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într-o etapă 
devenirea țării, 
nostru înainte pe drumul de- 
săvîrșirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate, docu
mentele Congresului al XIII- 
lea al partidului pun în fața 
tuturor colectivelor de oameni 
ai muncii 
îndrăznețe 
conștiințe 
spre mai 
viață. Fiindcă, sub semnul ca
lității superioare trebuie să stea 
deopotrivă activitatea fiecăruia 
dintre noi, munca și creația, 
gîndirea și conștiința pentru ca 
existența, viața tuturor să fie 
mai bogată, mai frumoasă.

istorică pentru 
pentru mersul

țeluri noi, obiective 
care sensibilizează 

și sporesc eforturile 
bine în muncă, in

Asemenea exigențe și țeluri 
ii inspiră și pe lucrătorii de 
la întreprinderea de avioane 
din Bacău în aceste zile mar
cate de elanul generat de fo
rumul comuniștilor, zile de bi
lanț la sfîrșit de an, înaintea 
asaltului ultimei trepte a cin
cinalului. „Preocupări concomi
tente, firește, și pentru cali
tatea muncii, dar și pentru ca
litatea activităților din timpul 
liber al celor ce muncesc, a 
ceea ce trebuie oferit oameni
lor sub aspect recreativ, edu
cativ, cultural și mai ales spor
tiv", ne spune directorul co
mercial Ion Giosanu, președin
tele secției de fotbal din ca-

drul asociației sportive „Victo
ria" a intreprinderii băcăuane. 
Și cind a spus „mai ales spor
tiv", s-a referit deopotrivă la 
rolul activ pe care sportul îl 
exercită asupra sănătății și ca
pacității de muncă a omului, 
dar și la marea pasiune a 
constructorilor de avioane pen
tru acAstâ formă de recreare, 
pentru diverse discipline, prac
ticate la nivel de masă, dar și 
cu unele lansări spre perfor
manță. Din discuția cu fac
torii de răspundere, nu numai 
in producție, ci și pe tărimul 
sportului, a rezultat că s-au 
făcut lucruri bune pentru or
ganizarea timpului liber al oa
menilor muncii din intreprin-

Astăzi, la Atena AurJ.cn BREBEANU
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într-un decor 
toamnă însorită 
municipiul Giurgiu și 
serie de localități din 
peste 5 000 de tineri și tinere 
au trăit duminică din 
bucuria exercițiului fizic, 
prilejul deschiderii etapei 
iarnă a „Daciadei".

în centrul atenției s-au
— ca la marea majoritate a 
competițiilor de masă — aler
gările de cros. Numai in muni
cipiul Giurgiu, acestea au adus 
la start, la diferite categorii de 
virstă, aproape 1 500 de concu- 
renți și concurente.

Tot la sporturile individuale 
este de semnalat succesul ele
vilor de la Școala generală nr. 
4. Bine pregătiți de antrenorul 
Anghcl Corbu, ei au dominat 
întrecerile la majoritatea probe

lor, confirmind astfel reușitele 
obținute în anii precedenți, 
chiar la finalele pe țară ale 
„Daciadei".

La „jocuri sportive", menți
uni pentru buna pregătire a 
echipelor de baschet de la Li
ceul ind. 2 și Liceul „Ion Maio- 
rescu". a celor feminine de 
handbal de la Liceul textil și 
Liceul ind. de chimie, a hand- 
balîștilor de la antrepriza de 
construcții-montaj. ca și pen
tru formațiile de rotbal din 
..Onoare", prezente in corpore 
la întrecere (16 la număr), a- 
lături de cele de amatori de la 
Șantierele navale, I.C.M.U.G. 
etc.

Prof. C. Ilina-Mihăilescu, se
cretar al C.J.E.F.S. Giurgiu, a 
avut cuvinte de laudă la adre
sa unor cadre didactice care 

; au sprijinit acțiunea atit în

îneîntător, 
și blinda, 

într-o 
județ,

de 
în

plin 
cu 
de

aflat

municipiu (C. 
Florica Mihai, 
Constantin, M. 
și pe cele organizate în județ 
(M. Ionescu — Hotarele, Gh. 
Bratu — Mihăilești, M. Socol 
— Comana, Gr. Constantin — 
Joița, M. Dumitra — Bolintin, 
Cornelia Todan — Dragomlrești 
etc.).

în cursul lunii decembrie 
vor fi inițiate numeroase între
ceri, în școli, întreprinderi, la 
sate, chiar și la sporturile ier
nii, la săniuțe în special. Se aș
teaptă doar căderea unor zăpezi 
mai abundente...

MECIUL DE FOTBAL
GRECIA — ROMANIA

în „Cupa Elveției" la gimnastică

©La Patras, joacă selecționatele de tineret SIMONA PAUCA PE PRIMUL LOC

Manca, I. Bana, 
D. Stănescu, L 
Mărculescu), cit

Tiberiu STAMA

„SĂPTĂMÎNA

ATENA, 4 (prin telefon). As
tăzi, pe stadionul Olimpic din 
localitate, o nouă întîlnire

KLEIN

va fi lipsită de internaționalii 
craioveni, care se pregătesc 

„pentru Sarajevo. în schimb,
față de amînarea — in extre
mis — a meciului Steaua — 
Universitatea Craiova, lotul ro
mân beneficiază de aportul

LA TOATE CELE PATRU APARATE

(Continuare în pag. 2-3)

ZURICH, 4 (Agerprcs).
Competiția internațională 
gimnastică de la Ziirich, „Cupa 
Elveției" a fost dominată de 
sportiva româncă Simona Pău- 
ca, învingătoare la toate cele

Campionatele naționale de baschet

de

LA BAIA MARE SI CLUJ-NAPOCA
9 5

TURNEE DE MĂRE IMPORTANȚA
are loc simbătăDerbyul Steaua — Dinamo

Grecia 
care se 
renă pe 
returul Olympiakos 
sitatea 
cu

România. Meciul, 
dispută pe marea a- 
care s-a jucat recent 

Univer- 
Craiova, este așteptat 

interes. Echipa României

Campionatele naționale de 
baschet programează săptămîna 
aceasta — de joi pînă duminică 
— două turnee de mare im
portanță. La Baia Mare se va 
desfășura penultimul turneu 
masculin dinaintea stabilirii 
grupelor valorice 1—1, 5—8 și
7—12 și care cuprinde derbyul 
Steaua — Dinamo (simbătă, la 
ora 18,30) ; la Cluj-Napoca se 
va disputa ultimul turneu fe-

minin cu 12 echipe și vor fi 
hotârîte grupele valorice 1—6 
și 7—12. întrecerea constituie 
totodată cea din urmă verifi
care competițională a compo
nentelor lotului național care 
va lua parte (intre 21 și 23 de
cembrie, în același oraș) la 
Balcaniadă.

In pag. a 2-a, programul zi
lei inaugurale și clasamentele 
la zi.

După încheierea Diviziei „A“ de lupte libere
t............ , 1 i...' i'.. -'.a-. , ... . ■ -i i , ..-n

STEAUA, 0 VALOROASĂ CAMPIOANĂ,
DAR Șl ECHIPE SUB NIVELUL CERINȚELOR

Dacă în Divizia „A“ de lupte 
greco-romane marea performe
ră a fost Dinamo la „libere" 
aceasta a fost Steaua, pregătită 
de antrenorul coordonator 
Gheorghe Șuteu și de mal tine
rii săi colaboratori Alexandru 
Geantă și Gheorghe Urianu. 
Bilanțul formației militare este 
de-a dreptul impresionant : ea 
a cucerit toate titlurile de 
campioană a țării de la înfiin
țarea competiției divizionare (in 
1961). adică de 24 de ori ! Este, 
să recunoaștem, o performanță 
demnă de laudă, cu care acest 
club se poate mîndri. De-a 
lungul tuturor etapelor divizio
nare ale ediției din acest an, 
Steaua șl-a dominat net adver
sarele. iar la recentul turneu 
final s-a detașat cu scoruri 
mari. Se înțelege, o asemenea

comportare merită felicitări ! 
Să-i reamintim și pe compo- 
nenții echipei : Dumitru Dră- 
ghici (cat. 48 kg), Nicolae Hincu 
(52 kg), Gheorghe Neagoe și 
Dănuț Prefit (57 kg), Aurel Șu
teu (62 kg). Măricel Popa (68 
kg), Claudiu Tămăduianu (74 
kg), Constantin Mărăscu (82 kg), 
Ciprian Radu și Alexandru Ba
lay (90 kg). Ion Ivanov (100 kg) 
și Vasile Pușcașu (+100 kg). Să 
mai subliniem că la Jocurile 
Olimpice de ia Los Angeles 
singurul luptător român care s 
concurat — cu succes — în a- 
rena olimpică a îuptelo- libere 
a fost stelistm Vasile Pușcașu, 
medaliat cu bronz. De altfel, a- 
cest neobosit sportiv cu o în
delungată activitate competrtio- 
nală, a adus cele mai inulte 
puncte echipei Steaua.

patru aparate. Tînăra noastră 
gimnastă, medaliată cu aur la 
J.O. de la Los 
clasat pe primul
— 9,60, paralele
— 9,90 (cea mai 
concurs) și sol — 9,85.

Organizatorii au alcătuit și 
un original clasament la perechi 
mixte, Simona Păuca avîndu-1 
<;□ partener pe gimnastul elve
țian Daniel Wunderlin. Cei doi 
s-au situat pe primul loc, cu 
77,175 puncte, fiind urmați de 
reprezentanții Japoniei — 77,025 
puncte și cei ai R. P. Chineze
— 75,30 puncte.

Angeles, s-a 
loc la sărituri 
— 9,55, bîrnă 
mare notă din

Orașul Bocșa, din județul 
Caraș Severin, a găzduit o 
nouă și interesantă acțiune 
sportivă : cea de a III-a ediție 
a „Săptămînii sportului boc- 
șan", inițiată în cadrul „Da
ciadei", dedicată Congresului 
al XIII-lea al P.C.R. Compe
tiția — organizată de 
Consiliul 
educație 
(președinte 
colaborare cu factorii locali cu 
atribuții în mișcarea sportivă 
— a atras la start un număr 
de 4865 participanți care s-au 
întrecut la cros, fotbal, box, 
șah, badminton, handbal, te
nis de masă, 
popice. De 
că în afara 
(elevi, oameni 
întreprinderi și 
această acțiune au luat 
parte și invitați din județele 
Argeș, Arad, Vilcca, Timiș, 
din orașele Reșița, Oravița, 
Caransebeș și Anina.

Deosebită 
în primele două 
cu concursul unui mare număr 
de sportivi, tineri sau adulțl, 
s-a făcut deschiderea oficială a 
ediției de iarnă a „Daciadei", 
acțiune în care s-au remarcat 
Școala generală nr. 3 
I. Pctrișor) și Liceul 
(prof. P. Sperneac).

în final, lată și cîțiva 
cîștigători : fotbal — 
Iul Bocșa ; handbal — 
rurgistul Reșița ; șah 
Pop (l.C.M. Bocșa) ; badmin
ton — Simona Sandu și M. 
Golea (ambii Metalul Bocșa) ; 
cros — Ioana Lepsi 
motor Timișoara) ; 
masă — Constanța 
(Comerțul) și S.
(Metalul).

organizată 
orășenesc 
fizică și s 

A. Szebenyi),

către 
pentru 

sport 
in

cimp, 
faptul

tenis de 
remarcat 

celor din Bocșa 
ai muncii din 

instituții), la 
au

a fost acțiunea 
zile cînd,

(prof, 
nr. 1

dintre 
Meta- 
Side-

— I.

(Electro- 
tenis t|e 
Munteanu
Sperneac

SPORTIVI ROMANI
TINERI ÎNOTĂTORI 

LA „CUPA PRIETEN A"

La Havana se va desfășura, 
de joi pînă duminică, tradițio
nala întrecere „Cupa Priete
nia" la înot și sărituri in apă. 
La această importantă compe
tiție iau parte și cîteva „spe
ranțe" ale înotului nostru —

Vasile Pușcașu (Steaua) l-a învins net la puncte (7—1) pe cam
pionul categoriei +100 kg. Andrei Ianko (Dinamo Brașov). Iată-l 
pe Pușcașu finalizînd un rebur la coapsă. Foto: Aurel D. NEAGU

în mare progres valoiic s-a 
prezentat Ia această ediție — 
și îndeosebi la întrecerile tur
neului final — Dinamo Brașov, 
echipă ricgătită de apreciatul 
tehnician Ion Bălrin, împreună 
cu tînărul antrenor Ion Iancău.

în finala cu Steaua, d.’namcvis- 
tii brașoveni au ieșit învingă
tori la trei categorii de greuta-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pap. 2—3)

PESTE HOTARE
foarte tinerii înotători Iulia 
Mateescu, Marcela Țuca, Mâ- 
dălin Iliescu și Laszlo Bay. Ei 
sînt însoțiți de antrenorul Mi
hai Gothe.

PUGIL.ȘT1 JUNIORI 
LA BALCANIADĂ

Lotul de box-juniori al țării 
noastre a plecat la Vidin (Bul
garia) unde, între 5 și 9 de
cembrie, se va desfășura Bal
caniada pugiliștilor juniori. Au 
făcut deplasarea : Florin Ma
nea 
vrente 
(cocoș), 
Mircea 
Marius 
Ștefan 
Dumitru Beșliu (mijlocie), Va
sile Damian (semigrea) și Io
nel Comorașu (grea). Antre
nori : Relu Auraș și Ion Vor- 
nicescu. Arbitru : Nicolae
Dudu.

(semimuscă), Ivan La- 
(muscă), Ion Turcitu 
Daniel Măeran (pană), 

David (semiușoară), 
Roman (semimijlocie), 

Drișcu (mijlocie mică).

BOXERI DE LA C.F.R. TiM.ȘOARA 
ÎNVINGĂTORI ÎN R.D. GERMANĂ

Boxerii de la C.F.R. Timi
șoara au întreprins un turneu 
în R.D. Germană. Ei au întil- 
nit, la Gera, formația Wismut, 
în fața căreia au ciștigat cu 
6—5. Antrenorul Ion Marconi 
a avut cei mai buni boxeri 
pe Gheorghiță Călin. Marius 
Aquarclo Roman. Petre Bulica. 
Daniel Sulițan și Horația Bi- 
taa.

AurJ.cn
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dere, per.tru satisfacerea do
rinței lor manifeste de mișcare 
ți chiar pentru tentativele de 
escaladare a performanței.

Ni s-a vorbit mai ales des
pre campionatul de casă la fot
bal, care angrenează o mul
țime de tineri, impărțiti in 
foarte multe echipe de ate
liere, secții, servicii, chiar *: 
in cadrul aceluiași nadeu e- 
xistind mai multe XormaUi ca
re se intilnesc in afara cam
pionatului (.cei din schimbai 
trei, de pildă, an grupe care 
joacă mereu la jocheicr»». pro
gramului*)- Dar și despre 
ceea ce a fost gimnastica la 
locul de muncă, despre serbă
rile cimpenești orga-,zadu
minica șj Îndeosebi is T- 
despre participările la compe
tițiile sportive din cadru] 
ciadei*, despre prezența echi
pelor de volei, handbal, fotbal 
(două echipe ale secțiilor de 
producție) in campionatele mu
nicipale sau județene, despre 
cercul de orientare turistică 
„Nemira* si .sufletul* său, 
Doru Damaschin, care se stră
duiește să organizeze și multe 
drumeții pentru marea masă a 
lucrătorilor, despre frumoasa 
bază sportivă a asociației (cu
prinzi nd terenuri de fotbal, 
handbal, tenis de timp, pistă 
de aeromodele, cărora li se a- 
daugă sala de sport a Liceului 
industrial nr. 1, patronat de 
întreprindere)...

Ni s-a vorbit și despre u- 
nele succese și ambiții pe pla
nul marii performanțe, in spe
cial — este, de altfel, firesc 
— despre realizările secției de 
aeromodele, care se mîndrește

cu campioni naționali și maeș
tri ai sportului Gn-a existat 
competiție Ia care să na fi ciș- 
li^ai trofee și locuri fruntașe"), 
in frunte cu ir.g. Mircea Radu, 
proiectantul primului motoraș 
de performantă pentru aeromo- 
dele. Și, totodată, despre di
vizionara de fotbal, .Ari
pile*, care aspiră la promovare 
in eșalonul imediat superior, 
ea și handbaliștiL sau despre 
echipa de șah care țintește, la 
rindul ei, calificarea In 
râie—

Multe sint Insă proiectele 
îmbunătățire a activității
masă si de performanță, care 
să lină pasul cu necesitățile 
eresrfnde <i In perimetrul ac
tivităților de timp liber in rin
ded cărora sportul deține o 
pondere Însemnată. .Cei mai* 
important obiectiv pe care ni-1 
prtpunra — ne spunea pre
ședintele asociației sportive.

care să satisfacă cerințele, in
tr-adevăr sporite. Pentru a or
ganiza mai temeinic activită
țile, am desemnat de curind un 
secretar retribuit, pe Victor 
Grinov, a cărui muncă va fi 
insă sprijinită la nivelul nu
cleelor de bază de numeroșii 
maiștri care au fost sportivi 
și care vădesc și 
pasiune, tn fine,

PREGA
• Este ne

di-

de 
de

g 
acum mare 

vrem să $ 
creăm condiții pentru practi- îs 
carea sporturilor pe zăpadă. La > 
schi, de pildă, nu avem tra- 
diție, dar anul trecut, cind am ;; 
împrumutat schiuri de Ia S. C. =5 
Bacău, am avut solicitanți ex- 
trem de mulți, iar cei ce au $ 
apucat schiuri nu s-au... dez- ? 
lipit de pantele de la Măgura j; 
și Sărata. In acest sport a- 
vind Și un „vîrf", pe Plena 
Prisăcaru, care participă cu jî 
rezultate bune la competiții, jî 
am putea Încuraja chiar și 
performanța... Sănii au toți Iu- g: 
oratorii și se pricep la mește- 
rirea lor pentru competiție, pri- î? 
repere care ne-a adus de alt- 
lei și un loc 3 la Săniuța 
de argint”— Rămine să dotăm < 
asociația eu ce lipsește și să_. 
dăm drumul întrecerilor de $ 
masă chiar din iarna aceasta”.

Obiective importante care 
vor aduce, desigur, un. spor 
cantitativ și calitativ al acti- î? 
vității sportive din această 
mare întreprindere... g

DEZBATERE POLITICA PENTRU CADRELE
SPORTIVE DIN CAPITALA

Inotul este un sport pentru toate v'rstele, iar deprinderea tai
nelor plutirii pe apă poate fi făcută cit mai timpuriu, la puțin 
timp după primii pași. Cu entuziasmul caracteristic virstei, co
piii se acomodează repede cu apa, teama ține dear citeva mo
mente, după care se făuresc instantaneu primele vise de între
cere și dorința de a fi... cel mai bun. Așa se întimplă, de pildă, 
cu copiii 
Aurel D.
dintre ei 
mișcările 
Mustață...

de la grădinița bucureș eană 195, fotoreporterul nostru 
NEAGU surprinzlndu-i la bazinul Floreasca pe cițiva 

la o oră de inițiere, dornici să execute cit mai corect 
exemplificate de educatoarea-.nstructoare Măriuca

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET
Iată programul zilei inaugu

rale și clasamentele la zi :
MASCULIN : de Ia ora 9 : Uni

versitatea C.S.Ș. Viitorul Cluj- 
Napoca — Farul C.S.Ș. 1 Con
stanța, Politehnica Sportul stu- 
dențesc București — Academia 
Militară Mecanica Fină ; de la 
ora 15 : Dinamo Oradea — I.C.E.D., 
Rapid — Dinamo 
I.M.U.A.S. Baia Mare 
Balanța Sibiu, Steaua — 
nica C.S.Ș. Unirea Iași, 
mentul Ia zi : 1. Steaua 
Dinamo Buc. 29 p, 3. 
Oradea 24 p, 4. LC.E.D. 
C.S.U. Sibiu 23 p, 
7. Rapid 21 p, 8. 
tară 21 p,

10. I.M.U.A^.

Rapid București ; 
: Crișul Oradea — 
Politehnica C.S.Ș. 
Olimpia București, 

C.S.Ș. Viitorul Cluj-

CONFERINȚA
Universitatea cultural-științifică 

București, împreună cu Inspecto
ratul școlar al municipiului Bu
curești și Centrul de perfecțio
nare a cadrelor al C.N.E.F.S., or
ganizează în ziua de « decembrie 
a.c. la orele 9, in sala Dalles, o 
conferință cu tema : „EPOCA 
CEAUȘESCU — epoca de strălu
cire a sportului românesc". Ex
pune conf. dr. Nlcu Alexe.

Sînt invitați profesorii de edu
cație fizică și antrenorii.

In București a avut loc o importantă acțiune inițiată de Cabine- 
tul municipal de partid, pentru pregătirea ideologică și politico- 
educativă, Împreună cu Consiliul municipal București pentru 
educație fizică și sport Este vorba despre dezbaterea pe tema : 
„însemnătatea istorică a Congresului al XIII-lea al P.C.R, pentru 
înfăptuirea programului partidului de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism".

In cadrul dezbaterii, directorul Cabinetului de partid al muni- 
ci piui ui București. Dan Cruceru, a prezentat celor aflați în sală 
— președinți de cluburi și asociații sportive, activiști ai consiliilor || 
pentru educație fizică și sport ale sectoarelor, alte cadre din miș- 
carea sportivă, sportivi fruntași ai Capitalei — succese obținute în 
România între Congresele XII și XIII, probleme ale economiei 
țării noastre, ale dezvoltării națiunii, politicii externe ș.a.

Dezbaterea a fost pentru toți participanții un prețios ajutor 
in munca de pregătire și educare patriotică a tinerilor sportivi 
ai Capitalei. <s

București. 
C.S.U. 

Politeh- 
Clasa- 

30 p, 2. 
Dinamo 
24 p, 5. 

6. Farul 21 p, 
Academia Mili- 

9.” Politehnica Buc. 23 
p, 10. I.M.U.A.S. 19 p, 11. Poli
tehnica Iași 19 p, 12. „U“ Cluj- 
Napoca 19 p ; „Trofeul eficacită
ții* oferit de ziarul SPORTUL : 
1. M. Chirilă (C.S.U. Sibiu) 412 
p, 2. A. Constan tin eseu (Politeh
nica Buc.) 363 p, 3. FI. Ermura- 
che (Steaua) 324 p, 4. D. Nicu- 
lescu (Dinamo) 307 p, 5. P. Gră- 
dișteanu (LC.E.D.) 273 p, 6. 
Caraion (Rapid) 259 p, 7.
Dumitru (IJd.U.A.S.) 254 p. 8. 
Costin (Dinamo Oradea) 253 p, 
P. Măgurean (Politehnica Iași) 
248 p ; „Trofeul fair-play Con
stantin Herold* : 1—3. C.S.U. Si
biu (la ultimul turneu : Gh. Dă- 
ian). Politehnica Iași, Steaua 
(banca rezervelor) cite 1 g.t., 4. 
Dlnamo Buc. 2 g.t., 5—7. Acade
mia Militară (E. Neagu). Dlnamo 
Oradea (Z. Gellert), I.M.U.A.S. 
cite 3 g.t., 8—9. I.C.E.D., Politeh-* 
nica Buc. cite 4 g.t., 10—11. Farul 
(Gh. Radu 2, antrenorul Al Bo- 
toș), Universitatea Cluj-Napoca 
(H. Nicoară) câte 5 g.t., ; 12. Ra
pid (Gh. Dumitru, D. Si.poș) 6 g.t.

feminin : de la ora 9 : Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea — Co
merțul C.S.Ș. Tg. Mureș, Voința

M. 
D 
M.
10.

București — 
' de la ora 15

ICEMENERG, 
Timișoara — 
Universitatea
Napoca — Voința C.S.Ș. Brașo-via, 
Progresul București — Politehni
ca Sportul studențesc București ; 
clasamentul la zi : 1. Universitatea 
Cluj-Napoca 32 p, 2. Olimpia 32 
p, 3. Progresul 29 p, 4. Politeh
nica Buc. 29 .p, 5. Politehnica Ti
mișoara 23 p, 6. Voința Buc. 28 
p, 7. Crișul 28 p, 8. Chimistul 26 
p. 9. ICEMENERG 24 p, 10. Ra
pid 23 p, 11. ComerțuiI 23 p, 12. 
Voința Brașov 19 p ; „Trofeul 
eficacității* : 1. Magdalena Pali 
(,,U“) 411 p, 2. Luminița Mărin- 
guț (Progresul) 353 p, 3. Ana Ia
tan (ICEMENERG) 305 p, 4. Su- 
zana Griinwald (Voința Brașov) 
293 p, 5. Gabriela Petre (Chi
mistul) 2-86 p, 6. Elena Pușcașu 
(Progresul) 285 p, 7. Ștefania Borș 
(Voința Buc.) 275 p, 8. Paula Mi- 
săilă (Chimistul) 269 p, 9. Maria 
Bărăgan (Politehnica Buc.) 268 
p, 10. Elena Pop (Crișul) 259 p ; 
„Trofeul fair-play* : 1—3. Co
merțul, Politehnica Timișoara. 
Voința Brașov — nici o greșeală 
tehnică. 4—5. Rapid și „U“ 1 g.t., 
6—8. Chimistul, Politehnica Buc., 
Voința Buc. 2 g.t.,' 9. Crișul 3 
g.t., 10—11. ICEMENERG, Olimpia 
4 g.t., 12. Progresul (la ultimul 
turneu : Georgeta Simioană) 1 g.t.
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DE LÂ PETROLUL IA

TURNEUL DE CALIFICARE
AL HOCHEIȘTILOR JUNIORI
Pe patinoarul artificial din 

Galați s-au desfășurat meciurile 
din cadrul turneului de calificare 
pentru campionatul național al 
juniorilor, seria A. Capul de afiș 
l-a constituit partida dintre Du
nărea C.S.Ș. 2 Galați șl Steaua 
Triumf București. Rezultat fi
nal : 5—5 (1—2, 4—1, 0—2), prin 
golurile înscrise de Popovici 3, 
Radu și Munteanu pentru gălă- 
țeni, respectiv Herlea 2, Bunescu, 
Dala și Niță. Celelalte partide : 
Dunărea cu Petrolul 9—3, cu 
C.S.Ș. Suceava 17—2, cu C.S.Ș. 
Rădăuți 14—0 ; Steaua Triumf cu 
Petrolul 8—3, cu CJS.Ș. Suceava 
n—2, CU C.S.Ș. Rădăuți 14—0 ; 
Petrolul cu C.S.Ș. Suceava 14—2. 
CU C.S.Ș. Rădăuți 16—2 ; C.S.Ș. 
Suceava cu C-S.Ș. Rădăuți 9—4. 
Echipele calificate pentru turneul 
pentru locurile 1—6 stnt : Dună
rea C.S.Ș. 2 Galați, Steaua Triumf 
și Petrolul Ploiești, care se a- 
daugă primelor 3 clasate din se
ria B : C.S.Ș. Gheorghenl, C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc șl C.S.Ș. Odor-

I

„CUPA SPERANȚELOR" LA BOX
Secția de box-juniori a C. S. 

Dinamo (antrenori L Monea, Șt. 
Pavel, P. Mateescu) a organizat 
„Cupa---------- ----------
petiție 
Tinerii 
ce au . —__
un frumos spectacol._________
inițiativă dinamovistă ar putea fi 
repetată șl de alte secții de box 
din Capitală. Citeva rezultate teh
nice : A. Șuteu (Dinamo) b.p. A. 
Moisa (Locomotiva), F, Boțea 
(Vulcan) b.p. M. Andrabulea 
(Cesarom), D. Mandacbe (Metalul) 
b.p. C. Dumitru (Mecanică 
fină), L. Neacșu (Timpuri Noi) 
b.p. M. Dinică (I.M.G.B.), Tr. 
Vuță (Dinamo) b.p. M. Sandu 
(Vulcan), G. Andrei (Locomoti
va) b.p. L Stan (Gr. roșie), V. 
Lazăr b.p. C. Florișteanu (Vul
can), N. Lăzărescu (Dinamo) b.p. 
S Momîlcan (Cesarom), M. Nico- 
lescu (Vulcan) b.p. I. Turcu 
(Dinamo) șl M. lâna (Locomoti
va) b.p. A. MihăUă (Urbis). (D. 
DANIEL)

speranțelor- la box, com- 
rezervată începătorilor, 

pugiliștl, dornici ti arate 
Învățat la sală, au oferit 

Frumoasa

DUPĂ ÎNCHEIEREA DIVIZIEI „A“ DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

au

le, iar după „calculul hîrtiei” e- 
rau favoriți și la alte două 
(100 kg cu Aurel Panait și +100 
kg cu campionul republican al 
categoriei Andrei Ianko). La 
ora actuală formația brașovea- 
nă s-a apropiat foarte mult de 
Steaua, avînd în Dorin Bîrcu 
(52 kg), Trăi an Marinescu (68 
kg) și Gheorghe Mițu (82 kg) 
„puncte” aproape sigure în 
toate partidele. Nu întîmplă- 
tor echipele de lupte libere a- 
le acestui club brașovean
cîștigat anul acesta titlurile de 
campioane republicane 
juniori mari, cît șl la 
mici.

Comportări bune la 
ediție au mai avut 
București (antrenori Ilie 
rilă și Ștefănică Stanciu) 
drotehnica Constanța 
Kenan), Lemnarul 
Secuiesc (Ion Kovacs)± Centrul 
de antrenament — 
xandru Motorga 
chinduc), A.S.A. 
Horgoș), C.S AL 
(Andrei Elekeș), 
rad ea (Mihai Ben ea), Nicolina 
Iași (Vasile Țîgănaș), Metalul 
IURT Lugoj (Constantin Arde- 
leanu) și Rapid București (Ste- 
lian Popescu).

laatît 
juniori

această 
Vulcan

> Chi- 
Hi- 

ffsmaiî 
Odorheiu

Tg. Jiu (Ale- 
Sl Dorin Ci- 
Oradea (Aurel 
Sf. Gheorghe 
Înfrățirea O-

Trebuie să menționăm însă 
că dintre cele 36 de echipe ca
re au alcătuit ediția din acest 
an a Diviziei „A“, unele for
mații au concurat departe de 
nivelul primului eșalon. Rezul
tatele acestora sînt, 
dificatoare : Electra 
(antrenor Ion Nae) 
și 13 înfrîngeri, 
București (Alexandru 
1—13, Urbis București (Nicolae 
Parepa) 2—14, Minerul Motru 
(Nistor Alionescu) 3—14, C.S. 
Satu Mare (Gheorghe Stan) 
3—13 ș.a. Nu este mai puțin 
adevărat că ' 
și Urbis au 
prima dată 
publicană a 
echipe. Dar

credem, e-
București 

1 victorie 
Danubiana 

Radu)

Electra, Danubiana 
participat pentru 
în competiția re- 
celor mal bune 

tot -atît de adevă-

ra.t este că antrenorii acestor 
formații — și ai altora, de alt
fel — în loc să încurajeze ti
neri talentați, de perspectivă, 
care aveau multe de învățat în 
asprele întreceri divizionare, au 
apelat la luptători valoroși cu 
ani în urmă, ieșiți însă de mult 
din activitatea competițională.

In noua ediție, care va fi 
inaugurată chiar în prima lu
nă a anului viitor, toate echi
pele din Divizia „A“ trebuie 
să se prezinte la etape cît mai 
bine pregătite, antrenorii lor 
să promoveze cu mai mult cu
raj tinerii de perspectivă. 
Competiția divizionară poate și 
trebuie să devină un izvor per
manent de luptători valoroși 
pentru loturile reprezentative.

HIES CSABA - DOUĂ NOI
în cadrul unor tentative urmă

rite de o comisie de arbitri ai 
federației de specialitate, aeromo- 
delistul nieș Csaba, de la A. S. 
Gloria Dej, maestru al sportului, 
a reușit să stabilească două noi 
recorduri republicane, la clasa 
F 3 A, hidromodele pilotate prin 
radio. Este vorba de un record 
de viteză, pe baza de 200 m — 
105,880 km/oră (v.r. 101 km/oră) 
și un record de distanță in cir-

NOI Șl IMPORTANTE REDUCERI DE TARIFE 
LA BILETELE DE ODIHNĂ SI CURĂ BAL
NEARA IN.STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE

Inceptnd cu data de 10 decembrie 1934 pînă la 28 februarie 
1985, pentru stațiunile Băile Felix, Băile Herculane, Tușnad, 
Geoagiu-băl, Băile Olăneștl, Slănic Moldova, Sîngeorz-băl, Pu
cioasa, Amara, Sovata, Vatra Dornei, Buziaș, Căllmăneștl-Căciu- 
lata și Borsec se aplică reduceri de tarife la cazare cuprinse 
Intre 20—25%

Pentru orice informații suplimentare, precum și pentru procu
rarea biletelor tn stațiunile menționate, solicltanțll se pot adresa 
agențiilor Oficiilor județene de turism șl filialelor întreprinderii 
de turism, hoteluri șl restaurante București.

RECORDURI LA HIDROMODELE
cuit — 7 500 m (v.r. 6000 m). Re
cordurile au fost realizate cu de
colare și „amerizare* pe apa 
rtulul Someș șl urmează a fi o- 
mologate de F.RJM.

Sesizați de iubitori ai spor
tului cu motor din Brăila, am 
aflat că tinerii alergători de 
dirt-track ai noii secții Petrolul 
Ianca, deocamdată cu sediul 
la Brăila (pentru că nu au 
încă o pistă de pregătire în 
comuna respectivă), se antre
nează de cîteva luni la 
marginea municipiului, deși 
în orașul de pe malul Dunării 
există un mare stadion cu o 
bază corespunzătoare de in
struire și concurs. „încă de 
cînd ne-am hotărît să punem 
temelia secției de motociclism 
— ne-a spus directorul tehnic 
al Schelei de producție pe
trolieră din Brăila, Marin Ilie, 
un prieten al sporturilor — 
am promis că vom construi în 
comuna Ianca o asemenea 
bază moto și ne vom ține de 
cuvînt cît mai repede cu pu
tință. Pînă atunci am cerut în 
cîteva rînduri să primim cu 
chirie ore de antrenament pe 
Stadionul municipal, unde are 
sediul secția de dirt-track a 
C.S. Brăila. De fiecare dată 
am fost refuzați categoric, 
probabil de teama să nu pe
riclităm performanțele alergă
torilor de aici. Neavînd alte 
posibilități, antrenorii noștri 
voluntari Ion Dragu și Nicu 
Niță s-au frămîntat și le-a 
venit ideea improvizării unei 
piste din pămfnt bătătorit

un teren n 
marginea ss 
unde băieții 
să se pregăt 
extrem de f 
interlocutorul 
în glas.

...Intr-adevă 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 2 DECEMBRIE 1984

Categoria 
9 variante 
80 variante

1 (12 rezultate) :
100% a 9.346 lei și 
25% a 2.337 lei ;

2 (11 rezultate) :Categoria
110 variante 100% a 806 lei și 
1.577 variante 25% a 202 lei ;

Categoria 3 (10 rezultate) :
872 variahte 100% a 142 lei și 
15.639 variante 25% a 35 lei.

• Tragerea obișnuită PKONO- 
EXPRES de astăzi 5 decembrie 
a.c., va avea loc in sala clubului 
sportiv Progresul din București.

str. Dr Staicovici nr. 42, înce- 
pînd de la ora 17,15. Numerele 
cîștigătoare vor fi radiodifuzate, 
după cum urmează : la ora 19 
pe programul n, la ora 23 pe 
programul I, precum și a doua 
zi, la ora 8,55, tot pe programul I.

• Pînă ci nd veți constata dacă 
numerele dv. au ieșit câștigătoare 
în această seară, nu uitați să vă 
procurați bilete șl pentru tra
gerea obișnuită LOTO de vineri 
7 decembrie. Agențiile Loto — 
Pronosport și vînzătoril volanți 
din întreaga țară vă stau la dis
poziție. Procurațl-vă din 
biletele cu numerele 
ferate.

dv.
timp 
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• Fentru pasionații 
de joc LOZ IN PUC,
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rneu al voleibalistelor fruntașe I GRECIA - ROMANIA

ADECVATA IA NOUL SISTEM
I (Urmai e din pag I)

cantitate sporită de lucru • Criză de 
itoare... © Cîteva „flori rare"

I
I diviziona- 
| de volei 
pș, turneu 
purilor din 
|ea irepro- 
Bința, ne-a 
I unor rea- 
hipelor de 
b și în ac- 
Bonale, in- 
nnțele. 
re nu este 

cantitatea
Ițele marii 
e, în exa
late consti- 
I cinci zile, 
I prisosință 
tației : câ
ta lovituri- 
ta de con- 
turanța e- 
capacitatea 
ui registru 
loncentrare 
îndelungat, 

minusuri

k preferat 
le a ușura 
telor lotu- 
pa compe- 
toate sub 
arătat că 

L știu să 
potrivită, 
poate fi 

Ltru siste- 
iale (poate 
bncretă pe 
ti impus), 

evidentă 
e „schim- 
cursul ce- 
rs, eclipse 
Simla) sau 
palați

altfel,
în formă 
dat și pe 
amine un 
ketodica și 
pipelor de

o altă echipă nu țintește — și 
poate nu-și propune — titlul 
de campioană, socotindu-1 inac
cesibil. Astfel, disputa devine 
aproape amicală...

Alarmantă ni se pare criza 
de jucătoare. Unele echipe sint 
departe de a alinia loturi - com
plete, ba chiar și-au salvat sex
tetul de joc prin junioare cu 
dublă legitimare ! Situație și 
mai delicată în privința coor
donatoarelor de joc, care în
seamnă mult pentru orice e- 
chipă. Dacă, de pildă, Doinița 
Dimofte la Farul sau Marga
reta Pescaru la Știința C.S.Ș. 
Bacău ar fi * 
nibile, aceste echipe n-ar fi 
avut nici pretenții, nici spe
ranțe la vreo victorie, fiind 
lipsite de rezerve apte pe a- 
cest post ! Puține valori vin 
din urmă, ceea ce explică și 
ponderea decisivă pe care o 
au jucătoarele trecute de virsta 
6ptimă a performanței : Ma
riana Ionescu și Victoria Ban- 
ciu (Dinamo) ’ — "
(Farul), 
Galați), 
Niculina
C.S.Ș. Bacău), Marilena Dubin- 
ciuc (Chimia Rm. Vilcea), Iu- 
liana Enescu (Universitatea 
Craiova). Cîteva junioare au 
adus însă un aer de prospe
țime și nădejde : dinamovista 
Dana Coșoveanu, poate cea mai 
dotată (' 
tește de 
Cristina 
Gabriela 
natoare 
și Maria Chitic, 
Danielă Blănaru
Buhlea și constănțeanca Mi- 
rela Cazangiu. Altele cîteva Ie 
intuim pe banca rezervelor. 
Sint încă „flori rare” care ar 
trebui scoase mai des la i- 
veală...
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FEMININ, seria I : Penicilina
lași — Zimbrul Suceava 3—0, 
Bratconf Brăila — Flacăra roșie 
n 3—0, Unirea Focșani — I.T.B. 
3—1 ; seria a Il-a : I.E.F.S. — 
Confecția Buc. 3—2, Chimia Tr. 
Măgurele — A.S.S.U. Craiova 
1—3, Chimpex II Constanța — 
Voința Buc. 3—1 ; seria a IlI-a : 
,,Poli“ Timișoara — . G.I.G.C.L. 
Brașov 3—0, Metalotehnica Tg. 
Mureș — Armătura Zalău 3—1, 
„U“ Cluj-Napoca — îilaratex B. 
Mare 1—3, Olimpia Metal 33 
Buc. — Steaua roșie Sibiu 3—0.

MASCULIN, seria I : I.T.B. — 
C.S.U. Galați 3—1, Viitorul Ba
cău — Prahova I.P.G. Ploiești 
3—0, Electromagnetica Buc. — 
Calculatorul II Buc. 0—3 ; seria 
a Il-a : Oltul Jtm. Vilcea — Da
cia Service Pitești 3—0, SAR O 
Tirgoviște — Electra Buc. 3—0, 
PECO Ploiești — Rapid Buc. 2—3; 
Delta Tu Ic ea — I.OJI. Buc. 3—1 ; 
seria a m-a : ,,U“ Cluj-Napoca— 
Metalul Hunedoara 0—3, “ ‘
Alba Iulia — A.S.A. “ 
reș 3—2, Tractorul n 
Voința Zalău 3—1.

Voința 
Electromu- 
Brașov —

Mateescu.Corespondenți : N. ________ ,
Gh. Lazăr, O. Guțu, Al. Nour, N. 
Costin, S. Nace, C. Crețu, C. 
Albu, I. Pocol, I. Iancu, P. Geor- 
noiu, M. Avanu, O. Bălteanu, P. 
Comșa, I. Filipescu, C. Gruia.

• La Reghin, In competiția 
„Cupa Sportul”, organizată cu 
prilejul Împlinirii a 25 de ani de 
existență a întreprinderii de 
producere a materialelor sporti
ve, la volei fete : 1. I.PA4. Sport 
Reghin 8 p, 2. C.S.S. Mureșul 
Toplița 7 p, 3. Voința Buzău 6 
P, 4. Electrotehnica Bistrița 5 p, 
6. C.P.L. Bacău 4 p (L. Maior, 
coresp.)
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steliștilor Boloni și Lăcătuș. 
Echipele probabile :

GRECIA : Sarganis — Xan- 
thopoulos, Manolas, Kirastas 
(Mihos), Carulias — Vanvacou- 
las, Mitropoulos, Alavatas — 
Kostikos, Anastopoulos, Sara- 
vakos.

ROMÂNIA : Moraru — Red- 
nic, Iorgulescu, Andone, Mun- 
teanu 
Klein, 
(Augustin),

Jocul de 
intre altele 
verificare a 
Interesantă, 
venirea lui Andone in linia de 
fund. In sfirșit, se așteaptă 
uțcle elemente noi 
„cuplării” a doi ’ 
viteză cum sint 
Hagi.

Fotbaliștii noștri 
cursul dimineții de marți 
capitala Greciei, unde vremea 
este bună. Marți după-amiază 
întregul lot deplasat la Atena 
a efectuat un antrenament pe 
stadionul care va găzdui par
tida și a participat la o șe
dință tactică la care a fost 
prezentat in amănunt sistemul 
de joc al reprezentativă Gre
ciei.

Vă reamintim că ultima in- 
tilnire dintre primele selec
ționate ale Romăniei și Gre
ciei a avut Ioc la 7 martie a- 
nul acesta, la Craiova, victoria 
revenind fotbaliștilor noștri cu 
scorul de 2—0, prin golurile 
marcate de Coraș și Mateuț.

Intilnirea de astăzi va începe 
la ora 13,30.

Tot astăzi, în localitatea Pa
tras, cu începere de la ora 
16,30, se intilnesc selecționatele 
de tineret ale Greciei și Româ
niei.

li — Mateuț, 
Dragnea — 

Hagi. 
la Atena

Boloni, 
Lăcătuș

este —
— un prilej de 
jucătorilor tineri, 

de asemenea, re-

i in 
jucători 
Lăcătuș

urma 
de 
și

au sosit in 
in

|

NOTE NOTE... NOTE NOTE NOTE NOTE NOTE...

SUBIT DECLIN DE FORMA ?
La capătul unui 

opt zile, in care au 
două etape de campionat și 
una de Cupă, A.S.A. Tg. Mu
reș și Gloria Buzău, pornite 
de la poli opuși (prima — cu 
un punct mare, salutat cu en
tuziasm de suporteri, obținut 
in deplasare, în etapa a 14-a. 
la Slatina ; secunda — cu un 
punct pierdut pe teren propriu, 
nescontat de nici unul din su
porteri. în fața codașei clasa
mentului, Jiul), au ajuns du
minică, după meciul de la Tg. 
Mureș, pe pozițiile inițiale... 
Adică, in timp ce jucătorii an
trenorilor L Czako și M. Kiss 
au irosit punctul dobindit an
terior in clasamentul adevăru
lui, elevii Iui Gh. Constantin 
și Fl. Dumitrescu l-au redști- 
gat S» ca nimeni să nu fie 
supărat, iar ambele echipe să 
rămină consecvente cu ele in
sele. egalitatea survenea in 
meciul lor de la Tg. Mureș 
după ce ambele fuseseră eli
minate, miercurea trecută, din 
-Cupa României”, de două di
vizionare

S-a subliniat, totuși, după a- 
cest meci, ca o performanță, 
cel de al 7-lea punct obținut 
de Gloria în deplasare, mai a- 
les in contextul absenței din 
echipă a lui Marcu, importantă

traseu de 
trecut prin 

Și

piesă in schema buzoiană a 
contraatacului. Cum a fost, 
insă, obținut acest punct ? De 
această dată, fără nici o stră
lucire, fără rigoarea (dar și 
spontaneitatea) jocului pe 
contraatac, nu întîmplător doar 
State făcîndu-se 
acest sens 
Cramer, ca 
tratind cu 
nalizarea).

Dar dacă 
circumstanța

remarcat în 
(și» el, însă, ca și 

și D. Georgescu, 
superficialitate fi-

Gloria are, totuși, 
----------------atenuantă a echi
pei ^aflată în deplasare, A.S.A. 
o are pe cea... agravantă, cei 
aflați in cercurile apropiate e- 
chipei din Tg. Mureș afirmind, 
Ia unison, că in acest meci 
jucătorii lor favoriți au avut 
cea mai slabă prestație a se
zonului. Subit declin de formă ?

Greu de crezut după evoluția 
pozitivă din etapa anterioară, 
cînd A.S.A. ar fi putut chiar 
cîștiga în finalul partidei de 
la Slatina. Dar și atunci, ca 
și acum, marile ratări au fost 
„piatra
Fanici și Szabo fiind pur și 
simplu incapabili " '
mingea în poartă din apropie
rea buturilor lui Lazăr, iar Bo
tezau și Muntean (aflați acum 
cu lotul reprezentativ de ti
neret în Grecia) figurînd doar 
cu numele, duminică, în com
partimentul ofensiv al echipei 
lor de club. Cit despre Both, 
de obicei animator și condu
cător de joc, el a confundat 
duminică noțiunile de „perpen
dicular" cu „paralel", acțiunile 
lui avînd, îndeobște, drept 
țintă liniile de margine ale te
renului și nu poarta adversă...

o„.,t St AVFSCU

de moară", ' Ciorceri,

să împingă

CHIAR Șl CARTONAȘUL ROȘU

C I L. MECANICA SIGHET, IN „OPTIMILE" CUPEI J

SI IN DRUM
„Șaisprezecimile" Cupei Ro

mâniei au adus-o in prim-plan 
pe divizionara 
canica Sighet. 
formația care a 
F.C. Bihor și s-a calificat în 
„optimile" Cupei, nu a pier
dut nici o partidă oficială în 
această toamnă și conduce de
tașat în seria a X-a a Divi
ziei „C“ ?

Să o prezentăm : • Asocia
ția sportivă (ing. Gheorghe 
Iancu — președinte, Ion Sau- 
liuc — secretar) activează pe 
lingă Combinatul de industria
lizare a lemnului din Sighet. 
• Tînărul antrenor Dorel 
Cupșa a reușit să imprime e- 
chipei un joc deschis, atît în 
meciurile disputate acasă, cit 
și în cele din deplasare (du
minică, evoluînd la Baia Sprie,

„C“ C.I.L. Me- 
Dar cine este 

întrecut pe

ȘTIRI • ȘTIRI •
• LOTUL REPREZENTATIV 

DE JUNIORI VA EFECTUA UN 
TURNEU IN TURCIA. La fifîrși- 
tul acestei săptâmîni lotul 
U.ETA -’87 va pleca in Turcia, 
unde va susține două Jocuri cu 
Selecționata similară a țării gaz
dă. Primul, la U decembrie, la 
Izmir, al doilea, la 13 decembrie, 
la Manisa.
• PARTIDA Steaua — Univer

sitatea Craiova, din ’ ’
pei a 16-a a Diviziei 
amînată pentru data 
cembrie.

cadrul eta- 
,A“> a fost 
de 16 de-

— F.C. Bi-• MECIUL Dinamo 
hor, programat tot In cadrul e- 
tapei a 16-a, se va disputa sâm
bătă 8 decembrie, de la ora 13,30.
• F. B. FOTBAL anunță că 

ultima etapă a Diviziei „B* se 
va disputa la data programată i- 
nițial, adică duminică 16 decem
brie.

ANUNȚ
I.D.M.S. București,, Bd 

Magheru nr. 6—8, sectorul 1, 
încadrează de urgență :

• Pentru Magazinul Bucu
rești din str. Valea Cascade
lor nr. 24, sectorul 6.

— MECANIC AUTO
— ELECTRICIAN AUTO
— MUNCITORI NECALIFI

CAȚI PENTRU PAZA.
• Pentru depozitul de pie

se auto din str. Valea Casca
delor nr. 24, sectorul 6.

— LUCRATORI GESTIONARI
— RECEPȚIONERI PIESE 

AUTO

— PRIMITORI PIESE AUTO 
• Pentru depozitul sport 

din str. Galați, sectorul 2
— GESTIONAR — ȘEF SEC

ȚIE

— MUNCITORI RECALIFI
CAȚI

Solicitanțil trebuie să poee- 
de buletin de identitate 
București.

Relații suplimentare la 
dlul întreprinderii, din 
Magheru nr. t—t, etaj 5, 
mera 11—3. tel. 11.3S.30/131 
142.

de

Bd

sau

Asociația „Exotica" din România organizează în perioada 
8—16 decembrie, la sala de sport din Calea Griviței nr. 110, 
expoziția — concurs de păsări exotice, cîntătoare, de decor 
și pești de acvariu.

SPRE „B»»
u

cu 2—1 în fața Mi- 
jucătorii fiind preo- 
construiască faze o-

a ciștigat 
nerului), 
cupați să . _ ......... _ _
fensive. In activitatea din a- 
ceastă toamnă s-a împletit ar
monios experiența fraților Cio- 
han, a lui Grindeanu, Bonte și 
Szekely cu dorința de afir
mare a unor tineri talentați 
ca Verdeș (portar), Șulea (fun
daș), Matei, Strîmbei, Drăgu- 
lescu, Caciureac (înaintași). In 
lot mai sint Petruș (portar), 
Țiplea, Gh. Pop, Cheaua (fun
dași), I. Pop (mijlocaș) și Ne
grea (înaintași). © Asociația 
are stadion propriu, ..._
tea tribunelor fiind de 10 000 
de locuri. Sub tribune sint a- 
menajate 4 vestiare, cămin cu 
30 de locuri, bazin, saună și 
sală de forță- Echipa are la 
dispoziție două terenuri de an
trenament (unul cu iarbă și 
unul cu zgură). © Asociația 
are centru de copii și juniori, 
unde învață a-b-c-ul fotbalu
lui peste 100 de copii. Ca an
trenori funcționează Mihai Ruz- 
nea, Eugen Kyray, Iosif To
zer și Gheorghe Bogdan. Ju
cătorii Matei, Șulea, Cheaua și 
Strîmbei, care figurează în lo
tul seniorilor, sint „produși”, ai 
centrului. • „Venind în vară 
Ia Sighet, am găsit un cadru 
organizatoric adecvat perfor
manței — ne-a spus antreno
rul Dorel Cupșa. Disciplina ju
cătorilor lăsa de dorit și, în 
consecință, s-au luat măsuri 
corespunzătoare, renunțindu-se 
la jucătorii Băniceru, Cadac, 
Moiș și Sidău. Sper că și in 
primăvară echipa va avea o 
comportare la fel de bună și 
că vom promova in Divizia 
„B“. Pentru realizarea acestui 
țel va trebui să lucrăm mai 
mult la capitolul -omogeni
zare-".

Meciurile au viața lor. Una 
pe gazon, la vederea miilor de 
spectatori și a... arbitrilor, și 
alta la vestiare, necunoscută de 
marele public, cu intîmplările 
ei, unele plăcute, altele mai 
puțin plăcute. Partida din Ca
pitală dintre Rapid și Sport 
Club Bacău a fost presărată și 
cu unele și cu altele. Din prima 
categorie au 
număratele 
pe gazon în 
nute, adică 
s-a încins, 
limitele regulamentului. Și cu 
toate astea, așa cum am a- 
mintit și în cronica de luni, 
arbitrul Mircea Neșu nu a scos 
niciodată cartonașele din bu
zunar. Chiar și pe cel roșu. 
Intr-adevăr, dacă „galben" ar 
fi meritat Arteni, Mihuț, I. Ion 
și chiar C. Solomon, recunos
cut ca un jucător fair-play, dar 
care în acest meci „l-a culcat" 
la un moment dat pe Agiu, în 
schimb Cioacă l-ar fi meritat 
pe cel roșu în min. 86, cînd l-a 
lovit cu piciorul pe 
(care nici el nu a 
„mielușel"); intr-un 
cînd jocul era oprit.

făcut parte ne- 
faulturi petrecute 
ultimele 45 de mi- 
a tun ci cînd jocul 
depășind, uneori,

MARGINALII
capacita-

Pompiliu VINTILA

ARBITRII

Arteni 
fost un 
moment 

Dar con

ducătorul jocului nu a luat nici 
o măsură. El are ca circum
stanță atenuantă (parțială) fap
tul că era întors cu spatele și 
nu a observat „faza“ petrecută 
in văzul întregii tribune I. In 
schimb, credem că îl puteau 
avertiza cei doi tușieri.

Și acum, o secvență din a 
doua categorie, dintre cele ne
cunoscute de public, petrecută 
inaintea începerii jocului, sub 
tribune, cînd oameni de ordine 
și activiști ai clubului giuleș- 
tean l-au împiedicat pe C. Cos- 
tinescu, președintele clubului 
băcăuan, să intre la cabina ar
bitrilor spre a completa foaia 
de arbitraj ! Mai mult, a fost 
îndepărtat de acolo pe un ton 
nelalocul lui. Și este de mi
rare acest lucru mai ales dacă 
ținem seama că astfel de ati
tudini nu caracterizează pe ac
tiviștii clubului feroviar, oa
meni civilizați — cu excepțiile 
amintite — care iubesc spor
tul și asigură meciurilor de 
campionat o atmosferă de spor
tivitate propice bunei lor des
fășurări.

LA DERBYUL
clasamen-Derbyul codașelor 

tului, disputat duminică la Pe
troșani, nu ne-a dat nici pe 
departe impresia unei confrun
tări între două candidate si
gure la retrogradare, așa cum 
le consideră unii, deci resem
nate cu soarta. Dimpotrivă, 
fiecare dintre ele și-a apărat 
cu îndîrjire — dar corect — 
șansa, nutrind convingerea că 
situația lor de acum se poate 
încă schimba în bine.

Beneficiind și de încurajă
rile permanente ale unei res- 
trînse, dar inimoase galerii, 
Jiul și-a valorificat avantajul 
terenului propriu, mareînd două 
goluri (cum rar a reușit pînă 
acum în acest campionat) 
realizînd astfel o victorie pe 
care — ținînd seama de în
treaga desfășurare a jocului 
— am apreciat-o ca meritată. 
Dar n-a lipsit prea mult ca 
Politehnica Iași să poată evita 
înfrîngerea. Fără gafa de în
cepător a internaționalului 
Gheorghiu, care i-a pus min
gea „ca pe tavă" lui Stana, 
autorul primului gol al gazde
lor, și prin fructificarea, de 
către Burdujan și Agache, a 
celor două mari ocazii din re
priza secundă, cînd s-au aflat 
față in față doar cu Cavai, dar

ETAPEI A 16-a A DIVIZIEI
Mureș — Sportul 

A. Gheorghe (P. 
Gogoașe (Buzău) și

A.S.A. Tg. 
studențesc : 
Neamț) — N. ... . .
M. Stănescu (Iași).

Gloria Buzău — Politehnica 
Iași : D. Petrescu — P. D. Manole 
(ambii din București) șl Gh. Con
stantin (Rm. Vilcea).

Dinamo — F. C. Bihor : M. 
Axente — D. Vătran și R. Cîm-

GOLGETERil PRIMULUI EȘALON
• 11 GOLURI : Hagi — 1 din 

11 m.
• 10 GOLURI : M. Sandu.
• 7 GOLURI : Dragnea, Pițur- 

că, Ignat, D. Georgescu, Grosu — 
3 din 11 m.
• 6 GOLURI : Cîrțu.
• 5 GOLURI : Radu n, Stoica,

Biro I, Mateuț, Moiceanu — 1
din 11 m, Irimescu — 3 din 11 m.

Mircea TUOORAN

CODAȘELOR•>

putut învinge, rezul-nu l-au .
tatul partidei de la Petroșani 
ar fi arătat, desigur, altfel.

Venind vorba de Cavai, este 
momentul să relevăm că în 
partida disputată duminică în 
Valea Jiului cei mai buni de 
pe teren au foc' jucătorii mai • 
vi.»™™. La Jiul, de pildă,

Și

A u
peanu (toți din Arad) — se va 
disputa la 3 decembrie.

Chimia Rm. Vilcea — Jiul : C. 
Gheorghe (Suceava) — M. Llcă șl 
M. Stoenescu (ambii din Bucu
rești).

Steaua — Universitatea Craiova: 
M. Neșu (Oradea) — Gr. Maca- 
vei (Deva) și Fl. Popescu (Plo
iești) — se va disputa la 16 de
cembrie.

F.C. Olt — S.C. Bacău : N. Di- 
nescu (Rm. Vilcea) — N. Votnea 
(București) șl I. Tărcan (Reghin).

Corvinul Hunedoara — F.C.M. 
Brașov : A. Porumboiu (Vaslui) 
— G. Ionescu șl M. Niculescu 
(ambii din București).

F.C. Argeș — Rapid : L Cr&- 
eiunescu — A. Mițaru (ambii din 
Rm. Vilcea) și St. Rotârescu 
(Iași).

Politehnica Timișoara — F. C. 
Baia Mare : Ș. Necșulescu — M. 
Ionescu (ambii din Tirgoviște) ți 
R. Matei (București).

vîrstnici.
Cavai și Băluță s-au detașat 
evident 
primul dintre ei 
tinuă să fie și antrenorul e- 
chipei sale — prin cîteva in
tervenții de mare efect, 
de care v .. ..
posibilă, 
mensa 
cută, fiind prezent pretutindeni 
în teren unde situația o cerea, 
trăgînd realmente echipa după 
el în atac. La Politehnica Iași, 
Anton a fost sufletul apărării, 
el luptînd admirabil pentru a 
înlătura pericolele din fața 
porții echipei sale.

Modul în care cei citați s-au 
dăruit în joc — așa cum o fac 
de obicei — ar trebui să con
stituie un exemplu și un Im
bold pentru mai tinerii lor co
echipieri, care cedează — une
ori — atît de ușor la greu sau 
nici măcar nu depun efortul 
necesar.

Constantin FîRANESCU

de coechipierii lor, 
care con-

' ', fără 
victoria n-ar fi fost 
iar celălalt prin i- 

islpă de energie fă

„CLASAMENTUL ADEV&RULUL"
Cele cinci puncte obținute de 

oaspeți in etapa a 15-a a Divi
ziei „A” au produs modificări in 
configurația „clasamentului ade
vărului", care se prezintă astfel 
(intre paranteze este trecută di
ferența de golaveraj) :
1. Dinamo
2. Steaua

H 10 
+8

3. Sportul stud. +5
4. UiJiV. Craiova +3
5. Corvin” 1 -rl (+ 6)
6. Gloria Buzău +1 ( 0)
7. Rapid • (+ 3)
8. Chimia • (— 6)
9. A.S.A. Tg. Mure* —1 ( 0)

10. F. C. Bihor —1 (- 6)
11. F. C. Argeș —2 (+ 3)
12. F.C. Baia Mare —2 (— 6)
13. F.C.M. Brașov -3 (- 1)
14. S. C. Bacău —3 (— 6)
15. „Poli- Timișoara —3 (- 9)
16. Jiul —3 (—15)
17. F. C. Olt •=4
18. Politehnica Iași



OLIMPIADA DE ȘAH LA FINIȘ
• Echipa feminină a României își păstrează șansele la podium

Premieră sportivă la Arad :

<3 în ultima rundă, șahistele noastre au încheiat egal (1,5-1,5) meciul 

România — R.cu Spania ® La masculin
SALONIC, 4. Așadar, cele a- 

proape 150 de echipe angajate 
în întrecerile Olimpiadei de 
șah — la a 26-a sa ediție mas
culină și a 11-a feminină — au 
ajuns la linia finișului. Desfă
șurarea secvenței decisive a 
fost precedată, în dimineața de 
marți, de jucarea ultimelor 
partide întrerupte. Moment 
important, de clarificare în 
cele două clasamente, poate 
pentru prima oară de la 
semnalul de start, dat la 
18 noiembrie, acestea prezen- 
tîndu-se fără obișnuitele pa
ranteze care consemnează 
întîlnirile rămase in sus
pensie. O reașezare pe po
zițiile stabilite de puncta
jele reale, obținute după două 
săptămîni de dispută, înaintea 
ultimului asalt.

în turneul feminin, acolo 
unde echipa țării noastre 
lupta în continuare pentru un 
loc de onoare pe podium, s-a 
făcut, de fapt, un singur retuș 
important. Acela rezultat 
după încheierea meciului 
dintre formațiile Bulgariei și 
Braziliei, ciștigat de prima 
la limită, cu 2—1. Cu aceasta, 
adversarele noastre directe

la locul al doilea luau un mi
nim avans de o jumătate de 
punct. Și iată cum arată cla
samentul înaintea rundei fi
nale, a 14-a : U.R.S.Ș. 30 p, 
Bulgaria 26 p, ROMÂNIA 25,5 
p, R. P. Chineză 24,5 p, R.F.G. 
24 p, Ungaria 23,5 p, Polonia, 
Iugoslavia și Anglia — 23 p, 
Olanda 22,5 p, Spania 22 p, 
Suedia, Canada și Brazilia —
21.5 p etc. Ultimele noastre 
adversare vor fi șahistele 
din reprezentativa Spaniei, 
iar în alte meciuri din partea 
superioară a tabelei de con
curs sînt de notat U.R.S.S. — 
Olanda, Bulgaria — Anglia, 
R. P. Chineză — Polonia, 
R. F. G. — Iugoslavia, Ungaria 
— Suedia.

Echipa masculină a Româ
niei se află și ea in poziție 
bună, la intrarea în „linie 
dreaptă". Șahiștii noștri o- 
cupă locul 5—6 in clasamentul 
dinaintea ultimei runde, după 
epuizarea tuturor întrerup
telor. De reținut stat re
zultatele Ungaria — Filipine 
2—2, Anglia — Columbia
3.5 — 0,5, Iugoslavia — Olanda
2.5 — 1,5. Iată ordinea primelor 
clasate : U.R.S.S. 38,5 p, An-

P. Chineză 2-2
glia 34 p, S.U.A. 33 p, Ungaria
32.5 p, ROMÂNIA și R. F. G. — 
31 p, Iugoslavia și Filipine —
30.5 p, R. P. Chineză, Cuba, 
Bulgaria și Franța — 30 p, O- 
landa, Israel, Brazilia și Ar
gentina — 29,5 p. în programul 
tras la sorți în dimineața ace
leiași zile, printre întilnirile 
centrale figurează cea din
tre România și R. P. Chineză,

Reamintim că echipele Uniu
nii Sovietice și-au asigurat tit
lurile de campioane olimpice, 
încă înaintea disputării rundei 
finale, în amîndouă turneele.

W
La închiderea ediției, ne par

vin primele rezultate înregis
trate in ultima rundă a Olim
piadei de șah. La feminin, e- 
chipa României incheie egal 
meciul cu formația Spaniei : 
1,5—1,5. La masculin, Româ
nia — R. P. Chineză 2—2. Da
torită orei tîrzii Ia care urmea
ză să se incheie celelalte intil- 
niri ale rundei, vom publica 
rezultatele finale in numărul 
viitor al ziarului nostru.

DE JOI PlNĂ SÎMBĂTĂ, CAMPIONATELE 
BALCANICE DE GIMNASTICĂ

• In echipele țârii noastre-cele mai hune și cei mai 
huni sportivi • Competifia - așteptată cu mult interes

După ce a organizat finalele 
campionatelor naționale de ju
niori și, săptămîna trecută, 
„Cupa României", iată că Ara
dul este în aceste zile gazda 
unei noi întreceri de gimnas
tică : de data aceasta este vor
ba de o competiție internațio
nală, aureolată de o frumoasă 
și prestigioasă tradiție — Cam
pionatele balcanice, ajunse la 
a 17-a ediție.

In anul 1970 Timișoara a fost 
primul oraș românesc-gazdă a 
unor campionate balcanice de 
gimnastică. De-a lungul anilor 
care au urmat, întrecerile care 
reunesc pe cei mai buni gim- 
naști din zona Balcanilor au 
mai fost organizate, în țara 
noastră, și la Sf. Gheorghe — 
în 1973 și la Cluj-Napoca — 
in 1978. Așadar, Aradul este a 
4-a gazdă românească a Cam-

La Balcaniada de handbal feminin [tineret]

>

ECHIPA ROMÂNIEI PE 10CUI II
La Sombor (Iugoslavia) s-au 

încheiat întrecerile ediției din 
acest an a Balcaniadei feminine 
(tineret) de handbal. Au par
ticipat echipele României, Tur
ciei și Iugoslaviei (cu două for
mații). Reprezentativa țării 
noastre (antrenori Bogdan Ma- 
covei și Gheorghe Zbora) a 
ocupat locul II in clasamentul 
final, obținind următoarele re
zultate : 38—15 (18—8) cu Tur
cia (printre marcatoare : Bartaș 
7, Horga 7, Laszlo 6), 34—17
(15—9) cu selecționata Vojvodi- 
nei (Țopea 6, Kertesz 6, Panalt 
5, Bartaș 5, Laszlo 4) și V—18 
(6—13) cu Iugoslavia (Laszlo’8, 
Țopea 4, Nisipeanu 2). După

cum ne spunea antrenorul Gh. 
Zbora, din echipa României 
s-au evidențiat, prin jocul bun 
prestat, Estera Laszlo — căreia 
l-a revenit și titlul de golgete- 
ră, cu 18 goluri Înscrise — Stela 
Rupă și Artemizia Bartaș.

Clasament final : 1. Iugosla
via, 2. ROMÂNIA, 3. Turcia, 4. 
selecționata Vojvodinei.
• Incepînd de azi și pină 

duminică, la Sofia se desfășoa
ră Balcaniada de handbal mas
culin (tineret). Reprezentativa 
țării noastre (antrenori Cezar 
Nica și Ștefan Orban) este pre 
zentă la start alături de echi
pele Bulgariei (cu două echi
pe), Iugoslaviei și Turciei.

pionatelor balcanice de gim
nastică.

La competiția care începe joi 
în Sala sporturilor din orașul 
de pe Mureș și-au anunțat pre
zența cele mai bune gimnaste 
și cei mai buni gimnaști din 
Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, 
Turcia și ROMÂNIA. Țara 
noastră va alinia cele mai bune 
echipe, în frunte cu campioa
nele olimpice de la Los Ange
les, Ecaterina Szabo, Lavinia 
Agache, Cristina Grigoraș, 
Laura Cutina, Mihaela Stănu- 
leț. în întrecerea masculină vor 
fi prezenți, între alții, Emilian 
Nicula, Valentin Fintea, Octa
vian Ionașiu.

Conform protocolului Cam
pionatelor balcanice, se vor al
cătui clasamente pe echipe, la 
individual compus și pe apara
te. Se' va concura numai cu 
exerciții liber alese. Ca și la 
edițiile anterioare ale compe
tiției, spectatorii vor avea pri
lejul să le vadă la lucru și pe 
reprezentantele gimnasticii rit
mice, fiind așteptate cu mult 
interes aici atît Doina Stăicu- 
lescu și Alina Drăgan, cele mai 
bune din țara noastră, cit si 
reprezentantele Bulgariei, mul
tiple campioane europene si 
mondiale.

Gimnastele și gimnaștii noștri 
sînt prezenți și se antrenează 
în Sala sporturilor de aici, iar 
în aceste zile sosesc și delega
țiile străine. Joi va - începe 
concursul propriu-zis. în pri
ma zi vor evolua echipele mas
culine și se va concura cu 
cercul și mingea la gimnastică 
ritmică. Vineri, vor fi prezente 
în întrecere echipele feminine, 
iar gimnastica ritmică progra
mează exercițiile cu măciuci și 
panglică. Sîmbătă — finale pe 
aparate la feminin, masculin și 
ritmică. La Arad există un in
teres mare față de campiona
tele balcanice de gimnastică.

In prima cursă de slalom uriaș a noului sezon al schiului alpin, 
victoria a revenit in mod surprinzător sportivei spaniole Blanca 
Fernandez Ochoa, care a ieșit învingătoare pe piftia de la St. 
Vincent. Telefoto : A. P. AGERPRES

Carnet extern
„DESCHIDEREA"

locuri, cifrate — 
demne de încre
țește 120 de țări, 
cele mai arzătoare 

ordinea zilei îlI
 Multă vnmt închistată, fi- 

cind o fiquiâ aparte in sportul 
mondial, lumea rugbyului își 
caută tot mai vizibil o nouă 
personalitate, in pas cu reali
tățile timpul .i, cu pătrunderea 
jocului cu balonul oval în tot 
mai multe ' • •• ■

după sursi.
dere — Ig 
Unul dintre 
subiecte la 
constituie sistemul competițio- 

i1 nai. Așa se intîmplă, spre 
pildă, în Anglia (unde se dis- 

•i cută de cîtva timp, în mijlo- 
ji cui unui deosebit interes, des- 
i‘ pre introducerea altei formule 
<' de întrecere pe plan național, 
ji în locul actualei — dar de loc 
i1 modernei! — modalități de 
i' stabilire a ierarhiei cluburilor 
1 > la nivel regional, prin procen- 
]i te realizare în numeroasele în- 
1ItXlnin dintre foarte numeroa

sele cluburi). Așa se tntimplă, 
de fapt, și pe plan interna
țional...

Ideea lansării unei „Cupe 
Mondiale" cîștigă tot mai mult 
teren. Se pare chiar că ea are 
toate șansele să devină reali
tate! Reprezentanți ai federa
țiilor din Noua Zeelandă și 
Australia au dezbătut recent 
acest subiect, în calitate de 
posibili organizatori, urmînd 
să reia problema, după cum 
informează publicația franceză 
„Midi Olympique". S-au avan
sat chiar numele orașelor 
Brisbane, Sydney, Auckland, * 
Cristchurch sau Wellington

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-a disputat prima manșă a „op
timilor* în cupele europene la 
volei. Iată toate rezultatele :

Cupa campionilor, masculin : 
Ruda Hvezda Praga — Legia Var
șovia 3—1, C.S.U. Torino — Di
namo București 3—1, Tyrolia Vle- 
na — Radlotehnik Riga 0—3, 
Brother Martinus Amsterdam — 
Santal Parma 1—3, Ț.S.K.A. So
fia — Capital City Spikers Lon
dra 3—0, Tungsram Budapesta — 
Loimu ’79 (Fini.) 3—0, T.S.C. Ber
lin — Mladost Zagreb 3—2 (me
ciul Gladsaxe — Danemarca cu 
Hapoel Hamapil — Israel se va 
disputa pe 8 decembrie) ; femi

RUGBYULUI
drept viitoare locuri de dispu
tare a ediției inaugurale, in 
1987 (cu reprezentativa Româ
niei în rindul celor 16 parti
cipante). Care va fi, oare, re
acția conservatorului for inter
național Board? Răspunsul îl 
vom avea la Reuniunea din 
martie, de la Paris (pentru 
prima oară ea nu are loc în 
Marea Blitanie).

Foarte interesantă, extrem 
de elocventă vizavi de tema 
dată este și o altă știre, după 
care F.I.R.A., federația inter
națională cu un real aport la 
lărgirea cadrului competițional 
al rugbyului, va avea alți 
membri, alături de cei de pe 
„bătrînul continent" și de cele 
citeva țări africane. Iată, la 
15 decembrie, va fi luată în 
discuție, la Paris, cererea de 
admiteri a Argentinei (unde 
se practică un rugby puter
nic). Pentiu ca președintele 
F.I.R.A., Marcel Batigne, să 
spună ziariștilor că și Canada 
manifestă o asemenea dorință 
(veste aflată chiar la Bucu
rești, înaintea meciului Româ
nia — Franța). Competiția 
continentală tinde deci si de
vină tot mai larg cuprinză
toare l

Fenomenul pisionează lumea 
sportului cu balonul oval. 
„Deschiderea" rugbyului — 
sport de un spectacol inegala
bil cînd se joacă... deschis — 
devine, tot mai limpede, reali
tate.

Geo RAEȚCHI

nin î Ubbink Orion (Ol.) — Ruda 
Hvezda Praga 2—3, Olympia Ra
venna — Dinamo Tirana 3—0. Dil- 
beek Itterbeek (Belgia) — 
Ț.S.K.A. Sofia 0—3, Burevestnik 
Âlma Ata — Traktor Schwerin 
3—0, C.S.M. Clamart (Fr.) — Uni
versity Lausanne 1—3, Eczacibasi 
Istanbul — Tungsram Budapesta 
2—3, Levski Spartak Sofia — Hil
lingdon (Anglia) 3—0, S.V. Lohhof 
(R.F.G.) — Post Viena 3—0.

Cupa cupelor, masculin : Sokol 
Viena — Salesianos Madrid 3—2. 
Starlift Voorburg (Ol.) — S.V.
Hamburg 3—2, Pieksamaen (Fin!.)
— S.C. Leipzig 3—1, A.S. Cannes
— Steaua București 1—3. C.H.

IN ACEASTĂ SÂPTĂMINÂ, 
IN PRELIMINARIILE GM...

In grupa a 4-a a preliminarii
lor C.M. se dispută în această 
săptămînă două meciuri. Bulgaria 
lntilnește, astăzi, pe teren pro
priu echipa Luxemburgului, iar 
sîmbătă, la Paris, se anunță un 
meci important între selecționa
tele Franței și R. D. Germane, 
în lotul Franței a intervenit o 
schimbare : Rocheteau, acciden
tat duminică, a fost înlocuit cu 
Anziani (Monaco). în rest, titu
larii au rămas aceiași printre 
care Bats, Amoros, Bossis, Gi- 
resse, Platini, Țigana, Bellone, 
Stopyra.

CAMPIONATE
.SPANIA (et. 14).* Valladolid — 

Hercules 3—1, Gijon — C.F. Bar
celona 2—2, Athletic Bilbao — 
Atletico Madrid 2—2, F. C. Sevi
lla — Valencia 0—0, Santander — 
Murcia 2—2, Real Madrid — Real 
Sociedad 1—1, Zaragoza — Betls 
Sevilla 0—0, El che — Osasuna 
0—0, Espanol — Malaga 0—0. Re
cord de scoruri egale ! Pe pri
mele locuri : C.F. Barcelona 23 p, 
Real Madrid 18 p, Valencia și 
Atletico Madrid cîte 17 p. Pe ul
timele : 17. Elche 9 p, 18. Mur
cia 7 p.

CEHOSLOVACIA (et. 14). Vit- 
kovice — Slavia 1—2, Dukla — 
Petrzalka 0—0, Preșov — Sparta 
2—1, Kosice — Tmava 0—0. Zili- 
na — Cheb 1—2, Banska Bystri
ca — Slovan 1—0, Inter Bratis
lava — Olomouc 1—0, Bohe
mians — Ostrava 2—1. Pe pri
mele locuri : Bohemians 22 p, 
Slavia șl Ostrava cîte 20 p. Pe 
ultimele : 15. Preșov 9 p. Slo
van 9 p.

Bratislava — Hapoel Mate Asher 
(Isr.) 3—0 Ijsjoerke Herentals 
(Belgia) — Levski Spartak Sofia 
1—3, Kecskemet (Ungaria) — Di
namo Moscova 0—3, Bartoloni 
Bologna — Galatasaray Istanbul 
3—0 ; feminin • TJ. K. Bratislava 
— Arcelik (Turcia) 3—0, Deltal- 
loyd Amsterdam - Reggio Emi
lia 1—3, C A.S.G. Paris — Kauf- 
haus Innsbruck 3—1, Akademlk 
Sofia — Steaua roșie Belgrad 
3—0. K.F.U.M Gdteborg — U.S.C. 
Munster 3—2. Panathinaikos Ate
na — Uraloclka Sverdlovsk 0—3. 
Ujpesti Dozsa Budapesta — Atle
tico Portugal 3—0, Deco Den- 
derhouterr (Belgia) — Dynamo 
Berlin 0—3.

B.D. GERMANA (et. 12). Dy
namo Berlin — Suhl 3—0. Dyna
mo Dresda — Vorwarts Frank- 
furt/O. 1—1, Rostock — Magde
burg 0—0, Erfurt — Riesa 1—1. 
Brandenburg — Aue 1—1, Lok. 
Leipzig — Chemie Leipzig 4—0, 
F.C. Karl-Marx-Stadt — Jena
2— 1. Pe primele locuri: Dynamo 
Berlin 21 p, Dynamo Dresda 20 
p, Lok. Leipzig 19 p. Pe ulti
mele: 13 Chemie Leipzig 7 p. 14. 
Suhl 1 p.

AUSTRIA (et. 15). Donawitz — 
Eisenstadt 4—0, Austria Salzburg
— Vienna 2—2, Rapid — Grazer 
A.K. 2—1. Favorit — Voest Linz 
4—0, Innsbruck — Klagenfurt 
1—1.^ LASK — Wiener Sportclub
3— 1, Sturm Graz — Austria Vie
na 4—5, Admira Wacker — 
Spittai 3—1. Pe primele locuri: 
Austria 26 p, Rapid 23 p, LASK 
și Admira Wacker cu cite 17 p. 
Pe ultimele: 15. Vienna 10 p, 16. 
Salzburg 9 p.
• In prima finală a ,,Cupei 

cupelor Africii*: National Cairo
— Canon Yaounde (Camerun) 
1—0.
• In al doilea meci amical, 

desfășurat la Miami : S.U.A. — 
Ecuador 2—2 (2—1).

K. H. Rummenigge (în centrul 
imaginii) autorul unui gol în me
ciul cu Napoli. în care Inter a 
ciștigat cu 2—1.

Telefoto: A.P. — AGERPRES

Notă
VICTIMELE „ZEULUI AUTOMOBIL-

„Zeul automobil “, care ingnite rapid kilometrii fără a se 
sătura, își are victimele sale și în lumea sportului, în cazul de 
față, a fotbalului. A fost mai tatii, la începutul anilor ’70, 
poate cel mai mare jucător bulgar al tuturor timpurilor, Gundi 
Asparuhov, accidentat mortal în timp ce se îndrepta cu mașina 
spre cantonamentul echipei naționale, Cîțiva ani mai apoi, 
Gordon Banks, portarul echipei ’Angliei, campioana lumii în 
1966, a suferit un grav accident rutier, ta urma mai multor 
intervenții chirurgicale la ochi a fost nevoit să renunțe la 
fotbal. L-a „imitat-, după puțină vreme, vest-germanul Scpp 
Maier, și el portar al unei echipe campioane mondiale, care a 
trebuit să spună — prematur — adio activității competiționale.

Nu se stinseseră bine ecourile „mundialului" spaniol șl unul 
dintre fotbaliștii prezenți la turneul final, sovieticul Vitali 
Darasella a murit intr-un accident de circulație. L-a urmat, 
anul trecut, Artemio Franchi, președintele Italian al Uniunii 
europene de fotbal. Lista victimelor a fost completată anul 
acesta cu fotbaliști francezi. La 12 august, Michel N’Gom, 
atacantul lui Auxerre, a plătit cu viața o clipă de neatenție la 
volan. La 18 noiembrie, fundașul lui Nantes, Setli Adonkor, pe 
o șosea alunecoasă din cauza ploii, gonind nebunește, a pierdut 
controlul volanului și a intrat in coliziune cu un vehicul ce 
venea din sens contrar. A murit pe loc, ca șl unul din compa
nionii săi de călătorie, și el jucător la Nantes, Jean-Michel 
Labejof (20 de ani), o speranță a fotbalului francez. Un al 
treilea pasager. Sidi Kaba (18 ani) a scăpat cu viață, dar nu 
se știe dacă va mal putea juca fotbal...

Atenție, multă atenție! „Zeul automobil" nu știe să glu
mească!™ călin STERESCU
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