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*

R S.C.; 
al Prezi- 

secretar

securităfii

Republlcii 
Stanislaw 

al CC. al 
Pinkowski,

La 5 decembrie a.c., la Mos
cova a avut loc întâlnirea con
ducătorilor de partid și de stat 
ai țărilor participante la Tra
tatul de la Varșovia. La întîl- 
nire au participat :

— din partea Republicii Popu
lare Bulgaria — Todor Jivkov, 
prim-secrctar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P.B. ; Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic ai' 
C.C- al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri al 
R.P.B. ; Petăr Mladenov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., ministrul afacerilor 
externe al R.P.B. ; Dimităr Me- 
iodiev, membru al C.C. al P.C.B.;

— din partea Republicii So
cialiste Cehoslovace — Gustav 
Husak, secretar general al C.C. 
al P.C.C., președintele R-S.C. ; 
Lubomir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., pre
ședintele guvernului 
Vasil Bilak, membru 
diului C.C. al P.C.C., 
al C.C. al P.C C ;

— din partea Republicii De
mocrate Germane — Erich Ho
necker, secretar general al C.C. 
al P.S.U.G-, președintele Consi
liului de Stat al R.D.G. ; WilU 
Stopli, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R.D.G. ; Hermann Axen, 
membru al Biroului Politic al 
G.C. al I’.S-U.G., secretar al

X;C. al P.S.U.G. ; Heinz Hof
fmann, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G-, minis
trul apărării naționale al 
R.D.G. ; Erich Mielke, membru 
al Biroului Politic al C-C. al 
P.S.U.G., ministrul 
statului al R.D.G. ;

— din partea 
Populare Polone — 
Kania; prim-secretar 
P.M.U.P. ; Jozcf 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P.P.; 
Kazimierz Barcikowski, mem
bru ăl Biroului Politic al C.C- 
al P.M.U.P., secretar al C.C. al 
P.M-U.P. ; Ștefan Olszowski. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., secretar al 
C.C- al P.M.U.P. ; Wojciech Ja
ruzelski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., mi
nistrul apărării naționale al 
R.P.P. ; Jozef Czyrek, membru 
ai C.C. al P.M.U.P., ministrul 
afacerilor externe al R.P-P. ;

- Mir osia w Miiewski, membru al 
C.C. al P.M.U.P., ministrul afa
cerilor interne al R.P.P. ;

— din partea Republicii So
cialiste România — Nicolae 
Ceaușcscu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România ; Ilie Verdeț, mem-

„Turneul celor 4“ la Doi Campionatul republican al maeștrilor la gimnastică

SERIA MECIURILOR
SPECTACULOASE

CONTINUĂ
0 DISPUTA MAI ECHILIBRATA CA ORICIND

(prin tele- 
reuniune a 
la box s-a 
precedente, 
spectacular,

CONSTANȚA, 5 
fon). Cea de a 5-a 
„Turneului celor ' 4“ 
ridicat, ca și cele 
la un bun nivel 
majoritatea celor 9 partide fiind 
viu aplaudate de public.

Chiar în meciul inaugural al 
reuniunii, în care s-au întîlnit, 
in cadrul categoriei muscă, 
campionul Cristian Gheorghi- 
șor (Pistonul Slatina) și Pavel 
Morea (Voința Cluj-Napoca), 
am asistat la o dispută frumoa
să, cu schimburi variate de lo
vituri și, spre surprinderea 
noastră, mult mai echilibrată 
decît ne așteptam. în final, cu 
un avantaj minim, slătineanul a 
fost declarat învingător la punc
te. La aceeași categorie, brăi- 
leanul Nicolae Șchiopu a primit 
verdictul de învingător în par
tida cu Ion Ștefănescu (Musce
lul), dar decizia nu corespunde 
cu realitatea din ring! Timp de 
două reprize, musceleanul a 
punctat mai precis și numai în 
ultimul rund Șchiopu a fost su-

Mihai TRAN CĂ

(Continuare in pag. 2-3)
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STEAUA — SELECȚIONATA 
ARMATEI ITALIENE 15—9, 

LA BOX 
(Amănunte în pag. 2—3)

Politic 
P.CR., 
P.C.R. ;

bru al Comitetului Politic E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului ; Virgil 
Cazacu, membru al Comitetului 
~ " ■ Executiv al C.C. al 

secretar al C.C. al 
Ștefan Andrei, mem

bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe ;

*— din partea Republicii 
Populare Ungare — Janos Ra
dar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U. ; Andras Gyenes, se
cretar al C.C. al P-M.S.U. ; 
Janos Borbandi, membru al C.C. 
aî P.M.S.U., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri ai R P.U.;

— din partea Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste — 
Leonid Brejnev, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S-S. j Nikolai 
Tihonov, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al UR.S.S. ; Mihail Suslov, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., secretar al 
C.C. al P-C.U.S. ; Iuri Andro
pov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., preșe
dintele Comitetului Securității 
de Stat al U-R.S.S. ; Andrei 
Gromîko, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S., mi
nistrul afacerilor externe al 
U.R.S-S. ; Dmitri Ustinov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
aî P.C.U.S„ ministrul apărării 
al U-R.S.S. ; Konstantin Ru
sakov, secretar al C.C. al 
P.C.U.S.

Partirfpanții La întâlnire au 
procedat la un schimb de Opi
nii cu privire la evoluția 
situației internaționale din ul
timele luni. Ei consideră că 
mersul evenimentelor confirmă 
justețea aprecierilor și actuali
tatea propunerilor formulate la 
Consfătuirea Comitetului 
tio Consultativ al Statelor 
ticipante la Tratatul die la 
șovia, care s-a ținui la 
șovia (mal 1980). Aceste 
puneri corespund intereselor 
popoarelor și exercită o in- 

■ fluentă pozitivă asupra proce
selor ce se desfășoară în Euro
pa șl în alte zone ale lumii.

S-a subliniat cu satisfacție 
activizarea contactelor politice 
între state cu orînduiri sociale 
diferite ; continuarea dialogului 
asupra aelor mai importante 
probleme internaționale ; exa
minarea fructuoasă de către 
Adunarea Generală a O.N.U. a 
propunerilor țărilor socialiste și 
ale altor țări, propuneri care 
sînt orientate spre realizarea 
cit mai grabnică a unor măsuri 
eficiente de limitare și înceta- 

Po- 
par- 
Var- 
Var- 
pro-

(Continuare in pag o 4-a)

C.S.Ș. Onești — lideră după exercițiile impuse
CLUJ-NAPOCA, 5 (prin tele

fon). în Sala sporturilor din 
localitate, sub semnul unul 
interes moderat din partea pu
blicului spectator, au început 
vineri dimineață ultimele în
treceri de gimnastică din ca
lendarul competâțional intern — 
campionatul pe echipe al maeș
trilor și „Cupa României", ' a- 
ceasta din urmă rezervată celor 
mai buni reprezentanți ai tu
turor categoriilor de clasificare 
sportivă.

Mai întîi, în cursul dimine
ții (gimnastele și gimnașbii de 
la cat. a IV-a și a IlI-a în 
cadrul Cupei) și, apoi, după-a- 
miază (concursul pe echipe fe
minine cu exerciții impuse) am 
urmărit două reuniuni de gim
nastică de o bună valoare teh
nică și cu multe exerciții care 
au întrunit aprecierea specia
liștilor și a publicului specta
tor. în mod firesc, cel mal 
mare interes l-a stârnit între
cerea fetelor, pe echipe. în 
care 8 formații au început dis
puta pentru titlul de campioa
nă a tării. Mai mult decît în 
alți ani, lupta este acum ex
trem de echilibrată, practic 
toate participantele pornind cu 
șanse reale la locul I. Este 
concludentă in acest sens si-
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Astăzi, la Palatul sparturilor șl culturii, Iu C C. E. la handbal masculin

STEAUA KOLINSKA SLOVAN (IUGOSLAVIA)
© O partidă care se anunță deosebit de a-

prigă ® Kolinska, o demnă reprezentantă a

handbalului iugoslav • Revedere cu Radu

Voina, Vasile Stingă, Dumitru Marian, Cezar

Drăgăniță ți colegii lor

Astăzi, la ora 17, Palatul 
sporturilor și culturii din Capi
tală găzduiește unul dintre 
derbyurile actualei ediții a Cu
pei campionilor europeni, me
ciul dintre Steaua și Kolinska 
Slovan Ljubljana (Iugoslavia). 
Este prima manșă a dublei în
tâlniri din optimile de finală și 
ocazionează o nouă confruntare 
între reprezentante a două 
școli cu renume în lume.

Oaspeții prezintă un team 
redutabil — chiar șl numai 
prin faptul că a reușit să se 
înalțe în vîrful ierarhiei hand
balului iugoslav — cu interna
ționali de primă mînă : Krivo- 
capicl, frații Bojovici ș-a. Ca
racteristicile echipei sînt: ra
finament 
viteză de 
runcări.

Steaua, 
mînă mai 
pregătire 
Birtalan, 
Dumitru, 
Voina și 
ticipat cu echipa națională 
întâlnirile din Elveția și Unga
ria, iar ultimii doi au evoluat 
și în Selecționata lumii la Dort
mund și Goteborg), s-a antre
nat cu conștiinciozitatea care 
o caracterizează- Antrenorii

tactic, 
In a-

tehnic șl 
acțiune, forță

tnde- 
da

deși a avut la 
puțin de 10 zile 

în comun (Munteanu, 
Drăgăniță, Marian 

Marian Gabriel, Radu 
Vasile Stingă au par

ia

Este a- 
impu- 
prima 

oficial în

tuația pe care ne-o oferă pri
ma serie a concursului în care 
au evoluat C.S.Ș. Onești, C.S.Ș. 
Arad, Dinamo București și S.C. 
Bacău. In frunte s-a situat e- 
chipa dta Onești (135,15 p), ur
mată de C.S.Ș. Arad (134,75 p), 
Dinamo București (132,55 p) și 
S.C. Bacău (131,70 p). ~
devărait, noile exerciții 
se, prezentate pentru 
oară intr-un concurs 
țara noastră, au dat multă bă
taie de cap tuturor antrenori
lor șl gimnastelor, meritul ce
lor care au evoluat bine fiin-d. 
In aceste împrejurări, cu atit 
mai mare.
noastre se află 
chipele din seria 
Constanța, C.S.Ș. 
rești, Petrolul 
C.S.Ș. Sibiu.

O absență _
NEJUSTIFICATA și mult 
simțită aid. este cea a gim
nastelor care lucrează la Deva, 
absență regretată deopotrivă de 
publicul spectator și de antre
norii de la cluburi, care con
tau pe participarea olimpicelor 
noastre și a celorlalte speran
țe care lucrează în aoest cen
tru în lupta pentru titlul 
campioană pe anul 1980.

La ora relatării 
în concurs e- 
a Ii-a : Farul 
Triumf Bucu- 

Ploieștî șl

surprinzătoare,
re-

de

Constantin MACOVEI
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im-

Aruncă la poartă 
Dumitru Marian I 
Cu forța sa 
presionantă, poate 
învinge orice por

tar din lume
Foto :

Dragoș NEAGU

Cornel Oțele» și Otto Telman 
au indicat jucătorilor care au 
fost selecționați în reprezenta
tiva țării un program de men
ținere a formei, iar celorlalți 
unul de recîștigare a ritmului 
competlțional.

Med greu, foarte greu, mal 
ales în perspectiva returului de 
ia Ljubljana, programat la 14 
decembrie. Se vor confrunta 
două dorințe aprige : aceea a 
gazdelor — de a acumula un 
avans substanțial și aceea a

HOCHEIȘTII NOȘTRI IN FAȚA
UNUI NOU SEZON
INTERNAȚIONAL

© Săptdmlna viitoare, meciuri cu Polonia © Eduard
Pană, noul antrenbr ol echipei României ® Constituirea

unui lot olimpic

Pînă la 18 ianuarie 
turneu, la București) 

desfășura pregătiri ale 
naționale, care are ca 

l obiectiv participarea 
Campionatului 

Val

După 30 de etape (după cum 
se vede, o activitate foarte sus
ținută a divizionarelor noastre 
„A“, unele dintre ele avînd 
pînă acum, la începutul Iul de
cembrie, circa 50 de meciuri o- 
ficiale sau amicale la activ !), 
campionatul de hochei s-a îm 
trerupt 
(ultimul 
se vor 
echipei i 
principal 
la grupa B a 
mondial din martie, de la 
Gardena.

Startul pregătirilor s-a 
la 3 decembrie, cînd lotul 
reunit la București, sub. „ba- 
gheta“ unei noi conduceri teh
nice. Antrenorul principal al 
echipei naționale este Eduard 
Pană. La 36 de ani (în ediția 
trecută a campionatului. el 
era încă jucător !), tînărul an
trenor realizează astfel o ra
pidă ascensiune, devenind — 
în cîteva luni — conducător 
tehnic al lui Dinamo Bucu (Continuare in nao i 4-a)

Voi dintre componenții lotului, Cazacu fi Tureanu (în echipa
ment de culoare închisă), intr-o acțiune de atac

Sîmbătâ 6 decembrie 1980 |

limita la 
pierderile, 

va rezulta.

oaspeților — de a 
minimum posibil 
Din această dispută 
cu siguranță, o partidă aprigă. 
Steaua poate și trebuie să va
lorifice forța interilor — Va
sile Stingă și Marian Dumitru 
—■, iscusința conducătorului de 
joc. Radu Voina, a pivotului 
Werner Stockl, a tuturor celor
lalți echipieri șl, mai ales, po
sibilitățile portarului Nicolae 
Munteanu de a stopa, in ulti
mă instanță, drumul mingilor 
spre plasă. Dovedindu-și din 
nou omogenitatea și unitatea, 
campioana noastră. Steaua, va 
putea dobîndi nu numai victo
ria, d și premisele unei califi
cări prestigioase-

Meciul — transmis la radio 
și pe micul ecran — va fi con
dus de cuplul arbitrilor sovie
tici Vitols — Kuezul.

Hristache NAUM

de perspectivă

Dr.
io—

ho- 
re-

rești (lidera campionatului) și 
apoi al lotului reprezentativ. 
Eduard Pană va pregăti „na
ționala" colaborînd cu un co
lectiv de antrenori din care 
mai fac parte loan Bașa 
(Sport Club Miercurea Ciuc) și 
loan Tiron (Dunărea Galați) și 
care urmează a fi completat cu 
unul din tehnicienii secției _de 
hochei a clubului Steaua. 
Gh. Ionescu este medicul 
tulul.

în ceea ce privește lista 
cheiștilor convocați, nu se 
marcă mari deosebiri față de 
anul trecut. Publicăm 
„garnituri" de cite 5 
pentru a ilustra astfel 
tenții ale antrenorilor 
dată pentru meciurile
11 decembrie, de la București, 
cu Polonia), precizînd că for
mulele prezentate sînt de prin
cipiu, ele puțind suporta, fi-

Radu URZICEANU

lotul pe 
jucători, 

unele in- . 
(deocam- 
din 10 și



Divizia „A“ de baschet (m)

DUPĂ UN MECI ECHILIBRAT :
FARUL - I. C. E. D. 80-79

Mîine, în ultima zi a turului 
al treilea al campionatului na
țional de baschet masculin, are 
loc (în sala Floreasca, la ora 
11,30) tradiționalul derby Steaua 
— Dinamo- Deoarece echipa 
Steaua deține in actualul cam
pionat, scorul de 2—0 asupra 
dinamoviștilor (79—73 și 74—73), 
jocul de mîine are un caracter 
decisiv: în caz de victorie ste- 
liștii obțin 3—0 și practic nu 
mai pot pierde titlul; in ipote
za succesului formației Dinamo, 
aceasta își menține șansele, 
meciurile din următoarele două 
tururi devenind hotărîtoare. 
înaintea întîlnirii de mîine, 
scorul general al jocurilor Di
namo — Steaua (din cadrul 
campionatelor naționale) este 
50—45. Rezultatele partidelor 
de vineri:

GRUPA J—6 (Sala Flo- 
reasca) : FARUL — I.C.E.D 
80—79 (48—40). După ce în pri
mele două partide ale zilei, 
Dinamo a dispus clar de C-S.U. 
Brașqv, iar Steaua de Rapid, 
în ultimul meci Farul și I.C-E.D. 
au oferit o întrecere extrem de 
echilibrată, chiar palpitantă pî- 
nă în ultimele secunde de joc. 
începutul a aparținut sportivi
lor de la Farul, care s-au des
prins clar, conducînd la un mo
ment dat cu 15 puncte. în re
priza secundă bucureștenii, a- 
plicînd o apărare activă. au 
redus din handicap, reușind ca 
în ultimele minute să preia 
conducerea. Dar. într-un final 
dramatic, pe o greșeală elemen
tară (pas la adversar) a lui 
Voicu. bucureștenii au pierdut 
mingea și totodată partida- Au 
condus cu greșeli, care au dez
avantajat ambele formații, I. 
Szabo si I. Olaru- Marcatori: 
Radu 14. Martinescu 2. Mănăîlă 
9. Pasca 8. Băiceanu 21. Spînu 
26 nentru Farul, respectiv Chir
ci 12. Pctrof 5, Carpen 22, Voi
cu 10. Grădișteanu 26, Pogona- 
ru 4.

Paul IOVAN

DINAMO — C.S.U. BRAȘOV 
109—68 (49—47).

STEAUA — RAPID 99—58 
(46—35).

Grupa 7—12 (Sala sporturilor 
din Iași):

C.S.U. SIBIU—DINAMO ORA
DEA 110—83 (60—33). Atît timp 
cit au fost în teren Tonca și Pal- 
hegy. care au acționat prin pă
trunderi rapide, sibienii au con
dus cu autoritate, recuperînd și

Ieri, ia Palatul sporturilor 
și culturii

STEAUA - SELECȚIONATA
ARMATEI ITALIENE

multe baloane sub panoul pro
priu. Au marcat: Palhegy 24, 
Tonca 20, Chirilă 18, Martines- 
cu 18, Tacacs 16, Cozma 6, 
Apostu 6, Mladin 2 pentru si- 
bieni, respectiv Schuler 14, 
Banc 13, Lăzăreanu 12. Weber 
11, Timburi 8, Szcp 7, Koza 6, 
Alexe 6, Tighe 2 Tacacs 2, An
tal 2 pentru orădeni.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — URBIS BUCUREȘTI 
92—70 (39—41). Victoria cluje
nilor se datorește jocului plin 
de fantezie al jucătorilor Barna 
și Roman. Urbis, cu toată apă
rarea în zonă, foarte elastică, 
n-a reușit să stăvilească atacu
rile clujenilor. Au marcat: Ro
man 32, Barna 22, Mara 14, 
Gellert 8, Crăciun 6, Rotaru 4, 
Daiau 2, Mathe 2, Herbert 2 
pentru clujeni și Osacenco 22, 
Gheorghe 18, Chivulescu 13, 
Mitrică 6, Dragnea 5, A Con- 
stantinescu 2, Fosa 2, H. Con- 
stantinescu 2 pentru bucureș- 
teni.

POLITEHNICA CS.S. UNI
REA IAȘI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 97—92 (50—48).

Mihai MACOVEI-coresp.

Garaion (Dinamo) x-a înălțat 
ți înscrie încă două puncte 
pentru echipa sa in meciul cu 

C.S.U. Brașov
Foto : Vasile BAGEAC

CAMPIONATE. COMPETIȚII.
S-AU DECERNAT TITLURILE IN PROBELE INDIVIDUALE

LA SCRIMĂ
SATU MARE, 5 (prin telefon) 

In moderna sală de scrimă din 
municipiul Sătmarului, reputat 
centru al acestei discipline spor
tive în țara noastră, se dispută 
In acest sfîrșit de săptămtnă fi
nalele campionatului republican 
de tineret. Joi și vineri au fost 
programate cele patru probe in
dividuale, sîmbătă și duminică 
urmînd să se desfășoare Între
cerile pe echipe.

Proba individuală cea mai e- 
chilibrată și cu cota valorică cea 
mai înaltă a fost cea de sabie 
în care, nu mai puțin de cinci 
concurenți din cei 12 calificați 
în această etapă finală au luptat 
într-un baraj pentru stabilirea 
locurilor pe podium.. Dar și în 
acest baraj, ierarhia finală a fost 
determinată nu de numărul vic
toriilor, ci de indicele tușelor ! 
Iată clasamentul primilor cinci 
clasați, în urma asalturilor din 
baraj (toți obținînd în turneul fi
nal cite 7 v) : 1. FI. Păunescu 
(Steaua) 3 v d.b. (4-19), 2. N. 
Stai an (C.S.S. Slobozia) 3 v d.b. 
(-r-17), 3. Al. Chiculiță (Progre
sul) 3 v d.b. (4-12), 4. V. Mo- 
canu (Progresul) 1 v d.b., 5. L. 
Filipoiu (C.S.S. Slobozia) 0 v d.b. 
Pe locul 6, V. Szabo (Tractorul 
Brașov) 5 v în turneul final.

Proba masculină de floretă a 
fost dominată de tînărul repre
zentant al clubului Steaua, Z. 
Husti, fiind urmat în clasament 
de alți doi component! al lotului 
reprezentativ de tineret, N. iile 
și S. Roca (pe care i-a învins 
cu 5—3 și respectiv 5—0). Cla
sament : 1. Z. Husti (Steaua) 
8 v, 2. N. Iile (C.T.A.S.) 7 v

(4-15), 3. S. Roca (Steaua) 7 v 
(4-10), 4. L. Herăscu (Progresul) 
6 v (4-10), 5. F. Bucur (Viitorul) 
• ▼ (48), 8. G. O an cea (IE.F.S.) 
4 V.

In întrecerea spadasinilor s-a 
impus în cele din urmă reprezen
tantul studenților bucureșteni, C. 
Nițu (I.E.F.S.) care, ci! 6 v, a 
dobîndit titlul de campion. El a 
fost urmat în clasament de D. 
Tunaru (Tractorul Brașov) 5 v 
(4-10) (pe care campionul l-a în
vins cu 5—4), F. Nicolae (C.S.S. 
Olimpia Craiova) 5 v (4-9), R. 
Ene (Farul Constanța) 3 v (4-3), 
L. Buzan (A.S.U. Tg. Mureș) 3 v 
(—5), D. Scumpicru (C.S.S. O- 
limpia Craiova) 2 v.

In încheierea reuniunilor dedi
cate probelor individuale s-a dis
putat cea de floretă feminin, in
teresantă prin tranșarea rivalită
ții dintre reprezentantele „noului 
val" care bit, totodată, la poarta 
echipei reprezentative. Victoria a 
surîs reprezentantei orașului or
ganizator, Rozalia Oros, care a 
avut un bun final de sezon. în 
plutonul compact al floretistelor 
din Satu Mare s-au intercalat 
bucureșteanca Georgeta Beca (cea 
mai tînără finalistă, 15 ani) și 
brașoveanca Anca Niculescu. Iată 
clasamentul : 1. Rozalia Oros
(C.S. Satu Mare) 9 v, 2. Georgeta 
Beca (C.S.Ș. Energia București) 
8 v (4-19), 3. Gabriela Betuker 
(C.S. Satu Mare) 8 v (4-16), 4. 
Otilia Hochdorfer (C.S. Satu Ma
re) 7 v. 5. Csila Ruparcsics (C.S. 
Satu Mare) 6 v, 6. Anca Nicu
lescu (Tractorul Brașov) 5 v.

Tiberiu STAMA

15 9, LA BOX ULTIMA ETAPĂ A TURULUI DIVIZIEI „A“ LA VOLEI

PATINATORII DE VITEZĂ ClUJENI VOR RĂMÎNE 
DOAR CD... SPERANJt ?

Puținii spectatori prezenți aseară 
în jurul ringului de la Palatul 
sporturilor și culturii au plecat 
prea puțin satisfăcuți de specta
colul pugilistic oferit '
rea amicală dintre Steaua și Se
lecționata armatei italiene. Deși 
victoria boxerilor de la Steaua nu 
a stat nici un moment în cum
pănă, ei conducînd în marea ma
joritate a timpului, încheind în 
final cu un rezultat favorabil: 
15—9, evoluția sportivilor bucu
reșteni a fost totuși departe de 

și cartea de vizită a 
—Pregătirea lor 
această partidă a fost 
de modestă. Adversarii 

aproape toți pugiLiști cu

de întîLnl-

valoarea și cartea 
multora dintre el. 
pentru 
deosebit 
au fost ___ _ ________
puțină experiență com petiționară 
(în jur de 20—25 de meciuri), dar 
cu o mare dorință de afirmare. 
S-au impus mai ușor atenției cei 
trei campioni naționali ai italiei, 
Umberto Morri (18 meciuri), în
vins la puncte după un meci dîrz 
disputat de Dumitru Șchiopu, 
Edmondo Buttiglione, care a rea
lizat o „remiză" în fața durului 
Vasile Gîrgavu, și Luigi Di Lauro, 
învingător la puncte în fața lui 
Mihai Pascal.

Ca o ,,gală de vacanță", reu
niunea a plăcut îndeosebi pen
tru... fair-play-ul sportivilor. 
Lipsa de pregătire a steliștllor a 
echilibrat atît de mult disputele 
îneît, adesea, am avut Impresia 
că asistăm la... o gală de înce
pători, în care putem afirma că 
au evoluat * .......................... ‘
tați. Iată 
Muscă : D 
U. Morri 
italiene) ; ___ __ _____
(S.A.I.) b.ab.l G. Rusu (Steaua). 
F. Tavamelli (S.A.I.) b.p. V. 
Zbuchin (Steaua) ; ușoară î FI. 
Livadaru b.ab.2 O. Oggiano 
(S.A.I) : semlmijlocle î M. Nicu
lescu (Steaua) b.ab.3 G. Scelzi 
(S.A.T.) ; mijlocie naică : N.
Ciobanu jțsteaua) b.ab.2 M. Pieri 

Neagu (Steaua) m.n.
(S.A I.) ; mijlocie : 

(Steaua) m.n. E. 
(S.A.T.), M. Tuță

Divizia „A" programează, astăzi 
și mîine, ultima etapă a turu
lui campionatelor ediția 1980—1981. 
Caracteristic acestei etape este 
confruntarea, in adevărate der- 
byuri, ale echipelor din fruntea 
sau de la periferia clasamente
lor. întrecerea feminină, cu eta
pă completă, este dominată de 
jocul de la Galați dintre forma
ția locală C.S.U. și Farul Con
stanța (seria a n-a), după cum 
iubitorii voleiului din Capitală 
așteaptă cu legitim interes .du
elul- dintre echipa campioană 
Dinamo șl revelația acestui cam
pionat — Flacăra roșie (seria I). 
In rest, slnt de semnalat intil- 
nirile pentru desemnarea ocu
pantelor ultimelor locuri, dintre 
acestea detașîndu-se intilnires 
dintre formațiile masculine Ra

pid și Calculatorul (seria D, sin
gura partidă care are loc as
tăzi, in sala Giulești, de la ora 
17,30, toate celelalte desfășurln- 
du-se mîine.

Programul complet al ultimei 
etape a turului este următorul : 
FEMININ, Seria I : Flacăra ro
șie — Dinamo (sala Giulești, ora 
.11,30), Univ. Buc. — Știința Ba
cău (sala Dinamo, ora 10), Chim- 
pex Constanța — Maratex Băla 
Mare. Seria a Ii-a : Penicilina 
Iași — „U“ Cluj-Napoca, C.S.U. 
Galați — Farul Constanța, Ra
pid — Univ. Craiova (sala 
Giulești, ora 10). MASCULIN. 
Seria I : Rapid — Calculatorul 
(astăzi, sala Giulești, ora 17,30), 
Tractorul Brașov — C.S.M. Del
ta Tulcea. Seria a Il-a : Silvanla 
Șimleu Silvaniel — viitorul Ba
cău. (M. V.).

și cîțiva băieți talen- 
nezultatele tehnice. 

Șchiopu (Steaua) b.p. 
(Selecționata armatei 
pană : La Serra

G.

(S.A.T.), D.
M. - Campo
V. Gfrgavu
Buttiglione ______ _____ _
(Steaua) m.n. M. Russo (S.A.T.); 
semigrea : Di Lauro (S.A.T.) b.p 
M. Pasc Ai! (Steaua); grea : Gh. 
Preda (Steaua) b.ab.2 L. Car for a 
TS.A.T.), I. Cernat (Steaua) b.p. 
R. Mosella (S.A.T.).

Petre HENȚ

DOUA NOUTĂȚI DIN DOUA STAȚIUNI BALNEARI : 
EEOR1E NORD ȘI MANGALIA

• Serii mai scurte pentru cura balneară.
© Noi medicamente originale aplicate în tratarea afec

țiunilor reumatismale.
© Pentru prevenirea șl tratarea în faze incipiente a afec

țiunilor reumatismale, a sechelelor post-traumatice, este efi
cientă în această perioadă cura balneară de numai 12 zile. 
Iată concluzia specialiștilor din stațiunile Eforie Nord și 
Mangalia. De asemenea, se administrează „Boicil-forte“, 
„Pell-Amar" șl „Gerovital" — medicamente originale româ
nești — cu o deosebită valoare curativă în tratamentul ce se 
efectuează, la indicația medicului, pentru cei suferinzi de 
reumatism.

© Nu uitați : factorii naturali de cură (apa sărată a mării, 
nămolul lacului Techirghiol, apa mezotermală sulfuroasă, 
din izvoarele captate chiar pe plaja din Mangalia sau din 
apropiere) au și în această perioadă aceleași efecte ca în 
sezonul cald. >

• Cazarea în hoteluri confortabile, accesul spre bazele de 
tratament făcindu-se direct prin coridoare acoperite și în
călzite. Bazinele de înot acoperite, diferite alte mijloace de 
agrement vor face din cura balneară la Eforie Nord și Man
galia un agreabil concediu de odihnă.

• Biletele pentru cură balneară se pot procura la agen
țiile și filialele oficiilor județene de turism din țară, de la 
I.T.H.R. București, precum și de la comitetele sindicatelor 
din întreprinderi și instituții.

PUBLITURISM

La Cluj-Napoca există un 
loc unde „iarna" a venit mai 
devreme. Ați bănuit, desigur, 
că este vorba de patinoarul 
artificial, care, în acest an. 
și-a deschis porțile la 25 oc
tombrie. De la această dată 
au intrat pe gheață și pati
natorii de viteză de la C.S.Ș 
Viitorul și C.S.M. Dar (păcat 
că există acest dar), de cîțiva 
ani, viteziștii clujeni sînt ne- 
voiți să se rezume, în pro
cesul de instruire, 
doar la mica „sce
nă" de gheață arti
ficială, evident insu
ficientă pentru necesitățile unui 
progres real. Patinatorii clujeni 
continuă să exerseze mai mult 
pe... uscat, cu speranța că 
anul acesta vor putea rula pe 
© pistă naturală, amenajată 
pe lacul din parcul orașului 
sau pe unul din cele patru 
lacuri de agrement aflate 
lingă noul cartier Gheorgheni. 
„Cele două secții de patinaj 
au grupe de începători, a- 
vansați și de performanță, ne 
explica antrenorul Horia Ti
miș. in total peste 80 de fete 
și băieți Intre 7 și 16 ani. 
Slntem nevoiți să lucrăm cu
plat cu patinatorii artistici, 
aceștia în mijlocul „scenei*, 
In timp ce elevii noștri se

tnvîrtesc pe margine, deoa
rece avem acces pe gheață 
doar patru ore pe zi (în rest, 
patinoarul stă Ia dispoziția 
hocheiștilor și a publicului). 
Vă imaginați cum ne desfă
șurăm activitatea și cit de 
mult ne este necesară o pistă 
naturală".

Din păcate, nici în apropia
tul sezon nu se întrevede, 
după cum ne informa dr 
Ștefan Erddși, președintele Co

misiei județene de 
patinaj, rezolvarea 
problemei pistei 
naturale, întru-

cît O.J.T. — care ad
ministrează lacul din par
cul orașului, cîndva gazda u- 
nor importante concursuri — 
nu acordă sprijinul necesar 
acțiunii de reînnodare a tra
diționalelor întreceri de pati
naj viteză. De asemenea, nici 
Administrația parcurilor și 
străzilor* (care patronează pa
tinoarul artificial) nu pare 
dispusă să transforme, cînd 
va veni timpul favorabil, unul 
din cele patru lacuri situate 
în jurul cartierului Gheorgheni 
în „inel de gheață". In con
dițiile arătate, unde își vor 
desăvîrși pregătirile viitorii 
performeri ?

Traian IOANIȚESCU

CAMPIONATE. COMPETIȚII
DE MÎINE, RUGBYUL

După această etapă a 13-a a 
turului, care se dispută astăzi șl 
mîine, rugbyul intră în vacanță. 
Nu înainte însă de a ne chema 
pe șapte stadioane, unde au ioc 
partide care pot avea serioase 
implicații in clasament. In lupta 
pentru titlul de lider de toamnă, 
Steaua joacă un meci mereu in
teresant, cu Farul (chiar dacă 
constănțenii se află’acum într-un 
dificil moment de reconstrucție), 
iar Dinamo se deplasează la Bir- 
lad, unde se așteaptă la o replică 
dîrză din partea unei echipe 
gazdă în revenire. Și celelalte 
partide sînt ^importante, în spe
cial pentru subsolul clasamentu
lui. •

PROGRAMUL ETAPEI : STEA
UA — FARUL (sîmbătă, stadion 
Steaua, ora 14), RAPID — R.C. 
SPORTUL STUDENȚESC (SÎmbă-
tă, stadion Giulești, ora 14), R.C. 
GRIV1TA ROȘIE — „U“ TIMI
ȘOARA (duminică, stadion Par
cul copilului, ora 10,30), RUL
MENTUL BIRLAD — DINAMO

INTRA IN VACANȚĂ I
(duminică, stadion Rulmentul, ora 
9), POLITEHNICA IAȘI — P.T.T. 
ARAD (duminică, stadion Tinere
tului, ora 9), C.S.M. SIBIU . — 
ȘTIINȚA PETROȘANI (dumin 
stadion Independența, ora 10), 
ȘTIINȚA BAIA MARE — CON
STRUCTORUL CONSTANTA (du
minică, stadion Complex, ora 10).

CLASAMENT

1. DINAMO 12 11 0 1 346- 72 34
2. Steaua 12 11 0 1 593- 77 34
3. Șt. B. Mare 12 10 0 2 131- 70 32
4. Farul 12 8 0 4 318-144 28
5. Grivița R. 12 6 3 3 165-132 27
6. P.T.T. Arad 12 5 1 6 96-275 23
7. Sp. stud. 12 5 0 7 121-134 22
8. Rul. Bîrlad 12 5 0 7 103-205 22
9. Șt. Petr. 11 4 1 e 82-221 20

10. C.S.M. Sib. 12 3 2 7 68-132 20
11. Rapid 11 3 2 6 91-241 19
12. „U“ Tim. 12 3 0 9 80-150 18
13. Polit. Iași 12 3 0 9 60-170 18
14. Constr. C-ta 12 1 1 10 66-297 15

AZI Șl MIINE, ROMÂNIA - R. D. GERMANA 
LA POPICE JUNIORI

Reprezentativele naționale de 
juniori la popice, care se pre
gătesc pentru Campionatele eu
ropene din primăvară, vor fi 
supuse unui nou test internațio
nal, jucînd azi și mîine, pe are
na Voința din Ploiești, cu pu
ternicele selecționate similare ale 
R.D. Germane. întîlnireâ de la 
Ploiești va fi cea de-a treia In 
acest sezon pentru tinerii noș
tri popicari, care au mai sus
ținut două jocuri victorioase, cu 
reprezentativele Poloniei și Un
gariei. Echipele noastre vor fi 
formate din următoarele loturi : 
Maria Jijic, Aurora Pană, Olga 
Psihas, Catalin Borș, Mlnela Dan, 
Ioana Dogaru, Nineta Badea șl 
Zoia Roman, respectiv I. Du- 
daș, C. Dobrică, E. Gergely, Șt. 
Racoș, C. Marin, I. Frigea, C. 
Stamatescu și Al. Szekely.

în campionatul Diviziei „A* se 
dispută, azi și mîine, o etapă 
incompletă — echipele care dau 
jucători reprezentativelor de ju

niori au meciurile amînate. To
tuși, această etapă de încheiere 
a turului programează cîteva 
meciuri interesante, ca de pildă : 
Voința București — Rulmentul 
Brașov, Tehnoutilaj Odorhei — 
C.F.R. Timișoara, Flacăra Bra
șov — Chimpex Constanța — la 
bărbați, Metrom Brașov — Car- 
pați Sinaia și Electromureș Tg. 
Mureș — Voința Craiova — la 
femei.

în clasamentele seriilor conduc, 
după opt etape : Petrolul Băicoî 
cu 12 p — fete, seria Sud, Vo
ința Timișoara 14 p (11627 pd în 
deplasare), urmată de Voința Tg. 
Mureș — cîștigătoarea C.C.E. ’80
— tot cu 14 p (9552 pd) — fete 
seria Nord, Gloria București 15 p
— băieți seria Sud și Aurul Ba
ia Mare 14 p (din 7 jocuri) —- 
băieți, seria Nord.
• în meci restanță din cam

pionatul feminin : Constructorul 
Gherla — Voința Cluj-Napoca 
2343—2265 pd.

POLOIȘTII RAPIDULUI VOR ÎNCERCA 
(IN FAȚA VOINJEI) 
VICTORIE CONSECUTIVA....Șl A 7-A

Trei puncte despart, la această 
oră, pe Rapid București, actua
lul lider al Diviziei „A" la polo, 
de principala sa urmăritoare. 
Crișul Oradea, în timp ce Dina
mo București, actuala deținătoa
re a titlului, a totalizat în 6 
etape doar jumătate (șase) din 
punctele realizate de feroviari. 
Aceasta este situația înaintea e- 
tapei de mîine, care programea
ză în bazinul Floreasca din Ca
pitală, de la ora 10, toate cele 
trei jocuri.

Cel mal important rămîne, fi
rește, meciul dintre Rapid și 
Voința. în turul precedent, glu- 
leștenil au cîștigat la Cluj-Napo
ca cu 6—4 și pornesc din nou 
mari favoriți. Șanse de victorie

păstrează șl Crișul — în fața 
Progresului — mai ales că oră- 
denil par să fi trecut destul de 
bine peste șocul (2—7) produs 
de meciul cu Rapid. Joi seara, 
în fața echipei dinamoviste, pe 
care au întrecut-o din nou (7—6), 
poloiștii Crișului și-au dovedit a- 
dsvărata valoare și, după cum 
afirmă observatorul federal Paul 
Niculescu, victoria lor a fost pe 
deplin meritată, într-un meci în 
care s-au acordat 4 penalty-uri 
(trei în favoarea orădenilor) și 
s-a dictat o singură eliminare (în 
favoarea dinamoviștilor). „Arbi
trajul — afirmă P. Niculescu — 
nu a influențat rezultatul jocu
lui*. în fine, ultima partidă a 
etapei : Dinamo — C.N. ASE.

„TURNEUL CELOR 4“ LA BOX
(Urmare din pag. I)

perior. Arbitrii, impresionați 
probabil de acest final, an dic
tat o decizie care-1 nedreptă
țește pe Ștefăneseu-

Un meci de mare tensiune a 
fost cel de la categoria pană 
între Tiii Cercel (Dinamo) și 
Ion Sandu (Prahova Ploiești), 
de fapt o reeditare a finalei 
campionatului național din a- 
cest an. Boxînd foarte bine 
tactic, dinamovistul s-a impus 
exact atit cit trebuia și în mo
mentele cele mai favorabile pen
tru a primi o decizie de necon
testat.

Disputele „ușorilor" au fost 
foarte atractive și spectaculoa

se, Carol Hajnal reușind o re
vanșă în fata lui Dragomir Ilie, 
iar Paul Că’ • iceanu, mai rapid 
în seriile de lovituri, depășin- 
du-1 pe constănțeanul Ion Cor- 
neanu.

Brăileanul Dumitru Vîlcu 
(mijlocie mică) a fost declarat 
învingător în întîlnirea cu Ale
xandru Cormoș (înfrățirea Ora
dea), verdictul ncdreptă|indu-l 
pe orădean ! Celelalte rezultate: 
pană — D. Stănciulescu (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin) b.p. N. 
David (C.S.M. Sibiu) ; mijlocie 
mică : Gh. Plăieșu (Viitorul 
Cluj-Napoca) b.p. M. Miclăuș 
(Voința Cluj-Napoca) ; semi
grea : N. Rădan (B.C. Brăila) 

b.p- P. Bornescu (Dinamo).

UND

I BASCE 
la ora 1 
Rapid — 
Brașov,

Iziei mas
FOTBA 

de la o 
rești • —■ 

I„B“).
POPICI 

^Gloria 
(„A", f). 

IRUGB) 
Steaua • 
Iești, ors 
tail stud 

I „A”).
TENIS 

sul, ora 
greșul (r 
Republici 
București 
(f) —• D

TIR. F 
8,30, „Cu 
cu aer

VOLEI. 
Rapid — 
m), Sala 
tra — V

I 
I 
I
I
I
I 
!
I 
I
I
I
I

bascii: 
la ora 8,: 
șov, Rap: 
Dinamo, 
vizi ei ma

FOTBA 
/(teren V) 
Automatic 
Flacăra n 
șie — V 
stadion \ 
Tehnomet 
tronica, 
T.M BU< 
ICSIM, o 
Iul Bolin 
na, ora 1 
Mediaș ( 
talul, ora 
ni a Făgăj 

POLO.
C.N. ASl 
— Crișul 
Na.poca (

POPICE 
Voința — 
m).

RUGBY 
lului, ora 
șie — U 
(Div. ,,A‘

TENIS 
sul, ora 
greșul (n 
Republici: 
C.S. Sc. 
„A".

TIR. Pc 
„Cupa R 
aer corni 

VOLEI.
Ranid — 
și Flacăra 
„A“, fem 
10, Unive 
lința Bac

I
I
I
I
I

I 
I
I
I
I
I
I
I
!
I
I
I
I
l

SP
Deși re 

după-ami 
unui pre 
aceasta c 
spectiva 
loase, nu 
hipodrom 
jorător d 
„aspecte" 
gistrate î 
pul de < 
fost scut 
rămîn fă 
tatorilor. 
aproape 
sensibil 
ților (ca 
a cursele 
cu mult; 
lor. Dint 
pe Tufan 
ma, deși 
(100 m) 
renul de 
mine pe 
Tănase a 
forțele, I 
moale un 
la luptă, 
dus prud 
cursei de 
resursele 
putea de 
jent con< 
Solia, lix 
liniei d’ 
alergări, 
să conse: 
tată de 
gura rea 
curse (al 
ză) ca 
a mașine 
trimisă p 
ferul făr< 
dical, de 
de joi (< 
puteau Fx 
mări imp 
nice î Ci 
Tănase) 
Simplu 3 
Il-a : 1. 
1:32,9, 2. 
piu 2, or 
ordinea t. 
1. Tama 
1:36,9, 2. 
piu 22. < 
241, ordin 
câștigător 
Rigoarea 
1:39.1, 2.
ordinea 
V-a : 1. 
1:31,3. 2.
Simplu 2, 
ordinea t 
1. Arătoa 
1:40.0, 2.
5, ordine; 
triplă 1 11 
Cursa a 
Boitain) i 
3. Solia, 
event 26.
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AR TREBUI SA LI SE ACORDE 0 ATENȚIE MULT MAI MARE!
pentru ca totul să fie cit se 
poate de limpede, iată formația 
de bază, cea care a dus greul 
în cele 17 etape : Ștefan — Mânu, 
Ivan, Preda, Frîncu — Balaur, 
Cojocaru, Săndoi — Ciocănete, 
Niculcioiu, Guda. Din această 
echipă de bază, doar doi jucători 
sînt seniori, portarul Ștefan și 
mijlocașul Săndoi. Ambii au e- 
voluat foarte bine, cu o mare 
seriozitate. Dintre ceilalți seniori, 
D. Zamfir a apărut în două 
jocuri, Vrînceanu in 4, Mulțescu 
in 3, Dragnea Bumbescu în 
cîte unul. Mai mult ca ei au ju
cat tot rezervele mele de juniori, 
frații Badea, Mirea, Tudor, Ghi- 
nea, Chiriac. După cum se vede, 
este exact lotul cu care am cîș- 
tigat campionatul republican, al
cătuit de jucători pe care-i pre
gătesc de trei ani, din cei patru 
de cind sînt antrenor la Dinamo. 
Se află printre 
stofă, care pot 
crare, dacă nu 
devenind, peste . , .
dete. Este vorba de Mânu, 
laur^ — luat acum și la 
pentru Australia

— Constantin Frățilă, cum 
s-a părut turul 
„speranțelor” ?

— Mie unul, foarte, foarte qreu. 
Și am să vă și spun de ce. Mai 
intîi, pentru că am debutat ca 
antrenor la o astfel de categorie, 
un fel de Divizia ,A" a juniori
lor. Iar apoi pentru că trebuia 
să demonstrez că titlul cucerit 
in vară, la „republicani", în 
acea frumoasă finală cu junio
rii Hunedoarei, n-a fost rodul 
unei întâmplări, al unui concurs 
favorabil de împrejurări. Trebuia 
să demonstrez acest lucru mun
cind mult, poate mai mult decît 
oricare altul...

— Și rezultatele s-au văzut, se 
văd și din clasamentul primei 
părți a întrecerii : trei puncte 
avans față de Craiova, cinci față 
de Bacău, 50 de goluri marcate, 
cea mai bună apărare...

— E adevărat, dar acestea 
toate nu înseamnă nimic otita 
timp cît mai este o jumătate de 
drum de parcurs. Universitatea 
și Sport club sînt echipe foarte 
bune, care nu s-au resemnat, 
care sînt excelent pregătite de 
Silviu Stănescu și Dumitru Chi- 
riță, care au mari posibilități de 
a forța în retur pentru a cîștiga 
în final...

— S-a afirmat că Dinamo 
ajuns liderul „speranțelor” 
impulsul rezervelor echipei . 
seniori. E adevărat ?

— Nu-i deloc adevărat J

campionatului

Si

ei cițiva care au 
urca spre consa- 
se vor înfumura, 
noapte, false ve- 

’ Ba-
___  ,. lotul 

c_____ _________ — și Nlculcioiu.
— Niculciolu a debutat in Cupă, 

la Sibiu...
— A debutat forțat de împre

jurări. Nu era chiar momentul 
lui favorabil Ceilalți doi erau 
mai aproape de cerințele promo
vării. Sînt însă mulțumit de 
cum evoluează, toți trei afltn- 
du-se pe drumul cel bun...

Printr-o etapă cu multe jocuri atractive
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JRESCU

I

miază, după consumarea 
dei” cu nr. 17. Ce partide 
feră ultima etapă a turului 
sigur că atenția generală 
îndreptată spre stadionul 
Plopeni, ale cărui tribune 
deveni ■ -
suporterii echipei 
cit și pentru cei 
și coechipierilor 
viște. E și firesc 
să prezinte un 
deoarece aici va 
seriei a Il-a, C.S. „ . .
nic să-și păstreze avansul de 4 
puncte față de Petrolul Ploiești. 
Cu speranța că vor asista 
jocuri frumoase, 
ta te, se vor instala și amatorii 
de fotbal în tribunele stadioane
lor din Sighet și din Gura Barza, 
unde se vor disputa meciurile 
C.I.L. — F. C. Bihor Oradea și, 
respectiv, Aurul Brad — F.C.M 
Reșița. Sînt două partide de ale 
căror rezultate depind rămînerea 
fostelor divizionare ,,A“ 
liderului, U.T.A., și, din 
cauză, este de așteptat 
JhC. Bihor cît și F.C.M.

din răsputeri 
i măcar a cîte

De- 
este 
din 

__  ____ vor 
neîncăpătoare atît pentru 
___________ locale, Metalul, 

ai lui Dobrin 
lui din Tirgo- 
ca acest m eci 
interes major, 
evolua liderul 

Tîrgoviște, dor-

de
la

bună cali-

sarcină mai ușoară, 
propriul teren pe

lntflnind
Minerul
L F.C.

© 
pe 
Cavnic. Și liderul seriei 
Constanța, avînd un avans sub
stanțial față de urmăritoarea sa, 
Gloria Bistrița, privește cu opti
mism jocul de mîine cu C.S.U. 
Galați, pe care-1 dispută pe sta
dionul din Constanta.

Ce partide mai figurează 
program ? In mai multe 
ele se vor intîlni echipe 
încearcă să se depărteze de zo
nele fierbinți ale clasamentelor, 

de exemplu, sînt meciurile 
din seria I : Gloria Buzău — 
Minerul Gura Humorului, Cimen
tul Medgidia — Delta Tulcea, Ol
tul Sf. Gheorghe — C.S.M. Bor- 
zești ; în seria a n-a : Sirena 
București — Gaz metan Mediaș, 
Rova Roșiori — Flacăra Moreni ; 
tn seria a ITT-a : Dacia Orăștie 
Metalul Aiud și Minerul Moldova 
Nouă — Rapid Arad.

P. VINTILÂ

In 
dintre 

care

Așa,

— Trecînd de la capitolul Di
namo la cel al campionatului în 
general, care este, din acest 
punct de vedere, opinia antre
norului echipei-lider ?

— Campionatului „speranțelor", 
TUTUROR CAMPIONATELOR DE 
JUNIORI AR TREBUI SA LI SE 
ACORDE O
MAI MARE. ______ __
ACESTE ÎNTRECERI SE 
VIITORUL FOTBALULUI I 
spun eu acum nu e ceva 
Au spus-o și alții, au ___  _
mulți și de multe ori. Dar de 
făcut, s-a făcut puțin, și, din 
păcate, se face din ce în ce mai 
puțin... Iată, dacă noi, cei de la 
„speranțe", nu jucăm în des
chidere, așa cum prevede regula
mentul, ce să mai vorbim de ce
lelalte echipe 7 Dacă pînă și la 
„speranțe*

— Dragă 
ceput, ca cronicar de fotbal, 
anul 1980 cu meciul Politeh
nica Timișoara, In partida de 
Cupă de la 24 februarie, de 
la Deva (1—0 cu A.S.A.) șl îl 
închei tot cu „Poli“, tot la 
un joc de Cupa României, la 
Drobeta Tr. Severin, cu Cor- 
vinul. Spuneai la Deva că 
începi un nou sezon ca jucă
tor.
lea

Acum, te întreb, al cîte- 
îl închei ?

ATENȚIE MULT 
PENTRU CA IN 

AFLA 
Ce 

nou. 
spus-o

mai umblă unii___ __ _____ ___ ___ cu 
substituiri, ce să mai zicem de 

de la „republicani" I sau 
Sigur că așa e mai ușor. 

Mai ușor decît să cauți copii ta
lentați 
ei ani 
furăm

cei 
II

și să muncești serios cu 
la rînd. Mai ușor, dar ne 
singuri căciula !...

Laurențiu DUMITRESCU

1. DINAMO 17 13 3 1 50-13 29
2. Univ. Cv. 17 12 2 3 48-19 26
3. S.C. Bacău 17 10 4 46-28 24
4. Corvinul 17 8 4 5 35-19 20
5. F.C. Baja M. 16 9 2 5 45-32 20
6. F.C.M Galați 17 7 5 5 42-30 19
7. F.C. Argeș 17 7 5 5 29-21 19
8. Steaua 17 6 6 5 39-28 18
9. F.C.M. Bv. 17 6 6 5 30-20 18

10. Polit. Iași 17 8 1 8 40-46 17
11. Sportul stud. 17 7 2 8 27-24 16
12. „Poli“ Tim. 17 5 5 7 36-40 15
13. A.S A. Tg. M. 17 6 1 10 28-34 13
14. Chimia 17 6 1 10 23-48 13
15. „U“ Cj-Nap. 17 4 4 9 22-38 12
16. Jiul 16 4 3 9 17-32 11
17. Prog.-Vulcan 17 3 1 13 25-62 7
18. F.C. Olt 17 3 1 13 11-59 7

PROGRAMUL Șl ARBITRII
SERIA I : Viitorul Vaslui — 

Chimia Brăila : D. Iordache
(București), F.C. Constanța — 
C.S.U. Galați : M. Moraru (Plo
iești) , Gloria Buzău 
Gura ” 
nescu (Ploiești), Oltul Sf. Gheor
ghe — C.S.M. Borzești : D. Pre- 
descu (București), Gloria Bistrița 
— I.M.U. Medgidia : ‘ ------ -
țea (Pitești), C.S.M. 
Ceahlăul P Neamț :
(Cărei), 
Botoșani : 
Viitorul Gheorgheni 
Focșani : N. Suciu 
Cimentul Medgidia ■

Minerul
Humorului : S. Pantilimo-

D.

A. Mustă- 
Suceava — 
V. Catană 

F.C.M. Brăila — C.S. 
M. Stan (’București), 

- Unirea 
(București),
Delta Tul

cea : I. Bonini (București).

13-lea, numai în Divizia 
debutat la 20 august 1967 

Dinamo
2—1 (2—1).

— Al
A. Am
în meciul Dinamo Bacău — 
Steaua, 2—1 (2—1). Am marcat 
golul victoriei în min. 40 și 
nlcarul ziarului „Sportul 
notat cu 7.

— Deci, un debut bun, 
avea să fie împlinit apoi 
culorile echipei naționale, cu 
cele 27 de selecții, cu 
zența la C.M. din 1970, 
Mexic. Apropo, știi ceva 
legătură cu statuia care 
spune că 
împreună 
tori ?

pre- 
din 

în 
se

ți s-a ridicat acolo, 
cu a altor 15 jUCă-

campionatul următor din echipa 
mea de club, unde mă simt 
de bine. Dealtfel, în toamnă 
fost prezent în toate 
partide de campionat (am, 
toate, 371 de meciuri jucate în 
Divizia A), după cum n-am lip
sit nici la cele din Cupa cupelor.

cele

atât 
am

17 
cu

nimic. Unii
„alee a statuilor"

— Nu știu 
acea _______
selecționați de organizatori, 
un fotbalist din fiecare 
participantă la -
xican, ar exista în realitate, alții 
că proiectul ar fi fost abandonat, 

înștiințat 
și după 
informată 
cum cred 
realizarea 

zilele

spun că 
celor 16 

cite 
echipă 

„Mundialul" me-

Personal nu am fost 
de federația mexicană 
die știu nici nu a fost 
federația noastră, așa 
că ar fi fost firesc, de 

propus înacelui proiect ,
de euforie de acum 10 ani...

trecut un deceniu, 
timp în care n-ai 
joci. Cum te ^imți ?

Da,
încetat

fel ca

să

în— Foarte bine ! Im , 
1970, deși la 6 octombrie am îm
plinit 35 de ani ! 
greutate ca atunci 
echipa națională, 
cu atenție, duc o 
tată șt sper să nu

Am aceeași 
cind jucam în 
mă pregătesc 
viață cumpă- 

lipsesc nici în

ETAPEI DIVIZIEI „B“
SERIA A II-a : Sirena Bucu

rești — Gaz metan Mediaș : D. 
Ursu (Brăila), Pandurii Tg. Jiu 
— Rapid București 2—0 (disputat 
în ziua de 26 noiembrie), Meta
lul Plopeni — C.S. Tîrgoviște : 
I. Igna (Timișoara), Rova Ro
șiori — Flacăra Moreni : A. Stoc
ker (Petroșani), Rulmentul Ale
xandria — Mecanică fină Bucu
rești : V. Caragea (Tulcea). Pe
trolul Ploiești — Șoimii Sibiu : 
V. lanul (Iași) — se dispută azi, 
de la ora 14. Poiana Cîmpina — 
Autobuzul București : M. 
rescu (Bacău), Luceafărul 
rești — Tractorul Brașov : 
nescu (București) — azi, 
ora 14, Metalul București

c.s.

Fecio- 
Bucu- 
T. lo
de la 

— Ni-

— Ce crezi despre sezonul 
de toamnă al Politehnicii Ti
mișoara ?

— Este în strînsă legătură cu 
cel de primăvară, cind am cuce
rit Cupa României. Dacă trofeul 
nu venea la Timișoara, 
fi fost prezenți 
pelor, dar nici 
atit de marcați 
lui sezonului.

nu am
nici în Cupa cu- 
nu 
de

am fi fost 
efort în fina-

ești profesor de— Știu că 
educație fizică.-

— Da, am absolvit facultatea 
la Timișoara $i, acum', lucrez la 
Clubul sportiv școlar „Banatul". 
Am o clasă de 16 elevi, clasa a 
Vl-a, pe care-i învăț fotbal. Sînt 
copii cuminți și talentați, astfel 
că cele 6 ore de fotbal pe care le 
fac săptămânal cu ei sini o bucurie 
pentru 
bune...

mine. în rest, toate

Mircea TUDORAN

tramonia Făgăraș : G. Dumj- 
trașcu (Constanța)

SERIA A ill-a : C.I.L. Sighet
— F.C. Bihor Oradea : R. Pe
trescu (Brașov), Minerul Lupeni
— Minerul Anina — partidă 

Aurul Brad — F.C.M.
A. Deleanu (București), 

Rapid 
C. Munteanu (Galați), 

Olimpia Satu 
Hainea (Bîrlad).

amînată, 
Reșița : 
Minerul Moldova Nouă 
Arad :
U.M. Timișoara
Mare : N. Hainea (Bîrlad). C.F.R. 
CIuj-Napoca — Metalurgistul Cu- 
gir : T. Alexandrescu (București), 
U. T Arad — Minerul Cavnic : 
C. Teodorescu (Tîrgoviște). în
frățirea Oradea — C.F.R. Timi
șoara : Gh. Mihăjlescu (Bucu
rești), Dacia Orăștie — Metalul 
Aiud : S. Necșulescu (Tîrgoviște). 
Ora de începere a meciurilor : 
14.

în plasa 
această 
ca atît 

Reșița 
pentru 

______ unul 
punct. Fiindcă am amintit de li
derul seriei a ni-a, acesta poate 
să rămînă pe aceeași poziție 
pînă Ia primăvară deoarece are

rJhC. Bih< 
să lupte 
obținerea

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

6ERIA I
Unjrea Șiret . — Constructorul 

Iași 1—1 (0—0), Șiretul Bucecea
— Metalul Botoșani 2—0 
Faresta Fălticeni — 
2—0 (1—0), Zimbrul

DIVIZIA „C“ REZULTATELE ETAPEI A X-a

• F.R. FOTBAL POARTA TRA
TATIVE, * ' -----
un 
de 
și 
să 
șl

, pentru 
naționale, 
în Grecia 
ar urma 
ianuarie 
In pri-

i caracter

în aceste zile, 
turneu al echipei 
pregătire și jocuri, 1 
Olanda, turneu care 
aibă loc între 17 

5 februarie 1981.
vin ța meciurilor cu _______
de verificare, se preconizează, 
între altele, o partidă cu Pana- 
thinaikos Atena (la 25 ianuarie) 
și cu reprezentativa Olandei (la 
5 februarie, ia Amsterdam).

(1-0), 
TEPRO Iași 
Șt xcea va ——* 

Metalul Rădăuți 1—1 (1—1), Ni
co lina lași — Cetatea Tg. Neamț 
2—1 (0—1), C.F.R. Pașcani — A- 
vtntul Frasin J—1 (2—1), A.S.A.
Cîmpulung Moldovenesc — Cris
talul Dorehoi 3—0 (1—0), Dorna
Vatra Dornei — Laminorul Ro
man 2—0 (1—0).

Pe primele locuri tn clasament, 
după 13 etape : L
TORUL LAȘI 20 p (34—12) 
Foresta Fălticeni 19 p (19—5), 
Laminorul Roman 18 p (28—12)... 
pe ultimele : 
9 p (9—24), 
9 p (14—31), 16.
(9—24)

CONSTRUC-
2. 

“ 3.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a CINE JOACA ASTAZI, 

MÎINE POATE CIȘTIGA 1 Astăzi 
este ULTIMA Zi de participare 
la tragerea excepțională Loto de 
duminică 7 decembrie 1980, la 
care se pot obține AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“ și „Skoda 
L-, CIȘTIGURI ÎN BANI 
50.000, 25.000, 10.000 lei etc., 
cum și EXCURSH în R. D.
mană sau R. S. Cehoslovacă. Cei 
ce doresc să asiste la tragere 
sînt invitați la ora 16,30 în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
București, str. Dr. Staicovici nr. 
42 (Ca de obicei, numerele câști
gătoare vor fi transmise în 
cursul serii la televiziune și ra
dio). Tot astăzi este ULTIMA ZI 
și pentru depunerea buletinelor 
de participare la atractivul con
curs Pronosport din această săp- 
tămînă, care cuprinde partide 
deosebit de interesante din divi
ziile secunde ale campionatelor 
de fotbal din România și Italia. 
AGENTHLE LOTO-PRONOSPORT 
VA ASTEA PT A PENTRU A VA 
ÎNCERCA șl DV. ȘANSELE !

a NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 5 
CEMBRIE 1980. Extragerea I : 82 
66 51 69 31 68 40 28 75 ; extrage
rea a IT-a : 14 83 43 80 11 77 70 
57 6. FOND TOTAL DE CÎȘTI-
GURI : 829.731 lei din care 90.438 
lei renort la categoria 1.

o CÎȘTIGURILE TRAGERII
LOTO 2 DIN 30 NOIEMBRIE 
19S0. Categoria 1 : 5 variante 25% ------- . . . . _ — a 

a 
a 
a 
a

LA 
DE-

a 22.633 lei ; categoria 2 : 4,75 
18.011 lei ; categoria 3 : 
4.173 lei î categoria 4
862 lei ; categoria 5 :
209 lei ; categoria 6 :
100 lei.

20,50
99,25

328.75
2.144,25

Mîinc sc dispută etapa restanță (a XII-a) din 9 noiempric
— Victoria Tăjidărei 1—1 
Rapid Fetești — Marina 

3—1 (3—1), Progresul 
Constructorul Călărași 

, Metalul Mangalia — 
Constanța 1—0 
Mahmudia —

14.
15.

Zimbrul Suceava 
Șiretul Bucecea 

Unirea Șiret 5 P

SERIA
Relonul Săvinești-Roznov 

Rulmentul Bir Iad 3—0 (1—0), 
nerul Comăneștl '
Adj ud 8—0 ‘.
— Petrolul Moinești 3—1 
FEPA 74 Bîrlad - 
rășești 1—0 (0—0)
cău 
Textila Buhuși ■ 
caz 2—2 (2—1), 
Partizanul Bacău 
min. 60 La 0—1, 
Gheorghiu-Dej — 
Neamț 5—1 (3—0).

Pe primele locuri 
COMANEȘTI 17 p (28—10). 
Relonul SăvineșW-Roznov 16 
(19—10), ‘ ‘ - •
(17—16)... pe ultimele : 15. FEPA 

P "
P

A n-a

Ml-
Luceafărul 

(1—0), Lelea Bacău 
- ■ * * (1-1),

DEMAR Mă- 
. ... Victoria Ba-

Gloria Focșani 2—1 (0—0), 
— Cimentul Bi- 
Hușansa Huși — 

— întrerupt, în 
Energia Gh. 

Celuloza Piatra

3.

1. MINERUL
2.
P

Gloria Focșani 15 p

74 Bîrlad 11 
șana Huși 6 
jocuri.

(15—19), 18. HU-
(9—24) — din 12

A m-aSERIA
Tecuci — Carpați SI

CI—0), Car aim anul Buș- 
Avîntul Matca 1—1

Victoria 
naia 3—0 
teni — 
(1—0), Dacia Unirea Brăila — 
Petrolul Barca 4—1 (2—0). Pe
trolul Bălcoi — Fores ta Gugești 
4—1 (3—1), Oțelul Galați — Ș.N. 
Brăila 6—0 — s-a jucat pe 25.X, 
Chimia Brazi — Ancora Galați 
2—1 (0—0), FEROM Urziceni —
Carpați Nehoiu 4—1 (0—0), Olim
pia Rm. Sărat — Tractorul VI- 
ziru 3—0 — neprezentare.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BRAZI 19 p (28—11), 2. Ancora 
Galați 18 p (28—11), 3. Oțelul Ga
lați 18 p (24—9) .. pe ultimele : 

“ ‘ Unirea Brăila 4 p
v__ __z echiipă sancționată cu 
— 4 puncte, 16. Tractorul Viziru 
2 p (7—41).

SERIA A IV-a
Dunărea Călărași— Amonll Slo

bozia 2—1 (2—1), Portul Con
stanța — Ș.N. Tulcea 5—1 (2—0), 
Șoimii Cernavodă — Unirea Efo
rie 2—0 (0—0), Chimpex Con-

15. Dacia 
(12—26) —

2.

stanța 
(0—1), 
Mangalia 
Isaccea — 
2—1 (0—1), 
Electrica 
Viitorul 
Constanța 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 
REA CALARAȘI 23 p 
Portul Constanța 22 p 
Cens tructorul ”
(23—10)... _
nfi Slobozia 7 p (15—17) 
pă sancționată cu — 4
Electrica Constanța 7 p 
18. Viitorul Mahmudia 
(12—69).

SERIA A V-a
Automatica București ■ 

nometal București 2—0 
F.C.M. Giurgiu — Petrolul Bolin- 
tin 3—0 (2—0), Electronica Bucu
rești — Flacăra roșie București
1— 1 (1—1), Ș.N Oltenița — Da
nubiana București 2—0 (1—0),
Chimia Tr. Măgurele — Petrolul 
Videle 3—1 (2—0), Voința Bucu
rești — Viitorul Chimogi 1—1
(0—1), Abatorul București — Ce
tatea Tr. Măgurele 4—1 
Luceafărul București 
București 2—3 (1—1), 
jucat.

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA BUCUREȘTI 24 p (41—9) 
2. Abatorul București 
(21—14), 3. Viitorul ’ 
(15—15), 4. Chimia 
16 p (21—22)... pe 
I.C.S.I.M. București 
16. Ș.N. Oltenița 8

SERIA A
Energia Slatina 

Ploiești 0—1 (0—1)
ratat două p-enaltyuri !, 
Tîrgoviște
2— 0 (1—0), I.O.B. Balș
Iul Mija ....................
Fieni — 
I.C.I M. Ploiești _ .
3— 0 (0—0), Progresul Corabia —
Electronistul Curtea de Argeș
4— 0 (2—0), Sportul muncitoresc
Caracal — Unirea Răcarl 7—0 
(2—0), Progresul Pucioasa — 
Muscelul Cîmpulung 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PRA
HOVA PLOIEȘTI 21 p (25—13), 2. 
Energia platina 18 p (31—8) 
Sp. m.
I.C.I.M. Ploiești

(0—0), 
Voința

DUNA-1. 
(45-9), 

, (38—8),
Călărași 18

2.
3.

___  . P 
pe ultimele : 14. Ame- 

"" - eehi-
P, 15.
O—23),
5 P

Teh- 
(2-0),

(3—0),
- I.C.S.LM.
T.M.B. n-a

16 £
Chimogi 16 p 
Tr. Măgurele 
ultimele : 15 
8 p (10—17), 

p (9-23).
Vl-a

Prahova 
Energia a 

J, Petrolul 
Recolta Stoicănești 

— Meta- 
1—0 (1—0), Cimentul

I.P.C. Slatina 2—0 (0—0), 
Dacia Pitești

3.
4.

(30—13)...
Caracal 17 p (40—17), 

_______ 17 p r- " 
pe ultimele : 15. Petrolul Tîrgo- 
viște 8 p (10—28), 16. I.P.C Sla
tina 6 p (8—32).

SERIA A VlI-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

C.F.R. Craiova — amînat, Mine-

— Hidroenergia Rm. 
(3—0), Mecanizatorul 

Progresul Băilești 2—1 
, Dunărea Calafat — Unl- 
Drobeta Tr. Severin 1—1 
, Constructorul Craiova — 

Sadu 4-0 (2—0),
Drăgășani — Victoria

rul Motru 
Vîlcea 4—1 
Simian — 
(0-0), 
rea 1 
(0-0), 
Metalurgistul 
Viitorul .
Crajova 4—0 (2—0), Electroputere 
Craiova
(1-0), 
Orșova 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1.
TROPUTERE CRAIOVA 20 
(19-5), 
(26—9), 
Sev. 15 
(echipă 
puncte), 
(15—7) - 
timele : 15. Victoria Craiova 
(8—26), 16. Progresul Băilești 
(10—34).

1.
— Jiul Rovinari 6—0 

Lotru Brezoi — Diema

ELEC- 
P

Dunărea Calafat 17 p 
Drobeta Tr 

p (33—8) — din 12 jocuri 
sancționată cu — 5

Craiova 15 p 
ul-

P 
P

2.
3. C.S.M.

4. C.F.R.
din 12 jocuri... pe

5
5

SERIA A VlII-a
Electromotor Timișoara 

plormin Deva 3—2 (0—2), Metalul 
Bocșa — C.P.L. Caransebeș 3—1 
(2—0), Gloria Reșița — 
Arad 2—1 (1—1), Vulturii
Lugoj — Victoria Ineu 5—2 
Unirea Sînnicolau — 
Strungul Lipova 3—0
Strungul Arad — Unirea Tomna
tic 3—0 — s-a jucat pe 25.X, Mi
nerul Certej — Minerul Oravița 
2—0 (1—0), C.F.R. Caransebeș —
Metalul Oțelu Roșu 3—1 (2—0).

Pe 
GUL 
turil 
nerul 
nirea. 
ultimele : 
(15—22), 
9 p (22—31).

SERL1 A ÎX-a

C.P.L.

Ex-

C.F.R 
textila
(2-2), 
Șoimii
(1—0),

primele locuri : 1. STRUN- 
ARAD 19 p (38—14), 2. Vul- 
Lugoj 15 p (26^-21). 3.
Certej 15 p (19—16). 4. 
Tomnatic 15 p (15—14)..

15. C.F.R. Arad
16. Metalul Oțelu

ML 
U- 
pe 

' P9
Roșu

OașulSomeșul Satu Mare
Negrești 3—2 (2—0), Unirea Dej
— Voința Oradea 2—0 (1—0), Vic
toria Cărei — Armătura Zalău 
5—0 (2—0), Tricolorul Beiuș —
Metalul Cărei 3—0 (1—0), Biho
reana Marghita — Rapid Jibou 
5—0 (2—0), Construcții Electro-
metal Cluj-Napoca — Oțelul Or 
dr. Petru Groza 1—1 (1—1), Vic
toria Elcond Zalău — Industria 
sîrmei C. Turzii 3—0 (1—0), Re
colta Salonta — Unirea 
lui M;hai 4—2 (1—0).

Pe primele. locuri : 1.
SUL SATU MARE 22 p 
2. " ‘ ‘ 
Victoria Cărei 
uit’mele : 15.

Valea

SOME- 
<27—6), 

Unirea Dej 17 p (20—19).
15 p

Rapid Jibou 7 p 
(13—26), 16. Unirea Valea luj Mi
hai 7 p (10—33).

(21—9)...
3. 

pe

MINE-
2. Ml-
3. Mi-

SERIA A X-a
Minerul Baia Borșa — Minerul 

Rodna 1—0 (0—0), Minerul Băița
— Textila Năsăud 5—0 (1—0), Fo-
resta Bistrița — CUPROM Baia 
Mare 4—1 (2—0), Electrozahăr
Tg. Mureș — Avîntul Reghin 0—1 
(0—1), Silvicultorul Maîeru — 
Minerul Ilba-Seini 5—0 (3—0),
Simared Baia Mare — Minerul 
Băiuț 2—0 (0—0), Mureșul Luduș
— Minerul Baia Sprie 2—1 (2—0), 
Oțelul Reghin — Lăpușul Tg. 
Lăpuș 3—0 (1—0).

Pe primele locuri :
RUL RODNA 18 p (24—7), 
nerul Borșa 17 p (29—12), 
nerul Baia Sprie 15 p (21—13), 4. 
Foresta Bistrița 15 p (16—14)... pe 
ultimele : 14. Lăpușul Tg.
Lăpuș 9 p (13—20), 15. Minerul
Băița 9 p (13—21), 16. Electroza
hăr Tg. Mureș 7 p (3—16).

SERIA A Xt-a
Automecanica Mediaș — Mine

rul Ghelar 2—0 — s-a jucat pe 
25.X, I.P.A. Sibiu — Victoria Că- 
lan 1—0 (1—6), C.F.R. Simeria
— C.I.L. Blaj 1—6 (1—6), IMIX
Agnita — Minerul-Știința Vulcan 
5—0 (3—0), Știe la-Arie șui Turda
— Construcții Sibiu — amînat,
Carpați Mîrșa — Vitrometan Me
diaș 8—0 (6—0), Metalul Copșa
Mică — C.P.L Sebeș 3—0 (2—0), 
Minerul Paroșeni — Unirea Alba 
Iulia — amînat.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MÎRȘA 18 p (3G—11), 2. Minerul 
Paroșeni 16 p (17—3) — din 12
jocuri, 3. Minerul Ghelar 15 p 
(17—15)... pe ultimele : 15. Au
tomecanica Mediaș 10 pK (15—19), 
16. C.P.L. Sebeș 10 p (11—24).

SERIA A XII-a
I.C.I.M. Brașov — Precizia Să- 

cele 1—1 (0—0), Torpedo Zărnești
— Măgura-Mobila Codlea 1—0
(0—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Mureșul Topii ța 2—1 (1—1), 
păți Brașov — Chimia 
toria 3—1 (1—1),
Sf. Gheorghe —
1— 0 (1—0), Minerul
Minerul Bălan 2—1 •
Iul Sighișoara
2— 0 (1—0), ~ 
Ciuc 
(0—0).

Pe primele 
BRAȘOV 21 p 
Iul Sighișoara 
torul M. 
ultimele : 
Gheorghe 
Brașov 4

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții noș
tri voluntari din localitățile., res
pective.

Etapa a XII-a, restanța din 
9 noiembrie, se dispută mîine. 
Jocurile sînt programate la ora 
11.

14.

2.

.. Car- 
Or. Vic- 

Constructorul 
C.S.U. Brașov 

Baraolt — 
(2-1), Meta- 

Metrom Brașov 
,, Tractorul Miercurea 
Progresul Odorhei 0—1

locuri : 1. I.C.I.M.
(21—9), 2—3. Meta- 

17 p (20—6). Trac- 
17 p (21—7)... pe 
Constructorul Sf. 
(5—33). 16. C.S U.

Ciuc
15.

8 P 
p (5—?4L



INTILNIBEA CONDUCATOBHuR 
STATELOR PARTICIPANTE 

LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA
(Urmare din pag. I)

teri, la Tg. Mure, START IN CEA DE A DOUA EDITIE 
A CAMPIONATULUI BALCANIC DE HANDBAL FEMININ

• In primul meci: România A-România tineret 23-19 O Iugoslavia a întrecut Bulgaria: 28-17

re a cursei înarmărilor. Toate 
acestea sînt favorabile proce
sului destinderii.

Țările socialiste și-au expri
mat hotărirea de a-și aduce în 
continuare contribuția 1a însă
nătoșirea climatului internațio
nal, la întărirea păcii, Ia con
tinuarea politicii de destindere, 
de dezvoltare a colaborării in
ternaționale, de rezolvare a 
tuturor conflictelor pe calea 
negocierilor. Participanții la în- 
tîlnire s-au pronunțat în mod 
ferm pentru dezvoltarea rela
țiilor eu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială, 
pe baza principiilor indepen
denței, suveranității, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea 
cu forța in relațiile dintre sta
te, pentru respectarea riguroasă 
a Cartei O.N.U.

Participanții la intilnire au 
subliniat că se pronunță pentru 
colaborare cu toate forțele pro
gresiste, democratice, antiimpe- 
rialiste. pentru întărirea soli
darității tuturor popoarelor în 
lupta împotriva pericolului de 
război, pentru o politică de 
pace, dezarmare — si în primul 
rînd de dezarmare nucleară, 
pentru destindere și colaborare 
egală în drepturi.

Participanții la intilnire au 
subliniat că sint gata să acțio
neze în continuare în mod con
structiv pentru dezvoltarea re
lațiilor cu S.U.A, dacă noua 
administrație americană va a- 
vea aceeași atitudine.

Țările participante Ia intil
nire salută inceperea lucrărilor 
reuniunii de la Madrid și se 
pronunță pentru o asemenea 
desfășurare a lor oare să des
chidă noi perspective pentru 
transpunerea în viață a docu
mentelor de la Helsinki, pen
tru cauza păcii și destinderii 
pe continent.

Totodată, participanții ia in
tilnire au constatat că situația 
în lume rămine încordată. 
Cursa înarmărilor capătă un 
caracter tot mai periculos. In 
diferite zone ale lumii se men
țin focare de confruntări mili
tare și încordare. Se ivesc noi 
conflicte. Situația impune crește
rea vigilenței față de tendințele 
agresive ale forțelor imperia
liste, față de încercările reac-

OLIMPIADA DE ȘAH
LA VALLETTA, 5 (Agerpres). 

In penultima rundă, a 13-a, a 
turneului feminin din cadrul O- 
limpiadel de șah, selecționata 
României a terminat la egali
tate : 1,5—1,5 p cu reprezenta
tiva R.P. Chineze și se menține 
pe locul trei. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — S.U.A. 2—0 (1) ; Un
garia — Iugoslavia 1,5—0,5 (1) ;
Polonia — Anglia 1—1 (1) ; Olan
da .— Bulgaria 1,5—0,5 (1) In cla
sament conduce echipa Ungarie! 
cu 29,5 p (1), urmată de U.R.S.S. 
29 p (1) ; România 24 p, Polonia 
și R.P. Chineză 22,5 p (1) ; Iu
goslavia 22 p (1).

In competiția masculină, echi
pa României a întilnit selecțio
nata U.R.S.S. La prima masă, 
marele maestru Florin Gheorghiu 
a remizat cu campionul mondial 
Anatoli Karpov, la cea de a

HOCHEIȘTII NOȘTRI ÎN FAȚA UNUI NOU SEZON INTERNAȚIONAL
(Urmare din pag. 1)

rește, modificările pe care le 
vor sugera verificările ulteri
oare :

Portari : Gh. Huțan, Netedu ; 
garnitura I : Moroșan, Gali — 
Costea, Tureanu, Axinte ; gar
nitura a II-a: Justinian, E. 
Antal — I.'stor, Hălăucă, Ca- 
zacu ; garnitura a IlI-a : Po
pescu, I. Antal — Pisam, So- 
lyom, B. Naghi ; garnitura a 
IV-a : Teodoriu, Nuțescu — 
Gherghișan, V. Huțanu, Ole- 
nici. Mai face parte din lot și 
Gereb, deocamdată accidentat.

Antrenorul Pană este foarte 
mulțumit de felul cum au răs
puns jucătorii la convocare, de 
angajamentul! lor la efort și 
de disciplina arătată la antre
namentele zilnice (care au loc 
pe patinoarul .,23 August"), 
de atmosfera de perfectă cola
borare dintre selecționabili, ca
re au lăsat de o parte toate 
micile rivalități din campionat 
dintre echipele Dinamo, Steaua 
și Sport Club, de la care de
altfel provin toți cel 23 de 

țiunii de a aduce prejudicii po
zițiilor țărilor socialiste, ale sta
telor în curs de dezvoltare, ale 
mișcărilor de eliberare națio
nală-

Participanții la intilnire și-au 
declarat hotărirea de ă în
tări și de acum inainte unitatea 
țărilor socialiste pe baza mar- 
xism-leninismului, a solidarită
ții internaționale și colabo
rării reciproc avantajoase, ega
le în drepturi.

La intilnire s-a exprimat 
convingerea că eforturile con
jugate ale tuturor țărilor și po
poarelor cointeresate in menți
nerea păcii, securității și cola
borării internaționale sînt ca
pabile să asigure afirmarea des
tinderii ca tendință principală 
a evoluției internaționale.

între participanți a avui loe 
un schimb de informații cu 
privire la construirea socialis
mului și comunismului in țările 
lor- Ei s-au pronunțat pentru 
dezvoltarea în continuare a co
laborării lor economice și teh- 
nico-științifice, pentru coordo
narea planurilor cincinale, în 
interesul construcției socialis
mului și comunismului în țările 
lor, pentru bunăstare și bi
nele acestor popoare.

Reprezentanții P.M.U.P. au in
format pe participanții la intil
nire despre evoluția situației 
in R. P. Polonă, despre bilan
țul celei de-a 7-a plenare a 
C.C. al P.M.U.P. Participanții la 
intilnire și-au exprimat încre
derea că comuniștii, clasa mun
citoare, oamenii muncii din 
Polonia frățească vor reuși să 
învingă dificultățile ivite, vor 
asigura dezvoltarea in continua
re a țării pe calea socialistă. 
In acest cadru s-a reafirmat că 
Polonia socialistă, Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez și 
poporul polonez pot conta în 
mod ferm pe solidaritatea fră
țească și sprijinul țărilor par
ticipante la Tratatul de la Var
șovia. Reprezentanții P.M.U.P. 
au subliniat că Polonia a fost, 
este și va fi stat/ socialist, o 
verigă fermă a familiei comune 
a țărilor socialiste.

Inlilnirea conducătorilor de 
partid și de stat ai țărilor so
cialiste participante s-a desfă
șurat într-o atmosferă tovără
șească, de înțelegere reciprocă 
și unitate de vederi.

doua. Oiocâltea a pierdut la 
Gheller, la masa a treia șl a 
patra s-a consemnat remiza tn 
partidele Șubă — Balașov șl Ghl- 
țescu — Kasparov. Scor final : 
2,5—1,5 în favoarea șahiștilor so
vietici. Alte rezultate ale runde! 
a 13-a : Ungaria — Bulgaria
2,5—1,5 ; S.U.A. — Cehoslovacia 
2—L (1) ; Islanda — Olanda 2,5— 
1,5 ; Filipine — Polonia 2—1 (1); 
Suedia — Anglia 1—1 (2). In
clasament pe primul loc, la ega
litate cu cite 35,5 p, se află for
mațiile, U.R.S.S. și Ungariei, ur
mate de Iugoslavia 31,5 (3),
S.U.A. 31,5 p (1), Anglia 30 p 
(2), Cehoslovacia 30 p (1), Is
landa 29,5 p (1), România, Olan
da, Bulgaria 29,5 p, Suedia, Da
nemarca 29 p (2), Polonia 28,5 p. 
Argentina 28 p (2).

component! ai lotului. Se lu
crează cu tragere de inimă, mai 
ales că — spre deosebire da 
alți ani, cînd primele verifi
cări ale lotului se făceau în 
compania unor adversari comozi
— de data aceasta prima apa
riție publică a echipei Români
ei se va produce în fața unei 
reprezentative bine cotate ta 
hocheiul european, Polonia, fos
tă participantă Ia grupa A * 
Campionatului mondial și vi
itoare parteneră de întrecere 
a echipei noastre la Val Gar
dena. Despre valoarea hocheiș- 
tilor polonezi vorbesc — intra 
altele — rezultatele acestora 
din „Cupa Sovietski Sport", 
din această toamnă, de la Ri
ga : 9—3 cu Dinamo București, 
6—3 cu Dinamo Riga, 2—3 cu 
Dinamo Moscova, 4—4 cu Tor
pedo Gorki. Iar recent, la Ber
lin, Polonia — R. D. Germană 
3—1 ! Prin urmare, miercuri și 
joi la București (în ambele zi
le, de la ora 17.30), două me
ciuri foarte dificile — dar cu 
atît mal utile și mal sugestive 1
— pentru selecționabilii noștri.

TG. MUREȘ, 5 (prin telefon). 
— Cea de a doua ediție a Cam
pionatului Balcanic rezervat re
prezentativelor feminine de 
handbal — găzduită în condi- 
țiuni excelente de municipiul 
Tg- Mureș — a început într-o 
atmosferă de mare interes. 
Cuvîntul de salut, adresat celor 
patru formații participante 
(Iugoslavia, Bulgaria, România 
A și România tineret), a fost 
rostit de tov. Eugen Trîmbițașu, 
președintele Comisiei de orga
nizare. Au urmat primele două 
partide, ambele atractive și e- 
chilibrate.

ROMANIA A — ROMANIA 
TINERET 23—19 (10—9). Mai
bine de 2000 de spectatori s-au 
grăbit să ia loc în tribunele 
Sălii sporturilor chiar de la me
ciul din deschiderea cuplajului, 
pentru a urmări la „lucru" ce
le mai bune handbaliste din ța
ra noastră. Antrenorii celor 
două echipe, mai ales cei de la 
prima garnitură, au rulat tot 
lotul de jucătoare trecute pe 
foaia de arbitraj, tocmai pentru

IUGOSLAVIA, CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA
Echipa României s-a clasat pe

HANDBAL SENIORI
locul II

LOVECI, 5 (prin telefon). 
Sala sporturilor din localitate 
a găzduit vineri seara ultima 
rundă a celei de a Il-a ediții 
a Campionatului balcanic de 
handbal pentru seniori. Și de 
această dată locul I a revenit 
reprezentativei Iugoslaviei, for
mația noastră clasindu-se pe 
locul II, ca și la Varazdin in 
1979.

Derbyul competiției a fost 
partida dintre selecționatele 
României și Iugoslaviei. In 
timp ce echipa noastră se pre-

„IHTERNAJIOHALELE" DE TENIS 
DE MASĂ ALE FRANȚEI
EVBY, S (prin telefon). La 

campionatele internaționale de 
tenis de masă ale Franței, ta 
cadrul probei pe echipe formația 
feminină a României a învins In 
pritnul său meci Franța n cu 
3—2 : Maria Albolu — Abgrall 
1—2 (—14, 19, —15) ; Eva Ferenczl
— Javerlhiac 1—2 (9, —15, —13);
Ferenczl, Albolu — Abgrall. Ja
verlhiac 2—0 (15, 14) ; Ferenczl
— Abgrall 2—1 (13, —21, 13) șl
Alboiu — Javerlhiac 2—1 (15,
—18, 11). tn turul următor, spor
tivele noastre au fost Învinse cu 
3—0 de reprezentativa R.P. Chi
neze : Eva Ferenczl — Kao Yan 
Hua 0—2 (—19, —21), Maria Al
boiu — Tong Ling 0—2 (—15, —0), 
Ferenczl, Alboiu — Kao Yan Hua, 
Jang Deyng 0—2 (—13, —15).

ÎNTRECERI DE GIMNASTICĂ LA TOKIO
TOKIO, 5 (Agerpres). — Gim- 

naștil șl gimnastele prezențl la 
recentul concurs de la Nagoya 
au luat parte la o nouă compe
tiție desfășurată la Tokio, pro
gramul cuprinztnd numai finalele 
pe aparate.

In concursul feminin, pe pri
mele locuri s-au situat : Jana

Odată cu lotul prim, a mai 
fost convocat, la Galați, un 
așa-numit „Iot olimpic de per
spectivă", compus din hocheiști 
tineri care, in aceleași zile, vor 
primi replica echipei de tinerei 
a Poloniei. Fac parte din acest 
lot : Fekete, D. Radu, Enache 
(portari), Raica, Berdilă, Bo- 
goș, Balogh. Z. Pali, Micloș, 
Pogăceanu (fundași), Chiriță. 
T6ke, Mihăescu, T. Marcu, T. 
Andrei, T. Todor, Prakab, Du- 
mitrache, Kemenesi, Peter, Du
mitru, Șandor, de pregătirea 
cărora se ocupă antrenorii Vir
gil Crihan și Dezideriu Varga, 
în colaborare cu dr. E. Harap.

Pentru o completă imagine 
asupra activității hocheistice la 
nivel de loturi reprezentative, 
să mai precizăm că actualmen
te sînt constituite și două lo
turi de juniori : unul, care va 
participa Ia Campionatul eu
ropean grupa B (în martie, la 
Miercurea Ciuc), condus de 
antrenorii A. Calamar și O. 
Barbu, și altul de juniori II 
(15—16 ani), de care se ocupă 
Gh. Tăbăcarti și I. Mezel. 

a le putea verifica înaintea 
jocurilor decisive din zilele ur
mătoare. Pe toată durata pri
mei reprize am asistat la un 
joc echilibrat, pe alocuri insă 
lipsit de nerv, de multe ori cu 
...„alura" unui meci-școală. In 
partea a doua, jucătoarele din 
prima selecționată a țării și-au 
luat ceva mai în serios rolul și 
imediat s-au detașat : 13—11 
(min. 30), 15—12 (min. 39), do- 
vedindu-și pînă la sfirșit supe
rioritatea evidentă. Punctele au 
fost marcate de : Torok 5, Ma
rian 3, Oprea 2. Gaal 2, Rădu- 
cu 2. Sasu 2, Avădanei 2, 
Igorov 2, Cojocărița 2, Ciubo- 
taru 1 pentru România, respec
tiv Leonte 6, Oacă 4, Bălăci 3, 
Călin 2, Dobre 2, Voinea 1 și 
Ardeleanu 1. Bun arbitrajul cu
plului M. Grebenișan și T. 
Vacar (Tg. Mureș).

IUGOSLAVIA — BULGARIA 
28—17 (14—9). O primă obser
vație este aceea legată de com
ponența acestor echipe, din rîn- 
durile cărora lipsesc o serie de 
titulare, angajate cu echipele 

zenta fără o serie de titulari 
(N. Munteanu, R. Voina, V. 
Stingă, M. Dumitru. C. Dră- 
găniță ș.a. evoluează in echi
pa Steaua în C.C.E. și . n-au 
putut face deplasarea), „plavii" 
au avut formația completă. In 
ciuda acestui handicap, selec
ționata României s-a situat a- 
proape tot timpul la nivelul 
adversarei sale. A fost un meci 
aspru, în care iugoslavii au 
jucat tare în apărare și și-au 
valorificat mai bine șansa in 
situațiile pe muchie de cuțit. 
Nu-i mai puțin adevărat că și 
handbaliștii români au risipit 
multe mingi (mai ales Boroș), 
dînd partenerului posibilita
tea de a scăpa din încleștare. 
Astfel, partida s-a încheiat cu 
victoria campionilor balcanici : 
Iugoslavia — România 21—18 
(9—9). Au marcat : Țvetkovici 
5, Zovko 5, Koso 4, Elezovici 
3, Fejzula 2 și Radenovici 2 — 
pentru Iugoslavia, Măricel Voi
nea 7, Folker 6, Vasilca 3 șl

in finala „Cupei Davis"

ECHIPA CEHOSLOVACIEI CONDUCE CU 1-0
La Praga, în Palatul sportu

rilor. a început finala „Cupei 
Davis", opunînd echipele Ceho-

Labakova (Cehoslovacia) — 9,45
la sărituri ; Tang Slao U (R.P. 
Chineză) — 9,70 la paralele ; 
ștefi Kraeker (R.D. Germană) șl 
Radka Zemanova (Cehoslovacia) 
— ambele cu 9,50 la blrnă șl 
Tang Siao LI — 9,70 la soL Eca- 
terina Szabo (România) z-a cla
sat pe locul doi la paralele, cu 
3,60.

In concursul masculin, • evo
luție deosebită a avut gimnastul 
chinez Zeu LI Min, care a pri
mit nota 10 la bară fixă. La 
două aparate : sol șl sărituri, pe 
primul loc s-a clasat Peter Hem
mana (RJD. Germană) cu 9.45 șl 
respectiv 9,75. cîștigătorii la ce
lelalte aparate : paralele — U 
Xias Plng — 9,55 • Inele : Yama- 
wakl (Japonia) șl Donath (Unga
ria) — cu cite 9.45 ; cal cu mi
nere : LI Xias Ping (R.P. Chi
neză) — 9,80.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX O TELEX
FOTBAL © Meciul internațio

nal amical dintre selecționatele 
Argentinei șl U.R.S.S., disputat la 
Mar del Plata, s-a Încheiat la 
egalitate : 1—I (1—1). Gazdele au 
deschis scorul In min. 19 prin 
Maradona, golul egalizator hind 
înscris de Tarkanov (min. 23). • 
Echipa de tineret a U.R.S.S., a- 
flată In turneu tn Tunisia, a dis
putat un meci amical cu selec
ționata similară a țărll-gazdă, pe 
care a Invlns-o cu 1—0 (0—0).

HANDBAL o în meci tur pen
tru optimile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" (fe
minin), echipa iugoslavă Osljek 
a învins pe teren propriu, cu 
scorul de 29—7 (16—0), formația 
Maccabl Tel Aviv.

HOCHEI PE GHEATA > în tur
neul internațional de la Sofia : 
Șahilor (U.R.S.S.) — S.C. Miercu
rea Ciuc 10—0 (2—0, 5—0, 3—0); 

lor In competițiile europene. In 
ciuda acestui fapt, ambele for
mații au o puternică forță da 
joc, fiind din acest punct da 
vedere viitoare adversare re
dutabile pentru selecționatele 
noastre. Victoria handbalistelor 
iugoslave pe deplin meritată, e- 
chipa lor demonstrînd aceeași 
clasă și excelentă organizare a 
jocului. Au marcat : Visnici 7, 
Slișcovici 5, Davicevici 4, Sa- 
vici 4, Vojinovici 3, Merdan 3.
Mugosa, Pogajcici — Iugo
slavia, respectiv Raiceva 5, Hri- 
stova 4, Karakașeva 3, N. Ste
fanova 2, I. Stefanova 2, Tan
kova, Bun arbitrajul lui T- Cu- 
relea și I. Păunescu (România).

Ion GAVRILESCU
PROGRAMUL

SIMBĂTA, ora 16,15 : Româ
nia tineret — Iugoslavia ; ora 
17,30 : România — Bulgaria ;

DUMINICA, ora 16,15 : Româ
nia tineret — Bulgaria ; ora 

17,15 : România — Iugoslavia.

Grabovschi 2 
mânia.

pentru Ro-

Au arbitrat cu multe greșeli 
Kabadelov și Kostov (Bulgaria).

In ultimul meci al J-estei 
ediții a Campionatului balcanic 
s-au intilnit reprezentativele 
Bulgariei și Turciei. Așa cum 
era de așteptat, handbaliștll 
bulgari au ciștigat fără einoțils 
Bulgaria — Turcia 33—17 (17—8). 
La încheierea celei de a doua 
ediții a Campionatului balcanic 
de handbal pentru seniori, cla
samentul arată astfel:

1. Iugoslavia
2. România
3. Bulgaria
4. Turcia

3 3 0 0 84— 46 «
3 2 0 1 84— 48 4
3 1 0 2 72— 75 2
3 0 0 3 33—104 0

La sfirșitul întrecerii pe po
diumul de premiere au urcat 
formațiile Iugoslaviei, României 
și Bulgariei. Ediția a IlI-a a 
Campionatului balcanic de 
handbal seniori se va desfășu
ra in România, între 18 și 20 
decembrie 1981.

slovaciei și Italiei. Gazdele au 
luat conducerea după prima 
partidă de simplu : Tomas Smid 
— Adriano Panatta 3—6, 3—6, 
6—3, 6—4, 6—4.

VIRGINIA RUZICI
LA SYDNEY

MELBOURNE, 5 (Agerpres). — 
In sferturile de finală ale tur
neului internațional feminin de 
tenis de la Sydney, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzicl a In- 
iilnit-o pe Hana Mandlikova (Ce
hoslovacia). Partida s-a întrerupt 
din cauza ploii, după ce Man
dlikova ciștigase primul set cu 
C—2, iar in cel de-al doilea, sco
rul era egal : 1—1.

In cele două partide încheiate 
s-au înregistrat următoarele re
zultate : Pam Shriver — Martina 
Navratilova 6—4, 6—3 ; Sylvia
Hanika — Greer Stevens 6—4, 
5—0.

Volan Budapesta — Metalurg 
(Bulgaria) 8—1 (1—0, 4—0, 3—1).

LUPTE • Prima ediție a „Cu
pei Mondiale" la greco-romane 
s-a încheiat în orașul suedez 
Trelleborg cu victoria selecțio
natei U.R.S.S., care a întrecut 
pe rînd formațiile S.U.A. (cu 
7—3), Japoniei (cu 9—1) șl Sue
diei (cu 8—2). Pe locul doi s-a 
clasat Suedia, urmată de. S.U.A. 
șl Japonia.

TENIS « La Lima, în finală i 
Victor Peccl (Paraguay) l-a În
trecut cu 7—5, 6—1 pe Hans Gil- 
demelster (Chile).

VOLEI • în cadrul turneului 
internațional masculin care are 
loc în R.D. Germană, la SUhl șl 
Erfurt, echipa Dinamo București 
a învins cu 3—1 pe S.C. Leipzig 
șl cu 3—2 pe Dynamo Berlin. In 
altă partidă, Ț.S.K.A. Moscova a 
întrecut cu 3—0 selecționata e- 
rașulul Havana.

tei. centrată 11 50 59 secția coreșp. II 51 09 | Interurban <37 | tetei 19 359 romip. Tiparul L P. „Informația* 
P.O Boi 134—137, tetei II 225, București, rtr. 13 Decembrie m. X R. I, 10353


