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Pe lanurile cooperativei agricole 

de producție Movilița, județul Ilfov

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEĂUȘESCU
A ANALIZAT IERI PROCESUL
MODERNIZĂRII BAZEI TEHNICE 

A AGRICULTURII
In cursul dimineții de marți, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, 
președintele Republicii, a ana
lizat împreună cu specialiști 
din agricultură și din industria 
construcțiilor de mașini, noile 
tipuri de combine multifunc
ționale, care asigură creșterea 
gradului de mecanizare a lu
crărilor de recoltare a porum
bului în știuleți și perfecțio
narea sistemei dc mașini des
tinate acestor lucrări de bază 
pentru agricultura noastră.

Secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii a 
fost insotit în timpul acestei 
analize efectuate în lanurile de 
porumb ale cooperativei agri
cole de producție Movilița, din 
județul Ilfov, dc tovarășii 
Gheorghe Oprea, Nicolae Gio- 
san, Marin Vasile, Angelo Mi- 
culescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agricul
turii și industriei alimentare, 
Gheorghe Petrescu, ministru 
secretar de stat Ia Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, cercetători, specialiști și 
proiectanți din ministerele și 
institutele de resort.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-au fost prezentate patra va
riante noi de combine. Minis
trul agriculturii și industriei 
alimentare a raportat secreta
rului general al partidului mo
dul cum s-au înfăptuit indica
țiile date cu prilejul vizitei de 
lucru la C.A.P. Gîrbovi, județul 
Ilfov, precum și cu ocazia în- 
tilnirilor din acest an cu spe
cialiști din cercetare și proiec
tare și din întreprinderile con
structoare de mașini agricole, 
felul in care au fost rezolvate 
sarcinile privind construcția 
unor combine autopropulsate 
multifuncționale, capabile să 
execute întregul complex de lu
crări de recoltare integrală a 
porumbului, să sporească pro
ductivitatea muncii si să re
ducă cheltuielile de recoltare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat cu insistentă, cu 
deosebită atenție, noile tipuri

de combine prezentate și a a- 
preciat eforturile specialiștilor, 
ale oamenilor muncii din sec
toarele de concepție și produc
ție consacrate perfecționării n- 
tilajelor de recoltat porumb 
prezentate cu acest prilej.

Secretarul general al partidu
lui a apreciat, însă, că există 
posibilități de îmbunătățire con
structivă a acestor mașini și a 
cerut specialiștilor să analizeze 
posibilitatea realizării unei com
bine de mare capacitate de re
coltat porumb, care să poată 
fi folosită și pentru recoltarea 
griului. Aceasta va trebui ca, 
odată cu depănușarea știuleți- 
lor, să recolteze și tulpinile to- 
eatc, știuletii urmind a fi des
cărcat! in mijloace de transport 
dintr-un buncăr montat pe com
bină. De asemenea, s-a cerut 
ca această combină să poată 
tracta și mașina de adunat și 
căpifat, pentru a se putea asi
gura, Ia o singură trecere prin 
lanurile de porumb, efectuarea 
tuturor operațiunilor. S-a indi
cat, totodată, ca noile tipuri de 
combine să fie dotate cu un 
motor de putere corespunzătoa
re executării tuturor acestor o- 
perațiunl

Toți cei prezenti au urmărit 
cu deosebită atenție indicațiile 
și observațiile secretarului ge
neral al partidului, izvorite ca 
de fiecare dată din preocupa
rea constantă a conducerii par
tidului și statului nostru pen
tru modernizarea continuă a ba
zei tehnice a agriculturii noas
tre, pentru înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a sarcinilor 
reieșite din programul de dez
voltare multilaterală a țării, de 
ridicare 
material și 
guluî popor.

Cadrele de 
nisterele de 
prezenți au _ _
rășul Nicolae Ccaușescu că vor 
acționa în continuare cu maxi
mă operativitate pentru concre
tizarea indicațiilor date și vor 
depune toată priceperea și e- 
fortul pentru realizarea combi
nelor modernizate.

continuă a nivelului 
spiritual al între-

conducere din mi- 
resort, specialiștii 
asigurat pe tova-
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„Trofeul Carpați“ la handbal feminin

W PRIMA Zlf MECIURI SPECTACULOASE
Azi, o partidă

RIMNICU VÎLCEA, 18 (prin 
telefon). Marți după-amiază, în 
marea Sală a sporturilor din 
localitate, în tribunele căreia 
s-au aflat peste 2 500 de spec
tatori, a fost inaugurată cea 
de-a 20-a ediție — jubiliară 
— a „Trofeului Carpați" Ia 
handbal feminin. Cele șase e- 
chipe participante, reprezenta
tivele Danemarcei, R.D. Germa
ne, Ungariei, Uniunii Sovietice, 
României A și României tine
ret au fost salutate de 
varășul Ion Pătrășcoiu, 
ședințele C.J.E.F.S. Vîlcea, care 
a urat sportivelor succes in a- 
ceastă mare întrecere de tradi
ție a handbalului feminin in
ternațional.

APROAPE DE O SURPRIZĂ
Primul meci al reuniunii, cel 

dintre reprezentativele A și de 
tineret ale României, a oca
zionat o -confruntare echilibra
tă, multă vreme nedecisă. Pî
nă Ia urmă, România A a reu
șit să întreacă România tineret 
cu 22—17 (9—8), dar aceasta 
numai datorită experienței 
handbalistelor din prima repre
zentativă, lucidității lor din fl-

de atracfie

ROMANIA A
R.D. GERMANA
U.R.S.S.

România - Danemarca

REZULTATE TEHNICE
— ROMANIA TINERET
— UNGARIA
— DANEMARCA

22—17 (9—8)
20—11 (9—7)
13—13 (7—6)

to- 
pre-

nalul partidei. Formația de ti
neret ne-a apărut nu numai cu 
caracteristicile vîrstei — ela
nul, dorința de afirmare, risipa 
de energie — ci și cu calități 
care dovedesc o reală ascen
dență valorică. O defensivă 
fermă, dar corectă și un atac 
în viteză au dat aplomb for
mației pregătite de C. Popa și 
N. Marian, care a ținut în 
șah selecționata A mai bine de 
două 
Este 
acest 
pînă 
ciul a fost pe .muchie de cuțit' 
șl mulți dintre cei prezenți în 
Sala sporturilor din Rm. Vîl- 
cea întrevedeau o mare sur
priză. Ea nu s-a realizat însă, 
pentru că formația de tineret 
nu are aripi, jocul ei frîngîn- 
du-se pe extreme. în schimb,

treimi din timpul de joc. 
suficient să amintim în 
sens că din min. 18 (6—6) 
în min. 33 (12—13 !) me-C<

are o mare 
excepție, Mariana Oacă 
gace, 18 ani) pentru care soli
cităm „transferul" de la tine
ret la A.

Prima echipă a țării 
arătat în acest meci a 
echipă, jucătoarele din 
încercînd să se descurce 
cum poate. Gheorghifa 
Oprea, conducătoarea de 
n-a fost într-o zi inspirată 
din această cauză interii au e- 
voluat neconvingător ; Mariana 
Ionescu, neîncorporată încă in 
jocul formației, încetinește rit
mul și nti are eficiență fiindcă 
nu i se face „paravan" ; Nicu-

Azi, in sala Floreasca din Capitală

DEBUTUL BALCANIADEI
DE SCRIMA

in Capitală, în 
Balcaniada de 

în acest an la 
ediție. După 

ținută aseară — 
forul 

a

Astăzi începe 
sala Floreasca, 
scrimă, aflată 
cea de a 13-a 
ședința tehnică 
unde s-a comunicat că 
de specialitate din Turcia 
anunțat în ultimul moment că 
nu va mai participa la actuala 
ediție — s-a stabilit ca între
cerile să înceapă la ora 9 di-

jucătoare, chiar de 
(stin-

nu s-a 
fi o.„ 
teren 

fiecare 
Mălai-

Hristache NAUM 
Ion GAVRLESCU

(Continuare tn pag- a 4-ai

ECHIPA DE RUGBY A 
FRANȚEI SE PREGĂTEȘTE 
PENTRU MECIUL DE LA 

BUCUREȘTI
Echipa de rugby a Franței 

se pregătește intens pentru jo
cul de duminică, de la Bucu
rești cu echipa României. Se
lecționerul reprezentativei fran
ceze dorește să prezinte o pu
ternică formație, chiar dacă are 
unele indisponibilități din ulti
mele meciuri jucate. Astfel a 
fost chemat la lot Ericb Buchet 
de la Nice care îl va înlocui 
pe căpitanul echipei Jean 
Pierre Rives.

O altă modificare față de 
formația anunțată săptămîna 
trecută se va produce — după 
cum aflăm de la redacția zia
rului „L’Equipe" — în urma 
accidentării lui Jean-Luc Joi- 
nel Astfel, tricoul cu numărul 
8 va fi preluat de Manuel 
Carpentier, în locul acestuia în 
linia a doua „ureînd" Jean-Paul 
Wolff, înlocuit, la rîndu-i, pen
tru tricoul cu numărul 1, de 
pilier, de către Michel Cre- 
mașchi (Lourdes).

Cit privește componența 
chipei României, ea poate 
aflată în oag. 2—3

VOINȚA TG. MUREȘ 
AURUL BAIA MARE 
TURNEUL FINAL I 

"CE. DE POPICE
Echipele divizionare „A“ da 

ponce Voința Tg Mureș (f), 
campioană pe 1979 și 
Aurul Baia Mare (m), 
toa-ea titlului pe 1979 
pă 'a stîrșitul acestei 
mini la turneul final al 
campionilor europeni", care are 
loc la Bratislava.

Consumată la Miercurea Ciuc 
(cuplaj atractiv !) și la Bucu
rești, eea de a 25-a etapă a 
campionatului primei serii va
lorice a Diviziei „A" de ho
chei a prilejuit jucătorilor de 
la Steaua posibilitatea unei 
frumoase revanșe. Ei au în
vins la Miercurea Ciuc puter
nica echipă locală și încă la 
un scor grăitor. De subliniat 
și performanta hocheiștilor gă- 
lățeni care, și ei, au cîștigat 
în deplasare.

e-
fi

; și
LA 

AL

1980 și 
cîștigă- 
partici- 
săntă- 

„Cupei

S. C. MIERCUREA CIUC — 
STEAUA 2—7 (0—3, 2—1, 0—3). 
învingătorii, cu un joc foarte 
omogen și cu o mare putere 
de luptă, și-au depășit adver
sarul, în primul rînd. printr-o 
mai bună organizare și o su
perioară orientare tactică. Cu 
toate că partida a fost în ge
neral echilibrată, bucureștenli 
au obținut o victorie (la o di
ferență cam exagerată...) pe 
deplin meritată, grație superi
orității jocului lor combinativ și 
a capacității de a declanșa ra
pid contraatacuri bine concepu
te tactic și in 
ioritate prompt 
tru explicarea 
trebuie să mai 
pe de o parte, 
celentă a portarului bucureștean 
Netedu, iar pg de altă parte 
de evoluția slabă a portarului 
echinel ea’dă. Fekete. care la 
scorul de 0—3 a si fost înlocuit 
eu tînărul Bartha. Dar nici a- 
costa n-a fost prea inspirat. în 
plus. e=te de subliniat si fap
tul că iu"ătovii de la Steaua, 
m»i lucizi si mo’ combativi, au 
speculat cu multă prompti

tudine orice inexactitate de 
apărare, mai ales în plasa
ment a gazdelor. Și au fost 
destule în acest meci aprig, a- 
vîntat, care s-a disputat într-o 
notă de deplină sportivitate. 
Punctele au fost înscrise de 
Hălăucă 2, Nistor 2, Chiriță, 
Cazacu și V. Iluțanu — pentru 
învingători, Sandor și Mikloș 
pentru învinși. Bun arbitrajul, 
mai ales în condițiile desfă
șurării acestui veritabil derby, 
trioului N. Enache (Galați), a- 
jutat de Șt. Enciu (București) 
și L. Pelraș (Miercurea Ciuc).

minca'a, cu probele individuale 
de floretă masculin și sabie, 
ale căror finale se vor desfă
șura după-amiăză, de la orele 
16,30 și, respectiv, 18. Joi se 
vor disputa celelalte două pro
be individuale — spadă și flo
retă feminin — după același 
program, iar sîmbătă și dumi
nică probele pe echipe.

Din echipele Româniși vor 
face parte majoritatea scrime- 
rilor care au evoluat la sfîrși- 
tul săptămînii trecute la Mos
cova, la întîlnirea cu repre
zentativele R.S.F.S Ruse, unde 
s-au remarcat floretiștii Petru 
Kuki și Nicolae Iile, clasați pe 
locurile I și, respectiv, III in 
proba individuală, și tînăra 
formație de sabie (AI. Chiculi- 
ță, L. Filipoiu, FI. Păunescu, 
D. Costin), care a întrecut e- 
chipa gazdă cu 3 laureațl ai 
ultimelor C.M. de tineret.

Pctru Kuki, căpitanul echipei 
masculine de floretă a Româ
niei, recent învingător in con
cursul internațional de la Mos

cova.
Este de așteptat ca Balca

niada, această tradițională în
trecere internațională, să so 
bucure de o masivă asistență, 
in rîndurile căreia să se afle 
scrimerii și antrenorii secțiilor 
de scrimă din Capitală.

Finala pe țară a „Cupei comerțului1', In cadrul „DACIADEr*

SPORTUL DEVINE UN PRIETEN APROPIAT
AL LUCRATORILOR DIN COMERȚ

marea lor ma- 
finalizaite. Pen- 

acestui scor 
ținem seama, 
de forma ex-

METALUL SF. GHEORGHE 
— DUNAREA GALATI 
(1—2, 0—0, 1—2). Victorie 
sebit de prețioasă pentru 
pa gălățeană, aflată în 
pentru evitarea ultimului __
la care mai... concurează și for
mația Metalul Sf. Gheorghe, 
învinsa de azi. Rezultatul este 
pe deplin meritat, formația 
Dunărea reușind să-și domine 
adversarul în prima și în ulti
ma parte a meciului. întîlnirea 
a debutat furtunos și în minu
tul 4 gălățenii conduceau cu 
2—0, prin punctele înscrise de 
Vișan și Chiriță. După o peri
oadă de joc mai echilibrată, în 
finalul primei reprize (min. 18) 
hocheiștii de la Metalul — be
neficiind de superioritate nume
rică — au redus din handicap 
prin Kemenessy. în repriza a 
2-a inițiativa a fost mai mult 
de partea formației Metalul Sf. 
Gheorghe, care a dominat —

2—4 
deo- 

echi- 
luptă 

loc,

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

în frumoasa stațiune Tușnad 
Băi, din județul Harghita, re
prezentanții sportivi ai celor 
ce-și desfășoară activitatea sub 
semnul... zeului Mercur — 
am numit pe oamenii muncii 
din comerț și cooperația de 
consum — au luat parte la fi
nala pe țară a celei de a V-a 
ediții a „Cupei comerțului", în 
cadrul noii ediții a „Daciadei".

Timp de două zile frumoase, 
pe care toamna le-a oferit în 
dar participanților pentru a fa
ce de neuitat întîlnirea lor din 
această cochetă stațiune, s-au 
desfășurat întreceri la popice
— în popicăria modernă a 
O.J.T.-ului, la tenis de masă
— la Casa de cultură de lingă 
Lacul Ciucaș și la șah — în 
clubul orășenesc, unde întrece
rile au început la aproape 30 
de mese. Și pentru ca specta
colul sportiv să aibă și... sare 
și piper, spre deliciul vizitato
rilor stațiunii, finala a cuprins 
și o probă de îndemînare, con
curentul fiind obligat să par-

curgă contracronometru o dis
tanță presărată cu obstacole, 
finind în mină o tavă cu cafea 
și răcoritoare, gata să se verse 
la cea mai mică ' clătinare.

Au venit la această întîlnire 
finaliștii fazelor de masă, la 
care au luat parte peste 40 000 
de tineri și vîrstnici, din 37 do 
județe (absenți, fără justificare, 
doljenii și tulcenii!) și din 
București, „pentru a-și disputa 
intiietatca în sport dar, în a- 
celași timp — cum spunea to
varășul Ștefan Olteanu, vice
președintele Consiliului Uniunii 
sindicatelor comerț, cooperație, 
turism —, și pentru a face un 
util schimb de experiență pe 
tărim profesional. Iar vremea 
a fost după inima gazdelor și 
a sportivilor veniti aici din 
toată tara“.

Au fost prezenți unii dintre 
cîștigătorii de la ediția prece-

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2-3)



Pentru meciul de duminică, cu XV-le Franței

ECHIPA ROMÂNIEI SE PREZINTĂ
ÎNTR-O ALCĂTUIRE PUTERNICĂ
Așteptată cu un interes deo

sebit — lucru firesc pentru un 
veritabil „cap de afiș" al săp- 
tăminii sportive — partida de 
rugby România — Franța este 
mult comentată și în ce pri
vește alcătuirea echipelor pen
tru ediția 30 a tradiționalei 
întîlniri. în cazul reprezenta
tivei noastre, antrenorii Valeriu 
Irimcstu și Theodor Radulescu 
anunță formația : SIMION — 
FUICU VARZARU. CONSTAN
TIN, ALDEA — ALEXANDRU, 
PARASCHIV — MURARIU, 
BORȘ, STOICA, DUMITRU, 
CARAGEA — DINU, MUN- 
TEANU, BUCAN. .(rezerve : 
Corneliu. Gheorghe, lonescu, 
Radulescu, Chiricencu, Mar- 
gbescu, Codoi). Iată că — așa 
se prevedea dealtfel — forma
ția care a obținut luna trecută 
cel mai bun rezultat dincolo de 
Canalul Mînecii (13—13 cu Ir
landa) va juca și acest meci 
de o importanță majoră.

Doar IOAN SIMION repre
zintă o noutate față de Dublin. 
Experiența competițională su
perioară a fundașului de Ia 
R. C. Grivița Roșie — ingi
nerul Simion avînd 30 de ani 
și 5 prezențe în echipa națio
nală — a constituit atuul său 
In „cursa titularizării" purtată 
împreună cu fostul deținător al 
tricoului cu numărul 15, tînărul 
Laurențiu Codoi.

Linia de atac cuprinde, în 
centru, doi jucători din geno- 
rații diferite : rutinatul ION 
CONSTANTIN (Dinamo, 29 de 
'ani. 36 de meciuri A), alături 
de mezinul lotului, GHEORGHE 
VARZARU (Farul, 20 de ani,

3 A). Primul, apreciat de pre
sa britanică drept unul dintre 
marii centri și transformeri ai 
lumii. Celălalt, un real talent, 
dublat de un deosebit „sînge 
rece". Pe aripi, SORIN FUICU 
(Steaua, 26 de ani, 4 A) și 
MARIAN ALDEA (Dinamo, 28 
de ani. 7 A), amîndoi cu vite
ză și forță de pătrundere.

Mijlocașii DUMITRU ALE
XANDRU (Steaua, 27 de ani, 
23 A) și MIRCEA PARASCHIV 
(Dinamo, 26 de ani, 24 A) au 
jucat de multe ori împreună 
sub culorile naționale, cunos- 
cîndu-se deci perfect. Alexan
dru este un șuter redutabil, iar 
Paraschiv reprezintă, pe lingă 
un foarte bun mijlocaș la gră
madă, conducătorul din teren 
al tricolorilor, purtătorul ban
derolei de 
României !

înaintarea 
devăr, un

căpitan al echipei
constituie, într-a- 

 , __ compartiment care 
poate tranșa victoria în linia 
a treia apar jucători cu o ma
re rază de acțiune : FLORICĂ 
MURARIU (Steaua, 25 de ani, 
25 A), recunoscut îndeosebi
ca un atacant viguros și spec
taculos realizator, POMP1LIE 
BORȘ (Dinamo. 26 de ani, 7 A), 
excelent și în margine, ENCIU 
STOICA (Dinamo, 27 de ani, 
32 A), apărător neîntrecut, sub
til tactician. Și linia a doua 
reprezintă o îmbinare a expe
rienței cu dorința de afirmare: 
GHEORGHE DUMITRU (Fa
rul, 28 de ani, 34 A), a cărui 
valoare internațională a fost 
recunoscută prin desemnarea 
sa drept căpitan al unei selec
ționate la aniversarea rugbyu-

Iui galez, și GHEORGHE CA- 
RAGEA (Dinamo, 21 de ani, 2 
A), prinzător remarcabil, oare 
a „prins" în ultima vreme și- 
gustul de a înscrie eseuri, tn 
fine — dar nu în cele din ur
mă ! — linia I. Pilieri : CON
STANTIN DINU (R. C. Grivi- 
ța Roșie, 35 de ani, 59 A),
despre puterea căruia cel mai 
sugestiv grăiește longevitatea sa, 
al doilea stîlp, la propriu și 
la figurat, fiind IOAN BUCAN 
(Știința Petroșani, 25 de ani,' 
7 A), tenace și dotat. între 
ei, talonerul MIRCEA MUN- 
TEANU (Steaua. 28 de ani, 29 
A), adevărat „argint viu", me
reu pe fază...

Așadar, o echipă 
capabilă de un joc superior în 
fața celui mai reputat 15 con
tinental, care să confirme dru

mul ascendent al rugbyului nos
tru și să răsplătească dragos
tea cu care o înconjoară iubi
torii sportului românesc.

puternică,

După intilnirile cu tinerii boxeri din R. D.
— ........ i I............ ...... i.......... hi i im........ ............................ ..... I I ...............................—i—i................mi i

DISPUNEM DE ELEMENTE BINE D

La sfîrșitul săptămînii trecu
te, cei mai buni pugiliști juni
ori din țara noastră au înfrun
tat, în două reuniuni succesive, 
reprezentativa similară a R.D. 
Germane. După cum se știe, ti
nerii boxeri români au cîștigat 
ambele meciuri: la Brăila cu 
6—5, iar la Galați (unde forma
ția oaspete era descompletată) 
cu 5—4.

Trecînd 
priu-zise, 
intilnirile 
din R. D. 
și o serie de constatări intere
sante, care pot fi valorificate 
in pregătirea viitoare a juniori
lor noștri. Echipa reprezentati
vă a R.D.G. a constituit un 
model de selecție pentru boxul 
de performanță. Cu o singură 
excepție (categoria grea), pugi- 
liștii oaspeți au fost mai înalți 
decît partenerii lor de întrece
re, ei reprezentind tipul soma
tic cel mai potrivit pentru 
practicarea boxului. Cu brațe 
foarte lungi, buni cunoscători

peste rezultatele pro- 
trebuie să spunem că 
cu tinerii pugiliști 
Germană au prilejuit

ai diverselor mijloace de apă
rare, tinerii boxeri din R.D.G. 
au fost adversari foarte greu 
de învins, cei mai mulți dintre 
ei lăsînd să se întrevadă că 
sînt capabili de viitoare succe
se internaționale.

Dacă, totuși, în aceste condi
ții, tinerii noștri reprezentanți 
au reușit să obțină victoria 
ambele partide, succesul lor 
datorește mai mult ambiției 
care au luptat, tenacității 
care și-au înfruntat 
și forței lor de lovire 
ră, care i-au ajutat 
gleze stilul de box al 

să-i scoată 
Așa s-au petrecut

in 
se 
cu 
cu 

adversarii 
superioa- 
să dere- 

oaspeților 
chiarși, uneori, 

din luptă, 
lucrurile în meciurile T. Fișie 
— S. Mehnert (cat. pană), V. 
Mihai — A. Wieworra (mijlocie 
mică), F. Pamfil — M. Ernst, 
Gh. Encuna — M. Schultz (se- 
mimijlocie) și F. Pamfil — J. 
Demmler (semigrea) și chiar 
în disputele lui I. Matei eu 
campionul continental de tine
ret Fr. Rauschning. în cazul lui

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
In semifinalele campionatelor naționale de popice

JUNIOARA IOANA DOGARU, PERFORMERA 
ÎNTRECERILOR DE LA PLOIEȘTI

SCHIMBĂRI 
ÎN DESFĂȘURAREA 
CAMPIONATULUI 

DE VOLEI

SPORTUL DEVINE UN PRIETEN APROPIAT 
AL LUCRĂTORILOR DIN COMERȚ

asociații sportive în județul 
Harghita i-a făcut pe finaliștii 
harghiteni să concureze cu mai 
multă ambiție. Și, pînă la ur
mă, strădania lor a fost răs
plătită, cîștigind primul loc în 
ierarhia județelor.

— Desigur, finala înseamnă 
decernarea unor titluri și diplo
me, a spus la festivitatea de 
premiere tovarășul Ștefan Ko- 
rodi, secretar al Consiliului 
central al U.G.S.R., dar a pri
lejuit și constatarea că „Da- 
ciada" a făcut ca exercițiul fi
zic și sportul să devină, pe zi 
cc trece, aliafi credincioși ai 
lucrătorilor din comerț, pentru 
întărirea sănătății și puterii lor 
de muncă.

Organizatorii s-au angajat ca 
la ediția următoare să intro
ducă și o probă de semifond 
(800 m fete și 1500 m băieți). 
Dar iată rezultatele tehnice: 
popice: 1. Ana Ardelean (Bra
șov), 2. Maria Veress (Harghi
ta), 3. Eugenia Axentoi (Su
ceava); băieți: 1. Daniel Anca 
(Buc.), 2. Ianos Bercze (Har
ghita), 3. Ștefan Atanasie 
hedinți); șah: 1. Grațiela 
nes eu (Buc.), 2. Ana Deac 
reș), 3. Maricica Ursache , 
hova) ; băieți : 1. Marian Lajos 
(Brăila), 2. Ilie Mălăiele, 3. 
Viktor Csergo (Harghita); te
nis de masă : 1. Silvia Mustață, 
2. Eniko Tamaș (Harghita), 3. 
Doina Popa (Buc.); băieți: 1. 
Nicolae Florea, 2. C. Popescu 
(Ilfov), 3. F. Cernescu (Caraș- 
Severin). Proba de îndeminare: 
1. Lenuța Bursuc (Suceava), 2. 
Maria Ciobanu (Bv.), 3. Ma
riana Ilie (Dîmbovița); băieți: 
1. Petre Bordeianu (Ilfov), 2. 
En8 Orosz (Harghita), 3. Gh. 
Knall (Prahova). Pe județe: 1. 
Harghita, 2. București, 3. Ga-

(Urmare din pag. 1)

dentă, dornici să-și apere titlu
rile obținute în 1979, ca Silvia 
Mustață (Hunedoara) și bucu- 
reșteanul Nicolae Florea, Ia te
nis de masă sau gorjanul Ilie 
Mălaiele la șah, dar au venit 
și unii care pentru prima oară 
au ajuns în finală, ca șa
hiștii Grațieri Stănescu și 
Marian Lajos.

— In ce mă privește, această 
frumoasă competiție „Cupa co
merțului" mi-a adus o victorie 
în cadrul ediției a doua a „Da- 
ciadei", ne-a declarat Ana Ar
delean, 18 ani, vînzătoare la uri 
magazin cu materiale electrice 
din Brașov, cîștigătoarea Iocuț 
lui întîi la popice. Mă voi 
pregăti astfel ca acest prim 
succes să nu fie singurul în 
întrecerile Ia care voi participa 
in cadrul „Daciadei".

— Mi-am păstrat locul intii 
cucerit anul trecut, ne spunea 
Nicolae Florea, primul la te
nis de masă, dorind să duc din 
nou colegilor mei bucureșteni 
o frumoasă cupă, îndemn ca și 
alții să ia parte la întrecerile 
de masă ale „Cupei comerțu
lui".

Apropiata sărbătorire a 50 de 
. ani de la înființarea primelor

(Me- 
Stă- 

(Mu- 
(Pra-/

N

care 
autotu- 
numă- 
24.045, 
25.606 

și Ba
banilor 
de 31

NȚ
I.D.M.S. București aduce la 

cunoștința cumpărătorilor de 
autoturisme că pînă în pre
zent au fost onorate toate ce
rerile celor înscriși la auto
turismul Lada 1500.

Numai pînă Ia data de 31 
decembrie 1980 acest tip de 
autoturism poate fi oferit spre 
vînzare cumpărătorilor 
sint înscriși pentru 
rismul Trabant de Ia 
rul 3.000 la numărul 
Skoda de la numărul 
pînă la numărul 27.855 
cia 1300 cu depunerea 
Ia CEC anterior datei 
martie 1979.

Cumpărătorii care fac aceas
tă opțiune sînt invitați să se 
prezinte la Magazinul Auto 
BtTSurești din Str. Valea Cas
cadelor nr. 24, sector 6.

Pentru informații suplimen
tare se pot adresa la mâne
rele de telefon 12.73.87 și 
78.26.46, interior 152.

Informăm totodată publicul 
cumpărător că la Magazinul 
Auto Pitești, șos. București — 
Pitești km. 110, se primesc în 
continuare înscrieri pentru 
autoturismul ARO 10.4 (cu mo
tor de Dacia 1300) la prețul 
de 86.730 lei.

Cumpărătorii care depun 
banii la CEC și se înscriu tn 
această perioadă vor avea po
sibilitatea să ridice autoturis
mele pînă Ia sfîrșitul acestui 
an.

Jucătoarele (senioare și junioa
re) din echipele divizionare care 
au fost repartizate să joace la 
Ploiești (arena Rafinorul) în se
mifinalele campionatelor națio
nale de popice (individual și pe
rechi), au găsit o adversară re
dutabilă în tinăra rapidlstă Ioana 
Dogaru, care în 
față joacă în 
câlificare. Junioara 
garu (antrenor T. 
reușit dubla 
a ocupa primul loc, 
senioare cît 
(șl un loc doi 
iată rezultatele 
Ioana Dogaru 
pd (pe manșe 
stanța Mircea (Olimpia Buc.) 848 
(412—436), 3. Mariana Constantin 
(Hidromecanica Brașov) 838 (431—

momentul 
campionatul 

Ioana 
Buzea), 

performanță 
atît 

și lă junioare 
la perechi). Dar 
: SENIOARE 
(Rapid Buc.) 881 
442—439), 2. Con-

de 
de 

Do- 
a 

de 
la

1,

407) ; perechi : 1. Mariana Con
stantin — Maria Roșea (Hidro
mecanica BV.) 871 (431—440), 2.
Elena Trandafir — Stela Andrei 
(Laromet Buc.) 861 (439—422), 3. 
Minela 
(Voința 
Dogaru 
dar nu 
locuri, 
slab al
1. Ioana Dogaru 854 (414—440) 

’ Minela Dan 841 (416—425),
Georgeta Ivăneseu (Rapid Buc.) 
837 (420—417) ; perechi : 1. Ro
semarie Peter — Maria Roșea 
(Hidromecanica Bv.) 837 (428—
409), 2. Georgeta Ivăneseu 
Ioana Dogaru 834 (420—414), 
Ileana Sandu — Georgeta Anton 
(Rapid Buc.) 833 (393—440).

Dan — Polixenia Gavrilă 
Ploiești) 841 (428—413).

a reușit la perechi 442, 
s-a clasat pe primele 
datorită rezultatului mal 
colegei sale. JUNIOARE : 

(416—425), ’’ 3.

3.

AZI, R. C. GRIVIȚA ROȘIE 
F. R.

Astăzi, pe stadionul Parcul co
pilului (ora 13) se dispută, in ca
drul Cupei F.R. Rugby, un inte
resant meci, în care se intîlnesc

- DINAMO ÎN 
RUGBY

CUPA

R.C. 
(care

două dintre fruntașe : 
vița Roșie și Dinamo 
luează insă fără jucătorii 
echipa națională).

Gri- 
evo- 
din

a Ca urmare a definitivării 
calendarului internațional pe anul 
1981 și a planurilor de pregătire 
a echipelor naționale pentru 
Campionatele Mondiale Universi
tare din 1931 și Campionatele eu
ropene din 
Diviziei „A" 
loc la 14, 21 
(în loc de 1 
Ianuarie (în 
1981) și la 1 
15 februarie 19#' 
jocurilor echipei 
cadrul returului Diviziei „A“ 
mîne neschimbată.
• Jocurile turului 

desfășura astfel : 
turneul 1, între 
turneul 2, între 10—12.n, turneul 
3, între 24—26.11 și turneul 4 
Intre 8—10.ni. 1981 ; masculin : 
turneul 1 între 6—8.n, turneul 2, 
între 15—17.11, turneul 3 între 
1—3.I1I iar turneul 4 între 13—15. 
m.1981.

• Ordinea localităților unde se 
vor desfășura turneele pentru 
locurile 1—4, 5—8 și 9—12 se va 
stabili astfel îneît să se evite 
organizarea a două sau mai multe 
turnee în același loc și la aceea
și dată, cît și în ideea sprijinirii 
echipelor Dinamo, Steaua și Ex
plorări Baia Mare, participante în 
Cupele' europene și în Cupa 
balcanică intercluburi.

același an, returul 
(masculin) va avea 
și 28 decembrie 1980 
februarie 1981), la 25 
loc de 18 februarie 
februarie (în loc de, 
' ~J1). Programarea

relor feminine din 
ră

vorIII se 
feminin 
30.1—1.11.1981,

I. Matei, l 
lă forță d 
meci l-a I 
Rauschning 
cător al t< 
toate dista 
de două o> 
valoros, de 
mai auzi. I 
reușit un 
țios în faț. 
partida de 
de la Gala 
s-a mai lă 
turi puterr 
perioară aj 
vanșa prir 
gorică.

Trecînd i 
chipă a tăr 
spunem că 
val“ există 
tăți care î 
mult pe di 
formantei. 
ca ei să s 
mai multă 
lendarul lo 
fie alcătuit 
re. Dacă Ii 
Florian 1 
Craiova), 1 
și-au mai 
capacitatea 
internaționa 
rați autenti 
partide cu 
R.D.Germar 
lejuri de ai 
juniori ron 
trebuie să 
FamfiDUVc 
năr cu mir 
turi năpraz 
dus în for 
gorii (mijii 
a reușit s 
bandon pe 
ai R.D. Ge 
să, el treb 
condiții sp< 
pentru a 
că toate < 
tactice, nec 
xului de r 
la același 
mimijlociul 
(C.S.M. Bo 
(B.C. Brăil 
Paul Go 
București), 
rioară (din 
cunoștințele 
sează Ionc- 
lați) și V: 
Constanța).

Consider; 
itoare a a 
urmărită ci 
teres de ci 
specialitate, 
poată asigi 
mîine". al 
care re'sim 
de element

Rezultate din etapa a 8-a a Diviziei mas
culine „B“ de tineret : seria I : Jiul 

Mare 
87—84 

Mureș 
92—51 
75—72 

151—54 
70—59 
Sirio-

culine „B“ de tineret : seria I : 
Știința Petroșani — IMUAS Baia 

(32—30), Voința Timișoara — Știința C.S.Ș. Mediaș 
Chimia Craiova — Comerțul Lie. „Bolyai" Tg.

(62—35), „U“ H Cluj-Napoca — Academia militară
seria a II-a : C.S.U. Galați — Carpați București 

Marina Constanța — C.S.Ș. Lumina Botoșani 1 
Politehnica II C.S.Ș. Unirea Iași — Știința Ploiești 
(Corespondenți : S. Băloi, C. Crețu, V. Popovici, T. 
Teodorescu, Dumitru Diaconescu, M. Radu).

în etapa a IH-a a Diviziei „B“, 
neret, s-au înregistrat următoarele re
zultate : FEMININ. Seria I : Braiconf 

Brăila — Spartac Buc. 3—0, C.S.Ș. Suceava — I.T. Buc. 3—1, Voința 
Buc. — Ceahlăul Piatra Neamț 3—0, Prahova I.P.G. Ploiești — 
Penicilina n Iași 3—0. Scria a Il-a : Calculatorul Buc. — Chimia
Rm. Vîlcea 3—1, Confecția Buc. — Chimia Tr. Măgurele 3—0, Univ. 
Timișoara — A.S.S.U. Craiova 3—0, Albatros Constanța — Dacia 
Pitești 3—0. Seria a HI-a : C.S. Zalău — C.S.M. Libertatea Sibiu 
3—2, G.I.G.C.L. Brașov — Textila Clsnădie 3—0, Corvinul Dacia 
Deva — Constructorul Arad 3—1, Metalotehniea Tg. Mureș — 
Olimpia Oradea 1—3. MASCULIN. Scria I : Politehnica Iași — 
Electra Buc. 3—1, C.S.M. Suceava — Relonul Săvinești 3—1, ~
structorul Brăila — Vulcan Buc. 3—0, Steaua II Buc. — 
Ploiești 3—1. Seria a II-a : I.C.I.M. Brașov — SARO 
3—0, Calculatorul H Buc. “L' LL ~ ' - - -
— Petrolul Ploiești 0—3, I.O.R. Buc.
Seria a HI-a : C.S.U. Oradea Z____________
Baia Mare — Oțelul Oraș Dr. Petru Grozâ 3—0, Voința .._____ _
Zalău — Univ. Cluj-Napoca 1—3, Electromureș Tg. Mureș — Voința 
Alba lulla 2—3. (Relatări de la corespondenții : N. Mateescu, O. 
Guțu, M. Domuța, D. Diaconescu, L Păuș, A. Szabo, V. Segăr- 
ceanu, O. Bălteanu, P. Ldrlncz, V. Săsăranu, N. Costin, Șt. Creta)

68—63 
(49—35), 
122—87 
(52—28) ; 
(36—38), 
(77—32), 
(46—28). 
pol, N.

de ti-

Con-
PECO 

Tîrgoviște 
Metalul Hunedoara 3—2, Progresul Buc. 

Electroputere Craiova 3—1. 
Constructorul Arad 3—0, Motorul 

Victoria

BANI 
AUTOTURISMf 
SI EXCURSII

TRAGERE SPECIALĂPRONOEXPRES

Duminică, 2
ȘANSE
DE A
• Autoturis 
„Skoda 120 
cu 5 nume: 
la una 
treia !

din

sun 
fix<

a Mari 
bile și 
de 50.000 le

® Excursii 
slovacă sau 
CONSULTA' 
TRAGERII 
DIN VREM. 

MAI MULTE VARIANTE JUCATE — MAI W 
MARI SUCCESE !
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE — sîmbătă 25

MEREU PREZENTELE 
AUTOTURISME...

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Continuînd seria marilor suc
cese din luna trecută, cînd s-au 
atribuit, Intre altele, NOUA AU
TOTURISME „Dacia 1300“ (din
tre care cinci numai la tragerea 
din 31 octombrie), prima tragere 
obișnuită LOTO din această lună, 
desfășurată vineri 7 noiembrie 
1930, a consemnat un nou suc
ces asemănător, respectiv un 
AUTOTURISM „Dacia 1300", ob
ținut la categoria I, pe un bilet 
achitat 100%, de Dumitrescu 
Teodor—Sofian din București ; la 
categoria I a aceleiași trageri, 
alțl doi participant! au cîștigat 
cite 17.500 lei pe variante achi
tate 25 la sută, iar valoarea uni
tară a cîștigurilor de categoria 
a n-a i-a cifrat la frumoasa 
sumă de 19.441 lei. Lată, așadar, 
noi dovezi grăitoare In privința 
avantajelor oferite permanent de

acest tradițional sistem de joc 
și, totodată, noi și convingătoare 
argumente pentru a vă încerca și 
dv. șansele. Prima ocazie vă 
este oferită de tragerea de vineri 
21 noiembrie. Nu uitați, însă, că 
ASTAZI și MIINE sînt ULTI
MELE ZILE pentru procurarea 
biletelor !

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, 19 
televizează în 
la ora 16,45.
CIȘTIGURILE 
PRONOSPORT

noiembrie 1930, se 
direct incepînd de

CONCURSULUI 
DIN 16 NOIEMBRIE 
1980
(13 rezultate) : HCategoria 1 ......

variante a 5.418 lei ; Categoria 2 
a(12 rezultate) : 1.642 variante 

385 lei.
Intrucît valoarea unitară a 

tlgului de la categoria 3 (11 
zultate) a fost sub plafonul 
nim de 40 lei, fondul acestei_
tegoril s-a repartizat, conform re
gulamentului. celorlalte două.

dș- re- 
mi-ca-

Cadoul potrivit pentru cei dragi îl puteți alege din magazinele întrepr 
comerciale ale Direcției generale comerciale a municipiului București.

In perioada 1—31 decembrie a.c., cu prilejul tradiționalei acțiuni c< 
LUNA CADOURILOR, magazinele Capitalei vă oferă :

— țesături din lînă sau bumbac într-o variată paletă colorîstică ;
— tricotaje șl Îmbrăcăminte tricotată, adecvate sezonului rece ;
— încălțăminte „flexln" (din imitație de piele sau din cauciuc) ;
— podoabe ;
— produse cosmetice ale renumitelor firme românești „Miraj" și „F
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Populara 
că, „Cupa 
desfășoară 
CIADEI", 
o nouă 
intea intrării 
vizionarelor 
ora 13, se întrec 28 de echipe : 
16 din campionatul Diviziei 
8 din „B" și 4 din „județ", 
iată programul etapei : Lamino- 
nul Roman C.S. Botoșani,
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
C.S.M. Suceava, Dacia Unirea 
Brăila — F.C. Constanța (se dis
pută la 20 noiembrie), Olimpia 
Km. Sărat — FEROM Urziceni, 
Automecanica București — 
I.C.S.I.M. București (stadion Tri
umf — șos. Olteniței), Caraimanul 
Bușteni — I.C.I.M. Brașov, Ener
gia Slatina — ROVA Roșiori, 
C.F.R. Craiova — Pandurii Tg. 
Jiu, Sticla-Arieșul Turda — 
IMIX Agnita, Laminorul Nădrag 
— Minerul Ora.v»ța, Minerul Sun- 
cuiuș — Strungul Arad, Unirea 
Oradea — Aurul Brad, Simared 
Baia Mare —- Gloria Bistrița, 
Metalul Tg. Secuiesc — Viitorul 
Gheorgheni.

In caz de egalitate după 90 de 
minute de joc, se vor disputa 
prelungiri. 2X15 minute ; dacă 
egalitatea persistă se va recurge 
la executarea de lovituri de la 
11 m, pentru departajarea uneia 
dintre formații.

Joi, la ora 12, la sediul F.R.F., 
va avea loc tragerea la sorți a 
„16“-imilor „Cupei României". 
Sînt invitați delegații echipelor 
calificate In etapa de astăzi a 
competiției, precum și reprezen
tanții celor 18 divizionare „A".

JJ POLI
Azi, la Timișoara și lași
u UNIVERSITATEA CRAIOVA

Șl POLITEHNICA 
DOUĂ RESTANTE

Astăzi, de Ia ora 14, au loc 
cele două partide restante din 
cadrul etapei a 8-a a Diviziei 
„A“: Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova și Poli
tehnica Iași — Steaua. Vă pre
zentăm vești din cele 4 tabere:

• „POLI" TIMIȘOARA are 
multe probleme de lot: Dumi
tru este la București pentru 
consult, fiind suspect de rup
tură de menise; Păltinișan 
accidentat; Nedelcu nu a 
ticipat în ultimele zile la 
trenamente, fiind plecat la 
zău din motive obiective, 
T. Nicolae și Murar sînt 
cerți. în schimb, va reintra 
Șcrbănoiu, care a stat o etapă 
pentru cele două cartonașe gal
bene. 0 UNIVERSITATEA CRA
IOVA nu anunță indisponibili
tăți în lot. Arbitri: V. Topan ■— 
M. Salomir (ambii din Cluj- 
Napoca) și A. Hîrța (Gherla).

STEAUA 7

DE MARE INTERES

este 
par- 
an- 
Bu- 
iar 
in-

8 POLITEHNICA IAȘI îl 
are pe Naște accidentat, iar pe 
Ciocîrlan încă nerefăcut. Dăni- 
lă îi va lua locul lui Costea 8 
STEAUA nu va conta pe apor
tul lui Anghelini, Stoica (acci
dentați) și Agiu (suspendat). 
Un semn de întrebare și în 
dreptul lui FI. Marin. Arbitri: 
FI. Cenea (Caracal) — " 
cîlteu și D. Preoțescu 
din Craiova).

Repriza secundă a 
meciuri va fi transmisă 
dio, alternativ, pe programul

V. Cio- 
(ambii

acestor 
la ra- 

I,

KALLO II Șl TRICOUL LUI DOBRIN

VIDICAN Șl O MEDIE DE... 21 DE ANI

de vîrstă de 21

să

Ion CU PEN

un lu
are 27

a fina- 
decisiv

care Kallo 
și înfelege 
El a - par- 
proprie la 
mingi din

______ Giur-
dar a fost vl-

învingătoarei. Să

Prezenți la derby-urile „B“-ului

cu începere de la ora 15.
1. DINAMO 15 10 1 4 28-11 21
2. Univ. Craiova 14 10 1 3 24-10 21
3. F.C.M. Brasov 15 e 3 4 20-15 19
4. F.C. Argeș 15 8 1 6 27-15 17
5. Corvinul 15 8 1 6 30-21 17
«. A.S.A. Tg. M. 15 7 2 6 27-25 16
7. S.C. Bacău 15 6 3 6 19-24 15
S. Steaua 14 6 2 6 18-15 14
9. „U* Cluj-Nop. 15 6 2 7 15-17 14

10. Progresul 15 6 2 7 22-28 14
11. F.C. Olt 15 5 4 « 15-21 14
12. Chimia 15 6 2 7 18-30 14
13. Politehnica lași 14 6 1 7 22-19 13
14. Jiul 15 6 1 8 21-20 13
15. „Poli" Tim. 14 5 2 7 10-16 12
16. Sportul stud. 15 5 1 9 17-24 11
17. F.C. Baia Mare 15 5 1 9 18-26 11
18. F.C.M. Galați 15 5 0 10 20-34 10

PARTIDELE ETAPEI A 16-a

„Mulți vorbesc, puțini în
țeleg", afirma recent intr-un 
interviu antrenorul Cornel 
Drăgușin și, probabil, pe 
asta se și bazează cînd în
cearcă să se acrediteze ca 
singurul tehnician capabil 
să desprindă, prin hățișuri
le selecției, valorile adevă
rate de non-valori, fotbalis
tul adevărat de cel care mi
mează. „La tineret — afir
mă C. Drăgușin — au putut 
să se exprime fotbaliști ca
re la cluburile lor făceau 
mai mult tușa : Zamfir, 
Rednic, Mărginean, Gabor și 
alții. Mai toți au devenit, 
după Anglia îndeobște, ti
tulari, chiar și Mărginean, 
tineretul fiind, lesne de de
dus, o școală in care 
călit". Cu bună știință, 
nicianul Cornel 
Drăgușin pune tră
sura înaintea cai
lor. Pentru că greu 
poate cineva accep
ta ideea că un ju
cător divizionar „A 
lește cu adevărat 
scurtele stagii de 
gătire și în cele cîteva 
zeci de minute de joc la lo
tul reprezentativ de tineret, 
și nu prin programul de 
pregătire efectuat la club. 
care-1 solicită în timp. Dar 
să intrăm puțin în 
amănunte, nu lipsite 
de semnificații.

Să ne referim, de 
piu, la doi tineri fotbaliști 
citați de C. Drăgușin. 
Zamfir și Gabor, 
primul, antrenorul

unele 
insă

exem-

c.

A DIVIZIEI A“

ea vi- 
trebuie

Kallo II, băiatul cel scund 
din Tîrgoviște, a venit la Pi
tești cu inima destul de grea. 
El se prezenta în fața tribu
nelor știind că ia locul lui... 
Dobrin. Cițl dintre ■*—** “
noștri ar fi rezistat 
„duel11 aproape de 
ceput ?

Dar Kallo II a pornit la 
drum cu tenacitatea celor in 
dreptul cărora cifra 2 este o 
furnizoare de energie supli
mentară. El a știut din pri
ma clipă că in „duelul cu 
Dobrin11 are doar alternativa 
unui efort peste puteri. Și 
astfel, treptat, Kallo II (pînă 
mai ieri doar... succesorul 
fratelui său, internaționalul) 
a început să cucerească ini
mile piteștenilor prin abne
gație și talent.

Duminică, în meciul cu 
Sportul studențesc, Kallo II 
s-a întrecut pe sine și a fă
cut cel mai bun joc al său, 
de pînă acum. Pentru cei 
care nu au văzut meciul, e 
suficientă descrierea fazei de 
la golul trei pentru a-șl da 
seama de felul în 
privește fotbalul 
să i se dăruiască, 
ticipat ta treimea 
„scoaterea11 unei 
piciorul unul atacant advers, 
în zona lui Zamfir, adică a 
fundașului dreapta. A schim
bat apoi cu Băluță, mingea 
a „curs11 spre Zamfir, Kallo 
s-a demarcat cu iuțeală, a -re
primit mingea de la Zamfir
— el continua să se afle la 
30 de metri de poarta proprie
— a sprintat 20—25 m, tre- 
cînd linia de centru, l-a lan
sat prin surprindere pe Moi- 
ceanu, a continuat cursa, de
cis, spre poarta adversă, pa
ralel cu Moiceanu . și, în mo
mentul în care a ajuns ta 
fața porții, a reluat din plon
jon, cu capul, mareînd un gol 
de mare spectacol, tn această 
fază Kallo a etalat pe' gazon 
toate atributele fotbalistului

jucătorii 
acestui 
nccon-

modern. El a făcut pressing, 
s-a demaxeat, a traversat te
renul, a pasat, a driblat, l-a 
lansat în adîncime pe Moicea- 
nu, și-a continuat cursa cu o 
insistență pe care foarte pu
țini jucători o au, și 
lizat mareînd un gol 
pentru victorie.

Kallo II nu mai este 
cător foarte tînăr. El 
de ani. A început să joace 
fotbal Ia Constanța, mai mult 
pentru că... se numea Kallo, 
și pentru că era fratele ex
tremei care făcea furori, pe 
atunci, la Constanța. Ne adu
cem aminte că acum 10 ani, 
Kallo I ne spunea pe stadio
nul din Constanța : „Să știți 
că am un frate mai talentat 
decît mine". Am socotit a- 
tunci că declarația e de com
plezență, ca de la un frate 
mai mare, semănînd într-un 
fel și cu o declarație de bu
năvoință a lui Dobrin, care 
ne-a vorbit la fel, cu ani în 
urmă, despre fratele său. Dar 
iată că după 10 ani, mezinul 
familiei " ” ...
balul 
fără 
ment 
care 
și o 
nică.

Aceasta este, pe scurt, po
vestea unui jucător care nu 
avea, aparent, nici • șânsă, 
dar care a rezistat, prin dă
ruire, duelului de neconceput 
cu legendarul „gîscan" al 
Piteștenilor.

loan CHIRILA

VOR ÎNCEPE la ora li
Răspunzînd solicitărilor ex

primate de iubitorii sportului 
care și-au manifestat dorința 
ca partidele Diviziei „A“ pro
gramate duminică să nu se 
desfășoare la concurență cu 
meciul de rugby România — 
Franța, F.R.F. 
rea hotărîre : 
etapei a 16-a 
vor începe la 
deschidere, de 
dele echipelor

omania — 
a luat următoa- 
toate întîlnirile 

a Diviziei „A“ 
ora 11, avînd în 
la ora 9, parti
de „speranțe".

D.
Despre 
lotului 

de tineret afirmă că vrea 
facă totul dintr-o dată și 
a jucat 
Anglia 
tribună 
său de 
ncscu. Ce ne-a spus 
antrenorul dinamovist 
lotului național pe la 
putui campionatului?
Dorel Zamfir este preocupat 
mai mult de distracții decit 
de pregătirea sa sportivă și 
că, în asemenea condiții, cu

firfae vetâcw...

să 
că 
cu 
in

prost în meciul 
doar pentru că 
se afla antrenorul

Stă- 
însă 

și al 
înce- 

Că

club, Valentin

greu se va putea titulariza 
in echipa de club. După 
cum s-a văzut, nici n-a 
ajuns în „ll“-le de bază di
namovist, așa incit la Plo
iești nu emoția confruntării 
cu V. Stăncscu i-a grevat 
randamentul, ci lipsa de 
formă. în pofida „călirii" la 
lot, pe care o invoca
Drăgușin. Iar despre Gabor, 
antrenorul și coechipierul 
său Mircea Lucescu ne spu
nea recent că are destule 
probleme cu tînărul „virf" 
hunedorean, care crede că 
talentul și tehnicitatea sini 
rezerve suficiente pentru a 
nu mai munci la antrena
mente, pentru a face pe ve

deta, in contrast cu 
colectivul, 
norul C.
nu contribuie 
și el 
tut“, 

selecția la 
cedat a fost, 
punctele de vedere, 
riguroasă, 
nu doar 
ale unui jucător, 
tura, 
gența, 
grup 
te el 
antrenorilor de la 
care - 
„ochi“ 
dă, în timp ce tnuununu, 
federației le oferă pe tavă 
jucători gata pregătiți!

Cît despre Țălnar — ju
cătorul apreciat de ziarul 
nostru în ultima vreme pen
tru remarcabila sa formă, 
dar care ii dă bătaie de cap 
tehnicianului Drăgușin, care 
nu-1 poate încadra într-un 
pat al lui Procust... — am 
aflat acum. în sfîrșit. de Ia 
respectivul tehnician. că 
nu-i nici portar, nici fundaș 
central...! Dar sperăm că 
poate promova la Iotul A, 
chiar dacă data nașterii nu 
i-a mai permis să se „că
lească" Ia focul creator ftl 
antrenorului Iotului de tine
ret.

la acest 
afirmînd 
care am 

din

Antre- 
Drăgușin 

oare 
„sta- 
ritos 
pro- 
toate 

foarte 
discuție 
tehnice 
și cul- 
inteli- 

în

Iuind in 
calitățile 

ci 
personalitatea, 

comportamentul 
etc."? De aceea, poa- 

desconsideră munca 
cluburi 

chipurile — nu au 
pentru propria ogra- 

tehnicianul

Paul SIÂVESCU

4

Kallo apare tn fot- 
nostru în prim-plan, 

să albă alt argu- 
decît cel al muncii, din 

s-a născut pînă la urmă 
remarcabilă finețe teh-

Există, s-a subliniat nu o dată, 
o reală efervescență a Diviziei „B“. 
Ea se traduce și prin interesul 
major cu care este înconjurat e- 
șalonul secund. Spectatorii se În
ghesuie uneori mai abitir la dis
pute de „B“, întrecînd cîteodată 
numeric asistenta primului eșa
lon. Două explicații rezistă în a 
lămuri paradoxul. Intre divizio
narele „B" se află foste divizio
nare „A", ai căror suporteri nu 
le-au „trădat". Gîndiți-vă la 
Rapid, la F. C. Constanța, 
C. S. Tîrgoviște, U.T.A., F. C. 
Bihor, Olimpia Satu Mare, C.F.R. 
Cluj-Napoca. A doua explicație 
ar fi că actualele divizionare „A" 
nu oferă, de regulă, garanții de 
calitate care să impună distanța 
normală între cele două eșaloa
ne. Iar cînd o divizionară „A" care 
face eforturi să se mențină în 
divizie coexistă în același oraș 
cu o divizionară „B" care face e- 
forturi să revină de unde a ple
cat publicul local înclină 
treacă

Ceea 
minică, 
tîlnirea 
U.T.A.,

de partea... „B“-ului.
ce s-a demonstrat și du- 
la Cluj-Napoca, cînd în
de dimineață, C.F.R. — 

. a fost onorată de un nu
măr dublu de spectatori față de 
cel înregistrat după-amiază, la 
jocul ,,U" — F.C. Olt. „B"-ul a

răsplătit șl el această adeziune, 
furnizînd un meci mai specta
culos decît cel jucat pe „Mu
nicipal". Au învins, se știe, gaz
dele, cu 2—0, venind la o dife
rență de un singur punct de li
der, de U.T.A. Echipa arădeană 
s-a dovedit solidă, tenace, a pre
zentat cîțiva jucători care șl-au 
etalat experiența (Kukla, — * 
giu, Cura, Tisa), 
oara a doua, în compania unui 
C.F.R. cu medie \ "
de ani și jumătate. Circulația a- 
sigurată mingii, mobilitatea jucă
torilor, tehnicitatea lor, pe care 
unii (Albu, Rău, Năsălean) o îm
ping pînă în pragul subtilității, 
iată atu-urile ' ' '
mai adăugăm că această învin
gătoare are și șansa să benefi
cieze de aportul lui Vidican (îm
prumutat de vecina „U", pentru 
rodaj, după o serioasă acciden
tare), cel care ne amintește tot 
mai mult de Dumitrache. Antre
norul secund al C.F.R.-ului, Ma
rius Bretan, mărturisea însă că 
din 37 de goluri 35 au fost mar
cate sub Feleac. Probabil că o- 
dată cu maturizarea, „leii" (de 
acasă) vor arunca în deplasare... 
blana de miel.

• Surprinde, desigur, 
absența lui Cristian din 
poarta luî F.C. Argeș, 
cu atît mai mult cu cît 
el a fost, pînă nu de 
mult, un titular al e- 
chipei naționale. In 
meciul cu Sportul stu
dențesc, titular a fost 
Ariciu, iar rezervă — 
Nițu. Cristian nu a ju
cat nici la .speranțe", 
fiind scos din lot, atît 
pentru forma slabă din 
ultimul timp, cît și pen
tru unele abateri dis
ciplinare. * Ce păcat 
că Radu II continuă să 
joace cîteva minute, 
timp în care, e adevă
rat, realizează faze de 
mare frumusețe. Dacă 
Radu II ar fi jucat e- 
fectiv cu mai mult e- 
lan, problema vîrfului 
de atac al echipei na
ționale nu ar fi fost 
atît de dificilă „după 
Dumitrache", adică du
pă jucătorul al că
rui succesor de drept 
și de fapt ar fi tre
buit să fie explozivul 
înaintaș argeșean. 0 
M. Sandu rămîne ace
lași jucător devotat 
culorilor „alb-negre". 
Păcat că unii coechi
pieri nu învață nimic 
de la combativul vîrf de 
atac al echipei » An
trenorul Gore Gorgo- 
rln, după meciul de 
pe Stadionul Republi
cii : „După cum vezi, 
problema gabaritului nu 
trebuie pusă 
Ai văzut cum 
echipei Iui 
(Kallo, Băluță 
Radu II) au 

armele

mecanic, 
„piticii** 

Halagian 
și chiar 
zburdat 

„cu armele fotbalului* 
pe lingă jucători ro- 
buști ca Iorgulescu, 
Constantincscu sau

chiar Cazan" 0 
necrezut... — repeta 
după-meci un suporter 
al Sportului. Recent, 
într-un interviu1, Mora- 
ru declara în ziar că 
echipa lui va lupta 
pentru... un Ioc în cu
pele europene. Și par
tea cea mai ciudată e 
că Moraru avea drep
tate, Sportul studen
țesc EXAMINlND la 
un moment dat toate 
echipele din campiona
tul nostru. E o mare 
enigmă pentru mine". 
Suporterul avea drep
tate... a Omul nr. 1 
din atacul gălățean, ta
lentatul Majaru, n-a 
mai apărut duminică în 
formația sa. „A suferit 
un grav accident, stu
pid chiar, în meciul a- 
mical cu C.S.U. Galați, 
jucat în cursul săptă- 
mînii, ne-a informat, 
antrenorul — jucător 
I. Constantinescu. Frac
tură de peroneu. Ce 
ghinion... E ca și cum 
cineva ne-ar fi luat o 
mină". Asta cam așa 
este. Să-i urăm lui 
Majaru o cît mai grab
nică însănătoșire, o 
rapidă revenire pe ga
zon. 0 La începutul 
meciului Politehnica 
Iași — Progresul Vul
can, noul președinte al 
clubului ieșean, Valen
tin Paraschiv, a înmî- 
nat, în aplauzele spec
tatorilor, lui S Union aș 
— căpitanul echipei — o 
cupă și un frumos bu
chet de crizanteme. 
Motivul ? Chiar în ziua 
partidei Simlonaș a îm-

e» 
la

„De

ținut mult să-i felicite 
pe prietenii săi de la 
Politehnica, împreună 
cu care a jucat atîția 
ani. „Cum au evoluat 
azi, ieșenii erau foarte 
greu de învins11 — ne 
spunea căpitanul echi
pei bucureștene 8 și 
în partida cu Progresul 
Vulcan ieșenii erau ga- 
ta-gata să primească 
gol la o lovitură liberă 
de la 18 m. „Mi-a fost 
tare teamă — 
Leonid Antolil, 
norul ieșenilor, 
cum, din cele 
luri primite, 12 
din asemenea 
turi !“

afirma 
antre- 

Pînă a- 
19 go- 
au fost 

lovi- 
_ Lucian Ca- 

targiu, fostul stoper al 
lui Sport club Bacău, 
în prezent la Chimia, 
face lăudabile eforturi 
să - se integreze în ca
drul noii sale echipe și 
să redevină apărătorul

linie) intr-un meci 
foarte greu. „Dacă reu
șesc un debut satisfă
cător. intr-adevăr voi 
trece o probă conclu
dentă", ne spunea 
înainte de partidă. Și 
a reușit. a Duminică, 
la meciul S.C. Bacău 
— Jiul doi reputați foști 
internaționali care au 
activat sub culorile clu
bului Dinamo au fos1 
prezenți în tribunele 
stadionului .,23 August" 
din localitate. Primul,

Călinoiu, în 
de observator 

celălalt D.
fost

L formația! 
și... super-

Valeriu 
calitate 
federal,
Nicolae-Nicușor, 
antrenor al 
băcăuane s. 
vizor din partea echipei 
Dinamo București, care 
întîlnește duminică în 
Capitală pe s.c. Bacău. 
8 Foștii jucători 
firmă

con-
și ca arbitri.

...șt gfazan

plinit 30 de ani 
După meciul de
Iași, Vladimir Marica a

de netrecut care era cu 
numai un an în urmă. 
Dacă 
mult 
unul 
buni 
tida ___  .
Dinamo, se impune tot 
mai mult ca un mijlo
caș complet, dotat șl 
cu un șut necruțător, 
poate că se va găsi și 
pentru el un loc pe 
lista loturilor repre
zentative. Ar fi cazul. 
„ Vrînceanu, autorul 
unui șut de excepție în 
fotbalul nostru, ar tre
bui să manifeste mal 
multă ambiție pentru 
a-și recîștiga locul de
ținut cîndva în for
mația dinamovistă. Ca
lități are, a dovedit-o 
Sl duminică. • L. 
Grădinara din Reșița 3 
debutat in Divizia A (la

l-ar ajuta și mai 
echipa... • Bucur, 
dintre cei 
jucători din par- 
F.C.M. Brașov —

mai

un 
A. 

ar-

După M. Salomir, A. 
Deleanu, M. Constan- 
tinescu, V. lanul, A. 
Mustâțea, ca să numim 
numai pe cîțiva din
tre ei, duminică, la 
Bacău, la meciul dintre 
Sport club și Jiul, 
alt fost divizionar 
Mihai Ivăncescu, a
bitrat fără reproș in- 
tîlnirea, fapt pentru 
care a primit frumoase 
aprecieri din partea în
vinșilor, a observatoru
lui federal și, bineîn
țeles, a învingătorilor, 
a Pină nu demult, 
Nicolae Florea a îmbră
cat tricoul de jucător al 
echipei S.C. Bacău. A- 
cum, la 32 de ani, 
Florea este un apreciat 
antrenor al centrului 
de copii și juniori a) 
echipei care l-a con
sacrat.

Duminică, la Craiova, gazde
le au înscris pe foaia de arbi
traj, la capitolul „rezerve", nu
mele următorilor patru 
tori: Negrilă, Țicleanu, 
și Cămătaru. Toți patru 
naționali, componenți ai 
zentativei naționale, în 
tul meci cu Anglia. De . 
cealaltă, Chimia, cu cinci mari 
absenți din lotul de bază, acci
dentați (Carabageac, Cilean, 
Cheran, Preda și Savu), aducea 
pe banca de schimb, de la mar
ginea terenului, pe Roșca-por- 
tar de rezervă și pe fundașul 
Lepădat. In timpul jocului, an
trenorii I. Oblemenco și C. Oțet 
au simțit nevoia să aducă un 
plus de forță ofensivă echipei,

CU SI FĂRĂ REZERVE
jucă- 

Balaci 
inter- 
repre- 
recen- 
partea

pentru ca aceasta să se poată 
desprinde de adversar. Și i-au 
introdus în teren, în min. 66, 
pe Bălăci și Cămătaru, mena
jați, oarecum, in ideea folosi
rii lor, cu un randament spo
rit, în finalul acestui sezon 
deosebit de dificil, ca miză și 
încărcătură de efort, pentru 
studenții craioveni. Urmarea? 
în ultimele 20 de minute 
partidei. Bălăci cu două 
luri înscrise și Cămătaru 
unul au făcut ca scorul să 
de fapt, proporțiile reale 
raportului de forțe din teren.

ale 
go- 
cu 
ia, 
ale

La rîndul lor, antrenorii M. 
Pigulea și N. Dinescu au sim
țit, cu siguranță, și ei nevoia 
consolidării mecanismului tac
tic al formației lor, cel puțin 
cu scopul de a evita o înfrîn- 
gere la scor, demoralizatoare. 
Dar ia de unde nu-i ! Morala ? 
1) Cui îi dă mina, nu-i este 
deloc greu să se descurce în 
orice situație. Cazul Universi
tății Craiova; 2) Cine știe că 
nu prea are de unde, cazul 
Chimiei, să-și ia măsuri, din 
timp, să-și crească. Este vorba, 
bineînțeles, de rezerve. Acelea 
care, de multe ori, hotărăsc 
soarta unei lupte sportive.

se

Mihai IONESCU



în „Trolcul Ungaria** la handbal masculin

ROMÂNIA - R. S. S.
DEBREȚIN, 18 (prin telefon), 

în primul meci al turneului 
internațional de handbal mas
culin dotat cu „Trofeul Un
garia", care a început în loca
litate, s-au întîlnit formațiile 
României șl R.S.S. Ucrainene. 
La capătul unei partide spec
taculoase. de un bun nivel teh
nic. victoria a revenit hand- 
baliștilor români cu scorul de 
27—25 (14—11). Echipa Româ
niei a început foarte bine jo
cul, conducted în permanență 
pe tabela de marcaj, uneori la 
diferențe mari : 11—4 după ju
mătatea primei reprize, 17—11 
imediat după pauză. Handba- 
liștii din R.S.S. Ucraineană au

„TROFEUL CARPAJI“
(Urmare din pag. 1)

lina Sasu este la fel de risipi
toare, iar Angela Avădanei, 
după cîteva nereușite, a ieșit 
definitiv din joc. Responsabili
tatea obținerii victoriei a rămas 
pe umerii Măriei Tfirok, Măriei 
Igorov și, în repriza a 2-a, pe 
cei ai Angclei Ciubotă-Bloj, 
(suficient în această partidă dar 
desigur prea puțin pentru vi
itor Au marcat : Torok 11, Io- 
nescu 3, Igorov 2, Covaliuc 2, 
Marian, Avădanei, Sasu și Ște- 
fanovici România A, respectiv 
Oacă 8, Pleșoianu 3, Ciubotarii 
2, Simion, Călin, Bălăci și Do- 
bre. Arbitri : Cristian Bercea 
și Liviu Teodosiu, ambii din 
Hm. Vîlcea.

VICTORIE NETĂ A NOII 
ECHIPE A R. D. GERMANE

Cea de a doua partidă a re
uniunii a opus două formații 
cu un bun renume pe plan in
ternațional, în componența că
rora intră jucătoare cu o bu
nă valoare tehnică și tactică in
dividuală. în aceste condiții, a 
fost aproape firesc să asistăm 
la o partidă foarte dîrză, cu 
multe momente de handbal a- 
devărat și în care victoria a 
revenit, meritat chiar și la a- 
ceastă diferență, noii reprezen
tative a R.D. Germane : 20—11 
(9—7). Formația victorioasă, 
deși mult întinerită, a dominat 
net repriza a doua a meciului, 
punctînd decisiv prin trioul 
Kriiger. Rother și Kunisch. 
Este de subliniat, totuși, faptul 
că selecționata ungară a ținut 
piept impetuoasei echipe a 
R.D. Germane, reușind chiar să 
conducă de două ori : 3—1
(min 5) și 6—5 (mm. 13). Punc
tele au fost marcate de ; Krii
ger 5, Rother 4, Kunisch 4, Ge
ier 3, Uhllig 3, Wunderlich — 
R.D. Germană, respectiv Csulik 
4, Godar 3, Csajbok 2, 
Lengvari, Major. Au condus : 
Marin Marin și Șt. Șerban 
(România).
REVELAȚIA ZILEI: DANEMARCA

Un meci aprig, cum rar se 
poate vedea, între două echi
pe dezlănțuite, o partidă de 
mare spectacol care' a încălzit 
— pînă !a punctul de... fier
bere — întreaga sală, iată ce

DIVIZIA „A" Df HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

uneori destul de insistent — 
dar tînărul portar gălățean 
Gheorghe Enache s-a compor- 
tat excelent, stopînd cu precizie 
majoritatea acțiunilor la poar
ta sa. In ultima parte a întîl- 
nirii raportul de forțe s-a 
schimbat și în min. 49, cind se 
afla ea in superioritate nume
rică, Dunărea și-a mărit avan
tajul la 3—1 prin Raica, pen
tru ca în min. 55 Vișan să în
scrie un gol decisiv la capătul 
unei frumoase acțiuni persona
le. Cu 5 secunde înainte de fi
nalul partidei Baka a redus din 
handicap. Au condus J. Becze, 
la centru, R. Dobrescu și M. 
Dinu — la linii — toți din 
București.

DINAMO — AVÎNTUL GHE- 
ORGHENI 12—2 (4—0, 5—1,
3—1). Partidă aflată tot timpul 
la dispoziția liderilor campio
natului. care au atacat perma
nent, mareînd o.1., duzină de 
goluri. Autorii punctelor: Tu- 
rcanu (4), Solyom (3). Axinte 
(2), Moroșan, Malihin, Nuțescu, 
pentru Dinamo Barabas și 
Zsigmond, pentru Avîntul. A 
condus G. Mureșanu, la cen
tru, ajutat de I. Lupu și L. Pe
trescu, la cele două linii.

★

Astăzi, la Miercurea Ciuc și 
București, au loc partidele re
vanșă.

UCRAINEANĂ 27-25
refăcut mereu din handicap, 
profitînd și de perioadele de 
relaxare din jocul echipei 
României. Golurile formației 
noastre au fost marcate de Ma
rian Dumitru 6, Birtalan 6 (4 
din 7 m), Boroș 4, Drăgăniță 
4, Radu Voina 3, Măricel Voi- 
nea 2, I'olker 1 și Vasilca 1. 
Cei mai buni jucători români 
în această partidă au fost por
tarul Munteanu, Marian Dumi
tru, Radu Voina și Boroș.

în cel de al doilea meci, 
handbaliștii români au învins 
reprezentativa Bulgariei cu 
27—17 (14—6). în continuarea
turneului, ei vor juca cu Polo
nia, Ungaria A și Ungaria B.

LA HANDBAL FEMININ
a oferit partida vedetă a zi
lei, întîlnirea dintre U.R.S.S. și 
Danemarca încheiată cu rezul
tatul de 12—13 (7—6). Hand
balul sovietic este reprezentat 
aici de echipa cîștigătoare a 
C.M. de tineret din 1978 din Iu
goslavia, care a și început să 
dea primei formații jucătoare 
de bază : Pușkari și Bazanova 
au sosit în localitate doar cu 
5 minute înainte de începerea 
partidei, venind direct din 
Spania, unde duminică repre
zentativa Uniunii Sovietice a 
cîștigat „Trofeul Spania". în 
meciul de aici, selecționata U- 
niunii Sovietice a întîlnit însă 
un adversar teribil de incomod, 
permanent obstructionist în a-

PROGRAMUL DE AZI

Ora 16)30 România ti
neret — R. D. Germană;

ora 17,45 : România A 
— Danemarca ;

ora 19 : U.R.S.S. — 
Ungaria.

părare, dar iute și dezlănțuit 
în atac, care a avut în aceas
tă veritabilă atletă care este 
Stecngard nu numai o bună 
realizatoare, ci și o excelenta 
colaboratoare cu semicercul. 
Handbalistele daneze au condus 
la început (2—0, 3—1, 4—2),
după care avantajul a trecut 
de partea sovieticelor, dar me
reu numai la două goluri dife
rență (5—7, 6—8, 7—9. 8—10, 
9—11). Echipa daneză a reușit 
într-un final dîrz disputat nu 
numai să refacă diferența (min. 
46, 12—12) ci și să înscrie, în 
ultimul minut, golul unei vic
torii, care îi răsplătește exem
plara dăruire. Au marcat : 
Tigankova 6, Bazanova 2, Puș
kari, Zapalatnaia, Kuzncțova, 
Ivanova — U.R.S.S.. Kock 4, 
Steengard 3, Nilsen 2, Winther, 
Okkerstrom, Yde, Mogensen — 
Danemarca. Prompt și corect, 
într-un meci foarte greu, arbi
trajul lui P Cîrligeanu și R. 
Iamandi (România).

performerj șj Imvrăzneni

MAREA SURPRIZĂ A FLORETEI FEMININE 
S-A NUMIT PASCALE TRINQUET

Pentru prima dată în istoria 
scrimei franceze — a cărei repu
tată școală este recunoscută de 
zeci și zeci de ani pe plan Inter
național — e floretistă a cîști
gat titlul olimpic ! Autoarea a- 
cestei surprize (inclusiv pentru 
delegația scrimerilor francezi la 
Moscova !) s-a numit Pascala 
Trinquet. De fapt, numele de 
Trinquet nu era necunoscut pe 
planșele Internaționale, Veronique, 
sora mai mare a lui Pascale, 
înscrilndu-și numele pe tabloul 
de onoare al campioanelor mon
diale de tineret, în Mexic ’75, în 
timp ce Pascale a cunoscut pri
ma sa afirmare internațională la 
C.M. de la Hamburg ’78, cînd, 
în urma unul baraj In 4 (Sido
rova, Raczqva, Hanisch și Pas
cale Trinquet), a trebuit, totuși, 
să se mulțumească eu locul 4 în 
finala probei feminine de floretă.

De ce a constituit, atunci, e 
surpriză victoria tinerel flore- 
tlste franceze Pascale Trinquet 
(22 ani), în finala probei femi
nine de floretă la Jocurile Olim
pice de la Moscova 1 în primul 
rînd, pentru că în sezonul preo- 
limpic ea nu obținuse nici un 
rezultat remarcabil. In al doilea 
rînd, pentru că a ajuns în finală 
nu direct — așa cum a făcut-o 
coechipiera sa Brigitte Latrille- 
Gaudin — ci prin recalificare, 
în al treilea rînd, pentru că în

Joi, în capitala Maltei

ÎNCEPE OLIMPIADA DE ȘAH
Capitala Maltei, orașul La 

Valetta, va găzdui între 20 no
iembrie și 8 decembrie Olim
piadele de șah. Și-a anunțat 
participarea un număr record 
de echipe: 84 în concursul mas
culin și 42 în cel feminin. Am
bele turnee se vor desfășura 
după „sistemul elvețian", pe 
distanța a 13 runde.

Loturile României urmează 
să plece în cursul dimineții de 
astăzi spre La Valetta. Echi
pa masculină (pregătită de an
trenorul Constantin Botez) este 
alcătuită din marii maeștri Flo
rin Gheorghiu, Victor Ciocâltea, 
Mihai Șubă, maeștrii interna
ționali Theodor Ghițescu, Mi
hai Ghindă și Valentin Stoica,

SPORTIVI ROMÂNI 
LA INTERNAȚIONALELE DE TENIS 
DE MASĂ ALE IUGOSLAVIEI

De astăzi și pînă sîmbătă, la 
Zagreb, vor avea loe campiona
tele internaționale de tenis de 
masă ale Iugoslaviei, țară care 
va găzdui în aprilie 1981 campio
natele mondiale. Federația româ
nă de specialitate a hotărît să 
deplaseze următorul lot : Eva Fe- 
renczl, Maria Alexandru, Liana 
Urzică (antrenor — Emil Proko- 
pecz) și Sorin Cauri, Eugen Flo- 
rescu (antrenoare și conducătoa
rea lotului — Ella Constanti- 
nescu).

în urmărirea
recordului masculin

PE 100 m LIBER,
Revista de specialitate 

„Schwimm Sport" din Berlin 
publică un interesant articol, 
în care se compară unele re
zultate la înot obținute la mas
culin și feminin, în proba de 
100 de metri liber. Iată cîteva 
fragmente :

„Primul record mondial pe 
100 m liber femei aparține 
din 1908 înotătoarei germane 
Martha Gerstung, care într-un 
concurs desfășurat la Magde
burg, în luna octombrie a a- 
celuiași an, a realizat timpul 
de 1:35,0 ! In același timp, re
cordul lumii pe aceeași distan
ță în proba masculină aparți
nea ungurului Zoltan Halrnay 
cu 1:05,8. Prin urmare, între 
cea mai bună performanță mas
culină și cea feminină era o 
diferență de. aproape 30 de se
cunde !

în zilele noastre, deci cu 72 
de ani mai tirziu, această di
ferență s-a micșorat la numai 
5,35 secunde ! La masculin re
cordul mondial este de 49,44, 
in timp ce în proba feminină 
este de 54,79. Ultimul record 
feminin a fost stabilit de Bar-

finală — acolo unde marea sur
priză o constituia absența flore- 
tistelor sovietice, pentru prima 
dată după anul 1957 — Pascale 
Trinquet nu era acredlată cu 
șanse reale în fața „vechii gărzl“: 
românca Ecaterina Stahl, polo
neza Barbara Wysoczanska, un
guroaica Magda Maros. Dar iată 
că, lansată în urma victoriei cu 
5—4 în fața Ecaterinei Stahl, 
Pascale Trinkuet obține încă 
trei succese consecutive (Vac- 
caroni 5—0 Gaudin 5—3, Maros 
5—4), pierzîpd doar în fața scrl- 
merei poloneze (1—5). Emoțiile 
cele mai mari le-a avut în tim
pul asaltului dintre reprezentan
ta noastră și Maros, întrucît o 
victorie a floretistei din Ungaria 
ar fi adus-o pe aceasta 'într-un 
asalt de baraj cu Pascale. Stahl 
a cîștigat, însă, și iat-o pe stu
denta Facultății de farmacie din 
Marsilia (anul II), lntrînd în po
sesia mult doritului titlu olim
pic.

Imediat după victorie, Pascale 
a dat un telefon părinților el din 
Saint Tropez (tot farmaciști) și 
apoi maestrului de scrimă Le Ca- 
bellec, cel care a pregătit-o pen
tru marea performanță la clubul 
O.G.C. Nice.

Jacques Donnadieu, directorul 
tehnic al reprezentativelor de 
scrimă ale „cocoșului galic", de
clara înaintea J.O. revistei de

Din formația feminină fac par
te maestrele internaționale Eli- 
sabeta Polihroniade, Dana Nu- 
țu, Gertrude Baumslark și Mar
gareta Mureșan, antrenor fiind 
maestrul internațional Mircea 
Pavlov. După cum se știe, com
petiția masculină se dispută la 
patru table, iar cea feminină 
la trei. Ordinea jucătorilor și 
a jucătoarelor la mese va fi 
stabilită înaintea începerii în
trecerii.

în timpul Olimpiadei se va 
desfășura și Congresul F.I.D.E. 
România va fi reprezentată la 
această importantă reuniune a 
forului șahist suprem de către 
prof. univ. emerit Ion H. Gud- 
ju, președinte de onoare al Fe-

. derației Române de Șah, decan 
fondator (in 1924) al Federației 
Internaționale de Șah.

CIRCA 530 DE CONCURENJI LA PROBELE DE ÎNOT
LA J.O. DE LA LOS ANGELES

LOS ANGELES, 18 (Ager- 
preș). — Comitetul de organi
zare a J.O. de vară de la Los 
Angeles — 1984 estimează că 
la întrecerile de natație vor 
lua parte circa 530 de concu- 
renți, dintre care 340 la înot 
și sărituri, iar restul la polo 
pe apă și la înot sincronizat. 
Numărul sporit de participant 
se va datora introducerii în 

tDlN.BBESAZSXR’AlîIKI
FETELE SPRINTEAZĂ PUTERNIC...
bara Krause (21 de ani) ia 
J.O- de la Moscova, cu incre
dibilul rezultat de mai sus. La 
Olimpiada moscovită, printre 
invitatele organizatorilor, in 
tribuna de onoare se afla și 
fosta înotătoare australiancă, 
celebra Dawn Fraser, acum în 
vîrstă de 42 de ani, care deține 
un record unic în istoria olim

piadelor feminine : 3 medalii
de aur dobîndite în anii 1956 
(Melbourne), 1960 (Roma) și 
1964 (Tokio). Printre cele cara 
au felicitat-o pe Barbara 
Krause a fost și Dawn Fraser. 
Aceasta din urmă a corectat 
38 de recorduri ale lumii. Pri
mul, la 21 februarie 1956, iar 
ultimul, la 29 februarie 1964. 
Cel mai valoros dintre acestea 
a fost stabilit la 27 octombrie 
1962, cînd Dawn Fraser a reu
șit să fie prima femeie din 
lume care îno>ta sub un minut 
pe 100 m liber (59,9) ! Apoi, tot

specialitate „Escrime" : „Amelio- 
rindu-șl tehnica fără a-și pierde 
spontaneitatea — ceea ce nu-i 
ușor de realizat — Pascale poate 
aspira la cele mai mari rezul
tate". Iar după victoria acesteia 
la J.O., Kate d’Oriola, căpitan al 
echipei feminine de floretă a 
Franței, spunea : „Pascale și-a 
adecvat tehnica la calitățile sale 
native. De exemplu, ea efectu
ează perfect o paradă de septimă 
care nimănui nu-i reușește. La 
pretențiile ei actuale, va trebui 
să-și lărgească registrul. Nu mă 
îndoiesc că, tenace cum o știu, 
o va face, și sper s-o dovedească 
la C.M. ’81, de la Clermont-Fer
rand".

Dar Pascale Trinquet, campi
oană mondială universitară în
1979 și campioană olimpică in
1980 (inclusiv cu echipa Franței), 
ce crede T „Scrima m-a ajutat 
să mă exprim, căci in viața de 
fiecare zi sînt o timidă, iubesc 
concursul, întrecerea, pentru că 
în sport mă simt bine".

- p. sl. -

VIRGINIA LIUZICI, 
PE LOCUL 6 ÎN „MARELE

PREMIU f.l.LT.”
PARIS, 18 (Agerpres). In urma 

rezultatelor înregistrate în tur
neul de la Amsterdam, în clasa
mentul general al „Marelui Pre
miu F.I.L.T.”, la feminin con
tinuă să conducă tenlsmana ame
ricană Chris Evert-Lloyd, cu 
1 425 p, urmată de Bana Mandli- 
kova — 1 370 p, Tracy Austin — 
1 080 p, Martina Navratilova — 
1 030 p, Andrea Jaeger — 990 p. 
Virginia Ruzici se află pe locul 
șase, cu 915 p, fiind urmată de 
Wendy Turnbull — 880 p, Dianne 
Fromholtz — 655 p, Pam Shriver 
— 650 p și Ivanna Madruga — 
615 p.

Conform regulamentului compe
tiției, primele opt clasate se vor 
califica pentru „Turneul cam
pioanelor”, programat la începu
tul anului viitor (7—12 ianuarie) 
la Washington.

Au mal rămas de disputat șase 
turnee.

program a înotului sincronizat, 
precum și a patru noi probe 
în concursul de înot.

Noul complex olimpic de na
tație de la Los Angeles va fl 
construit de „Societatea Mc 
Donald", iar velodromul olim
pic, cu o capacitate de 6 000 
de locuri, de „Southland Cor
poration".

ea a mai. îmbunătățit acest re
cord, coborîndu-1 la 58,9, per
formanță care nu a mai fost 
depășită decît în 1972, de o altă 
australiancă, Shane Gould (58,1). 
Urmărind întrecerile J.O. des
fășurate la Moscova, Dawn 
Fraser a fost foarte fericită că 
a ajuns din nou în mijlocul 
înotătorilor de clasă, prilej ca 
care s-a reîntîlnit cu multe 
cunoștințe vechi și a făcut tot
odată multe alte noi prietenii.

După cum a spus Dawn Fra
ser, chiar Barbara Krause poa
te coborî recordul pe 100 m 
liber la 53,5 ! Dar tot ea își 
pune întrebarea : cu cît se va 
mai îmbunătăți recordul mas
culin pe această distanță ? Se 
pare că diferența dintre recor
dul masculin și cel feminin — 
după părerea australiencei — 
va fi din ce în ce mai mic. 
Fetele sprintează puternic...".

• TELEX •
ATLETISM • Proba de mara

ton desfășurată la Rio de Janeiro 
a revenit atletului american Greg 
Meyer cu 2hl6:40. L-au urmat 
concurenții brazilieni Edson Ver
gara (2h22:43) și Ronald Olivie- 
ra (2h29:01).

FOTBAL • In orașul marocan 
Fez s-a disputat primul meci 
dintre selecționatele Marocului 
și Zambiei, contînd pentru preli
minariile C.M. (zona africană). 
Gazdele au obținut victoria cu 
2—0 (2—0), prin golurile marcate 
de Boussati (min. 30) și Limane 
(min. 34). Partida retur se va 
desfășura peste două săptămîni 
la Lusaka. • In continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Europa, echipa Australiei a jucat 
la Birmingham cu selecționata 
secundă a Angliei. Gazdele au 
cîștigat cu 1—0 (0—0). prin golul 
înscris de Sunderland (min. 51)
• Campionatul Danemarcei s-a 
încheiat cu victoria echipei K.B. 
Copenhaga, care în 30 de jocuri 
disputate a realizat 40 p și go
laverajul 59—36. Pe locul doi, cu 
același număr de puncle — 40 
(golaveraj 56—36), s-a clasat for
mația Naestved, urmată de O.B. 
Odense — 38 p și A.G.F. Aarhua 
— 36 p. în ultima etapă, în par
tida ce urma să desemneze pe 
cîștigătoarea titlului, Naestved a 
terminat la egalitate. 1—1 pe te
ren propriu, cu K.B. Copenhaga
• Finala turneului pentru ju
niori de la Monte Carlo se va 
disputa între selecționatele Fran
ței și Italiei, cîștigătoarele celor 
două grupe preliminare. © în 
preliminariile campionatului mon
dial Guatemala — Panama 5—0 
(2—0) și Honduras — Costa Rica 
1-1 (0-1).

TENIS DE MASA • La Bel
grad s-a disputat dubla întîlnire 
internațională amicală dintre se
lecționatele Iugoslaviei și R.Pk 
Chineze. în ambele meciuri vic
toria a revenit sportivilor chi
nezi : la feminin cu 5—0, iar la 
masculin cu 5—1. Din echipa 
masculină a R.P. Chineze s-a e- 
vidențiat în mod deosebit Wang 
Hui Jua care l-a întrecut cu 2—0 
(21—19, * 21—9), pe Zoran Kali- 
nici și a dispus tot cu 2—0 
(21—18, 21—12) de A. Stlpancici.


