionat duminică prin travaliu, 
curaj și... tehnicitate în duel cu 
halfii consacrați ai Cralovei. 
Revenirea Progresului bucură 
lumea fotbalului. Numai de nu 
ar fi un simplu foc de paie...

loan CHIRILĂ

DE CE NU Șl ȚĂLNAR ?
De o bună bucată de vreme, 

Țălnar, minuscula și rapida ex
tremă dinamovistâ, se dovedeș
te a fi „motorașul" ofensivei 
echipei sale. Acțiunile sale de
rutante, orientate spre buturile 
adverse, driblingul său plin de 
imaginație, viteza și bunul con
trol al balonului (materializat 
atît în centrări, cit și în șutu
rile la poartă, mult îmbunătă
țite, în acest sezon el figurînd 
mai des printre marcatori) con
tează mult în evoluția forma
ției dinamoviste. dîndu-i cu
loare și eficacitate. Și nu întîm- 
plător Țălnar a obținut in ulti
mele 3 meciuri din campionat 
cele mai mari note ale com
partimentului ofensiv dinamo- 
vișt (in crescendo : 7 cu Steaua, 
8 — Chimia Rm. Vîlcea, 9 — 
Poli. Iași).

Iată, însă, că vivacele jucă
tor din șos. Ștefan cel Mare 
apare și dispare din loturile re
prezentative, fără măcar a fi 
folosit o repriză. Figurează în 
lotul pentru meciul de la Oslo, 
dar nu mai este convocat la cel 
pentru partida cu Anglia. Iar 
Ia echipa de tineret, titular este 
Dorel Zamfir, coechipierul său 
de club, care la Dinamo face, 
des, tușă !

Țălnar este în formă, are o 
valoare în creștere, dorință de 
afirmare si 23 de ani, CE SE 
AȘTEAPTĂ ?

Paul SLĂVESCU

REZULTATELE ETAPEI A IX-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI „C“
SERIA I

Nicolina Iași — TEPRO Iași 1—0 
(0—0), Metalul Rădăuți — A.S.A. 
Cimpulung Moldovenesc 3—2 
(2—2), Cristalul Dorohoi — C.F.R. 
Pașcani 2—0 (1—0), Avîntul
T.C.M.M. Frasin — Dorna Vatra 
Dornei 2—2 (0—1), Metalul Boto
șani — Foresta Fălticeni 0—0, 
Cetatea Tg. Neamț — Șiretul Bu- 
cecea 3—0 (1—0), Constructorul
lași — Laminorul Roman 3—2 
(1—1), Unirea Șiret — Zimbrul 
Suceava 4—0 (1—0).

Pe primele locuri, în clasa
ment, după etapa a IX-a: 1,
CONSIRLCTORUL IAȘI 13 p 
(24—10), 2. Laminorul Roman 12 
p (15—9), 3. Metalul Rădăuți 11 
p (20—10), 4—5. TEPRO Iași 11 p 
(10—5), Nicolina Iași 11 p (16—11)... 
pe ultimele: 14. Dorna V. Dornei 
5 p (8—15), 15. Șiretul Bucecea
5 p (7—21), 16. Unirea Șiret 4 p 
(8-13).

SERIA A II-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 

Letea Bacău 2—1 (0—0), Relonul
Săvmești Koznov — Textila Bu- 
huși 4—0 (2—0), Minerul Comă-
nești — Victoria Bacău 3—0 (1—0), 
Petrolul Moinești — FEPA 74 Bîr- 
lad 2—0 (1—0), Partizanul Bacău
— Luceafărul Adjud 4—2 (2—0),
DEMAR Mârășești — Hușana 
Huși 2—0 (0—0), Celuloza Piatra 
Neamț — Gloria Focșani 1—1 
(1—1), Rulmentul Bîrlad — Ci
mentul Bicaz 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. RELONUL 
SAVINEȘTI-ROZNOV 12 p (13—7),
2. Minerul Comănești 11 p (14—7),
3. Rulmentul Bîrlad 11 p (9—6),
4. Celuloza P. Neamț 11 p (10—10)... 
pe ultimele: 15. Textila Buhuși
6 p (10—19), 16. Hușana Huși 6 p 
(7-18).

SERIA A III-a
Carpați Nehoiu — Chimia Brazi

2— 1 (1—1), Avîntul Matca — O- 
limpia Rm. Sărat 2—0 (1—0), An
cora Galați — Petrolul Berea
3— 1 (3—1), Caraimanul Bușteni —
Victoria Tecuci 1—0 (1—0), Petro
lul Băicoi — Dacia Unirea Brăi
la 4—0 (2—0), FEROM Urzicenl — 
Oțelul Galați 1—1 (0—1), Carpați
Sinaia — Tractorul Viziru 5—0 
(1—0), Ș.N. Brăila — Foresta Gu- 
gești 3—2 (2—0).

Pe primele locuri: 1. CARPAȚI 
SINAIA 13 p (25—10), 2. Ancora 
Galați 12 p (21—9), 3. Chimia
Brazi 12 p (17—8), 4. Oțelul Ga
lați 12 p (15—8)... pe ultimele :
15. Dacia Unirea Brăila 2 p 
(6—17) — echipă sancționată cu
— 2 puncte, 16. Tractorul Viziru 
2 p (6—24).

SERIA A IV-a
Marina Mangalia — Progresul 

Isaccea 2—1 (1—0), Constructorul
Călărași — Portul Constanța 1—0 
(1—0), Voința Constanța — Meta
lul Mangalia 1—1 (0—1), Ș.N. Tul-

Am mai scris de multe 
o i despre marca principiali
tate a comisiei F.R.F. de 
disciplină în cazurile Divi
ziei „C“, cazuri „fără mamă, 
fără tată" (sau alte rude) în 
București... Judecă exem
plar, în asemenea cazuri, 
federalii disciplinari. Cintă- 
rind vina cu gramul, ba u- 
neori înăsprind, chiar, deli
berat judecata. „Să se în
vețe minte ! Ce, au ajuns și 
în Divizia „C“ să-și facă de 
cap !“ Sănătoasă judecată 
La „C“ sînt mulți tineri 
incă neformați, care ori se 
învață minte de la început 
și se fac oameni cumsecade, 
ori afară cu ei din teren !

Iată însă că ajungem și 
la... fiemăsurile acestei co
misii, la judecăți care se 
„subțiază" îngrijorător — și 
simptomatic — cu cît ur
căm scările divizionare, de 
la „C“ la „B“, de la „B" la 
„A". Și pentru că nu vrem 
să scriem chiar o nuvelă 
despre asemenea cazuri (deși 
documentare există bere
chet) în care basmaua s-a 
tot curățit, pe ici pe colo, 
prin părțile esențiale, la 
destui băieți „cu nume", de 
la cluburi mari, o să ne o- 
prim iar la cel care a ajuns 
„proverbialul Tudorel Stoi
ca", jucător bun — fotbalis
tic vorbind — de felul lui, 
dar un adevărat colecționar 
de cartonașe galbene, carto
nașe roșii, eliminări, suspen
dări naționale șl internațio
nale pentru loviri repeta
te, joc dur, proteste, injurii 
etc., etc.

La întrebarea de ce reci
divează — matematic aproa
pe — Stoica în nesportivi- 
tale, există un singur răs
puns. Pentru că Stoica a 
fost mereu judecat (la fapte 
grave) cu jumătăți și sfer
turi de măsuri, sau chiaî 
numai criticat... După eli-

0 JOI, ÎN CAPITALĂ, MECI 
In cupa balcanica ’ in- 
TERCLUBURI. Actuala deți
nătoare a Cupei balcanice in- 
tercluburi, echipa Sportul stu
dențesc, va susține, joi, în Ca
pitală, prima întilnire din noua 
ediție a acestei competiții, a- 
vînd ca adversară formația 
Trakia Plovdiv, din prima

cea — Dunărea Călărași 1—2 
(0—0), Electrica Constanța — Ra
pid Fetești 2—1 (0—1), Victoria 
Țăndărei — Șoimii Cernavodă
2— 1 (1—0), Unirea Eforie — Chim-
pex Constanța 3—0 (2—0), Amo-
nil Slobozia — Viitorul Mahmu- 
dia 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CAL AR AȘI 18 p (38—4), 2. 
Portul Constanța 15 m (28—4), 3. 
Constructorul Călărași 12 p (10—7)... 
pe ultimele: 14. Ș.N. Tulcea 5 p 
(12—11), 15. Victoria Țăndărei 5
p (15—20), 16. Viitorul Mahmu-
dia 1 p (6—61).

SERIA A V-a
Danubiana București — Voința 

București 0—1 (0—0), Petrolul Vi
dele — Abatorul București 0—0, 
F.C.M. Giurgiu — Chimia Tr. 
Măgurele 3—2 (1—0), I.C.S.I.M.
București — Electronica București 
0—1 (0—0), Cetatea Tr. Măgurele
— T.M. București 1—0 (0—0),
Tehnometal București — Ș.N. Ol
tenița 2—1 (0—1), Viitorul Chir-
nogi — Automatica București 
0—0, Flacăra roșie București — 
Luceafărul București 4—0 (1—0),
Petrolul Bolintin n-a jucat.

Meciul Abatorul — Ș.N.O., din 
etapa trecută, a fost omologat cu
3— u (pe teren 1—0), deoarece 
Ș.N.O. a folosit un jucător sus
pendat, ca urmare a două car
tonașe galbene.

Pe primele locuri: 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 15 p (30—7),
2. Voința București 13 p (21—4),
3. Electronica București 11 p
(7—7)... pe ultimele: 15. I.C.S.I.M. 
București 4 p (6—13), 16. Ș.N.
Oltenița 4 p (6—19).

SERIA A VI-a
Muscelul Cîmpulung — I.C.I.M. 

Ploiești 3—2 (1—2), Energia Sla
tina — Cimentul Fieni 2—0 (0—0), 
Dacia Pitești — Sportul munci
toresc Caracal 0—1 (0—0), Elec
tronistul Curtea de Argeș — 
I.O.B. Balș 2—0 (1—0), Prahova
Ploiești — Recolta Stoicănești
2— 1 (1—1) — s-a jucat la Valea 
Călugărească, Progresul Pucioasa
— I.P.C. Slatina 1-0 (0—0), Me
talul Mija — Petrolul Tîrgoviște
1—0 (0—0), Progresul Corabia —
Unirea Răcari 3—0 (1—0).

Meciul Prahova Ploiești — 
I.C.I.M. Ploiești, din etapa a IV-a, 
nedisputat la data respectivă, s-a 
omologat cu 3—0 în favoarea for
mației I.C.I.M.

Partida Sportul muncitoresc 
Caracal — Progresul Corabia, din 
etapa trecută, s-a omologat cu
3— 0 (pe teren 1—0), deoarece 
Progresul a folosit un jucător 
suspendat.

Pe primele locuri: 1. ENER
GIA SLATINA 14 p (23—5), 2.
Prahova Ploiești 13 p (17—12), 3. 
Sp. m. Caracal 12 p (22—13)... pe 
ultimele: 14. Progresul Corabia 6 

minarea Stelei de către F. C. 
Nantes, eliminare datorată în 
foarte mare măsură și pum
nului aplicat lui Michel de 
același Stoica, un tovarăș de la 
federație ne spunea : „De cc 
să-l sancționăm noi, să-1 
sancționeze clubul, el a fost 
prejudiciat !“ E adevărat, 
clubul a fost primul preju
diciat. dar la fel de adevă
rat este și faptul că au fost 
prejudiciați toți iubitorii 
fotbalului românesc, „bol
navi de supărare" după acea 
eliminare de pomină, a fost 
prejudiciat însuși fotbalul 
românesc. A sancționat clu
bul. Cum ? Cu trei etape de 
nejoc pentru Stoica. Păi cum 
să nu recidiveze — față dc

un asemenea tratament — a- 
cest băiat ? Ce contează pen
tru el o eliminare dacă-i 
suspendat „de ochii lumii" 
și revine mereu în teren 
unde știe că nu-1 amenință 
mare lucru.

„Pedagogia" acestor ju
mătăți și sferturi de măsură 
are exact efectul contrar ce
lui scontat. IN LOC SA 
CURME RĂUL, ÎL STIMU
LEAZĂ ! Și-i inspiră la 
rele și pe alții. Asa se face 
că unul dintre cei mai cu
minți jucători în teren, Mar
cel Răducanu, a ajuns să 
dea și el un pumn „ă la 
Stoica" în finala „Cupei 
României" cu Poli, fiind eli
minat de pe teren. Vrem să 
credem însă că în privința 
lui Răducanu a fost o uni
că rătăcire. în privința lui 
Stoica însă, nu avem nici un 
fel de dubii. Stoica este un 
adevărat autor de serial de 
nesportivități. Ultimul e- 
xemplu, duminică, la Hu-

ȘTIRI • ȘTIRI
Divizie a campionatului bul
gar. Partida va avea loc pe 
Stadionul Republicii, in cuplaj 
cu meciul de Divizia „B“ Ra
pid — F. C. Șoimii Sibiu.

0 CORVINUL HUNEDOARA, 
DOUA VICTORII ȘI O IN- 
FRÎNGERE IN ITALIA. După

p (9—15), 15. I.P.C. Slatina 6 p 
(6—17); 16. Petrolul Tîrgoviște 6 
p (6-18).

SERIA A VU-a
Jiul Rovinari — Constructorul 

Craiova 1—0 (1—0), Victoria Cra
iova — Minerul Motru 2—2 (1—2), 
Progresul Băilești — Viitorul 
Drăgășani 2—1 (2—0), C.F.R. Cra
iova — Lotru Brezoi 2—0 (1—0), 
Unirea Drobeta Tr. Sev. — Me
canizatorul Simian 3—2 (1—1),
Dierna Orșova — Dunărea Cala
fat 3—2 (3—2), Hidroenergia Rm. 
Vîlcea — Electroputere Craiova
1— 1 (1—0), Metalurgistul Sadu — 
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 0—1 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. C.F.R. 
CRAIOVA 13 p (11—3), 2. Electro- 
putere Craiova 12 p (9—5), 3.
C.S.M. Drobeta Tr. Sev. 11 p 
(21—6) — echipă sancționată cu 
— 5 p ; 4. Viitorul Drăgășani
11 p (15—11)... pe ultimele : 15. 
Metalurgistul Sadu 4 p (1—8), 16. 
Progresul Băilești 4 p (8—23).

SERIA A Vin-a
Minerul Certej — Vulturii tex

tila Lugoj 1—0 (1—0), Minerul
Oravița — Strungul Arad 2—2 
(1—0), C.F.R. Arad — Electromo
tor Timișoara 1—0 (1—0), Unirea 
Tomnatic — Gloria Reșița 2—1 
(2—0), C.P.L. Caransebeș — Uni
rea Sînnicolau 8—1 (4—1), Meta
lul Oțelu Roșu — Șoimii Strun
gul Lipova 3—0 (3—0), Victoria
Ineu — C.F.R. Caransebeș 3—1 
(2—0), Explormin Deva — Meta
lul Bocșa 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 12 p (27—9), 2. Strun
gul Arad 11 p (23—14), 3. Unirea 
Tomnatic 10 p (10—10), 4. Minerul 
Oravița 10 p (8—10)... 15. Meta
lul Oțelu Roșu 7 p (19—19), 16. 
Șoimii Lipova 6 p (10—14).

SERIA A IX-a
Victoria Elcond Zalău — Some

șul Satu Mare 0—1 (0—0), Meta
lul Cărei — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 4—1 (0—0), Ind. sîrmei C. 
Turzii — Tricolorul Beiuș 5—0 
(1—0), Rapid Jibou — Armătura 
Zalău 1—3 (0—2), Construcții E-
lectromctal Cluj-Napoca — Re
colta Salonta 7—0 (2—0), Biho
reana Marghita — Victoria Cărei
2— 2 (0—1), Unirea Valea Iul Mi
hai — Voința Oradea 1—1 (0—0), 
Oașul Negrești — Unirea Dej
3— 0 (1—0).

Meciul Voința Oradea — Victo
ria Elcond Zalău, din etapa tre
cută, a fost omologat cu 3—0 
(pe teren 2—1). deoarece Victoria 
a folosit un jucător suspendat.

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 14 p (15—3), 2. Ind. 
sîrmei C. Turzii 12 p (18—4), 3. 
Victoria Cărei 11 p (14—6), 4.
Oașul Negrești 11 p (11—6)... pe 
ultimele : 14. Tricolorul Beiuș 6 
(5—15), 15. Unirea Valea lui Mi

REGULAMENT ?
nedoara. După ce nu jucase 
mai multe etape, după ce 
nu participase nici la im
portantul dublu meci cu 
Standard Liege, din „Cupa 
U.E.F.A.", fiind suspendat 
'de U.E.F.A., Stoica și-a dat 
iar în petec ! Cazul său 
este clar și reflectă mari 
slăbiciuni — la club și la 
federație — în munca de 
formare etică a sportivilor. 
Se vorbește mult, dar prac
tica arată că in spatele vor
belor se ascunde uneori cu 
totul altceva. Socotim că a 
sosit timpul ca măcar în 
ceasul ăl... 15-lea să se tra
ducă vorbele și angajamen
tele in fapte, chiar și în ca
zul Stoica...

Acest jucător a adus prea 
multe prejudicii echipei (ne- 
maivorbind cite prejudice 
și-a adus lui), nesportivitâ- 
țile sale fiind cel mai ades... 
întrerupte — asta da, peda
gogie !!! — de o selecție la 
un lot reprezentativ sau al
tul, ceea ce a pus capac la 
toate !

Și să ne mirăm că Stoica 
este mereu eliminat de pe 
teren !

Mărea echipă C.C.A. era și 
un model de comportament 
etic iii fotbalul nostru. Așa 
o dorim și pe Steaua (fără 
excepții), căreia jucătorul 
său Stoica i-a adus multe 
prejudicii morale, ca să ne 
referim numai la ele.

Stimați tovarăși federali, 
regulamentul este valabil 
pentru toate „numele", in o- 
rice imnrejurare. Nu e de 
acceptat. în nici un fel. cu 
nici un -caracter de excepție, 
lipsa de conținut într-o acti
vitate vitală la noi : aceea 
de formare și prin sport a 
omului nou. respectat de 
toți, demn și corect, exem
plu pe stadion și în afara 
lui.

Marius POPESCU

cum se știe, echipa Corvinul 
Hunedoara a efectuat săptămî- 
na trecută un turneu de trei 
jocuri în Italia, încheiate cu 
următoarele rezultate : 2—3 cu 
Catanzaro, formație care acti
vează în prima Divizie, 5—0 
cu A. S. Solesino (Divizia ,C“> 
și 2—1 cu A. C. Iesoîo (Divizia

hai 6 p (5—18), 16. Rapid Jibou 
4 p (7—-18).

SERIA A X-a
Minerul Rodna — Minerul Baia 

Sprie 5—0 (2—0), Lăpușul Tg. 
Lăpuș — Simared Baia Mare 3—0 
(2—0), Minerul Băiuț — Oțelul 
Reghin 1—0 (0—0), Minerul Ilba-
Seini — Minerul Băița 3—0 (3—0), 
Avîntul Reghin — Silvicultorul 
Maieru 7—0 (3—0), Textila Nă-
săud — Electrozahăr Tg. Mureș
1— 0 (0—0), CUPROM Baia Mare
— Minerul Baia Borșa 3—1 (1—1), 
Foresta Bistrița — Mureșul Luduș 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
RODNA 15 p (18—3), 2. Minerul 
Baia Sprie 11 p (15—9), 3. Foresta 
Bistrița 11 p (8—8)... pe ultimele : 
14. Minerul Băița 7 p (8—14), 15. 
Silvicultorul Maieru 7 p (10—26),
16. Avîntul Reghin 6 p (13—13).

SERIA A Xl-a
Unirea Alba Iulia — IMIX Ag

nita 2—1 (2—1), Minerul Paroșeni
— Carpați Mîrșa 2—0 (2—0).
C.P.L. Sebeș — C.F.R. Simeria 
0—1 (0—1). Victoria Călan —
Automecanica Mediaș 3—0 (1—0),
— s-a jucat la Hațeg, Metalul 
Copșa Mică — I.P.A. Sibiu 2—0 
(1—0), Construcții Sibiu — Mine- 
rul-Știința Vulcan 2—2 (2—1), VI- 
trometan Mediaș — C.I.L. Blaj
2— 1 (0—1). Minerul Ghelar — Sti
cla-Arieșul Turda 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
GHELAR 11 p (10—8), 2. Carpați 
Mîrșa 10 p (16—11), 3. C.I.L. Blaj 
10 p (13—9). 4. Metalul Copșa
Mică 10 p (13—10)... pe ultimele : 
14. Automecanica Mediaș 8 p 
(12—13), 15. C.P.L. Sebeș 8 p 
(6—13). 16. Construcții Sibiu 7 p 
(13—17).

SERIA A XII-a
Mureșul Toplița — Carpați 

Brașov 3—0 (0—0), Chimia Or.
Victoria — Torpedo Zărnești 1—0 
(0—0), Constructorul Sf. Gheorghe
— Metalul Sighișoara 0—1 (0—1),
Metrom Brașov — Minerul Ba- 
raolt 3—0 (0—0), Măgura-Mobila
Codlea — Progresul Odorhei 1—2 
(1—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Precizia Săcele 2—0 (0—0), Mine
rul Bălan — I.C.I.M. Brașov 2—0 
(1—0). C.S.U. Brașov — Tractorul 
Miercurea Ciuc 0—3 — C.S.U. 
fiind suspendată, deoarece nu 
s-a prezentat cu echipa de ju
niori în etapa a Vil-a.

Pe primele locuri : 1. I.C.I.M. 
BRAȘOV 14 p (15—7), 2. Mureșul 
Toplița 12 p (20—6), 3. Metalul
Sighișoara 12 p (15—4), 4. Progre
sul Odorhei 12 p (15—10)... pe 
ultimele : 15. Constructorul Sf. 
Gheorghe 4 p (2—22), 16. C.S.U. 
Brașov 3 p (2—17).

Rezultatele no-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile res
pective.



„PLACAJELE ROMÂNILOR
(Urmare din pag. II

mult' drept cel mai bun ju
cător român din întreg tur
neul, a executat „placaje to
tale", urmărind în același timp 
fiecare balon în atac ; Borș, 
bun și în margine și în ofen- 
nivă, a salvat situații care pă
reau compromise datorită _ ti
morării debutantului Codoi, iar 
Murariu a redevenit... Murariu, 
adică argintul viu pe care 
l-am cunoscut mai înainte. Du
mitru a făcut, de asemenea, 
un joc remaiatul, dar nici 
ceilalți înaintași n-au fost mai 
prejos Veteranul Dinu, de pil
dă, și-a schimbat locul de pi
lier de pe partea stingă pe cea 
dreaptă, acceptînd un post 
mult mai solicitant fizic, fă-, 
cîndu-ne să fim convinși că el 
va atinge primul granița celor 
60 de prezențe in națională 
(spre care tind acum și mai 
tinerii Stoica, Dumitru, Mun- 
teanu, M. Ionescu, Constantin). 
Adăugind sclipirile lui Paras- 
chiv. prezența activă și exactă 
a treisferturilor (între care 
Vărzaru a debutat promițător, 
mai puțin la faza de eseu a 
lui Quinn), inspirația și tehni
ca lui Constantin, vom avea

AU STOPAI IRLANDA!“
imaginea unei evoluții de an
samblu ce poate fi apreciată 
drept excelentă.

Echipa României a dovedit 
și în această partidă că este 
un partener dificil pentru ori
ce formație. Dar pentru a con
firma, în continuare, e nevoie 
de și mai multă muncă, efec
tuată în primul rînd la clu
buri. Urmează meciul cu Po
lonia, bate la ușă meciul cu 
Franța. Vor veni, apoi, parti
dele din primăvară, pentru ca 
în toamna viitoare, să consem
năm iarăși o premieră, de data 
aceasta în Scoția. Și iar o 
veste inedită, care vorbește de 
la sine : un emisar al federa
ției australiene de rugby a fost 
prezent la Dublin pentru a-i 
contacta pe oficialii forului 
nostru de specialitate. Așadar, 
alte și alte ferestre se deschid 
reprezentanților României spre 
lumea mare a sportului cu 
balonul oval.

Deocamdată să ne amintim 
că tricolorii au de jucat 
miercuri o partidă nu mai pu
țin importantă — și de mare 
dificultate 1 — cu centenara e- 
chipă din Leicester, partidă a- 
supra căreia vom reveni cu a- 
mănunte în numărul nostru de 
mîine.

PE TERENURILE DE TENIS
• Turneul de la Guangzhdou 

(Canton), primul concurs din ca
drul „Marelui Premiu FILT“ or
ganizat în R. P. Chineză, a fost 
cîștigat de jucătorul american 
Jimmy Connors, învingător cu
6— 2, 6—4 în finala disputată cu 
coechipierul său Elliot Teltscher. 
în finala probei de dublu, cuplul 
Ross Case (Australia) — Jaime 
Fillol (Chile) a dispus cu 6—2,
7— 6 de perechea americană 
Larry Ștefanski — Andy Kohl- 
berg.

• în' finalele turneului de la 
Sydney ; John McEnroe — Vitas 
Gerulaitis 6—3, 6—4, 7—5 ; McEn
roe, Fleming — Tim Gullikson, 
Kriek 4—6, 6—1, 6—2.
• în finala turneului feminin 

de la Deerfield Beach (Florida), 
jucătoarea americană Chris 
Evert-Lloyd a dispus cu 6—4, 6—1 
de tînăra sa compatrioată An
drea Jaeger. Aceasta a fost cea 
de-a 100-a victorie obținută de 
campioana americană în ultimii 
nouă ani.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE DE HANDBAL
• Turneul internațional mascu

lin de la Gottwaldow (Cehoslova
cia) a fost cîștigat de selecționata 
Iugoslaviei — 6 puncte, urmată 
de formațiile R. F. Germania, 
Cehoslovaciei — cîte 3 puncte șl 
Danemarcei — 0 puncte. Meciu
rile disputate în ultima zi a com
petiției : Iugoslavia — Cehoslova
cia 18—15 (9—5) ; R. F. Germania 
— Danemarca 18—’6 (10—5).
• La Budapesta, în meci retur 

pentru „Cupa campionilor euro

peni" (feminin), echipa locală 
Vasas a întrecut cu scorul de 
14—11 (5—8) formația Spartak
Kiev. învingătoare în primul joc 
cu 19—14, handbalistele sovietice 
s-au calificat pentru turul urmă
tor al competiției. In cadrul com
petiției similare masculine, echi
pa vest-germană V.f.L. Gummers
bach a învins în deplasare, cu 
scorul de 17—16 (8—8), formația 
olandeză Blauw Wit șl s-a cali
ficat pentru turul următor.

AZI Șl MIINE, IN DIVIZIA „A" DE HOCHEI
Astăzi și mîine, la București 

și Miercurea Ciuc, au ioc două 
partide din cadrul primei serii 
valorice a campionatului Divi
ziei „A“ la hochei întiece- 
rile, cu tur și retur la un in
terval de 24 de ore, nu sînt 
deosebit de atractive, deoarece 
se întîlnesc formații de forțe 
deosebite. La Miercurea Ciuc, 
Sport-Club va întîlni oe Avîn
tul 
pat 
de 
dar

Gheorgheni, o echipă proas- 
promovată in această serie 
elită a hocheiului nostru, 
care și-a onorat o-ezența

prin cîteva rezultate bune, iar 
la București, Dinamo va juca 
în compania ultimei clasate, 
Metalul Sf. Gheorghe. Iată 
clasamentul înaintea acestei 
etape, fiind de semnalat faptul 
că după cele două înfringeri de 
la Miercurea Ciuc, 
București a cedat , 
chipei Steaua :
1. Steaua
2. Dinamo Buc.
3. S.C. M. Ciuc.
4. Avîntul Gh.
5. Dunărea Gl.
6. Met. Sf. Gh.

, Dinamo 
„șefia“ e-

13 11 1
9
9
4
2
1

13
13
13
13
13

1
3
4
8 

10 
10

196- 38 23
77- 36
85- 41
54- 79
43- 89
24-1*06

19
18

9
5
4

Steaua învingătoare și In al 
STEAUA —* DUNĂREA GA

LAȚI 17—5 (4—2, 8—0, 5—3). 
Așa cum arată și scorul defal
cat pe reprize mai animate 
au fost prima și ultima parte 
ale acestei întilniri ciștigate 
de Steaua mai net decît o 
poate arăta diferența finală. 
Numai că echilibrul arătat în 
aceste părți ale jocului a avut 
cauze diferite tn prima repri
ză. oaspeții au jucat ceva mai 
ambițios și mai grupat, dînd ast
fel o replică pe măsura echipei 
adverse, campioana țării, în 
timp ce în repriza a 3-a, cau
za a fost că Steaua — după 
ce a luat un avans considera
bil — a evoluat lejer, cu mulți 
jucători de rezervă. Tn general 
însă Steaua, ale cărei evoluții

1 
o 
1 
1 
2

doilea meci cu Dunărea Galați
ne interesează în mod deosebit 
ținînd seama de apropiatul 
meci retur din C.C.E., cu Dy
namo Berlin (la 23 octombrie, 
la Miercurea Ciuc), s-a com
portat bine, acționînd la un 
nivel deosebit în cea de a 
doua repriză cînd am remarcat 
prestația excelentă a lui Vasile 
Huțanu, reintrat după o ab
sență de mai bine de un an. 
Au marcat : V. Huțanu 3 Chi- 
riță 3, Justinian 3, Popescu 2, 
Nistor 2, Pall, Demeter, Hă- 
lăucă și Kenienessy pentru 
Steaua, respectiv T. Marcu 3, 
Vișan și Enc. A arbitrat FI. 
Gubernu la centru ajutat de 
Șt Enciu și M. Presneanu (toți 
din București).

DACIA 1300, DE 4 ORI PREMIANTA
(Urmare din oag li

competi-

foarte 
distanța 
km —

dificilă, 
parcursă 

cit dato- 
de probe 

din

— în clasamentul mărcilor 
ds mașini ați obținut locul se
cund. Cine a cîștigat ?

— O echipă dm R.F.G., pe 
trei mașini Volkswagen de 
1600 cmc. Plusul de capacitate 
cilindrică și-a spus, aici, cu- 
vintul și totuși și in acest cla
sament am avut satisfacția de 
a depăși mărci de prestigiu 
mondial ca Opel, Porsche, To
yota

— Ce a reprezentat 
ția în sine ?

— O cursă 
Nu atit prin 
— circa 7000
rită numărului record 
speciale : 43. S-a plecat 
Mainz și s-a sosit la Hanovra. 
după ce au fost parcurse te
ritoriile R.FG. Cehoslovaciei, 
Ungariei, Iugoslaviei, Româ
niei, Poloniei și R.D.G. Din 
cele 53 de echipaje care au 
luat startul, doar 31 au sosit 
cu bine la Hanovra. Oeci 22 de 
abandonuri. Dintre probele 
speciale mai dificile (curse de 
coastă și pe circuit), aș cita 
cele din România dintre care 
Transfăgărășanul a excelat : 
53 km de cursă în coastă. cu 
plecarea de Ia „Casa argeșea- 
nă“ si sosirea la Bîlea-tunel.

— în clasamentul general in
dividual. Ilie Olteanu și dv. ați 
ocupat locul 6. Ce 
întrecut ?

— Primul loc a 
de un echipaj din 
(Jens Winther — 
Jensen), pe un 
ceea ce exclude orice comenta
riu. Apoi, in 
sat un Ford 
(pilotate de 
R F G.) și o 
condusă de cunoscutul 
bulgar Ilia Ciubrikov,

care am venit noi, pe Dacia 
1300.

— Cum explicați 
cese ?

— Avem mașini 
tente, verificate ca 
piloți de prima mină Serviciul 
de competiții ai uzinei, condus 
de inginerul Ovidiu Scobai — 
el însuși concurent — func
ționează bine, iar 
uzinei, prin directorul 
ing. Simion Săpunaru. 
dă un sprijiD deosebit, 
mulțumesc tuturor 
sprijinul acordat. Și 
mulțumesc colegilor mei care 
au contribuit la acest frumos 
succes în „Turul Europei": 
Ilie Olteanu. Ștefan lancovici, 
Ovidiu Scobai. Ludovic Baiint, 
Constantin Zărnescu, Mircea 
Panait, Nicu Grigoraș și Ionel 
Mălăuț.

aceste suc-

bune, rezis- 
atare, și

conducerea 
general, 

ne acor- 
Țin să 
pentru 

(in să

mașini v-au

fost ocupat
Danemarca 

Lars Vigo 
BMW. 320,

ordine, s-au cla- 
Escort. două VW 

echipaje 
Lada 1600

din 
cmc, 
pilot 
după

Pentru a doua oară in acest 
sfîrșit de sezon, talentatul te- 
nisman cehoslovac Ivan Lendl 
(in fotografie) reușește să-l 
învingă pe faimosul campion 
suedez Bjorn Borg. Prima sa 
victorie a fost obținută in au
gust la Toronto, iar a doua 
duminica trecută la Basel

Telefoto : A.P.-AGERPRE3

MilNE, TURUL II IN
miercuri, sînt pr©- 

meciurile din tu-
secund (manșa Intlia) 

cupelor europene la fot
bal. în C.C.E., cele mai intere
sante partide sînt cele 
Real Madrid — Honvăd 
dapesta, Bayern Munchen 
jax Amsterdam și F.C. Basel — 
Steaua Roșie Belgrad. Tn Cupa 
cupelor, în afară de jocul dintre 
West Ham și „Poli" Timișoara

Mîine, 
gramate 
rul

dintre
Bu- 

— A-

CUPELE EUROPENE
mai atrag atenția Intîlnirile din
tre Jena șl Valencia, Sparta Pra- 
ga și Slavia Sofia. In Cupa 
U.E.F.A. au fost inversate unele 
echipe gazde. Astfel, schimbările 
survenite sînt următoarele : 
Widzew Lodz — Juventus, Kai
serslautern — Standard Lidge, 
Ipswich — Bohemians Fraga și 
F.C. Utrecht — Eintracht Frak- 
furt pe Main.

1—1 ; Vojvodina — Partizan 2—2 ; 
Olimpia Llubliana — O.F.K. Beo
grad 1—0 ; Buducnost — Sarajeva 
4—1 ; Napredak — Hajduk Split 
4—2. Clasament : 1. Steaua Ro
șie 15 p ; 2. Olimpia 14 p ; 3. 
Radnicki 12 p.

O fază din meciul dintre lidera clasamentului campionatului vest- 
german Bayern Munchen 
imaginii, Rummenigge, cu 
șește să deschidă scorul.

și V.f.L. Bochum (3—1). în dreapta 
toate că are doi adversari în față, reu- 

Telefoto : A.P.-AGERPRES

CAMPIONATE
UNGARIA (ct. 11) : Honvâd — 

Kaposvăr 2—1 ; Vasas — B6kăs- 
scaba 4—0 ; Csepel — Dunaujvăros 
1—0 ; Ferencvăros —
Dozsa 0—3 ; Videoton — 
7—2 ; Debrecen — M.T.K. 
Diosgyor — Pecs 0—0 ; 
Eto — Nyiregyhăza 0—0.

Uj pești 
Volan 
2—0 ; 
Raba 

Clasa-

ment : 1. Ferencvăros
2. Vasas 15 p ; 
15 p.

3.
15 p ;

Nyircgyhaza

TITLUL MONDIAL AL

RUTIERILOR JUNIORI

DECIS LA SPRINT!
CIUDAD DE MEXICO, 20 (A-

gerpres). — Campionatele mon
diale de ciclism pentru juniori 
s-au încheiat la Ciudad de Me
xico cu proba de fond în care 
victoria a revenit la sprint ru
tierului Italian Roberto Ciampi, 
cronometrat pe distanța de 113,200 
km cu timpul de 2h 37:05. Pe 
locurile următoare, în același 
timp cu învingătorul, au sosit 
Eric Vanderarden (Belgia) șl 
Serghei Navolokin (U.R.S.S.).

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • IELEX
ATLETISM a La Santiago de 

Chile, Rod Millburn a cîștigat 
proba de 110 m g. cu 13,58, iar 
Alberto Guimaraes a fost crono
metrat pe 400 m plat cu 46,85. 
Alte rezultate : 100 m — Riddick 
(S.U.A.) 10,35 ; disc — Oerter
(S.U.A.) 63,82 m : 5 000 m — Da 
Silva (Brazilia) 13:51,3.

BASCHET • In ' - - -
Pernik (Bulgaria), 
cova a învins cu 
formația poloneză 
towice, Iar echipa _____  ______
a întrecut cu 91—56 (43—26) for
mația Vozvodac Belgrad.

RUGBY a In localitatea sue
deză Enkeping, meciul dintre se
lecționatele Suediei și Belgiei, 
contînd pentru C.E. (grupa C), a 
revenit oaspeților cu 7—0 (3—0).

ȘAH • După trei runde, în 
turneul de la Buenos Aires con
duce Bent Larsen cu 2'1, p, ur
mat de Andersson Kavalek șl 
Timman — 2 p, Karpov. Balașov, 
Llubojevicl șl Najdorf 1'1, p. .

turneul de la
Spartak Mos- 
99—57 (50—24) 

Akademik Ka- 
locală ‘Minior

De la secretariatul Federației in
ternaționale de șah se anunță că 
finala turneului candidaților din
tre marii maeștri Robert Hilbner 
și Viktor Korcinoi se va desfă
șura cu Începere de la 20 decem
brie în localitatea Merano, din 
Italia. Finala va cuprinde 16 par
tide și două nartide suplimentare 
in caz de meci egal.

TENIS DE MASA . Campiona
tele Internaționale ale Olandei 
s-au încheiat cu finalele probelor 
Individuale : simplu bărbați :
Dvoracek — Orlovski (ambii Ce
hoslovacia) 3—2 : simplu femei : 
Dettine Vrieskoop (Olanda) — 
Yang Ying (R. p. Chineză) 3—1 ; 
dublu bărbați : Carlsson, Appel- 
grem (Suedia) — Dvoșacek, Pan- 
ski (Cehoslovacia) 3—2 ; 
femei : Sykora, Urbanska 
nia) — Kruiss (Olanda), 
Ying (R. P. Chineză) 3—1 ; 
mixt : Vireskoon (Olanda), 
(Polonia) - 
garia) 3—1.

dublu 
(Polo- 
Yang 

dublu 
Gruba 

Urban, Frank (Un-

ELVEȚIA (et. 9) :
F.C. Ztirlch 4—1 : vnasaiiupper. 
ZUrlch — Sion 3—0 ; Lausanne — 
Young Boys Berna 0—1 ; Lucerna 
— St. Gall 0—2 ; Neuchatel — F.C. 
Basel 3—2 ; Chenols — 
2—I ; Servette Geneva
4—2. Clasament : 1. F.C.
14 p ; 2. Young Boys 14

vGrasshoppers 13 p.

Bellinzona — 
Grasshoppers

Nordstern 
— Chiasso 

Zurich 
P ; »•

IUGOSLAVIA (et. 
Roșie — Borac 4—1 ; 
pile — Tuzla 0—0 ; : 
Radnlckl Niș 1—1 ; 
Rijeka 4—3 ; Dynamo

Steaua10) : ____
; Vardar Sko- 
Zelezniciar — 
; Velez — 

Zagreb

r. d. germanA (et. 
warts Frankfurt pe 
Zwickau 6—1 ; Magdeburg —• 
Halle 1—0 ; Dynamo Dresda — 
Lokomotive Leipzig 2—1 ; A.U.K. 
— Jena 1—4 ; Erfurt — Riesa 
2—0 ; F. C. Karl Marx Stadt — 
Dynamo Berlin 1—2 ; Rostock 
Bohlen 2—0. ~ - - -
Zeiss Jena 14 
lin — 13 p ;
13 p.

8) : Vor- 
Oder —

Clasament : 1. Cari 
p ; 2. Dynamo Ber- 
3. F. C. Magdeburg

NORVEGIA 
fost cîștigat 
sand, care _
22 de meciuri disputate (13 vietb- 
" 6 înfrîngeri și 3 jocuri egale), 

un golaveraj general de 52—26. 
locurile următoare s-au cla- 
echipele Bryne 29 p (golave- 
44—22), Lillestroem 27 p, VI-

— Campionatul a 
de Start Kristiand- 

a totalizat 29 p In

rii,
cu 
Pe 
sat 
raj 
king Stavanger — 25 p.

SPANIA (et. 7) : Valencia — 
Real Madrid 2—1 ; Las Palmas
— Salamanca 1—1 : Betls Sevilla
— Hercules Alicante 2—0 ; Real 
Sociedad — C.F. Barcelona 2—0 ; 
Osasuna — Zaragoza 1—0; Gijon — 
Vallandolid 4—1 ; Espanol — Al
meria 1—0 ; Murcia — Athletic 
Bilbao 5—4 ; Atletico Madrid —• 
Sevilla 2—0 ;. Clasament 
letico Madrid 12 p ; 2.
11 p ; 3. Zaragoza 10 p.

: 1. At-
Valencia

10). Re-
înregis-

R. F. GERMANIA (et.
zultate mai importante ___
trate sîmbătă : Bayern MUnchen 
— Bochum 3—1 ; Hamburg — 
DUsseldorf 3—2 ; Eintracht Frank
furt pe Main " ‘ ‘
3—2 ; Koln •
Dortmund — ________  __ . _
In clasament pe primul loc sa 
află Bayem Mfinchen cu 18 p, 
urmată de S.V. Hamburg cu 16 p 
și F.C. Kaiserslautern cu 14 p.'

— Kaiserslautern
- Karlsruhe 4—0 ; 
Munchen 1860 4—1.

î se

ȘTIRI, REZULTATE
• La Kinshasa, în meci

pentru semifinalele „Cupei 
pelor44 țărilor africane, c 
Nazembef (Zair) a întrecut 
2—0 (1—0) formația
Ouagadougou (Volta Superioară).

• Echipa orașului Alep (Siria) J 
a susținut un meci amical la 
Pernik cu formația locală Minior. 
Gazdele au obținut victoria cu 
4—2 (2—0).

tur 
Cu— 

echipa 
cu 

Kadiogo

In amintirea legendaiei isprâvî a hoplitului Filipide, cel care în 
490 î.e.n. a dus atenienilor vestea victoriei asupra perșilor, în bătă
lia din cîmpia Marathonulul, plătind cu viața efortul unei alergări 
de vreo 40 de kilometri, pe programul primei Olimpiade moderne a 
figurat și proba de maraton. Cursa la care au luat parte 25 de 
alergători s-a încheiat cu victoria localnicului Spyros Luis din Ma- 
russi, cei mai mulți dintre participant fâcînd fața cu mare greutate 
acestei probe, foarte dificile, înainte de toate, prin distanța sa. Ca 
și cu 2386 de am în urmă, maratonul olimpic s-a arătat a nu fl o 
glumă ! De fapt, ca să respectăm adevărul, nici astăzi, după crtî- 
ția ani, un maraton nu este o glumă, cl o veritabilă piatră de în
cercare pentru un alergător, numai că astăzi, datorită pregătirii mo
derne, științifice, maratonul și-a pierdut foarte mult din acel aspect 
de „cursă sperietoare", cum era considerat altădată. $i iată, ca să 
nu mai lungim vorba, maratonul a devenit o probă perfect accesibilă 
și femeilor, iar faptul că, de pildă, norvegianca Grete Waitz a par
curs cei 42 197 m în mai puțin de 2 ore și jumătate, este o dovadă, 
foarte grăitoare a marilor resurse ale omului.

Maratonul, cel care, cu ani în urmă, se desfășura o dată, cel mult 
de două ori într-un an, și abia de reunea o mină de alergători cu 
multă cutezanțe a devenit în ultima vreme nici mai mult, nici mai 
puțin, decît o cursă cu caracter de... masă I Că este așa, ne-o de
monstrează cel măi bine totalul concurenților înregistrați la diferitele 
concursuri, naționale sau internaționale. Zilele trecute, pe clasicul 
traseu de la Marathon la Atena s-au întrecut peste 1200 de alergă
tori, 
tr-un 
fost,

La

în septembrie, la Stockholm au luat parte 5400 de atleți, în
alt „clasic", maratonul de la Boston, ca și la New York au 
de asemenea, prezențl cîțiva mii de concurenți ș.a.m.d.
Moscova, ia IO., la maraton au participat 72 de concurenți 

mai multi dintre toate probele) Iar acum, la noi, la campiona- 
naționale de la Sibiu, au fost înscriși 54 

mulți decît au fost prezenți la oricare altă 
de atletism de la Pitești, din luna august I !

Să mai zică cineva câ maratonul e greu I...

de alergători, mult mei 
probă a campionatelor

Romeo VILARA
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