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In cursul 
octombrie, 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului 
președintele Republicii Socia
liste România, a examinat Ia 
fața locului, pe teren, în cadrul 
unor vizite de lucru, stadiul 
înfăptuirii unor importante 
măsuri menite să impulsio
neze progresul tehnic, să 
asigure dezvoltarea intensivă a 
producției in domenii economi
ce de primă însemnătate.

Sub semnul acestor preocu
pări s-au desfășurat și anali
zele efectuate marți în dome
niul perfecționării mecanizării 
agriculturii, și în ce privește 
dezvoltarea producției de zahăr, 
vizitele de lucru, prin caracte
rul lor concret, prin concluziile 
desprinse în cadrul dialogului 
purtat cu specialiștii, eu cadre 
de conducere, reflectând o dată 
mai mult stilul de lucru direct, 
eficient, al secretarului general 
al partidului, grija sa deosebită 
pentru bunul mers al activității 
în toate domeniile, pentru în
făptuirea in cele mai bune con- 
dițiuni a hotăririlor Congresului 
al XII-lca, privind dezvoltarea 
economiei naționale, creșterea 
producției materiale și, pe a- 
ceastă bază, ridicarea continuă 
a nivelului de trai ăl întregului 
popor.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
a analizat, marți dimineața, pe 
terenurile cooperativei agricole 
de producție Otopcni, modul 
cum se înfăptuiesc indicațiile 
date cu prilejul recentei întâl
niri cu specialiștii și oamenii 
muncii din domeniul mecaniză
rii și construcției de mașini a- 
gricole de Ia C.A.P. Gîrbovi, 
fiind prezentate cu acest pri
lej, variantele de pluguri pen
tru tractoarele de 65 și 80 CP, 
cu adaptările recomandate a- 
tunci.

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

★
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

a analizat, in cadrul vizitelor 
succesive de lucru la fabricile 
de zahăr din Giurgiu, Sascut și 
Urziceni nivelul tehnic al dotă
rii acestora, gradul de moderni
zare a procesului tehnologic

Comunist Român,

felul cum 
fabriciile

se 
eu

apro- 
sfecli

au luat

precum și 
vizionează 
de zahăr.

La această analiză 
parte tovarășii Nicoiae Constan
tin, precum și Angelo Micules- 
cu, viceprim-ministru al guver
nului, ministrul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, Maxim 
Berghianu, ministru secretar de 
stat la Ministerul Agriculturii 
și Industriei Alimentare, 
departamentului industriei 
menta re.

In centrul discuției cu 
ciaiiștii, cu lucrătorii din 

economiei

șeful 
all-
spe- 

acest
important sector al 
noastre s-au situat problemele 
industrializării la 
calitativ cit mai inalți a sfec
lei de zahăr în vederea sporirii 
producție 
incit să 
cele mai 
provizionarea _ . 
acest produs. Secretarul general 
al partidului a examinat por
nind de la necesitatea creșterii 
în viitor a producției de sfeclă 
de zahăr, dezvoltarea și moder
nizarea capacităților de prelu
crare a acesteia astfel ca indus
trializarea să se realizeze într-o 
perioadă optimă și cu randa
mente de extracție în zahăr cit 
mai mari.

In încheierea vizitei, la Co
mitetul Central al partidului a 
avut Ioc o discuție cu factorii 
de răspundere din Ministerul 
Agriculturii și Industriei Ali
mentare șl Ministerul Industriei 
Construcțiilor de mașini în le
gătură cu cele constatate pe 
parcursul acestui nou dialog de 
lucru al secretarului general al 
partidului la cele trei fabrici 
de zahăr.

Au participat tovarășii Ilie
Verdeț și Nicoiae Constantin.

In încheierea discuției, cel 
prezenți, mulțumind pentru in
dicațiile primite, au asigurat pe 
secretarul general ai partidului, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, că 
vor acționa pentru îndeplinirea 
lor grabnică, vor depune efor
turi pentru continua îmbunătă
țire a activității din aceste im
portante sectoare ale agricultu
rii noastre, creînd condiții in 
vederea unei contribuții sporite 
la mai buna aprovizionare a po
pulației, la creșterea nivelului 
de trai material al celor ce 
muncesc.

parametrii

de zahăr 
se asigure 

bune condiții 
populației

astfel 
în 
a- 
cu
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Astăzi, In Divizia „A“ de’ fotbal

PATRU INTERESANTE MECIURI-RESTANJE
- PROGRAMUL-------------------------------
STEAUA - F.C ARGEȘ

■ ■ ■ • __
(Ploiești), V. Ciocan (Bistrița)

- DINAMO 
lași). S. Drâgul'ici (Dr. Tr. S.)

- POLITEHNICA IAȘI 
cel de la București)

Rațhi (Sknerla), Gh. Jucan (Mediaș)

București :
(Stadionul Steaua : meci televizat, alternativ cu cel de la Craiova)
Arb. 1 V. Topan (Cluj-N.) — M. Moraru ...................

Slatina F.C. OLT
T. Batanovloi — V. Naumcef (ambH din

Craiova : UNIVERSITATEA
(Med televizat, alternativ cu

V. Tătar (Hunedoara) — C.

Bacău : SPORT CLUB - „POLI" TIMIȘOARA
M. Buzea — G. Dragomir, J. Grama (toți din București)

Toate meciurile vor începe ia ora 15. Amănunte In pag. ti—III.

Timp (lc 9 zile, In sala Florcasca din capitală

„SERIALUL" DE TOAMNA AL SCRIMEI

ULTIMELE

ÎNTRECERI

DE GIMNASTICA

ALE ANULUI

Încheie SEZONUL '80
de 

1980 
sala 
găz- 

etapă a Diviziilor 
și „B“ Ia toate cele patru

Cădere’ spectaculoasă 
cortină peste sezonul Intern 
de scrimă: timp de 9 zile, 
bucureșteană Floreasca va 
dui ultima ' "
„A* . ..
arme, precum și finalele indi
viduale la copii, juniori I și II.

Deci, o adevărată trecere in 
revistă a întregului eșalon de 
performanță din scrima româ
nească, cu care prilej vor fi 
desemnate echipele campioane 
la floretă (feminin și mascu
lin), sabie și spadă, ca și for
mațiile care vor retrograda și 
promova, odată cu întrecerile 
divizionare evoluînd pe planșe 
și generațiile tinere și foarte 
tinere, din rindul cărora urmea
ză să se recruteze viitorii com
ponent! ai loturilor reprezen
tative, trăgătorii chemați să 
readucă scrima românească in 
elita internațională.

„Serialul* de toamnă din sa
la Floreasca va debuta mîine,

de la ora 8, cu întîlnirile din 
cadrul etapei a IlI-a a Divizi
ilor „A* și „B* la floretă mas
culin și sabie, care vor conti
nua vineri, zi în care se vor 
disputa și finalele individuale 
ale copiilor la floretă fete și 
băieți. Sîmbătă și duminică se 
vor desfășura meciurile divizio
nare de floretă feminin șl spa
dă, precum și finala individuală 
a juniorilor II la floretă mas
culin.

După Campionatele balcanice 
șl „Cupa Prietenia*, desfășura
te la Varna, în Bulgaria, după 
turneul în Italia al echipei 
noastre feminine și, apoi, „Cu
pa Mondială" de la Toronto, a- 
genda competițională a gimnas
ticii pe anul 1980 consemnează, 
penfru perioada următoare, ul
timele întreceri.

Mai întîi, la Arad, în zilele 
de 6—9 noiembrie sînt progra
mate campionatele naționale de 
copii (întrecere individuală pen
tru categoriile a IV-a și a 
III-a), urmate de campionatele 
de juniori echipe și individu
al) la categoriile a Il-a, I și 
maeștri, la care vor lua parte 
cele mai bune și cei mai buni 
tineri gimnaști din întreaga ța
ră, speranțele de mîine ale a- 
cestei discipline. Spre sfîrșitul 
lunii viitoare (21—23),
noastră masculină de juniori 
urmează să se deplaseze în 
Polonia, pentru un meci amical 
cu selecționata similară a țării 
gazdă, iar în prima decadă a 
lunii decembrie (6—9), la Cluj- 
Napoca, ultimul concurs al a- 
nulul, „Cupa României* și cam
pionatul național pe echipe.

echipa

Astăzi, în campionatul de rugby.

STEAUA Șl DINAMO,
ÎN DUEL DE LA DISTANTA...

PUTERII DE LUPTA

Astăzi în Bucu
rești și in alte cinci 
orașe din țară — 
Baia Mare, Birlad, 
Sibiu, Timișoara și 
Constanta — cam
pionatul de rugby 
își are programata 
partidele etapei a 
IX-a. Este o run
dă 
ua

Turul campionatului feminin 
de handbal, Divizia „A“, s-a 
încheiat cu aproape o săptămî- 
nă în urmă, în fruntea ierar
hiei de toamnă aflîndu-se Rul
mentul Brașov și Știința Bacău, 
la egalitate de puncte, 16, de
partajarea făcîndu-se la golave
raj (+45 — +39). în preajma 
lor la 3 și, respectiv, 4 puncte 
se găsesc TEROM Iași și Mu
reșul Tg. Mureș. Firește, din
colo de această ierarhie, ce 
poate să cunoască modificări in 
retur (5 aprilie — 31 mai), in
teresează îndeosebi ce a adus 
nou prima parte a campiona
tului.

O constatare unanim accep
tată este creșterea puterii de 
luptă a unor formații de pe 
prima scenă a handbalului nos
tru. Rulmentul Brașov, Știința 
Bacău, TEROM Iași și Progre
sul București pot constitui e- 
xemple în acest sens. Este ur
marea firească nu numai a bu
nei pregătiri fizice, realizate în 
vara acestui an, ci și a schim
bării opticei antrenorilor. Teh
nicienii au înțeles că fără mo
bilitate, fără o agresivitate în
scrisă în parametrii regulamen
tului, fără un presing perma
nent șansele de intrare in cir
cuitul valorilor internaționale 
sînt anulate, chiar în condițiile 
existenței unor talente autenti
ce. Deocamdată această tendin
ță — pe care o aplaudăm — se 
manifestă în sistemul defensiv, 
în pofida faptului că regula
mentul oferă șanse reduse echi
pei aflată în apărare, iar arbi-

e- 
au

HANDBALUL NOSTRU FEMININ, IN PROGRES LA CAPITOLUL 
PREGĂTIRII FIZICE Șl AL

© Echipe care „vin“ — Rulmentul Brașov și 
Progresul, echipe care „se duc“ — U. Ti
mișoara și Constructorul Baia Mare • Siste
mul defensiv este mai... ofensiv • Se caută

(și se găsesc) „fete gigant-...
tril fac șl mai pu
țin suportabilă a- 
ceastă apărare, 
chipele citate
găsit — tocmai 
prin fructificarea la 
maximum a pregă
tirii fizice — mij
loace eficiente de 
diminuare a forței 
ofensive adverse. 
S-a creat posibili
tatea efectuării u- 
nei apărări avan
sate, a folosirii 
„zburătorului* — 
cu sarcină destruc- 
tivă —, a realizării 
unui presing stân
jenitor pentru par
tener. Firește, pe 
acest drum — cu 
încă multe posibi
lități de amplifica
re și perfecționare 
— trebuie mers 
continuu. Se cre
ează însă necesita
tea lucrului efectiv
pentru sistemul ofensiv, găsirii 
mijloacelor — cu suport atletic 
(viteză, mobilitate, forță) — 
pentru îmbunătățirea și diversi
ficarea schemelor de atac, pen
tru creșterea eficienței.

Există, desigur, și alte punc
te pozitive scoase în evidență 
de desfășurarea celor 45 de par
tide ale primului tur. Ele sînt, 
insă, fie Insuficient conturate,

Hristache NAUM

Fosta băimăreancă, Niculina Sasu, înscrie 
pentru Progresul...

(Continuare In pag. 2-3)

în care Stea- 
și Dinamo 

singurele forma- 
neînvinse încății

— joacă în provin
cie, dar avantaja
tă este, oarecum, 
Steaua, care la Si
biu va înfrunta 
15-le C.S.M.-ului, 
evident, cu posibi
lități mai modeste 
(partida va avea 
loc pe stadionul 
Independența, în- 
cepînd de la ora 
16, și va fi condu
să de Dragoș Gri- 
gorescu, din Bucu
rești). Dinamo, în 
schimb, nu face fi
gură de favorită la 
Baia Mare, unde 
Știința CEMIN (cu 
doar o singură în-
frîngere în opt etape) ar putea, 
fără ca faptul să surprindă, ad
ministra prima înfrîngere echi
pei din șos. Ștefan cel Mare 
(meciul se va disputa dimi
neața, începînd de la ora 10 
și va fi arbitrat de bucureștea- 
nul Paul Soare). în continuare 
programul arată astfel: Bîrlad: 
Rulmentul — Știința Petroșani 
(arbitru: Florentin Tudorache,

Duel intre doi rugbyști de vtrf ; de astă- 
dată Mircea Paraschiv (Dinamo) a reușit 
să-l păcălească pe Dan Elorea (Baia Mare) 
și să înscrie un eseu. Ce va fi astăzi 7

București); Timișoara: Univer
sitatea — Farul Constanța 
ton Briceag, București); 
stanța: Constructorul —
Sportul studențesc (Mihai Ga- 
vrici. București); București: RO 
Grivița Roșie — Politehnica Iași 
(teren Parcul Copilului, ora 14, 
arbitru: Stoica Manea, Sibiu)} 
Rapid — PTT Arad (teren Giu- 
lești, ora 15. arbitru Alexandru 
Lemneanu, București).

(An- 
Con- 
R.C.

PUGIL1ST1I ROMÂNI PARTICIPĂ LA BALCANIADA>
Cei mai buni pugiliști 

țările balcanice și-au dat 
nire în aceste zile i__ 
Pernik din Bulgaria, unde vor 
participa la o nouă ediție a tra
diționalei Balcaniade de box. Re
prezentativa României, care a 
plecat marți dimineața la Per- 
nik, cuprinde următorii spor
tivi, în ordinea celor 12 cater

din 
intîl- 

in orașul

gorii (vor avea loc întreceri și 
la „supergrea"): Adem Săli, 
Cristian Gheorghișor, Dumitru 
Cipere, Ion Sandu, Viorel Ioa
na, Ion Corneanu, Ion Vladimir. 
Marinică Ouatu, Valentin Sila- 
ghi, Ion Cîrlan și Georgică Do- 
nici (dintre cei doi „semigrei*, 
antrenorii D. Gheorghiu și Gh.

DE BOX DE LA PERNIK
Iliuță vor alege titularul în ul
timul moment). Valentin Vrîn- 
ceanu și Nicoiae Grigore. Azi, 
în cursul dimineții, vor avea 
toc tragerile la sorți, iar după- 
amiază se va desfășura prima 
gală. La Întreceri participă bo
xeri din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia, România șl Turcia.



întreceri sub egida „Daciadei"

E PlĂCUT, ACUM, TOAMNA, SĂ ALERGI 
PRIN LIVADA CU NUCI A ȘCOLII!...
Școala generală nr. 22 din 

Sectorul 3 al Capitalei este o 
gazdă care invită des. Și nici 
un elev din școlile învecinate 
n-a refuzat, mai ales acum 
toamna să vină pe terenurile 
de la , 22“. îndeosebi la cros ! 
Alergările pe teren variat sînt, 
desigur dintre cele mai plă
cute. Dar dacă traseul mai tre
ce — intenționat — și prin li
vada cu mici a școlii, atunci 
Întrecerile capătă o anume sa
voare, sînt mai.. gustate. La 
ultima duminică sportivă, spre 
exemplu, elevii școlii amintite 
au poftit pe terenurile de sport 
pe colegii de la „21“ S-a ju
cat, în cadrul „Daciadei", vo
lei. handbal, fotbal, tenis de 
masă s-a alergat la viteză _ și 
cros. Victoriile au fost împăr
țite. La fotbal, după un meci 
palpitant, au cîștigat (5—4) re
prezentanții Școlii generale nr. 
21. La cros au învins elevii de 
la școala gazdă... cunoscători 
mai buni ai traseului care stră

bate livada.
Desigur, nu e puțin lucru să 

aî în spatele școlii o curte ma
re cu vreo 30 de nuci fru
moși, bătrîni, cit cartierul ! Nu 
e puțin lucru mai ales dacă, 
pe lingă clasicele terenuri de 
sport, știi să folosești — ca 
un bun gospodar — și această 
bază sportivă naturală. Iar 
Școa’a generală nr. 22 se pri
cepe de minune să pună în 
valoare „terenul de joacă din
tre pomi". In afară de cros, 
asociația sportivă a școlii — 
„Săgeata" — organizează aici 
întreceri de tir redus, antrena
mente și demonstrații de gim

nastică etc. Plăcutele alergări 
prin livada dintre blocuri au 
dat rezultate lăudabile, școala 
mîndrindu-se cu o pleiadă de 
campioni în întrecerile la cros 
pe sector și pe municipiu. Re
zultate bune a obținut „Să
geata" și în diferite campio
nate școlare de fotbal, hand
bal, volei, tenis de masă, atle
tism, șah. „Săgeata'*. însă țin
tește mai sus ! Ea e lansată 
cu perseverență spre ținta per
formanței, îndrumată de un 
harnic și priceput colectiv de 
profesori — Victoria Iliescu, 
Mariana Ionescu, Ionel Velicu 
— sprijinită permanent și cu 
multă dragoste de prof. Eca- 
terina Bucur (directoarea șco
lii), de un mare iubitor al 
sportului pentru cei mici, în
vățătorul Adrian Făgărășanu, 
secretarul organizației de par
tid de la Școala generală nr. 
22.

Așadar, întreceri pasionante, 
între elevii școlilor generale 
nr 22 și 21, ultima întărită și 
cu două puternice reprezenta
tive (de atletism și fotbal) de 
la Casa de copii școlari nr. 3. 
Oaspeții au fost conduși — și 
pregătiți anume pentru aceas
tă frumoasă întrecere în ca
drul „Daciadei" — de ener
gica profesoară Elena Parfenie. 
Cîțiva învingători, cîjiva talen- 
tați „miniatleți" la alergările 
de viteză : Ionica Popa, Ga
briela Răcănel, Constanța Cu- 
cu, Constantin Benghe (Șc. 
gen. nr. 22), Ioniță Marius, Da
niel Duțescu (Șc. gen. nr. 21).

Vosile TOFAN

O tură in jurul terenurilor de sport, apoi crosiștii de la „22“ 
vor evolua... în livada cu nuci a școlii.

Turneul divizionar „A‘‘ dc Daschct dc la Oradea:

PREA PUȚINE CONSTATĂRI ÎMBUCURĂTOARE
DUPĂ ETAPA INAUGURALĂ

Săptămîna trecută, în eleganta 
Sală a sporturilor din Oradea, s-a 
dat startul într-o nouă ediție a 
campionatului național de bas
chet feminin. Timp de patru zile, 
cele 12 echipe (printre care și 
noile promovate, Comerțul-Lic. 
„Bolyai“ Tg. Mureș și C.S.B. 
ICEMENERG) au prezentat în 
întrecere, cu puținele excepții ale 
transferărilor încă nerezolvate, 
tot ce are mai bun baschetul 
nostru feminin. După cîte patru 
meciuri susținute, fiecare forma
ție a făcut dovada acumulărilor 
realizate și a potențialului de. 
care dispune la ora actuală.

Dintre competitoare s-au deta
șat, prin loturile valoroase și 
numărul mare de jucătoare, ac
tuala campioană a țării, Politeh
nica C.S.Șc. 2 București (cu pa
tru jocuri cîștigate la Oradea), 
Universitatea Cluj-Napoca (cu 
trei victorii), Universitatea Timi
șoara (tot 3 succese) și noua pro
movată Comerțul-Lic. tiBolyai“ 
Tg. Mureș (2 victorii).

„Poli“ C.S.Șc. 2 București se 
anunță și în acest campionat ca 
principală candidată la titlul de 
campioană a țării. O recomandă 
cele 4 victorii și, mai ales, cons
tanța valorică a jucătoarelor. Cea 
mai bună sportivă a turneului 
orădean s-a dovedit Suzana Pîr- 
șu, care prin modul cum a evo
luat, prin precizia manifestată, a 
demonstrat că rămîne (la 33 de 
ani), o baschetbalistă de excepție 
iar prezența ei în echipa de bază 
este absolut justificată. Dar, ceea 
ce nu am înțeles la antrenorul 
Grigore Costescu a fost faptul că 
pe banca de rezerve au stat, ju- 
cînd doar cîteva minute, două 
componente ale echipei naționale 
care, la C.E. din Iugoslavia, au 
confirmat speranțele ce se pun în 
ele : Suzana Keresztesi și Carmen 
Tocală. Tot în această postură 
s-a găsit o altă baschetbalistă de 
la „Poli" C.S.Ș. 2, Mihaela 
Radu, aflată șl ea în vederile 
selecționerilor lotului reprezen
tativ. Sperăm că a fost doar © 
scăpare din vedere a antrenoru
lui, care are obligația de a ține 
cont în pregătirile formației de 
club, șl de cerințele și nevoile 
ECHIPEI NAȚIONALE.

„U“ Cluj-Napoca dispune la 
această oră, după cum afirmă 
specialiștii, de unul dintre cele 
mai puternice loturi, apt de a a- 
taca cu mult curaj titlul de cam
pioană a țării. Dar, la Oradea, 
clujencele au cîștigat cu multe 
emoții trei meciuri și au pier
dut la Universitatea Timișoara. 
Cei ce au urmărit întrecerea s-au 
convins de valoarea baschetba
listelor de pe Someș, dar modul 
cum ele au fost folosite de 
antrenorul Nicolae Martin nu a 
fost cel mai indicat. Cînd al la 
dispoziție jucătoare ca Mate, 
Anca, Bolovan, Ciubăncan, Merca, 
Jurcă, Mangu, Adăscăliței, Popa 
ș.a. este greu de explicat evo
luțiile neconvingătoare, contradic-

Maria Grigoraș (Crișul), urmă
rită de coechipiera sa Magda
lena Szekeli, aruncă la coș cu 
toată ' opoziția Ilonei Cvatal 
(Politehnica — CSȘ 2). Fază 
din meciul „Poli* C.S.Ș. 2 — 

Crișul.
Foto : Iuliu JAKAB-Oradea

torii ale sportivelor clujence.
Crișul nu a fost în „apele" 

sale, deși a evoluat pe teren pro
priu. Dacă turneul s-ar fi dis
putat pe Someș sau pe Bega, 
poate că rezultatele fostei echipe 
campioane ar fi fost și mal 
slabe, fapt ce trebuie să dea de 
gîndit antrenorului (șl al „națio
nalei") Traian Constantin eseu, 
într-o situație grea se află Rapid 
București. Retragerea din activi
tate a Ninel Chlraleu și Ștefanlei 
Basarabia, cererea de transfer a 
Marianei Bădinlci, accidentarea 
(dublă fractură) Rodlcăl Barta au 
făcut ca echipa Iul Sigismund 
Ferencz — de nenumărate ori cam
pioană a țării — să cîștige doar 
un meci șl să aștepte cu destule 
emoții confruntările viitoare. în 
această situație, dacă nu se iau 
măsuri urgente, Rapidul poate a- 
junge „rapid" în divizia ,,B“. Și 
ar fi păcat pentru această pres
tigioasă formație a baschetului 
nostru.

Acestea ar fl primele constatări 
din noua ediție a campionatului 
feminin. Etapele viitoare ne vor 
permite să ne edificăm și mal 
bine asupra potențialului actual 
al baschetului nostru feminin, 
care nu peste multă vreme va 
participa la cîteva confruntări In
ternaționale.

Paul IOVAN

fâieri'perfbr'meri frtn
BAS C H E T

Rezultate din ei 
Automatica Buc 
mint Ploiești 
Automatica Ale 

Politehnica C.S.Ș. 2 I 
— Voința Timișoara :

I
(fostă Marina) Constanța 
Academia militară — ~ ” 
Jiul Știința Petroșani ___ ________ „____
a prezentat legitimațiile jucătorilor if, A.£X. 
București 77—87 (19—49), Comerțul lie. „Bob 
lanul Satu Mare 97—74 (49—31), IMUAS Baia 
Mediaș 97—61 (50—29) ; FEMININ î P.T.T. £
C.S.Ș. 2 II București 63—70 (33—31), C.Ș.b'.
rești — Mătasea Deva 46—62 (23—28), C.F.R
Ploiești 80—74 (41—40). Corespondenți : T. S
Săsăranu, C. Albu, I. Ionescu, S. Nace.

etapă (i 
seria I : 
Tg. Mu 

Făgăraș — Independența Sibiu 22—14, Univ 
versitatea București 23—17, Metalul Vaslui — 
Celuloza Brăila — Comerțul Constanța 22- 
TRAMONIA 12 p (161—130), 2. Petrolul 12 
12 p (170—173), 4. Independența 10 p (155- 
(179—201), 8. A.S.A. 8 p (167—162), 7. Trac 
Universitatea Iași 8 p (139—141), 9. Comerțu 
București 4 p. Seria a Il-a : Minerul Cavni 
26—15, Minaur II Bala Mare — Timișul Lu 
Cluj-Napoca — Constructorul Oradea 19—11, 
C.s.M. Reșița 11—9, Minerul Moldova Nouă 
19—9. Clasament : 1. UNIVERSITATEA Clu.
nerul Cavnic 14 p, 3. Constructorul 12 p, 4. 
II 8 p (181—179), 6. Unio 8 p (132—141), 7. 
Timișul 7 p (133—139), 9. Știința 7 p (135—1 
Nouă 2 p. Feminin, seria I : Voința Galați - 
Hidrotehnica Constanța — Confecția Bucure 
rești — Textila Ploiești 23—14, Vulturul Plo 
21—14, Universitatea București — C.S.M. Sf 
sament : 1. HIDROTEHNICA 17 p, 2. Con; 
Vulturul 13 p, 4. Confecția Vaslui 12 p, 5. 
Relon 8 p (164—160), 7. Rapid 8 p (145—142 
Voința 3 p, 10. C.S.M. 2 p. Seria a Il-a : C 
Arad 16—15, Textila Zalău — C.F.R. Crai, 
Hunedoara — Voința Sighișoara 33—13, CI 
Nitramonia Făgăraș 20—18, C.S.M. Sibiu — 
Clasament : 1. TEXTILA 16 p, 2. C.S.M. 15 
Constructorul 10 p (echipei 1 se scad 4 p 
nu a prezentat 12 jucătoare cu norme de 
Gloria 8 p, 6. Voința Odornel 7 p (124—12 
(121—138), 8. Chimistul Rm. Vîlcea 6 p (13 
6 p (130—142), 10. Voința Sighișoara 4 p.

Notă. In funcție de modul cum vor ti 
contestații depuse la F.R.H., in clasamen 
ficărl.

;ri;rijoL culm, 
A.S.A.

Seria a n-a : I 
Balș 16—9, Dui 
Săcele 19_ 4 R

știința București 9—21, Petrochimistul piteș 
Seria a in-a : C.F.R. Cluj-Napoca Elect) 
Cluj-Napoca — Metalurgistul Cugir 19—3, 
structorul Alba Iulia 8—0. Seria a IV-a : 3 
Constanța 0—6, Chimia Năvodari — Volnți 
a V-a : Olimpia București — Rapid c.F.B 
Galați — C.F.R. Constanța 6—0, Rapid C.F.R 
4—24. Seria a Vl-a i Chimia Bacău — C.l 
mentul H BIrlad — Politehnica n Iași 0—4.

In campionatul juniorilor. Seria I: știi) 
mentul Alexandria 10—3, C.S.Șc. 2 Reput 
7—11, R.C. Grivlța Roșie — Olimpia 44—12 
Dinamo 48—4. Seria a Il-a : C.S.Șc. 2 Con 
Constanța 10—98. C.S.Șc. Locomotiva — Rap 
P.T.T. Bacău — C.S.Șc. Suceava 16—0. Seri: 
Pitești — Șoimii Sibiu 6—4, Grp. șc. e.f. 
18—13, C.S.Șc. C.F.R. Brașov — Carpați Mii 
C.S.Șc. Viitorul Cluj-Napoca — Grp. școlai 
C-S.Șc, Locomotiva Cluj-Napoca — C.S.Șc.

RUG B V

AU FOST DESEMNAȚI CAMP
DE VITEZĂ IN COASTĂ LA

HANDBALUL NOSTRU FEMININ
(Urmare din pag. 1) 

fie încă prea puțin exersate, 
astfel că evidențierea lor ar pu
tea să pară prematură. Esențial 
credem că este faptul că antre
norii — marea lor majoritate 
— se preocupă de schimbarea 
radicală a jocului echipelor fe
minine, de ridicarea potențialu
lui lor.

CAMPIONATE • COMPETIȚII
N. SAVU (DINAMO), CAMPION DE CICLOCROS 

AL CAPITALEI
Fruntașii ciclismului românesc 

se vor întîlni duminică la Po
iana Brașov la startul ultimului 
campionat național al sezonului 
1980 : campionatul de clclocros. 
Ca în fiecare an și de data 
aceasta traseul de concurs este 
înscris într-un circuit pe fru
moasele meleaguri ale Poienei 
mici, cu plecarea de pe platoul 
din fața cabanei Zimbru. > De 
aici, concurenții, în funcție de 
categoria căreia îi aparțin, vor 
avea de străbătut 24 km — se
niorii, 16 km — juniorii I și 8 
km — juniorii n, distanțe relativ 
mici, însă deosebit de greu de 
parcurs, ținînd seama că traseul 
este în cea mal mare parte ac
cidentat.

AZI, LA HOCHEI : SPORT CLUB - STEAUA
După ziua de pauză de îerl, 

campionatul de hochei (prima 
grupă valorică) continuă azi pe 
patinoarul artificial din Miercu
rea Ciuc. Primul joc (de la ora 
10,30) opune echipele Dinamo 
București și Metalul Sf. Gheor- 
ghe. Un meci Interesant, dacă-1 
erlvim prin prisma unei recente

Ltîlnirl de la București, în care

„CUPA C.S.S. BACAU" LA TIR REDUS
„Cupa C.S.Ș. Bacău* la arme 

cu aer comprimat a reunit 55 de 
tineri trăgători din 5 asociații și 
cluburi. Printre cele mal bune 
rezultate se situează cele reușite 
de Ștefan Buicliu, de la C.S.Ș. 
Rădăuți, 382 p și Mariana Mantu, 
de la C.S.Ș. Bacău, 371 p, la 
pușcă șl P. Dan, de la Letea 
Bacău. 378 p, la pistol. Alte re
zultate, pușcă 10 m juniori I :

Două echipe care anul trecut 
se zbăteau să supraviețuiască 
în prima divizie — și reușeau 
in extremis —, Rulmentul Bra
șov și Progresul București, se 
află acum printre protagoniste. 
Ascensiunea lor este, fără în
doială, notabilă. Brașovul lui 
Pik-Colibași are, pentru prima 
oară, satisfacția de a se situa 
în fruntea ierarhiei și acest lu-

în vederea acestei importante 
dispute, alergătorii din întreaga 
țară au participat la o sultă de 
concursuri pregătitoare, pe trasee 
cît mal apropiate ca profil de 
cel pe care se vor întrece -du
minică. Pentru bucureștenl, ul
tima competiție înaintea finalei 
a avut loc duminică pe tra
seul bazei sportive Meta
lul, din șoseaua Pantelimon, 
cînd au fost desemnați campionii 
Capitalei în cursele pe ciclocros. 
Iată noii campioni : N. Savu — 
Dinamo (seniori), O. Tudorache 
— C.S.Ș. 1 (juniori marl), C. 
Petcu — Olimpia (juniori mici), 
M. Pîrvu — STIROM (începători).

dinamovlștii au învins doar cu 
8—7. După-amlază, de la 14,45, 
revelația acestui sezon, noua pro
movată Avîntul Ghcorghenl în- 
tîlnește pe Dunărea Galați iar în 
meci vedetă, de la ora 17, o 
partidă de mare Interes : Sport 
Club Miercurea Ciuc — Steaua, 
cu Implicații directe în lupta 
pentru titlu.

(două concursuri cumulate) : 1. 
Gh. Ureche (Unirea Focșani) 734 
p, 2. p. stoian (C.S.Ș. Bacău) 
731 p ; junioare I : 1. Daniela 
Tudor (Unirea Focșani)
740 p ; junioare n : 1. Alexandra 
Pascal (Liceul Industrial Solea) 
679 p ; pistol 10 m, seniori : 1. L 
Petru (Olimpia) 382 p, 2. P. Dan 
(Letea Bacău) 376 p, 3. V. Olaru 
(Letea Bacău) 373 p.

ÎN PROGRES
cru ar trebui să-i stimuleze pe 
localnici pentru un mal mare 
ajutor tinărului și priceputului 
antrenor Remus Drăgănescu, 
precum și elevelor sale. După 
cum Bucureștii au datoria să 
susțină singura sa reprezentan
tă (cu putini ani în urmă avea 
5!) în divizia feminină „A“, Pro
gresul. Din păcate, mareînd as- 
cedența unor echipe avem o- 
bligația să semnalăm și descen
denta altora. Constructorul Ba
ia Mare — care a pierdut cel 
mai important atu al său. an
trenorul, numai de dragul sa
tisfacerii mofturilor unor jucă
toare (care, pînă la urmă, au 
părăsit echipa...) — se zvîrco- 
leșțe in subsol. în timp ce la 
Universitatea Timișoara Con
stantin Lache încearcă o întine
rire radicală a formației, supli
nind cu greu un schimb de ge
nerații neefectuat la timp. Așa
dar, unii urcă, alții coboară. 
Deci, cîștigul general al hand
balului nostru este aproape nul. 
De la acest campionat așteptam 

STAȚIUNI BALNEO-CLIMATERICE CU PROGRAM NON S
BORSEC GEOAGIU

Așezare pitorească In inima munților, la o altitudine de 900 m, 
stațiunea permanentă de odihnă și cură balneară Borsec este si
tuată într-o depresiune din Carpații Orientali, înconjurată de munții 
Glurgeu, Ceahlău, Bistrița și Călimani.

Cel venlțl pentru petrecerea concediului de odihnă sau pentru 
cură balneară pot fi cazați în vile după confortul dorit.

Depărtarea de zgomotul citadin, aerul pur, puternic ozonat, 
apele minerale dătătoare de sănătate, instalațiile moderne de tra
tament fac ca de la an la an, această stațiune să fie tot mal soli
citată de turiști.

Aici pot fi tratate cu bune' rezultate afecțiuni ale aparatului 
cardiovascular, endocrine, ale tubului digestiv, hepato-billare. 
Pentru cei ce suferă de nevroză astenică, insomnii, stațiunea 
Borsec este ideală. Atit pentru cel venițl la odihnă, cît și pen
tru curanți, gazdele din stațiune oferă un bogat program de di
vertisment ; drumeții în imediata apropiere la Peștera de gheață, 
Cariera de travertin, Grota urșilor, Stînea bufniței, culmile Făget 
șl Făgețel.Totodată, biroul de turism din stațiune organizează 
excursii la Tușnad, Lacul Sflnta Ana, Cheile Blcazulul, Sovata, 
Topllța,

Căi de acces : cale ferată — gara Toplița, în continuare autobuz, 
D.N. 15.

Oricînd puteți obține bilete șl Informații suplimentare la agen
țiile șl filialele Oficiilor județene de turism, precum și la cele ale 
I.T.H.R. București.

Situată la 12 km de Orăștie, la • alt 
vînturl, Intr-un decor natural pitoresc, 
Geoaglu-Băl prezintă un interes deosebit pen 
țiunl, atit prin factorii naturali de cură, cît 
de tratament de care dispune.

Ape alcaline, ușor sulfuroase, bicarbonate 
male șl termale, radioactive, nămol de tur 
lată doar cîțiva din factorii naturali ce re 
tratarea afecțiunilor aparatului locomotor ( 
tive, abarticulare, Inflamatorii, post-trauma 
ferice), precum șl a afecțiunilor ginecologice.

Complexul balnear, hotelul recent constru 
ferențiate de confort, restaurantele șl pensii 
cele mal bune de cazare șl masă.

Procurarea biletelor precum șl obținere: 
mentare, la toate agențiile și filialele Oficii 
și la cele ale I.T.H.R. București.

nu schimbări, ci o substanțială 
mărire a numărului formațiilor 
care au un nivel competitiv nu 
numai pe plan național, ci și 
internațional.

Trăgîndu-se cortina peste 
campionat se dă, de fapt, drum 
liber sezonului internațional. In 
timp ce Știința Bacău se gîn- 
dește — nu fără grijă — la du
bla întîlnire din C.C.E. cu deo
sebit de puternica campioană a 
Poloniei, Ruch Chorzow, națio
nala își începe pregătirile pen
tru întîlnirile sezonului de 
toamnă. Antrenorul federal 
Pompiliu Simion și antrenorii 
lotului, Eugen Bartha și Remus 
Drăgănescu, încearcă să-și sur
prindă adversarii și cu ajutorul 
introducerii in formație a jucă
toarelor „gigant". Este vorba de 
Maria Ionescu (Progresul) și 
Cristina Weber-Simion (Confec
ția). Idee bună, în cazul pregă
tirii lor cu mare atenție.

Sezonul international, care 
Incene la 6 noiembrie, ne va 
confirma (sau nu...) aprecierea 
generală că handbalul nostru 
feminin este în creștere valo
rică.

La Băișoara (35 km distanță 
de Cluj-Napoca) s-a desfășurat 
pe un traseu In premieră (7 km 
lungime, cu o diferență de nivel 
de 300 m) ultima etapă a cam
pionatului național de viteză in 
coastă, organizat! de Automobil 
Clubul Român, prin federația de 
specialitate. Iată rezultatele. Gru
pa I : T. Molnar (Agronomia 
Timișoara) pe o mașină „Lada" 
3:55,7, 2. M. Alexandrescu (Poli
tehnica București) „Dacia 1 300", 
3. R. Dumitrescu (Politehnica 
București) „Dacia 1 300" clasa 
națională : 1. M. Alexandrescu 
4:04,5, 2. R. Dumitrescu, 3. Fl.
Hangu (C.S.U. Brașov) ; clasa 
F.I.A. : 1. T. Molnar „Lada", 2. 
Gh. Urdea (C.S.U. Brașov), 3. 
T. Bucătaru (Unirea Tricolor 
București) — ultimii doi la bor
dul unor mașini „Dacia 1 300“ ; 
grupa a Il-a : 1. st. Iancovici 
(I.A. Dacia Pitești) 3:18,7, 2. L. 
Borbely (C.S.U. Brașov) „BMW", 
3. C. Hlebovschl (I.N.M.T. Bucu
rești) „Dacia 1300“; grupa a IV-a:
1. T. Hogea (Politehnica Timi
șoara) „Flat Abarth" 3:31,9, 2. Gh. 
Ana (I.T.A. Argeș) „Renault 12 
Gordini" ; grupa a V-a : 1. N. 
Grigoraș (I.A. Dacia Pitești) 3:17,5,
2. W. Hirschvogel (C.S.M. Reșița) 
„Renault 8 Gordini", 3. V. Ni- 
coară (I.A. Dacia Pitești) ; grupa 
a V-a — clasa națională : 1. N. 
Grigoraș 3:17,3, 2. V. Stanoevlcl 
(I.N.M.T. București), 3. T. Giurgiu
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„.Față-n față cu Viorel Ma
teianu, 
clubului 
înaintea partidei cu S.C. Bacău.
Un Mateianu altfel de cum îl 
știam nu de mult, să zicem cu 
o lună, două mai devreme. Îm
povărat de gînduri, de griji — 
„astăzi dacă nu întrerupem în- 
frîngerile. totul este pierdut", 
ni se confesează, din capul lo
cului, înainte de a lua, împre
ună. startul în acest dialog. Deși 
il simțim iritat, supărat pe ab
solut toată lumea, după cum 
avea s-o mărturisească, inclusiv 
pe noi, ziariștii — „parcă ați 
așteptat aceste eșecuri, în serie, 
ca să declanșați o avalanșă de 
acuzări, la adresa mea, a echi
pei, a unei concepții de joc la 
care, pînă nu de mult, se sub- 
scria în unanimitate" — nu pu
tem ocoli această primă între
bare :

— Cum îți explici, Viorel Ma
teianu. vertiginoasa coborire, a 
echipei, a antrenorului ei. din 
pisc pînă la poalele muntelui? 
Ieri erai solicitat să preiei con
ducerea tehnică a reprezentati
vei, iar azi... ?

— Mai înainte de a vă răs
punde Ia întrebare, aș vrea să 
fac publică o mică satisfacție 
a mea, încercată chiar în a- 
ceastă grea perioadă în care 
mă aflu ; aceea de a fi văzut 
naționala noastră invingind An
glia printr-o prestație care, în 
planul jocului propriu-zis. a 
semănat, întrucîtva, cu „stilul 
F.C. Baia Mare". Mă refer la 
multitudinea paselor, de-a lun- 

la
a... 
au 
și

gul și de-a latul terenului, 
răbdarea de a pregăti și de 
repregăti acțiunile cu care 
fost scoși din sărite pînă 
calmii englezi. Este o consta
tare poate nelalocul ei astăzi, 
•înj eu ,si echipa ne aflăm unde... ne aflărh, dar pe care, 
repet, vă rog să nu o omiteți...

— Nu e simplu deloc de dat 
un răspuns. Sint alitea de spus, 
incit nici nu știu cu ce tre
buie să încep. Cu problemele 
stricte ale jocului ? Cu cele a- 
partinind 
grele și 
de a fi 
atit mai 
Răducanu ?

clubului, destul de 
ele și incă departe 
fost rezolvate ? Cu 

mult discutatul portar

— Cu cine era să-l înlocuiesc? 
Pe Frank il am indisponibil de 
o bună bucată de vreme, el su
ferind o comotie înaintea jocu
lui cu F.C. Olt, pe Windt abia 
l-am legitimat sîmbătă. Și. ia- 
tă-mă, în situația ea Răducanu, 
care, cum spuneam, trei me
ciuri la rînd n-a primit nici un 
gol, să încaseze apoi 9 goluri 
în numai două partide. La Pi
tești și Galați.

— Ne tentează un început cu 
Răducanu. întrucît foarte multi 
pun pe seama lui căderea e- 
chipei. îl acuză, in principal, 
de neseriozitate. împărtășești 
acest punct de vedere ?

— Răducanu n-a fost, de la 
inceput, un neserios. Uitati că. 
de pildă, în meciul cu Dinamo 
el a luat nota 9, că în trei 
partide la rînd, cu Progresul. 
Dinamo și Chimia, n-a primit 
nici un gol... Așa-zisa lui „ne
seriozitate" s-a manifestat după 
aceea, cînd, nemulțumit de fap
tul că cei de la club nu-și

— Și, in continuare. încă 
unul, acasă, cu F.C. Olt, două, 
tot acasă, cu studenții clujeni, 
două la Craiova, trei la Timi
șoara. timp în care, iată. In 
șase partide ai tăi AU MAR
CAT doar două goluri. De unde 
rezultă că nu numai Răducanu 
poartă vina alunecării pe tobo
gan...

Dialog
pe „fază“

cu V. Mateianu
\\\\\\\\\\\\\\^^^

— Este exact ceea ce afirmam 
la început, cauzele degringola
dei fiind mult mai multe : în
cercarea de a aduce modificări 
ideii de joc — întrucît sim
țeam că adversarii s-au cam 
„prins" la intențiile noastre, 
puțini mai „mușcînd" la mome
lile, mici sau mari ; imposibi
litatea de a lucra temeinic, cu 
toți jucătorii în importanta pe
rioadă pregătitoare — deoarece 
nu mai puțin de șase jucători 
aveau, în vară, ca principală 
preocupare examenul de admi
tere la institute de învățămînt 
superior etc., etc...

AZI, IN DIVIZIA ;,A“, PATRU MECIURI-RESTANȚE
Universitatea Craiova, care a 

egalat pe Dinamo in fruntea 
clasamentului, dorește să utili
zeze momentul disputării res
tanței pentru a-și consolida po
ziția. Campioana nu-i va avea 
la dispoziție pe Negrilă, Tilihoi 
și Crișan (cîte două cartonașe 
galbene), moment favorabil uti
lizării unor valoroase rezerve 
precum Purima, Ciupitu. Iri- 
mescu. Politehnica Iași, forma
ție echilibrată și cu bune valori 
în unsprezecele de bază, poate 
da o replică viguroasă pe tere
nul valoroasei partenere.

In fine, la Bacău, unde Chi
tara va reintra in formația de 
începere, gazdele primesc vizita 
unei formații, Politehnica Timi
șoara (unde nu se anunță vreo 
indisponibilitate) care încearcă 
să remonteze terenul pierdut in 
etapa de duminică, acel punct 
în jocul cu Progresul-Vulcan.

-dintre

respectaseră niște promisiuni, 
nu s-a mai pregătit. Știți ce în
seamnă ca Răducanu să nu se 
antreneze cum trebuie doar cî
teva zile ? 4—5 kilograme în 
plus, care-1 fac și mai greoi 
de cum pare, care îi omoară 
reflexele. Și asta, gîndiți-vă, la 
una din rotițele cele mal im
portante în mecanismul echi
pei, în concepția noastră de joc. 
la... ultimul apărător.

— Nu înțelegem, totuși, de 
ce ai așteptat cea de a șasea 
înfrîngere ca să spui „stop 
Răducanu, asa nu se mai poa
te ?“

TOPUL CAMPIONATULUI
Continuăm să prezentăm 

Topul campionatului, care 
are ca bază de alcătuire me
dia notelor obținute de divi
zionarii „A“. Reamintim, în 
acest Top intră jucătorii 
care au la activ cel puțin 
șapte meciuri și au o medie 
de cei puțin 7,00. Dar iată 
cum se prezintă acest top 
după desfășurarea etapei a 
XII-a:

ȘTEFĂNESCU 7,55; Țe- 
gean 7,42; I. Constantinescu 
7,37; Lucescu 7,36; Naghi 
7,33 ; Ariciu 7,28 ; Țălnar 7,27, 
Bogdan 7,20; I. Gabriel 7,16; 
Ciugarin 7,14, Lung și Bu- 
lancea 7,12; CĂMĂTARU și 
Speriatu 7.10: NEGRILĂ, 
CRIȘAN. MORARU, Geol- 
gău, KIein, FI. Marin, Kallo, 
Dinu și Constantin 7,00.

După cum se poate obser
va față de etapa a Xl-a, 
topul are același număr de 
jucători: 23. Totuși au inter
venit unele schimbări:

1. Au ieșit din Top: Un- 
gureanu, Iordache (ambii in-

ȘTIRI...
a PARTIDA JIUL — POLITEH

NICA TIMIȘOARA SE VA DIS
PUTA SIMBAtA. întâlnirea Jiul 
— Politehnica Timișoara, din e- 
tapa a 13-a a Diviziei ,,A“, va a- 

' ' ■ ■ deoarece for- 
susține, 

jocul-retur 
din Cupa

vea loo 
mația 
miercuri 
cu West 
cupelor.

sîmbătă, 
timișoreană 

5 noiembrie, 
Ham United

TREILEA• duminica, al 
CUPLAJ INTERBUCUREȘTEAN 
se va desfășura, pe stadionul 
,,23 August", după următorul pro
gram : ora 14 : Steaua — Pro
gresul Vulcan ; ora ÎS : Sportul 
studențesc — Dinamo.

• INTRE 3 ȘI 5 NOIEMBRIE — 
CONVOCAREA LOTURILOR A 
ȘI DE TINERET. Loturile A șl de 
tineret vor fi convocate la Bucu
rești Intre 3 șl S noiembrie. 
Pentru ziua de S noiembrie este 
proiectat un meci al celor două 
loturi.

a URMĂTOAREI,E ETAPE ALE 
„CUPEI ROMÂNIEI". Populara 
competiție „Cupa României" pro
gramează, în actualul sezon, încă 
trei etape : 
participarea 
și, la 3 și 
vor evolua

la 13 noiembrie (cu 
actualelor calificate) 

10 decembrie, cînd 
și divizionarele „A".

Șiternaționali ,,A“), Petcu 
Dumitriu IV.

2. Au intrat în Top: 
Constantinescu (beneficiar 
clauzei Topului), Crișan, FI. 
Marin și KIein.

3. Raportul internaționali
lor „A“ (trecuți cu majuscu
le) și tineret (trecuți cu li
tere mai negre) este acum 
de 5—3 în favoarea primilor.

Iată mediile celorlalți in
ternaționali:

Lotul „A*: Iordache, Un- 
gureanu. Bălăci și Sameș 
6,90; Păltinișan 6,80; Dumi
tru 6,71; Țicleanu și Iordă- 
nescu 6,70; Beldeanu 6,57; 
Munteanu II 6,50; Ad. Iones
cu și M. Răducanu 6,44; A. 
Nicolae 6,30.

Lotul de tineret: C. Solo
mon 6,72; I. Mureșan 6,66; 
Gabor 6,50; Suciu 6,40; Red- 
nic 6,33; Bozeșan 6,28; 
Nicolae 6,25; Nițu și 
Zamfir 6,00; Terheș 5,90; FI. 
Pop și Vlad 5,66; Mărginean 
5,50.

I. 
al

T. 
D.

ȘTIRI... ȘTIRI...
O REPROGRAMAREA UNOR 

JOCURI DIN DIVIZIA „C“ ȘI CAM
PIONATUL DE JUNIORI. Parti
dele din Divizia „C“ și campiona
tele republicane de juniori I și II 
care trebuiau să se dispute du
minică 26 octombrie, au fost re- 
programate. Astfel, jocurile din 
Divizia „C“ și campionatul de ju
niori n vor avea ca dată de 
disputare 7 decembrie. în ziua de 
23 noiembrie vor avea Ioc meciu
rile din seriile 3, 4, 5 șl 
campionatului de juniori 
cele din seriile 1, 2, 6 și 
aceeași competiție au fost

8 ale 
I, lai
7 din 
repro-

• ȘI DV. PUTEȚI CÎȘTIGA I 
Participantele Alexandrina Buta- 
Uu și Ildiko Baricz, ambele din 
București, au ciștigat CÎTE UN 
AUTOTURISM „r. "—
categoria I a tragerii obișnuite 
Loto din 17 octombrie 1980, 7
bilete achitate tn cotă de 25 la 
sută. La aceeași tragere, în ca
drul categoriei a Il-a s-au omo
logat 10 ciștiguri, dintre care unul 
„întreg" de 29.288 lei șl nouă 
„sferturi", respectiv a cîte 7.322 
lei Becare. Fără a mai menționa 
valorile și numărul cîștigurilor 
de la celelalte categorii, avem o

,Dacia 1 300" Ia

pe

— Prin... etc. ce trebuie să 
Înțelegem ?

— Destul de multe Iucruri- 
frină în activitatea echipei, pe 
care n-aș fi vrut să le mai în
șir. Dar, dacă insistați, hai să 
spun că de trei ani de zile 
sînt nevoit să fac față doar cu 
13 jucători dificilelor probleme 
ivite pe lungul traseu al cam
pionatului, 
dentări, la 
sportivă, la 
tre jucători 
trece cheful_ _________ ____
sta bine, un timp, pe banca re
zervelor. O bancă, care. Ia noi. 
cum_ vă spun, este... aproape 
goală. Abia acum, cînd condu
cerea clubului s-a lovit și ea. 
pentru prima oară, de mari 
necazuri, s-a definitivat o listă 
care cuprinde 12 nume de ju
cători, din zone apropiate ora
șului Baia Mare, ce vor fi în
corporate lotului nostru. Pe 5—6 
dintre ei îi vom aduce curînd, 
în cîteva zile, pe restul — după 
1 ianuarie ’81. Știți dv. cum 
este : cînd Ia pregătiri numărul 
jucătorilor crește, scad 
mofturile...

Primul campionat de fotbal 
al țării programează astăzi pa
tru meciuri-restanțe, jocuri a- 
minate din etapa a VII-a.

Toate cele patru partide au 
elementele lor de interes. Să 
începem cu întîlnirea de 
București, de pe stadionul 
Steaua. întrecerile dintre for- 
mația-gazdă și cea de la Pitești 
au fost interesante, echilibrată, 
s-au încheiat cu rezultate care 
au contrazis adeseori „calculele 
hîrtiei". Steaua a repurtat 
torii la Pitești, F.C. Argeș are 
și ea în palmares succese 
stadionul din bd. Ghencea. 
tualmente, unsprezecele militar 
se află într-o susținută ofensi
vă de reintrare in plutonul 
fruntaș, argeșenii luptă să ră- 
mînă pe pozițiile avansate ale 
clasamentului. In ambele tabe
re se anunță probabil reintrări: 
Ia Steaua A. Ionescu și Stoica, 
la piteșteni Bărbuiescu și Ba
dea. Toți patru au efectuat sus
pendările dictate pentru diver
se motive.

La Slatina, F.C. Olt primeș
te vizita dinamoviștiior bucu- 
reșteni. Gazdele, aflate într-o 
poziție deloc comodă în clasa
ment (dar avînd, în continuare, 
un bun program: trei jocuri 
consecutive pe teren propriu) 
var încerca să se impună în fa
ța fruntașei clasamentului. A- 
ceasta din urmă vine însă după 

’înfrîngerea de la Pitești și va 
lupta spre a evita un nou eșec. 
Gazdele nu vor putea să-l fo
losească pe P. Petre care a a- 
cumulat două cartonașe galbe
ne. Dinamo anunță unsprezece
le aliniat în etapa trecută.

la

vic-
pe 

Ac-

Iată, deci, că fiecare........ ..
aceste patru restanțe prezintă 
motive de atracție. * .1..._
partidelor de astăzi, clasamen
tul se prezintă astfel:

înaintea

CLASAMENT
1. DINAMO 11 8 0 3 21- 7 16
2. Univ. Craiova 10 8 0 2 17- 8 16
3. Corvinul 12 7 1 4 26-16 15
4. F.C M. Brașov 12 6 3 3 15-12 15
5. F.C. Argeș 11 6 1 4 21-11 13
6. A.S.A. Tg. Mureș 12 5 2 5 19-22 12
7. Chimia 12 5 2 5 15-22 12
8. Sportul studențesc 12 5 1 6 16-15 11
9. ,,U" Cluj-Napoca 12 5 1 6 13-14 11

10. Politehnica lași 10 5 0 5 18-15 10
11. Steaua 10 4 2 4 14-11 10
12. „Poli" Tim. 10 4 2 4 9- 9 10
13. Progresul Vulcan 12 4 2 6 18-24 10
14. Jiul 12 4 1 7 16-18 9
15. F.C. Baia Mare 12 4 1 7 14-20 9
16. S.C. Bacâu 11 4 1 6 14-23 9
17. F.C. Olt 11 3 2 6 8-17 8
18. F.C.M. Galați 12 4 0 8 15-25 8

UN FOTBALIST MEREU EXEMPLAR

cercarea 
de idee 
reai ?

Mă refer la acci- 
ieșiri din formă 

nazurile unora din- 
cărora, pentru a le 
de vedetisme, le-ar

simțitor

Vorbind adineauri 
de a inova în 
de joc, la ce te refe-

de în- 
materie

niște scheme care mă— La ... _____  ___ ____
frămintă de mult. Revenirea la 
„stilul vechi F.C. Baia Mare" 
este de conjunctură. Cum scap 
de necazuri, și sper ca aceasta 
să se intimple curînd, voi re
lua, cu o și mai mare indir- 
jire. „experimentele..."

„Numai cine nu perseverează 
nu reușește în ceea ce își pro
pune", a încheiat Viorel Mate
ianu, zorit și de ora înain
tată. Cu puțin mai devreme 
de... primul fluier al arbitrului 
In partida cu S. C. Bacău.

Gheorghe NICOLAESCU

ȘTIRI...
gramate pentru data de 7 de
cembrie.
• ETAPA INTERMEDIARA IN 

DIVIZIA „C“ — SERIA A V-A. 
Cum am mai anunțat, astăzi vor 
avea loc jocurile etapei interme
diare din Divizia ,,C“ — seria * 
V-a. Partidele vor începe 
ora 15.
• AZI IN DIVIZIA „B«. 

cadrul seriei a II-a a Diviziei 
„B“ astăzi se va disputa pe Sta
dionul Republicii, de la ora 14, 
partida Luceafărul București — 
Șoimii Sibiu. Meciul va B condus 
de I. Pop (București).

a 
la

în

un

dar a

impre-
Practic,

Simionaș. 
ani.

300 
în

handicap: a fost — 
și este — un „ju
cător de provin
cie". care „vede" 
mai greu (iar îna
inte vedea și mai 

lot te
rnare, 

de

dublaj, la contre, 
la lovituri libere 
pentru echipa sa 
și împotriva ei — 
lucrind cu o acu- 
rateță și cu o e- 
xactitate 
sionante. 
nu cred să fi gre
șit vreo minge în 
tot meciul. Nu a 
făcut lucruri ex
traordinare — în
tr-o partidă, repet, 
comună — 
fost perfect.

Ca și în atîtea 
alte — multe — 
meciuri, „doxa- 
rul" Politehnicii 
Și-a îndeplinit cu 
pregnantă inteli
gență de joc sarci
nile 
care-i 
„11 “-le ieșean.

Autorul 
rînduri 
sește că 
Simionaș 
scris (au 
alții) cam 
acum 5 ani, și a- 
cum 3 ani, pentru 
simplul motiv că 
subiectul a fost a- 
celași și acum 5 
ani, și acum 3 ani. 
Despre acest jucă
tor foarte dotat, cu 
mari calități teh
nice și de luptă, 
aproape că ajun
sese o banalitate 
să spui și să scrii 
că a jucat bine și 
foarte bine, pentru 
că așa îl știau — 
și-1 știu — cu to
ții. Un fotbalist 
foarte bun, cu in
vidiate calități, 
dar cu un singur

greu) un 
prezentativ 
Colegul său 
echipă si de linie 
Romilă (și el
fotbalist foarte 
bun) a avut șansa 
lui, pentru că era 
foarte bătăios și 
naționala a avut 
la un moment dat 
nevoie de un „pis
ton" care să nu o- 
bosească 90 de mi
nute, și să 
toată echipa 
el.

Inginerul 
list Simionaș 
avut însă o 
asemănătoare 
fotbal — spre 
rerea lui de 
și a multora 
l-au apreciat 
apreciază — rămî- 
nînd un excelent 
jucător de club. 
Ceea ce nu e to
tul, dar înseamnă 
foarte mult...

Ne dăm seama 
că rîndurile aces
tea au aerul unui 
omagiu și nu ne 
sfiim să recunoaș
tem că pînă la ur
mă asta și 
un omagiu 
Simionaș. 
exemplarul 
onaș < 
mereu, 
dăruire 
reușită 
tîi...
Marius

tragă 
după

de
Divizia

Vasile
30 de .
Peste 

meciuri ' 
A.

L-am 
duminică 
meci de 
mediu, 
rul nu era în cea 
mai bună condiție, 
propria-i echipă 
nu a jucat ca în 
zilele sale foarte 
bune, a atacat tot 
timpul, din păca
te și mult orbește, 
iar în acest con
text lumina în 
plus a evoluției 
ieșeanului Simio
naș a oferit relie
ful frapant pe ca
re ți-1 dă contras
tul... Și Vigu, și 
Anton, și Fazekaș, 
au jucat bine, dar 
Simionaș ne-a 
tras atenția 
tru că era 
tot unde era faza 
mai caldă — la 
șarjele de atac, la

revăzut 
într-un 
calibru 

Adversa-

a- 
pen- 
peste

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
nouă probă elocventă a avanta
jelor acestui' tradițional șl atrac
tiv sistem de joc, la care perse
verența și inspirația participan- 
ților sînt răsplătite cu regulari
tate. Ultima tragere Loto din 
această lună, care va avea loc 
vineri 31 octombrie, va aduce, 
desigur, noi și mari satisfacții. 
Vreți să vă numărați șl dv. 
printre cîștigători 7 Agențiile 
Loto-Pronosport vă mal stau la 
dispoziție ASTAZI șl MÎINE pen
tru a juca numerele preferate 1

imporfente 
revin în

acestor 
mărturi- 

despre 
a mai 

scris și 
la fel și

texti- 
n-a 

șansă 
în 

pâ
rău 

care 
și-l

care 
cu 

! CU 
in

sînt : 
pentru 
Pentru 
Simi- 
luptă 

aceeași 
aceeași 

linia în

POPESCU

a 1.155 lei; categoria 3 (9 rezul
tate) 1669 variante a 209 lei

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
PRONOEXPRES de astăzi, 29 
octombrie 1980, se televizează 
tn direct în jurul orei 15,45 tn 
pauza transmisiei de fotbal.

• CÎȘTIGURILE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
26 OCTOMBRIE 1980 : Catego
ria 1 (11 rezultate) 1 variantă 
100% a 17.171 lei și 47 varian
te 25% a 4.293 lei; categoria 
2 (10 rezultate) 201,75 variante

SECRETUL ESTE MIC : 
CIȘTIGUL ESTE MARE

LOZ PLIC



Atac grivifean, ieri in meciul disputat in Parcul copilului.
Foto : Dragoș NEAGU

Ieri, in meci internațional de rugby
BB6M—MWTTlT OMTM—1■ 1111 IT ■■ I I

B.C. GRIVIȚA ROȘIE (juniori)-
COLFE’S SCHOOL LONDRA 32 0
înscrisă în aria contactelor 

tot mal strînse dintre rugbyul 
românesc șl cel britanic, vizita 
tinerei formații londoneze Col- 
fe’s School a avut drept mo
ment inițial partida susținută 
ieri în compania juniorilor de 
Ia R.C. Grivița Roșie. Și, vrînd 
parcă să calce pe urmele tri
colorilor, „speranțele" din Par
cul copilului s-au impus tot 
mal clar, pe măsura scurgerii 
timpului, în fața oaspeților. 
Scorul final de 32—0 (10—0) a 
fost înscris prin nu mai puțin 
de șapte eseuri — Bratu 2, 
Nistor, B. Morariu, Manolache, 
Cojocaru, Onuțiu —, două din
tre ele transformate de pri
mul jucător citat. Am insistat

In turneul de șah de la Buenos Aires

LARSEN — KARPOV, REMIZĂ
BUENOS AIRES, 28 (Ager

pres). — Partida centrală din 
runda a opta a turneului inter
national de șah de la Buenos 
Aires s-a disputat între marii 
maeștri Bent Larsen și Anatoli 
Karpov și s-a încheiat remiză 
la mutarea a 24-a. Liubojevici 
l-a învins pe Panno, Andersson

SCHIUL DE AUR- A FOST DECERNAT 
ACEST AN SPORTIVEI HANNI WENZEL

rz

ÎN
Tradiționalul trofeu „Schiul de

aur“ a fost decernat In acest an 
cunoscutei schioare Hannl Wenzel 
(Liechtenstein), dublă campioană 
olimpică la Jocurile de la Lake 
Placid. Dintre cel 61 de ziariști 
de specialitate consultați, 30 și-au

asupra acestui aspect, deoarece 
rugbyștii bucureșteni au arătat 
o remarcabilă preocupare pen
tru jocul deschis, pentru com
binații la mînă.

Formația noastră a fost al
cătuită "dini: Morariu — Savu, 
Vătafu, Nistor, Cojocaru (Mir- 
cioiu), — Manolache, Căplescu 
— Onuțiu, Mazere (Negrescu), 
Niță — Graur, Dinescu — Mi
hai, Bratu, Marcu. A arbitrat 
Al. Pavlovici.

în următoarele întîlniri, Col- 
fe's School va juca cu C.S.Ș. 
Locomotiva București (joi, sta
dionul Parcul copilului, de la 
ora 14,30) și cu C.S.Ș. Triumf 
București (sîmbătă, același sta
dion, de la ora 14). (G. R.) 

a remizat cu Balașov, iar cele
lalte partide s-au întrerupt.

Lider al clasamentului se 
menține Larsen (Danemarca), 
cu 7 p, urmat de Liubojevici 
(Iugoslavia) 5'h p, Timman (O- 
landa) — 4'/2 p (1), Andersson 
(Suedia) și Karpov (U.R.S.S.) — 
cite 4*/2 p etc.

dat votul pentru Hanni Wenzel. 
Pe locurile următoare au fost 
clasați suedezul Ingemar Sten- 
mark șl austriaca Annemarle 
Proell-Moser. Festivitatea 'de 
premiere a avut loc la Basel.

Intr-o partidă amicală de volei

DINAMO BUCUREȘTI - SPORT CLUB LEIPZIG: 3-0
în sala Dinamo din Capitală 

s-au întîlnit marți, într-o par
tidă amicală, echipele masculi
ne de volei ale clubului gazdă 
șl Sport Club Leipzig din su- 
per-liga (de patru echipe) a 
campionatului R.D.G. Șl cu a- 
cest prilej, formația dinamo- 
vistă, proaspăta campioană a 
țării, a făcut dovada unor ca
lități tehnico-tactice remarca
bile, oferind celor prezent! un 
spectacol agreabil, la reușita 
căruia și-au adus din plin con
tribuția toți jucătorii folosiți. 
S-au remarcat, totuși, Oros. cu 
pase pe cit de spectaculoase, pe 
atît de utile, Tutovan, cu ser
viciile sale extrem de puternice 
și de precise, și Păușescu, a- 
proape imbatabil în linia a 
Ii-a. Oaspeții, cu o echipă 
foarte tînără, s-au străduit să 
fie la înălțimea valoroșilor lor 
parteneri de întrecere, dar, de Mihai) VESA

Azi, la Berna, in preliminariile C. M.

ELVEȚIA — NORVEGIA, UN MECI 
ÎN ATENȚIA GRUPEI A 4-a

Astă seară, pe stadionul 
„Wankdorf" din Berna, se în- 
tilnesc reprezentativele Elveției 
și Norvegiei, în cadrul prelimi
nariilor C.M. de fotbal (grupa 
a 4-a). Desigur, meciul prezintă 
interes și pentru fotbalul româ
nesc, deoarece din această gru
pă face parte și selecționata 
României (alături de Anglia și 
Ungaria).

„Pe noi — spunea antrenorul 
echipei Elveției, Leo Walker, 
unui corespondent ale Agenției 
„Sport Information Zurich" — 
nu ne interesează decit victoria: 
în meciul cu Norvegia, cu atit 
mai mult cu cit, după cum se 
știe, reprezentativa României a 
obținut pe teren propriu două 
puncte de aur in partida cu 
Anglia. Orice punct pierdut pe 
teren propria poate fi, deci, 
considerat un eșec in cursa 
pentru calificare".

MENOTTI ESTE
BUENOS AIRES, 28 (Agerpres). 

într-un interviu acordat agenției 
EFE, antrenorul echipei de fot
bal al Argentinei, Luls Menottl, 
a declarat că nu este încă sa
tisfăcut de randamentul formați
ei, deși aceasta în decurs de 10 
zile a obținut trei victorii In 
meciurile amicale susținute la 
Buenos Aires, cu Bulgaria (2—0), 

ocamdată. exprimarea lor în joc 
nu a pus nici un moment sub 
semnul întrebării numele câș
tigătorului — Dinamo Bucu
rești. Scor final, Dinamo — 
S. C. Leipzig : 3—0 (8, 7, 9), 
după numai 53 de minute de 
joc.

Arbitrii N.Găleșanu și N. Io- 
nescu au condus bine un joc 
care nu le-a pus probleme, 
de-o parte și de alta a fileu- 
lui aliniindu-se următoarele e- 
chipe : SPORT CLUB LEIP
ZIG — Kertzscher. Achtelik 
(Weiss), Purps, Wagner (Hot- 
mann), Mesche, Kiel ; DINA
MO — Oros, Dumănoiu, Pău
șescu, Vrîncuț (Zamfir), Tu
tovan, Gîrleanu (Gizdavu).

Astăzi, de la ora 18. în a- 
ceeași sală — prima partidă 
revanșă.

Cele două selecționate s-au 
întîlnit in urmă cu 3 ani, in 
cadrul preliminariilor C.M., tot 
la Berna, cînd elvețienii au cîș- 
tigat cu 1—0. Dar se pare că 
de atunci norvegienii și-au în
tărit echipa, în timp ce selec
ționata Elveției, în „epoca" an
trenorului Walker a obținut re
zultate contradictorii, dintre 
care amintim pe cele cu Italia 
(0—2), Cehoslovacia (2—0), Gre
cia (2—0), Irlanda (0—2), Dane
marca (1—1) și R.F.G. (2—3). 
Bilanțul jocurilor cu Norvegia 
este favorabil nordicilor, care 
din cele 8 întîlniri susținute pî- 
nă acum cu Elveția au cîștigat 
4, au fost învinși de 3 ori, și 
una s-a terminat la egalitate.

în partida de astă seară, gaz
dele vor alinia — după spusele 
lui Walker — pe jucătorii cei 
mai buni, din care lipsesc insă 
atacanții Ponte și Sulser, care

NEMULȚUMIT
Polonia (2—1) șl Cehoslovacia 
(1—0). După Menottl, principala 
carență a echipei ar fi incapa
citatea relativă de a folosi șl 
arma contraatacului. „Este o mal 
veche problemă a noastră, a 
spus Menottl. Ar fi trebuit să 
luăm exemplu de Ia belgieni șl 
vest-germani, care fac eficient 
jocul echipei lor prin contraatac". 
Cel mai bun compartiment a! 
campionilor mondiali este în mo
mentul de față linia de mijloc, 
cu cele două vedete, Maradona 
și Gallego. „Apărarea se cam cla
tină etnd atacurile adverse sint 
prea Iuți șl linia de atac nu are 
tncă suficientă coeziune”, a adă
ugat antrenorul argentinian.

CAMPIONATUL

EUROPEAN

DE GIMNASTICĂ 

RITMICĂ
AMSTERDAM, 28 (Agerpres). 

— Campionatul european da 
gimnastică ritmică modernă s-a 
încheiat la Amsterdam cu vic
toria sportivei bulgare Iliana 
Raeva — 38,95 puncte, urmată 
de compatrioata sa Iulia Igna
tova — 38,60 puncte și Inessa 
Lisovskaia (U.R.S.S.) — 38,25
puncte.

în clasamentul general po 
echipe, pe primul loc s-a situat 
Bulgaria, urmată de U.R.S.S^ 
Cehoslovacia, Ungaria, R. D.' 
Germană și Polonia.

nu se încadrează în formula 
de joc. în schimb, vor evolua 
Barberis de Ia Monaco și Bo- 
tteron de la F.C. Koln, care vor 
putea ajuta cele două noi vîr- 
furi de atac, Schonenberger 
(Young Boys) și Elsener (F.C.’ 
Ziirich). „Dacă atacul va func
ționa bine, nu am nici o grijă", 
a spus Walker.

Norvegienii au sosit luni sea
ra la Berna și vor alinia 10 
jucători care au evoluat și în 
meciul cu România, la Oslo. La 
aceștia se adaugă Albertsen 
(F.C. Den Haag), dar „coach“-ul 
Roste Fossen regretă că nu-1 
poate folosi și pe Arne Larsen- 
Oekland (de la Bayer Leverku
sen), accidentat. Dar, cum a de
clarat Fossen — „dacă vom ju
ca la fel de bine ca și la Oslo, 
în meciul cu România, putem 
spera la un scor egal".

PAUL BETSCHART
„Sport Information Zurich"

REUNIUNE A SOCCERULUI

ENGLEZ
LONDRA, 28 (Agerpres). — o 

importantă reuniune a factorilor 
de răspundere din fotbalul en
glez se desfășoară în aceste zile 
la Birmingham, avînd înscrise pe 
ordinea de zi probleme legate de 
scăderea numărului de specta
tori, transferul jucătorilor, vio
lența crescîndă pe stadioane șl 
în afara lor, transmiterea meciu
rilor din campionat la televiziu
ne etc. Se preconizează măsuri 
pentru redresarea fotbalului bri
tanic sub toate aspectele.

★

Federațiile de fotbal din An
glia șl Argentina au căzut de 
acord pentru disputarea unul 
meci amical între selecționatele 
celor două țări, meci ce va avea 
loc, probabil, la 20 decembrie la 
Buenos Aires.

REVELAȚIA KRÎLATSKOE
VLADIMIR PARFENOVICI, 

DE LA
într-o anchetă care iși propu

nea să desemneze vedeta nu
mărul 1 a întrecerilor olimpice 
de la Krilatskoe — caiac-canoe 
și canotaj —, ziariștii de spe
cialitate s-au oprit asupra 
caiacistului sovietic Vladimir 
Parfenovici, învingător în trei 
probe — simplu 500 m, dublu 
500 și 1 000 m. la ultimele două 
alături de partenerul său Ser- 
ghei Ciuhrai. Trei victorii în 
trei starturi, un randament de 
100%, iată o performanță rară 
în istoria olimpică a sportului 
padelei și pagaei, care îl așează 
pe Parfenovici între figurile le
gendare ale disciplinei, alături, 
să spunem, de suedezul Gerd 
Frcdriksson, încoronat de șase 
ori. la patru ediții ale J.O. 
(1948—1960). Și. mai in glumă, 
mai în serios, nu puțini au fost 
cei care au afirmat că sovieti
cul ar fi putut cîștiga și o a 
patra probă, caiacul de simplu 
pe distanta de 1 000 m. Dacă ar 
fi luat startul...

Afirmația se bazează pe im
presia deosebită produsă de cel 
mai bun caiacist al momentu
lui. pe ușurința cu care barca 
condusă de Parfenovici s-a de
tașat de fiecare dată de adver
sari. chiar din startul finalelor. 
Socotit un fenomen al caiacu
lui. Parfenovici a confirmat, 
dealtfel, pronosticuri unanime.

care s-au născut 
în vara lui 1979, la 
Duisburg, la cam
pionatele mondiale, 
cînd cîștigașe fără 
drept de apel ti
tlurile la caiac 
simplu 500 m și 
dublu 500 m. Și 
abia peste patru 
luni, în decembrie, 
avea să împlineas
că 20 de ani...

A apărut in a-
rena internațională la 18 ani, 
în 1977, la campionatele mon-
diale de la Pancearevo. S-a
clasat pe locul patru în fi-
nala de simplu 500 m —
cîștigată de Vasile Dîba —
după ce, cu puține săptămîni
inainte, cîștigașe. surprinzător, 
titlul unional pe această distan
tă devenind titular pentru 
C.M. în 1978. Ia Ada Ciganlija 
Dîba cîștigă din nou titlul 
mondial, dar Parfenovici este 
deja al doilea, anunțîndu-1 pe 
camoionul de mîine. în afara 
experienței avea toate atuuri- 
le : înalt (1.91 m) și voinic (85 
kg), cu brațe lungi, cu calități 
fizice uimitoare. în care punc
tul forte îl constituie viteza ex
plozivă Parfenovici este tipul 
ideal al „sprinterului pe apă". 
La Duisburg se prezintă neîn
vins de-a lungul sezonului 1979, 
iar victoria scontată de la sim-

piu este dublată de cea obți
nută alături de Ciuhrai, după 
mai puțin de o oră. Al. Silaev, 
antrenorul coordonator al echi
pei sovietice, a sacrificat cuplul 
tradițional, Ciuhrai — Tainikov 
(de mare renume), mizînd pe 
potențialul ieșit din comun al 
lui Parfenovici. Cu un aseme
nea ..motor", titlul la dublu a 
venit aproape de la sine...

Acesta a fost primul pas al 
valorificării mai depline a ca
pacității ieșite din comun a 
noii vedete. Următorul a fost 
făcut la Olimpiadă, unde a a- 
părut și a treia probă, „mia". 
Pînă la începutul acestui an 
Parfenovici — student al Insti
tutului de Cultură Fizică și 
Sport din Minsk — nu trăsese 
nici o cursă de l 000 m !...

Vladimir MORARU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In turneul femi

nin de la Praga, echipa Spartak 
Moscova a învins cu 94—79 (54— 
34) formația Lokomotiv Kosice.

HANDBAL O Echipa feminină 
a U.R.S.S., aflată în turneu în
R. F. Germania, a jucat la Ben
dorf cu o selecționată locală, pe 
care a învins-o cu 26—15 (17—4).

HOCHEI • După 12 etape, în 
campionatul U.R.S.S. continuă să 
conducă echipa Spartak Moscova
— 22 p, urmată de formațiile 
Ț.S.K.A. Moscova 20 p șl Dina
mo Moscova 17 p. Rezultate în
registrate în etapa a 12-a : Spar
tak Moscova — Salavat Ufa 7—2; 
Ț.S.K.A. — Aripile Sovietelor 
Moscova 6—1; Himik Voskresensk
— Torpedo Gorki 1—2 ; S.K.A. 
Leningrad — Dinamo Moscova 
3—7 ; Dinamo Riga — Dinamo 
Minsk 6—0. t

MOTO • Concursul pentru cla
sa 500 cmc, desfășurat pe cir
cuitul de la Brands Hatch (An
glia) a fost cîștigat de america
nul Randy Mamola (.,Suzuki“). 
Pe locurile următoare s-au situ
at neozeelandezul Crosby și en
glezul Wood.

PENTATLON • Proba de călă
rie din cadrul concursului de 
pentatlon modern de la Cairo a 
revenit snortivului italian Prospe
ri, cu 1 060 p. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Nabil Ibrahim 
(Republica Arabă Egipt) — 1040 p 
și Ulmann (Austria) — 1020 p.

POLO o La Dubrovnik (Iugo
slavia), în ultima zi a turneului 
preliminar pentru „Cupa campio
nilor europeni" : Dubrovnik —
S. K.K. Stockholm 14—2, ATSE 
Viena — Gând (Belgia) 6—4. Cla
sate pe primele două locuri, e- 
chipele Dubrovnik și S.K.K,

Stockholm s-au calificat pentru 
grupele semifinale ale competi
ției.

POPICE • Turneul „Cupa Wer
ner Seelenbinder", desfășurat la 
Sangerhausen (R.D.G.) a fost 
cîștigat (la toate probele), da 
către reprezentahții țării gazde : 
G. Machur 1021 pd — la indi
vidual masculin, Renate Brauer 
469 pd — la individual femei șl 
J. Westenhoff — Edda Schumann 
1 454 pd — la perechi mixte. 
Sportivii români Elena Andreescu 
și Gheorghe Silvestru au reali
zat 436 pd și, respectiv, 959 pd 
ocupînd locurile 6 la individual, 
fiind primii dintre concurențli 
străini, iar la perechi ei au 
punctat 1 324, clasîndu-se pe la
cul 9.

SCRIMA • Competiția feminină 
de floretă de la Basel a fost cîș- 
tigată de scrimera vest-germană 
Brigit Besser, urmată de Simona 
McIntosh (Anglia) și Carln de 
Brie (Olanda). Pe echipe, victo
ria a revenit formației Olandei.

TENIS • în primele partide ale 
turneului de la Paris : Cox — 
Fritz 4—6, 6—0, 6—3 ; Mir — Vat- 
tuone 5—7, 7—6, 6—3 ; Caujolle
— Vizcaino 6—2, 7—6 ; Bertolucci
— Drysdale 6—2, 6—3 ; Portes — 
Leconte 6—3, 6—3. • în turneul 
de la Kdln, jucătorul american 
Nick Saviano l-a întrecut cu 6—1, 
6—3 pe iugoslavul Zellko Franu- 
lovicl, !ar Russell Simpson (Noua 
Zeelandă) a dispus cu 6—3, 6—4 
de Gianni Oclepo (Italia).

TENIS DE MASA La Sofia, 
In meci pentru „Cupa cupelor* 
echipa locală Levski Spartak i 
întrecut cu 5—2 formația vest- 
germană Oberhausen.
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