
VIZITA PREȘEDINTELUI
NICOLAE CEAUSESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA 
ELENA CEAUSESCU, 

ÎN DANEMARCA Șl NORVEGIA
Joi, 13 noiembrie, s-a înche

iat vizita de stat pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii. Socia
liste România, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, a e* 
fectuat-o in Danemarca, la in
vitația Maiestății Sale regina 
Margareta a H-a și a Alteței 
Sale Regale prințul Henrik.

De la Palatul Frederiksborg, 
reședința rezervată distinșilor 
oaspeți români pe timpul șede
rii în Danemarca, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au plecat în
soțiți de Maiestatea Sa regina 
Margareta a II-a și de Alteța 
Sa Ilegală prințul Henrik.

Pe aeroportul internațional 
Kastrup erau arborate drapelele 
de stat ale României și Dane
marcei.

Regina Margareta a II-a și-a 
exprimat satisfacția de a-i fi 
avut ca oaspeți in această im
portantă vizită de stat pe pre
ședintele României și pe tova
rășa Elena Ceaușescu, cărora 
le adresează cordiale urări de 
drum bun.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru ospitalitate 
și a apreciat că vizita s-a în
cheiat cu rezultate deosebit de 
fructuoase, subliniind că aș
teaptă cu plăcere vizita la 
București a Maiestății Sale re
gina Margareta a II-a și a 
prințului Henrik, a primului 
ministru Anker Joergensen.

I,a  ora 10,00, aeronava pre
zidențială a decolat indreptin- 
du-se spre Oslo.

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit, joi, 13 noiembrie, in Nor
vegia, unde vor efectua o vizi
tă de stai la invitația Maiestății 
Sale Regele Olav al V-lea.

Remarcabil eveniment politic, 
vizita președintelui României 
în Norvegia se detașează ca un 
corolar al bunelor raporturi e- 
xistente între cele două țări 
dornice de pace, care se întâl
nesc în preocuparea pentru 
dezvoltarea unor relații de a- 
propiere, de colaborare priete
nească, reciproc avantajoase.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
7 și tovarășa Elena Ceaușescu 

sint însoțiți de tovarășii Gheor- 
ghe Oprea, prim viceprim-ml- 
n is tru al guvernului. Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor ex
terne, Valentin Ceaușescu, de 
alte persoane oficiale.

La. ora 11, ora locală, avionul 
prezidențial românesc a ate
rizat pe pista de beton a mo
dernei aerogări Fornebu-Oslo.

La scara avionului, în întim- 
pinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a venit Maiestatea 
Sa Regele Olav al V-lea al 
Norvegiei.

Se aflau aici Altețele lor Re
gale Prințul moștenitor Harald 
și Prințesa regală Sonja.

Au venit în întimplnare pre
ședintele parlamentului, Gut- 
torm Hansen, primul ministru.

CUM ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM BAZELE SPORTIVE
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Luni, 3 noiembrie, de la gară 
mergeam la Liceul de mate- 
matică-fizică „Frații Bu- 
zești". Acolo se antrenează (și joa

că) echipele de tenis de masă ale 
C.S.ș. Rovine Craiova, care au o 
situație precară in Divizia „A“ — șl 
fetele, și băieții — de unde erau 
fruntașe și, ctndva, una chiar 
campioană. Nu se mai muncește 
cum trebuie și se caută scuze in 
condițiile de pregătire ? Este ora 
13,03, in sala de gimnastică a li
ceului e hărmălaie. Deschidem 
ușa și vedem cîțiva copii cu 2—3 
mingi de baschet. Oră de educa
ție fizică ? Sini prea puțini și 
n-au profesor. Antrenament ? 
Răspunsul ar fi același. De la 
subsol, alți copii in costume de 
sport merg spre clasă. Coborim 
scările și dăm de un soi de ves
tiar, in care micii jucători de 
tenis de ma.să (cei mari s-au re
tras din secție, lăslnd-o cind în
vățaseră bine jocul) au prins să 
se dezbrace. Intrăm tn prima 
„sală", in care trei mese de 
ping-pong se scaldă tn... semiîn
tuneric. O lampă de neon șuie 
abia luminează masa de lingă 
ușă. Trecem tn cea de-a doua 
cămăruță, ceva mai bine lumi
nată, așa că vedem igrasia de 
pe pereți. : Ne spune antrenorul, 

Odvar Nordli, alți membri ai 
guvernului, președintele Curții 
Superioare, R. Ryssdal, alte 
persoane oficiale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl Regele Olav al V-lea își 
string călduros miinile, își adre
sează respectuoase și calde cu
vinte de salut, își exprimă deo
sebita satisfacție pentru aceas
tă intilnire.

Are loc ceremonia primirii. 
Președintele Nicolae Ceaușescu 

și Regele Olav al V-lca au luat 
loc într-o mașină escortată de 
motocicliști, indreptindu-se spre 
reședința oficială.

In apropierea Palatului Re
gal, de-a lungul străzilor prin
cipale, flutură drapelul româ
nesc și cel norvegian. Numeroși 
cetățeni ai capitalei salută cor
dial pe președintele Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. Este expresia senti
mentelor cu care poporul nor
vegian privește acest eveni
ment politic.

La Palatul Regal, președintele 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întreținut 
intr-o atmosferă marcată de 
stimă reciprocă cu Maiestatea 
Sa Regele Olav al V-lea, și. 
după tradiție, s-au fotografiat 
impreună.

★
Joi Ia prinz, la Palatul Regal 

din Oslo, a avut loc ceremonia 
conferirii unor înalte distincții.

Maiestatea Sa Regele Olav al 
V-lea a conferit președintelui 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
tovarășei Elena Ceaușescu „Or
dinul Sfintul Olav".

Președintele Nicolae
Ceaușescu a conferit Regelui 
Olav al V-lea Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România" 
clasa I.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost invitați de către Maiestatea 
Sa Regele Olav al V-lea să par
ticipe la un dejun.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Maiestatea Sa Re
gele Olav al V-lea s-au între
ținut într-o atmosferă deosebit 
de cordială,

*
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, joi 
după-amiază, la Palatul Regal 
din Oslo, pe șefii misiunilor 
diplomatice acreditați în Norve
gia, impreună cu soțiile, care 
au prezentat un călduros oma
giu solilor poporului român.

★
In onoarea președintelui Re

publicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
Regele Olav al V-lea a oferit, 
joi, un dineu oficial, desfășu
rat în sala de recepții a Pala
tului Regal din Oslo.

In timpul dineului, desfășu
rat intr-o atmosferă de cor
dialitate, președintele Nicolae 
Ceaușescu și Regele Olav al 
V-lea au rostit toasturi.

ÎNTRE UNII CARE SE PREFAC CĂ FAC
Șl ALȚII CARE NU SÎNT LĂSAȚI SĂ FACĂ...
prof. Cătălin Cojocaru, că asta 
e situația, el instalase lămpi cu 
vapori de mercur — au fost 
smulse, afișe care să dea încă
perilor un aspect cit de cît — 
au fost smulse. După 9 ani în 
care a lucrat aici, așa cum s-a 
putut, pe 6 mese, de a ajuns în 
primele rînduri ale Diviziei „A“, 
după 2 ani in care sălițele au 
fost umplute cu mobilier din să
lile afectate de seismul din 1977 
(iar el, '-cu prichindeii lui, a că
rat totul și a reparat podeaua), 
tocmai în acest an, în care de la 
2 ore s-a trecut la o singură oră 
de educație fizică în mărea ma
joritate a claselor, catedra de 
specialitate a hotărît să folo
sească și acest spațiu cu aspect 
de hrubă, pentru lecțiile de e-
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Astăzi, la Herisau, în Elveția

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI
DEBUTEAZĂ ÎNTR UN NOU SEION INTERNATIONAL

Reprezentativa masculină de 
handbal a României ia astăzi 
startul intr-un nou sezon in
ternațional, în fapt, un nou ci
clu olimpic, marcat la jumăta
tea sa — în 1982 — de cam
pionatele mondiale ce se vor 
desfășura în R. F. Germania. 
Ea va evolua astă-seară la He
risau și mîine seară la Aarau 
în compania reprezentativei El
veției. Este vorba de două în- 
tîlniri amicale programate a- 
nual, alternativ, în Româ
nia și Elveția. Anul acesta, 
cele două selecționate s-au mai 
întîlnit de două ori : în iunie 
la Valladolid, în cadrul „Tro
feului Spania", și în iulie la 
Moscova, cu prilejul Jocurilor 
Olimpice. în ambele meciuri 
victoria a revenit „tricolorilor", 
cu 20—17 și, respectiv, 18—16.

Handbaliștil noștri încep un 
nou asalt spre vîrful ierarhiei 
cu încrederea dată de evoluția 
din anul preolimpic și din se
zonul Jocurilor de la Moscova, 
în toamna și iarna lui 1979, e- 
chipa României a susținut 13 
meciuri, cîștigînd 11 și pierzînd 
2, iar în anul 1980 — perioa
da aprilie-iunie — a jucat 19 
partide, obținînd victoria în 17, 
încheind una la egalitate și 
pierzînd una. în cele 19 întîl- 
niri, sportivii noștri au marcat 
404 goluri și au primit 314. 
Printre învinsele formației 
pregătită de trio-ul loan Kunst- 
Ghermănescu, Nicolae Ncdcf, 
Lascăr Pană se află reprezen
tativele R. D. Germane (19—14), 
R. F. Germania (17—15) și U- 
niunii Sovietice (19—17 și 22— 
19), adică ultimele două campi
oane olimpice și campioana 
mondială en titre.

ducație fizică. Ba nu, i s-a lăsat 
sălița primă și, cind nu sini 
„ore", o po ite folosi și pe a 
doua, montînd și demontind me
sele ajunse intr-o stare -jalnică.

Plecăm la Sala sporturilor. 
Este ora 18,30 și în sală sint 
1 sportivi, apoi 8, apoi 9 și cu 
antrenorul (prof. Gh. Burcea) 
10 : echipa de handbal Univer
sitatea joacă un fotbal îndrăcit. 
Se face ora 19, urmează alt... 
fotbal și noi rugăm pe antrenor 
să ne explice la ce am asistat. 
Un fel de intrare în probleme 
după... relaxare, o săptămînă 
după etapa de campionat a fost 
liber șl acum... Conspect de lec
ție ? Da, la club... Dar mîine, la 
ora 10 va fi...

19,15, sala C.S.Ș. Rovine : 3 fete 

în meciurile cu Elveția (14 
și 15 noiembrie) și, apoi, în 
turneul internațional din Un
garia (Debrețin, 17—21 noiem
brie — participă echipele re
prezentative ale României, U- 
niunii Sovietice, Ungariei. Po
loniei și Bulgariei), selecțio
nata antrenată de Nicolae Nc- 
def și Lascăr Pană va fi al
cătuită din Munteanu, lonescu 
— portari, Felker, Flangea, Bo- 
roș, Voinea, Drăgăniță, Daniel, 
Marian, Vasilica, Birtalan, Du- 
rău, Marian Dumitru, Gh. Du
mitru și Voina. în lot se află 
și Vasile Stingă. Nerestabilit, 
el nu va juca nici în Elveția.

Etapa agitata in Divizia „A“ la hochei 

~DINĂMO, iNVINGiND PE STEAUA,
A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI

Nu încape nici o îndoială că 
cea mai agitată etapă de pînă 
acum a campionatului primei 
serii valorice ©a Diviziei „A" 
la hochei a fost cea consumată 
ieri și care poartă numărul 23. 
De fapt, ce s-a întîmplat ? Di
namo a învins net pe Steaua, 
Metalul Sf. Ghcorghe a sur
clasat pe Avîntul Gheorgheni. 
iar la Galați, Dunărea a fost 
la un... pas de a realiza sur
priza campionatului. în plus, 
ca urmare a victoriei directe 
a dinamoviștilor asupra echipei 
Steaua, ei au trecut pe primul 
loc al clasamentului. Dar, iată 
citeva scurte consemnări de Ia

și 3 băieți joacă... fotbal ! Fe
rice de Oblemenco l De fapt, 
sint tenismanii de la C.S.Ș. „Spe
cifică" nu pot face, nu ajunge 
sala, tenis nu au unde juca în 
Craiova, singurul teren cu zqură 
a fost dezafectat pentru...- fot
bal, dai au secție... Dragostea e 
mare !

Marți, ora 7. în sala de gim
nastică de la „Frații Buzești" e 
hărmălaie. Dăm să intrăm, dar 
un lacăt cît toate zilele ne îm
piedică, pe noi să intrăm și pe 
cei dinăuntru să... iasă. O gaură 
scobită în ușă, ca o vizetă, ne

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2—3)

• După două meciuri cu 
Elveția, participarea la 
Turneul internațional al 
Ungariei © Pentru Balca
niadă, o echipă fără ju
cătorii de la Steaua... • 
Campionatul mondial uni
versitar va încheia un ciclu 

de 16 partide

Impetuosul atacant din 
această fază este Radu Voi
na, conducătorul de joc al 
echipei campioane, Steaua, 
și al reprezentativei Româ
niei, selecționat in Echipa 
lumii 

nici în Ungaria. Este probabil 
însă că va fi încercat in Selec
ționata mondială cu prilejul 
meciurilor de la 23 noiembrie 
(Dortmund) și 26 noiembrie 
(Goteborg), împreună cu cole
gul său de echipă Radu Voina, 
Sezonul internațional al acestui 
sfîrșit de an va continua cu a 
II-a ediție a Campionatului 
Balcanic, programată între 3 
și 7 decembrie la Sofia și la 
care și-au anunțat participarea 
selecționatele României, lugo-

Hristache NAUM

(Continuare in pag 2-3)

aceste interesante partide.
DINAMO — STEAUA 7—2 

(4—0, 1—1, 2—1). Victorie sur
prinzătoare prin proporțiile 
scorului, dar — considerăm — 
pe deplin meritată și la aceas-' 
tă diferență. Culmea este că,' 

Duei pentru pu< m.re Chirițâ 
(Steaua) cu spatele și Nuțescu 
'Dinamo) Foto : V. BAGEAC
dacă ne gîndim bine, steliștii 
au dominat mai mult, adică au 
jucat o perioadă de timp mai 
lungă în treimea de apărare a 
dinamoviștilor. Numai că ei 
s-au complăcut intr-un joc ste
ril, cu șarje individuale, cu 
multe pase greșite, ratînd și 
cele cîteva ocazii de gol pe 
zare le-au avut Să subliniem 
insă că un mare merit în a- 

,coastă vic+orie categorică îl are 
și portarul dinamoviștilor Gh. 
Huțan care și ieri, ca și în 
alte ocazii în acest sezon, a 
făcut o partidă de zile mari, 
paralizîndu-și pur și simplu 
adversarii prin • promptitudinea 
și siguranța intervențiilor sale. 
Dacă din „economia" jocului 
scădem evoluția de excepție a 
acestui portar.de clasă, atunci

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

portar.de


IA „ȘCOALA- LUI C. ALEXANDRU Șl I. DRAICA

Lecția de educație fizica. In aer liber, eu toaid școala
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într-una din zilele trecute, 
urmăream programul TV în 
holul complexului Tomis din 
Constanța, înconjurat de un 
grup de copii, emoționați de 
intîmplările șugubățului Kum- 
Kum. Dar, la ora 19 fix, toți 
s-au ridicat de pe scaune și in 
liniște s-au strecurat pe ușa 
care dă spre sala de lupte. 
Abia atunci am înțeles că mi
cii telespectatori erau elevii an
trenorului Constantin Ofițeres- 
cu și că în eîteva minute aces
ta avea să primească raportul 
pentru începerea antrenamen
tului de seară.

— Sint componcnți ai secției 
de lupte greco-romane a C.S.Ș. 
nr. 2, ne-a spus antrenorul C. 
Ofițerescu.

în această sală, de unde s-au 
ridicat campionii mondiali Con
stantin Alexandru și Ion Drai- 
ca, ca și încă mulți alți luptă
tori fruntași, antrenorii Ofițe
rescu, Marian Rada, Mircea 
Neagu, Ai. Ncagu, FI. Nistor 
(greco-romane). Ion Ludu, Ge- 
lal Feuzi, Vasile Dușu (libere) 
conduc pregătirea mai mul
tor grupe de copii (pînă la 12 
ani, 13—14 ani) și juniori (17 
ani și 20 ani). Seniorii, absol
venți ai acestei școli, au trecut, 
în corpore, la Farul !

Antrenorul Ofițerescu lucrea
ză zilnic (dimineața de la 10 la 
12 și seara de la 19 la 21 ; du
minica de Ia 9—11) cu un mare, 
număr de tineri snortivi (30 de 
copii și 25 de juniori).

— Selecția o desfășurăm cu 
precădere în mediul rural, ast
fel că< în prezent, spune antre
norul, lucrez numai cu copii de 
la țară, din Băneasa, Piatra, 
Mnrfatiar, Dobromir etc., pen
tru depistarea cărora sîntem 
ajutați mereu de pasionați ai 
luptelor din localitățile respec
tive. Cei selecționați, evident 
cei mai buni, au fost aduși in 
Constanța unde au devenit e- 
levi la Șc. generală nr. 34 (di
rector Andreas Carsisiotis). Cu 
ajutorul inspectoratului școlar

județean Ii s-au asigurat locuri 
în internat și cantină și pentru 
că, fără excepție, toți acești 
copii învață bine, ei primesc a- 
cum și bursă ! Vreau să remarc 
seriozitatea cu care ei se an
trenează, dorința de a deprinde 
secretele luptelor. Marin Ma- 
vrodin (11 ani), din Piatra, a 
venit la noi in toamna annlni 
1979, iar după numai eîteva luni, 
in iunie, la campionatele națio
nale pentru copii a ocupat 
primul Ioc la cat. 46 kg, de- 
monstrind frumoase calități. 
Alți tineri care s-au făcut re
marcați : Sandu Mihăiță (cam
pion in 1978 și 1979 Ia cat. 33 
și, respectiv, 40 kg), Adrian Mi
litant (campion In 1979 la eat. 
48 kg), Marian Sulimovici 
(campion in 1980 Ia eat. 44 kg). 
Dintre juniori țin să-1 eviden
țiez pe Ion loja (19 ani) care, 
in 1979, a fost al doilea la Con
cursul Prietenia, in Cuba, Ia 
cat. 57 kg (în urmă cu 5 ani 
el a fost campion național la 
copii, Ia prima ediție a compe
tiției) și Sorin nențea (16 
ani) clasat al doilea, in 1980, la 
Prietenia și Ia 
juniori, la cat. 
auzi de ei !...

Balcaniada de 
74 kg. Veți mai

Romeo VILARA

- BREVIAR

N AM CE LE FACE"Tf
Lapoviță și ninsoare. Frig 

pătrunzător. Pe terenul de 
handbal al Liceului „Vlaicu 
Vodă4* din Curtea de Argeș 
partidă dîrz disputată in cam
pionatul județean ’ ’ _ 
lor. Protagoniste, 
întrecerii : echipa 
și cea a Liceului 
de construcții de 
Colibași.

Greșelile se țin 
torid avînd scuza 
vremii, 
avantaj. Desigur, 
argeșenilor, prof. 
Mănoiu, nu este 
Se ridică des de pe bancă 
pentru a da indicații. Din 
cînd în cînd cheamă la linie 
și pe cîte un jucător, pentru 
același motiv. Am fost cu
rioși să auzim ce-i spune. 
Din păcate, hîrtia nu poate 
suporta reproducerea „sfatu
rilor". Nu ne mai mirăm că, 
în final, echipa liceului 
„Vlaicu Vodă" a pierdut. Cu 
un astfel de educator...

Două elegante autocare ale 
O.J.T. au adus de la Coli
bași formația L.I.C.M. și pe 
suporterii săi („excursia or
ganizată de noi, elevii** — ne 
spune Emilian Bursugiu, cel 
care ne-a fost indicat drept 
conducător). Lăudabilă inten
ția elevilor din Colibași de, a 
veni să-și încurajeze echipa. 
Mal puțin modul cum au fă- 
cut-o. La un moment dat, 
cu greu cîțiva profesori lo
calnici l-au potolit, 
că, nemulțumiți, __
să provoace o altercație 
elevii școlii gazdă, 
fel nemulțumiți 
stingă supărarea... 
prins țigările. Nu ___
două... Sub privirile îngădui
toare ale unuia dintre profe
sori care, cu indiferență a- 
firmă că : «Au venit fntr-o 
excursie organizată de el. 
N-am ce Ie face. Eu am ve
nit să văd meciul**. Nu l-am 
aflat numele. Nici al său, 
nici al altor elevi scandala
gii, deoarece s-a dovedit di
ficil să obții informații de 
la acest grup „turistic* al 
elevilor de la L.I.C.M. Coli
bași, fiecare afirmînd că nu-1 
cunoaște pe celălalt. Curios. 
De aceea, poate ne va spune 
conducerea școlii, care, spe
răm, va lua șl măsurile co
respunzătoare.

Emanuel FANTANEANU
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• Ultimul concurs de 
atletism în aer liber la 
Oradea (Cupa C. S. $.) a 
reunit peste 150 de mici 
concurenți de la C. S. Ș. nr. 
1 din localitate și C. S. Ș. 
Salonta. Cîțiva copii care 
s-au remarcat : Iudita Illes, 
Gyongy Bako, Marius Pop. 
Claudia Bitiu, Lucica Cris- 
tea, Cl. Baciu. Iosif Bartha,

Imola Sandor, Matilda Galfi, 
Ovidiu Ardelean. (Ilie GHI- 
ȘA — coresp.).
• La Zlatna a avut Ioc 

competiția de cros „Cupa 
Unirii", la care au luat parte 
peste 300 de tineri alergători 
din Alba, Aiud, Blaj, Baia 
de Arieș, Cugir și Zlatna. 
Printre cîștigători s-au a- 
flat : Șt. Stănilă — juniori

II, Daniel Lupu — juniori I, 
D-tru Vasiloaie — jun. III, 
St. Comănici — copii I, Ma
rius Popa — copii II, Lilia
na Drăgan — junioare I, 
Leonora Joldiș — junioare 
II, Maria Chilind — junioa
re III, Anlșoara Pădureanu 
— copile I, Geta Briciu — 
copile II. (N. SIMINOIU — 
coresp.).

LOTO PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

ROADELE PERSEVERENȚEI...

La sate și orașe, cel mal sim
plu șl operativ sistem de joo 
organizat de Administrația de 
Stat Loto-FTonosport, LOZUL ÎN 
PLIC — răsplătește cu regulari
tate perseverența a tot mai nu
meroși participant!. Iată numai 
clțlva dintre cei mal recențl clș- 
«gători de AUTOTURISME : 
Sîmpetru Viorel (Galați) șl Ne- 
delcu Pândele (corn. Ciuchici, 
jud. Caraș-Severin) — „Dacia 
1300“ ; Rusu Constantin (comuna 
Iacobenl, Județul Suceava) și 
Beca Maria (Bacău), „Skoda 120 
L“; Constantin Gh. Dumitru 
(com. Costeștil din Vale, jud. 
Dîmbovița) și Beca Ion (corn. 
Stollești, jud. VUcea) — „Tra
bant 601“. Mult mai numeroase 
stat clștigurlle ta bani de 20.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc., obți
nute zilnic pe întreg cuprinsul 
țării. Agențiile Loto-Pronosport, 
vtazătoril volanțl, unitățile din, 
comerț șl cooperația de consum, 
precum șl oficiile poștale vă 
oferă șl dv.. In permanență, po
sibilitatea de a avea succese ase
mănătoare, 
PLIC !

lucind la LOZ IN*
obișnuită Loto

I

i

I

I

Tragerea
tăzî, 14 noiembrie 1980, se 
zează în direct începînd 
era 18,25.

de as- 
televi- 
de la

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 7 NOIEMBRIE 1980

2 : 4,25 
lei : cât. 3 : 17 a 4.860 
4 : 21,50 a 3.343 lei ; cat. 
772 lei 
cat. X

cat. 6 : 231,50 a
1.362 a 100 lei. 

la categoria 1:101.917 lei.

Cat. 1 : 1 variantă 100% (auto
turism Dac5 a 1300) șl 2 varian
te 25% a 17.500 Iei ; cat. 
a 19.441 
lei ; cat.
5 : 107 a
357 lei ;

Report
Autoturismul ,,Dacia 1300“ de 

la categoria 1, realizat pe un bi
let jucat 100%, a revenit parti
cipantului Dumitrescu Teodor-So- 
fian din București.

RĂCIȚI SAU GRIPAȚI!
al acestora determinind 
din urmă constituirea 
club sportiv chiar in 
școlii, cu aproape 30 de 
liere" 
lent dotat și încadrat cu an
trenori posedînd o bogată ex
periență pedagogică, în frunte 
cu prof. Gh. Cordea și prof. 
Petru Albu.

îndrumați

între școlile generale băimă- 
rene ființează una care reali
zează tot mai convingător, la 
nivelul copiilor, trecerea de la 
activitatea sportivă de masă la 
cea de performanță. Poartă nr. 
19 și se află în zona de Sud a 
orașului de pe Săsar. Ce se în- 
tîmpiă, de fapt, în această u- 
nitate de învățămînt ?

înainte de toate, majoritatea 
lecțiilor de educație fizică sint 
programate in aer liber, in 
curtea școlii sau pe bazele 
sportive din imediata vecinăta
te, stadionul de atletism .care 
se află in plină amenajare (și 
care răspunde într-o bună mă
sură cerințelor lecțiilor) precum 
ți terenul de rugby, în „feres
trele" libere. Există intre pro
fesorii de specialitate un adevă
rat consens : indiferent de sta
rea vremii (destul de capricioa
să în această perioadă) să fie... 
ocolite sălile, cit mai mult cu 
putință.

Ce rezultă din această prac
tică (care a depășit faza de ex
periment), ne-au dovedit-o sta
tisticile medicale : la Școala 
generală nr. 19 sint cu 75 la 
sută mai puțini copiii care a- 
cuză răceli sau stări gripale, 
ceea ce a determinat o masivă 
reducere a scutirilor de la 
țiile de educație fizică.

Apare totodată și un 
aspect demn de subliniat :
voia de mișcare a elevilor de 
la Școala generală nr. 19 se 
face simțită cu mult peste ore
le de program. Activitățile 
sportive extrașcolare sint 
mai mult solicitate, avind i 
fect și descoperirea unor 
cu vocație in atletism și 
nastică, de pildă, numărul

in cele 
unui 

incinta 
„ate- 

(grupe). Un club exce-

Și 
au și 
publi- 
IX-a), 

Monica 
printre

lec-

alt 
ne-

! tot 
ca e- 
copii 
gim- 
mare

cu pasiune 
competență, elevii școlii 
trecut primele examene 
ce, Maria Bușecan (a 
Ioan Pop (a Vil-a), 
Songot (a Vl-a) sint 
fruntași pe județ în întrecerile 
„Daciadei", în cele rezervate 
juniorilor, mulți alții vin din 
urmă, copii sosiți la Baia Mare 
din așezări situate în județ 
(din zona Lăpușului, Șomcutei 
și Seinilor) dovedesc aptitudini 
deosebite pentru atletism, cum 
ne-am și convins văzînd eîteva 
„ateliere" în plină activitate. 
Cel al prof. Dorin Măriuțan 
ne-a lăsat o impresie foarte 
bună, nu numai pentru densi
tatea muncii, ci și pentru ceea 
ce tînărul pedagog a realizat 
intr-un singur an : dintr-o masă 
de copii de valoare medie a 
scos in prim-plan nu mai pu
țin de 9 premianți !

Cu asemenea antrenori-pe- 
dagogi, dăruiți muncii de mo
delare a tinerei generații, se în
țelege, atît Școala generală nr. 
19 din Baia Mare cit și clubul 
sportiv care ființează pe lingă 
acesta, oferă perspective reale 
de a înfăptui trecerea de la 
lecția de educație fizică la ac
tivitatea sportivă de masă și 
de performanță. în fond, unul 
din dezideratele mișcării noas
tre sportive și ale „Daciadei".

La Cluj-Napoca, In campionatul

RAPID OBȚINE a
Divizia „A“ la polo (seria I) 

a continuat ieri cu meciurile e- 
tapei a Il-a. In cel mai impor
tant joc s-au intîlnit, la Cluj- 
Napoca, echipele Voința și Ra
pid București.

Disputa dintre cele două for
mații fruntașe a fost de un 
slab nivel și a produs o ade
vărată deziluzie in rîndul sus
ținătorilor team-ului clujean. 
Surprinzător, Voința a evoluat 
slab, fără vlagă, ratînd și două 
situații de superioritate In mo
mente decisive, singurul jucător 
al gazdelor care a reușit să iasă 
din anonimat fiind portarul

CUM ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM BAZELE SPORTIVE?
(Urmare din pag. I)

îngăduie indiscreția : o clasă în
treagă, fete ți băieți, Intr-un 
haos total... joacă — un fel de 
a spune — baschet. Stăm ptnă 
la 7,25, mergem și informăm pe 
secretara liceului de cele văzute. 
Revenim, lacătul a dispărut dar 
hărmălaia continuă. La 7,40 se 
aud chemări la ordine, ctteva 
comenzi ți la 7,50 clasa pleacă 
In recreație, ultimul lese un pro
fesor nebărbierit. Ne recoman
dăm, se recomandă : prof. Con
stantin Clontescu. Ce a fost cu 
lacătul 7 Profesorul e de serviciu 
pe școală, o dată la trei luni, 
sarcini multiple și, ca să nu iasă 
copiii pe culoare, să facă zgomot 
dt lipsește domnia sa, l-a... în
cuiat I Dar dacă, să zicem, ia 
foc ceva, sau se accidentează 
vreunul, or — din zbtnțuială — 
are nevoie „ptnă afară- 7 Ei da, 
la toate astea nu s-a gtndlt, e 
o lipsă... Și uite așa, unica oră 
a copiilor care nu inspiră încre
dere (clasa a X-a, elevi de 10 
ani !) s-a dus tn săptămtna 
aceea...

La subsol, copiii învață tenis 
de masă pe bijbiite. In sălița a 
doua nu s-au pus mese fiindcă 
trebuia să fie oră de educație 
fizică... Trebuia ? De fapt, nu se 
știe niciodată etnd va fi ți etnd 
nu, așa că cele 3 zile, etnd e 
posibil sd se folosească ți sălița 
aceea, de fapt, nu se știe...

E clar, școala, la îndemnul ca
tedrei de educație fizică. vrea 
să scape de clubul sportiv școlar, 
de secția de tenis de masă (tot 
școlar) ți de aici toată tevatura. 
Răspunsul ll aflăm de la pre
ședintele C.J.E.F.S.. tovarășul 
Ion Rlnderiu : „Conflict personal 
între prof. Constantin Bobel, șe
ful catedrei de educație fizică, și 
prof. Cojocaru, fostul său elev. 
Două pietre tari... I s-a oferit 
catedrei, la nevoie, sala clubului 
școlar, peste drum de liceu, ex
celentă pentru ora de educație 
fizică, dar nu a acceptat... Asta 
e situația, nu-1 Împacă nimeni*. 
Inspectorul de specialitate, tova
rășul Vasile Tllcă, e de părere 
că de vină e Cojocaru, dar e 
drept că ți prof. Bobel ar tre-

SINAIA, BUȘTENI, PREDEAL
Trei destinații turistice de sezon pentru excursii

$1 petrecerea concediului dv. de odihna
La toate agențiile șl filialele oficiilor județene de turism 

precum și la Întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante 
București se fac ta aceste zile Înscrieri pentru excursii sau 
petrecerea concediului de odihnă la Sinaia, Bușteni și Predeal.

lh ambianța plăcută a acestor stațiuni veți găsi un ansamblu 
de condiții excelente pentru reîmprospătarea energiilor dv. fi
zice șl intelectuale, pentru recrearea mult dorită :

■ vile confortabile și unități de alimentație publică elegante ;

• multiple posibilități de distracție și agrement (piscine aco
perite, săli de spectacole, cluburi, săli de jocuri distractive, 
discoteci, mijloace moderne de transport pe cablu) ;

• nenumărate posibilități de practicare a drumețiilor și ex
cursiilor la cabanele din munți sau localitățile apropiate.

bui... După-amiază se va analiza 
„cu toți factorii", In prezența in
spectorului general și se va lua 
o decizie. asupra căreia nu anti
cipează.

De fapt, nu s-a analizat nimic 
ți lucrurile au rămas ca mai 
înainte. Poate că s-a analizat 
măcar cum se desfășoară orele 
de educație fizică la acest liceu, 
fiindcă noi l-am informat pe to
varășul director, prof. Dumitru 
Volcu, iar tn zilele acelea o bri
gadă a Inspectoratului județean 
fusese, pe această temă, tn — 
unități.

La ora 9,55 din nou la 
sporturilor. Nimeni. La 10,09 
fesorul Burcea cu 5 (CINCI) 
sportivi intră tn sala luminată, 
ca și seara, de 30 de becuri cu 
vapori de mercur (3 sint arse) 
ți, după o scurtă punere tn 
temă, începe „lucrul- : gimnas
tică, încălzire, Chiar este nevoie 
de o asemenea sală pentru așa 
ceva 7 Afară ar fi fost mult mai 
sănătos... Dar, vorba aceea, au 
oamenii „poziție- tn program, 
fac ce vor I Doar se plătește 
pentru asta... Cine plătește 7 Care 
e eficiența 7 Iată probleme pen
tru fiecare secție de performan
ță și pentru C.J.EF.S. Dolj, res
ponsabilul general al sportului 
și, tn special, al folosirii bazei 
materiale.
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DOUA PUNCTE ]
Sorin Scurei. Poloiștii bucu- 
reșteni au atacat cu multă am
biție și au greșit mai puțin de- 
cît adversarii lor — joi in zi 
foarte slabă — obținînd o vic
torie extrem de prețioasă eu 
scorul de 6—4 (2—2, 3—1, 0—1, 
1-0).

4
4
2
2
0
0

Clasament după două etape
1. Rapid 2 2 0 0 17- 1
2. Crișul 2 2 0 0 17- 1
3. Dinamo 2101 14-10
4. Voința 2101 15-14
S. Progresul 2002 12-21
6. C.N. ASE 2 0 0 2 0-20

In etapa următoare 
16 noiembrie) sint 
meciurile Progresul — 
10), Dinamo 
șl Crișul —

(duminică 
programate 
Rapid (era 

Votata (ora 11) 
C.N. ASE (ora 11).

Autorii celor 10 goluri : Niță 
(R), Arsene (R) din sup. nume
rică, Gyarfas (V) din s.n„ Se- 
bok (V), Schervan (R), Scher- 
van din s.n„ Sebok, ” '
(R) din 4 m, Cl. Rusu (V) 
4 m și I. Slăvei din 4 m. 
arbitrat : R. Schilha și Șt. 
hai. (M. RADU — coresp.).

• La Oradea, Crișul a 
minat evident partida cu Pro-
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ECHIPA MASCULINA DE
(Urmare din pag 1)

slaviei, Greciei, Turciei și Bul
gariei. Pentru acest turneu, e- 
chipa noastră nu va beneficia 
însă de handbaliștii echipei 
campioane, Steaua. Aceasta 
pentru faptul că formația an
trenată de Cornel Oțelea și Otto 
Telman susține la 6 decembrie 
(sau la 7 decembrie), în Pala
tul sporturilor și culturii din

PE MICUL ECRAN
SIMBATA 15 NOIEMBRIE, 

ora 13, in cuprinsul emisiu
nii Mozaic : rezumatul meciu
lui de hochei Dlnamo — 
Steaua, comentator C. Dia- 
mantopol ; înregistrarea Intîl- 
nlril de rugby Irlanda — 
România, comentator Dumitru 
Hr'S n â c PQ pti

DUMINICA 16 NOIEMBRIE, 
ora 15 ; Fotbal : F.C.M. Bra
șov — Dinamo (repriza a 
Il-a), transmisiune directă de 
Ia Brașov, comentator D. 
Graur ; ora 15,45 : Retrospec
tiva J.O. de la Moscova — 
partea I, realizator Cristian 
Topescu ; ora 16,45 : filme

premiate la Festivaluri Inter
naționale de televiziune : 
.Rugby" (Noua Zeelandă) șl 
„Portarul de handbal" (Fran
ța) ; ora 19,15 (programul 
II) : Telerama, emisiune de 
Dumitru Tănăsescu.

MIERCURI 19 NOIEMBRIE, 
ora 18,20 : Handbal feminin : 
România — Danemarca (re
priza a n-a), transmisiune 
directă de la Rm. Vîlcea, co
mentator Cornel Pumnea.

JOI 20 NOIEMBRIE, ora 
18,05 : Handbal feminin :
România — U.R.S.S. (repriza 
a Il-a), transmisiune directă 
de Ia Rm, Vîlcea.
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FENȚII „FACEȚI LOC !“

ITE? „MAI... DELOC!“

Subiect de actualitate

ntrol efectuat 
ele două sec-

-- Universi- 
Vtoirea — a 
ă cîteva lu- 
1 mire chiar 
necunoscător 

•ort.
unatic, situa-

3 antrenori 
itoale 4- 64 000 
lei =» un re- 
i pușcă stan- 
! trăgători in 
ierspectivă.

îori, Rodica 
doi trăgători 
aparțin), Nl- 

l Traian Co- 
itreagă.
și 

ar- 
ire 
în 
o- 
șl
prost

3 săptămîni 
campionatu- 

urierul Con- 
i antrenorul

Galea au 
nu fuseseră

național de juniori) obținut 
de către cei 90 de elevi ai 
celor 3 antrenori, care au 
avut la dispoziție, repetăm, 

22 de arme de calitate, 64 000 
de cartușe și 209 000 lei în 
anul 1980. Să amintim că a- 
cum doi ani și ceva, secția 
de tir a Universității și-a 
propus formarea a 3 trăgători 
care să realizeze 595 p, 597 p 
și 598 p, la pușcă liberă 60 
f.c., plan absolut aventurist, 
menit să arunce praf* In 
ochii tuturor, inclusiv în cei 
proprii. E locul să spunem 
că, în momentul de față, din
tre cei 3 „superperformeri**, 
nici unul nu mai practică ti
rul ( ! ?)

Ultima

Un minat 
de ETICA

între-

concluzie care se 
impune : scuza atît 
de des întîlnită, șl 
anume că principa
la cauză a penuriei 
de rezultate bune
ar fi (cu deo-

tn cazul Universității 
slaba dotare cu arme

I
0 PREA MODESTA CIFRA 10!

CARUL, DE CU IARNA...!

cartușe con- 
tizată clubu- 
. Tir pentru 
irilor din 
fost folosite 
, rezultatele 
tst adevăr, 
j. ca cele 
• să fi fost 

fi fost ne- 
î de muncă 
oe poligonul

sebire 
lași), 
și cartușe, nu stă în picioare. 
Dacă cumva conducerea clu
bului nu cunoaște cu exacti
tate cauzele, încercăm să le 
arătăm ’ *
selecția primară, mijloace în
vechite de pregătire, 
namente fără conținut, dezin
teres, neînțelegeri între an
trenori și factorii de decizie 
din club inexistența unul 
control riguros din partea 
C.J.E.F.S. Iași și a F. R. Tir, 
succesivele transferări ale sec
ției de tir de la Medicina la 
Agronomia, de la Agronomia 
la Universitatea care, după 
cîte aflăm, nu mai e nici ea 
bună.

noi : comoditate in

antre-

reprezintă 
tn curs, su- 
110 000 lei, 

insistente 
îrsitatea lași 
i acest cen- 

func^oneze 
leu* al per-

Radu TIMOFTE
Pe aceeași linie, antre- 

C. Adumitresei de la 
Unirea, tot din

>rezintă sin- 
vai răsărit 
x>rtivilor le- 
campionatul

P.S. 
norul 
c.s.ș. ______ _ ______
a întrebuințat tn 1980 
1 800 din cele 15 000 de 
tușe pe care le-a avut la 
poziție. Ultima evidență 
pra celor 100 000 de diabo- 
lo-uri ale secției datează din 
luna noiembrie... 1978 ! Clar, 
nu 7

Iași, 
doar 
car- 
dis- 
asu-

)ASE
iștigtad eu 
■I, 2). O-
; cu multă 
id de 4 ori 
oritate, ta 
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ruperioritate 
ori : Cos-
Fărcuță 2, 

er (Cr.) și 
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: R. Schil- 
Ilie GIIIȘA 

ictorie Jjetă 
a formației 
(2—0, 0—1, 

1U nu au 
ita aceasta, 
ai ales în 
: — ta „pla- 
! puțin ex
ersări. Abia 
te dinamo- 
îinte de o- 
cum se CU- 
titlu cu nr. 
la de mar- 
reală a va- 
cea a par- 
. Au mar- 
îriță 2, Mo- 
8. Popescu, 
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TURNEELE PE GRUPE
VALORICE ALE DIVIZIEI „A"

LA BASCHET (m)
Comisia centrală de compe

tiții și clasificări din cadrul 
F. R. Baschet a stabilit ca cele 
patru turnee care urmează 
să se desfășoare ta cadrul gru
pelor 1—6 și 7—12 ale Diviziei 
„A“ la baschet masculin să 
aibă loc astfel: 19—23 noiem
brie la Brașov (1—6) și la Si
biu (7—12), 3—7 decembrie la 
București (1—6) și la Iași 
(7—12), 17—21 (în loc de 19— 
23, cum se anunțase inițial) 
decembrie la Constanța (1—6) și 
la Oradea (7—12), 14—18 ianua
rie 1981 la București (1—6) și 
la Cluj-Napoca (7—12).

Orașele gazdă ale turneelor 
(pe grupe valorice) campiona
tului național feminin vor fi 
desemnate după disputarea ul
timului turneu al primului tur 
(27—30 decembrie, la Bucu
rești).

în cea mai bună formă, pentru

Meciurile din turul campionatului sînt pe sfîrșite. De la 7 
decembrie va începe vacanța. Se încheie un sezon fotbalistic 
dominat de primele două partide pentru preliminariile C.M. 
’82 ale căror rezultate (1—1 cu Norvegia, la Oslo și 2—1 cu 
Anglia, la București) au lansat echipa României spre startul 
turneului final din Spania. Perspectiva calificării a interesat și 
a bucurat pînă într-atît pe iubitorii fotbalului, îneît au lăsat 
miza campionatului pe plan secund, chiar dacă echipele fa
vorite nu au avut comportarea dorită. Aceasta înseamnă că 
mediul ambiant al fotbalului nostru este foarte interesat ca e- 
chipa națională să se afle printre cele 24 de reprezentative 
concurente la un loc cît mai prestigios în ierarhia fotbalului 
mondial. Totuși, pe ici, pe colo, mai persistă vechea dispută 
dintre antrenorii și conducătorii echipelor de club șl ai echipelor 
reprezentative, în sensul că fotbaliștii lor sînt supralicitați fie 
de • parte, fie de cealaltă, /deși pretexte de acest fel, din 
orice parte ar veni, sînt invocate numai pentru a acoperi slăbi
ciunile. Dar, asemenea situații sînt acum mai puțin stringente 
decît în anii trecuți.

Fotbalul nostru se află în fața a cinci luni de pregătire pen
tru jocul următor din preliminariile C.M. ’82, o pauză neobiș
nuit de lungă între două meciuri, perioadă care poate ajuta 
Intr-o mare măsură dar ar putea să și dăuneze dacă acest in
terval nu va fi folosit rațional, competent, cu deplină răspun
dere din partea tuturor factorilor angajați pe lungul și spinosul 
drum al calificării.

In perioada de vacanță a jucătorilor, de o lună de zile, va 
trebui stabilit Întregul plan de acțiune care să ducă echipa 
României la Londra, la data jocului cu Anglia, 29 aprilie 1981, 
în cea mal bună formă, pentru a putea realiza și cel mai bun 

rezultat posibil ' 
fotbalului. Va 
în primul rind, __ 
carea federației de fotbal, 
al cărei birou este 
completat de mai . .. 
timp, de o activitate utilă, 
omogenă, calificată și efi
cientă a organismelor teh
nice și administrative. 
Dintre acestea, colegiul de 
antrenori, măcar biroul a- 
cestula, care ar trebui să 
fie un important suport 

pentru colectivele tehnice ale echipelor reprezentative, este doar pe 
hlrtie. In fapt nu există, nu se întrunește, și nu din vina mem
brilor săi, ci a Ignorării acestora de către federație și condu
cerile loturilor reprezentative. Lipsa unui organism tehnic poa
te prejudicia atunci etnd nimeni nu se gîndește șl situațiile 
Pot deveni ireparabile. Dacă de mal mulți ani această repu
nere pe tapeta problemei colegiului seamănă cu o predică în 
pustiu, repunerea In drepturi a colegiului de antrenori devine 
absolut necesară acum cînd este nevoie de unirea tuturor for
țelor din fotbal. Pentru că, unul din motivele principale pen
tru care cluburile nu sint atît de apropiate de federație, cum 
ar trebui să fie, și nici federația de cluburi, este tocmai lipsa 
acestui liant dintre antrenorii echipelor naționale și princi
palii antrenori ai ecMpelor de club. Chestiunea se pune cu 
atît mai pregnant cu cit jucătorii internaționali selecționabili 
vor petrece cea mal mare parte a timpului lor de antrenament 
șl joc la echipele lor, la cluburi. Prin urmare, legătura orga
nizată dintre antrenori, al cluburilor și echipelor naționale, este 
de cea mal mare Importanță, deoarece antrenorii echipelor 
club ar putea contribui consistent la pregătirea jucătorilor 
teraațional! pentru echipele naționale.

Realizarea unei pregătiri de Înalt nivel pentru sezonul 
itor intern și internațional va depinde în primul rind de 
portul ți înțelegerea selecționabllilor din loturile lărgite
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. . . _ _ . ..___  ____ .__________ _____________ ____ - alo
primei reprezentative șl a aceleia de tineret. Vacanța este ne
cesară pentru odihnă, recreare și tratament. In același timp, 
această pauză indispensabilă nu trebuie să scape autocontro
lului In privința vieții sportive, menținerii condiției fizice și a 
kilogramelor cit mal aproape de standardul competițional. Răs
punderea personală a fiecărui selecționabil in această direcție 
va fi hotărltoare pentru startul pregătirilor in bune condiții.

Cluburile au, de asemenea, o mare răspundere In procesul de 
pregătire multilaterală a selecționabllilor. Conducerile cluburi
lor, antrenorii, federația, colegiul central de antrenori, toți 
factorii, in frunte cu selecționabilii, au datoria să facă front 
comun cu acțiunea de pregătire generală a loturilor reprezen
tative, să se integreze de pe acum In complexul de pregătiri 
al echipelor reprezentative.

Așa cum ne învață un vechi proverb românesc, de cu iarnă 
să ne facem car pentru la primăvară și vară, în vederea rea
lizării succeselor atît de mult așteptate de iubitorii fotbalului 
din țara noastră, care să fie Încununate de prezența fotbalu
lui românesc la turneul final al campionatului mondial din 
anul 1932.

Aurel NEAGU

I

Care să fie explicația că ci
frele din dreptul fruntașilor ta 
clasamentul celor mai eficienți 
jucători din „A", se mențin, de 
mai multe ediții, la un nivel 
submediocru ? Pentru că, în 
adevăr, în ultimele trei ediții 
ale Diviziei „A" — în finalul 
turului — niciodată nu gă
sim o performanță superioară 
celei de 10 goluri marcate (ne 
referim la aceleași perioade ale 
campionatului) : ta 1978, 
primul loc 
Stan (Gloria Buzău) 
un trio ta frunte : Cîrțu (Univ. 
Craiova), Tcrheș, (F. C. Baia 
Mare), M. Radu ca nu (Steaua) 
cu cîte 9 goluri ; actualmente, 
cu cîte 10 goluri marcate, Țevi 
(Progresul - Vulcan), Fanici 
(A.S.A. Tg. Mureș), Petcu (Cor
vinul Hunedoara).

Sigur că există unele contra- 
argumente cum ar fi acela că, 
prin tot mai intensa multilate- 
ralizare a jucătorului, prin fap
tul că, astăzi, apariția celor din 
linia de mijloc și chiar de fund 
Ia finalizare, s-a mai diminuat 
posibilitatea de marcare pen
tru cei din prima linie. Oricît 
ar fi de reală (și este) această 
situație, ea nu poate explica, 
nu poate scuza evidenta lipsă

pe 
cu 10 goluri — 

în 1979,

de golgeteri ta adevăratul sena 
al cuvîntului, jucători care să 
asigure un minimum de 15—16 
goluri la sfîrșitul turului, cifră 
întîlnită frecvent în 
campionate naționale 
pene. Ne bucură, se înțelege, 
că-1 aflăm pe tînărul și dotatul 
mijlocaș hunedorean Petcu, pe 
primul loc al „tunarilor" ; dar 
regretăm, în același timp, ab
sența unui vîrf de atac de mare 
eficacitate, de pronunțată con
stanță ta transformarea în go
luri a situațiilor create de coe
chipieri.

Iată motivul pentru care 
lansăm apelul unei atacări — 
cu vigoare și multă voință de 
autodepășire — a locurilor 
fruntașe din clasamentul golge- 
terilor în cele trei etape care 
au mai rămas pînă la termina
rea „actului prim" al campiona
tului și, mai ales, pentru „mo
mentul doi“ al Diviziei „A“. A- 
pariția unor oameni de gol 
ta veritabilul sens al cuvîntu
lui — atestați de cifre, de per
formanțe — ar fi de mare folos 
fotbalului nostru, asaltului său 
de primăvară în competițiile 
mondiale și europene.

Eftimie IONESCU
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CONCURS DE VERIFICARE 
A SĂRITORILOR ÎN APĂ

Fruntașii săriturilor ta apă 
din țara noastră iau parte, 
luni și marți, la bazinul „23 
August" din Capitală, la un 
concurs de verificare a pregă
tirilor efectuate în vederea 
competițiilor internaționale o- 
ficiale ale anului viitor. Prin
tre participant! se vor afla 
Ruxandra Hociotă, Mariana 
Marc, Felicia Cîrstea, Victorița 
Mîrșică, Mathias Kaiss, Dan O- 
prean, Doru Nedeleu, Tiberiu 
Barabas etc. întrecerile vor în
cepe luni la ora 16 și marți la 
ora 10.
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• .TROFEUL PETSCHOVSCHL" 
(decernat anual de ziarul nos
tru celui mal sportiv public), 
după 14 etape, este următorul : 
1. CLUJ-NAPOCA 10 ; 2. Galați 
9,87 ; 3. Iași 9,33 ; 4. Slatina

9,28 ; 5. București 9,14 ; 
Vîlcea 9,00 ; 7—10. ~
cău, Pitești și
11. Timișoara
Mare 8,71 ; 13. uraiuva o,au î au. 
petroșani 8,43 ; 15. Hunedoara 8,14.

CLASAMENTE
ACASĂ

1. DINAMO
2. F.C.M. Bra$ov
3. Corvinul

4- 5. F.C. Arge, 
Jiul

4. Univ. Craiova 
7. A.S.f . Tg. M. 
I. Chinr a
9. Poli lăți

10-11. „U" Cluj-N. 
Prog. Vulcan

12. S.C. Bacău
13. F.C.M. Galați
14. F.C. Bala M.
15. „Poli" Tim.
16. Sportul stud.
17. F.C. Olt
18. Steaua

7 0 1
7 0 0
6 1 0

8.
Brașov, 

Tg. Mureș 8 
8,83 ; 12. 1

Craiova 8,50 ;

Arbitrul sucevean Mihai Fe
diuc face parte din categoria 
cavalerilor fluierului, ta pre
zent, în plih proces de afirma
re. A jucat fotbal, în prima ti
nerețe, Ia Dinamo Suceava, în 
Divizia „B“. Din 1974, face par
te din lotul divizionar „A“ al 
arbitrilor, calitate ta care a con
dus, la centru, 49 de partide și 
a oficiat, la tușă, în peste 120 
de întîlniri. Are 40 de ani și 
ceea ce își dorește cel mai mult 
este... 1

— Să fiu un bun arbitru, in 
primul rină, indiferent de eșa
lonul in care sint delegat ca să 
conduc.

— Și ca să fii un bun arbi
tru...

— Mă pregătesc conștiincios, 
fizic mai ales, pentru a fi me
reu în pas cu jocul, aproape 
de fază. Un arbitru care nu-i 
aproape de fază nu poate lua, 
în mod normal, decizia cea mai 
corectă, in spiritul regulamen
tului. De fapt, in asta constă 
aproape întregul secret al arbi
trajului, pentru că regulamentul 
e mai ușor de învățat și, aș 
zice, il cam știe toată lumea. 
(N. R. la cursul de perfecțio-
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nare a arbitrilor din lotul 
desfășurat în vara aceasta 
P. Neamț, Mihai Fediuc 
clasat printre primii, atît 
probele fizice, cit și la 
teoretice).

— Care sînt dificultățile 
jore pe care le întîmpină 
arbitru în teren ?
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F.C.M. Bv. 
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-1

-1
-1 
-1 
-1 
-2 
-2
-3
- 6

+7 (golaveraj +10)
+5 (+15)
+3 (+10)
+3 (+ 3)
+ 1.........

0

Chimia
Jiul 
Polit. lăți 
„U" Ci.-N. 
Sportul stud. 
F.C. Olt
S.C. Bacău 
Steaua 
„Poli* Tim 
F.C. Baia M. 
F.C.M. Gl.

(+10) 
(-3) 
(-3) 
(-8) 
(+ 3) 
( 0) 
(- 2J 
(-5) 
(- «I 1-7) 
(+ 1) 
(- 7) 
(- «)

— După mine, protestele ju
cătorilor, in general. Există in 
campionatul nostru prostul o- 
bicei de a se comenta orice 
decizie și, ce e mai grav (lu
cru pe care-l fac cu precădere 
jucătorii echipelor gazdă), de a 
se solicita, prin gesturi teatra
le, intervenția publicului, care, 
evident, subiectiv, nu intirzie 
să se manifeste împotriva arbi
trului și, adeseori, împotriva 
devărului însuși.

— In etapa precedentă, 
Baia Mare, ați fost apreciat 
nota 9. Au existat, totuși, și
nele reproșuri, din partea echi
pei oaspete, Corvinul, în pri
vința eliminării lui Dumitriu IV.

— Dumitriu IV a primit, ini
tial, un cartonaș galben pentru 
că, după o accidentare, a rein
trat in teren fără încuviințarea 
mea. Ulterior, Dumitriu IV 
l-a atacat violent, din spate, pe 
Roznai, scăpat singur spre 
poarta adversă, infracțiune care 
impunea, de asemenea, un car
tonaș galben. Și, firesc, a ur
mat... cartonașul roșu ! Din pă
cate, unii conducători nu văd 
și nici nu analizează, în spiri
tul adevărului, multe din greșe
lile propriilor jucători, punîn- 
du-le pe seama arbitrilor. 
O astfel de atitudine încura
jează comiterea infracțiunilor 
in teren, actele de nesportivi- 
tate, protestele la deciziile 
arbitrilor, antijocul. Pe de 
altă parte, transferul de vină, 
de la jucător la arbitru, are 
consecințe negative, pe plan e- 
ducativ, conducătorii și antre
norii fiind primii care au de 
suportat de pe urma stărilor de 
indisciplină generate de cocolo- 
șirea unor greșeli care 
lipsa de pregătire.

— Care sînt arbitrii 
constituit pentru dv. un

— De la toți colegii 
învățat cite ceva. Dacă _______
insă de modele, m-aș opri asu
pra lui Nicolae Rainea și Otto 
Anderco.

— Ce notă își acordă arbitrul 
M. Fediuc pentru arbitrajele 
prestate în actualul campionat ?

— O notă între 7 și 8.
Mihai IONESCU

țin de

care au 
model ? 
mei am 
e vorba

RENUMITA ARTERA COMERCIALA 
BUCURESTEANA

Cu prilejul acțiunii comerciale „Luna cadourilor", care se 
brie a.c., LIPSCANI - renumita arteră comercială bucureșteană 
potrivit pentru cei dragi din magazinele :

SATURN (stofe pentru bărbați și femei) ; FAMILIA 
(confecții pentru adulți) ; BORANGICUL (țesături 
din mătase) ; MACUL ROȘU (tricotaj'e, articole de 
galanterie, cosmetice parfumerie) ; MAGAZINUL 
SPORTIVILOR (articole pentru sport turism) ; POR-

desfășoară în perioada 1—31 decem-
— vă oferă prilejul de-a alege cadoul

{ELANUL (articole decorative, servicii de masă) ;
LUMEA COPIILOR și VOINICEL (confecții, încălță
minte, jucării destinate copiilor de toate vîrstele)

Tfecorn

ȘTIRI
ȘOȘU NU VA JUCA DOUA 

-PE. Acumulînd duminică al 
4-lea cartonaș galben, băcăua
nul Șoșu a fost suspendat două 
etape.
• C.S. BOTOȘANI — PROGRE

SUL VULCAN BUCUREȘTI 4—2 
(0—1). Autorii punctelor: Tică
(min. 47 — din 11 m), Giosu (min. 
58), Pachițeanu (min. 59), Luca 
(min. 87) pentru divizionara „B“, 
respectiv Mateescu (min. 23 și 50) 
(T. Ungureanu — coresp.).
• C.S.M. SUCEAVA — BUCO

VINA CERNĂUȚI 4—3 (3—2).
Golurile învingătorilor au fost 
marcate de Avădanei (3) și Pe
trescu II. (I. Mîndrescu, coresp.)
• LOCATIUNE DE BILETE 

PENTRU CUPLAJUL DE PE 
STADIONUL REPUBLICII. Du
minică dimineața, pe Stadionul 
Republicii, este programat un in
teresant cuplaj fotbalistic : Si
rena — Rapid (de la ora 11) și 
Sportul studențesc — F. C. Ar
geș (ora 13). Biletele pentru a- 
ceste două partide s-au pus In 
vînzare la casele obișnuite.



VIITORUL MIȘCĂRII OLIMPICE
PE AGENDA COMISIEI EXECUTIVE A C.I.O.

Recent s-au încheiat, la Lau
sanne, lucrările primei ședințe 
a Comisiei executive a C.I.O. 
sub președinția lui Juan Anto
nio Samaranch și într-o com
poziție de curînd înnoită. în
tors de la această reuniune, la 
care a participat în calitate de 
membru al Comisiei executive, 
Alexandru Șiperco ne-a relatat 
cîteva amănunte din desfășura
rea lucrărilor.

A fost ascultat — și pozitiv 
apreciat — raportul Comisiei de 
organizare a Jocurilor Olimpica 
de vară de la Moscova. De a- 
semenea, raportul COJO de la 
Lake Placid, pentru întrecerile 
de iarnă. Un interes cu totul 
deosebit stîrnesc pregătirile 
pentru organizarea viitoare
lor Jocuri de vară, din 1984, 
de la Los Angeles. Acolo func
ționează un comitet de iniția
tivă format din persoane par
ticulare, care deci nu implică 
forurile municipale sau gu
vernamentale, cum se obișnu
iește. Această situație creează 
temeri în privința unui posibil 
exces al reclamei comerciale în 
jurul Jocurilor. Oricum, pentru 
determinarea situației, la fața 
locului, următoarea reuniune 
a Comisiei executive a C.I.O. a

CUPLUL LINICIUK - KARPONOSOV 
SE PREGĂTEȘTE PENTRU NOUL SEZON
Patinatorii sovietici Natalia 

Liniciuk și Ghenadi Karpono- 
sov, campioni olimpici în pro
ba de dansuri, se pregătesc in
tens pentru viitorul sezon in
ternațional. Cu prilejul ur.ot 
concursuri demonstrative, cele
brul cuplu și-a prezentat noul 
program care a întrunit apre
cierile unanime ale speclaliști-

DEBUT
ÎN SCHIUL ALPIN

VIENA (Agerpres). — Se
zonul de schi alpin s-a deschis 
cu o probă masculină de sla
lom uriaș paralel, desfășurată 
pc pîrtia de la Soelden (Aus
tria) și cîștigată de sportivul 
austriac Hans Hinterseer. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Richie Woodworth (S.U.A.) și 
Andre Arnold (Austria).

★
Concursul internațional de 

schi desfășurat pe pirtia de Ia 
Soelden (Austria) s-a încheiat 
cu o probă masculină de sla
lom paralel, cîștigată de spor
tivul austriac Andre Arnold, 
urmat de compatriotul său 
Hans Hinterseer.

DIVIZIA „A“
(Urmare din pag. I)

victoria echipei Dinamo s-ar fi 
înscris ca de obicei, în limi
tele... normalului Dar așa... 
Soarta meciului s-a decis în 
prima repriză cind pe fondul 
unui loc mai insistent, Dinamo 
(avînd în Tureanu un excelent 
organizator și inițiator de a- 
tacuri) a punctat calm și decis, 
lăsîndu-și adversarii să se 
avinte și contrînd eficace de 
fiecare dată cind a avut oca
zia. Steaua și-a revenit greu 
din „șocul" primei reprize, a 
echilibrat jocul mai tîrziu, dar 
fără a mai putea face altceva 
decît să încheie onorabil două 
din cele trei reprize ale întîl- 
nirii. Au marcat : Coste» 2, 
Tureanu, Solyom, Toke, Pisăru, 
Axinte — Dinamo. Bălăucă 2 
— Steaua. Arbitri : Șt Enciu, 
ajutat de Gh. Mureșeanu și 
Fi Gubernu

DIJNAREA GALAȚI - S. C. 
MIERCUREA CIUC 4—6 (3—0, 
1—5. 9—1). Partidă foarte inte
resantă și spectaculoasă. în 
min 26 Dunărea conducea cu 
4—0 (!) și se părea că-și va 
înscrie in palmares o mare 
victorie Amenințați cu infrîn- 
gerea. care le-ar fi diminuat 
serios șansele în lupta pentru 
titlul in care șe af'ă acum an- 
gaja'i, hocheiștii din Miercurea 
Ciuc au revenit spectaculos, 
au ega'at si au preluat condu
cerea în finalul reprizei se
cunde. în ultima parte, oaspeții 
s-a . aoărat organizat, reușind 
chiar un ultim gol pe con
traatac Au marcat : Brandabur, 
Bineață, Berdilă, Mocanu — 
Dunărea, B. Nagy 2, E. Antal, 
Mikloș, Gali, Szcnteș — Sport 
Club. Arbitri : J. Becze (Bucu
rești), ajutat de N. Enache și 
R Mihaluc. ambii din Galați. 
(T. Striopol — coresp.). 

fost programată pentru 20—24 
februarie chiar la Los Angeles.

Atenție deosebită s-a acordat 
viitorului Congres olimpic, de 
la Baden-Baden, în septembrie 
1981. Pentru acest înalt fo
rum al mișcării olimpice au fost 
reținute 3 teme principale : vii
torul Jocurilor Olimpice, coope
rarea în sport și viitorul mișcă
rii olimpice. Cele trei teme vor 
fi pe larg dezbătute de repre
zentanții Comitetului Interna
țional Olimpic, ai federațiilor 
internaționale sportive și ai co
mitetelor naționale olimpice din 
lumea întreagă.

Cu prilejul reorganizării co
misiilor pe probleme ale C.I.O., 
Alexandru Șiperco a fost numit 
vicepreședinte al Comisiei 
(lărgite) de amatorism și admi
tere la Jocuri, care are sarcina 
imediată de a definitiva 
proiectul unei noi reguli de e- 
ligibilitate.

Au fost luate în considerare 
candidaturile anunțate pentru 
organizarea Jocurilor Olim
pice din 1988. Și-au anunțat in
tenția de a pregăti Jocurile de 
vară : Nagoya (Japonia) și Mel
bourne (Australia), iar cele de 
iarnă : Calgary (Canada), Cor
tina d’Ampezzo (Italia) și Fa
lun (Suedia).

lor, pentru nivelul tehnic și 
artistic al evoluției celor doi 
campioni. Referindu-se la prin
cipalele lor obiective sportive, 
Natalia Liniciuk și Ghenadi 
Karponosov au declarat că vor 
să-și mențină titlul de cam
pioni europeni și să-1 recîștige 
pe cel mondial.

Cunoscuta antrenoare Elena 
Ceaikovskaia, cea care se o- 
cupă de pregătirea lor, a a- 
nunțat că în prezent mai are 
în antrenament și două perechi 
tinere: Olga Volojinska —
Aleksandr Svinin și Tatiana 
Kuzmin — Igor Ciniev, în care 
își pune mail speranțe pentru 
anii următori.

„FORUMUL INTERNAȚIONAL 
AL FILMULUI SPORTIV
PARIS, 13 (Agerpres). — La 

Biarritz (Franța) s-a desfășurat 
in perioada 8—11 noiembrie, 
primul „Forum internațional al 
filmului sportiv", consacrat 
promovării creațiilor cinema
tografice consacrate sportului.

Medalia de aur a fost acor
dată unui scurt-metraj fran
cez, realizat de Jean-Paul 
Janssen.

LA HOCHEI
METALUL SF. GHEORGIIE 

— AVINTUL GHEORGHENI 8-1 
(2-0 3-1, 3-0) Marea surpriză
a etapei, atît prin victoria în 
sine, cil și prin proporțiile sco
rului. Este adevărat că echipa 
Metalul a jucat foarte bine, 
dar tot atît de adevărat este 
și că Avîntul a fost de nere
cunoscut. Au înscris : Csata 3, 
Kemenessy 2, Ungureanu 2, 
Bandaș---- Metalul, Tamaș —
Avîntul. Arbitri-: T. Szabo, a- 
jutat de Z. Roth și L. Petraș 
toți din Miercurea Ciuc. (V. 
Pașcanu — coresp.).

Astăzi, de la ora 17, au loc 
partide revanșă.

• ÎNTR-UN SONDAJ DE OPINIE reali
zat de institutul francez de cercetări eco
nomice și sociale, pe un eșantion de 1000 
persoane, la întrebarea : „Cine trebuie, 
conform opiniei dv., să decidă participarea 
La J.O. ?*, 75 la sută au răspuns : „Orga
nismele sportive", iar Ja întrebarea : „Tre
buie suprimate Jocurile Olimpice 82 la 
sută din persoanele chestionate s-au pro
nunțat în favoarea dezvoltării spiritului 
olimpic. • BORG NU MAI E „INVINCI
BILUL SUPRATERESTRU". A intrat și el 
— legea firii, legea sportului — în rîndul 
„pămîntenîlor", cind mai pierzînd (la un 
Scanlon, de pildă), cînd mai cîștigînd (la 
un McEnroe)... • CRETE WAITZ a acope
rit clasica distanță a maratonului, în cu
noscuta alergare de la New York, în tim
pul de 2 h 25:41. cea mai bună perfor
mantă mondială feminină, doar cu 41 s. 
inferioară timpului cu care celebrul fondist 
Alain Mimoun a cucerit titlul olimpic la 
Melbourne ’56. Replica lui Alain Mimoun. 
după recordul extraordinarei atlete norve
giene : „Dacă in 1956 mi ar fi spus cineva 
că o persoană de sex feminin va reuși în
tr-o zi 2 h 25 min. Ia maraton, l-aș fi tra
tat cu dispreț. Acum însă, dacă ar fi să 
sfătuiesc siu să antrenez în probele de 
fond, aș opta pentru femei, pentru că ele 
posedă calități ca seriozitate, curaj și 
amor propriu mult superioare bărbaților..." 
Să-i dăm crezare, căci atletul francez știe

multe dintr-ale fondului. • STEVE WAL
TERS. UN FUNCȚIONAR LONDONEZ și 
fan al echipei Leyton Orient din anul 1970 
(între ’73 și ’78 n-a pierdut nici un meci 
al echipei favorite, fie acasă fie în depla
sare), asistă acum săptămînal la 4—5 me
ciuri. „Cu excepția banilor pe care trebuie 
să-i dau săptămînal mamei, pentru întreți
nere toi salariul mi se duce pe fotbal.

Nu-mi rămmc nici un penny pentru a 
ieși în oraș cu o prietenă". Pînă unde 
poate ajunge sacrificiul unui suporter în 
condițiile creșterii prețurilor... O r.JPR IS 
COMING BACK 1“ Știrea revenirii lui 
JPR Williams, celebrul rugbyst galez. în 
echipa reprezentativă, a făcut senzație îna
intea partidei cu Noua Ze’landă. „El a 
pierdut din viteză, dar a cîștigat în luci
ditate", spuneau admiratorii celebrului in
ternațional de la. Bridgend, clubul său de 
totdeauna. Dar nici luciditatea faimosului 
fundaș, nici „mina" sa de chirurg reputat

n-au putut schimba soarta partidei cu 
„AH Blacks", care au cîștigat net la Car
diff (23—3, cea mai grea înfrîngere a ga- 
lezilor p<e teren propriu), chiar dacă pe 
Arms Park se sărbătorea centenarul rug- 
byului galez, în fața a peste 50.000 de 
spectatori. • SE PARE CA DIN 1931, Tu
rul Franței — celebra cursă clclistă anuală 
— va avea o soră siameză, Turul Franței 
la mctociclism. e CURSA DE ȘASE ZILE 
are nevoie, se pare, de noi puncte de 
atracție. Așa reiese din eforturile pe care 
organizatorii francezi ai tradiționalelor în
treceri pe două roți le fac pentru atrage-' 
rea publicului, ca de pildă organizarea (la 
Grenoble) și a unui cielocros prin preajmă, 
sau a unor curse cu handicap • 320 DE 
AUTOMOBILE VECHI (modele înăînte de 
1905) au luat startul în cursa Londra — 
Brighton (80 km), pe care au parcurs-o cu 
viteza medie de 20 km/h. „Cursa veterani
lor". care se organizea/.ă anual, din 1927. 
de către Royal Automobile Club, comemo
rează „Emancipation Act" (1896) care a 
permis marea dezvoltare a automobilului 

4n Anglia. Acum, însă, mașinile nu mai 
sînt precedate de un pieton care să agite 
un fanion roșu, în semn de avertisment 
pentru concltadini asupra periculosului ve
hicul, așa cum se întîmpla după votarea 
legii la Westminster. Chiar dacă e penurie 
de petrol...

Paul SIAVESCU

în C. C. E. la baschet feminin 

poiiMÎOTȚ~T“BSișTi 
A ELIMINAT PL WISLA CRACOVIA!
KATOWICE, 13 (prin telefon 

de la redacția ziarului „Sport 
Katowice"). Desfășurată la 
Cracovia, întîlnirea de baschet 
feminin dintre echipele Wisla 
Cracovia și Politehnica C.S.Ș. 2 
București, din cadrul primului 
tur al Cupei campionilor euro
peni, s-a încheiat cu victoria 
formației gazdă cu scorul de 
80—65 (33—37). La București,
însă, româncele au cîștigat la 
o diferență de 16 puncte (90— 
74), astfel că ele au realizat

COMPETIȚII INILRNAÎIONALE 
DE BASCHET

Rezultate din „Cupa Koraci" : 
Ostende (Belgia) — Slavia Pra- 
ga 79—64 ; Stade Franțais — 
T.J.S. Brno 76—74; Standard Lltge 
— A.E.K. Atena 82—81 ; Steaua 
Roșie Belgrad — Sporting Atena 
72—69 ; Orthez — Inmobanlc Ma
drid 86—83 ; Anderlecht — Bada- 
lona (Spania) 66—77. In compe
tiția feminină „Cupa Liliana 
Ronchettl" : Vozdovae (Iugosla
via) — Les Esperants (Luxem
burg) 112—32 ; Minlor Pernik — 
Spartakus Budapesta 78—74 (38— 
41). • Continu!ndu-și turneul tn 
Franța echipa masculină Spartak 
Leningrad a jucat la Vichy cu 
formația J. A. Vichy. Baschetba- 
liștii sovietici au cîștigat cu 72—68 
(36—29).

McENROE CONDUCE ÎN „MARELE PREMIU F.I.L.T."
PARIS, 13 (Agerpres). - 

După desfășurarea turneului 
internațional de tenis de la 
Stockholm, cîștigat de suedezul 
Bjorn Borg, în clasamentul 
„Marelui premiu F.I.L.T.", con
tinuă să conducă tenismanul a-

PRIMA EDIȚIE A CAMPIONATULUI EUROPEAN DE JUNIORI
Meciurile primei ediții a 

campionatului european pen
tru echipe de juniori vor avea 
ioc anul viitor, între 25 mai și 
3 iunie in mai multe orașe din 
R, F. Germania. 16 echipe care 
vor fi calificate in urma jocu
rilor preliminarii vor fi repar
tizate în 4 grupe. întîlnirile din

MECIURI INTERNAȚIONALE
• SPANIA — POLONIA 

1—2 (0—1). Peste 25 000 de
spectatori au urmărit la Bar
celona o partidă în care fot
baliștii polonezi au obținut vic
toria în penultimul minut de 
joc ! Punctele oaspeților le-a 
realizat Iwan (min. 18 și 89) ; 
pentru gazde a marcat Dani 
(penalty în min. 87).

GRABOWSKI S-A RETRAS;

BECKENBAUER INCA NU...
Aproape 45 000 de spectatori au 

asistat la Frankfurt pe Main la 
meciul dintre selecționata R. F. 
Germania care în 1974 a cîști
gat campionatul mondial' și e- 
chipa Eintracht Frankfurt pe 
Main, într-un meci organizat cu 
prilejul retragerii din activitatea 
competițională a internaționalului 
Grabowski. Eintracht a obținut 
victoria cu 6—4 (4—2). Din echi
pa națională — 1974 a făcut
parte și cunoscutul jucător Franz 
Beckenbauer care a evoluat sub 
așteptări. 

scorul general de 155—154 și 
s-au calificat în turul al doilea 
al C.C.E.

în partida de joi seară, Ia 
care au asistat 1 500 de specta
tori, echipa Politehnica C.S.Ș. 2 
a făcut o primă repriză de ex
cepție, care i-a permis să men
țină în final diferența minimă 
necesară calificării. Coșgetere : 
Roșianu 10, Bădinici 10, Radu 
10, Fotescu 9, respectiv Ivanlc 
26, Jaskurzynska 17, Kozinska 
15. Au arbitrat M. Grigoriev 
(U.R.S.S) și G. Horvath (Un
garia).

ANCHETE
DE SFÎRȘIT DE AN

înotătorul sovietic Vladimir Sal
nikov, pe primul loc în ancheta 

ziariștilor sportivi spanioli
MADRID (Agerpres). — Aso

ciația ziariștilor sportivi din Spa
nia l-a desemnat pe înotătorul 
sovietic Vladimir Salnikov drept 
cel mai bun sportiv al anului. 
După cum se știe, V. Salnikov 
a fost unul dintre protagoniștii 
concursului olimpic de la Mos
cova cîștigînd trei medalii de 
aur șl fiind primul înotător din 
lume care a coborît sub 15 mi
nute în proba de 1500 m liber.

jnerican John McEnroe cu 2167 
p., urmat de Jimmy Connors 
(S.U.A.) cu 1 976 p, Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) — 1974 p., Bjorn 
Borg (Suedia) — 1 939 p., Gene 
Mayer (S.U.A.) — 1 521 p., Ha
rold Solomon (S.U.A.) — 1439 p.

cadrul celor 4 grupe se vor 
desfășura in zilele de 25, 27 și 
29 mai. Semifinalele vor avea 
loc la 1 iunie în orașele 
Bochum și Koln. Meciul pen
tru locul trei se va disputa la 
2 iunie la Duisburg,^ finala ur- 
mînd să se desfășoare la 3 iu
nie la Dusseldorf.

• LA KOLN, selecționata 
Olandei, care se pregătește 
pentru jocurile din prelimina
riile C.M.. a evoluat în compa
nia formației Alemannia Aachen 
din liga a doua. Olandezii au 
obținut victoria cu 1—0.

• ÎN PRELIMINARIILE C,E. 
de tineret : Luxemburg — Bel
gia 0—4 (0—2) și Olanda — 
Spania 0—2 (0—1).

• A ÎNCEPUT turneul in
ternațional pentru juniori de 
la Monaco. Primele rezultate : 
Italia — Austria 2—0 (2—0) ; 
Spania — Iugoslavia 5—0 
(2-0).

NOTTINGHAM FOREST Șl F. C. VALENCIA, IN ..SUPERCUPA EUROPEI".
Au fost definitivate da

tele de desfășurare a ,,SU- 
percupei Europei", in care 
se vor întîlni echipa en
gleză Nottingham Forest, deți
nătoarea „Cupei campionilor 
europeni", și formația spaniolă

•TELEX»
BOX Q Campionul european la 

categoria „semiușoară", spaniolul 
Carlo Hernandez, și-a pus titlul 
în joc în fața șalangerulul său, 
italianul Aristide Pizzo. întîlnirea, 
care a avut loc la Marsala (Ita
lia), s-a încheiat cu succesul lui 
Hernandez, învingător prin K.O. 
în repriza a 7-a.

CICLISM • Sezonul de iarnă 
se află în plină desfășurare în 
Elveția. Pe velodromul acoper't 
din Zurich, în cadrul unei reu
niuni internaționale, proba de vi
teză a fost cîștigată de elveția
nul Heinz Isler, care l-a învins 
în două manșe pe cunoscutul 
campion francez, Daniel Morelon.

HANDBAL • în localitatea Ge- 
tafe, din apropiere de Madrid, 
s-a disputat meciul feminin Spa
nia — U.R.S.S. Jucătoarele so
vietice au repurtat o categorică 
Victorie cu 33—15 (15—8).

HOCHEI PE GHEAȚA • In O- 
rașul cehoslovac Zvolen au con
tinuat meciurile competiției in
ternaționale pentru juniori do
tată cu „Cupa Prietenia". Rezul
tate : Cehoslovacia A — Ungar1» 
37-0 (11—0, 13—0, 13—0) ; Polo
nia — Bulgaria 9—4 (3—4, 1—0,' 
5—0) ; U.R.S.S. — Cehoslovacia 
B 8—2 (3—0, 4—2, 1—0).

HOCHEI PE IARBA • La 
Perth, în primul meci al tur
neului pe care-1 întreprinde tn 
Australia, echipa R. F. Germa
nia a întrecut cu 2—1 formația 
Australiei.

ȘAH • După 13 runde, în 
turneul de la Baden continuă 
să conducă Aleksandr Beliavski, 
cu 9.5 p, urmat de Spasski — 
9 p, Nunn (Anglia) — 8,5 p, Va- 
ganlan (U.R.S.S.) — 8 p, Byrna 
(S.U.A.), Llberson (Israel) — cu 
cîte 7,5 p, Florin Gheorghiu, 
Smejkal (Cehoslovacia) — cu cita 
7 p, Seirawan (S.U.A.) șl Stean 
(Anglia) — cu cîte 6.5 p etc. 
în runda a 13-a, Florin Gheor
ghiu a remizat cu Stean, rezul
tatul de egalitate fiind înregis
trat și în partidele Smejkal — 
Beliavski și Spasski — Vaganian.' 
Nunn l-a învins pe Gligoricl, A- 
dorjan pe Hoelzl, Iar Byrne a 
cîștigat la Van der Wiel.

TENIS DE MASA • în „Cupa 
ligii europene", în orașul Bor- 
drecht, s-au întîlnit echipele O- 
landei și Greciei. Jucătorii olan
dezi au terminat învingători cu 
5—2.

CAMPIONATE...
UNGARIA (et. 15) : Videoton —' 

Honved Budapesta 1—0 ; Ferenc- 
varos — Volan 1—0 ; Csepel — 
Bekescsaba 1—1 ; Tatabanya — 
Debreczen 2—0 ; Diosgyor — Ka- 
posvar 1—1. Clasament : 1. Fe- 
rencvaros - 22 p ; 2. Videoton
— 22 p ; 3. Vasas — 21 p.

FRANȚA (et. 18) : Sochăux — 
Laval 2—1 ; Saint Etienne — 
Nîmes 1—0 ; Bordeaux — Monaco 
L—0 ; Tours — Metz 1—1 ; Nisa — 
Valenciennes 4—0 ; Bastia — 
Strasbourg 2—0 ; Angers — Lille 
3—2 ; Lens — Nantes 0—0 ; 
Nancy — Auxerre 3—0. Clasa
ment : 1. st. Etienne — 27 p ;
2. Nantes — 26 p ; 3. Bordeaux
— 24 p.

ANGLIA (et. 17) : Birmingham
— Nottingham Forest 2—0 ;
Brighton — Ipswich 1—0 ; Li
verpool — Coventry 2—1 ; Sout
hampton — Arsenal 3—1 ; Ever
ton — Leicester 1—0 ; Leeds — 
Middlesbrough 2—1 ; Manchester 
United — Wolverhampton 0—0 ; 
Aston Villa — Norwich 3—1 ; 
Sunderland — Manchester City 
2—0 ; Tottenham — Crystal Pa
lace 4—2. Clasament : 1. Aston
Villa — 27 p (17 meciuri) ; 2.
Liverpool — 22 p (16 jocuri) ;
3. Ipswich — 22 p (15 meciuri) etc.

Valencia, cîștigătoarea „Cupel 
cupelor". Primul joc se va 
disputa, la 25 noiembrie, la 
Nottingham, iar partida retur 
va avea loc la Valencia, în ziua 
de 17 decembrie.
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