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Miercuri, 12 noiembrie, s-au 
încheiat convorbirile oficiale 
între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru al Danemarcei, Anker 
Joergensen.

în cadrul ultimei runde de 
convorbiri, desfășurate în ace
eași ambianță de cordialitate și 
înțelegere reciprocă, șeful sta
tului român și premierul danez 
au continuat schimbul de păreri 
in legătură cu unele probleme 
actuale ale vieții internaționale. 
A fost reafirmată hotărîrea 
României și Danemarcei de a 
conlucra tot mai strîns, pe are
na internațională, pentru pro
movarea destinderii, înțelegerii 
și păcii, pentru soluționarea 
constructivă a problemelor 
complexe ce confruntă omeni
rea contemporană.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și primul ministru danez Anker 
Joergensen au exprimat satis
facția pentru rezultatele vizitei 
și pentru schimbul rodnic de 
păreri pe care l-au avut cu 
acest prilej și au dat glas con
vingerii că relațiile româno- 
daneze vor cunoaște o dezvolta
re și mai puternică în viitor, în 
interesul celor două popoare, al 
cauzei destinderii, securității 
și păcii în Europa și în lume.

în legătură cu rezultatele vi
zitei și convorbirilor purtate a 
fost adoptat un comunicat care 
sc dă publicității.

*
în prezența președintelui Re

publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu și a 
primului ministru al Danemar
cei, Anker Joergensen, s-a des
fășurat, miercuri, ceremonia 
semnării documentelor de cola
borare româno-daneze.

Prim viccprim-ministrul gu
vernului român, Gheorghc 
Oprea, și ministrul industriei 
daneze, Erling Jensen, au sem
nat Acordul între guvernul Re
publicii Socialiste România și 
guvernul Regatului Danemaroei 
privind promovarea și garanta
rea reciprocă a investițiilor și 
Acordul guvernamental de cre
dit pentru finanțarea importu
rilor din Danemarca de mașini 
și echipament.

în încheierea ceremoniei, 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
premierul Anker Joergensen au 
ciocnit o cupă de șampanie 
pentru întărirea continuă a 
prieteniei și colaborării dintre 
România și Danemarca.

*
Vizita de stat pe care pre

ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovară
șa Elena Ceaușescu, o între
prinde în Danemarca. Ia invi
tația Maiestății Sale regina

Astăzi și miine, in campionatul de hochei

O DUBLĂ CONFRUNTARE DE ATRACȚIE:
STEAUA - DINAMO

Cel de al treilea tur al cam
pionatului primei serii valo
rice a Diviziei A la hochei, 

Fază dintr-unul din jocurile Steaua — Dinamo : portarul Nctcdu 
(Steaua) a respins un atac al lui Axinte (dreapta), sub pri

virile coechipierului său Gheorghiu (stingă).

Margareta a Iî-a și a prințului 
-consort Henrik, continuă.

Miercuri dimineața, distinșii 
oaspeți români au avut posibi
litatea să se inlilnească cu ca
dre de conducere, cu lucrători 
de la firma industrială „Dansk 
Industry Syndikat As“ Disa, 
componentă a grupului „A. 
Moller".

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a intilnit, 
miercuri, cu reprezentanți ai 
vieții economice din Danemarca, 

în încheierea întîlniriî, a luat 
cuvîntul președintele Nicolae 
Ceaușescu.

Intilnirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate, 
sub semnul dorinței comune de 
a da noi dimensiuni și un con
ținut tot mai bogat relațiilor 
economice româno-daneze.

★
Miercuri la prînz, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost oaspeții primăriei orașului 
Copenhaga.

A-
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit, la palatul Frederiks- 
borg — reședința oficială re
zervată pe timpul vizitei de 
stat în Danemarca — pe cu
noscutul om politic danez, fost 
ministru al culturii, Kristen 
Helveg Petersen, și pe editorul 
Boerge Priskorn.

Șeful statului român a fost 
rugat să primească un exem
plar, cu o dedicație omagială, 
a lucrării „Cuvîntările lui 
Ceaușescu" recent ieșită de 
sub tipar în editura „Samle- 
ren".

Tovarășei Elena Ceaușescu 
i-a fost înmînat. de asemenea, 
un exemplar.

ă-
Președintele Republicii Socia

liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au răspuns, miercuri 
seară, invitației primului minis
tru al Danemarcei, Anker Joer
gensen, și soției sale, Ingrid 
Joergensen, de a asista Ia un 
spectacol de gală oferit în o- 
noarea lor, care a avui loc pe 
scena Teatrului regal din Co
penhaga.

La sfîrșitul spectacolului, ar
tiștilor le-a fost oferit un coș 
cu flori din partea președinte
lui Nicolae Ceaușescu și a 
tovarășei Elena Ceaușescu.

★
După spectacolul de gală, 

înalții oaspeți români au par
ticipat la un supeu, oferit in 
onoarea lor de primul minis
tru al Danemarcei, Ia Hotel 
d’Angleterre din Copenhaga, 
care s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă cordialitate.

început la sfirșitul săptămînii 
trecute, va continua astăzi și. 
miine cu altă „pereche" de

La ,,Voința“ Cluj-Napoca

COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE" - FOLOSIT DIN PLIN 
PENTRU ATRAGEREA OAMENILOR LA MIȘCARE IN AER LIBER

Am asistat, nu demult, în 
Parcul „Babeș-Bolyai" din 
Cluj-Napoca, într-o zi în 
care timpul frumos permitea 
activitatea în aer liber, la o 
acțiune care a trezit curiozita
tea reporterului sportiv. Pe pis
ta de atletism alergau, in serii 
mici, ca pentru o testare, cite 
5—10 sportivi tineri dar și mai 
puțin tineri ; alergau fete 
care, se vedea de departe, nu 
aveau pretenția performanțelor 
deosebite. Alergau, într-o bună 
dispoziție generală, oameni cu 
tîmple cărunte și cu talii mai 
puțin suple. La sectorul de a- 
runcări — același spectacol, a- 
ceeași impresie de „încercare a 
puterilor". Dar oficialii crono
metrau și cele mai modeste re
zultate, măsurau distanțele, no
tau în fișe. „Silit iubitorii dc 
sport de la „Voința", lucrători 
din cooperația meșteșugărească 
— ne explica tovarășa Iulia 
Băluțiu, secretar al C.J.E.F.S., 
aflată printre tehnicienii îndru
mători — sînt participanți Ia 
acțiunea mai amplă inițiată în 
județul nostru pentru trecerea 
normelor complexului Sport și 
sănătate". Cîteva zeci de lucră
tori și lucrătoare de la „Soli
daritatea" și „Metalurgica", 
..Arta textilă" și „Tricotajul", 
de la alte unități își petreceau 
o frumoasă după-amiază aici, 
în decorul noleit cu aramă al 
parcului. „Pentru multi dintre 
cei prezenți este o zi obișnui
tă, deoarece acțiunea Sport și 
sănătate este doar o filă din 
cronica Dacîadei" la Voința"'. 
Si Emil Horvat, instructor la 
Clubul sportiv al lucrătorilor

Simbătă și duminică, la Brașov

CONCURS 
INTERNAȚIONAL 

DE LUPTE LIBERE
Simbâtă și duminică, in sala 

Armatei din Brașov va avea 
loc un concurs internațional de 
lupte libere, la care participă 
sportivii fruntași din țara 
noastră și echipa R. S. S. U- 
crainene. Concursul se va dis
puta după sistemul turneelor 
individuale.

etape (a 23-a și a 24-a) în 
care este programată și con
fruntarea de vîrf dintre lidera 
clasamentului și actuala deți
nătoare a titlului STEAUA și 
DINAMO BUCUREȘTI.

Cele două jocuri au loc as
tăzi și miine, de la ora 17, pe 
patinoarul ,.23 August".

în celelalte două intîlniri, 
Dunărea va primi la Galați 
vizita echpei Sport Club Mier
curea Ciuc, iar la Miercurea 
Ciuc va avea loc dubla partidă 
dintre Avîntul Gheorgheni și 
Metalul Sf. Gheorghe. Atît la 
Galați, cit și la Miercurea Ciuc 
jocurile vor incepe la ora 17 
și sperăm că vor prilejui con
fruntări de un bun nivel 
tehnic și spectacular. în ce 
privește derbyul Steaua — Di
namo suficient să amintim că 
în momentul de față în clasa
ment situația este următoarea: 
1. Steaua 37 p : 2 Dinamo
36 p. Golaverajul direct este 
favorabil dinamoviștilor: 16—9. 

din cooperația meșteșugărească 
cluj ană, argumentează cele 
spuse cu dosarele sale de evi
dență a competițiilor organiza
te în ultima vreme — „Cupa 
Voința" la fotbal, popice, te
nis de masă, șah, handbal, bas
chet, orientare turistică. A ur
mat acțiunea complexului 
„Sport și sănătate". In pri
mul rînd și-au trecut normele 
toți componenți echipelor re
prezentative din cele 11 grape 
sportive, cîte activează sub în
drumarea clubului. Apoi au fost 
invitați, pe unități, ceilalți a- 
matori de mișcare în aer liber, 
sub conducerea unor animatori 
ai acestei activități, cum sînt 
Ion Feneșan („Solidaritatea"), 
Simona Simion („Drum nou"), 
Ștefan Rauți („Metalurgia"), 
Alexandru Frandeș („Arta tex
tilă")...

Stăm de vorbă cu Aurel Fe
tița, vicepreședinte al clubului, 
de puțină vreme în această 
funcție dar animat de frumoa
se fiînduri privind lărgirea ac
tivității sportive de masă.

JUCĂTOARELE TINERE ÎNVIOREAZĂ
CAMPIONATUL DE BASCHET

• Și al doilea 
turneu divizionar 
„A“ de baschet 
feminin, desfășurat 
in Sala polivalentă 
din Tg. Mureș, a 
oferit meciuri spec
taculoase, echili
brate, surprize și 
unele partide de 
bun nivel tehnic, 
cum au fost cele 
dintre Universita
tea Cluj-Napoca și 
Politehnica C.S.Ș. 
2 București, Voin
ța București și Co
merțul Lie. „Bo
lyai" Tg. Mureș, 
Rapid București și 
Olimpia București. 
Prin rezultatele în
registrate pină a- 
cum, situația în 
clasament s-a cla
rificat în mare mă
sură. Pentru gru
pa 1—6 și-au asi
gurat calificarea 
formațiile Voința 
București, ^Univer
sitatea Cluj-Na
poca. Politehnica 
C. S. Ș. 2 și Uni
versitatea Timi
șoara ; pentru ce
lelalte două pozi
ții, candidează, cu 
șanse apropiate, 
Voința Brașov, 
Crișul Oradea și 
Progresul Bucu
rești. în partea de jos a clasa
mentului, Rapid București,. Mo
bila Satu Mare. Olimpia Bucu
rești și C. Ș. B. ICEMENERG 
București s-au stabilit, de pe 
acum, în grupa 7—12, pe care 
Comerțul Lie. „Bolyai" Tg. Mu
reș o mai poate evita doar 
printr-o comportare- de ex
cepție la ultimul turneu al pri
mului tur (27—30 noiembrie, ta 
București).

9 Pasionantă este lupta

AZI, LA CRACOVIA, „POLI" C.S.Ș. 2-WISLA,
ÎN C.C. E. LA BASCHET (f)

Campioana României la bas
chet feminin, Politehnica C.S.Ș. 
2 București, susține astăzi, la 
Cracovia, meciul retur cu 
Wisla, din cadrul primului tur 
al C.C.E. Sportivele de la 
„Poli" pornesc cu un avantaj 
de 16 puncte (in sala Floreasca 
au cîștigat cu 90—74) și in caz 

„Avem peste 8 000 de membri 
dintre care ne străduim să an
trenăm cît mai mulți in activi
tatea sportivă, să-i obișnuim 
să practice permanent sportuL 
Pentru aceasta trebuie să găsim 
forme variate și atractive. La 
acțiunea „Sport și sănătate" an 
răspuns chemărilor peste 1000 
de tineri, bărbați și femei.

Acum, după deschiderea edi
ției de iarnă a „Daciadei", a- 
vem în vedere organizarea u- 
nor duminici cultural-sportive la 
Ciucea, Huedin și aici, Ia Cluj- 
Napoca".

Garanția îndeplinirii acestor 
proiecte este preocuparea deo
sebită pentru sportul de 
masă dovedită de conducerea 
U.J.C.M. (remarcabil, de e- 
xemplu, interesul depus de fos
tul sportiv Ioan Ilea, șef de 
serviciu). Sîntem convinși că 
despre acțiunile Clubului „Voin
ța" din Cluj-Napoca vom avea 
prilejul să mai scriem.

Viorel TONCEANU

Margareta Borbely de la Comerțul Lie. 
,, Bolyai" Tg. Mureș s-a afirmat ca o valoroasă 
reprezentantă a tinerei generații de baschetba
liste. Foto : Carol SZASZ — Tg. Mureș

pentru titlu, la care apreciem 
că echipele clasate acum pe 
primele trei locuri (Voința 
București, „U“ Cluj-Napoca și 
„Poli") au cele mai mari șanse. 
Voința (antrenor M. Strugaru) 
are un lot valoros, omogen și 
experimentat, dar restrîns ca 
număr ; „U“ (antrenor N. Mar-

Dumîtru STANCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

că se vor califica, ele vor e- 
volua intr-una din grupele sfer
turilor de finală ale competi
ției. '

Arbitrii partidei de astăzi 
sînt M. Grigoriev (U.R.S.S.) și 
G. Horvath (Ungaria) ; comi
sar F.I.B.A. : K. Klima (Ceho
slovacia).



I

CALE LIBERA TINERILOR RUGBYȘTI DE CLASA!
Nu s-au stins încă ecou

rile fructuosului turneu în
treprins de către echipa 
națională de rugby a Româ
niei în Irlanda și în Anglia, 
într-o recentă discuție pe a- 
ceastă temă cu antrenorul 
federal Valeriu Irimcscu, a- 
cesta susținea o idee care 
poate face, fără îndoială, 
subiectul rubricii de față. 
Ne spunea printre altele : 
„De cîțiva ani. Ia nivelul co
piilor și juniorilor, Federația 
română de rugby a făcut 
tot posibilul pentru a orga
niza în bune condiții un 
campionat de regularita
te, care să constituie baza 
de pregătire, cadrul potrivit 
de instruire a viitorilor 
performeri ai balonului o- 
val. Pe întregul teritoriu 
al țării ființează acum 40 de 
formații școlare. Am toată

încrederea că dintre com
ponenții acestor echipe vor 
apare jucători de valoare, 
capabili să-i înlocuiască, Ia 
nevoie, pe cei care 
joacă cu tricolorul pe piept. 
Dealtfel, iată, cel 
recent exemplu l-a 
stituit apariția — aș 
senzațională 
nărului Gheorghe Vărzaru, 
20 de ani, în arena rugbyu- 
lui internațional. Toată pre
sa din Marea Britanie a vă
zut in el un apărător de 
clasă, deși — țin să subli
niez — Vărzaru a fost 
trodus 
prima 
nctilui 
Prilej 
nemeritat loc între cei ce au 
cinstea să reprezinte rug- 
byul românesc pe plan 
ternațional". (Rd. T.)

astăzi

mai 
con- 
zice 

a foarte tî-

in- 
în echipă, pentru 

oară, în timpul tur* 
irlandez. Cu acest 

el și-a cîștigat un bi-

in-

F CHIAR DACA

A XV-a CONFIRINJĂ NAȚIONALĂ 
A CERCURILOR ȘTIINȚIFICE STUOENIESEI - 
SECȚIUNEA EDUCAJli FIZICĂ Șl SPORT

Horghidan), Horațiu Droc — 
București (îndr. șt. prof. univ. 
dr. Miron Georgescu), Călin 
Boeriu — Oradea (îndr. șt. lec
tor univ. drd. Vasile Marcu), 
Mariana Ianculescu — Timi
șoara (îndr. șt. conf univ. dr. 
Ion Drăgan), Naiana Vatavu — 
Suceava (îndr. șt. lector univ. 
Aurora Bălăceanu) ; la sport 
de performanță : premiul I — 
Cristina Baciu — București 
(îndr. șt. lector univ. dr. Valen
tina Horghidan), 
Geta Macovei 
(îndr. șt. lector 
Plocon), premiul 
Feșteu și colab. 
(îndr. șt. lector 
lentina Horghidan), 
— Marinela Dobrescu 
rești (îndr. șt. lector 
lena Plocon), Gheorghe Pîrv — 
București (îndr șt. asist, univ. 
Adrian Dragnea), Denisa 
Kempf — București (îndr. șt. 
lector univ. dr. Viorel Dimi- 
triu), Elena Boer — București 
(îndr. șt. lector univ. Teodor 
Paladescu), Adrian Cureleg — 
Timișoara (îndr. șt. lector univ. 
Matei Schmits). Ion Feflea — 
Oradea (îndr. șt. lector univ. 
drd. Vasile Marcu și lector 
univ. Magdalena Mușat). (E.D.).

Actualități din handt

RtPREIENIATIVEtE III JUNIORI Ș

7£ DA AFARA
recentele finale de lupteLa recentele finale de lupte 

libere ale seniorilor, un meci 
de pe una din cele două sal
tele era urmărit, la un mo
ment dat, cu deosebit inte
res. Se striga in gura mare, 
se aplauda, se bătea din pi
cioare în tribune, ce mai, ca 
la orice meci „mare". Prota
goniști — Ion Arapu (Steaua), 
de mai multe ori campion al 
categoriei 52 kg, și juniorul 
Vasile Purdescu (Minerul Mo- 
tru). Ambițios, curajos și 
foarte rapid în mișcări, ju
niorul din Mot.ru a obținut o 
binemeritată șl surprinzătoare 
victorie la puncte.

După • cttva timp, Vasile 
Purdescu a fost chemat din 
nou pe salteaua de concurs 
pentru a-l tntîlnl, de astă dată, 
pe Gheorghe Bîrcu (Dinamo 
Brasov) cel care avea să 
devină campionul categoriei. 
Partida, cum era de așteptat

după epilogul amintit, a 
butat furtunos, juniorul 
la Minerul atacînd din toate 
pozițiile, sperind, firesc, să 
obțină un nou important 
succes. Și poate că l-ar fi 
obținut. Dar, a intervenit an
trenorul său, tinărul Nistor 
AUonescu Părîndu-l-se că 
brașoveanul nu-și apăra șan
sele regulamentar, AUonescu 
i-a dat o indicație elevului 
său ca pe maidan : „Dă în 
el, chiar dacă te dă afară !“. 
Pdrdescu, ascultîndu-și antre
norul, a început pe dată să 
dea... Arbitrii, pe bună drep
tate, au oprit meciul și au 
dat și ei... sacțiunea meritată: 
eliminarea lui Vasile Pur
descu. Credem, insă, că este 
de datoria federației să-l le
cuiască de asemenea „povețe" 
și pe antrenorul Nistor Alio- 
nescu.

dc- 
de

Costin CHIRIAC

în zilele de 8 și 9 noiem
brie, în organizarea Ministeru
lui Educației și învățămîntului, 
Uniunii Asociațiilor Studenți
lor Comuniști din România și 
Institutului de Educație Fizică 
și Sport, s-au desfășurat, Ia 
sediul I.E.F.S., lucrările celei 
de a XV-a Conferințe naționale 
a cercurilor științifice studen
țești — secțiunea educație fi
zică. Biroul secțiunii a 
alcătuit din tovarășii 
univ. loan Șiclovan —
I. E.F.S., Dumitru Nae 
cretar al U.A.S.C.R. și 
Popescu, inspector în 
M.E.I. Deschizînd lucrările, rec
torul I.E.F.S. a subliniat faptul 
de o deosebită importanță că, 
aplicînd directivele partidului 
privitoare la legarea învăță
mîntului de producție și cer
cetare, învățămîntul superior 
de educație fizică și sport din 
întreaga țară a pornit hotărîț 
pe acest făgaș modern, lucru 
oglindit și în cele 31 de lu
crări selecționate pentru sub- 
secția educație fizică și sport 
de masă și 34 pentru subsecția 
sport de performanță. A luat, 
apoi, cuvîntul conf. univ. dr. 
Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., care a prezentat 
principalele învățăminte de la
J. O. de la Moscova. După ex
punerea lucrărilor — tratînd 
probleme ale dezvoltării mor- 
fofuncționale și motrice la e- 
levi. ale S U.V.A., ale selecției 
și pregătirii în sportul de înal
tă performanță, ale aparaturii 
științifice destinate sportului 
etc. — și discuțiile purtate pe 
marginea lor, au fost atribuite 
următoarele distincții : la edu
cație fizică și sport de masă : 
premiul I — Ilie Ghioghica — 
Iași (îndr. șt. conf univ. Ale
xandru Merică), premiul II — 
Adriana Stoian — București 
(îndr. șt. conf. univ. Elena Fi
rea și asist, univ. Adrian Drag- 
nea), premiul III — Melania 
Păcurar — Tg. Mureș (îndr. șt. 
lector univ. Vaier Fărcaș), men
țiune — Dorin Cișmaș și colab. 
— București (îndr șt. asist, 
univ. Adrian Dragnea), Adria-

, na Topan — București (îndr. 
șt. lector univ. dr. Valentina

fost 
prof, 

rectorul 
—- se- 
Mircea 
cadrul

premiul II —
— București 
univ. Elena 
III — Dorin

— București 
dr. Va-

mențiune 
— Bucu- 
univ. fi

univ.

TINERII DE EA STEAUA,
ÎN VERVA, 35-12 (II RAPID

IN „CUPA r. R. RU0DY“
După ce sîmbătă au întrecut 

pe Grivița Roșie, tinerii jucători 
de la Steaua (campionii evolu
ează în „Cupa federației" fără 
membrii lotului reprezentativ, 
ca și alte formații dealtfel) au 
arătat și ieri o formă remarca
bilă, învingînd în cadrul aceleiași 
competiții pe Rapid cu 35—12 
(9—9). Doar prima repriză a fost 
mai echilibrată, feroviarii condu- 
cînd la un moment dat cu 9—3, 
pentru ca în repriza a doua mi
litarii să se dezlănțuie. Au 
marcat : Florea, Ilie, Zafiescu II, 
Roșu, Preda — eseuri, Bezușcu, 
Toader, Achim — l.p., ultimul șl 
trei transformări, respectiv Du
mitru l.p. și drop, Toma eseu 
transformat de Popa. Arbitru : 
Ștefan Crăciun eseu. (g. r.).

i S3

TRICOUL
DE CAMPION...

Tricoul de campion, cu tri
color, este una dintre recom
pensele care se acordă anual 
celor mai merituoși sportivi 
la fieca e ramură sportivă, 
la fiecare probă sau catego
rie. Decernarea lui, de re
gulă în cadrul unei festivi
tăți, pe podiumul de premiere, 
reprezintă pentru un sportiv 
momentul, poate, cel mal 
frumos din activitatea sa.

La fotbal, de exemplu, pri
mesc tricouri de campioni 
toți componenții echipei cîș- 
tigătoare la fel laz rugby, la 
volei, la scrimă, la ciclism, 
la gimnastică, la pentatlon 
modern, la tenis etc. Numai 
la atletism nu este așa, și nu

înțelegem de ce ? !... Concret, 
iată despre ce este vorba : 
potrivit regulamentelor cam
pionatelor naționale de marș 
(20 km și 50 km) șl maraton, 
în întrecerea pe echipe, for
mațiile sînt alcătuite din cîte 
4 concurenți (la stabilirea 
clasamentului contează însă 
doar rezultatele primilor 3 
clasați). La fel șl la campio
natele de cros, la care echi
pele sînt formate din 4 sau 
din 5 concurenți, în clasament 
contînd însă doar 3 și, res
pectiv, 4. Nimic de obiectat 
față de această chestiune I 
Obiecția noastră. exprimînd 
și punctul de vedere al unor 
atleți și antrenori, este aceea 
că la festivitatea de premiere, 
pe podium nu se urcă cum 
ar fi normal, toți componen
ții echipei campioane, ci doar 
3 sau 4. după cum specifică 
regulamentul. Anul acesta, 
la Sibiu, la campionatul de 
maraton. Cătălin Andreica, 
al 6-lea clasat, n-a fost șl el 
onorat, cum -s-ar fi cuvenit, 
cu un loc pe podium, cu o 
diplomă și un tricou de cam
pion, pentru că în echipa sa 
— Rapid București — a fost 

4-lea. La fel s-au petre- 
‘ ' 50 km cu

Hagiu, al 
campioană

al...
cut lucrurile și Ia 
mărșăluitorul Dan 
4-lea în formația
P.T.T. București.

Situația nu ni se __ ______,
din punct de vedere sportiv 
din moment ce echipele sînt 
formate din 4 concurenți și 
se impune ca F.R.A. să re- 
studieze acest aspect.

Romeo VILARA

pare etică.

Pe urmele materialelor publicate

MASURI OPERATIVE, INIȚIATIVE Șl FRUMOASE INTENȚII
O TÎRNĂVENI : Mai mult de- 

cît ne așteptam.
„Accente", - ■ ____ ________
„Nou promovată, dar cu obi
ceiuri vechi..." erau criticați po
picarii de la divizionara- „A" Chi
mica Tîrnăveni, precum și cei 
din conducerea asociației respec
tive, pentru proasta întreținere 
a sălii de joc. Am găsit la Chi- 

. mica Tîrnăveni arena complet 
renovată, pistele 
regulamentare și 
material plastic.
tiarelor a crescut
s-a amenajat o cabină cu dușuri, 
iar tribuna a fost ridicată cu 
două rînduri de bănci. Toate a- 
cestea s-au realizat cu sprijinul 
conducerii Combinatului chimic, 
una din principalele resurse fiind 
munca popicarilor și a pasiona- 
ților suporteri, 
înfăptuite 
atingînd, 
cat șeful 
Marincel,

La rubrica 
într-o notă Intitulată

arena 
aduse la 
returnate
Numărul ves- 
de la 1 la 3,

cote 
din

• ••

prin 
după 
bazei 
aproape

valoarea celor 
acțiuni patriotice 
cum ne-a expli- 
de popice Petre 

100.000 lei.

• CURTEA DE 
reapărut spiritul 
Baza sportivă a

ARGEȘ: A
gospodăresc... 

școlii generale

(Urmare din pag. 1)

tin) prezintă anul acesta o for
mație completă, bine pregătită, 
disciplinată ; ...........
2 (antrenor 
pierdut două partide (una 
„U“, după o dispută de excep
ție, și una cu Voința Brașov, 
cînd a avut două indisponi
bilități în formația de bază), 
dar apreciem că are resurse 
pentru a recupera handicapul, 
cu condiția de a fi folosite toa
te jucătoarele din echipă, inclu
siv baschetbalistele promovate 
anul acesta și care pînă acum 
au stat mai mult pe banca re
zervelor (Suzana Keresztesi și 
Carmen Tocală de pildă).

• îmbucurător este faptul că 
jucătoarele 
junioarele, 
majoritatea 
insistență și 
înviorînd 
rită
Interesant că unele dintre 
aceste fete (să amintim de 
Camelia Solovăstru și Magdalc-

Politehnica C.S.Ș.
Gr. Costescu) a 

cu

foarte tinere, chiar 
sînt folosite de 
echipelor cu curaj, 
cu... eficacitate, ele 

campionatul dato- 
elanului specific vîrstei.

nr. 4 din Curtea de Argeș a fost 
lăsată cîțiva ani în voia soartei, 
ceea ce ne-a determinat să 
venim asupra acestei situații cu 
un „Semnal Ia... semnal". “ 
data aceasta, noua conducere 
școlii (directoare „ ...
truleasa) a luat măsuri operative, 
în două săptămîni terenurile și 
celelalte instalații sportive schim- 
bîndu-și radical înfățișarea : 
s-a nivelat „dreptunghiul" de 
volei, s-au reparat porțile de 
handbal, s-au montat panouri 
noi de baschet, s-au refăcut sec
toarele de atletism, a fost vop
sită aparatura poligonului apli
cativ, s-a reinstalat porticul de 
gimnastică și urmează să fie îm
prejmuit cu plasă de sîrmă te
renul de tenis. Ca prin farmec, 
microcomplexul sportiv de aici 
a devenit o bază model...

re-

De 
a 

Goguța Pă-

• ZĂRNEȘTI : Motocicliștii s-au 
mutat în casă nouă. în nota in
titulată „Cursă de... obstacole în 
respectarea propriilor promisiuni" 
se arăta, printre altele, că de 
mai bine de o jumătate de an 
stau pe loc lucrările la baza 
moto (o fostă magazie veche din

na Pali de la Voința Brașov, 
Verginia Popa de la_ „U“ Cluj- 
Napoca, 
la C. Ș. B.
Margareta Borbely de la Co
merțul Lie. ,,Bolyai“) au con
tribuit la sporirea eficienței 
formațiilor lor prin multe și 
reușite aruncări de la semidis- 
tanță și de Ia distanță. Iată un 
aspect deosebit de important 
in condițiile solicitărilor bas
chetului internațional în di
recția preciziei . aruncărilor la 
coș. Am făcut această precizare 
deoarece unele dintre jucătoa
rele amintite au fost (sau vor 
fi) componente ale loturilor na
ționale de senioare și de juni
oare care vor lua parte anul 
viitor la competiții internațio
nale oficiale de amploare, cum 
sînt Universiada și campiona
tele europene. în acest con
text, faptul că elementele ti- 
nere^s-au evidențiat la un capi
tol atît de important al bas
chetului, cum este precizia a- 
runcărilor la coș, nu poate de- 
cît să bucure.

Mălina Froiter de 
ICEMENERG și

5.........
zid) a asociației Torpedo Zăr- 
nești, deși problema financiară 
era rezolvată, iar reparațiile ne
cesare trebuiau executate chiar 
de secția de întreținere a între
prinderii respective. Inginerul-șef 
al întreprinderii „6 Martie", Ion 
Stan, care este și președintele 
asociației, ne-a asigurat atunci 
că lucrurile se vor îndrepta ur
gent. Și s-a ținut de cuvînt. în 
ziua cînd ne aflam la Zărnești, 
motocicliștii se mutau în casă 
nouă, * ‘ ’
6 boxe încălzite, 
vor fi terminate 
mică sală de forță

—,T—. se mutau   ___
avînd aeum la dispoziție 

iar în curînd 
vestiarele, o 
și garajul.

© BRAȘOV : De 
mai bine. La 
clubului sportiv ____. _T„
Brașov. Antrenorul Traian Moașa 
și tinerii lui elevi s-au remar
cat printr-un evident spirit al 
soluțiilor practice, fapt consem
nat în coloanele ziarului la ru
brica „Sublinieri", ei reușind 
să amenajeze într-o încăpere 
neutilizată o bază moto cu etaj: 
3 boxe la parter, iar deasupra 
magazie de piese, vestiare și o 
mică sală de forță. în aceste 
zile, după orele de producție, 
motocicliștii transformă vechea 
magazie într-un atelier mecanic 
dotat cu banc de probă, strung’ 
aparat de sudură electrică, po
lizor și freză (rețineți : toate a- 
cestea uzate și recondiționate de 
sportivi) utilaje necesare pregă
tirii temeinice a mașinilor pen
tru viitoarele concursuri.

Ia bine, spre 
secția moto a 

Steagul roșu

Troian IOANIȚESCU

SUSȚIN MECIURI AMICALE CU IUIIMA
Timp de trei zile la Brașov 

s-a disputat un turneu interna
țional 
la startul 
formația 
Kaunas, 
mului eșalon valoric în campio
natul U.R.S.S., Dinamo Brar 
șov (divizionară ,,A), precum și 
Tractorul Brașov și Nitramonia 
Făgăraș din Divizia „B“. Tur
neul a fost cîștigat de formația 
Granitas, care a întrecut 
24—16 pe Dinamo Brașov, 
35—23 pe Tractorul Brașov 
cu 19—15 pe Nitramonia. 
locurile următoare : 2. Dinamo, 
3. Tractorul, 4. Nitramonia.
(Carol GRUIA — coresp.). • 
TURNEE INTERNAȚIONALE

de handbal 
căruia au 

lituaniană 
componentă

masculin, 
evoluat 

Granitas 
a pri-

cu 
cu 
și 

Pe

ALE DIVira 
Mai multe f< 
tat. turnee 
Astfel, Dinam 
namo Brașov 
aceste zile la 
vor juca Ia L- 
Germană va 
și Universit; 
ti îp ce di 
TEROM Iași 
o competiție 
continuarea r 
tîlniri inter 
zentativele i 
niori și junin 
duble intilnii 
mafiile simila 
Meciurile sin 
neri și dumii 
sporturilor, di

Iată rezultatele etapei de duminică din câmpie 
de tineret :

KZEBQSBHi Rezultate din etapa 
„B“ de tineret : M. 

Invățămînt Ploiești — Carpați București 82—84 (3! 
Mare — Știința Mediaș 77—72 (37—36), „U“ n C 
inta Timișoara 63—47 (30—27), C.S.Ș. Lumina B<
Fieni 93—91 (40—37), A.S.A. Bacău — Automatica 
(61—41), Academia Militară București — Jiul Petre 
FEMININ : C.S.Ș. Lumina Botoșani — P.T.T. 
(37—36), C.S.Ș. Gheorghienl — C.S.Ș. Mătasea E 
Sănătatea Ploiești — C.S.Ș. Unirea Iași 100—78 ( 
Gheorghe — Metalul Salonta 56—36 (27—22), C.S.Ș 
cea — C.S.Ș. Ploiești 77—55 (31—21), C.F.R. Craiov 
"" ” 2 București 74—65 (40—32), IMUAS Baia

112—79 (58—33). Corespondent! : o. Bălti
” lancu, O. Guțu. Gh.

Malnasl.

C.S.Ș.
Craiova __ ._ ___
Radu, T. Ungureanu, I.
V. Popovici, V. Săsăranu, C.

In seria a iV-a : (
Dacia Constanța 12-

I.T.C. Constanța —— Voința Constanța 48—0, _____ _______ T_
stanța 50—0. în campionatul de juniori : Rulme 
Dinamo 10—4, Olimpia Duc. — Dunărea Giurgiu 
Buc. — R.C. Griviță Roșie 20—8, Știința Alexandi 
publica Buc. 6—7, C.S.Ș. 2/II Constanța — R 
țese 4—6, C.S.Ș. Locomotiva Buc. — C.S.Ș. Stes 
C.S.Ș. 2 Constanța 4—41, C.F. Buzău — Lie. IV 
C.S.Ș. Suceava — Auto P. Neamț 62—0, C. F. Pite 
8—4, C.F.R. Brașov — Petrochimistul Pitești 18—3 
I.O.B. Balș 24—3, C. F. Arad — C.S.Ș. Timișoara 
motiva Oradea — C.S.Ș. “ " -----

VOLEI

c.
Locomotiva Cluj-Napo<

în etapa 
reglstrat

a n-a a D 
următoarei» 

NIN. Seria I : Spartac Buc. — Prahova I.P.G. 
București — Braiconf Brăila 2—3, Penicilina II 1 
1—3, Ceahlăul Piatra Neamț — C.S.Ș. Suceava ! 
Chimia Tr. Măgurele — Calculatorul Buc. 0—3, 
— Albatros Constanța 3—0, «A.S.S.U. Craiova — < 
Dacia Pitești — Univ. Timișoara 0—3. Seria a II 
dea — Corvinul Dacia Deva 3—1, Textila Cisnăc; 
1—3, G.I.G.C.L. Brașov — Constructorul Arad : 
tatea Sibiu — Metalotehnica Tg. Mureș 3—0. Ml 
Relonul Săvinești — Politehnica Iași 3—0, Vulc; 
Suceava 0—3, Electra Buc. — Steaua II 0—3, PEC 
structorul Brăila 1—3. Seria a Il-a : Electroputer 
greșul Buc. 3—0, Metalul Hunedoara — I.C.I.M. 
Iul Ploiești — Calculatorul II Buc. 3—0, SARO 
Buc. 1—3. Seria a lll-a : Oțelul Oraș Dr. Petri 
Oradea 1—3, „U“ Cluj-Napoca — Motorul Bala 
mureș Tg. Mureș — Constructorul Arad 3—0, V< 
Voința Zalău 3—2. (Relatări de la corespondenții 
Daniel, D. Gruia, P. Giornoiu. Șt. Gurgui, C. G 
Rusu, O. Guțu, I. Vlad. I. Tănăsescu, M. Dom 
Albu, I. Fețeanu, I. Pocol).

LA PLOIEȘTI, HUNEDOARA Șl CLU
SEMIFINALELE CAMPIONATELOR

Campionatele naționale de 
popice, la individual și perechi, 
vor avea anul acesta un nou 
sistem de desfășurare. Cîștigă- 
torii etapei județene a compe
tiției nu vor concura direct în 
finală, ca în anii trecuți, ci vor 
lua parte la o semifinală. Ex
cepție fac doar „vîrfurile", 
maeștri emeriți ai sportului, 
care se vor întrece direct în 
faza decisivă a cursei pentru 
titlurile de campioni pe 1980.

întrecerile semifinale se des
fășoară pînă duminică, în trei 
orașe, participanții fiind repar
tizați în localitățile respective 
după criterii geografice și va
lorice. La Ploiești, pe arena 
Voința joacă juniorii și seniorii, 
iar în sala Rafinorul evoluează 
junioarele și 
laltă 
mată 
talul 
și la 
cord

senioarele. Cea- 
semifinală a fost progra- 
la Hunedoara (arena Me-
— junioare și senioare) 
Cluj-Napoca (arena Re-

— juniori și seniori).

0. N. T. CARPAȚI BRAȘOV ANUNȚĂ:
Examenul teoretic de atestare și’reatestare pentru ghizii mo

nitori de schi va avea loc după următorul program :
20—21 NOIEMBRIE 1980, pentru candidații —

Universitatea cultural-științifică București, Bd. Bălcescu nr.' 18
din București, la20—21 NOIEMBRIE 1980,

Universitatea cultural-științifică București,
— Sala Dalles.

5—6 DECEMBRIE 1980, pentru candidații 
Poiana Brașov, Hotel Poiana.

Examenul va avea loc între orele 9—16.
Actele necesara :
— certificat de naștere (copie legalizată).
— certificat de studii (copie legalizată) 

student.
— adeverință din cîmpul muncii.
— certificat de cazier.
— fișă medicală.
— 2 fotografii 3X4.
— 50 lei taxă examen.
Examenul '•'mstă în cunoștințe politico-sociale, generale,_

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

din restul țării,

sau adeverință

la

de

tu-

© Meci res 
natul masculi 
Carpați Sin 
Brașov 4895— 
dividual 5—1)

DIVI
în penultim 

ziei „A“ la t 
confirmat ce 
•și anume că 
pioane revin i, 
mațiilor C.S. 
minin și C.
— la masculi 
petiția femini 
fi considerate 
masculină do 
zintă scoruri 
la o zi Ia i 
Craiova I — ■ 
rescu, Nicorei 
este învinsă d 
cători de cai 
Progresul —
— care ciștig 
joc de exce 
însă craiover 
cei de la Pr< 
zic (Cauri și 
liminat de ji 
Popa rad). Uni 
II pierde prin 
comotiva Buc. 
doua...

în întîlnire.
— C.S. Arad 
misibil s-a re 
cătoarei Olga 
tapă de etapă 
să joace pen 
reștean. la ea 
gitimare. Nem 
o parte pe III 
Progresului, j

Mot.ru


Dialoguri
cu tricolorii

CRIȘAN

PE CÎND CARTONASE
AVEM ȘANSE ttEALE SA FIM PREZENȚI 

IN SPANIA, IN 1982...“
Zoltan Crișan, se spu

ne că, indiferent de formă, 
la echipa națională ai ju
cat — dc regulă — bine. 
Selecționerii, bazîndu-se pe 
acest... obicei, te-au chemat 
și, în adevăr, în marea ma
joritate a cazurilor 
greșit, chiar dacă 
de campionat nu 
mandau într-un 
sau altul...

n-au 
jocurile 

te reco- 
moment

— Cei ce nu sînt in cauză 
pot judeca mai bine lucrurile. 
Ce pot să spun eu? Că tot
deauna cînd am îmbrăcat tri
coul reprezentativei nu m-arn 
menajat, că doream un singur 
lucru : să fiu util naționalei, 
să joc în așa fel incit să nu se 
regrete titularizarea mea chiar 
și după unele meciuri necon
cludente din campionat.

— Și iată-te ajuns la 37 
de selecționări, iată-te in
trat între cei 22 de interna
ționali care au depășit fru
moasa cifră de 30 de che
mări la națională și foarte 
aproape de o graniță de 
puțini trecută, granița celor 
40 de tricouri tricolore...

— Da, pot să sper, după se
zonul de toamnă, tonifiant pen
tru noi toți, atingerea celor 40 
de meciuri in națională și chiar 
/i mai departe. în decembrie 
vor fi șase ani de cînd am de
butat în reprezentativă și — 
dacă nu aș fi înregistrat unele 
perioade de absență, majori
tatea datorate mie — puteam 
să fiu și mai sus pe tabelul in
ternaționalilor. Am insă- multe 
și frumoase amintiri din me
ciurile naționalei și sper să-mi 
completez colecția. Golul mar
cat lui Iribar in meciul cu 
Spania de la Madrid, cel rea
lizat la Glasgow, in partida 
cu Scoția și — ca să rămîn la 
o severă triere a acestor sec
vențe de mare satisfacție pen
tru mine — acțiunea care a

ȘTIRI... ȘTIRI...
o

LOR
„C“ ȘI 
mână 
astfel 
din 
DIVIZIA „O 
va dipsuta joi 
Iar ora " 
ora 12) ; 
minică 7 
11, („juniori II“, 
JUNIORI REPUBLICANI 
etapa a X-a — 23
(seriile 3, 4, 
brie, * 
6 și 7) ; 
noiembrie.
4, 5 și 8) și 
ora 9 (seriile
• MECIUL 

ȚIA, din [ 
grupa a 4-a, 
miercuri 19 
dionul Wembley, 
de antrenorul C.

PARTIP’7'’ E 
DUMINICA IN 
cadrul etapei a 15-a din Divizia

REPBOGKAMAREA ETAPE- 
AMINATE DIN DIVIZIA 
„JUNIORI". Federația ro

de fotbal a reprogramat 
cele două etape aminate 
Divizia „C“ și „juniori" : 

: etapa a X-a 
4 decembrie, 

14 („juniori II", de 
: etapa a XII-a — 

decembrie, de la

se 
de 
la 

du- 
ora 

de la ora 9) ; 
------------ (I) : 

noiembrie 
. 5 și 8) și 4 decem- 

de la ora 14 (seriile 1, 
a XII-a — 

la ora 9 (seriile 
7 decembrie, de 
1, 2, 6 și 7).
ANGLIA — ELVE- 

preliminariile C.M., 
care se va disputa 
noiembrie pe sta- 

va fi urmărit 
Drăgușin.

’ AMATE 
CAPITALĂ, în

etapa 
de

2,
30
3, 
la

LA TENIS
fiica în concurs ! Spre 

dezaprobarea tuturor oficialilor 
prezenți, care nu au luat însă 
nici o măsură.

REZULTATE, feminin : Pro
gresul Buc. — C.S. Arad I 
5—4, 5—3 ; Spartac Buc. — 
Politehnica Buc. 2—5, 3—5 ; 
Progresul Buc. — C.S. Arad II 
1—5, 0—5 ; C.S.Ș. Craiova — 
Metalurgistul Cugir 0—5, 0—5 ; 
Gloria Buzău — C.S.Ș. Slatina 
4—5, 1—5 ; Voința Buzău — 
C.S.M Iași 2—5, 0—5 ; mascu
lin : Univeristatea ~
— Locomotiva Buc. 
C.S.M. Cluj-Napoca 
Buzău 9—2, 9—3 ;
Buc. — Universitatea Craiova I 
9—6, 4—9 ; C.S.Ș. Od. Secuiesc
— Tractorul Brașov 9—6, 9—7 ; 
Tricodava Buc. — C.S.Ș. Bis
trița 9—4, 9—8 : Constructorul 
Tg. Mureș — C.S.Ș.
9—0, 9—0. Următoarea 
la 6 și 7 decembrie.

(Rezultate transmise 
respondenții N. 
Păuș, M. Radu.
V. Popovici)

FEMININ

Craiova II 
7—9, 9—4 ;

— Gloria
Progresul

Craiova 
etapă,

de co- 
I. 

Stănescu,
Tokacek, 
I.

ANTRENORILOR ?

C.S. ARAD II 
Progresul Buc. 
C.S. Arad I 
Polit. Buc. 
C.S.Ș. Rm. V. 
Spartac Buc.

Seria 1
25 25
25.18
23 13

9
6

21
23
25 0

0
7 

10 
12 
17 
25

116- 
104-
90-
54-
46-

24
53
54
79
95

20-125

50
43
36
30
29
25

a mea 
purtat, 
lor, la 
metri, 
ori să 

și

dus la penaltyul din intilnirea 
cu Anglia.

— Apropo de meciul cu 
Anglia ? Cum a fost dispu
ta cu Sansom ?

— In pofida gabaritului lui, a 
forței cu care se angajează in 
dueluri, Sansom a jucat corect. 
Ceva mai mult, m-a lăsat ade
seori să preiau balonul. Spre 
finalul partidei, a devenit însă 
mult mai insistent, a căutat să 
blocheze fiecare acțiune 
din start. Cind l-am 
prin dribling, in careul 
faza loviturii de la 11 
a încercat de mai multe
mă deposedeze, era nervos, 
atunci a comis neregularitatea 
sancționată de arbitrul meciu
lui. Un apărător puternic, cu o 
excelentă rezistență, l-ați vă
zut cite curse face in atac, in
trarea lui in echipa Angliei e 
urmarea unor partide excelente 
cu Arsenal, confirmate apoi sub 
tricoul național. Sper să ne re- 
întilnim pe Wembley.

— Ca aripă depinzi mult 
de modul cum merg pasele 
mijlocașului și ale fundașu

lui de pe partea ta.
— Nu pot să mă pling de 

felul cum am fost si sint jucat 
la echipa națională. Ca și la 
club, dealtminteri. In reprezen
tativă, in toamnă, am jucat 
lingă doi coechipieri de la 

> Craiova, Țicleanu și Negrită, 
nici o problemă de familiari
zare, deci, cu cei mai frecvenți 
parlicipanți la fazele in 
am apărut; dar, in 
ne-au mers pasele in 
jocuri, asta e ca un ulei 
pentru funcționarea unui mo
tor. Totdeauna am avut șansa 
să joc lingă excelenți paseuri, 
Dobrin și Dumitru, lordănfp- 
cu și Beldeanu. Mingi am avut 
multe și bune. Fotbalul nos
tru a produs mereu mijlocași 
de ridicată cotă. Acum, 
Țicleanu se ridică, mie ___
îmi place foarte mult, un alt 
half-speranță. Bozeșan.

căruia îi pronos- 
ascensiune fru-

— Spune-ne și un 
cant tînăr 
tichezi o 
moașă.

— Alegerea 
prindă, e un 
Buzgău. e favoritul 
cursa afirmării Buzgău 
Baia Mare.

care 
general, 
ultimele 

bun

lingă 
unul

ȘTIRI... ȘTIRI...
„A“, se vor disputa astfel : 
Steaua — F.C. Baia Mare — 
stadionul Steaua, ora 14 : Spor
tul studențesc — F.C. Argeș — 
Stadionul Republicii, ora 13 (în 
deschidere, de la ora 11, partida 
de Divizia ,,B“, Sirena — Rapid.
• FLORIAN DUMITRESCU — 

VICEPREȘEDINTE LA F.C. OLT. 
începînd.........................................
național 
cător la 
Petrolul, 
clubului 
ca fotbalist
Noua funcție, alături de cea de 
antrenor secund, se datorește a- 
precierii pe care clubul F.C. Olt 
o acordă seriozității, comportării 
exemplare în 
particulară a 
trescu.

• ••

de luni, fostul inter- 
Florian Dumitrescu, ju- 
U.T.A., Dinamo, Steaua, 
este vicepreședinte al 

F.C. Olt, unde a activat 
în ultimul timp.

teren și în viața 
lui Florian Dumi-

DE ASTAZI,• ÎNCEPÎND 
casele obișnuite s-au pus în 
zare biletele de intrare la 
ciul Steaua — F.C. Baia 1 
care se dispută duminică 
stadionul din bd. Ghencea.

la 
vîn- 
me- 

Mare, 
pe

DE MASA

38
37
35

Seria a Il-a
1. C.S.Ș. SL. 23 23 0 115-
2. Gloria Buzău 23 16 7 99-
3. C.S.M. Iași 23 12 11 83-
4. Voința Buzău 23 9 14 62-
5. Met. Cugir 23 5 18 57-
6. C.S.Ș. Craiova 23 4 19 40-:

MASCULIN
Seria 1[

1. C.S.M. Cj-N. 25 23 2 212-
2. Univ. Cv. I 25 18 7 193-J
3. Prog. Buc. 23 14 9 174-:
4. Gloria Buzău 23 11 12 134-'
5. Locom. Buc. 23 4 19 81-i
6. Univ. Cv. II 23 1 22 61-î

Seria a Il-a
1. TRICODAVA 23 15 8 179-:
2. C.S.Ș. Od. Sec. 23 14 9 183-1
3. Constr.. Tg. M. 23 12 11 164-1
4. Tractorul Bv. 23 11 12 171-1
5. C.S.Ș. B-ța 23 11 12 167-1
6. C.S.Ș. Cv. P 6 17 114-:

30
62
71
91
99

103

46
39
35
32
27
27

48
43
37
34
27
23

63
107
139
158
190
202

154
162
158
456 34
161 34
187 29

mea o să sur- 
cvasi-necunoscut : 

meu in 
de la

dc- 
sezo-

— La începutul Iui 
cembrie se termină 
nul, va veni o lună de va
canță și, apoi, 
pentru startul 
sezon, sezonul 
pentru mondiale.

— Aștept cu plăcere săptămî- 
nile de odihnă 
Dar mai mult 
reintilnirea cu 
lă, devenită cu 
milie. Cred că 
perspective ca 
tete noastre prezente de 
72 de ore in Spania, la parti
dele cu invariabila 
parteneră din ultimele 
minării mondiale sau 
ne — să fim prezenți mai mul
tă vreme in peninsula iberică, 
și anume în vara lui 1982. Și 
nu ne supărăm deloc dacă îi 
vom intîlni din nou pe Mi- 
gueli. Juanito, Santillana și 
ceilalți...

— îți dorim realizarea 
proiectului !

Eftimie IONESCU

alinierea 
decisivului 

calificărilor

din decembrie, 
mă gindesc la 

echipa naționa- 
adevărat o fa- 

avem reale 
— după repeta- 

cîte

noastră 
preli- 

europe-

în efortul care se depune 
pentru instaurarea disciplinei 
pe terenurile de fotbal există 
un moment care scapă, în ge
neral, judecății și... cartonașe
lor. Este vorba de minutul 91, 
cînd unii antrenori, în drum 
spre vestiar sau chiar în ușa 
vestiarului rezervat arbitrilor, 
se năpustesc asupra cavaleri
lor fluierului cu o colecție de 
invective 
umbră 
— în 
aceștia 
ritatul 
roșu

Sigur 
seori 
de aici și 
rile la care 
tea a șa-zis 
care trebuie, blocată, 
cu atît mai mult cu cit violen
țele de limbaj se comit, de cele 
mai mulțe_ ori, in fața .jucăto
rilor “ ~~
INVERS 
BIL.

Partea 
de cele 
țiile44 sînt fanteziste, ele avind 
mai mult rolul de a estompa 
cauzele reale ale unui eșec. Se 
invocă 
poziții de ofsaid pe care nici 
măcar 
stabili 
de subiectivisme în 
cartonașelor, și chiar 
mea cinismului 
tea rigidă44 
renul echipei

în această 
mulți dintre 
și chiar unii 
tre cei mai 
sînt antrenorii Halagian, Teaș- 
că, Proca. Staicu, Ion V. Iones- 
cu etc. etc. adică un număr 
care depășește „galeria" re- 
strînsă a antrenorilor care știu 
să depășească momentele grele 
și să ofere un frumos exem
plu jucătorilor lor. Să ne gîn- 
dim la Angelo Niculescu, la 
Antohi, chiar și la zgomotosul 
Valentin Stănescu, la Mateia- 
nu, fără însă a pune mîna-n 
foc pentru nimeni, atît de în
rădăcinat fiind obiceiul de a 
pune totul pe seama arbitrilor, 
chiar și în cazurile în care pro- 
pria-ți echipă manifestă — 
fost și asemenea cazuri — 
atitudine de non combat 
cadrul unor jocuri în care

care lasă uneori în 
izbucnirile jucătorilor 

teren — și pentru care 
din urmă primesc me- 

ca^tonaș galben și chiar

că 
erori.

de- 
dar

arbitrii comit 
unele grave, 

pînă la admonestă- 
sînt supuși de par- 
lezată este o cale 

Aceasta,

EFECTUL EDUCATIV 
FIIND INCONTESTA-

cea mai gravă e că 
mai multe ori „acuza-

penalty-uri imaginare,

un teodolit nil le poate 
o serie 
arătarea 
— cul- 

„obiectivita- 
a arbitrului pe te- 

gazdă.
culpă cad cei mai 

antrenorii noștri 
conducători. Prin- 

,.temperamentali"

cu exactitate,

au 
o 

în 
ar-

CINE CU CINE MAI ARE DE JUCAT ÎN 
ULTIMELE TREI ETAPE?

înregistrate 
au strîns 
în partea 
un final 

de pasionant. 
Ne-am gîndit că o prezentare a 
meciurilor pe care fiecare echi
pă le mai are de disputat este 
interesantă, fiind în același timp 
și o bază de plecare în calculele 
privind șansele echipelor angaja
te în lupta pentru titlul de 
campioană de toamnă dar și în 
aceea de evitare a zonei pericu
loase a clasamentului. Iată 
cine mai 
din cele 
mele trei etape ale turului :

DINAMO : cu F.C.M. Brașov (în 
deplasare), cu S.C. Bacău (aca
să), cu Universitatea Craiova (în 
deplasare).

UNIVERSITATEA CRAIOVA J 
cu Chimia (a), restanța cu Po
litehnica .Timișoara (d), cu A.S.A. 
(d), cu Dinamo (a).

CORVINUL : cu Politehnica Ti
mișoara 
ca (a),

F.C.M.
(a), cu 
F.C. Olt

F.C.

Ultimele rezultate 
în Divizia „A“, care 
foarte mult plutonul 
sa inferioară, anunță 
de sezon extrem

cu 
are de jucat fiecare 

18 divizionare în ulti-

(d), cu ..U“ Cluj-Napo- 
cu Politehnica Iași (d). 

BRAȘOV : cu Dmamo 
Progresul Vulcan (d), cu
(a).

ARGEȘ : cu Sportul stu
dențesc (d), cu Jiul (a), cu S.C. 
Bacău (d).

PROGRESUL VULCAN ; cu Po
litehnica Iași (d), cu F.C.M. Bra
șov (a), cu „U“ Cluj-Napoca (d).

A.S.A. TG. MUREȘ : cu F.C.M. 
Galați (a), cu Universitatea Cra
iova (a), cu Politehnica Timișoa
ra (d).

CHIMIA RM. VÎLCEA î cu U- 
niversitatea Craiova (d). cu Po
litehnica Tim’șoara (a), cu Spor
tul studențesc (d).

JIUL PETROȘANI î CU 
Bacău (d), cu F.C. Argeș 
cu F.C. Baia Mare (a).

„U“ CLUJ-NAPOCA : CU

S.C. 
(d),

F.C.

wwwwwwwwwwwww

AXXXVXXXXXXVXXXXXXXXXVW

1. DINAMO 14 10 1 3 27- 8 21
2. Univ. Craiova 13 9 1 3 20-10 19
3. Corvinul 14 8 1 5 30-20 17
4. F.C.M. Brașov 14 7 3 4 17-14 17
5. F.C. Argeș 14 7 1 6 24-14 13
6. Proaresul Vulcan 14 6 2 6 22-25 14
7. A.S.A. Tg. M. 14 6 2 6 22-25 14
8. Chimia 14 6 2 6 18-26 14
9. Jiul 14 6 1 7 21-18 13

10. ,,U” Cluj-Nap. 14 6 1 7 15-17 13
11. F.C. Olt 14 5 3 6 15-21 13
12 S. C. Bacâu 14 5 3 6 17-24 12
13. Steaua 13 5 2 6 15-14 12
14. Politehnica lași 13 5 1 7 19-19 11
15. Sportul stud. 14 5 1 8 16-21 11
16. F.C. Baia Mare 14 5 1 8 17-23 11
17. ..Poli4* Timisoara 13 4 2 7 9-16 10
18. F.C.M. Galați 14 5 0 9 20-29 10

Olt (a), cu Corvinul (d), cu Pro
gresul Vulcan (a).

F.C. OLT : cu
(d), cu Steaua 
Brașov (d).

- - bacAU :
cu 

cu 
CU ----
Olt (d), CU F.C.M.

„U" Cluj-Napoca
(a), cu F.C.M

cu Jiul (a), cu 
F.C. Argeș (a) 

F.C. Baia Mare
Politehnica Iași

s.c.
Dinamo (d),

STEAUA î
(a), restanța
(d), cu F.C. 
Galați (a).

POLITEHNICA IAȘI î CU 1 
greșul Vulcan (a), restanța 
Steaua (a), cu F.C.M. Galați 
cu Corvinul (a).

SPORTUL STUDENȚESC :
F.C. Argeș (a), cu F.C. Baia 
re (d), cu Chimia (a).

F.C. BAIA MARE : cu Steaua 
(d). cu Sportul studențesc (a), 
cu Jiul (d).

POLITEHNICA TIMIȘOARA : 
cu Corvinul (ă), restanța cu U- 
niversitatea Craiova (a), cu Chi
mia fd), cu A.S.A. (a).

F.C.M. GALAȚI î CU A.S.A. (d). 
cu Politehnica Iași (a), cu 
Steaua (d).

Pro- 
i cu 

(d).

cu 
Ma-

LOTO-PRONOSPORT

Pronosport din 
1980, participantul 
(Iași) a obținut, 
achitat sută la 

„Dacia

PRONOSTICURILE 
UNUI MARE CÎȘTIGÂTOR

La concursul
28 septembrie 
Petru Buzincu 
pe un buletin
sută, UN AUTOTURISM 
1300“. Iată pronosticurile lui pen
tru concursul din 16 noiembrie 
a.c. :1. n.in.

IV.
v.

FC.M. Bv. — Dinamo 
Steaua — F.C. B. M. 
„Poli" Tim. — Corvinul 
S.C. Bacău — Jiul 
Sportul — F.C. Argeș

1
1
1
1

X

INFORMEAZĂ
vi

VII. 
VIII.

IX. Polit. Iași — Progresul
X. Sirena — Rapid

XI. Aurul Brad — Olimpia
XU. C.F.R. Cj.-N. — U.T.A.

XIII. Min. Anina F.C. Bihor 1,X,2

A.S.A. — F.C.M. Gl. 
,,U“ Cv. — Chimia 
..U4* Cj.-N — F.C. Olt

1
1
1,X
1

X.2 
l.X 
1

cîștigători 
BĂNI !

acest con- 
un report 

și 
îi con-

★
ASTĂZI este ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor cu nu
merele preferate pentru tragerea 
obișnuită Loto de mîine, 14 no
iembrie 1980. Fiecare variantă ju
cată — o șansă în plus de a” vă

număra printre marii 
de AUTOTURISME și

De reținut faptul că 
curs beneficiază de 
substanțial la categoria 1, 
anume 129.866 Iei, ceea ce *’ 
feră, desigur, un plus de atrac- 
tivitate.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA PRONOEXPRES DIN

NOIEMBRIE ‘
EXTRAGEREA

10 3.
EXTRAGEREA

24 16 8 29.
FOND TOTAL 

1.327.523 lei, din 
report la categoria 1.

1980
12

I :

A

43 18 22

Ii-a : 39

42

17

CÎȘTIGURI :DE
care 500.000 lei,

i

bitrul „cel vinovat" devine o 
piesă de decor.

Regretabil este faptul că nu
meroși antrenori — și chiar 
conducători — pornesc de la 
ideea că arbitrul le datorează, 
din plecare, ui'... 10 la sută pe 
teren propriu, pentru ca reac
țiile la un meci in deplasare 
să pornească de la ideea arbi
trajului fără nici un rabat. De 
aici întregul „bilei" care se 
desfășoară după meciuri, cu in
fluențe nocive, repetăm, asupra 
jucătorilor.

Sînt foarte rare cazurile în 
care un antrenor sau un jucă
tor se ridică deasupra pasiuni
lor care însoțesc un meci de 
fotbal. Cu ani în urmă, la Con
stanța, în timpul unui 
Farul — Steagul roșu, in timp 
ce arbitrul revenea la . centru, 
confirmînd marcarea golului 
de către gazde, Valentin Stă
nescu (care se afla atunci pe 

a 
arbitru : „Ce

aluzie la

joc

strigat 
facem 
faptul

banca „stegarilor") 
spre 
dom’le ?' 
că golul s-ar fi marcat din of
said. La care arbitrul, conti- 
nuîndu-și alergarea, i-a răs
puns : „Da’ la Brașov dumini
ca trecută ?“ și Valentin a ri
dicat brațele, autocritic: „Gata, 
Petrache !“

Departe de noi gindul de a 
legifera această 
pcnsație, dar e 
un început de 
admite greșeala 
comportare mai

Cu ani în urmă, ing. G. 
Urich, conducătorul Petrolului, 
ne spunea în legătură cu pro
blemele 
oricărui 
că voi 
în caro 
erorilor 
trei-patru in care 
ca arbitrajul să ne avantajeze. 
Și astfel, găsesc resursele ne
cesare pentru a trece cu bine 
peste încercările nervoase la 
care ești supus fatalmente în
tr-un joc în care nu decide 
nnmai cronometrul sau ruleta".

în unele țări, printre care 
Italia, orice licență de limbai a 
antrenorilor la adresa arbitrilor 
este aspru sancționată, 
momentul ca F.R.F. să interzi
că prin regulament ______ _
plac" al antrenorilor și condu
cătorilor la adresa celor care, 
pînă la proba contrarie, trebuie 
să fie considerați „suverani al 
terenului", în cadrul unei con
venții fără de care Fotbalul nu 
este posibil.

formă de com- 
in acest dialog 
fair-play care... 

i și invită la o 
sportivă.

urmă, ing.

arbitrajului : „înaintea 
campionat, mă gindesc 
avea trei-patru 
voi suferi de pe 
de arbitraj și

s-ar

jocuri 
urma 
altele 
putea

Este
„bunul

loan CHÎRILĂ

CIME IL CONCUREAZĂ
PE... OiNULESCU ?

final de sezon și maiAcest
exact, ultimele două etape de 
campionat, ne obligă, parcă, 
să ne reamintim că „spaima" 
tuturor echipelor gazdă, visul 
tuturor formațiilor 
C. Dinulescu, s-a 
arbitraj ! Reacție 
(șl alimentată !) de 
cazuri în -stare să 
pe gînduri și, mai 
oblige pe unii 
cu 
semnalat.
care să ___  __ _____ ____
„runde". In aceste două eta
pe sînt 
tori (Bălăci, 
Agiu), toți ‘trei

să 
laseriozitate

Pentru 
luăm ultimele

oaspete, 
retras din 
declanșată 
suficiente 
ne pună 

aies, să-i 
reflecteze 

fenomenul 
exempli fi- 

două

eliminați trei jucă-
Dumitt’iu IV și 

din echipele

Punctul oe i
oaspete (meciul Sportul stu
dențesc — Dinamo "" ’-‘-x
In discuție, ambele

nu intră
____ ... _ formații 

fiind bucureștene). Tot în a- 
ceste trei etape înregistrăm 5 
penaltyurî dintre care patru 
în favoarea gazdelor (Jiul — 
„Poli4* Timișoara, F.C.M. Bra
șov — Universitatea Craiova, 
„U‘* Cluj-Napoca — F.C.M. 
Brașov, Dinamo — ..Poli4* Ti
mișoara) și unul s:ngur pen
tru oaspeți, duminică, la Sla
tina. Tot. în aceste două eta
pe
18 cartonașe galbene acorda
te»
oaspeți ! Nu contestăm 
valabilitatea 
tive ! Ci ne întrebăm 
dacă toate acele abateri, pen
tru care au fost sancționați 
oaspeții, se petreceau în ta
băra și careu! trazdelor. ace
leași ar mai fi fost deciziile? 
Nu credem, pentru că multi 
dintre cavalerii flu:erului au 
dovedit si în această toamnă 
că regulamentul arată într-un 
fel pentru echipa gazdă și 
altfel pentru cea oasnete. 
Nu-i o noutate ’ C°-ar fi ca 
arbitrii în cauză nu se
mai loace cu ..balanța ade
vărului44. măcar ncvm în fi
nal de stagiune ?’ .. Chiar ni
meni nu încearcă că alungă 
la reoutatia lui C D'nulesru. 
arbitrul pentru nu exis
ta erh^nă gazdă si o”h’pă oas
pete ?!...

Mircea M IONESCU

de referință, dintre cele

12 au fost văzute de... 
aici 

deciziilor respec- 
logic :
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ADNOTĂRI PE MARGINEA ÎNTRECERILOR
A

LA FLORETĂ FETE Șl SPADĂ
Tinerele de la C. S. Satu Mare

promit să candideze la primul loc
Steaua auFloretistele de la 

încheiat la... pas întrecerile Di
viziei „A“, lăsind urmăritoare
lor lor, sportivele de la C. S. 
Satu Mare doar satisfacția unei 
victorii de palmares (9—7), rea
li ,,>tă in extremis. Deocamdată. 
Pentru că sătmărencele, tinere 
și talentate cum sînt, promit — 
cum ne-au și mărturisit ș^ cum 
ne-a asigurat și 
Ilaukler — 1—1. 
edițiile viitoare.

.i prof. Ștefan 
mult mai mult în 

Concret: să
cucerească titlul. N-ar fi o sur
priză prea mare, deoarece 
Steaua nu mai este ce a fost 
odată în floreta feminină, tră
iește prea mult prin gloria ți
nui trecut apropiat, beneficiind 
și de un anumit bagaj de expe
riență, și mai puțin prin virtu
țile prezentului. O anumită 
blazare, o anumită oboseală 
s-au făcut simțite (cu excepția 
Elisabetci Guzganu), în rîndul 
campioanelor. în cazul uno
ra, fenomenul este poate ex
plicabil, după neîmplinirile de 
la J.O., în cazul altora, motivat 
de o sesiune de examene care 
și-a pus amprenta, influențînd 
randamentul fizic tocmai în 
etapa de finiș. De fapt, obser
vația trebuie extinsă, fiindcă 
blazarea și oboseala au cuprins 
pe alocuri și l'lorctiste din alte 
cluburi, situate pe podium (Di
namo) sau care dau titulare lo
tului (Farul), incit, pe acest 
fond, concluziile asupra valorii 
echipelor din primul eșalon al 
floretei feminine nu pot fi sa
tisfăcătoare, deși clasamentul 
oglindește fidel raportul de 
forțe : C. S. Satu Mare este 
echipa... care vine (lotuL aces
teia promite să se confunde în 
cîțiva ani cu însăși reprezen
tativa). Progresul București, 
formația care pleacă, retrogra- 
dînd în „B“, prin lipsa unicu
lui ei 
Tristă 
greșul 
in „perioada Maria Vico! 
na cu strășnicie pe Steaua 
„ A promovat în Divizia 
C. S. Sc. Energia București, că
reia îi dorim o prezență per
manentă în elita scrimei noas-. 
tre. Lucrul acesta poate fi 
posibil cu un antrenor ambițios 
și harnic, cum este prof. Ro-' 
meo Pellegrini, dar mai este 
de îndeplinit o condiție : con
ducerea clubului trebuie să re
glementeze „pozițiile" secției 
de scrimă Ia sălile de la stadio
nul Republicii, acolo unde „E- 
nergia" lucrează deseori im-

suport, Felicia 
realitate pentru 
București, echipa -- - --- I..

Truț. 
Pro- 
care, 
talo- 

ț
'„A",

provizat și la ore care nu con
verg cu nevoia de pregătire 
școlară, ireproșabilă a floretis- 
telor, toate eleve.

Un galop de sănătate (și 
mai lejer) a fost campionatul 
pentru spadasinii de la Steaua, 
de departe formația cea mai 
redutabilă și mai omogenă va
loric din scrima românească. 
Atu-urile ei din acest an — 
campioană a Europei și echipa 
cu cea mai bună comportare la 
J.O. — s-au confirmat și în 
campionat. Adevărul este, însă, 
că „4“-ul militar dispune de 
condiții care să-i îngăduie să 
se exprime și mai convingător, 
îndeosebi în competițiile inter-' 
naționale. Ne gîndim mai ales 
la C. M. din 1981. O medalie 
J-ar impune pe spadasinii bucu- 
reșteni și .în elita mondială, 
fiindcă a sosit timpul !

în... spatele Stelei, Farul 
Constanța n-a făcut eforturi 
prea mari pentru a ieși din 
pluton și nici A. S. U. Tg. Mu
reș, care s-a aflat pe podium 
în principal prin eforturile a- 
celorași neobosiți „veterani", 
Pongracz și Iluszar. Dar cînd 
cei doi scrimeri din Tg. Mureș 
vor pune spadele în rastel, ce 
se va întîmpla ? Se vrea repe
tarea cazului floretistelor din 
același centru, aflate pe ultimul 
loc în Divizia B ?

Semne de întrebare apar și 
la Craiova, la Electroputere, 
unde antrenorul Paul Ghinju a 
cam pierdut frînele din mină. 
N-a lipsit mult ca echipa sa, 
altă dată candidată la un loc 
pe podium, să retrogradeze ! 
„Ce să fac ? Cărămidă, Isăilă 
și Mănescu participă la antre
namente cam cînd vor sau 
cînd pot !?!“ se lamentează an
trenorul. Totuși, ceva trebuie 
făcut, pînă nu va fi prea tîr- 
ziu. Fiindcă, iată, cadeții de 
la C. S. Șe. Olimpia Craiova 
forțează ritmul, nu se mulțu
mesc cu o poziție de frunte în 
eșalonul secund. Unii afir
mă că „Olimpia" va lua locul 
celor de la „Electroputere", 
După felul cum evoluează lu
crurile, n-ar fi exclus. Oricum, 
o reconsiderare a muncii spa
dasinilor olteni se impune (la 
fel ca și o mai strînsă colabo
rare între antrenori), pentru a 
nu se ajunge în situația scri- 
merilor din Iași, a sabrerilor, 
nevoiți să ia totul de la cap...

Tiberiu STAMA

MECIUL VOINȚA CLUJ-NAPOCA - RAPID 
„CAP DE AFIȘ" ÎN ETAPA A ll-a LA POLO

titlu- 
fost

Noul campionat de polo, care 
a debutat duminică cu o mare 
surpriză — deținătoarea 
lui. Dinamo București a 
învinsă (5—7) pe teren propriu
de Crișul Oradea — continuă 
astăzi cu meciurile etapei a 
Il-a. Dintre acestea, cel mai 
interesant ni se pare jocul 
de la Cluj-Napoca dintre Vo
ința și Rapid, două din echipe
le care au terminat învin
gătoare în etapa inaugurală. 
La Oradea. Crișul pornește cu 
prima șansă în disputa cu Pro
gresul București, iar la bazinul 
acoperit Floreasca din Capi
tală, Dinamo va căuta să uite 
cit mai repede de amărăciunea 
primului joc pierdut în ultime
le 11 luni, și să se impună in 
fața puțin 
mâții C. N. 
trei partide 
la ora 17,

■tapă, ' iar antrenorul Iuliu 
C'r.pșa a primit avertisment ;

— pentru calitatea arbitraju
lui prestat la aceeași partidă, 
arbitrul D. ~ 
suspendat 
Timoc 
mont.

a

Paraschivescu a fost 
pe o etapă, iar R. 

primit un avertis-

experimentatei for- 
ASE.
sînt |

Toate cele 
programate de

★ 
in® Luind 

neregularități și 
clplină petrecute 
namo — Crișul, comisia de dis
ciplină, precum și colegiul de 
arbitri de pe lingă F. R. Nata
lie au dictat următoarele sanc
țiuni :

— jucătorul Viorel Rus (Di
namo) a fost suspendat pe o e-

discuție unele 
acte de indis- 
la meciul Di-

„CUPA METALUL" LA BOX
Azi (ora 16). miine și dumi

nică. in sala I.S.B. din Capi
tală, vor avea loc întrecerile 
din cadrul „Cupei Metalul", la 
box. Participă boxeri juniori și 
seniori din secțiile bucureștene. I.

TREI ETAPE CONTRATIMP INDIVIDUAL!...
BERLIN (Agerpres). — 

Cea de-a 34-a ediție a compe
tiției internaționale cicliste 
„Cursa Păcii" se va desfășura 
anul viitor între 8—21 mai, in 
14 etape și un „prolog", însu- 
mînd 1 828 km pe traseul Ber
lin — Praga — Varșovia.

Viitoarea ediție a cursei se 
va caracteriza prin porțiuni de 
plat mai numeroase, cu mai 
puține etape de munte și trei

indi-probe contracronometru 
vidual, în etapele a 3-a, a 7-a 
și a 13-a. Etapa a 8-a se va 
disputa în circuit la Praga, pe 
traseul unde va avea loc și 
campionatul mondial în luna 
august. Organizatorii au tri
mis invitații de participare în 
24 de țări, printre care U.R.S.S., 
Franța, România. Cuba, Bulga
ria, Spania, Italia. Maroc, Da
nemarca, Suedia și Belgia.

PREGĂTIRI PENTRU OLIMPIADA DE IARNĂ
DE LA SARAJEVO

12 (Agerpres) — 
organizare a ce- 
ediții a Jocurilor 
iarnă, ce se vor 
anul 1984, în ora- 
Sarajevo, a adop- 
referitor la caza- 

pe durata

BELGRAD
Comitetul de 
lei de-a 14-a 
Olimpice de 
desfășura în 
șui iugoslav 
tat un plan
rea participanților 
întrecerilor.

Se anticipează că în timpul 
Olimpiadei Albe, Sarajevo va 
găzdui circa 10 000 de oaspeți, 
dintre care 2 000 de concurențl, 
900 de delegați ai Comitetului

Internațional Olimpic, federa
țiilor sportive intrenaționale și 
comitetelor naționale olimpice, 
5 000 de ziariști și comentatori 
de radioteleviziune, 1 500 de ar
bitri și oficiali.

în curînd va începe construc
ția unui nou hotel și se vor 
face primele amenajări în satul 
olimpic.

//CUPA PRIETENIA"
TURNEUL INTERNAȚIONAL 

DE ȘAH DE LA BADEN
Cu trei runde înainte de ter

minarea turneului internațional 
de șah de la Baden (Austria), 
în clasament conduce marele 
maestru Beliavski cu 9 p, urmat 
de Spasski 81/2 p, Nunn^ Vaga- 
nian V/2 P> Liberson-7 p, Gheor
ghiu, Byme, Smejkal — 61/2 p, 
Stean, Seirawan 6 p, Gligorici 
572 P» Adorjan 5 p, etc. în runda 
a 12-a, marele maestru român 
Florin Gheorghiu, cu piesele ne
gre, a cîștigat la austriacul Ja- 
netschek. Alte rezultate : Be
liavski — Adorjan 1—0, Vaganian 
— Smejkal 1—0 ; Stean — Spas
ski remiză, Liberson — Miles 
1—0, Nunn — Byrne remiză ; 
Hoelzl — Gligorici 0—1, Wiel — 
Seirawan 0—1.

LA HOCHEI JUNIORI
In localitatea Zwollen din 

Cehoslovacia a început „Cupa 
Prietenia" la hochei pentru e- 
chipe de juniori Primele rezul
tate : Cehoslovacia B — Româ
nia 10—1 (3—0, 5—1, 2—0),
R.D.G. — România 9—2 (4—0,
4—2, 1—0), Bulgaria — Ungaria 
17—1, Cehoslovacia A — Polo
nia 9—2, U.R.SS. — R.D.G. 
10—2.

AUTO O 83 de echipaje au 
luat startul, la Bombay, în „Ra
liul Himalaiei", o cursă de 5 300 
km care va străbate mai multe 
state din India. Una dintre eta
pe, cea mai dificilă, va comporta 
efectuarea unui traseu pe paA- 
tele munților Himalaia pînă la 
altitudinea de 4 500 m.

BASCHET • In orașul Villeur- 
bane s-a disputat meciul amical 
dintre echipele A.S. Villeurbane 
și Spartak din Leningrad. Bas- 
chetbaliștii francezi au repurtat 
victoria cu ____ ’
(58—57) • Campionatul Italiei a
continuat cu disputarea meciuri- - 
lor din cea de-a 9-a etapă. în 
clasament, conduce Turisanda 
Varese cu 18 p, urmată de Gri
maldi cu 16 p, Billy 14 p și Si- 
nudyne 12 p. In cel mal specta
culos meci al etapei Sinudyne 
a învins cu 102—100 pe I.E.B.

CĂLĂRIE • După o îndelun
gată absență, celebrul jocheu 
londonez Lester Piggott a rein
trat victorios cîștigînd cu calul 
francez „Argument" cea de a 
29-a ediție a cursei clasice de 
galop „Washington De Interna
tional", disputată pe hipodromul 
de la Laurel (Maryland). Pe 
locul doi, la o lungime, s-a cla
sat armăsarul american „The 
very one"

CICLISM _ 
desfășurată pe velodromul 
Munchen, a fost cîștigată 
perechea australiană Clark-Allan, 
cu 127 p, urmată de cuplul vest- 
german Peffgen-Fritz cu 120 p.

PATINAJ • La Praga s-au în
cheiat întrecerile concursului in
ternațional de patinaj artistic 
dotat cu trofeul „Patina de aur", 
în proba individuală feminină, 
victoria a revenit Carolei Paul 
(R.D.G.), iar la 
primul loc s-a 
cehoslovac Jozef

ȘAH ® După 
șapte runde, în 
țional de la Alicante 
conduce maestrul 
cu 4’/2 P» urmat de Castro (Co
lumbia) 4 p f In prima rundă 
a turneului de la Jeszuw (Polo
nia), Georgievski (Iugoslavia) K 
învins pe Kruszinski ' ’
Mehring 
(Polonia) 
Adamski , _
compatriotul său Kostyra.

scorul de 111—103

armăsarul ameuudu „ 
condus de Velasquez. 
• Cursa de 6 zile, 

din 
de

masculin, pe 
situat sportivul 
Saboucik.

disputarea a 
turneul Interna- 

(Spania),' 
suedez Elson,'

(Polonia), 
(R.D.G.) pe Ksenski 

iar maestrul polonez 
a cîștigat partida cu

TURNEE DE TENIS
LONDRA :

Hank Pfister 
Fibak 
6—4 ; Sandy Mayer — Ilie Năs- 
tase 7—5, 6—2 ; Tomas Smid — 
Roger Taylor 6—3, 6—-2 ; Rick 
Meyer — Mark Cox 6—2, 6—7. 
6—3 ; Colin Dibley . — -
tscher 7—5, 3—6, 
STERDAM: Betty 
rența Mihai 6—0, 
Joan Russel —
6—4, 2—6, 6—1 . Barbara 
— Eva Budarova 6—4, 
Mary Calleja — Deborah Je- 
vans 6—4, 6—4.

Butch Walts —
6—4, 6—0 ; Wojtek 

Roger Vasselin 6—4,

— Eliot Tel-
10—8 ; AM- 
Stove — Flo-
4—6, 

Nina
6—2 ; 
Bohm 
Potter
6—0 ;

MĂRUL COMPETIȚII
ATLETICE DIN 1081

LISABONA, 12 (Agerpres). 
Cu prilejul recentului Congres 
al Asociației europene de atle
tism. desfășurat la Faro (Por
tugalia), au 
principalele 
naționale ale 
tre acestea 
Europei" — la Sarajevo ; „Cupa 
Europei" la pentatlon — la 
Birmingham ; „Cupa Europei** 
Ia maraton — la Agen (Franța)

PE URMELE
Satisfacția pentru aterizarea perfectă declan

șează aplauze unanime in momenul in care 
„D.C.—9" al companiei S.A.S. se așează lin pe fi- 
șia de beton a aeroportului internațional, ivită 
parcă din adincurile Fiordului Oslo. Imagine 
inedită pentru fotbaliștii actualei echipe națio
nale a României, ca “—*— —* —’ ------- -
însoțim, aflați pentru 
Norvegiei. ■

In scurt timp de la 
12 ore de drum pc 
Berl:n - _
preferă, la acea oră de seară, în locul orică
ror aite tentații, odihnitoarele camere ale hote
lului Helsfyr, situat la circa 8 km de centrul 
orașului. A doua zi dlnvneața, privim impună
toarea clădire care r.e găzduiește ; sobră, rece, 
semănînd cu hotelurile noi din oricare mare 
capitală europeană, o îmbinare de aluminiu și 
sticlă pe mai multe nive e. Sîntem departe de 
metropola scandinavă, și la propriu, și la figu
rat. Căci scurt timp după aceea, șoferul auto
carului, care ne l.ansportă spre inima Oslo-ului, 
devine, totodată, și un ghid orețios. „...Aveți 
in fată „Storgato", una din străzile principale ; 
în dreapta — Opere ; intrăm pe „Grensen" ;

și pentru noi cei care ii 
primo oară pe pămîntul

sosire, după cele aproape 
... ruta aeriana București — 

Copenhaga — Oslo, întreaga delegație 
la acea oră de seară,

fost confirmate 
competiții inter- 
anului 1981. Prin- 
figurează „Cupa

SiMBÂTĂ LA TORINO : 
ITALIA - IUGOSLAVIA 

IN PRELIMINARIILE C.M.
Simbătă se va disputa la To

rino meciul dintre echipele Ita
liei șl Iugoslaviei, derbyul gru
pei a 5-a europene din cadrul 
preliminariilor campionatului 
mondial.
In vederea acestei întîlnlri, aș

teptată cu nerăbdare de iubitorii 
sportului cu balonul rotund din 
cele două țări, federația italiană 
a selecționat următorul lot de 
jucători : Zoff, Bordon (portari); 
Cabrinl, Gentile, Mariani, Oriali, 
Collovati (fundași) ; Pecci, Sala, 
Zaccarelli, Antognoni (mijlocași); 
Altobeli, Graziani, Bettega, Con
ți și Pruzzo (atacanți).

Tot simbătă se va desfășura la 
Viena meciul din preliminariile 
C.M. (gr. 1) dintre selecționatele 
Austriei și Albaniei.

« In grupa a Vl-a, ieri, la 
Tel Aviv; Israel — Suedia 0—0.

TURNEUL REPREZENTATIVEI 
SPANIEI IN AMERICA DE SUD
In cadrul pregătirilor 

turneul 
mondial 
niei va întreprinde anul 
un turneu in țările Americii la
tine. urmînd să evolueze în 
ziliâ, Mexic, Venezuela și 
lumbia.

KROL Șl KORPUT 
IN ECHIPA OLANDEI

îngrijorat de randamentul 
zut al echipei de fotbal a Olan
dei, antrenorul Jan Zwartkruis

a sugerat federației să fie re
chemați de peste hotare jucăto
rii Krol șl Van der Korput pen
tru a întări apărarea olandeză, 
in meciul pe care Olanda îl va 
susține la 19 noiembrie, la Bru
xelles, cu ech-pa Belgiei. Cei doi 
jucători activează în prezent la 
formații Italiene.

Tot la 19 noiembrie, la 
dra, în preliminariile C.M. 
4) se întîlnesc selecționatele 
gliei și Elveției.

LA 37 DE ANI, 
LENNOX SE RETRAGE

Lon- 
(gr. 
An-

Bobby Lennox, conducătorul de 
joc al echipei Celtic Glasgow, 
ultimul dintre „leii de la Lisa
bona", încă activ la -virsta de .;*( 
de ani, a hotărît să se retragă 
la sfîrșitul lunii decembrie din 
activitatea fotbalistică, după 20 
de ani de fidelitate față de cu
noscutul club scoțian. Lennox a 
jucat In echipa lui Celtic, care 
a cîștigat „Cupa campionilor eu
ropeni" în anul 1967 la Lisabona.

- pentru
final al campionatului

■ 1982, selecționata Spa- 
viitor

GRECIA - AUSTRALIA 3-3

Bra- 
Co-

scă-

Disputat la Atena, meciul ami
cal dintre echipele Greciei și A- 
ustraliei s-a ■ • ■ -
tate : 3—3 i
că fotbaliștii 
dus cu 3—2 
cînd gazdele 
likaris, din 
două goluri 
au fost ____
și Domazos. 
înscris Coles, 
des (autogol).

i terminat la egali- 
(1—1). De menționat 

i australieni au con- 
pînă în minutul 89, 
au egalat, prin De- 
penalty. Celelalte 
ale echipei Greciei 

marcate de Damanakos 
Pentru oaspeți au 
Barnes și Selemi-

VIKINGILOR
aveți în stingă Teatrul național, construit în 
1899, ceva ma încolo, pe dreapta - Universi
tatea, opera principala a arhitectului Grosch, 
înființata în 1811 de regele danez Frederik al 

...Și acum, atenție vă rog, ,,Karl lohans 
realizarea urbanistica cea mai de seamă, 

de 11/2 km, construită din două 
vechi, de la Gara de est, la 
nou, de la Egertorget la Pala-

Vi-lea. 
Gate" 
O stradă lungă 
tronsoane : cel 
Egertorget ; cel 
tul regal".

...De o parte 
patrj etaje, masive, 
vesele, pentru a atenua parcă din tristețea 
turii, prea ,,darnică" în zile întunecate, 
ioase. Predomină barocul, dar 
vile în Oslo restau ate în stil

Coborîm, pentru un scurt popas, 
rea noii .................... “ ‘
chis în ___ _______  ___
folosință în 1950, la ce! de-al 
al orașului. O piață circulară, 
diri construite din cătăm.dă, cu 
rative exterioare 
tic de atmosferă _____ __
primărie - Fiordul, pescari care 
proaspătă, prinsă în cursul nopții. In port, sute 
de ambarcații, yachturi, bărci cu motor, în toate

și de cealaltă, clădiri cu trei 
de diverse culori, deschise, 

na- 
plo- 

sînt destule 
rococo.

. . . . în apropie-
primării, al că. ei șantier a fost des- 

anul 1931. clădirea fiind însă dată în 
lX-lea centenar 
închisă de clă- 
elemente deco- 
cadru urbanis- 
cîțiva pași de 

își expun marfa

constitu:e un 
romantică. La

culorile, par mici juca.ii :n contrast cu „Kron- 
prins Harald", un feribot, cu cabine pentru 900 
de pasageri, ce asigură o legătură lesnicioasă 
cu Danemarca.

Apoi, din nou ia drum, circa o jumătate de 
oră, spre Bygdoy, o incursiune in trecutul Nor
vegiei, cit mai aproape de... 
exploratori. Vizităm 
află nava polară cu 
arzătoarea dorință a 
de a demonstra la 
teoriile sale asupra 
sînt bine fundamentate, 
documente de preț, hărți, 
originale, toate cele trei 
lui ,,Framr . .. . ___ ____ ____
Io 24 iunie 1893, încheiată la 9 septembrie 1896); 

2. a lui Otto Neumann Sverdrup (căpitan al 
navei*, în prima expediție), care, din ianuarie 
1898 si pină la l8 septembrie 1902, a explo
rat Groenlanda . 3. în sfirșit, expediția lui
Roald Amundsen spre Polul Sud, atins de aceste 
și cei 
1911.

...La 
ritului 
Muzeul 
același 
balsa, 
Thor Heyerdhal 
în Pacific.

Vizita noastră se Încheie 
Printre exponate, o barcă 
kingîlor, descoperită pe fundul mării, la Ose 
borg, cu mai bine de un mileniu in urmă I 

..Epoci, stiluri arhitectonice. obiceiuri ale 
unui popor harnic și înzestrat

sufletul marilor ei 
muzeul „Fram", unde se 
același nume, născută din 
lui Fridtjof Nansen, aceea 
finele secolului trecut, că 

curenților Oceanului Arctic, 
Sînt imortalizate în 

fotografii, litografii 
toate cele trei expediții ale celebru- 
' : 1. a lui Fridtjof Nansen (începută

patru tovarăși a- lui la 14 decembrie'

doi pași, alte grăitoare dovezi ale spl- 
— norvegian - .emeror, întreprinzător : 

Kon-Tiki care, adăpostește pluta 
nume, construită 

ca și colecțiile de 
!e-a adus

din trunchiuri 
lo( teiul pe 

din expedițiile

CU 
de 

care 
s-ale

la Muzeul vikingilor, 
de agrement a vi-

Gheorghe NICOLAESCU
_l


