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IN SUEDIA
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu au pă
răsit joi, 6 noiembrie, Capitala 
pentru a întreprinde vizite de 
stat în Suedia, Ia invitația Ma
iestății Sale regele Cari al 
XVI-lea Gustaf și a reginei Sil
via, Danemarca, la invitația 
Maiestății Sale Regina Margare
ta a Il-a și a Alteței Sale re
gale Prințul Henrik, și Norve
gia, la invitația Maiestății Sale 
Regele Olav V.

Vizita tovarășului 
Ceaușescu în cele trei 
nordice — prima vizită 
șef de stat român în 
țări — reprezintă un

Nicoiae 
state 

a unui 
aceste 

______ eveni
ment istoric, cu adinei semnifi
cații în cronica relațiilor Româ
niei cu statele respective.

Aceste vizite evidențiază 
pregnant orientarea principiala, 
caracterul dinamic și construc
tiv al politicii externe a Româ
niei socialiste, care, pe baza ho- 
tărîrilor Congresului al XH-lca 
al partidului, înscrie, ca o com
ponentă fundamentală, dezvol
tarea și adincirea prieteniei și 
colaborării cu toate statele, in
diferent de orinduirea lor eco- 
nomico-socială, pe baza respec
tării principiilor independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și avantajului 
reciproc, neamestecului în tre
burile interne, nerccurgerii la 
forță și la amenințarea cu for
ța-

începute în condiții interna
ționale complexe, vizitele con
stituie, totodată, o expresie a 
hotăririi României de a conlu
cra mai strîns cu țările din a- 
ceastă parte a continentului 
nostru pentru a-și aduce con
tribuția la edificarea unui sis
tem real de securitate și coope
rare în Europa.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis-

pe 
cu tovarășa 
o efectuează

te România, a început joi, 
noiembrie, vizita de stat 
care, împreună 
Elena Ceaușescu, 
în Suedia, Ia invitația Maiestă
ții Sale Carl al XVI-lea Gustaf 
și a reginei Silvia. # 

împreună cu tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au sosit Ia Stockholm 
tovarășii Gheorghe Oprea, Ște
fan Andrei, Vasiie Pungan. mi
nistru secretar de stat, Ștefan 
Bîrlca, directorul 
președintelui ■ Republicii So
cialiste România, Constantin Mi- 
tea, consilier al președintelui, de 
alte persoane oficiale române.

Ea vizită participă, de ase
menea, tovarășul Valentin 
Ceaușescu.

Așteptată cu viu interes, ca 
nn eveniment politic de prim

cabinetului

După o evoluție Inimoasă a echipei noastre

PENTRU CALIFICARE
In C.C.E. la baschet feminin. Politehnica C. S. Ș. 

București — Wisla Cracovia 90-74!

Modesto FERRARINI

(Continuare în vag 2-3)

După ce în preliminariile ac
tualei ediții a Cupei campioni
lor europeni la baschet femi
nin, formația Politehnica C.S.Ș.2 
București a depășit categoric, 
în ambele manșe, pe D.S.I. An
kara, aseară, în sala Floreasca 
din Capitală, baschetbalistele 
studente au avut de înfruntat 
pe campioana Poloniei, Wisla 
Cracovia. O echipă evident mult 
mai puternică, mai rutinată, în 
componența căreia evoluau și 
două dintre cele mai bune ju
cătoare din reprezentativa Polo
niei (vicecampioană europeană 
în acest an), Grazina Jaworska 
și Halina Ivaniec. Sportivele ro
mânce au abordat partida 
încredere și fără să se 
impresionate de ren.umele 
versarelor.

Elena Filip a „zburdat"

cu 
lase 
ad-

pur 
și simplu pe sub panouri, a 
recuperat multe mingi extrem 
de utile și, lucru extrem de im
portant, a punctat cu o precizie 
dezarmantă pentru baschetbalis
tele oaspete. în primele 20 de

ordin, ce ilustrează audienta pe
care și-a cîștigat-o România, 
dezvoltarea sa pe multiple pla- 
nuri, politica externă a țării 
noastre și stima de care se 
bucură activitatea neobosită, 
personalitatea președintelui
Nicoiae Ceaușescu, vizita se 
constituie, totodată, ca o măr
turie elocventă a rolului pe 
care îl are dialogul la nivel 
înalt între state, indiferent de 
orinduirea lor socială, în fău
rirea unei lumi mai bune, o lu
me a păcii și cooperării inter
naționale.

După un zbor de. două ore și 
jumătate, Ia ora 11,30 — ora 
locală — aeronava cu care au 
călătorit înalții oaspeți români, 
însoțită în spațiul aerian al 
Suediei de o escadrilă de onoa
re a aviației militare suedeze, 
a aterizat pe aeroportul inter
național Arlanda, din apropie
rea capitalei Suediei, unde, in 
onoarea distinșilor oaspeți, au 
fost arborate drapelele de stat 
ale României și Suediei.

în întîmpinarea tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu au venit ma
rele mareșal al Regatului, pre
cum și Ola Ullsten, vicepre- 
mier și ministrul de externe al 
Suediei, alte persoane oficiale 
suedeze, care au salutat cu cor
dialitate, la scara avionului, pe 
înalții oaspeți români.

De Ia aeroport, președintele 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
marele mareșal al Regatului, de 
celelalte persoane oficiale care 
au venit în întîmpinare, s-au 
îndreptat cu mașinile spre Pia
ța Muzeului Militar — Artille- 
ringarden — din centrul orașu
lui Stockholm, unde a avut Ioc 
primirea oficială a inalților soli 
ai poporului român.

în Piața Muzeului 
din zona centrală a 
președintele Nicoiae 
și tovarășa Elena 
sînt întimpinați cu 
cordialitate de Maiestatea Sa 
Cari al XVI-lea Gustaf, în uni
formă de amiral, și de regina 
Silvia, care adresează distinși
lor oaspeți cuvinte prietenești 
de bun sosit. Șefii de stat ai 
României și Suediei își string 
cu cordialitate miinile. Cu ace
eași căldură își exprimă bucu
ria de a se intîlni tovarășa 
Elena Ceaușescu și regina Silvia.

La sosirea în celebra piață a 
Muzeului Militar, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați cu înaltele onoruri re
zervate șefilor de stat, cu deo
sebit fast și strălucire, cu sen
timente de înaltă considerație 
față de președintele României,

Militar, 
capitalei, 

Ceaușescu 
Ceaușescu 
deosebită

(Continuare in pag. a 4-a}

Pirșu 
o nouă 
a adversa- 

sale directe

Suzana 
cearcă 
pășire 
rei
Halina Kaluta

Foto :
Dragoș NEAGU

minute, a fost alături de ea și 
Suzana Pirșu, care și-a condus 
toarte bine coechipierele. La 
pauză, cele 10 puncte avans în 
favoarea studentelor nu consti
tuiau totuși un suport prea sub
stanțial, astfel că și în conti
nuare sportivele noastre au ju
cat bine și la sfîrșitul celor 
40 de minute Politehnica C.S.Ș.2 
a cîștigat cu 90—74 (46—36).
Acest avans de 16 puncte poate 
fi hotărîtor pentru meciul re
vanșă, de joia viitoare, de la 
Cracovia, unde elevele lui Gri-
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De mare interes in cadrul amplelor acțiuni care s-au desfășurat 
in Parcul Tineretului din Ploiești, cu prilejul deschiderii ediției 
a Il-a a „Daciadei", s-au bucurat concursurile de patinaj pe rotile 
ale celor mai mici participanți Foto : Ion MIHĂICA

In noua ediție a „Daciadei"

TI NADA FLORILOR" Șl CfLELALTE BAZE SPORTIVE 
DIN FĂIIICFNI VOII FI MAI BINE FOLOSITE

sportivilor de către 
Roșea — președin- 

C.O.E.F.S. Fălticeni —

Și—Fălticenii, ca majoritatea 
localităților din țară, se im- 
brăcau duminică dimineață în 
alb. Ningea cu fulgi mari peste 
bulevardul pavoazat sărbăto
rește, peste coloana sportivilor 
care defilau fluturînd eșarfe 
multicolore. Mii de tineri se 
îndreptau spre Piața centrală 
a orașului, unde era organizată 
deschiderea festivă a noii edi
ții a „Daciadei". După rapor
tul prezentat de prof. Gh. Co- 
man a urmat un scurt salut a- 
dresat 
Mihai 
tele 
sportivii îndreptindu-se spre 
diferite terenuri și săli, pentru 
întreceri. I-am urmărit și noi 
— erau elevi, mai mari sau 
mai mici, de la școlile gene
rale nr. 1, 2. și 3. de Ia liceele 
N. Gane, Agroindustrial, Gru
pul școlar M.I.U. Ceea ce nc-a 
mirat, însă, a fost faptul că au 
lipsit tinerii din întreprinderile, 
instituțiile și cooperativele ora
șului (deși sînt destule!...), semn 
că s-a mizat exclusiv pe

La mijlocul zilei, am 
prilejul să purtăm o 
convorbire cu tovarășul 
că Arsenie, primarul orașului.

elevi. 
avut 

scurtă 
Costi-

gore Costescu pot obține califi
carea în turul următor dacă 
vor lupta la fel cum au făcut-o 
și pe teren propriu.

Ajj marcat Roșianu 18, Bra- 
du 8, Pîrșu 20, Filip 26, Fotes- 
cu 12, Chvatal 6, pentru învin
gătoare, respectiv Wlazowska 16, 
Biesekierskaia 3, Kaluta 12, Ka- 
sinska 12, Jaworska 
niec 19.

Au condus foarte 
Trepka (Cehoslovacia) 
nadol (Turcia).

Paul IOVAN 

12, Iva-

bine S. 
și C. A-

O Știm — i-am spus — că fălti- 
cenenii au obținut succese în 
sportul de masă, ba chiar și in 
activitatea competițională de 
performanță. Care sint gîndu- 
rile primarului — unul din cei 
mai ardenți iubitori ai sportu
lui de pe aceste meleaguri — 
acum, la deschiderea noii ediții 
a „Daciadei"? • „Recunoscînd 
rolul exercițiilor fizice și spor
tului în creșterea și călirea 
noilor generații, am căutat și 
căutăm să facem cît mai mult 
pentru crearea bazei materiale, 
pentru folosirea eficientă a te
renurilor existente. Vă invit să 
vedeți, Ia marginea orașului, pe 
malul unui lac, în locul numit 
de Mihail Sadoveanu „Raiul 
de la Nada Florilor", un fru
mos complex sportiv pe care 
I-am numit chiar Nada Flori
lor. El cuprinde o bază nautică 
și de agrement, terenuri bitu
minate pentru diferite discipline, 
pistă de atletism cu 6 culoare, 
teren de fotbal gazonat și cu 
tribună, și altele. Totul, într-un 
cadru natural splendid, în care 
am plantat mulți copaci, 
sădit nenumărate flori.
vrut să facem aici, cum ar fi 
spus, poate, Sadoveanu, un rai 
al sportului și agrementului".

am 
Am

Topul Sportul41 la săritura în lungime

CAMPIONUL NAȚIONAL...
ÎNVINS LA CURTEA DE ARGEȘ!

ziarul nostru 
săritura în 

primit-o de la

ore, să ne aflăm 
Cu toată vremea 
toată lapovița și 

îndemnau spre o 
gura sobei, nici

Prima invitație de a asista la 
întrecerile din cadrul competiției 
organizată de ' '
„Topul Sportul" la 
lungime, am . '
Curtea de Argeș. Am plecat din 
Capitală într-o frumoasă și în
sorită zi de toamnă, pentru ca, 
numai în 24 de 
în plină...iarnă, 
foarte rece, cu 
ninsoarea care 
retragere la...
unul din elevii și elevele de la 
cele patru licee înscrise în con
curs n-au vrut să renunțe șl au 
venit la stadionul orașului, locul 
unde era programată întrecerea. 
Cu atît mai mult, cu cît în mij
locul lor se afla și campionul 
național, Gheorghe Lina, pînă 
nu de mult elev la Liceul agro
industrial din localitate, azi com
ponent al clubului Steaua. Șl, 
urmîndu-1 exemplul și sfaturile, 
asistați de profesori, toți particl- 
panții au început pregătirile de 
concurs. Intre timp, stăm de vor
bă cu prof. Emanoll Sterescu, 
prim-vlcepreședlnte al C.O.E.F.S, 
— principalul animator al aces
tei acțiuni Sn cadrul concursului

In vederea partidei de duminică,
RUGBYSTII

ROMANI 
PLEACĂ AZI

jucători și anume :
Codoi (Steaua) ; aripi 

(Steaua), 
Al. Marin 
centri —

V ărzaru
la deschidere 
(Steaua).
; mijlocaș la grăma- 

Chiricenco

Aldca
(Grivița 

Constantin 
(Farul) ;

Ale- 
Marghescu

IN POLONIA
Astăzi dimineață urmează să 

părăsească Capita’a, pe calea 
aerului, echipa de rugby a ță
rii noastre care se deplasează 
în Polonia, unde duminică va 
intîlni — în cadrul campiona
tului european — echipa țării 
gazdă.

Sub conducerea secretarului 
Federației române de rugby, 
Ovidiu Marcu, vor face depla
sarea 19 
fundaș — 
— Fuicu 
(Dinamo), 
Roșie) ; 
(Dinamo), 
mijlocași 
xandru 
(Dinamo) 
dă 
înaintași linia a treia aripi 
Stoica (Dinamo). Murariu 
Rădulescu (ambii Steaua) ; 
8 — Borș (Dinamo) ; linia 
doua — Caragea (Dinamo). Du
mitru (Farul) ; linia întîi pili
er! — Bucan (Știința Petroșani), 
Dinu (Grivița Roșie) ; taloneri— 
Munteanu și Corneliu (ambii 
Steaua). Se remarcă absența 
căpitanului echipei reprezenta
tive Mircea Paracchiv care, a- 
vînd un proces inflamator la o 
mînă. a rămas acasă, unde ur
mează un tratament in vederea 
unei grabnice însănătoșiri. Lo
tul este însoțit de antrenorii 
Valeriu Irimeseu și Teodor Ră
dulescu și de doctorul Nicoiae 
Ghera copoi.

(Dinamo) ;

Și 
nr.

a

— care ne spune : „Pentru toți 
profesorii acest Top reprezintă 
un prim și important test al e- 
levilor, știut fiind faptul că în 
clasele a IX-a sînt grupați șco
lari de Ia diferite unități de în- 
vățămînt, cu niveluri diferite da 
■cunoștințe. Intr-un fel, rezultate
le ce vor fi consemnate sînt o 
oglindă a muncii fostelor cadre 
didactice și mai puțin a actuali
lor profesori. în primăvară, cînd 
intenționăm să revenim;- vom ve
dea cum s-a lucrat pe parcursul 
anului, dacă s-a înregistrat sau 
nu vreun progres*4.

Fetele $i-au terminat „îneălzl- 
rea“. Dar pr;mul care intră în 
competiție este... campionul țării. 
Dacă altădată („aici am început 
și eu cele dintîi sărituri44) lungi
mea gropii era suficientă, acum 
ea s-a dovedit... prea mică, co
piii, la fiecare încercare, scot ex
clamații de admirație ! începe 
întrecerea propriu-zisă. Vîntul 
este mai tare, frigul mai pătrun-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)



ILIE NĂSTASE ÎN MIJLOCUL TINERILOR
SĂI ADMIRATORI BUCUREȘTENI

Ilie Năstase, din nou la 
București, pentru cîteva zile 
de odihnă binemeritată, în 
goana neostenită a turneelor 
internaționale care angrenează 
pe toți marii jucători de te
nis ai lumii. între două vi
zite la cei apropiați, conștiin
ciozitatea excepțională îi dic
tează nevoia de a nu între
rupe antrenamentele nici mă
car o singură zi. Iată-1, așa
dar. la sala Centrului de per
fecționare. din complexul „23 
August". dînd și mai multă 
greutate antrenamentelor asi
due ale tinerilor membri ai 
lotului național (înainte de 
plecarea la Circuitul scandi
nav). jueînd deci ore bune cu 
Florin Segărceanu și Andrei 
Dîrzu, ajutîndu-i și pe aceștia 
să-și perfecționeze loviturile 
dar mai ales să ia o lecție 
de stăru’nță și amb’ție, ma
nifestată la 34 de ani. Cu atî- 
ta ardoare alerga după fie
care minge, îneît nu ne-am 
putut stăpîni să-1 întrebăm pe 
Ilie Năstase :

— Va veni și ziua renun
țării la tenis ?

— Niciodată, pînă la ade
vărata bătrînete. Cred că bas
tonul de moșneag am să-l 
țin tot ca pe o rachetă. Vor
bind serios, trebuie să mărtu
risesc că recentele victorii în 
turneele de la Kuala Lumpur 
și Djakarta mi-au ridicat din 
nou moralul. E bine cînd 
cîștîgi.

— întrevezi o revenire în 
echipa de Cupa Davis a Ro
mâniei ?

— Doresc din toată inima 
să mai joc pentru echipa 
țării. Sner ca federația inter
națională să mă ajute, revi- 
zuindu-și hotărîrea care a-

In întrecere juniorii I

CAMPIOANE, ECHIPELE ENERGIA BUCUREȘTI 
LA FLORETĂ FETE Șl OLIMPIA CRAIOVA LA SPADĂ

La sediul clubului T.C.B., Ilie Năstase, în mijlocul tinerilor 
săi admiratori. Foto : Dragoș NEAGU

fectează potențialul formației. 
Cred că meciul cu echipa 
Braziliei, la București, se 
poate cîștiga. Koch și Kir- 
mayr nu mai sînt nici ei prea 
tineri, așa că pot fi învinși.

Următoarea etapă competi- 
țională a lui Ilie Năstase este 
turneul de la Wembley, la 
Londra și apoi un turneu la 
Montreal. Nu însă înainte de
a se întîlni cu foarte tinerii 
tenismani bucureșteni. La ini
țiativa clubului T.C.B. (pre
ședinte Ilie Turcu, antrenor 
emerit Tudorel Bădin) și cu
sprijinul secției 
Steaua (antrenori 
Dumitrescu și

de tenis 
Eleonora 

Constantin
Chivaru), joi dimineața zeci

de învățăcei ai tenisului l-au 
înconjurat cu dragoste pe 
Ilie Năstase, l-au cople
șit cu întrebări, setoșl 
să învețe din experiența unu
ia dintre cei mai mari jucă
tori pe care i-a avut spor
tul mondial. La sfîrșitul în- 
tîlnirii, Ilie a oferit în dar, 
cu autograf, una din rache
tele sale, care a revenit, prin 
tragere la sorți, elevului Ga
briel Radu, de la Școala ge
nerală nr. 114. întîmplarea a 
fost fericită, pentru că ante
rior părinții cîștigătorului de
claraseră câ Gabriel s-a în
drăgostit de tenis datorită toc
mai idolului său Năstase...

Victor 3ANCIULESCU

în întrecerea spadasinilor s-au 
prezentat în concurs doar patru 
echipe, net departajate valoric, 
în prima categorie — Olimpia 
Craiova și I.E.F.S., în cealaltă — 
Tractorul Brașov și C.S. Satu 
Mare. Obținînd victorii nete, în 
restul partidelor, primele două 
formații și-au disputat titlul de 
campioană republicană. Demara
jul puternic al elevilor prof. D. 
Popescu a făcut ca scorul să a- 
jungă curînd la 6—1 în favoarea 
craiovenilor. Dar iată că spada
sinii clubului bucureștean, antre
nați de M. Ghimpușan, revin, 
șl partida se relansează, scorul 
general ajungînd la 6—4. Din 
nou este chemat pe planșă du
blul campion al spadasinilor ju
niori, Mugurel Petcușin, care-și 
face iarăși datoria, învingîndu-1 
pe Cristea cu 5—0, detașîndu-și 
formația de adversari. I.E.F.S. 
nu depune armele, se ajunge la 
7—6, dar iar... Petcușin cîștigă, 
șl coechipierul său Dau Curcă 
obține a noua victorie, cea ne
cesară dobîndirli titlului. Clubul 
sportiv școlar Olimpia Craiova 
învinge cu 9—7.

Iată clasamentul probei de 
spadă echipe : 1. CL. SP. ȘC.
OLIMPIA CRAIOVA 6 p (12—4 
cu Tractorul, 11—5 cu C.S. Satu 
Mare, 9—7 cu I.E.F.S.), 2. I.E.F.S. 
4 p (11—5 cu Tractorul și C.S. 
Satu Mare), 3. Tractorul Brașov 
2 p (11—5 cu C.S. Satu Mare), 
4. C.S. Satu Mare 0. p.

Surpriza s-a produs în între
cerea destinată echipelor de flo
retă fete. Deși floretistele Clubu
lui sportiv Satu Mare au domi
nat proba individuală, iar în 
cursul zilei de ieri au înregistrat 
cele mai categorice victorii în 
fața adversarelor (inclusiv scorul 
campionatului : 16—0 cu A.S.U.
Tg. Mureș), pornind favorite în 
meciul decisiv, cu Clubul sportiv

BRAȘOVUL - ÎN FRUNTEA „IZVOARELOR" 
DE TALENTE ÎN HANDBAL

A fost constituit lotul na
țional masculin de handbal. 
Obiectivele sale sînt meciurile 
cu Elveția (14 noiembrie, la 
Herisau, 15 noiembrie, la 
Aarau), turneul internațional 

al Ungariei (Debrețin, 17—22 
noiembrie) și Balcaniada de 
la Sofia (3—7 decembrie). în 
pregătirea antrenorilor Nico- 
lac Nedef și Lascăr Pană se 
află 17 sportivi. De unde pro
vin ei ? 6 de la Steaua,. 3 de 
la Dinamo București, cîte 2 
de la Minaur Baia Mare și 
Politehnica Timișoara și cîte 
1 de la Știința Bacău, Uni
versitatea Craiova, Celuloza 
Brăila și Universitatea Bucu
rești. De această dată am... 
forat mai adînc, interesîn- 
du-ne care dintre cluburile 
sportive școlare sau secții de 
juniori au selecționat și pre
gătit în primii ani de activi
tate aceste talente care asigu
ră astăzi reprezentarea hand
balului românesc în marile
competiții internaționale. Am 
avut bucuria să constatăm 
că nu mai puțin de 15 cen
tre și-au adus contribuția la 
constituirea echipei naționale: 

Brașov (Nicolae Muntean», 
Olimpiu Flangea, Cornel Du- 
rău — toți trei fiind creațiile 
profesorului Tiberiu Orban), 
Orșova (Alex. Folker), Onești 
(Iosif Boroș), Bacău (Măricel 
Voinea), Hunedoara (Vasile
Stingă), București (Cezar
Drăgăniță), Constanța (Clau-
diu lonescu), Fetești (Mihal

Daniel), Craiova (Gabriel Ma
rian) , Brăila (Ionel Gheonea), 
Iași (Neculai Vasilca), Plo
iești (Marian Dumitru), Călă
rași (Gh. Dumitru), Sighișoa
ra (Radu Voina) șl Drobeta 
Tr. Severin (Alex. Bullgan). 
Așadar, spre lotul reprezenta
tiv au ajuns elemente selec-
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tate dintr-o arie largă, în care 
apar centre necunoscute ma
relui public al handbalului 
(Orșova, Fetești, Călărași sau 
Drobeta Tr. Severin), dar 
lipsesc orașe în care se fac 
mari eforturi, materiale și 
morale, pentru acest sport : 
Sibiu, Timișoara, Baia Mare, 
Cluj-Napoca, Arad...

în fruntea topului se află 
Brașovul, cu acel neprețuit 
descoperitor de talente care 
este profesorul Tiberiu Or
ban, 6fidînd parcă Bucureștii 
cu întreg plutonul (masiv) de 
tehnicieni retribuițl pentru 
selectarea șl creșterea tine
relor talente. Oamenii dațl

marilor cluburi și, apoi, lo
tului național de profesorul 
brașovean fac parte din două 
generații (Nicolae Munteanu 
29 de ani, Olimpiu Flangea 
22 și Cornel Durău 23 de 
ani), ceea ce ne arată că a- 
cest dascăl este neobosit în 
nobila sa activitate.

O altă concluzie desprinsă 
din acest sondaj este aportul 
hotărîtor adus de Clubiirile 
sportive școlare. Contribuția 
lor este 14 sportivi, față de 
3 cîți au dat secțiile de ju
niori ale cluburilor și asocia
țiilor sportive. Dacă baza o 
formează aceste unități spor
tive școlare este firesc ca 
spre ele să se îndrepte efor
turile tuturor factorilor, in
clusiv ale federației.

Două alte indicii ne dove
desc înscrierea pe coordona
tele actualelor exigențe ale 
handbalului internațional : 
media de vîrstă a lotului este 
de 23,5 ani (10 jucători au 
vîrstă între 19 și 23 de ani, 
iar 7 de peste 23 de ani), iar 
media înălțimii de 1,90 m 
(avem în echipa națională 8 
sportivi de peste 1,90 m !). 
Așadar nu oricum și oricînd, 
ci în generații succesive și la 
nivelul parametrilor solicitați. 
Sînt și acestea considerente 
care pot augmenta calificati
vul acordat profesorilor des
coperitori de talente, care pot 
stimula masa antren orilor 
pentru mal mult și mal bine.

Hristache NÂUM

„TOPUL SPORTUL" LA
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zător. Fetele de la „Electroteh
nic*4 sînt vizibil emoționate. Cînd 
a fost etapa I pe școală ele, a 
IX-a B, au fost cele mai bune. 
Acum „depășirile" se țin lanț. 
Profesorul A. Milca le încurajea
ză. La a doua serie de sărituri 
nu se mai ratează, dar șansa u- 
nui rezultat pe măsura posibi
lităților nu se realizează. Dintre 
toate se detașează Maria Moștea- 
nu cu 4,00 m. Rînd pe rînd, se 
prezintă la start și Liceul „Vlai- 
cu Vodă“ și „Industrial44 nr. 1, 
și „Agroindustrial". Ruleta se 
întinde, cînd mai mult — spre 
satisfacția Măriei Tudorache
(4,12) m sau a Nicoletei Sîrbu 
(3,90 m) —, cînd mai puțin, spre 
necazul altora. Se alcătuiesc pri
mele clasamente, se înmînează 
primele diplome : individual —
1. Maria Tudorache ®(„Vlaicu
Vodă") 4,12 m, 2. Maria Moșteanu 
(„Electro") 4,00 m, 3. Nicolcta 
Sîrbu (Ind. nr. 1) 3,90 m, 4.
Ileana Ancuța („Agro") 3,58 m ; 
echipe : 1. Lie. „Vlaicu Vodă" a 
IX-a A 3,70 m (Maria Tudorache 
4,12 m, Luminița Cărămidaru 
3,45 m, Domnița Linu 3,60 m, 
Steliana Monceanu 3,25 m, Filof- 
teia Talabă 3,86 m, Maria Danciu 
3,80 m, Georgeta Șerban 3,88 m, 
Mariana Gloloiu 3,78 m, Cecilia 
Ilie 3,50 m, Mirela Suta 3,67 m),
2. Lie. Ind. nr. 1 a IX-a D 3,67

SĂRITURA IN LONGIME
m, 3. Lie. Electrotehnic a IX-a 
B 3,33 m, 4. Lie. Agroindustrial 
a IX-a D 2,98 m.

Din nou aplauze la săriturile 
lui Gheorghe Lina și promisiuni 
din partea băieților că „va fi 
bine, mai ales că la ruletă a 
trecut însuși campionul țării și... 
asta obligă". De data aceasta, 
săritorii de la Lie industrial nr. 
1 (a IX-a H) profită de inexac
titatea unuia dintre cei de la 
„Vlaicu Vodă44, depășindu-i în 
final, dar învinșii se bucură, to
tuși, că Radu Anghel a fost pri
mul la individual, singurul care 
a trecut „bariera44 celor 5 m. 
Și, pentru că Gheorghe Lina 
le-a acordat un handicap, Radu 
este cel care îl întrece și pe 
campion cu 10 cm. în rest... 
Așadar, la individual primii cla
sați sînt : R. Anghel („Vlaicu 
Vodă") 5.30 m, Gh. Vișoiu (Ind. 
nr. 1) 4,60 m, V. Letcaru (Elec
tro) 4,50 m, J. Fieraru (Agro) 
4,30 m, iar la echipe : Lie. ind. 
nr. 1 a IX-a II 4,44 m (V. Dra- 
gomir 4,50 m, N. Dîrdeci 3,70 m. 
I. Zinca 4,40 m, M. Căldăraru 
3,90 m, N. Chițu 4,70 m, M. Con
stantin 4,10 m, A. Baciu 3,80 m, 
C. Bălașa 4,25 m, Gh. Cojocaru 
4,40 m, C. Morășcu 4,00 m, Gh. 
Vișoiu 4,60 m), Llc. „Vlaicu 
Vodă" a IX-a A 4,28 m, Lie. 
Electrotehnic a IX-a D 4,27 m și 
Lie. Agroindustrial a IX-a E 
4,15 m.

școlar Energia București, lupta 
a decurs în majoritatea timpului 
în favoarea elevelor antrenorului 
Romeo Pelegrini. Tinerele flo- 
retiste de la Energia au condus 
după prima manșă cu 3—1, au 
fost egalate în cea de-a doua 
(4—4), au revenit la conducere 
In cea de-a treia (7—5), pentru 
ca în final, deși scorul a fost 
egal, 8—8, victoria să le revină, 
la tușaveraj (60—53 tușe date) 1

Ce a determinat această sur
priză ? în special faptul că e- 
chipa clubului sătmărean n-a 
putut miza deloc pe „omul 4", 
Ecaterina Bumbuluț neînregis- 
trînd nici o victorie. Iar cam
pioana recent desemnată, Roza
lia Oros, a suferit două eșecuri 
nescontate, la Cristina Mihăilă 
(4—5, ce-i drept, și datorită unor 
greșeli de arbitraj) și la Geor- 
geta Beca, cu 0—5 ! Au punctai 
în această partidă : Georgeta
Beca și Cristina Mihăilă cîte 3 v, 
Steluța Mihăilă și Cornelia Che- 
laru cîte 1 v pentru CI. sp. șc. 
Energia ; Garbiela Betuker 4 v 
(cea mai bună trăgătoare din a- 
ceastă întîlnire), Rozalia Oros și 
Csila Ruparsics cîte 2 v, Ecate
rina Bumbuluț 0 v pentru C.S. 
Satu Mare.

Iată clasamentul probei femi
nine de floretă echipe : 1. CL. 
SP. ȘC. ENERGIA BUCUREȘTI 
10 p (12—4 cu A.S.U. Tg. M. și 
Mondiala S. Mare, 9—7 cu 
Steaua, 10—6 cu CI. sp. șc. S. 
Mare, 8—8, 60—53 t.d.), 2. C. S. 
Satu Mare 8 p (16—0 A.S.U.,
14—2 Mondiala, 10—6 Steaua, 15—1 
CI. sp. șc. S. Mare), 3. Steaua 
6 p (12—4 A.S.U., 13—3 Mondiala, 
9—7 CI. sp. șc. Satu Mare), 4. 
CI. sp. șc. S. Mare 4 p (13—3 
A.S.U., 9—7 Mondiala), 5. Mon
diala S. Mare 2 p (13—3 A.S.U.), 
6. A.S.U. Tg. Mureș 0 p.

Paul SLAVESCU
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ECHIPELE FEMININE ALE DIVIZIEI
LA CEL DE-AL 31-|ea

După cum am mai anunțat, 
sfîrșitul acestei săptămîni mar
chează startul în campionatele 
primei divizii de volei, ediția 
1980—1981. Va fi cel de al 32-lea 
campionat masculin (pînă acum, 
titlurile au fost cucerite de trei 
echipe : Rapid — 11 victorii, Di
namo și Steaua — cîte 10) și cel 
de al 31-lea feminin (pînă în 
prezent : Dinamo — 15 victorii, 
Rapid — 7, Progresul București 
— 5, Penicilina Iași — 2 și Ști
ința I.C.F. — 1).

Noua ediție a campionatelor 
Diviziei „A44 se desfășoară după 
un sistem nou : echipele evolu
ează mai întîi în cîte două serii 
de 6, tur și retur (etape săptă- 
mînale), apoi primele două cla
sate se califică în turneele pen
tru locurile 1—4 (vor fi 4 tur
nee, organizate pe rînd de fie
care dintre participante), în urma 
cărora va fi desemnată campi
oana ; următoarele două clasate 
în serii susțin apoi, de aseme
nea, 4 turnee pentru stabilirea 
locurilor 5—8 în clasamentul fi
nal, iar ultimele două echipe din 
serii participă la turneele (tot 4) 
pentru locurile 9—12 și desem
narea celor două retrogradate 
In ,,B“.

Astăzi prezentăm loturile echi
pelor feminine, conform înscrie
rilor făcute la F.R. Volei (au 
fost lăsate de-o parte cîteva ju
cătoare care au depus cereri de 
transfer pentru alte echipe, ce
reri nerezolvate încă din diverse 
motive), precizînd totodată și 
compoziția celor două serii : Ma- 
ratex Baia Mare, Știința Bacău, 
Flacăra roșie București, Univer
sitatea București, Chimpex Con
stanța și Dinamo București (se
ria I) ; Universitatea Craiova, 
Farul Constanța, Penicilina Iași, 
C.S.U. Galați, Rapid București și 
„U“ Cluj-Napoca (seria a n-a). 
Iată loturile :

„NADA FLORILOR" Șl CFLELALTE BAZE SPORTIVE 
DIN lÂLTICENI VOR FI MAI BINE FOLOSIȚI

MARATEX BAIA MARE : Doi
na Săvoiu, Niculina Stănică, Ma
riana Olteanu, Vasilica Bîcă, 
Georgeta Cioflînc, Mihaela Pința, 
Mariana Onciu, Silvia Dobrovol- 
schi, Cristina Florea, Mariana 
Jurj, Margareta Crișan, Mariana 
Dăscălescu ; junioare cu dublă 
legitimare : Tanța Coare șl Ro- 
dica Puicar. Antrenor : prof.
Corncliu Săvoiu.

ȘTIINȚA BACAU : Marllena
Grigoraș-Bogdan Kate Tca- 
cenco-Talabă, Leontina Mateș, 
Florentina Zaharia-Mangeac, Lu
minița Bălan, Mioara Bis- 
trlceanu, Monica Moise, Va- 
lerlca Maier, Lucica Zoia, Ni- 
culina Cuciureanu, Elena Cor- 
dun, Margareta Pescaru, Stela 
Ivlampe, Gabriela Chelaru. An
trenor : prof. Ion Ciuhureanu.

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI: 
Lucia Ettz, Georgeta Zaharla, 
Lucreția Zarafescu, Constanța 
Popa, ’ Cornelia Buzoianu, Maria
na Dumitrescu, Venera Hoffman- 
David, Marta Marinescu, Simona 
Enache, Mihaela Dragomir, Ma- 
rinela Chebeleu ; junioare cu du
blă legitimare : Daniela Drăghicl 
șl Georgeta Lungu. Antrenor : 
prof. Sandy Cliiriță.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI : 
Paula Cazangiu-Țigăeru, Mirela 
Popa, Mihaela Rădulescu, Cris
tina Marin, Silvia Firan, Lucia 
Albeșteanu, Mariana O laru-Ca
zan, Severina Tudorache, Maria
na Țoghină, Camelia Cornea, 
Daniela Dan. Antrenor : prof 
Nicolae Humă.

CHIMPEX CONSTANȚA î Lilia
na Văduva, Emilia Mănăllă, 
Otilia Secoșan, Mariana Focșa, 
Eugenia Blebea, Ileana Stati, Ta
tiana Prisăcaru, Anghelina Bu- 
rlcea, Maria Costea, Simona Ion, 
Viorica Lutsch ; junioare cu 
dublă legitimare : Renatta Sa- 
cchettl și Tanța Drăgoi. Antre
nor : prof. Ion Takacs.

DINAMO BUCUREȘTI : Ma
riana lonescu, Victoria Banciu, 
Irina Petculeț, Victoria Georges
cu, Carmen Puiu, Doina Moro- 
șan, Corina Crivăț, Carmen Ca- 
dar, Mirela Pavel, Carmen Bobe, 
Speranța Găman, Adriana lancu. 
Antrenor: prof. Doina Ivănescu.
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PENICILINA
Icnim, Ana 
Sava, George! 
Coman, 'Gal 
Tăutu, Anelie 
Bejenaru, I 
Lenuța Elenic 
Lăcrămioara 
Nicu Roibesci

C.S.U. GAI 
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Piron, Gabrii 
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Palade, Vaier 
Negoescu. A 
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e Am mai aflat, tovarășe pri
mar, și despre amenajările fă
cute în Fălticeni pentru întine
rirea complexului sportiv nu
mit „Dumbrava minunată**, de 
bazele sportive școlare noi — 
ca de pildă cea de la Liceul 
industrial N. Gane — de tere
nurile bituminate din cartierele 
Oprișani, Șoldănești ș.a. Cum 
le-ați realizat ? 9 „Numai prin 
mijloacele noastre, prin mii de 
ore de muncă patriotică, Ia 
care au luat parte majoritatea 
locuitorilor orașului, ba chiar 
$i ai comunelor învecinate, 
cum ar fi Rădășeni, Baia, Cor
nul Luncii, Bogdănești, Rișca 
ș.a. Unii au făcut porțiuni de 
gazon pe terenul de joc, alții 
au lucrat zidărie în timpul lor 
liber, cei din comune au adus 
piatră de rîu. Cînd pun toți 
umărul, reușești !**

Nu putem încheia aceste în
semnări fără a aminti de o in

teresantă preocupare a făltice- 
nenilor și anume amenajarea 
mai multor locuri de joacă 
pentru copii (realizate într-o 
manieră originală : aparate de 
joacă sau gimnastică, sculpturi 
în lemn, animale din tablă sau 
lemn, mobile ș.a.) dar mai ales 
de ceea ce spunea M. Roșea in 
încheierea cuvîntului său — 
dovadă a seriozității cu 'care 
este privită orice activitate 
sportivă : „Pornim într-o nouă 
ed”'o a marii competiții „Da- 
ciana**. Nu ne vom mai referi 
Ia succese, ci la înlăturarea ne
ajunsurilor care mai dăinuie 
atît în activitatea sportivă din 
școli, cît și din întreprinderi și 
instituții. Sînt încă lipsuri în 
organizarea cu continuitate a 
acțiunilor sportive, în folosirea 
eficientă a bazelor pe care Ic 
avem Trebuie să facem mai 
mult pentru afirmarea tinerilor 
noștri în competițiile județene 
și republicane Dorim să fim 
prezenți, așa cum se cuvine, în 
noua ediție a „Daciadei** și, 
dacă va fi posibil, în finale**.

VĂ INVITĂM SĂ CUNOAȘTEȚ 

TERAPEUTICE ALE BĂILOR
Adăpostită de munți, ferită de vînturi, st 

materică Tușnad beneficiază de importanți f 
cură indicați în tratarea unor boli ale sistei 
trai, precum și a unor afecțiuni ale aparatu

Așezarea sa la 650 m alt. îi conferă un ci 
nifiant. beneficiind de un aer puternic ozon.* 
soli rășinoși și ioni negativi, ceea ce o rec 
odihnă, vacanțe și turism. în stațiune există 
bibliotecă, cinematograf și alte mijloace de ?

Baza de tratament de mare capacitate, în 
lății dintre cele mai moderne și încadrată 
dical competent fac din Băile Tușnad o sti 
tată și apreciată. Atractivitatea ei pentru < 
rește și datorită faptului că între baza de 
luri se circulă prin coridoare acoperite și 
friguros.

Organizatorii de turism din Tușnad, gazde 
datoritoare, oferă, totodată, celor sosiți aici 
de drumeții și excursii în locuri și zone < 
parte.

în stațiunea de la poalele masivului vul 
ajunge foarte comod pe calea ferată — gări 
D.N. 12.

Agențiile si filialele Oficiilor județene de 
cele ale I.T.H.R. București, vă stau oricînd 
pentru informații suplimentare, cît și pent 
letelor.



• COMPETIJII
NAR DE BASCHET (f), 

■ „U“ CLUJ-NAPOCA 
rești —. Mobila Satu Mare, Olim
pia București — Universitatea 
Timișoara și Voința București — 
Comerțul lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș. Partida „Poli" — Voința 
Brașov va avea loc luni.

Clasamentul înaintea turneului: 
1. „Poli" 8 p, 2. Voința Bucu
rești 8 p, 3. Universitatea Timi
șoara 7 p, 4. „U“ Cluj-Napoca
7 p, 5. Comerțul lie. „Bolyal"
8 p, 6. Crișul 6 p, 7. Voința Bra
șov 6 p, 8.
Olimpia 5 p, 
Mobila 4 p, 
ENSRG 4 p.
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Progresul 6 p, 9. 
10. Rapid 5 p, 11.
12. C.Ș.B. ICEM-

STANILOR", ÎN MARAMUREȘ
lă
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mîine, începînd de la ora 4,25. 
Intre altele, concurenții vor tre
ce prin localitățile : Izvoarele — 
Vadul Izei — Sighetul Marmației 
— Săpînța — Baia Sprie — Cav- 
nlc — Ocna Șugatag ș.a.“.
• Pe kartodromul din Baia 

Mare (cartierul Decebal) s-a dis
putat întrecerea de karting din 
cadrul „Daciadei" dotată cu „Cu
pa castanilor" la startul căreia 
s-au aliniat 84 de concurenți din 
5 județe ale țării. Cîștigătorii au 
fost A. Gherman (Casa pionieri
lor Bistrița) la categoria pînă în 
10 ani și I. Fleș (Casa pionieri
lor Cărei) la categoria 10—14
ani. Pe primele trei locuri ale 
clasamentului pe echipe, în or
dine, reprezentativele 
pionieri din Bistrița, 
Zalău. (V. Săsăranu,

caselor de 
Baia Mare, 
corcsp.).

VITATEA DE POPICE
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Locul lui Marcel Răducanu

După meciul Politehnicii de miercuri
O PROBLEMA A STELEI,

DAR Șl A ECHIPEI NAȚIONALE
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DAR CU UN SINGUR ATACANT: PĂLTINIȘAN !?!
La terminarea jocului de la 

Timișoara, observatorul U.E.F.A. 
austriacul Ferdinand Marschal, 
avea următoarea remarcă : 
„Urmărind partida Politehnica— 
West Ham United, n-am 
Ies două lucruri : 1) cum 
această echipă timișoreană 
află atît de rău clasată 
campionatul național și 2) 

n-a știut ea să-și valorifi- 
— azi — nenumăratele șan- 
de a-și apropria victoria la 
scor care ar fi putut duce 
răsturnarea spectaculoasă

înțe- 
de 
se 
în 

cum
de
ce
se 
un 
la 
a calculelor de calificare ale lon
donezilor ?“ Scurt și concis, de 
fapt, o bună sinteză a acestei 
partide spectaculoase, dramati
ce, ratate, din păcate, de stu
dioul de televiziune...

Este limpede că reprezentan
ta noastră în Cupa cupelor a 
avut în această toamnă o mi
siune foarte grea, misiune în
greunată în primul rînd de sorți,

campionatul intern. Dar dez
avantajul a fost prea mare și 
adversarii prea rutinați pentru 
a se produce o mare surpriză. 
Totuși „Poli" a avut, înain
te de toate, mari disponibilități 
fizice ; s-a prezentat în teren cu 
o lecție bine învățată: prin apli
carea pressingului în ambele 
faze ale jocului, prin avalanșe 
de atacuri, excelent conduse de 

a fost secon- 
de T. Nicolae, 

al

Dumitru. El 
dat cu brio 
de Păltinișan, împins ca 
doilea wvîrf“, de Șerbănoiu, ne
cruțător și exact la cîteva con
traatacuri londoneze. Cum notam 
în cronica meciului. Politehnica 
n-a avut nici șansa, dar i-au 
lipsit și altceva : decizie și ata- 
canți percutanțL Spre 
plificare : Anghel, un 
șut-apărat miraculos dc 
kes ; Co tec. două și acestea a- 
fară, iar Nedelcu nici unul ! 
întregul „tir" a fost aproape în

exem- 
singur

Par-

criterii geografice și valorice) : 
la Ploiești (în sala Voința ju- 

Tiîlorli și seniorii, iar pe arena 
Rafinorul junioarele și senioare
le), la Hunedoara (arena Meta
lul — junioare și senioare) șl 
Cluj-Napoca (sala Record — ju
niori și seniori). Finalele vor a- 
vea loc între 17 și 20 decembrie 
la Odorheiu Secuiesc ‘ ' 
șov.

® Etapa a vn-a a 
tulul Diviziei „A“, 
inițial pentru 15—16 
se va desfășura la 8—9 noiem
brie, cu excepția jocurilor mas
culine Gloria București 
meniul Brașov (se ' 
ora 13) ...............
Carpați Sinaia
11 noiembrie).

® Cunoscuta formație iugo
slavă, Medvesceak Zagreb, va 
susține două jocuri amicale, sîm- 
bătă și duminică, la Brașov. în 
prima întîlnire va avea ca ad
versară pe Carpați Sinaia, în cea 
de-a doua pe Rulmentul Brașov.

și la Bra-

campiona- 
programată 
noiembrie,

și Voința
(se

Rul-
joacă azi la 
București — 
dispută luni

• Alte rezultate din etapa a 
Vl-a (f) : Cetatea Giurgiu — La- 
romet București 2381—2450 
Meciul a avut loc pe arena __ 
Iești din Capitală, deoarece sala 
echipei giurgiuvene nu este ‘ “
adusă la cotele regulamentare ; 
Voința Craiova — Voința Ciuj- 
Napoca 2265—2261.

p.d. 
Giu-

încă

® Meciuri restante : Voința
București — Laromet București 
2361—2321 (f ) ; C.F.R. Timișoara 
— Progresul Oradea 4853—4814 (m).

„CUPA STEAUA' 
LA VOLEI

In
rat aseară partidele 
din cadrul competiției masculine 
de volei dotată cu „Cupa Steaua". 
In prima partidă s-au întilnit 
formațiile Explorări Baia Mare și 
Rapid, care au furnizat o dispu
tă destul de echilibrată. Explorări 
a cîștigat .cu 3—0 (10, IC. 11).

In cea de-a doua partidă, Stea
ua a dispus de A.F.D. Sliven 
(Bulgaria) cu 3—1 (—15, 8, 9, 6). 
Astăzi, de la ora 10,30, se 
întîlnesc, pentru locurile 3—i. 
Rapid cu Sliven, iar de la ora 
16 Steaua cu Explorări Baia Mare.

sala GiuleȘti s-ati desfășu- 
dapei a Il-a

I
I
I
I
I
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Păltinișan (tricou alb cu dungi), 
englez Brush.

intr-un aprig duel cu jucătorul 
Foto : Vuin BRANCO-Timișoara

sensul că atît Celtic 
cît și West Ham Uni- 
adversari foarte valo-

în 
Glasgow 
ted sînt 
roși.

Meciul 
fost... așa cum a fost și am fi 
nedrepți dacă am spune că în 
partida de la Timișoara 
violeții" nu s-au străduit 
ciuda unul 0—4 apăsător) 
numai pentru a cîștiga, ci și 
pentru a forța imposibilul, adi
că calificarea în turul următor 
al competiției europene. • Echi
pa antrenată de Ion Ionescu și 
Petre Dobîndă a știut 
siringă rîndurile, să-și 
șească condiția mediocră

tur, de la Londra, a

„alb- 
(în 
nu

exclusivitate opera lui Dumitru 
și Păltinișan. O slăbiciune mare 
și veche a ofensivei timișorene, 
dacă ne reamintim că Poli a 
cîștigat Cupa României, a eli
minat pe Celtic și a învins pe 
West Ham doar cu golurile mar
cate de acest admirabil jucător 
(... fundaș ! ! !) numit Pălti
nișan.

Stelian TRANDAFIRESCU

încă de astă-primăvară, 
îl întrebam pe Ștefan Covaci 
care este — de fapt — locul 
lui Marcel Răducanu 
chipa reprezentativă ? 
cut de pe un post pe altul, 
încercat de toate — i_* 
mijlocaș cu sarcini fixe, 
ripă falsă, vîrf central, mij
locaș „liber", cu o zonă ne
îngrădită de evoluție — fot
balistul stelist dădea randa
ment oriunde era pus, dar 
un randament nu de puține 
ori sub posibilitățile evi
dente ale acestui excepțio
nal fotbalist român. Căci 
așa stau lucrurile. „De la 
Dobrin încoace... — spun 
mulți specialiști și foarte 
mulți spectatori — un 
lent mai mare ca ăsta 
s-a văzut, nu avem !“

Și aici începe paradoxul! 
fentînd uimitor, pe loc și în 
plină mișcare, șutind uneori 
fantastic (vezi golul 2 
înscris, recent, echipei Di
namo „din tribuna a II-a“ 
— vorba glumeților), șutind 
de regulă foarte bine, dri- 
blînd deseurajant pentru 
omul de marcaj direct — 
calitate mare, care ajunge 
însă, din păcate, și . un de
fect mare uneori (cînd dri
blează pînă-și amețește ad
versarii și pînă la urmă... 
amețește și el, pierzind min
gea) —, ei bine acestui fot
balist cu un sac plin de ca
lități nu i se găsește totuși 
locul potrivit ! De aceea 
nu-și face citeodată nici 
propriul său joc la nivelul 
capacităților sale reale, ,ba 
uneori îi... încurcă și pe co
echipieri, care-și știu locul 
lor și jocul lor, dar nu știu 
exact cum să conlucreze cu 
Marcel.

La Steaua, ca și la echipa 
reprezentativă — aceeași 
poveste.

Celui mai dăruit — pro
babil — fotbalist de la noi 
la ora actuală nu i s-a găsit 
încă ecuația de joc. Că face 
el, oricum, în atîtea me
ciuri, cîte ceva deosebit, — 
goluri, faze spectaculoase —, 
este un dat cu care nu pu
tem și mai ales nu trebuie 
să ne mulțumim, pentru că 
ar însemna _sâ ne mulțumim 
cu „o parte din Răducanu, 
cu un procentaj din Rădu
canu".

O problemă discutată, așa 
cum spuneam, la începutul 
acestor rînduri, cu vicepre
ședintele F.R. Fotbal și care

în e- 
Tre-

aripă,
a-

și lui Ștelan Covaci 1 se pă
rea reală, importantă și ne
rezolvată. „De aceea ii Și 
căutăm mereu locul și rolul 
cele mai potrivite pentru 
Marcel — spunea Șt. Covaci. 
Pe deoparte pentru că are 
posibilități mult mai mari 
decît cele pe care le arată 
in unele jocuri, pe de altă 
parte pentru că echipa tre
buie să joace mai bine, în
tr-o conlucrare mai fericită 
și mai eficientă cu el“.

Aceasta este problema — 
curioasă în felul ei — a ju
cătorului de excepție care 
este Marcel Răducanu. O 
problemă a cărei rezolvare 
se pune în fața antrenorilor 
săi de la club și de la 
țională.

. în loc de încheiere, 
propun, stimați cititori, 
memorarea meciului de. 
Nanteș (meci foarte bun al 
echipei sale de club), 
care stelistul a strălucit pur 
și simplu, făcindu-i pe zia
riștii francezi veniți la par
tida retur să vorbească en
tuziasmați despre el, ca des
pre o mare vedetă interna
țională ! Nu merită, oare, 
această mare vedetă inter
națională potențială să 
jungă cu adevărat o... mare 
vedetă internațională — 
aportul ei corespunzător 
la echipa României și 
formația de club ?

Merită cu prisosință ! 
jutați-1, tovarăși 
să ajungă, 
nească !

Marius

na-

vă
re
ia

in

a-

cu

la

să

A-
antrenori, 

se împli-

recorduri

POPESCU

Dumitru 330, N. Rădu-

să-și 
dcpă-

Recorduri

O S-AU PUS IN VlNZARE, 
la casele obișnuite, biletele d( 
intrare la meciul Progresul-Vul- 
can — A.S. Armata Tg. Mureș, 
care se dispută duminică pe sta
dionul din str. Dr. Staicovici, cu 
începere de la ora 11.

PE MICUL
SIMBATA b noiembrie, 

ora 13, in cuprinsul emisiuni; 
„Mozaic" : înregistrarea re
prizei a H-a a meciului de 
baschet Dinamo — Steaua, 
comentator Sorin Satmarl ; 
„Careul magic" — din meciu
rile celebre de box ale seco
lului ; ora 17 : Campionatele 
naționale de gimnastică pen
tru copii, transmisiune de la 
Arad, comentatori Emilia 
Liță și Cristian Țopescu.

DUMINICA 3 NOIEMBRIE,

ECRAN
ora 15 : Fotbal :
— Universitatea 
priza a Il-a),

Sport Club 
Craiova (re- 
transmisiune 

directă de la Bacău, comen
tator Grigore Ilisei; ora 15,45: 
Interviu cu Valentin Stănes- 
cu, antrenorul echipei națio
nale de fotbal (reporter Cor
nel Pumnea) ; ora 16 : aspec
te din finalele pe aparate ale 
campionatului de copii de la 
Arad ; ora 19,15 (programul 
II), Telerama, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

LOTO-PRONOSPORT
AȚI ALES PRONOSTICURILE ?
Printre marii cîștigători la cele 

mai ' "
sport 
loan 
tin ut 
1300“ 
bani 
brie, 
tru concursul de duminică, 
iembr'.e 1930 :

I. Ascoli — 
II. Bologna -

III. Fiorentina
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.
Tragerea obișnuită Loto de as

tăzi, 7 noiembrie 1980, se televi-

concursuri Prono- 
numără și Nicolescu 

care a ob- 
AUTOTURISM „Dacia 

și o su:tă de cîștiguri în 
la concursul din 14 septem- 
Iată ' pronosticurile lui pen- 

................................. 9

INFORMEAZĂ

o 0. Gcorgcscu

recente 
se i 

din Constanța,
UN --------------

no-

1
1

1,X

Udinese
Brescia

— Cagliari
Internaz-onale — Pistoiese 1 
Napoli — Avellino 
Perugia — Juventus 
Roma — Catanzaro 
Torino — Como
C.S.M. Borz. — Gl. Bistr.
FI. Moreni — Petrolul
ROVA Rș. — C.S. Tîrg. 
F-C. Bih. — Olimp “ ’ 
Met. Aiud

1
X,2
l.X 

1
X,2

X 
1,X,2

S.M. 1
C.F.R. Tim. 1

zează în direct începînd de la 
ora 17,50.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 31 OCTOMBRIE 1980

Categoria 1 : 5 variante 25b/n — 
autoturisme DACIA 1300 
ria 2 : 5,75 a 16.248 lei 
ria 3 : 15,75 a .5.932 lei ; 
4 : 38,25 a 2.443 lei 
136,75 a 683 lei ; 
278,00 a 336 lei ; : 
1.824,25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 
lei.

Autoturismele DACIA 1300 de 
la categoria 1 jucate 25% au re
venit participanților : DAN AU
RELIAN din com. Bolești, jude
țul Argeș, RESIGA GHEORGHE 
din Lupeni, județul Hunedoara, 
DOBRESCU GHEORGHE din Fio-’ 
iești, județul Prahova, GAVR1- 
LIUC GHEORGHE din corn. Ve- 
rești, județul Suceava și MĂR- 
CULESCU GHEORGHE din Bucu
rești.

- — /n
; catego- 
; catego- 
categoria 

; categoria 5 : 
categoria 
categoria

6 : 
X :

69.211

UN PASIONANT
DIALOG DE LA DISTANTA

DINUVIGU
și cursa Iui solitară

a obținerii 
primei di-

în afara disputei propriu-zise, cea 
punctelor puse în joc, campionatul 
vizii mai reține atenția și prin faptul că el cre
ează și cadrul unei curse de urmărire în care 
se află unii jucători pentru a egala și chiar a 
depăși anumite recorduri. Despre ce recorduri 
este vorba ? în primul rînd, ne referim la cel 
al longevității sportive în divizia de elită a fot
balului nostru. Iar în al doilea rînd, despre cel 
al eficacității.

Clasamentul longevității îl are în frunte pe 
Dobrin cu 391 de prezențe în Divizia „A“. Apre
ciatul internațional ar fi fost în prezent pri
mul jucător care ar fi atins invidiata cifră de 
400 de partide pe prima scenă, dacă el nu se 
transfera la divizionara ,,B“ C.S. Tîrgoviște. A- 
ceastă satisfacție de a ajunge primii la totalul 
de 400 o vor încerca — mai mult ca sigur — 
la primăvară unii dintre urmăritorii săi. Ne re
ferim la Vigu și Dinu, care cu 383 și, respectiv, 
380 sînt cei mai aproape de ,,cota“ 400. Cine va 
reuși primul ? Vigu sau Dinu ? Așteptăm cu 
interes pasionantul lor „dialog de la distanță“. 
Dar iată cum se prezintă, la zi, clasamentul 
prezențelor în ,,A“ : DOBRIN 391, Vigu 383, Dinu 
380, Dembrovschi 370, Antonescu 355, Adam 354,

Ivan II 335,
Cîmpeanu 328, Lereter 327, Deleanu 
322, Birău, Anca și Hajnal 319, O. 
Iuliu Jenei 315, Broșovschi 314, Si-

Domide 342, 
canu 329, R. 
325, Lucescu 
Ionescu 316,____ ______  ___
mionaș 313, Vișan 311, Pescaru 310, M. Constan- 
tinescu 307, Sătmăreanu I 306, Bădin și Ispir 301, 
N. Naglii 300. Cel mai aproape de acest „grup 
300“ se află Ștefănescu cu 299 de meciuri, Cheran 
298, Dumitrache și Tănăsescu 291.

La rîndul său, liderul clasamentului eficacității
— Dudu Georgescu — este angajat și el într-o 
tentativă de record, pentru cifra 200 de goluri. 
Tn prezent, dinamovistul are la activ 195 de go
luri. Va reuși el în cele 4 etape care au mai 
rămas pînă la încheierea turului să înscrie cele 
5 goluri necesare ? Așteptăm răspunsul lui D. 
Georgescu, pornit într-o cursă solitară. Clasa
mentul golgeterilor absoluți ai Diviziei ,,A“ are 
următoarea configurație: D. GEORGESCU 195, 
Oblemenco 170, Adam 160, Ozon 157, Dumitrache 
150, Gh. Constantin 149, M. Dridea 142, Iordă- 
nescu 132, Dobay 130, Vaczi I 125, N. Naghi 118, 
Ene II 116, FI. Voinea 115, Bodola 114, Radu II 
109, Dembrovschi 108, I. Ionescu 107, Dobrin 106, 
Ene I 103, Baratki și Broșovschi 
a intra primii în acest grup au
— 89 de goluri și M. Sandu — 86.

Adrian

100. Șanse de
M. Răducanu

VASILESCU

„FREMIERA44 NEDORITA IN DIVIZIA „A"
® Văetuș și M. ionescu — cu 4 carlonașe galbene 

la activ — nu vor juca două etape
Este bine cunoscută hotărî- 

rea F.R.F. — luată începînd cu 
acest campionat — care preci
zează că, la două' cartonașe gal
bene acumulate, un jucător va 
fi suspendat, automat, o etapă, 
următoarele două cartonașe a- 
trăgindu-i — progresiv — două 
etape ș.a.m.d. Cazurile jucători
lor cu cite două cartonașe au 
fost destul de frecvente în cele 
13 etape disputate pînă acum

in Divizia „A“. Iată insă că, 
după etapa de. duminică, au a- 
părut și doi jucători care au 
acumulat cite 4 cartonașe gal
bene ! Este' vorba de Văetuș 
(Corvinul) și M. Ionescu (Pro- 
gresul-VuIcan) care — conform 
regulamentului —. nu vor juca, 
acum, două etape. Aceste două 
cazuri — in premieră — trebuie 
să constituie un serios semnal 
de alarmă, în primul rînd

pentru Unchiaș, Tcleșpan, Al. 
Nicolae, Boriceau:»., M. Oltea- 
nu, Giuchici, Manea (Politeh
nica Timișoara). Șo>u, Ad. lo- 
nescu, Tilihoi și Keressi, care 
au deja cîte trei cartonașe gal
bene (ieșeanul le-a primit in 
meciurile de „speranțe44), deci el 
se află la un pas de suspen
darea pe două etaoe. Dar sem
nalul de alarmă este util pen
tru toți jucătorii, in general...

Acumulînd al doilea 
galben, Spirea (F.C.M. 
și Vlatl (F.C.M. GaVați) 
juca duminică, fiind 
dați o etapă.

cartona? 
Brașov) 
nu vor 
suspen-
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(Urmare din pag. 1)

proeminentă personalitate _ a 
lumii contemporane, a cărui 
activitate neobosită pusă în 
slujba idealurilor de pace, pro
gres și bunăstare ale omenirii 
este binecunoscută și prețuită 
în întreaga lume.

Are loc ceremonia primirii, 
înalții oaspeți români sint 

conduși spre somptuoasele că
lești, decorate cu însemnele re
gale, rezervate marilor cere
monii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și regele Suediei au luat loc în 
prima caleașeă, în timp ce to
varășa Elena Ceaușescu și re
gina Silvia au luat loc în cea 
de a doua caleașeă. Cortegiul 
astfel alcătuit, deschis de o es
cortă de cavalerie, in uniforme 
de gală, și însoțit de o alta, 
s-a îndreptat apoi spre Palatul 
Regal.

întreaga desfășurare a cere
moniei. prezența unui mare 
număr de cetățeni în Piața 
Muzeului Militar, de-a lungul 
străzilor, au evidențiat, o dată 
in plus, marea atenție acordată 
de oficialități, de opinia publi
că suedeză vizitei șefului sta
tului român, stima și prețuirea 
de care se bucură președintele 
României pe toate meridianele 
globului.

In acordurile fanfarei, corte
giul a pătruns în Marea curte 
a Palatului regal.

Înalții oaspeți români, însoțiți 
de Maiestățile Lor, Regele și 
Regina, se îndreaptă 
tamentul rezervat 
oaspeți, unde sint 
de membrii familiei

Pe întregul traseu străbătut, 
ca și în jurul Palatului regal, 
cetățenii capitalei suedeze au 
aplaudat cu însuflețire pe con
ducătorul statului român, ex- 
primind sentimentele de caldă 
prietenie pentru România și 
președintele ei, care, prin poli
tica promovată, și-a cîștigat 
simpatia și aprecierea generală, 
dobindind prieteni în 
întreagă.

liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au reîntîlnit, joi, 
cu Maiestatea Sa Cari al XVI- 
lea Gustaf și regina Silvia, in 
cadrul unui dejun.

Dejunul a decurs într-o at
mosferă de caldă cordialitate, 
convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej desfășurîndu-se sub 
semnul stimei și prețuirii reci
proce.

LAUSANNE, 6 (Agerpres). 
— Mișcarea olimpică este din 
ce în ce mai puternică și mai 
respectată, devenind un factor 
important al acțiunii generale 
pentru cooperare internațională 
și prietenie între popoare — a 
declarat președintele CIO, Juan 
Antonio Samaranch, după în
cheierea reuniunii de la Lau- 
sanne a Comisiei executive a 
forului olimpic.

Pe de altă parte, se anunță 
de la secretariatul CIO con
stituirea unei comisii însărci
nată să studieze propunerea 
guvernului elen de a se crea 

Olțmpia din 
perma-

0 NOUA ETAPA DE AVINI
A MIȘCĂRII SPORTIVE SOVIEEICE

forțele progresiste 
eveniment de însemnătate

din întreaga lume 
istorică :

Regele și 
spre apar- 

pentru 
întâmpinați 
regale.

lumea

A
Joi la priuz, la Palatul 

din Stockholm a avut loc 
monia conferirii unor înalte dis
tincții suedeze și românești.

Maiestatea Sa regele Cari al 
XVI-lea Gustaf a conferit pre
ședintelui 
România, 
Ceaușescu, Ordinul Regal Sera
phim. ' 
ferită

. Regal 
Elena

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a inmînat Maiestății Sale Cari 
al XVI-lea Gustaf inaltul or
din „Steaua Republicii Socia
liste România” clasa I și Ma
iestății sale regma Silvia Or
dinul „23 August” clasa I.

Sint momente a căror solem
nitate dă expresie sentimentelor 
de stimă, considerație și prie
tenie între 
popoare.

regal 
cere-

Republicii Socialisto 
tovarășul Nicolae

De asemenea, a fost con- 
Marea Cruce a Ordinului 
Steaua Polară tovarășei 
Ceaușescu.

*
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl tovarășa 
Elena Ceaușescu, însoțiți de 
Maiestățile lor Regale Cari al 
XVI-lea Gustaf și reg.na Silvia, 
au vizitat, joi după-amiază, mu
zeul din cadrul Palatului regal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
avut cuvinte de apreciere la 
adresa bogatelor colecții exis
tente în muzeu, care evocă mo
mente interesante și fapte de 
eroism din istoria Suediei, gra
dul înalt de iscusință al maeș
trilor vremii.

La sfîrșitul vizitei, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au sem
nat în Cartea de onoare a mu
zeului. Au semnat, de aseme
nea, în Cartea de onoare Ma
iestatea Sa regele Cari al XVI- 
lea Gustaf și regina Silvia.

*
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, joi după- 
amiază, la Palatul regal, din 
Stockholm, in Sala Coloanelor, 
pe șefii misiunilor diplomatice 
acreditați in capitala Suediei, 
impreună cu soțiile.

Șefului statului român au ve
nit jsă-i aducă omagiul lor re
prezentanți diplomatici din nu
meroase țări de pe toate conti
nentele, mărturie edificatoare a 
prestigiului 
pe arena 
ședințele 
politica de 
laborare și 
toate națiunile, 
consecvență de România socia
listă.

La primirc.au participat to
varășii Gheorgiie Oprea și Ște
fan Andrei, alte persoane 
ciale române.

Era de față ambasadorul 
mân la Stockholm, Teodor 
siliu.

în străvechea Olțmpi 
Grecia o bază sportivă 
nentă pentru Jocurile Olimpice, 
Raportul acestei Comisii va fi 
prezentat CIO, în cursul lunii 
decembrie. în cazul unei ho- 
tărîri favorabile a Congresului 
CIO, propunerea guvernului 
elen ar putea Intra în vigoare 
cu începere din anul 1992, în- 
trucît orașul organizator al 
J.O. 1984 este cunoscut : tos 
Angeles, iar cel ce va găzdui 
J.O. de vară 1988 va fi de
semnat chiar la Congresul din 
1981.

TURNEUL FEMININ DE TENIS
DE LA STUTTGART

MUNCHEN,
La Stuttgart__ ___________ ____
cerile turneului internațional fe
minin pe teren acoperit. Rezul
tate tehnice : Mima 
(Iugoslavia) — Anne 
(S.U.A.) 7—6, 6—4 ; Sylvia 
(R.F. Germania) — Anne 
(Anglia) 5—7, 7—6, 6—4 ;

Stacy
6—0.

6 (Agerpres). — 
au continuat între-

Jausovec
Smith

Hanika 
Habbs 
Tracy

Margo-Austin (S.U.A.) ■ 
lin (S.U.A.) 6—0, o—u.

In primul tur al probei de du
blu, perechea Blount (S.U.A.) — 
Florența Mihai (România) a în
vins cu 7—6, 7—6 pe Konde — 
Pfaff (R.F.G.).

TURNEE DE ȘAH

cele două țări și

Tovarășul 
președintele

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socia-

de care se bucură 
internațională pre- 
Nicolae Ceaușescu, 
pace, prietenie, co- 
bună înțelegere cu 

promovată cu

Turneul internațional des
fășurat în localitatea iugoslavă 
Bar s-a încheiat cu victoria ma
relui maestru sovietic Tigran Pe
trosian, care a totalizat 10 puncte 
din 13 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Smîslov 
(U.R.S.S.) — 9 p, Trlngov (Bulga
ria), Marlnovicl și Mlnici (Iugo
slavia) — cu cite 8 p, Ivanovici 
(Iugoslavia) 7% P. • In turneul 
de la Baden (Austria) după 8 
runde conduce Boris Spasski 
(U.R.S.S.) cu 5,5 puncte, urmat de 
compatriotul său Bellavskl — 5 
p (1). Marele maestru român 
Florin Gheorghiu, care în runda 
a 8-a a remizat cu Gligorici, se 
află pe locul 9 cu 3,5 puncte.

Popoarele sovietice, 
marchează astăzi un 
împlinirea a 63 de ani de la triumful Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie, sărbătoarea națională a Uniunii 
Sovietice.

In anii care au trecut de la victoria Marelui Octombrie, 
popoarele sovietice au repurtat victorii strălucite pe frontul 
construcției socialismului ji comunismului, Uniunea Sovie
tică fiind astăzi un puternic stat socialist, cu un 
potențial material de prim rang, cu prestigioase 
in domeniul industriei, agriculturii, științei 
turii și, deopotrivă, al sportului, domeniu 
cifre și fapte de mai jos sint semnificative.

cu 
realizări 

și tehnicii, cul- 
in care cîteva

1

Cea de a XXII-a ediție a 
Jocurilor Olimpice — de la 
Moscova — a fost găzduită, 
pentru prima oară, de un 
stat socialist. Cu eforturi 
materiale și organizatorice 
deosebite, Jocurile Olimpice 
din 1980 s-au bucurat de 
condiții de desfășurare ex
celente, iar 
tici au obținut un 
edificator : 
aur, 69 de 
bronz, cea 
mărturie

sportivii sovie- 
bilanț 

80 de medalii de 
argint și 46 de 
mai elocventă 

a potențialului 
mișcării sportive sovietice 

acționează, după 
vede cu mult suc

ces, lozinca „De la compe
tițiile de masă — către ma
rea performanță". Dealtfel, 
sub această deviză este cu
prinsă întreaga 
care se desfășoară în 
ciații și cluburi 
concludentă în această ] 
vință fiind și cea de a 
Spartachiadă de vară a 
poarelor U.R.S.S., care 
angrenat în competiții 
masă și performanță 100 
milioane de practicanti 
sportului. Statul sovietic 
cordă în permanență

în care 
cum se

activitate 
aso- 

sportive, 
pri- 
7-a 
po- 

a 
de 

) de 
ai

: a- 
o 

mare atenție asigurării ma
teriale a sportului, fondurile 
alocate pentru dezvoltarea 
sănătății și culturii fizice 
fiind din an în an tot mai 
mari. în 1980, de pildă, a- 
ceastă sumă a fost de 14,4 
miliarde ruble, față de 13,6 
miliarde în anul precedent, 

în Uniunea Sovietică se 
află la dispoziția sportivilor 
peste 3 300 de stadioane, ale 
căror tribune pot cuprinde 
concomitent 12 milioane de 
spectatori, precum și peste 
66 000 de diferite săli spor
tive și aproape 1 400 bazine 
de înot. Referitor la cadrele 
calificate care îndrumă pe 
practicanții sportului, sint 

menționat peste

200 000 de cali- 
educa- 

peste
de 
de 
instructori

Jocurile

antrenori 
ficați și profesori 
ție fizică, ajutați 
6 milioane de 
sportivi.

Fără îndoială,
Olimpice de la Moscova au 
constituit un puternic stimu
lent pentru un nou avînt al 
mișcării sportive sovietice, 
între altele, de pildă, ba
zele sportive construite pen
tru desfășurarea întrecerilor 
olimpice sint puse treptat 
la dispoziția celor peste 2,2 
milioane locuitori ai Mosco
vei practicanți ai sportului.

Complexul sportiv din sa
tul olimpic, alcătuit din trei 
bazine de înot, săli pentru 
jocuri, lupte, box, gimnasti
că și patru terenuri de fot
bal, va fi și el dat în curînd 
în folosința sportivilor, cu 
precădere a acelora care au 
primit locuințe în blocurile 
în care s-au aflat oaspeții 
pe perioada Jocurilor Olim
pice. în acest cartier va fi 
creată în săptămînile vi
itoare și o școală sportivă 
pentru copii și juniori, toc
mai pentru a valorifica cu 
mai multă eficiență zestrea 
materială a fostului sat 
olimpic. în sfîrșlt, pentru a 

mai elocvent pre- 
organelor de resort 

pentru folosirea 
olimpice, vom a- 
după modelul șco-

ilustra și 
ocuparea 
sovietice 
bazelor 
minți că,
Iii sportive înființate în’zo
na fostului sat olimpic, au 
mai fost create în Moscova 
alte 20 asemenea școli, in 
care își desfășoară activita
tea 15 000 de viitori perfor- 

. Iar acestea nu sintmeri. .... ______ __
decît o parte din măsurile 
care 
mișcării sportive 
menite să aducă 
succese sportive 
internațională.

dau un nou avînt 
sovietice, 

noi și noi 
arena

Maiestatea Sa regele Cari al 
XVI-lea Gustaf și regina Silvia 
au oferit, joi seara, la Palatul 
Regal, un dineu oficial în o- 
noarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceapșescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

In timpul dineului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 

cordialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Cari 
al XVI-lea Gustaf au rostit 
toasturi.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale României și Suediei.

PARTIDE DRAMATICE ÎN CUPELE EUROPENE
Cu meciurile desfășurate marți 

și miercuri în C.C.E. șl în Cupa 
cupelor s-a încheiat stagiunea 
din acest an în aceste două com
petiții. Ele vor fi reluate la pri
măvară. — — — .
însă la 
cembrie, 
mile de 
care au 
pa a __ ___ _______ ____
palpitante, chiar dramatice, In 
C.C.E. vom consemna promovările 
la limită ale formațiilor Spartak 
Moscova, Steaua roșie Belgrad,

Cupa U.E.F.A. continuă
26 noiembrie șl 10 de- 
cu partidele din opti- 
finalâ. Unele ..............'.
decis calificările în eta- 

treia, au fost deosebit de

Iuternazionale și Banik Ostrava, 
în timp ce Real Madrid, Bayern 
Miinchen, F.c. Liverpool și 
Ț.S.K.A. Sofia (care în patru 
jocuri nu a primit nici un gol I) 

. ... cu brj0 sferturile

întîlniri,

au trecut 
de finală.

In Cupa 
fost F,C.

cupelor, performeră a 
Carl Zeiss Jena, care

!n derbyul baschetului românesc

V

JOC SPECTACULOS

Iată
ne-au . . ........
cheierea ediției numărului • 
trecut al ziarului nostru : 
CUPA CUPELOR : Valen
cia — F.C. Carl Zeiss Jena 
1—0 (în tur 1—3), Benfica 
— Malmo 2—0 (în .tur 
0—1). CUPA U.E.F.A. : Ju
ventus Torino — Widzew 
Lodz 3—1, după executa
rea penaltyurilor 4—5 (în 
tur 1—3).

rezultatele care 
parvenit după în-

vest-germană eliminată), Gras
shoppers Zurich (după prelungiri,
cu F.C. Porto), Șochaux (victo
rioasă în deplasare cu Boar sta 
Porto) ș.a. Formația Widzew 
Lodz a eliminat pe Juventus,
chiar la Torino ! Deși a pierdut
meciul (3—1 după prelungiri), ea 
s-a calificat în urma loviturilor 
de la 11 m (polonezii n-au ratat 
nici una, în timp ce gazdele au 
transformat doar o dată!). O do
vadă în plus că miza mare îl 
face pînă și pe fotbal știi celebri 
să-și piardă calmul, siguranța.

Ion OCHSENFELD

Partida Steaua — Dinamo, 
desfășurată ieri seară în sala 
Floreasca — arhiplină — în ca
drul ultimului turneu al pri
mului tur al campionatului na
țional de baschet masculin, a 
fost precedată de un moment 
emoționant: festivitatea retra
gerii din activitatea de perfor
manță a maestrului sportului 
Titus Tarău (Steaua), de 232 de 
ori in echipa națională, de două 
ori (1972 și 1973) cel mai bun 
jucător al tării. A urmat me
ciul care. în mare măsuiă — 
spectacular, tehnic și chiar ca 
evoluție a scorului — a cores
puns așteptărilor. începutul a 
fost favorabil dinamoviștilor 
(7—0 în min. 3), dar jocul s-a 
echilibrat imediat și a purtat

această pecete oină in min. 26,' 
cînd tabela electronică a indi
cat pentru ultima dată egalita
tea : 51—51. Apoi Steaua, a- 
vînd în Cernat și Ermuracho 
doi jucători de excepție, în Ne- 
tolițchi un conducător de joc 
care a dat rit n formației, și cu 
alti echipieri ambițioși, s-a des
prins (59—51 min. 28), nemaice- 
dînd inițiativa pînă îrt final, deși 
dinamoviștii s-au străduit, 
refacă handicapul. Faptul 
doar Nieulescu a punctat 
mult și că Braboveanu (17 p în 
prima repriză) s-a stins a con
tribuit la eșecul dinamoviștilor.

Scor final : 79—73 (43—39)
pentru Steaua. Au înscris : Er- 
murache 28, Cernat 26, Opșita- 
ru 8, Netolițehi 6, Oczelak 4,

Zdrenghea 3, Căpușan 4 pentru 
învingători, respectiv Brabovea- 
nu 19, Nieulescu 16, Uglai 12, 
Popa 14, Mihuță 8, Caraion 4. 
Au arbitrat G. Chiraleu (ex
celent) și I. Horvath (bine).

Dumitru STANCULESCU
I.C.E.D.

să 
că 

mai

C.S.U. Brașov
77—80 (38—45).

Farul Constanța — Universi
tatea Cluj-Napoca 75—74 (41— 
38).

C.S.U. Sibiu — Universitatea 
Timișoara 69—74 (40—36).

URBIS — Politehnica C.S.Ș. 
Unirea Iași 100—80 (49—36).

Rapid — Dinamo Oradea 
66—64 (34—38).

a eliminat pe deținătoarea trofeu
lui, F.C. Valencia. Remarcabile 
sint șl victoriile, la limită, obți
nute de Fortuna Dusseldorf și 
Slavia Sofia. Meciul din capitala 
Bulgariei, dintre Slavia șl Sparta 
Praga (3—0), a fost extrem de 
„tare”, determinîndu-1 pe arbi
trul Nicolae Rainea să elimine 
doi jucători bulgari șl unul de la 
oaspeți.

In Cupa U.E.F.A., cea mai sen
zațională victorie a repurtat-o 
F.C. Koln, care după ce a pier
dut acasă (0—1) jocul cu Bar
celona, a cîștigat fără drept de 
apel, în orașul catalan (4—0 !), 
spre stupefacția spectatorilor. 
Pentru a restabili liniștea a fost 
necesară intervenția poliției — 
după cum remarcă „Agenția 
France Presse”. Au mai existat 
desigur, șl alte calificări specta
culoase: victoriile repurtate de 
Standard Lifcge (în fața lui F.C. 
Kaiserslautern — singura echipă

• T E L E X •
BOX • La Miskolc s-a dispu

tat meciul internațional dintre e- 
chipele Ungariei șl Angliei. Oas
peții au terminat învingători cu 
scorul de 12—10.

FOTBAL o Continuingu-și tur
neul în Europa, echipa , 
din New York a jucat 1 
cu echipa locală Bet;s. 
încheiat cu un rezultat 
tate : 3—3 (2—3).

HOCHEI » In „Cupa c 
lor europeni”, în orașul 
s-au întîlnit echipele ASG Tours 
șl SK Manheim (R.F. Germania). 
Hocheîștii vest-germani au obținut 
victoria cu scorul de 6—5 (6—0, 
0—1, 0—4).

TENIS @ La Stockholm a con
tinuat turneul indoor. Bjorn Borg 
l-a învins cu 6—4. 6—3 pe ceho
slovacul Tomas Smid. iar france
zul Yannick Noah a cîștigat cu 
6—4, 1—6, 6—1 jocul cu australia
nul Kronk. Alte rezultate : Hjert- 
quist — Solomon 6—2. 6—1 ;
McNamee — Pfister 3—6, 6—2, 6—4; 
Amaya — Dibley 6—4, 6—4.

„Cosmos* 
la Sevilla 
Jocul ș-a 
ele egali-

campioni*
1 Tours,
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