
PLENARA CONSILIULUI NA JIONAL 
AL OAMENILOR MUNCII

Sub președinția tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președinte
le Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, au început, luni, 
23 noiembrie, la Sala Palatului 
Republicii, lucrările Plenarei 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii.

Participants la plenară au 
întimpinat cu vii aplauze, cu 
deosebită căldură sosirea in sa
lă a secretarului general al 
partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășul Nicoiae Ceaușescu.

împreună cu tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, în prezidiul ședin
ței au luat Ioc membrii Birou
lui Executiv al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii.

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu.

La propunerea Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii plenara a 
adoptat, in unanimitate, urmă
toarea ordine de zi:

1 — Raportul Guvernului in 
fața Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii cu privire la 
realizarea Planului Național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 
1981.

2 — Raport cu privire la 
modul de realizare în practică 
a indicațiilor secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, președintele Con
siliului Național al Oame
nilor Muncii, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, cuprinse în expune
rea Ia cel de al II-Iea Con
gres al consiliului oamenilor 
muncii, referitoare Ia creșterea 
rolului organelor colective de 
conducere Ia toate nivelurile 
și întărirea aiitoconducerii mun
citorești.

3 — Proiectul Planului na
țional unic de dezvoltare eco- 
noniico-socială a României pe 
anul 1982.

4 — Programul privind atito- 
condueerea și autoaproviziona- 
rca teritorială pentru asigura
rea populației cu produse a- 
gricole. animale și vegetale pe 
perioada 1982—1985. Programul 
privind aprovizionarea nopu- 
lației pe trimestrul IV 1981 șl 
semestrul I 1982.

Azi, în Sala sporturilor din Tg. Mureș

START IN „TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL
Intrat în tradiția marilor, 

turnee internaționale. „Trofeul 
Carpați" la handbal masculin 
programează astăzi ziua inau
gurală a celei de a XX-a edi
ții. Sînt toate sansele ca edi
ția jubiliară să se bucure de 
un deosebit succes. Tg. Mureș, 
gazda competiției, este un oraș 
cu vechi și trainice pasiuni 
sportive. Sala- sporturilor din 
centrul său fiind una dintre 
cele mai frumoase din Româ
nia. Forurile sportive locale au 
făcut intense pregătiri pentru

Balcaniada de scrimă

SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT NET 
ÎNTRECERILE DE LA ATENA

întrecerile Balcaniadei de 
scrimă, desfășurate la Atena, 
s-au încheiat cu un frumos 
succes al reprezentanților scri
mei românești, care au dobindit 
titlurile de campioni balcanici 
in șase din cele 8 probe, pre
cum și alte locuri pe podium 
în probele individuale. Titluri
lor individuale dobîndite în 
primele zile ale competiției 
desfășurate în sala Panellinios 
din capitala Greciei, de flore- 
tista Marcela Moldovan, flore- 
tistul Florin Nicoiae și spadasi
nul Mihai Popa, li s-au adău
gat apoi și primele locuri do
bîndite de reprezentativele 
României la floretă feminin și 
masculin, precum și de cea a 
spadasinilor.

Dar iată rezultatele înregis
trate în probele pe echipe : flo
retă masculin — 1. România 4v 
(cu Iugoslavia 7—2, Turcia 8—1, 
Grecia 9—0. Bulgaria 6—2), 2. 
Bulgaria 3v, 3. Grecia 2v, 4.
Turcia lv, 5. Iugoslavia Ov ; 
floretă feminin — 1. România 
4v (Turcia 9—0, Bulgaria și 
Grecia 7—2, Iugoslavia 8—1), 2.

5 — Proiectul Legii cu pri
vire Ia organizarea și conduce
rea unităților socialiste de stat, 
precum și la funcționarea a- 
ccslora pe baza autoconducerii 
muncitorești și autogestiunii e- 
conomico-financiare.

6 — Proiectul Legii privind 
Congresul consiliilor oameni
lor muncii, Consiliul Națio
nal al Oamenilor Muncii, con
ferințele consiliilor oamenilor 
muncii și consiliile județene 
ale oamenilor muncii din in
dustrie, construcții, transpor
turi, circulația mărfurilor și 
finanțe.

Plenara a stabilit ca lucră
rile să se desfășoare atlt in 
ședințe plenare, cit $1 pe sec
țiuni de specialitate.

Raportul Guvernului in fața 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii cu privire Ia rea
lizarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socială 
a României pe anul 1981 a 
fost prezentat de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu
vernului.

Raportul cu privire la modul 
de realizare in practică a in
dicațiilor secretarului general 
al partidului, președintele 
Republicii, președintele Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii, tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu, cuprinse in expune
rea la cel de al II-lea Congres 
al Consiliilor oamenilor mun
cii, referitoare Ia creșterea ro
lului organelor colective de 
conducere la toate nivelurile și 
întărirea autoconducerii munci
torești a fost prezentat de to
varășul Constantin Dăscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., prim-vlcepreședinte al 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii.

La dezbaterile generale asu
pra problemelor Înscrise pe or- 
direa de zi au luat cuvintul 8 
tovarăși.

După-amiază, lucrările plena
rei s-au desfășurat in secțiuni 
de specialitate.

Lucrările Plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii continuă.

asigurarea celor mai bune con
diții de întrecere, iar specta
torii care, fără îndoială, vor 
umple pînă la refuz tribunele 
elegantei săli, vor crea, desi
gur. acea ambianță însuflețl- 
toare, propice marilor perfor
mante.

Turneul reunește cîteva din
tre echipele de frunte ale 
handbalului mondial. patru 
dintre ele fiind în febra pre
gătirilor pentru participarea Ia 
cea de a X-a ediție a Campio
natului Mondial. Uniunea So

Bulgaria 3v, 3. Turcia 2v, 4. Iu
goslavia lv, 5. Grecia Ov ; spa
dă — 1. România 3v, 23v. ind., 
153/109 tușaveraj (Iugoslavia și 
Grecia 6—3, Turcia 7—2, Bulga
ria 4—5), 2. Bulgaria 3v, 23v. 
ind., 156/128 tușaveraj (cu Iu
goslavia 4—5), 3. Iugoslavia 3v, 
20v. ind., 4. Turcia lv, 5. Grecia 
Ov ; sabie — 1, Bulgaria 4v, 2. 
România 3v (Grecia și Iugosla
via 7—2, Turcia 9—0, Bulgaria 
4—5), 3. Grecia 2v. 4. Iugosla
via lv, 5. Turcia Ov.

★
Ultimul concurs de scrimă 

din calendarul pe anul 1981 se 
va desfășura la București, in 
sala Floreasca, intre 27 și 30 
noiembrie. Competiția indivi
duală, dotată cu „Cupa Româ
niei", care va reuni cei mai 
buni scrimeri din țară, progra
mează vineri 27 noiembrie 
proba masculină de floretă, 
urmată de cea feminină de 
floretă, duminică 29 noiembrie 
se va disputa întrecerea spada
sinilor, sabrerii încheind în
trecerile luni.
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Turneul final al campionatelor de box ți al „Daciadei“

PADTIDE DE BUN NIVEL TEHNIC Șl SPECTACULAD 
ÎNCĂ DIN PDIMA U A ÎNTRECEPILOD

Tinărul dinamovist F. Eva (dreapta) a eliminat pe unul dintre 
favorita categoriei cocoț, Gh. Brumă (Rapid)

Foto: Dragoș NEAGU

Trompetii au sunat din nou 
la Palatul sporturilor și cultu
rii din Capitală, anunțind star
tul într-o nouă competiție pu- 
gilistică interesantă — turneul 
final al campionatelor națio
nale si al „Daciadei" — între
ceri care, ca in fiecare an, po- 
farizează atenția tuturor iubi
torilor sportului cu mănuși din 
tara noastră. După o frumoasă 

vietică — medalie de argint 
la J.O. ’80 și la C.M. '78. me
dalie de aur la J.O. ’78. Po
lonia — forță reală. în per
manentă ascensiune spre vîrful 
ierarhiei. Spania — marea sur
priză a anilor din urmă si 
Franța — parteneră a repre
zentativei noastre studențești 
in finala C.M. disputată la în
ceputul acestui an la Paris — 
iată oaspetele ediției jubilia
re a „Trofeului Carpați". Și 
— detaliu important — este 
vorba de primele garnituri ale 
țărilor care vor fi reprezen
tate la Tg. Mureș.

Firesc, ecoul acestei competi
ții — importantă atît pentru 
că ocazionează confruntarea u- 
nor mari forte ale handbalu-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

EXERCIȚIILE IMPUSE LA BĂIEȚI
A 21-a EDIȚIE A C. M. DE

Azi incepe concursul feminin
MOSCOVA, 23 (prin telefon), 

în marea arenă de la Olim- 
piiski s-a dat azi dimineață 
(n.r. — ieri) startul în cea 
de-a 21-a ediție a campionate
lor mondiale de gimnastică, 
sub semnul unui mai redus In
teres al spectatorilor, motivat 
poate de faptul că în prima zi 
au fost programate exerciții 
impuse, de regulă nu atît de 
spectaculoase ca programul li
ber ales. Am urmărit, practic, 
un veritabil maraton al gim
nasticii : de la prima oră a di
mineții, cînd s-a dat startul, 
și pînă la orele 21,30 seara, 
cînd ultimii gimnaști au pă
răsit sala de întrecere au tre
cut mai bine de 12 ore de 
concurs.

Așa cum era de așteptat, în 
ciuda monotoniei, ziua inaugu

festivitate. în care cuvintul de 
deschidere a fost rostit de tov. 
Gheorghe Guriev, președintele 
F. R. Box. cel aproape 4 000 
de spectatori au început sâ-si 
încurajeze favoriții.

Chiar din partida de debut 
a turneului, cei prezență au a- 
sistat la o confruntare, care, 
fără să se fi anunțat atracti
vă. a întrecut așteptările prin 
nivelul spectacular atins. A- 
ceasta. datorită în cea mai 
mare măsură out-sider-ului Ion 
Bălan (Prahova Ploiești), care 
nu s-a intimidat cu nimic de 
faima adversarului său Du-

DINAMO A SOSIT LA GOTEBORG

PENTRU MECIUL DIN CUPA U.EF.A.
GOTEBORG, 23 (prin tele

fon). Plecată luni dimineață în 
jurul orei 8 de pe aeroportul 
Otopeni, echipa Dinamo a a- 
juns la destinație la ora 14 
(ora 13 — locală), călătoria (cu 
două escale de cite, o oră, la 
Berlin și Copenhaga), de- 
curgind in condiții normale. 
La GCteborg ne-a întimpinat 
însă o vreme aspră, u ceată 
foarte deasă, apoi vînt puter
nic și ploaie în rafale. Jucă
torii bucureșteni au fost cazați 
la hotelul Opalen, situat la a- 
proximativ 500 m de stadionul 
pe care este programat miercuri 
seara meciul cu I.F.K. Dată 
fiind ora înaintată, precum și 
faptul că aici întunericul se 
instalează destul de repede, s-a 

rală a oferit foarte multe exe
cuții de ridicată valoare teh
nică. ai căror autori au fost 
firește componenți ai formați
ilor reprezentative ale Uniunii 
Sovietice, Japoniei, R. D. Ger
mane și R. P. Chineze, echipe 
aflate dealtfel pe primele 
locuri ale clasamentului. Este 
interesant de subliniat că 
ne-am reîntîlnit aici cu mulți 
dintre participanții de la Uni
versiadă. prezenți în loturile 
echipelor U.R.S.S., R. P. Chi
neze, Japoniei, și situați pe 
locuri fruntașe la C.M.

în cea dinții reuniune de 
după-amiază au intrat în în
trecere șl gimnaști! români, 
împreună cu cei din U.R.S.S., 
R. F. Germania, Cuba. R.P.D. 
Coreeană și Israel. Ei formează 
o echipă tînără, cu patru de-

1

• Săli Adem ți Ion Vladimir — 
firimii doi campioni eliminați • 
n cele două reuniuni de azi, 

multe întîlniri așteptate cu 
deosebit interes

mitru Șchiopu (Steaua), fost 
component al echipei olimpice, 
răspunzînd cu contre puternice 
care l-au pus uneori în difi
cultate pa Șchiopu. Plusul de 
experiență competițională și vi
goarea lui binecunoscută l-au 
ajutat pe D. Șchiopu să termi
ne Învingător.

In cel de al doilea meci al 
turneului, miile de spectatori 
au asistat la eliminarea pri
mului campion de anul trecut 
consfânteanul Adem Săli. După 
o primă repriză echilibrată, in 
care campionul l-a ținut la dis
tantă pe brăileanul Vanghele 
Bacs. in rundul doi V. Bacs 
a atacat mai insistent, mai or
ganizat. supunîndu-si adversa
rul unul adevărat tir de lovi
turi. Recepționînd serii de 
directe și croșee la figură Săli 
Adem a fost numărat de două 
ori in repriza secundă, termi- 
nînd cu dificultate timpul de 
luptă. Disputa s-a echilibrat 
în ultimele trei minute ale în- 
tîlnirii. dar ..conturile" fuse
seră Încheiate : V. Bacs b.p. 
(5—0), S. Adem. In meciul ur
mător al semimustelor. lulin 
Moldovan (I.S.C. Turzii) a reu
șit să-l întreacă pe un alt fost 
component al echipei nationa-

Mihai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

renunțat la antrenamentul pro
gramat după-amiază la lumina 
zilei. Gazdele au asigurat doar 
un singur antrenament la lu
mina reflectoarelor, marți sea
ra.

La Giiteborg Dinamo a depla
sat un lot de 17 jucători și 
anume : Moraru și Eftimescu
— portari ; I. Marin, Dinu, 
Bumbescu, Stănescu, Mărginean
— fundași ; Augustin, Drag- 
nea, Stredie. Custov — mijlo
cași : Țălnar, Mulțescu, Orac, 
D. Georgescu, Zamfir, Iorda- 
che — înaintași. După cum se

Mihai IONESCU

(Continuare tn pag 2-3)

AU INAUGURAT 
GIMNASTICA 

butanți la C.M. — Valentin 
Pintea Octavian Ionașiu, Du
mitru Sirbu și Emilian Nicula 
—, care pot deveni componenți 
de nădejde ai formației In vi
itoarele competiții. Trebuie să 
precizăm de la început câ star
tul echipei noastre a fost bun, 
mai ales la sărituri. Cu nota 
9,80, campionul țării, Kurt Szi- 
Iter se află printre fruntași la 
acest aparat și are șanse — tn 
condițiile unei prestații la înăl
țime și la liber alese — să se 
claseze în finală. Și ceilalți 
băieți au sărit bine, astfel că 
selecționata noastră a debutat 
cu o medie bună : 48,15.

în schimbul următor, la pa
ralele, Aurelian Georgescu ți 
Szilier cu 9,60 și, respectiv,

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. • 4-a)



SPORTIVII ȚARII — 

TRUP Șl SUFLET 
ÎN MAREA ARENĂ A PĂCII

Oamenii muncii din întreaga tară continuă să-și manifeste, în- 
tr-o deplină unitate de fapte și idei, deplina adeziune la poli
tica partidului și statului nostru, care a dat recent un strălucit 
exemplu de realism și umanism prin inițiativa de pace a to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU. Asemenea întregului popor, 
tineretul sportiv al țării dedică activitățile care se desfășoară 
în această perioadă, luptei pentru o lume mai dreaptă și mai 
bună, pentru o viață fără amenințarea armelor. Dintre numeroa
se asemenea acțiuni, prezentăm citeva desfășurate zilele tre
cute în unele județe ale țării.

JOCURILE STEAUA - DINAMO VĂZUTE
PRIN PRISMA... ECHIPEI REPREZENTATIVE

Azi ți mîine, în Capitală, dublu derby la hochei 
Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc

S a încheiat Divizia „A" de tenis

ECHIPELE C. S. ARAL
Șl C.S.M. CLUJ-NAPOt

„CEAUȘESCU - PACE !". 
Cele două nume pe care con
știința poporului întreg le ală
tură în modul cel mai firesc 
au reprezentat și reprezintă la 
Alexandria generosul generic 
al Expoziției realizărilor radio
amatorilor din județul Teleor
man (la care participă și in
vitați din alte județe). în cu- 
vîntările susținute la vernisa
jul expoziției („Expo-tehno- 
radio Teleorman") prim-vice- 
președintele C.J.E.F.S., Hara- 
lambie Ionescu, și responsabi
lul Radioclubului județean 
Florea Florescu, au dat glas 
deplinei aprobări la ideile cu
prinse în Apelul lansat re
cent de Frontul Democrației și 
Unității Socialiste, hotărîrii de 
a urma neabătut îndemnul 
președintelui României — de a 
face totul pentru oprirea abe
rantei curse a înarmărilor, 
pentru pace.

aproximativ 1000 de sportivi 
îmbrăcați în echipamentul de 
întrecere purtînd lozinca „Da- 
ciadei" alături de acelea glă- 
suind despre dorința de pace 
a poporului român. A urmat 
un emoționant miting organi
zat pe stadion, după care au 
avut loc meciuri de rugby ju
niori, de fotbal între echipe 
ale școlilor generale, întreceri 
la baschet, tenis de masă, 
handbal.

ÎN OLT, O BOGATA SUITA 
DE MANIFESTĂRI. Acțiunile 
aflate sub semnul păcii au 
avut loc în județul Olt în În
treaga săptămînă precedentă, 
urmînd ca astăzi și mîine să 
aibă Ioc alte cîteva. Astfel, la 
Slatina, ..Crosul Păcii" a reu
nit circa 2500 de participanți, 
remarcîndu-se reprezentanții 
unor cluburi sau asociații ca 
Dinamo Victoria, liceele „Ra
du Greceanu" și „Textil", șc. 
gen. 5, 7, 8. ..Cupa păcii" la 
șah, tenis de masă, volei, mi- 
nifotbal judo au oferit posi
bilități de afirmare a unor ti
neri precum Alina Koșa (Șc. 
gen. 7), Mihai Trandafir (Șc. 
gen. 7). Mireia Lazăr (C.S.Ș. 
Slatina). Petre Căprăroiu (E- 
nergia). echipelor C.S.Ș. Dina
mo Victoria. Știința. Șc. gen. 
7, Laminorul.

Și în alte localități de pe 
cuprinsul județului au avut 
loc acțiuni asemănătoare. La 
Corabia, din cei 4000 de tineri 
participanți la Marșul păcii 
1700 au fost sportivi. La Balș 
sau Caracal sute și sute de ti
neri au fost prezenți la între
ceri de handbal, cros, fotbal, 
tenis de masă. șah.

CUNOSCUT LOC DE INTÎL- 
NIRE A BUZOIENILOR, par
cul din „Crîng" i-a primit pe 
cei 4.000 de tineri care au 
mers acolo după ce manifesta
seră pe străzile orașului In fa
voarea luptei pentru dezarma
re. în cuvîntul său, profesoara 
Camelia Ionescu, director al 
C.S.Ș. Buzău, a exprimat în
crederea sportivilor, a tuturor 
oamenilor muncii în triumful 
rațiunii pe planeta noastră. 
S-au disputat apoi competiții 
de handbal feminin, popice, 
precum și un cros.

DOUA MII DE PARTICI
PANT! LA MARȘUL PĂCII, 
DOUA MII LA CROSUL 
PĂCII. Acțiunea s-a consumat 
în municipiul Focșani. Mai în- 
tîi pe traseul dintre Sala poli
valentă și centrul municipiu
lui, apoi în fața teatrului, de 
unde s-a dat startul în crosul 
organizat pe categorii de vîr- 
stă. Acțiuni asemănătoare au 
avut loc și la Adjud, Panciu, 
Odobeștl, Mărășești ș.a., o emo
ționantă adeziune la inițiativa 
de pace ,a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consemnîndu-se în 
timpul competiției sugestiv in
titulate Festivalul fetelor vrîn- 
cene.

Contînd, în mod justificat, 
drept un moment de vîrf al ho
cheiului nostru, confruntările 
dintre formațiile bucureștene 
Dinamo, deținătoarea titlului, și 
Steaua au fost totdeauna un pri
lej de satisfacție pentru iubitorii 
acestui sport, care au onorat me
reu jocurile programate pe pati
noarul „23 August“ din Capitală. 
Și de această dată, adică vineri 
și sîmbătă, hocheiștii noștri 
fruntași, prezenți în număr ma
siv în rîndurile celor două echi
pe, nu s-au dezmințit și ne-au 
oferit multe momente (mai frec
vente în al doilea joc) de hochei 
modern, rapid și spectaculos, la 
capătul a două întîlniri încheiate 
una cu victoria lui Steaua (4—2) 
și alta la egalitate (4—4).

Subliniind că al doilea meci, 
de sîmbătă seara, a fost mai a- 
nimat și mai interesant dedt 
primul, vrem să ne oprim, în 
plus, și asupra unui alt aspect, 
mult mai important. Este vorba 
de CORECTITUDINEA cu care 
au înțeles jucătorii celor două 
echipe să-și apere șansele, în 
așa fel îneît misiunea arbitrilor, 
mai mult cea a lui Atila Balint 
din primul joc, să fie ușurată, 
în al doilea meci, arbitrul Mi
hai Presneanu a avut mai mult 
de... „lucru", dar oricum mal 
puțin și mai nesemnificativ de- 
cît de obicei. Ne bucură un a- 
semenea lucru. Este clar, deci, 
că jucătorii noștri fruntași ȘTIU 
și POT să joace tare, bărbătește, 
dar în limitele regulamentului, 
utilizînd cros a, așa cum spunea 
un tehnician străin, nu ca o... 
„armă" de luptă, ci ca un ele
ment tehnic ajutător. Ne-a plă
cut evoluția tinerilor jucători de 
la Steaua (Jumătate și Pogâceanu, 
ultimul devenit fundaș de bază

după accidentarea lui Popescu în 
secunda 38...), forța cu care a 
acționat Dinamo în repriza se
cundă a meciului de sîmbătă (tie 
ce numai atunci 7), omogenitatea 
șl subtilitatea combinațiilor pri
mei linii de atac a echipei Steaua 
(Nistor — V. Huțanu — Cazacu) 
și nu ne-a plăcut nesiguranța ce
lor doi portari, Gh. Huțan și V. 
Netedu (titulari șl la echipa na
țională !) care au primit goluri 
parabile, slăbiciunile manifestate 
de principalii fundași al celor 
două formații : Moroșan șl Jus
tinian (ambii „stîlpl" ai apărării 
șl la echipa reprezentativă), scă
derile unor atacant! cunoscuțl ca 
Sojyom, Pisăru, Hălăucă, Olenîci, 
șl'chiar Tureanu. Am făcut a- 
ceste scurte observații cu gîn- 
dul la activitatea internațională 
care va începe în curînd șl care 
va solicita mult mal mult pe cei 
vizați decît un derby Steaua — 
Dinam©. Prin această prismă am 
privit cele două jocuri și de a- 
ceea, poate, observațiile noastre 
sînt mal critice, în speranța că 
ele se vor constitui într-un sem
nal de alarmă, acum, în preaj
ma jocurilor internaționale. (C.A.)

★
ASTAZI si Mîine în Capitală 

au loc două partide foarte inte
resante în care se vor întîlni 
(restanță din al doilea tur al 
campionatului) echipele Dinamo 
București șl S.C. Miercurea Ciuc. 
Cele două meciuri sînt progra
mate la ora 17, atît azi cît șl mîi
ne și vor fi. conduse la centru 
de arbitrul Nicolae Enache din 
Galați. Campionatul va continua 
cu © dublă confruntare la sfîrșl- 
tul săptămînll, cînd la Miercurea 
Ciuc va avea loc....... replica" con
fruntărilor de azi și mîine de la 
București : Sport-CIub — Dinamo.

AU CUCERIT TITLUf
în campionatul Diviziei „A* de 

tenis de masă s-au desfășurat 
partidele ultimei etape, titlurile 
revenind formațiilor C.S. Arad
(feminin) și C.S.M. Cluj-Napoca 
(masculin), cele două meciuri res
tante nemaiputînd influența ie
rarhia finală. Din nou consemnăm 
un fapt regretabil : pentru a 
doua oară, echipa de la C.S.Ș. 
Slatina se află in culpă, pierzînd 
jocurile prin neprezentare. 
rezultatele înregistrate :

GRUPA I

C.S.

Lată

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
C.S. ARAD I (f) 1—5 și 2—5. Vic
torii comode ale oas petelor, prin 
superioritatea manifestată de Ju
dith Borbely 1-f-l, Livla Căruceru 
2+2, Gabriela Kadar 2+2. Pentru 
gazde a punctat Maria Păun 14-2. 
(R. Popescu — coriesp.).

C.S.Ș. SLATINA — C.S. ARAD 
II (f) 0—5 și 0—5 w.o. Eva Fe- 
renezi, Olga Nemeș și Magdalena 
Leczay cîștigaseră oricum titlul, 
dar atitudinea clubului din Slati
na trebuie temeinic analizată.

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
GLORIA BUZĂU (m) 9—1 și 9—0. 
Victorii : Moraru 34-2, Cauri 24-2, 
Craioveanu 24-2, Onețiu 14-2 pen
tru gazde, respectiv Romanes cu 1.

GRUPA A n-a

Concursul pe categorii la lupte greco-romane

UN TURNEU F/NAL REUȘIT

ZECE Mn DE TII/ERI 
GIURGIUVENI LA MARȘUL 
PĂCII, o remarcabilă partici
pare a fost consemnată în o- 
rașul de reședință al unuia 
dintre cele mai tinere jude
țe ale țării. Miile și miile de 
tineri s-au constituit într-o 
Impresionantă coloană a lup
tei pentru pace, care s-a pus 
în mișcare din centrul muni
cipiului și pînă la stadion, cei

ANIMAȚIE DEOSEBITA LA 
CRAIOVA. Mii și mii de spor
tivi — muncitori, elevi, stu- 
denți —, de toate vîrstele, au 
participat la Marșul păcii, des
fășurat pe străzile Craiovei, 
scandînd „România — Pace!“, 
„Ceaușescu — Pace!“, mani- 
festîndu-și astfel totala adeziu
ne la noua și strălucita iniția
tivă de pace a țării noastrg, a 
președintelui României socia
liste. Un mare miting a avut 
loc după aceea pe principalul 
stadion al municipiului, prilej 
cu care s-a dat glas voinței 
ferme a sportivilor, a tuturor 
locuitorilor Craiovei, și ai ju
dețului Dolj, a întregului nos
tru popor, de a lupta cu fer
mitate pentru instaurarea unei 
păci trainice pe pămînt.

C.J.E.F.S. Argeș și clubul spe
cializat din Pitești și-au probat 
încă o dată capacitatea organi
zatorică, cu prilejul disputării 
turneului final al concursului pe 
categorii la lupte greco-romane. 
întrecerile pentru desemnarea 
învingătorilor, încheiate duminică 
în Sala sporturilor din Pitești, 
au fost interesante, dinamice și 
spectaculoase, tinerii 
străduindu-se să ocupe 
mai bune în ierarhia 
discipline.

La 48 kg, rapidistul N. lord a - 
che, după ce a fost condus la 
puncte (1—2) de slătineanul C. 
Scuturici, cu un „tur de cap* a 
încheiat victorios prin tuș. St. 
Marian (Dinamo) l-a opus © de
osebit de dîrză rezistență lui C. 
Alexandru (Steaua), în finala 
categoriei 52 kg, dar plusul de 
experiență și-a spus cuvîntul, 
C. Alexandru cîștigînd la puncte 
(3—0). Cei mai mulți specialiști 
îl considerau favorit la cat. 62 
kg pe rapidistul D. Aiacoboaie, 
însă I. Tecuceanu (Dinamo) a 
luptat excelent, învingindu-1 clar 
(10—2). La 68 kg, favoritul Șt. 
Negrișan (Steaua) a pierdut în 
mod surprinzător în fața lui D. 
Obrocea (Slatina), meritul învin
gătorului fidnd buna orientare 
tactică. Și St. Rusu a avut (în 
prima parte a meciului) un par
tener deosebit de decis în ul
tima partidă, cînd Gh. Minea a 
încercat să realizeze o surpriză. 
Dar, nereușindu-1 „saltul", Gh. 
Minea s-a văzut condus și apoi 
a cedat inițiativa.

Iată primii trei clasați : 48 kg: 
1. Nicolae lord ache (Rapid), 2.

sportivi 
poziții 

acestei

C. Scuturici (Aluminiu Slatina), 
3. L Asaftei (C.S. Botoșani) ; 
52 kg : 1. Constantin Alexandru 
(Steaua), 2. M. Ștefan (Dinamo), 
3. N. Fasolă (C.S.M. Suceava) ; 
57 kg : 1. Nicolae Zamfir (Di
namo), 2. C. Arapu (Steaua), 3. 
G. Tindeche (Electroputere) ; 62 
kg : 1. Ion Tecuceanu (Dinamo),
2. D. Aiacoboaie (Rapid), 3. C. 
Uță (C.S. Muscelul) ; 68 kg : 1. 
Dinu Obrocea (Aluminiu Slati
na), 2. St. Negrișan (Steaua),
3. G. Dumitriu (Steaua) ; 74 kg:
1. Ștefan Rusu (Dinamo), 2. Gh. 
Minea (Dinamo), 3. C. Boată (E- 
lectroputere) ; 82 kg : 1. Gheor- 
ghiță Glonț (Dinamo), 2. L. Tipa 
(C.S.M. Suceava), 3. Gh. Ciobota- 
ni (Dinamo) ; 90 kg : ' 
Dralca (Farul), ‘ 
(C.S.M.
(C.S.M. 
Vasile
2. Gh.
na), 3. 
Vîlcea) 
lipschi ____
(L.C. Dacia Pitești), 3. 
(Dinamo).

Clasamentul pe cluburi :
1. Dinamo 54 p, 2. C.S.M. Su

ceava 24 p, 3. Steaua 23 p, 4. 
Aluminiu Slatina 19 p, 5. Rapid 
13 p, 6. L.C. Dada Pitești. 12 p.

Nu putem încheia fără a re
marca prestațiile unor arbitri 
ca : M. Bolocan (Pitești), M. Stru- 
lovici (Galați), N. Marinescu 
(Craiova), L Ionescu (Reșița), 
I. Dragomlr (Cl. Muscel), Șt. 
Stanciu, S. Popescu, L Gabor 
(toți din București).

Mihai TRANCA

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
C.S.Ș. RM. VÎLCEA (f) 2—5 și 
5—2. Cele două formații și-au Îm
părțit victoriile. Pentru bucu
reșten ce : Viorica Dragu 14-1, 
Marilena Panțuru 14-2, Mariana 
Baciu 2, în timp ce pentru vH- 
cence au realiza punctele Ana 
Cioban can 24-1, Mihaela Efrem 3 
și Elena An eseu 1.

ÎNFRĂȚIREA TG. MUREȘ — 
GLORIA BUZĂU (f) 2—5 șl 5—9. 
După ce buzoiencele au cîștlgat 
meciul susținut în de vans la O- 
dorheiu Secuiesc, mureșencele 
s-au impus acum în fața „rezer
velor" de la Gloria. Victorii : 
Kinga Lohr 2, Gabriela Balint 2, 
Margareta B o an că 1. (C. Albu — 
coresp.).

C.S.Ș. PETROȘANI — C.S.M. 
IAȘI (f) 4—5 șl 2—5. Fără Danie
la Păduraru, gazdele au cedat în 
ambele jocuri. Au punctat : GyCn- 
gy<5și 24-1, Mărcuș 2-Ț1 pentru 
C.S.Ș., respectiv Verebceanu 24-3, 
Mlhai 14-1, Vlntilă 2, Palamluc 1. 
(S. Băloi — coresp.).

TRICODAVA BUCUREȘTI — 
VOINȚA SATU MARE (m) 9—0 șl 
9—3. Victorii : Gheorghe 24-3,

ADMINISTRAȚIA df stat loto pronosport INFORMEAZĂ
NOI PRILEJURI DE MARI

SUCCESE !

• Astăzi este ultima A în care 
se mai pot procura bilete cu 
numerele preferate ale partlcl- 
panților pentru tragerea obiș
nuită Pronoexpres de miercuri 
85 noiembrie 1981, Pentru a ilus
tra din nou frecvența șl valoa
rea ridicată a marilor ctșHguri 
la acest atractiv sistem de joc, 
se reamintește că la flecare din 
primele două trageri desfășurate 
în această lună s-au atribuit 
AUTOTURISME „Dacia 1300", 
alături de MARI ȘI NUMEROA
SE CIȘTIGURI IN BANI, attt 
pe bilete achitate sută la sută, 
rit șl pe bilete achitate m 
cotă de 25 la sută o Agențiile 
Loto-Pronosport continuă în a- 
eeste zile vtnzarea biletelor pen
tru tragerea Loto 2 de dumini
că 29 noiembrie 1981 — prilej
de noi cîștiguri în AUTOTU
RISME și BANI, care răsplătesc 
tot mal des perseverenta șl In
spirația a numeroși participanți. 
NU PIERDEȚI OCAZIA DE A 
VA NUMĂRA ȘI DV. PRINTRE 
MARU CÎSTIGATORI LA SIS
TEMUL DE JOC PREFERAT 1

2 : 1 variantă 100% a Î3.587 lei șl 
5 variante 25% a 8.397 lei ; Cate
goria 3 : 22,50 a 3.359 lei ; Cate
goria 4 : 93,25 a 810 lei 1 Cate
goria 5 : 232,50 a 325 lei ; Catego
ria 8 : 7.704 a 40 lei ; Categoria 
7 : 214,75 a 200 led ; Categoria 8 : 
3.778 a 40 lei. REPORT CATEGO
RIA 1 ! 50.306 lei. Autoturismul
„Dada 1300 de la categoria 1 a 
fost obținut de HABER FELICIA 
din București.

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRONO
EXPRES DIN 1» NOIEMBRIE 1981

Categoria 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dada 1300" șl i va
riantă 25% a 17.500 lei ; Categoria

„PREMIUL SPERANȚELOR"
Alergarea semiclasică „Premiul 

Speranțelor" a fost cîștigată au
toritar de mult admirata He- 
raldina, exemplar cu confirmări 
reale în acest sezon. Să ne a- 
mintim că a învins pe Perjar, 
Horoscop (duminică), care a și 
galopat pe platou, Banjo etc. 
„Speranța" FI. Pașcă s-a dove
dit a fi șl el în ton, în ciuda 
celor doi ani care-1 mai despart 
pînă la pensionare... în dezacord 
cu realitatea a fost rezultatill 
afișat în Premiul Tohan, în care 
anunțarea de către arbitri a 
locului m pentru Săbădău nu a 
corespuns realității, întrucît La- 
rAr a trecut cu un gît potoul 
înaintea lui. REZULTATE TEH
NICE : Cursa J : L Coltlc (Tr.

1. Ion 
.. 2. L Rădulescu

Suceava), 3. I. Matei 
Suceava) ; 100 kg ; 1.

Andrei (Progresul Buc.), 
Panait© (Aluminiu Slatl- 
C. Bogoi (Chimistul Rm. 

; 4-100 kg : L Victor Do- 
(Dinamo), 2. Gh. Dinu 

* .. .......... ‘ L Savin

MOTOCICLIȘTI INDEM1NATICI
Campionatul municipiului Bucu

rești (curse de îndeminare) pen
tru motorete și motociclete s-a 
încheiat după disputarea a 6 e- 
tape. La start s-au aliniat peste 
400 de concurențl (băieți și fete). 
La finele celei de a 6-a etape 
(datată cu „Cupa de toamnă") 
a fost întocmit clasamentul ge
neral care a dat cîștig de cauză 
reprezentanților asociației sporti
ve I.M.G.B.

Iată 
clasa 
Dinu ; 
Tănase 
seniori . _ ____
175 cmc : Traian Mihăilescu. Tu
turor acestor sportivi, ca șl o- 
cupanților locurilor 2 și 3 li se 
vor în mina diplome la festivi
tatea de premiere care va avea 
loc astăzi după-amiază. în sala 
de festivități a C.M.E.F.S.

merituoșii dștiigători : 
50 cmc — fete : Emilia 
cL 50 cmc — juniori : 
Drăghici ; d. 50 cmc — 

: Mircea Irod ; cl. pînă la

BAIA MARE, PENTRU PRIMA DATĂ GAZDA DIVIZIEI „A" DE BASCHETf J

Activitatea competițlonală de 
baschet continuă săptămînă a- 
ceasta prin al doilea turneu al 
campionatului național masculin. 
Cu acest prilej, se va consemna 
o premieră : orașul Baia Mare 
(unde vor avea loc disputele, de 
joi pînă duminică) va găzdui 
pentru prima dată o întrecere 
baschetbalistică de Divizia «A*, 
aceasta grație promovării echi
pei IMUAS. Rezultatele partide
lor vor avea importanță majoră 
pentru clasamentul ___
al cărei prim tur se va încheia 
prin turneul de “ 
(20—22 decembrie). ____  ___
două turnee, lotul republican de 
seniori va participa la Balca
niada de la Sofia (2—6 decem
brie).
• Divizionarele feminine „A* 

nu vor mai juca pînă la 9 ta

competiției,

la Oradea 
între cele

A REVENIT HERALDINEI
Marinescu) perf. 1:32,7, 2. Atala. 
Simplu 2,40, ordinea 18, Cursa a 
2-a : 1. Rosmarin (G. Grigore)
rec. 1:38,7, 2. Horiș, 3. Hărțuit.
Simplu 4, ordinea 9, ordinea tri
plă 226, event 47. Cursa a 3-a:
1. Jder (G. Tănase) perf. 1:34,
2. Sabot. Simplu 2,40, ordinea 9,
event 44, triplu cîștigător 441. 
Cursa a 4-a : 1. Catren (N. Boi
tan) perf. 1:26,8, 2. Sorocel, 3.
Săbădău. Simplu 3, ordinea 16, 
event 26, ordinea triplă 304. 
Cursa a 5-a : 1. Solara (A. Ște- 
fănescu) perf. 1:30,1, 2. Faleza II. 
Simplu 2.20, ordinea 4, event 6, 
triplu cîștigător 222. Cursa a 
6-a : 1. Her aldina (FI. Pașcă)
perf. 1:28,8, 2. Onagra, 3. Rodi
tor. Simplu 4, ordinea 22, event

nuarle, cînd va începe turul al 
doilea al întrecerii (pe grupe 
valorice), prin etape săptămînale

reprezentativa de

cu jocuri duble. Iată clasamen-
tul de la care va fi reluată
competiția feminină :

GRUPA 1—6 :
1. „U- CJ.-Nap. 11 11 0 991:585 22
2. Politehnica 11 10 1 869:640 21
3. Voința Buc. H 8 3 818:593 19
4. Olimpia 11 7 4 593:646 18
5. „U“ Tim. 11 6 5 675:737 17
6. Com. Tg. M. 11 6 5 738 ^747 17

GRUPA 7—12
7. Progresul 11 6 5 683:704 17
9. Crișul 11 5 9 820 :639 16
9. Voința Bv. 11 4 7 «82:833 15

W. C.S.U. PL 11 2 9 650:827 13
11. Mobila 11 1 10 630:834 12
121 Carpați 11 9 11 554:918 11
• Pînă la 8 ianuarie vor mal

avea activitate 
senioare (participantă la Balca-

niada de la București, 25—27 de
cembrie) și echipele Universita
tea Cluj-Napoca și Voința Bucu
rești, care vor susține meciurile 
din cadrul C.C.E. și, respectiv, 
Cupei „Liliana Ronchetti".
• Rezultatele din Divizia 

tineret (masculin), SERIA
de 
I :

Știința Jiul Petroșani — „U" n 
C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca 94—71 
(44—33), Chimia Craiova — Aca
demia Militară București 120—84 
(53—39), C.S.Ș. Știința
— Politehnica C.S.S. 2 
47—100 (22—48) ; SERIA
Marina Constanța —
fină București 76—73 
Automatica Alexandria 
Galați 62—77 (37—36).
Fieni — ICIM Brașov 
(43—30). Corespondenți : S. 
Șt. Gurgui, M. Tacă], S. 
FI. Dumitru, M. Avanu.

Mediaș 
București 
A Il-a : 

Mecanica 
(47—39), 

— C.S.U. 
Electrica 

88—72 
Băloi, 
Nace,

20, ordinea triplă 5 956. Cursa a 
7-a : 1. Catren (N. Boitan) perf. 
1:26,8, 2. Rural. Simplu 2, or
dinea închisă. event 7, triplu
cîștigător 74, Cursa a 8-a : 1.
Selenar (V. Gheorghe) perf.
1:26,1, 2. Bărdița, 3. Retuș. Sim
plu 2, ordinea închisă, event 3, 
ordinea triplă 1 014. Cursa a 9-a: 
1. Olăraș (I. Florea), 2. Somata, 
3. Ruleta. Simplu 16, ordinea 50, 
event 76, ordinea triplă închisă, 
triplu cîștigător 96. Cursa a 10-a: 
1. Rozita (G. Grlgore) perf. 
1:34,4, 2. Gaica. Simplu 10. ordi
nea 16, event 49.

Doru IONESCU

MÎINE, RESTANȚĂ

LA RUGBY
Tei din Capitală 

mîine, cu începere 
14, o interesantă 

studen- 
Steaua, restanță din e-

Stadionul 
găzduiește i 
de la orele 
partidă : R.C. Sportul 
țese 
tapa a 3-a a campionatului Di
viziei „A“ de rugby.

Anunțăm, totodată, că au 
fost programate alte două me
ciuri restante din etapa a 8-a : 
Știința Petroșani — R.C. Spor
tul studențesc la 1 decembrie, 
P.T.T. Arad — Știința CEMIN 
Baia Mare la 2 decembrie.

Alexe 24-2, Mihu 
pentru învingăte 
daș 2 și Fogel 1 

TRACTORUL I 
OD. SECUIESC 
Au punctat : Vs 
24-2, Kadar 2+2, 
Tractorul, respe 
lap 2 și Kiss 1. 
resp.).

UNIVERSITĂȚI
— C.S.Ș. BESTR 
9—3. Succes det 
în ambele jocur 
din 34-2, Bădoi 
Neagoe 3 pentn 
pectiv Andreicu 
Toth 14-1, Bone 
povici — coresp.

GRUPA
C.S.Ș. 1 BUCU 

LURGISTUL CI 
2—5. Victorii : 
24-2, Delta Ionesc 
lare", respectiv I 
24-3, Tatiana F 
brlela Dornic 14-

ROLAST pite: 
BUCUREȘTI (f)

C.F.R. CRAIOV 
TIV A BUCUREȘ 
9—1. Au puncta 
Bora 34-3, Colțes 
Sabău 1 pentru 
Panait 14-1, du 
Stoina. (V. Popoi 

MECANICA FI
— CONSTRUCTC 
(m) 4—9 șl 9—3. 
victorii : Călăuz 
Buga 3, Pagu 2, 
gazde, respwlv 
rean 24-1, BMșc 
gean 2.

® în meci resi 
Secuiesc — Unf.\ 
II 9—5 și 1-9
• Meciurile ' -ț© 

Vîlcea — înfi. 
C.S.M. CIuj-Napc 
tea Craiova I v< 
șl 29 noiembrie.
• tncepînd de 

se desfășoară c 
campionatul lndi 
în cadrul „Dacia

ACTUAL
LA P

in campionatu 
de popice, sîmt 
s-a disputat et 
„mini-etapă", d 
dintre jocuri s-< 
©ursul săptămîni 
chei at cu cîteva 
pildă prima înfr 
șelor celor două 
Sud — Voința E 
dut la Brașov, 
Nord — Voința 
cedat în fața f 
în deplasare). îi 
culine au surpi 
pe arene proprii 
bucureștene V-oi 
Dar lată rezulți

FEMININ • I 
—■ Dacia Plolei 
(scor individual 
Băicoi — O1J 
2327—2224 (6—0) ( 
Mureș — Voința 
iese 2222—2' J ( 
structorul "beri 
nica Brașov 22: 
Metrom Brașov 
reștl 2430—2420 ( 
rad — Voința 1 
2238 (4—2) • Ri 
Voința Ploiești

MASCULIN • 
reș — Metr 
5035—5023 (3—3)
București — Coi 
4819—4913 (2—4) 
rești — Olimpia 
5005 (2—4) • (
Gloria București 
<9 Electromureș 
Olimpia Reșița 
9 Tehnoutilaj 
iese — Jiul I 
(5—1) • Rulme
Chimpex Cons 
(5-1).

La sfîrșitul i 
va avea loc la 
rena Voința, e< 
XV-a, a prestlg 
internaționale „ 
La întreceri voi 
cari din Austri 
R.D. Germană, 
nia, Ungaria șl, 
în program zfigi 
individuale pent 
și perechi mii 
disputa sîmbătă 
o zi înainte, vin 
în t receril e e ta p e 
pel F.R.P." 
Ghcorghe Băla 
participa jucăt 
fruntașe din ecl

I.D.M.S. c 
celor care 
la nr. 10.001 
la C.E.C. pf 
de 31 martie

Opțiunile 
se vor face 
Cascadelor j 
pusă la C E.

Aceste op> 
noiembrie 1(

Relații la
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DE PE „BANCA CORVI- 
NULUI", UN GIND BUN 
Șl PENTRU CAMATARU...

Dificilă sarcină pentru Mircea 
Lucescu, duminică, la Craiova, 
Ștefănescu, Țicleanu, Bălăci și 
Cămătaru, ultimii craioveni ră
mași printre tricolori, au vrut 
să joace și pentru echipa lor și 
pentru... antrenorul naționalei. 
Pentru <v-l convinge • dată în 
plus, că ei își merită, în con
tinuare, locul în „ll“-le repre
zentativ, care, așa cum se știe, 
nu de mult, la Berna, a pășit 
pe un alt drum.

Cămătaru ne spusese, dealtfel, 
la vestiare, înaintea partidei, că 
vrea să facă un joc bun. Și, 
intr-adevăr, l-a făcut, bătîndu-se 
literalmente în careul advers și 
reușind adesea să cîștige duelul 
în spectaculoasa șl corecta dis
pută cu Amdone, component șl 
el, de curînd, al lotului ,„A“.

Aflat pe banca Corvinuluî,’ 
noul antrenor al naționalei pal
pita la fiecare ,.intervenție Că- 
mătaru“, dar, undeva. în sufletul 
lui, ca unul care purtase, recent, 
un dialog, omenesc și profesio
nal în același timp, cu vlrful 
de atac al formației campioane, 
avea • bucurie aparte. Prin 
jocul lui, Cămătaru nu făcea de- 
dt să confirme părerea lui Mir
cea Lucescu că, la vlrsta lui, 
de doar 23 de ani, el mai poate 
fl util echipei naționale. Chiar 
alături de Gabor, într-o fericită 
împerechere, forță de pătrundere 
— îndemtnare, în sistemul 
1—4—1—2, preconizat de condu
cerea tehnică a reprezentativei ; 
o formulă adoptată, de mult 
(întrucît asigură densitate de 
jucători într-o linie cheie — 
mijlocul echipei —, precum șl, 
printr-e corespunzătoare dinami
că, variate posibilități de con
lucrare cu vîrfurile și fundașii), 
de absolut toate echipele mari 
de pe glob.

Cum se vede, Cămătaru, un 
vîrf de reală valoare, își repune 
candidatura pentru tricoul tri
color cu nr. 9, arunctnd, simbo
lic, mănușa contracandidaților. 
în folosul celei mai fericite ale
geri a ,,omului de gol* la na
țională.

Gheorghe N1C0LAESCU

ACUMULĂRI
IN CONSTRUCȚIA ECHIPEI

I-am văzut pe elevii antrenoru
lui Florin Halagian evoluînd în 
deplasare, la Constanța, curînd 
după debutul acestuia la echipa 
F. C. Olt, în acest campionat. 
Și i-am revăzut duminică, tot în 
deplasare, în fața Jiului, care nu 
mai cîștigase un joc de cinci eta
pe, încheind partida tot cu un 
rezultat de egalitate (0—0), ca șl 
la Constanța.

Mijloacele cu care F. C. Olt a 
obținut respectivele puncte au 
diferit însă net. In meciul de pe 
malul mării, echipa olteană, afla
tă atunci la începutul regîndirii 
jocului, a fost obsedată de obți
nerea punctelor necesare acope
ririi în timp. Ceea ce s-a reflec
tat atunci în folosirea predilectă 
a armelor apărării, nu de puține 
ori cu scopul anti-jocului. Intre 
timp — după cum se vede # — 
munca antrenorului ' Halagian» 
profesionalitatea acestuia, con
știinciozitatea și silința tinerilor 
Jucători de a se închega ca o 
echipă cu personalitate, care să 
se poată exprima și cu mijloace 
constructive (nu doar cu „beton**, 
joc aspru, tactica ofsaidului în a- 
părare), a început să dea roade. 
La Petroșani, pe un „teren im
posibil*4, acolo unde, de regulă, 
gazdele se descurcau mai bine, 
alergînd mai mult și mai eficient 
decît adversarii, oaspeții au in
versat rolurile, datorită nu nu
mai unei condiții fizice superioa
re, ci și organizării superioare a 
jocului, chiar dacă în față se 
aflau tehnicieni recunoscut! ca 
Șumulanschi și Giuchid. F. C. 
Olt — într-o formulă de echipă 
care pare să-i integreze cu folos 
pe Sigmirean și Cățoi, jucători 
cu disponibilități tehnice — a 
pasat mal bine. Și dacă circu
lația balonului ar fi avut mai a- 
Ies ca tel buturilă adverse (se 
șutează încă puțin și imprecis pe 
poartă), F. C. Olt ar fl putut 
pleca chiar cu două puncte de 
la Petroșani.

Oricum, însă. în procesul con
strucției echipei se vădesc în 
ch’p fericit acumulările.

Paul SLAVESCU

O „JUMĂTATE" DE JOC I
U.T.A. a venit din nou !n Capi

tală. Șl s-n întors acasă tot cu... 
mina goală. A jucat cu Steaua 
sl a pierdut cu 1—0. A întîlnit,

.NUN?
vînzare autoturisme Skoda 120 L 
i pentru autoturismele Trabant de 
. 12.000 și celor care au depus banii 
irismele DACIA 1300 anterior datei

ngrarea autoturismelor Skoda 120 L 
nul auto Bucureș'i din str. Valea 
or 6. fiecare cumpărător avînd de- 
■ 70.000 lei. ,
or efectua tncepînd cu data de 25

26.40, interior 152.

Golul lui Țălnar, din min. 65, la care plonjonul lui Ducadam t-a 
dovedit a fi zadarnic. (Fază din meciul Dinamo — U.T.A.).

Foto : Dragoș NEAGU
«lmbătă, pe Dinamo șl a fost În
vinsă cu 2—1. In meciul din 
„Ghencea“ a fost dominată co
pios, mărturie fiind următorul 
bilanț : 6—26, la șuturi ; 2—11, pe 
poartă ; 1—17, la cornere. Atunci, 
totul a rămas pe umerii exce
lentului Ducadam, notat cu ». 
Dar sl Ducadam a fost Învins o 
dată. Suficient pentru a pierde 
meciul.

Sîmbătă (deci este vorba de o 
concepție si nu de lntlmplare}, 
istoria s-a repetat. Care a fost 
bilanțul cifric al meciului cu Dl
namo ? Șuturi : 7—23 ; pe poar
tă, 2—14 (eficientă aproape maxi
mă — un gol, o bară) cornere : 
1—15. Cornerul a fost obținut In 
min. 60. U.T.A. a deschis scorul 
neașteptat de repede (min. 4), 
profitînd, la faza respectivă, de 
„absenta” lui Stănescu șl Mo- 
raru, după care a renunțat, a- 
proape total, la acțiunile ofensi
ve, incereînd să tină jocul cu 
pase, cit mai multe pase, cu sau 
fără scop tactic, cu sau fără e- 
ficientă, doar așa, să treacă 
timpul. Echipa din Arad a lăsat 
din nou soarta meciului mal mult 
pe seama lui Ducadam si a ta
lentatului Mușat, mijlocaș harnic, 
laborios, dar Împotmolit In ano
nimatul colegilor, parcă Bfătu- 
lțl să joace doar o... jumătate de 
joc, adică „să ne apărăm și om 
vedea ce-o mal fi“... Iar Duca
dam a făcut tot ce era de făcut, 
s-a împotrivit unor goluri a- 
proape sigure, de două ori Pa 
salvat „transversala”, dar plriă 
la urmă a fost Infrlnt de șutu
rile lui Multesctte Si Tălnar. și 
U.T.A. a pierdut din nou ia 
București. A pierdut șl a lăsat 
Imaginea unei echipe palide (ne
am dat seama cit de mult con
tează In economia ei Coraș), ve
nită doar cu ideea să nu piardă 
la scor, dar ultlnd de obligația 
de a juca fotbal, de a oferi pri
lejul afirmării unor tineri ca 
Urs, Csordaș, IUrmler sau Vuș- 
ean.

Constantin ALEXE

UN GUST AMAR...
Așa cum era. dealtfel, de pre

văzut, Chimia Rm. Vflcea a avut 
duminică © partidă foarte grea 
cu Sportul studențesc, echipă 
care a pus-o mereu în dificul

SERIA I
Minerul Gura Humorului — Me

talul Rădăuți 4—0 (2—0), Cimentul 
Bicaz — Cristalul Dorohoi 1—1 
(1—0), Fores ta Fălticeni — C.F.R. 
Pașcani 1—0 (1—0), Celuloza Pia
tra Neamț — Metalul Botoșani 
0—1 (0—0), Cetatea Tg. Neamț — 
Minerul Vatra Domei 1—1 (1—1)» 
Integrata Pașcani — TEPRO 
Iași 2—3 (0—3), Nicolina Iași — 
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc
3— 2 (2—1), Șiretul Buccecea — A- 
vîntul Frasin 4—2 (1—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XlV-a : L MINE
RUL GURA HUMORULUI 19 p 
(30—12), 2. TEPRO Iași 19 p (29— 
18), 3. C.F.R. Pașcani 17 p (21—14), 
4. Cetatea Tg. Neamț 17 p 
(20—18)... pe ultimele : 15. Nico
lina Iași 10 p (10—19), 16. Inte
grata Pașcani 8 p (18—32).

SERIA A n-a
Luceafărul Adj ud — Petrolul 

Moinești 1—0 (0—0), Minerul Co
rn ăn ești — Energia Gh. Gheor
ghiu-Dej 3—0 (0—0), Gloria Foc
șani — Partizanii! Bacău 3—2 
(1—1), C.S.M. Bor z ești — Meta
lul Huși 6—0 (2—0), Viticultorul
Panciu — Letea Bacău 1—1 (0—0), 
Foresta Gugești — DEMAR Mără- 
șești 4—1 (2—0), Laminorul Ro
man — Rulmentul Bîrlad 6—0 
(2—0), Victoria Bacău — Textila 
Buhuși 3—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. VICTO
RIA BACAU 20 p (21—7), 2. Pe
trolul Moinești 19 p (26—10), 3. 
Laminorul Roman 19 p (27—13)... 
Pe ultimele : 15. Rulmentul Bîr
lad 8 p (8—25), 16. Metalul Huși 
7 p (8—48).

SERIA A IlI-a
Prahova Ploiești — Chimia Brazi 

1—0 (0—0), Petrolul Berea —
I.C.I.M.  Ploiești 0—0 s-a jucat la 
Rm. Sărat, Minerul Filipeștii de 
Pădure — Caraimanul Bușteni
4— 1 (2—0), Carpați Nehoiu — Au
tobuzul Făurei 8—0 (3—0), Ș.N.
I.T.A. Brăila — Petrolul Băicoi 
3—0 (1—0), Carpați Sinaia — Chi
mia Victoria Buzău 2—1 (2—1), 
Poiana Cîmpina — Chimia Brăila 
3—1 (1—0), Metalul Mija — Fero- 
doul Rm. Sărat 5—1 (4—0).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 26 p (34—5), 2. I.C.I.M. 
Ploiești 19 p (24—15), 3. Poiana 
Cîmpina 17 p (40—20)... pe ulti
mele : 15. Chimia Brăila 10 p
(17—19), 16. Autobuzul Făurei 6 p 
(4-41).

SERIA A IV-a
Progresul isaccea — Portul Con

stanța 2—1 (1—0), Chimpex Con
stanța — Șoimii Cernavodă 2—0 
(1—0). Arrubium Mă cin — Cimen
tul Medgidia 4—2 (2—0), Voința 

tate chiar pe propriul el teren, 
cum a fost cazul și în primă
vară, cînd bucureștenii au cîș- 
tigat cu 3—0. în mod firesc, 
deci, vîlcenii s-au temut de a- 
cest meci, în care fie și numai 
un punct pierdut le-ar fi în
greunat mult situația în „clasa
mentul adevărului44, unde deo
camdată au minus 3. Dar ei au 
reușit să deschidă relativ repe
de scorul șl, cum jocul le mer
gea destul de bine, existau pre
mise pentru obținerea victoriei. 
Golul egalizator, însă, căzut cu 
oarecare șansă pentru oaspeți, 
l-a descumpănit serios pe local
nici, care, pradă unui exces de 
nervozitate, s-au pus pe intrări 
tari asupra adversarilor, ceea ce 
le-a atras — justificat — trei 
cartonașe galbene în aproape tot 
atîtea minute de joc. Desigur, e 
un caz încă foarte rar pe sta
dioanele noastre ca un arbitru 
să sancționeze de o asemenea 
manieră pe gazde, așa cum a 
făcut-o cu mult curaj Nlcolae 
Hainea. Dar cine — dacă nu ju
cătorii în cauză — poartă vina 
că s-a ajuns la această situație 
care aduce prejudicii în primul 
rînd propriei echipe, deoarece 
doi dintre ei (Teleșpan șl Cara- 
bageac, se pare) nu vor avea 
drept de joc în etapa viitoare...

Tocmai de aceea ne-a întristat 
să vedem cum o parte (foarte 
pătimașă) a publicului s-a mani
festat cu multă ostilitate față de 
arbitrul Rainea, care — cu ex
cepția cîtorva greșeli mai mă
runte — s-a descurcat din nou
bine într-o partidă greu de
condus.

Pînă la urmă, pentru că gaz
dele — preocupîndu-se din nou 
de joc — au obținut victoria, 
supărarea față de Rainea s-a 
diminuat considerabil. Totuși, 
comportarea nesportivă a acelei 
părți din public față de reputa
tul nostru arbitru internațional 
(care nu mai departe decît în 
urmă cu o săptămînă a cules e- 
logioase aprecieri la întâlnirea 
Italia — Grecia și care duminică 
a condus, de asemenea, compe
tent și autoritar meciul de la 
Rm. vncea) ne-a lăsat un gust 
amar.

Constantin FIRÂNESCU

REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE A DIVIZIEI „C“
Constanța — Avîntul Matca 1—6 
(0—0), Marina Mangalia — Victo
ria Țăndărei 1—0 (0—0), Ancora
Galați — Metalul Mangalia 2—1 
(1—0), Ș.T. Tulcea — Rapid Fe
tești 3—0 (1—0), Granitul Babadag
— Metalosport Galați 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. PORTUL 
CONSTANȚA 18 p (33—11), 2. Ș.N. 
Tulcea 17 p (23—16), 3. Rapid Fe
tești 17 p (22—18)... pe ultimele ;
14. Ancora Galați 11 p (17—21),
15. Șoimii Cernavodă 11 p (17—27),
16. Marina Mangalia 10 p (10—22).

SERIA A V-a
Abatorul București — Sirena 

București 3—2 (2—0), Flacăra ro
șie — Ș.N. Oltenița 1—0 (0—0),
Constructorul Călărași — Petrolul 
Roata de Jos 5—2 (3—1), T.M. 
București — Viitorul Chimogi 
4—0 (1—0), Tehnometal București
— Amonil Slobozia 0—0, FEROM
Urziceni — F.C.M. Giurgiu 2—0 
(1—0), Electronica București — 
Danubiana București 1—2 (1—0), 
Luceafărul București — Dinamo 
Victoria București 0—1 (0—0),
I.C.S.I.M. București nu a Jucat.,

Pe primele locuri î 1. DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
25 p (33—7), 2. Abatorul București 
16 p (23—18), 3. Flacăra roșie
București 16 p (19—16)... pe ulti
mele : 14. Electronica București 
12 p (20—23), 15. Tehnometal
București 12 p (19—24), 16. Petro
lul Roata de Jos 8 p (17—37).

SERIA A Vl-a
Muscelul Cîmpulung — ROVA 

Roșiori 3—1 (1—0), Petrolul Videle
— Cetatea Tr. Măgurele 3—3 
(3—2), Unirea Răcari — Dacia 
Pitești 1—1 (1—1), Chimia Găești*
— Dunărea Zimnicea 1—1 (1—0),
Constructorul Pitești — Electronis
tul Curtea de Argeș 4—1 (2—0),
Progresul Pucioasa — Sportul 
muncitoresc Caracal 2—0 (1—0),
Chimia Tr. Măgurele — Progre
sul Corabia 2—1 (0—1), Recolta
Stoicănești — Cimentul Fienl 1—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
TR. MĂGURELE 19 p (19—10), 2. 
ROVA Roșiori 18 p (24—13), 3.
Muscelul Cîmpulung 18 p (22—12), 
4. Cimentul Fieni 18 p (23—17)... 
pe ultimele : 14. Progresul Cora
bia 10 p (13—22), 15. Progresul 
Pucioasa 10 p (11—22), 16. Chimia 
Găești 10 p (18—30).

SERIA A VII-a
Dierr® Orșova — Electr oputere 

Craiova 2—1 (1—1), Viitorul Dră- 
gășanf — Dunărea Calafat 3—0

DINAMO A SOSIT LA GOTEBORG
(Urmare din pag 1)

poate observa, apare și Custov 
care cu cele 2 cartonașe galbe
ne acumulate în meciurile an
terioare ale competiției nu are 
drept de joc, dar va avea po
sibilitatea cu acest prilej să-și 
cunoască adversarul direct pen
tru meciul retur din 9 decem
brie de la București. Apare de 
asemenea și Dudu Georgescu 
accidentat, după cum se știe, 
în partida de campionat cu 
Progresul-Vulcan, șansele folo
sirii sale în meciul de miercuri 
seara fiind foarte reduse. în 
aceste condiții, antrenorii V. 
Stănescu. D. Nicolae-Nicușor și 
C. Dinu au serioase probleme. 
Dealtfel pregătirea pentru pri
mul joc cu I.F.K. Goteborg a 
început imediat după partida 
de campionat de sîmbătă cu 
U.T.A., în ideea absenței din 
formație a celor 2 titulari. în 
cantonamentul echipei, de la 
Săftica, Dinamo a efectuat du
minică un antrenament de re
cuperare, s-a făcut analiza me
ciului cu U.T.A. scoțîndu-se in 
evidență lipsurile manifestate 
pe ansamblul echipei și indivi
dual. Ziua de luni a fost re
zervată, așa cum am arătat, de
plasării ; cea de marți, foarte 
importantă in economia gene
rală a pregătirii, este destinată 
stabilirii formulei de echipă și 
unor amendamente în ce pri

ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• MÎINE, ÎN CAPITALA, MECI 

INTERNAȚIONAL DE JUNIORI. 
Reprezentativa de juniori a Ro
mâniei susține mîine meciul re
tur cu selecționata similară a 
Ungariei. Partida, care contează 
în cadrul preliminariilor campio
natului european de juniori II, 
va avea loc pe stadionul Gtu
lești, de la ora 14. Tn deschidere, 
de la ora 12,30. se va disputa 
întîlnirea Rapid — Luceafărul, 
din cadrul campionatului repu
blican de juniori I.
• MÎINE, LA TIMIȘOARA, UN 

INTERESANT MECI RESTANT 
IN DIVIZIA „A*. în orașul de 
pe Bega se dispută mîine, cu 
începere de la era 14, e intere
santă partidă din primul nostru 
eșalon, restantă din etapa a 6-a: 
Politehnica Timișoara — Univer
sitatea Craiova. Meciul va fi 
condus de o brigadă de arbitri 
avlndu-1 la centru pe Gh. Jucan 
(Mediaș), ajutat la linie de T. 
Balanovici (Iași) și C. Burlacu 
(oraș Gh. Gheorghiu-Dej).
• AVANPREMIERA LA 16-IMI- 

LE CUPEI ROMÂNIEI. La Arad 
se dispută mîine unul dintre me
ciurile din „16“-imiile Cupei Ro
mâniei. Este vorba de partida

(2—0), Constructorul Craieva — 
LO.B. Bais 2—0 (0—0). Parîngul 
Novaci — Minerul Oravița 1—0 
(0—0), Minerul Moldova Nouă — 
Metalurgistul Sadu 4—1 (2—0),
Unirea Drobeta Tr. Severin — 
C.F.R. Craiova 3—2 (2—0), Minerul 
Motru — Mecanizatorul Simian 
2—0 (2—0), Minerul Horezu —
Jiul Rovinari 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. DIERNA 
ORȘOVA 21 p (21—14), 2. Mine
rul Motru 19 p (25—11), 3. E- 
lectroputere Craiova 17 p (20—7)
— din 13 jocuri... pe ultimele :
14. Metalurgistul Sadu 11 p (14— 
19), 15. Minerul Horezu 11 p 
(18—24), 16. Parîngul Novaci 8 p 
(12—32).

SERIA A VIII-a
Explormin Deva — Minerul Vul

can 3—0 (2—0), Metalurgistul Cu- 
gir — Lotru Brezoi 7—0 (3—0),
Mecanica Alba Iulia — C.F.R. Si- 
meria 2—0 (0—0), Textila Cisnădie
— Minerul Paroșeni 3—0 — ne- 
prezentâre, Vitrometan Mediaș — 
Minerul Aninoasa 1—0 (0—0), 
Minerul Certej — Autome- 
canica Mediaș 5—0 (0—0), Șuria- 
nul Sebeș — LMIX Agnita 2—0 
(1—0), Victoria Călan — Minerul 
Ghelar 4—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. EXPLOR
MIN DEVA 22 p (34—10), 2. Me
talurgistul Cugir 21 p (34—9), 3. 
Minerul Certej 16 p (22—11), 4. 
Mecanica Alba Iulia 16 p (25—19)... 
pe ultimele : 15. IMIX Agnita 8 p 
(11—20), 16. Automecanica Mediaș 
8 p (13—34).

SERIA A IX-a
Metalul Bocșa — Gloria Reșița 

1—0 (1—0), Bihorul Beluș — Vo
ința Oradea 2—0 (1—0), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Minerul 
Anina 0—1 (0—0), Victoria Ineu
— Unirea Tomnatic 1—0 (0—0),
Chimia Arad — Șoimii Lipova 
1—1 (0—0), Oțelul Or. dr. Petru
Groza — Recolta Salonta 3—1 
(0—0), Unirea Sînnicolau — Elec
tromotor Timișoara 3—1 (3—0), 
Vulturii textila Lugoj — C.F.R. 
Arad 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
REȘIȚA 18 p (27—15), 2. Metalul 
Bocșa 18 p (17—15), 3. Voința 
Oradea 16 p (30—16),.. pe ulti
mele : 14. Chimia Arad 11 p
(21—29), 15. C.F.R. Victoria Caran
sebeș 11 p (17—27), 16. Recolta Sa
lonta 10 p (18—33).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Bradul Vi- 

șeu 1—0 (1—0), Bihoreana Mar- 

vește așezarea de bază în te
ren și ideea de joc. In acest 
scop, pentru astăzi este prevă
zut un antrenament ușor, de 
înviorare, dimineața și un al 
doilea, de 60 de minute, la ora 
meciului (ora 20 — ora Româ
niei), pe stadionul unde va a- 
vea loc și întîlnirea.

în ceea ce privește pe gazde, 
din informațiile pe care Ie de
ținem pînă în prezent nu au 
intervenit, se pare, modificări 
în lotul publicat în ziarul 
Sportul din 19 noiembrie. în 
cursul zilei de marți antreno
rul lui I.F.K. Gâteborg, Sven- 
Goran Eriksson va stabili 11-le 
cu care va începe partida cu 
Dinamo. Și este aproape sigur 
că nu vor lipsi vedetele echi
pei. internaționalii Werners- 
son, Hysen, Frederiksson, Karl
sson, frații Tord și Tommy 
Holmgren și mai ales Nilsson 
— golgeterul campionatului su
edez.

Goteborg, al doilea oraș ca 
mărime din Suedia și cel mai 
mare port al țării, situat la 
confluenta celebrelor strîmtori 
Skagerrak și Kattegat, care 
despart peninsula scandinavă 
de peninsula Iutlanda, un im
portant centru sportiv, se pre
gătește și așteaptă cu deosebit 
interes ultimul meci de fotbal 
al anului, poate cel mai impor
tant. I.F.K. Goteborg — Dina
mo București.

Rapid Arad — F.C. Constanța,' 
care va începe la ora 13.
• ASTAZI TERMEN LIMITA 

PENTRU PATRU DIVIZIONARE 
„A44 de stabilire a localităților 
unde își vor disputa meciurile 
din cadrul 16-imHor Cupei Ro
mâniei. Comisia de competiții a 
F.R.F. a hotărît ca pînă astăzi 
la ora 12, cele patru divizionare 
„A“ care își vor disputa la 2 
decembrie meciurile din cadrul 
16-imilor Cupei României să sta
bilească de comun acord locali
tățile. Este vorba de partidele 
F.C. Olt — C.S. Tîrgoviște și 
F.C.M. Brașov — S.C. Bacău. în 
caz contrar, F.R.F. va stabili din 
©ficiu cele două localități.
• Aflăm cu tristețe că a în

cetat din viață Alecu Țencscu, 
fost arbitru și neobosit activist 
sportiv.

CONSTANTIN CERNAIANU, AN
TRENOR LA STEAUA

La cererea clubului Steaua, Con
siliul național pentru educație fi
zică șl sport a aprobat ca antre
norul federal Constantin Cernă- 
ianu să asigure pregătirea echipei 
militare.

ghita — Chimia Tășnad 4—1 
(2—0), Minerul Baia Borșa — Mi
nerul Băița 3—0 (0—0), Unirea 
Valea lui Mihai — Minerul Baia 
Sprie 5—1 (3—0), Oașul Negrești
— CUPROM Baia Mare 2—0 (1—0), 
Sima red Baia Mare — Minerul 
Băiuț 1—1 (0—1), Rapid Jibou — 
Silvana Cehu Silvaniei 2—1 (1—0),' 
C.S.U. Tricolorul Oradea — Victo
ria Cărei 4—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 25 p (38—9), 2. Uni
rea Valea lui Mihai 18 p (32—13),
3. Minerul Baia Sprie 18 p (29—
15)... pe ultimele : 15. Minerul
Băiuț 9 p (18—29), 16. Silvana
Cehu Silvaniei 7 p (12—32).

SERIA A Xl-a
Sticla /rieșui Turda — Metalo- 

tehnica Tg. Mureș 2—0 (1—0), Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — Unirea Alba 
Iulia 3—1 (3—0), Minerul Rodna
— Oțelul Reghin 2—0 (1—0), C.I.L.
Blaj — Foresta Bistrița 1—1 (0—0),* 
Mureșul Luduș — Textila Nă- 
săud 1—1 (0—1), Unirea Dej —
Ind. sîrmci Cîmpia Turzil 1—3 
(0—1), C.E.M. Cluj-Napoca — Me
talul Aiud 1—1 (0—1), Avîntul Re
ghin — Metalul Sighișoara 1—0 
(0—0).

Pe primele locuri : 1. STICLA 
ARIEȘUL TURDA 19 p (31—13),
2. Ind. sîrmei C. Turzil 18 p 
(27—14), 3. Unirea Alba Iulia 17 p 
(23—15), 4. Avîntul Reghin 17 p 
(20—14)... pe ultimele : 13. Uni
rea Dej 10 p (20—26), 14. Metalo- 
tehnica Tg. Mureș 10.p. (11—22),'
15. Textila Năsăud 10 p (15—29),
16. C.I.L. Blaj 10 p (8—25).

SERIA A XH-a
Progresul Odorhei — Metalul 

Tg. Secuiesc >2—1 (0—0), Metalul 
Sf. Gheorglie — Minerul Baraolt 
0—2 (0—0), Mureșul Toplița —
Utilajul Făgăraș 3—1 (1—0), Chi
mia Or. Victoria — Unirea Cris- 
turu Secuiesc 3—2 (2—1), Nitramo- 
nia Făgăraș — Metrom Brașov 
2—1 (1—0), Minerul Bălan — Tor
pedo Zămești 4—1 (1—0), Măgura 
Mobila Codlea — Tractorul Mier
curea Ciuc 2—1 (1—0), Carpați 
Brașov — Precizia Săcele 1—1 
0—0.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL ODORHEI, 18 p (24—10), 2. 
Precizia Săcele 18 p (17—14), 3. 
Nitramonia Făgăraș 16 p (21—12),
4. Chimia Or. Victoria 16 p
(15—12)... pe ultimele : 15. Trac
torul M. Ciuc 11 p (14—20), 16.
Măgura z Mobila Codlea 11 p 
(10—16).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corspondcnții noștri vo
luntari din localitățile respective#
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UN NOU LIDER: MIHAI SUBĂ
Cu trei runde înainte de 

sfirșit, finala campionatului 
national de șah are un nou. H? 
der, pe Mihai ..Șubă,. Marele 
maestru a cîștigat, ieri dimi
neață, partida întreruptă cu 
Ghindă, ' valorificîndu-și pionul 
în plus pe care-1 avea intr-un 
final de piese grele. După a- 
miază, în runda a 12-a, el 1-a 
învins pe Nicolaide, trecînd 
aslfel în fruntea clasamentu
lui. In cea de a doua partida 
decisă aseară, maestrul inter
național Corvin Radovici (in
tr-o evidentă revenire de for
mă) l-a întrecut pe debutantul 
Dorel Oltean, care — totuși — 
se comportă foarte curajos în 
prima sa finală. Restul, re
mize: Gheorghiu — Foișor,
Grunberg — Ghindă, CioCâltea 
— Urzică, Ionescu — PavlQV, 
Ghițescu — Ștefanov. S-a în
trerupt partida Stoica — Vais
man. în întîlnirile neterminate 
din runda a 11-a. Nicolaide l-a

învins pe Vaisman, Oltean a 
remizat cu Ionescu, iar Foișor 
a întrerupt pentru a doua oară 
cu Grunberg, avînd un pion în 
plus.

în clasament conduce acum 
ȘUBA, cu 8,5 puncte, urmat de 
Ciocâltea 8 p, Gheorghiu 7 p, 
Foișor 6,5 p (1), Pavlov și 
Ghindă 6,5 p, Radovici, Șțefa- 
nov și Urzică — 6 p, 
5,5 p (1), Ionescu 5,5 p, 
țescu 5 p, Grunberg 4,5 p 
Vaisman 4 p (1), Oltean 
Nicolaide 4 p.

Runda a 13-a, programată 
tăzi după amiază (de la 
16) la Casa Universitarilor ... 
prinde următoarele întîlnirl : 
Vaisman — Șubă, Foișor — 
Ciocâltea, Ghindă — Gheor
ghiu, Pavlov — Radovici, Ur
zică — Ionescu, Ștefanov — 
Stoica, Oltean — Ghițescu, Ni
colaide — Grilnberg.

Valeriu CHIOSE

Stoica 
Ghi- 
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MECIUL DE TENIS EUROPA — AMERICA I
MADRID (Agcrprcs) — în

tre 30 noiembrie și 2 decem
brie se va desfășura, la ..Pa
latul sporturilor'1 din Barcelo
na. tradiționalul meci de tenis 
dintre echipele Europei si A-

TURNEU FEMININ
LA SYDNEY

MELBOURNE, 23 (Agcrprcs). 
In primul tur al turneului fe
minin de tenis de la Sydney, 
Virginia Ruzici_ a învins-o cu 

J oanne

mericii. Cu acest prilej, spec
tatorii vor putea urmări ulti
ma confruntare din acest an. 
între cei doi ași ai tenisului 
mondial : suedezul Bjorn Borg 
Si americanul John McEnroe.

în prima zi a meciului sînt 
programate următoarele parti
de : Adriano Panatta — Gene 
Mayer ; Bjdrn Borg — Vitaș 
Gerulaitis ; Manuel Orantes — 
Guillermo Vilas și Ivan Lendl 
— John Mc Enroe.

pe6—0, 3—6, 6—3 
Russell (S.U.A.).

Alte rezultate : 
sek (S.U.A.) — 
holtz (Australia) 
Corinne Vanier (Franța) 
nata Tomanova (Cehoslovacia) 
6—4, 6—3 ; Sue Saliba (Austra
lia) — Eva Pfaff (R. F. Ger
mania) 5—7, 6—2, 6—1 ; Kathy 
Jordan (S.U.A.) — Jo Durle 
(Anglia) 6—1, 2—6, 6—4.

Bonie 
Diane
6—2,

Gadu- 
From- 
6—3 j 

— Re-

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din pag. 1)

le. tirgovișteanul Marcel Con
stantin. Folosind bine alonja. 
I. Moldovan a lăsat o impre
sie mai bună, obtinînd verdic
tul judecătorilor. După o re
priză în care dinamovistul Dan 
Brăneanu ni s-a părut superior. 
Nicolae Crăciun (Metalul Buc.) 
și-a pus în valoare forța lo
viturilor si a cîștigat prin a? 
bandon în repriza secundă.

Si întrecerile „cocoșilor" au 
fost mult apreciate de public. 
Fostul junior Fane Eva (a- 
cum la Dinamo) a reușit O 
partidă de excepție în compa
nia finalistulul de anul trecut. 
Gheorghe Brumă (Rapid). Cu
rajos, prompt în executarea 
directelor de dreapta, dinamo
vistul l-a surprins deseori pe 
Gh. Brumă, lăsînd o impresie 
mai bună juriului. Avlnd de 
partea sa și tinerețea, prospe
țimea (în ultima repriză) Fane 
Eva a cîștigat cu 5—0. elimi- 
nînd pe unul dintre fayoriți. 
La aceeași categorie. în prima 
reuniune a fost programat un 
meci pe care am fi putut să-1 
urmărim, la fel de bine, sîm- 
bătă seara, cu ocazia finale
lor : Dumitru Cipere (C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin) — meda
liat al ultimei ediții a C.E. șl 
Daniel Radu (Steaua) — fos
tul vicecampion al Europei. 
Chiar dacă din punct de ve
dere spectacular. întîlnirea nu 
i-a satisfăcut oe toti cei pre- 
zenti. disputa a fost frumoa
să. cei doi combatant! ar&tînd 
o altă fată a boxului — scrima 
pugilistică. După ce s-au pin- 
dit reciproc, tatonările lui D. 
Cipere fiind mai rapide Si 
contrele sale își atingeau mal 
des ținta. D. Radu s-a decis 
să treacă la cirma meciului șl 
cu cîteva atacuri l-a surprins 
pe severinean. Valorificîndu-si 
tehnica sl pregătirea fizică 
superioară. D. Cipere a reușit 
să lovească mai mult si mal 
precis, cîștigind clar la puncte. 
Tocmai de aceea ne-a sur
prins decizia lui N. Popa, care 
l-a ..văzut" învingător pe... Da
niel Radu (7 !).

La reluarea activității com- 
petitionale. sub îndrumarea lui

DIN PROGRAMUL DE AZI

GALA I, era 13,30 : semiușoară : FI. Tîrcomnicu (Dinamo Buc.) 
— V. Ioana (Muscelul) ; mijlocie mică : N. Motrogan (Rapid 
Buc.) — D. Petropavlovschi (Mecanică fină Buc.) ; semigrea s 
F. Pamfll (Voința Măcin) — P. Bornescu (Dinamo Buc.), M. Pas

cal (Steaua) — j. Cirlan (B.C. Galați).
GALA a n-a, ora 18,30 : muscă : M. Vișan (Metalul Bocșa) — C. 

Tlfoiu (Dinamo Buc), Gh. Govicl (Steaua) — N. Șchiopu (B.C. 
Brăila) ; ușoară : Fl. Livadaru (Steaua) — FI. Stan (Dinamo 
Buc.). D. Ilie (Dinamo Buc.) — M. Fulger (Muscelul) ; grea.: 
V. Vrînceanu (Dinamo Buc.) —• T. Radu, N. Anghd (Voința 
Buc.) — L Leancă (Nicotină).

Calistrat Cutov. brăileanul Niță 
Robu a obținut un succes ca
tegoric (ab. 3) în fata ieșeanu
lui Dumitru Agavriloaie. In 
meci preliminar la ..semiusoa- 
ră“. Viorel Ioana — deși a •- 
voluat sub nivelul altor pre- 
otatii — l-a depășit la puncte 
•>e Dumitru Tudorancea (Uni
rea Focșani), boxer care a pro
dus o bună impresie datorită 
combativității manifestate.

Șl gala de seară a început 
cu un meci de mare spectacol, 
încheiat cu un rezultat sur
priză 5 Eugen Preda (Metalul 
Rm. Vîlcea) l-a întrecut, fără 
drept de apel, pe Alexandru 
Dobăeș (Met. Bocșa), învingă
torul anuntîndu-se ca un con
curent decis să lupte pentru o 
poziție mai bună în ierarhia ..pe
nelor". Finala de anul trecut 
a categoriei a fost disputată de 
data aceasta în prima zi a com
petiției. Ca si în anul 198Q, 
Titi Cercel (Dinamo) b.p. Ion 
Sandu (Prahova). Petrică Stoiu 
(C.F.R. Craiova) si-a probat și 
la București forța de lovire 1 
b.ab. 2 Dorel Stănciulescu 
(Steaua). Unul dintre favorițll 
Categoriei, gălătcanul Ionel Pa- 
naite a reușit să se impună cu 
claritate în fata Iui Nicolae Da
vid (C.S.M. Sibiu) abia în ul
tima repriză. Primele șase mi
nute de luptă au fost surprin
zător de echilibrate.

Ca si la pană, finala catego
riei semimijlocie a fost pro
gramată în prima zl a turneu
lui final S Ion Vladimir (Di
namo) — Mihai Ciubotaru 
(I.A.E.M. Timisoara). Dar. deși 
ovaționat în repetate rînduri de

tribune pentru boxul curat, teh
nic. practicat. L Vladimir a 
trebuit să se recunoască învins 
în fata forței excepționale de 
lovire a mai tînărulul său ad
versar. L Vladimir fiind nu
mărat în fiecare repriză, arbi
trul a oprit meciul, consem- 
nind. In ultimul rund, victoria 
timișoreanului.

Un meci deosebit de atractiv 
a fost disputat $1 la „mijlocie": 
Valentin Silaghl (Dinamo — 
Vasile Gîrgavu (Steaua). După 
o primă repriză în care lupta 
a fost echilibrată, V. Silaghl 
s-a desprins în cîstîgător. dato
rită superiorității sale tehnice. 
Si mai bunei sale pregătiri fi
zice.

REZULTATE TEHNICE

Semimuscă: D. Șchiopu (Steaua) 
b.p. (5—0) L Bălan (Prahova Plo
iești), V. Baes (B.C. Brăila) b.p. 
(5—0) Sall Adem (Farul), I. Mol
dovan (Ind. Sîrmil C. Turzii) b.p. 
(4—1) M. Constantin (Met Tlrgo- 
vlște), N. Crăciun (Met Buc.) 
b.ab.2 D. Brăneanu (Dinamo) j 
cocoș : F. Eva (Dinamo Buc) b.p. 
(5—0) Gh. Brumă (Rapid), D. Ci- 
pere (C.S.M. Drobeta Tr. Severin) 
b.p. (4—1) D. Radu (Steaua), Cr. 
Gheorghlșor (Pistonul Slatina) 
b.p. (4—1) N. Nicolae (Muscelul), 
N. Robu (Dinamo Brăila) b.ab.3 
D. Agavriloaie (Nicotină) ; pană : 
K. Preda (Met. Rm. Vilcea) b.p. 
(5—0) AL Dobâeș (Met. Bocșa), T.. -------- . <5-^

Stoiu 
Stăn- 
(B.c. 
(CSM

„CUPA MONDIALA"
LA VOLEI

TOKIO, 23 (Agerpres). — Me
ciurile disputate in ziua a treia 
a „Cupei Mondiale" la volei 
masculin s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : U.R.S.S. — 
Tunisia 3—0 (15—4, 15—8, 15—2) ; 
Cuba — Polonia 3—0 (16—14.
15—4, 15—3) ; Brazilia — Italia 
3—2 (13—15, 14—16, 15—6, 15—12.
15—8) ; R. P. Chineză — Japonia 
3—1 (15—12, 2—15, 15—8, 15—9).

în clasament conduc neînvinse 
echipele U.R.S.S. și Cubei cu cîta 
6 puncte.
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care au
Sin-

revenit formațiilor 
organizat turneul final, 
gura participantă din Româ
nia de-a lungul 
„Cupa cupelor", a 
namo București — 
In 1976.

ș
in

„TROFEUL CARPATI" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

lui international. cît șl pen
tru că reprezintă o etapă de 
verificare înaintea campiona
tului mondial — va răzbate 
pînă departe. Ne confirmă a- 
ceastă opinie numărul mare 
de tehnicieni din diferite țări 
care și-au anuntat sosirea la 
Tg. Mureș, ca și cel al ziariș
tilor acreditați la comisia de 
organizare. Și. desigur, nu în- 
timolător federația de specia
litate i-a convocat pe toti an
trenorii echipelor divizionare 
?,A“ și ,,B“ la un curs de per
fecționare la Tg. Mureș. în 
perioada de desfășurare a „Tro
feului Carpați".

Echipele României — cuprin- 
zind atit 
si cele în 
sibilitatea 
Compania 
luri diferite. Sovieticii.
“apărare gigant", polonezii, cu 
insistenta lor cunoscută, spa
niolii. cu o viteză deosebită și 
francezii, cu fantezie, îi vor 
obliga pe ai noștri să caute șl 
»ă găsească soluții pentru de-

valorile actuale 
perspectivă — au 
să se verifice 

unor formații cu

Cit 
po- 

in 
sti- 

cu o

pășirea unui larg evantai de 
obstacole. Și. Înainte de toate, 
competiția care începe astăzi 
la Tg. Mureș va trebui să-i 
edifice pe antrenorii Nicolao 
Nedef și Lascăr Pană asupra 
posibilităților reale ale jucă
torilor noștri fruntași.

încărcătura de interese cu 
care fiecare echipă si fiecare 
jucător în parte se prezintă 
astăzi la startul competiției va 
contribui, fără îndoială. la 
mobilizarea tuturor forțelor 
pentru dispute în care ambi
ția va putea contribui si ea 
la ridicarea 
spectacular 
implicit, al

Programul
Ora 15,15: 

deschidere 
A
Polonia 
U.R.S.S.
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Turneul final al „Cupei 
cupelor" la polo a ajuns la 
cea de a 8-a ediție, anul a- 
cesta printre cele 4 finaliste 
numărîndu-se și reprezentan
ta tării noastre, Crișul Ora
dea. Cu excepția edițiilor din 
1976, 1977 și 1980, trofeul a

1974 (finala la Budapesta) : 1. ___ _ .____ , _ ____
Vitesse Haga ; 3. Mladost Zagreb ; 4. Akademik Sofia.

1975 (finala la Sibenik) : 1. MLADOST Zagreb ; 2. OSC Budapesta ; 
3. Civittavecchia (Italia) ; 4. Neptunus Arnheim.

1978 (finala la Sibenik) s 1, M.G.U. Moscova i 2. Prlmorje Rijeka ; 
3. Dinamo București ; 4. Barcelorre-tta.

1977 (linala la Milano) : 1. FERENCVAROS Budapesta ; 2. Prlmorac 
Kotor ; 3. Pro Recco ; 4. Spandau 04 Qeriinul Occidental.,

1978 (finala la Dubrovnik) ; 1. K.P. KORCULA (Iugoslavia) ; 2. Fe- 
rencvaros Budapesta ; 3. Canottleri NapoH ; 4. Rote Erda Hamm.

1979 (finala la Budapesta) : 1. FERENCVAROS BUDAPESTA ; 2. POSK 
Brodomerkur Split: 3. H.Z.C. De Robben (Olanda) : 4. C.N. Barcelona.

1900 (finala la Rijeka) l 1. CSK VMF Moscova ; 2. Harwed Buda
pesta ; 3. Primorje Rijeka : 4. A.Z.C. Afphen (Olada).

INI (finala la Spill) : I

anllor, în 
fost 
locul

Di-
III (Y

UJ
U>

FERENCVAROS Budapesta ; 2. Zlan ©

UO-

I
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» FIȘIER a FIȘIER > FIȘIER « FIȘIER © FIȘIER FIȘIER 9 FIȘIER©

M, DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. I)

9,75, au fost cei mai siguri din 
echipă, iar la bară fixă Eml- 
lina Nicula și-a etalat clasa, 
execuția sa fiind notată cu 9,70, 
ceea ce-i oferă perspective de 
calificare în finală. Ne aflam 
la jumătatea concursului și 
girrmaștii români ocupau locul 
5 pe echipe. Ne întrebam a- 
tunei dacă ei vor menține a- 
cest ritm pînă la capăt, pentru 
că știam că Ia sol și cal, mai 
ales, pot apărea unele... defec
țiuni. Intr-adevăr, Ia sol bă
ieții noștri au lucrat ceva mai 
puțin convingător, au existat 
și unele ezitări, astfel că echi
pa a trecut pe locul 7. La cal 
cu minere. Kurt Sziiier — 9,75, 
Octavian Ionașiu — 9,65 șl Va
lentin Pîntea — 9,55 au primit 
note bune în această dificilă 
probă. în schimb, la inele 
doar Kurt Sziiier (9,65) a fost 
mai aproape de așteptări.

Iată clasamentul după exer
cițiile impuse : 1. U.R.S.S.
293,60, 2. Japonia 291,45 3. R.D, 
Germană 290,70, 4. R. ‘ P. Chi
neză 290,00, 5. S.U.A. 286,70, l 
R. F. Germania 286,05, 7. Bul
garia 285,45. 8. Franța 285, ÎS, 
9—10. România și Ungaria 
284,90.

La individual : 1. Iuri Koro
lev 58,95, 2. Aleksandr Ditia- 
tin 58,80. 3. Bogdan Makuț 
58,76, 4. Aleksandr Tkacev 
58,70 (toți din U.R.S.S.), 5.
Stoian Delcev (Bulgaria) 58,65, 
8. Kajitani Naboyuki (Japonia) 
58,55, 7. Artur Akopian
(U.R.S.S.), 58,35. 8. Michael Ni
kolay (R.D.G.) 58,30, 9. Koji 
Gushiken (Japonia) 58,25.

Marți (n.r. azi), în ziua a 
doua Intră în concurs gimnas
tele, cu prezentarea exercițiilor 
impuse, așteptate cu un interes 
major. Echipa noastră 
parte din seria a IlI-a. 
preună cu Elveția, S.U.A. 
Franța.

rTT7

nivelului *ehnic 
al partidelor 
competiției.
primei zile : 

! festivitatea 
. ora 16

România B ; 
Franța ; 
Spania.

Un meci Uniunea Sovietică 
Spania poate tine „capul de 
afiș" al oricărei competiții in
ternaționale. el fiind — dealt
fel — $1 derbyul etapei inau
gurale a „Trofeului Carpati".

de 
: România 
ora 17,30 : 

ora 19:

Cercel (Dinamo Buc.) b.p. 
L Sandu (Prahova), p. 
(CFR Craiova) b. ab. 2 D. 
dulescu (Steaua), L Panaite 
Galați) b.p. (5—0) N. David_____
Sibiu) ; semimijlocie : M. Micloș 
(Crișul) b.p. (4—1) C. Ghindăoanu 
(Ceahlăul) M. Mihalache (Farul) 
b.p. (5—0) M. Nlculescu (Steaua), 
Șt. ștefan (Dinamo Buc.) b.p. 
(3—0) N. Cos tin (B.C. Galați), M. 
Ciubotaru (IAEM Timișoara) 
b. ab. 3 L Vladimir (Dinamo 
Buc.) ; mijlocie s V. Silaghl (Di
namo Buc.) b.p. (S—0) V. Glr- 
gavu (Steaua), L Catană (CSM Pi
tești) b.p. (3—2) c. Ionlță (Nico- 
Una), TI. Ungureanu 1 (Muscelul) 
b. ab. a c. Gheorghe (Metalurgis
tul Cugir). —

C.C.E. LA BASCHET
Turneul final al Cupei campio

nilor europeni la baschet mascu
lin se va desfășura, cu meciuri 
tur-retur, între 10 decembrie 1981 
și H martie 1982. Vor participa 
6 echipe : Partizan Belgrad, Den 
Bosch (Olanda), B. C. Barcelona, 
Squibb Cantu (Italia), Panathi- 
nalkos Atena sl Maccabl Tel 
Avlv — deținătoarea trofeului la 
ediția precedentă.

MiINE IN CUPA U.E.F.A.
Mîine, au loc meciurile tur din 

optimile de finală ale Cupei 
U.E.F.A. Programul este următo
rul : S. C. Lokercn — F. C. 
Kaiserslautern ; Real Madrid — 
Rapid Vlena ; F. C. Aberdeen — 
Hamburger S.V. ; i.F.K. Gfite- 
borg — Dlnamo București I 
Sporting Lisabona — Neuchatel 
(Elveția) ; winterslag (Belgia) — 
Dundee United ; Radnlciki N1Ș 
— Feynoord Rotterdam ; F. C. 
Valencia — Hajduk Spilt. Meciu
rile retur sint programate la 9 
decembrie.

COMPETIȚII • CAMPIONATE
• In meci retur pentru finala 

„Cupei Libertadores", la Santia
go de Chile : Clbreola (Chile) — 
Flamengo Rio de Janeiro 1—0 
(0—0). In tur : 1—2. Meciul se va 
rejuca, pe teren neutru, la Mon
tevideo.
• In meci pentru grupele pre

liminare ale „Cupei Africii", se
lecționata Tanzaniei a Învins cu 
1—o (0—0) formația Kenyel.
• UNGARIA (et. a 14-a) : Hon-

vâd — Vasas 3—1 ; Păcs — Uj
pesti Dozsa 2—2 ; Ferencvăros — 
Videoton 3—0. Clasament : 1.
Tatabanya — 20 p : 2. Honvăd

Budapesta 19 p ; 3. Ujpesti Dozsa 
18 p.
• FRANȚA (et. a 19-a) : St. 

Etienne — Valenciennes 5—1 ; 
Monaco — Metz 2—1; Sochaux — 
Tours 4—1 ; Auxerre — Bordeaux 
3—2 ; Strasbourg — Laval 1—2 ; 
Brest — Montpeiller o—1. Clasa- 

Etienne 29 p ; 2. 
p ; 3. Sochaux —

ment : 1. St. 
Monaco — 26 
26 p.

SPANIA (et. ______ _  ____
cledad — Hercules Alicante 2—1 ; 
Cadix — Real Madrid 1—0 ; Bar
celona — Valencia 5—1 ; Clasa
ment : 1. Real Sociedad 19 p ;
2. Barcelona 18 p ; 3. Real Ma
drid — 16 p.
• ANGLIA (et. a T4-a): Cîteva 

rezultate : Birmingham — Wolver
hampton 0—3 : Brighton — Notts 
County 2—2 ; Everton — Sunder
land 1—2 ; Manchester City — 
Swansea 4—0 ; Middlesbrough — 
Aston Villa 3—3 ; Nottingham — 
Arsenal 1—2 ; Southampton — 
Leeds 4—0 ; Stoke — Ipswich 
2—0 ; Tottenham — Manchester 
United 3—1 ; West Bromwich — 
Liverpool 1—1. în clasament con
duce Manchester United cu 29 p 
(2 meciuri mai mult disputate), 
urmată de Tottenham 27 p sl 
Ipswich 26 p.

a 12-a) : Real So-

TELEX • TELEX •
ATLETISM • Crosul internatio

nal desfășurat la New York, In 
împrejurimile parcului Belmont, 
a revenit irlandezului Coghlan 
(12 km în 36:05.0) urmat de ke- 
n lanul Rono (36:06,0). Proba fe
minină (5 km) a fost ctștigaU 
de americanca Jan Merill în 
16:58,0.

HANDBAL • In meci retur in 
optimile de finală ale C.C.E. e- 
chipa masculină Atletico Madrid 
a învins cu 23—22 pe Vlkingur

AGENDA SĂPTĂMiNII
24 Ciclism
25 Fotbal :
27

28

29

cursa de 8 zile de la Gând. Belgia 
optimi de finală în Cupa U.E.F.A., turul

Box : turneu internațional, la Sofia (se va Încheia la 1 de
cembrie)
Handbal : campionatul mondial feminin grupa „B“, tn mal 
multe localități din Danemarca (va lua sfirșit la 8 decembrie) 
Fotbal : calificări pentru C.M. : grupa 3 : Cehoslovacia — 
U.R.S.S. la Praga ; grupa 5 : Grecia — Iugoslavia

TELEX ® TELEX
(Islanda) și s-a calificat In turul 
următor al competiției.

RUGBY O La Bristol, meci al 
echipelor secunde ale Angliei șl 
Franței. Gazdele au cîștigat cu 
20—10 (13—10).

TENIS • Turneul de la Bo
logna a fost cîștigat de Sandy 
Mayer care l-a întrecut cu 7—5, 
6—3 pe Ilie Năstase. La dublu. 
Giammalva (S.U.A.), Leconte 
(Franța) — Taroczy (Ungaria), 
Smid (Cehoslovacia) 7—6, 6—4 • 
în finala turneului feminin de la 
Perth : Pam Shriver — Andrea 
Jaeger 6—1, 7—6 • Martina Na
vratilova a cîștigat turneul de
monstrativ de la Tokio. 6—3. 6—2 
In finala eu Chris Evert-Lloyd. 
Pentru locul 3, Tracy Austin — 
Hana Mandllkova 7—6. 7—6 •
Cehoslovacul Ivan Lendl a în
cheiat victorios turneul de la 
Buenos Aires. în finala cu Vilas 
scorul a fost 6—1. 6—2.

TENIS DE MASA • Turneul de 
la Londra a revenit englezului 
Desmond Douglas care l-a între
cut cu 2—1 (—17. 9. 19) pe Lian* 
(R. P. Chineză).


