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Comitetului 
al CC. al

Executiv a

L Marți, * noiembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nicolae 
ICeaușescu, secretar general al 
’Partidului Comunist Român, a 
avut loe ședința 
Politie Executiv 
P.C.R.

Comitetul Politie 
analizat stadiul Îndeplinirii pia
nului Ia producția industriali 
pe luna octombrie 1980. Au fort 
apreciate rezultatele pozitive 
obținute in realizarea produc
ției nete și a producției marfă, 
precum și a planului de inves
tiții, rezultate care oglindesc 
forța economiei noastre socia
liste, justețea politicii partidu
lui și statului de dezvoltare 
economico-socială a patriei, ho
tar ir ca cu care toți oamenii 
muncii transpun in viață pre
vederile planului de stat, Pro
gramul de edificare a societăți! 
socialiste multilateral dezvol
tate.

Totodată, au fost evidențiate 
o serie de rămineri în urmă 
mai ales in ce privește activi
tatea în domeniul construcției- 
montaj, a respectării termene
lor de intrare in producție a 
unor capacități, precum și in 
domeniul exportului. Comitetul 
Politic Executiv a indicat gu
vernului, ministerelor să ia cele 
mai ferme măsuri pentru recu
perarea tuturor răminerilor in 
urmă și mobilizarea forțelor ta 
vederea îndeplinirii integrale, 
. i toți indicatorii, a planului 
producției industriale pe lunile 
noiembrie și decembrie, pe în
tregul an 1980. în centrul aten
ției trebuie să stea în conti
nuare realizarea producției fi
zice și a producției marfa și 
terminarea grabnică a investi
țiilor planificate pentru acest 
an. Este necesar să se acționeze 
cu toată energia pentru reali
zarea la timp a prevederilor 
stabilite in domeniul aprovizio
nării tehnico-materiale, pentru 
asigurarea desfășurării în cele 
mai bune condiții a activității 
de producție. O sarcină esen
țială este realizarea planului 
Ia export atît în țările socia
liste, cit și pe devize libere. 
Comenzile de care dispun ma
joritatea ministerelor 
realizarea programului 
— hotăritor este acum 
sificarea eforturilor în 
întreprinderile pentru 
zarea producției în volum și la 
nivel calitativ corespunzător.

în scopul îndeplinirii tuturor 
acestor sarcini importante, Co
mitetul Politic Executiv a indi
cat ca ministerele, organele de 
partid și de stat să-și con
centreze eforturile jos, în cen
trale și întreprinderi, să ac
ționeze direct in unitățile eco
nomice pentru soluționarea o-

asigură 
stabilit 
intens- 

toate 
reali-

MECIUL DE ANTRENAMENT AL LOTURILOR DE FOTBAL
Echipa „A“ Echipa de tineret 5-5 (2-2)

Reunirea loturilor „A" și de 
tineret de fotbal s-a încheiat 
ieri, printr-un joc-școală. A 
fost un meci viu, disputat cu 
ardoare (de „vină" era și... fri
gul, care împingea la neconteni

Aspect de la jocul-școală dintre Lotul „A“ și de tineret, disputat, 
ințr-un decor hivemal, ieri dimineață pe unul din terenurile 
complexului „23 August* : Munteanu II inceracă să^l depășească 
pe reșițeanul Iovan Foto : Dragoș NEAGU

tă alergare) și încheiat în favoa
rea celor din prima reprezentati
vă cu scorul de 5—3 (2—2) Com- 
ponenții Ioturilor au trebuit să 
facă față și dificultăților ridi
cate de teren, acoperit cu ză- 
padă. dar au dovedit cu 
multă dispoziție de joc și 
biție.

In prima repriză s-au

toții 
am-

pre-

perativă a tuturor problemelor 
de care depinde realizarea 
planului ta cele mai bune con- 
dițiuni. Comitetul Politic E- 
xecutiv cheamă organizațiile do 
partid.

sarcina 
forțelor 

termi-

partid, consiliile oamenilor 
muncii, comuniștii, pe toți cel 
ce lucrează ta industrie să facă 
total intr-un înalt spirit de ab
negație și patriotism, pentru a 
asigura încheierea cu succes a 
planului pe acest an șl a În
tregului cincinal.

Comitetul Politic Executiv a 
trasat, de asemenea, 
concentrării tuturor 
din agricultură ipentru 
narea in citeva zile a recoltării 
culturilor de toamnă, și, in pri
mul rind, a porumbului, pen
tru transportarea și depozitarea 
producției astfel incit să nu se 
irosească nimic, pentru preda
rea grabnică a produselor pre
văzute pentru fondul central 
in vederea asigurării bunei a- 
pr o vizionări a populației și sa
tisfacerii celorlalte cerințe ale 
economiei naționale. S-a indi
cat, de asemenea, ca Minis
terul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, consiliile populare, 
toate organele de partid și or
ganele agricole să ia cele mai 
hotărite măsuri pentru termi
narea, in cursul acestei luni, a 
arăturilor adinei de toamnă pe 
întreaga suprafață agricolă pla
nificată, în vederea asigurării 
unor recolte sporite în anul 
viitor.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca in această perioadă 
să se asigure o maximă mobi
lizare a tuturor forțelor din 
agricultură, a întregii forțe de 
muncă de Ia sate și a tuturor 
mijloacelor materiale de care 
dispunem, pentru desfășurarea 
lucrărilor agricole de toamnă, 
in ciuda condițiilor atmosferice 
nefavorabile, la timp și în cele 

vederea 
a 

iri-

mai bune condiții, in 
asigurării hranei poporului, 
materiilor‘prime necesare 
dnstriei.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat probleme legate de 
extracția de cărbune, buna a- 
provizionare și buna funcționa
re a centralelor electrice care 
folosesc cărbune. S-au indicat 
măsuri de îmbunătățire a acti
vității de extracție, și în spe
cial pentru livrarea zilnică a 
întregii cantități de cărbune 
extras către centrale. Nu se va 
considera producție realizată 
decît cea livrată centralelor și 
pieței. Comitetul Politic Execu
tiv a criticat faptul că Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geo
logiei a imobilizat mari stocuri 
de cărbune nelivrat, cu o ve-

■ (Continuare in doo 2-3)

zentat formațiile : LOTUL A : 
Iordache — Negrilă, Sameș, 
Ștefăncscu, Munteanu II — Ți- 
cleanu, Stoica, Iordănescu — 
Crișan, A. Ionescu, Țălnar. LO
TUL DE TINERET : Speriata

— Vlad, C. Solomon, Pop, Red- 
nic — Iovan, Suciu, Bozeșan — 
D. Zamfir, Terheș, Klein. La 
pauză s-au făcut următoarele 
schimbări : din ,.tl“-le LOTU
LUI A au ieșit U.
mcș, Munteanu II < 
și au intrat Moraru, 
M. Zamfir și Bălăci ;
PA DE TINERET în

lache, Sa- 
A. Ionescu 

Nicolae, 
în ECHI- 
locul lui

MtOLETMI DM TOATE TARH.E, UNfȚI VA I

portul
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LA STARTUL NOII EDIȚII 1l „DACIADEI»
La Bistrița

TINERII TREBUIE OBIȘNUITI 
SĂ PRACTICE EXERCIȚIUL FIZIC, SPORTUL

Cu ocazia deschiderii celei de 
a II-a ediții a „Daciadei", la Casa 
de cultură din Reșița, in sălile 
rezervate șahului, a avut loc o 
primă rundă susținută de iubitorii 
de șah. In imagine: muncitorii 
Șerban Calomfirescu, Pintilie Da- 
neliuc, Gheorghe Ciocirlan, Radu 
Nuțâ, Vasile Benlură.

Foto: P. FUCHS — Reșița

La Curtea de Argeș 

PRIN ZĂPADĂ,UNII ALEARGA
ALȚII PRIMESC TELEFON SĂ AȘTEPTE

se

La Curtea ,de Argeș, cind 
noaptea a lăsat loc zilei, copiii 
s-au repezit la ferestre pentru 
a vedea dacă... promisiunile de 
sîmbătă s-au împlinit dumini
că. Nedezlipiți de geamuri, ei 
urmăreau sarabanda fulgilor de 
zăpadă care începuseră să 
aștearnă în strat gros. Ei, cei 

încă
oa- 

din- 
de 
lor 
de

mici, mai visau, cu ochii 
cîrpiți de somn, la primii 
meni de zăpadă și la cele 
tîi curse cu săniile trase 
părinți, în timp ce frații 
mai mari, deloc intimidați 
frig, își și luaseră echipamen
tul de sport pentru a-și da în- 
tîlnire în parc, acolo unde era 
programat crosul noii ediții a 
„Dacia del".

Au venit din toate școlile, 
dornici să arate că nimic nu-i

Speriata, Vlad, C. Solomon, 
Suciu, Terheș și Klein au evo
luat Nițu, Mărginean, Mureșan, 
Geolgău, Turcu și Sigmirean. 
Cele opt goluri au fost 
înscrise de : A. Ionescu,
Iordache (din penalty), Iordă
nescu (din penalty), Negrilă, 
Țălnar — pentru lotul A, 
Iovan (2) și Bozeșan pentru 
lotul de tineret. De la lotul A 
au lipsit motivat Păltinișan, 
Dumitru („Poli" Timișoara ju- 
cînd, astăzi, cu West Ham U- 
nited), Beldeanu, Cămătaru (e- 
xamene), M. Răducanu (motive 
familiale, decesul tatălui său).

După-amiază, componenții lo
turilor au plecat la cluburile 
lor, încadrindu-se în pregăti
rile pentru etapa de campionat 
de duminică.

Azi, Ia Timișoara, in turul 
al Cupei cupelor

ii

PARTIDA
RETUR

POLITEHNICA
WEST HAM
(Citiți avancronica intîl- 

nirii in pag 2—3)

înaintea in- 
fotbalistic 

F. C. Con
spect atori, 

3 000 la nu
la 

eveniment

Pe un frig pătrunzător, mii 
de bistrițeni au fost prezenți 
duminică dimineața la deschi
derea festivă a celei de, a II-a 
ediții a „Daciadei". O parte 
dintre el — veniți In tribunele 
stadionului „Progresul" cu mai 
bine de două ore 
ceperii derbyului 
Gloria Bistrița — 
stanța — doar ca 
dar ceilalți (peste 
măr) ca participanți activi 
acest important 
sportiv..

Marcînd, totodată, startul ofi
cial în noul an sportiv școlar 
(firește, nu și startul real, dat 
la începutul cursurilor) ca și în 
cel de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei, această 
impresionantă manifestare găz
duită de stadionul bistrițean a 
debutat cu o frumoasă defilare 

sperie. Gicâ Jinga, de la Lie. 
industrial nr. 1, se instalează 
în frunte încă din start. Mai

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in vag 2-3)

Joi, In atractiva reuniune baschetbaliste din sala Fioreasca

un muLniivn iillui ■ niiLii uuuoluiiuii ut u.ti.L.

• Wisla Cracovia a sosit ieri în Capitală © In deschi
dere, derbyul Steaua — Dinamo, precum și partide între 

candidate ia locul 3 în Divizia masculină „A“

Româ- 
Grigore 
reînno- 
partici-

Interes major justificat pen
tru reuniunea baschetbalisti- 
că de joi, din sala Florcăsca. 
Intr-adevăr, încă de dimineață 
atracția este stîrnită de meciu
rile Diviziei masculine „A", 
mai ales de partidele dintre 
C.S.U. Brașov și I.C.E.D. Bucu
rești, Universitatea Cluj-Napo- 
ca și Farul Constanța, candi
date principale (alături de Ra
pid București) la ocuparea lo
cului 3 în clasamentul compe
tiției. Apoi, la ora 17,30, pu
blicul va avea prilejul să ur
mărească tradiționalul derby 
Steaua — Dinamo București, in 
primul din cele cinci jocuri pe 
care le var susține, în actualul 
campionat, fruntașele baschetu
lui nostru.

Dar, neîndoielnic, „momentul" 
serii (ora 19) va fi meciul din
tre formațiile feminine Poli
tehnica C.S.Ș. 2 București și 
Wisla Cracovia, din cadrul pri
mului tur al Cupei campionilor 
europeni. Campioanele 
niei și antrenorul lor 
Costescu au ambiția 
dării unei prestigioase . 
pâri a studentelor la C.C.E., în 
acest sens fiind suficient să 
amintim că „generația" Corne
lia Taflan, Gabriela Ciocan, 
Ecaterina Savu, Anca Deme- 
trescu, Margareta Pruncu ajun
gea în semifinalele întrecerii, 
eliminînd pe parcurs echipe cu 
mare renume.

De astă dată, partenere de 
întrecere sînt campioanele Po
loniei, țară a cărei reprezen
tativă a cucerit, în luna sep
tembrie, în Iugoslavia, meda
lia de argint a „europenelor". 
Oaspetele au sosit ieri in Capi
tală, in formație completă, a- 
dică : Malgorzata Wiazowska 
(1.85 m înălțime), Elzbieta Bie- 
siekierskaia (1,88), Halina Ka
luta (1,69), Barbara Nowak 
(1,72), Malgorzata Twarog (1,72), 
Halina Kasinska (1,80), Grazi
na Jaworska (1,71), Anna Jas- 
kurzynska (1,82), Malgorzata 
Kapera (1,80) și Halina Iva- 

a participanților, elevi și tineri 
muncitori.

După deschiderea festivă, an 
început demonstrațiile oferita 
atît de tinerii care se pregătesc 
pentru a fi gata oricînd să-și 
apere patria, cit și de sportivi. 
Aceștia din urmă și-au atras 
aplauzele și aprecierile nume
rosului public prezent în tribu
ne prin frumoase exerciții de 
gimnastică ritmică și sportivă, 
ca și prin demonstrațiile — nu 
mai puțin gustate — de judo, 
lupte și modelism.

In aceleași ore de diminea
ță în care pe stadionul prin
cipal se derulau secvențele suc
cint descrise de noi, pe alte 
baze sportive din municipiul 
Bistrița (sala sporturilor, sala 
C.S. Școlar, arena Codrișor, te
renurile liceului „L. Rebreanu") 
se desfășurau competițiile de 
box, handbal, tenis de masă, 
volei, popice și fotbal, iar pe 
marele bulevard „Republicii* 
se întreceau cu ardoare tinerii 
participanți la etapa pe județ a 
tradiționalului cros de toamnă.

Toate aceste ample și reuși
te acțiuni de 'masă, care au 
dat multă culoare zilei inaugu
rale a noii ediții a „Daciadei", 
ne-au oferit un serios argu-

Constantin FIRANESCU

(Confinuare in pag. 2-3)

Prin combativitatea sa, Eca- 
terina Bradu poate contribui in 
mare măsură la un rezultat fa
vorabil echipei „Poli*

niec (1,70). Dintre acestea, Ha
lina Kaluta, Halina Ivaniec și 
Grazina Javorska au făcut par
te, anul acesta, din reprezenta
tiva Poloniei. Antrenor, apre
ciatul Ludwik Mietta (secondat 
de Jan Marchewczyk) care • 
condus team-ul polonez spre 
frumoasa performanță de la 
Banja Luka.
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(Urmare din pag. V,

ehime de cîțiva ani, care se 
deteriorează, și a indicat mă
suri de livrare urgentă a în
tregului stoc de cărbune către 
centrale. Ln scopul realizării 
sarcinii trasate de conducerea 
partidului și statului de a se 
obține, în trimestrul IV al a- 
cestui an și în perspectivă. o 
cantitate mult mai mare de 
energie electrică din centralele 
care folosesc drept combustibil 
cărbunele, Comitetul Politic E- 
xecutiv a indicat să se acțione
ze cu hotărîre pentru întărirea 
ordinei și disciplinei în activi
tatea acestora, îmbunătățirea 
funcționării grupurilor electro- 
energetice, reducerea consumu
rilor specifice, cu deosebire a 
celor de păcură, și creșterea 
randamentelor. Comitetul Poli
tic Executiv a stabilit măsuri 
pentru asigurarea aprovizionării 
normale, în limita cotelor sta
bilite, cu energie electrică, a 
întreprinderilor și instituțiilor, 
precum și a populației.

*
In cadrul ședinței, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare despre vizita ofi
cială de prietenie efectuată, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în R.S.F. Iugoslavia, 
în perioada 22—24 octombrie 
1980. la invitația președintelui 
Prezidiului Republicii Socialis
te Federative Iugoslavia și a 
președintelui Prezidiului Comi
tetului Central al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat întru totul și a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor 
rodnice ale noului dialog la cel 
mai înalt nivel româno—iugo
slav, care a pus în evidență 
continuitatea și trăinicia relații
lor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, Ia dezvolta
rea cărora un rol excepțional 
revine tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito.

Convorbirile oficiale ale to
varășului Nicolae Ceaușescu cu 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, tovarășul Țvietin 
Miatovici, și cu delegația Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, 
in frunte cu tovarășul Lazar 
Moisov, președintele Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., desfășurate 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă, ce 
caracterizează raporturile din
tre partidele, țările și popoarele 
noastre, au dus la hotărîrî im
portante, sintetizate în Decla
rația comună, Comunicatul co
mun cu privire Ia convorbirile 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, în celelalte do
cumente convenite în timpul 
vizitei.

Comitetul Politic Executiv 
apreciază însemnătatea politică 
a Declarației comune, care, re- 
afirmind liniile călăuzitoare ale 
relațiilor dintre România și 
Iugoslavia, definește, totodată, 
obiectivele dezvoltării lor in 
viitor. Declarația comună pnne 
în evidență hotărîrea celor 
două părți de a dezvolta cola
borarea în interes comun, îndeo
sebi in sectoarele construcții
lor de mașini, electrotehnicii, 
electronicii, metalurgiei, chimi
ei, cercetărilor științifice și 
tehnologice, ale energeticii, 
combustibililor, minereurilor și 
altor materii prime de bază, 
precum și al agriculturii. Se e- 
vidențiază, de asemenea, nece
sitatea introducerii unor forme 
organizatorice corespunzătoare, 
cum sînt societățile mixte pen
tru promovarea și intensifica
rea colaborării economice reci
proce și crearea unor organiza
ții mixte pentru acțiuni în ter
țe țări, extinderea colaborării 
In transporturile maritim, fero
viar și rutier. In document se 
apreciază, de asemenea, nece
sitatea intensificării legăturilor 
și conlucrării reciproce In do
meniile cnlturii, invățămintului, 
științei, sănătății, Informațiilor, 
turismului și sportului, a mai 
bunei cunoașteri reciproce a 
realizărilor celor două țări.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază, totodată, marea im
portantă a Acordului privind 
programul de dezvoltare pe 
termen lung a colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, 
semnat cu prilejul vizitei, care 
oferă baze stabile și deschide 
perspective pentru ridicarea la 
un nivel superior a cooperării 
româno—iugoslave.

Comitetul Politic Executiv dă 
o mare importanță botăriril 
P.C.R. și U.C.L de a continua 

și îmbogăți schimbul de păreri 
și informații, in spiritul respec
tului și încrederii reciproce, 
asupra căilor și practicii dez
voltării socialiste, asupra ra
porturilor și colaborării cu par
tidele comuniste, cu toate for
țele democratice, progresiste și 
iubitoare de pace, asupra tutu
ror problemelor importante ale 
luptei pentru pace, socialism și 
progres social in lume.

Comitetul Politic Executiv 
subliniază însemnătatea deose
bită a schimburilor de păreri 
româno—iugoslave, în proble
mele actuale ale vieții interna
ționale, in cadrul cărora s-a 
constatat cu satisfacție identi
tatea sau apropierea punctelor 
de vedere, precum și justețea 
aprecierilor conținute în docu
mentele comune româno—iugo
slave.

A fost evidențiată hotărîrea 
României și Iugoslaviei de a 
întări conlucrarea pe plan ex
tern pentru a-și aduce în con
tinuare contribuția la eforturile 
generale pentru oprirea încor
dării și reluarea procesului dc 
destindere, pace și respect al 
independenței și suveranității 
naționale, soluționarea pașnică, 
pe cale politică, a problemelor 
litigioase dintre state, pe 
baza principiilor Cartei O.N.U., 
pentru eliminarea din relațiile 
internaționale a politicii de 
forță, a tuturor formelor de 
dominație și asuprire. S-a rele
vat importanța pe care o acor
dă cele două țări edificării 
securității europene, promovării 
unei colaborări largi pe conti
nentul european, aplicării con
secvente și integrale a tuturor 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki, bunei pregătiri și des
fășurări a reuniunii de la Ma
drid. A fost apreciată reafir
marea voinței României și 
Iugoslaviei de a acționa in 
continuare pentru promovarea 
colaborării bi și multilaterale 
in Balcani, în diferite domenii 
de interes comun.

Comitetul Politic Executiv a 
evidențiat însemnătatea intensi
ficării eforturilor pentru lichi
darea subdezvoltării și edifică
rii unei noi ordini economice 
internaționale, prin introducerea 
unor transformări structurale 
in actualul sistem al relațiilor 
economice internaționale — 
condiție fundamentală pentru 
realizarea stabilității politice și 
economice internaționale, pen
tru menținerea -păcii și securi
tății in lume.

S-a apreciat, de asemenea, 
importanța acordată de țările 
noastre politicii de nealiniere 
in promovarea și întărirea pă
cii, progresului, independenței, 
colaborării egale in drepturi, in 
lupta pentru lichidarea politi
cii colonialiste și imperialiste, 
împotriva oricăror forme de a- 
mestec în treburile interne ale 
popoarelor, de presiuni din afa
ră, pentru edificarea unui nou 
sistem de relații politice și e- 
conomice internaționale.

O deosebită apreciere s-a 
dat hotăririi României și Iugo
slaviei de a intensifica colabo
rarea lor în cadrul O.N.U., al 
„Grupului celor 77“ și al altor 
organizații internaționale, de 
a-și aduce în continuare con
tribuția activă la găsirea unor 
soluții trainice și juste proble
melor ce confruntă omenirea.

Comitetul Politic Executiv 
relevă, de asemenea, însemnăta
tea convorbirilor dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu și dele
gația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, exprimindu-și fer
ma convingere că ele vor sti
mula, în continuare, solidari
tatea dintre partidele noastre 
comuniste — factor dinamizator 
al evoluției prieteniei șl colabo
rării tradiționale dintre țările și 
popoarele noastre. A fost ex
primată satisfacția față de dez
voltarea cu succes a relațiilor 
și a colaborării dintre celelalte 
organizații social-politice din” 
cele două țări, pentru întărirea 
și mai puternică a prieteniei 
româno-iugoslave.

Apreciind, în unanimitate, în
țelegerile și concluziile la care 
s-a ajuns, Comitetul Politic E- 
xecutiv a trasat sarcini minis
terelor, altor organe centrale 
de stat pentru transpunerea în 
viață a hotărîrilor convenite, 
pentru dezvoltarea tot mai in
tensă a colaborării multilatera
le româno-iugoslave.

*

Comitetul Politic Executiv a 
rezolvat, de asemenea, proble
me curente ale activității de 
partid și de stat

CAMPIONATE • COMPETIȚII
Incepînd de mîine, în Mu
nicipiul Gh. Gheorghiu- 

Dej 
CAMPIONATELE 

DE HALTERE 
LA INDIVIDUAL 
Șl PE ECHIPE

Mîine vor începe, în Municipiul 
Gh. Gheorghiu-DeJ, campionatele 
naționale individuale de haltere 
pentru seniori, dar, paralel, se 
va desfășura și campionatul na
țional pe echipe. Rezultatele 
pe categorii obținute de 
halterofili se vor puncta — pen^ 
tru asociațiile și cluburile lor — 
în campionatul pe echipe.

Din această cauză, pe podiumul 
de întreceri se vor prezenta pes
te 200 de concurenți reprezentînd
20 de echipe (10 din Divizia „A" 
și tot atîtea din ,,B“). Campiona
tele se încheie duminică, cu în
trecerile de culturism.

Avînd în vedere faptul că’ a- 
ceastă reuniune este ultima din 
calendarul competițional al anu
lui, așteptăm rezultate cit mai 
bune de la halterofilii tineri și, 
în primul rînd, de la cei care ne 
vor .reprezenta la Balcaniada 
care va avea loc în Bulgaria (în 
orașul Gorna Oreahovița, între
21 și 23 noiembrie).

„CUPA STEAUA" 
LA VOLEI

Duminică se dă startul într-o 
nouă ediție (a 32-a la masculin 
și a 31-a la feminin) a campio
natelor primei divizii de volei. 
Cele 24 de echipe efectuează în 
aceste zile ultimele pregătiri în 
vederea startului, fie prin antre
namente specifice, fie prin Jocuri 
,,în familie", cu parteneri din 
același eșalon sau participînd la 
diverse competiții amicale.

O astfel de competiție este 
programată timp de trei zile (azi, 
mîine și vineri) în sala GiuleȘti. 
Este vorba de tradiționalul tur
neu organizat de vicecamploana 
țării, Steaua, la care participă 
Explorări Baia Mare, Rapid Bucu
rești, care a repromovat în „A", 
Sliven (Bulgaria) și, firește, 
Steaua.

Primele partide ale acestui tur
neu, dotat cu „Cupa Steaua", 
sînt programate azi, de la ora 
18: Steaua — Rapid și Explorări 
— Sliven. Mîine au loc meciu
rile (de la ora 17): Explorări — 
Rapid și Steaua — Sliven, iar 
vineri (de la ora 16): Sliven — 

aua — Explorări.
★

Mîine, în sala Steaua, echipa 
de Juniori a clubului Steaua sus
ține o partidă amicală în com
pania formației similare bulgare 
Sliven.

CAMPIONATUL DE TIR 
REDUS AL CAPITALEI 

(ETAPA A IV-A)
La poligonul acoperit Dinamo 

s-a desfășurat etapa a IV-a a 
campionatului Capitalei la tir re
dus. Iată cîteva dintre cele mal 
bune rezultate: pușcă 10 m, se
niori: 1. M. Marin (Steaua) 575 p,
2. F. Minișan (Dinamo) 574 p, 3. 
M. Dumitrescu (Dinamo) 570 p, 
senioare: 1. Dumitra Matei (Di
namo) 382 p, juniori i: 1. D. Sto- 
ian (Olimpia) 375 p, 2. V. Dăia- 
nu (Dinamo) 374 p, junioare I:
1. Liliana Crăciun (C.S.Ș. 1 Buc.)
371 p, juniori II: 1. M. Dinescu 
(Dinamo) 341 p, 2. D. Jianu (O- 
limpia) 339 p, 3. V. Tîrtan (Di
namo) 338 p, junioare n: 1. Da
niela Tudor (Dinamo Băneasa) 
345 p, pistol 10 m; seniori: 1. 
L. Pop (Dinamo) 569 p, 2. T. 
Tașcă (Dinamo) 569 p, 3. I. Petru 
(Olimpia) 569 p, senioare: 1. A- 
nișoara Matei (Dinamo) 383 p,
2. Ana Ciobanu (Dinamo) 382 p,
3. Elena Ghioroaie (Steaua) 375 p, 
juniori I: 1. M. Neșu (Olimpia)
372 p, junioare I: 1. Marla Ma-
covel (Dinamo) 370 p, 2. Emilia 
Bodrîngă (Dinamo) 369 p, 3. Ele
na Macovei (Dinamo) 358 p, ju
nioare II: 1. Camelia Tudor (Di
namo) 343 p, juniori n: 1. D. 
Petre (I.E.F.S.) 357 p. (Cornel
POPOVICI — coresp.).

In luna noiembrie

IMPORTANTE REDUCERI DE PREȚURI 
ÎN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE
La toate z^ențiile și filialele Oficiilor județene de turism, 

precum și la cele ale întreprinderii de turism, hoteluri și res
taurante București, s-au pus In vînzare bilete cu preț redus 
pentru efectuarea curei balneare In cele mai renumite sta
țiuni: Herculane, Căclulata, Sovata, Geoagiu Băi, Tușnad, Efo
rie Nord și Mangalia.

Pentru edificarea asupra economiilor ce le puteți realiza Ia 
bugetul familiei dv., redăm mal jos costul unui bilet de tra
tament (18 zile) pentru luna noiembrie, comparativ cu pe
rioada de sezon.

luri și restaurante moderne. Accesul spre sălile de tratament 
se face, In majoritatea cazurilor, prin culoare acoperite și 
încălzite.

STAȚIUNEA Preț bilet 
noiembrie

Preț bilet 
perioada 
de sezon

economii

Herculane 1314 lei 1900 Iei 586 lei
Căciulata 1152 lei 1701 lei 549 lei
Sovata 1134 Iei 1900 lei 766 lei
Geoagiu Băi 1080 lei 1719 lei 639 lei
Tușnad 1260 Iei 1910 lei 650 lei
Eforie Nord și
Mangalia 1134 lei 1900 Iei 766 Iei

Important de reținut : cazarea și masa se asigură în hote-

LA STARTUL NOII EDI1
TINERII TREBUIE OBISNUITI Gaia

SĂ PRACTICE EXERCIȚIUL FIZIC, SPORTUL
(Urmare din pag. 1) 

ment al dorinței bistrițenilor 
de a ridica la- noi dimensiuni, 
cantitative și calitative, parti
ciparea lor la marea noastră 
competiție națională.

„Dacă la prima ediție a „Da- 
ciadei" — ne spunea prlm-vi- 
ceprpședintele C.J.E.F.S. Bis- 
trița-Năsăud, Constantin Săn- 
duță — au participai, într-o 
formă sau alta, 100 000 de lo
cuitori ai județului, in noua 
ediție pe care o deschidem 
acum ne propunem, firește, să 
majorăm acest număr. Ceea ce 
urmărim, in primul rînd, este 
să creștem calitatea acestei 
participări, să-i asigurăm o 
continuitate reală. Obiectivul 
nostru principal este, deci, ca 
pe fondul angrenării unei mase 
și mai largi dc tineri, de oa
meni ai muncii in practicarea 
exercițiilor fizice, sportului și 
turismului, să ridicăm calitatea 
organizării și desfășurării ac
țiunilor „Daciadei", să Ie dăm 
un caracter permanent, mai 
ales la nivelul unităților de 
bază. Scopul urmărit este in 
primul rind acela de a-i obiș
nui pe oameni; mai ales pe ti
neri, de a practica exercițiul 
fizic, sportul".

Preocupați deopotrivă, pe 
măsura acestor aspirații, de 
dezvoltarea, ca și de folosirea 
intensivă a bazei materiale, 
bistrițenii ne-au oferit ca argu
ment noile amenajări sportive 
ale asociațiilor C.F.R., Proiect, 
Progresul B.J.A.T.M., întreprin
derile de prefabricate și de sti
clărie menaj, complexul spor
tiv de pe platforma Combina
tului industrial pentru con
strucții de mașini.

Intense pregătiri s-au făcut 
și pentru sezonul de iarnă, in 
județ existînd bune condiții de 

!ată rezultatele din Di- 
■WMOIWmiMMM vlzla mB« de tineret: 
etapa a Vl-a, MASCULIN: Știința Mediaș 
merțul lie. „Bolyai" Tg. Mureș 88—72 ““
Galați — Știința Invățămînt Ploiești 
Chimia Craiova — Academia militară 
Voința Timișoara — Volanul Satu 
(38—32), Politehnica 11 C.S.Ș. Unirea 
Bacău 82—80 (32—47), Automatica __________
C.S.Ș. Lumina Botoșani 64—61 (34—28), C.S.Ș. 2 Po
litehnica II București — IMUAS Baia Mare 94—81 
(51—43), Electrica Fieni — Marina Constanța 90—78 
(38—41); FEMININ: Metalul Salonta — C.S.Ș. 1 O- 
radea 60—63 (32—22), C.S.Ș. Ploiești — C.S.Ș. Lu
mina Botoșani 67—60 (31—20), Confecția C.S.Ș. Uni
rea Iași — C.S.Ș. Rm. vncea 49—53 (36—25), C.S.Ș. 
2 Politehnica II București — Sănătatea Ploiești 
70—86 (25—46), C.Ș.B. ICEMENERG București —
C.S.Ș. Gheorgheni 49—61 (28—31), P.T.T. — C.F.R.
Craiova 56—37 (20—21). Corespondenți: M. Țacăl,
T. Siriopol, V. Popovicl, C. Crețu, Dumitru Dia
conescu, Gh. Cotrău, o. Bălteanu.

RUGBY Primele clasamente 
terminarea turului

la 
în

patru din cfele șase serii ale eșalonului secund: 
seria I: 1. Vulcan 13 p, 2. Gloria 13 p, 3. Ș.N. Ol
tenița 11 p, 4. Rulmentul Alexandria 10 p; seria 
a n-a: 1. Petrochimistul Pitești 18 p, 2. Dacii 
I.P.A. Sibiu 17 p, 3. Dunărea Giurgiu 17 p, 4. 
I.O.B. Balș 14 p; seria a IH-a: 1. Politehnica Cluj- 
Napoca 19 p, 2. Metalurgistul Cugir 16 p 3. C.F.R. 
Cluj-Napoca 16 p, 4. Electrotimiș Timișoara 14 p; 
seria a V-a: 1. Olimpia București 19 p, 2. Auto
mobilul Galați 19 p, 3. Rapid Buzău 19 p, 4. C.F.R. 
Constanța 15 p. în seria a IV-a întrecerea primei 
Jumătăți a campionatului se încheie duminică (cele 
mai recente rezultate: Automobilul Constanța — 
T.C. Ind. Midia 0—54, Dacia Constanța — Calatis

LOTO-PRONOSPORT INI

practicare a sporturilor specifi
ce anotimpului rece. Inspecto
ratul școlar a amenajat o ta
bără (cu 100 locuri) la Valea 
Bleznei pentru inițierea în 
schi, în timp ce o altă bază 
de iarnă este pregătită la Fîn- 
tînele pentru schi fond și al
pin, sanie și sărituri de la 
trambulină. Cu bune rezultate 
s-a acționat pentru asigurarea 
condițiilor necesare practicării 
sporturilor de iarnă și la Nă- 
săud, Beclean, în comunele Rod- 
na și Maieru, ca și în alte lo
calități.

Cu startul atît de promițător 
luat în această primă duminică 
de noiembrie, noua ediție a 
„Daciadei" are bune premise 
pentru o deplină reușită pe 
meleagurile bistrițene și în e- 
tapa ei de iarnă.

ciadei“ 
leagurile 
se și ir 
tive. or 
școlile 5 
o dată 
primeazi 
și doiinj 
nă, timp 
stituie i 
locvent 
Școala i 
cartierul 
cu stoici 
peste 85 
de profi 
conescu 
al sport, 
lă), Eu 
Condratc 
Cornelia 
ticipat îi 
Iii, de-a 
o splend 
Prichindi 
patra, pr 
rișori (p

UNil ALEARGĂ PJLIN ZĂPADĂ,
(Urmare din pag. 1)

sînt cîțiva metri pînă la sosi
re și pare că va ceda locul în- 
tîi. Cu un ultim efort, reușește 
să ajungă la... „cartonașul nr. 
1“. Ca și în primăvară, la ea 
acasă, în comuna Mera, din 
munții Vrancei, s-a dovedit cea 
mai bună. Cu doar cîțiva pași 
în urma ei, fetele de la „Agro
industrial", Amalia Tomoiu și 
Dorina Diaconescu („Ah, dacă 
n-aș fi greșit traseul, făcîndu-1 
mai... lung, nu puteam pier
de !“). Pornesc cele din clasele 
mari. Vasilica Porceanu alear
gă cu dezinvoltură. în urmă cu 
două sâptămîni, a fost a treia 
pe județ la „Festivalul sportu
lui feminin". Așadar, încă o 
victorie logică (Vasilica fiind și 
membră a C.S.Ș.) pentru Liceul 
industrial, dar felicitări și pen
tru următoarele clasate, Lilia
na Ionescu (Lie Ind. 1) și Ma
ria Bondoc („Agro"). Intră în 
dispute băieții. Parcurs mai 
lung, „ca să avem timp să ne

74—57
A.S.A.

încălzim 
tem". A 
pregătiți, 
neficiat 
efectuate 
din Cur 
tina : IM 
Electroar 
in finala 

Crist 
uto) — 

neretului 
urmați 1 
Vasile C 
cu (Lie. 
(Gr. șc. 
trecut ci 
dînd frif 

Știam 
„crosul i 
deri și i 
degeaba, 
cuvintele 
secretar 
nesc U.7 
speriat < 
de „fricc 

Din p;
Intrcprin

Co- 
(44—34), C.S.U. 
89—79 (44—35), 
76—87 (31—40), 
Mare “
Iași ■ 
Alexandria 

C.S.Ș.

Mangalia 10—0), iar în se 
jucat meciul C.S.M. Suci

Unele rezultate dir camp 
Grivița Roșie — Știința Ale 
Olimpia 6—30, C.S.Ș. 2 Co 
motiva București 0—17, Stf 
stanța 27—0, R.C. Sportul s 
stanța 0—4, Auto Bucureș 
Pescărușul Tulcea — C.F. 
Brăila — C.S.Ș. Bîrlad 0— 
C.S.S.M.M.R. Pașcani 26—3 
C.F.R; Brașov 0—19, C.S.Ș. 
comotiva Oradea 21—17.

ret — s-au înregistrat urr 
MININ, Seria I: C.S.Ș. S 
Iași 3—1; Braiconf Brăil 
Neamț 3—0; Voința Buc. — 
3—0; LT. București — Spa 
II-a: Unlv. Timișoara — 
Confecția Buc. — Dacia 1 
Buc. — A.S.S.U. Craiova 
G.I.G.C.L. Brașov — Olin 
Zalău — Constructorul A 
Seria i: C.S.M. Suceava — 
litehnica Iași — Vulcan I 
I.C.I.M. Brașov — Petrolul 
Buc. — I.O.R. Buc. 0—3; 
SARO Tîrgoviște 3—1; Calci 
troputere Craiova 3—0. Seri 
Mare — Voința Alba Iulla 1 
lău — Electromureș Tg. B 
Dr. Petru Groza — Consti 
latări de la corespondenți 
L Mîndrescu, C. Costin, ( 
Ștefan, C. Gruia, L Domuț 
O. Guțu, V. Săsăranu, M. D

PARTICIPANTELE ȘL. 
AUTOTURISMELE I

După cum s-a mai anunțat, 
participantele Butaliu Alexan
drina și Baricz Ildiko (ambele 
din București) au cîștigat CÎTE 
UN AUTOTURISM „Dacia 1300“ 
la categoria I a tragerii obișnuite 
Loto din 17 octombrie 1980, pe 
bilete jucate în cotă de 25 la su
tă. O săptămînă mai tîrziu, • 
altă participantă, respectiv, Bla- 
ga Ioana (tot din București), a 
obținut Ia aceeași categorie UN 
AUTOTURISM „Dacia 1300“ pe 
un bilet achitat sută la sută. Este 
o nouă dovadă că tradiționalul 
sistem de Joc Loto se bucură de 
o largă popularitate nu numai 
în rîndurile bărbaților, ci șl în 
rîndurile femeilor, răsplătindu-le 
din plin perseverența și inspira
ția în alegerea numerelor.

Tragerea obișnuită Loto de vi
neri, 7 noiembrie 1980, oferă — 
atît participantelor cît și partl- 
cipanților noi șanse de mari cîș- 
tiguri în AUTOTURISME și 
BANI. Nu uitați, însă, că agen
țiile Loto-Pronosport vă mai pot

elibera B 
NE bilet 
ferate.

Tragere 
de astăz: 
televizeaz 
la ora 17 
CIȘTIGU 
PRONOS

Catego
9,25 vâri

Catego 
336,00 ve

Catego 
4.041,00 ’
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OALA NR. 29 - CONCURSURI, 
l 7-FUM DE ȚIGARĂ...

„DACIADEI
Azi, la Timișoara (ora 14), meciul retur din „Cupa cupelor**

„SERIA BOLDICI"

a „Da- 
pe me- 
umeroa- 
îi spor- 
:bi în 
nfirmat, 
lo unde 
iceperea 
ibă bu- 
îu con-
Un e- 

i oferit 
, din 
iruntînd 
mzător, 
conduși 
o Dia- 
aimator 
i școa- 
Aristița 
iarp și 
iu par- 
le șco- 
ore, la 
portivă. 
i șl a 
ai mă- 
șaptea)

J

au privit cu nesaț demonstrați
ile de box, scrimă, lupte și bas
chet prezentate de sportivii de 
performanță de la Box-CIub, 
Dunărea, C.S.Ș. nr. 1 și 2.

Au fost apoi crosurile, cu o 
participare masivă și entuziastă. 
Iată și numele cîtorva dintre 
cîștigători : Robert Broștiuc, Ion 
Cămară, Daniel Ifrim, Valen
tina Costin, Cătălina Lungeanu, 
Domnifa Marin.

Deosebit de animate au fost 
șl întrecerile de baschet, hand
bal și fotbal, desfășurate pe te
renurile din curtea școlii.

★
Un aspect nedorit am intîlnit 

la Școala generală nr. 7, unde, 
de asemenea, trebuia să aibă 
loc întreceri organizate cu pri
lejul deschiderii „Daciadei". 
Dar, în curtea școlii am găsit 
doar cîțiva elevi care jucau 
fotbal, cîțiva care... fumau și 
nici urmă de profesor de edu
cație fizică !

T. SIRIOPOL-coresp.

[ POLITEHNICA - WEST HAM UNITED
• Ncddcu și Dumitru, rciâcufi, Nadu nu • Ion

IESC TELEFON SA AȘTEPTE..

I
I
I
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I
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ț loncscu: „Singura noastră variantă - un Joc de atac...'*
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Aici îi aflăm în plină întrecere 
pe popicari, tenismani și șa
hiști. Confecționerii Valerica 
Spălățelu — la popice, Lița 
Mărgărit și Ion Aldea — șah, 
Florica Zmeu, Niculina Ceau- 
șescu, Mariana Răduț, Constan
tin Dumangiu, Antonie Floroiu 
și inginerul șef Gheorghe Zui- 
caru 
tașat de colegii lor.

La popicărie, dincolo de vre
mea prînzului. întrecerile con
tinuă. Cei de la „Confecția" și 
„Electroargeș" lansează bilă 
după bilă intr-o strînsă dispu
tă. Ii cunoaștem, printre al
ții, pe tehnologul Vasile Arse- 
ne, pompierii Anghel Popescu 
și Sava Baciu, pe muncitorii 
Nicolae Ana, Ion Florea, Ion 
Avramescu. De la Vasile Fru- 
jinoiu, secretar adjunct al Co
mitetului de partid, aflăm că 
de dimineață au venit și cei 
care trebuiau să participe la 
cros. Dar s-a primit un tele
fon de la sindicat să... 
tepte. Și au tot așteptat.

Un ultim popas la Șc. ge
nerală nr. 4. Cadru sărbăto
resc. După ce micii fotbaliști 
de la a VIII-a A și B și-au 
disputat întîietatea, au început 
partidele de șah și tenis de 
masă. Adrian Necula, Radu 
Mașala, Valeriu Stoica, Iulian 
Dumitru, Camelia Zlotea, 
briela Curteanu, Corina 
dor, Liliana Pădurețu au fost 
printre cei mai buni. Vizitînd 
baza sportivă, ne amintim că, 
nu cu multă vreme în urmă, 
ziarul nostru criticase starea în 
care se afla. Acum ea poate 
constitui un model. Deci, așa 
cum am criticat, să și lăudăm.

Prima zi a noii ediții a „Da
ciadei" a luat sfîrșit. „Dacă în 
urmă cu cîțiva ani — ne spu
nea tovarășul Nicolae Zevedei, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, președintele 
C.O.E.F.S. — nu sc putea vor
bi de o activitate corespunză
toare, acum marea competiție 
națională a stimulat întreaga 
mișcare sportivă, astfel că și 
la Curtea de Argeș înregistrăm, 
in prezent, multe reușite". In
tr-adevăr, ziua de duminică, cu 
toată vremea nefavorabilă, a 
fost pentru sportul școlar o de
plină reușită.
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TIMIȘOARA, 4 (prin telefon). 
„Poli", la ora revanșei cu for
mația West Ham United (turul 
II al „Cupei cupelor") j cînd 
„alb-violeții“, statul lor major 
și cei mai fideli suporteri au 
hotărît să se inspire — pentru a- 
ceastă partidă — din „frumoa
sa aventură" cu Celtic Glas
gow. Și este bine să fie așa, 
pentru că, astfel, se reface sta
rea de spirit a echipei, se asi
gură un start bun de concurs.

Pulsul fotbalistic al Timi
șoarei se prezintă cam așa : 
„O victorie de orgoliu în fața 
unui team veritabil ar fi exce
lentă", zic realiștii, în timp ce 
optimiștii... contrează : „Și.
dacă „Poli"... !“ Antrenorul Ion 
V. Ionescu, aflat cu echipa în 
liniștita stațiune Buziaș, aici 
căutînd refacerea moralului e- 
levilor săi și o cît mai bună 
formulă de echipă, remarca : 
„1—3, cum ar fi trebuit să fie 
pe Upton Park, in urmă cu 
două săptămîni, era altceva... 
Desigur, alternativa noastră 
pentru retur este un joc de a- 
tac, în care există și inerente 
riscuri, fapt pentru care ne-am 
pregătit în această idee. Mă 
bucură că Nedelcu și Dumitru 
sint refăcuți, în schimb, Nadu 
rămine sută Ia sută indisponi
bil, ca și Roșea — accidentat 
la meciul de la Petroșani".

Evident, returul cu forma
ția londoneză apare extrem de 
dificil punînd în balanța lui 
porția de 4 goluri ale echipei

antrenate de John Lyall. „Dar, 
atunci cind este greu, parcă 
este și mai frumos" — este de 
părere internaționalul Dumitru, 
el vorbind în numele întregii 
echipe. Deducem din această 
succintă declarație că „Poli", 
nemaiavînd acum nimic de 
pierdut, își va mobiliza toate 
forțele fizice și morale pentru 
meciul Cu West Ham United.

Alte vești legate de joc. In 
după-amiaza zilei de marți au 
sosit aici jucătorii londonezi, 
arbitrii italieni, observatorul 
U.E.F.A. — Ferdinand Mars- 
ehal (Austria), cu ani în urmă 
reputat arbitru internațional 
care a condus meciul Româ
nia — Brazilia, de la Mundia- 
lul mexican.

Temperatura aici +2 grade, 
timp închis... specific londonez. 
Cum va fi... cerul Timișoarei 
după meci ?

Partida 
(va 
dio) 
do 
gelo 
pareste) va chema în teren ur
mătoarele formații probabile :

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
Moise — Vișan, Șerbănoiu, Păl- 
tinișan, Murar (Șunda) — Du
mitru, Dembrovschi, T. Nico- 
lae — Anghel, Nedelcu, Cotec.

WEST HAM UNITED : Par
kes — Stewart, Bonds, Martin, 
Lampard — Holland, Neybert, 
Broockink — Goddard, Cross, 
Pike

Stelian TRANDAFIRESCU

începe la 
fi transmisă 
cînd arbitrul 

Lattanzi (ajutat 
Angelite șl Romeo
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Subiect de
ȘTIRI • ȘTIRI

0 ASTAZI, ARBITRI 
MANI LA PARTIDE IN 
PELE EUROPENE. Două
găzi de cavaleri ai fluierului 
din țara noastră vor conduce 
astăzi partide în cupele euro
pene. La Sofia, întîlnirea Sla
via — Sparta Praga va fi con
dusă de trioul N. Rainea — R. 
Stîncan, T. Balanovici, iar la 
Niș, la meciul Radnîcki — 
Beroe Stara Zagora, va oficia 
brigada I. Igna — C. Teodo- 
rescu, M. Salomir.

0 PARTIDELE AMICALE 
DINTRE REPREZENTATIVE
LE „A" ȘI 
României și 
mau să se 
iembrle a.c.
pentru o dată care va fi sta
bilită ulterior.

TINERET ale
Turciei, care ur- 

dispute la 26 no- 
au fost aminate

0 CLASATA PE LOCUL 10 
în campionatul trecut, divizio
nara „B“ Chimica Tîrnăveni 
parcurge în actualul sezon o 
perioadă dificilă, situindu-se 
la periferia clasamentului. In 
vederea mult așteptatului revi
riment, conducerea tehnică a 
echipei a fost preluată de două 
cadre tinere, profesorul de e- 
ducație fizică Ion Șchiopu și
Carol Nagy. Ca președinte al 

i a fost ales tot un fost 
jucător, Carol Farkaș, acum un 

| apreciat maistru al Combinatu
lui chimic din Tîrnăveni.

I
I
I
I - Carol

secției
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ETAPE/
„Duelul" de aproape (la an

trenamente) șl de la distanță 
(In meciuri), dintre cei doi 
portari ai Universității Cra
iova, Lung șl Boldici, ne rea
mintește de o altă rivalitate 
sportivă de acum un sfert de 
veac, dintre internaționalii 
Voinescu și Toma, aflați cînd 
unul, cînd celălalt Intre butu
rile faimoasei echipe C.C.A. 
Rivalitate stimulativă, purtată 
cu sportivitate și respect re
ciproc, fiecare dintre cel doi 
pregătindu-se cu sîrg pentru 
a prinde echipa, bucuros cînd 
îmbracă tricoul titularului, 
dar fără ranchiună cînd ia loc 
pe banca rezervelor, gata orl- 
cînd să intre în focul dispu
tei. Dealtfel, în asemenea ca
zuri noțiunea 
rezervă șl cea 
că... dispar, în 
al fotbalului.

Amîndoi sînt 
putere, Gabriel ______ __
ani. Silviu Lung, 24. Șl dacă 
Lung (care are pînă la aceas
tă oră mal multe prezențe în 
Divizia „A" : 85 față de 63, și 
mai multe apariții în echipa 
studenților craloveni in acest 
sezon : 8—4) a ajuns să poar
te șl tricoul primei reprezen
tative a țării, acum este, după 
cum se pare, „seria Boldici", 
începută după meciul pierdut 
de Universitatea la București, 
cu Progresul-Vulcan, în etapa 
a Xl-a, cînd în poartă s-a a- 
flat Lung. Un crescendo pen
tru Boldici, care duminică, la 
Brașov, a fost un eroic ultim 
apărător al echipei sale, ase
diate timp îndelungat în pro- 

Boxînd balonul 
duelurile aeriene, 
cu siguranță în 
de joc, plonjînd

de jucător de 
de titular par- 
folosul echipei.

tineri, tn plină 
'•Boldici 23

priul careu, 
oportun în 
reținîndu-1 
suprafața sa 
temerar la picioarele adversa
rilor, sau zburînd din bară în

actualitate

F. C. BAIA MARE
CilXID NOUL DEVINE VECHI

Baia Mare", pentru 
realmente un caz, ți-

„Cazul 
că este 
nind seama de penultimul loc 
ocupat de echipa lui Mateianu, 
interesează în mod special lu
mea fotbalului, care nu poate 
fi satisfăcută doar cu explicația 
legată de „epuizarea benzinei" 
după patru ani de efort con
tinuu, în slujba unei idei de 
joc — e adevărat — deloc co
mode în materie de solicitări 
la toate 
rînd, la 
hice.

Acest
„pe felii", punct cu punct :

1. O anume oboseală, prin 
saturație de sarcini tactice, 
vizibilă la un Radu Pamfil, 
Sepi și chiar Terheș, ceea ce 
scade mult potențialul echipei 
la capitolul pressing, diminu- 
înd randamentul general 
echipei, cu cel puțin 15 
sută ;

2. Unele concesii făcute 
senului tactic al echipei, 
terializate prin pasele 1 
trimise, mai ales, de Condruc 
și Koller, fără adresă precisă, 
bineînțeles, la care se adaugă

capitolele, și, în primul 
cel al resurselor psi-

caz poate fi explicat

al 
la

! de- 
ma- 

lungi

apariția și cultivarea tot mai 
frecventă a centrării cu boltă 
(Sepi), procedeu ca și inexis
tent în stilul 1973 al echipei, 
care încheia acțiunea de atac 
cu o pasă puternică înapoi, 
singura din care se năștea go
lul unei echipe în care record
manul eficacității era... Roznai. 
Deci, încă minimum 15 la sută.

3. Plecarea lui Ariciu a avut 
consecințe care au depășit linia- 
porții și chiar suprafața careu
lui de 16 m, ea avînd implicații 
asupra întregii structuri a jo
cului echipei ; al unei echipe 
„tranzistorizate", în cadrul că
reia se legaseră nenumărate 
fire, Ariciu fiind o piesă de 
bază, prin viteză de reacție, 
nerv șl decizie, adică ceea ce 
succesorii lui... supergrei și 
fatalmente mai puțin reactivi 
(atît Răducanu, cit și Windt) 
nu puteau avea.

Toate acestea și multe altele 
ar situa randamentul lui F.C. 
Baia Mare cu aproape 50 la 
sută sub nivelul anului trecut.

Dar, dincolo de explicațiile 
punct cu punct, se simte în Jo
cul echipei O LIPSA DE EN
TUZIASM. F. C. Baia Mare a

mingea 
în ur-

bară, Boldici a scos I 
din plasă doar o dată, 
ma unui penalty.

Șl dacă scorul cu 
F.C.M. Brașov a cîștigat 
minim, deși dominarea 
fost categorică, aceasta se da- 
torește în bună măsură lui 
Boldici.

Cronicarii memorabilei
Universității Craiova 
lui Leeds (2—0), pe 
acesteia, în toamna 

în Cupa U.E.F.A., au 
că Boldici a apărat

vie-
torli a 
în fața 
terenul 
trecută, 
afirmat 
senzațional, presa engleză -re- 
marcîndu-1 ca atare.

Iată, deci, că Boldici tși 
poate susține candidatura și 
în dificile partide internațio
nale. Rămîne doar ca „seria" 
sa fastă să nu fie întreruptă 
de vreun „accident", iar se
lecționerii să aibă timp — și 
ochi ! — să-l vadă...

Paul SLAVESCU

lăsat impresia, la startul aces
tui campionat, că este o echipă 
îndestulată, lipsită de griji, în 
ciuda veșnicei nemulțumiri a 
antrenorului său Viorel Mate- 
ianu. Această scădere a entu
ziasmului este Ia baza tuturor 
celorlalte scăderi „speciale".

Pe de altă parte, în tabăra 
antrenorilor de „A", și nu nea
părat în a celor care au aș
teptat cu sufletul la gură „sfîr- 
șitul poveștii", cum spunea 
Mateianu după meciul de la 
Pitești, s-a spus că antrenorul 
băimărean nu a mai venit cam 
demult cu ceva nou, pentru că 
noul de ieri încetează să mai 
fie nou astăzi. Dintr-un punct 
de vedere, există un sîmbure 
de adevăr în acest reproș. Fapt 
recunoscut, indirect, de însuși 
Mateianu, cu o anume sporti
vitate, după meciul de la Tg. 
Mureș, cînd a declarat că echi
pa schițează acum noul ei veș- 
mint tactic, care va însemna 
„o a doua respirație".

Ultimele etape ar putea să ne 
sugereze existența acestui plan 
de refacere. Noi, însă, rămînem 
Ia părerea că F. C. Baia Mare 
trebuie să-și regăsească entu
ziasmul. Sigur că nu e ușor, 
după doi ani de succese în pri
ma divizie, dar creditul pe ca
re l-a primit echipa lui Con- 
druc din partea a numeroși 
iubitori ai fotbalului obligă la 
un efort, adică Ia o reciclare o- 
bligatorie. oricît de aspră.

loan CHIRILA

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
DOMINARE INSISTENTA, DAR INFRUCTUOASA

Urmărit de peste 10 000 de spec
tatori, derbyul primei serii a Di
viziei „B" a corespuns așteptărilor, 
oferind un Joc de bună calitate, 
disputat — cu rare excepții — 
Intr-o atmosferă de deplină spor
tivitate și foarte bine condus de 
arbitrul bucureștean Nicolae 
Georgescu. Spre dezamăgirea, to
tuși, a entuziastului, dar șl obi
ectivului public local, Gloria nu 
a reușit să obțină decît un punct 
din cele două la care justificat 
aspira, pe care chiar le-ar fi 
meritat șl care ar fi făcut mal 
atractiv duelul el direct pentru 
promovare cu F.C. Constanța.

Așa cum se anticipa, echipa 
gazdă a avut aproape tot timpul 
inițiativa, dar superioritatea el 
teritorială — foarte puternic ac
centuată în repriza secundă — a 
rămas Infructuoasă din cauza mal 
ales a slabului randament dat cu 
component!! liniei de atac (în
deosebi Bcrceanu), care au acțio
nat total inadecvat, fără forța și 
luciditatea necesare depășirii u- 
nel apărări pe cît de aglomerată, 
pe atît de calmă și decisă în in
tervenții cum a fost cea a con- 
stănțenilor, excelent condusă de 
experimentatul șl mereu tînărul 
lor căpitan de echipă, Antonescu. 
Este Insă drept să spunem că 
bistrlțenii au avut și neșansă în

cea de-a doua jumătate a meciu- 
liu, cînd Butuza (min. 61) șl 
Georgescu (min. 64) au trimis 
mingea in bară, după cum tre
buie ’ 
tare 
min. 
teze 
fiind

In ceea ce-i privește pe cons-

să menționăm și marea ra- 
a aceluiași Georgescu, din 
70, cînd a întîrziat să șu- 

de Ia numai cfțiva ffietri, 
apoi deposedat de balon.

DOAR PETROLUL A
Duminică, la Ploiești, s-a mai 

adăugat Încă o pagină la dosa
rul, de tradiție, al confruntărilor 
Petrolul — Rapid. In timp, peste 
această pagină se va trece — cre
dem — repede, ea necuprinzînd 
mal nimic interesant, doar re
zultatul (3—0) avînd un cuvînt 
de spus în ansamblul palmare
sului. Aceasta în primul rînd 
datorită jucătorilor bucureșteni, 
a căror replică a fost (uneori 
nici nu a existat !) mai mult de- 
cît modestă, ei rămînînd corl- 
genți la acest examen, derbyul 
de la Ploiești. E drept, șocul din 
secunda 50, cînd Gălățeanu a 
deschis scorul la o mare gafă a 
lui Popescu, a cîntărlt greu, ra- 
pldiștii neputînd schimba din 
mers acel 4—4—2 cu care au ie
șit de la cabină, rezumîndu-se

tănțeni, aceștia au meritul de a 
se fi prezentat la această parti
dă — decisivă pentru ei — cu 
lecția tactică foarte bine pregăti
tă în vederea realizării scopului 
propus, de a rămîne neinvinșl. 
E adevărat că, îndeosebi în re
priza secundă, au jucat prea de
fensiv, pe alocuri cu vizibile tra
geri de timp, dar au și contra
atacat uneori destul de periculos, 
Petcu ratînd două bune situații 
de gol în minutele 39 și 76.

F. CONSTANTIN

altor cîteva mari ocazii limltînd 
totuși un scor ce putea fi de 
proporții. Elevii lui Traian Iones- 
cu s-au străduit — și In mare 
parte au reușit — să dea contur 
unei anume idei de joc. Punctul 
lor forte l-a constituit linia me
diană, harnică, laborioasă, bine 
condusă de inimosul Cozarek, 
care a fost eficient încadrat de 
recentele achiziții Pancu șl Gălă
țeanu. O remarcă și pentru jocul

curat, cu tentă ofensivă, etalat de 
fundașul dreapta Cojocaru. Mai 
puțin inspirată prima linie, situa
țiile irosite scoțînd la iveală u- 
nele carențe la capitolul finaliza
re, lipsa incisivului Rob (acci
dentat) resimțindu-se evident.

Foarte bun arbitrajul prestat 
de brigada M. Salomir (Cluj-Na- 
poca) — C. Vlase și R. Șerban
(ambii din Craiova).

Adrian VASILESCU

VICTORIE IN MAI PUTIN DE 180 DE SECUNDE !

ONORAT DERBY-UL
doar la un joc pozițional, de frt- 
nare a elanului ofensiv al gaz
delor. Nici cînd a ieșit un mijlo
caș (Paraschiv) și a Intrat un a- 
tacant (Damaschin) nu a inter
venit o ameliorare, acțiunile de 
atac se conturau la fel de ane
voios, iar faptul că în 90 de mi
nute nu au expediat nici un șut 
pe poartă spune foarte mult, dacă 
nu totul. In plus, defensiva a ma
nifestat și ea multe slăbiciuni, cul- 
mlnind cu mingea-cadou oferită 
de Mânu iul Toporan la golul 3. 
Deci, din trei goluri, la două au 
contribuit din plin gafele jucă
torilor rapidiști. Aceasta nu tre
buie să diminueze cu nimic me
ritele incontestabile de învingă
tori ale ploieștenilor, care au 
avut o evoluție de ansamblu su
perioară partenerilor lor, irosirea

F.C.M. Reșița și U.T. Arad, 
principalele candidate la șefia 
seriei a ni-a, au oferit celor a- 
proximativ 10 000 de spectatori un 
joc frumos, cu un final dramatic. 
Ultimele zece minute au tncălzit 
din plin tribunele : arădanli,
prlntr-un rapid contraatac, au 
deschis scorul (Cura a făcut o 
cursă de la centru pînă tn ca
reul advers și a pasat lui Marcu, 
care a finalizat acțiunea), 
gazdele au răsturnat, tn trei 
nute, situația în favoarea 
(Gâbel a punctat decisiv în mi
nutele 84 șl 86).

Avînd o bună pregătire fizică, 
reșițenii au mizat totul pe ofen
sivă, au acționat pe spații largi, 
obligîndu-șl adversarul să se a- 
pere cu cîte 8 șl 9 jucători. Do
minarea categorică se poate ve
dea din raportul șuturilor la 
poartă (17—4 ; 9—3 pe spațiul 
porții) șl cel al cornerelor : 
14—2 (9—0 in repriza secundă).

apoi 
mi- 
lor

Diferența de goluri putea fi mai 
mare, deoarece elevii antrenoru
lui Octavian Foaie au avut multe 
ocazii 
(mfn. 
Gabel 
— de 
peste

de a înscrie, însă Oancea 
27 și 34), Iovan (min. 39), 
(min. 47 — bară !, min. 53 

la 12 m a expediat balonul 
„ _. _ poartă) șl Platagă (min. 89 
— Ducadam a respins în extre
mis) n-au fructificat.

U.T. Arad a venit la Reșița cu 
speranța de a scoate un rezultat 
de egalitate și, în consecință, a 
pus accentul pe apărare și a con
traatacat destul de periculos. De
altfel, arădanii au fost la un pas 
de a deschide scorul încă din 
min. 56, cînd Mușat a trecut cu 
ușurință de fundașii F.C.M.-ulul, 
dar nu și de portarul Bochiș, 
care a plonjat curajos și â re
zolvat situația critică.

Foarte bun arbitrajul brigăzii 
bucureștene A. Deleanu — C.’ 
Matache și P. Donciu.

P. VINTILA



Duminică la Sochaczew, AL. BOZAN ÎNVINGĂTOR
ÎN CONCURSUL DE CĂLĂRIE DE LA TRIPOLI

9 noiembrie va însemna pen
tru rugbyștii români startul în 
noua ediție a campionatului 
european, organizat anual de 
F.I.R.A. în scopul răspîndirii 
sportului cu balonul oval pe 
vechiul continent. Din grupa A, 
rezervată elitei rugbystice, fac 
parte, alături de România, 
Franța, campioana „en titre", 
U.R.S.S., care începe rapid să 
se afirme, Italia, cu rezultate 
adesea contradictorii, Polonia, 
a cărei echipă practică un 
rugby destul de elaborat, și 
Spania, revenită în prima gru
pă pe locul lăsat liber de 
„15-le“ Marocului, care a re
trogradat. Pînă acum s-au dis
putat doar trei partide, rugbyș
tii italieni fiind cei mai harnici, 
cu două meciuri la activ : 
37—12, cu Polonia, la Roma, și 
acest realmente surprinzător 
3—4 (de duminică de la Rovi- 
go) cu echipa Uniunii Sovieti
ce, cunoscut fiind faptul că 
rugbyștii „azzurri" sînt greu de 
manevrat pe teren propriu (ul
tima dată „tricolorii" noștri au

SCIIIMIBII DE IA C. S. SATU MARE Șl TRACTORUL
BRAȘOV, CAMPIONI

Explozie de bucurie în „ta
băra" scrimerilor sătmăreni, 
după succesul la juniori mici, 
floretistul Attila File s-a clasat 
primul și la juniori mari ! în 
două zile consecutiv, tot atîtea 
titluri de campion al țării ; să 
recunoaștem că este o perfor
manță care nu se află la în- 
demina oricui... Satisfacție bi
nemeritată și pentru tînăra an
trenoare Eva Lengyel, pentru 
că cel mai bun produs al „cla
sei" pe care o conduce la Clu
bul sportiv din Satu Mare con
firmă. Titularizarea în echipa 
de seniori, divizionară „A“, a 
dublului campion de juniori a- 
pare acum ca certă.

Pentru prima oară pe aceeași planșă, Walter Sultan, in stingă, 
campion la sabie și Attila File, laureatul floretiștilor. PaTK 
aici, iată-i despărțtți de... manechin ! Foto : Ion MIHAICA

Proba de floretă băieți a ju
niorilor mari n-a avut aproape 
nici un istoric. Un singur mo
ment de ușoară derută pentru 
campion a fost eșecul, la li
mită, în fața colegului său de 
club, Andrei Sebok ; apoi vic
torii în serie : 5—1 Ia Buzan, 
5—2 Ia Borsodi, Rus, Albert, 
Kriza și Orosz, 5—3 la Ciocîr- 
lie și 5—4 (cînd unele semne 
de oboseală au început, firesc, 
să apară) la Chieiuc, Molea și 
Mareu. Așadar 10 victori au 
fost consemnate în palmaresul 
tînărului campion sătmărean, 
care — la 15 ani — va mai a- 
vea ocazia de a concura cel 
puțin de încă trei ori în com
petiția juniorilor mari. Și, de 
bună seamă, și mai sus, la ti
neret și apoi la seniori. Talen
tul, seriozitatea și ambiția li 
vor deschide, credem, calea 
spre împliniri tot mai spectacu
loase.

Clasamentul general : 1.
Attila File (C.S. Satu Mare) 10 
v„ 2. Liviu Buzan (A.S.U. Tg. 
Mureș) 9 v., 3. Vasile Ciocîrlie 
(C.T.A.S.) 7 v., 4. Zoltan Albert 
(Crișul Oradea) 6 v. (+5), 5. 
Andrei Borsodi (C.S. Satu 
Mare) 6 v. (+3), 6. Andrei Se
bok (C.S. Satu Mare) 6 v. 
(+2), 7. Acațiu Kriza (C.S. Șe. 
Oradea) 6 v. (-2), 8. Radu Mo
lea (C.S.Șe. Energia Buc.) 4 
v. (-7), 9. Călin Rus (C.S. Satu 
Mare) 4 v. (-8), 10. Ștefan
Orosz (Victoria Cărei) 4 v. 
(-12), 11. Marian Mareu (C.S.M. 
CIuj-Napoca) 3 v„ 12. Cristian 
Chieiuc (C.S. Șc. Energia Buc.) 
1 v.

De notat faptul că alți doi 
trăgători participant! la finală, 
Andrei Borsodi și Călin Rus 

resimțit din plin „șocul ita
lian" pierzînd, neașteptat, cu 
24—17). A treia partidă a avut 
loc la Angonleme și a opus 
formațiile Franței și U.R.S.S., 
victoria revenind, firesc, primi
lor cu 23—10, dar după ce so
vieticii conduceau la pauză 
(10—9 !), afirmîndu-și din plin 
veleitățile.

Tricolorii, în ceea ce-i pri
vește, vor debuta duminică la 
Sochaczew, o localitate situată 
la 80 de km de capitala polo
neză (e interesant de remar
cat cum circulă rugbyul pe 
harta Poloniei, intîlnirile din 
cadrul campionatului european 
fiind de fiecare dată încredin
țate unui alt oraș, desigur, 
pentru popularizarea acestui 
sport, relativ puțin cunoscut). 
Ei vin după un lung și plin 
de învățăminte turneu in însăși 
patria rugbyului și este de pre
supus că se vor impune fără 
prea multe dificultăți în fața 
echipei țării gazdă, evident mai 
puțin dotată și lipsită de ex
periență internațională Ia ni

IA JUNIORI MARI
sint elevii aceleiași antrenoare, 
Eva Lengyel.

Sabia a... surîs tinerilor scri- 
meri de la Tractorul Brașov, 
care confirmînd, la rîndu-le 
valoarea „atelierului" condus 
de reputații antrenori ing. Mi
hai Ticușan și prof. Ladislau 
Rohony au ocupat toate locu
rile de pe podium ! Primul 
dintre sabrerii brașoveni a fost 
Walter Sultan, elev in anul II 
al Grupului școlar Tractorul, 
fost campion al țării la ju
niori mici, anul trecut. Proas
pătul campion la juniori mari 
(„trăgător de nădejde și în e- 
cbipa divizionară „A" de seniori 
a clubului", cum afirmă antre

norii și cum atestă rezultatele) 
și-a apropiat titlul Ia capătul 
a 8 victorii, cele mai multe la 
scoruri destul de categorice : 
5—0 Ia Oțelea, 5—1, la Papp, 
5—3 la Anghel, Piriesi, Pricop, 
Scriminți și Murărașu. într- 
un singur asalt, la Petrea, Sul
tan a cîștigat la limită. Alți doi 
sabreri de la Tractorul Brașov 
s-au situat în primii 10, Oțelea 
și Papp. De semnalat, de ase
menea, ambiția tinerilor eabreri 
ieșeni ; nu mai puțin de pa
tru dintre ei s-au făcut re
marcați la actuala finală, cel 
mai convingător fiind Cornel 
Petrea, dealtfel tiăgătorul care 
l-a ținut în... șah pe campion. 
Să sperăm că antrenorul Ilie 
Tudor, care conduce secția de 
scrimă Ia C.S. Șc. Unirea Iași 
ne va oferi în continuare pri
lejul de a-i releva priceperea 
(relevată, în final, de reveni
rea sabrerilor ieșeni te „A").

Clasamentul general : 1.
Walter Sultan (Tractorul Bra
șov) 8 v„ 2. Vilmoș Szabo 
(Tractorul) 7 v. (+8), 3. Ga
briel Anghel (Tractorul) 7 v. 
(—f-2), 4. Ion Stanciu (C.S. Șc. 
1 București) 6 v„ 5. Alpar Pi-
ricsi (Victoria Cărei) 5 v. (+4), 
6. Lucian Oțelea (Tractorul) 5 
v. (—8), 7. Cornel Petrea (C.S. 
Șc. Unirea Iași) 4 v. (-1), 8.
Cătălin Pricop (C.S.S. Unirea) 
4 v. (-3), 9. Ion Murărașu 
(C.S.S. Unirea) 4 v. (-5), 10. 
Attila Papp (Tractorul) 3 v., 11. 
Sorin Scriminți (C.S.Șe. Uni
rea) 2 v.

Miercuri, pe planșele de la 
„Floreasca, II". floretistele și 
spadasinii juniori I.

Tiberiu STAMA 

J
vel înalt. Dealtfel, de-a lun
gul anilor, începînd din 1959, 
cind rugbyștii polonezi pier
deau la București în meciul 
lor de debut în fața românilor 
cu 41—3, niciodată, în cursul 
celor II partide ulterioare, suc
cesul nu a surîs adversarilor 
noștri de duminică. E drept, 
însă, că în timp rugbyștii po
lonezi au progresat realizînd 
chiar în fața tricolorilor cîte- 
va partide remarcabile. Dacă 
n-ar fi decît să amintim despre 
acel 38—21 din 1977. de la 
București, cînd oaspeții au În
scris trei eseuri conducted o 
bună parte din timp ostilitățile 
sau despre frumoasa lor evo
luție, un an mai tîrziu, la Lu
blin. cînd, de asemenea, au a-

Rădulescu (cu balonul in brațe) 
și Borș (in drebpta sa), doi 
rugbyști din noul val, in timpul 
ultimei partide cu U.R.S.S. 

(23—6)
Foto : Ion MIHAICA 

vut o evoluție frumoasă, con
ducted la un moment dat cu 
0—0 (in final : 30—9 pentru ai 
noștri).

Desigur, toate acestea sînt 
cunoscute în tabăra rugbyștilor 
români care-și iau toate măsu
rile de rigoare spre a fi scu
tiți de orice surprize, pregătin- 
du-se în consecință cu aceeași 
seriozitate și nefăcînd rabat de 
la calitatea și seriozitatea an
trenamentelor. în lot, puține 
noutăți. Dintre cei care au fost 
in Marea Britanie absentează 
doar patru : Ortelecan, Suciu, 
Tudose, Marian Zafiescu, te 
locul lor antrenorul federal Va- 
leriu Irimescu i-a convocat pe 
Corncliu (prezintă avantajul 
că poate juca pe două 
posturi : taloner și pilier), Chi- 
riceanu, Simion și Al. Marin, 
nici unul necunoscut, toți patru 
cochetînd și în trecut cu lotu
rile naționale. Așadar, din nou, 
25 de aspiranți pentru 19 locuri 
în avionul de Varșovia, care 
rămîn cu toții în competiție și 
pentru unul din cele 15 tri
couri ale celui mai important 
meci al anului, ați dedus că 
ne referim la apropiata partidă 
cu Franța.

Dimitrie CALUMACHt

TINERII HOCHEIȘTI ROMÂNI 
LA „TURNEUL PRIETENIA"

Devenit tradițional pentru ti
nerii jucători de hochei din 
țările socialiste, „Turneul Prie
tenia", deschis echipelor alcă
tuite din juniori (vîrsta maxi
mă 18 ani), se va disputa anul 
acesta la Zvolen în Ceho
slovacia, între 11 și 18 noiem
brie. Cele opt formații partici
pante au fost împărțite in două 
serii, astfel : SERIA A : Ceho
slovacia, Polonia, Bulgaria și 
Ungaria ; SERIA B : U.R.S.S., 
R.D. Germană^ România, Ceho

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ALPINISM • O expediție de 

sportivi din Austria, condusă de 
Hans Mautner, a reușit să esca
ladeze vîrful Xixabankma (8 012 
m) din munții Himalaya, pe ver
santul nord-vestic. Doi dintre cei 
opt membri ai expediției n-au 
ajuns însă pe vîrf, fiind acciden
tați de o avalanșă.»

AUTOMOBILISM • „Raliul Al
garve-, disputat în Portugalia, a 
revenit pilotului spaniol Antonio 
Zanini („Ford Escort"). în urma 
acestui succes, Zanini și-a asigu
rat titlul de campion european 
al raliurilor. Francezul B. Beguin 

Porsche"), aflat mult timp la 
conducerea cursei, a abandonat 
în ultima etapă.

CICLISM 49 Ziarul „Gazzetta 
dello sport-, din Milano, unul 
dintre organizatorii turului ciclist

La Tripoli (Libia) s-a desfă
șurat un puternic concurs in
ternațional de călărie (obsta
cole), la care a participat și re
prezentativa României — AL 
Bozan, Dania Popescu, D. Ve- 
lea, I. Popa —, alături de e- 
chipele R. F. Germania, Aus
triei. Marii Britanii, Poloniei. 
Franței. Cehoslovaciei, Greciei 
șl Libiei. Sportivii noștri au 
avut o comportare foarte bună; 
AL Bozan cu Călin a cîștigat 
locul 1 In proba contracrono- 
metru (în care I. Popa cu Fi

PRIMELE ÎNTRECERI DE PATINAJ ARTISTIC
Apariția anotimpului rece a 

favorizat reînceperea activității 
internaționale și la patinaj ar
tistic. La Londra, în cadrul 
concursului internațional dotat 
cu „Trofeul Richmond", proba 
feminină a revenit sportivei 
engleze Karen Wood (126,5» p), 
urmată de două concurente din 
R. D. Germană : Janina Wirth 
(123,32 p) și Carola Paul

ASEARĂ IN „C.C.E.* Franței- ar urma să se desfășoa
re în anul 1982 între 9 iulie și 4 
august.Aseară, la Budapesta, în ca

drul C.C.E. la fotbal s-a des
fășurat meciul retur dintre e- 
chipele Honved Budapesta șl 
Real Madrid, Intîlnirea s-a în
cheiat cu rezultatul de 2—0 
(1—0) in favoarea oaspeților 
prin golurile marcate de Cun
ningham (min. 26) și Garcia 
Hernandez (min. 82).

în prima’ partidă, la Madrid, 
Real a cîștigat cu 1—0.

Pentru sferturile de finală, 
care se vor desfășura la primă
vară, s-a calificat echipa Real 
Madrid.

Celelalte jocuri sînt progra
mate astăzi, în toate cele trei 
competiții.

OESTER, CAMPIOANĂ 
A SUEDIEI

Campionatul Suediei a fost clș- 
tigat la actuala ediție de echipa 
Oester, care a totalizat 37 p In 
26 de meciuri (13 victorii, 11 me
ciuri egale și două Infrîngeri). 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Malm 6 F.F. — 35 p și G6- 
teborg — 34 p.

Rezultate înregistrate în ultima 
etapă : GOteborg — Djurgaarden 
.1—0 ; Hammarby — Atvldaberg 
1—1 ; MalmO F.F. — Kalmar 4—0; 
Oester — Sundsval 1—1.

C.M. 1982 PROVOACĂ 
GREUTĂȚI...

TURULUI CICLIST AL FRANȚEI I
PARIS, 4 (Agerpres). — Tur

neul final al campionatului mon
dial de fotbal, programat în Spa
nia între 13 iunie și 10 iulie 1982, 
provoacă greutăți... Turului ci
clist al Franței. Recent, Felix 
Levitan, organizatorul tradiționa
lei curse, a declarat că intențio
nează să schimbe datele de des
fășurare a „Turului Franței- pen
tru a evita concurența cu faza 
finală a „Cupei Mondiale-.

Dacă forurile internaționale ci
cliste își vor da acordul, „Turul

slovacia B. Este de menționat 
faptul că selecționatele Ceho
slovaciei și Uniunii Sovietice, 
conform unei înțelegeri preala
bile, evoluează te acest turneu 
cu echipe alcătuite din juniori 
mici (vîrsta maximă 16 ani).

Echipa țării noastre, care a 
susținut recent două partide cu 
reprezentativa Bulgariei la 
București, părăsește Capitala 
sîmbătă, avind la conducerea 
tehnică cuplul de antrenori O. 
Barbu — AI. Kalamar.

al Italiei, a propus ca anul vi
itor competiția să se desfășoare 
sistem „op-en", astfel ca la în
trecere să poată participa și ci
cliști amatori. Propunerea urmea
ză a fi examinată de federația 
italiană de specialitate.

HANDBAL • Turneul feminin 
de la Copenhaga a fost cîștigat 
de selecționata Iugoslaviei (5 p) 
urmată de formațiile R.F. Ger
mania (4 p), Danemarca (2 p) și 
Cehoslovacia (1 p). în ultimul 
meci: Iugoslavia — Danemarca
19—11 (11—5).

TENIS • în primul tur al tur
neului masculin de la HongKong: 
Tim Gullikson — Dick Stockton 
7—6, 6—2, Peter Fleming — Geoff 
Masters 6—2, 6—4. în turneul fe
minin : Wendy Turnbull — Ma
rianne Colville 6—1, 6—1, Sharon 

cus a fost al treilea), el fiind 
depășit în baraj cu numai o 
zecime de secundă (!) într-o 
altă probă de englezul M. Whi
taker. De asemenea, în cea 
mai importantă dispută, pro
ba pe echipe, formația Româ
niei (A. Bozan cu Călin, L 
Popa cu Ficus, D. Velea cu 
Fudul) s-a clasat pe locul se
cund, după fosta campioană o- 
llmpîcă, R.F. Germania, și îna
intea formației Poloniei, meda
liată cu argint la J.O. de la 
Moscova.

(122,36 p). Lynn Smith (S.U.A.),' 
care se afla în fruntea clasa-,, 
meritului după figurile impuse,' 
a terminat pe locul 4 cu 122,14 p.

Un alt concurs, la Calgary 
(Canada), s-a încheiat în pro
ba individuală masculină cu 
victoria lui Scott Hamilton 
(S.U.A.), urmat de Brian 
Pockar (Canada).

A 10-A EDIȚIE A TURNEULUI 
DE JUNIORI DE LA 

MONTE CARLO
MONTE CARLO, 4 (Agerpres* 

— Tradiționalul turneu internațio. 
nai de fotbal penttu echipe de 
Juniori de la Monte Carlo își va 
aniversa In acest an cea de-a 10-a 
ediție și va reuni între 12 și 11 
noiembrie opt selecționate: Aus
tria, Spania, Italia, Iugoslavia, 
Scoția, R.F. Germania, Elveția șl 
Franța.

TURNEE DE ȘAH
9 tn runda a 6~a a turneului 

de la Baden (Austria), marele 
maestru român Florin Gheorghiu 
a remizat cu Seirawan (S.U.A.). 
Rezultatul de egalitate a mai fost 
înregistrat și în partidele Bryne
— Spasski, Gligorici — Smejkal, 
Nunn — Adorjan, Van Der Viei
— Beliavski, Liberson — Vaga- 
nlan; Miles a cîștigat la Hdlzl, 
iar partida Janets chek — Stean 
s-a întrerupt. în clasament con
duc Spasski, Beliavski (ambii 
U.R.S.S.) și Nunn (Anglia) cu 
cîte 4 p. Fl. Gheorghiu se află 
pe locul 11 cu 2’/2 P«
• Turneul de la Buenos Aires 

s-a încheiat cu victoria marelui* 
maestru danez Bent Larsen (9’/2 P). \ 
Pe locurile următoare — Timman 
(9 p), Liubojevici (8 p), Karpov 
și Andersson (cîte 71/2 p), Hort 
șl Najdorf (cîte 7 p). în ultima 
rundă: Andersson — Larsen 1—0, 
Timman — Olafson 1—0, Balașov
— Najdorf 1—0, Hort — Giardelii 
1—0, Karpov — Quinteros 1—0, 
Panno — Browne remiză șl Ka- 
valek — Liubojevici remiză.

ECHIPA U.R.S.S. PENTRU
OLIMPIADĂ

Federația de șah a U.R.S.S 
a definitivat echipele ce vor 
participa la Olimpiada șahistă 
programată la sfîrșitul lunii 
noiembrie te orașul La Val
letta (Malta). Din formația fe
minină fac parte Maia Cibur- 
danidze, actuala campioană a 
lumii. Nona Gaprindașvili, fos
ta campioană mondială, Nana 
Ioseliani și Nana Aleksandria.

Echipa masculină are în 
frunte pe campionul mondial 
Anatoli Karpov, alături da 
care vor mai juca marii ma
eștri Lev Polugaevski, Mihail 
Tal, Efim Gheller și noua spe
ranță a șahului sovietic, tî- 
nărul mare maestru Gări Kas
parov.

Valsh — Belinda Thompson 6—4, 
6—3, Susan Leo — Cathy Fink 
6—1, 6—3. • Rezultate din pri
mele partide ale turneului femi
nin de la Stuttgart: Anne Hobbs 
— Katarina. Skronska 6—2, 7—5,
Anne Smith — Renee Blount 6—3, 
6—4, Iris Riedel — Roberta McCal
lum 6—3, 6—1, Tania Harford — 
Hanna Strachonova 6—7, 7—6,
6—0.

TENIS DE MASA 9 Campio
natele internaționale ale Italiei 
s-au încheiat la Veneția cu un 
remarcabil succes al sportivilor 
din R.P. Chineză care au cîștigat 
toate cele șapte probe (2 pe e- 
chipe și 5 individuale) în finala 
masculină: Wang Hui — Shi Zi-
bao 3—2, iar în cea feminină:
Qi Bao Xiang — Geng Li 7—0.
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