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Vineri, 7 noiembrie, la pre

ședinția Consiliului de Miniștri 
al Suediei au avut loc convor
biri oficiale, desfășurate în ca
drul a două ședințe - în 
cursul dimineții și după-amie- 
zii —, intre președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, și 
primul ministru al Suediei, 
Thorbjoern Faelldin.

în cadrul ședinței de dimi
neață, premierul suedez a 
urat înalților oaspeți un căl
duros salut de bun venit si și~a 
exprimat satisfacția pentru vi
zita președintelui României în 
Suedia, subliniind că ea cores
punde pe deplin dorinței celor 
două țări de a promova relații 
de colaborare tot mai intense, 
în avantajul popoarelor român 
și suedez.

Președintele Nicolae Ceaușescu, 
mulțumind pentru urările de 
bun venit, a adresat, la rîndul 
său, guvernului și poporului 
suedez un salut călduros și cele 
mai bune urări. Președintele 
României a subliniat, de ase
menea. că vizita pe care o în
treprinde în Suedia demon
strează bunele relații existente 
între țările noastre, voința lor 
de a ridica pe noi trepte le
găturile de cooperare reciproc 
avantajoase.

în prima parte a convorbi
rilor. președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Thorbjoern Faelldin au abor
dat unele probleme ale actua
lității politice internaționale.

De ambele părți s-a eviden
țiat necesitatea participării pe 
bază de egalitate a tuturor 
statelor, indiferent de mă
rimea lor, Ia rezolvarea ma
rilor probleme ale lumii con
temporane, precum și impor
tanța întăririi rolului O.N.U. 
în soluționarea lor, în promo
varea spiritului păcii. destin
derii și cooperării între toate 
statele.

Dialogul la nivel înalt româ- 
no-suedez a relevat identitatea 
sau puncte de vedere foarte a- 
propiate în ce privește păre
rile și pozițiile în majoritatea 
problemelor discutate, a căilor 
de soluționare a problemelor 
vieții internaționale actuale. în 
această ordine de idei, s-a 
subliniat încă o dată că Ro
mânia și Suedia au colaborat 
activ — la O.N.U. și în alte 
organisme internaționale — șî 
s-a exprimat convingerea si 
dorința ca șî în viitor să se 
dezvolte această conlucrare 
pentru solutionarea problemelor 
internaționale, pentru o politi
că de destindere, securitate, 
pace și independentă națională, 
de cooperare și înțelegere între 
ponoare.

în cursul după-amiezii, în 
cadrul convorbirilor s-a făcut 
un larg schimb de păreri pri
vind dezvoltarea colaborării 
româno-suedeze pe plan bilate
ral. Au fost examinate o serîe 
de căi și posibilități de a con
feri dimensiuni și mai largi atît 
schimburilor economice, cît șl 
cooperării în producție, inclusiv 
pe terte piețe.

Convorbirile s-au desfășurat 

într-o atmosferă prietenească, 
de stimă și înțelegere reci
procă. *

în onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tovară
șei Elena Ceaușescu. președin
tele Consiliului municipalității 
Stockholm, Rutger Palme, a 
oferit, vineri, 7 noiembrie, la 
Primăria orașului Stockholm, 
un dejun. La sosire, distinșii 
oaspeți români au fost salutat! 
cu deosebită cordialitate, cu 
multă considerație, de președin
tele Consiliului municipal, de 
alte oficialități ale municipa
lității.
. Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost conduși apoi de Maiesta- 
t6a Sa regele Cari al XVI-Iea 
Gustaf și regina Silvia prin în
căperile impresionantei clădiri 
a primăriei Stockholmului. Dis
tinșilor oaspeți li s-au prezentat, 
in timpul vizitei diferitelor în
căperi, detalii privitoare la a- 
ceastă construcție, proiectată 
de arhitectul Ragnar Ostberg.

Este de față primul ministru 
al Suediei, Thorbjoern Faelldin, 
alți membri ai guvernului.

Sînt prezente persoanele ofi
ciale române care însoțesc pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
în această vizită, oficialități 
suedeze.

La intrarea în sala de re
cepții, toți cci prezenți — per
sonalități de vază ale vieții 
politice, economice și culturale 
suedeze — au salutat cu res
pect pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, subliniind. astfel, 
prestigiul de care se bucură 
România în lume, respectul 
față de activitatea prodigioasă 
a șefului statului român dedi
cată păcii și înțelegerii între 
popoare.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Socialiste 
România și Suediei.

La sfîrșitul dejunului, desfă
șurat într-o atmosferă de cor
dialitate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au semnat în Cartea 
de onoare a municipalității 
Stockholm.

★
Vineri seara, în onoarea to

varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, guvernul sue
dez a oferit un spectacol de ga
lă la Opera regală din Stock
holm.

La spectacol au participat 
Maiestățile Lor, regele Cari al 
XVI-lea Gustaf și regina Silvia,

Au luat parte, de asemenea, 
tovarășii Gheorghe Oprea, Ște
fan Andrei, precum și celelalte 
persoane oficiale române.

Au fost prezenți membri ai 
guvernului, înalte oficialități 
suedeze.

In încheierea spectacolului, 
interpreților le-au fost oferite 
coșuri cu flori din partea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
precum și din partea regelui 
Carl al XVI-Iea Gustaf și a re
ginei Silvia.

Mîinc, la sochaczcw, în campionatul european

lîUGBTȘTII ROMÂNI - FAVORIT!
ÎN PARTIDA CU

SOCHACZEW, 7 (prin tele
fon). Duminică, la Sochaczew 
rugbyștii români susțin, în 
compania „15-lui“ Poloniei, cel 
de al 134-lea meci de palma
res (al 13-lea dintre cele două 
reprezentative), meci care va 
coincide cu debutul lor în 
noua ediție a campionatului 
european. După recentul 13-13, 
de pe Lansdowne Road, în 
compania reprezentativei Ir
landei, ei fac figură de favo- 
riți în actuala ediție a com
petiției dotată cu „Cupa 

F.I.R.A.**. Mai ales că progra
mul internațional le este fa
vorabil, de astă-dată : jocuri 
acasă cu Franța și Italia ; în 
deplasare cu Polonia, Spania 
și U.R.S.S. Așadar, cel mai 
dificil meci va fi jucat la noi, 
pe stadionul Giulești, la 23 
noiembrie, cu celebrul „15“ al 
Franței, care a mai cunoscut 
înfrîngerea pe acest teren 
(vezi partida memorabilă din 
noiembrie 1976, cînd „cocoșii"

Miine, etapa a 14-a a Diviziei „A“ de fotbal

URMĂRITOARELE LIDERULUI EVOLUEAZĂ ÎN DEPLASARE...
CLASAMENTUL

1. DINAMO 13 9 1 3 25- 8 19
2. Univ. Craiova 12 9 0 3 19- 9 18
3. Corvinul 13 8 1 4 29-17 17
4. F.C.M. Brașov 13 7 3 3 16-12 17
5. F.C. Argeș 13 7 1 5 23-12 15
6. A.S.A. Tg. Mureș 13 6 2 5 21-22 14
7. Steaua 12 5 2 5 15-12 12
8. Progresul Vulcan 13 5 2 6 19-24 12
9. S.C. Bacâu 13 5 2 6 16-23 12

10. Chimia Rm. Vîlcea 13 5 2 6 16-25 12
11. Politehnica lași 12 5 1 6 18-17 11
12. Jiul Petroșani 13 5 1 7 19-18 11
13. Sportul studențesc 13 5 1 7 16-18 11
14. ,.U" Cluj-Napoca 13 5 1 7 13-16 11
15. F.C. Olt 13 4 3 6 13-20 11
16. ,,Poîi“ Timișoara 12 4 2 6 9-14 10
17. F.C. Baia Mare 13 4 1 8 14-22 9
18. F.C.M. Galați 13 4 0 9 17-29 8

PROGRAMUL MECIURILOR
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA - F.C.M. BRASOV
Petroșani : JIUL - STEAUA
Bacău : SPORT CLUB - UNIV. CRAIOVA

(Repriza a rl-a va fi televizata)

Baia Mare : FOTBAL CLUB - CORVINUL
Rm. Vîlcea : CHIMIA - POLITEHNICA IAȘI
Slatina : F.C. OLT - F.C. ARGEȘ
Galați : F.C.M. - SPORTUL STUDENȚESC
București : DINAMO - „POLI** TIMISOARA

(Stadionu Dinamo)

București : PROGRESUL VULCAN - A.S.A. TG. MURES
(Stadionul Progresul)

Toate partidele vor începe la ora 14.

© La Cluj-Napoca, Proca încearcă să forțeze un nou „șah etern" © La Petroșani, 
Steaua, în fața unui adversar greu și a unui teren greu ... © La Bacău, Angelo 
vrea să puncteze în dauna unei echipe în reflux : Craiova • Progresul Vulcan, de
cis să continue „seria" în fața mureșenilor • La Baia Mare, doi antrenori cu două 
stări de spirit opuse : Mateianu și Lucescu • Pe Dinamo, liderul — foarte liniștit — 
în fața învingătorilor lui Celtic • La Rm. Vîlcea, Romilă și Simionaș încearcă să 
„întoarcă" punctul pierdut în fața Bacăului • La Slatina, între lovănescu și Badea 
sau cine a avut dreptate ? • La Galați, între elanul unei echipe care are coșma

rul „B"-ului și... Moraru

In pag. 2-3, 
citiți ultimele vești de la 
cele 18 divizionare „A"

„I5-Ie“ POLONIEI
au fost înfrînți, primind trei 
eseuri !). Și dacă acest test 
de vîrf va fi trecut cu bine, 
atunci, singurul „hop“ îl va 
constitui partida din primăva
ra viitoare din Uniunea So
vietică, a cărei echipă de 
rugby înregistrează progrese 
constante. Dar, să revenim la 
întîlnirea de duminică.

După cum am mai arătat, 
grupul tricolorilor care s-a de
plasat în Polonia este alcătuit 
din 19 jucători. O singură ab
sență notabilă față de forma
ția care a evoluat cu mult 
succes în Marea Britanie : în
suși căpitanul echipei națio
nale, Mircea Paraschiv, care, 
avînd o infecție la mină, a 
fost lăsat acasă spre a fi me
najat în vederea viitoarei par
tide, incomparabil mai difici
lă. El va fi înlocuit de Chiri- 
cencu, dinamovistul fiind un 
fel de „joly-jocker“ în măsură 
a juca pe toate posturile li
niei de treisferturi (și asta în

La deschiderea noii ediții a „Daciadei“
_______________________________ .11. -II III 1 I I I HUI I---------------------------------------- -- ■ ■ '■■■—■

PASIUNEA, REPER DE BAZĂ

Duel aerian pentru balon, cîș- 
tigat de Dumitru. (Fază din 
meciul de anul trecut, de la 
București: România — Polo

nia 43—15)
situația că alți doi „demi“ de 
profesie, Su<5iu șl Vasile fon 
s-au accidentat, in ultima eta
pă de campionat). Apoi, o rea
pariție, probabilă, pe aripă:

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag a 4-a)

PRIMUL EȘALON VOLEIBALISTIC REINTRĂ ÎN SCENĂ ÎN ORIENTAREA TURISTICĂ
Astăți și mîine divizionarele 

„A“ de volei debutează în noua 
ediție a campionatelor națio
nale. O ediție (a 32-a la mas
culin și a 31-a la feminin) care 
promite pe de o parte o crește
re sensibilă în planul calității 
pregătirii voleibaliștilor și vo
leibalistelor. al jocurilor, iar pe 
de altă parte afirmarea unui 
număr mai mare de tinere ta
lente. Exemplul de muncă și 
dăruire dat în vară de repre
zentativa de băieți a țării noas
tre. medaliată la J.O. de la 
Moscova, reprezintă, fără în
doială. un puternic stimulent 
pentru tehnicienii și sportivii 
primului eșalon. Ti astentăm, 
deci. consecințele... înaintea 
startului — o imagine dintr-o 
Dre-edentă înHlnlre a celor mal 
va'oroase formații masculine, 
D'namo si Steaua, al căror 
permanent =’ nasionant duel

(în pag. 2-3, loturile echipelor masculine și programul primei etape).

pentru titlul de campioană a 
stîrnit mereu un deosebit In
teres. în acțiune dlnamoviștii : 

Oros, surprins de fotoreporte
rul JAQUELINE ZVONESCHI, 
în momentul pase! din săritură.

Chiar dacă sînt mari iubitori 
ai naturii și turismului, în
drăgostiți de pădure, în- 
tr-ale căror desișuri caută (și 
găsesc !) puncte de reper și iti
nerare interesante pentru spor
tul lor preferat, care se cheamă 
orientare turistică, frigul pă
trunzător, vîntul care viscolea 
zăpada în prima duminică a lui 
noiembrie i-au surprins neplă
cut pe cei 423 de concurenți 
veniți la Poiana Brașov să se 
întreacă și să-și dovedească 
pregătirea fizică și măiestria 
în tradiționala competiție 
„Cupa Construcția".

într-adevăr, la cel de-al 
17-lea start al acestei competi
ții, programat în acest an în 
cadrul deschiderii festive a noii 
ediții a „Daciadei" s-a adăugat 
dificultăților traseelor („regiza
te** de arbltrll-trasatorl Adrian 
Ichlm șl Mariana Abrudan din 
București, Richard Schuller din 
Brașov) șl neașteptata adversi
tate a intemperiilor, diferențele 

de nivel — între 250 și 450 de 
metri — transformîndu-se în 
adevărate toboganuri pe care 
obișnuitele încălțări ale „orien
tărilor** alunecau ca pe gheață. 
Iată de ce am și văzut-o pe 
eleva Irina Marchidan apelînd 
la ghetele de fotbal ale fratelui 
ei, crampoanele dovedindu-se 
bune și la... orientare.

Dar cum pasionații acestui 
sport nu cedează în fața greu
tăților ei s-au întrecut în Cupa 
campionilor asociațiilor sportive 
din construcții (deschisă spor
tivilor începători) și în Con
cursul interjudețean (dedicat 
sportivilor clasificați și legiti
mați). Și după cum ne-a spus 
secretarul Consiliului asociației 
sportive din Construcții Bucu
rești, Sahag Eramian — aso
ciație care a organizat competi
ția, cu sprijinul federației de 
resort — pe platoul cabanei

Paul SLĂVESCU

(Continuare la pag. 2-3)



LA CEL DEAL 32-lea START
lat* loturile cu care formațiile masculine se 

ediției a 32-a a campionatului (lipsesc jucătorii 
rezolvat încă cererile de transfer).

prezint* la 
cărora nu

startul
Ii s-au

DINAMO BUCUREȘTI : Cor
neliu Oros, Laurențiu Dumănoiu, 
Mircea Tutovan, Marian Pău- 
șescu, Gunter Enescu, pan Gâr- 
jeanu, Emiliari Vrîncuț, Marius 
Căta-Chițiga, Livian Șteflea, Mi
hai Slaba, Ovidiu Gizdavu. 
Gheorghe Zamfir. Antrenor : 
prof. Wiliam Schreiber.

DELTA TULCEA : Za- 
Alexandrov, Constantin 
Fedosei Iacoblev, Nelu

Adrian 
juniori 

Augustin 
Antrenor :

C.S.M. 
haria 
Gavrilă, _____
Iordache, Stelică Ispas, Ion Iva
nov Daniel Postolache, Lucian 
Radu, Alexandru Stanciu, Gheor
ghe Trofin. Ion Munteanu, Ma
rian Ștefan : juniori cu dublă 
legitimare : Niculae Bălan, Ion 
Cersemba. Nicolae Cuculici. An
trenor : prof. Alexandru Stanciu.

RAPID BUCUREȘTI : Constan
tin Gheorghe, Dan Ionescu, Vir
gil Boceanu, Valentin Grusuza- 
ehe, Gheorghe Maci, Mihai Po
pescu, Bogdan Calița, Doru Ciu- 
că, Daniel Vîlcu, Dorin Marcu, 
Victor Adam. Vasile Croitoru, 
Sorin Constantin eseu, Adrian 
Cotoranu Vasile Prisăcaru, Cris
tian Ion, Bogdan Coman. Antre
nor : prof. Ion Șoacă.

TRACTORUL BRAȘOV : Horia 
Banea, Gheorghe Bălhăceanu, 
loan Hînda, Aristide Florea, 
Constantin Sterea, Petrică Stan- 

Francisc 
Zamfir, 
Crișan, 

Crăciun, 
Pintea.

cu, Cristian Bujilă, 
Szombaty, Constantin 
Cristian Strauff, Ștefan 
Petru Schiau, Viorel 
Nicolae Rață, Corneliu 
Antrenor : Tănase Tănase.

UNIVERSITATEA CRAIOVA î 
Nicolae Braun. Iulică Băloi, Tu
dor Craiu Adrian Dumitra, Vio
rel Gîrgărici, Cristinel Grigoraș, 
Virgil Hrinco, Marian Păun,

Cristian Popescu, Marius 
Vasile, Marcel Zlotea ; 
cu dublă legitimare : 
Daha, Dănuț Pascu. 
Radu Zamfirescu.

CALCULATORUL
BUCUREȘTI : Alexandru Iuhasz, 
Constantin Chițigoi, Constantin 
Steriade, Traian Marinescu, Si- 
mion Șiulea, Mihăiță Nicolae, 
Alexandru Bulacu, Ion Dobre, 
Dumitru Schiopescu ; juniori cu 
dublă legitimare : Florin Oltea- 

Antrenor : prof. Constantin 
Chițigoi.

SILVANIA ȘIMLEU î 
EI : Vasile Mășcășan, 
Ciontoș, Mihai Bînda, 
Răduță, Teofil Chiș, Ștefan Bă- 
roiu, loan Milcu, Ion Popa. An
trenor : prof. Teofil Chiș.

STEAUA BUCUREȘTI: Nicolae 
Pop, Ion Țerbea, Corneliu Chifu, 
Petre Ionescu, Aurelian Ion, So
rin Maca vei, Florin Mina, Valeriu 
Spînu, Silviu Geană. Aurel Ca- 
zacu. Marian Săniuță, Mihai A- 
lexandru. Antrenori: prof. Aurel 
Drăgan și prof. Octavian Crețu.

POLITEHNICA
Adrian 
Traian 
Ștefan 
Cornel 
naru. 
Kunkuti, 
Mîrza, ’ 
Pop, Alexandru Patoceanu. Doru 
Pele. Marcel Torșan. Nicolae 
Vînătu, Luca Ponoran. Antrenor: 
prof. Gheorghe Bodescu.

C.S.U. GALAȚI : Adrian Pus
tiu, Florin Sîrbu, Ion Căiescu, 
Mirel Zaharescu, Toader Teodo- 
rof, Eugen Cojocara, Marius Țig,

Dina-
(azi, 

Delta
Cra-
Bra-

C.S.Șc. 1 BUCUREȘTI (SABIE) Șl C.S.Șc. ORADEA 
(FLORETA), CAMPIOANE LA JUNIORI MARI

M<

nu.

I.I.R.U.C.

SILVANI-
, Vasile 

Nicolae

TIMIȘOARA : 
nie Bugarschi,Bodea,

Cionca, Teodor Costașuc, 
Cozlac, 
Dobromîr,

Nicolae
, Carol 
Valentin

Alexandru Csik, 
Sorin

Groza,
Lukacs, 
Mocuța,

Grădi- 
Rudolf

Darie 
Viorel

PROGRAMUL 
PRIMEI ETAPE

MASCULIN, seria I: 
mo — Calculatorul Buc. 
ora 17, sala Dinamo), 
Tulcea — Universitatea 
iova, Rapid — Tractorul
șov (sala Giulești, mîine, ora 
9); seria a n-a: Politehnica 
Timișoara — Viitorul Bacău, 
C.S.U. Galați — Steaua, Ex
plorări Baia Mare — Silvania 
Șimleu Silv.

FEMININ, seria I: Maratex 
Baia Mare — Dinamo, Știința 
Bacău — Chimpex Constanța, 
Flacăra roșie Buc. — 
sitatea Buc. (mîine, 
sala Olimpia); seria 
Universitatea Craiova 
Cluj-Napoca, Farul Constanța 
—• Rapid, Penicilina 
C.S.U. Galați.

Unlver- 
ora 10, 
a II-a: 
- „U“

Iași

Modiga, 
loan Do- 

urusuiu, ucui XVJLCUJ.V1CIV11C. Antre
nor : prof. Victor Forțiu.

EXPLORĂRI baia mare : 
Adrian Arbuzov, Viorel Bălaș, 
Ioan Ghic, Traian Corcheș, Cris
tian Ignișca, Gheorghe Mihalca, 
Marian Mîțu. loan Staicu, Valen
tin Paraschivescu, Iosif Strauff, 
Adrian Urzică, Mircea Tutelca, 
Viorel Bujor, Ion Savagău, San
du Covaciu, Ionel Bara. Antre
nor : prof. Mihai Chezan.

VIITORUL BACĂU : Cornel Pă- 
duraru, Viorel Roșioru, 
Rodeanu, Mihai Patrichi, 
Linculescu, Lică Sofron, 
Meran, Gheorghe Gheorghe, 
sif Duduman, Vasile Prodan, Vir
gil Ionescu, Florin Robciuc, Dă
nuț Boerescu, Mitu Bojan. An
trenor : prof. Virgil Moșescu.

Sever Osman, Florin 
Octavian Rădulescu, 
broschi, Dan Manolache.

Nicolae
Mihai 

Cornel 
Io-

Bucurie justificată în rîndul 
scrimerilor Clubului sportiv șco
lar 1 București, campioni ai țării 
la sabie (juniori I), după meciuri 
cîștigate în serie : 11—5 cu C.S.Sc. 
Unirea Iași, 16—-9 cu C.S.Sc. Slo
bozia, 14—2 cu C.T.A.S. și 13—3 
cu Victoria Cărei. In ultimul 
meci, cu Tractorul Brașov, Cam
pionii și-au îngăduit să se rela
xeze, oferind adversarilor lor sa
tisfacția victoriei, nu înainte însă 
de a-și asigura numărul de asal
turi care avea să-i... propulseze 
pe prima treaptă a podiumului. 
Prof. Eugen Turcu, antrenorul 
echipei campioane (D. Petrescu, 
I. Stanciu, M. Pele, C. Ilălmăjan, 
M. Mânu, Gh. Lecca) are merite 
deosebite nu numai în pregătirea 
elevilor săi, ci și în felul cum 
i-a condus din marginea planșei.

Tractorul Brașov a încheiat pe 
locul 2, tot cu patru victorii 
(13—3 la C.T.A.S., 11—5 la Vic
toria Cărei, 12—4 la C.S.Sc. Slo
bozia și 9—7 la C.S. Sc. 1 Bucu
rești). Marea surpriză a probei, 
înfrîngerea Tractorului de către 
C.S.Sc. Unirea, cu 9—7 ! Pe locul 
3 C.S.Sc. Unirea Iași (9—7 la 
Tractorul, C.S.Sc. Slobozia și Vic
toria Cărei și 11—5 la C.T.A.S.). 
Pe locul 4, C.S.Sc. Slobozia (9—7 
la Victoria Cărei și 8—8, 60—59
la C.T.A.S.), pe locul 5, Victoria 
Cărei (9—7 la C.T.A.S.), iar pe 
locul 6, C.T.A.S., 0 victorii.

De notat că primele trei clasate 
— toate cu cîte 4 victorii 
fost departajate de numărul de 
asalturi cîștigate : C.S.Sc. 1 — 
61, Tractorul — 52, iar C.S.Sc. U- 
nirea — 44...

Dispută strînsă și în proba de

floretă băieți, care a dat cîștig 
de cauză echipei Clubului sportiv 
școlar din Oradea. Antrenorul 
Gh. Gyulafalvi realizează această 
frumoasă performanță, după ce a 
ratat-o de... patru ori (locul U)! 
De data aceasta, floretiștii săi (L. 
Horvath, T. Borza, I. Karandi, 
I. Gado și A. Kriza) s-au ambi
ționat și au oferit apreciatului 
lor antrenor satisfacția supremă ! 
Dramul spre titlu a fost realizat 
prin cele 5 victorii obținute la : 
Progresul Buc. (11—5), C.S.M. 
Cluj-Napoca (8—8, 63—56), C.T.A.S. 
(13—3), A.S.U. Tg. Mureș (10—6) 
și în cel mai disputat meci, la 
C.S. Satu Mare (9—7, de la 1—4...)

Pe locul 2, C.S. Satu Mare: 8—8 
(62—53) Ia A.S.U. Tg. Mureș, 10—6 
la C.T.A.S., 8—8 (67—56) la Pro
gresul și 10—6 la C.S.M. Cluj-Na
poca. Locul 3 i-a revenit echipei 
C.T.A.S. București (9—5 la A.S.U. 
Tg. Mureș, 8—8, 57—53 la C.S.M. 
Cluj-Napoca și 11—5 la Progre
sul), pe locul 4 s-a clasat C.S.M. 
Cluj-Napoca (9—7 la A.S.U. și 
Progresul), pe locul 5, Progresul 
București (fi—8. 62—51 cu A.S.U.) 
iar pe ultimul loc A.S.U. 
Mureș, fără nici o victorie.

Tiberiu STAMA

Pe, un tr. 
rea întrepri 
le București 
finală (a 4- 
— IMGB* 
nare, întrec 
de tinerii 
C.S.T.A. și 
ganizatoare.

CLASAME 
50 cmc, în

au

ACTUALITĂȚI DIN TENiS

Tg.

ARAD, 7 
sporturilor 
ceput joi și 
campionatelt 
nastică de c 
duală pentri 
a 3-a, precu 
juniori, echi 
categoriile £ 
eștri. Urmăi 
întrecerile t 
capacitatea 
a asigura s 
gimnasticii j 
rezultate:' fe 
vidual comp 
ciu (C.S.Ș. 
Silișteanu (< 
Cristina Puș 
36,50; pe ap

AZI Șl MÎINE NOI JOCURI IN DIVIZIA

NUNE, START INTR-UN NOU CAMPIONAT DE POLO
Cele mai bune «echipe de polo 

ale țării, participante în seria I 
a Diviziei „A“, se prezintă mîine 
la startul unei noi ediții a prin
cipalei competiții cu caracter In
tern, campionatul republican.

Loturile echipelor participante
DINAMO BUCUREȘTI. Doru 

Spînu, 25 ani, 1,80 m, 74 kg ; 
Gheorghe Popescu 22 ani, 1,91 m, 
82 kg ; Mihai Tudor 22 ani, 1,92 
m, 96 kg ; Dinu Popescu 31 ani, 
1,78 m, 82 kg ; Adrian Nastasiu 
29 ani, 1,87 m, 85 kg ; Viorel ~ 
28 ani, 1,84 m, 95 kg ; Liviu 
ducanu 26 ani, 1,81 m, 81 kg ; 
gen Ionescu 21 ani, 1,81 m, 78 
Șerban Popescu 22 ani, 1,90 
85 kg ; Dorel Ciobăniuc 20 
1,80 m, 78 kg ; Dan Cristian 20 
ani, 1,85 m, 80 kg ; Liviu Chiriță 
19 ani, 1,78 m, 72 kg; Florin Ar- 
deleanu 18 ani, 1,86 m, 75 kg ; 
Adrian Munteanu 25 ani, 1,84 m, 
81 kg; Vlad Hagiu 17 ani, 1,80 m, 
79 kg : Cătălin Moiceanu 17 ani, 
1,80 m, 80 kg. Antrenori: IhHu

RU3 
Ră- 
Eu- 
kg;
m, 

ani,

RAPID
Slăvei 29 ___ ___ __ ,
hai Simion 21 ani, 1,90 m, 81 
luliu Olac 31 ani, 1,80 m, 82 
Hie Slăvei 28 ani, 1,78 m, 80 
Gabriel Arsene ‘
75 kg ; Adrian
1,88 m, 81 kg ; 
ani, 1,86 m, 83 
21 ani, 1,84 m, __ __o ,__
colau 23 ani, 1,84 m, 79 kg ,____
Tschiltsche 22 ani, 1,81 m, 77 kg; 
Răzvan Tufan 18 ani, 1,76 m, 70 
kg ; Mihai Vespe 17 ani,
76 kg; Răzvan Mustață 
1,77 m, 80 kg ; Cornel 
reanu 20 ani, 1,80 m,
George Gaiță 25 ani, 1,83 m, ^73 
kg ; Sorin Jianu 19 ani, 1,83 m, 
78 kg ; Marian Sterpu 19 ani, 
1,80 m, 79 kg ; Cornel Chivăran

BUCUREȘTI, 
ani, 1,84 m, 83 kg ;

Florin 
Mi- 
kg ; 
kg ; 
kg ;

m, 
ani,

25 ani, 1,79
Schervan 24 
Gheorghe Ilie 24 
kg ; Horta Niță

82 kg ; Dinu Nl- 
“ ' Emil

1,83 m.
29 ani, 
Ghizdă- 
72 kg ;

79

CONFERINȚA

CERCURILOR
ȘTIINȚIFICE

STUDENȚEȘTI
DE EDUCAȚIE

FIZICA
Azi și mîine, Ministerul 

Educației și Invățămîntu- 
lui și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din 
Rom cin ia, prin Institutul de 
educație fizică și sport, 
organizează a XV-a ediție 
a Conferinței cercurilor 
științifice studențești, sec
ția educație fizică și sport, 
acțiune de amploare, la 
care participă, cu comuni
cări selecționate In urma 
desfășurării sesiunilor la 
nivelul institutelor, stu
denți de ia I.E.F.S. Bucu
rești și din cele 10 secții 
de profil din țară.

Lucrările conferinței se 
desfășoară pe două secți
uni : educație fizică și 
sport de masă ; sport de 
performanță.

PROGRAMUL PRIMULUI TUR
9 noiembrie: Progresul — Voința, Rapid — C.N. A.S.E. șl 

Dinamo — Crișul; 13 noiembrie: Dinamo — C.N. A.S.E., Voin
ța — Rapid și Crișul — Progresul; 16 noiembrie: Progresul — 
Rapid, Dinamo — Voința și Crișul — C.N. A.S.E.; 20 noiembrie: 
C.N. A.S.E. — Progresul, Rapid — Dinamo, Voința — Crișul; 
23 noiembrie: C.N. A.S.E. —Voința, Dinamo — Progresul și 
Crișul — Rapid.

23 ani, 1,76 m, 76 kg. Antrenor : 
Cornel Rusu.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA. Ste- 
lian Scurei 32 ani, 1,96 m, 86 kg ; 
Ladislau Olpretean 24 ani, 1,90 m, 
81 kg ; *• ~
m, 82
1.79 m,
1.80 m,
24 ani, , _ ,
SzGcs 24 ani, 1,70 m, 70 kg ; Flo
rin Ilea 19 ani, 1,84 m, ' 
Dorin Colceriu 21 ani, 
70 kg ; Ladislau Sebok

82 kg ; Gyorgy 
1,80 m, 78 kg ;

Claudiu Rusu 31 ani, 1,81 
kg ; Radu Rusu 28 ani, 
73 kg ; Ioan Pop 28 ani, 
84 kg ; Csongor Gyarfas 
1,88 m, 78 kg ; Ladislau

85 kg ;
1,74
24 ani, 
Kovacs 
Florin 

73 kg ; 
72 kg :

m,

1,81 m, 
23 ani,
Dezmirean 20 ani, 1,81 m, 
Dorin Hea 21 ani, 1,77 m, 
luliu Pauletti 19 ani, 1,77 m, 72 
kg ; Ernest Olpretean 21 ani, 
1,79 m, 72 kg. Antrenor : Arca lie 
Sarkady.

CRIȘUL ORADEA.
20 ani, 1,82 m, 70 kg
25 ani, 1,81 m, 78 kg , 
gureanu 23 ani, 1,81 m, 
Liviu Garofeanu 26 ani, 
82 kg ; Cornel 
1,86 m, 82 kg ; Ivan Fejer
l, 86 m, 84 kg ; Dorin Cosirăș 21 
ani, 1,86 m, 72 kg ; Emil Fărcu- 
ță 23 ani, 1,84 m, 79 kg ; Radu 
Arabagiu 24 ani, 1,87 m, 81 kg ; 
Ladislau Bone 25 ani, 1,78 m, 80 
kg ; Roberto Pantea 16 ani, 1,79
m, 71 kg ; Ștefan Karacsonl 19 
ani, 1,77 m, 72 kg ; Petru Racz
26 ani, 1,82 m, 80 kg. Antrenor : 
Nicolae Rujinschl.

Gordan

Mihai Rada 
: Csaba Kiss 
; Vasile Un- 

79 kg ; 
1,84 m, 
22 ani, 
24 ani,

compe- 
dotată 

la care 
din e- 

Cîștigă- 
- E. 

, 6—0 ; 
Constantl- 
Leonte, L 

(ambii Steaua) 
(Gh. Arsenie -

PROGRESUL BUCUREȘTI. Bog
dan Crețu 19 ani, 1,84 m, 80 kg ; 
Nicolae Găman 25 ani, 1,85 m, 84 
kg ; Bogdan Goilav 26 ani, 1,86 
m, 86 kg ; Alexandru Munteanu 
31 ani, 1,84 m, 84 kg ; Constantin 
Manea 27 ani, 1,77 m, 86 kg ; 
Gheorghe Ion 26 ani, 1,74 m, 74 
kg ; Mihai Popescu 
m, 82 kg ; Dumitru 
27 ani, 1,78 m, 82 
Ionescu 27 ani, 1,79 
Viorel Florincescu 21
73 kg ; 
1,89 m, 
ani, 
18 
Boga 23 
r is tide
74 kg.
bo.

La Galați s-a încheiat 
tiția masculină de tenis 
cu „Cupa Constructorul", 
au fost prezenți sportivi 
chipele divizionare 
torl. Simplu : FI. 
Hnat (ambii T.C.B.) 
dublu : E. Hnat, R. 
nescu (T.C.B.) — A. 
Dobrescu ' ’
3—6, 6—3. 
resp.).
• Ultima competiție de tenis 

în aer liber s-a desfășurat pe 
terenurile de la Tenis Club 
București, în organizarea I.E.F.S. 
Au participat studenți din anii 
IU și IV, precum și cadre didac
tice. Cu acest prilej, studenții 
care îșl pregătesc specializarea 
pentru tenis (șef de lucrări Gh 
Moise) au prestat o utilă muncă 
de organizatori, ei fiind în ace
lași timp și arbitri.

Astăzi și mîine, la București și 
Miercurea Ciuc se dispută trei 
duble partide în cadrul etapelor 
a 21-a și a 22-a a campionatului 
primei serii valorice din Divizia 
„A" la hochei. Două dintre a- 
cestea vor avea loc în cuplaj, 
sîmbătă după-amiază și duminică 
dimineața, la patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, astfel : SÎM- 
BATA, ORA 14.45 ; 
București — Dunărea 
ORA 17 : Steaua — 
Gheorghenl ; DUMINICA, 
Dinamo — Dunărea Galați și

Dinamo 
Galați ; 
Avîntul 
ora 9 :

ORA 11 :. 
Gheorghenl. 
al etapei ari 
minică, la I 
pune echipe 
formația Me 

Reamintim 
ment : 1. St< 
Dinamo Buc 
S. C. Miercu 
4. Avîntul 
(78/152) ; 5.
ghe 6 (48/17
lăți 5 (63/164)

T4
34 ani, 1,82 
Teodorescu 

kg ; Adrian 
m, 74 kg ; 

_________ ani, 1,76 m, 
Kalman Szerzd 25 ani, 
87 kg ; Liviu Pleșca .26 
m, 83 kg ; Emil Tătaru 
1,80 m, 80 kg ; Victor 
ani, 1,78 m, 78 kg ; A- 

Mădescu 18 ani, 1,84 m, 
Antrenor : Alexandru Sza-

ASE. Gheorghe Chlrculete
1,79 m, 65 kg ; Gheorghe

C.N.
21 ani, __ „
Stoenescu 21 ani, 1,87 m, 85 kg ; 
Șerban Angelescu 23 ani, 1,76 m, 
72 kg ; Ion Colan 29 ani, 1,81 m, 
86 kg ; Florin Tăurici 24 ani, 1,76 
m, 72 kg ; Viorel Șerban 27 ani,
1.79 m, 74 kg ; Mihai Zaharla 13
ani, 1,84 m, 71 kg ; loan I.uca 
21 ani, 1,82 m, 84 kg ; Cătălin 
Ungureanu 17 ani, 1,83 m, 69 kg : 
Radu Ionescu 17 ani, 1,80 m, 75 
kg ; Mihai Mușet 22 anj, m, 
77 kg ; Liviu Mușet 17 1.76
m, 67 kg ; Dan Bogdan 21 ani,
1.80 m, 74 kg ; Titus Chirilă 21 
ani, 1,93 m, 77 kg ; Sorin Mara 
18 ani, 1,87 m, 82 kg. Antrenor : 
Gheorghe Zamfirescu.

„A*.
Ioan

6—4,

6—1, 
co-

PRIMUL DERBY LA JUDC 
DINAMO BRAȘOV - NITRAMONk

Meciul Dinamo Brașov 
tramonia Făgăraș 
a n-a a Diviziei .,a ue juuo, 
programată azi șl mîine la Fă
găraș și Tg. Mureș. Iată pro
gramul acestei etape : la Făgă
raș vor avea loc meciurile (în 
ordinea de disputare) : Nitramo- 
nla Făgăraș — Constructorul 
Alba Iulla, Dinamo Brașov — 
Universitatea Cluj-Napoca, Poli
tehnica Iași — I.E.F.S. București, 
Constructorul — Universitatea, 
I.E.F.S. — Universitatea, Dinamo 
— Politehnica, Nitramonia — 
I.E.F.S., Constructorul — Politeh
nica și Dinamo — Nitramonia ; 
la Tg. Mureș : Dinamo București

Ni-
domină etapa 
,A“ de judo,

— Rapid Ori 
Carpați Mîrș 
reș — Consi 
Dinamo — <
— Constructc 
păți, Dinamo 
A.S.A. — R; 
pid Arad —

AST

în două se 
rației au loc, 
Băptămîni, mc 
a returului î

— I 
Electr*

TIMP NEFAVORABIL, ALERGĂRI TOTUȘI DISPUTATE
Ora atît de devreme (14) fi

xată pentru startul primei a- 
lergări, ca și condițiile atmosfe
rice nu tocmai plăcute (vint pu
ternic, frig pătrunzător), au fă
cut ca joi după-amiază tribunele 
hipodromului din Ploiești să fie 
aproape goale (un mucalit afir- 
mînd că slnt mai mulți oficiali și 
personal administrativ decît spec
tatori). Cu un program destul de 
„subțire44 (doar 79 concurenți în 
8 probe, „grosul44 forțelor fiind 
păstrat ca de obicei pentru du
minică dimineața), reuniunea res
pectivă a 
tisfacă pe 
ta pentru 
prilejuind 
răsturnări 
tuații și cu unele, sosiri destul de 
„incandescente44. Așa s-a întîm- 
plat în alergarea a 5-a (cea mai 
frumoasă, dealtfel), în care Sa- 
bău — deși s-a handicapat supli
mentar prin galopurile date — a 
reușit (datorită exactității cu care

reușit, totuși, să sa- 
plan spectacular, lup- 
ocuparea primului loc 
întreceri disputate, cu 
spectaculoase de si-

HIPISM

UNDE MERGEM?
SÎMBÂTĂ

BOX. Sala I.S.B. de la ora 16: „Cupa Voința44.
BASCHET. Sala Floreasca, de Ia ora 9: meciuri 

în cadrul campionatului Diviziei „A* (m).

POPICE. Arena Laromet, 
romet București 
ria, de la 
București 
Div. „A").

RUGBY. _______ __ __ _____ _ ________
— R.C. Grivița Roșie; teren Tei, de Ia ora 14,30: 
R.C. Sportul studențesc — Rapid (meciuri în 
..Cupa F.R.R.").

TENIS DE MASA. Sala Progresul, de Ia ora 
17: Progresul București — C.S. Arad I (f); de 
la ora 19: Progresul București — Universitatea 
Craiova (m); sala Tricodava, de Ia ora 17: Tri- 
CKxlava București — C.S.Ș. Bistrița (m); sala 
Aurora, de la ora 17: Spartac “ 
Politehnica București (f).

t, de Ia ora 14,30: La- 
Carpați Sinaia; arena Glo- 

ora 14.30: Gloria București — Voința 
(meciuri din campionatul feminin,

Stadion Steaua, de la ora 15: Steaua

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
București — Calculatorul (A, 
de la ora 17: Electra

BOX. Sala 
Voința44.

București

ora
- . m); 

Steaua II

DUMINICA
Voința, de Ia ora 10;

BASCHET, ~„
ciurl în cadrul Diviziei

17: Dinamo
sala Electra, 
(B, m).

finala „Cupei

Sala Floreasca, de Ia ora 8: me- 
- ZI „A- (m).

FOTBAL. Stadion Dinamo, de la ora 14: Dina
mo București — Politehnica Timișoara (Div.

mișoara 
teren
Știința CEMI 
Știința Petros 
Complex, ora 
Steaua — R. 
(astăzi, stadie

(„A44); stadion Progresul, de la ora 14: Progresul 
Vulcan București — A.S.A. Tg. Mureș (Div. 
„A44); stadion Mecanică fină, de la ora 11: Me
canică fină București — Pandurii Tg. Jiu (Div. 
„B"); Stadionul Republicii, de la ora 11: Rapid 
București — Tractorul Brașov (Div. „B"); sta
dion „23 August* IV, de la ora 11: Luceai&rul 
București — Automatica București (Div. ,,C“); 
stadion Voința, de la ora 11: Voința București — 
Tehnometal București (Div. „C"); stadion Fla
căra roșie, de la ora 11: Flacăra roșie Bucu
rești — Viitorul Chimogi (Div. „C"); stadion 
Electronica, de la ora 11: Electronica București 
•— T.M. București (Div. ,,C“); stadion ICSIM, 
de la ora 11: ICSIM București — Petrolul Bo- 
lir.tin (Div. „C").

POPICE. Arena Voința, de la ora 8: Voința 
București — Constructorul Galați (Div. „A", m).

RUGBY. Stadion tineretului IV, de la ora 9,301 
Triumf — R.C. Grivița Roșie; stadion Parcul co
pilului, de la ora 10: Locomotiva — Steaua; 
stadion Olimpia, de la ora 10,30: Olimpia — Du
nărea Giurgiu; Stadion tineretului II, de la ora 
10,30: Rapid — C.S.Ș. Constanța (meciuri în 
campionatul de juniori).

TENIS DE MASA. Sala Progresul, de la ora 9: 
Progresul București — C.S. Arad I (f); de la 
ora 11: Progresul București — Universitatea 
Craiova (m); de la ora 17: Progresul București 

* - — - - Tricodava, de la ora
C.S.Ș. Bistrița (m); 
Spartac București —

— C.S. Arad II (m); sala 
9: Tricodava București — 
sala Aurora, de la ora 9: 
Politehnica București (f).

la ora 9: Rapid — 
sala Olimpia, de la

VOLEI. Sala Giulești, de
Tractorul Brașov (A, m); _
ora 10: Flacăra roșie — Universitatea București 
(A, f); sala Progresul, de la ora 9: Vulcan — 
C.S.M. Suceava (B, m); sala Flacăra roșie, de 
la ora 9: I.T.B. — Braiconf Brăila; Spartac — 
Prahova I.P.G. Ploiești (ambele B, f).

A. Brailovschi a știut să remon
teze terenul pierdut) să întreacă, 
chiar pe potou, pe Bafia și Abil. 
La fel de spectaculoase au fost 
și victoriile realizate de Rafon 
(un euvînt de laudă pentru fe
lul corect în care M. Ștefănescu 
a înțeles să-1 susțină în ambele 
hituri, ceea ce nu se lntîmplă 
întotdeauna și la toți driverii !), 
Efect (aflat în largul său pe te
renul de Joi), Jder (dus de G. 
Tănase cu măiestria ce i-a adus 
faima de cea mai bună ,,mînă‘‘) 
și Diagrama, cu care aprantiul 
C. Iorga a plecat la atac exact 
cînd trebuia. Rezultate tehnice: 
Cursa 1 : 1. Jder (G. Tănase) 
rec. 1:44,0, 2. Florida. Simplu 1,80, 
ordinea 7. Cursa a 2-a : 1. Os
mana. (D. Toduță) rec. 1:33,9, 2. 
Percutor, 3. Armeanca. Simplu 3, 
ordinea 35, event 141, ordinea tri
plă 1463. Cursa a 3-a : 1. Atol 
(D. Toduță) rec. 1:38,1, 2. Sorocel, 
3. Silișteanca. Simplu 8, ordinea 
18, event 39, triplu cîștigător 80?, 
ordinea triplă 557. Cursa a 4-a : 
1. Rafon *“
1:30,5, 2. 
dinea 16, 
L Sabău 
1:34,9, 2. _____ ,
1,20, ordinea 7, ’ event li, ordinea 
triplă 82. Cursa a 6-a : 1. Efect 
(M. Iorga) rec. 1:30,7, 2. Orfănica, 
3. Reforma. Simplu 14, ordinea 
22, event 19. ordinea triplă 1010, 
triplu cîștigător 267. Cursa a 7-a : 

Rafon (M. Ștefănescu) . rec 
' ' * Suvelnița, 3. Hebron,

ordinea 7, event 30

(Urmare

Ruia, locul d. 
zentat 87 de « 
16 de copii și 4 
lor), din 10 ji 
hor, Iași, Mu: 
Prahova, Sibii 
miș) și muni

Pe traseele 
între 3 și 12 
muncii de 
și studenți 
împliniseră 
ță și alții care 
mătate de ves

ÎOL 
(C( 
un

LOTO-

rec.(M. Ștefănescu) ___
Solitara. Simplu 18. pr
event 55. Cursa a 5-a :
(A. Brailovschi)

Bafia, 3. Abil. Simplu

TREI ȘANS1

rec.

i. r-*-- 
1:29,4, 2.
Simplu 2, ______ ,,
ordinea triplă 402. Cursa a 8-a ;
1. Diagrama (C. Iorga) rec. 1:31.9,
2. Servant. Simplu 3, ordinea 25, 
event 15.

3.

Gh. ALEXANDRESCU

Ca și in alt' 
ticipanților la 
organizate de 
Stat Loto-Proff 
feră mîine ma 
tăți de a-și î-i 
• După cum 
Ia tragerea ex< 
de mîine, 9 n< 
vor atribui 
„Dacia 1300“ și 
CÎȘTIGURI îh 
50.000, 25.000, 
precum și EX( 
HOTARE. Cei 
asiste la efect

Magazinele auto I.D.M.S. livrează autoturisme 
după cum urmează:

Magazinul 
Magazinul 
Magazinul
Magazinul 
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul
Magazinul ___ _______

pentru cumpărătorii transferați de la Magazinul 
Cluj-Napoca și celor înscriși pînă la 2.500/1981 p 
rătorii Înscriși la Magazinul I.D.M.S. din Bala Ma

Vînzările zilnice se efectuează In funcție de sti 
turisme și capacitatea de vînzare a fiecărui magi

din
din
din
din
din
din Iași __

din Timișoara — celor înscriși pînă 1; 
din Reșița — celor înscriși pînă la 
din Baia Mare — celor înscriși pînă 1,

București — celor înscriși pînă 1 
Pitești — celor înscriși pînă la
Bacău — celor înscriși pînă la
Brașov — celor înscriși pînă la

Cluj-Napoca — celor înscriși pînă 
celor înscriși pînă la



I AU ÎNCHEIAT sezonul 
-.OMPETITIONAL
iropie- 
i gre- 
etapa 

UMAG 
îdemî- 
ninate 
de la 
ză or-

2. Mihai 
(TUMAG—IMGB)

Fave (TUMAG 
avansați — 1. Tiberiu

clasa
Manea

Vifor (I.C.A.S.),
nescu 
Gheorghe 
IMGB) ;
Troia (C.S.T.A.), 2. Eduard Schulz 
(TUMAG — IMGB), 3. Mircea 
Irod (TUMAG — IMGB); clasa 
nelimitat — 1. Tiberiu Troia, 2. 
Mircea Irod, 3. Teodor Ionescu 
(TUMAG — IMGB).
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Dialog cu „tricolorii"

MIRCEA SANDU

TELEGRAFIC, SĂ FRUCTIFICĂM IN PRIMĂVARĂ
I DIN CELE 18 TABERE
I

FRUMOSUL

lișteanu s-au clasat primele la să
rituri, ambele mai ciștigînd cite 
un aparat — Silișteanu paralelele, 
iar Renciu solul. Prima clasată la 
bîrnă — Margareta Korodi (C.S.Ș. 
Arad) ; cat. a II-a feminin, echi
pe: Farul 145,35, Liceul Onești 
142,475, C.S.Ș. Sibiu 142,375; Indi
vidual compus: Aura Anghel (Pe
trolul) 37,45, Livia Dacălu (Farul), 
Ștefania Marin (C.S.Ș. Focșanij 
37,00; categ. a IV-a, feminin: Ma
rla Anastasie (Triumf) 37,20, Lu
minița Cazan (Șc. gen. nr. 7 De
va) 36,70, Eugenia Crlstea (S.Ș. 2 
Buc.) 36,15; cat. a IV-a, mascu
lin: Radu Bora (C.S.Ș. Arad) 
55,425, Simion Scheaun (C.S.Ș. Si- 

54,65. L. Codillan (C.S.Ș. Re- 
54.50. Competiția se va In- 
duminică la prînz.

biu) 
șița) 
cheia

I. IOANA — coresp.

„CUPA STEAUA' 
LA VOLEI

meci frumos (mai ales InUn
prima sa jumătate), cu faze care 
au stîmit deseori aplauzele spec
tatorilor prezenți In sala Giulești, 
cu multe combinații spectaculoase, 
a încheiat aseară competiția de 
volei dotată cu „Cupa Steaua". 
Autoare — formațiile Steaua și 
Explorări Baia Mare. învingători 
cu 3—1 (—7, 9, 3, 9), voleibaliștii 
bucureșteni au cucerit trofeul. 
Au evoluat formațiile: Steaua — 
Geană, Macavei, Chifu, Spînu 
(Ionescu), Mina <Țorbea), Pop : 
Explorări — Bălaș (Covaciu), Ig- 
nișca, Paraschivescu (Strauf f), 
Staicu (Mihalea), Mîțu (Corcheș, 
Ghlc), Arbuzov (Urzică). Pentru 
locurile 3—4: Rapid București — 
A.F.D. Sliven (Bulgaria) 3—1.

R.C. GRIVITA ROȘIE 
. R. RUGBY"

un meet de atracție, chiar dacă 
lipsesc componenții naționalei., și 
R.C. Sportul studențesc — Ra
pid (astăzi, teren Tei, ora 14,30) 
— în seria a II-a.

In seria a in-a, 
toamnă s-a încheiat, 
tul prezentîndu-se astfel : 
rul 7 p, 2. Politehnica Iași 
3. Rulmentul Bîrlad 5 p, 4. 
structorul Constanța 5 p.

sezonul de 
clasam en- 

1. Fa- 
1 P, 
Con-

<4

e

l,

t 
i 
i 
i

t

cu ardoare șansele, dar „șansa" 
cea mai mare, comună tuturor, 
a fost porția de sănătate luată 
prin exercițiu fizic în mijlocul 
naturii.

Iată de ce. indiferent 
au apărat culorile __
sportive Victoria a grupului 3 
șantiere București 
tigat Cupa pusă în
A. S. Creația Brașov, Politehni
ca Iași, Voința Timișoara și al
tele, sutele de participanțl s-au 
întors la locurile lor de muncă 
sau învățătură mai proaspeți, 
odihniți după o plăcută obo
seală.

dacă 
asociației

(care a cîș- 
joc) sau ale

I

IRT INFORMEAZĂ
îninvitați la ora 16,30

Clubului sportiv Progresul 
București, str. dr. Staico- 
nr. 42 (Numerele cîștigă-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

sînt 
sala 
din 
viei 
toare urmează a fi transmise 
la radio și televiziune in 
cursul serii) ® Tot mîine, iu
bitorii de pronosticuri spor
tive își pot încerca șansele 
participînd Ia un atractiv con
curs Pronosport care le poate 
aduce satisfacții dintre cele 
mai frumoase G O sursă per
manentă de succese, la tnde- 
mîna tuturor, o constituie Lo
zul în plic. In mediul rural și 
urban, la seriile de Loz in 
plic aflate în vînzare se pot 
obține AUTOTURISME 
cia 1300", „Skoda 120 L“ și 
,Trabant 601", CÎȘTIGURI ÎN 
........  ’ . ................." 5.000,

„Da-

BANI de 20.000, 10.000, 
2.000 lei etc.
NUMERELE EXTRASE
TRAGEREA LOTO DIN 7 

IEMBRIE 1980
LA 

NO-

Extragerea I : 64 87 55 79
89 42 77 28 

Extragerea a
53 60 74 36 85

Fond total
756.236 lei, din
report la categoria 1.

Ii-a : 75 43 1

50

32

de 
care

cîștiguri :
69211 lei,

• „U“ CLUJ-NAPOCA în- 
tîmpină — după cum ne spu
nea antrenorul Gh. Staicu — 
serioase dificultăți în alcătuirea 
formației, avînd nu mai puțin 
de 6 jucători accidentați. Cîm- 
peanu II, Țegean, L. Mihai, 
Porațchi nu vor juca în mod 
cert, Dobrău și Țiglariu cu 
semne de întrebare în dreptul 
lor O F.C.M. BRAȘOV anun
ță un singur absent din „ll“-le 
de bază : Spirea (2 cartonașe) 
care va fi înlocuit, se pare, cu 
Furnică • Arbitri : T. Balano- 
vici (Iași) — M. Buzea (Bucu
rești), L Medves (Oradea).

• JIUL PETROȘANI a e- 
fectuat în această săptămînă 
antrenamente cu întregul lot, 
inclusiv Rusu, Vînătoru și Giu- 
chiei, care au fost indisponibili 
în etapa trecută • STEAUA a 
plecat la Petroșani vineri dimi
neața, fără Anghelini și Andrei- 
cuți, accidentați • Arbitri : 
Otto Anderco (Satu Mare) — Gh. 
Jucan (Mediaș), C. Coman (Bu
zău).

• S.C. BACAU nu 
modificări în formația care 
reușit egalul de la Iași, 
tohi este, în continuare, indis- 
ponibil.

anunță 
a 

An-

UNIVERSITATEA 
CRAIOVA nu-1 poate utiliza pe 
Bălăci, suspendat o etapă. în 
rest, toți jucătorii sînt apți 
pentru meciul de mîine. • Ar
bitri : S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) — Cr. Teodorescu 
(Tîrgoviște), Gh. Ene (Buzău).
• PROGRESUL VULCAN. 

Nu joacă M. Ionescu și Matees- 
cu, suspendați • A.S.A. TG. 
MUREȘ. Echipa face deplasarea 
fără Pîslaru și Biro I, sus
pendați O Arbitri : M. Adam 
(Cluj-Napoca) — FL Cenea 
(Caracal), C. Munteanu (Galați).

• F.C. BAIA MARE nu a- 
nunță nici o indisponibilitate 
în lot, intenționînd utilizarea 
formației obișnuite, aceea din 
etapa precedentă • F.C. COR
VINUL nu îl va putea folosi 
pe Văetuș — suspendat pe două 
etape pentru acumularea a 4 
cartonașe galbene • Arbitri : 
M. Fediuc — M. Abramiuc (am-

| PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI
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Of MÎINE A DIVIZIEI „B“
SERIA I : Cimentul Medgidia 

— Oltul Sf. Gheorghe : V. Con- 
stantinescu (București), Unirea 
Focșani — Minerul Gura Hu
morului : M. Gheorghiu (Giur
giu), Gloria Buzău — C- S. Bo
toșani : V. Naumcef (Iași), F.C. 
Constanța — F.C.M. Brăila : AI. 
Forwirth (Timișoara), C.S.M. 
Borzești — Gloria Bistrița : C. 
Szilaghi (Baia Mare), Delta Tul- 
cea — 
Matei 
ceava 
Ianus 
Neamț _
N. Voinea (București), Chimia 
Brăila — C.S.U. Galați : M. 
Dobrin (Brașov).

R.I.M.U. Medgidia : 
(București), C.S.M. Su-
— Viitorul Vaslui : A. 
(București), Ceahlăul P.
— Viitorul Gheorgheni :

SERIA A II-a : Metalul Plo- 
penl — Șoimii Sibiu : C. Rațiu 
(Hunedoara), Mecanică fină 
București — Pandurii Tg. Jiu : 
Al. Comănescu (Bacău), Chimi
ca Tîrnăveni — Gaz metan Me
diaș : M. Axente (Arad), Rapid 
București — Tractorul Brașov : 
V. lanul (Iași), Rulmentul A- 
lexandria — Sirena București : 
I. Zaharia (Drobeta Tr. Seve
rin), Flacăra Moreni — Petrolul 
Ploiești : A. Mustățea (Pitești), 
Poiana Cîmpina — Metalul 
București : V. Timofte (Reșița), 
Rova Roșiori — C. S. Tirgoviș- 
te : N. Rainea (Bîrlad), Lucea
fărul București — Nitramonia 
Făgăraș — amînat.

SERIA A III-a : 
știe — înfrățirea 
Avram (P. Neamț), 
Oradea — Olimpia
M. Moraru (Ploiești), 
Lupeni — C.F.R. Cluj-Napoca : 
A. Jurja (București), Metalul 
Aiud — C.F.R. Timișoara : Al. 
Ioniță (București), Minerul 
Cavnic — Rapid Arad : T. A- 
lexandrescu (București), Meta
lurgistul Cugir — Minerul Ani
na : Ion Vasile (București), 
C.I.L. Sighet — F.C.M. Reșița : 
C. Bărbulcscu (București), U. T. 
Arad — Minerul Moldova Nouă:
N. Georgescu (București), U.M. 
Timișoara — Aurul Brad : C. 
Manea (Fetești).

Dacia Oră- 
Oradea : G.
F. C. Bihor 
Satu Mare : 

Minerul

...
Topan

singură
Geor-

bii din Suceava), V. 
(Cluj-Napoca).

• La DINAMO, o 
indisponibilitate, Du du 
gescu ® POLITEHNICA TIMI
ȘOARA nu va putea conta pe 
Nadu, în continuare acciden
tat. încertă — folosirea lui Co- 
tec, în oarecare eclipsă de for
mă. • Arbitri : C. Ghiță (Bra
șov) — D. Ologeanu (Arad), 
A. Mițaru (Rm. Vîlcea).

• CHIMIA RM. VÎLCEA i-a 
avut la ultimele pregătiri și pe 
Alexandru, Savu> Carabageac 
și G. Stan, refăcuți. în conti
nuare indisponibil portarul 
Constantin • POLITEHNICA 
IAȘI îi are accidentați, de mai 
mult timp, pe Ciocîrlan și D. 
Ionescu. Antrenorul L. Antohi 
ne spunea că va modifica for
mația, față de ultima etapă.

. „ll“-le titular va fi anunțat la 
ora meciului. • Arbitri : V. 
Ciocîlteu (Craiova) — C. Jurja 
(București), I. Roman (Sighet).
• F.C. OLT. Nu se semna

lează nici o indisponibilitate 
• F.C. ARGEȘ. întreg lotul 
este valid • Arbitri : A. De- 
leanu — I. Pop (ambii 
din București), I. Crăciunescu 
(Rm. Vîlcea).

• F.C.M. GALAȚI a susți
nut antrenamente zilnice și un 
joc de pregătire cu Oțelul. în 
locul lui Vlad, suspendat pen
tru două cartonașe galbene, va 
juca Moțoc • SPORTUL STU
DENȚESC nu-1 va putea utili
za pe Chihaia, suspendat o e- 
tapă pentru eliminarea din me
ciul cu Dinamo. în continuare 
indisponibil — B. Grigore ® 
Arbitri : Gh. Ispas (Constan
ta) — V. Tătar (Hunedoara), 
FI. Tăbârcă (Rm. Vîlcea).

— Mircea Sandu, nu ești prin
tre deținătorii unor recorduri de 
participare la jocurile echipei na
ționale. Ai ajuns la 13 selecțio
nări, un număr care poate fi gă
sit In dreptul multor nume de 
selecționați. Dar totdeauna ai 
răspuns cu entuziasm, șl indife
rent de condițiile apelurilor se
lecționerilor, la chemările repre
zentativei. Faci parte dintre ju
cătorii ambițioși, fără ezitări 
sau calcule cind ești solicitat de 
echipa națională.

— Da, totdeauna mi-a făcut 
mai mult decît bucurie, mi-a pro
vocat o mare emoție selecționa
rea in lotul reprezentativ. M-a 
urmărit Insă o mare neșansă în 
multe împrejurări. Uneori s-a tn- 
timplat și cind mi aflam in 
preajma unor partide ale echipei 
naționale. Cea mai recentă din
tre aceste nefericite intimplări 
s-a petrecut in ajunul meciului 
cu echipa Norvegiei, de la Oslo. 
In timpul unul antrenament, la 
Snagov, am călcat grețit, s-a ni
merit să fie și o denivelare de 
teren, și iată-mă accidentat atit 
de grav Incit nici acum, după 
atitea săptămlni, nu sînt sută la 
sută refăcut. Am urmărit jocul 
din capitala Norvegiei la tele
vizor. Ah 1 Ce emoții am avut I 
Pină a marcat Iordănescu m-au 
trecut nădușelile. Mai departe, 
au fost momente cind n-am mai 
putut să rămîn în fața micului 
ecran. Ieșeam din cameră, 
întorceam... In fine, a fost 
chin mai mare decit dacă __
găseam chiar pe marginea tere
nului.

— Un semn că ești și foarte 
legat de echipa națională...

— Da, am citit ce au 
colegi de lot in aceste 
Nu sint vorbe goale, 
este acum o adevărată 
Și rolul antrenorului 
Stănescu — care știe să ... ____
cind trebuie, dar să șl șficMulas- 
că ori de cite ori e cazul — tl

crearea 
dovadă în 
afirmat, aș

în campionatul „speranțelor*4

CONTINUĂ, DIN PĂCATE,

mă 
un 
mă

spus alți 
dialoguri. 
Naționala 

familie. 
Valentin 

fie blind

SERIA SCORURILOR DE... MIUȚĂ!
Cu patru etape înainte de 

finalul primei sale părți — 
turul —, campionatul divizio
nar al „speranțelor* oferă co
mentatorului cîteva constatări 
care pot constitui — și vor fi 
— subiecte de analiză. Iată-le 
punctate : • Liderul, Dinamo, 
echipa antrenată de C. Frăți- 
lă, are toate șansele să devi
nă campioană de toamnă. Nu
mai dacă va menține pină în 
penultima etapă avantajul de 
3 puncte, pentru că în „run
da" a 17-a va întîlni la Cra
iova pe principală sa contra
candidată, echipa lui Silviu 
Stănescu • S. C. Bacău, deși 
învinsă la scor în ultima eta
pă, continuă să se 
printre formațiile 
demonstrind încă o dată 
acolo, la Bacău, nu se 
nimeni pe laurii anilor 
cuți • Bune pină acum — pot 
fi și mai convingătoare în vi
itor — comportările echipelor 
Sportul studențesc, F.C.M. Ga
lați, Corvinul și F. C. Baia 
Marc. • Surprinzător de osci
lantă comportarea campioanei 
de anul trecut, F. C. Argeș, și 
inadmisibile evoluțiile (de fapt 
... involuții) formațiilor Chi
mia, „U“ Cluj-Napoca, Pro-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V

1. DINAMO 13 11 1 1 39-11 23
2. Univ. Craiova 12 10 0 2 37-12 20
3. S.C. Bacâu 13 8 3 2 36-18 19
4. F.C. Baia Mare 13 7 2 4 38-27 16
5. F.C.M. Galați 13 5 5 3 37-18 15
6. Corvinul 13 6 3 4 27-14 15
7. Sportul stud. 13 7 1 5 23-16 15
8. F.C. Argeș 13 6 2 5 24-18 14
9. Steaua 12 4 5 3 29-23 13

10. Polit. lași 12 4 4 4 30-37 14
11. F.C.M. Brașov 13 4 4 5 24-19 12
12. „Poli* Timișoara 12 4 4 4 26-27 12
13. Jiul 13 4 2 7 15-24 10
14. A.S.A. Tg. Mureș 13 4 1 8 19-24 9
15. „U“ Cluj-Napoca 13 2 3 8 18-32 7
16. Chimia 13 3 1 9 13-40 7
17. Progresul Vulcan 13 2 1 10 18-48 5
18. F.C. Olt 13 2 1 10 8-53 5

numere 
fruntașe, 

că 
culcă 

tre-

Vulcan
Unele

greșul 
Mureș.
acum argumentul... tinereții e- 
chipelor în cauză. Adevăratele 
talente se pot însă exprima 
convingător și la 16 sau 17 ani 
• Nici etapa a 13-a n-a fă
cut excepție de la regula .sco
rurilor de miuță: Steaua — 
Progresul Vulcan 10—2, Corvi
nul — Chimia 6—0 și recordul 
de pină acum al co r petiției 
F. C. OLT — F.C.M. GALAȚI 
0—14 ! ? Exact, 0—14. Ce fel 
de.r. SPERANȚE or fi acelea 
care primesc la aproximativ 
6 minute un gol ? (L.D.).

PRECIZĂRI IN LEGĂTURĂ
ARBITRILOR DIVIZIONARI

în legătură cu unele scrisori 
trimise la Consiliul 
pentru Educație 
Sport și Federația : 
Fotbal prin care 
mărirea 
concurs 
loturile 
„C“ da 
aceasta 
actualul 
art. 34, 
propuși 
depășească vîrsta de 35 de 
pentru 
pentru 
pentru 
iulie a 
zează concursul". Această pre
vedere ține seama și de re
glementările oficiale F.I.F.A. și 
U.E.F.A., precum și de cerin-

Național
Fizică și 

Română do 
se solicită 
intrarevîrstei de 

pentru promovare 
divizionare „B“ 
arbitri, precizăm 
nu se încadrează 
regulament, care, 
prevede ca 

pentru concurs

în 
în 
Și că 
în 
la 

arbitrii 
„să nu 

ani 
ani 
ani

lotul „C“, 40 de 
Iotul „B“ și 42 de 
lotul „A“ la data de 1 
anului cind se organi-

și A.S.A. Tg. 
pot aduce de pe

CU PROMOVAREA
B“ SI9

tot mal înalte ale 
de performanță.

ii

fot ba-țele 
lului

Federația Română de 
împreună cu Consiliile 
țene pentru educație fizică și 
sport vor duce o activitate 
susținută pentru atragerea ce
lor mai valoroși arbitri, din
tre foștii jucători, încadrați în 
vîrstele de mai sus, și în ace
lași timp vor studia posibili
tatea îmbunătățirii unor 
vederi 
ment. 
Fotbal 
județene de fotbal și celei 
municipiului București 
sirea în continuare a arbitrilor 
care nu se încadrează în pre
vederile art. 34 atît in arbitraj 
în competițiile județene, cit și 
ca observatori sau lectori 
cursurile pentru formarea 
noi arbitri.

Fotbal, 
jude-

pre- 
ale actualului regula- 

Federația Română de 
recomandă comisiilor 

a 
folo-

la 
de

socotesc determinant 
acestei atmosfere. O 
plus, la cele ce s-au 
avea și eu: se știe că, totuși, ju- 
cătorul-rezervă are o stare sufle
tească nu tocmai roză, e de în
țeles că fiecare ar dori să fie ti
tular. Din aceste deosebiri de 
stări sufletești se nasc, de multe 
ori, deteriorări de atmosferă. Ei 
bine, la actuala echipă națională, 
tocmai prin prietenia adevărată 
care ti leagă pe jucători nu apar 
asemenea situații. Ca unul care 
am avut de multe ori rolul de 
rezervă, vă mărturisesc că nu 
m-a ros niciodată urîtul senti
ment de antipatie față de con
curentul de post. Dimpotrivă. îl 
urmăresc — de pildă — cu mare 
interes pe Cămătarii, pe care îl 
socotesc cel mai dotat dintre ti
nerii centri atacanți ai 
Am ferma încredere că el 
reuși, deși sînt mulți care 
contestă. Trebuie să aibă 
departe curaj și ambiție.

— Care este momentul 
mal mari satisfacții dăruită de 
echipa națională ?

— Bineînțeles, debutul ! Eram, 
aproape, un jucător necunoscut 
de „BM — în aprilie 1972 — cind 
am jucat prima oară în națio
nală în partida cu echipa Fran
ței, lingă Lucescu, Dembrovschi 
și ceilalți tricolori... Și unul mai 
recent: 
partida 
slavici, 
la faza 
golului 
canice.
și de executantul său, să remarc 
și eu contribuția lui Iordănescu 
la frumoasa toamnă a echipei na
ționale. Să nu uităm că el a 
înscris șase dintre cele nouă go
luri ale unsprezecelui tricolor 
din această perioadă. Nu e de 
colea...

— ...Mai ales că naționala 
avut — prin asta — o bună 
care în preliminarii.

— O plecare pe care nu 
buie s-o stopăm. Trebuie să ne 
batem din toate puterile, fără 
rețineri, fără complexe, fără te
meri, ca să fructificăm, în pri
măvară, frumosul start. începînd 
cu XVembley-ul ! Da, chiar cu 
Wembley-ul, unde națidnala a 
mai obținut un egal !

Eftimîe IONESCU

noștri, 
va 

U 
mai

celef

acele 11 minute jucate In 
cu reprezentativa lugo- 
etnd am contribuit și eu 
care a dus la penaltyul 

patru,''■gotul... Cupei bal- 
Apropo de acest penalty

a
ple-

tre-

CHIHAIA Șl BĂLĂCI 
SUSPENDAȚI PE O ETAPĂ 
DE COMISIA DE DISCIPLINĂ

Joi seara. Comisia de disci
plină a F.R.F. l-a suspendai 
pe o etapă pe Chihaia (Spor
tul studențesc), eliminat de 
pe teren în meciul de dumi
nica trecută cu Dinamo, de
oarece a protestat vehement, 
împreună cu alți coechipieri, 
la înscrierea primului gol al 
dinamoviștilor. în dictarea a- 
cestei sancțiuni, Comisia de 
disciplină a avut în vedere 
antecedentele corecte ale lui 
Chihaia, care în 14 ani de 
activitate in Diviziile „B“ și 
„A“ nu mai avusese nici o 
abatere.

în aceeași ședință a fost 
luat IA discuție și cazul lui 
Bălăci (Universitatea Craiova), 
eliminat de arbitru in meciul 
cu F.C.M. Brașov. Bateri, s-a 
prezentat singur în fața Comi
siei, neasistat de nici un re
prezentant al clubului și a 

avut o poziție corectă; regre- 
tind atitudinea avută la decizia 
arbitrului și angajindu-se să 
aibă în viitor o comportare 
ireproșabilă. Comisia dc disci
plină l-a suspendat și pe Bă
lăci pe o etapă.



LA BĂIEȚI, MECIURI
EXTREM DE

FARUL — URBIS 87—73 
(44—39). Porniți favoriți, con- 
stănțcnii au abordat relaxați, 
siguri pe ei, partida cu noua 
promovată URBIS București. 
Numai că socotelile de acasă 
nu s-au potrivit cu cele din... 
sala Horească și bucureștenii , 
au punctat cu precizie, s-au apă-* 
rat bine și au preluat repede 
conducerea pe tabela de scor, 
ajuns; nd în 6 min. la 20—6 ! 
Baschetbaliștii din Constanța 
încep să se trezească și por
nesc cursa de urmărire, care a 
durat pînă în min. 18 : 30—30. 
în continuare, valoarea și ex
periența. evident superioare, 
ale sportivilor de pe malul mă
rii și-au spus cuvîntul, dar nu 
înainte ca Farul să se între
buințeze serios pentru a cîști- 
ga cu 87—73 (44—39). Au mar
cat : Băiceanu 23, Pașca 16, 
Martinescu 6, Radu 10, Mănăi- 
lă 20, Spînu 8, Teglas 4, res
pectiv Dragnea 10, A. Constan- 
tinescu 15, Chivulescu 6, Osa- 
cenco 11, Neagu 10. Posa 15, M. 
Constantinescu 2, Vîlcinski 4. 
Bun arbitrajul cuplului N. 
Georgescu — I. Horvath.

DINAMO ORADEA — C.S.U. 
BRAȘOV 73—69 (30—33), A
fost unul dintre cele mai fru
moase meciuri ale zilei. Stu-

LA FETE, C.S.B. ICEMENERG ÎNVINGE 
PE MOBILA SATU MARE!

TG. MUREȘ, 7 (prin telefon). 
In Sala sporturilor din localitate, 
în condiții organizatorice fără re
proș, a început al doilea turneu 
ai turului I al campionatului na
țional de baschet feminin, ale 
cărui rezultate vor avea impor
tanță, poate chiar hotărîtoare, a- 
supra stabilirii grupelor 1—6 și 
7—12 ale competiției. Rezultatele 
de vineri :

C.S.B. ICEMENERG BUCUREȘTI 
— MOBILA SATU MARE 89—82 
(41—45). Menționînd că formația 
învingătoare este formată din 
șase junioară1 și din numai patru 
senioare și că în ultimele minute 
au rămas în teren doar junioare 
(celelalte jucătoare fiind elimi
nate pentru S greșeli personale) 
dorim să evidențiem prima vic
torie în Divizia ,,A“ a unei e- 
chipe care a debutat la minibas- 
chet și a parcurs lungul drum 
pînă în prima categorie a cam
pionatului național, în care a 
promovat anul acesta. Foarte ti
nerele sportive antrenate de Gh. 
Lăzărescu au evoluat cu multă 
ambiție, s-au apărat cu dibăcie 
(obținînd multe intercepții), iar 
în atac au folosit cu predilecție

CONFIRMĂRI Șl... SURPRIZE IN
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HALTERE

MUNICIPIUL GH. GHEOR- cat. pană (60 kg): 1. G. Radu
GHIU-DEJ, 7 (prin telefon). 
Joi după-amiază. in Sala spor
turilor din locali.'ate au în
ceput campionatele naționale 
de haltere la probele indivi
duale și pe echipe, rezervate 
seniorilor. în primele reuniuni 
am asistat la o dispută pasio
nantă pentru ocuparea locu
rilor fruntașe, precum și la 
unele surprize. Astfel, tînărul 
Șeic Mobin (20 de ani), venit 
recent Ia Steaua de la Chim- 
pex Constanta, a cucerit pen
tru prima oară titlul de cam
pion (la categoria muscă), ur
mat de coechipierul său Va- 
sile Cocioran. care a obținut 
același rezultat dar la cîn- 
tarul oficial a fost mai greu 
cu 700 de grame. La categoria 
cocoș, pe prim ii loc s-a cla
sat tot un sportiv de la Stea
ua Mircea Tuli. Dar drumul 
său spre titlu a fost ușurat de 
încercările ratate ale princi
palului său adversar, Gheorgjie 
Maftei (C.S.Ș Onești), care nu 
a reușit să ..arunce" 140 kg 
— ieșind din concurs. Un re
zultat meritoriu a obținut lo
calnicul Gelu Radu, campion 
la cat. pană, iar o surpriză 
poate fi considerată și victo
ria brașoveanului Nicolae Țu- 
țuianu la cat. ușoară.

REZULTATE TEHNICE: — cat. 
muscă (52 kg): 1. S. Mobin (Stea
ua) 210 kg (la stiluri 92.5+117,5),
2. V. Cocioran (Steaua) 210 kg 
190( 120), 3. N. Dragnea (URBIS) 
205 kg (92,5+112.5); cat. cocoș 
(56 kg): 1. M. Tuli (Steaua) 250 
kg (110+140) 2. P. Petre (URBIS) 
242,5 kg (107,5+135), 3. I. Balaș 
(Rapid Buc.) 240 kg (105+135);

ECHILIBRATE
denții brașoveni candidați la 
turneul final pentru locurile 
1—6 s-au desprins din start 
(min. 6 : 7—3) și dădeau impresia 
că nu vor avea probleme în 
tranșarea victoriei în favoarea 
lor. Dar orădenii nu cedează, 
revin spectaculos și, după 3 mi
nute, preiau conducerea. în 
continuare am asistat la răs
turnări permanente de scor, 
fiecare echipă avînd avantaj, 
dar niciodată decisiv. Contra
atacurile au fost la ordinea zi
lei, purtate în special de oră- 
deanul Kosa, un jucător demn 
de luat în seamă, care prin 
cele 20 de puncte înscrise a 
contribuit decisiv la succesul 
realizat de echipa sa. Au în
scris : Kosa 20, Schuler 6, Szep 
8, Lăzăreanu 7, Antal 20, We
ber 3, Molnar 9, respectiv Fla- 
undra 13, Krizbai 10, Hegyesi 
10, Marinescu 7, Csender 8, 
Moraru 21. Au condus foarte 
bine A. Mihai și M. Dimaneea.

DINAMO — POI.IT. C.S.S. 
UNIREA IAȘI 131—65 (69—36);
STEAUA — C.S.U. SIBIU 125— 
82 (51—50); RAPID — UNIV.- 
TIMIȘOARA 91—81 (43—30);
I.C.E.D. — „U“ CLUJ-NAPOCA 
74—72 (40—42).*

Paul IOVAN

și cu succes contraatacurile șl 
aruncările de la semidistanță și 
distanță. Mobila și-a bazat jocul 
aproape în exclusivitate pe ac
țiunile fostelor Internaționale 
Diana Bălaș și Viorica Ciocan, 
ceea ce nu a fost suficient șl a 
dus la a 5-a înfrîngere a sătmă- 
rencelor în tot atîtea meciuri sus
ținute în actualul campionat. Au 
marcat : Froiter 26, Nicola 19, Ni- 
colau 16, Iovici 10, Andreev 8i 
Pîrvan 4, Popa 4, Anghel 2, res
pectiv Balaș 34, Ciocan 20, Mi- 
halca 13, Capra 11, Bartha 2, Băr- 
luțiu 2. Au arbitrat I. Pctruțiu și
I. Olaru.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 78—65 (45—30) ; 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
— RAPID BUCUREȘTI 94—64 
(43—37) ; UNIVERSITATEA TIMI
ȘOARA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
59—53 (28—27) ; VOINȚA BUCU
REȘTI — COMERȚUL LICEUL 
BOLYAI TG. MUREȘ 87—83 
(35—45). Meciul Poiltehnlca- 
C.S.Ș. 2 București — Voința Bra
șov se dispută luni.

Dumitru STANCULESCU

(C.S. Onești) 265 kg (115+156), 2. 
Gh. Bening (A.S.A. Tg. Mureș) 
255 kg (115+140), 3. C. Chiru (Glo
ria Bistrița) 255 kg (115+140), 4. 
M. Grlgoraș (Rapid Buc.) 240 kg; 
cat. ușoară (67,5 kg): 1. N. %'u- 
țuianu (Steagul roșu Brașov) 272,5 
kg (120+152,5), 2. A. Abaza (Stea
gul roșu Brașov) 262,5 kg 
(115+147,5), 3. D. Pleșa (A.S.A. Tg. 
Mureș) 262,5 kg (117,5+145).

In campionatul pe echipe se 
conturează victoria formației Stea
ua. întrecerile continuă sîmbătă, 
iar duminică va avea loc cam
pionatul național de culturism.

Ion OCHSENFELD

• EUROPA ’70. Conform unei anchete 
efectuate de publicația poloneză de spe
cialitate „Pilită Nozna", într-o selecționată 
europeană de fotbal a deceniului opt ar 
intra 5 jucători din R.F.G. (Beckenbauer, 
Maier, Gerd Mii Iler, Vogts și Bonhof), 3 
din Olanda (Cruyff, Krol. Rensenbrink), 
cite unul din Italia (Gentile), Polonia (De- 
yna) și Anglia (Keegan) © CONSILIUL 
SUPERIOR AL SPORTULUI DIN AFRICA 
(C.S.S.A.) a adresat un protest împotriva 
turneului echipei de rugby a Franței (2G 
octombrie— 11 noiembrie) în Africa de Sud, 
s-a anunțat intr-un comunicat al secreta
rului general al C.S.S.A., Amadou Lamine 
Ba. „Africa sportivă consideră turneul ca 
o provocare contra acesteia, pentru că si
tuația in țările care promovează politica 
de apartheid nu s-a schimbat față de anul 
trecut cînd turneul echipei Springboks în 
Franța a fost considerat inoportun", se 
spune în comunicat • GIMNASTA BUL
GARA ILIANA RAJEVOVA, învingătoare la 
C.E. de gimnastică ritmică, de la Amster
dam, a fost desemnată cea mai bună 
performeră a lunii octombrie din țările so
cialiste în urma tradiționalei anchete efec
tuată de „Sport Bratislava" • COLOMBO 
A GĂSIT CHEIA. Firesc — nu î - în ca
zul cunoscutului erou al serialului T.V., 
dar în cazul nostru nu este vorba nici

măcar de interpretul acestuia, actorul Peter 
Falk, ci de Laurent Del Colombo, Judoka 
francez (21 de ani, 108 kg), care l-a învins 
prin ippon, în meciul decisiv, pe campionul 
europeah la toate categoriile, sovieticul 
Tiurin (140 kg), aducînd victoria neaștep

tată a echipei sale în finala C.E. de judo 
de la Haga • PE ALEILE DIN CENTRAL 
PARK, din New York, mai mult de două 
milioane de spectatori l-au încurajat pe 
americanul Alberto Salazar (student în 
Oregon, de 22 de ani) în finișul care l-a 
purtat spre victorie în cunoscutul maraton. 
O concurență Inedită, și de la mare dis
tanță i-a făcut globe-trotter-ul sovietic 
Iuri Sumițki (37 de ani, ziarist din Vladi
vostok) care, traversînd pe jos teritoriul 
U.R.S S. de la Est la Vest, a parcurs timp 
de 14 luni și 13 zile aproximativ 40 de km 
zilnic. El a rupt 13 perechi de ghete •

DRAGAN PANTELICI, portarul echipei iu
goslave Radnicki Niș, calificată în „opti
mile" Cupei U.E.F.A., contribuie din plin 
la... eficacitatea echipei sale. Internaționa
lul Pantelici a transformat toate cele 11 
penalty-uri acordate echipei sale, apărînd, 
totodată patru din cele 6 cu care echipa 
sa a fost penalizată Avînd l 85 m și cea 
mai bună detentă din sportul iugoslav (76 
cm) — comparabilă cu cea a celebrului 
baschetbalist Kicanovici —, antrenorul său 
s-ar fi gîndit să-l transforme în... vîrf de 
atac. © ATLETUL THIERRY VIGNERON a 
încercat recent, pentru a 12-a oară în acest 
sezon, să reintre în posesia recordului mon
dial lâ săritura cu prăjina (5.78 m), deți
nut acum de campionul olimpic al probei, 
polonezul Wladislaw Kozakiewicz. Vigneron 
n-a putut realiza la ultima sa încercare 
decît 5,50 m. ceea ce demonstrează că nu 
întotdeauna repetiția este ..mama" succe
sului • ÎN TIMP CE ECHIPA evolua în 
campionat, președintele clubului Olympique 
Marseille, Christian Carlini, concura la 
maratonul de la New York. Gurile rele se 
întrebau apoi dacă nu cumva cei 11 fot
baliști n-au alergat. In total. în timpul 
meciului, mat puțin decît a făcut-o de unul 
singur președintele lor...

Pau' SlAVtSCU

ROMÂNIA-R.F. GERMANIA (B) 16-9
în localitatea vest-germană 

Jever a început un turneu in
ternațional de handbal femi
nin, la startul căruia sînt 
prezente reprezentativele Ro
mâniei, Olandei, Spaniei și 
R.F. Germania (cu echipele 
A și B). în prima zi au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate : R.F. Germania A — O- 
Ianda 21—10 (10—8) și R.F.
Germania B — Spania 21—13 
(10—4). în ziua a doua, selec
ționata României a intilnit e- 
chipa Ba R. F. Germania.

NOI VICTORII ALE
Turneul internațional femi

nin de tenis de la Stuttgart a 
continuat cu primele partide 
din turul II al probei de sim
plu. Virginia Ruzici a întrecut-o 
pe Eva Pfaff (R.F.G.) cu 6—1,

TURNEUL DE ȘAH DE LA BADEN
Turneul internațional de șah 

de la Baden (Austria) a con
tinuat cu runda a 9-a, în care 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu ma
rele maestru englez John 
Nunn.

Lider al clasamentului se

PARIS, 1 (Agerpres). — 
Trofeul „Gheata de aur“, o- 
ferit de revista „France {oot- 
ball“, a revenit anul acesta 
fotbalistului belgian Van den 
Bergh, de la echipa Lierse, 
autorul a 39 de goluri în cam
pionatul țării sale. în vîrstă 
de 22 ani, Van den Bergh este

ROMANIA - POLONIA 
LA RUGBY

(Urmare din pag. 1) 
grivițeanul Al. Marin, în bună 
formă. în rest, antrenorul fe
deral Valeriu Irimescu anun
ță o echipă devenită în ulti
mul timp „clasică" : Codoi — 
Fuicu, Constantin, Vărzaru, Al. 
Marin — Alexandru, Chiricen- 
cu — Stoica, Borș, Murariu — 
Dumitru, Caragea — Bucan, 
Munteanu, Dinu. Patru jucă
tori vor sta pe banca rezerve
lor și anume : Aldea, Marghes- 
cu, pentru linia de treisferturi, 
O. Corneliu și Al. Rădulescu, 
pentru înaintare.

Varșovia i-a întimpinat cu o 
vreme senină pe tricolori. încă 
de la aeroport am încercat să 
aflăm amănunte despre echi
pa gazdelor. Componența ei : 
Zaniewski (AZS Varșovia) — 
Jadach (AZS), Kuc (AZS), 
Matczak (AZS), Cieselski (So- 
chaczew) — Kicinski (Lodz), 
Milart (SKRA Varșovia) — C. 
Jageniak (AZS), Baraniecki 
(Polonia Poznan), Ostasewski 
(SKRA) — Justinski (Lodz), 
Krac (SKRA) — Piasek (AZS), 

Stasciuc (Lublin), Crawczuc (Po
lonia Poznan). Dintre jucători, 
cei mai cunoscut! sînt : C. Ja
geniak și Crawczuc, care au 
activat pînă anul trecut la clu
bul francez Le Creusot, precum 
și Milart și Kuc.

Meciul va începe la ora 11,30 
(la București 12,30). Sperăm ca 
la ultimul fluier al arbitrului 
italian Natale Cadamuro să pu
tem consemna o nouă victorie 
reconfortantă a „tricolorilor". 

Handbalistele noastre au în
vins cu 16—9 (10—2). Golurile 
echipei României au fost în
scrise de Tiirok 6, Oprea 4, 
Ștefanovici 2, Marian 1, Avă- 
danei 1, Ionescu 1 și Gaal 1. 
Dintre jucătorele vest-germa- 
ne, cele mai multe goluri au 
fost marcate de Sakovski 3 și 
Becker 3. In cealaltă partidă, 
R. F. Germania A a întrecut 
Spania cu 24—10 (12—4). în 
următorul meci, handbalistele 
noastre vor întîlni reprezenta
tiva Olandei.

VIRGINIEI RUZICI
în primul tur al probei de 

dublu, cuplul Virginia Ruzici 
(România) — Mima Jausovec 
(Iugoslavia) a învins cu 6—2, 
7—6, perechea Stacy Margolin 
— Tanya Harford.

menține fostul campion mon
dial Boris Spasski (U.R.S.S.), 
cu 6*/j p, urmat ae compatrio
tul său Beliavski — â'A p (1), 
Nunn (Anglia) și Vaganian 
(U.R.S.S.) — cu cîte 5'h p. 
Florin Gheorghiu ocupă locul 
9, cu 4 p.

primul belgian clasat pe locul 
întîi în clasamentul european 
al golgeterilor.

„Cupa Challenge", pe echi
pe, atribuită de aceeași publi
cație a fost decernată forma
ției Real Madrid.
• Vineri, la ZOrlch a avut loc 

tragerea la sorți a „optimilor" 
„Cupei U.E.F.A.". Iată progra
mul : Radnicki Niș — A.Z. '67 
Alkmaar ; S.V. Hamburg — Saint 
Etienne ; Ipswich Town — Wld- 
zew Lodz ; Grasshoppers Ziirich
— A.C. Torino ; Standard Liege
— Dynamo Dresda ; Eintracht 
Frankfurt — F.C. Sochaux ; S.C. 
Lokeren — Real San Sebastian ; 
V.f.B. Stuttgart — F.C. Koln. 
Partidele vor avea loc la 26 no
iembrie (tur) șl 10 decembrie
(retur).
• La San Jos<5 (Costa Ri

ca) : Costa Rica — Panama
2—0 (1—0), în cadrul prelimi
nariilor C.M.

. ■ 1 • - ■ • ' • *

...RECLAME Șl EXCLUDERI
Legătură — paradoxală — dintre sport și diversele firme producă 

toare, îndeosebi de băuturi și țigări, exista, dacă nu de cînd lumea, 
cu siguranță de cînd... televiziunea. E vorba, desigur, de sportul
profesionist, emulii lui purtînd in competiții reclame cit mai colorate, 
cit mai sugestive. Firmele nu joacă — nu există nici un dubiu — rolul
lui Mecena. Ele și-au făcut un calcul pur financiar, din care a
reieșit ca un minut de reclama pe micul ecran prin intermediul spor
tului este de 50, 60 sau chiar de 100 de ori mai ieftin decît unul 
contractat direct cu societatea de televiziune. Așa se face ca un 
sportiv care, îndeobște, nu bea și nu fumează și care a-r trebui 
să devină un fervent propagator al eliminării acestor nocive înde
letniciri, se transformă într-o reclamă vie a unei mărci de țigări sau 
de vermut.

lată însă că reclamele comerciale încearcă sâ-șl „anexeze" și spor
tul amator. Deși regulile federațiilor internaționale — și nu în ultimă 
instanță ale C.I.O. — sînt clare, iar sancțiunile drastice, firmele reu
șesc, totuși, să facă breșe. Un „caz" a devenit și handbalul. O cir
culară a Federației Internaționale de Handbal înștiințează că, recent, 
comisia sa de disciplină a eliminat din cupele europene formația 
daneza Helsingor I.F. (pe cane sorții au desemnat-o ca adversară a 
Iul H.C. Minaur Baia Mare în turul al doilea al Cupei cupelor), 
deoarece în jocul disputat la 19 octombrie componenții săi au pur
tat reclame pe tricouri. Pedeapsa este augmentata cu o amendă de 
500 de franci elvețieni. Echipa H.B. Dudelingen (Luxemburg), partici
pantă la Cupa campionilor europeni, a scăpat mai... Ieftin, deoarece 
— deși a purtat reclame pe tricouri - a fost doar amendată cu 500 
de franci elvețieni. N-a fost vorba de clemență, cl de faptul că ea 
fusese... eliminată din competiție de Sporting Neerpelt (Belgia).

Indiferent de sancțiuni, alarmant este faptul că o serie de echipe, 
în pofida statutului lor amator, nu rezista tentației de a-și asigura 
profituri pe asemenea căi. Poate câ sancțiunile sînt, totuși, prea 
btînde.

Hristache NAUM

ATLETISM @ Campionatul fe
minin de maraton ai italiei, des
fășurat la Hietl, a fost cîștigat de 
Mariapia Doriando, in vîrstă de 
46 de ani, mama unui copii de 7 
ani. Muncitoare la o fabrică din 
Milano, Învingă toarea a parcurs 
distanța in 2h 49:22,4, lntrecind-o 
cu 8 -minute pe a doua clasată. 
Lucia Soranzo, in vîrstă de 23 
de ani. Mariapia Doriando a mai 
cîștigat anul acesta o cursă de 
maraton la Helsinki și a sta
bilit un record mondial feminin 
la 5000 m. întrebată dacă va mai 
continua să concureze, campioa
na Italiei a declarat: „Probabil 
că voi mai concura Încă 3—4 ani, 
deși nu mai sînt așa tînără". • 
A fost doborît ultimul record de
ținut de fostul campion olimpic 
Emil Zatopek. Este vorba de re
cordul orei, în care celebrul atlet 
cehoslovac parcursese la 29 sep
tembrie 1951 distanța de 20,051 
km. In toamna acestui an, Ivan 
Uvizl a parcurs într-o oră 20,144 
km. Noul recordman are 22 de 
ani, deci nu era născut la data 
cînd Zatopek stabilise recordul.

AUTOMOBILISM • Fostul cam
pion mondial de box la cat. se
migrea, argentinianul Victor Ga- 
lindez, a decedat în urma unul 
accident survenit în timpul unei 
curse automobilistice care a avut 
loc în apropiere de Buenos Aires. 
După ce a abandonat boxul. Ga- 
lindez s-a dedicat profesiei de 
pilot de curse.

BASCHET • Rezultate din 
C.C.E., masculin: Crystal Palaca
— Aspo Tours 97—79, Bosnia Sa
rajevo — Stevensgade Copenhaga 
97—44, Real Madrid — Zamalek 
Cairo 143—59, Honved Budapes
ta — U.B.S.C. Viena 77—83, Sinu- 
dyne Bologna — Partizan Tirana 
112—67, Eczacibasi Istanbul — 
T.S.K.A. Sofia 95—86, Pantterlt 
Helsinki — Ț.S.K.A. Moscova 
65—66, Malines (Belgia) — Slash 
Wroclaw 84—65. Maccabi Tel Aviv
— Panathinatkos Atena 81—7». 
Feminin: Sparta Praga — Pica-, 
dero Barcelona 73—42, Elizur Tel 
Aviv — Delta Amsterdam 47—78.

RUGBY • Al 17-lea campionat 
al U.R.S.S. s-a încheiat cu vic
toria echipei M.A.I. Moscova (A- 
cademia de aviație „Iuri Gaga
rin"), care în 15 meciuri a to
talizat 39 p. Din formația cam
pioană s-a evidențiat în mod 
deosebit Vladimir Bobrov, cel 
mal eficace jucător al campio
natului, cu 147 puncte înscrise.' 
Pe locurile următoare, Lokomotiv 
Moscova — 35 p șl Slavia Mos
cova — 34 p.

VOLEI • Selecționata feminină 
a U.R.S.S.. campioană olimpică, 
a terminat neînvinsă turneul în
treprins în Cuba cîștlgtnd toate 
jocurile susținute în compania 
reprezentativei Cubei, deținătoa
rea titlului mondial. In prtmole 
trei meciuri voleibalistele sovie
tice au cîștigat cu 3—0. cel de-al 
patrulea revenlndu-le cu 3—1.
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