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In cadrul celei de a ll-a edifii a „DACIADEI" —
Luni, 10 noiembrie, a luat 

sfirșit vizita de stat în Suedia 
a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu efectuată la 
invitația Maiestății Sale Cari al 
XVI-lea Gustaf și reginei Silvia.

Ceremonia plecării a avut 
loc în cursul dimineții, la Pa
latul Regal, ea ilustrînd încă o 
dată sentimentele de stimă și 
prietenie cu care înalții oaspeți 
români au fost înconjurați pe 
tot parcursul vizitei. într-o at
mosferă deosebit de cordială, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au întreținut cu Maiestatea 
Sa Regele Cari al _ XVI-lea 
Gustaf și regina Silvia.

înalții oaspeți au fost con
duși apoi Ia portalul principal 
al palatului unde era aliniată 
o companie de onoare.

Luîndu-și rămas bun cu cor
dialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu și Ma
iestatea Sa Regele Cari a! 
XVI-lea Gustaf și regina Silvia 
si-au exprimat din nou satis
facția în legătură cu rezultate
le dialogului româno-suedez, 
subliniind că așteaptă să se 
revadă cu plăcere, cu prilejul 
vizitei suveranului suedez în 
România.

De la Palatul Regal, înalții 
oaspeți români au fost înso
țiți pînă la aeroportul Arenan- 
da de primul ministru al Sue
diei, de ministrul de externe, 
de alte persoane oficiale.

La ora 10,00, ora locală, avi
onul prezidențial a decolat, 
plecînd spre Copenhaga.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, a 
început, luni, 10 noiembrie, vi
zita de stat in Danemarca, la 
invitația Maiestății Sale regina 
Margareta a Il-a și a Alteței 
Sale Regale prințul Henrik.

Șeful statului român este în
soțit in această vizită de to
varășii Gheorghe Oprea, Ște
fan Andrei, Valentin Ceaușescu, 
de . alte persoane oficiale.

Această vizită se înscrie ca 
un moment de mare importan
ță, de deosebită semnificație în 
evoluția relațiilor româno-da- 
r.eze, adîncite de-a lungul tim
pului. Ea pune pregnant în 
lumină voința ambelor țări și 
popoare de a ridica pe o treap
tă superioară aceste tradițio
nale raporturi, de a deschide 
o nouă etapă, mai activă și 
mai fructuoasă, în colaborarea 
bilaterală. Dezvoltarea ascen
dentă și rodnică a conlucrării 
româno-daneze demonstrează 
cu puterea faptelor că deosebi
rile de orînduire socială nu 
constituie un impediment pe ca
lea stabilirii unor legături de 
încredere și stimă, atunci cînd

se iau in considerație intere
sele popoarelor și ale păcii. 
Totodată, intilnirea româno- 
daneză la nivel înalt relevă, o 
dată mai mult, hotărirea Româ
niei și a Danemarcei de a con
tribui la eforturile consacrate 
instaurării unui climat de secu
ritate, înțelegere și largă cola
borare pe continentul euro
pean.

Iată factorii care așează sub 
cele mai bune auspicii vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Danemarca. Iată temeiurile 
profunde pentru care șeful sta
tului român a fost intîmpinat 
cu cele mai calde sentimente 
de stimă și prețuire, incă din 
primele clipe ale sosirii sale 
pe pămîntul danez.

...Ora 11,00. Avionul prezi
dențial, Ia bordul căruia călă
toresc distinșii soli ai poporu
lui român, aterizează pe pista 
marelui aeroport internațional 
Kastrup, pavoazat sărbătorește. 
Sint arborate, in cinstea sosirii 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
drapelele de stat ale celor două 
țări.

In intimplnarea inalților 
oaspeți au venit Maiestatea 
Sa regina Margareta a Il-a 
impreună cu Alteța Sa Regală 
prințul Henrik, membri ai fa
miliei regale.

Sint prezenți pe aeroport 
primul ministru danez, Anker 
Joergensen, ministrul de ex
terne Kjeld Olesen, membri ai 
guvernului, alte personalități 
politice, civile și militare.

La coborirea din avion, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt 
inlimpinați cu deosebită afec
țiune de regina Margareta a 
Il-a și de prințul Henrik. Cei 
doi șefi de stat ișl string mii- 
nile cu cordialitate.

Regina Danemarcei și prin
țul Henrik adresează călduroa
se cuvinte de bun sosit tova
rășei Elena Ceaușescu.

Are Ioc ceremonia primirii. 
Coloana oficială a străbătut 

străzile frumos pavoazate ale 
orașului Frederiksborg.

Mașina prezidențială, prece
dată de garda motorizată și 
încadrată de escadroane de ca
valerie în fastuoase costume de 
paradă, ajunge la Palatul Frede
riksborg, reședința rezervată 
inalților oaspeți pe timpul vi
zitei în Danemarca.

Imediat după sosirea Ia re
ședință, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut într-o 
atmosferă de cordialitate cu 
Maiestatea Sa regina Margareta 
a Il-a și prințul Henrik.

★

La puțin timp de la sosire, un 
alt moment solemn a pus preg
nant în lumină bunele relații

finala pe fără a „Crosului tipografilor"

ZI DE PRIMĂVARĂ SPORTIVĂ
A OAMENILOR ARTEI GRAFICE
In fiecare an, cînd se apropie 

„Ziua tipografului" — aleasă în 
amintirea acelei zile de 13 de
cembrie 1918, cînd în mulțimea 
oamenilor tiparnițelor bucu- 
reștene s-a tras cîinește în 
timp ce ei manifestau pașnic 
pentru pîine și dreptate socială 
— în Capitală are loc un eve
niment sportiv cu larg ecou în 
rîndurile celor care dau lumi
nă slovelor : „Crosul tipografi
lor".

Duminică, la cea de a 9-a e- 
diție a tradiționalului cros, pe 
platoul din fața Casei Scînteii 
s-au prezentat la start finaliș- 
tii fazelor de masă din întrea
ga țară. Au venit zețari, lino- 
tipiști, mașiniști sau legători 
din toate orașele cu întreprin
deri tipografice, de Ia Brașov, 
Bacău, Baia Mare, Cluj-Napoca, 
Deva, Oradea și Iași, de la 
Constanța, Ploiești, Sibiu și Ti
mișoara, din Tg. Mureș, Pitești, 
Suceava șl Craiova, cărora 11 
s-au alăturat reprezentanții ti
pografiilor bucureștene, de la 
Combinatul Poligrafic „Casa 
Scînteii", Informația, „13 De-

GIMNĂSTELE DE U c.s.ș.
ONEȘTI ÎNVINGĂTOARE
ÎN R. F. GERMANIA

(Continuare in pag a 4-a)

Recent, la Leverkusen (R. F. 
Germania) s-a desfășurat un 
concurs tradițional și de mare 
interes pe plan local, dotat cu 
„Cupa Leverkusen ’80", la care 
au fost prezente gimnaste și e- 
chipe din 12 țări, între care 
S.U.A., Anglia, Bulgaria, Spa
nia, Elveția, Canada, Ungaria, 
Iugoslavia, Olanda, R. F. Ger
mania și România, țara noas
tră fiind reprezentată de for
mația C. S. S. Onești. Atît pe 
echipe cît și la individual în
trecerea a fost dominată de 
gimnastele românce, situate pe 
primele locuri în ambele cla
samente. La individual, pe pri
mele 4 locuri . trei gimnaste 
românce : Aurelia Pînzaru (1), 
Mariana Radu (3), Daniela Pîn- 
zal-u (4). Primele clasate pe e- 
chipe : C. S. S. Onești 73,85 p, 
Arena (S.U.A.) 72,36 p, Ț.S.K.A. 
Sofia 72,20 p.

„Crosul tipografilor". S-a dat startul in cursa seniorilor. 
Foto : D. NEAGU

cembrie", „Arta Grafică", Bule
tinul Oficial și multe altele. 
Dorind parcă să creeze un ca
dru festiv tradiționalei sărbă
tori sportive a tipografilor, soa
rele a spart pînza norilor din 
care în ajun căzuse ploaie cu 
spic de zăpadă, strălucind ca 
într-o frumoasă zi de toamnă, 
ceea ce a făcut ca sute de 
bucureșteni, îndeosebi tipografi, 
să vină să vadă frumosul spec
tacol sportiv.

După cuvîntul de deschidere,

rostit de tovarășul Laurențiu 
Dragomirescu, președintele U- 
niunii sindicatelor din presă, 
poligrafie și edituri — care a 
evocat evenimentele de la 13 
decembrie 1918 și viața nouă 
a oamenilor artei grafice — 
s-a dat, pe rînd, startul în cele 
patru întreceri : junioare (1000 
m), juniori (2000 m), senioare 
(2000 m) și seniori (3000 m).

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

întru competiție urmâritâ cu mult interes :TINERII GIMNAȘTIȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
ARAD, 10 (prin telefon). în 

sala sporturilor din localitate, 
într-o organizare ireproșabilă, 
sîmbătă și duminică s-au des
fășurat ultimele întreceri din 
cadrul campionatelor naționale 
ale tinerilor gimnaști. Urmă
rite cu justificat interes, mai 
ales de către copii și școlari, 
care au avut asigurată intrarea 
gratuită, evoluțiile tinerelor 
speranțe ale gimnasticii noas- 

, tre s-au situat deseori la înăl

în meciul ciștigat net cu echipa Poloniei

RUGBYȘTII NOȘTRI AU 
CU BRIO „ACUMULĂRILE

Florică Murariu, Gheorghe Dumitru, Ion 
Constantin (de la stingă la dreapta), trei 
dintre jucătorii care s-au remarcat și in 

partida de duminică

VARȘOVIA, 10 (prin te
lefon). Realmente, jocul 
practicat de rugbyștii români 
în meciul lor de debut în 
noua edijie a campionatului 
european F.I.R.A. — care 
corespunde cu cea de a 
134-a partidă de palmares — 
a fost de o înaltă calitate. 
Ceea ce a părut remarcabil 
a fost circulația balonului 
din regrupări, înțelegerea a- 
proape perfectă dintre jucă
tori. completarea lor reci
procă, jocul devenind astfel 
mai ușor și practic controlat 
de tricolori. In trecut, lu
crul acesta nu era atît de e- 
vident ; acum s-a văzut clar 
că ei au progresat, înregis- 
trîndu-se net acumulările 
datorate celor trei importan
te turnee britanice (1978, 
1979. 1980). în trecut, cunoș
team o echipă care știa să 
se apere viguros, acum avem

una care știe să atace cu e- 
ficiență.

Dar, în rugby, Polonia nu 
e firește... Franța. Iar jocul 
din 23 noiembrie, deși se va
WWWWWWV

• Echipa noastră se 
apără viguros și atacă 
eficient ® Acum, toate 
gîndurile și preocupă
rile pentru apropiatul 
joc cu Franța!

«wwwwwww 
disputa la București, va fi 
infinit mai greu. Să vedem, 
așadar, în apropiata per
spectivă a „meciului anu
lui" (decisiv pentru soarta 
Cupei puse în joc), cum se

CONFIRMAT 

BRITANICE"
prezintă XV-le României la 
puține zile înaintea „orei H"?

Fundașul Codoi, evident 
mai activ, mai mobil și mai 
îndeminatic decît Tudose, 
mai are de îmbunătățit o 
clasă internațională. Fuicu, 
pare o soluție sigură : pe 
partea cealaltă, Al. Marin, 
plin de bunăvoință, jucînd 
bine, va trebui să mai cîș- 
tige în robustețe pentru 
meciul cu Franța. Final
mente, șanse mai mari pen
tru Aldca... Centrii Constan
tin — un „puncheur" — și 
Vărzaru — un „stilist" — au 
dovedit că sînt o soluție 
convenabilă. „Deschiderea", 
în absența lui Bucos, este 
indiscutabil de partea lui

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare In pag. a 4-a)

țime și ne-au oferit destule 
premise pentru viitoare afir
mări ale gimnasticii noastre ti
nere. Dealtfel, la categoria 
maeștri, chiar dacă e vorba de 
juniori, titlurile au fost cîști- 
gate de gimnaste și gimnaști 
binecunoscuți deja în arena 
internațională, cum este cazul 
Laviniei Agache și Ecaterinei 
Szabo, ambele de la C.S.Ș. 
Deva, medaliate la trecutele 
campionate europene de juni
oare, sau al lui Emilian Ni- 
cula, și el participant la multe 
întreceri internaționale. în ca
zul fetelor, este de subliniat 
că, la fel ca în 1974, la Sf. 
Gheorghe, primul loc a fost 
împărțit de două tinere gim
naste, respectiv Lavinia A- 
gache și Ecaterina Szabo. Un 
meritoriu loc 3 a ocupat Adina 
Fărcuț, de la C.S.Ș. Arad. Iată 
cîteva rezultate tehnice : ju
nioare, cat. maestre : Lavinia 
Agache și Ecaterina Szabo 
38,25 p, Adina Fărcuț 37,85 p, 
Violeta Gîțu (S. C. Bacău) 37,15 
p ; juniori, categ. maeștri : E- 
milian Nicula (Triumf) 110,25 
p, Valentin Pintea (C.S. Lugoj) 
108,50 p, Alexandru Nistor (Di
namo) 103,80 p ; la aceste ca
tegorii, pe aparate au ciștigat 
Adina Fărcuț la paralele și 
bîrnă, Ecaterina Szabo la sări
turi șl Lavinia Agache la sol 
(feminin), respectiv Emilian 
Nicula, la sol, cal, inele, para
lele și bară, precum și Dan 
Odorhean Ia sărituri : cat. a 
Il-a, băieți : Molnar Levente 
(C.S.Ș. Gheorgheni) 55,25 p, 
Ioan Pop (C.S.M. Cluj-Napoca) 
52,75 p, George Munteanu (C.S. 
Brașovia) 51,70 p ; cat. I bă
ieți : Adrian Manta (Brașovia) 
53,00 p, Marian Colăcel (C.S.Ș. 
Buzău) 52,80 p, Nicolăe Zegan 
(Lie. 2 Buc.) 51,70 p.

L IOANA — coresp.
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//PETROLUL" SÎNT PREGĂTITE URMAȘELE

ELENEi CEAMPELEA Șl MARIANEI CONSTANTIN
Sîntem în sala de gimnas

tică a clubului Petrolul din 
Ploiești. Ne amintim că aici 
au învățat alfabetul mișcării 
fizice și apoi au devenit spor
tive de valoare 
Elena 
rîndul 
tă a 
Turcu 
pentru 
cît pe __
semenea tradiții, școala plo- 
ieșteană de gimnastică conti
nuă să descopere și să creas
că talente. Una dintre antre- 
noare (peste puțin timp ea va 
împlini 20 de ani de cînd lu
crează aici), Ileana Sima (ca
re împreună cu antrenorul 
Octavian Belu formează un 
redutabil cuplu de tehnicieni) 
se ocupă de elevele sale „mai 
vîrstnice" (12 ani) șt, în a- 
celași timp, privește cu 
cîntare noua generație 
sportive. „In acest an — 
spune antrenoarea — echipa 
de categoria a III-a a clubu
lui nostru a cîștigat titlul de 
campioană națională (compo
nente : Aura Anghel, Alice 
Andrei, Tania Boiea, Gabriela 
Petrescu, Luiza Gavrilă, Ma
riana Pîrnog și Carmen Ilie). 
Eu și colegul meu Octavian 
Belu continuăm să ridicăm 
măiestria tinerelor campioane, 

, așteptînd ca ele să evolueze 
bine și la apropiatele cam
pionate naționale Individuale, 
dar acordăm cel puțin tot a- 
tîta atenție și noilor venite în 
secție, deoarece ele formea
ză o grupă valoroasă**. Do
rim să aflăm cum s-a făcut 
selecția și de unde provin mi
cuțele gimnaste. La această 
întrebare ne răspunde pre
ședintele clubului Petrolul, 
Ion Teodorescu : „Anul aces
ta au trecut prin sita selec
ției peste 800 de fetițe. Co
lectivul nostru de tehnicieni

republicană 
Ceampelea — ani de-a 
cea mal bună gimnas- 
României — Elisabeta 
și Mariana Constantin, 
a nu le menționa de- 
ele. Pe fondul unei a-

în
de 
ne Echipa clubului Petrolul, campioană națională pe acest an 

categoria a III-a. De la stingă : antrenorul Octavian Belu, 
Gabriela Petrescu, Aura Anghel, Luiza Gavrilă, ~ 
Ilie, Mariana Pîrnog, Tania

Sima. (Din fotografie

Carmen
Boțea șt antrenoarea Ileana 
lipsește Alice Andrei).

DIHAI

a reținut dintre acestea un 
număr de 60, recrutate de la 
grădinițele din Ploiești, dar 
și din comune cum ar fi Cor- 
lătești sau Găgeni. Pentru ca 
activitatea de performanță să 
nu o stînjenească pe cea șco
lară, am găsit deplină înțele
gere Ia Inspectoratul școlar al 
județului. Astfel, Ia Școala 
generală nr. 21 sint grupate 
gimnastele campioane, celelal
te învățînd la Școala genera
lă nr. 9. Directoarele celor 
două unități, Veronica Dara
ban, respectiv Maria Potlog, 
ne acordă tot sprijinul**.

Din cîte ne-am putut con
vinge, schimbul de mîine al 

. gimnasticii la clubul Petrolul

pun mari 
tinerele 

Celestina 
Gabriela 
Eftimie,

este asigurat. Se 
speranțe în foarte 
Daniela Drăjneanu, 
Popa, Aura Bordei, 
Gheorghe, Gabriela 
Elena Avram, Mihaela Cioba- 
nu, Adriana Mihai, Persida 
Dolete, Cătălina Pleptănaru, 
Carmen Ghițeanu, Narcisa 
Marin ache etc. Corpul de an
trenori (în afara celor doi, 
mai lucrează cuplul Roaica 
Cheșa — Petre Miclăuș — cu 
gimnastele de categoria a 
IV-a, Mihaela Tone și Elisa- 
beta Turcu) are e îndelunga
tă experiență șl dispune de 
excelente condiții de muncă. 
Să așteptăm rezultatele...

Ion GAVRILESCU

FOIM/M# ANTRENORI, Șl LA LUPTE LIBERE

EXISTA TINERI TALENT AȚI!
In ultima vreme, rezultatele 

sportivilor români din loturile 
reprezentative de lupte libere 
în competițiile internaționale 
de amploare au fost — cum 
se știe — nesatisfăcătoare. Ex
plicațiile antrenorilor au fost 
multe șl diferite, mal toate 
însă răsucindu-se în jurul 
lipsei unor tineri talentați. 
Așa să fie oare 7

Zilele trecute au avut loc fi
nalele republicane ale senio
rilor, și. în timpul celor trei 
zile de concurs, am văzut că 
Ia majoritatea categoriilor e- 
xlstă tineri talentați, dornici 
de afirmare.

La numai 18 ani, Bela Uve- 
geș (C.S.S. Odorhelu Secuiesc) 
a cîștigat seria sa de la cate
goria 48 kg, în care și-au în
cercat șansele 7 concurențl. El 
a învins toți adversarii întîl- 
niți, pierzînd doar finala. Tot 
în vîrstă de 18 ani, craiovea- 
nul Gheorghe Neagoe a pus 
„bete-n roate" multor seniori, 
clasîndu-se pe locul 5. La ca
tegoria următoare, 52 kg, alți 
doi tineri au dominat întrece-

rile : Ștefan Goraș (Steaua) șl 
G6rgy Kerekeș (Comerțul Tg. 
Mureș). Amîndoi au luptat a- 
nul trecut la campionatele bal
canice, șt. Goraș, la juniori și 
G. Kerekeș, la copii (!). La 
aceste finale Șt. Goraș a ob
ținut victorii pe linie înainte 
de limită, fiind întrecut la 
mare luptă (2—3) în partida 
finală cu brașoveanul Gh. 
Bîrcu, în timp ce juniorul mic 
G. Kerekeș s-a clasat pe un 
merituos loc 3 la finalele de 
seniori I Ce argumente mai 
vor antrenorii că — 
lente 7

Abia trecuți de 
nioratului, deci in 
20 de ani, Petre 
(Steaua) și Traian ____
(Dinamo Brașov) au îmbrăcat 
tricourile de campioni — pri
mul, la cat. 57 kg, al doilea, 
la 62 kg I Pe rînd, sportivi 
din loturile reprezentative ca 
P. Brîndușan (C.F.R. Timi
șoara), G. Anghel (Steaua). 
C. Moldovan (Dinamo Brașov) 
sau Emanoil Radu (Steaua) 
au fost învinși de cel doi

că există ta

pragul ju- 
vîrstă 
Gheorghe 

Marinescu

rte

foarte tineri luptători.
l-ar fi -------
tegoria 
Tache 
cînd la 
cura șl 
prezent 
va 7 Sau cine ar fi crezut că 
juniorul de 18 ani, Claudiu Tă- 
măduianu (C.S.S. “
va depăși la 74 kg, pe 
cutul luptător Marin 
labu ? Totuși, așa s-a 
plat 1

In fine, la 82 kg,
(22 de ani) Gheorghe ______
(Dinamo Brașov) l-a scos din 
cursă, încă din primul tur, pe 
Vasile Țigănaș (Nicolina Iași), 
clasat pe locul 4 la C.E. din 
1930 și prezent la confruntările 
olimpice I

Așadar, sînt destul tineri 
talentați, capabili să obțină 
rezultate de prestigiu în în
treceri internaționale. Dar, 
antrenorii trebuie să se pună 
pe treabă, să-i pregătească 
temeinic din toate punctele 
de vedere.

Costin CHIRIAC

Cine 
văzut campion la ca
ts kg pe gălăteanui 

Drăguș (22 de ani), 
această întrecere con- 

stelistul Octavian Dușa, 
la J.O. de la Mosco-

Steaua) £1 
cunos- 
Pîrcă- 
întîm-

tînărul 
Fodore

In campionatul Diviziei „A" 
de popide, simbătă și duminică 
s-a disputat etapa a Vil-a, în 
care s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

FEMININ • GLORIA BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
2417—2258 p. d. (scor individual 
6—0). Derby-ul Capitalei nu a 
corespuns așteptărilor, deoa
rece jocul a fost dominat net 
de către Gloria, cîștigătoare la 
un scor sever. La Voința n-au 
jucat cele mai bune două spor
tive Elena Andreescu și Elisa
beta Badea (bolnave), iar alte 
două jucătoare, care de regulă 
obțin rezultate bune, Elena Pană 
și Maria Iosif-Nichifor, au fost 
acum printre cele mai slabe, 
punctind doar 369, respectiv 
367. învingătoarele au evoluat 
la valoarea lor, avînd rezultate 
între 385 și 418 p. • VO
INȚA TIMIȘOARA — HIDRO
MECANICA BRAȘOV 2357 — 
2243 (5—1) ; Maria Davițoiu, din 
echipa gazdă, a fost performe
ra reuniunii cu 422 p d. Din 
sextetul brașovean s-a remar
cat Mariana Constantin cu 409. 
(C. Crețu — coresp.). • LA- 
ROMET BUCUREȘTI — CAR- 
PAȚI SINAIA 2341 — 2178
(6—0). Gazdele au fost de de
parte superioare în jocul cu 
Carpați Sinaia, echipă formată, 
in bună parte, din junioare. 
Nr. 1 la Laromet a fost Bălașa 
Tănase cu 422 p.d., ea fiind ur
mată de Elena Trandafir cu 411 
p.d. De la oaspete, cele mai 
multe popice le-a doborît Nicu- 
lina Dobre — 385. (D. Brănoiu
— coresp.). • CONSTRUCTO
RUL GHERLA — U. T. ARAD 
2370 — 2337 (3—3). Joc frumos, 
cîștigat în final de Constructo
rul care a avut în Silvia Bor- 
zosi (415) cea mai eficace jucă
toare. S-au mai evidențiat ju
nioara Cristina Sașnirișan — 
410, respectiv Melania Besenyei
— 417. (A. Sabo — coresp.). ® 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
VOINȚA ORADEA 2399 — 2342 
(4—2). Prima victorie a forma
ției clujene în acest campionat. 
Jucătoarele cu cel6 mai bune 
lansări au fost : Catalina Borș
— 427, Eva Chețean — 421, res
pectiv Katalin Kbvesi — 417 și 
Silvia Berinde — 415. (M. Radu
— coresp.). • PETROLUL 
BAICOI — CETAiTEA GIUR
GIU 2317 — 2180 (5—1). © ME- 
TROM BRAȘOV — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 2322 — 2251 (4—2) 
• VOINȚA GALAȚI — VO
INȚA PLOIEȘTI 2438 — 2362 
(3-3).

MASCULIN • VOINȚA 
BUCUREȘTI — CONSTRUCTO
RUL GALAȚI 4823 — 4807
(3—3). O partidă interesantă, 
viu disputată în care oaspeții 
au fost la un pas de a produce 
o surpriză. Ei au avut patru 
popicari cu rezultate de peste 
800 — C. Silvestru (828 — care 
l-a întrecut cu 10 „bețe" pe C. 
Voicu), C. Lebădă (822 — a fost 
învins cu 6 p de către C. Ră- 
dulescu), G. Covăsală 
V. Ivan (805), în timp 
Voința (doar trei 
limita) — 
Rădulescu

au
I. Păgidean 
(828)

(812) și 
ce de Ia 

depășit, 
(826), C. 

și C. Voicu
I

O REUNIUNE REUȘITĂ

Condițiile atmosferice nefavora
bile și o pistă destul de grea 
n-au permis duminică dimineața 
realizarea unor performanțe su
perioare dar, dacă ținem seama 
că a existat un coeficient de 
peste 3 secunde, valorile înregis
trate de cîștigători (și, probabil, 
șl de alți concurenți) n-au fost 
departe de posibilitățile lor ma
xime. S-a mînat cu convingere, 
fără menajamente și calcule de 
„vitor" (să nu uităm că ne apro
piem de finalul stagiunii), fapt 
ce a făcut ca aproape toate aler
gările (excepție făcînd doar cea 
adiudecată de Arătoasa, prea pu
țin „deranjată** de Sucă și Tu- 
figa) să ofere întreceri disputate, 
cu cîșt:gători solicitați intens. 
Dacă la toate acestea mai adău
găm și interesul ce continuă să-1 
suscite disputa indirectă dintre 
G. Tănase (campion „en titre** și 
lider actual), M. Ștefănescu și N. 
Gheorghe pentru ocuparea primu
lui loc în cele două clasamente 
(formații și driveri), putem spune 
că duminică am avut satisfacția 
unei reuniuni reușite. Dintre cîș
tigători, în mod deosebit s-a re
marcat Bavari, care șl-a adjude
cat, după o cursă ce a reușit să 
„încălzească" asistența, princi
pala probă a zilei, „Premiul So- 
vata", întrecînd tn vecinătatea 
potoului pe Stilat (apreciem ges
tul lui M. Dumitru de a nu-1 mai 
cravașa în momentul cînd s-a 
văzut depășit) șl Selenar, acesta 
fugind sub posibilitățile sale 
reale. Rezultate tehnice. Cursa I î
1. Excelent (A. Brallovschi) rec.
1:45,2, 2. Rubașca. Simplu 2, or
dinea 9. Cursa a n-a : 1. Ară
toasa (G. Popescu) rec. 1:41.5,
2. Sucă, 3. Tufiga. Simplu 3, or
dinea 7, event 20, ordinea triplă 
137. Cursa a III-a : 1. Arenda (D.

Toduță) rec. 1:33,6, 2. Podoaba. 
Simplu 2,60, ordinea închisă, e- 
vent 15, triplu cîștigător 180. 
Cursa a rv-a : 1. Versiunea (Al. 
Vasile) rec. 1:34,3, 2. Rodion.
Simplu 19. ordinea 27, eventul 
închis. Cursa a V-a : 1. Bavari 
(G. Tănase) rec. 1:26,2, 2. Stilat, 
“• Selenar. Simplu 2, ordinea 19, 

x ordinea triplă
a Vl-a : 1. Siliciu 
rec. 1:33,1, 2. Veridic.
4, ordinea 11, event 9, 
cîștigător 740. Cursa a 

1. Curioasa (G. Popescu) 
~ * Ostil, ‘ ~ -

1.
2.

3.
event 104, 
Cursa
Moise) 
Simplu 
triplu 
Vii-a : 
rec. 1:31,8, 2. Ostil,’ 3. Tufana. 
Simplu 40, ordinea 19, event 23, 
ordinea triplă 339. Cursa a VIII-a:
1. Roditor (C. Radu) rec. 1:30,5,
2. Heraldina, 3. Hogar. Simplu 4, 
ordinea 11, event 51, ordinea tri
plă 102, triplu cîștigător 3814. 
Cursa a IX-a : 1. Fecioraș (M. 
Ștefănescu) rec. 1:32,4, 2. Dirijor,
3. Organist. Simplu 2, ordinea 11, 
event 69, ordinea triplă 213. 
Cursa a X-a : 1. Relaxa (Al. 
Nacu) rec. 1:33,7, 2. Robota. Sim
plu 3,ordinea 29, event 84. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de 
24 029 lei si s-a închis.

Gh. ALEXANDRESCU

1.
2.

113. 
(V.

(818). (R. T). «? AURUL BAIA 
MARE — C. F. R. TIMIȘOARA 
5017 — 4577 (5—1). Formația
băimăreană, care se pregătește 
pentru turneul final al C. C. E„ 
a fost în formă mare în acest 
joc, învingînd la un scor foarte 
sever echipa timișoreană. Cele 
mai 
zat : 
861, 
Niță 
pe 
gely

mari rezultate le-au reali- 
Boariu — 865, Scholtes — 
Biciușca — 846, respectiv 
— 830 — care l-a Învins 

băimărean Ger- 
Chira — coresp.). 
BUCUREȘTI —

juniorul 
(827). (L.

GLORIA
RULMENTUL BRAȘOV 5027 — 
4924 (4—2). Un joc atractiv, în 
care doi componenți ai echipei 
campioane mondiale, I. Tismă- 
nar și Al. Cătineanu, au fost 
adversari. A cîștigat primul 
cu 888—846. De la Gloria cele 
mai bune punctaje le-au obți
nut Dumitrescu — 883 și Bo- 
țogan — 853. (O. Guțu — co
resp.). • METALUL HUNE
DOARA — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 5336 — 5146 (5—1). 
Popicarii nr. 1 din cele două 
echipe au fost Torok — 969 (M) 
și Bice — 925 (E). (I. Vlad— 
coresp.). • PROGRESUL ORA
DEA — VICTORIA GUBAN 
TIMIȘOARA 4957 — 4855 (3—3). 
O VOINȚA TG. MUREȘ - 
JIUL PETRILA 4945 — 4847
(4—2) e C. F. R. CONSTANȚA
— OLIMPIA BUCUREȘTI 4717
— 4803 (2—4). « RAFINORUL 
PLOIEȘTI — CHIMPEX CON
STANȚA 5034 — 5087 (3—3). O 
CHIMICA TIRNAVENI - 
TEHNOUTILAJ ODORHEI 5461
— 5369 (4—2).
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Pop. Duelul i 
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dar rutinatul 
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CAMPIONATE • COMI
VOINȚA BRAȘOV ÎNVINGE PE „POI 

’ LA BASCHE1IN DIVIZIA „A1
C Ieri, în Sala polivalentă din 

Tg. Mureș, în 
cadrul Diviziei 
Voința Brașov, 
excelentă (cea 
toare : Camelia 
dus o surpriză, întrecînd pe Po
litehnica C.S.Ș. 2 București cu 
84—79 (41—41). La „Poli“ nu a
jucat Elena Filip (bolnavă), iar 
suzana Pîrșu s-a accidentat și a 
trebuit să părăsească terenul la 
începutul primei reprize. Au în
scris : Pali 27, Solovăstru 25, Pe
trie 12, Adler 10, Iftimie 10 pen
tru Voința, respectiv Roșianu 18, 
Fotescu 15, Chvatal 12, Keresztesi 
8, Cuțov 8, Radu 6, Tocală 
Pîrșu 4, Bradu 2. Au 1.x L 
corect I. Olaru și E.
(C. Albu — coresp.).

Clasament :
1. VOINȚA BUC.
2. „U“ Cj.-Napoca
3. „Poli** CSȘ 2
4. Univ. Timiș.
5. Voința Bv.
6. Crișul Oradea
7. Comerțul lie.

„Bolyai** Tg. I
8. Prog. Buc.
9. Rapid Buc.

10. Mobila S. M.
11. Olimpia Buc.
12. C.S.B. ---------

Buc.
Următorul turneu se va disputa 

între 27—30 noiembrie, la Bucu
reștii

O La încheierea primului tur 
al Diviziei „A" de baschet mas-

meci restanță în 
feminine „A“, 

avînd o prestație 
mai bună jucă- 

Solovăstru) a pro-

cuâ 6, 
arbitrat 

Silvester.
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7
7
7
7
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7
6
5
5
4
3

0
1
2
2
3
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573-477
520-450
633-517
462-397 
505-521 
527-511

14 
13 
12
12
11
10

M. 7
7
7
7
7

4
4
5
5
6

3
3
2
2
1

ICEMENERG
7 16

516-504 
454-468 
457-536 
499-540 
431-491

481-646 8

culin, clasam 
astfel :
1. STEAUA
2. Din. Buc.
3. I.C.E.D.
4. C.S.U. Bv.
5. Rapid
6. Farul
7. „U“ Cj.-N.
8. Din. Oradeî
9. Univ. Tim.

10. C.S.U. Sb.
11. Urbis
12. „Poli** C.S.S 

Unirea Iași
întrecerea 

patru turnee, 
1—6 și 7—12.
va disputa în1 
brie, după 1 
la Brașov. lat 
se va relua di 
gulamentului 
mentele sînt î 
seama numai c 
înregistrate în' 
ea și grupă val 

Grupa 1—6.
1. STEAUA
2. Dincmo Bu
3. I.C.E.D.
4. C.S.U. BV.
5. Rapid
6. Farul
Grupa 7—12

FINALA PE ȚARĂ A „CROSULUI TIPOGRAFILOR"
(Urmare din pag. 1)

Elevii Liceului industrial Nr. 
16, sosiți cu toți profesorii, au 
dominat " ‘ ‘ ‘ '
Pe locul I s-a clasat Ioana Pă- 
durcanu, elevă în clasa a X-a, 
urmată de Lucreția Țur și Li
dia Virlan. La băieți, locul I 
a fost ocupat de Marcel Sta- 
mate, de la C.P.C.S.,, urmat de 
Florin Cilțan, mașinist Ia 
letinul Oficial și Dumitru 
jocaru, elev la Lie. 16.

La senioare, prima a 
Sanda Catela, de la „Arta 
fică“. pe care o cunoșteam de 
anul 
locul

întrecerile juniorilor.

Bu- 
Co-

sosit 
Gra-

trecut, cînd cîștigase tot 
I.

Particip pentru a cincea 
la acest cros al nostru, 

In
oară
al tipografilor, ne-a spus, 
acest an ci are o semnificație 
deosebită : este prima mare 
competiție din cadrul celei de

ANUNȚ 
»

I.D.M.S. București aduce la cunoștința cumpărătorilor de au
toturisme că pînă în prezent au fost onorate toate cererile ce
lor înscriși la autoturismul Lada 1500.

Numai pînă la data de 31 decembrie 1980 acest tip de autotu
rism poate fj oferit spre vînzare cumpărătorilor care sînt în
scriși pentru autoturismele Trabant de la numărul 3.000 Ia nu
mărul 24.045, Skoda de la numărul 25.606 pînă Ia numărul 
27.855 și Ia Dacia 1300 eu depunerea banilor Ia C.E.C. anterior 
datei de 31 martie 1979.

Cumpărătorii care fac această opțiune sînt invitați să se pre
zinte la Magazinul Auto București din str. Valea Cascadelor 
nr. 24 sector t.

Pentru informații suplimentare cumpărătorii se pot adresa Ia 
numerele de telefon 12.73.87 și 78.26.46 interior 152.

a doua ediții a „Daciadei" de
clanșată acum o săptămînă. 
Pentru mine este o mîndrie că 
mi-am inscris numele 
primii cîștigători ai 
competiții.

Pe locurile următoare 
clasat Mariana Badea, 
I. P. Oltenia din Craiova și 
Măriuța Potop, de la „Buletinul 
Oficial". La crosul seniorilor a 
învins un reprezentant al poli
grafiei tîrgmureșene, mașinistul 
de tipar înalt Leonida Ungu- 
reanu (care anul trecut a ocu
pat locul 8), urmat de Alexan
dro Păun, de la întreprinderea 
de mecanică poligrafică Bucu
rești și Gh. Pavel, din Brașov.

printre 
acestei

s-au 
de la

— Victoriile tuturor mă bucu
ră deopotrivă, ne-a spus to
varășul Victor Budescu, di
rectorul liceului xnr. 16, care a 
primit Cupa oferită de 
C.N.E.F.S., pentru rezultatele 
obținute la acest cros. Mă 
bucură pentru că, indiferent de 
locul unde lucrează acum, 
cîștigătorii au fost elevi 
școala unde lucrez de peste 

sînt, 
ale

toți
Ia 

trei
în 

tu-
deccnii. Victoriile lor 
fond, victoriile noastre, 
turor tipografilor țării.

în timpul festivității 
miere. soarele lumina 
plin, ca într-o zi de primăva
ră. O primăvară sportivă a ti
pografilor.

de pre- 
din

7. „U** CJ.-N2
8. Dinamo Or
9. Univ. Tim

10. Urbis
11. C.S.U. Sibi
12. „Poli**C.S.Ș.

.Unirea Iași
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In Maramun 
liul castanilor 
țională aflată 
ediție, contîn< 
în campionati 
autQmobilism. 
zentat 58 de 
dețe ale țării 
secții automol 
rea celor 403 
fost foarte d 
avînd de stră 
lor un traseu 
ploii, ninsorii 
pe timpul cui 
acest motiv n 
de echipaje a 
abandoneze. Ic 
ritele clasam© 
Urdea — D. 
șov). 2. M. E 
(I.P.A. Sibiu), 
— Dociu (I.T./ 
1. L. B alint ■ 
Dacia Pitești),

O. N. T. CARP ATI ANUNȚĂ
Examenul teoretic de atestare șl reatesetare pentru ghizii mo

nitori de schi va avea loc după următorul program :
20—21 NOIEMBRIE 1980, pentru candidați! din București, 

Universitatea cultural-științifică București, Bd. Bălcescu nr. 
— Sala Dalles.

5—6 DECEMBRIE 1980, pentru candidați! din restul țării, 
Poiana Brașov, Hotel Poiana.

Examenul va avea loc între orele 9—16.
Acrele necesare :
— certificat de naștere (copie legalizată)
— certificat de studii (copie legalizată) sau adeverință de stu

dent.
— adeverință din cîmpul muncii.
— certificat de cazier.
— fișă medicală.
— 2 fotografii 3X4.
— 50 lei taxă examen.
Examenul constă în cunoștințe politico-sociale, generale, tu

ristice și tehnice de specialitate. Tn perioada 7—17 decembrie 
1980 va avea loc la Poiana Brașov cursul de pregătire tehnico- 
metodică.

Ia
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luase un avantaj de un punct. A 
urmat meciul semimijlociilor I. 
CoUrea — V. Dușa. Chiar din pri
mul minut Codrea a preluat con
ducerea, dar pe dată a fost ega
lat. Cu un nou atac, făgărășa- 
nul s-a detașat, pentru ca în ul
timul minut să încheie partida 
cu un ippon de toată frumuse
țea. Scorul pe echipe devenise 
din nou egal : 1—1. Egalitatea 
avea să se mențină și după me
ciul mijlociilor M. Frățică — C. 
Gotcă și după confruntările de 
Ia ultimele două categorii : semi
grea — V. Anton b.p. V. Oiței, 
grea — I. Arsenoiu p.p. M. Cioc. 
Deci 2—2. Egalitate și la puncta
jul tehnic : 15—15. Conform regu
lamentului, s-au disputat din 
nou meciurile terminate la ega
litate : I. îvnhai b.p. Gh. Coman, 
Gh. Cențiu p.p. Șt. Pop, M. Fră
țică p.ipp. C. Gotcă. Astfel, Di
namo a cîștigat cu 4—3.

Celelalte rezultate : Dinamo 
cu „U“ Cluj-Napoca 4—3 și cu 
Politehnica Iași 5—1, Nitramonia 
cu „U“ 4—1 și cu Constructorul 
Alba lulia 4—1, Politehnica cu
I.E.F.S.  4—3 și cu Constructorul 
2—4. Constructorul — „U“ 7—0 și 
I.E.F.S. - ,,U“ 4-3.

G COSTIN
TG. MUREȘ. Dinamo București 

a dominat întrecerile, obținînd 
succese, pe linie. Bine au mai 
concurat Constructorul M. Ciuc 
și A.S.A. Tg. Mureș cu cîte două 
victorii. Iată rezultatele : Dinamo 
cu Rapid Oradea 6—0, cu Carpați 
Mîrșa 5—1 și cu Constructorul 
5—2, A.S.A. cu Rapid Oradea 5—2, 
cu Carpați 3—2 și cu Constructo
rul 0—5, Constructorul — Rapid 
Arad 6—0, Carpați — Rapid Arad 
5—2 și Rapid Oradea — Rapid 
Arad 4—3. (Ion PAUȘ — coresp.)
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CAMPIONATUL 
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Ieri au început, la Galați, în
trecerile din cadrul campionatu
lui republican de hochei pentru 
juniorii mici (vîrsta maximă 16 
ani). Această întrecere cuprinde 
patru runde, prima desfășurîn- 
du-se de ieri la Galați, iar cele
lalte trei fiind programate în ia
nuarie, februarie și aprilie. La 
întrecere iau parte echipele : 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciuc,
S.C. Miercurea Ciuc, C.S.Ș. Tg. 
Secuiesc, C.S.Ș. Rădăuți, C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca, C.S.Ș. 
Triumf București, Dunărea Galați, 
C.S.Ș. Avîntul Gheorgheni.

★
în prima grupă valorică a Di

viziei naționale „A“, după 22 de 
etape :
1. STEAUA 22 18 1 3 183- 50 37
2. Dinamo 22 17 2 3 183- 75 36
3. S.C. M. Ciuc 22 17 1 4 180- 60 35
4. Av. Gheorg. 22 6 1 15 78-178 13
5. Met. Sf. Gh. 22 2 2 18 48-193 «
6. Dunărea Gl. 22 2 1 19 68-184 5

Clasamentul golgeterilor î 1. 
Doru TUREANU (Dinamo) 57 p 
(34 goluri 4- 23 pase) ; 2. Elod 
Afftal (S.C. Miercurea Ciuc) 45 p 
(26 4- 19) ; 3. Marian Costea (Di
namo) 37 (21 4- 16) ; 4—5. Lajos 
Bartalis (S. C. Miercurea Ciuc) 
și Dumitru Axinte (Dinamo) 32 p;
6. Cornel Chiriță (Steaua) 31 p.

Clasamentul penalizărilor : 1.
Avîntul Gheorgheni 216 minute 
de eliminare ; 2. Steaua 275 mi
nute ț 3. S.C. Miercurea Ciuc 287 
m’nute ; 4. Dunărea Galați 289 
m'nute : 5. Metalul Sf. Gheorghe 
317 minute ; 6. Dinamo București 
319 minute.
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E, ÎNVINGĂTORI in „raliul 
.A AUTOMO3IL1SM
a- Vezeanu (I.A. Dacia) 3. I. Pauliuc 
li- — G Crețu (Cetate Deva) ; gr. a 
-a V-a 1. O. Scobai — C. Zărnescu 
oă (I. A. Dacia) 2. D Sțud3 ca — 
de — D. Popescu (St. roșu Bnjov), 
e- 3. S. Fcildosi — D. Pojopa (Auto- 
u- transport Brașov). Clasament ge- 
de neral : 1. L. Balint — M. Panaite, 
e- 2. G. Urdea — D. Rujan, 3. I.
a Olteanu — P. Vezeanu. Echipe : 

ții 1. I.A. Dacia Pitești, 2. Cetate 
le Deva, 3. St. roșu Brașov, 4. Mo
ță torul Baia Mare. (V. Săsăranu, 
■tg- coresp.).
,in
20 O Astăzi începe la Călimănești, 
să cea de a 7-a Conferință balcanică
e- a asociațiilor și cluburilor auto-
G. mobilistice din țările balcanice,
a- în cadrul acestei reuniuni, care
m va dura patru zile, vor fi dlscu-
iu tate probleme privind : asistența
a, tehnică rutieră, siguranța circula-
A. ției sportul automobilistic și kar-
P. tingul, colaborarea turistică ș.a.

OR T INfORMEAZĂ

Report la categoria 1 : 500.000

pentru prima tragere Loto 2 din 
această lună, care va avea loc 
duminică 16 noiembrie 1980. Nu

ai ocoliți prilejul de a vă număra
3U printre cîștigătorii de AUTOTU-
ru RISME și MARI SUME IN NU-
es MERAR i
5e CÎȘTIGURILE TRAGERIIi- PRONOEXPRES>și 
te DIN 5 NOIEMBRIE 1980
LP Cat. 2 : 1 variantă 100% a 44.157
a- lei și 6 variante 25% a 11.039 lei;
1- cat. 3 : 20 a 3.237 lei ; cat. 4 :
te 8-1.50 a 766 lei ; cat. 5 : 226,50 a
ie 286 lei; cat. 6 : 7.300.75 a 40 lei ;
c- eat. 7 : 193 a 200 lei ; cat. 8
le 3.507 a 40 lei.

2- lei.
iă Cîștigul în valoare de 44.157 lei 
le de la categoria 2, realizat pe 
le un bilet jucat 100%, a revenit 

participantului IOAN ALDEA 
)r din Aiud.
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TOPUL CAMPIONATULUI
După etapa a 14-a, în Topul campionatului — alcătuit pe 

baza mediei notelor obținute de divizionarii „A" (cei care 
au la activ cel puțin 8 meciuri) — a intervenit o modifi
care importantă. Confirmînd foarte buna formă sportivă 
din ultimul timp, care l-a atras și selecționarea in lotul 
național, dinamovistul Țălnar a devenit lider, dcpășindu-1 
pe craioveanul Ștefănescu.

Dar iată componența Topului :
ȚALNAR 7,46 
ȘTEFANESCU 7,45 
Țegean 7,42
Lucescu și Naghl 7,38 ; I. Constantinescu 7,30 ; Dinu 7,25 ; 

Ariciu 7,20 ; Bogdan 7,16 ; I. Gabriel 7,14 ; Lung 7,12 ; Bu- 
lancea 7,10 ; Speriata 7,07; NEGRILĂ, Geolgău, Klein, 
Kallo, Constantin, Ciugarin șl Dubinciuc 7,00.

Cantitativ, grupul jucătorilor cu o medie de cel puțin 
7,00 a rămas la cifra de 20 ei fiind aceiași ca și după 
etapa a 13-a. Deci din cei 20, 6 sînt internaționali, 3 compo
nent ai lotului „A" (trecuți cu majuscule) și 3 ai lotului 
de tineret (trecuți cu litere mai negre). Extrem de strinsă, 
diferența dintre cei trei ocupanți ai podiumului.

Ceilalți component ai loturilor naționale au următoarele 
medii :

Lotul „A" : Iordache 6,92 ; Ungureanu și Sameș 6,84 ; Bă
lăci 6,81 ; Cămătaru 6,76 ; Moraru 6,72 ; Iordănescu 6,69 ; 
Crișan 6,63 ; Dumitru 6,62 ; Țicleanu 6,61 ; Beldeanu 6,57 ; 
Păltinișan 6,54 ; Al. Nicolae 6,30 ; Muhteanu II 6,28 ; M. Ră- 
ducanu 6,27 ; Ad. Ionescu 6,16 : M Sandu 6,09.

Lotul de tineret : C. Solomon 6,85 ; I. Mureșan 6,71 ; Red- 
nic 6,43 ; Gabor 6,42 ; Bozeșan și Suciu 6,33 ; Mărginean 
6,20 ; T. Nicolae 6,09 ; Terheș. D. Zamfir și Nițu 6,00 ; FI. 
Pop 5,72 ; Vlad 5,68 ; Turcu 5,50.

CÎMPEANU A FĂCUT CÎT... 11
Puțin a lipsit — doar 7 mi

nute — ca „U“ Cluj-Napoca să 
mai piardă, duminică,, in meciul 
cu F.C.M. Brașov, un punct pe 
propriul teren. încă unul, după 
cele risipite in partidele cu 
A. S. A. Tg. Mureș (2) și Spor
tul studențesc (1). Și asta, în 
pofida unei nete superiorități 
teritoriale, reflectată grăitor 
in raportul șuturilor (în afara 
și în cadrul porții), și al corne- 
relor. Intr-adevăr, formația stu
dențească se afla mai tot 
timpul peste un adversar 
incomod — nu și invulnerabil 
—, dar dominarea ei era ade
sea haotică.

Ce-i lipsise multă vreme lui 
„U“ în această partidă ? Con
ducătorul de joc, acea „minte 
limpede'* în stare să facă or
dine în acțiunile ofensive de
clanșate la poarta brașoveanu
lui Popa. I-a fost dat lui... 
Chioreanu, autorul golului ega
lizator, să ne pună pe toți cei 
prezenți în tribunele stadionu
lui Municipal in fața acestui 
limpede adevăr. Căci — cerut 
cu insistență de public — odată

GIUCHICI IORDĂNESCU Șl
Pe un teren noroios. In care 

execuțiile tehnice de finețe ar ti 
trebuit — obiectiv — să se în
cline In fața angajamentului fi
zic șl a rezistenței, meciul de la 
Petroșani a fost decis, totuși, de 
două acțiuni de atac, ta care de
terminant a fost gradul de teh
nicitate și de subtilitate. Prota
gonist — acest... controversat șl 
capricios jucător Gluchlcl (despre 
care coechipierul său, fundașul 
central Vasiliu spunea că. el este 
intr-adevăr principalul artizan al 
victoriei contra Stelei).

Meciul Jiul — Steaua a f03t 
dominat de doi fotbaliști cu per
sonalitate 1 Giuchici șl lordă- 
nescu. Nu vrem să ne referim ta 
cele ce urmează la evoluțiile lor 
personale, ci la ponderea pe care 
prestația celor doi lideri a avut-o 
în evoluțiile echipelor lor. Prin 
această prismă, aportul lui Giu
chici apare net superior, nu nu
mai prin faptul că el a înscris

0 REVENIRE Șl
F.C. Baia Mare revine pe 

linia de plutire 7 Judecind prin 
prisma meciului cu Corvinul, 
răspunsul ar fi. fără îndoială, 
afirmativ. Pentru că echipa an
trenată de V. Mateianu șl Tr. 
tvănescu are în prezent o a- 
semenea dispoziție de joc, o 
atît de mare dorință de a de
păși impasul actual, incit ori
cine ar fi văzut-o duminică in 
teren ar fi putut recunoaște, 
fără dificultate, acel colectiv 
modest și harnic, care pînă nu 
demult s-a numărat printre 
„minunile" fotbalului nostru. 
Și, totuși, F. C. Baia Mare mai 
are de luptat cu un handicap 
de trei puncte în „clasamentul 
adevărului" și cu un golaveraj 
de minus 6 goluri ! O situație 
precară, pe care unii nu o văd 
rezolvată decît prin multă 
muncă și disciplină. Recăpă- 
tîndu-și însă respirația normală 
— aceasta echivalînd cu bucu
ria de a juca, de a construi, 
de a ataca —, echipa băimă- 
reană, azi cu un plus de ordine 
și de prudență în apărare, are 
toate șansele să-și reocupe lo
cul printre formațiile ferite de 
griji Aceasta, cu atît mai mult 
cu cit și jucătorii, după ce au 
simțit „cuțitul la os" au ajuns 
ei înșiși la concluzia că „fru
moasele zile" ale echipei lor 
au fost. în primul rînd, produ
sul muncii, disciplinei și serio
zității

Cîteva cuvinte și despre ad- 
versariț de duminică ai băimă- 
renilor, echipa lui M. Lucescu 

intrat în teren (în min. 73), 
Cimpeanu II. a făcut cele mai 
clare trei faze de gol ale între
gii partide ! La ultima, „înșu
rubat" prin fente în dispozitivul 
advers, avea să-I oblige pe 
Sandu la un fault-placaj, In ca
reu, ca la rugby.

în numai 17 minute — cit a 
durat „reprezentația Cimpeanu 
11“ (nota bene, nerefăcut com
plet de pe urma unei rupturi 
musculare) — a fost clar pen
tru toți ce înseamnă prezența 
in teren a unui jucător de cer
tă clasă, lucid și abil tehnician.

Morala : antrenori, căutațl și 
cultivați pe cit vă stă în putin
ță fotbaiistul-valoare. Numai 
el reușește, în momentele de 
grea cumpănă, cazul lui „U“ 
Cluj-Napoca. duminică, să 
scoată o ECHIPA din impas, 
rupînd echilibrul din teren și 
de pe tabelă...

Gheorghe NICOLAESCU

BALANȚA
cele două goluri ale victoriei Jiu
lui ci și prin randamentul co
echipierilor săi, mult mai apro
piat de cel al jucătorului nr. 1, 
susținut și propulsat astfel. 
Imensul travaliu al mijlocașului 
Stoichiță, omniprezent duminică, 
clarviziunea lui Șumulanschi, de
plasările derutante de pe o ex
tremă pe alta ale lui Sălăjan, ca și 
repetatele incursiuni ofensive ale 
fundașului Bedo au cîntărit foarte 
mult în balanța jocului. Steaua, 
în schimb, nu s-a putut baza 
efectiv, în afara lui Iordănescu 
(și el autor al unei mari ratări 
într-un moment propice), decit 
pe ieșirile în atac ale lui Sa
meș (încercare de a compensa 
greșelile apărării ?) și pe dorința 
de afirmare a tînărului Minea, 
promițător prin angajament și ©- 
rlentare ofensivă.

Iată cheia victoriei fără dubii 
a echipei din Petroșani.

Paul SLAVESCU

0 CONFIRMARE
și R. Vlad Un „unsprezece" 
care îți face plăcere să-l pri
vești jucînd, pentru că ape
lează la armele fotbalului mo
dem, pentru că are un superb 
spirit de dăruire, amintind de 
remarcabila echipă Casa Ar
matei C. Lung Moldovenesc, 
din urmă cu aproape trei de
cenii. De fapt, în pofida înfrîn- 
gerii suferite duminică, Corvi
nul confirmă o ascensiune 
competițională reală, care, pînă 
mai ieri, părea unora o simplă 
reușită de conjunctură.

Mihai IONESCU

Aflată anul trecut în centrul 
bătăliei pentru medalii, Spor
tul studențesc, cîștigătoarea Cu
pei balcanice, promitea suporte
rilor o revanșă pentru noua e- 
diție a campionatului. Echipa se 
întărise cu Bozeșan, FI. Grigore 
și Bucurescu, alcătuind unul 
dintre cele mai tari loturi din 
divizie, imediat după cel craio- 
vean, am zice. Sportul studen
țesc anunța prin acel 3—1 cu 
Steaua un „campionat mare", dar, 
paradoxal, echipa din „Regie" se 
zbate acum acolo, jos, după o 
cumplită „serie neagră", conti
nuată și duminică la Galați. 
Cum se explică această „meta
morfoză*4 a unui Iot valoros 
pregătit de doi antrenori bine 
cunoscuți (C. Cernăianu și I. 
X7oica) ? rum se explică trecerea 
de la cele 9 puncte obținute în 
provincie în campionatul trecut 
la.. UNUL singur realizai pînă 
acum (la Cluj-Napoca) ? Sau 
faptul că nînă la ora actuală, 
în noul campionat, studenții a-

In linia dreaptă a turuiui Diviziei „A”

„SPRINT LA CRAVAȘA", 
DINAMO-,,U“ CRAIOVA

Cu trei etape înainte de încheierea turului, se profilează un 
spectaculos sprint final intre cele două echipe „evadate", Di
namo și Universitatea Craiova.

Pornită în stil de mare favorită, Universitatea Craiova anunța 
o cursă solitară, mai ales după cele două victorii în deplasare 
după primele patru etape, lată, însă, că din plutonul campiona
tului a apărut „calul Dinamo", care a prins trena liderului, avan
tajat și de faptul că Steaua, in mod surprinzător, a „galopat" de 
cîteva ori.

Să vedem ce ne oferă acum „linia dreaptă" :

„CHEILE" 
LIDERULUI
Fără să strălucească In 

meciul cu „Poli", Dinamo a 
„marcat" cîteva puncte în 
procesul de refacere a echi
pei. Se joacă mai.rapid, su- 
plinindu-se, prin acest plus 
de viteză, absența lui Mul- 
țescu și Dudu Georgescu, al 
căror joc mai lent și — dacă 
vreți — mai calculat, ne tri- 

> mitea mai curînd la „vechiul 
Dinamo". Din acest punct 
de vedere, față de tempoul 
actual al echipei, interna
ționalii amintiți vor trebui 
să depună un efort de adap
tare...

La baza acestui plus de 
circulație om-minge se află 
inepuizabila sete de fotbal a 
lui Țălnar, care, în ciuda 
faptului că nu are un mijlo
caș „la servicii" (sau tocmai 
de aceea), acoperă o zonă 
mare, prin sprinturi care 
sfîrșesc să macine un întreg 
front defensiv. Dealtfel, 
creșterea autorității de joc 
a lui Țălnar în cadrul echi
pei — după o lungă perioa
dă de „salahoriat" — se sim
te tot mai mult. In jocul cu

„Poli", Țălnar a executat și 
o lovitură liberă (din punc
tul clasic al lui Dumitru) și 
a făcut-o cu o măiestrie care 
n-a scăpat, desigur, fostului 
stelist, aflat, accidentat, pe 
bancă.

Dinamo 1980 înseamnă în 
primul rînd „ritmul Țălnar", 
plus vechea siguranță a a- 
părjrii (8 goluri în 14 me
ciuri) în care caii deseori 
nărăvași (Stănescu și Ghiță) 
au început să simtă hățurile 
libero-ului Dinu. în afa
ra acestor două „chei" greu 
de contestat, să mai notăm 
travaliul onest al unor ju
cători care „nu apar", dar 
care duc deseori greul jo
cului (Ion Marin, Custov, 
Iordache), plus disponibilită
țile ofensive ale impulsivu
lui Augustin și ale mai ra
finatului Dragnea. de la 
care se mai așteaptă amelio
rări.

Menționînd aceste plusuri, 
să nu uităm — însă — că 
Dinamo a pierdut pină acum 
TOATE CELE TREI JOCURI 
MAI GRELE din această 
toamnă (Steaua, Baia Mare 
și F. C. Argeș). Iată de ce 
cota „la zi" a echipei va de
pinde de randamentul în cele 
mai solicitante confruntări 
ale sezonului : duminică, Ia 
Brașov și, în ultima etapă, 
în marele derby de la Cra
iova.

loan CHIRILĂ

QUO VADIS, SPORTUL STUDENȚESC?
tît de temuți în trecut pentru 
echipele gazde, N-AU REUȘIT 
SA ÎNSCRIE... VREUN GOL IN 
AFARA CAPITALEI ? întrebări 
la care meciul de duminică de 
la Galați le-a dat un prim răs
puns. N-am putea spune că e- 
chipa pare nepregătită. Prima 
repriză de la Galați șl finalul 
de meci au demonstrat că Spor
tul studențesc poate juca. Numai 
că nu joacă toți cei 11 ! „Div*- 
zîunea munc:i“ a suferit trans
formări. Unii aleargă cu serio
zitate (Cazan, O. Ionescu, Tănă- 
sescu. Șerbănieă, Bozeșan, M. 
Marian, Munteanu II), dar cu 
mai nutină strălucire. Alții, în 
schimb, mai mult stau în te
ren si reproșează celorlalți, ne- 
vă7în-''j-și propriile mari gre
șeli (cum a fost cazul Iul M. 
Sandu), torgulescu a fost un fi
gurant. Moraru se pare că și-a 
atins telul de a reveni ta lotul 
repr-'-entativ și... nu se mal e- 
moară cu firea să facă acele

CAMPIONII, 
ÎN REFLUX

Universitatea Craiova se 
prezintă la „sprintul" de 
sezon cu argumentul... 
titlului de campioană, cu 
„blocul" de internaționali 
care au învins Anglia, cu 
avantajul omogenității va
lorice. Acestea țin însă, 
oarecum, de domeniul teo
reticului, pentru că — 
practic — cum ne-au ară
tat jocurile sale cu F.C.M. 
Brașov și S. C. Bacău, e- 
chipa craioveană parcurge 
o etapă dificilă, rând 
mental ei fiind CU MULT 
SUB CEEA CE SE AȘ
TEAPTĂ ȘI SE CERE, pe 
bună dreptate. de la ea. 
La Bacău, se poate spune 
că apărarea — în primul 
rînd Ștefănescu și ȚÎIihoi 
— și-a făcut datoria, deși 
Ungureanu e departe de 
forma și randamentul care 
l-au impus atenției. Se 
pare că Universitatea su
feră cel mai mult, intr-un 
compartiment unde altă 
dată se afla cheia succe
selor sale — mijlocașii. 
Echipa acuză aici trei im
portante elemente : indis
ponibilitatea lui Beldea
nu ; capriciile, dublate 
de scăderile evidente, ale 
Iui Bălăci ; randamentul 
tot mai șters ai tinărului 
Țicleanu (la Bacău, aproa
pe că nu s-a văzut pe te
ren). Iar atacul ? Acest 
atac, în care Irimescu și 
Cîrțu nu aveau cîndva loc, 
a uitat să mai șuteze la 
poartă (5 șuturi în ultime
le două jocuri) și trăiește 
din rarele „explozii" ale 
lui Crișan și din travaliul 
lui Geolgău (duminică, 
modest în prima repriză, 
laborios după pauză), în 
timp ce Cămătaru traver
sează și el o perioadă 
grea, cauzată de o stare 
de uzură și. după cum am 
auzit, și de boală. Dumi
nică. atacul „a intrat în 
joc" abia după pauză, o- 
dată cu folosirea lui Iri
mescu (mai incisiv, auto
rul a 3 șuturi din cele 5) 
și Cîrțu. Universitatea mai 
are de jucat patru meciuri 
de campionat în acest se
zon și. ca să le treacă cu 
bine, trebuie să redevină 
cel puțin echipa din me
ciul cu Internazionale. de 
la Milano, după care a în
ceput curba ei descenden
tă. Antrenorii și medicul 
au cuvîntul principal în a- 
ceastă privință. Ei trebuie 
să închidă „supapele" pe 
unde s-au scurs multe din 
rezervele echipei, să facă 
tot posibilul pentru remon
tarea stării de oboseală, 
cauzată de un sezon în
cărcat. și să-i redea Uni
versității pofta de victorie 
pe care a avut-o de atî- 
tea ori.

Constantin ALEXE

meciuri mari; el greșind, dumi
nică, decisiv, la primul gol, ră- 
minînd pe linia porții la o cen
trare care-i trecuse „pe la nas*!— 
în locul colaborării de altădată, 
care dădea forță echipei, au a- 
părut mici animozități, care sub
minează forța morală a acestei 
formații cu mari posibilități. A 
venit timpul ca la Sportul stu
dențesc să se dea semnalul deș
teptării !

...Un cuvînt despre F.C.M. Ga
lați, care reușește pentru a doua 
oară consecutiv scorul etapei '. 
Echipa. în pofida situației sale 
în clasament, crede in șansa sa, 
în frunte cu jucătorul-antrenor 
Ion Constantinescu. E, acum, e 
nouă stare de spirit, fiecare vrea 
să ioace. fiecare se dăruiește -ne- 
clului. Și a venit și acest A. Flo- 
ren. excelent coordonator. E lău
dabil că .,lan+erna“ n-a depus ar
mele. că Înotă pentru refacerea 
terenului prea ușor pierdui 1

Mitcea M. IONESCU



VIZITA PREȘEDINTELUI I INTERNAȚIONALE
NICOLAE CEAUȘESCU, internațional 

desfășurat 
scrimerea

lo-

ÎMPREUNA CU TOVARAȘA
ELENA CEAUȘESCU,

ÎN SUEDIA Șl DANEMARCA
(Urmare din pag. 1)

tovarășei Elena 
i-a fost inminată 

„Marea Cruce 
1W.

statornicite între țările și po
poarele noastre.

Regina Margareta a Il-a a în- 
mînat președintelui Nicolae 
Ceaușescu Ordinul „Elephantu- 
lui“, cea mai veche decorație 
daneză, expresie a profundei 
considerații față de șeful sta
tului român, precum și a prie
teniei dintre popoarele danez și 
român.

Totodată, 
Ceaușescu
înalta distincție 
a Drapelului Danemarcei'

Președintele Nicolae Ceaușescu , 
a înmînat reginei Margareta a 
Il-a Ordinul „Steaua Republicii 
Socialiste România" clasa I, în 
semn dc deosebită stimă, ca 
semnificativă mărturie a prie
teniei strînse dintre poporul ro
mân și poporul danez.

De asemenea, Alteței Sale 
Regale prințul Henrik i-a fost 
înminat Ordinul „23 August" 
clasa I.

După ceremonia schimbului 
de decorații, Maiestatea Sa re
gina Margareta a H-a și Alteța 
Sa Regală prințul Henrik au 
oferit un dejun în onoarea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

★
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu, în
soțiți de Maiestatea Sa regina 
Margareta a Il-a și prințul 
Henrik, au vizitat luni, după- 
amiază Muzeul de istorie na
țională de la 
borg.

Tovarășul 
și tovarășa 
sînt intimpinați și salutați, 
sosire, cu deosebită considerație 
de Paul Eller, directorul mu
zeului.

Tovarășei Elena Ceaușescu și 
Maiestății Sale regina Marga
reta a Il-a le-au fost oferite 
frumoase buchete de flori.

Directorul acestui vestit cen-

tru muzeal prezintă cîteva date 
privind castelul și exponatele 
pe care le găzduiește.

Distinșii _ "
splendidele săli și galerii 
castelului.

Intr-una din galerii se află 
expuse stemele oficiale alo unui 
mare număr de țări ai căror 
conducători au vizitat, de-a lun
gul anilor. Palatul Frederiks- 
borg. Aici își va găsi locul, de 
acum incolo, și stema Repu
blicii Socialiste România. Tot 
aici, conform tradiției, sînt ex
puse portretele marilor persona
lități care au primit înaltul or
din conferit 
României, 
Ceaușescu.

oaspeți parcurg 
ale

astăzi președintelui 
tovarășul Nicolae

*
Nicolae Ceaușescu, 

Republicii Socia-

castelul

Nicolae
Elena

Frederiks-

Ceaușescu
Ceaușescu

la

Tovarășul 
președintele 
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au primit, 
după-amiază, la Palatul 
deriksborg, pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Co
penhaga, împreună cu soțiile.

Aducînd omagiul lor șefului 
statului nostru, șefii misiunilor 
diplomatice au ținut să releve 
înalta apreciere de care se 
bucură în lume România, per
sonalitatea și activitatea pre
ședintelui ei închinată idealu
rilor nobile de pace, prietenie 
și colaborare între națiuni.

★
Prima zi a vizitei s-a înche

iat cu un dineu oferit în onoa
rea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovară
șei Elena Ceaușescu de Maies
tatea Sa regina Margareta a 
Il-a și Alteța Sa Regală prințul 
Henrik.

In timpul dineului, care a 
decurs intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, regina Margareta 
a Il-a și președintele Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
care au fost transmise in direct 
de fosturile daneze de radio și 
televiziune.

luni 
Fre

„ACUMULĂRILE BRITANICE11 ALE RUGBYȘTILOR TRICOLORI

ECATERINA STAHL, 
LOCUL 2 LA RUSE

CONCURSUL 
feminin de floretă 
la Ruse a revenit
Tusza (Ungaria), care a între
cut-o în finală pe sportiva 
româncă Ecaterina Stahl. Pe 
Jocul trei s-a clasat Nyul (Un
garia), iar locul patru a fost 
ocupat de Lakova (Bulgaria).

FLORIN GHEORGHIU 
LA BADEN

DUPĂ CONSUMAREA a zece 
runde, în turneul internațional 
de șah de la Baden (Austria) 
conduc marii maeștri sovietici 
Boris Spasski și Aleksandr Be- 
liavski, cu cite 7 p, urmați de 
Nuna (Anglia) — 67t P- Ma
rele maestru român Florin 
Gheorghiu, care în runda a 
10-a l-a învins pe olandezul

BERLIN, 10 (Agerpres). — Cu 
prilejul unei festivități desfășu
rate recent la Berlin, o serie de 
mari sportivi din R. D. Germană 
și-au luat adio de la activitatea 
competițională. Este vorba de 
atletele Rosemarie Ackerman, 
prima femeie din lume care a 
trecut ștacheta înălțată la 2,00 m, 
Ruth Fuchs, fosta deținătoare a 
recordului mondial la aruncarea

AU

fe-

Van der Wiel, se află pe 
cui opt, cu 5 p.

TURNEUL DE TENIS 
DE LA STUTTGART

TURNEUL internațional
minin de tenis de la Stuttgart 
s-a încheiat cu finala probei 
de dublu, în care cuplul Hana 
Mandlikova (Cehoslovacia) — 
Betty Stove (Olanda) a învins 
cu 6—4, 7—5 perechea ameri
cană Anne Smith — 
Jordan. în semifinale : 
Smith, Kathy Jordan — Virgi
nia Ruzici (România), Mima 
Jausovec (Iugoslavia) 7—6, 6—4; 
Hana Mandlikova, Betty Stove 
— Sharry Acker, Barbara Pot
ter (S.U.A.) 6—7, 6—4, 6—4.

HOCHEIȘTII JUNIORI 
LA „TURNEUL PRIETENIA"

LA ZVOLEN (Cehoslovacia) 
se dispută azi primele jocuri

Kathy 
Arme

din cadrul celei de a IX-a e- 
diții a „Turneului Prietenia'1 la 
hochei. Iau parte 7 selecționate 
naționale de juniori, țara gazdă 
fiind reprezentată de două e- 
chipe. Participantele au fost 
împărțite în două serii, forma
ția României evoluînd în seria 
B, alături de reprezentativele 
Uniunii Sovietice, R.D. Germa
ne și Cehoslovaciei B. Azi, ti
nerii jucători români întîlnesc 
echipa secundă a Cehoslova
ciei, mîine formația R. D. Ger
mane și joi selecționata Uniu
nii Sovietice.

• TELEX •
HALTERE O Cu prilejul unul 

concurs desfășurat la Frankfurt 
pe Oder (R.D.G.) * ’
laiev (U.R.S.S.) a stabilit 
record mondial la 
— stilul „aruncat*4,

Adam Saidu- 
un nou 
100 kg 
perfor- 
230 kg

suliței, și Johanna Klier-Shaller, 
fostă campioană olimpică la 
Jocurile de la Montreal în proba 
de 100 m garduri.

De asemenea, au abandopaț ac
tivitatea sportivă și înot; 
Andrea Pollack, 
cinci medalii de aur 
piadele de la Montreal și Mos
cova, șl campionul mondial de 
tir Harald Vollmar.

„—>nat 
,1 L__taroarea 
cîștigătoare a 

la Olim-

Alexandru, deși Marghescu, în 
progres simțitor, ar putea fi o 
altă alternativă. Celălalt mij
locaș. la grămadă, Chiricen- 
cu (improvizat pe post) a fost 
curajos, dar nu ne-a putut face 
sâ-1 uităm pe Paraschiv, 
cărui 
sperăm cu toții.

Linia
Stoica — Borș — Murariu (ul
timul s-a accidentat ușor la ge
nunchi, fără urmări), împacă 
pe toată lumea (dar ce facem 
cu Sandu Radulescu ?) ; i s-a 
făcut loc lui Borș prin trecerea 
lui Dumitru în linia a doua, a- 

? aluri de Caragea, acolo unde
• ?.;ăban și Ionescu par a fi ire

mediabil întrecuți. Linia I, Bu- 
can — Munteanu — Dinu (59 
de selecții ! 
oară căpitan de echipă), 
camdată 
zervele i 
dim la 
lecan.

Iată, 
după acest valoros joc 
lonia (33—0), generator 
timism, care însă nu trebuie și 
nu poate să conducă la conclu
zii definitive, deoarece o parti
dă cu echipa Franței (indife
rent de forma de moment a a- 
cesteia) are alte date 
decă întotdeauna do 
poziții.

DECLARAȚII DUPĂ
OVIDIU MARCU, secretar al 

F.R.R., conducătorul delegației : 
„Sîntem mulțumiți de prima re
priză, în care echipa noastră a 
arătat un. rugby de calitate. După 
pauză s-a jucat mai mult cu gîn- 
dul la... Franța, tricolorii mena- 
jîndu-se, ceea ce explică echili
brarea într-o oarecare măsură a 
partidei.

NATALE CADAMURO (Italia), 
arbitrul întîlnirii: „Arbitrez pentru 
prima dată la centru echipa Ro
mâniei, dar o cunosc mai de 
mult. A făcut o primă repriză în 
stilul marilor echipe,-în cea de-a 
doua mărginindu-se să controleze

recuperare
in a

grabnică

a treia, în formula

inamovibilă, 
sînt de valoare, 
Corneliu, dar și

pentru prima
deo- 

deși re
ne gîn- 
la Orte-

deci, cîteva reflecții 
cu Po- 
de op-

și se ju
ne alte

MECI

jocul cit a fost nevoie. Pachetul 
de înaintași mi se pare deosebit 
de puternic. L-aș remarca mai 
întîi pe Munteanu, prezent pe 
toate fazele. Puteți aștepta cu în
credere echipa Franței".

VALERIU IRIMESCU, antrenor 
federal: „Jocul cu Polonia a în
semnat o utilă verificare înaintea 
meciului cu Franța. Ceea ce mi 
se pare important este că în pri
ma repriză băieții noștri au răs
puns cerințelor jocului modern, 
în sensul că au fost prezenți atît 
în faza de atac, cît și în aceea 
de apărare în scopul de a cîștiga 
metru cu metru din terenul ad
vers, pentru a alunge in bu+.

l~

/răi

cat. 
.cu 

manța de 230,5 kg (v.r. _
aparținea compatriotului său Da
vid Rigert).

HANDBAL • - Competiția femi
nină „Cupa Polară“ s-a înche
iat în localitatea norvegiană Rau- 
foss cu victoria selecționatei 
R. D. Germane — 5 p, urmată 
de echipele Iugoslaviei — 5 p
(golaveraj inferior), Norvegiei și 
Suediei. în ultimul meci : R. D. 
Germană — Iugoslavia 13—13 
(6-10).

HOCHEI • în meci amical, se
lecționata Poloniei a întrecut pe 
teren propriu, cu 3—1 (0—0, 0—1, 
3—0), echipa R. D. Germane.

POLO • La Rijeka (Iugoslavia) 
s-au încheiat întrecerile uncia 
dintre grupele semifinale ale 
„Cupei cupelor". Clasate pc pri
mele două locuri, formațiile 
Ț.S.K.A.V.M.F. Moscova și Pri- 
morje Rijeka s-au calificat pen
tru turneul final. Rezultate înre
gistrate în ultima zi: Ț.S.K.A.V.M.F 
Moscova — Primorje Rijeka 12—9; 
WUrzburg — Scaldis (Belgia) 9—0.

TENIS • Cunoscuta_ jucătoare 
australiană Evonne 
Cawley, cîștigătoarea 
diții a turneului de 
don, a anunțat că 
nu-șl va putea apăra 
rece în luna iunie 
devină pentru a doua 
• în finala 
neului de la Stockholm Borg l-a 
învins pe McEnroe cu 6—3, fi—4.

Sinaia cu 4647—4569 p d șl 
Rulmentul Brașov cu 5044—4768. 
în acest joc a fost interesant 
de urmărit duelul celor doi 
foști campioni mondiali, româ
nul Iosif Tismănar și iugosla
vul Nikola Dragas, cîștigat de 
Dragas cu 899—896 p d.
Gruia-coresp.).

din 
două

Rulmentul, 
disputat 

masculi- 
formație 

; Zagreb 
Carpați 
Brașov, 
cîștigat 
Carpați

Pe arena 
Brașov, s-au 
jocuri internaționale 
ne, între cunoscuta 
iugoslavă Medvesceak 
și divizionarele „A" 
Sinaia și Rulmentul 
în ambele partide au 
echipele românești :

Goolagong- 
ultimci e- 

la Wlmble- 
anul viitor 
titlul deoa- 
urmează să 
oară mamă, 

masculină a tur-

CUPELE EUROPENE INCA IN ACTUALITATE
Pînă la primăvară, echipele ca

lificate pentru sferturile de fi
nală ale C.C.E. și Cupei cupelor 
au intrat în pauză. Firește, în 
mintea multor iubitori ai balonu
lui rotund mai stăruie unele ca
lificări. în C.C.E. de exemplu, 
Esbjerg B. K. — Spar tac Mos
cova 2—0 (în tur 0—3) ; F. C. 
Liverpool — F. C. Aberdeen 4—0 
(în tur 1—0) și astfel formația 
lui Mc Dermott și Clemence a 
trecut fără dificultate de cam
pioana Scoției ; Internazionale Mi
lano n-a reușit decît un scor 
egal cu F. C. Nantes (1—1) după 
ce în prima manșă italienii cîș
tigaseră cu 2—1 în deplasare. în 
Cupa cupelor, Feyenoord a în
trecut doar cu 1—9 pe Hvidovre 
Copenhaga, dar cîștigase și în 
tur, în deplasare, cu 2—1. Dar 
iată formațiile calificate pentru 
sferturi. în C.C.E. : Spartak Mos
cova, Steaua Roșie Eelgrad, 
Bayern Munchen, Ț.S.K.A. So
fia, Internazionale, Banik Ostra
va, F. C. Liverpool, Real Madrid, 
în CUPA CUPELOR î ---- "-----
Diisseldorf, F. C. 
Jena, Dinamo Tbilisi, 
United, 
Benfica _ ,
Newport County (Țara Galilor). 
Tragerile la sorți ale meciurilor

K.
(in

Fortuna 
Carl Zeiss 
West Ham 

Feyenoord Rotterdam, 
Lisabona, Slavia Sofia,

face în ia-din „sferturi* se vor 
nuarie 1981.

In CUPA U.E.F.A., 
tlnuă încă în acest 
noiembrie și 10 decembrie) se cu
nosc meciurile din „optimi". Sub 
semnul unui echilibru pregnant 
se anunță a fi cele dintre 
Hamburger S. V. — St. Etienne, 
Ipswich — Lodz, Grasshoppers — 
Torino, Standard Liege — Dy
namo Dresda și V.f.B. Stuttgart 
— F. C. Koln. S. C. Lokeren 
(care a eliminat pe Dundee, gra-

★
IN PRELIMINARIILE C.M.

La Ciudad de Mexico, în meci 
pentru preliminariile C.M., se
lecționata Mexicului a învins cu 
5—1 (4—0) formația S.U.A. Go
lurile acestei partide, la care au 
asistat peste 80 000 de spectatori, 
au fost înscrise de Camacho (2), 
Sanchez, Mendizabal și Gonzales, 
respectiv Davis (din lovitură de 
la 11 m). în clasamentul grupei 
conduce Canada 4 p (3 jocuri).

FINAL PASIONANT IN CAM
PIONATUL DANEMARCEI

înaintea ultimei etape, în cam
pionatul Danemarcei conduce e- 
chipa K. B. Copenhaga, cu 39

care con-
an (la 26

★

ție golului marcat acum în depla
sare, 1—1, după 0—0 în retur) 
va întîlni pe Real Sail Sebas
tian, care eliminase pe Zbrojovka 
Brno cu 2—1 (în tur 1—1). Șl 
Dynamo Dresda s-a_calificat_di
ficil în meciul 
chede, datorită 
deplasare 1—1 
Grasshoppers a
Porto cu 3—0 
girilor) după ce în prima manșă 
portughezii cîștigaseră cu 2—0.

★ *. ■ 
puncte (golaveraj 58^-34), armată 
cu același număr de puncte (go
laveraj 55—35)
Naestved. Pe locul trei în clasa
ment se află echipa O. 
Odense 36 p.

în ultima etapă, Naestved 
întîlni pe teren propriu pe K. B. 
Copenhaga, într-o partidă ce va 
decide pe cîștigătoarea titlului.
JUNIORII ROMÂNI DIN NOU 

ÎNVINȘI ÎN R.D.G.
La Halberstadt, cel de-al doi

lea meci amical dintre echipele 
de juniori ale României și R. D. 
Germane s-a încheiat cu 5—0 
(2—0) în favoarea gazdelor, care 
cîștigaseră primul joc cu 3—2.

cu Twente Ens- 
golului marcat în
(în retur, 0—0). 
eliminat pe F. c.

(in urma prelun-

de formația

B.

va

VOCAȚIA JOCULUI LA DANEZI
Cînd traversezi Baltica, intr-un zbor scurt de 

o ora, aeronava coboarâ lin și, prin hublou, 
îți lasâ impresia, șocanta pentru o clipa, câ 
trenul de aterizare va spinteca apa ușor încre
țită de vînt. Simplă iluzie, un joc optic pe ca- 
re-l oferă aeroportul Kastrup. De fapt, am a- 
juns la Copenhaga, capitala Danemarcei.

Prezența apei, în acest prim contact cu solul 
o țară care e 

(lutlanda) și 
spune aici ci 
la o depărtare 
mării, fie ea 
mirare că în 

de coastă tră-

danez, nu e întîmplătocre la 
formată d intr-o mare peninsulă 
din vreo 500 de insule I Se și 
nici un punct al țării nu se află 
maî mare de o oră de țărmul 
Nordică sau Baltică. E oare de 
limitele a peste 7 000 km de linii ... _____ _
iește o națiune maritimă, cu toate trăsăturile ei 
de bărbăție șî vînjoșenie, cu dor de ducă și 
simțul măsurat al vieții ?

Pilaștrii acestei națiuni — pentru care naviga
ția este o necesitate — sînt vikingii curajoși, 
cercetători de târîmuri transoceanice, și Vitus 
Bering, descoperitor al strîmtorii (care-i poartă 
numele) dintre Asia și America, flota de pescuit 
care face naveta pînă în nordul Atlanticului 
sau pînă la laponii de pe calota de gheață a 
Groenlandei, șî desigur simbolica ,,mică sirenă" 
a genialului povestitor Hans-Christian Andersen 
(turnată în bronz, în 1913,' de sculptorul Edward 
Eriksen), acolo în estuarul din capul „esplana-

dei", dincolo de alt 
raua regală" (datînd 
presionantă, exclusiv 
măcar I Dar ar fi oare complet acest tablou na
val al Danemarcei fără eroul ei pe apă, cvadru
plul campion olimpic de yachting Poul Elvstrom, 
fostul zidar, devenit de 11 ori campion al lumii 
pe diferite tipuri de am ba rea ții (ultima oară pe 
un ,,soling", în 1974) ? Sau fără precursorul Ivi 
Vasile Dîba în palmanese, caiacistul Erik Han
sen, posesorul a 15 medal'i-i olimpice (4—8—3) ?

Dar am tot întîrziat pe maluri (ceea ce mi-i 
de mirare cînd capitala însăși se numește Ko- 
benhavn, adică ,,portul neguțătorilor") și n-am 
apucat încă s5 Jntrăm în oraș. Un oraș acapa
rat îndeobște de turiști, un oraș vesel fără să 
pară sau tocmai care ține să aducă o undă de 
seninătate într-un ținut nordic aspru.

Peisajul urban e marcat de cîteva clădiri im
pozante, de la primăria din centru (cu tumul 
de 113 m) pînă la ansamblul romboidal dl ce
lor 4 palate baroce care formează reședința re
gală Amalienborg. Pentru a ajunge de la una 
la alta, străbați calea sinuoasă, îngustă, pore
clită „Stroget", probabil cea mai lungă arteră 
pietonală europeană, un fel de Lipscani hiperbo- 
lizat, cu vitrine elegante în care strălucesc pro
dusele tipic doneze, dîn lemn sau Hînă, porțelan 
sau blănuri. Cu privirea mereu în galantare.

vestigiu maritim : ,,maca
ci in sec. 18), clădire im- 

din lemn, fărU vreun cui

riști să treci nepăsător pe Ungă „coloana suflă
torilor în trîmbițe" subțiri și curbate (numele 
„lur"), din care te aștepți să iasă sunetele as
cuțite ale unei nostalgice chemări la joc, la un 
fel de horă locală, ca a noastră, populară.

Centrul orașului e punctat cu locuri de agre
ment (de la circul Bonneweis la muzeul figurilor 
de ceară al lui Louis Tussaud), dar neuitată, 
pentru orice vizitato-r, va rămîne împărăția de 
basm, un fel de Disneyland, numită aici Tivoli, 
un parc de distracții vechi de u>n secol și ju
mătate, dar mereu reînnoit cu noi mijloace de 
amuzament, de la teatrul de păpuși pînă la 
sala de concerte simfonice, de la estrada în 
aer liber „Plaener", pînă la scena unică de 
„commedia dell’ arte", fără a mai vorbi de su
medenia de chioșcuri și restaurante care încon
jură un lac semănînd cu Cișmigiul, fără a mai 
pomeni de impresia de Las Vegas pe care ți-o 
lasă nesfîrșitele săli de jocuri mecanice, standu
rile de tir, vîrtejurile în carusel. Și înainte de 
toate, stolurile de copii bălai, frumoși și curați, 
zburdînd pe alei, tot așa cum îi poți întîlni și 
pe locuri virane ale orașului, meșterind, cu ima
ginație, în jurul unor utilaje sau vehicule 
zafectate, valorificînd o educație practică, 
mita o dată cu primele, jucării ingenioase 
plastic.

Dar inima ne îndeamnă să ne întoarcem 
sport. Și nu putem încheia mai bine aceste 
semnări fugare de la Copenhaga decît călăto
rind spre suburbia Brondby, unde se alfă minu
năția de „casă a sportului" (în daneză „Idrat- 
tens Hus"), un îndrăzneț proiect arhitectonic, 
numai în felii de beton și lemn, cuprinzînd săli 
de reuniune, camere de lucru, săli de jocuri și 
în jur un mare număr de terenuri de sport în 
aer liber. Totul în imediata vecinătate a Pala
tului sportului ..Biondby" care a văzut între pe
reții săi. Ic mari competiții continentale șl mondiale, 
și gimnastele românce, și handbal'iști români.....

Ho târît lucru, danezii au vocația jocului.

Victor BANCIULESCU
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