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

In ziua de 11 octombrie 1977 
a avut loc, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului 
Comunist Român, ședința Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat Programul suplimen
tar de dezvoltare economică a 
României pe perioada 
întocmit pe baza 
sporite, apărute ca 
eforturilor făcute și 
obținute de oamenii 
primii doi ani ai cincinalului, 
precum și a acțiunii inițiate de 
conducerea partidului, de to
varășul Nicolae Ceaușescu per
sonal, de reducere a cheltuie
lilor materiale ale producției și 
investițiilor — la care au parti
cipat organele centrale de stat, 
organele de partid, specialiști, 
oamenii muncii — și care asi
gură depășirea prevederilor pla
nului cincinal pe anii 1976—1980, 
realizarea de noi obiective de 
producție, dezvoltarea mai pu
ternică, decît a prevăzut Con
gresul al 
a forțelor 
rii, a unor 
naționale, 
accentuată 
ce muneesc.
parte a creșterilor suplimentare 
ale economiei va avea la bază 
sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii.

Comitetul Politic Executiv a 
apreciat că sînt asigurate toate 
condițiile materiale — baza de 
materii prime și- forța de mun
că — pentru a se obține, prin 
aplicarea acestui program, pe 
întregul cincinal, o producție 
industrială suplimentară de cir
ca 100—130 miliarde lei, pre
cum și o producție agricolă su
perioară prevederilor. Majora
rea planului de investiții va 
permite ridicarea economică mai 
rapidă a unor județe, îmbună
tățirea repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, utilizarea 
mai deplină a resurselor mate
riale și de muncă ale țării.

Punind mai puternic în va
loare marile rezerve de care 
dispune economia țării noastre, 
Programul suplimentar de dez
voltare pe anii 1976—1980 va 
determina o creștere mai mare 
a venitului național — ceea ce 
va asigura sporirea mai accen
tuată a veniturilor oamenilor 
muncii, ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor.

Aprobînd obiectivele Progra
mului suplimentar de dezvolta
re economică pe anii 1976—1980, 
Comitetul Politic Executiv sub
liniază că stă in puterea oa
menilor muncii de a le înde
plini in bune condițiuni, onorîn- 
du-și în mod exemplar angaja
mentele asumate. Aceasta im
pune ca în centrul activității 
economice să stea permanent, 
în mai mare măsură decît pînă 
acum, realizarea indicatorilor

1976—1980, 
resurselor 
urmare a 
succeselor 
muncii în

XI-lea al partidului, 
de producție ale tă
râmuri ale economiei 
cit și creșterea mai 
a veniturilor celor 

De asemenea, o

calitativi ai planului. Este ne
cesar să se acorde o atenție 
sporită creșterii producției Ia 
1000 lei fonduri fixe, valorifi
cării superioare a materiei pri
me și materialelor, bunei folo
siri a capacităților de producție 
de care dispunem. Totodată, va 
trebui acționat mult mal ener
gic pentru aplicarea rapidă în 
producție a progresului tehnic 
și științific și pentru perfecțio
narea, pe baze științifice, a or
ganizării producției și muncii.

Comitetul Politio Executiv își 
exprimă convingerea că organe
le și organizațiile de partid, toți 
comuniștii, oamenii muncii, fără 
deosebire de naționalitate, în
tregul nostru popor vor face 
totul pentru înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite în pro
gramul suplimentar, in vederea 
înfloririi multilaterale a patriei 
într-un timp mai scurt, ridicării 
ei p3 trepte și miri înalte de 
progres și civilizație.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca acest program să fie 
supus dezbaterii și adoptării 
plenarei Comitetului Central al 
partidului.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a examinat și a- 
probat orientările generale cu 
privire la întocmirea planului 
cincinal de dezvoltare economi- 
co-socială a României în peri
oada 1981—1985. Corespunzător 
prevederilor Programului parti
dului, adoptat de Congresul al 
XI-lea, documentul dezbătut de 
Comitetul Politic Executiv ja
lonează, pe baza orientărilor și 
indicațiilor secretarului general 
al P.C.R., liniile directoare ale 
dezvoltării României pe calea 
făuririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism.

Obiectivele înscrise pentru pe
rioada 1981—1985 marchează o 
nouă etapă, calitativ superioa
ră, in înfăptuirea politicii de 
industrializare socialistă și dez
voltare a agriculturii, în creș
terea și modernizarea forțelor 
de producție pe baza cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice, a 
perfecționării tuturor tehnolo
giilor de fabricație— condiție 
esențială a progresului conti
nuu, economic și social, al ță
rii, a mersului înainte al so
cietății, a ridicării nivelului de 
bunăstare și civilizație a între
gului popor. Puternicul dina
mism ce va caracteriza dezvol
tarea economică în următoarea 
etapă va crea condiții creșterii 
mai substanțiale a produsului 
social și venitului național, ceea 
ce va permite apropierea Româ
niei de nivelul statelor avansa
te economic.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărîf ca orientările generale 
pentru întocmirea planului cin
cinal 1981—1985 de dezvoltare 
economico-socială a României 
să fie supuse spre dezbatere și 
aprobare plenarei Comitetului

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITI-VA I

portu
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIII - Nr. 8679 I 4 PAGINI - 30 BANI Miercuri 12 octombrie 1977

Ancheta internațională a ziarului nostru

CUM SE PROFILEAZĂ 
VIITORUL HANDBALULUI FEMININ?

Gabaritul
intel igenfa

(Continuare în pag. a 4-a)

și f or fa si nt importante,

jucătoarei este hotăritoare !

Diviziei A la fotbal9-a etapăAstăzi

2-3 
an- 

oferi- 
noștri 

s de

Citiți în pag. 
răspunsurile la 
cheta ziarului, i 
te redactorilor i 
de către o serie 
personalități marcan
te ale handbalului 
mondial, tehnicieni de 
renume, sportive de 
valoare și ziariști, oas
peți ai primului cam
pionat mondial al ju
nioarelor.

Moment de entuziasm 
in tabăra tinerelor 
handbaliste românce 
după victoria din par
tida cu echipa R.D. 
Germane care le-a a- 
dus în final medalia 

de bronz

LA BI CULI Șn - UN DERBY DE
LA (RAIOVA-UNUL DE TRADIȚIE

După o întrerupere de 10 
zile, campionatul primei noas
tre divizii se reia astăzi. A 9-a 
rundă poate fi privită din mai 
multe unghiuri de vedere, por
nind, firește, de la numitorul 
comun numit clasament.

Această „miercure autohto
nă" pare dominată de derbyul 
bucureștean Sportul studențesc 
— Steaua. In ediția trecută ac-

NE MÎNDRIM CU PERFORMANȚELE OBȚINUTE
A.

DE TINERII NOȘTRI Și ÎN MUNCĂ Șl ÎN SPORT"
2>

tualul lider a cîștigat ambele 
manșe, dar greu, cu 1—0, 
dispută fiind tranșată 
autogolul lui Ciugarin. 
fi astăzi ?

Etapa atrage și prin 
rile de la Craiova și Constanța. 
La Craiova, într-un derby de 
tradiție, se vor 
față Dobrin și 
toral se 
dintre cei trei 
pe primul loc_ 
golgeterilor :
— consacratul și Buduru — re
velația. Disputa de ambiție a 
celor două... cupluri poate de
cide meciurile, ceea ce nu ex
clude și aportul apărătorilor. în 
campionatul trecut craiovenii

ultima 
prin- 

Ce va

duelu-

vor

afla față în 
Crișan. Pe li- 
confrunta doi 
jucători aflați 

în clasamentul 
Dudu Georgescu

CLASAMENT
CLASAMENTUL

1. STEAUA
2. F.C. Argeș
3. Polit. Tim.
4. A.S.A. Tg. M.
5. Sportul stud.
6. Univ.
7. F.C.
8.

9-10.

Craiova 
Olimpia 

F.C. Constanța 
~ T. Petrolul 
Dinamo 
Jiul 
U.T.A.

13. S.C.
14. C.S.
15. F.C.
16. F.C.
17. Polit.
18. F.C.M.

F.C.

11.
12.

Bacău 
Tîrgoviște 
Corvinul 
Bihor 
lași 

Reșița

I
la Metalul Salonta

i____
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1
2
2
3
2
3
4
3
3
4
3
2
4
4
5
4
5

15- 6 
17-12 
12-10 
17- 9
10- 8
9- 6

10- 9 
13-10 
12-10
11- 9
10-11
9-11
7- 11
6-11
9-13
8- 16
5- 8
5-15

11
11
11
10
10

9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
5
4

un gol înînscrie nici măcar
deplasare, iar Politehnica Iași 
urcă în... Valea Jiului. Să nu 
uităm însă că, tot la Reșița, o

PROGRAMUL ETAPEI DE ASTĂZI

Atelierul de sculărie al în
treprinderii Metalul din Salon
ta. Alături de mulți alți mun
citori, îl zărim și pe Teofil 
Mărcuț. Nu spusesem nimănui 
că vom face o vizită ; între
basem doar la telefon — o in
formație și atîta tot — dacă 
tovarășul Mărcuț este la uni
tate. „De ce să nu fie ?“ — 
ne-a interogat de la celălalt 
capăt al firului o voce din to
nul căreia nu ne-a fost greu 
să desprindem oarecare mi
rare... Intrăm alături, la secția 
de sudură. Omul pe care îl 
căutăm, Emeric Bagoși, lucra și 
nu ne-a văzut. Abia după ce 
am trecut aproape prin toate 
secțiile amintitei unități meta
lurgice, am intrat întf-o foarte 
mică încăpere, unde am putut 
discuta cu cîțiva activiști ai 
asociației sportive. O fostă ju
cătoare de baschet, Maria 
Șipoș, este dispusă să ne ofere 
orice fel de informații. „Cine 
lipsește azi 1“ — o întrebăm, și 
întrebarea parcă o surprinde. 
„Nu lipsește nimeni, de ce să 
lipsească 1 — ne răspunde. Dar 
parcă tot vocea dumneavoastră

a fost și adineaori la telefon. 
Nu v-ați interesat de 
Mărcuț ?“.

Da. Ne interesasem de 
Mărcuț. Iubitorii boxului 
numai salontean, nu 
bihorean, ci și din alte 
ale țării — știu că Mărcuț este 
unul din sportivii crescuți la 
Salonta, că face parte din lotul 
de tineret al țării și că, prin 
urmare, evoluția sa este urmă
rită pas cu pas. Directorul în
treprinderii, inginerul Francisc 
Tulvan, fără să facă vreun 
efort de memorie, fără să se 
uite pe vreun petec de hîrtie, 
ne oferă detalii despre fiecare 
muncitor—sportiv. „Mărcuț s-a 
angajat la noi cînd,. sînt sigur, 
nici nu se gîndea că va deveni 
boxer. Dar a fost un copil cu- 1 
minte, își vedea de treabă. Aici, 
in întreprindere, la locul de ' 
muncă, a terminat cursurile. 1 
școlii profesionale, apoi antre
norul Emeric Bagoși, sudor șl ■

dere îl apreciem. A devenit și 
un sportiv de performanță, dar 
aceasta nu l-a făcut să-și piar
dă capul. Mergeți acum și-l 
veți vedea că se află in atelier. 
Ne mândrim cu oameni ca Teo
fil Mărcuț și ceilalți, cu perfor
manțele pe care le obțin și in 
muncă și în sport". Ultimul 
amănunt furnizat de directo
rul întreprinderii îl cunoșteam. 
Mai știam că și fetele compo
nente ale divizionarei B de 
baschet lucrează, fiecare, în me
seria în care este calificată. Și 
au meserii frumoase baschetba
listele 
toate sînt sculptorițe . în 
bilă.
magazin specializat, veți privi 
sau veți cumpăra o piesă sau 
o garnitură de mobilă lucrată 
la Salonta, amintiți-vă că la 
crearea ei au muncit și bas
chetbalistele Irina Szucs, An
tonia Baboș. Maria Mărcaș... 

„ , , ____ Am vrut să știm foarte exact,
el, l-a... descoperit și l-a luat și de aceea am întrebat : „Este 
în secția de box. Ce a devenit 
Mărcuț ? Un muncitor harnic, 
un tovarăș pe care noi și mun
citorii din întreaga intreprin-

Teofil

Teofil
— nu 
numai 
colțuri

I
din Salonta. Aproape 

mo- 
Cînd, in tri nd în vreun

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)

JIUL 
F. C. M. 
POLITEHNICA

Petroșani :
Reșița :
Timișoara :
Hunedoara : F. C. CORVINUL 
Craiova :
Tg. Mureș :

- POLITEHNICA IAȘI
- C. S. TÎRGOVIȘTE'
- U. T. A.
- F. C. PETROLUL
- F. C. ARGEȘ
- OLIMPIA SATU MARE

UNIVERSITATEA 
A. S. ARMATA 

(meci televizat)
FOTBAL CLUB - DINAMO
F. C. BIHOR - S. C. BACĂU
SPORTUL STUDENȚESC- STEAUA 

(Stadion Republicii)
Toate partidele vor începe la

Constanța 
Oradea : 
București :

ora 15.

la

au cîștigat acasă cu 4—0. iar 
dinamoviștii au pierdut la Con
stanța cu 2—1. Astăzi ? !...

După calculul hîrtiei, 
sfîrșitul etapei se va consemna
schimbarea „lanternei", din mo
ment ce reșițenii (autorii unui 
prețios egal la Bacău, în ultima 
etapă) vor primi în Valea Do- 
manului o formație (C. S. Tîr
goviște) care nu a reușit să

^\\\\\\\^^

I
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altă promovată (Petrolul) a scos 
o „remiză", iar Ilie Oană știe 
prea bine că acum două cam
pionate a plecat de la Petro
șani cu un punct, iar acum trei 
ediții chiar cu ambele.

Astăzi, a 9-a etapă a 
pionatului. Astăzi, cînd 
sînt exact două săptămîni 
la meciul de la Madrid....

în pag. 2—3 analiza

TOTUL DESPRE CENTRELE

cam- 
mai 

pînă

DE COPII Șl JUNIORI DIN FOTBAL
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CUM SE PROFILEAZĂ 
VIITORUL HANDBALULUI FEMININ ?

TRĂGĂTORII DE LA STEAUA AU DOMINAT
PROBA OLIMPICĂ LA PUȘCĂ

A

IN

Gabaritul și forja sint 
inteligenta jucătoarei este

Prima ediție a Campionatului mondial de ’handbal pentru ju
nioare, găzduită de țara noastră, s-a bucurat de un real succes. 
Ecourilor obișnuite le adăugăm și pe cele prilejuite de ancheta 
noastră !n rîndurile unor tehnicieni (membri ai F.I.H., antrenori, 
jucătoare și ziariști). Invităților noștri le-am adresat următoarele 
întrebări :

1. Vi SE PARE UTILA CONTINUAREA ORGANIZĂRII 
CAMPIONATULUI MONDIAL DE JUNIOARE SAU ATI 
OPTA PENTRU UNUL DE TINERET ?

2. CE JUCĂTOARE VI S-AU PĂRUT CĂ ÎNDEPLINESC 
CONDIȚIILE NECESARE PENTRU A FI PROMOVATE IN 
ECHIPELE NAȚIONALE DE SENIOARE ?

3. CARE ESTE, DUPĂ OPINIA DV, TIPUL JUCĂTOA
REI VIITORULUI ?

4. CE ADUCE NOU TÎNĂRA GENERATE IN HAND
BALUL FEMININ INTERNATIONAL ?

Iată răspunsurile primite :

ALBERTO DE SAN ROMAN 
(Spania) - vicepreședinte al 
Federației Internaționale de 
Handbal :

1. Eu cred că toate competi
țiile sint utile. Nimeni nu poa
te progresa doar antrenîndu-se. 
In plus, consider că handbalul 
feminin mondial, prin dezvol
tarea lui actuală, avea nevoie 
de o astfel de competiție. Or
ganizarea a fost excelentă din 
toate punctele de vedere.

2. Am convingerea că cel puțin 
una sau două din jucătoarele 
fiecărei echipe pot fi promo
vate, chiar dacă nu imediat, în 
primele garnituri ale țărilor 
respective.

3. Vitezei și tehnicii trebuie 
să i se adauge și talia. Fără 
o talie corespunzătoare, marile 
rezultate sint greu accesibile.

4. Fiecare generație aduce ce
va nou. Pe viitor — cum spu
neam — tehnica, în care eu 
cred în continuare, va trebui 
să atingă cote ridicate, ca și 
viteza, dealtfel. Este ceea ce 
ne-a arătat și această ediție 
inaugurală a campionatului 
mondial.

ALEKSANDRA KOROLKIEWCZ 
(Polonia) - redactor la ziarul 
„Przeglad Sportowy* :

1. Consider că ar fi mai uti
lă organizarea unui campionat 
mondial de tineret. Este prea 
dură această competiție pentru 
marele număr de handbaliste 
care n-au decit 16—17 ani.

2. Mă gîndesc la cel puțin ju
mătate din reprezentativele de 
junioare ale Poloniei, R.F. Ger
mania și Danemarcei, la kitiei 
(Iugoslavia), Zubareva (U.R.S.S.) 
ș.a.

3. In această problemă, care 
frămîntă lumea handbalului, eu 
nu cred nici în „moda" jucă
toarelor foarte înalte, nici în 
cea a „orizontului tehnic”. Ju- 
cătoarea viitorului este cea care
— stăpînind toate armele teh- 
nico-tactice — gîndește, găsește 
soluții cu promptitudine. Deci, 
viitorul este al inteligenței

4. Noutatea o constituie ambi
ția echipelor, lupta lor aprigă 
pentru fiecare minge. Este re
confortant după blazarea pe 
care o manifestă multe echipe 
de senioare.

FRIEDHELM PEPPMEIER (R.F.G.)
- secretar adjunct al T.I.H. :

1. în condițiile unei foarte 
bune organizări, și felicit din 
toată inima pe prietenii mei dffl 
Federația română de handbal, 
acest campionat s-a dovedit ex
trem de util.

2. Kitiei (Iugoslavia), Elbe și 
Koch (R.D.G.), Zubareva și 
Karlova (U.R.S.S.) ar putea e- 
volua cu succes și în primele 
reprezentative.

3. Personal optez pentru tipul 
jucătoarei iugoslave Deana Giz- 
dici (n.r. 1,78 m, 67 kg), ex
celentă apărătoare și foarte 
eficace la semicerc.

4. Certitudinea că jocul foar
te rapid și bine orientat tactic 
va depăși jocul în forță.

PAVLINA PALLOVA (Ceho
slovacia) - jucătoare :

1. Foarte binevenită. V-o spun 
cu toată sinceritatea că printre 
noi, junioarele, această întrece
re a creat o mare emulație. O- 
limpiada de la Moscova se a- 
propie cu pași repezi...

2. Am să mă refer numai la

echipa noastră, din care eu, 
Brezyanova și Bokolova sîntem 
în vederile antrenorului fede
ral.

3. Cred că o îmbinare între 
tehnica mea și talia lui Brezya
nova.

4. O mai mare preocupare 
pentru apărare, subtilitate în 
atac, un ritm de joc crescut, 
ceea ce, cred, este numai în fo
losul handbalului.

Prof. FRANCISC SPIER (Româ
nia) - antrenor principal al 
echipei României :

1. Da, este utilă. Mai bine un 
campionat mondial de junioare, 
decît de tineret. Majoritatea e- 
chipelor naționale au foarte 
multe jucătoare din categoria 
„tineret", dar junioare mai pu
ține. Deci, un campionat mondial 
de junioare nu poate fi decît 
binevenit.

2. Destul de multe : Kitiei 
(Iugoslavia), Karlova și Zuba
reva (U.R.S.S.), Krefft (Polo
nia), Torok și Janesch (Româ
nia).

3. Tipul viitorului ? O jucă
toare cu motricitatea și înde- 
mînarea lui Kitiei, dar cu cîțiva 
centimetri în plus...

4. Nu cred că a apărut ceva 
nou.

SVETLANA KITICI (Iugoslavia)
— jucâtoare :

1. Cred că limita de vîrstă 
pentru acest campionat mondial 
este ideală. Toate jucătoarele 
din echipa noastră evoluează în 
prima divizie și au dovedit că 
sînt capabile să facă față unei 
asemenea competiții.

2. Maras, Cfizdici din echipa 
noastră, Zubareva de la sovieti
ce, Rosenfalck (Danemarca), 
Strom (Norvegia), Elbe și Koch 
(R.D.G.), Torok (România).

3. Dacă trebuie să prefer un 
anume tip de jucătoare, atunci 
aș alege-o pe Zeljka Maras, 
conducătoarea de joc și căpitana 
echipei noastre.

4. Mai multă vigoare, tendin
ța spre un joc cît mai rapid, cu 
predilecție pentru angajarea pi- 
voților și extremelor.

OTTO PEDERSEN (Norvegia)
- antrenor:

1. Fetele evoluează mai repe
de la anii’ junioratului și de-

importante,

hot â r i t o a r e !
prind mai ușor decît băieții se
cretele jocului. Cred că menți
nerea acestui campionat mon
dial pentru junioare ar fi ideal.

2. Mi-au plăcut foarte mult Ki- 
tici, Maras, Gizdici (Iugoslavia), 
Zubareva (U.R.S.S.), Apler, Elbe 
(R.D.G.), Torok (România), Ro
senfalck (Danemarca) și Strom 
(Norvegia).

3. Am vorbit cu mulți an
trenori și unii o preferă pe Zu
bareva, datorită calităților fizi
ce. Eu optez pentru tipul Svet- 
lanei Kitiei, excelent pregătită 
tehnic, foarte abilă și cu un șut 
de temut.

4. Existența acestui campio
nat impune multă grijă pentru 
o pregătire timpurie, care va 
avea cu siguranță efecte favo
rabile asupra creșterii valorii 
senioarelor.

IGOR TURCIN (U.R.S.S.) -
antrenor :

1. Această întrecere este o 
valoroasă școală competițională 
pentru tînăra generație.

2. Foarte multe jucătoare. 
Dintre ele, citez pe Krefft (Po
lonia), Janesch și Weber (Româ
nia), Karlova și Zubareva 
(U.R.S.S.), Kitiei (Iugoslavia).

3. Trebuie să fie neapărat 
înaltă, chiar foarte înaltă. Nu 
se mai poate concepe în viitor 
o echipă care să tindă la marea 
performanță fără jucătoare 
foarte înalte.

4. Doar entuziasmul a însem
nat — dacă se poate spune așa
— o noutate.

ISTVAN MADARASZ (Ungaria)
— delegat F.I.H. la C.M. de 
junioare :

1. Prima ediție a validat ne
cesitatea organizării competiției. 
Calitatea întrecerii, asigurată de 
valoarea multora dintre partici
pante, numărul mare de spec
tatori din sălile de la Bucu
rești, Ploiești și Brașov și po
sibilitatea oferită tehnicienilor 
de a depista talente reale — 
iată numai cîteva din argu
mente. ,

2. Multe nume pe această lis
tă. Totuși, cele care au impre
sionat în mod deosebit sînt Ki- 
tici (Iugoslavia), Pallova (Ceho
slovacia) și Weber (România).

3. Tipul complex : înălțime — 
1,75 m — 1,80 m, atletic, tehnic 
și foarte bun tactic.

4. Nu știu dacă sînt noutăți, 
dar m-a impresionat tendința 
spre lucruri de finețe : trasul 
la poartă cu fentă, de la șold, 
prin depășiri etc.

JOACHIM SONNENBERG 
(R.D. Germană) - redactor la 
agenția de presă A.D.N. :

1. Cele mai tinere jucătoare 
se antrenează în condiții oficia
le, se obișnuiesc să dea randa
ment maxim. Este un real aju
tor pentru handbalul feminin.

. 2. Sînt foarte multe. Eu 
ofler doar două exemple : T6- 
rok .(România) și Zubareva 
(U.R.&S.).

3. Privind competiția, mi-am 
dat seama că jucătoarele foarte 
înalte — pe care antrenorii le 
solicită din ce în ce mai mult
— nu sînt prea abile. De aici 
și concluzia că nu trebuie să 
exagerăm, nu trebuie să ridi
căm... plafonul prea sus.

4. Nu am observat noutăți.

Campionatele naționale de tir 
au continuat ieri pe poligonul 
Tunari din Capitală — la arme 
cu glonț și pușca de vînătoa- 
re — șl pe baza sportivă Olim
pia din parcul Herăstrău, la 
arc. In centrul atenției a stat, 
firește, proba olimpică — pușcă 
3X40 focuri — acest maraton 
al tirului. Concursul, după cum 
era de așteptat, a fost dominat 
cu autoritate de către țlntașli 
clubului Steaua, care din cele 6 
titluri puse In Joc au clștlgat 
cinci : două individuale șl trei 
pe echipe. Victoria la individual, 
la totalul celor 120 de focuri, a 
revenit lui flie Codreanu, după 
o dispută destul de interesantă 
cu Ion Olărescu șl Nlcolae Ro
taru. Codreanu a punctat 1159, 
ceea ce reprezintă un rezultat 
bun (recordul țării fiind de 1163 
p) și își Înscrie în valorosul său 
palmares cel de-al 16-lea titlu 
de campion național. Veșnic 
tînărul Nicolae Rotaru continuă, 
după două decenii de activitate, 
să fie in fruntea ierarhiei la 
pușcă liberă, devenind campion 
la poziția In genunchi.

S32 p — nou record (v.r. 525),
2. N. Boboșca (Cutezătorii) 509 p,
3. V. Tudor (Cutezătorii) 506 p.
La seniori, primul s-a clasat I. 
Mihal (Steaua) cu 527 p, dar nu 
1 s-a acordat titlul, fiind cu 13 p 
sub baremul fixat de F.R.T. La 
skeet seniori, pe echipe a cuce
rit primul loc Olimpia cu 355 p, 
la Juniori Unirea Joița cu 257 p, 
la individual Juniori mari FI. 
Alexandru (Unirea Joița) — 135
p, iar la cel mici D. Gazetovici 
(Steaua) — 83 p, La trap (tale
re lansate din șanț) campionul 
Juniorilor mari a devenit V. 
Antonescu (Steaua) — 129 p, iar 
la Juniori mici FI. Baban (Olim
pia) — 75 p. Cîștigătorl la tir cu 
arcul — senioare (2X70 m) — 
Terezia Preda (Sănătatea Tg. 
Mureș) 470 p, seniori (2X90 m) — 
V. Stănescu (Olimpia Buc.) 467 p; 
Junioare (2X70 m) — Aurora 
Chin (Sănătatea Tg. Mureș) 410 
p, Juniori (2X70 m) — R. Gavrl- 
liuc (Olimpia Buc. 530 p.

întrecerile continuă azi.

Toma RĂBȘAN
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Turneul final al „Cupei R

Concluziile care se impun sint limpezi. Majoritatea partici- 
panților la ancheta noastră sînt de părere că noua între
cere - campionatul mondial pentru junioare - este deose
bit de utilă, reprezintă un ajutor dat handbalului feminin inter

național. Creșterea interesului pentru acest sport a fost relie
fată de marele număr de jucătoare apte, încă de la această 
vîrstă, să fie selecționate in reprezentativele naționale de senioare. 

Ancheta noastră nu și-a propus să elucideze problema „tipului 
ideal de jucătoare". Totuși, se poate observa că „stas"-ului de 
pină acum - jucâtoare foarte înalte, cu gabarit impresionant - 
i se adaugă cerințe noi : tehnicitate ridicată, simț tactic și - mai 
ales - inteligență. Fără aceste calități, talia nu mai reprezintă 
mare lucru.

Ultima întrebare a fost generată de faptul că în desfășurarea 
întrecerii n-am observat nimic nou din punct de vedere tehnic 
sau tactic. Cu mici excepții, răspunsurile au confirmat opinia 
noastră. Este evident că antrenorii generațiilor care vin nu pre
gătesc nimic deosebit, merg pe căi bătătorite, încearcă să mo
deleze tinerele talente pe vechiul calapod. Și - este știut - 
mai tîrziu, cînd handbalistele vor intra în viitoarea activității com- 
petiționale cu miză, prea mult nu se va mai putea face.

Așadar, trecerea în revistă a generației viitoarei ediții a J.O. 
ne-a adus și satisfacții, dar și regrete. Poate că asupra acestora 
din urmă tehnicienii noștri vor reflecta mai mult.

Anchetă realizată de : 
Hristache NAUM, Călin ANTONESCU și Adrian VASILIU

Ieri s-au mai remarcat prin 
comportarea lor Juniorii Florin 
Minișan, care reprezintă cu cins
te tirul arădean, ciștigător la 
armă standard, valentin Cenușoiu 
(I.E.F.S.). care cu un rezultat 
valoros și cu un nou record re
publican s-a clasat pe locul I la 
primul, campionat al țării în 
proba de mistreț alergător.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
liberă 40 f poz. picioare : 1. R. 
Nicolescu (Steaua) 371 p (baraj 
93), 2. I. Codreanu (Steaua) 371 
p (92), 3. I. Olărescu (I.E.F.S.) 
370 p. Pe echipe : 1. Steaua I 
1455 p, 2. Steaua II 1410 p, 3. Pe
trolul Ploiești 1399 p. 40 f. poz. 
genunchi : 1. N. Rotaru (I.E.F.S.) 
392 P, 2. I. Olărescu 391 p, 3. I. 
Codreanu 339 p. Pe echipe : 1. 
Steaua I 1534 p, 2. I.E.F.S. 1533 
p, 3. steaua II 1526 p ; 3X40 f : 
1. L Codreanu 1159 p, 2. I. Olă
rescu 1154 p, 3. N. Rotaru 1152 
p, 4. Gh. Vasilescu (Olimpia 
Buc.) 1146 p, 5. R. Nicolescu 1144 
p, 6. St. Caban (Dinamo) 1133 p. 
Pe echipe : 1. Steaua I 4571 p, 2. 
Steaua II 4513 p, 3. I.E.F.S. 4497 
p. Pușcă standard 3X20 f juniori: 
1. Fi. Minișan (C.F.R. Arad) 565 
p, 2. D. Pantazl (Dinamo) 562 p. 
3. E. Antonescu (Dinamo) 561 p. 
Pe echipe a ciștigat Dinamo cu 
1670 p. La junioare II a ciștigat 
Raluca Zamrirescu (Dinamo) cu 
547 p și pe echipe Olimpia cu 
1595 p. Mistreț alergător — ju
niori : 1 V. Cenușoiu (I.E.F.S.)

ÎN PRIMUL MECI, UN DE
STEAUA - Dl

Partida are loc astăzi, de la ora 18,
Sezonul competițional intern 

de hochei se inaugurează as
tăzi, în Capitală, cu întrecerile 
turneului final al „Cupei Româ
niei", competiție care reunește 
trei echipe : STEAUA, SPORT 
CLUB Miercurea Ciuc și DI
NAMO, cîștigătoarea serici pre
liminare. Ele se vor întîlni în 
partide tur-retur.

Meciul inaugural, programat 
de la ora 18, opune cele două 
mari rivale din hocheiul nos
tru, Steaua și Dinamo, într-un 
derby de tradiție. Ca întotdea
una, întîlnirea se anunță deo
sebit de interesantă. Spectatorii 
vor putea asista la un atrăgă
tor duel între apărarea pre
cisă și meticulos organizată a 
Stelei (care beneficiază în acest 
sezon de serviciile excelentu
lui fundaș Antal, de la Miercu
rea Ciuc) și fantezia ofensivă 
a dinamoviștilor condusă de
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CURSĂ INTERNAȚIONALĂ DE MOTOCROS, 
LA SF. GHEORGHE

După concursul de la Moreni, 
mîine va avea Ioc, la Sf. Gheor
ghe, o nouă reuniune interna
țională de motocros. De data 
aceasta, motocicliștilor austrieci,

TRIBUNA 
EXPERIENȚEI

POZITIVE
(Urmare din pag. 1)

posibil ca sportivii din între
prindere, boxeri, baschetbaliste, 
aeromodeliști — toți activîndîn 
campionatele oficiale — să 
poată face și performanță și să 
lucreze cu randament în pro
ducție Ne răspunde tot di
rectorul întreprinderii : „Nu 
numai că este posibil, dar la 
noi așa se și petrec lucrurile. 
Munca in producție disciplinea
ză, obligă la efort continuu. Iar 
cînd este vorba de sportivi de 
performanță, cum sint cei cîțiva 
ai noștri, nici nu vă închipuiți 
cit de stimulatoare este pre
zența lor la strung, la sudură, 
pentru ceilalți muncitori și cit 
de mult, pe de altă parte, con
tribuie atmosfera sănătoasă, 
muncitorească, la realizarea a- 
cestor sportivi de categorie su
perioară și ca oameni cu o 
meserie temeinic însușită. Pen
tru că, să recunoaștem, a fi 
sportiv nu înseamnă că ai o 
meserie".

Mai mult ca sigur, aceste ar
gumente au fost prioritare și 
atunci cînd, în vacanța de vară, 
tineri elevi din Salonta — Cor
nel Onică, Gheorghe Silaghi, 
Iosif Blidar, loan Moțoc și 
alții — care activează în sec
ția de box (juniori) a asoci
ației Metalul au fost temporar 
încadrați în întreprindere, 
aflînd pe viu ce înseamnă să-ți 
cîștigi pîinea prin muncă.

elvețieni și români li se vor 
alătura și membrii echipei noas
tre reprezentative. Ei sosesc 
astăzi din R. D. Germană, unde 
au participat la „Cupa Priete
nia". In program figurează cla
sa internațională pină la 500 
cmc și o probă națională pînă 
Ia 360 cmc. Primul start se va 
da la ora 15,15.

• Cunoscuții alergători de 
dirt-track Ion Bobilneanu și 
Nicolae Riureanu vor participa 
duminică la un mare concurs 
internațional care se va des
fășura în nocturnă pe stadionul 
din Osijek (Iugoslavia). Spor
tivii noștri sînt însoțiți de ar
bitrul internațional Andrei 
Tliașcu.
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LOTO - PRONOSPORT
ClȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 
9 OCTOMBRIE 1977

Categoria I (12 rezultate) 
8 variante 25% a 10.434 lei ;

Categoria II : (11 rezultate)
99,25 variante a 1.009 lei ;
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)L galați . T0TUL DESPRE centrele 
0 FRUMOASĂ |

DE COPII Șl JUNIORI Ce au primit și ce au produs,
LA POPICE ce primesc și ce produc aceste „întreprinderi66

ale fotbalului nostru de performanță ?

• Antrenorul — veriga cea mai slabă I ! • Dintre cei 125 de „profesori", numai 11 au categoria I de clasificare
• Dacă nu și-ar fi pierdut jucătorii crescuți in centrele lor, Progresul, Rapid și „U" CIuj-Napoca n-ar fi retro
gradat • 13 centre n-au dat nici un divizionar A I • In ultimii 3 ani, centrele nu au dat nici un fotbalist valoros
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Primele centre de copii ,i juniori — ca unități distincte, finanțate de
F.R.F. — au fost înființate cu 12 ani in urmâ. Steaua, Dinamo, Rapid, 
Progresul, Steaua „23 August", Petrolul, Steagul roșu Brașov,

F.C. Constanța, F.C. Bihor, „U" CIuj-Napoca și Politehnica lași au alcătuit 
grupul deschizătoarelor de drum. Ele au apărut pe harta fotbalistică a țării 
avind un scop foarte clar și precis : trebuiau să devină, in cel mai scurt 
timp posibil, veritabile pepiniere de fotbaliști, unități bine organizate, a 
căror activitate să se desfășoare la cel mai inatt nivel, cu adevărat științific. 
Cițiva antrenori care și-au făcut un crez din munca grea de căutare o ta
lentelor și formarea lor ca jucători au îndrumat pașii acestor prime centre : 
N. . Gorgorin, I. Kluge, I. Costea, M. Birzan, Fr. Fabian. Unii dintre ei mai 
activează și astăzi. După trei ani, in 1968, au fost inființate alte 4 centre : 
Universitatea Craiova, F.C. Argeș, S.C. Bacău și A.S.A. Tg. Mureș. Apoi, in 
perioada 1969—1974, numărul lor a crescut pînă la 48. La un moment dat, 
numai județele Teleorman, Olt și Harghita nu aveau pe raza lor nici un 
centru. Spunem la un moment dat, pentru că, pe parcurs, F.R.F. s-a decis 
să nu mai finanțeze pe citeva dintre cele care nu... produceau nimic. Așa 
au dispărut Dunărea Calafat, Oituz Tg. Ocna, Progresul Timișoara iar, in 
ultimul timp. Gaz metan Mediaș, C.S.M. Drobeta Tr. Severin, C.S. Botoșani, 
Pandurii Tg. Jiu, Nitramonia Făgăraș, locul lor fiind luat de Metalul Bucu
rești, Chimica Tirnăveni, Dierna Orșova, Corvinul Hunedoara, Dinamo Slatina, 
C.F.R. CIuj-Napoca. *

In prezent există 46 de centre, in fond 46 DE „ÎNTREPRINDERI" care primesc 
anual peste 7 000 000 de lei și care trebuie SA PRODUCĂ pe măsura inves
tițiilor făcute. Că aceste centre nu au eficiența așteptată vom demonstra 
in rindurile următoare. Și vom incepe prin a arăta ceea ce au produs ele 
pinâ acum.

350 de promovări în 12 ani
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Privind această cifră am pu
tea concluziona că, numeric, 
cantitativ, lucrurile se prezintă 
destul de bine. Din acest punct 
de vedere, Steaua ocupă pri
mul loc, dar cu două centre, 
cel de la „23 August” — mult 
mai productiv decît cel de la 
Ghencea — fiind desființat de 
club cu doi ani în urmă I

1. Steaua și Steaua „23 Au
gust" — 36 de jucători promo
vați în prima divizie (printre 
ei: Sameș, C. Ștefănescu, Ior- 
dănescu, Tătaru II, Mulțescu 
etc.), Rapid — 29 (Dumitru, 
Neagu, FI. Marin, Manea, Rîș- 
niță), „U“ CIuj-Napoca — 25 
(Ștefan, Porațchi, V. Mureșan, 
Matei, Cîmpeanu II), U.T.A. — 
22 (Broșovschi, Leac, Atodire- 
sei, Schepp), Dinamo — 21 (Do- 
brău, Custov, Augustin, M. Ro
șu), Progresul — 19 (D. Geor
gescu, Beldeanu, Nâstase, Bo
ra), Politehnica Iași — 18 (Ior- 
dache, Dănilă, Romilă II, Naș
te, Costas), F.C. Bihor — 17 
(Kun II, Popovici, Sătmăreanu 
II, Agud, Cassai), Petrolul — 
16 (Cozarec, R. Mureșan, An- 
gelescu, Sotir), F.C. Constanța
— 12 (Rădulescu, Mustafa, I. 
Moldovan,- Ignat, D. Zamfir), 
Steagul roșu Brașov — 7 (Șer- 
bănoiu, Anghel, Anghelini), U- 
niversitatca Craiova — 26 (Bă
lăci, Boldici, Negrilă, Smaran- 
dache, Donose), S.C. Bacău — 
19 (Simionaș, Cărpuci, Lunca, 
Ursache, Chitaru), F.C. Argeș
— 16 (M. Zamfir, Cristian, Băr- 
bulescu, Stancu, Radu II), 
A.S.A. Tg. Mureș — 10 (Cania- 
ro, Hajnal, Gali, Onuțan).

Dacă privim, însă, din un
ghiul... calității muncii desfă
șurate în aceste 16 pepiniere, 
adică al VALORII JUCĂTORI
LOR PROMOVAȚI, atunci un 
clasament suis generis al aces
tor centre ar plasa pe primele 
locuri pe Progresul București, 
F.C. Argeș, Universitatea Cra
iova, Rapid, S.C. Bacău, Steaua, 
„U“ CIuj-Napoca. Trei cluburi, 
cu pepiniere deosebit de pro
ductive în cei 12 ani trecuți de 
la înființare, au retrogradat din 
prima divizie și se zbat în ano
nimatul eșalonului secund. Pro
gresul cu Dudu Georgescu, Bel
deanu și Năstase ar învinge, 
poate, orice echipă de „A”. Ra
pidul cu Dumitru și FI. Marin 
n-ar fi retrogradat, credem, 
niciodată ; ca și „U“ Cluj-Na- 
poca, dacă nu i-ar fi pierdut 
pe Ștefan, Porațchi, Matei și V. 
Mureșan.

Iată și o constatare intere
santă. Printre jucătorii prove- 
niți din centre se află înscrise 
numele a 10 dintre componenții 
actualului lot reprezentativ. Din 
păcate, numai doi (Bălăci și 
Cristian) fac parte din genera
ția mai... tinără. Acest fapt 
semnifică o stare de lucruri în
grijorătoare : „producția" din ce 
în ce mai scăzută a acestor pe
piniere. în ultimii 3—1 ani, F.C. 
Bihor, U.T.A., Steagul roșu, Di
namo, Steaua, „U” CIuj-Napoca 
și chiar Progresul n-au mai 
lansat nici un jucător de valoa
re, deși la aceste unități iși 
desfășoară activitatea un număr 
impresionant de antrenori 1

2. Un al doliea grup de cen
tre îl formează cele care au dat 
un număr mai mic de jucători 
de valoare, uneori numai prin 

promovarea echipei în prima di
vizie, ceea ce a însemnat și o 
apariție în bloc a jucătorilor pe 
prima scenă: C.S. Tîrgoviște (Ene, 
Pitaru, Grigore, Stăncescu, Ștefă- 
nescu, Sava, Isaia, Economu, Ale
xandru), F.C.M. Reșița (Roșea, 
Uțiu. Jacolă, Portik, Lcpădatu, 
Telescu), Metalul București (G. 
Sandu, MORARU, Savu, Mate- 
escu, Trandafilon. M. Olteanu),

Una din concluziile recentei 
anchete întreprinse de re
dactorii noștri la o etapă a 
Diviziei naționale a juniorilor 
este tonică, .încurajatoare : 
avem talente, avem tineri do
tați care — pregătiți cu grijă, 
cu competentă, pe temeiuri 
științifice, in concordanță cu 
metodica modernă a antrena
mentului sportiv 
treptele 
completa .. . .
pe lista jucătorilor de valoare 
al fotbalului nostru, spații 
albe destul de 'numeroase, să 
nu ne ascundem după deget...

Avem, deci, stofă bună, 
trebuie să găsim, pentru ea, 
croitorul...

Croitor pe care trebuie să-l 
aleagă federația, cluburile.

De pe ce listă ? De pe lista

pot urca 
performanței, pot 
„spațiile albe" de

rea Focșani, S.C. Tulcea, Ar
mătura Zalău. Gloria Bistrița, 
Rulmentul Bîrlad, T.M.B.-Meca- 
nică fină. Celuloza Călărași, Di
namo Slatina, Dierna Orșova.

Cînd sînt întrebați care 
sînt motivele, antrenorii din a- 
ceste centre vin cu un argu-

Contabilul și impiegatul de mișcare față în față

cu presingul și
Aceasta este SITUAȚIA pe 

care ne-o oferă cele 46 de cen
tre în care sînt instruiți în jur 
de 8 000 de copii și juniori. Tră- 
gînd linie și confruntînd rezul
tatele acestor „întreprinderi" cu 
ceea ce se află, la ora actuală, 
în Divizia A, ne vedem nevoiți 
să concluzionăm că două treimi 
dintre jucătorii primului eșalon 
provin din centrele de copii și 
juniori. Ajungem, în acest fel, 
la ceea ce DOARE CEL MAI 
MULT, la calitatea fotbalului 
practicat în „A", realitate de 
care nu sînt răspunzători nu
mai antrenorii de la cele 18 di
vizionare, ci absolut toți facto
rii implicați în acest sport și 
în mod deosebit și tehnicienii 
angajați să descopere talentele 
și să le crească apoi cu răs
punderea necesară pentru ca 
ele să poată urca spre vîrful 

roată atenția juniorilor, schimbul de miine al fotbalului nostru ! 
în imagine, fază din meciul Dinamo — C.S. Tîrgoviște

Corvinul (Ghiță, Nicșa, Pelcu. 
Albu, Klein), F.C.M. Galați (Du
mitrescu, Popescu, Ene, Orac. 
Chihaia), Olimpia Satu Mare 
(Keiser, Bathori II, Balogh, Sza
bo), F.C. Baia Mare (CRIȘAN. 
Lupău, Roznai, Hoffmeister), 
F.C.M. Giurgiu (Iorgulescu, Bu- 
duru, Bălosu, Cojocaru), Gloria 
Buzău (Zahiu. NEDELCU II). F. 
C. Brăila (Iuga, HLIHOI), C.F.R. 
Timișoara (Volaru II, Colec), 
Sportul studențesc (Lazăr, A. 
Dumitru), C.F.R. CIuj-Napoca 
(Vișan), Chimia Rm. Vîlcea (Te- 
leșpan), F.C. Șoimii Sibiu (Mun
teanul, Ceahlăul P. Neamț 
(Nemțeanu). Corvinul, Metalul 
București și Chimica Tirnăveni 
au dat, de-a lungul anilor, cîți- 
va buni jucători fotbalului nos
tru, deși nu primeau subvenții 
de la federație.

3. în sfîrșlt, GRUPUL CEN
TRELOR CARE N-AU DAT NI
MIC, NICI UN JUCĂTOR 1 Ia- 
tă-le : Politehnica Timișoara, 
C.S.M. Suceava, Metalurgistul 
Cugir, Oltul Sf. Gheorghe, Uni-

»\\\\\\\\\\\\^^^^^

procesul 
care are

oarecare,

piramidei. Acest ANTRENOR de 
centru constituie din păcate ve
riga cea mai slabă în 
formării jucătorilor de 
nevoie fotbalul nostru.

Cînd, la o școală 
dintr-o clasă, doar 4—5 elevi 
sînt slabi la fizică, înseamnă că 
vinovați sînt acești elevi. Dar 
cînd o întreagă clasă nu cu
noaște principiul lui Arhime.de, 
de vină nu mai sînt elevii. De 
vină e profesorul. Cînd 150 din 
cei peste 200 de jucători din 
Divizia A se prezintă pe sta
dion cu un bagaj de cunoștințe 
fotbalistice extrem de sărac nu 
sînt ei principalii vinovați. 
Aminteam la începutul acestor 
rînduri că există un grup de 
antrenori care au făcut și con
tinuă să facă mari eforturi în 
vederea depistării și instruirii 
unor jucători cu reale posibili
tăți. N. Gorgorin, I. Kluge, I. 
Costea, N. Opriș s-au pensio
nat. Au mai rămas L. Ianov- 
schi, I. Mihăilescu, D. Pătrașcu,
I. Stoișor, Gh. Scăeșteanu, L.

STOFA BUNAAȚI DA 0
PE MÎNA UNUI CROITOR NEPRICEPUT?

antrenorilor rămași disponibili 
după încadrarea echipelor di
vizionare. Aici încep dificul
tățile. Și nu e vorba, din pă
cate, de dificultăți minore, ci, 
am spune, capitale. Pentru 
că : o Anul acesta, cu prile
jul unei consfătuiri organizate 
la Deva, la care au participat 
97 de antrenori încadrați la 
centrele de copii și juniori, 
făcîndu-se o testare a cunoș
tințelor teoretice ale acestora, 
61 au răspuns eronat sau 
confuz la cele cîteva între
bări ELEMENTARE formula
te într-un chestionar.
• Aproape jumătate din 

antrenorii de juniori prezenți 
la consfătuire (42 !) au dove
dit că nu cunosc nici măcar 
cele 5 caracteristici esențiale 
ale jocului modern, stabilite 

ment foarte subțire : „Pentru că 
n-avem echipă în A".

Considerăm că a sosit timpul 
ca federația să analizeze te
meinic cele TREISPREZECE 
ZERO-uri pentru care continuă 
să avanseze importante sume de 
bani.

au constituit 
aceste centre, 
venit, au stat 
apoi au plecat 
mai calde. Și

contabil, 
controlor 

de mișca- 
desenator, 
învățător,

c. 
M. 
O.
I.

Lazăr. 
Hajdu,

pasa în adîncime
Lazăr, I. Biikossy, M. Bîrsan, 
Petre Mihai, AI. Dan și încă 
vreo cîțiva. Ei 
permanența în 
Mulți alții au 
cîte un an-doi, 
spre... culcușuri 
pentru că nu vrem să facem 
afirmații gratuite, iată care este 
situația la zi a antrenorilor în 
aceste centre.

Sînt in total 125. Dintre ei, 
numai 11 au categoria I de cla
sificare ! Cei mai mulți, 58, 
au categoriile a IlI-a și a IV-a. 
Găsim printre acești antrenori 
oameni care au la bază profe
sii dintre cele mai diferite : 8 
sînt tehnicieni, unul 
doi instalatori, unul 
C.T.C., doi impiegați 
re, unul sudor, altul 
doi economiști, unul 
altul lăcătuș etc. etc. Din cei 
125, 17 au fost angajați — ei 
bine, cînd credeți ? — în 1977, 
iar 61 nu au mai mult de 3—4 
ani de activitate în aceste cen
tre ! Nu-i deloc de mirare că, 
în urma unui recent sondaj pri
vind bagajul lor de cunoștințe, 
marea majoritate a acestor an
trenori s-au prezentat sub orice 
critică, nereușind să răspundă 
la întrebări elementare legate 
de activitatea lor zilnică : 
Constantinescu, A. 
Kiss, C. Tulea, C.
Ulman. AI. Lință. V. Coteț, 
Alecu etc.

Problema esențială este cîți 
dintre antrenori corespund pro
filului specialistului de 
are absolută nevoie 
ce pepinieră a fotbalului, 
profil așa cum ni l-a conturat 
unul dintre veteranii listei de 
125, craioveanul Gheorghe Scă
eșteanu ? „1. Să fi jucat fotbal 
în Divizia A. 2. Să aibă o mare 
pasiune pentru profesie. 3. Să iu
bească copiii. 4. Să aibă răbda
re. 5. Să dispună de un vast 
bagaj de cunoștințe teoretice. 6. 
Să cunoască unele probleme de 
fiziologie. Și incă multe altele”.

Sigur că numai cu antrenori 
care corespund acestor... para
metri se poate efectua in centre 
o SELECȚIE RIGUROASA ȘI 
O INSTRUIRE CONFORM CE
RINȚELOR FOTBALULUI MO
DERN. Iată de ce considerăm 
că — indiferent de baza mate
rială, făcînd abstracție și de ne
păsarea unor cluburi față de 
copii și juniori, pe care-i pri
vesc ca pe o cenușăreasă — 
atîta timp cit nu va fi rezol
vată PROBLEMA-ANTRENOR 
cele 46 de centre vor continua 
să aducă pe prima scenă a fot
balului jucători care nu vor pu
tea face față fotbalului modern 

confruntărilor internaționale.
Laurențiu DUMITRESCU

care 
ori-

Și

tehnicienii F.R.F. șl pre-

înfig 
leneși

certe 
și ju-

de _____
date la cursuri sau discutate 
în presa de specialitate.
• Recent, 18 antrenori de 

la centrele de juniori au fost 
sancționați de federație pen
tru indisciplină în muncă sau 
neîndeplinirea obligațiilor care 
le reveneau.

Și atunci, nu e păcat de 
stofa bună, în care-și 
foarfecă niște croitori 
sau nepricepuți ? !

Cu toate rezultatele 
ale unor centre de copii , , 
niori, problema acestor uni
tăți de bază ale fotbalului 
nostru (ca și a întregului sis
tem organizatoric al creșterii 
cadrelor de jucători) rămîne 
— după părerea noastră — 
deschisă, nu și-a găsit încă 
soluțiile.

Ce-i poate, oare, învăța pe 
juniorii săi acel antrenor care 
nu cunoaște caracteristicile de 
bază ale jocului, modern ?

, Radu URZICEANU

înaintea etapei a 9-a

BULETINUL DE -ȘTIRI"-
AL CELOR 18 DIVIZIONARE Ă

• JIUL. Nu va juca Sălăjan, 
suspendat o etapă. POLI
TEHNICA IAȘI a jucat, 
miercurea trecută, cu divizio
nara B. S. C. Botoșani (1—1. 
în deplasare), iar duminică cu 
juniorii. Reintră Simionaș • 
F.C.M. REȘIȚA a sosit luni sea
ra din R. D. Germană, unde a 
susținut două partide cu for
mația Union din Berlin (4—1 si 
0—6). Antrenorul Cicerone Ma- 
nolache nu are dificultăți de 
alcătuire a formației ; C. S. 
TÎRGOVIȘTE a plecat spre Re
șița cu gîndul de a realiza aco
lo o bună prestație. Tot efecti
vul este apt de joc • POLITEH
NICA TIMIȘOARA. Se anunță o 
serie de absențe motivate : por
tarului Catona, mai de mult 
accidentat, i s-a adăugat acum 
Bathori (va apăra Caraivan), 
Barna a făcut „norma" de 3 
cartonașe și va sta în tribună, 
iar Nadu iși satisface stagiul 
militar ; U.T.A. a sosit direct la 
Timișoara, din Italia, unde, du
minică, a jucat cu Fiorenti
na (0—2). • F. C. CORVI
NUL a susținut două „amica- 

- luri" (joia trecută cu Dacia, la 
Orăștie, 3—1 ; duminică, acasă 
cu Jiul, 2—1). N-au fost folo
siți Miculescu și Angelescu, ne- 
refăcuți după accidentările su
ferite, și Radu Nunweillcr. în
voit pentru susținerea unor e- 
xamene de anul II, la I.E.F.S.; 
PETROLUL a plecat ieri dimi
neață spre Deva. Echipa s-a re
zumat doar la antrenamentele 
obișnuite, Toporan și Simaciu 
urmînd programe speciale pen
tru completa lor recuperare du
pă „șocurile" din meciul cu Jiul 
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 
s-a pregătit foarte serios pentru 
unul din meciurile de mare a- 
tracție ale etapei. Luni s-a fă
cut analiza jocului disputat du
minică cu Botev Vrața (3—2), 
după care au urmat antrena
mentele de rigoare. Nu se a- 
nunță indisponibilități, Crișan 
fiind și el pe cale de a fi re
făcut. Azi, în tribună, se va afla 
și K. Blinkov — antrenorul e- 
chipei Dinamo Moscova, venit 
să-și studieze adversarul din 
Cupa cupelor; F.C. ARGEȘ. An
trenamentele echipei s-au des
fășurat intens și fără... publici
tate. Dobrin a avut o scurtă 
scutire medicală din cauza unei 
răceli • La A.S.A. TG. MUREȘ 
antrenorul Tiberiu Bone a in
sistat la pregătiri pe finalizare 
și pe precizia în șutul la poar
tă. Nu se anunță modificări în 
formație ; F. C. OLIMPIA. Va 
lipsi în continuare Marcu. La 
antrenamente s-a pus accent 
pe sporirea dinamicii echipei în 
teren, ca și pe corectarea unor 
imperfecțiuni în faza de apăra
re • F.C. CONSTANȚA. Pe li
toral, „cerul s-a mai înseninat" 
puțin prin recuperarea lui Nis- 
tor și Livciuc. Dar antrenorul 
Gheorghe Ola ne comunică in
disponibilitatea căpitanului de 
echipă, Antonescu, care acum o 
săptămină a făcut o întindere. 
În aceste condiții, va fi folosit 
Codin. Organizatorii anticipea
ză tribune arhipline ; DINĂMO
— antrenamente și un amical 
cu Sportul studențesc, sîmbătă 
dimineața (golul a fost marcat 
de Augustin), de la care au lip
sit Dobrău — accidentat în par
tida retur cu Atletico Madrid
— și selecționații în lotul A 
(prezenți la pregătirile meciului 
cu Polonia B). Azi va intra pe 
teren» formația care a' cîștigat 
meciul cu C. S. Tîrgoviște • 
SPORTUL STUDENȚESC. Toa
tă perioada de întrerupere _ a 
campionatului s-a lucrat cu gîn
dul la obținerea unei revanșe. 
„Rică o să apere ca in zilele 
lui cele mai bune", ne declară 
masivul p5rtar al „alb-negrilor”. 
Grigore are în continuare mina 
în ghips, Ciugarin, M. Sandu 
și Șerbănică așteaptă avizul me
dicului Fi. Brătilă; STEAUA a 
urmat și ea programul obișnuit 
de pregătire, de luni făcîndu-se 
joncțiunea cu jucătorii veniți de 
la lot. Iordăncscu și Dumitru 
nu sînt încă refăcuți. • F. C. 
BIHOR. Nu sînt probleme de 
lot. Antrenorul Virgil Blujdea 
a acordat o atenție specială îm
bunătățirii eficacității liniei de 
atac ; SPORT CLUB BACĂU a 
plecat la Oradea fără Soșu (ac
cidentare mai veche), Cărpuci 
și Pană, deveniți și ei indispo
nibili.

*

• F.R.F. a stabilit ca e- 
tapa a 10-a a Diviziei A, 
care urma să se dispute du
minică 16 octombrie, să aibă 
loc la data de 30 octombrie. 
Etapa a 11-a a fost repro- 
gramată pentru miercuri 2 
noiembrie.

Arhime.de


ȘLDINȚA COMITETULUI PONTIC 
EXTCUTIV AL C.C. Al P.C.R.

(Urmare din pag. 1)

Central, Conferinței Naționale 
și apoi, sub formă de Directive, 
Congresului al XII-lea al parti
dului.

Comitetul Politic Executiv a 
luat in discuție programul de 
trecere treptată la reducerea 
duratei săptăminii de lucru la 
44 de ore și măsurile ce se 
impun în acest scop. Introdu
cerea și generalizarea reducerii 
duratei săptăminii de lucru se 
va inscrie ca o etapă importan
tă in înfăptuirea botăririlor 
Congresului al XI-lea al parti
dului de ridicare a nivelului de 
trai al populației. Incepînd din 
19'8 se va trece la prima eta
pă de aplicare a săptăminii de 
lucru reduse, care va cuprinde 
ramurile și sectoarele unde lu
crează un număr însemnat de 
femei, precum și cele cu con
diții grele de muncă, urmind 
ca, în 1979, 1 155 000 persoane 
să beneficieze de un program 
de lucru de 44 de ore, iar in 
ani, următori oamenii muncii 
din celelalte sectoare economi
ce și social-culturale.

în toate sectoarele, trecerea 
Ia reducerea săptăminii de lu
cru va fi precedată de experi
mentări >n unități reprezenta
tive.

In vederea pregătirii trecerii 
Ia reducerea programului de 
lucru, Comitetul Politic Execu
tiv a pus în fața organelor de 
partid și de stat, a colective
lor de oameni ai muncii sar
cina de a acționa mai intens 
pentru valorificarea maximă a 
rezervelor de creștere a produc
tivității muncii, pentru utiliza
rea tot mai eficientă a între
gului potențial tehnic, material 
și uman de care dispun unită
țile economico-sociale, pentru 
realizarea exemplară a preve
derilor cincinalului.

Comitetul Politic Executiv a 
stabilit ca măsurile de reduce
re a săptăminii de lucru să se 
desfășoare sub directa condu
cere a organelor și organizați
ilor de partid, chemate să des
fășoare in acest scop o inten
să activitate politică și organi
zatorică.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit ca programul de redu
cere a săptăminii de lucru să 
fie supus dezbaterii și aprobă
rii Conferinței Naționale a parti
dului.

în cadrul lucrărilor, Comite
tul Politic Executiv a analizat 
raportul cu privire la stadiul 
realizării Programului național 
de perspectivă pentru amena
jarea bazinelor hidrografice din 
Republica Socialistă România. 
Comitetul Politic Executiv a 
apreciat realizările obținute in 
prima etapă a programului. în 
valorificarea potențialului hi
droenergetic al cursurilor de a- 
pă, apărarea de inundație a lo
calităților, a obiectivelor eco
nomice și a terenurilor, folo
sirea rațională a apei necesare 
industriei, extinderea lucrărilor 
de hidroameliorații și irigare, 
asigurarea necesităților impuse 
de creșterea demografică și 
dezvoltarea economică a țării.

Totodată, Comitetul Politic E- 
xecutiv a indicat să se ia mă-

SPORTUL STUDENȚESC - 
LOKOMOTIV MOSCOVĂ 6-7 

LA RUGBY
în ultimul meci din cadrul 

turneului întreprins in țara 
noastră, echipa de rugby Loko
motiv Moscova — formație care 
activează în prima Ligă a cam
pionatului U.R.S.S — a jucat 
în compania divizionarei A 
Sportul studențesc de care a 
dispus cu scorul de 7—6. înce
putul a aparținut gazdelor, care 
s-au apropiat în repetate rîn- 
duri de buturile adverse, fără 
a putea finaliza. în continuare, 
după o scurtă perioadă de do
minare, în min. 18 rugbyștii 
moscoviți au deschis scorul 
printr-o încercare realizată de 
Karacevțev. în replică, studenții 
au inițiat o suită de atacuri, 
reușind să înscrie și ei o în
cercare prin Cojocaru (a tran- 
sformat-o Hariton). Cu cinci 
minute înainte de fluierul final, 
același Karacevțev a transfor
mat o lovitură de pedeapsă sta
bilind și rezultatul partidei. A 
condus E. Petrovici (U.R.S.S.). 

suri l'erme pentru lichidarea 
răminerilor in urmă în înfăp
tuirea unor lucrări și a sta
bilit ca organele centrale și lo
cale, care au sarcini in cadrul 
Programului național de per
spectivă pentru amenajarea ba
zinelor hidrografice, să acțio
neze pentru asigurarea din timp 
a documentațiilor tehnice, pre
gătirea și calificarea forței de 
muncă, dotarea șantierelor cu 
toate utilajele necesare, creș
terea gradului de industrializare 
a lucrărilor, mai buna organi
zare a activității de construcții- 
montaj, ieftinirea investițiilor 
și întreținerea corespunzătoare 
a lucrărilor efectuate. In ace
lași timp s-a hotărit ca, para
lel cu lucrările de investiții re
alizate de stat, organele jude
țene, municipale, orășenești și 
comunale să mobilizeze cetățe
nii la lucrări destinate in spe
cial apărării de inundații a cen
trelor populate și a terenurilor 
agricole.

In timpul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut o 
serie de măsuri în vederea fo
losirii autovehiculelor din eco
nomie, in condiții de eficiență 
sporită, la întreaga capacitate, 
în cadrul unui transport opti
mizat, precum și pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în a- 
cest sector de activitate. Mă
surile adoptate vor sta la ba
za unui decret al Consiliului 
de Stat cu privire la organiza
rea și efectuarea transporturi
lor cu autovehicule.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat programul cu privire 
la aprovizionarea de iarnă a 
populației în 1977 și 1978. A- 
preciind realizările obținute în 
aprovizionarea populației în ul
timul trimestru al anului trecut 
și în primul semestru al acestui 
an cu produse alimentare de 
bază și bunuri industriale de 
consum, potrivit programului e- 
laborat sub directa îndrumare 
a tovarășului Nicolac Ceaușescu, 
Comitetul Politic Executiv a 
stabilit, totodată, măsuri care 
să ducă la asigurarea în con
tinuare, in condițiuni și mai 
bune, a satisfacerii cerințelor 
de consum ale populației, care 
cresc și se diversifică ca urma
re a sporirii substanțiale a ve
niturilor, a majorării retribu
ției peste prevederile cincina
lului. S-a indicat, de asemenea, 
să se acționeze, in continuare, 
pentru perfecționarea organi
zării și funcționării rețelei co
merciale și de alimentație pu
blică, pentru aprovizionarea rit
mică a acesteia.

Programul privind aprovizio
narea populației in lunile ur
mătoare, precum și in primul 
semestru al anului viitor, va fi 
supus spre aprobare Plenarei 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a 
hotărit convocarea, la 26 oc
tombrie a.c., a Plenarei Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român.

In încheierea ședinței, Co
mitetul Politic Executiv a dis
cutat și soluționat probleme pri
vind activitatea curentă de 
partid și de stat, adoptind mă
suri corespunzătoare.

Micromodelism - „INDOOR. '77“

EUGEN HOLTIER Șl ROMÂNIA I 
CAMPIONI INTERNAȚIONALI

„Palatul de cristal*' — cum 
mai este denumită uriașa „sală“ 
subterană a fostei saline de la 
Slănic Prahova — a găzduit în
trecerile Campionatului inter
național al României la micro- 
modelism. La start au fost pre
zenți sportivi din cinci țări 
(Cehoslovacia, Polonia, R. D. 
Germană, Ungaria și România 
— cu două echipe). printre 
care campioni naționali și mon
diali ca Jiri Kalina (Cehoslova
cia), Karol Ribeski (Polo
nia), Ree Andras (Ungaria). 
Deci, firesc ca disputele 
să fie încă de la prima lansare 
deosebit de strînse. Micile apa
rate de zburat, nu mai. grele 
de... un gram, urcau pînă sub 
plafonul aflat la 80 m înălțime. 
Regulamentul cerea efectuarea 
a 6 lansări, dintre care cele 
mai bune 2 intrau în calcul.

Sportivii noștri au evoluat la

Sferturi de finală în campionatul național de box

CAMPIONUL VA SILE DID EA ÎNVINS!
• Favoriți care își confirmă valoarea: T. Dinu, C. Chiracu, I. Gyorffi, V. Vrînceanu 

• In perspectivă, semifinalele: C. Cuțov - Hajnal și Cipere — Bâiatu
Pe ringul de la Palatul sporturilor și culturii a continuat ieri 

maratonul pugilistic prilejuit de turneul final al campionatelor 
naționale de box. In ciuda orei cel puțin incomode la care a 
început prima gală, pasionații spectacolelor pugilistice, destul 
de numeroși, au fost prezenți de la primul sunet de gong. Efor
tul lor de a fi punctuali a fost răsplătit din plin de partide 
interesante și surprize. Astăzi vor avea loc tot două reuniuni, 
in cadrul sferturilor de finală.

Experimentatul Remus Cozma 
(Dinamo București) a primit o 
replică neașteptat de dîrză din 
partea tînărului Ion Traian 
(Steaua). Directele de stingă ale 
Iui Traian l-au incomodat vă
dit pe Cozma mai ales în pri
mele trei minute de luptă. Apoi 
experiența și-a spus cuvîntul și 
Remus Cozma obține o victorie 
clară la puncte. Fără a evolua 
la înălțimea speranțelor pe ca
re antrenorul Adrian Teodores- 
cu (Farul) și le-a pus în el, 
Săli Adem s-a calificat în turul 
următor, întrecîndu-1 pe Ion 
Bălan (Flacăra Moreni). Repro
babilă a fost comportarea celei 
de a doua „semimuște” a clu
bului constănțean, Rușit Turan. 
Descalificat pe drept, în urma 
unei lovituri intenționate cu 
capul, Rușit a avut o atitudine 
huliganică față de arbitrul Elie 
Popovici, pe care noi îl felici
tăm pentru promptitudinea de
ciziei sale.

Cu mare interes au așteptat 
spectatorii, evoluția medaliatului 
cu argint la campionatele euro-

Vasile Didea (dreapta), acum... ex-campion, dominat copios de că
tre un boxer mai puțin cunoscut — Gheorghe Muraru.

Foto : Vasile BAGEAC

-------------------------- REZULTATE TEHNICE----------------------------
GALA I. Semimuscă : Cozma 

(Dinamo) b.p. Traian (Steaua), 
Săli (Farul) b.p. Bălan (Flacăra 
Moreni), Ștefănescu (Dinamo) 
b.p. Uliniuc (Nicolina Iași), 
Constantin (Metalul Tîrgovlște) 
b. dese. 3 Rușit (Farul), Ghinea 
(Steaua) b. neprez. Voicilă 
(Steaua) ; cocoș : Dinu (Dinamo) 
b ab. 1 Zoltan (A.S.A. Cluj-Na- 
poca) ; mijlocie mică : Muraru 
(Steagul roșu Brașov) b.p. Didea 
(Dinamo), Miron (C.S.M. Cluj- 
Napoca) b.p. Mocanu (Metalul 
Bocșa), Tirbol (Farul) b.p. Ouatu 
(C.S.M. Borzești), Chloveanu (Li
toral Mangalia) b.p. Petropavlov- 
schi (Rapid) ; mijlocie : Mircea 
(Steaua) b.p. Doreu (A.S.A. Ba
cău) Chiracu (B.C. Galați) b.p. 
Vișan (Metalul București).

GALA a Il-a. Muscă : Burdi- 
hol (Metalul Buc.) b.p. Ileana 
(Steagul roșu Brașov), Govlci 
(Steaua) b.p. Nicolae (Dacia),

înălțimea așteptărilor. Nici 
după startul 5, însă, nu se în
registrase o detașare netă, lupta 
pentru titlu dueîndu-se în prin
cipal între Kalina și Eugen 
Holtier. Holtier ajunsese în di
ficultate cu „motoarele" (din 
cauciuc), dar colegul său.Aurel 
Moraru i-a venit în ajutor cu 
un motor de . rezervă și spor
tivul nostru a realizat cel mai 
frumos zbor al competiției : 
35:57.0 durată. Clasamentul in
dividual (primii 5) : 1. Eugen 
HOLTIER —■ campion interna
țional „INDOOR ’77“ — 70:14,0 ;
2. Jiri Kalina — 68:00,0 3. Răe 
Andras — 66:51,0 ; 4. Aurel
Popa — 65:54,0 ; 5. Karol Ri
beski 65:31.0. Pe echipe, pri
mele locuri au fost ocițiate de: 
ROMÂNIA I, România II, Un
garia.

Viorel TONCEANU 

pene de la Halle, „cocoșul" 
Teodor Dinu și a campionului 
Vasile Didea, amîndoi elevi ai 
antrenorului Constantin Dumi
trescu, de la Dinamo București. 
Dacă Teodor Dinu și-a onorat 
cartea de vizită, obținînd o vic
torie rapidă, prin abandon în pri
mul rund, în fața lui Aurel Zol
tan (A.S.A, Cluj-Napoca), în 
schimb, Vasile Didea a ieșit din 
cursă, cedînd în favoarea mai 
puțin cunoscutului Gheorghe 
Muraru (Steagul roșu Brașov). 
Didea a fost surprins în per
manență de directele și croșe- 
ele lui Muraru, reacționînd lent 
și foarte rar, mulțumindu-se să 
piardă timpul cu simularea lo
viturilor. în ciuda indicațiilor 
primite din colț, Didea a con
tinuat să rămînă inactiv, su- 
portînd corecția brașoveanului, 
în aceste condiții, Muraru a pri
mit verdictul cu 5—0 ! Iată, 
deci, prima mare surpriză a tur
neului : campionul „mijlociilor 
mici", Vasile Didea, eliminat 
încă din faza meciurilor preli
minare !

Băiatu (Voința Buc.) b.p. Seitan 
(Dinamo), Cipere (Steaua) b. ne
prez. Rădulescu (Prahova Plo
iești) ; ușoară : C. Cuțov (Dina
mo) b.p. Costin (Farul), Hajnal 
(Steaua) b.k.o. 2 Moraru (Oțelul 
Cîmpina), Simion (Dinamo) b.p. 
Bacrlș (Steaua), Budușan (Me
talul Buc.) b.p. Pîrneci (Meta
lul Tîrgoviște) ; semigrea : Gyor- 
ffi (Dinamo) b. ab. 1 Sîrbu 
(C.S.M. Reșița), Croitoru (Stea
ua) b.p. Luxemburger (C.S.M. 
Reșița), Donici (Steaua) b. ab. 1 
Lacatoș (Litoral Mangalia). Vrîn
ceanu (Dinamo) b.p. Văleanu 
(Steaua).

DOI GIMNAȘTI PE PRIMUL
MOSCOVA, 11 (Agerpres). — 

La Minsk s-au încheiat între
cerile „Cupei U.R.S.S.“ la gim
nastică. Pentru prima oară în 
istoria competiției. în concursul 
masculin au terminat învingă
tori doi sportivi : Vladimir 
Markelov și Aleksandr Tkacev, 
clasați pe primul loc, la egali
tate, cu cîte 111.15 puncte. Lo
cul trei a fost ocupat de Alek-

TELEX®TELEX
AUTO o „Cursa de 1000 km“ 

de la Bathurst (Australia) a fost 
cîștigată de pilotul belgian Jackie 
Ickx (,,Ford“), cu timpul de 
6h 59:07,0 — medie orară de 146 
km.

CICLISM A Pentru a treia oară 
consecutiv rutierul olandez Joop 
Zoetemelk a terminat învingător 
în cursa contracronomet.ru indi
vidual care se desfășoară în 
fiecare an la Lausanne. Joop 
Zoetemelk a parcurs distanta de 
5150 m în 12:06,33.

HANDBAL A în meci-tur al 
C.C.E. (masculin), echipa portu
gheză Belenenses a învins pe te
ren propriu cu 24—16 (11—4) for
mația . franceză Racing Stras
bourg.

ȘAH > Tînăra maestră sovie
tică Maia Ciburdanidze s-a cali
ficat în finala turneului can
didatelor la titlul mondial. în 
meciul semifinală de la Tallin, 
Mala Ciburdanidze a învins-o cu

^\\\\\\\\^ KWWWVWW'^
f DIN PROGRAMUL DE AZI |

ORA 15 : Buzducoanu
g (Steaua) - Oțelea (Dacia), g 
g Tudor (Petrolul) - Memet (Fa- g 
g rul), Leoveanu (Steaua) — g 
g Mantu (Steaua), Ștefanovîci g 
g (Electroputere) - Vlad (Mus- g 

celui), Simion (Steaua) — 
0 Hoduț (Rapid). g
g ORA 19 : Dumînîcâ (B. C. g 
g Galați) — Donciu (Ceahldui), g 
g Nâstac (Steaua) — Ba cică g 
g (A.S.A. Tg. Murei), Râducu g 
g (B.C Brâila) — Crișan g 
g (Steaua), Simon (Dinamo) — g 
g Ungureanu (Muscelul). g
^.AWWWWW KA\\\\\\\\\^

în gala de seară, a urcat în 
ring mai întîi lotul pretenden- 
ților la titlul categoriei muscă.' 
Cea mai frumoasă partidă 
ne-au oferit-o Nicolae Șeitan 
(Dinamo) și Ștefan Băiatu (Vo
ința București). Băiatu a con
trolat lupta și nu i-a fost prea 
greu, deoarece Șeitan a atacat 
dezordonat, lovind la întîm- 
plare, cel mai mult în blocaj; 
în perspectivă, o semifinală de
osebit de interesantă : Băiatu 
— Cipere.

Primit cu aplauze, Calistrat 
Cuțov (Dinamo) ne-a demon
strat că e hotărit să-și apere 
centura pe care o deține de 
mai mulți ani. El a avut un 
adversar tînăr, tenace, talen
tat, cu frumoase perspective: 
Nicolae Costin (Farul). Expe
riența și forma bună etalate de 
Cuțov și-au spus cuvîntul, cam
pionul obținînd o categorică 
victorie la puncte. Dintre ,’,u- 
șori", exceptîndu-1 pe Cuțov, 
l-am remarcat pe Carol Haj
nal (Steaua). După o repriză 

cu răsturnări spectaculoase de 
situații, Hajnal a cîștigat prin 
k.o. în rîndul 2 în fața lui Du
mitru Moraru (Oțelul Cîmpina),1 
dar nu înainte de a fi fost și 
el numărat. Iată, deci, încă o 
semifinală de maxim interes ; 
C. Hajnal — C. Cuțov.

Petre HENȚ

SELECȚIONATA DE FOTBAL 
A P I». CHINEZE l$l CONTINUA 

TURNEUL IN S. U. A.
NEW YORK, 11 (Agerprcs). 

— în continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în S.U.A., e- 
chipa R. P. Chineze a susținut 
la Atlanta (Georgia) un meci 
amical în compania selecționa
tei țării gazdă. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 1—0 (0—0) 
în favoarea fotbaliștilor ame
ricani. Golul a fost înscris de 
Pereira, în minutul 83. în pri
mele două jocuri disputate, fot
baliștii din R. P. Chineză au 
terminat la egalitate (1—1) cu 
reprezentativa S.U.A. și cu for
mația Cosmos din New York;

LOC ÎN „CUPA U. R. S. S?
sandr Ditiatin — 110,70 puncte.

în întrecerea feminină victo
ria a revenit Nataliei Șapoșni- 
kova, care a totalizat 79,575 
puncte, fiind urmată de vice- 
campioana europeană Elena 
Muhina — 77,275 puncte. Re
velația concursului a fost eleva 
Elena Polevaia, în vîrstă de 13 
ani, situată pe locul trei, cu 77 
puncte.

6 72—SVa pe compatrioata sa Elena 
Ahmîlovskaia. Ultimă partidă s-a 
încheiat remiză. în cea de a 
doua semifinală dintre Elena 
Fatalibekova și Alia Kușnir, după 
disputarea a 7 partide scorul se 
menține egal : 3’/2—3V2. a Dună 
consumarea a 12 runde, în tur
neul de la Virovitica conduce 
Lengyel cu 8V2 p, urmat de F. 
Portisch și Slean — 7l/2 P și 
Damianovici — 7 p.

TENIS A Tn cadrul campiona
telor U.R.S.S. au fost înregis
trate mari surprize. Astfel, în 
sferturi de finală, Vladimir Ko
rotkov l-a întrecut cu 6—2. 6—4 
pe Aleksandr Metreveli. Finala 
feminină se va disputa între 
Natalia Borodina și Elena Gra- 
naturova, care în semifinale au 
reușit să le elimine pe principa
lele favorite. Natalia Borodina 
pe Olga Morozova cu 2—6, 6—3, 
7—6. iar Elena Granaturova pe 
Marina KroșLna cu 6—3, 6—7,
6—2
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