
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.R

Marți, 2 decembrie, sub pre
ședinția tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

In cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat și 
aprobat proiectele planului fi
nanciar centralizat și bugetului 
de stat pe anul 1981, elaborate 
sub directa îndrumare a to- 

Nicolae Ceaușescu.

deplină concor-

varășului 
secretarul general al partidului, 
care sint in _____
danță cu prevederile planului 
național unle adoptat de Marea 
Adunare Națională.

Proiectele planului financiar 
centralizat și bugetului de stat 
pe anul 1981 vor fi supuse dez
baterii șl aprobării sesiunii Ma
rii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
luat in discuție proiectul legii 
investițiilor, act normativ de 
deosebită importanță, care pu
ne de acord cadrul legislativ cu 
cerințele realizării unei calități 
noi, superioare, in acest sector 
al economiei naționale.

Aprobind proiectul Legii in
vestițiilor, Comitetul Politic E- 
xecutiv a hotărit să-l înainteze 
spre dezbatere și adoptare Ma
rii Adunări Naționale.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, în conti
nuare, Proiectul de lege pentru 
modificarea și completarea Le
gii nr. 14/1971 cu privire la 
gospodărirea fondurilor fixe, 
resurselor materiale și aprovi
zionarea tehnico-materială.

Proiectul de Lege, elaborat 
eu consultarea largă a ministe
relor, centralelor și întreprin
derilor, a unor specialiști, ur
mează să fie înaintat spre a- 
probare Marii Adunări Na
ționale.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat, de ase
menea, proiectul de decret pri
vind unele măsuri pentru uti
lizarea rațională a personalului 
din unitățile socialiste.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat un 
raport cu privire la actualizarea. 
prețurilor de producție și de 
livrare și necesitatea reducerii 
continue a costurilor de pro
ducție. stabilind sarcini cores
punzătoare.

Comitetul Politie Executiv a 
hotărit ca noile prețuri, regle
mentate prin decret 
liului de Stat, să se 
la 1 ianuarie 1981.

In cadrul acțiunii 
de actualizare a prețurilor Co- 
mitesul Politic Executiv a hotă
rit majorarea cu 11,8 Ia sută a 
prețurilor de contractare și de 
producție la unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, precum 
și la producătorii individuali.

Ca urmare a majorării pre
țurilor de contractare și de pro
ducție la principalele produse 
agricole vegetale și animale, și 
in condițiile modificării tarife
lor pentru lucrările S.M.A., 
I.A.S.-urile, C.A.P.-urile și pro
ducătorii individuali vor bene
ficia de venituri suplimentare 
de peste 5 miliarde lei anual.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca, pentru anul 1981, 
influența majorării prețurilor de 
producție și de livrare la pro
dusele industriale și agricole, 
asupra unor bunuri de consum, 
să fie suportată din bugetul sta
tului, menținindu-se actua
lele prețuri cu amănuntul. Creș
terea prețurilor cu amănuntul 
și a tarifelor pentru populație 
in cadrul indicelui planificat de 
6—8 la sută pînă la 1985 va fi 
efectuată treptat, în cursul vi
itorului cincinal, coordonat cu 
prevederile de creștere a veni
turilor reale ale populației-

Comitetul Politic Executiv a

al Consi- 
aplice .de

generale

Astăzi, de la ora 13

OPT PARTIDE ATRACTIVE IN „CUPA ROMÂNIEI" LA FOTBAL
Astăzi au Ioc „optimile" Cupei 

României, a doua competiție a 
țării, competiția marilor surpri
ze, a unor k.o.-uri neașteptate, 
care au făcut din echipe mici 
veritabile revelații, numele lor 
ajungînd, după 90 sau 120 
de minute, pe buzele tuturor 
celor ce urmăresc cu pasiune 
fotbalul. Iată, cine ar fi crezut 
— pentru a ne referi doar la 
exemplele cele mai recente — 
că „micuța" Unirea Oradea va 
elimina pe Progresul Vulcan, 
învingătoarea (în campionatul 
Diviziei „A") liderului. Univer
sitatea Craiova, și a „locului 

analizat proiectul de decret 
privind organizarea prestărilor 
de servicii pentru industrializa
rea unor produse obținute de 
producătorii agricoli individuali 
pe terenurile pe care le au în 
folosință sau în proprietate per
sonală.

Comitelui Politic Executiv a 
analizat raportul cu privire la 
încheierea acțiunii de majorare 
a retribuțiilor, pensiilor, aloca
țiilor de stat pcnlru copii și a 
altor venituri.

Comitetul Politic Executiv con
stată cu deosebită satisfacție ei 
programul de creștere a nive
lului de trai în actualul cinci
nal, elaborat din inițiativa și cu 
participarea directă a secreta
rului general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, se înfăptu
iește cu succes, asigurind ridi
carea continuă a bunăstării na
țiunii noastre, țelul suprem al 
politicii partidului, esența so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltaie pe care o edificăm 
in România. Ca urmare a re
zultatelor remarcabile obținute 
in dezvoltarea generală econo- 
mico-socială, acest cincinal se 
caracterizează prin cele mai 
mari realizări in domeniul ri
dicării nivelului de trai, mate
rial și spiritual, al poporului.

La 1 decembrie s-a încheiat 
acțiunea de majorare a retribu
țiilor prevăzută pentru actualul 
cincinal, de care au beneficiat 
toți cei 7 300 000 de oameni ai 

~ muncii din țara noastră. Ca ur
mare a încheierii acțiunii de 
majorare, retribuția minimă ta
rifară pe economie este în pre
zent de 1 425 lei lunar, marcind 
o creștere de 28 la sută față de 
anul 1975-

Aplicîndu-se cu consecvență în 
viață politica partidului nostru 
de promovare a principiilor eti
cii și echității socialiste, rapor
tul dintre retribuția minimă și 
maximă din economie este de 
1 la 5,5, corespunzător cerințe
lor diferențierii stimulative a 
veniturilor în funcție de canti
tatea și calitatea muncii depuse.

Veniturile reale ale țărănimii, 
provenite din munca in coope
rativele agricole dc producție și 
din gospodăriile personale, pe o 
persoană activă, depășesc, in 
1989, cu 28—29 la sută nivelul 
existent In 1975.

In anii 1976—1980 s-a realizat 
majorarea generală a pensiilor 
de asigurări sociale de stat, a 
crescut alocația pentru copii cu 
peste 25 la sută, s-au construit 
din fondurile statului 780 900 a- 
partamente, s-a trecut la redu
cerea treptată a săptămînil dc 
lucru, acțiune în care au fost 
cuprinși pînă in prezent 5 250 900 
oameni ai muncii.

Comitetul Politie Executiv își 
exprimă convingerea că marile 
înfăptuiri în creșterea bunăstă
rii materiale și spirituale a 
populației vor constitui un pu
ternic stimulent pentru toți oa
menii muncii de a acționa cu 
fermitate pentru realizarea cu 
succes a planului pe 1981, a 
noului cincinal, a programului 
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate in România.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vizi
tele de stat intreprinse, împre
ună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Suedia, la invita
ția Maiestății Sale regele Cari 
al XVI-lea Gustaf și a reginei 
Silvia, în Danemarca, 
tația Maiestății Sale 
Margareta a Il-a și 
Sale Regale prințul Henrik, și 
în Norvegia, la invitația Ma- 

la invi- 
regina 

Alteței

(Continuare în oag 2-3)

de 
paharul și așa plin al

3", F. C- M. Brașov ? Cine ar fi 
crezut, iarăși, că C. F. R. Cra
iova, o formație de mijlocul u- 
nei serii de „C“, va depăși, fără 
drept de apel, pe F. C. M. Ga
lați ? Că Sticla Arieșul Turda 
va turna și ea o picătură 
venin în ..."__ 1 ,1 _
echipei lui Viorel Mateianu î 
Dar, de cind este ea, Cupa a 
oferit astfel de surprize, ele 
îi fac farmecul șl acesta este 
motivul care ne îndreptățește 
să considerăm că și etapa 
„optimilor” va fi la fel. adică 
presărată cU rezultate... inversa
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Jocurile Mondiale Universitare de vară 1981

Ă* 5000 DE SPORTIVI DIN 100 DE ȚĂRI
RSU-UASCSt SINT AȘTEPTAȚI LA BUCUREȘTI

I
*11
*

Cea moi prestigioasă com
petiție a sportului mondial în 
perioada dintre două Olimpia
de, cea de a Xl-a ediție a 
jocurilor Mondiale Universitare 
— „Universiada 'SI*, pe care o 
va găzdui Bucureștiul, se va 
bucura de înaltul patronaj al to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Republicii Socia
liste România. întrecerile vor a- 
vea loc în perioada 19-30 iulie.

Zilele trecute, in capitala 
Spaniei, a avut loc reuniunea 
Comitetului Executiv al Federa
ției Internaționale a Sportului 
Universitar, desfășurată sub 
conducerea dr. Primo Nebiolo, 
președintele F.I.S.U., cu care 
prilej au fost aprobate regu
lamentele general și tehnic de 
desfășurare a Universiadelor

Azi, la Bacău, în C. C. E. la handbal feminin ITAPA A Xll-a

ȘTIINȚA BACÂO
UN MECI DE

Eveniment sportiv de mare 
interes azi după amiază la Ba
cău ! 
ciate 
mâții 
chlpa 
CAU, 
tează . 
campionilor europeni, competi
ție de prestigiu, întilnind, în 
„optimi", pe campioana Polo
niei, RUCH CHORZOW. Aceas
tă atractivă confruntare (oua 
de începere: 17,30), care va fi 
transmisă în întregime și de 
postul nostru de televiziune, a 
stîrnit, firesc, un mare interes. 
Și aceasta din mai multe mo
tive, cel mai important dintre 
ele fiind acela că se întîlnesc 
două echipe atletice, cu o de
osebită forță de joc, oaspetele 
fiind superioare în ceea ce pri
vește gabaritul, în timp ce 
handbalistele din Bacău păs
trează avantajul vitezei cu care 
acționează.

Pentru elevele antrenorilor 
Eugen Barta și Alexandru 
Mengoni meciul de azi ridică 
unele probleme. Cum este 
vorba de partida tur, se pune 
chestiunea marcării a' cit mai 
multor goluri (antrenorul echi
pei Ruch, Ludwik Biegasik, 
spunea că ar fi mulțumit dacă 
ar pierde la Bacău la o dife
rență de 3—4 goluri I). Trebuie 
însă să joace cu calm și cu 
răbdare, pentru a pune în va
loare calitățile solidei și ambi
țioasei formații care este Ști
ința Bacău. Un rol deosebit în 
această privință îl poate juca 
caldul și inimosul public bă- 

Una din cele mai apre- 
și mai simpatizate for- 
din handbalul nostru, e- 
feminină ȘTIINȚA BA-. 
campioană a țării, debu- 
în actuala ediție a Cupei

pronosticurilor, tuturor calcule
lor hîrtiei.

Cum cele mai multe dintre 
„buturugile" mici au rămas în 
„șaisprezecimi", sigur că parti
dele etapei de azi a competi
ției, înscrisă și ea sub genericul 
„Daciadei", au, cu excepțiile de 
rigoare, un pronunțat caracter 
de echilibru, mai cu seamă că 
In patru meciuri se întîlnesc 
formații de „A“, oricare dintre 
ele putînd obține victoria. La 
Km. Vîlcea, Cîmpulung Muscel,

(Continuare în pag. 2-3) 

din 1981 (iarnă - Joca, Spania 
și vară — București) și a fost 
ascultată și aprobată infor
marea prezentată de delegqția 
Comitetului de organizare a 
Universiadei de la București.

In programul întrecerilor fi
gurează 10 ramuri sportive : 
atletism, baschet, gimnastică, 
înot, lupte (greco-romane ji 
libere), polo, sărituri în apa, 
scrimă, tenis și volei, la care 
se estimează participarea a 
circa 5000 de sportivi din pes
te 100 de țări de pc toate con
tinentele. Deschiderea festivă a 
competiției va avea loc pe Sta
dionul „23 August" din Capi, 
tală, în ziua de 19 iulie.

Concursurile se vor desfășura 
pe cele mai mari baze sportive 
ale Bucureștiului : atletism -

RUCH CHORZOW,
MARE INTERES

în- 
pină

Ști-

căuan, care trebuie să-și 
curajeze echipa favorită 
în ultimul minut de joc.

Ultimele noutăți : echipa 
ința Bacău nu are nici o in
disponibilitate, a făcut din data 
de 24 noiembrie antrenamente 
susținute acasă și a disputat 
mai multe partide, ultima cu 
Textila Buhuși, de care a dis
pus clar, 
11 goluri 
cului : H. 
ambii din

la o diferență de 
(23—12). Arbitrii jo- 
Pritzkow și J. Gcntz 
R. D. Germană.

Călin ANTONESCU

Divizia „A" dc baschet icni in in și-a încheiat turul

SCHIMBĂRI SPECTACULOASE
ÎN IERARHIA ECHIPELOR

La încheierea 
primului tur al 
Diviziei „A" de 
baschet feminin se 
constată schimbări 
spectaculoase în 
ierarhia echipelor 
față de clasamen
tul final al cam
pionatului trecut. 
Astfel, Comerțul 
Lie. „Bolyai" Tg. 
Mureș, promovată 
anul acesta în pri
ma categorie a tă
rii, a confirmat 
din plin și se află 
acum în grupa de 
elită a campiona
tului, iar Universi
tatea Cluj-Napoca 
(pe locul 5 în e- 
diția precedentă a 
competiției) can
didează cu șanse 
apreciabile la ti
tlu ; în partea o- 
pusă aflăm pe 
Mobila Satu Mare 
și pe Universitatea 
Timișoara (aceasta 
din urmă cu un 
lot valoros, cu 
componente ale reprezentativei 
tării), ale căror evoluții slabe 
dezvăluie insuficiențe în ceea 
ce privește cantitatea și cali
tatea antrenamentelor.

în fruntea clasamentului, 
neînvinsă, echipa Voința Bucu
rești, al cărei antrenor, M.

între care 
Politehnic 

fi folosite 
antrenamente, 
cazarea 

sportivi va fi

Alte baze 
și sălile in
și Agrono- 

pentru com-

Stadionul Republicii, baschet 
(turneu! final) și gimnastică — 
Palatul sporturilor și culturii, 
înot - piscina de la „23 Au
gust”, lupte — patinoarul „23 
August", polo - piscina Dina
mo, sărituri — ștrandul Tinere
tului, scrimă - sala de atletism 
„23 August", tenis — terenurile 
Progresul, volei (turneul final) 
- sala Floreasca.
sportive, 
stitutelor 
mic, vor 
petiții și 

Pentru 
de 
„Satul Universiadei", 
dernu! și elegantul 
studențesc aparținînd 
lui Politehnic din 
(„Regie").

delegațiilor 
amenajat 
in mo- 

complex 
institutu- 
București

A DIVIZII! „A“ Of RUGBY
R.C. Sportul studențesc-Steaua, 

meciul nr. 1
Etapa a Xll-a a Diviziei „A" 

de rugby, programată astăzi, 
are ca principal punct de a- 
tracțle meciul de pe terenul 
Complexului sportiv Tei (de 
la ora 14.30) dintre R.C. Spor
tul studențesc și Steaua. O în
trecere cu miză, mai ales pen
tru formația militară, căreia îi 
trebuie maximum de 
(și, deci, 
menține 
tru titlu.

Tot în 
meciuri : . 
15) Dinamo va căuta să-și

puncte 
victoria !) pentru a-și 

șansele în lupta pcn-

două 
(ora 
con-

Capitală, alte 
pe „Olimpia"

(Continuare in naa a 4-al

Carmen Tocată (în imagine, aruncind la 
coș) a fost una dintre cele mai bune jucă
toare în derbyul „Poli“ — Voinfa București 

Foto : Dragoș NEAGU
Strugaru, a găsit mijloace prin 
care să fructifice capacitatea 
tehnică și experiența unui „5“ 
de bază, format din Șiefania

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4-a)



5EDINJA COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. Al P.C.R
(Urmare din pag. 1)

iestății Sale regele Olav al 
V-lea

Comitetul Politic Executiv a 
dat o înaltă apreciere rezulta
telor acestor vizite și a rele
vat cu profundă satisfacție fap
tul că ambianța prietenească, 
de respect și înțelegere reci
procă, contactele și convorbiri
le fructuoase ale președintelui 
României cu șefii statelor res
pective, cu pr’mii miniștri, li
derii parlamentari, cu persona
lități ale vieții politice, econo
mice. cultural-științifice, înțe
legerile realizate, se înscriu ca 
un moment istoric în cronica 
relațiilor dintre Republica So
cialistă România și cele trei 
țări europene nordice vizitate, 
deschizînd noi șl ample per
spective colaborării dintre sta
tele și popoarele noastre. Dia
logurile la nivel înalt, desfășu
rate într-un moment complicat 
al vieții internaționale, dobîn- 
desc. prin pozițiile și concluzi
ile afirmate, o pregnantă sem
nificație politică. înscriindu-se 
ca o contribuție însemnată Ia 
cauza destinderii, păcii, secu
rității și colaborării internațio
nale

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat. în unanimitate, activi
tatea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ccaușescu în această 
nouă și importantă acțiune po
litică ce evidențiază încă o da
tă caracterul dinamic și con
structiv al politicii externe a 
României socialiste a cărei 
componență fundamentală o 
formează dezvoltarea și adinci
rea prieteniei și colaborării cil 
toate statele, indiferent dc 
orînduirea lor economico-so- 
cială, pe baza respectării stric
te a principiilor independenței 
și suveranității naționale, ega
lității în drepturi și avantaju
lui reciproc, neamestecului în 
treburile interne, nerccurgerii 
la forță sau Ia amenințarea cu 
forța

Comitetul Politic Executiv 
subliniază că înaltele onoruri 
cu care au fost primiți și în
conjurați solii poporului român 
de șefii de stat, de celelalte

CAMPIONATE • COMPETIȚII
LIDERII, ÎNVINȘI IN ULTIMA ETAPĂ 
A „CUPEI FEDERAȚIEI" LA POPICE

„Cupa Federației" la popice, 
competiție care angrenează, an 
de an componenții loturilor re
prezentative într-un serial de 
concursuri pentru verificarea sta
diului pregătirilor efectuate, 
șl-au desemnat învingătorii.

Ultima etapă, a 5-a, s-a desfă
șurat pe arena Voința din Ca
pitală. Majoritatea jucătoarelor 
șl jucătorilor au dovedit că au 
respectat cu seriozitate progra
mul de Instruire indicat de spe
cialiștii federației, obținînd rezul
tate remarcabile.

întrecerile feminine s-au înche
iat cu e surpriză, principala fa
vorită Elena Andreescu, care 
conducea detașat în clasamentul 
general, fiind învinsă pe arena 
proprie de gălățeanca Elena Radu 
(Voința), care a doborît din 100

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN CAMPIONATUL DE JUNIORI 
LA HOCHEI

Recent s-au încheiat pe pati
noarul artificial din Poiana Bra
șov Întrecerile celuț de al doilea 
tur al campionatului republican 
de juniori I, la care iau parte 
6 echipe. Meciurile au fost de 
un bun nivel tehnic. In ciuda 
faptului că gheața a pus unele 
probleme jucătorilor. O formă 
bună a manifestat echipa Steaua 
care a clștigat toate meciurile, 
apropiindu-se pînă la un punct 
de lidera clasamentului C.S.Ș. 
Liceul Miercurea Ciuc. Iată re
zultatele : STEAUA cu C.S.Ș. M. 
Ciuc 5—4, cu Dunărea Galați 
3—1, cu Dinamo 12—4, cu Metalul 
Sf. Gheorghe 21—0, cu Casa 
Pionierilor Săcele 17—2 ; C.S.Ș. 
LICEUL M. CIUC cu Dunărea

ANUNȚ
I.D.M.s. București aduce la cunoștința cumpărătorilor de auto

turisme că pină In prezent au fost onorate toate cererile celor 
înscriși la autoturismele Lada 1500 șl Lada 1200.

Numai pină la data de 31 decembrie 1980 aceste tipuri de 
autoturisme pot fi oferite spre vlnzare cumpărătorilor care sînt 
înscriși pentru autoturismul Trabant de la numărul 3.000 la 
numărul 24.045, Skoda de la numărul 25.606 pină la numărul 
27.855 și Dacia 1300 cu depunerea banilor la C.E.C, anterior 
datei 30 iunie 1979.
Cumpărătorii care fac această opțiune sînt invitați să se pre

zinte la Magazinul auto București din str. Valea Cascadelor 
nr. 24, sector 6.

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

Totodată Informăm publicul cumpărător că la Magazinul auto 
Pitești, șos. București Pitești km. 110, se prlmeso In conti
nuare înscrieri pentru autoturismul AHO 10.4 (cu motor de 
Dacia 1300) la prețul de 86.730 Iei.

Cumpărătorii care depun banii la C.E.C. șl Be înscriu în 
această perioadă vor avea posibilitatea de a ridica autotu
rismele pină la sfirșitul acestui an.

bilanțul 
Ia nivel 

o dată 
faptelor, 
— mar

persoane oficiale, de opinia 
publică din țările vizitate, con
ferirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ccaușescu a unor înalte dis
tincții, atmosfera de cordiali
tate și stimă în care s-au des
fășurat convorbirile, contacte
le rodnice cu cercurile indus
triale și de afaceri din cele 
trei țări, reflectă aprecierea 
deosebită de care România se 
bucură pe arena mondială, ac
tivitatea neobosită a șefului sta
tului român, proeminentă perso
nalitate a vieții internaționale 
contemporane, consacrată solu
ționării constructive a marilor 
probleme care confruntă ome
nirea.

S-a apreciat că întreaga des
fășurare a vizitelor, 
bogat al convorbirilor 
inalt demonstrează, 
mai mult, cu puterea 
că în lumea de astăzi 
cată de probleme grave și com
plexe, a căror soluționare im
pune unirea popoarelor și con
lucrarea lor tot mai strinsă — 
dialogul direct, deschis, repre
zintă singura cale pentru în
tărirea încrederii și prieteniei 
între națiuni, pentru menține
rea și consolidarea păcii, pen
tru instaurarea unui 
securitate, destindere 
colaborare.

Comitetul Politic 
constată cu satisfacție 
de stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ccaușescu în Suerlia, Danemar
ca și Norvegia a întrunit ade
ziunea unanimă, entuziastă, a- 
probarca întregului nostru po
por. Prin mii de telegrame, 
scrisori și mesaje, comuniștii, 
oamenii muncii din patria 
noastră au ținut să-și exprime 
satisfacția față de modul re
marcabil în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu acționează 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și internaționale a parti
dului și statului, a hotăririior 
Congresului ai XII-Iea ai par
tidului, corespunzător interese
lor fundamentale ale poporului 
român, păcii, colaborării și pro
gresului 
lume.

climat de 
și largă

Executiv 
că vizita

economico-social in

★
Politic ExecutivComitetul

a fost informat despre rezulta-

Alexandru 
Mare) 885. 
(Rulmentul

bile mixte 430 popice. Au ur
mat-o, în ordine, Elena Andrees- 
cu (Voința București) cu 429 pd 
și Ildlko Szasz (Voința Tg. Mu
reș) 426 pd.

Și la băieți s-au înregistrat re
zultate mai puțin scontate, lide
rul autoritar al competiției situ- 
lndu-se în această etapă pe locul 
3 : 1. Alexandru Cătlneanu (Glo
ria București) 926, 2. "
Naszodi (Aurul Baia 
3. lasif Tismănar 
Brașov) 883.

CLASAMENTELE GENERALE : 
feminin: 1. Elena Andreescu 21 p, 
2. Elena Pană (Voința Buc.) 
13 p, 3. Silvia Berinde (Voința 
Oradea) 12 p ; masculin — 1. 
Iosif Tismănar 26 p, 2. Alexan
dru Cătineanu 16 p, 3. Iiie Hosu 
(Electromureș Tg. Mureș) 12 p.

5—5, cu Dinamo București 6—4, 
cu Metalul Sf. Gheorghe 25—0, 
cu Casa Pionierilor Săcele 25—1; 
DUNAREA GALATI cu Djnamo 
București 6—2, cu Metalul Sf. 
Gheorghe 18—3, cu Casa Pionie
rilor Săcele 11—3, DINAMO 
BUCUREȘTI cu Metalul Sf. 
Gheorghe 7—0, cu Casa Pionie
rilor Săcele 14—3 ; METALUL SF. 
GHEORGHE cu Casa Pionierilor 
Săcele 2—1. în clasament : 1. 
C S.Ș. Liceul M. Ciuc 17 p 
(142/23) ; 2. Steaua 16 p (117 23);
3 Dunărea Galati 15 p (75 28); 4. 
Dinamo București 8 p (66/48) ;
5. Metalul Sf. Gheorghe 4 p 
(0,4163) ; 6. Casa Pionierilor Să
cele 0 P (12/136),

Gu- 
Rcpublicii Socialiste 
Comitetul Politic E- 
aprobat măsurile sta- 
cadrul convorbirilor 
doi prim-miniștri in

Executiv 
partidului 
a acționa 
întărirea

tele vizitei prietenești dc lucru 
efectuate în țara noastră de 
către tovarășul Lubomir Strou- 
gal, președintele Guvernului 
Republicii Socialiste Cehoslova
ce, la invitația tovarășului Iiie 
Verdeț, prim-ministru al " 
vcrnului ......... “
România- 
xecutiv a 
bilite in 
dintre cei . .
vederea dezvoltării in continu
are a schimburilor și cooperării 
economice și tehnico-științificc 
între cele două țări.

Comitetul Politic 
a exprimat hotărirea 
și statului nostru dc 
și in viitor pentru 
prieteniei româno-cehoslovace, 
pentru dezvoltarea și diversifi
carea raporturilor dintre cele 
două țări, relevînd că acestea 
sint in interesul ambelor noas
tre popoare, al cauzei generale 
a socialismului și păcii in lume.

Comitetul Politic Executiv 
a aprobat rezultatele vizitei o- 
Ticiale dc 
Republica 
tovarășul 
nistru al 
Socialiste 
birilor avute cu tovarășul Zhao 
Ziyang, premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, pri
vind dezvoltarea in continuare 
a colaborării româno-chineze și 
a conlucrării celor două țări 
prietene în viața internațională-

Comitetul Politic Executiv 
a exprimat hotărirea partidului 
și statului nostru dc a acționa 
și în viitor pentru întărirea 
prieteniei româno-chineze, pen
tru adincirea și intensificarea 
ansamblului raporturilor dintre 
cele două țări, subliniind că a- 
cestca corespund intereselor 
fundamentale ale poporului ro
mân și poporului chinez, con
stituie o contribuție de seamă 
la cauza socialismului, 
independentei 
(ernaționale.

prietenie efectuate in 
Populară Chineză de 

Iiie Verdeț, prim-mi- v 
Guvernului Republicii 
România, ale convor-

păcii,
și colaborării iu-

*
Politic ExecutivComitetul

a stabilit convocarea Ia 16 de
cembrie a plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv 
a rezolvat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

CAMPIONATE . COMPETIȚII
TURNEUL DE HOCHEI DE LA SUCEAVA

Luni 
prl- 

celui 
doua

de ho-

SUCEAVA (prin telefon), 
s-au disputat în localitate 
mele jocuri din cadrul 
de-al doilea tur al seriei a 
valorice a Diviziei ,,A“ 
chei.

Jocurile au fost influențate de 
starea terenului, acoperit de ză
pada care a căzut continuu. în 
primul meci, Agronomia Cluj- 
Napoca a dispus dc Clubul spor
tiv școlar Liceul Miercurea Ciuc 
cu 6—3 (2—1, 2—1, 2—1). O dis
pută interesantă, cu o pasionan-

REZULTATE BUNE IN CAMPIONATUL CAPITALEI
REDUSLA TIR

In campionatul Capitalei la tir 
redus, faza a doua, care a avui 
loc în sala Dinamo și la care 
s-au întrecut câștigătorii din pri
ma ,,manșă'* s-au obținut cîteva 
rezultate bune. Performerul reu
niunii a fost țintașul clubului 
Steaua, Liviu Stan, care în pro
ba de pistol 60 „diabolouri*4 a 
egalat recordul țării cu 577 p. 
Iată câștigătorii celorlalte probe : 
pușcă seniori 60 d - M. Marin 
(Steaua) 580 p ; senioare 40 d 
— Dumitra Matei (Dinamo) 380 
p ; juniori I — D.Stoian (Olim
pia) 374 p ; juniori II — M. Dl- 
nescu (Dinamo) 372 p ; junioare 
I — Anișoara Dumitru (Dinamo) 
376 p ; junioare II — Gabriela

DIVIZIA „B
In etapa a V-a a Diviziei „B“, 

de tineret, s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : FEMININ. Se
ria I : C.S.Ș. Suceava — Spar- 
tac Buc, 3—2, Voința Buc. — 
Braiconf Brăila 3—0, Prahova 
I.P.G. Ploiești — I.T. Buc. 3—1, 
Penicilina II Iași — Ceahlăul 
Piatra Neamț 3—1. Seria a Il-a : 
Confecția Buc. — Chimia Rm. 
VUcea 3—1, Univ. Timișoara — 
Calculatorul Buc. 3—0, Albatros 
Constanța — Chimia Tr. Măgu
rele 3—0, Dacia Pitești — A.S.S.U. 
Craiova 3—2. Seria a HI-a : 
G.LG.C.L. Brașov — C.S.M. Li
bertatea Sibiu 3—1, Corvinul Da
cia Deva — C.S Zalău 3—1, Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Textila 
Clsnădje 3—0, Olimpia Oradea — 
Constructorul Arad 3—1. MAS
CULIN. Seria I : C.S.M. Suceava 
— Electra Buc. 3—0, Constructo-

STEAUA
Aseară, în sala Floreasca, s-a 

desfășurat derbyul turului din 
seria a Il-a a campionatului mas
culin al Diviziei ,,A“ de volei, 
dintre Steaua și Explorări Bala 
Mare. După un joc sărac în 
faze combinative, de fantezie șl 
lipsit de viteză, bazat mai mult 
pe atacuri în forță din pase înal
te, bucureștenii au cîștigat cu 
3—1 (13, 9, —10, 14). Dar băimă- 
renii au jucat ceva mai b^ne în 
partea a doua a partidei și nu
mai pripeala sextetului lor în fi
nalul setului patru (în care a

EXPLORĂRI BAIA MARE 3-1 LA VOLEI

Â FOST „CUPA ROMÂNIEI" - EDIȚIA
0 RAMPĂ DE LANSARE PENTRU TINERII

de

Să 
acest 
plan-

reper 
scri-

In tradiționalele întreceri 
scrimă dotate cu „Cupa Româ
niei", și care încheie sezonul 
competițional intern dedicat se
niorilor, la ediția 1980 — la 
care doar floreta a prilejuit o 
trecere în revistă globală, la 
spadă și sabie principalii can
didați la dobindirea trofeului 
aflîndu-se în competiții peste 
hotare — firesc, tonul trebuiau 
să-l dea tinerii trăgători- 
vedem, deci. în ce măsură 
lucru s-a și petrecut pe 
șeie sălii Floreasca II.

Pentru început, un 
statistic : din cei 32 de 
meri calificați în faza finală, la 
cele patru arme, numai 14 au 
fost reprezentanții „noului val". 
Iar dintre aceștia, unul singur 
(sabrerul Florin Pâunescu) a 
reușit să dobîndească prestigio
sul trofeu, doi disputîndu-și fi; 
nala (floretistul Zsolt Husti și 
spadasinul Rudolf Szabo), iar 4 
dintre ei luptindu-se pentru 
poziția a treia a podiumului 
(floretista Rozalia Oros, flore- 
tiștii Sorin Roca și Ovidiu Go- 
goașc și sabrerul Alex. Chicu- 
liță). Ce rezultă din acest suc
cint tablou ? Că în lipsa unor 
virtuali candidați Ia primele 
locuri, componenți ai Ioturilor 
reprezentative, speranțele scri
mei noastre nu și-au susținut 
cu brio candidatura pentru po
ziții fruntașe la această ultimă 
competiție oficială a seniorilor. 
Lucru vădit în special în pro
bele de floretă feminin și spa
dă. La prima dintre aceste pro- 
be« chiar dacă nu ne așteptam 
că tinerele floretiste să tran
șeze net disputa cu mai expe
rimentatele lor adversare (Mar
cela Moldovan. Magdalena Che- 
zan, Viorica țurcan, Ecaterina 
Stahl) anticipam totuși, o cla
sare mai grupată spre vîrful 
piramidei, și oricum una din
tre ele pe o treaptă a podiu
mului. Evident, este doar un 
„instantaneu", filmul urmînd a 
se derula în continuare și în 
care sperăm ca tinerele flore
tiste să devină protagoniste. 
Prilejul ? Marile competiții 
ale anului 1931. In același 
timp, trebuie să remarcăm fi
nalul ascendent de sezon ăl

tă evoluție a scorului, a oferlt-o 
meciul dintre ASE București și 
Progresul Miercurea Ciuc, cîști- 
gat pînă la urmă de bucureșteni : 
6—4 (3—0, 2—3, 1—1). In fine,
Tîrnava Odorhei a dispus de 
CSM Metalul Rădăuți cu 6—5 
(1—0, 1—3, .4—2). Meci agitat, _ In 
care jucătorul 
dăuți a comis 
lovindu-1 pe 
M. Presneanu.

George

Sfichl de la Ră- 
un gest huliganic, 
arbitrul tntilnirii,

DAMIAN, coresp.

faza I a

v r.

Crișan (Olimpia) 337 p. Pistol se
nioare 40 d — Ana Ciobanu (Di
namo) 387 p ; junioare 1 - 
ria Macovei (Dinamo) 378 
junioare II — Nicoleta 
(Dinamo) 332 ; juniori 
Dragomirescu (Steaua) 
juniori II — D. Petre 
351 p.

De menționat că în ...... 
competiției au mai obținut recor
duri naționale echipele Steaua 
(2271 p la pușcă 60 d seniori — 

2270 p) și Dinamo (2278 p 
la pistol 60 d — v.r. 2271 p și 
1137 p la pistol 40 d senioare — 
v.r. 1131). (Cornel POPOVICI — 
coresp.).

Ma- 
P ;

Neacșu
I — M.
375 p ;
(I.E.F.S.)

TINERET DE VOLEI
rul Brăila — Politehnica Iași 
3—0, Steaua II Buc. — Reionul 
Săvinești 1—3, PECO Ploiești — 
Vulcan Buc. 3—0. Seria a H-a : 
Calculatorul n Buc. — SARO 
Tlrgoviște 3—2, Progresul Buc. 
— X.C.I.M. Brașov 1—3, I.O.R 
Buc. — Metalul Hunedoara 3—1, 
Electroputere Craiova — Petrolul 
Ploiești 1—3. Scria a III-a : Mo
torul Baia Mare — Constructo
rul Arad 3—0, Voința Victoria 
Zalău — C.S.U. Oradea 0—3, E- 
lectromureș Tg. Mureș — Oțelul 
Oraș Dr. Petru Groza 3—0, Vo
ința Alba Iulia — Univ. Cluj- 
Napoca 1—3. (Relatări de la co
respondenții : N. Mateescu, I. 
Fețeanu, I. Mîndrescu, S. Nace, 
C. Gruia, C. Cretu, I. Jura, A. 
Szabo, P. LSrincz. D. Diaconeșcu, 
O. Bălteanu, I. Filipescu, V. *Să- 
săranu, C. Albu, Tr. Enache).

condus cu 14—11) a facilitat vic
toria stellștilor, care scăzuseră vi
zibil, Îndeosebi după ce Pop, cel 
mai bun jucător al lor, 
accidentat. Au jucat 
STEAUA f Geană, Macavei, 
fu, Spinu, Mina, Pop 
fost folosiți : Terbea, 
Săniuță), EXPLORĂRI : 
Ignișca, Paraschivescu, ____ .
Strauff, Arbuzov (au mai jucat : 
Mihalea, Mîțu, Covaciu, Corcheș, 
Ghic). Arbitraj corect, dar prea 
larg, V. Arhire (Brașov) șl R. 
Farmuș (București).

s-a 
echipele 

1, Chl- 
(au ma" 
Ionescu, 

Bălaș, 
Statcu.

la Balcaniadă și, e- 
mai bună la „Cupa 
unde forța con- 
fost mai mare !) 
ambiția eu care

Marcelei Moldovan (mai sigură 
pe ea decît 
vident, cea 
României", 
cursului a 
precum și
Magdalena Chczan încearcă să 
revină pe primul plan a] lotu
lui reprezentativ.

în ceea ce privește spada, 
victoria reputatului Anton Pon- 
gracz (pilduitoare pasiunea sa 
dezinteresată pentru scrimă), 
neîndoielnică in ziua de con
curs. a ridicat însă problema 
pregătirii asidue, permanente, a 
celor chemați să înlocuiască a- 
cum „vechea gardă", al cărui 
principal reprezentant mai este 
scrimerul din Tg. Mureș. Pen
tru că Rudolf Szabo, care în tot 
concursul s-a chinuit, calificîn- 
du-sc cu dificultate în tururile 
preliminarii, să nu-și poată 
susține șansa din finală pină Ia 
capăt, pur și simplu clacind- 
Este greu dc motivat o aseme
nea „performanță" la un tînăr 
sportiv de 20 de ani, 
mai mult cu cit el 
dotat fizic și se și 
ția selecționerilor, 
rle alarmă pentru 
îndrumă pregătirea 
lalti tineri spadasini 
uităm că un alt reprezentant al

noului val, 
el accidenta 
lorică.

Acest hac 
valabil peni 
arme intruc 
văzut la pri 
pe planșele 
de desfășur 
din marile 
ționalc solit 
pregătirea 
O altă dov: 
constituie .. 
mele asalti 
Oancca și . 
epuizanta 
cei doi trag

Tineretul, 
zile un noi 
pe scena a 
zon; cu < 
național dei 
rii de vîrst 
(4—7 decern 
dorim totoc 
in pregăti 
competition: 
debutul unt 
clu în care 
meri sînt c' 
decisiv Ia 
românești p 
ționale.

cu atit 
excelent 
în aten- 

semnal 
care ii 

și celor- 
- să nu

este 
află

Un 
cei 

(Iui

CURlND, INCÂ 0 NESTE
IN SALBA BAZELOR SPORTIVE

TUȘNAD BAI — una dintre 
cele mai frumoase stațiuni de 
odihnă din țara noastră, — 
va deveni, nu peste multă vre
me, și o importantă stațiune a 
sporturilor de iarnă. Despre 
studiile și pregătirile care se 
fac în acest scop am primit in
formații de la tovarășul Nicolae 
Savuli. adjunct al șefului Ofi
ciului județean dc turism Har
ghita.

— Cuibărit în sinul munților 
vulcanici, Tușnadul are două 
lacuri — Ciucaș și Sfinta Ana 
— care pot fi folosite pentru 
patinaj- Ce se prevede. în acest 
sens, tovarășe Savuli ?

— în această vară. Iacul Ciu
caș, așezat la poalele muntelui 
pe care se află Tușnadul, a 
fost amenajat pentru a deveni 
un foarte bun patinoar natural. 
Dealtfel, aici se vor desfășura 
campionatele naționale de co
pii la patinaj viteză, în acest 
sezon. Primul ger, dc la înce
putul lunii noiembrie, a și în
cremenit apele lacului, asa că 
localnicii si c<4 care se află la 
odihnă pot să patineze.

— Ce se nrevede pentru ce
lălalt Iac, Sf. Ana ?

— Pentru a se ajunge Ia a- 
cest lac, așezat intr-o căldare 
vulcanică, se va instala o tele- 
cabină și se va moderniza dru
mul de acces. Lacul Sf. Ana va 
oferi o pistă de viteză excelen
tă. Mineralizația apei este de

și femei) situat 
Prescure nr. 26 A, 
(lingă restaurantul 
ta), telefon 41.14.63, 
lalt, de culturism, 
Iancului nr. 126 A, 
telefon 35.40.40. La

0,02 g. ca 
piste de gl 
Alma Ata. 
lacului Sf. 
iar adincim 
,.țtc 7 m- 
avea circa 
care se afl 
(ii nu num 
și pentru 
lacului se 
pentru sch 
durează pi 
iunie. Nu 
Tușnadul v 
stafiune a 
ușor acces 
excelente 
și schiorii 
va adăuga 
salba de t 
(ului nostr

A k
PEN

Șl CULTURISM
In dorința de a veni în tn- 

timpinarea numeroaselor so
licitări, clubul sportiv Olim- 
pia-București a deschis două 
centre: unul de gimnastică 
de întreținere (pentru bărbați . ,. ji( gtr.

sector 4 
Budapes- 
iar celă- 
pe șos. 
sector 2, 
dispoziția 

celor care doresc să frecven
teze aceste centre se află per
sonal de specialitate, apara
tură modernă și asistență 
medicală.

i-a LI 
din Tir 
900 de 
care se 
meserii 
Acești t 
tenl ai 
clntă, < 
informa 
cialitate 
mari și 
mulfi d 
lentati : 
afirmar, 
cu cir 
în difer 
tiții.

Toate 
lor dac 
iernii r 
in desf,' 
cație fi: 
corespu 
dactice 
nevoiți 
sau e 
școlii. 1 
• clădi 
Încăperi 
club a 
din Ior'_. 
oierilor 
ceului

Bine ați venit în stațiune
Așezată în inima unui ținut deluros, în 

patică, pe malul stîng al Ialomiței (la aJti 
stațiunea Pucioasa, se află la 20 km de ' 
de Sinaia.

Cunoscută cu mai bine de 150 de ani în 
remarcă prin bogăția apelor sale minerale 
tatc, clorurate, sodice, calcice, radioactive, 
atiția factori naturali de cură și tratament

Stațiunea funcționează tot cursul anului, 
time de cazare șl tratament celor suferin 
nice ale aparatului locomotor și reumati 
sistemului nervos și vascular periferic.

Pucioasa se înscrie în rîndul frumoasclo 
țene și este căutată, totodată, pentru petr 
și concedii plăcute. Cinematograful, casa d 
de sport, lacul de acumulare, parcul și 
durite sînt locuri atrăgătoare unde turiștii 
tindere și reconfortare.

Iubitorilor de drumeție, Pucioasa Ie oferi 
zitarea ~ unor obiective interesante cum ar 
cana-Băi, Vulcana Pândele, Fieni, Pietroșiț 
Bucegi (cabana Cheile Zănoagei, Scropoa.1 
sau Peștera).

Pentru obținerea de locuri Ia odihnă ș 
pentru informații suplimentare vă puteți : 
țiilor și filialelor Oficiilor județene dc tt 
cele ale I.T.H.R. București.
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Duminici sportive se orga
nizează în multe școli, dar 
parcă toate sînt la fel. între
cerile cuprind -r- invariabil — 
același cros în care evoluează 
numai elevii claselor mici, 
același meci de volei feminin, 
handbal (tot feminin), lci-colo 
cîte un joc ' ’ ‘
cînd timpul permite, 
Activitatea sportivă, în gene
ral, se desfășoară după un 
anumit tipic : ora de educație 
fizică, antrenament cu echipa 
aflată în competiție, pregăti
rea formației de 
etc, etc...

Liceul industrial 
Capitală are cite 
toate acestea, dar 
tă TINEREJE. Are, 
cuvinte, exuberanța

de baschet, iar 
fotbal.
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are personalitate. Ca majori
tatea unităților școlare, are șl 
volei feminin, dar și o secție 
de yachting, cu ambarcații tip 
„Optimist" construite în ate
lierele proprii, în cadru) pla
nului de producție (beneficiar 
— A.S. Proiect București, pe 
lîngă care ființează respectiva 
secție). Are, desigur, și între
ceri de cros în fiecare dumi
nică, dar și atelier de pictură 
cu temă sportivă. în care ele
vii — invitînd în școală pe 
campionii noștri olimpici — 
lucrează la portretele perfor
merilor. Are și baschet, dar și 
echipă de rugby pregătită de 
specialiști, de cunoscuții — 
trenori Mariana Lucescu 
Alexandru Carnabel. Are, 
multe alte școli, handbal, 
si secție de canotaj cu . 
de promoție ca Maria Tănase 
și Rodica Grădinaru, campi
oane mondiale la junioare. Are 
tenis de masă, dar și karting 
cu „bolizi" de diferite for
mule.

Are, vrem să spunem, ini
țiativă, tinerețe în ceea ce face, 
are campioni ai „Daciadei" la 
cros (ultimul dintre ei, elevul 
Nicolac Bogdan, cîștigătorul 
finalei „Crosului' Tineretului"^ 
cat. 14—15 ani), are echipe de 
pitici, dar și de old-boys, al
cătuite din cadre didactice.

Căpitanul „echipei" este ing. 
Vasile Măciucă, directorul a- 
cestui liceu cu profil de con
strucții. Coechipieri : profeso
rii de educație fizică Ion Tu
dor; Xenia Brînzei, Ana Po
pescu. Apoi, Eugen Pau 
dagog șef), numeroși 
profesori și maiștri. Un 
tînăr, prin permanenta 
rețe a colectivului său.

Vasile TOFAN
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note 
fizică

ani a devenit depozit și ex
poziție pentru produsele coo
perativei Tehnolemn. „Această 
unitate — ne-a explicat tov. 
Gheorghe Ignat, directorul 
adjunct al Liceului industrial 
— și-a construit un nou se
diu, iar din februarie 
școala 
decizia 
dețean,
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OPT PARTIDE ATRACTIVE

Sf. Gheorghe :
O. Ștreng (Oradeo)

STICLA ARIEȘUL - SPORTUL STUD.
■ I. Nister (Sf. Gheorghe) și Z. Cszavar (Odorhel)

GLORIA BISTRIȚA UNVERSITATEA CV.Sibiu
V. Topen - M. Adctn (cmbil din Cluj-Napoca) șl I. Biră (Agnita)

Ploiești :
R, Petrescu (Bv.)

S.C. BACĂU - C.F.R. CRAIOVA
Fl. Popescu (Ploiești) și I. Vasiloiu (Cîmpina)

București : STEAUA - „U" CJ.-NAPOCA
Gh. Ispas - El. Blacîoti 5Î C. Ghilâ (toți din Constanța) 

Stadionul Republicii. Meci televizat.

Rm. Vilcea : F.C. OLT
C. Teodore,cu — S. Necșulescu ți

- F.C. ARGEȘ
I. Tânase (toți din Tîrgoviște)

„POLI" TIM.Drobeta Tr. Severin CORVINUL
S. Drâgulici — I. Zaharia ți I. Ciocan (toți din Drobeta Tr. Sev.)

Brașov : F.C. CONSTANȚA - UNIREA ORADEA
M. Ivâncescu - H. Nicolau (ambii cțin Brașov) și C. Urs (FSgâraș)

Cîmpulung Muscel : F.C.M. BRAȘOV
C. Jurja — A. Jurja șt D.

- CHIMIA RM. V.
Petrescu (toți din București)

(Urmare din pag. 1)

Drobeta Tr- Severin, Sibiu și 
București, se vor disputa me
ciuri ale marilor ambiții, cu în
vingători greu previzibili, în 
timp ce. în celelalte patru 
partide, favorite sînt F. C.

ȘTIRI
a ȘEDINȚA DE ANALIZA A 

CAMPIONATULUI. Luni, 8 de
cembrie, va avea loc ședința de 
analiză a turului campionatului 
Diviziei A. Participă conducătorii 
secțiilor divizionare A, antreno
rii principali și secunzi al echi
pelor divizionare A, antrenorii 
formațiilor de speranțe, medicii 
echipelor divizionare A. Locul 
de desfășurare a consfătuirii : 
Sala complexului hotelier „Parc". 
Din ordinea de zi a consfătuirii 
spicuim : prezentarea unor ra
poarte de analiză de către clu
burile Universitatea Craiova, 
„Poli" Timișoara, Steaua, F.C. Ar
geș, Dinamo, Corvinul, F.C.M. 
Brașov și F.C. Baia Mare ; pro
bleme medicale legate de fotba
lul de performanță ; fjlm didac
tic privind instruirea jucătorilor 
de performanță ; discuții privi
toare la aspectele tehnico-tactîce; 
sarcinile cluburilor divizionare 
toare la analiza campionatului și 
materialele studiate : concluzii re
feritoare la analiza Campionatu
lui și materialele studiate; con
cluzii referitoare la aspectele teh- 
nico-tactice ; sarcinile cluburilor 
divizionare „A“ in anul 1981.

Constanța, S. C- Bacău și Spor
tul studențesc, aceasta din urmă 
căutînd o reabilitare in extre
mis, după neașteptatul eșec din 
campionat. Din „distribuțiile" 
ce vor fi prezentate de antre
nori lipsesc însă șase jucători 
de bază, ca urmare a cartona
șelor acumulate : G. Stan (Chi
mia), Bența (F. C. M- Brașov), 
Irîmescu (Univ. Craiova) A. 
Ionescu (Steaua), Andone (Cor
vinul) și Constantinescu (Spor
tul studențesc). Alți doi titulari 
(P. Petre și Mincu — F. C. 
Olt) indisponibili vor absenta 
și ei.

Reamintim, de asemenea, că 
(meciurile disputindu-se pe 
terenuri neutre) în caz de ega
litate, după 90 de minute, se 
vor juca prelungirile regula
mentare ; iar dacă și după 120 
minute egalitatea se va menți
ne, atunci se va recurge — 
pentru departajare — la execu
tarea loviturilor de la 11 m. 
Toate partidele vor începe la 
ora 13.

„ZIGZAGURILE" VAMANU

„Carte de vizită": Vasile 
Vamanu, născut la 24 a- 
prilie 1958, în comuna Gi- 
rov (Neamț). Legitimat la: 
Ceahlăul P. Neamț (1972), 
Știința Bacău (1973), Liceul 
de fotbal Bacău (1974), 
S.C. Bacău (1976) — unde 
joacă și acum. Fost com
ponent al echipelor națio
nale de juniori și tineret.
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________ a.c. 
noastră a devenit, prin 
Consiliului popular ju- 
proprietara clădirii de 

vizavi, care ne este 
extrem de necesară 
nu numai pentru 
găzduirea orelor de 
educație fizică, ci șl 
pentru alte acti- 

Tovarășii din conduce- 
Tehnolemn

vități.
rea cooperativei ____
ne-au promis ferm că vor e- 
libera sala pînă la data de 
15 octombrie. Dar, după cum 
vedeți, încă n-au mișcat nici 
un deget"...

Primul termen a trecut : 
urmează, probabil, un al doi
lea, să sperăm — ultimul. Nu 
de alta, dar iama bate la ușă 
și elevilor trebuie să 11 se 
dea cale liberă în sala mult 
dorită.

Traian IOANIȚESCU
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• CONSFĂTUIREA ANTRENO
RILOR FEDERALI DIN TARI 
SOCIALISTE. în zilele de marți 
9 și miercuri 10 decembrie va 
avea loc In Capitală, în organi
zarea F.R.F,, conslătuirea antre
norilor federali din țări socia
liste. Vor lua parte antrenori din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslova
că, R. D. Germană, R. P. Polonă, 
R P. Ungară, U.R.S.S. șl din 
țara noastră, care vor prezenta, 
în cadrul consfătuirii, o serie de 
referate, urmate de discuții.

IN 
C* 

ETAPA A X-A,
In seria

• MÎINE, 
DIVIZIEI

CAMPIONATUL 
SE DISPUTA 
restanță din 26 

a V-a seoctombrie.
joacă etapa a Xl-a, care progra
mează în Capitală 
jocuri : Automatica 
tal, Electronica — ______ ____
Voința — Viitorul Chirnogi, Aba
torul — Cetatea Tr. Măgurele și 
Luceafărul — I.C.S.I.M. Toate 
jocurile încep la ora 14.

următoarele
— Tehnome- 

Flacăra roșie,

de 
sus- 
An- 
atac

• SUSPENDĂRI. Comisia 
disciplină a F.R.F. a hotărlt 
pendarea pe e etapă a Iul 
done (Corvinul), pentru 
violent, șl pe patru etape a lui
Constantinescu (Sportul stud.), 
pentru injurii aduse arbitrului. 
Totodată, lui Eugen Banclu, vice
președintele clubului Sportul stu
dențesc, i s-a ridicat dreptul de 
a mai reprezenta echipa timp de 
patru etape.

INVITAȚIE LA BORSEC
Așezare pitorească în inima munților, la o altitudine de 900 m, 

stațiunea permanentă de odihnă și cură balneară Borsec este 
situată într-o depresiune din Carpații Orientali, înconjurată de 
munții Giurgeu, Ceahlău, Bistrița și Călim ani.

Cel veniți pentru petrecerea concediului de odihnă sau pen
tru cură balneară pot fi cazați în vile după confortul dorit.

Depărtarea de zgomotul citadin, aerul pur, puternic ozonat, 
apele mjnerale dătătoare de sănătate, instalațiile moderne de 
tratament fac ca de la an la an, această stațiune să fje tot 
mai solicitată de turiști.

Aici pot fi tratate cu bune rezultate afecțiuni ale aparatului 
cardiovascular, endocrine, ale tubului digestiv, hepatobiliare. 
Pentru cei ce suferă de nevroză astenică, insomnii, stațiunea 
Borsec este ideală. Atît pentru cei veniți ia odihnă, cît și pen
tru curanți, gazdele din stațiune oferă un bogat program de 
divertisment ; drumeții în imediata apropiere la Peștera de 
gheață, Cariera de travertin, Grota urșilor. Stânca bufniței, 
culmile Făget și Făgețel. Totodată, biroul de turism din sta
țiune organizează excursii la Tușnad, Lacul Sfînta Ana, Cheile 
Bicazului, Sovata, Toplița.

Căi de acces ; cale ferată — gara Toplița, in continuare au
tobuz, D.N. 15.

Oricînd puteți obține bilete și informații suplimentare la 
agențiile și filialele Oficiilor județene de turism, precum și Ia 
cele ale I.T.H.R. București. PUBLITURISM

Nu unul, nu doi-trei 
nori — recunoscuți 
perspicacitatea lor, 
„simțul** 1 
de talente 
tehnicienii 
chipele de 
lui, apoi 
țării și - 
logic ____
neret, spuneau : „Da, ăsta 
este viitorul mijlocaș al na
ționalei. Iată-I pe succesorul 
lui Dumitru...". Și, cînd să 
se .producă marele pas, ia-1 
de unde nu-i pe Vasile Va
manu ! Intrase, asemenea 
multor altor băieți de talent, 
în griul mediocrității. Mai 
sclipea în cite un joc, dar 
linia generală a randamentu
lui său coborîse îngrijorător 
De ce ?

Ne-am interesat de multe 
ori, cînd poposeam la Bacău,

despre el, am vorbii cu pro
fesorii lui de la Liceul din 
oraș care a dat actuala pro
moție de ..premianți fotba
liști", cum ne place s-o nu
mim. I-am întrebat pe condu
cătorii clubului băcăuan. 
„Diagnosticul" era cam acce- 
lași : crezînd că realizase to
tul, că nu mai avea nimic d« 
învățat, Vacile al nostru se 
pusese pe tinjală : din tânărul 
harnic și ambițios de la an
trenamente, devenise „înche- 
ietor de pluton". în timpul 
meciurilor, din jucătorul care 
nu admitea să piardă un duel 
pentru balon, apărea cu o 
blazare de international la 
sfîrșit de carieră.

Dar, spre norocul lor (spu
nem „lor", pentru că Vamanu 
n-a reprezentat singurul caz 
de cădere în anonimat), hal
ful de mare talent și posibili
tăți și ceilalți jucători ai pro
moției lor au găsit în jur 
multă înțelegere, sprijin, aju
tor. Vamanu a fost printre 
cel care a înțeles că ..zigza
guri" ca acelea în care se 
complăcea nu puteau să-l 
ducă decît la rău. Și, iată, 
în aceste luni l-am regăsit pe 
adevăratul Vamanu. Notele au 
crescut simțitor, aplauzele șî 
aprecierile îi însoțesc din nou 
evoluțiile în meciuri. La „as
censiunea de toamnă" a S.C. 
Bacăului, Vamanu are o con
tribuție notabilă, subliniată do 
antrenorii lui. probată de is
prăvile din ult’m^lp partide. 
La cea de dumin’^ă. și-a în
cheiat aparițiile d’n acest an 
pe stadionul băcăuan PRTN 
TREI GOLURI MARCATE, 
demonst.rînd atît de bine cu
noscutele sale caVtăt.i de rea
lizator din linia a doua. Ne-am 
reîntîlnit cu Vamanu — ma
rea speranță. El no.ate reface 
întârzierea din ascensiunea sa. 
Poate recupera timnul pier
dut. Cum ? O știe foarte bine 
el însuși 1

Eftimie IONESCU

V

vestâr/»...
• In minutul 45 al 

partidei de la Bacău, la 
centrarea lui Șoiman, 
portarul argeșean Ari- 
ciu, care sărise spre a 
prinde balonul, a fost 
jenat, în aer, în ca
reul r s‘ 
sa. El 
care a 
nu si 
Căzut 
ciu a ___ __
de jucătorii care urmă
reau mingea. Transpor
tat la spital, s-a con
statat că portarul pi- 
teștean are o lovitură 
în abdomen. • Șoiman 
a arătat, meci de meci, 
o creștere de randa
ment cu totul remar
cabilă. După mulți an
trenori, el este astăzi 
cel mal rapid atacant 
al nostru și dispune de 
„frîne" de calitatea ce
lor ale lui Crișan. Du
pă ultimul joc de cam
pionat al sezonului, 
înaintașul băcăuan a a- 
vut bucuria să afle că 
este inclus în lotul de 
tineret. Era momentul!
• în pauza meciului 
de la Cluj-Napoca, Ti
tus Lucaciu, fost ani în 
șir conducător al clu
bului clujean, ne măr
turisea cu destulă tr’s- 
tețe : „Nu înțeleg 
ce astăzi jucăm în 
couri roșii, cînd 
bine de jumătate 
veac ne-am luptat 
apărăm culorile tradiți
onale ale Iui „U“ : alb- 
negru Chiar, de ce ?
• Săptămînă trecută 
M. Ionescu, mijlocașul 
Progresului-Vulcan, a 
fost criticat de ziarul 
nostru pentru jocul său 
dur. Ne bucură că a 
înțeles ceea ce trebuia 
înțeles si duminică 8 
reușit un joc bun, a- 
preciat și de... toți ad
versarii, care se între-

mic, în acțiunea 
a scăpat balonul 
ajuns la Vama- 

acesta a înscris, 
la pămînt, Ari- 
fost accidentat

de 
trl- 
mai

de 
Să

bau cum de nu a jucat 
pină acum M. Ionescu 
In Divizia „A". O 
Ne-am intitulat croni
ca meciului de Ia Bra
șov „Pe muchie de cu
țit", un... cuțit ascuțit 
ca un brici de arbitrul 
Ioan Pop care, prin 
maniera de a conduce 
întilnirea, a creat o 
stare de tensiune la 
cote foarte ridicate, a- 
tît în teren ca și în 
tribune. Nu știm ce 
s-a întîmplat cu el, n-a 
fost in formă, sau... 
n-a vrut să fie 1 •
Cel mal bun jucător 
de pe teren în meciul 
F.C.M. Brașov — F.C. 
Olt a fost Papuc, fun
dașul dreapta al echi
pei brașovene. Făcînd 
numeroase incursiuni 
ofensive (încheiate cu 
șuturi periculoase la 
poartă) sau centrări, el 
a contribuit substanți
al la deschiderea sco
rului. De unde atitea 
resurse la cei aproape 
33 de ani ai săi 7 Ex
plicația ne-a dat-o an
trenorul Nicolae Proca: 
„Papuc se pregătește 
exemplar, duce o viață 
sportivă fără reproș, In 
plus, să nu uităm că 
el are o capacitate to
racică care îi permite 
să alerge cit '
două meciuri, 
tinerețe a fost un ex
celent schior de fond". 
• In ajunul meciului 
de Ia Iași, Cioacă a 
primit o veste care l-a 
făcut să sară în sus de 
bucurie : soția l-a adus 
pe lume al doilea co
pil, de data aceasta un 
băiat. In timp ce feli
citările curgeau din 
toate părțile (la care 
le adăugăm și pe ale 
noastre) cineva a spus 
cu glas tare : „Să mai 
zică cineva că Cioacă

pentru 
căci In

nu se gîndește și Ia 
schimbul de mîine..." 
<8* în drum spre cabi
ne, după meciul cu 
Corvinul, antrenorul 
Leonid Antohi l-a fe
licitat călduros pe por
tarul Naște, care — 
printre altele — apărase 
penaltyul executat de 
Dumitriu IV. „Să te 
tină și în retur forma 
aceasta (rețineți, și la 
Constanța Naște a fost 
la mare înălțime) — 
i-a spus antrenorul — 
pentru că avem nevoie 
de cîteva puncte din 
deplasare..." Se zice că 
Bucu, portarul de re
zervă, ar fi văzut șî 
auzit totul. Pauza-i 
lungă, așteptăm replica 
lui. • Ce liniștit, so
bru și exact a jucat 
Anton o bună parte 
din partida de la Iași. 
Deodată însă, așa, din

tul studențesc. După 
meci, pe culoar, cu 
capul rezemat de pere
te, • O. Ionescu spunea : 
„Am retrogradat". Chiar 
așa 7 Mai e un retur 
Ar trebui scoase la 
Iveală CAUZELE care 
au dus la o asemenea 
situație. Una dintre 
ele, lipsa unor supor
teri apropiați. Și la Di
vizia „C“ vin mal mulți 
spectatori • Chimia a 
fost Însoțită la Bucu
rești de cîțiva supor
teri. Unii dintre el, în
să, au vrut, probabil, 
să ne demonstreze că 
pe meleagurile vîlcene 
a fost o recoltă bună 
de... prune. Starea lor 
de „imponderabilitate" 
a fost însoțită și de un 
vocabular străin stadi
oanelor ! • Cum vine 
treaba asta 7 C. Cernă- 
ianu antrenează Sportul

senin, l-au cuprins ner
vii, el avînd o ieșire 
nesportivă față de Lu- 
cescu și, pe drept, ar
bitrul Romeo Stîncan 
î-a arătat cartonașul 
galben. Șl uite așa, a- 
vîndu-1 pe al doilea 
consecutiv, Anton nu
va face deplasarea în 
retur la Baia Mare. • 
Chimia a înscris pe
foaie un portar de re
zervă (Roșea — prezent 
șl la meciul „speranțe
lor", disputat pe sta
dionul de la Regie, de 
unda a venit 
gata) și doi 
de cîmp : 1
Georgescu. 1 
bllitățile l-au

echipat 
jucători 

Cilean si 
Indisponî- 

____ .__ _____ i subțiat 
lotul. Cheran șl Cara- 
bageac au privit me
ciul din tribună. Șl, 
totuși, Chimia a în
vins. Atu-ul ei : exce
lenta disciplină de joc 
• Dezamăgire, deznă
dejde în rîndurlle ju
cătorilor de la Spor-

studențesc, dar este 
angajatul federației? • 
Bolba, fostul jucător 
al Olimpiei Satu Mare, 
a revenit duminică în 
Divizia „A", redebutînd, 
în primul eșalon, cu 
formația Steaua, în me
ciul cu F.C.M. Galați. 
A fost o revenire de 
bun augur. Și pentru 
Steaua, care a cîștigat 
la scor, și pentru Bol
ba care a „semnat" un 
frumos gol • Jucăto
rul cu nr. 5 din echi
pa Steaua, Minea, a lă
sat o bună impresie în 
meciul de duminică. 
Provenit din pepiniera 
clubului militar, Minea 
are multe din calitățile 
necesare 
fotbalist. _ _ 
ști, prin muncă șl se
riozitate, să și le pună 
în valoare pentru a a- 
tinge, ceea ce se aș
teaptă de la el : mă
iestria sportivă.

unui adevărat 
Numai de-ar

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PRONOSTICURI...

în intenția de a oferi partici- 
panților la concursul Pronosport 
din această săptămînă o sursă 
suplimentară de inspirație, re
dăm pronosticurile lui Gioni Di- 
mitriu, cunoscut interpret de 
muzică ușoară și fost sportiv de 
performanță (în echipa de ho
chei pe gheață a clubului Stea
ua).

I. Met. Plopeni — C.S. Tgv. 2
II. Sirena Buc. — Gaz met. 1

III. C.I.L. Sig. — F.C. Bihor 1, X
IV. Aurul Brad — F.C.M. Reș. 1 
V. U.M.T. — Olimpia S.M. 1, X— - - - ■ x

X, 2 
X

Pescara — Atalanta 
Pisa — Catania 
Sampdoria — Genoa 

Milan 
Spăl

IX.x.
XI.

XII. Taranto 
XIII. Varese

1, X
1

I, x, 2
X
X

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

NOIEMBRIE

Categoria 1
7,25 variante a

Categoria 2
192,75 variante

DIN 30
1980

rezultate)(13
29.886 lei ;

(12 rezultate) : 
a 1.349 lei ;

VI. Bari — 
VII. Monza • 

VIII. Palermo

Foggia
- Lazio
— Lanerossi

(11 rezultate) :Categoria 3
2.183,50 variante a 179 lei.

La casele obișnuite s-au 
pus în vînzare începînd de 
astăzi biletele de intrare la 
următoarele manifestații spor
tive : meciul de fotbal Steaua 
— „U" Cluj-Napoca, care se 
dispută astăzi de la ©ra 13 
pe Stadionul Republicii, in 
cadrul Cupei României ; me
ciul de box Steaua — Selec
ționata Armatei italiene, c#re 
are loc vineri 5 decembrie, 
de la ora 18, la Palatul 
Sporturilor șî Culturii, meciul 
de handbal din cadrul C.C.E. 
tot la Palatul sporturilor &i 
culturii, sîmbătă 6 decembrie, 
de la ora 17 dintre Steaua și 
Kolinska Ljubljana.



START IN CEA DE A ll-a EDIJIE A CAMMATUIUI 
BALCANIC DE HANDBAL (seniori)

9 Azi, la Loveci, meciul România — Bulgaria
Astăzi, în localitatea Loveci, 

din Bulgaria, se inaugurează 
cea de a doua ediție a Cam
pionatului balcanic de handbal 
(seniori). Spre deosebire de a- 
nul trecut, cind la întrecerea 
de la Varazdin (Iugoslavia) au 
participat trei reprezentative, a- 
cum, la start, se vor afla patru 
selecționate naționale : Bulga
ria, Iugoslavia, România și 
Turcia. Meciurile vor fi găzdui
te de Sala sporturilor din loca
litate.

Conform programului anun
țat de organizatori, selecționata 
României urmează să joace as
tăzi cu Bulgaria, joi cu Turcia 
și vineri cu Iugoslavia.

La prima ediție, disputată a- 
nul trecut în Iugoslavia (și cîș- 
tigată de reprezentativa țării 
gazdă). handbalul nostru a 
fost reprezentat de formația de 
tineret, clasată pe locul II, 
înaintea Bulgariei- Nici de a- 
ceastă dată F.R.H. nu poate 
prezenta la Campionatul balca
nic cea mai bună formație. 
Cauza se află în faptul că 
C.C.E. programează optimile de 
finală chiar în această săptă- 
mină și, firesc, jucătorii de la 
Steaua (Nicolae Munleanu, 
Radu Voina, Vasile Stingă, Du
mitru Marian. Cezar Drăgăniță 
ș.a.) ri-au putut efectua depla
sarea la Loveci.

Lotul care a plecat ieri di
mineață în Bulgaria este alcă
tuit din următorii sportivi : 
Claudiu lonescu și Alexandru 
Buligan — portari, Cornel Du

„TURNEUL CELOR 4" 
CONTINUĂ SĂ OFERE

CONSTANȚA, 2 (prin tele
fon). Contrar așteptărilor, sur
prinzător de puțini spectatori 
la cea de a doua reuniune din 
cadrul competiției pugilistice 
„Turneul celor 4", deși în Sala 
sporturilor din localitate a avut 
loc o gală foarte bună. A doua 
zi a întrecerilor a programat 
partide la categoriile semimuscă, 
cocoș, semiușoară, semimijlocie, 
mijlocie și grea. Gala a înce

Se reia Divizia „A“ de baschet (m)

AZI, „CAP Of AflȘ“: I.C.t.D.-C.S.U. BRAȘOV
Campionatul republican de 

baschet masculin se reia prin 
meciurile celui de al treilea 
tur, care vor avea loc, de as
tăzi pînă duminică, în sala Flo- 
reasca (grupa 1—6) și în Sala 
sporturilor din Iași (grupa 
7—12). Cel măi important joc 
se va disputa duminică, între 
singurele candidate cu șanse 
la titlu : Steaua și Dinamo. Din 
partidele de azi le subliniem 
pe cele dintre I.C.ED. și C.S.U. 
Brașov. Universitatea Timișoara 
și C.S.U. Sibiu.

SCHIMBĂRI SPECTACULOASE IN IERARHIA ECHIPELOR
(Urmare din pag. 1)

Borș, Tatiana Popescu, Gabrie
la Strugaru, Liliana Duțu și 
Esteta Tomescu. Performanța 
de pină acum este remarcabilă, 
dar pentru a fi menținută est» 
absolut necesară completarea 
lotului cu jucătoare mai cu 
seamă tinere. Un capitol apar
te se cuvine deținătoarei tit
lului, Politehnica C.S.Ș. 2. 
București, aflată pe locul 3 în 
urma înfringerilor suferite în 
fața echipelor „U“ Cluj-Napo- 
ca. Voința București și Voința 
Brașov, primele două insuccese 
fiind înregistrate la limită (în 
două dintre cele mai frumoase 
partide ale campionatului), cel 
cu Voința Brașov. în condițiile 
indisponibilității unor jucătoare 
de bază. Prin această prismă 
și. mai cu seamă, a valorilor 
care alcătuiesc team-ul Politeh
nicii. aoreciem că formația pre
gătită de antrenorul Gr. Cos- 
tcscu are deplina capacitate de 
a-și apăra titlul, mai ales dacă 
se va acorda și mai multă în
credere baschetbalistelor mai 
tinere, așa cum s-a făcut în 
meciul cu Voința Brașov, cind 
Carmen Tocată a avut o presta
ție remarcabilă, contribuind e

rau, Adrian Cosma, Mircea Gra- 
bovsehi, Ionel Ghconea, Iosif 
Boroș, Klaus Habcrpursch, Ale
xandru FSIker, George Dogi- 
rescu, Olimpiu Flangea, Mări
cel Voinea, Aihan Omcr, Necu- 
lai Vasilca și Gh. Dumitru- 
Antrenori : Nicolae Nedef și 
Lascăr Pană.

Firește, chiar puni nd în ba
lanță avantajul de care echipa 
Bulgariei se bucură în calitate 
de gazdă, derbyul întrecerii se 
anunță a fi meciul dintre re
prezentativele României și 
Iugoslaviei. Formația „plavi- 
lor“, cu echipă completă, are 
— desigur — prima șansă în 
calculele hirtiei. Sperăm 
însă că tinerii introduși în na
țională vor avea ambiția unei 
comportări superioare, care 
să-i impresioneze pe selecțio
neri astfel incit să-i-.. păstreze- 
înainte de plecare, antrenorul 
federal Nicolae Nedef ne-a de
clarat :

„Cel mai important lucru 
este acela că întrecerea se dis
pută. inaintind spre crearea 
tradiției. Anul acesta va fi 
prezentă și echipa Turciei, la a 
IlI-a ediție numărul partici
pantelor putîndu-se mări prin 
prezența Greciei. Competiția 
este folositoare tuturor și adu
ce pe podiumul de concurs 
mari vedete ale handbalului in
ternațional. Am convingerea că 
jucătorii noștri vor face totul 
pentru a-și onora selecționarea 
în reprezentativa României".

put spectaculos cu un meci deo
sebit de interesant în care Gh. 
Neagoe (Muscelul) ne-a oferit 
surpriza de a-1 învinge pe N. 
Crăciun (Metalul Buc.), unul 
dintre favoriții categoriei semi
muscă. în limitele aceleiași ca
tegorii V. Ciobanu (Ceahlăul) 
șî-a confirmat frumoasele sale 
cunoștințe tehnice întrecîndu-I, 
tot la puncte, pe Gh. Costache 
(Rapid). Și cele două-partide

Programul de azi : sala Flo- 
reasca, de la ora 15.30 : Steaua
— Farul (in tururile preceden
te : 100—65 și 102—60), I.C-E.D.
— C.S.U. Brașov (80—77 și BI
BI), Dinamo — Rapid (106—79 
și 101—68) ; ta Iași : „U“ Cluj- 
Napoca — „Poli" C.S.Ș. Unirea 
Iași (97—88 și 89—91), Dinamo 
Oradea — Urbis București 
(77—76 și 82—78), Universitatea 
Timișoara — C.S.U. Sibiu (74— 
69 și 68—80).

fectiv la buna comportare a e- 
chipei. Această recomandare 
este valabilă mai ales dacă ți
nem seama că pe baschetbalis
tele de la „Poli" le așteaptă, 
începînd de la 11 decembrie, 
dificilele întilniri din cadrul 
grupelor sferturilor de finală 
ale C.C.E. care vor solicita e- 
fortul tuturor jucătoarelor ; așa 
s-a petrecut în dramatica par
tidă de la Cracovia, cu Wlsla, 
cind calificarea a fost decisă 
de așa-zisele rezerve.

în sfîrșit. această retrospec
tivă nu poate omite impresio
nanta revenire a Crișului Ora
dea (mai apropiată de valoarea 
care i-a adus titlul, cu doi ani 
în urmă), buna evoluție a foar- 
tei tinere echipe Voința Brașov, 
fluctuațiile formației Progresul, 
neșansa Olimpiei București 
(„campioana" meciurilor pierdu
te la limită), eforturile Rapi
dului de a evita retrogradarea 
(în mod cert, conducerea clu
bului trebuie să facă mai mult 
pentru această secție, descom
pletată radical de la un sezon 
la altul) și ambiția iunioarelor 
de la ICEMENERG C.Ș B. 
București, aplaudate la fiecare 
apariție.

„MIȘCAREA OLIMPICĂ FACE PARTE INTEGRANTĂ
DIN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ* 1
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Un interviu al prețedintelui C.I.O., JUAN ANTONIO 
SAMARANCH, acordat ziarului „L’Equipe"

Teme de stringentă actuali
tate pentru mișcarea olimpică 
au fost evocate în cadrul unui 
interviu acordat de Juan Anto
nio Samaranch, noul președinte 
al Comitetului internațional o- 
limpic, ziarului parizian 
„L’EQUIPE" cu prilejul recen
tei sale vizite in capitala 
Franței.

Prima problemă abordată a 
fost aceea a amatorismului, a- 
supra căreia președintele C.I.O. 
a făcut importante precizări : 
„In fața noastră stă sarcina de 
a găsi soluții care să limiteze, 
pe cît posibil, actualele discri
minări existente. Carta Olimpi
că nu poate să contrazică, în 
orice caz, conținutul regulilor 
statuate de Federațiile sportive 
internaționale. Trebuie, așa
dar, să existe o coordonare în
tre C-I.O- și aceste federații. 
Articolul 26 al Cariei noastre 
este depășit ; aceasta este con
vingerea majorității membrilor 
C.I.O. Va trebui să reformulăm 
complet această regulă. Unii 
consideră că prin accasla ris
căm de a ne îndrepta direct 
către Jocuri „open". Este o no
țiune care nu corespunde insă 
realității faptelor. Noi dorim 
Jocuri mai deschise, intr-ade
văr. Dar frontiera trebuie tra
sată numai la nivelul adevăra- 
ților profesioniști, adică acelo
ra care au semnat contracie 
care îi leagă de organisme cu 
caraclcr lucrativ. Aceștia din

LA BOX 
SURPRIZE...

ale „cocoșilor" s-au încheiat cu 
rezultate puțin scontate, N. 
Bumb (C. S. Zalău) și N. Mițoi 
(Metalul Drobeta T. Severin) 
obținind deciziile la puncte în 
fața lui Gh. Brumă (Rapid) și, 
respectiv, D. Voinescu (C.F.R. 
Timișoara). O evoluție excelen
tă a avut semiușorul FI Stan 
(Dinamo), care a etalat o gamă 
bogată de cunoștințe tehnice. 
depășindu-1 net pe N. Brinzei 
(Nicolina). Din nefericire, însă, 

- pentru dinamovist, el a depășit 
greutatea și victoria sa nu con
tează în clasamentul categoriei. 
Foarte, bine s-a prezentat șl C. 
Ghindăoanu (Ceahlăul), un teh
nician care ar putea realiza re
zultate bune și pe plan inter
național. El l-a întrecut clar 
la puncte pe M. Mihalachc (Fa
rul), în ciuda șicanelor pe care 
i le-a făcut în ring... arbitrul
M. Mihai (București), dornic 
probabil să cîștige simpatia 
spectatorilor constănțenl, pen
tru plăcerea cărora i-a dat lui 
Ghindăoanu un avertisment 
complet gratuit.

Alte rezultate : FI. Zamfir 
(Farul) b.p. N. Sultan (Steaua),
N. Costin (B. C. Galați) b.p. 
Șt. Ștefan (Met. Buc ), Gh. But- 
naru (Met. Suceava) b.p. M. 
Popa (Rapid), FI. Ungurcanu 
(Muscelul) b.ab. 2. N. Chiovea- 
nu (Litoral Mangalia), N. Gri- 
gore (Farul) pierde prin nepre- 
zentare (1 ? !) la C. Bălan (Di
namo), T. Pirjol (Dinamo) b.p. 
N. Anghel (Voința Buc.).

Mihai TRANCA

ETAPA A Xll-a LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

solideze poziția de lider, prin- 
tr-o victorie în fața XV-lui 
P.T.T. Arad (șl firește păs
trează prima șansă), iar pe te
renul central din Parcul copi
lului (ora 14,30), R. C. Grivița 
Roșie va întîlni pe C.S.M. Si
biu. Avantajul tprenului nu 
este de neglijat pentru echipa 
bucureșteană, dornică de reabi
litare după eșecul de dumi
nică.

în țară singurul meci incert 
(ca rezultat) se anunță a fl 
cel de la Bîrlad, unde Rulmen
tul va primi replica Farului 
Constanța în celelalte partide 
(Universitatea Timișoara — 
Știința Baia Mare și Con
structorul Constanța — Politeh
nica Iași) gazdele rămîn favo
rite.

întîlnirea Știința Petroșani 
— Rapid București a fost ami
na tă. 

urmă, in nici un caz, nu au 
dreptul de a participa la Olim
piadă. Pentru a atinge coeren
ța pe care o căutăm, ne trebu
ie, repet, o consultare generală 
cu Federațiile internaționale. 
Problema natației nu este 
aceea a baschetului, iar cea a 
baschetului nu e aceea a atle
tismului".

Referitor la actuala compozi
ție a C.I.O-, președintele foru
lui olimpic suprem a arătat că 
acesta trebuie să cuprindă per
sonalitățile cele mai marcante 
ale mișcării sportive mondiale. 
Dat fiind locurile vacante care 
s-au ivit în ultima perioadă, e-

DIN PRESA
STRĂINĂ

fectivul său va trebui com
pletat. ,,Vom favoriza și alege
rea mai multor femei, ceea ce 
va constitui o importantă ten
dință novatoare pentru C.I.O." 
— a precizat J. A. Samaranch.

în continuare, au fost abor
date aspecte legate de progra
mul olimpic. Asupra acestei 
probleme, președintele C-I.O. 
a spus, printre altele : „Gigan
tismul este o maladie a creș
terii. Or, Jocurile Olimpice 
n-au atins incă punctul lor 
culminant. Trebuie urmărită 
evoluția generală a sportului, 
pentru a-ți da seama cit de 
greu este să lupți împotriva 
proliferării probelor și spe
cialităților. Cu puține ediții 
in urmă, participarea feminină 
se limita Ia 10 sau 12% din cea 
totală. Acum am ajuns Ia 
30%, cu o prezență a femeilor

0 NOUĂ LISTĂ ANTI DOPING A U.I.C.
GENEVA. 2 (Agerpres). — 

Uniunea internațională de ci
clism, prin Comisia sa medica
lă, a luat o serie de hotărîri, 
printre care definitivarea listei 
de produse farmaceutice inter-

Azi, la Izmir 

START IN BALCANIADA 
DE JUNIORI LA BOX

Astăzi, în orașul Izmir din 
Turcia, vor începe întrecerile 
Balcaniadei pugiliștilor juniori 
din Bulgaria, Grecia, Iugo
slavia, România și Turcia. La 
competiție participă și 9 boxeri 
români (nu avem reprezen
tanți la categoriile ușoară și 
mijlocie). Antrenorii Geza Fu- 
resz și Nicolae Negrea, cărora 
li s-a încredințat pregătirea e- 
chipei, vor prezenta pe ring ur
mătorii sportivi, în ordinea ca
tegoriilor : I. Tănasă, C. Stân
cii, L Matei, T. Fîșie, FI. Țîr- 
comnicu, N. Vînătoru, V. Mihai, 
F. Pamfil și P. Golumbeanu-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Crosul desfășu

rat în localitatea belgiană Bier- 
beek a revenit portughezului Fer
nando Mamede, cronometrat pe 
8,250 km cu timpul de 23:32. L-au 
urmat scoțianul Nat Mulr — 
23:35 și neozeelandezul Richard 
Robertson —•23:41.

BOX • Hilario Zapata (Pana
ma), campion mondial la cat. se
mimuscă, l-a învins la puncte pe 
șalangerul său Reinaldo Becerra 
(Venezuela), într-un meci dispu
tat la Caracas. 9 A luat sfîr
șit competiția internațională „Ring 
Sofia". Iată învingătorii în or
dinea celor 12 categorii, de la 
semimuscă la supergrea : Bonev, 
Blagoiev (ambii Bulgaria) ; Mor- 
rera (Cuba), Stoianov (Bulgaria), 
Roz, Hernandez (ambii Cuba*, 
Biriukov, Zazulin, Ratnikov (toți 
U.R.S.S.), Trenkov, Stoimenov 
(ambii Bulgaria), Kormilițln 
(U.R.S.S.).

CICLISM • Ciclistul austriac 
Franz Varga a stabilit un nou 
record mondial pentru amatori 
în cursa de o oră cu antrena
ment mecanic acoperind distanta 
de 72,799 km.

FOTBAL • La Lusaka, în 
meci retur pentru preliminariile 
C.M., selecționata Zamblei a în
trecut cu 2—0 (0—0) formația Ma
rocului. Primul joc a fost clști- 
gat cu același scor de marocani, 
astfel că pentru calificarea în tu
rul următor s-a apelat la execu
tarea loviturilor de la 11 m. vic

in toate sporturile pe echipe,’ 
afară de fotbal și polo. Apoi, 
multe sporturi cer înscrierea u- 
nor probe suprimate, sau a al
tora noi. In această privință, 
va trebui să stabilim o anumită 
clasificare a disciplinelor spor
tive : unele dintre acestea 
bat la poartă, cum sint tenisul 
și tenisul de masă- Nu este re
zonabil să interzicem intrarea 
lor in J.O. Să ținem cont și de 
numărul practicanților in anu
mite discipline : astfel, atletis
mul atinge actualmente o i- 
mensă popularitate prin forma 
de alergare numită „jogging". 
In sehimb, sintem obligați să 
examinăm menținerea altor 
sporturi, ale căror efective 
sînt adesea derizorii. Univer
salitatea este pentru noi un 
criteriu deosebit de impor
tant. In acest 'sens, tenisul 
și tenisul de masă figurează in 
rindul priorităților de care 
va trebui să ținem cont".

„Cum vor arăta viitoarele 
Jocuri Olimpice" — a fost una 
din ultimele întrebări ale inter
viului- „Nu ar fi realist să 
ignorăm faptul eă lot ce afec
tează actualmente omen’ 
afectează in mod egal și 
olimpismul” a spus J. A. Sa
maranch. „Mișcarea olimpică 
face parte integrantă din socie
tatea contemporană. Aceasta 
constituie, în același timp, un
avantaj și un dezavantaj".

zise, inclusiv medicamentele 
pe bază de cortizon, precum și 
steroizil anabolizanți- Totodată 
a fost respinsă propunerea de 
a se stabili limite cantitative 
pentru produsele dopante în 
caz de rezultat pozitiv. Spe
cialiștii apreciază că din 
punct de vedere științific este 
imposibil să se stabilească în
cepînd de la ce cantitate de 
produs ingerat se poate consi
dera că un alergător s-a dopat, 
aceasta întrucît efectul variază 
de la individ la individ.

EVA FERENCZI Șl MARIA ALBOIU 
LA ..INTERNAȚIONALELE" DE TENIS 

DE MASĂ ALE FRANȚEI
Ieri au plecat spre Paris,' 

pentru a participa la Campio
natele internaționale de tenis 
de masă ale Franței. Eva Fe- 
renezi și Maria Alboiu- Ele sînt 
însoțite de antrenorul lotului 
feminin. Emil Prokopecz. în
trecerile vor avea loc între 
4 și 7 decembrie, într-o locali
tate din apropierea capitalei 
Franfei.

toria revenind cu 5—4 echipei 
Marocului. 9 La Georgetown 
(Guyana), tot în cadrul prelimi
nariilor C.M., selecționata Cubei 
a învins cu 3—0 (3—0) echipa 
Guyanei. • Intr-una clin semili- 
nalele turneului internațional de 
la Bangkok, reprezentativa Tai- 
landei a întrecut cu 3—1 (1—0)
formația R.P. Chineze.

HANDBAL 9 Echipa masculină 
a R.D. Germane a jucat la Far- 
sund (Norvegia) cu selecționata 
țăril-gazdă, pe care a învins-o cu 
22—18 (11—10).

PATINAJ 9 In concursul in
ternațional de patinaj viteză 
(sprinteri) din Berlinul Occiden
tal, pe primul loc Ia masculin 
s-a situat sportivul sovietic Ana
toli Medenikov, cu 159.385 puncte, 
urmat de Gaetan Boucher (Cana
da) — 159,970 p și Serghei Hleb
nikov (U.R.S.S.) — 160,015 p. în
trecerea feminină a fost cîștigată 
de patinatoarea olandeză Alia 
Boorsma — 179,785 p. secondată 
de Erwina Rys (Polonia) — 
180,220 p. Rezultate : masculin : 
500 m — Medenikov 39,83 ; 1000 m 
— Boucher — 1:19; feminin : 500 
m — Boorsma 44,38 : 1000 m — 
Van Rijssel (Olanda) 1:31.14

TENIS 9 Primele partide din 
turneul feminin de. la Sydney : 
Bunge — Desfor 6—3, 6—1 ; pin- 
terova — Leo 1—6, 7—5. 5—1 ;
Sato — Lovera 6—4, 6—4 ; To- 
manova — Dimond 6—3. 6—3 ;
Walsh — Randall 4—6, 6—4 7—5.


