
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R.

L. L-

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, marți 21 oc
tombrie, ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca anul acesta „Ziua 
recoltei" să aibă loc la 26 oc
tombrie și să se sărbătorească 
prin muncă. Organele și orga
nizațiile de partid. consiliile 
populare, unitățile agricole de 
stat și cooperatiste trebuie să 
acționeze cu fermitate pentru 
mobilizarea tuturor forțelor din 
agricultură, a tuturor mijloace
lor materiale și umane. în 
scopul terminării cit mai grab
nice a campaniei agricole de 
toamnă. Ținînd seama de si
tuația climatică nefavorabilă în 
care s-a desfășurat acest an a- 
gricol, este necesar să se acțio
neze eu cea mai mare răspun
dere, intr-un spirit de înaltă 
disciplină și ordine pentru ter
minarea în cele mai bune con
diții a recoltării, transportării 
și depozitării tuturor plantelor 
de toamnă, astfel îneît să nu se 
piardă sau să se irosească ni
mic, făcîndu-se totul pentru 
realizarea integrală a fondului 
de stat, in vederea asigurării 
bunei aprovizionări a popu
lației, precum și a bazei de 
materii prime pentru industria 
alimentară și pentru alte sec
toare.

Comitetul Politic Executiv 
cere, de asemenea, tuturor oa
menilor muncii din agricultură, 
ea, paralel cu strîngerea recol
tei, să intensifice efectuarea a- 
răturilor și însămîntărilor de 
toamnă, pentru terminarea lor 
în timp optim în vederea asi
gurării unei recolte bune în 
anul 1981. Acesta este un fac
tor deosebit de important al 
îndeplinirii prevederilor gene
rale ale planului de dezvoltare 
economico-socială a tării in a- 
nul viitor, al bunei aprovizio
nări a populației și industriei, 
al îndeplinirii Programului 
partidului de ridicare a nivelu
lui de trai al întregului popor.

Pentru realizarea obiectivelor 
importante ce stau în prezent 
în fata agriculturii se impune, 
ca o condiție esențială, prezen
ta efectivă pe ogoare a tuturor 
oamenilor muncii de la sate. 
Cea mai bună sărbătorire a 
„Zilei recoltei" din acest an să 
fie executarea. în cel mai scurt 
timp și de calitatea cea mal 
bună, a tuturor muncilor agri
cole ! (Continuare în pag a 4-a)

La încheierea campionatului feminin de volei

DIVIZIONARELE „A" SIMT NEVOIA
UNOR ÎMPROSPĂTĂRI DE EFECTIVE
S-a tras cortina peste cam

pionatul feminin de volei, e- 
diția 1979—1980. Sînt cunoscute 
atît campioana — echipa clubu
lui Dinamo, al cărei drum spre 
titlu n-a fost nici o clipă pe
riclitat — cit și retrogradatele: 
„U“ Timișoara și Olimpia Ora
dea.

Ce putem spune acum, cînd 
apele s-au limpezit, despre va
loarea echipelor ? După păre
rea noastră, jocurile au fost 
calitativ superioare celor pres
tate în campionatul anterior și 
în „Cupa României". Pînă și 
cele două echipe care au pără
sit Divizia „A" s-au luptat cu 
dîrzenie și au folosit un ac
ceptabil arsenal tehnico-tactic, 
dând replici bune chiar prime
lor trei clasate : Dinamo, Farul, 
„U“ Craiova. Căderea echipei 
timișorene în divizia secundă 
s-a datorat unor circumstanțe 
nefavorabile și nu facem nici 
un gest de complezență afir- 
mînd că „U“ Timișoara — care 
a prezentat în campionat echi
pa cea mai tînără. evoluînd din 
ce în ce mai bine — merita să 
rămînă în Divizia „A" !

După valoarea arătată în a- 
cest campionat, desfășurat în 
nu mai puțin de cinci săptă- 
mîni, echipele pot fi împărțite 
astfel : Dinamo și, cu puțină 
îngăduință. Farul — în prima 
grupă ; „U" Craiova. Știința 
Bacău și C.S.U. Galați în a 
doua ; iar celelalte (Penicilina 
Iași, Chîmpex Constanta. Ma- 
ratex Baia Mare. Rapid Bucu
rești. „U“ București, „U“ Timi
șoara și Olimpia Oradea) — în 
ultima grupă.

Dinamo București — o cam
pioană merituoasă, a cîștigat 
detașat titlul, datorită indivi-

Comitetul Politic Executiv a 
analizat mandatul delegației 
române care va participa 
la ședința a 35-a a sesiunii 
C.A.E.R. și a dat indicații ca 
delegația să acționeze în spiritul 
dezvoltării colaborării intre ță
rile membre ale acestei orga
nizații în vederea satisfacerii 
necesității lor de materii prime 
și energie, in conformitate cu 
prevederile statutului și ale 
Programului complex, pentru 
ca statele noastre să devină tot 
mai independente fată de Im
portul de devize libere in a- 
ceste domenii hotăritoare pen
tru progresul lor economic și 
social. Delegația română va 
milita, de asemenea. pentru 
dezvoltarea cooperării și spe
cializării in producție intre ță
rile membre ale C.A.E.R., pen
tru realizarea cu forțe unite a 
tehnologiilor moderne, pentru 
coordonarea planurilor și în
cheierea de acorduri pe termen 
lung. Intemeindu-și colaborarea 
pe principiile egalității in drep
turi, avantajului reciproc si în
trajutorării tovărășești. țările 
noastre vor valorifica mai de-x 
plin avantajele și superioritatea 
economiei socialiste, vor con
tribui la afirmarea relațiilor 
de tip nou, la creșterea forței 
și prestigiului socialismului pe 
plan mondial.

Totodată Comitetul Politic 
Executiv a indicat să se ex
tindă in continuare relațiile e- 
conomice cu celelalte țări so
cialiste. cu toate statele .lumii, 
să se Intensifice participarea 
României la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul 
mondial de valori care au o 
importantă deosebită pentru ac
celerarea progresului economic, 
tehnic și științific a] țării 
noastre.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizi
ta de prietenie efectuată in 
țara noastră de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-sccretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Populare Bulgaria.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat și a dat o deosebită 
apreciere rezultatelor noului 
dialog româno-bulgar Ia nivel 
înalt, care, continuînd seria în- 
tilnirilor prietenești. devenite 
tradiționale, dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov, se înscrie ca un nou 

dualităților din echipă și omo
genității acesteia. Mariana Io- 
nescu (o jucătoare constant 
bună, care polarizează voința 
coechipierelor). Victoria Banciu 
(care a făcut multe jocuri ex
celente), Irina Petculeț (trăgă- 
toarea principală, din păcate 
inconstantă), Victoria Georgescu 
(o jucătoare tînără. a cărei e- 
voluție va fi, sperăm, tot mai 
aplaudată). Carmen Cadar. Co
rina Crivăț și debutanta (cu

MIȘCAREA SPORTIVĂ ESTE ÎNZESTRATĂ CU 0 BAZĂ MATERIALĂ

ÎN CONTINUĂ DEZVOLTARE. CUM 0 FOLOSIM? CUM 0 ÎNTREȚINEM?
------------------ La Cluj-Napoca ------------------

0 BAZĂ SPORTIVĂ (ALTĂ DATĂ 
„CA OGLINDA") AJUNSĂ IN PARAGINĂ

-------------------- La Pitești -------------------- - 

TERENURI SPORTIVE SUFICIENTE, 
DAR FOLOSIREA LOR LASĂ DE DORIT...

Pentru a demonstra că tine
retul din marea întreprindere 
de încălțăminte Clujana. din 
orașul de pe Someș, iubește 
sportul sînt suficiente doar cî- 
teva fapte ; de la Clujana s-au 
ridicat halterofilii Ștefan Taș- 
nadl și Dragomir Cioroslan. 
care au ocupat merituoase 
locuri în ierarhia mondială la 
J.O. de la Moscova ; vitrina 
sportivă a asociației cuprinde 
peste 106 de trofee cîștigate în

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Șl SPORT
ANUL XXXVI - Nr. 9610 | < PAGINI - 30 BANI | Miercuri 22 octombrie 1980

Turneul rugbyștilor noștri in Marea Britanie

CEA MAI PUTERNICĂXV le ROMÂNIEI ÎNTÎLNESTE ASTĂZI 
ECHIPĂ DIN ANGLIA, LEICESTER

în formația gazdă —
LEICESTER, 21 (prin tele

fon). în urmă cu 24 de ani, o 
echipă românească — selecțio
nata Bucureștiului — efectua 
un turneu în Anglia, obținlnd 
rezultate excelente pentru pe

ENCIU STOICA

rioada aceea de pionierat, în 
plină cursă pentru a deschide 
poarta rugbyului britanic : 
10—6 cu Gloucester și de două 
Ori 6—6, cu Bristol și apoi cu 
Leicester.

Formația din Leicester este 

dreptul) Mirela Pavel au pier
dut doar trei seturi în întreg 
campionatul! Vicecampioana, Fa
rul Constanța, care are valori 
individuale bune (Maria Ena- 
che. Iuliana Enescu, Gulniza 
Gelil), s-a apropiat ca valoare 
de Dinamo (antrenorul Dorin 
Jitaru ne aviza că în viitorul

Sever NORAN

(Continuare in pag. a 4-a)

diferite competiții ale „Dacia- 
dei" ; la recentele întreceri de 
masă organizate sub genericul 
competiției sportive naționale 
„Daciada" au luat parte nu mai 
puțin de 72 de echipe de fot
bal. Și exemplele ar putea con
tinua. Clujana dispune de un 
complex sportiv propriu, aflat

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag 2-3)

6 internaționali „A“
din nou adversara unei echipe 
românești, a tricolorilor, 
miercuri seară, la lumina re
flectoarelor stadionului „Wel- 
ford Road", nu prea mare — 
17 000 de locuri — dar cochet 
și cu un gazon pe care gaz
dele îl așează, intr-o ierarhie 
sui-generis, imediat după ce
lebrul Twickenham...

Cu autoritatea celui prezent 
la ambele „momente Leices
ter", Viorel Moraru consideră 
că între echipa împotriva că
reia a jucat în 1956 și cea de 
acum este o reală diferență 
valorică în favoarea ultimei ; 
o formație care a cîștigat ulti
mele două ediții ale „Cupei 
John Player", un autentic cam
pionat național englez. Mai 
mult, „cartea de vizită" a ma
jorității titularilor din XV-le 
acestui oraș de 280 000 de 
locuitori este remarcabilă, foar
te multi au fost internaționali 
,,A“ (Hare, Woodward, Dodge, 
Cusworth, Cowling, Adey și 
căpitanul echipei, Wheeler, 
considerat printre cei mai buni 
taloneri din lume, dar care nu 
va juca, fiind accidentat), in
ternaționali „B“, ca Forfar și 
Johnson, sau de tineret, Ken
ney și Redfern. Pentru noi,

In această seară, la Londra

WEST HAM UNITED - POLITEHNICA TIMIȘOARA
ÎN „CUPA CUPELOR" LA FOTBAL

LONDRA, 21 (prin telefon). 
Meciul West Ham United — 
Politehnica Timișoara, din ca
drul Cupei cupelor, turul al 
doilea, a stirnit un interes 
foarte mare printre iubitorii 
fotbalului. Nu numai printre 
suporterii lui West Ham ci, in 
general, în rîndul numeroșilor 
amatori de fotbal londonezi. 
Dovada o constituie faptul că 
cele 40 000 de locuri ale sta
dionului West Ham sînt vîndute 
încă din seara zilei de luni !

Lotul fotbaliștilor români a 
ajuns luni seara în capitala An
gliei. In cursul zilei de marți, 
jucătorii Politehnicii au efec
tuat un antrenament la care 
au fost prezenți toți fotbaliștii 
deplasați pentru partida de 
miercuri. Antrenorul Ion V. 
Ionescu a comunicat formația 
probabilă : Moise — Nadu, Șer- 
bănoiu, Păltinișan, Sunda — 
Dumitru, Dembrovsehi, T. Nico
lae, Vișan — Anghel, Nedelcu. 
In formație nu apare Manea, 
suspendat pe trei etape de 
U.E.F.A. după eliminarea din

Ideal este ca fiecare bază 
sportivă să fie folosită intensiv, 
pe o durată cit mai mare din 
timpul unei zile și cu un nu
măr corespunzător de sportivi 
care să justifice un asemenea 
cadru. De asemenea, este im
portant ca timpul „închiriat" să 
fie consumat cu folos, printr-o 
pregătire asiduă.

Cu asemenea gînduri am a- 
bordat în raidul nostru cîteva 
baze sportive importante din 

cei mai cunoscuți sînt, desigur, 
Cusworth șl Johnson, care au 
evoluat în România, cu prile
jul turneului selecționatei se
cunde a Angliei în 1978.

Prin urmare va fi un meci 
cu adevărat dificil pentru e- 
chipa noastră, greul nu s-a 
terminat la Dublin, mai cu 
seamă că Leicester va juca 
firește pentru o victorie de 
orgoliu, acum, la centenarul 
său, împotriva unei reprezen
tative naționale a cărei exce
lentă prestație în Irlanda se 
bucură de frumoase ecouri 
aici. (Un rezumat al partidei 
de simbătă, de la Dublin, a 
fost prezentat la televiziune). 
Acel 13—13 cu „XV-le trifoiu
lui" reprezintă o obligație de 
onoare pentru tricolori, de a 
face un joc demn de renumele 
cîștigat cu atîta trudă.

Despre acest renume ne-au 
vorbit doi dintre conducătorii 
clubului din Leicester, Kevin 
Andrews, fost căpitan al for
mației Leicester și al celebru
lui club „Barbarians", și Jarry 
Day, fost, de asemenea, cunos
cut jucător, acum secretar al 
clubului gazdă. Amîndoi inter
locutorii spuneau că centenara 
echipă se simte foarte onorată 
de a juca cu o reprezentativă

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a) 

partida-retur cu Celtic. în de
clarația făcută presei, antreno
rul principal al echipei timișo
rene a subliniat că echipa sa 
este decisă să facă din nou o 
figură frumoasă în fața unei 
reprezentante a fotbalului bri
tanic. Dorința de a face totul 
pentru calificarea în turul trei 
al importantei competiții euro
pene a fost exprimată — în nu
mele echipei — și de cunoscu
tul internațional Dumitru.

în ceea ce o privește pe 
West Ham, s-a comunicat că 
Brooking — accidentat — nu 
va evolua îh întilnirea de 
miercuri. Incert este și mijloca
șul Devonshire. Unsprezecele de 
începere va fi anunțat abia 
miercuri la amiază.

Timpul este specific Londrei 
pentru această perioadă : plo
ios și rece.

întilnirea, care va fi condus*  
de trei arbitri din Austria, va 
începe Ia ora 20,30 (ora Bucu- 
reșiiului) și va fi transmisă în 
întregime Ia radio (pe progra
mul I).

municipiul Pitești. Complexul 
sportiv care gravitează în jurul 
stadionului „1 Mai" și unde se 
află și Sala sporturilor dovedea 
spirit gospodăresc, iar unele 
„sectoare" erau deosebit de a- 
nimate în dimineața aceea 1 
luptătorii făceau „recuperare" 
după un concurs republican, al-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)



In ultimele concursuri de dirt-track ale sezonului

GHEORGHE SORA SI MARIN DOBRE, 
CAMPIONI LA PROBA DE PERECHI

In „Cupa F. R. Rugby"

DINAMO, MAI... INSPIRATĂ (9-8) DECÎT STEAUA

Pista Stadionului municipal 
din Brăila a găzduit ultima e- 
tapa (a 8-a) a campionatului 
republican de dirt-track pentru 
perechi. Confirmîndu-și valoa
rea, tinărul sibian Ionel Pavei 
a reușit să cîștige toate man
șele, dar avindu-1 coechipier pe 
Alexandru Pis, cu mult sub 
nivelul său, cuplul de la Vo
ința Sibiu a trebuit să se mul
țumească in final cu locul 2 în 
clasamentul general. Titlul a 
fost cucerit de bucureștenii 
Gheorghe Sora și Marin Do

Rezultate din etapa a IV-a a Diviziei 
K3M8 i a-® riB“ de tineret. MASCULIN : Carpal.

București — C.S.Ș. Lumina Botoșan. 
96—56 (45—cmmla Craiova — ștunța Jiul Petroșani 82—77 (48—46) 
Politehnica C.S.Ș. Unirea II Iași — Marina Constanța 86—74 (46—42) 
CJS.Ș. 2 Politehnica București — Universitatea II Cluj-Napoca 79—6.. 
(37—38). Volanul Satu Mare — IMUAS Baia Mare 41—87 (20—43). 
C-S.U Galați — Automatica București 104—85 (52—44) Știința I.P.G 
ploiești — A.S.A. Bacău 76—63 (41—35) ; FEMININ : C.S.Ș. 2 Poli
tehnica u București — C.S.Ș. Rm. Vîlcea 75—63 (37—39), Voința Re
ghin — Clubul școlar de baschet București 77—92 (44—53), Sănătatea 
LP.G. Ploiești — C.S.Ș. Lumina Botoșani 81—41 (36—10). C.S.Ș. Mă
tasea Deva — C.S.Ș. 1 Oradea 74—82 (42—56), Metalul Salonta — 
C-S.Ș. Gheorgheni 62—57 (38—26), Confecția C.S.Ș. Unirea Iași —
C-FJR. Craiova 105—70 (65—35). Corespondenți: D. Brănoiu, Dumitru
Diaconescu, D. Moraru-Slivna, L Toth, Gh. Arsenie, L. Maior, O. Băl- 
teanu. Fr. Darvasi, L Jura. Șt. Gurgui.

Etapa a VUI-a. MASCULIN. Seria I : 
A.S.A. Tg. Mureș — Universitatea Iași 
12—8 (5—4) ; Universitatea București —

Celuloza Brăila 18—20 (9—11) ; Comerțul Constanța — Metalul Vaslui 
18—14 (9—7) ; Petrolul Teleajen — Nitramonia Făgăraș 11—7 (6—4) 
Independența Sibiu — Tractorul Brașov 17—13 (7—7). în clasament
conduc : 1. Petrolul Teleajen 12 p, 2. Nitramonia Făgăraș, golavera 
139—116. 3. independența Sibiu 140—128, 4. Metalul Vaslui 155—161 — 
fiecare cu cite 10 p. Seria a Il-a : Metalul Hunedoara — Mineru’ 
Moldova Nouă 11—8 (4—4) ; Utilajul Știința Petroșani — Unio Satu 
Mare 16—12 (6—6) ; CUS.M. Reșița — Universitatea Cluj-Napoca 11—11 
(4—3) ; Timișul Lugoj — Minerul Cavnic 12—13 (4—5) ; Constructoru. 
Orauea — H.C. Minaur n Baia Mare 15—12 (9—8). Clasament : 1 
Universitatea Cluj-Napoca 13 p, 2. Constructorul Oradea golaveraj 
145—118, 3. Minerul Cavnic 160—144 — ambele cu cîte 12 p. FEMI
NIN. Seria 1 : Confecția Vaslui — Universitatea București 14—9 (5—3) : 
Oltul Sf. Gheorghe — Vulturul Ploiești 11—15 (5—12) ; Relon Săvi- 
nești — Rapid București 18—12 (7—7) ; Textila Ploiești — Hidroteh
nica Constanța 4—13 (4—6) ; Confecția București — Voința Galați
24—13 (12—9). Clasament : 1. Hidrotehnica Constanța 15 p, 2. Confec
ția București 14 p, 3. Vulturul Ploiești 11 p. Seria a Il-a : Chimia 
Arad — C.S.M. Sibiu 13—9 (4—6) : Voința Odorhei — Chimistul Rm. 
Vîlcea 18—13 (9—6) ; Nitramonia Făgăraș — Constructorul Hunedoara 
11—9 (4—4) ; Voința Sighișoara — Textila Zalău 3—9 (2—5) ; C.F.R.
Craiova — Gloria Bistrița 18—16 (11—5). Clasament : 1. Textila Zalău 
14 p. 2. C.S.M. Sibiu 13 p. 3. C.F.R. Craiova 11 p.

HANDBAL

Etapa a 6-a. Seria a Il-a : Aeronautica 
București — Dacii I.P.A. Sibiu 9—15, 
Știința București — Petrochimistul Pi

tești 6—io. Unirea Săcele — R.C. Sp. studențesc II 29—9, I.O.B. Balș 
— Dunărea Giurgiu 10—21. Seria a Ill-a : Metalurgistul Cugir — 
C.S.U. Oradea 10—3, Electrotimiș — Politehnica Cluj-Napoca 3—3, Mi
nerul Lupeni — C.F.R. Cluj-Napoca 7—12. Seria a IV-a : Auto Con
stanța — Chimia Năvodari 0—116, Voința Constanța — Calatis Man
galia 0—4, Portul Constanța — Dacia Constanța 0—15. Seria a V-a : 
Pescărușul Tulcea — Olimpia București 0—6, C.F.R. Constanța — 
Rapid C.F.R. Galați 37—10, Rapid C.F.R. Fetești — Auto Galați 4—16, 
Berta a Vl-a : Politehnica n Iași — C.F.R. Brașov 18—6, I.U.C. Mll- 
eov — C.S.M. Suceava 6—13. Meciurile tur din seria I s-au încheiat, 

în campionatul juniorilor. Seria I : Rulmentul Alexandria — Du
nărea Giurgiu 0—22, Dinamo București — R.C. Grivița Roșie 4—50, 
Olimpia București — C.S. Sc. 2 Republica 14—10, C.S. Sc. Triumf — 
Știința Alexandria 38—6. Seria a n-a ; Rapid București — C.S.Sc 2 
Constanța n 11—0, C.S.Sc. 2 Constanța — C.F.R. Constanța 72—0, 
Steaua — R.C. Sp. studențesc 52—6, Grp. șc. auto București — 
C.S.Șc. Locomotiva București 6—46. Seria a in-a : Lie. metalurgic 
Iași — C.S.Șc. Bîrlad 25—6. Pescărușul Tulcea — Rulmentul Bîrlad 
4—io. Seria a IV-a ; C.S.Șc. Unirea iași — Grp. șc. P.T.T.R. Bacău 
0—0. Grp. șc. auto P. Neamț — Grp. șc. c.f. Iași 0—92. Seria a V-a : 
Șoimii Sibiu — C.S.Sc. C.F.R. Brașov 7—9, Carpațl Mîrșa — Grp. șc. 
C.F. Pitești 18—0, I.O.B. Balș — Petrochimistul Pitești 3—0. Seria a 
Vl-a : Grp. șc. c.f. Arad — C.S.Șc. Locomotiva Cluj-Napoca 0—33, 
C-S. Șc. Timișoara — Lie. electrotehnic Baia Mare 33—9.

RUGBY

B A

FINALA PE URA 
(N „CUPA 

ENERGETICIANULUI"
Iubitorii sportului din Tg. 

Jiu au asistat, simbătă și du
minică. la întrecerile din ca
drul „Cupei energeticianului", 
care s-a desfășurat la atle
tism. volei, handbal, șah, tenis 
de eîmp și popice

Finala pe țară a acestei fru
moase competiții a avut loc 
cu prilejul „Zilei energeticia
nului" La Tg. Jiu au fost 
prezenți aproape 400 de spor
tivi dintre cei peste 25 000 
care au luat parte la fazele 
preliminare, desfășurate in a- 
sociațiile sportive și pe cen
tre, din Deva, Brazi, Pitești, 
Iași. Rovinari, Turceni, de la 
Porțile de Fier II, de pe Va
lea Oltului șl din bazinul Cer- 
na-Motru-Tismana. întrecerile 
s-au desfășurat pe stadionul 
Flacăra și in Sala sporturilor 
din Tg. Jiu.

Iată cîțiva dintre cîștigăto- 
ri : atletism 1500 m — Teodor 
Rujenescu (Gorj): 800 m — 
Dobrița Oprea (Ialomița) ; să
ritura în lungime — Anatolia 
Barna și Dan Cubițchi (ambii 
din Gorj) : handbal: Energia 
Rovinari ; volei : selecționata
Neamț (la. masculin) și selec
ționata Argeș (la feminin) ; 
șah : Aurelia Pancu și Gh. 
Panou (Iași) : popice : Ileana 
Ștefanoviei (Caraș-Severin) și 
Gh. Milcu (Mehedinți).

M. BALOI -coresp. 

tare, care aveau un apreciabil 
avans înaintea ultimei etape.

CLASAMENTUL FINAL : 1 
Gheorghe Sora — Marin Dobre 
(Metalul Buc) 204 p, 2. Ionel 
Pavel — Alexandru Pis (Vo
ința Sibiu) 194 p, 3. Ion Bobil- 
neanu — Nicolae Rîureanu 
(I.P.A. Sibiu) 142 p, 4. Cornel 
Voiculescu — Gheorghe Marian 
Metalul Buc) 128 p, 5. Sarchis 

Halagian — Petre Iancu (Me
talul Buc.) 86 p (N. COSTIN 
— coresp.).
• „Cupa tineretului", corn-

LECTORAT
Lectoratul cadrelor didactice 

din Institutul de educație fizi
că și sport își Începe activi
tatea din anul universitar 
1980/81 prin ședința programa
tă în ziua de 22 octombrie 
1980 în sala C II, la ora 15,30.

Tema dezbătută : „Căi, mij
loace și metode de optimizare 
a educației fizice și sportului

AȚI JUCAT NUMERELE PREFERATE?
Agențiile Loto- 

Pronosport vă stau 
Ia dispoziție pină 
simbătă 25 octom
brie 1980.

FIECARE VA
RIANTA JUCATA
— O ȘANSA IN 
PLUS DE A CÎȘ-

TIGA :
• Autoturisme 
„Dacia 1300“ și 
„Skoda 120 L“ • 
Excursii pe ruta 
R. S. Cehoslovacă
— R. P. Ungară
sau in R. D. Ger
mană • 50.000,
15.000 lei etc.
SE EFECTUEAZĂ 
8 EXTRAGERI IN 
2 FAZE, CU UN 
TOTAL DE 44 NU
MERE ! Se atri
buie ciștiguri și 
variantelor cu nu
mai 3 numere din 
5 sau 6 extrase. 
CONSULTAȚI PROSPECTUL TRAGERII ȘI PROCURAȚI 

DIN VREME BILETELE !

petiție de dirt-track care a an
grenat într-o activitate conti
nuă o serie de taientați moto- 
cicliști, s-a încheiat cu victoria 
juniorului arădean Niculae Pu- 
raveț (antrenor — Ion Lăză- 
rescu), care a cîștigat majori
tatea celor 24 de etape. Iată 
cum arată clasamentul final : 
1. N. Puraveț (Rapid Arad) 121 
p, 2. A. Hack (Rapid Arad) 104 
p, 3. H. Endorfer (Voința Si
biu) 90 p.

• La București s-a desfășu
rat, în organizarea Comisiei 
municipale de motociclism și a 
asociației sportive TUMAG — 
I.M.G.B., etapa finală (a 7-a) a 
„Cupei de toamnă", în progra
mul căreia au figurat întreceri 
de îndemînare. Și-au disputat 
întîietatea aproape 50 de con- 
curenți. Iată învingătorii : Li- 
via Lăzărescu (TUMAG — 
I.M.G.B.) la fete, Vifor Manea 
(I.C.A.S.) la începători pe mo
torete „Mobra", Tiberiu Troia 
(C.S.T.A. Buc.) la avansați pe 
motorete „Mobra". Cursa de la 
clasele mai mari a revenit a- 
iergătorului Mircea Irod (TU
MAG — I.M.G.B.). (Nieoiae
ȘTEFAN — coresp.).

CUM FOLOSIM Șl CUM ÎNTREȚINEM BAZA MATERIALĂ?
La Pitești

(Urmare din pag. 1/

temînd lucrul în sală cu jocul 
în aer liber. Grupuri de elevi 
cu antrenorii lor se pregăteau 
pe terenurile cu bitum, iar alte 
cîteva spații erau folosite de 
copii, tineri și oameni ai mun
cii aflați în timpul lor liber.

Sala de box era mai puțin 
populată (e folosită circa 6 ore 
pe zi, cu un număr redus de 
sportivi), în cea de judo ur
mau să sosească cei... planifi
cați. Sala de forță, bine utilată, 
în perfectă rinduială, nu avea 
solicitanți, după cum în gene
ral nu prea are, deși nu se 
poate pretinde că sportivii pi- 
teșteni excelează în forță.

Sala mare — curată, lumi
noasă — cu un fileu de volei, 
avea să fie folosită abia spre 
prînz, de echipa feminină a a- 
sociației „Dacia", o asociație 
care își controlează cu regula
ritate sportivii la antrenamente. 
Cerem explicații directorului 
A.B.S.. Alexandru Nanu, un 
activist sportiv cu experiență.

— Cit e timpul bun, sportivii 
lucrează mai mult afară, folo
sind sala doar în pregătirea 
specifică. De aceea mai avem 
„goluri", așa că nici programul 
nu' l-am definitivat. în curînd

LA I.E.F.S.
școlar**.  Referatele, susținute 
de prof. Ion Șiclovan, rector 
al I.E.F.S., și prof. Maria Lo
gin, inspector general în 

vor fi urmate de dis
cuții.

Sînt Invitați să la parte 
profesori din învățămîntul de 
toate gradele și specialiști din 
activitatea sportivă.

elWipuri m BANI,
AUTOTURISME 

SI EXCURSII
Dește hotexp

tragere excepționala
PRONOEXPRES

26 OCTOMBRIE '980

In cel mai echilibrat meci din 
etapa a 5-a a „Cupei F.R. Rug
by Steaua a întîlnit pe Dina
mo. Scor final 8—9 (4—6). Fun
dașul Petre a „prins- o zi ex
celentă, reușind să transforme 
trei lovituri de pedeapsă, avan
taj suficient pentru obținerea 
victoriei.

în ciuda înfrîngerii, Steaua s-a 
„văzut- mai mult, jucătorii ei au 
acționat mai agresiv (au șl în
scris două eseuri, prin Roșu șl 
Teleașă), dar au avut neșansa 
ratării a cel puțin 5 lovituri de 
pedeapsă clare : Bezușcu.

După frumoasa victorie obținu
tă cu o etapă înainte, în fața 
dinamoviștilor, R.C. Sportul stu
dențesc a luat o nouă opțiune 
la cîștigarea trofeului, dispunînd 
șl de R.C. Grivița Roșie, cu 
17—15 (9—9). Meciul a fost, însă, 
de o valoare tehnică modestă, cu 
faze încîlcite de ambele părți. 
Inițial studenții au avut mal 
multe baloane, deschizînd scorul, 
printr-un eseu „semnat- de Vin-

SURPRIZE LA
Competiția de ciclocros organi

zată duminică dimineața de 
C.S.Ș. la baza sportivă Metalul, 
din șos. Pantelimon, s-a încheiat 
cu două plăcute surprize. La ca
tegoria seniori, victoria a revenit, 
de astă-dată, tînărului dinamovist 
Cornel Nicolae care, prin com
portarea sa, se anunță drept u- 
nul dintre principalii candidați 
la titlul de campion al țării. A 
doua surpriză ne-a furnizat-® VI. 
Buduroiu (STIROM). Cîștlgător 
a trei clclocrosurl consecutiv la 
categoria începători, duminică el 
a luat startul pentru prima oară

se va lucra însă fără Întreru
pere, de la 7 dimineața la 10 
seara. Solicitările ne obligă la 
o selecție riguroasă, acordînd 
ore în sală cui are cu adevărat 
nevoie.

Există, totuși, un loc din sală 
unde se lucrează zi de zi, și 
dimineața și după-araiaza, indi
ferent de anotimp : sub tribună. 
Antrenoarea Doina Badi, cu 
secția de tenis de masă a 
C. S. Ș. Viitorul. Are o mulți
me de fetițe în pregătire, are 
echipa cu care speră să revină 
în Divizia „A", dar lucrează în 
condiții total necorespunzătoa
re : pe ciment, care „strică" pi
cioarele și face ca mingea să 
sară altfel decît e normal ; în 
fața vestiarelor, jucătoarele 
oprindu-se ori de cite ori trece 
cineva ți acțlontad Intr-un 
spațiu îngust Antrenoarea are 
promisiuni (ca ți noi. dealtfel) 
de ani de zile, dar nimeni nu o 
ajută. Ba că 1 se dă o fostă 
cantină de șantier, unde se mai 
mănîncă — ni se spune — doar 
Ia ...nunți și la alte petreceri ; 
ba să folosească sediul clubului. 
Să mai aibă răbdare ! Să aibă, 
dar pînă cînd 7

„Stadionul de atletism 
Ștrand", citim pe o firmă. E

La Cluj-Napoca
(Urmare din pag. 1)

in imediata vecinătate a Între
prinderii, cu ani in urmă „cea 
mai frumoasă bază sportivă a 
Clujuiai, o bază ca oglinda" — 
ne spune prof. Adrian Mureșan 
de la Liceul industrial Tehno- 
frig, care a copilărit in cartier.

Dar cum este gospodărită a- 
oeastă bază sportivă acum 7 
încă de la intrare te tmtîmpi- 
nă o atmosferă de pustietate și 
de paragină : ușa unei așa-zise 
cabine (la ce o fi folosind, căci 
intrarea nu are porti. nici 
gard ?!) este bătută în.„ sîrmă 
ghimpată, pe stingă, pe o por
țiune cîndva marcată de un 
gard de beton, sînt aruncate 
grămezi de gunoi, ta dreapta, 
terenul din jurul „ștrandului" 
(in bazin s-a aruncat cu tot ce 
vrei și ce nu vrei), este plin 
de hîrtii și alte resturi. Drept 
Înainte, spre terenul de fotbal, 
curtea e numai bolovani și 
gropi cu apă.

Terenul de fotbal — folosit 
de echipele Poligrafia. Dermata. 
I.G.M.A.. Metalul roșu, Car- 
bochim. Flacăra, Porțelanul...(!) 
— este ca vai de lume. Tribuna 
mai are doar un sfert din bănci 
ți acelea deteriorate ; în ves
tiare tencuiala este căzută de 
pe pereți, iar prin colțuri s-a 
întins mucigaiul. La grupul so
cial nu se poate intra... Peste 
tot sînt aruncate seînduri, 
butoaie, resturi metalice. Popi- 
căria este închisă, dar prin 
geam se vede multă dezordine, 
în două chicinete alăturate 
(„vestiare") antrenorul Simion 
Bilac pregătește o echipă de 

tilă. Tot el l-a și transformat. 
Apoi, Simion a redus din han
dicap, printr-o l.p. Grivița Roșie 
a rămas la cîrma jocului, în
scriind, la rîndu-i, un eseu (Ior- 
dache) transformat de Simion 
dar pînă la pauză Vintilă a gă
sit un moment prielnic — la un 
atac al treisferturilor studențești 
— egalînd — drop.

La reluare R.C. Sportul stu
dențesc și-a asigurat din nou a- 
vantajul, prin eseul lui V. Du
mitrescu, după care Solomon 
(eseu) a mărit diferența față de 
adversari. în ultimul minut al 
partidei, E. Ștefan va înscrie ceJ 
de-al doilea eseu al rugbyștiloi 
din Parcul copalului, transformat 
de Simion. 17—15, scorul final. 
(Tiberiu STAMA).

Alte rezultate din etapa a V-a: 
Știința CEMIN Baia Mare — 
P.T.T. Arad 31—3 (10—0), Univer
sitatea Timisoara — C.S.M. Sibiu 
3—0 (3—0), Politehnica Iași — 
Constructorul Constanța 29—4 
(14—0).

CICLOCROS
la categoria Imediat superioară : 
juniori n. Aici, în compania a 
26 de competitori, Buduroiu s-a 
clasat pe un onorabil loc 3. Iată 
clasamentele. începători : 1. C.
Nicolae (STIROM). 2. V. Andrei 
(Olimpia) 3. St. Pîrvu (STIROM) ; 
Juniori mici : 1. C. Petcu (Olim
pia), 2. V. Mitrache (C.S.S. 1). 3. 
VL. Buduroiu (STIROM) ; juniori 
mari ; 1. S. Barbu (C.S.S. 1), 2. 
P. Mitu (C.S.S. 2), 3. Fl. Popescu 
(C.S.S. 1) ; seniori : 1. C. Nico
la® (Dinamo), 2. V. Radu (Olim
pia), 3. A. Andone (Steaua).
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1. C.S.M
2. Univ.
3. Progr
4. Glorij
5. Locon 
8. Univ.

L Trico.
2. C.S.Ș.
3. Consi
4. Tract.
5. C.S.Ș.
6. C.S.Ș.

fostul teren de fotbal al ora
șului, gazonat, cu o pistă de 
zgură roșie pe care nu s-a mai 
trasat de mult un culoar. Doi 
tineri fac, agale, „bucăți". Ne 
lămurește îngrijitorul, tovarășul 
Dumitru Vișinoiu :

— Nu prea vin atleții, că nu 
prea sînt.

Apare prof. Mircea Percescu, 
unui din cei 8 (OPT) antrenori 
de atletism din Pitești, cu cîți- 
va elevi.

— Ai mei au liber azi, dar 
am venit cu aceștia, fiindcă au 
lipsit cit au fost la practică. Și 
pe urmă, să știți, stadionul ăsta 
e cam izolat. Pînă la prima sta
ție de autobuz e cale de zece 
minute...

Să ne mai mirăm că Piteștii 
nu au nici un atlet de seamă 7 
Nu ! Să ne mai mirăm că celor 
8 profesori — antrenori de spe
cialitate nu le tremură pixul 
cînd semnează de primirea re
tribuției 7 Asta da !

Dacă baza materială a spor
tului de masă și de performan
ță din Pitești este una dintre 
cele mai armonioase și mai bine 
dezvoltate, este cazul ca factorii 
de răspundere să se întrebe și 
cu ce eficiență este folosită, 
fiindcă — după cum se știe — 
orașul nu se poate lăuda cu 
rezultate pe măsură în marile 
competiții interne și internațio
nale.

1. C.S.
2. Progr.
J. C.S.
4. C.S.Ș. 
r Polît.
«. parti

1. C.S.Ș.
2. Gloria
3. C.S.M
4. Voînti
5. C.S.S.
6. Metali
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handbal pentru antrenamente. 
„Multă dezordine, la noi. așa 
e. Dar eu ce să fac ? Eu sini 
antrenor voluntar de fotbal si 
handbal, de ani de zile. Nu se 
interesează nimeni de condițiile 
pe care le avem". Pe Liviu 
Csaka, administratorul. nu-1 
găsim, dăm cu greu de Mitu 
Dunea, îngrijitor. De ce nu fa
ceți ordine aid 7 Sînteti doi 
oameni zdraveni, plătiți să gos
podăriți baza. Dacă ați pune 
umărul... „Ce să fac eu 7 1 — 
ne răspunde. Să vedeți ce mi
zerie a fost înainte..." Trecem 
prin niște sălițe fără lumină 
spre „sala" de haltere, o ca
meră ta care sportivii se ți 
dezbracă și fac și antrenamen
te. E umezeală și aer îmbîcsăt. 
„Asta-i situația !“ — ne spune 
antrenorul Ștefan Iovarek, cu 
amărăciune în glas.

Solicităm părerea în legătură 
cu această „situație" tovarășei 
Domnița Tamaș, președinta co
mitetului sindicatului de la 
Ctajana. „Trebuie reamenajati 
întreaga bază, ceea ce nu-i u- 
șor. Avem probleme multe..." 
Sugerăm ca pînă la „reamena- 
jare" să se organizeze măcar o 
acțiune pentru curățenie gene
rală. „Da, dar s-ar face dezor
dine din nou. Chiar vreți să 
scrieți despre noi 7“

Comentariile sînt de prisos. 
Tovarășul Virgil Dănilă, șeful 
comisiei sport-turism în consi
liul județean al sindicatelor, 
care ne însoțește, ne asigură că 
se vor depune eforturi pentru 
ca baza sportivă Ctajana să re
devină ceea ce a fost odată. 
Așteptăm să scriem despre a- 
ceastă... renaștere.
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TOPUL CAMPIONATULUI
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NOTE... NOTE... NOTE... NOTE... MUME, ETAPĂ

O DISPOZIȚIE „SUI-GENERIS" INTERMEDIARĂ

După 11 etape, topul 
mediei notelor obținute 
calcul jucătorii care au 
se prezintă astfel :

ȘTEFĂNESCU 7,62
Lucescu 7,36
Ariciu și Țegean 7,33
Țălnar 7,30; Naghi 7,27, Speriata 7,22; Bogdan 7,20; Ciu- 

garin 7,14 ; Lung și MORARU 7,12 ; UNGUREANU 7,11 ; 
I. Gabriel 7,09 ; IORDACHE, NEGRILA, CĂMĂTARU, 
Geolgău, Kallo, Dinu, Constantin, Petcu, Dumitriu IV și 
Bulancea 7,00.

Față de etapa precedentă, grupul celor cu media de cel 
puțin 7,00 numără acum 23 de jucători (după etapa a 10-a 
au fost 21). Au ieșit dta „Top" Bălăci și Giuchici. Au in
trat : Dinu, Țegean (ascensiune spectaculoasă determinată 
de clauza topului, clujeanul fiind acum la al 6-lea meci), 
Ciugarin și Bulancea (bucureștenii vin să întărească afir
mația că echipa Progresul-Vulcan se află pe un drum 
bun). Pe compartimente situația este următoarea : 8 por
tari, 7 fundași, 5 mijlocași și 3 atacanți.

Remarcabilă contribuția trio-ului fruntaș al clasamentului, 
care furnizează cei mai mulți jucători (14) : Universitatea 
Craiova 6, Corvinul 5, Dinamo 3. Lipsesc dta „Top" jucători 
de la S. C. Bacău, Politehnica Iași, F. C. Olt, F. C. Baia 
Mare, F. C. M. Galați (exact locurile 14—18), A. S. A. Tg. Mu
reș, Jiul și Politehnica Timișoara.

Dta cei 23, doar 6 stat componenți ai lotului „A“ (cei tre- 
cuți cu majuscule), iar 2 ai lotului de tineret (trecuți cu 
litere mai negre), ceea ce reprezintă destul de puțin, a- 
proape o treime.

Iată mediile celorlalți selecționabili :
Lotul „A" : Bălăci și Sameș 6,88 ; Crișan 6,87, Iordă- 

nescu și Păltinișan 6,77, Țicleanu șl Dumitru 6,66, Beldeanu 
6,57, M. Răducanu 6,50, Munteanu II 6,45, Ad. Ionescu și A. 
Nicolae 6,44.

Lotul de tineret : Kleta 6,90, C. Solomon 6,70, I. Mureșan 
6,63, Gabor 6,54, Rednic 6,40, Suciu 6,33, T. Nicolae 6,28, Bo- 
zeșan 6,16, Nițu 6.00 (din două meciuri), Terheș 5,80, FL 
Pop 5,62, Mărginean 5,50 (dta două meciuri). Iovan, Turcu și 
Isaia, jucînd ta Divizia „B“, nu sînt notați.

a „Foarte interesant 
stilul arbitrului Uit 
Eriksson, in meciul 
România — Anglia, 
Clnd urma să arate un 
cartonaș galben, tatii 
chema jucătorul, îl 
nota numărul și după 
aceea arăta cartonașul. 
In felul acesta nu te 
poți grăbi niciodată 
intr-atita incit să arăți 
de două ori cartonașul 
galben aceluiași * *
tor. Cred că ar 
să încetățenim 
acest stil" era 
rere, duminică, 
FL Cenea. E o 
nere care se va mate
rializa, credem I... •
Puțini știu că dumini
că, ta meciul cu F.C.M. 
Brașov, portarul Jiului, 
Caval, mai avea dureri 
la picior, tn urma mal 
vechiului accident pen
tru care stătuse destule 
zile pe tușă. Dtad do
vadă de un mare spi
rit de echipă, acest
axcelent sportiv care 
este Cavai a strtos din 
dinți și a intrat pe un 
teren care periclita și 
pe cei care nu fuseseră 
accidentați. Și dacă In 
poarta Jiului n-ar fi 
fost Caval, Jiul ar fi 
pierdut medul I «, Ju- 
clnd bine ta prima re
priză șl rezlstlnd apoi 
dominării exercitate de 
adversar 
Chimia : 
obținut i 
puncte 
d șl o 
goliu : i 
rla confruntărilor 
claie Chimia Rm. 
cea — F.C. Argeș.

Suferind o comoție 
etapa a X-a, la Brașov, 
portarul piteștean Ari
ciu a fost internat în 
spital. După părăsirea 
iui, a ținut să fie pre
zent, „în civil44, la me
ciul echipei sale dis
putat la Rm. Vîlcea. « 
Da sfîrșitul meciului de 
la Bacău, Constantin 
Ardeleanu, deși „in- 
frint44, deși serios a- 
fectat, a avut tăria su
fletească să-1 felicite 
călduros, pentru evolu
ția lor, pe frații Solo
mon, pe Elisel , și Chi
tara, jucători care au 
evoluat șl... crescut șl 
la echipa națională de 
juniori din „perioada 
— Ardeleanu*.  • „O 
să vă mire, ne spunea 
recent antrenorul timi
șorenilor Ion V. Io
nescu, dar nu avem In 
echipă nici un jucător 
care să șuteze bine cu 
stîngul. Căutăm----- '
pentru că nu 
juca și finaliza numai 
dc pe... dreapta". Șl tot 
căutlnd, „Poli44 s-a o- 
prit la Palea, autorul 
golului 3 din partida 
cu F.C. Baia Mare, șl 
la Vlătănescu, un alt 
jucător severinean
(după Nadu), pe care 
intenționează să-1 lan
seze învingătoare a
lui Celtic șl, sperăm, 
și a lui... West Ham, 
a Da stadionul din Ba
cău s-au făcut, recent, 
cîteva amenajări din
tre care amintim șl pe 
cele care vizează mass 
presei și cabina radio. 
Foarte bine. Numai că, 
la fel ca și la alte sta-

:u roșu
are vă așteaptă oricind

at (alt. 080 m), bogat In aerosoli r&șinoși, 
tori naturali care asigură refacerea rapidă 
indiții de odihnă plăcută, reconfortarc și 
Lacu Roșu.

zări este indicat In același timp ta trata- 
lenajulul, convalescențelor cu stare gene- 
iei, cit șl urmărilor după tuse convulsivă, 
pul anului, stațiunea 
nități de alimentație

dispune de vile de 
publică ce satisfac

grija asigurării unulsm au in permanență _ _ 
aspeți, inițiind numeroase și atractive dru- 
mprejurlmi. Stațiunea dispune de club tn- 
saiă de spectacole, sală de jocuri meca- 
t. Se oferă posibilități pentru plimbări cu 
acului Roșu.

e ajunge pe calea ferată ptnă ta Gheor- 
autobuz ; pe DN 12 C) sau cu autobuzul

pentru petrecerea unui concediu plăcut 
te face de la agențiile și filialele Oficiilor 
precum și de la cele ale I.T.H.B. Bucu-

Că, aproape fără excepție, in 
campionatul nostru, la executa
rea loviturilor libere distanța la 
care se plasează „zidul" este în 
medie de 6—7 m, asta o știm 
de mult. Și situația nu se 
schimbă ! Dar apoi ne mirăm 
că echipele noastre primesc 
multe goluri, în meciurile inter
naționale, din faze fixe. Pentru 
că, atunci, arbitrii nu fac hces- 
te... reduceri ale distanței regu
lamentare (de 9,15 m). Și mai 
este ceva... Nici la executarea 
camerelor jucătorul în apărare 
nu se plasează Ia distanța pre
văzută de regulament. 
PE PERMANENTA 
CARE A ACESTEI 
DERI este facilitată și 
poziție „sui-generis" a 
lui nostru de arbitri.
sa este ca 
colț — tușierul de pe partea 
respectivă să se plaseze, în a- 
fara terenului de joc, în pre

APROA- 
1NCAL- 
PREVE- 

de o dis- 
Colegiu- 
Indicația 

la loviturile de

lungirea liniei de gol, cam Ia 
2—3 m. Or, procedîndu-se ast
fel și nu ca în cazurile, de toți 
observate, cînd arbitrează „ca
valeri ai fluierului" de peste 
hotare (ai căror tușieri se pla
sează în interior, la distanța de 
aproximativ 9 m de colțul de 
corner, punct unde este obligat 
să stea și jucătorul formației în 

apărare), se facilitează, se 
invită chiar, Ia încălcarea dis
pozițiilor regulamentului. Ca să 
nu mai vorbim că, plasîndu-se 
In interior, tușierul se află mai 
aproape de poartă, poate con
tribui la judecarea mai exactă 
a fazelor, de obicei incilcite. 
care se creează la executarea 
cornerului.

De ce să nu procedeze și 
arbitrii noștri asemenea celor 
de peste hotare — care au ofi
ciat la noi, și care execută o 
indicație F.I.F.A. în acest sens ?

De ce ?

IN SERIA A ll-a
A DiViZsEI

Eftimie IONESCU

Disputată pe un teren greu 
din cauza ploii, partida 
Metalurgistul Cugir și 
Brad (scor 3—1) s-a 
în ansamblu, la nivelul 
întreceri de pe scena 
divizii, ba chiar 
termen de comparație 
televizată cu o zi Înainte dc 
la Timișoara — peste acest 
nivel. Ambele echipe au prac
ticat un joc combinativ, plăcut 
de urmărit, cu pronunțate va
lențe ofensive. Demonstrînd 
posibilități superioare poziției 
din acel moment în clasament, 
Metalurgistul — echipă antre-

dtntre 
Aurul 

ridicat, 
unei 

primei 
luînd ca 

partida

ur-

dioane din țară, în a- 
ceste locuri... rezervate 
intră cine vrea șl cine 
nu vrea. ’ 
„filtrați44 
cei care ____
stea acolo ! © în minu
tul 16 al meciului din-

Cluj-Napoca și 
Galați, la o 
de pe partea 
portarul oas- 
Oană, a ieșit 
pe traiactoria 

și s-a izbit

Iar cel mal 
sînt tocmai 
trebuie să

tre „U“ 
F.C.M.
centrare 
dreaptă, 
peților, 
curajos 
balonului 
de Batacliu. Din acest 
impact, ambii jucători 
s-au accidentat și au 
rămas întinși pe gazon. 
Primind îngrijiri medi
cale, Batacliu 
totuși să reia 
schimb Oană, 
țul Imobilizat 
de claviculă), 
nevoit să se _____
spre vestiare In aplau
zele sportivului public 
clujean, care ți acum, 
ca și în alte ocazii, a 
dat din nou dovadă de 
fatr-play. « F.C.M. 
Galați a venit la Cluj- 
Napoca fără antreno
rul principal, Constan
tin Teașcă, internat în 
spital pentru unele a- 
nalize. In aceste con
diții echipa a fost pre
gătită șl condusă în 
teren de jucătorul Ion 
Constan tin eseu care, sin
cer vorbind, nu s-a prea 
achitat de încrederea 
acordată. 1) El a mar
cat un 
ztnd... 
timpul 
să fie 
joc, a

a putut 
Jocul. In 
cu bra- 
(luxație 

a fost 
îndrepte

autogol, deschl- 
scorul. 2) “: ‘
meciului. In loc 
preocupat 

avut ceva

Tot

de
„__ , _______ ____ de
discutat cu arbitrul. U 
amintim 
nescu că

Iul Constantl- 
pentru a de-

veni un bun antrenor 
trebuie, în primul rînd, 
să fie un exemplu po
zitiv pentru ceilalți 
jucători. • Cu lotul di
minuat, din cauza mul
tor jucători accidentați, 
F.C.M. Galați s-a vă
zut obligată să-l re
profileze pe Radu Dan 
din extremă de... me
serie în fundaș dreap
ta, post în care a de
butat duminică la Cluj- 
Napoca și pe care n-a 
jucat deloc rău. * îna
intea jocului de la Ti
mișoara, fostul jucător 
al U.T.A.-ei, Domide, 
se afla ta cabina băi- 
mărenilor.
aici pentru a ține pum
nii strinși antrenorului 
Viorel Mateianu", ne 
spune arădeanul. „Dar 
ce face U.T.A., vine in 
„A" sau nu". Șl Do
mide, Îmbujorat, răs
punde : „Să știți că aș 
fi cel mal bucuros de 
reușita tentativei spre 
care s-a lansat fosta 
mea echipă...". Cum se 
vede, prima dragoste 
nu se uită niciodată. 
• Clnd Terheș se În
torcea acasă, după reu
șita din meciul cu An
glia (tineret), unde În
scrisese trei goluri 
spectaculoase, unii băi- 
măreni s-au exprimat 
cam așa : „Uite eă 
Sandu al nostru are 
din nou poftă de gol. 
De l-ar ține așa...*.  Șl 
Terheș nu l-a dezmin
țit, marctad lui „Poli" 
un gol frumos. „Restul 
— zicea el după meci 
—, le păstrez pentru 
Sport Club Bacău". A- 
tenție Mangeac !

IN ,,W', UNEORI MAI BINE DECIT IN ,A"...
nată de Ștefan Onisie și Ti- 
beriu Bone — și-a satisfăcut 
din pita suporterii prin fru
moasa și meritata victorie 
obținută grație evoluției foar
te bune din primele 45 de mi
nute, perioadă ta care a și În
scris cele trei goluri ale sale, 
primele două dintre ele insă 
și cu oarecare șansă, ca
mare a unor greșeli ale porta
rului oaspeților, Rudisuli. Gaz
dele au mai avut insă și alte 
clare ocazii de a înscrie, in 
ambele reprize, ratate însă în
deosebi de Moldovan (o dată, 
ta min. 63, balonul șutat de el 
a fost deviat de portarul Ru
disuli ta bara propriei porți).

Cu o condiție fizică mai bu
nă, Aurul (echipă antrenată de 
Ladislau Vlad) a revenit pu
ternic in repriza secundă, do- 
minîndu-și 
spre final, 
scor prin 
tor al ei, 
taseră, la rîndui lor, o mare si
tuație de gol, în mta. 38, prin 
Stoica).

Ireproșabil arbitrajul prestat 
de Costel Nițu (dta Tr. Mă
gurele), pe care-1 recomandăm 
unei mai mari atenții dta par
tea colegiului central de ar
bitri.

chiar partenera 
cînd a și redus din 
cel mai activ jucă- 
Ghiță (brădenii ra-

„Am venit

LOTO-PRONOSPORT
SUCCESELE CONTINUA...

Printre cei mai recenți cîști- 
gători de AUTOTURISME 
„Dacia 1300“ la tragerile obiș
nuite Loto se numără și par
ticipantul Ion Vasile din Bucu
rești, care a obținut acest suc
ces la categoria I a tragerii din 
10 octombrie 1980. pe un bilet 
achitat in cotă de 25 la sută. 
Așadar, lunga caravană a auto
turismelor crește neîncetat și 
va continua să crească, desigur, 
ca dealtfel și lista mult mai 
numeroșilor cîștigători de im
portante sume de bani, 
vor fi următorii mari 
tori ? Primul răspuns 
avea după tragerea de
24 octombrie 1980. Așadar, nu 
uitați: ASTĂZI ȘI MÎINE sînt 
ULTIMELE ZILE pentru pro
curarea biletelor cu numerele 
preferate ! Agențiile Loto-Pro-

Cine 
cîștigă- 
il vom 
vineri,

Constantin F1RANESCU

INFORMEAZĂ
nosport vă așteaptă pentru a vă 
Încerca și dv. șansele.

*
Tragerea obișnuită Prono- 

expres de astăzi, 22 octombrie 
1980, se televizează în direct în- 
cepînd de la ora 17,45.
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 OC

TOMBRIE 1980

Categoria 1 : (13 rezultate) 1 
variantă 100% a 50.000 lei și 9 
variante 25% a 12.500 lei ;

Categoria 2 : (12 rezultate)
196,75 variante a 1.142 lei ;

Categoria 3 : (11 rezultate)
2763,50 variante a 122 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
24.791 lei.

Cîștigul de 50.000 lei de la ca
tegoria 1 a fost obținut de EU
GEN FLORESCU din Bucecea, 
județul Botoșani.

în seria a Il-a a Diviziei „B“ 
va avea loc mîine o nouă eta
pă intermediară. Iată progra
mul și arbitrii partidelor : O 
Mecanică fină București — 
Gaz metan Mediaș : Gh. Ar- 
hire (Suceava) — terenul Me
canică fină © Petrolul Ploiești
— Nitramonla Făgăraș: V. Tă
tar (Hunedoara) © Flacăra 
Moreni — Metalul București : 
D. Munteanu (Vaslui) O Ra
pid — Șoimii Sibiu: V. Ciocil- 
teu (Craiova) — Stadionul Re
publicii © Tractorul Brașov
— Sirena București: I. Honing 
(Arad) 0 Rulmentul Alexan
dria — Pandurii Tg. Jiu ; P. 
Silvestru (Focșani) • ROVA 
Roșiori — Poiana Cîmpina: C. 
Tănase (Cîmpulung) ® Metalul 
Plopeni — Autobuzul Bucu
rești : C. Szllaghi (Baia Mare) 
O Meciurile vor începe Ia ora 
15. • Luceafărul București — 
Chimica Tîmăveni : I. Lăzăroiu 
(București) — se dispută azi.

ȘTIRI... ȘTIRI...
0 EDIȚIA 1980/81 a „Cupei Româ

niei", care se desfășoară sub e- 
gida „DACIADEI", programează 
următoarea etapă — ultima îna
intea intrării în competiție a di
vizionarelor „A" — în ziua de 
1# noiembrie. In această etapă 
se vor întrece 23 de formații, 
dintre care numai 8 din eșalonul 
secund 1 Restul competitoarelor 
sînt din Divizia „C“ (16) șl din 
„județ" (4). Precum se știe, în a- 
ceastă ediție a popularei compe
tiții fotbalistice, divizionarele ,,B“ 
au avut o comportare sub orice 
critică, majoritatea lor fiind eli
minate de echipe de categorii In
ferioare, cum s-a întimplat șl fh 
ultima confruntare, cînd au fost 
scoase din „Cupă" echipe ca Ra
pid București, Metalul Bucu
rești, C.F.R. Timișoara, Gloria 
Buzău, Flacăra Moreni ș.a.

Mîine, pe Stadionul Republl- 
Rapid —- Șoimii Sibiu (Divi- 
„B“ de la ora 15, iar de la 
17 Sportul studențesc — Tra- 

Plovdiv (Cupa balcanică).

• 
cil, 
zla 
ora 
lela
Biletele pentru acest cuplaj ș-au 
pus în vtnzare la casele obiș
nuite.

BATRINUL" ȚEGEAN REVITALIZEAZA
O ECHIPA DE TINERI..

■t.

Revenind anul trecut în 
Divizia „A", „U“ Cluj-Na
poca și-a dat seama că nu 
poate rezista pretențiilor 
primului eșalon divizionar 
fără un conducător de joc 
autentic. Intrucît o aseme
nea „piesă" nu exista în lo
tul ei (tehnicul și lucidul 
mijlocaș Cîmpeanu II fiind 
trecut vîrf de atac pentru 
calitățile lui de Analizator), 
s-a pus grabnic problema u- 
nui transfer. „U“ Cluj-Na- 

n-a fost nevoită să 
cercetări anevoioase.

Știa bine că fotbalistul do
rit se află foarte aproape... 
peste drum, la C.F.R. din 
localitate, unde Augustin Țe- 
gean, căci despre el este 
vorba, evolua fără greșeală. 
Incluzindu-1 în echipă luna 
trecută, antrenorul Gheorghe 
Staicu repară o greșeală 
mai veche, de acum 13 ani, 
cînd „U“ a renunțat prea 
ușor la el.

Duminică, în ciuda celor 
aproape 33 de ani, Augustin 
Țegean (născut la 23 mar
tie 1948) a demonstrat, o 
dată in plus, că atunci cînd 
iubești fotbalul, cînd te pre
gătești exemplar, VIRSTA 
NU CONTEAZĂ. Pentru că 
Țegean a fost „omul nr. 1“ 
al „șepcilor roșii", acel jucă
tor intuitiv și clarvăzător 
care a alergat ca In prima 
tinerețe, împărțind pase u- 
tile coechipierilor, condu
cted jocul, cum se spune. 
Dealtfel, el a fost promoto
rul victoriei la scor, cu 
4—1, asupra F.C.M.-ului din 
Galați. Neînțeles încă ta

bunele lui intenții, Țegean 
speră intr-o transformare — 
de ansamblu — în bine a 
jocului studenților. „Ani re
venit cu un justificat entu
ziasm la echipa unde am 
învățat fotbalul, de pe vre
mea cînd eram junior. Din 
păcate, echipa noastră joa- 
că incă foarte lent, bătri- 
nește. Mulți dintre băieți 
sînt surprinși de paseic 
mele cu efect. încetul cu 
incetul, datorită și spri
jinului meu sper că „U" va 
juca tinerește !“

Așa cum se comportă in 
teren și ta viața extraspor- 
tivă, primul la minge, pri
mul la antrenamente, Țe
gean este un permanent e- 
xemplu pentru mai tinerii 
săi coechipieri. Remarcai 
meci de meci, mult apre
ciat de iubitorii fotbalului 
de pe Someș, „dispecerul" 
Țegean a devenit indispen
sabil lui „U“ Cluj-Napoca. 
adueîndu-i un suflu nou, 
tineresc, revitalizînd for
mația cu care speră să ob
țină rezultate din ce în ce 
mai bune.

Gheorghe NERTEA



ȘEDINȚA COMITETUIUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

și important moment în dezvol
tarea conlucrării dintre parti
dele, țările și popoarele noas
tre, în folosul și spre binele 
lor, al cauzei generale a socia
lismului, păcii și progresului în 
lume.

Desfășurate într-o atmosferă 
de cordialitate și înțelegere to
vărășească. convorbirile dintre 
cei doi conducători de partid 
și de stat au evidențiat satis
facția ambelor părți pentru e- 
voluția pozitivă, mereu ascen
dentă, cu rezultate deosebit de 
valoroase, a conlucrării econo
mice, politice, tehnico-științifi- 
ce, culturale și în alte domenii 
dintre partidele, popoarele și 
țările noastre. Totodată, în 
cursul convorbirilor a fost re
levată dorința comună de a ex
tinde și întări continuu aceste 
bune raporturi, pe baza prin
cipiilor marxism-leninismului, a 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
România si Bulgaria din no
iembrie 1970, în special în do
meniile construcției de mașini, 
chimiei, metalurgiei, electroni
cii, energeticii, agriculturii, al 
cooperării în producție și al 
schimburilor comerciale. S-a 
convenit, de asemenea, să fie 
intensificată colaborarea româ- 
no-bulgară pe linia științei, 
invățămintului, culturii, pregă
tirii cadrelor și în alte sfere de 
activitate.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că raporturile de co
laborare și cooperare româno- 
bulgare pe multiple planuri — 
clădite pe temelia trainică a 
prieteniei, stimei și respectului 
reciproc, dintre partidele, țări
le și popoarele noastre — con
stituie un exemplu de relații 
între două țări socialiste veci
ne, care, umăr la umăr, con
struiesc cu succes noua orîn- 
duire socială.

Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, totodată, însemnăta
tea deosebită a schimburilor de 
păreri dintre cei doi conducă
tori de partid și de stat in pro
bleme actuale ale situației in
ternaționale, ale mișcării comu
niste și muncitorești. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor 
Jivkov au reafirmai — și de 
această dată — voința Româ
niei și Bulgariei de a acționa 
neabătut pentru reluarea si 
continuarea politicii de destin
dere. securitate și pace, pentru 
înregistrarea unui progres real 
și în domeniul dezarmării și în 
primul rînd al dezarmării nu
cleare, pentru lichidarea deca
lajelor dintre state, pentru so
luționarea pe calea tratativelor 
a Stărilor de încordare și con
flict existente în diferite re
giuni ale lumii.

O importantă deosebită a fost 
acordată înfăptuirii securității 
europene, asigurării succesului 
reuniunii de la Madrid. în ve
derea transpunerii în fapt a 
Actului final de la Helsinki, în 
special a dezangajării militare 
și dezarmării în Europa. în a- 
cest context s-a relevat însem
nătatea propunerilor avansate 
de Uniunea Sovietică cu privi
re Ia rachetele nucleare cu 
rază medie de acțiune în Eu
ropa. care să ducă la tratative 
în vederea opririi amplasării si 
dezvoltării de noi rachete pe 
continentul nostru. De aseme-

TELEX e TELEX e TELEX e TELEX • TELEX e TELEX
ATLETISM • In ziua a doua 

ă concursului de la Santiago de 
Chile, proba de săritură tn lun
gime a fost cîștigată de Oliveira 
(Brazilia) cu 7,92 m. Americanca 
Dabney a terminat pe primul Ioc 
la 400 m cu 53,89, iar cursa fe
minină de 100 mg s-a încheiat 
cu victoria vest-germanel Pol- 
lemel — 11,81.

CICLISM • „Traversarea ora
șului Lausanne" a fost ciștigats 
de elvețianul Gody Schmutz. 
proba Individuală contracronom- 
tru disputată pe 5,150 km, cu 
care s-a încheiat competiția, l-a 
revenit cu timpul de 11:48. în
vingătorul de anul trecut, olan
dezul Zoetemelk, s-a clasat pe 
locul 12.

handbal • La Lisabona, tn 
meci retur pentru „Cupa campio
nilor europeni" (masculin), echi
pa portugheză Sporting a între
cut cu 21—20 (12—10) formația
B.S.U. Berna. învingători cu 
28—22 In primul joc, handbaliștii 

nea, Comitetul Politic Executiv 
subliniază importanța poziției 
României și Bulgariei cu pri
vire la necesitatea încetării con
flictului și a ostilităților mili
tare dintre Iran și Irak, pentru 
soluționarea pe calea tratati
velor a problemelor dintre a- 
ceste state, în spiritul înțele
gerii și respectului reciproc.

Comitetul Politic Executiv e- 
vidențiază, de asemenea, cu 
satisfacție hotărîrea celor două 
țări de a-și extinde relațiile 
multilaterale cu toate țările 
balcanice, de a milita pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, bunei vecinătăți 
și colaborării reciproc avanta
joase. ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor din Balcani, 
cauzei păcii șl securității în 
Europa și în lume.

Aprobînd în unanimitate în
țelegerile la care s-a ajuns cu 
prilejul vizitei, al convorbiri
lor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, Co
mitetul Politic Executiv a tra
sat sarcini ministerelor, altor 
organe centrale de stat pentru 
transpunerea în viață a hotărî- 
rilor convenite, pentru dezvol
tarea tot mai intensă a colabo
rării multilaterale româno-bul- 
gare.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat rezultatele vizitei ofi
ciale de prietenie efectuate în 
Republica Populară Democrată 
Coreeană de tovarășul Ilie 
Verdeț, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, ale convorbirilor avu
te cu tovarășul Li Giong Ok, 
premierul Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene pri
vind dezvoltarea pe multiple 
planuri a raporturilor de prie
tenie, solidaritate și strînșă co
laborare dintre România și 
R.P.D. Coreeană. Comitetul Po
litic Executiv apreciază că în- 
tîlnirile si convorbirile primu
lui ministru, măsurile stabilite 
cu acest prilej in domeniul 
dezvoltării colaborării econo
mice. tehnico-științifice și cul
turale româno-coreene, al schim
burilor comerciale corespund 
întru totul cu înțelegerile si 
hotărîrile convenite între tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Kim 
Ir Sen.

Comitetul Politic Executiv a 
exprimat hotărîrea partidului 
și statului nostru de a acționa 
in continuare pentru adîncirea 
prieteniei româno-coreene, pen
tru promovarea și dezvoltarea 
tot mal puternică a ansamblu
lui raporturilor dintre cele 
două țări, subliniind că acestea 
corespund intereselor funda
mentale ale poporului român și 
poporului coreean, constituie o 
contribuție de seamă la afirma
rea politicii de independentă, 
la cauza generală a socialismu
lui și păcii în lume. Comitetul 
Politic Executiv a reafirmat, 
totodată, întregul sprijin al 
României socialiste față de po
litica R.P.D. Coreene consacra
tă înfăptuirii aspirației națio
nale a poporului coreean — 
reunificarea pașnică, democra
tică și independentă a patriei 
sale, subliniind că aceasta co
respunde intereselor supreme 
ale poporului coreean, cauzei 
Păcii și securității în zonă și 
in lume.

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, de asemenea, probleme 
curente ale activității de partid 
șl de stat

elvețieni au obținut calificarea. 
• In cadrul aceleiași competiții, 
echipa Tatabanya (Ungaria) a în
vins tn deplasare, cu scorul de 
♦1—28 (24—13), formația Besiktas
Istanbul și s-a calificat pentru 
turul următor. • La Helsinki 
s-a disputat tntîlnirea internațio
nală dintre echipele de juniori 
ale Finlandei șl R.F. Germania. 
Gazdele au obținut victoria cu 
27—24 (13—12).

RUGBY • Intr-un meci Inter
național amical disputat la Tou
louse, o selecționată a Franței a 
Întrecut cu scorul de 23—3 (8—0) 
reprezentativa Japoniei.

ȘAH • Turneul de la Zrenia- 
nln (Iugoslavia) a luat sfîrșit cu 
victoria iugoslavului . Martlnovid, 
care a totalizat 11 puncte. El a 
fost urmat tn clasament de com
patriotul său Klarlci șt Biyasas 
(Canada), cu cite 101/, p. Volodla 
Valsman (România) a ocupat lo
cul 7. • După 4 runde, In tur
neul de la Buenos Aires pe prl-

DIVIZIA „A“ IA HOCHEI
Ieri s-au disputat jocurile e- 

tapei a 14-a a primei serii va
lorice din Divizia „A" la ho
chei.

DINAMO BUCUREȘTI—ME
TALUL SF. GHEORGHE 8—7 
(2—3, 5—0, 1—4). Un joc mult 
mai echilibrat decît ar fi fost 
de așteptat și aceasta datorită 
replicii curajoase a formației 
oaspe, aflată pe ultimul loc al 
clasamentului. In prima repriză, 
după ce Dinamo a deschis re
pede scorul (min. 6), hocheiștii 
din Sf. Gheorghe au egalat și 
au condus de două ori : 2—1 
(min. 14) și 3—2 (min. 20). A 
urmat o repriză secundă în ca
re dinamoviștii, dornici să ri
sipească repede orice îndoială 
asupra învingătorului, au apă
sat serios pe... accelerator și au 
realizat o suită de 5 goluri 
spectaculoase. Se părea că totul 
a reintrat în... normal. Numai 
că nu a fost deloc așa, deoa
rece în ultima parte și pe fon
dul unei ușoare relaxări (în 
primele minute ale ultimei re
prize...) a dinamoviștilor, dar și 
datorită unui joc foarte bun, pe 
contraatac, al oaspeților, aceș
tia au ajuns în ultimele minute 
la un pas de egalare. Au în
scris : Axinte 3, Costea 2, Mo- 
roșan, Toke, Tureanu pentru 
Dinamo, respectiv Bandaș 3, To
dor 2, Popa și Niță. A condus
L. Enciu la centru, ajutat de 
J. Becze și M. Dinu.

S.C. MIERCUREA CIUC — 
AVINTUL GIIEORGHENI 16—2 
(7—0, 2—0, 7—2). Victorie clară, 
fără probleme, a echipei din 
Miercurea Ciuc care, în final, 
și-a permis chiar să joace pen
tru ...spectacol, realizînd cîteva 
combinații de efect. Au înscris: 
Peter 3, Gereb 2, Prakab 2, Mi- 
kloș 2, E. Antal 2, Szentes, Z. 
Nagy, Sandor, Gall, B. Nagy — 
S.C. Miercurea Ciuc, respectiv 
Daniel 2. A condus G. Tas- 
nadi la centru, ajutat de T. 
Szabo șl A. Balint — toți din
M. Ciuc (V, Pașcanu — co- 
resp.).

Azi au loc meciurile retur 

LA ÎNCHEIEREA CAMPIONATULUI FEMININ DE VOLEI
(Urmare din pag l)

campionat va juca de la egal 
la egal cu echipa Doinei Ivă- 
nescu), dar lipsa de omogeni
tate și-a spus cuvln.tul. Alcă
tuirea seriilor a făcut ca „U“ 
Craiova si, mal ales. Știința 
Bacău să evolueze In prima 
grupă a turneelor finale. Valo
ric, însă, locul lor era după

Dinamovistele bucureștene au imbrăcat din nou tricourile de 
campioane naționale la volei. Iată-le, la scurt timp după festivi
tatea de premiere, în Sala sporturilor din Focșani, de la stingă la 
dreapta, in rindul din spate : Irina Petculeț, Carmen Puiu, Doina 
Moroșan, antrenoarea Doina Ivănescu, Mariana Ionescu, Mirela 
Pavel, Victoria Banciu, Carmen Cadar ; în rindul de jos : Car
men Bobe, Speranța Găman, Corina Crivăț și Victoria Georgescu. 

Foto : George BULEANDRĂ — Focșani

mul loc tn clasament , se afla 
Bent Larsen cu 2* */i  p, urmat de 
Andersson, Tlman, Hort. Kavalek 
și Llubojevici, cu cite 2 p. In 
runda a 4-a, Hort a ciștigat la 
Kavalek. iar Llubojevici a remi
zat cu Quinteros.
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TENIS • In sferturile de fi
nală ale turneului de la Kuala 
Lumpur, Die Năstase (România) 
l-a învins cu 8—4, 6—3 pe Austin 
(S.U.A.). Alte rezultate : Domin
guez — Riessen 6—4, 3—8, 8—3 ; 
Sherwood — Gorman 6—4, 6—3 ; 
Tanner — Hagey 8—2, 6—3. In 
semifinale, Năstase ti va întîlni 
pe Dominguez. • Italianul Co
rrado Barazzutti a terminat în
vingător în turneul de la Nea- 
pole, în finala căruia l-a între
cut cu 6—3, 2—8, 7—6 pe cam
pionul argentinian Guillermo 
Vilas. Proba de dublu a revenit 
cuplului Vilas — Clerc (Argen
tina), care a dispus în finală cu 
7—8, 6—3 de perechea Italiană 
Panatta — Bertolucci.

PUGILIȘTII IUGOSLAVI AU DOMINAT 
ÎN „CUPA ORAȘULUI BELGRAD"

BELGRAD, 21 (Agerpres). — 
Au luat sfîrșit întrecerile com
petiției de box pentru „Cupa 
orașului Belgrad". In ordinea

VASILI ALEKSEEV
NU ABANDONEAZĂ!

Halterofilul sovietic Vasili 
Alekseev, campion olimpic la 
J. O. de la Miinchen și Mont
real, a declarat recent la Mos
cova că nu va renunța la acti
vitatea competițională in po
fida insuccesului suferit la J.O. 
de la Moscova. In vîrstă de 38 
de ani, un adevărat veteran în 
sportul ridicătorilor de greutate, 
„omul-macara" care a ridicat o 
halteră în greutate de 256 kg, 
va continua să concureze. 
Acum, el se află in plin antre
nament pentru cupa U.R.S.S. 
ce va avea loc la jumătatea 
lunii decembrie la Alma Ata.

TURNEUL RUGBYȘTILOR
(Urmare din pag. 1) 

națională, pe care au văzut-o 
șt anul trecut, la Cardiff, a- 
colo unde XV-le României a 
avut, după opinia lor, ghinion, 
șl acum, la Dublin, unde a 
prestat un joc excelent.

Așadar se așteaptă foarte 
mult de la tricolori, chiar și 
in condițiile în care turneul 
irlandez a lăsat urme : obo
seală, contuzii. In plus, Gheor- 
ghe nu este refăcut, după dis- 
juncția suferită și nici Cara- 
gea, care a avut o întindere 
musculară.

Luni după-amiază și marți 
seara lotul nostru a efectuat 
ușoare antrenamente de aco
modare. Antrenorii Valeria 
Irimescu șl Theodor Rădulescu

C.S.U. Galați, echipă cu cîteva 
jucătoare de lot, ca Elena Pi
ron, Ileana Dobroschi și Cri- 
na Georgescu dar care, după 
cum ne spunea antrenorul Tra
ian Vilsan, a avut unele pro
bleme legate de absențe din 
sextetul de bază obișnuit.

In acest campionat am asis
tat la declinul valoric al Pe
niciline! (echipa ieșeană s-a 
salvat în ultimă instanță de 

turneul candidatelor la retro
gradare), la evoluția inconstan
tă a studentelor bucureștene, 
în eclipsă de formă la turneul 
returului, cit și la ridicarea e- 
chipei băimărene (un aport im-

CAMPIONATE
U.R.S.S. — După 28 de etape 

pe primul loc se află Dinamo 
Kiev cu 43 p, urmată de Spartak 
Moscova cu 39 p, Dinamo Tbilisi 
șl Zenit Leningrad cu cite 38 p. 
Rezultate mal importante : Spar
tak Moscova — Pahtakor Taș- 
kent 2—1 ; S.K.A. Rostov pe Don
— Dinamo Kiev 3—3, Dlname 
Tbilisi — Torpedo Moscova 2—1, 
T-S.K.A. Moscova — Kairat Alma 
Ata 2—2 Kuban Krasnodar — 
Șahtior Donețk 1—0.

GRECIA (et 6) : Panathlnaikos
— Kavala 2—1 ; Panlonos — 
P.A.O.K. 1—1 ; Aris — Appolon 
6—1 ; Olimplakos — Corrinthia 
0—8 ; A.E.K. — Kastoria 3—2. In 
clasament: A.E.K. 12 p, Arls 10 p 
și Olimplakos 8 p.

POLONIA (et. 10) : Gornik — 
Lech Poznan o—o ; Legla — 

celor 12 categorii (de la semi- 
muscă la supergrea) au cucerit 
victoria următorii pugiliștl 1 
Pack Yong Nam (R.P.D. Co
reeană) ; Pyong Sung (R.P.D. 
Coreeană) ; Sarici (Iugoslavia) ; 
Konovalov (Iugoslavia) ; Mili- 
cevici (Iugoslavia) ; Vasilievici 
(Iugoslavia) ; Dimici (Iugosla
via) ; Puzovici (Iugoslavia) | 
Petrovici (Iugoslavia) ; Novani- 
cici (Iugoslavia) ; Țadici (Iugo
slavia) și Naprielski (Polonia).

MODIFICĂRI
ÎN MARELE PREMIU f.l.l.L

In clasamentul „Marelui pre
miu FILT" pe primul loc con
tinuă să se mențină america
nul John McEnroe cu 2 027 
puncte. Pe locul doi a trecut 
tenismanul cehoslovac Ivan 
Lendl cu 1 689 puncte, urmat 
de suedezul Bjorn Borg cu 

1 679 puncte, americanul Jimmy 
Connors — 1 676 puncte etc.

In marea britanie
vor folosi aceeași echipă care 
a încheiat meciul de pe Lans
downe Road : Codoi — Fuicu, 
Vărzaru, Constantin, Aldea — 
Alexandru, Paraschiv — Stoi
ca, Borș, Murariu — Dumitru, 
M. Ionescu — Dinu, Munteanu, 
Bucan.

De partea cealaltă : Ilare — 
Williams, Woodward, Dodge, 
Barnwell — Cusworth, Kenney
— Johnson, Adey, Forfar — 
Gillingham, Joyce — Redfern, 
Duffelen, Cowling, adică ace
eași garnitură care a învins 
sîmbătă pe Northampton cu 
25—21, în „Cupa John Player".

Meciul, care va începe la 
ora 19,15 (ora locală și 20,1$ 
ora Bucureștiului), va fi con
dus — lucru inedit pentru noi
— de un arbitru canadian. 
Keith Morrison.

portant l-a avut, fără îndoială, 
noua coordonatoare. Doina Să- 
voiu). Rapid a avut un final 
excelent, salvator. In timp ce 
Cliimpex a evoluat cu mai pu
țin nerv, stingîndu-se după- un 
început promițător...

Unul dintre telurile „Cupei 
României" la volei a fost de
pistarea de tinere talente, cars 
să fie folosite apoi în sextetele 
de bază. Campionatul care s-a 
încheiat ne-a demonstrat că 
s-au făcut pași prea timizi in 
această direcție, deși în voleiul 
feminin se simțea nevoia unei 
serioase împrospătări de efec
tive. în „scena" principală au 
pătruns prea puține jucătoare 
ținere în „rolul principal". Ast
fel, Dinamo a folosit-o doar pe 
Mirela Pavel (căreia îi lipsesc 
încă scăpărări de „arc vol
taic"), Farul — foarte rar pe 
singura sa „tînără speranță". 
Elena Caradima, C.S.U. pe Lia 
Catarig (îndeosebi în linia a 
doua), iar Chimpex — doar pe 
Renata Sachetti. Numai trei e- 
chipe au introdus în sextetul 
de bază mai multe jucătoare 
tinere : Penicilina (pe surorile 
Gabriela și Silvia Bordei, pe 
Carmen Cuiejdcanu și Ana- 
Maria Tăutu), ,,U“ București 
(pe Cristina Marin, Gabriela 
Rădulescu, Silvia Firan și Ga
briela Cojocaru) și „U“ Timi
șoara (pe Piroska Kovacs, Ma
rina Brinzei și Christine 
Zoppelt).

După părerea noastră, proce
sul de întinerire a echipelor de 
volei din Divizia „A" nu a fost 
pe măsura așteptărilor. Să spe
răm că în ediția 1980—81. a 
campionatului, care va Începe 
la 9 noiembrie, pe „prima sce
nă" vor apărea mai multe ju
cătoare tinere.

DE FOTBAL
Widzew Lodz 0—0 ; Szombierkl 
Bitom — Ruch Chorzow 3—11 
Mlelec — Opole 2—0. Clasament: 
1. Widzew Lodz 18 p ; 2. Szom- 
blerki 13 p. 3. Baltye — 13 p.

CEHOSLOVACIA (et. 9) : DU- 
kla Praga — Tatran Pre- 
sov 3—0, Banik Ostrava — 
Banska Bystrica 1—0 ; Plastika 
Nltra — Slovan 1—1 ; Cheb — 
Slavia Praga 3—1 ; Inter Bratis
lava — Kosice 2—0 ; Zbrojovka 
Bmo — Sparta Trnava 0—0. Cla
sament : Dukla Praga 13 p. Banik 
Ostrava 12 p.
• tn continuarea turneului pe 

care-1 întreprinde In U.R.S.S., 
selecționata B.S. Vietnam a jucat 
la Samarkand cu formația lo
cală Dinamo. Fotbaliștii sovietici 
au obținut victoria cu 2—1 (1—1).


