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Fotbalul nostru s-a prezentat nesatisfăcător și în ultima 
competiție a anului, ratînd cîștigarea „Cupei balcanice"

Revirimentul acestui sport,
99STADIONUL CV PORȚILE DESCHISE-

îndelung și zadarnic așteptat
Ritmuri normale dar și cazuri 

de pasare a răspunderii

pînă acum, impune măsuri ■■

radicale, imediate
f

Cu meciul de ieri, echipa na
țională de fotbal a țării noastre 
încheie, într-un mod lamenta
bil, un nou sezon internațional. 
Deși a obținut victoria, datorită 
faptului că a primit două goluri 
pe teren propriu — și cu cită 
ușurință ! — ea a ratat cîștiga
rea „Cupei balcanice", ultima 
competiție internațională, în 
care a fost angajată în 1976. 
Acest nou eșec, vine să umple 
pînă la refuz, paharul de amără
ciune pe care o simt milioanele 
de iubitori ai sportului din 
țara noastră. Este un prilej de 
reflecție, dar și de analiză și 
bilanț, cerute de întreaga opinie 
publică, de toți cei care au aș
teptat un reviriment. Pentru că, 
dincolo de acest rezultat, care 
ne-a oferit iarăși motive de 
profundă insatisfacție, noi tre
buie să vedem mai departe. Și 
anume, că nici unul din cele 
trei obiective fixate pentru pe
rioada 1975—1976 de către noua 
conducere a federației și noua 
conducere tehnică a echipei n-a 
fost realizat : calificarea în eta
pele superioare ale Campiona
tului european interțări, parti
ciparea la turneul final al J.O. 
de la Montreal și al treilea, clști- 
garea „Cupei balcanice". Am tot 
sperat, ne-am tot amăgit cu 
gîndul că, dacă nu e una. e alta 
și iată-ne la capătul unei curse 
pe parcursul căreia n-am înre
gistrat decît insuccese. Cu alte 
cuvinte am scăpat și ultimul 
tren. Aceasta în ce privește e- 
chipa națională. Nu trebuie sâ 
uităm că prestigiul sportului, al 
fotbalului românesc, jucătorii 
noștri sînt chemați să-I apere și 
în cadrul echipelor de club, care 
ne reprezintă în „cupele euro
pene". După cum bine se știe, 
și aici am înregistrat. în ultimii 
ani, un fiasco total, nereușind să 
trecem de primul tur al între
cerilor. Apoi, nu trebuie scăpat 
din vedere că nici la cel mai 
tinăr eșalon, situația nu este 
mai puțin albastră. De ani 
de zile încercăm* să ne ca
lificăm cu juniorii în Tur
neul U.E.F.A. și nu mai reu
șim. Față de aceste realități, ce 
întrebări își poate pune un iu
bitor sincer și devotat al fotba
lului ? Ce alte întrebări decît 
aceasta : ce se-ntîmplâ cu fot
balul nostru, de ce boală suferă? 
Dar întrebarea, vizjnd un feno
men, — cere nu un răspuns 
abstract, cum am fost obligați 
să ascultăm multe — pentru că 
oratori mai buni ca in fotbal 
nu există —, ci unul concret și 
credibil. Fiind vorba de realități 
la îndemîna oricui — adică a- 
ceste rezultate palpabile —. de 
un domeniu pentru care trăiesc 
cu inima și cu sufletul o mare 
mulțime de oameni, nu ne mai 
putem eschiva, trebuie să spu
nem adevărul. Fotbalul nostru 
nu merge, n-are valoare, n-are 
forța care să-1 poată impune în 
arena internațională. Starea lui 
în pofida condițiilor de care se 
bucură este cu totul precară de 
mai mulți ani. Dar de acest do
meniu răspunde cineva. Pe fi
liera lui, de la ultima asociație 
pînă la marile cluburi, de la ul
tima echipă pînă la federație șl 
C.N.E.F.S., există o mulțime de 
oameni — jucători, antrenori, 
specialiști — care au fost inves
tiți cu răspunderi și retribuiti 
ca să muncească astfel incit să 
așeze acest sport la locul cuve
nit. Ce constatăm, și încă de 
cîtă vreme ? Că prima competi
ție a țării se desfășoară la un 
nivel scăzut că, drept consecin
ță, reprezentarea în arena inter
națională este departe să justi
fice investițiile materiale și 
morale de care beneficiază. In 
pregătirea echipelor, la cluburi, 
și a reprezentativelor țării per
sistă lipsuri grave care, pe mă
sură ce timpul trece, se accen
tuează : s-a vorbit mult despre 
slaba pregătire fizică, demon-

strată prin jocurile lipsite de 
dinamism și vigoare : s-a vorbit 
despre lipsa unui stil de joc 
subordonat unor idei care să 
promoveze fotbalul modem și 
eficace, competitiv in arena in
ternațională ; ne-am tocit con
deiele scriind despre lipsa de 
combativitate și dăruire în lup
ta pentru victorie, despre inca
pacitatea de mobilizare a jucă
torilor noștri în meciurile cu 
miză, lacune și lipsuri care s-au 
tradus prin jocuri dezordonate, 
desfășurate sub imperiul intim- 
plării. ca și în meciul de ieri, 
căderi de ritm, lipsă de orien
tare tactică care nu puteau 
duce decit la eșecuri repetate. 
Eșecuri care, de fiecare dată, au 
fost urmate la federație și 
C.N.E.F.S. de pseudo-analize, de 
angajamente și promisiuni, care 
cină la urmă s-au dovedit de
șarte. De aproape 6 ani de zile, 
de la ultimul succes notabil — 
participarea la turneul final al 
C.M. din Mexic — se fac efor
turi de redresare a fotbalului 
românesc $i nu se reușește ni
mic. Nu s-a reușit pentru că în 
fotbalul nostru persistă o serie 
de lipsuri in ce privește organi
zarea activității fotbalistice, se
lecția și pregătirea tinerelor ta
lente. Vom nota aici că si 
așa-zisele schimbări intervenite 
pe parcurs la federație sau la 
cluburi n-au avut niciodată pro
funzimea necesară, de destinele 
fotbalului ocupîndu-se de ani și 
ani aceiași ..tehnicieni“, ..obser
vatori și antrenori federali", a- 
celeași persoane. în ciuda fap
tului că avem institute de învă- 
tămlnt 
cadre 
atîtea 
strează .
importanta pregătirii științifice 
în fotbal, la toate nivelele. în 
instruire operează empirismul, 
așa-zisa experiență și inspiratia- 
în loc ca federația să se ocupe 
în mod special de calitatea fot
balului car? se practică, de pro
cesul de instruire, s-a acordat 
atenție unor măsuri de ordin 
cantitativ reflectate. între altei®, 
si în supradimensionarea celor 
trei divizii, fâeind mai multi 
fotbaliști de ciți sînt de fapt, 
fondul de jucători valoroși, și 
a$a destul de limitat pierrin- 
du-se într-un amalgam de ele
mente mediocre. Insufiri*et> 
muncă de educație pclHieâ si 
cetățenească a fotbal *șt£or — 
neajunsuri de ear® se fac vino
vate federația si cluburile. cor- 
ducătorii acestora r. antre-crii 
— a avut drept turnase abdica
rea de la eforturile pe care le 
cere marea performantă. în 
multe cluburi și echipe s-au ma
nifestat dezordine r. imtscpt- 
nă. încălcări aîc eticii 
mulți fotbaliști eor.±uoerr.d 
prestația lor de satisfacerea 
unor privilegii, adesea exafera- 
te, făcindu-se vr.cvau de acte 
de huliganism și de exagerat 
vedetism, ducind o viață r.esrxr- 
tivâ ale căror efecte se vadea u 
in slabele lor evoluții pe Tere
nul de sport Deși s-a vorbe: in 
nenumărate rînduri cespre ase
menea manifestări. der. optma 
publică a fost sensibilizată de 
existența acestor fenomene, fe
derația. cluburile n-au luat mă
suri hotărite pentru eradicarea 
lor ba. dimpotrivă, tratindu-le 
superficial, dind dovadă de slă
biciune și mărinimie, indiscipli
na, dezordinea, lipsa de răsonn- 
dere. fraudele — atunci dr.d a 
fost vorba de falsificarea rezul
tatelor și de transferări — 
proliferat nepermis. Ir.tr-tm a- 
semenea climat de muncă, desi
gur. nici randamentul, rezulta
tele nu puteau fi altele.

S-a scurs un timp care nu a 
adus realizările pe măsura con
dițiilor materiale și atenției de 
care se bucură fotbalul in viața 
societății noastre. Opinia pu
blică. iubitorii acestui spori, aș
teaptă de mai multă vreme

superior care pregătesc 
pentru sport și care in 
alte discipline demon- 
prin rezultatele obținut®

schimbări radicale, dar ele în- 
tîrzie să apară. Fotbalul nu 
poate sta în rîndurile unor spor
turi ca : gimnastica, handbalul, 
rugbiul. boxul etc. care. deși 
nu beneficiază de condițiile pe 
care le are fotbalul, au obținut 
rezultate valoroase în confrun
tări internaționale de anvergu
ră. întărind prestigiul sportului 
românesc în lume, aducînd mul
te satisfacții și bucurii inimoși
lor suporteri. Iată de ce. 
bună dreptate, opinia 
cere un răspuns ferm.
din partea celor care se ocupă 
și răspund de destinele sportu
lui, un răspuns realist, concre
tizat in măsuri foarte clare și 
concrete, menite să producă pro
gresele așteptate în activitatea 
fotbalistică, să revitalizeze a- 
cest sport atit de îndrăgit.

Recent, Comitetul Politic 
xecutiv al CC. al P.C.R. 
a analizat activitatea de edu
cație fizică și sport. Cu a- 
cest prilej, au fost stabilite sar
cini care vizează sportul de 
performanță, firește și fotbalul. 
In spiritul acestor cerințe și al 
indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. factorii care răspund 
de fotbal trebuie să organizeze 
imediat o analiză temeinici, 
dominată de un înalt spirit cri
tic și autocritic, analiză care sâ 
se soldeze cu măsuri viabile, 
realiste, de natură să determine 
schimbări radicale, la toate eșa
loanele activității fotbalistice. 
Asemenea măsuri sînt cu atit 
mai necesare, cu cit, pentru 
fotbalul românesc se apropie 
examene dificile in cadrul pre
liminariilor C.M.. unde vom 
tilni puternicei* formații 
Iugoslaviei și Spaniei- încă 
pe acum, cei cărora h se 
credințează mi

A
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balcanică"In „Cupa 
România-Bulgaria 3-2

Pe. stadionul „23 August" din 
Capitală, in prezența a peste 25 000 
de spectatori, s-a disputat dumi
nică după-amiază meciul retur al 
finalei Campionatului balcanic de 
fotbal între selecționatele Româ
niei și Bulgariei. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 (0—1) In 
favoarea fotbaliștilor români. Sco
rul a fost deschis de oaspeți, prin 
fundașul Garabski, care, în mi
nutul 13, a înscris printr-un șut 
puternic expediat din afara ca
reului de 16 m. Echipa română a 
început bine repriza a doua, și. într-un interval de numai opt mi
nute, a reușit să preia conduce
rea. îrrcă din primul minut al re
prizei secunde, Troi a egalat sco
rul, printr-un gol marcat în col
țul sting al porții lui Goranov. în 
minutul 53, Boloni a fructificat o 
pasă 
cînd 
2—1.

primită de la Mulțescu. adu- 
echipa noastră in avantaj: 
16 minute mai tlrziu, Je-

leaskov a readus egalitatea pe 
tabela de marcaj «2—2). iar în mi
nutul 78. Mulțescu a înscris go
lul victoriei formației române.

învingătoare cu scorul de 1—4 
în primul joc. desfășurat în pri
măvara acestui ar. la Tîrnovo. re
prezentativa Bulgar.ei a cîștigat 
cea de-a 9-a ediție a Campiona
tului balcanic de fotbal. Echipa 
Bulgariei a cucerit trofeul dato
rită golurilor înscrise In depla
sare.

Arbitrul grec T. Tsanaklidis a 
condus următoarele formații: 
România: Răducanu _ .
Sătmăreanu II. Sameș. Manea, 
Bălăci (din min. 46 Mulțescu). 
Boloni. Iordănescu. Troi, Radu II. 
Lucescu (din min. 62 Kun II); 
Bulgaria: Goranov — Garabski.
Ranghelov. Anghelov, Vaslliev, 
Arabov. Panov. Borisov. Jeleaskov, 
Țvetkov (din min. 85 Kurbanov), 
Zdravkov (din min. 67 Barzov).

Cheran,

La juniori: România - Bulgaria 2-1
Terenul din Giurgiu, la ora 

10,30, cînd arbitrul Constantin 
Bărbulescu a dat semnalul de în
cepere a meciului de juniori 
România—Bulgaria, era înghețat 
bocnă. Așa că meciul a debutat sub semnul prudenței, jucătorii 
încercînd să-și mențină cit de cit 
echilibrul. Juniorii bulgari au a- 
plicat, de la bun Început, tactica 
jocului „la ofsaid" — o lecție bine 
învățată și, totodată, o cursă în 
care s-au lăsat prinși, timp de 
o repriză, tinerii fotbaliști români, 
în minutul 30, portarul bulgar îl 
agață de picior pe mijlocașul 
Oracă, scăpat singur în careu, și- 
lovitură de pedeapsă dictată co
rect de arbitru. Elevii antrenorilor 
C. Ardeleanu și E. Banciu au ie-

șit mai decis In atac, au combi
nat mai frumos, rldiclnd scorul la 
2—0, min. 69. prin golul marcat 
de extremul Ignat dintr-o pasă a 
lui Popa Ștefan. Oaspeții au În
scris in min. 75 prin Tincev. Ju
decind după evoluția lor în cea 
de-a doua repriză, juniorii români 
ni s-au părut în progres: o echi
pă care încearcă un joc colectiv, 
destul de sudată, și cu unele in
dividualități remarcabile: Popa. 
Ignat, Solomon. Gall. Putem, după 
părerea noastră, să investim în
credere în această nouă genera
ție de fotbaliști talentațl. Princi
palul este să nu-i pierdem pe 
drum, cum s-a întîmplat cu alții.

TEODOR POGOCEANU

La tineret: România - Bulgaria 1-1
In orașul bulgar Kazanlîk s-a 

disputat meciul internațional de 
fotbal dintre selecționatele de 
tineret ale Bulgariei și Româ-

niei. Partida s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—0). Golul for
mației române a fost marcat de 
M. Răducanu.

pe 
publica 
hotârît •-
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In cadrul acțiunii „Stadio
nul cu porțile deschise", de
clanșată de ziarul nostru, am 
efectuat in cursul zilei de 
ieri, un raid pe mai multe 
baze sportive din Capitală.

COMPLEXUL SPORTIV 
„CIREȘARII". O bază spor
tivă modernă, dispunind de 
terenuri 
handbal,
mese de tenis și avind 
bund dotare materială. Por
țile erau deschise, dar... Nu
mai doi elevi (Gheorghe Be- 
țea — clasa a Vl-a, și Ma
rian Matei — clasa a V-a) 
de la Școala generală 
171, aruncau mingea de
unul la altul. In rest, liniște 
ți pace. Nu am avut plăcerea 
si discutăm cu nimeni din 
conducerea complexului, pen
tru simplul motiv că pînă

de fotbal, baschet, 
piste de popice, 

o

nr. 
la

in- 
afe 
de

!n.« 
__ taaea <fe a face 

totul pentru progresul și ndi- 
c=rea valoricâ a foTbahihxi nos
tru sâ pome&scâ Ia m jr.tâ. la 
o muncă organizată, plmă de 
dăruire, pasicr-atî. să per ză teas- 
că echipele reprezentative, for
mațiile din prima divizie a 
țării pe baza unor norme ști
ințifice. la ruvehil criteriilor și 
cerințelor unnuse ce performan
țele mondiale

Tocmi: âe aceea reflecțiile 
amare pe care le prilejuiește 
opuuei acest ul&n in-
saeees â noastre, și care,
după cum se vede, au trimite
re fa o stare de lucruri existen
tă mai de multă vreme, nu tre
buie in nici un caz să deter
mine o nouă serie de promi
siuni, de măsuri de suprafață, 
unilaterale. E nevoie de schim
bări radicale, de esență și con
ținut. care nu mai suferă nici 
o minare.

VASILE CĂBULEA

la ora 9,30 (deși programul 
începe la ora 9 !), cei in 
zauză nu veniseră încă la 
urogram. Paznicul Florea 
j-hinea a încercat să-i scoată 
iln încurcătură : „Mi-a lă- 
tat tovarășa directoare Ră
dăcină o notă telefonică în 
zare se spune că o să vină 
niște profesori cu copiii. 
Este organizat un campionat 
de minifotbal". Deci 
pentru activitățile 
zale, se ,
prin... „note telefonice", 
ce nu i se încredințează 
organizarea acestora 7 
era singurul în măsură 
supravegheze buna desfășu
rare a activităților...

STADIONUL „TINERETU
LUI". După cum ne declara 
tovarășul Aurelian Cosaschi, 
șeful bazei, aici, de la pri
mele ore ale dimineții, te
renurile îi așteptau pe ama-

aici, 
organi- 

anunță paznicul 
• * * • “ De

Tot
să

lorii de sport. Și, intr-adevăr, 
peste 400 de tineri erau pre- 
aenți. sub îndrumarea pro
fesorilor Lorelei Răduț, Au- 
justln Bujor, Tiberiu Arde
lean și Elena Barbu, pe 
pistele de atletism și in să
lile de canotaj și de forță. 
Era prezentă și directoarea 
Școlii sportive nr. 4, tovară
șa Maria Zamfirescu. De 
la dinsa am aflat că aproxi
mativ 700 de elevi ai aces
tei școli se găsesc pe diferi
te baze sportive ale Capitalei.

PATINOARUL FLOREAS
CA. Aici, în cursul zilei de 
ieri, consemnăm prezența u- 
nui număr record de tineri, 
veniți în căutarea luciului 
gheții — peste 4 000. „Con
dițiile excelente de astăzi — 
ne-a spus tovarășul Constan
tin Groza, șeful unității — 
au determinat un mare nu
măr de bucureșteni să vină

spre baza noastră. Consider, 
de aceea, că ar mai fi nece
sare cîteva patinoare, date 
fiind distanțele mari pe care 
le au de străbătut amatorii 
de patinaj".

BAZA SPORTIVA ȘI DE 
AGREMENT I.C.S.I.M. De 
la această bază sportivă nu 
putem consemna nimic. Pen
tru că nu avem ce. Porțile 
erau încuiate „zdravăn", cu 
lanțuri și lacăte. Pentru care 
motive nu știm. Poate să nu 
fure cineva terenurile...

COMPLEXUL 
„VOINICELUL",
cele mai frumoase 
sportive a școlarilor a ră
mas ieri cu porțile închise. 
„Știți — ne spune paznicul 
Petre Costache — eu am dis
poziție de la tovarășul Dan 
Ionescu, președintele clubu
lui, să nu las să intre decît 
copiii care au carnet de

SPORTIV
Una din 

baze

membru, cu cotizația plătită 
la zi" (7 1). Și în timp ce 
terenurile, în care au fost 
investite sute de mii de lei, 
stau nefolosite, copiii care 
vor să facă mișcare se joacă 
pe lingă gard, in locurile de 
parcare sau pur și simplu in 
stradă, la intrarea in com
plex, expunîndu-se pericolu
lui de accidentare.

După cum se poate obser
va, unele baze au fost larg 
deschise accesului tinerilor, 
altele rămînînd sub „-cheia" 
indiferenței, lipsei de preo
cupare a celor chemați (mai 
bine zis nechemați!) să con
tribuie la crearea condițiilor 
optime pentru buna desfă
șurare a activității sportive 
de masă. Se impun, cu ne
cesitate, măsuri severe și cit 
mai operative. Vom reveni.

ION D. CUCU 
Fotografiile: ORESTE 
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COMPETIȚII • REZULTATE • COMENTARII La Sâvînești

O

FOTBAL
Divizia B

SERLA I
C.F R. Pașcani—Metalul Plo- 

per.i 3—1; Re’.onul Săvinești— 
Victore Tecuci 1—â; C.S.U. 
Gafa —Oltul St Gheorghe 4—3; 
C.S.K S'jceava—Petrolul Ploiești 
O—O; Olimpia Rm. Sărat—Celu
loza Călărași 2—1: Minerul Gura 
Humorului—C-S.M. Borzești 5—0; 
Porriil Comar.ia—F.C. Brăila 
2—1. Prahova F.o:ești—Ceahlăul 
P Neamț 3—1: Unirea Foc
șani—Gloria Buzău 1—0.

Petrolol Ploiești conduce în 
clasamer.’. cu 30 puncte (16 me
ciuri susținute) urmată de Me
talul Ploper.i și C.S.M. Suceava 
eu dte 18 puncte (15 partide 
disputate).

SERIA A D-A
ii> Rm. VUeea—Șoimii

Sfetalurgisful Cu- 
TL-măver.: 2—0 ; 

_șov—F.C M. Gnir- 
giu 2—0: S.N. Oltenița—Flacăra 
Morer.i 1—4); Metalul Bucu
rești—Steagul Roșu Brașov 1—0, 
C-S- Tirgoriște— Nitramonia Fă
găraș 2—1: Chimia Tr. Măgu
rele—Voința București 3—1; 
Unirea Alexandria—Electropu- 
tere Craiova 2—0: Dinamo Sla
tina—Tehr.ometal București 4—0. 

C.S. Tirgoviște conduce în cla
samer.: cu 21 puncte, urmată de 
Steagul Roșu Brașov cu 19 
puncte.

SERIA A m-A
C.I.L. Sighe’—,.U“ Cluj-Napo

ca 3—1: Dacia Orăștie—C.F.R. 
Timișoara 1—0; Sticla Turda— 
Victoria Câlan 4—2; Mureșul 
Deva—F.C. Baia Mare 2—1; 
C.F.R. Cluj-Napoca—Minerul 
Cavnic 1—0: Rapid Arad—Ar
mătura Zalău 1—2; Gloria Bis
trița—Ind. sirmei C. Turtii 
8—1: U.M. Timișoara—Aurul 
Brad 2—0; Olimpia Satu Mare— 
Minerul Lupeni 3—1.

Olimpia Satu Mare conduce în 
clasament cu 22 puncte, urma
tă de Aurul Brad cu 18 puncte.

BASCHET
I.E.F.S., învingătoare în 
derbiul cu Poli. București

Prima divizie de baschet a 
programat, sîmbătă și ieri, di
mineața. meciurile derbi dintre 
formațiile feminine situate pe 
primele patru locuri în clasa
ment : I.E.F.S., Rapid, Olimpia 
București și Politehnica Bucu
rești. Studentele de la I.E.F.S. 
au terminat învingătoare cu 
86—84 și 94—77 în dubla întil- 
nire cu Politehnica. De aseme
nea, Rapid a ciștigat ambele

CONSTRUCTORUL GALATI A CUCERIT 
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" LA POPICE

„Cupa campionilor europeni" la popice masculin s-a încheiat 
eu o frumoasă victorie a echipei române Constructorul Galați, care 
a cucerit trofeul. In turneul final al competiției, desfășurat pe te
ren neutru la Budapesta, echipa Constructorul Galați a ocupat pri
mul loc, cu 10 470 puncte, fiind urmată de formațiile Carl Zeiss Jena 
(B.D.----------- ------------- - ----------------------- ---------- —
10 24Ă

Germană) — 10 279 puncte, Medvesciak Zagreb (Iugoslavia) — 
puncte și H.M. Viena (Austria) — 9 786 puncte.

9 ECHIPE ROMÂNEȘTI IN CUPELE CONTINENTALE
turul ii al „Cupei campionilor europeni", formația• VOLEI. în ___ ___________  . ..

masculină Dinamo București va susține o dublă întîlnire cu cam
pioana Cehoslovaciei, Dukla Liberec. Primul joc se va disputa sîm- 
bâtâ, 11 decembrie, în Sala Dinamo din Capitală, iar meciul retur 
este programat la 18 decembrie.

Tot In a 2-a etapă a „C.C.E.", sextetul feminin al clubului Dinamo 
va juca. în deplasare, la 11 decembrie, cu campioana Turciei, for
mația Eczasibasi Istanbul. Partida retur se dispută după opt zile, 
în Capitală.

în ..Cupa cupelor" la volei, echipele Rapid (feminin) și Steaua 
/masculin) urmează să fntîlneascâ pe reprezentantele Greciei — 
Panathinaikos Atena și, respectiv, Danemarcei — Deg Odense. Jocu
rile tur se vor disputa în cuplaj, duminică. 12 decembrie. în Sala 
Floreasca. iar partidele retur vor avea loc după o săptămînă.

• HANDBAL. în turul II al „Cupei campionilor europeni" la 
handbal, echipa feminină Universitatea Timișoara va susține pri
mul joc. pe teren propriu (Sala ..Olimpia" din Timișoara), cu cam
pioana Franței, P.U.C. Paris. Partida retur este programată după 
«ce rile. la Paris.

Har.dbaliștii de la Steaua sînt virtuali calificat! pentru turul m 
al ..C.C.E.". Steliștii au ciștigat cu scorul de 28—11 primul meci 
susținut. în deplasare, cu campioana Luxemburgului, H. B. Dude- 
lange. Partida retur este programată Ia 18 decembrie.
• BASCHET. Studentele de la I.E.F.S. s-au calificat pentru sfer

turile de finală ale „Cupei campionilor europeni", care vor începe 
la 13 ianuarie 1977. De asemenea, s-au calificat pentru sferturile de 
finală ale competițiilor continentale ..Cupa Liliana Ronchetti" și 
..Cupa cupelor" formațiile de baschet Rapid (fete) și, respectiv. 
Steaua (masculin). Jocurile din grupele sferturilor de finală vor 
începe la 13 ianuarie 1977. (M. L.).

focuri, eu 78—56 și 91—60 în
fața echipei Olimpia.

Astăzi. de la orele 18 și 
mîine. de la orele 17, în Sala 
Floreasca se intîlnesc 
palele protagoniste ale campio
natului masculin. Dinamo și 
Steaua. Partida de mîine va fi 
transmisă, 
cui ecran.

LUPTE

Dinamo

princi-

în Întregime, pe mi-

și Steaua, din 
posesia titlurilornou, in

S-a consumat și ultima etapă 
a primei divizii de lupte libere 
și greco-romane în care au 
evoluat cele mai bune formații 
clasate pe primele locuri în 
grupele preliminare. La „greco- 
romane". victoria a revenit for
mației Dînamo București (an
trenori Ion Cernea și Dumitru 
Cuc), care cucerește titlul de 
campioană națională pentru a 
26-a oară. Medalia de argint 
a fost cîștigată de Steaua. Di- 
namoviștii au terminat 
gători la 
greutatej

Păun, Gh. Ciobotaru. Ion E- 
nache, Petre Dicu, N. Marti- 
nescu și Victor Dolipschi, iar 
de la Steaua s-au 
maestrul emerit al
Gh. Berceanu, Ion Baciu si vi- 
cecampionul olimpic. Ștefan 
Rusu, care au ciștigat întrece
rile la categoriile 48. 56 și 60 kg. 
Pe locul 3 s-a clasat formația 
Aluminiu Slatina. La lupte li
bere, titlul de campioană a 
fost cîștigat, din nou. de for
mația Steaua (antrenori 
Șuteu și V. Popovici).

remarcat 
sportului

Gh.

RUG3I

Steaua în fruntea 
clasamentului

Un adevărat maraton rugbis- 
tic, ieri, in -Capitală. Cinci par
tide, pe patru terenuri, au fost 
programate și urmărite de spec
tatorii bucureșteni, în cea de-a 
doua etapă a turneului final al 
campionatului. Dar iată cîteva 
însemnări de la principalele 
jocuri.

In prima serie valorică, două 
întîlniri s-au detașat. Cea de 
pe terenul din Ghencea, unde 
echipa roși-albaștrilor, Steaua 
a dispus lejer de Politehnica 
Iași cu scorul de 27—7, steliștii 
instalîndu-se acum în fruntea 
clasamentului, acumulînd șase 
puncte și un punctaveraj exce
lent 59—7. Intîlnirea de pe te
renul Olimpia, dintre Dinamo 
și Rulmentul Birlad a, dat cîș- 
tig de cauză dinamoviștilor, care 
au obținut o victorie clară cu sco
rul de 23—6.

în al doilea joc de pe terenul 
Olimpia, studenții de la Agro
nomia Cluj-Napoca, formație 
antrenată de prof. Al. Palo- 
șeanu au învins pe merit pe 
Olimpia cu 16—4. Mai omogeni, 
mai deciși in fazele de finalizare 
a atacurilor, clujenii au meritat 
victoria lăsînd o bună impresie 
după această evoluție.

Cea mai interesantă 
din Capitală, din seria 
valorică. Rapid — 
Gura Humorului s-a 
cu scorul de 12—3 în favoarea 
rapidiștilor. In progres con
stant. feroviarii se exprimă 
destul de bine în fazele de 
atac, răminind deficitari, însă, 
in fazele de apărare.

Alte rezultate : Știința Petro- 
șenî — Farul 6—0 (rezultat sur
priză) C.S.M. Sibiu — Grivița 
Roșie 7—9. Sportul studențesc 
— Gloria București 12—3, Glo
ria Buzău — Universitatea Ti
mișoara 11—6

partidă 
a doua 
Minerul 
încheiat

GABRIEL FLOREA

învin- 
șapte categorii de 
Nicu Gingă, Ion

• HOCHEI. La Sofia au con
tinuat întrecerile competiției 
internaționale de hochei pe 
gheață pentru echipe de juniori 
dotat cu „Cupa Prietenia". Iată 
rezultatele întregistrate : Unga
ria — România 3—2 (0—2, 2—0, 
1—0) ; U.R.S.S. — R. D. Ger
mană 12—1 ; Cehoslovacia — 
Polonia 10—1.

• POLO. în turneul final al 
competiției de polo pe apă 
„Cupa cupelor" de la Sibenik,

echipa iugoslavă Primorje Rije
ka a întrecut cu scorul de 6—5 
(1—1, 1—1, 3—2, 1—1) formația 
Dinamo București,

• HANDBAL. Finala turneu
lui internațional masculin de 
handbal de la Tbilisi se va dis
puta între echipele reprezenta
tive ale U.R.S.S. și R.D. Ger
mane. In partida pentru locul 
trei, selecționata României 
lntîlni formația Poloniei.

va

8009 de tineri in edutm 
unui teren

în urmă cu doi ani, în ziarul 
nostru fusese publicat un arti
col- în care se semnala inacti
vitatea organizației U.T.C. de 
la Combinatul de fire și fibre 
sintetice Săvinești, în domeniul 
sportului. Motivul invocat a- 
tunci : combinatul, numârînd în 
efectivul său peste 8 000 de ti
neri. nu dispunea de o bază 
sportivă proprie.

Era cit se poate de normal ca 
în decurs de doi ani situația să 
se fi schimbat în bine. Spre 
surprinderea mea. dar nu și a 
factorilor de răspundere cu ca
re am discutat, lucrurile nu s-au 
urnit din loc. Același motiv a 
rămas pe tapet : tinerii de la 
Săvinești nu au unde face 
sport. Iată ce ne-a declarat Ion 
Pintilie, responsabilul cu acti
vitatea sportivă din comitetul 
U.T.C. al combinatului : „Nu ne 
putem lăuda cu nimic deosebit 
în domeniul sportului. Am ini
țiat cîteva activități — 
cursuri de schi și săniuș 
muntele Cozla), crosuri, 
concurs de popice intersecții (la 
arena de popice a combinatului 
— singurul loc destinat spor
tului ! .’), la care tinerii au 
participat în număr mare, ceea 
ce demonstrează că ei sînt dor
nici să facă sport. Inexistența 
unei baze sportive ne ține în
să... legați de mîini și de pi
cioare. Am încercat și o altă 
soluție : am organizat un cam
pionat de fotbal în cinstea „Zi
lei tineretului", pe cate am 
vrut să-1 desfășurăm pe tere
nul de fotbal al Combinatului 
de îngrășăminte chimice din 
apropiere. Campionatul insă a 
eșuat : vecinii noștri au refu
zat să ne pună la dispoziție te
renul, pe motiv că-1 stricăm, 
iar asociația noastră sportivă a 
refuzat să ne dea echipa
ment...".

Sînt acestea cîteva din neca
zurile tovarășului Pintilie. ne
cazuri care. însă, sînt și ale ce
lor 8 000 de tineri din combi
nat. Am stat de vorbă cu mai 
mulți uteciști — majoritatea 
fete — și n-am găsit pe nici 
unul care să afirme că nu ar 
dori să facă sport. Există posi
bilități aici, la Săvinești, ca să 
se formeze mai multe echipe 
de handbal și volei feminin (la 
fiecare secție !), există posibili
tăți de a se organiza campio
nate la aceste discipline. Mulți 
interlocutori și 
și-au manifestat 
juca tenis. Dacă 
desfășura astfel, 
ar avea de cîștigat : tinerii în
drăgostiți de sport ar petrece

con-
(pe 
un

interlocutoare 
dorința de a 

lucrurile s-ar 
toată lumea

de sport
meritate ore de mișcare în 
liber, după cele de muncă, 
asociația sportivă „Relonul" 
echipe prezente la diverse dis
cipline sportive în campionate
le țării) ar putea să selecționeze 
sportivii talentați evidențiați in 
competițiile de masă, împrospă- 
tîndu-și și întărindu-și astfel 
loturile de performanță.

Am discutat această situație 
și la comitetul județean U.T.C. 
Chiar în luna precedentă, mi 
s-a spus, a fost analizată în 
plenara comitetului județean 
U.T.C. activitatea sportivă. Con- 
sultînd procesul verbal al ple
narei am constatat, nu fără ui
mire, că reprezentantul comi
tetului U.T.C. de la combinat 
afirma că „...activitatea spor
tivă și turistică s-a desfășu
rat corespunzător, că au fost a- 
menajate o serie de terenuri de 
tenis și volei, dar nu sint co
respunzătoare..." (?!!). Cine pe 
cine păcălește ?

8 000 de tineri sînt în căuta
rea unui teren pe care să-1 a- 
menajeze (tovarășul Pintil^r' 
îmi^ spunea că uteciștii ar munc 
fără nici o rezervă și că lucră
rile s-ar termina într-un timp 
record) și care să găzduiască 
întreceri sportive cum nu s-au 
mai văzut in orașul Piatra 
Neamț. Am pornit și noi în... 
căutarea unor soluții. Am găsit 
două pe care le supunem aten
ției forurilor în măsură să ho
tărască : 1. în spatele ștrandu
lui „Tineretului", pe malul Bis
triței, la marginea pădurii, e- 
xistă un teren viran, nefolosit, 
care ar fi un loc ideal de con
struire a unei frumoase și spa
țioase _ baze sportive. 2. In Să- 
vinești-sat există baza sportivă 
a „Azochimului". Această bază, 
prin colaborarea dintre cele 
două organizații U.T.C. (cea a 
ț,Azochimului“ $i cea a coni^ 
bmatului din Săvinești), ar pu
tea fi lărgită, modernizată, crin 
muncă patriotică, astfel incit să 
satisfacă cerințele ambelor în
treprinderi. Desigur, nu avem 
pretenția că am indicat cele 
mai bune soluții. Dacă se iveș
te alta, mai potrivită, cu atît 
K3!.?1116. Princ>Palul este ca, 
in cel mai scurt timp, să se rea- 
îbn yec*??a dorință a tinerilor
din combinat : aceea de a-si
construi, cu propriile forțe, o 
bază sportivă proprie.

Promitem să revenim și să 
constatăm cum a fost soluțio
nată această problemă, despre 
a cărei importanță considerăm 
că nu mai este nevoie să con
vingem pe nimeni...

aer 
iar 
(cu

TEODOR POGOCEANU
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Rapsozi populari în faza de masă 

a Festivalului „Cîntarea României"

încheierea lucrărilor seminarului ! 

bilateral dintre Uniunea Tineretului, 

Comunist din România și Consiliile 

Naționale ale Tineretului 
din țările nordice

Ziua eliberării Albaniei

TELEGRAMĂ
actualitatea

Sesiune tehnico- 
științiflcă a tinerilor 

cercetători din agricultură

CRONICA UT.C

X'INILUATOKRAFIl'ADIN ZORIÎN ZORI"
prerar^cu muu uum„EXPEDIȚIA DISPĂRUTĂ

Eroi oi neamului romanesc

Simpozion 
republican 
pionieresc

DURRES-
POARTA MARITIMĂ 

A ALBANIEI

Din orice meserie 
se poate face o artă

Generozitatea părinților
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Mesajul transmis de reprezentantul P.C.R.

CICLONUL

Admiterea R. S. Vietnam in OM. 
este un drept al acestei țări 
Intervenția reprezentantului român in cadrul

VISCOL IN ZONA 
CUTREMURULUI 

DIN TURCIA

MANIFESTARE LA LONDRA 
PENTRU PACE IN ULSTER

țiuni de degajar. 
vasului „Amsterdam Uzină clandestină 

pentru producerea omfetominei

Sărbătoarea națională 
a R. S. F. Iugoslavia

^Merra

Semnele prezentului
gățro a moștenirii salo artistic». •

La baza morilor schimbări » f / • * a A»
In Iugoslavia prietena

de personalități

echilibrară o structurii forțelor gerot Atit prin ceea ce repre- moi semnificotlve, in jirul ne-
de producție ți consolidarea po- zintă ol ca reolizare tehnici, cit întrerupt de realizări prin care
nției țării pe planul comerțului «I prin mărturia pe core o oduce popoarele Iugoslave iți con-

cu prioritate, energia, resursele rilor Iugoslavi. Este vorba de viată.
de motorii prime, agricultura, colea ferată Belgrad-Bor. acum GEORGE SERAFIM
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