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Marți U noiembrie, cea de-a 
doua zi a vizitei de stat pe 
care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o efectuează in Da
nemarca a început prin întîl- 
nirea cu colectivul Laboratoru
lui Național de la Risoe, situat 
pe malul fiordului Roskilde, 
în apropiere de orașul cu a- 
celași nume.

Adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, spunîndu-le 
bun venit, în limba română, 
directorul Laboratorului Națio
nal de la Risoe, dr. Niels W. 
Holm, cere permisiunea să pre
zinte modul de organizare a 
acestui mare și vestit cențru 
de cercetări preocupările oa
menilor de știință de aid

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
sint invitați să cunoască unul 
din reactoarele de cercetări 
unde primesc explicații asupra 
folosirii acestuia din partea șe
fului de departament, H. Floto.

După un tur cu 
consacrat cunoașterii 
zării șl amplasării pe teren 
diferitelor sectoare de * 
tate ale Laboratorului 
nai, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu sint Invitați

mașinile, 
organi-

activi- 
Națlo- 

Nicolae 
Elena 

____v___  _________ să cu
noască departamentul de fizică 
nucleară.

♦
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
s-au reîntilnit, marți, cu Ma
iestatea Sa regina Margareta 
a Ii-a și Alteța Sa Regală, prin
țul Henrik, in cadrul unui de
jun intim.

Dejunul s-a 
ambianță de 
stimă.

desfășurat intr-o 
cordialitate și

★
Republicii So- 

România, tovarășul 
Ceaușescu, Împreună

Președintele 
cialiste 
Nicolae 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
a fost marți după-amiază oas
pete al Parlamentului danez —• 
Folketing.

La intrarea impunătoarei clă
diri. președintele Folketingulul, 
Knud Borge Andersen, intîm- 
pină pe înalții oaspeți rom&nl 
urîndu-le un călduros „Bun 
sosit !".

In Salonul Latingssalcn mem
brii parlamentului sînt reuniți 
In așteptarea șefului statului 
român. Președintele parlamen
tului, K. B. Andersen, prezintă 
inalților oaspeți pe parlamenta
rii danezi. Kind pe rlnd, au 
venit să salute cu deosebită 
stimă șl cordialitate pe preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și pe 
tovarășa Elena Ceaușescu pre
ședinții partidelor politice re
prezentate in parlament, nume
roși alți deputați care și-au ex

primat convingerea că vizita 
șefului statului român va con
tribui Ia dezvoltarea bunei co
laborări dintre Danemarca și 
România, deschizînd largi 
perspective extinderii și adin- 
ciril ei pe multiple planuri. 
Totodată, ei au relevat senti
mentele de admirație cu care 
este privită activitatea preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu pe 
arena internațională, aprecie
rea de care se bucură iniția
tivele sale, politica externă a 
României.

In numele 
președintele 1 
rostit o cuvîntare 
adresat 
Ceaușescu 
Ceaușescu

A luat 
Republicii 
tovarășul

Cuvîntarea 
român a fost urmărită cu in
teres și satisfacție, fiind subli
niată cu vii aplauze de cei pre- 
zențL

Intilnirea a decurs intr-o at
mosferă caldă, prietenească, 
ilustrînd prin Întreaga ei des
fășurare bunele raporturi ro- 
mâno-daneze, aprecierea și 
respectul de care se bucură 
România și președintele Nicolae 
Ceaușescu, luptător neobosit 
pentru pace, colaborare și În
țelegere intre popoare.

★
Marți, 11 noiembrie, au în

ceput la Copenhaga convorbi
rile oficiale între președintele 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Danemarcei. Anker 
Joergensen.

Primul ministru danez a a- 
dresat președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un călduros salut 
de bun venit și a exprimat con
vingerea că vizita se va în
scrie ca un moment important 
in întărirea prieteniei și cola
borării româno-daneze.

La rîndul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a exprimat 
satisfacția pentru vizita pe care 
o face in Danemarca și a adre
sat un salut cordial guvernului 
și poporului danez prieten.

In cadrul convorbirilor, a 
fost relevat cursul pozitiv al 
raporturilor de prietenie și co
laborare dintre România și Da
nemarca, subllniindu-se că 
există posibilități ca ele să cu
noască dimensiuni și mai largi.

A fost manifestată convin
gerea că dezvoltarea colaborării 
și cooperării intre România și 
Danemarca este in folosul ce
lor două țări și popoare, al 
progresului și prosperității lor, 

și

■ parlamentului, 
Folketingulul a 

in care a 
tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 
urări de bun venit 

cuvintul președintele 
Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu. 

șefului statului

al cauzei păcii, cooperării 
Înțelegerii intre națiuni.

Convorbirile se desfășoară 
tr-o atmosferă de stimă și 
țelegere reciprocă.

in- 
în-

în ediția a ll-a a „DACIADEI“

LA „TIMPURI N0I“ ASOCIAȚIA Nil S-A MULȚUMIT
DESCHIDEREA

Strungarul Gheorghe Nicolae (stingă) lansează cu putere bila 
pe pista 'de popice de la „Timpuri Noi". In replică, lăcătușul 

mecanic Gheorghe Boroș...
fruntaș la „Mecanic șef". E zl 
de duminică, e „Daciadă", e 
tradiționala întrecere de popice 
dintre muncitorii de la între- 
treprinderea „Timpuri 
din Capitală. Bătrîna 
neagră,' martoră a atîtor partide 
disputate, mai păstrează ci
frele — scrise frumos cu cretă 
— din cursul săptămînii: re
zultatele obținute de tinerii și

înalt, 
Gheorghe 
putere bila pe pirtia lucioasă 
care duce spre „bețele" încre
menite, parcă, de spaimă. Lo
vitură năpraznică, in plin ! Ar
bitrul consemnează rezultatul, 
trecînd la „Prelucrări meca
nice" incă un „9“. Pe pista a- 
lăturată lansează — in replică 
— Gheorghe Boroș, lăcătuș

masiv, strungarul 
Nicolae aruncă cu

Noi" 
tablă

FESTIVĂ
mai vîrstnicii din secțiile tur
nătorie, montaj, forjă, sculărie 
etc.

Sigur, la timpul potrivit, și 
A.S. „Timpuri Noi“ a marcat 
deschiderea noii ediții a 
ciadei". Dar numai pentru 
puncta festiv evenimentul, 
marea 
malul sting al Dîmboviței in- 
trecerile din cadrul „Daciadei" 
avind o lăudabilă CONTINUI
TATE Duminică, spre exem
plu, și-au disputat intîietatea 
la popice muncitorii de la 
„Mecanic șef" și „Prelucrări 
mecanice". Sportivii celor două 
seefii sînt insă intr-o conti
nuă întrecere la diferite disci
pline incluse in campionatul 
asociației. Planificarea est» 
doar cadrul organizatoric. Dra
gostea, nevoia de mișcare sînt 
cele care asigură continuitatea. 
Gheorghe Nicolae, unul 
mai vechi și mai buni 
gări din întreprindere : 
fiecare bilă aruncată, 
devine — parcă — mai flexibil, 
mai oțelit. Capătă, vreau să

întreprindere de

„Dă
ri 

la 
pe

din cei 
strun- 
„După 
corpul

Vosile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)
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PENTRU HANDBALUL
NOSTRU FEMININ 

CAMPANIA LOS ANGELES
A ÎNCEPUT!

Săptămina trecută, noua re
prezentativă feminină de hand
bal a României, pregătită de 
antrenorii Eugen Bartha și Re
mus Drăgănescu, a debutat in 
sezonul internațional de iarnă. 
Participind la „Trofeul R. F< 
Germania", echipa noastră a 
realizat 4 victorii in tot atîtea 
meciuri, cucerind locul I și lă-

Deși Sala sporturilor din Trivale invită de 8 ani la performanță

PITEȘTIUL NU ARE NICI O DIVIZIONARĂ „A" 
LA VOLEI, HANDBAL Șl BASCHET!

Rezolvarea: eforturi conjugate ale forurilor sportive din întregul județ Argeș
Sala sporturilor din Pitești este un edificiu 

modern, polivalent, dat in folosință in luna 
aprilie 1973. După 8 ani Piteștiul nu are insă 
nici o echipă de Divizia „A" la vreun joc sportiv! 
După cum ne-am convins la fața locului, a- 
ceastă bază modernă nu este folosită, in totali
tate. in scopul pentru care a fost construită, nu 
fără mari eforturi materiale și morale, lată, pa 
scurt, constatările făcute, după o vizită la fața 
locului : 1) capabilă să găzduiască intilniri de 
campionat european, in sală se desfășoară, in 
absența unor formații valoroase, meciuri de 
baschet, handbal și volei din campionatele muni
cipal. județean șl Divizia „B“ (un singur caz); 2)

cele citeva antrenamente la care am asistai 
(printre ele : al handbalistelor de la Textilistul, 
al baschetbaliștilor de la A.S. Armata II și 
C.S.Ș. „Viitorul"), mai mult sau mai' puțin dez
organizate, nu au demonstrat existența 
conținut racordat cit de cit la cerințele 
performanțe; 3) uneori, echipele sint 
afară din sală, aici organizindu-se expoziții tem
porare de textile, spectacole cultural-artistice, de 
muzică populară ; 4) la 25 octombrie nu exista 
un program de funcționare a sălii, administrația 
așteptind incă 
șl cluburilor.

sînd o bună im
presie spectatorilor 
și specialiștilor 
prezenți la Între
cere.

Revenită luni 
seara acasă, echi
pa s-a deplasat di
rect la Rm. Vilcea, 
pentru a pregăti 
startul într-una 
din cele mal mari 
competiții ale se
zonului, cea de a 
XX-a ediție a 
Carpați" (18—23 
cu participarea 
tivelor Uniunii Sovietice, R. D. 
Germane. Ungariei, Danemar
cei, României A și României 
tineret).

Conducătorul delegației, prof. 
LUCIAN GRIGORESCU, se
cretar responsabil al F. R. H., 
ne-a Împărtășit impresiile sale 
pe marginea turneului.

— Competiția desfășurată in 
R. F. Germania a însemnat o

In aefiune, Maria Igorov. Băimăreanca este 
și astăzi una dintre echipierele de bază ale 

naționalei noastre
„Trofeului 
noiembrie, 

reprezenta-

primă verificare a echipei cu 
care ne-am propus să ne cla
săm pe primele două locuri la 
campionatul mondial, grupa va
lorică B, din Danemarca (29 no
iembrie — 7 decembrie 1981) 
și să obținem unul din primele 
locuri la C. M. — grupa valori
că A — din Ungaria (1982), ast-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

unui 
marii 

scoase

propuneri din partea asociațiilor

Vineri și duminică, la Brăila și Galafi

DUBLA iNTÎLNIRE DINTRE ECHIPELE
DE BOX (juniori) ALE ROMÂNIEI Șl R. 0. GERMANE

Cind am încercat să analizăm 
cauzele neputinței mișcării 
sportive argeșene de a avea 
reprezentante în primul eșa
lon al țării la jocuri sportive, 
instructorul de handbal I. Ro
taru, de la Textilistul, ne-a spus: 
„N-am reușit să promovăm, 
pentru că n-am avut posibili
tatea să aducem jucătoare bu
ne din alte părți !“ Răspuns 
de-a dreptul stupefiant. DE CE

PITEȘTENIINU-ȘI CRESC
ÎNȘIȘI ELEMENTELE DE VA
LOARE la care jinduiesc, in- 
trezărlndu-le peste drum, la 
Tirgoviște sau la Rîmnicu VII- 
cea, orașe mai mici decît al 
lor ? Și am pornit pe traseul 
care ni s-a părut cel mai nor
mai : sportul școlar și în spe
cial clubul sportiv școlar „Vi
itorul". pentru a ajunge la C.S. 
Universitar șl cluburile și aso-

ciațiile sindicale, drumul care 
ar fi trebuit adică să însemne 
calea de formare și afirmare 
a performanței piteștene.

Din necesități de demonstra
ție, vom începe cu sfîrșitul. în 
direcția jocurilor sportive, 
PROBLEMA CREȘTERII JU-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Sezonul competițional al bo
xerilor juniori români se încheie 
zilele acestea cu două confrun
tări, apreciate ca dificile, în 
compania formației similare a 
R. D. Germane. Cele două în- 
tîlnlri sînt programate, vineri 
și duminică, în două centre 
pugilistice cu veche tradiție, la 
Brăila și Galați

Colectivul de antrenori a se
lecționat următorul lot, din care 
vor fi alcătuite cele două er

chipe reprezentative : I. Tă- 
nasă și F. Eva (semimuscă), 
C. Stancu și P. Drogeanu 
(muscă), I. Matei (cocoș), T. 
Fișie și M. Gruescu (pană), L 
Stan (semiușoară), FI. Țîreom- 
nicu (ușoară), Gh. Encuna, N. 
Vinătoru (semimijlocle), M. 
Valentin (mijlocie mică), F. 
Pamfil (mijlocie), M Vasi- 
lache (semigrea) șl P, Golum- 
beanu (grea).



ÎNTRECERILE DACIADEI w

• PE STADIONUL VOINȚA, 
unde se desfășoară curent e bo
gată activitate de masă, a avut 
loc deschiderea ediției a n-a a 
„Daciadei". Au avut loc nume
roase Întreceri. Mai întîi la po
pice (200 de participanțl), pe 
primele locuri situindu-se la bă
ieți Cornel Dragomir (Automeca- 
nlca), Dan Scurtu („Casa de 
mode"), Vasile Marinei („Arta 
Încălțămintei"), iar la fete — 
Adriana Dumitru (Coop. .(Muncă 
și artă"), Maria Banu („Higiena"), 
Valeria Pricop (coop. „Drum 
nou"). La cros au participat 
peste 100 de concurenți de la clu
bul Metalul București, Voința șl 
Școala generală nr. 190 din Capi
tală. Pe primele locuri : Cornelia 
Jianu (Șc. gen. 190), Ioana Lin- 
țoiu (Metalul București) șl Ion 
Florina (Voința București).
D. MORARU-SLIVNA — COresp.

e LA BAIA MARE, la startul 
In cea de-a doua ediție a „Da
ciadei" au luat parte peste 800 
de sportivi de la cluburile și aso
ciațiile sportive școlare și sindi
cale, din oraș și din județ.

La ..Crosul tineretului". care a

TIMPURI NOI“»»
(Urmare din pag. I) _____________ a-------------------- 

spun, rezistență, capacitatea de 
a munci, de a da performanță 
și în următoarea săptămînă de 
lucru"

La ..Timpuri Noi" continui
tate înseamnă și excursii săp- 
tămînale. selecții pentru înti
nerirea secțiilor de box, fotbal, 
volei ș.a. La turnătorie, bună
oară. permanență în activita
tea sportivă înseamnă meciuri 
de fotbal, tenis de masă, șah, 
întrecerea avind in frunte pe 
șeful acestei secții, ing. Alfred 
Kroner, pe Marian Vîlcu (șa- 
motor), Ion Dinu, (turnător for
mator), ing. Ion Constantin, 
Savin Bușcă, muncitor specia
list in turnătorie, și președin
tele acestei asociații' sportive.

PITEȘTIUL NU ANE NICI 0 DIVIZIONARĂ „A" LA VOLEI, HANDBAL Șl BASCHET!
(Urmare din pag l)

îl contrazice...
nu are baze sportive 
— ne oferea drept 
aceleiași penurii de

Lucrurile 
exacte, 
există 

sporturilor, 
C.S.Ș. „Vi- 
Acest „nu
de pildă, 
în cînd,

NIORILOR PROPRII APARE 
LA PITEȘTI CA APROAPE 
INEXISTENTĂ ! Performerii 
care ies pe porțile C.S.Ș. „Vi
itorul" nu au o valoare ridi
cată. Ca dovadă, rarele și 
scurtele incursiuni făcute în 
Diviziile „B“, de-a lungul ulti
milor 8 ani. de către echipele 
la care au fost, ulterior, legi
timați (C.S.U., C.S.M., Dacia, 
Textilistul, Argeșana), dar și 
imposibilitatea de a sparge, 
măcar o dată, plafonul vreunei 
Divizii naționale „A". Iuiiu Ni- 
eolescu, directorul C.S.Ș. „Vi
itorul". nu era de acord cu a- 
ceastă afirmație, dar faptul 
că înseși echipele clubului șco
lar nu pot participa, din ace
eași lipsă de valoare, la Divi
ziile naționale ale juniorilor și 
școlarilor

„C.S.Ș. 
proprii !“ 
explicație 
valori sportive, profesorul de 
baschet N. Șnfariu 
sînt numai în parte 
dacă ne gîndim că mai 
șL. aceeași Sală a 
la care are acces și 
ftorul" Numai că... 
mai că..." privește, 
taotul că, din cînd 
echipele nu se pot antrena din 
cauza expozițiilor temporare de 
stofe de la „Argeșana" sau că 
(cităm din caietul antrenoarei 
de tenis de masă Doina Badi) : 
28 I 1980: Spectacol artistic 
„La Fîntîna Dorului" ; 10 II 
1980 — Muzică ușoară cu for
mația Sily din R.D.G. ; 11 IV 
1980 — Spectacol muzicai-artis- 
tic ; 27 IV 1980 — „Aripile vîn- 
tuiui" etc. etc. Sala sporturilor 
mai prezintă și o altă... mare 
hibă : „Nu are decît două co
șuri de baschet, așa că nu pu
tem exersa în bune condiții 
aruncările Ia coș cu toți co
piii !“ Așa se face că dilema 
Piteștiului sportiv este răspun
sul la întrebarea: „Cinele pune 
pitesteniior vreo 4 panouri 
portative in sala proprie ?" Să 
fie, oare, acest efort prea mare 
pentru un județ de forța Ar
geșului ? Ne îndoim, de vreme 
ce acel inimos dascăl de țară, 
Acațiu Fejer a reușit să plan
teze de unui singur vreo 
coșuri în curtea școlii din 
muna Micfalău !

„C.S.Ș. „Viitorul" nu 
baze sportive proprii !“ 
tr-adevăr, într-o oarecare__
sură, așa stau lucrurile. Totuși, 
problema nu este de nerezol- 
vat Puțină inițiativă, 
bătaie de cap și, ca 
Inspectoratul școlar 
a dat anul acesta o 
prin care toate școlile 
gația ca, in limita 
disponibil, să-și pună 
rile 

10
co-

are 
în- 

mă-

puțină 
dovadă, 

județean 
circulară 
au obli- 
timpului 
terenu- 

majoritatea excelente ! 
la dispoziția C.S.Ș. Efi

cient și simplu ! Să nu uităm 
insă că în cei 8 ani de exis-

avut loc în centrul orașului, au 
luat parte peste 325 de competi
tori. S-au evidențiat elevii C.S.Ș. 
Baia Mare, care au obținut mai 
multe locuri fruntașe prin : 
Gheorghe Tomoioagă (juniori n)> 
Ileana Catul și Emil Ciobotean 
(juniori IU). La copii — Came
lia Silaghi și Florin Chifa. Pe 
primul loc la copii I — Cristina 
Mesaroș și Călin Andreicuț.

în sala „Dacia" a avut loc o 
competiție de handbal (m4-f).Au 
participat formațiile Unirea Seini, 
Textila Tg. Lăpuș, I.M.M.U.M. și 
C.S.S. Minerul Baia Mare (la bă
ieți), Tricotextil Sigjietu Marma
ției, Confecții, *
Textila și C.S.S. 2 
fete. La băieți a 
Minerul B. Mare, 
Tricotextil Sighetu

în sălile de sport din B. Mare 
s-au mai defășurat întreceri de 
volei, popice, tenis de masă, șah. 
La karting au participat tineri 
concurenți din 5 județe (Bistrița- 
Năsăud, Cluj, Satu Mare, Sălaj 
și Maramureș) și 15 organizații 
pionierești. (V. SASARANU — 
coresp.).

Constructorul, 
B. Blare — la 
cîștigat C.S.Ș. 
Iar la fete —
Marmației.

(50Peste aproximativ o lună 
de ani, dintre care 31 numai 
in secția turnătorie), meșterul 
Savin Bușcă va ieși la pensie: 
„Nici nu mă gîndesc să stau 
acasă 1 Voi continua să spri
jin, să contribui mai mult — 
timp liber, berechet ! — la 
dezvoltarea asociației noastre 
sportive".

S-au făcut, anul trecut, cî
teva sănii din materiale refo- 
losibile. Se continuă acum cu 
alte 12 — un fier aruncat, pu
țin îndoit la roșu — pentru 
viitoarele excursii din cadrul 
„Daciadei" de iarnă. S-au cum
părat încă 6 perechi de schiuri, 
se pregătește și viitorul pati
noar natural din Calea Du- 
dești — se continuă o frumoa
să tradiție sportivă I 

n
tență a Sălii sporturilor, per
formeri piteșteni care s-o fo
losească așa cum trebuie, n-au 
prea existat... Dar, mai bine 
mai tîrziu.

C.S.Ș .„Viitorul" o gazdă vitregă 
pentru Jocurile sportive
Acestea ar fi cauzele „ex

terne" ale stagnării producției 
de juniori valoroși ia C.S.Ș. 
„Viitorul". Mai sînt insă și al
tele „interne". Ne-a mirat, de 
pildă, că o seamă de profe
sori, in majoritate — ați ghi
cit 1 — cu specializarea bas
chet, volei sau handbal, care 
au lucrat o vreme cu unele 
rezultate bune, au rupt, pe 
rfnd, „colaborarea" cu C.S.Ș. 
Profesorul Delcoescu a fost u- 
nul dintre ei. De ce 7 Cei mai 
multi au acuzat imposibilitatea 
de a lutra sub conducerea di
rectorului Iuiiu Nicolescu, care 
„nn are deloc la suflet jocu
rile". Chiar discuția purtată de 
reporter cu dînsul a debutat 
cu o afirmație bizară : „N-am 
fost, încă de la înființarea Șco
lii sportive, de acord să pri
mesc... «cadavrul» jocurilor" 
(7 1 ?)• într-adevăr, specialită
țile profesorului Nicolescu sînt 
atletica grea și unele sporturi 
individuale, iar rezultatele bune 
și foarte bune obținute la ni
vel național de luptători, bo
xeri, halterofili și judoka o 
confirmă. Așa se face că, din
tre cele 12 secții care alcătuiesc 
această unitate supradimensio
nată, jocurile au fost sacrifi
cate. De aici, fluctuația de ca
dre (e adevărat că unii pro
fesori au plecat și din como
ditate la catedrele școlilor), de 
aici schimbări neavenite de 
accent și eforturi de la bas
chet feminin la cel masculin, 
de la handbal la volei, de Ia 
volei fete la volei băieți etc., 
de aici organizarea fără pers
pectivă a baschetului, care are 
două echipe bune de minl- 
baschet, dar n-are o formație 
pe măsură in Divizia națională 
a juniorilor și școlarilor.

Disensiuni care grevează.
In primul rlnd, propriul progres...

Nu e mai puțin adevărat că 
nici ultimele verigi ale lanțu
lui, în cadrul cărora ar fi fost 
de dorit să se finalizeze efor
turile de pe filiera performan
ței argeșene, CJS.U și asocia
țiile sindicale nu și-au jucat 
rodul. Echipa universitară de 
volei (8 ani în Divizia ,,B“) 
n-a fost sprijinită, deși poate 
că această disciplină ar fi 
putut deveni, cu vremea, port
drapelul jocurilor din Pitești. 
Pentru factorii sportivi de re
sort din Institutul de invăță- 
mint superior e insă mult mai 
lesne, probabil, să trăiască în 
nmbra unei secții de schi, cu

DOUA EXAMENE RESTANTE,
PROMOVATE DOAR... PE JUMĂTATE
Ultimele două competiții cu ca

racter republican din calendarul 
Federației române de turism-alpi- 
nism pe anul 1930 s-au desfășu
rat, vineri și sîmbătă, în pădurea 
Băneasa, de lingă Capitală : 
„Cupa F.R.T.A." — etapa de
noapte și „Cupa arbitrilor".

La „Cupa F.R.T.A." s-a plecat 
în ,,patrulă". Terenul desfundat 
în urma ploilor care nu i-au 
scutit pe concurenți nici în tim
pul alergării a făcut ca parcursul 
să fie greu, cerînd participanților 
un efort deosebit, iar puținele 
puncte de reper vizibile noaptea, 
cît și negura deasă le-au pus la 
încercare măiestria în căutarea, 
cu harta și busola, a punctelor 
de control. Cel mai bun s-a do
vedit echipajul ieșenilor (ion 
Crișan, Aurel Bulea, Tudor Gău- 
reanu și Carol Gergely), care a 
intrat în posesia trofeului.

Competiția a fost bine organi
zată, cu multă grijă dar, din 
păcate, la start n-au luat parte 
decît 5 echipaje (reprezentantele 
județelor Iași, Pratfova, Satu 
Mare, Timișoara și Buzău), că
rora li s-a adăugat șl o patrulă 
constituită ad-hoc, a bucureșteni- 
lor. Altfel spus, numărul parti
cipanților a fost cam... egal cu 
al organizatorilor, necesari la un 
concurs de asemenea anvergură.

— De ce atît de puțini partici
pau ți ? l-am întrebat pe tovară
șul Dumitru lancu, secretar 
Comisiei de competiții 
F.R.T.A.

— Probabil că i-au speriat 
cîteva zile de iarnă timpurie 
poate, n-au mai avut fondurile 
necesare. Ciudată mi se pare 
slaba participare a bucurcștenl- 
lor. în ce ne privește, am tras 
concluzia că e bine să organizăm 
această competiție mai devreme, 
de pildă în luna septembrie.

A doua zi, sîmbătă, s-a desfă
șurat „Cupa arbitrilor", ultima 
competiție pe anul 1980, o „în
trecere a organizatorilor", care

al 
a

cele 
sau.

i' ........ ........... >
seniori formați în altă parte, 
dar care aduc, în virtutea iner
ției. titluri republicane, în Ioc 
să pună umărul serios la trea
bă și să străbată, împreună cu 
sportivii, drumul deloc ușor și 
plin de responsabilități al unor 
promovări succesive spre Di
viziile „A". Formațiile sportive 
sindicale își macină forțele în 
concurențe mărunte... Disensiu
nile dintre asociațiile sportive 
Dacia și Textilistul n-au putut 
fi soluționate nici în urma dis
cuțiilor purtate cu înseși con
ducerile celor două întreprin
deri I

de la o 
la C.S.Ș.. 
asociațiile
bază ma- 
excelentă, 

35 000

★
O importantă doză de res

ponsabilitate pentru nereușitele 
activității jocurilor din Pitești 
revine C.J.E.F.S. Argeș. Acest 
organism nu a stabilit de la 
bun început, în funcție de rea
litățile orașului și județului, o 
linie clară de dezvoltare a bas
chetului, voleiului și handba
lului El a permis permanente 
schimbări de accent 
disciplină la Iglta, și 
și la C.S.U., și la 
sindicale.

La Pitești există o 
terială bună, o sală 
o populație școlară de 
de elevi, un institut de învă- 
țămînt superior și asociații care 
ar putea fi puternice, un mare 
număr de cadre de speciali
tate. Sînt asigurate deci toate 
premisele pentru afirmarea 
baschetului, handbalului și vo
leiului. Este o chestiune care 
nu trebuie să privească un a- 
nume departament, un anume 
organ cu atribuții, o anume 
unitate sportivă. PROBLEMA 
REPREZENTĂRII PITEȘTIU- 
LUI LA CEL MAI ÎNALT 
NIVEL ÎN SFERA JOCURILOR 
ESTE A ÎNTREGULUI ORAȘ, 
A ÎNTREGULUI JUDEȚ AR
GEȘ.

DUMINICĂ 16 NOIE^

1

In 
de 
tn 
de

CINCI AUTOTURISME LA O 
SINGURA TRAGERE 1

LOTO-PROIMOSPORT INFORMEAZĂ

bani, avem 
bogat, pe 
privința a- 
acest tot

rile Loto, puteți obține și 
succese asemănătoare. In acest 
sens, se reamintește că numai AS
TĂZI ȘI MIINE se mal pot pro
cura bilete cu numerele preferate 
pentru tragerea de vineri, 14 no
iembrie 1980.

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 12 noiembrie 1930, se 
televizează tn direct începînd de 
la ora 17,25.
CÂȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT -----
9 NOIEMBRIE

Categoria 1 : (13
variantă 25% —

.Dacia 1300“; ~ ‘

Fără a fi un caz fără prece
dent, tragerea obișnuită Loto din 
SI octombrie 1980 se Înscrie, to
tuși, In rlndul marilor succese. 
Este vorba despre cele CINCI 
AUTOTURISME „Dacia 1300", ob
ținute la categoria I, pe bilete 
achitate tn cotă de 25 la sută, de 
următorii participanțl : Gh. Do- 
brescu (Ploiești), Gh. Reslga 
(Lupeni), Dan Aurelian (corn. 
Botești, jud. Argeș), Gh. Gavri- 
lluc (com. Verești, jud. Suceava) 
și Gh. Mărculescu (București), tn 
acest fel la tragerile obișnuite Loto 
din luna precedentă s-au atribuit 
tn total NOUA AUTOTURISME 
„Dacia 1300", opt dintre ele fiind 
ctștigate pe bilete jucate In cotă 
de 25 la șută I Ținlnd seamă șl 
de mult mal numeroasele câști
guri substanțiale " 
un bilanț pe cit 
attt de edificator 
vantajelor oferite ____
mal popular sistem de joc. Par- 
ticiptnd cu regularitate la trage-

Și

la 
o-

dădea prilejul arbitrilor să în
cheie „defilarea" sportivilor din 
întreg anul competițlonal. La 
start s-au prezentat 26 de concu
renți, mai ales din țară. Organi
zatorii au introdus o probă ine
dită : arbitrii au primit schema 
de construire a traseului, cu un
ghiurile de marș, reperele, dis
tanțele și simbolurile posturilor, 
pe care le-au pus singuri pe 
harta de concurs.

— A fost o probă excelentă 
pentru calitatea dublă pe care 
am avut-o, de arbitru șl de con
curent, ne-a spus doctorul Nico
lae Stroescu, șeful secției chirur
gicale a spitalului județean Pra
hova. Propun să se găsească 
în viitor asemenea inovații.

Toate ar fi fost bune, dacă 
acest concurs rezervat elitei 
rientărli turistice ar fi venit mai 
muiți arbitri bucureștenl, mai 
ales că se aflau la doi pași de 
locul de desfășurare. Ne aștep
tam să-i vedem la start pe maeș
trii sportului Ioslf Eugen, Ma
riana Abrudan, pe binecunoscuții 
arbitri I. Săftulescu și V. Teodo- 
siu, pe C. Abăluță, M. ” 
nescu, I. -------- -•
Forfaitul 
justificat 
lor" am 
virstă de 63 de 
ba chiar și unul 
curînd 80 de ani

S-au încheiat, ______  , _____
două competiții ale orientării tu
ristice pe anul 1980. Din cauza 
slabei participări insă, cele două 
examene restanțe au fost promo
vate, după părerea noastră, doar... 
pe jumătate.

Sever NORAN

Crăciu- 
G&lăteanu și mulțl alții, 
lor este eu atît mai ne- 
cu cît la „Cupa arbitri- 
Intîlnit concurenți în 

a<nl (D. Mitroi), 
care va împlini 
(S. Mateescu).
așadar, ultimele

CEE5KSSS

HANDBALUL NOSTRU FEMININ
(Urmare din pag. 1)

fel incit să ne asigurăm cali
ficarea 
la Los 
mației, 
cauzate 
nereții 
ponente, unele dintre ele fiind 
chiar debutante în prima repre
zentativă a țării (Rodica Io- 
nașcu-Covaliuc, Elena Ciubota- 
ru, Maria Ionescu, Elena Leon- 
te ș.a.), a fost bună. Lotul este 
astăzi un colectiv închegat, o- 
mogen, în teren și în afara Iui. 
Se joacă bine în apărare, 
atenție, dar 
pretențiilor 
obiectivelor 
propus, iar

Ia Jocurile Olimpice de 
Angeles. Evoluția for- 
în ciuda unor absențe, 
de accidentări, și a ti- 
multora dintre com-

cu 
nu încă la nivelul 
pentru realizarea 
pe care ni le-am 
atacul desfășoară 

un joc combinativ, eficient pe 
semicerc și, uneori, și în linia 
de la 9 m.

— Am Impresia că manifes
tați unele rezerve...
ECHIPA MASCULINĂ A

IN ELVEȚIA
Selecționata masculină a ță

rii noastre, de pregătirea căre
ia se ocupă antrenorii Nicolae 
Nedef și Lascăr Pană, pleacă 
mîine în Elveția pentru a sus
ține vineri, la Herisau, și sîm- 
bătă, la Aarau, două întîlniri 
cu reprezentativa „țării cantoa
nelor". Fac deplasarea : Nico
lae Munteanu, Claudia Ionescu 
— portari, Alex. Folker, Olim
piu Flangea, Iosîf Boroș, Mări
cel Voinea, Vasile Stingă, Ște-

NOUTĂȚI DIN CUPELE EUROPENE

românesc în 
se află în fe- 

optimi. Campi- 
a României, 

căzut de acord 
sa Ruch Chor-

In afara lui H. C. Minaur 
(calificată în sferturile de finale 
ale Cupei cupelor fără joc, e- 
chipa daneză Helsingor I. F. 
fiind eliminată deoarece a pur
tat reclame pe tricouri în jocul 
anterior) celelalte reprezentante 
ale handbalului 
cupele europene 
bra startului în 
oana feminină 
Știința Bacău, a 
cu partenera 
zow (Polonia) să dispute me
ciurile din Cupa campionilor 
europeni la 3 decembrie Ia Ba
cău și la 14 decembrie la Chor-

DIN 
1980 
rezultate) 

autoturism 
„uaua luuu , Categoria a 2-a : 
(12 rezultate) 26,75 variante a 
8.966 lei ; Categoria a 3-a: (11 
rezultate) 606,75 variante a 593 
lei. REPORT CATEGORIA 1 : 
129.866 lei. Autoturismul „Dâ- 
cia 1300“ de la categoria 1, ju
cat pe o variantă 25%, a fost 
obținut de . SIMION GHEOR- 
GHE din București.

După turul I si campionatului ma

IN fRUNTL TOT STEAUA

titlului de 
Despre a- 
pot spune, 

bune. Can- 
la primul

Etapele disputate pînă acum 
în cadrul campionatului națio
nal de baschet masculin au sta
bilit, după trei turnee ale pri
mului tur, ierarhiile acestui e- 
șalon. Adică, cele două grupe 
valorice care-și vor 
întrecerile, dar fiecare 
țel. Astfel, primele 6 
Steaua, Dinamo, 
Rapid, C.S.U. Brașov 
Constanța vor continua cursa 
pentru cucerirea 
campioană a țării, 
ceste 6 formații se 
în general, lucruri 
didatele principale 
loc rămîn, ca dealtfel mereu în 
ultimele două decenii, Steaua 
și Dinamo. Prima confruntare 
dintre aceste echipe, în ac
tualul campionat, s-a încheiat 
cu succesul meritat al steliști- 
lor, dujiă o dispută în care di- 
namoviștii au fost departe de 
valoarea lor recunoscută. An
trenorii M. Nedef și Al. Fodor 
au îmbinat mai bine elanul u- 
nor jOcători tineri cu experien
ța celorlalți. Ermurache s-a 
încadrat perfect în echipa de 
bază. Netolitzchi îl suplinește 
bine pe Pîrșu, iar V. Ion, Bră- 
nișteanu și Căpușan sînt în 
imediata apropiere a lui Cer- 
nat, Oczelak, Opșitaru, Zdren- 
ghea, puțind oricînd să-i înlo
cuiască cu succes.

Și Dinamo are un lot întine-

continua 
cu alt 
clasate : 
I.C.E.D., 

și Farul

— Nivelul actual al echipei 
noastre nu este încă cel pe 
care-1 dorim. Jucătoarele sini 
tinere, dealtfel reprezentativa 
noastră este de perspectivă, și 
au datoria să muncească mult 
mai mult, să parcurgă un pro
gram mai dens de instruire in
dividuală, să se antreneze — 
mai ales la cluburi — cu asi
duitate.

— Urmează „Trofeul Car- 
pați". Ce va reprezenta el pen
tru naționala României ?

— Prilej de verificare 
compania celor mai puternice 
echipe din lume. în același 
timp, echipa de tineret, care 
are obligația să ofere nu numai 
rezerve ci și titulare primei e- 
chipe, ne va da măsura talentu
lui, valorii și pregătirii compo
nentelor sale. Campania pentru 
Los Angeles a început. Trebuie 
să facem totul pentru ca ea 
să însemne un succes al hand
balului românesc.

ROMÂNIEI PLEACĂ MiINE

în

rit, dar 
D. Niculi 
nu au 
noile act 
corde cr 
rienței 
Ivascenci 
tinerii di 
destule 
plăcută 
Brașov, 
Gh. Mari 
dutabilă, 
ficace, 
are rolul 
celorlalți 
menține 
iar elevi: 
pot reali 
toare alt 
consolide 
Farul au 
și datorii 
vorabile, 
baschetb: 
în multe 
tații rem

Surprii 
turneul ; 
echipei , 
denții el 
ros, cu 
rodați în 
așa cum 
Crăciun, 
cîteva m 
așa cum 
mian : ,, 
pregătesc 
mos exe 
îl fac no 
cred că 
eforturi, 
primă e: 
cort spun 
lor cluj 
însă, că 
Geleriu, 
impun p 
tre prota 

în lup 
trogradăi 
patru 
c. s. ș. 
Bucureșt 
șoara și 
ca ultim 
campion: 
cele dou 
răsi pr 
după cui 
Floreasc: 
că cele 
formații! 
și Timiș 
cele mai 
individul 
teptăm i

CAI
fan Birtalan, Cezar Drăgăniță, 
Mihai Daniel, Gabriel Marian, 
Neculai Vasilca, Cornel Durau, 
Marian Dumitru, Gh. Dumitru 
și Radu Voina (căpitanul echi
pei). In continuare, echipa 
României va participă, intre 17 
și 21 noiembrie, la turneul in
ternațional de la Debrețin (ală
turi de formațiile Uniunii So
vietice, Poloniei, Ungariei și 
Bulgariei).

SI

zow. In schimb, campioana 
noastră masculină, Steaua, par
ticipantă la C. C. E., se află încă 
în faza discuțiilor cu clubul 
Iugoslav Kolinska Ljubljana. 
Steaua a propus datele de 30 
noiembrie — București și 10 
sau 11 decembrie — Ljubljana, 
iar Kolinska dorește să susțină 
jocul tur la 6 sau 7 decembrie 
și returul la 14 decembrie. Con
form regulamentului, în cazul 
lipsei de acord, meciurile se 
dispută la 7 decembrie, la 
București, și la 14 decembrie, 
la Ljubljana. Ceea ce, probabil, 
se va întîmpla.

STEAU 
ȘIE »—3 
purtînd 
chiar da< 
fost vor 
„Cupa f< 
de la Gt 
timpului 
mație m: 
cunoscut: 
campion, 
existînd 
Jocul de 
interesau 
du-le la 
apropiat- 
Steaua, r 
noroeoasi 
(punctase 
deapsă 
mion) o 
versă a 
flescu I, 
transforrr 
Invingăto 
11 fost d 

Arbitru 
cu greșel 
de avanț. 
STEAUA 
nache, 2 
leașă, M 
Ilie — 5 

Cloart

© Micul „secret" al marilor succese ? 
spirație !

@ Mai multe bilete jucate - mai mult 
moașe satisfacții I

Ultima zi dc participare: slmDătâ
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AMBIȚIE

itrenorii 
rac încă 
VttA în 
d să a- 

expe- 
Popa, 

imp ce 
siți cu 
surpriză 
c. s. u.

trenorul 
îipă re- 
it și e- 
Moraru 
lirijarea 
E.D. se 

loc 3, 
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urma
șă le 

pid și 
turneu 

turi fa- 
jluțiilor 
, care 
t pres-

La penultima etapă 
campionatului republican 
de autoniooiixsm, la proba 
de vxteză în coastă, desfă
șurată pe traseul de la Pî
rîul Rece, în pauza dintre 
manșe numeroși spectatori, 
piloți și antrenori admirau 
o mașină de curse aero
dinamică, pe a cărei por
tieră scria cu majuscule : 
LAURENȚIU MOLDOVAN.

Se vedea că este o ma
șină nouă, deosebită de 
toate celelalte, dar asemă
nătoare cu acelea văzute 
la televizor în marile ra
liuri. „Este, ne-a explicat 
clujeanul Laurențiu Mol
dovan, veche cunoștință 
din cursele cicliste de lung 
kilometraj, o mașină de 
formula EASTERN (n.n. 
admise în cursele interna
ționale, printre care și cel 
dotat cu trofeul „Cupa Pă-

PILDUITOARE 3 DECEMBRIE: FINAL DE SEZON
PENTRU DIVIZIONARELE

ION CONOnif:
„A“

I
I
I

• PROGRAMAREA ULTI
MELOR ETAPE DE CAMPIO
NAT ȘI DE CUPA ALE SE
ZONULUI. F. R. F. proiectează 
următoarea programare a ulti
melor trei etape ale turului 
Diviziei „A“, ale restanțelor de 
„A" și ale „16“-imilor și opti
milor cupei : 16 NOIEMBRIE : 
etapa a 15-a ; 19 NOIEMBRIE : 
meciurile-restanță Politehnica 
Iași — Steaua și Politehnica Ti
mișoara — Universitatea Craio
va ; 23 NOIEMBRIE : etapa a

16-a ; 26 NOIEMBRIE : „16“- 
imilc cupei ; 30 NOIEMBRIE : 
etapa a 17-a ; 3 DECEMBRIE : 
optimile cupei. Pentru ziua de 
8 decembrie se proiectează 
consfătuirea de analiză a turu
lui campionatului.

G MIERCURI, 19 
ETAPA IN „CUPA 
F.R.F. a hotărît ca

NOIEMBRIE, 
ROxMANIEI*.

_ miercuri 19 
noiembrie să se dispute o nouă 
etapă în „Cupa României* — 
desfășurată sub egida „Daciadei* 
— ultima înaintea intrării în 
competiție a divizionarelor „A*.

CE-AM FOST,
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PETROLUL NU ȘI-A PIERDUT SPERANȚA

Prieteniei"),
zis un prototip româ- 
(cu motor de Dacia 

din grupa 5, de 120 
avînd o greutate to- 

de 435 kg cu plinul

bine 
nesc 
1300 
C.P., 
tală 
de benzină) aflat la prima 
încercare în concurs*.

Primul test public a a- 
rătat că motorul 
dezvolta o viteză de peste 
200 km la oră (e 
nu ?), mașina răspunzînd 
la dificultățile impuse de 
traseul de la Pîrîul Rece, 
considerat de specialiști 
ca o „arenă a virtuozită
ții". Prototipul a fost rea
lizat, cu ajutorul federației 
de resort, de muncitori și 
tehnicieni ai întreprinderii 
de prestări servicii către 
populație din Cluj-Napoca, 
sub conducerea lui Lau
ren țiu Moldovan, acum un 
experimentat automobilist, 
înzestrat — după opinia 
celor care îl cunosc — 
cu inițiativă și instinc
tul soluțiilor practice. 
La întrebarea cine e 
creatorul acestei mașini 
de formulă, el răspunde cu 
o dezarmantă franchețe : 
„N-am să mă consider 
proiectant decît atunci cînd 
va fi omologată și con
struită de secțiile noastre 
de performanță, devenind 
competitivă pc plan inter
național".

Pilduitoare ambiție !

Traian 1OANIȚESCU

Micuțele tribune ale sta
dionului din Moreni s-au 
dovedit duminică cu totul 
neîncăpătoare pentru a pu
tea găzdui miile de spectatori 
(mulți veniți din Ploiești) dor
nici să asiste la meciul dintre 
echipa locală Flacăra și Petro
lul, în cadrul seriei a II-a a 
Diviziei „B“.

Pe un gazon foarte bun, cele 
două protagoniste s-au angajat 
cu multă ambiție și energie în- 
tr-o dispută extrem de dîrză, 
de aprigă, dar în anumite mo
mente și prea aspră, cu vizi
bile tendințe de duritate, mai 
ales din partea fundașului lo
cal Grancea, salutar înlocuit — 
dealtfel — după pauză.

Evident schimbată în bine 
față de sezonul trecut, formația 
din Moreni (antrenată acum de 
tinerii tehnicieni Ion Cîrciu- 
mărescu și Marcel Bănică) a 
luptat din răsputeri pentru vic
torie, atacînd insistent și în 
forță. Succesul însă nu i-a su- 
rîs, deși s-a aflat foarte a- 
proape de el și poate l-ar fi 
meritat, deoareoe marile ocazii 
de gol pe care 
ambele reprize 
fructificate, fie 
și impreciziei 
Petre și Miu, 
intervenții ale 
ralambie și fundașului central 
Negoescu (acesta din urmă a 
respins încă din min. 3, de pe 
linia propriei porți, o minge 
de gol).

In fața unui adversar care 
juca, indirect, și pentru liderul 
seriei, C. S. Tîrgoviște (echipă

5 “ ■*•••
din același județ, Dîmbovița), 
Petrolul a dat o replică 
sura aspirațiilor sale la 
loc. Elevii antrenorului 
Ionescu s-au apărat cu 
cie cînd a fost nevoie, 
general au dat o notă de echi
libru partidei, atacînd destul 
de periculos și creîndu-și bune 
situații de gol, ratate însă de 
Simaciu și Toporan. Rezulta
tul egal obținut de ei estie însă 
foarte prețios, fiind primul 
punct pe care echipa adversă îl 
pierde pe teren propriu în a- 
cest campionat.

Mai puțin exigent față de 
tendințele de joc dur din pri
ma repriză, arbitrul FI. Cenea 
a condus după pauză cu auto
ritate, la nivelul așteptat, a- 
ceastă dificilă partidă.

pe mă- 
primul 
Traian 

strășni- 
dar în

Constantin FIRANESCU

Pc adresa televiziunii.

și le-a creat în 
au rămas ne
datorită pripelii 
înaintașilor ei 

fie excelentelor 
portarului Ha-
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3E GRIVITA ROȘIE IN „CUPA 
ERAȚIEI" LA RUGBY

ACTUALITĂȚI DIN TENIS

Inspirată în ultima vreme 
în transmiterea meciurilor ce
lor mai interesante ale cam
pionatului, vrem să credem că 
televiziunea nu va rata der- 
byurile F.C.M. Brașov — Di
namo și Universitatea Craio
va — Dinamo, partide care 
suscită un interes enorm în 
rîndurile iubitorilor noștri de 
fotbal, partide care sînt de
altfel hotărîtoare în stabili
rea ierarhiei fruntașelor tu
rului.

• S-a stins din viață, regretat 
de toți cei care l-au cunoscut, 
ILIE SUBAȘANU, fost Jucător al 
formațiilor bucureștene Olimpia 
și Unirea Tricolor, component al 
lotului reprezentativ care a par
ticipat, în anul 1930, la campio
natul mondial din Uruguay. In- 
mormîntarea va avea loc mîine, 
orele 12, la cimitirul Belu (evan
ghelic) .

Ion Condreic, purtătorul tricou
lui cu nr. 3 și căpitanul echipei 
F.C. Baia Mare, este maramure
șean 
Vlșeul 
cepțîa 
numai 
ale 
în prezent, 
viitor, , 
de 30 de ani.

Duminică, .în partida cu Corvi- 
Condruc a avut o compor- 
remarcabiiă, fiind cel moi 

din. . 26, și a înscris un gol, 
dreptul... antologic, adu- 
egoliitatea pe tabela de 

‘ . foarte Important
psihologic al meciului.

de origine (s-a născut la 
de Sus), a jucat, cu ex- 
a doua scurte perioade, 

în cadrul clubului 
cărui culori le apără și 

iar în aprilie, anul 
împlinește rotunda vîrstă

nul, 
tare 
bun 
de-a 
cînd 
marcaj într-un 
moment
Aceasta explica prezența la ru
brica „jucătorul etapei" a funda
șului central băimărean, notat cu 
9, ca dealtfel și petroșeneanul 
Gîuchici, dar preferat acestuia 
pentru simplul motiv câ atacan
tul Jiiukiî a mai apărut o dată 
in postura... premiantului.

— De fapt, ca să începem cu 
o întrebare de încălzire, cum 
de ți-a venit ideea să tragi la 
poartă de la o distanță așa de 
mare ?

— Eram exasperat de ineficaci
tatea șl ghinionul celor din față, 

mingea m i-a venit atît de 
pe „sting ui*, Incit era și 
să nu încerc, să nu șutez, 
șl de Ja 30 de metri. Imi 
șl mie golul șl mă ten- 
mereu poarta adversă. In 

nereușitele e-

păcat 
chiar 
phace 
teazâ 
ultimul timp însă, 
chip-eî mele, acu za ț bi l e ce mi s-au 
adus că plec prea mult în atac si 
câ îmi neglijez sarcinile de apără
tor, mi-au cam tăiat curajul o- 
fensiv și am râmas mai mull 
în... banca mea.

— Apropo de echipă și de ne
reușitele ei de care aminteai.

— Aș fi preferat sâ nu fie ni
ciodată nevoie sâ discut un ase
menea subiect Dar, pentru câ 
veni vorba, totuși, și pentru câ 
nu e nimic de ascuns în treaba as
ta, sâ încerc a enunța, pe scurt, cau
zele care ne-au adus în impasul ac- 
twal: s-a fâcut, din motive obiec
tive, 1) pregătirea de baza, din 
vară, cu mulți absenți, datorita su
prapunerii, în timp, a perioadei de 
examene, pentru unii, a obliga
țiilor militare, pentru alții ; 2) 
senzația de automulțumire care a 
dominat echipa dupâ frumoasele 
realizări din campionatul trecut ; 
3) starea de Infatuare a unora 
dintre noi, care a dus la o su- 
pra estima re a posibilităților și, 
de aici, la neglijarea pregătirii.

— Unii ii atribuie o bună par
te din vină lui Răducanu,...

— Ricâ s-a străduit să faci 
ceva, da-r n-a putut. Cînd și-a 
dat seama de acest lucru, a ple
cat singur. Da-r el nu poate fi 
făcut, nicidecum, un „țap ispă
șitor", otita timp cît vina este 
— să fim cinstiți — colectivă.

— Ce crezi despre iQeea de 
joc a echipei, în care," după 
cum se știe, ai rolul dispe
cerului de bază ?

— E foarte bună și credem în 
ea. Iar dacă, de ia o vreme, a- 
ceasta n-a mai strălucit princi
pala cauza a fost numai rabatul 
fâcut pregătirii, 
aseamănă 
năm cu o clădire solidă, cu de 
toate, dar căreia ' .
acoperișul... Odată însă cu retu
șurile tactice aduse în ultimul 
timp, cu plusul de mobilizare și 
de pregătire pe care-l punem în 
slujba echipei, sperăm să rezol
văm și problema acoperișului. 
Să nu mai plouă, cu goluri, în 
casa noastFâ.

— Cu alte cuvinte...
— Vom fi iarăși ce-am fost 

pînă nu de mult. Adică o echipă 
adevărată. Și vom juca din nou 
fotbalul atrăgător, spectaculos și 
eficace care ne-a adus atîtea sa
tisfacții. încet, încet, vom recu
pera și punctele pierdute acasă, 
Iar scadența 
va găsi, fără 
fruntea sus.

— Succes.

Antrenorii noștri 
ideea în care acțio-

i-a cam lipsii

campionatuîul ne 
nici o îndoială, cu

Ion Condruc !
Mihai IONESCU
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GRIVITA ROȘIE : Simion — 
Țuică, Nicolae, Bidirel, Sabău — 
Fălcușan, Bărgăunaș — Ștefan, 
Vlad, Iordache — Stroe, Măcă- 
neață — Bălan, Pas ache, Pașcu.

Geo RAETCHI
R. C. SPORTUL STUDENȚESC

— RAPID 12—6 (6—0). Victorie 
meritată a studenților. Realiza
tori : Chiciu — lovitură de pe
deapsă și transformare, Leșean
— încercare, Paras chivcscu — 
drop, respectiv Stancu — drop, 
Gheorghe — l.p. A arbitrat FI. 
Dudu. (N. Tokacek, coresp.).

UNIVERSITATEA ------------------
— P.T.T. ARAD 
Partidă frumoasă.
Radu — două încercări, Panaitc
— drop, respectiv Asmarandei — 
l.p. A condus Șt. Crăciunescu. 
(S. Crețu, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— ȘTIINȚA PETROȘANI 7—0 
(3-0).
• Astăzi, tot în „Cupa fede

rației, pe stadionul Ghencea, în- 
cepînd de la ora 14, Steaua va 
întîlni pe Rapid.

TIMIȘOARA 
11—3 (11—0).

Au marcat :

• Cinci dintre membrii lotului 
reprezentativ de tenis al Româ
niei (FI. Segărceanu șl A. Dlrzu 
slnt prezențl, in aceste zile, la 
„Circuitul scandinav") : L. Bucur, 
I_ Mancaș, Cr. Ștefănescu, E. 
Hnat și A. Marcu vor participa, 
Inceptnd de la 18 noiembrie, la 
„Circuitul de iarnă". Iată progra
mul : 18—23 noiembrie Ia Varșo
via, 26—30 noiembrie la Litvinov 
(Cehoslovacia) și 8—14 decembrie 
la Sofia. In capitala Bulgariei se 
vor alătura celorlalți, probabil,_ șl 
FL Segărceanu și A. 
nlsmanll români vor 
de Dumitru Hărădău, 
de antrenor secund 
României. 0 Intre 21

Dîrzu. Te- 
fl 
în 
al

_______ r_. Și 
lembrie, la Tg. Mureș, va avea 
loc un turneu „indoor* la care 
vor participa, printre alții, Ma
ria Romănov, Florența Mihai și 
Elena Trifu. 9 In aceste zile, la 
Poiana Brașov, un grup de 50 de 
copii și Juniori, din tenisul româ
nesc, sub conducerea antrenorului 
emerit Ștefan Georgescu șl a al
tor tehnicieni, efectuează un scurt 
stagiu de pregătire fizică.

însoțiți 
calitate 
echipei 
23 no-

CAMPIONATUL NATIONAL DE TENIS DE MASA 
ÎNTRECERILA PRIMELE

80
lei,
:a
IE

In Sala sporturilor din Pitești 
au avut loc întrecerile primului 
concurs al campionatului națio
nal individual de seniori la te
nis de masă. Au participat Jucă
tori și jucătoare care nu au ca
tegoria I de clasificare sportivă 
și nu au activat în echipele an
grenate în Divizia „A*.

Pe listele de concurs au fost 
înscriși 55 de jucători și 45 de 
jucătoare din 16 județe ale țării. 
După cum ne informează direc
torul de concurs Radu Popescu, 
mai interesante au fost meciurile 
fetelor, cu un plus de calitate șl 
dinamism.

Iată pe primii clasați, care au 
dreptul să participe la concursul 
al doilea al campionatului (Arad, 
28—30 noiembrie) : masculin — 1. 
Dumitru Ghiță (Mecanică fină 
Buc.), 2. Mircea Iurașcu (C.S.M.

Cluj-Napoca), 3. Adrian David 
(I.E.A.B.S. Buc.), 4. Mircea Iușan 
(C.S.M. Cluj-Napoca), 5. Adrian 
Călăuz (Mecanică fină Buc), 6. 
Nicolae Florea (Spartac Buc.), 7. 
Titel Mazilu (Spartao Buc.), 8.

(Constructorul 
Ferenczi 

Dorin 
Cornel 
Gheor- 
Buc.) ; 
(C.S.Ș. 

Badl
3. Ma

Petru
Arad)
(CJ3.M.

Munteanu
9. Ferdinand 1 

______  Cluj-Napoca), 10. 
Frunză (C.S.Ș. Lugoj), 11. 
Stoica (C.S.Ș. 1 Buc.), 12. 
ghe Pristavu (Politehnica 
feminin : 1. Ana Mărcuș 
Petroșani), 2. Antonela
(C.S.Ș. Viitorul Pitești), 
riana Burghelea (C.S.Ș. 1 Buc.), 
4. Zita Ferenczi (C.S.M. Cluj- 
Napoca), 5. Elena Bondăreț 
(C.S.Ș. Viitorul Pitești), 6. Vero
nica Buhuși (C.S.Ș. Constanța), 
7. Ana Sabău (Etemit Oradea), 8. 
Corina Tomuș (Metalurgistul Cu- 
gir).

in-

fru-

a.c

CAMPIONII NAȚIONALI LA CULTURISM
MUNICIPIUL GII. GHEORGHIU- 

DEJ (prin telefon). Duminică 
s-au desfășurat în localitate 
campionatele naționale de cultu
rism. iată primii clasați pe cate
gorii : 72 kg î 1. C. Bebeșelea ; 
2. A. Costache ; 3. N. Olaru (toți 
de la Rapid Buc). 77 kg : 1. N. 
Giurgi (Minerul Cavnic), 2. V. Bel-

be (UNIO Satu Mare); 3. Gh. Cră
ciunescu (Rapid Buc.) 85 kg : St. 
Bichiș ; 2. D. Paraschivescu ; 3. 
D. Căuceașiu (toți de la Rapid 
Buc.). +85 kg : 1. Gh. Humă (Re
colta Sibiu) ; 2. M. Bărăitoru 
(Rapid Buc.), M. Doban (C.S.M. 
Reșița) șl I. Săndulescu (Rapid 
Buc.). (Gh. Grunzu — coresp.).

2. M.

vestiar...
• Spre sfîrșitul pri

mei reprize a meciului 
Dinamo — „Poli*, la o 
ciocnire involuntară cu 
Ion Marin, Dumitru s-a 
resimțit și a părăsit 
terenul. La terminarea 
meciului, durerile s-au 
accentuat. Internaționa
lul se teme de o rup
tură de menise. Un te- 

- lefon de la Timișoara 
confirmă că, într-ade- 
văr, Dumitru e suspect 

Z V.
i, înainte de 
„E mai greu a- 
Cele patru me

ciuri din cupele euro
pene se simt chiar și 
în jocul celor puternici* 
— referire evidentă la 
un Păltinișan sau Șer- 
bănoiu ® De remarcat 
debutul foarte sigur al 
tușierului vîlcean. A. Mi- 
țaru la jocul de pe 
Dinamo 9 Dudu Geor
gescu n-a Jucat, deoa
rece a suferit o dublă „___
intervenție chirurgicală pauză 
la unghiile degetelor' ---------
mari ale picioarelor, 
foarte dureroasă, dealt
fel. Trebuie să recu
noaștem că evoluția 
din ultimii doi ani a 
golgeterului absolut a 
purtat amprenta unor 
repetate accidentări. • 
Arbitrul Sever Drăgulici 
a comis greșeli în me
ciul de la Bacău. N-au 
Influențat însă scorul. 
Ceea ce ne-a impresio
nat însă, a fost corec
titudinea cu care acest 
arbitru și-a apreciat 
prestația, spunînd că 
arbitrajul său a fost de 
nota 7 (fără să știe că 
eșa văzuse și cronica
rul). Am dat exem
plul lui S. Drăgulici 
pentru că sînt destui 
arbitri care au comis 
greșeli — unii au viciat 
șl rezultate — dar n-au 
vrut să-și recunoască 
scăderile, încercînd, 
să dea vina pe croni
car, care, chipurile, n-a

de menise ® Ion 
Ionescu, 
meci :
cum.

gre-văzut bine, deși _ 
șeala respectivă fusese 
văzută de un stadion 
întreg și, uneori, de 
sute de mii de telespec
tatori. Cui folosește un 
asemenea mod de a 
autoanaliza prestațiile 
respective ? • „Meci
greu pentru echipa 
noastră, se spunea la 
stația de amplificare 
de pe stadionul din Ba
cău. S-ar putea ca ad
versarii să aibă iniția
tiva In anumite mo
mente, dar să-i Încura
jăm pe jucătorii noș
tri*... în prima repriză, 
Universitatea n-a avut 
deloc inițiativa. Stimu
lată de transmisia la 
T.V., se pare, campi
oana a avut o tresărire 
de orgoliu după pauză, 
confirmîndu-1 pe crai
nicul stadionului. în 
schimb, băcăuanii spu
neau că echipa lor a 
Jucat mai slab după 
r___ă tocmai datorită
transmisiei la televizor. 
Emoții în plus ? Noi 
credem că eforturile 
din prima repriză și-au 
spus cuvîntul 9 „Nu 
mai pot juca acasă In 
ultima vreme, ne spu
nea Cîrțu. Publicul mă 
primește nu numai cu 
răceală, ' *
chiar cu ostilitate*, 
trebui ca suporterii U- 
niversității să-i redea 
încrederea acestui ju
cător talentat, cu mare 
simț al golului, care, 
nu de mult, făcea 
parte chiar din echipa 
națională. 9 Interesant, 
instructiv, la obiect, 
„Curierul Sportiv*,
realizat de clubul Uni
versitatea Cluj-Napoca. 
între articolele „săptă- 
mînalulul*, cu tematică 
variată, alerte, figurea
ză și prezentările for
mațiilor oaspete ; un 
fel de „cărți de vizită*, 
cuprinzînd jucători de 
prim-plan ai echipelor

dar uneori
Ar

vizitatoare, punctele lor 
forte, precum și, în 
final, invitație la fair- 
play în tribune. Cu un 
asemenea mod de a 
vedea meciul... următor 
al echipei de inimă — 
oricît de mare ar fi 
miza lui — locul 1 pe 
care îl deține 
Cluj-Napoca 5 
men tul ,, Trofeul 
schovschi"

orașul 
în clasa- 

Pet- 
_________ nu trebuie 
să surprindă pe nimeni. 
• Duminică, la Galați, 
arbitrul Gh. Ispas i-a 
arătat cartonașul 
ben lui O. Ionescu 
tru primul fault 
joc) al meciului.
Moțoc și Munte anu II 
nu le-a arătat cartona
șul galben pentru faul
turi repetate, ignorîn- 
du-se, deci, precizarea 
regulamentului în vir
tutea căreia cartonașul 
galben se acordă pen
tru „încălcarea cu per
sistență a regulilor de

gal- 
pen- 

(de 
Lui

aflu că am fost sus
pendat o etapă G 
Delegatul echipei gălă- 
țene, Dumitru Boeru, 
a împărțit înainte de 
meci tichete pentru cei 
care au dreptul să stea 
fn incinta stadionului, 
potrivit indicațiilor 
F.R.F. O inițiativă fru
moasă ! Numai că, au 
mai apărut șl per
soane fără... tichete !
• Duminică, la Rm. 
Vîlcea, în formația Po
litehnica Iași și-a fă
cut debutul fundașul 
central Agachi. De 
fapt, este vorba des
pre un... redebut în 
Divizia „A*, el a mai 
jucat 6 meciuri sub tri
coul lui S.C. Bacău. 
După evoluția bună de 
duminică, se pare că 
Agachi a făcut un pas 
mare spre titularizare.
• După meci, portarul 
Naște regreta faptul că 
nu a cerut mai devre-

gazon
joc Ceea ce nu în
seamnă că apreciem 
arbitrajul lui Gh. Is
pas, altfel decît corect, 
chiar dacă Eugen 
Banciu, vicepreședin
tele clubului Sportul 
studențesc (care a vă
zut, totuși, același 
meci I), a avut o cu 
totul altă părere (fapt 
care, desigur, nu ne-a 
mal surprins !) • Chi- 
hala a fost prezent la 
meciul de la Galați, 
chiar dacă a fost sus
pendat o etapă după 
partida cu Dinamo : 
„Și acum mărturisesc 
că nu trebuia să fiu 
eliminat ! A fost pri
ma mea eliminare în 
14 ani ! Și cît mi-aș fi 
dorit să joc la Galați, 
oraș în care m-am năs
cut și am făcut primii 
pași în fotbal ! Ciudat 
mi se pare că joi sea
ra, Ia comisia de disci
plină, am primit numai 
un avertisment, pen
tru ca a doua zi să

me inloeuirea, după ca 
ceruse ajutorul medi
cului, fiind accidenta* 
la genunchi, în urma 
unul plonjon : „Poate 
că Bucu ar fi parat cel 
puțin unul din 
două "
s-au 
vîlcenilor" 
ma repriză 
Chimia — 
lași, pasele 
vîlcenl l-au 
3—i situații ___
trul de centru V, Ciocil- 
teu. Ce-1 drept, era 
singurul... nemarcat. ® 
Romulus Ster, fost ju
cător la Minerul Baia 
Mare (F. C. Baia Mare 
de azi), în prezent un 
apreciat arbitru, este 
tatăl a patru copii — 
trei băieți (Remus, 
Gioni, Marcel), toți 
buni jucători în cadrul 
centrului de copil al 
clubului băimărean — 
și o fată, Carmen și ea 
sportivă, dar nu la fot
bal, ci la handbal.

cele 
șuturi din care 

înscris golurile 
• In pri- 
a meciului 
Politehnica 
jucătorilor 
găsit în 
pe... arbi-



înaintea unui nou ciclu olimpic

„SCHIMB DE ȘTAFETĂ ‘ ÎN ECHIPELE 
MASCULINE DE FLORETĂ Șl SABIE 

ALE CLUBULUI STEAUA

„CUPA DAVIS", ÎNTR-0 NOUĂ FORMULĂ
Brazilia, Argentina sau n. r. Germania, primele adversare ale echipei României

Pentru ce reprezintă clubul 
Steaua în scrima românească 
stă mărturie — simbolic — re
centa performanță a echipei de 
sabie care a intrat peniru a 
30-a oară in posesia titlului de 
campioană națională. Și, cu 
mici diferențe, celelalte forma
ții ale clubului militar, și ele 
învingătoare în ediția 1980 a 
Diviziei „A", au un palmares 
bogat care se identifică cu ul
timele trei decenii. Adică, 
practic, cu perioada de creștere, 
de maturizare și de afirmare 
a scrimei românești.

Dar pentru că am vorbit de 
trecutul acestei merituoase sec
ții de scrimă bucureștene să 
consemnăm că actuala ediție a 
Diviziei „A", mai bine zis, ul
tima etapă a campionatului de 
floretă masculin și sabie, des
fășurată stăptămîna trecută in 
sala Floreasca din Capitală, a 
însemnat legătura între o ge
nerație de scrimeri și alta, șta
feta predîndu-se din mers, 
după cum ne-au spus factorii 
responsabili ai secției de scri
mă. Decanii de vîrstă ai flore- 
tiștilor și sabrerilor militari, 
Mihai Țiu și Alexandru Nilca 
— medaliați ai campionatelor

coechipierii de. la Steaua, flore- 
și Sorin Roca (dreapta)

De această dată față-n față, 
tiștii Mihai Țiu (stingă) 

mondiale și Jocurilor Olimpice 
în cadrul echipelor naționale 
ale României, precum și ai 
cupelor europene în calitate de 
purtători ai culorilor clubului 
militar — au evoluat acum 
pentru ultima dată în cvarte
tele Stelei, lăsînd locul unor 
mult mai tineri scrimeri, aflați 
în plin proces de afirmare, ca 
de pildă floretiștii Sorin Roca, 
Zsolt Ilusti, sau sabrerul Flo
rin Păunescu.

Evident întinerirea nu este un 
scop in sine, ci un proces care, 
urmărit atent șl etapizat pe 
baza unei prognoze fundamen
tate valoric, trebuie să ducă 
Ia atingerea unei etape calita
tiv superioară. Etapă al cărei 
indice sintetic nu poate fi al
tul dccit gradul înalt de com
petitivitate pe planșele interna
ționale. Or, Steaua, principalul 
furnizor al selccționabililor, 
club dc puternică tradiție — 
bazată in primul rind pe ex
celentele condiții de pregătire și 
afirmare a tinerilor sportivi, 
dar și pe un capabil corp de 
tehnicieni — are acum sarcini 
de mare responsabilitate în a-

TLLtX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX • La Budapesta s-a des

fășurat a doua tatUnire Interna
țională dintre echipele Ungariei 
șl Angliei. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 12—4. In 
primul meci care a avut loc zi
lele trecute, la Miskolc, oaspeții 
câștigaseră eu 12—10. • Campio
nul mondial la categoria super- 
cocoș, argentinianul Serglo Pal
ma, și-a pus la Buenos Aires 
centura în joc In fața lui Ullses 
Morales (Panama). Boxerul ar
gentinian a cîștigat prin k.o. în 
repriza a 9-a.

SCRIMA • Turneul de sabie 
desfășurat la Milano a revenit 
polonezului Blerkowskl urmat 
de Barba (Italia), Lamour (Fran
ța), Krovopuskov (U.R.S.S.), Ge- 
ddvari (Ungaria) și Strattman 
(R.F. Germania). Cu această e- 
cazie a fost experimentată cu 
succes sabia electrică.

ȘAH • Campionul mondial A- 
natoli Karpov (U.R.S.S.), aflat tn 
turneu In Brazilia, a dat tn ora
șul Porto Alegre un simultan 
la 25 de mese, cîștlglnd 15 par
tide, tn timp ce tn alte S a fost 
consemnată remiza. • tn runda 

cest sens- Faptul că accentul 
care se pune în prezent Ia 
Steaua pe întinerirea echipelor 
masculine de floretă și sabie 
coincide cu debutul unui nou 
ciclu olimpic, trebuie să con
stituie pivotul unei pregătiri 
deosebit de exigente și inten
sive (in primul rind la club, 
fără „alibiul" pregătirii la lo
turile reprezentative). Pentru 
că numai astfel tinerele talente 
venite la clubul din Calea Plev- 
nei (și la cele amintite mai îna
inte, care au și evoluat în ul
tima etapă, se vor adăuga în 
ediția 1981 sabreril Daniel Cos- 
tin și Alexandru Chiculiță, flo- 
retistul Nicolae Iile) de la 
alte cluburi, și obișnuiți cu 
„mîna“ altor antrenori care 
i-au format, vor putea să de
pășească stadiul de tinere spe
ranțe. Bineînțeles însă, câ 
„subiecții" în cauză, respectivii 
scrimeri au ei, în primul rînd, 
datoria să considere această 
promovare in echipele noastre 
campioane nu un punct final 
ci unul de început. începutul 
afirmării depline in marile 
competiții internaționale.

Surpriza plăcută a întreceri
lor de sabie s-a numit Tracto-

rul Brașov. Aliniind o forma
ție fără nume sonore, echipa 
brașoveână a tranșat în fa
voarea sa disputa cu dinamo- 
viștii bucureșteni (cu 3 com- 
ponenți ai lotului reprezenta
tiv din acest an), învingîndu-i 
și în ultima etapă. Secretul lor 
este la indemîna tuturor : 
muncă sîrguincioasă și pasio
nată. Iar surpriza neplăcută au 
constituit-o sabrerii Politehnicii 
Iași care, iată, au ajuns la li
mita de jos a -curbei descen
dente pe care o parcurg de 
cîțiva ani, retrogradînd. După 
13 ani de prezență neîntrerup
tă in Divizia „A", sabrerii ie
șeni au retrogradat in eșalonul 
secund și de vină nu este „fa
tidica" cifră, ci lipsa de preo
cupare pentru asigurarea schim
bului de miine, dezinteresul 
cadrelor de tehnicieni care lu
crează de azi, pe miine, in
tr-un centru care se afirmase 
cu ani în urmă ca o reală pe
pinieră in sabia românească. 
Se împun măsuri pe plan 
local !

Paul SLAVESCU

a 11-a a turneului de la Baden, 
marele maestru român Florin 
Gheorghiu a remizat cu Llber- 
son, rezultat consemnat și ta 
partidele Ador j an — Vaganlan, 
Smejkal — Stean, Miles — Van 
der Wlel. Seirawan — Nunn șl 
Byrne — Gligorlci. Bellavski l-a 
învins pe Holzl, Iar Spasski a 
cîștigat la Janetschek. In clasa
ment conduc marii maeștri so
vietici Spasski șl Bellavski, cu 
cîte 8 puncte. Florin Gheorghiu 
ocupă locul opt, cu 5,5 puncte.

TENIS • „Turneul campioane
lor" la tenis care reunește pe 
cele mai bune 8 jucătoare din 
lume calificate în urma circui
tului celor 39 de turnee dispu
tate ta acest an, se va desfășura 
între 7 și 12 ianuarie în orașul 
american Landover (Maryland). 
Pînă ta prezent, se cunosc 4 din 
cele 8 jucătoare care au obflnut 
dreptul de a participa la acest 
turneu : Chris Evert-Lloyd, Tracy 
Austin, Hana Mandlikova și Mar
tina Navratilova. Pentru celelalte 
4 locuri candidează americancele 
Jaeger, Shriver, Jordan, King,

zubuu .iuma. luwLi fwAiX,
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Argentina
R.F.G.
România
Brazilia
Italia,
M.Britanie
Nleelandâ 
Coreea de Sud
Japonia
Suedia
Franța,
Australia
Elveția ~~
Cehoslovacia.
Mexic —
SUA. I

BORG S-A REVANȘAT 
ÎN IAIA IUI McENROE

După cum am mai anunțat 
turneul de tenis desfășurat 
pe teren acoperit la Stockholm 
a fost cîștigat de Bjorn Borg. 
Jucînd remarcabil, Borg a ob
ținut victoria cu 6—3, 6—4 în 
fața americanului John 
McEnroe, revanșîndu-se ast
fel pentru înfrîngerea suferită 
în finala campionatelor interna
ționale ale S.U.A. în primul 
set, după scorul de 3—3, Borg 
s-a impus prin serviciile sale 
precise și puternice care i-au 
permis să termine victorios. în 
cel de-al doilea set, Borg s-a 
întrecut pe sine și, după cum 
transmit corespondenții agenții
lor internaționale de presă, a 
făcut cel mai bun meci după 
turneul de la Wimbledon. în 
acest set, McEnroe a condus la 
un moment dat cu 3—2, însă 
n-a putut face față jocului pre
cis al suedezului, în formă de 
zile mari. în finala probei de 
dublu, Paul McNamee (Austra
lia) și Heinz Gunthardt (Elve
ția) au învins cu 6—7, 6—3, 
6—2 pe americanii Stan Smith 
și Bob Lutz.

goevgrad — Cerno More Varna 
2—2 ; Levski Spartak — Belașița 
1-0 ; Marek — Ț.S.K.A. 0—0 ; 
Slavia Sofia — Sliven 0—1 ; Tra- 
kia Plovdiv — Beroe 2—0. Cla- 
sament : 1. Ț.S.K.A. 17 p, 2. Tra- 
kla 16 p, 3. Lokomotiv 16 p.

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (et. 12): Spar

tak Trnava — Slovan Bratislava
2— 1 ; Dukla Banska Bystrica — 
Zbrojovka Brno 1—0 ; Tatran 
Preșov — Lokomotiv Kosice 2—1; 
Z.T.S. Kosice — Plastica Nitra 
5—1 ; Buda Hvezda Cheb — Du
kla Praga 2—1 ; Spartak Hradec 
Kralove — Ostrava 1—0 ; Bohe
mians Praga — Inter Bratislava 
9—1 ; Sparta Praga — Slavia 
Praga 1—0. Clasament : 1. Dukla 
Praga 17 p, 2. Banik Ostrava 
16 p, 3. Bohemians Praga 15 p etc.

U.R.S.S. (et. 31) : Dinamo Tbi
lisi — Ararat Erevan 4—0 ; Kai
rat Alma Ata — Dinamo Minsk
3— 2 ; Dinamo Kiev — Torpedo 
Moscova 0—0 ; Spartak Moscova 
— Șahtior Donețk 2—0 ; Neftia- 
nik Baku — Dinamo Moscova 
1—0 ; Karpatî Lvov — Lokomo
tiv Moscova 1—0 ; Ccrnomoreț 
Odesa — S.K.A. Moscova 0—0.

jucătoarea româncă Virginia Ru- 
zicl. australiencele Turnbull, 
Fromholtz șl Madruga (Argenti
na). • A început turneul femi
nin de la Amsterdam. Primele 
rezultate : Jausovec (Iugoslavia) 
— Thibault (Franța) 6—1, 6—2 ; 
Strachonova (Cehoslovacia) — 
Torre (Olanda) 7—5, 1—6, 6—3 ;
Elsterlehner (R.F. Germania) — 
Mooallum (S.U.A.) 6—3, 6—2. La 
turneu mal participă dintre ju
cătoarele mal cunoscute Mandli
kova (Cehoslovacia) și stove (O- 
tanda). • Ivan Lendl (Ceho
slovacia) a terminat învingător ta 
turneul de Ia Hong Kong, ta fi
nala căruia l-a întrecut cu 5—1, 
7—6, 6—3 pe americanul Brian 
Teacher.

VOLEI • în „Cupa cupelor" 
(masculin), ta meci retur, echi
pa bulgară Ț.S.K.A. Sofia a în
vins la Madrid cu 3—0 echipa 
Salesianos Turavia. în prima 
partidă echipa bulgară terminase 
învingătoare cu același scor. La 
Elseneur (Danemarca) echipa lo
cală KFUM a învins cu 3—0 
formația Servette din Geneva.

Potrivit noilor
reglementări, „Cupa 
Davis" și-o vor dis
puta în 1981 doar 
16 echipe națio
nale, selecționate 
pe baza rezultate
lor anterioare, ele 
urmînd a se în- 
tilni în meciuri e- 
liminatorii, după 
tragerea la sorți 
concretizată în ta
bloul alăturat. De 
remarcat că învin
sele din turul I 
vor juca între ele 
(in ordinea de pe 
tablou), pentru a 
desemna cele 4 e- 
chipe (cîștigătoare) 
care rămîn în 
competiția numită 
nezonală pe 1982, 
ca și cele 4 (în
vinsele) care vor 
disputa în 1982 
meciuri în zonele 
lor respective. Ast
fel — pentru a 
da un exemplu —

formația României va juca 
turul I împotriva echipei 
Braziliei, la București. Dacă 
obține victoria — se califică 
pentru turul II, în care va in- 
tîlni învingătoarea partidei Ar
gentina — R. F. Germania.

„Internaționalele" de tenis dc masă ale cehoslovaciei

JUNIORII 
PE PRIMUL PLAN 

Sportivii români au obținut 
rezultate remarcabile la Cam
pionatele internaționale de 
tenis de masă ale Cehoslovaciei 
pentru juniori mici. După cum 
ne informează antrenorii Virgil 
Bălan și Ioan Lohr, concursul 
a avut o valoare ridicată, la 
întreceri participind jucători 
din Cehoslovacia (cite 3 echipe 
de fete și de băieți), Ungaria, 
R. D. Germană, Bulgaria și din 
România (cite o echipă de fete 
și una de băieți).

Micii noștri sportivi, apre- 
ciați pentru talentul și nivelul 
lor de pregătire, au cîștigat 
primele locuri la echipe băieți 
(Vasile Florea și Călin Toma) 
invingînd în finală prima re-

Clasament : 1. Dinamo Kiev 47 p, 
2. Spartak Moscova 43 p, 3. Ze
nit Leningrad 37 p.

BELGIA (et. 11) : Anderlecht
— Racing Molenbeek 4—0 ; Wa- 
terschei — Courtrai 0—5 ; Ware
gem — Lierse 1—1 ; Standard — 
Cercle Bruges 3—0 ; Beveren — 
Berchem 2—0 ; Lokeren — Lidge 
1—0 ; F.C. Bruges — Beerschot
4—0 ; Antwerp — Beringen 4—0. 
Clasament : 1. Anderlecht 19 p, 
2. Beveren 16 p, 3. Lokeren 15 p.

IUGOSLAVIA (et. 14) : Olim
pia Llubliana — Radnickl Niș 
0—0 ; Steaua Roșie — Zeleznl- 
ciar 4—0 ; Dynamo Zagreb — 
Borac 1—0 ; Hajduk — Partizan 
1—1 ; Sarajevo — O.F.K. Beograd 
4—2 ; Velez — Vardar 2—1 ; Voj- 
vodlna — Sloboda 1—1. Clasa
ment : 1. Steaua Roșie 20 p, 2. 
Olimpia 18 p, 3. Hajduk 17 p.
BULGARIA (et. 12) : Lokomotiv
— Botev Vrața 3—1 ; Cernomoret 
Burgas — Akademik 2—2 ; Bla-

ȘTIRI, REZULTATE
La 10 noiembrie, pe stadionul „ Wembley" din Londra se va dis

puta meciul dintre selecționatele Angliei și Elveției, contînd pentru 
preliminariile campionatului mondial de fotbal (grupa a 4-a euro
peană).

In vederea acestei partide federația engleză a alcătuit următorul 
lot de jucători : Ray Clemence, Peter Shilton, Joe Corrigan (portari) ; 
Viv Anderson, Phil Thompson, Phil Neal, Dave Watson, Kenny San
som, Mick Mills, Terry Butcher (fundași) ; Bryan Robson, Glenn 
Hoddle, Terry McDermott, Trevor Brooking, Graham Rix, Steve 
Coppell (mijlocași) ; Kevin Keegan, Tony Woodcock, Garry Birtles, 
Paul Mariner, Laurie Cunningham și Eric Gates (atacanți).
• Disputat în orașul bolivian

Chochamba meciul amical dintre 
selecționatele Boliviei și Urugua- 
yului s-a încheiat cu scorul de 
3-—1 (0—1) în favoarea oaspeți
lor. Echipa boliviană a deschis 
scorul în mln. 34 prin Aragones, 
cele trei goluri ale formației 
Uruguayului fiind marcate în re
priza secundă de Pena, Morales 
și Victorino.
• La Kinshasa, în meci retur 

dintre echipa locală Bilima (Zair) 
șl formația Union Douala (Ca
merun), contînd pentru semifi
nalele „Cupei campionilor Afri
cii*, gazdele au cîștigat cu 5—1 
(1—0), calificîndu-se pentru fi

Dacă ar pierde jocul de Ia 
București din primul tur, tenis- 
manii noștri ar fi nevoiți să 
întîlnească echipa învinsă din 
meciul citat anterior, așa că 
oricum următoarea adversară 
va fi ori Argentina, ori echipa 
R. F. Germania.

în grupele zonale (două eu
ropene, una americană și una 
asiatică), cele care vor trebui 
să desemneze 4 cîștigătoare 
care promovează în 1982 în 
competiți" ne-zonală, figurează 
o serie de echipe pe care le ci
tăm în ordinea tablourilor tra
se la sorți. Zona europeană 
„A": Spania (fără adversar), 
Zimbabwe — Algeria, Polonia 
(f. a.), Maroc — Monaco, Un
garia (f. a.), Egipt — Grecia, 
Iugoslavia (f. a.). Israel (f. a.). 
Zona europeană „B“ : Norve
gia — Irlanda, Olanda (f. a.), 
Bulgaria — Luxemburg, Fin
landa (f. a.), Turcia — Belgia, 
U.R.S.S. (f. a.), Danemarca — 
Portugalia, Austria (f. a.). Zona 
americană : Venezuela — se
lect. Caraibelor, Canada — Co
lumbia, Chile — Peru, Uru
guay — Ecuador. Zona asiati
că : India (f. a.), Malaezia — 
Thailanda, Indonezia — Tai
wan, Pakistan (f. a.). Zonele 
europene se dispută din luna 
mai pînă în septembrie 1981, 
iar celelalte două din ianuarie 
pînă în martie 1981.

ROMÂNI 
AL ÎNTRECERILOR 
prezentativă a Cehoslovaciei, cu 
3—1, precum și la dublu mixt 
(Vasile Florea, Agnes Koncz), 
finala fiind disputată cu un 
dublu din țara gazdă. Au fost 
obținute, de asemenea, locurile 
secunde la echipe fete (Agnes 
Koncz, Kinga Lohr), la simplu 
băieți, prin Vasile Florea, la 
dublu băieți* (Florea, Toma) și 
la dublu fete (Agnes Koncz, 
Kinga Lohr). Pe primele locuri 
în aceste probe s-au clasat 
sportivi din Ungaria și Ceho
slovacia.

Vasile Florea a fost conside
rat revelația concursului, iar 
victoria echipei noastre de bă
ieți asupra formației gazdă o 
mare surpriză.

B.D. GERMANA (et. 10) : Dy
namo Dresel a — Vorwărts Frank
furt pe Oder 3—1 ; Bohlem — 
Dynamo Berlin 2—2 ; Magdeburg
— Lokomotiv Leipzig 4—1 ; F.C. 
Karl Marx Stadt — Jena 3—2 ; 
Erfurt — Halle 1—0 ; Rostock — 
Riesa 6—2. Clasament : 1. F.C. 
Magdeburg 17 p, 2. Dynamo Dres- 
da 17 p, 3. Dynamo Berlin 16 p.

SPANIA (et. 10) : Salamanca — 
Hercules Alicante 0—1 ; Zaragoza
— Bet is 2—0 ; Valladolid — Las 
Palmas 3—1 ; Almeria — Osasu- 
na 1—1 ; C.F. Barcelona — Atle
tico Madrid 4—2 ; Real Madrid
— Real Sociedad 1—0 ; Sevilla 
—- Gijon 3—2 ; Murcia — Espa- 
nol 1—1 ; Athletic Bilbao — Va
lencia 4—0. Clasament : 1. Atle
tico Madrid 16 p, 2. Valencia 
13 p. 3. Sevilla 13 p.

nala competiției. în primul joc 
victoria a revenit cu 1—0 forma
ției din Camerun. în cealaltă se
mifinală echipa Canon (Yaounde) 
— Bendel (Nigeria) 2—4. în fi
nală se vor întîlni Bilima șl 
Bendel.

• La Ciudad de Guatemala 
în preliminariile C.M., selecțio
natele Guatemalei șl Salvador au 
terminat la egalitate: 0—0. în cla
samentul acestei grupe conducă 
Salvador cu 5 p (3 meciuri), 
urmată de Honduras 5 p (3 
jocuri). Guatemala 5 p (4 me
ciuri), Costa Rlca 4 p șl Pana
ma 1 p.
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