
PLENARA CONSILIULUI
NATIONAL AL FRONTULUI

UNITĂȚII SOCIALISTE
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, 
miercuri, 12 octombrie a.c., au 
avut loc lucrările plenarei Con
siliului Național al F.U.S.

La ordinea de zi a plenarei 
au fost înscrise :

— Raportul cu privire la des
fășurarea activității politico-or- 
ganizatorice privind pregătirea 
alegerilor generale de deputați 
în consiliile populare municipa
le, ale sectoarelor municipiului 
București, orășenești și comu
nale ;

— Proiectul Apelului Frontu
lui Unității Socialiste ;
\ — Unele modificări în com

ponența Consiliului Național al 
F.U.S. și Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste.

Cei care au luat cuvîntul în 
cadrul dezbaterilor au relevat 
că alegerile de la 20 noiembrie 
reprezintă un eveniment politic 
de seamă, ele constituind o 
nouă și semnificativă expresie a 
profundului democratism revo
luționar ce caracterizează viața 
întregii noastre societăți, a par
ticipării active și nemijlocite a 
tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, la 
conducerea activității economi
co-sociale, a treburilor, obștești, 
Ia dezbaterea și soluționarea 
problemelor, la stabilirea și rea- 

"lizarea tuturor hotărîrilor ce 
privesc mersul înainte al patri
ei noastre socialiste.

Vorbitorii au asigurat ple
nara, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, personal, că orga
nizațiile pe care le reprezintă 
vor face totul pentru ca apro
piatele alegeri de deputati să 
conducă la întărirea consiliilor 
populare, la creșterea capacită
ții lor de a mobiliza mai intens 
energiile creatoare și inițiativa

LUPTĂTORII ROMANI AU PLECAT, IERI, 
LA CAMPIONATELE MONDIALE DIN SUEDIA
La Goteborg (Suedia) încep 

miine Campionatele mondiale 
de lupte greco-romane. La a- 
ceastă importantă competiție, 
țara noastră va fi reprezentată 
de 10 luptători, printre care

Etapa a 9-a a Diviziei A de fotbal

IN NOU LIDER IN CLASAMENT: A.S A. TO. MIRES
® Dinamo, performera etapei : 4 goluri la Constanța @ Primele șase echipe eșa
lonate pe un singur punct I @ U.T.A. — „remiză" nesperată la Timișoara 9 Dudu 

Georgescu (două goluri) pare tentat de a treia „Gheată de aur"

REZULTATE TEHNICE
Jiul — Politehnica lași 2-1 (0-1)
F.C.M. Reșița — C.S. Tirgoviște 3-0 (1-0)
Politehnica Timișoara - U.T.A. 1-1 (0-1)
F.C. Corvinul - F.C. Petrolul 1-0 (0-0)
Univ. Craiova - F.C. Argeș 1-0 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Olimpia 4-2 (2-1)
F.C. Constanța — Dinamo 2-4 (2-2)
F.C. Bihor — S.C. Bacău 4-1 (1-1)
Sportul studențesc — Steaua 2-1 (1-D

ETAPA VIITOARE (30 octombrie)
Sportul studențesc — F.C. Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Timișoara
F.C. Argeș - F.C.M. Reșița
U.T.A. — Jiul
F.C. Olimpia - F.C. Constanța
Dinamo — F.C. Petrolul
C.S. Tirgoviște — F.C. Bihor
Politehnica lași — Steaua
S.C. Bacău - Univ. Craiova

CLASAMENTUL

MECIURILE ETAPEI A 9-a A DIVIZIEI A

1. A.S.A. TG. MUREȘ 9 5 2 2 21-11 12
2. Sportul studențesc 9 6 0 3 12- 9 12
3. Politehnica Tim. 9 5 2 2 13-11 12
4. Steaua 9 4 3 2 16- 8 11
5. Univ. Craiova 9 4 3 2 10- 6 11
6. F.C. Argeș 9 4 3 2 17-13 11
7. Dinamo 9 4 2 3 15-11 10
8. Jiul 9 4 1 4 12-12 9
9. F.C. Olimpia 9 4 1 4 12-13 9

10. F.C. Constanța 9 4 0 5 15-14 8
11. F.C. Petrolul 9 3 2 4 12-11 8
12. U.T.A. 9 2 4 3 10-12 8
13. F.C. Corvinul 9 3 2 4 10-13 8
14. F.C. Bihor 9 4 0 5 12-17 8
15. S.C. Bacău 9 1 5 3 8-15 7
16. C.S. Tirgoviște 9 3 1 5 6-14 7
17. F.C.M. Reșița 9 2 2 5 8-15 6
18. Politehnica lași 9 1 3 5 6-10 5

CITIȚI IN PAGINILE 2--3 RELATĂRI DE LA

multilateral dezvol-

a adoptat

maselor în slujba dezvoltării 
economico-sociale a fiecărei lo
calități, a întregii țări, la spo
rirea avintului în muncă al tu
turor cetățenilor, la unirea și 
mai strinsă a întregului popor 
în jurul partidului, in măreața 
operă de edificare a societății 
socialiste 
tate.

Plenara 
corespunzătoare cu privire 
problemele “t
de zi.

Consiliul Național a aprobat, 
în unanimitate, Apelul Frontu
lui Unității Socialiste, document 
care se va da publicității.

Ținind seama da faptul că 
organizațiile participante 
Frontul Unității Socialiste și 
activitatea unor tovarăși s-au 
produs modificări ce trebuie să 
se reflecte în componenta Con
siliului Național al F.U.S., s-au 
adus unele schimbări în rîndul 
membrilor acestui organ. Tot
odată, plenara se hotărît unele 
modificări în componența Bi
roului Executiv al Consiliului 
Național al F.U.S.

In încheierea lucrărilor ple
narei a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Reafirmîndu-și cu căldură 
sentimentele de dragoste și sti
mă față de partid, față de 
secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
plenara Consiliului Național al 
F.U.S. a dat expresie voinței 
oamenilor muncii, români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități, bărbați și femei, vîrst- 
nici și tineri, a întregului popor, 
de a transpune în viată, în 
mod exemplar, obiectivele ac
tualului cincinal, de a înfăptui 
neabătut hotărîrile Congresului 
al XI-Iea al P.C.R., progra
mul de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre 
comunism.

hotăriri

aflate pe ordinea

in 
la 
în

Alexandru (cat. 48 
Gingă (cat. 52 kg), 
(cat. 62 kg), Ștefan 
68 kg) și Ion Draica 

români

Constantin
kg), Nicu 
Ion Păun 
Rusu (cat.
(cat. 82 kg). Sportivii 
au plecat ieri dimineață în Sue
dia.

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VA I

portu
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Turneul final al „Cupei La New Orleans (S. U. A.)

României" la hochei

STEAUA SI DINAMO 
LA EGALITATE 

In primul meci
Turneul final al „Cupei Româ

niei* la hochei a început aseară 
pe patinoarul artificial „23 Au
gust* din Capitală, . programînd 
în prima zi un derby totdeauna 
așteptat, meciul Steaua — Dina
mo. La capătul unei partide de 
slab nivel tehnic și presărată, 
din păcate, de unele neregulari- 
tăți, întâlnirea s-a terminat la e- 
galitate : 4—4 (2—3, 2—1, 0—0).

Meciul a început într-o notă de 
echilibru, ambele echipe tatonîn- 
du-se puțin. în min. 4, după un 
scurt moment de presiune al ju-

Valeriu CH1OSE

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatele naționale de box

AZI SE DISTRIBUIE PRIMELE MEDALII
• încă un campion eliminat: I. Memet 9 Reintrare aplaudată a lui Aiec Năstac

9 Multe meciuri încheiate înainte de limită
De astă-seară, incepînd cu ora ÎS,30, la Palatul sporturilor - din 

Capitală, se desfășoară prima din cele două reuniuni semifinale 
ale campionatului național de box (a doua • urmînd să se dispute 
miine, de la aceeași oră) In această fază înaintată a competiției, 
care asigură primele medalii, vor apare cei mai buni 4 pugiliști 
la fiecare din cele 11 categorii de greutate.

Cu multitudinea de favoriți 
(trei foști campioni naționali și 
un medaliat continental), ca
tegoria pană ne-a oferit, în 
prima gală de ieri, de la Pa
latul sporturilor, buchetul de 
patru meciuri strînse. dîrz dis
putate, pe care și le-ar dori 
orice spectator. Astfel, sfertu-

GOLGETERII
8 GOLURI : D. Georgescu (Di

namo) .
7 GOLURI : Buduru (F.C. Con

stanța), Pîslaru (A.S.A. Tg. 
Mureș).

6 GOLURI : Radu H (F.C. Ar
geș) — 1 din 11 m.

5 GOLURI : M. Sandu (Spor
tul studențesc), Fanici (A.S.A. 
Tg. Mureș), Lața (Politehnica Ti
mișoara) — 2 din 11 m.

Rădulescu egalează pentru 
Sportul studențesc sub privirile 
lui AgiU, Vigu și M. Răducanu 

Foto : Dragoș NEAGU
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20000 DE SPECTATORI APLAUDĂ
MĂIESTRIA GIMNASTELOR ROMANCE

Nadia Comâneci,
NEW ORLEANS, 12 (Agerpres). 

— După strălucita demonstra
ție oferită în celebra arenă de 
la Madison Square Garden din 
New York, reprezentativa fe
minină de gimnastică a Româ
niei, alcătuită din tripla cam
pioană olimpică Nadia Comă- 
neci, Emilia Eberle, Marilena 
Neacșu, Cristina Itu, Gabi 
Gheorghiu. Marilena Vlădărău 
și Ofelia Iosub și-a continuat 
turneul în S.U.A., evoluînd în 
orașul New Orleans (Louisiana). 
Peste 20 000 de spectatori au 
fost prezenți pentru a urmări 
măiestria gimnastelor românce 
care au întîlnit într-un meci 

rile de finală ale campionatului 
național de box au debutat cu 
dreptul. Trei dintre cîștigătorii 
de ieri (Buzduceanu, Lazăr și 
Tudor) au ajuns la victorie fie 
după eforturi deosebite, fie 
prin decizii la limită ale jude
cătorilor. Să menționăm că pă
răsește competiția, cu această 
ocazie, alt campion național de

Paul IOVAN

(Continuare în pag a 4-a)

Iuseim Memet (stingă) și Titi Tudor au luptat cu destulă reținere 
intr-un meci pe care nici judecătorii n-au știut să-l aprecieze...

Foto : Vasile BAGEAC

„SIMBIOZA LUI JUVENAL"
sau un serial pe care îl vrem fără sfirșit
Cartea și sportul. „La tSte et Ies jambes* — „Capul și picioarele* —, 

cum spun francezii, dînd acest titlu unui concurs T.V. foarte 
popular.

Da, cartea și sportul... Intr-o perioadă în care marea performanță 
cere eforturi tot mai mari, Intr-o perioadă in care, înainte de orice, 
OMUL SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE ESTE, TOT MAI 
MULT. O PERSONALITATE COMPLEXA, cu o contribuție hotărî- 
toare la edificarea vieții noi, principiul lui Juvenal „mens sana in 
corpore sano* (iată că și strămoșii noștri ridicau problema î) are o 
rezonanță tot mai vie, peste milenii.

Publicăm In acest număr o primă secvență din ceea ce socotim că 
trebuie să fie „simbioza lui Juvenal*. Vom continua cu alte și alte 
exemple, cu speranța că vom fi martorii unui serial fără sfirșit...

OLIMPIADELE 
TAMAREI DELIU

Tamara Deliu... Este numele 
unei eleve din municipiul Cra
iova. Un nume rostit cu multă 
prețuire în școala la care ea 
învață (Liceul .industrial „Elec- 
troputere"), dar și acolo unde, 
după orele de studiu, se per

Joi 13 octombrie 1977 j

birnă9,90 la
amical selecționata W&.A. In 
programul reuniunii au figurat 
întreceri la exerciții libere. Din 
nou,- Nadia Comăneci a impre
sionat miile de spectatori, obți- 
nînd nota 9,90 la bîrnă, evoluția 
sa smulgînd ropote de aplauze. 
Primul loc în clasamentul indi
vidual compus a revenit Nadiei 
Comăneci cu 38,90 puncte, ur
mată de coechipiera sa Emilia 
Eberle — 38,25 puncte și de 
americanca Wendy Turnbull cu 
38,05 puncte.

Turneul gimnastelor românce 
va continua în zilele următoare 
la Chicago și Hartford.

D. Burdihoi 
i Șt. Băiatu

c. Buzduceanu— 
T. Tudor —

AZI,
PRIMELE SEMIFINALE 

(Palatul sporturilor, de la 
ora 18,30)

MUSCA : 1
I. Gcvici și
D. Cipere 

PANĂ : “
M. Lazăr și 
Gh. Ciochină

UȘOARĂ : C. Cutov — 
Hajmal și Gh. Simion 
I. Budușan

MIJLOCIE MICA : Gh. 
Muraru — I. Mlron și Al. 
Tîrboi — N. Chioveanu

SEMIGREA : I. GySrlfi— 
V. Croitoru și G. Donlcl — 
V. Vrinceanu

c.

fecționează în disciplina spor
tivă îndrăgită — atletismul — 
la C.S.S. Olimpia.

Ca elevă, a fost, de cînd se 
știe, printre premiante, în școa
la generală, la „21", apoi la li
ceu. A absolvit clasa a X-a cu 
media 9,12, a fost printre pri-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)



DINAMO DEBUTEAZĂ
ODIHNA, DAR NU PENTRU IN C.C.E. LA BASCHET

TOATA LUMEA ATLETISMULUI!
Final de stagiune atletică 

1977. După încheierea întrece
rilor din „Cupa României", 
ultima competiție oficială din 
calendarul de concursuri ale 
acestui an, atleții fruntași au

luat vacanță. De fapt, prin vacanță nu se înțelege — mai bine 
zis, am vrea să nu se înțeleagă ! — un repaus complet, ci o 
perioadă absolut necesară pentru efectuarea de diferite trata
mente și cure balneare, pentru o refacere generală și reîncăr- 
carea „bateriilor" cu energia trebuincioasă reluării, cu forțe 
sporite, a activității de pregătire a anului ce vine. în tot acest 
timp, pregătirea nu trebuie uitată nici un moment (volumul și 
intensitatea sa fiind desigur mai mici), astfel ca Ia reluarea 
propriu-zisă a antrenamentelor nivelul general de dezvoltare a 
diferitelor calități fizice să nu fie prea mult diminuat. Rea
ducem în discuție această idee, care este o lege de bază a 
antrenamentului modern în sportul de performanță, pentru că 
nu în toate cazurile ea a devenit, intr-adevăr, o... lege ! încăl
carea acestui principiu are consecințe directe asupra activității 
ulterioare a atleților respectivi și explică, în mare măsură, fap
tul că rezultatele acestora, și din păcate nu sînt puțini, nu cresc 
în măsura dorită !

Dar această perioadă de odihnă activă recomandată atleților 
fruntași, destul de solicitați în timpul sezonului de concursuri, 
nu trebuie, în nici un caz, extinsă la toate eșaloanele, așa 
cum, de fapt, se întâmplă. în această perioadă de timp — mai 
ales că și vremea este favorabilă — trebuie să aibă loc o acti
vitate efervescentă, căci acum se pot realiza, în condiții bune, 
diferite acțiuni de selecție (mai ales în cadrul școlilor !) Tot a- 
cum pot fi organizate tot felul de competiții, îndeosebi de aler
gări pe teren variat, și acestea cu caracter selectiv. Cluburile 
sportive școlare, ca și celelalte cluburi sportive cu secții de 
atletism, au o nevoie continuă de tineri talentați pentru ac
tivitatea de performanță. Cînd să fie căutați cel mal bine 
aceștia dacă nu acum, la început de an școlar ? Din păcate, 
tocmai cei puși să facă aceste selecții, antrenorii și profesorii 
din cluburile sportive, nu realizează, Ia parametrii cei mai 
ridicați de exigență și într-un flux continuu, o asemenea acti
vitate extrem de importantă pentru viitor, mulțumindu-se, ca 
și altă dată, cu puțin, cu ce „pică". Și pentru că „pică" puțin, 
roadele muncii lor sînt departe de cerințele atletismului nostru. 
_____ ________ ____._____________I „Cupa României" — compe
tiție pe echipe ia care au participat reprezentativele tuturor 
județelor țării și ale unor cluburi fruntașe în atletism — a 
demonstrat și în acest an un nivel foarte scăzut. Faptele se 
înlănțuie și... rezultatele de ansamblu ale atletismului nostru 
sînt astfel, în continuare, modeste !

2$ roadele muncii lor sînt departe de 
«. Și aceasta de mai multă vreme !

§ titie ne echipe Ia care au pârtie 
1

Romeo VILARA

• Echipa masculină de baschet 
Dinamo București debutează în 
ediția 1977—1978 a C.C.E. prin me
ciul pe care-1 susține azi, la Lu
gano, în compania campioanei 
Elveției, formația S.P. Federale. 
Dinamoviștii au plecat la Luga
no marți, lotul lor avînd urmă
toarea componență : Novac, Po
pa, Chivulcscu, Ivascenco, Brabo- 
veanu, Caraion, Uglai, Georgescu, 
Fluturaș, Niculescu, David, Mi- 
huță. Antrenor : D. Niculescu. 
Returul va avea loc la 3 noiem
brie, la București. Din lotul par
tenerilor de astăzi ai bucurește- 
nilor fac parte mexicanul Ma
nuel Raga (1,86 m) și nord-ame- 
ricanul Styuw Johnson (2,08 m), 
ultimul fiind coșgeterul campio
natului elvețian. Amintim că Di
namo joacă în grupa A, alături 
de S.P. Federale si Mobilgirgi 
Varese. întîlnirile Dinamo — Mo
bilgirgi se vor disputa la 27 oc
tombrie la București și la 24 no
iembrie la Varese.
• Rezultate din Divizia B, eta

pa a IlI-a : masculin : Voința 
Timișoara — „U“ Cluj-Napoca
66—91 (28—42), Politehnica Bucu
rești—C.S.U. Galați 74—93 (38-50), 
Știința Ploiești — Electrica Fieni 
81—64 (42—30), Constructorul Arad 
— Gloria Dej 91—57 (54—26),
C.S.U. Pitești — C.S. Șc. Craiova 
87—82 (39—42) ; feminin : C.Ș.B.
București — P.T.T. 44—88 (29—43), 
Voința București — C.S.U. Tg. 
Mureș 73—68 (44—32); Stirex Bis
trița — Constructorul Arad 58—48 
(31—26). Corespondenți : I. Toma, 
O. Guțu, N. Ștefan, S. Ionescu, 
N. Strejan, I. Tănăscscu, N. To-

' kacek, O. Crețu. '
• Federația de baschet, prin 

comisia de ” specialitate, dotează cu 
panouri școlile generale și liceele 
care au condiții de practicare a 
minibaschetului și pot participa la 
competițiile ce vor fi organizate 
în anul 1978. în acest scop, uni
tățile școlare interesate sînt invi
tate să solicite panouri prin' 
C.J.E.F.S.-uri, începînd chiar- din 
săptămîna aceasta.

cu- 
în 
în 
în

al

La „Llorcasca", inccplnd

de azi și pinâ duminică

PE PLANȘE, TINERII ASPIRANȚI
LA LOTURILE OLIMPICE

De astăzi, campionatele națio-
• nale individuale de scrimă rezer- 
l vate tineretului (sportivi pînă la 
Ș 20 de ani). în Sala Floreasca II,
• gazda întrecerilor, primii vor ur- 
■ ca pe planșe floretiștii. Vor urma

— vineri — floretistele, apoi, sîm- 
bătă, spadasinii și, în fine, du
minică, sabrerii. în fiecare zi a- 
salturile vor începe la ora 8, cu 

i tururile preliminarii, iar finala va 
, avea loc în jurul orei 17.
i Competiția constituie și un test 
în vederea edițiilor 1978 și 1979 
(aceasta din urmă în țara noas
tră) a C.M. de tineret și, într-o 
perspectivă mai largă, a J. O. din 
1980.

LUPTE
Icre la Sf. 
Formația da 
Sf. Gheorghe 
Boruta Zgierz 
TA-coresp.) * 
pa C.S. Școlar 2 din Galați a 
tîlnît formația Școlii sportive 
blicane Chișinău. Au avut loc două 
partide, în care victoria a 
de fiecare dată, cu 7-3
(T. SiRlOPOL-coresp.).

INTERNAȚIO- 
echipelor șco- 

Gheorghe și Galați, 
„libere" a C.S. Școlar 
a di-spus cu 10—2 de 
(Polonia) (GH. BRIO- 

TOT LA „LIBERE", echi- 
în-

repu-

revenit, 
oaspeților.

ASTÂZI ESTE
MATA o nouă
(seria I). a La
din Capitala se vor des

fășura meciurile Dinamo
(ora 16) și Rapid — Progresul (ora 
17), iar la Oradea jocul dintre Cri
cul și Voința Cluj-Napoca. Clasament:

POLO
Divizia A 
Tineretului

PROGRA- 
etapă in 

Ștrandul

C.N.U.

PI IORV REZULTATE DIN DIVIZIA B Seria I: Sportl>| stu. 
dențesc II — Ș.N. Oltenița 14—6,
Gloria Buc. — Petrochimistul Pitești
19—3, Vulcan — Arhitectura 56—0 ; 
seria a ll-a : Constructorul Alba lu- 
lia — Electrotimiș Timișoara 18—13, 
I.O.B. Balș — Dacii I.P.A. Sibiu 
7-3, RACEMIN Baia Mare - C.F.R. 
Cluj-Napoca 52—0, Unirea Săcele — 
Constructorul P.T.T. Arad 15—3 ; 
seria a 111-a : C.F.R. Suceava - 
Automobilul Galați 7—27, Rulmentul 
II Bîriad - U.R.A. Tecuci 13-13, 
Politehnica II lași — C.F.R. Brașov 
0—4 (ieșenii au folosit în formație 
un titular din Divizia A) ; seria a 
IV-a („constănțeană") : Farul II - 
Voința 27—4, Constructorul — Chimia 
13-3, C.F.R. - I.T.C. 12-6.

1. Rapid 13 11 1 1 124r 58 23
2. Dinama 13 10 2 1 105- 60 22
3. Voința 12 6 3 3 86- 68 15
4. C.N.U. 13 4 1 8 68- 91 9
5. Progresul 12 3 1 8 59- 86 7
6. Crițui 13 0 0 13 45-1I24 0

DE GÎNDIRE ?EFORTULDAR

în timpul

Dimpo- 
doileo 

sportivii 
angojeze

multă vreme, efortul 
a devenit o cerința 

indispensabila în 
sportivilor de perfor- 
înțeles din timp și la

mal mulți pași 
' 1 nivelul lo-

VOI Fi MECI INTERNAȚIONAL LA 
brAILA. Divizionara A 

brăiîeană Constructorul a susținut 
două partide amicale cu Selecțio
nata sindicală a orașului Vrața 
(Bulgaria). Voleibaliștii localnici au 
cîștigat ambele întâlniri : 3-0 (5, 12, 
13) și 3-1 (3, -14, 11, 3). (I. BAL- 
TAG-coresp.).

Unul din marile neajunsuri 
ale voleiului nostru s-a dovedit 
a fi ncasigurarea unui proces 
continuu in schimbarea gene
rațiilor, in promovarea cu 
raj și la timp a tineretului 
loturi, neglijarea muncii 
perspectivă. Federația are 
vedere acest aspect ?

Rodica Șiclovan, secretar 
federației : „Planul de ac
țiune pînă în 1984 va rezol
va deficiența voleiului nostru 
generată de ignorarea „schim
bului de mîine". Numărul mare 
de sportivi de 15—16 ani cu 
talie ridicată (1,78—1,80 m la 
fete ; 1,90—1,96 m la băieți), cu 
calități fizice și motrice 
bite și cu aptitudini 
voleiul de performanță, 
zintă o garanție sigură, 
din această toamnă vor 
cătuite loturi largi, pe grupe de 
vîrsite, care vor fi pregătite 
pentru competițiile anilor ur
mători, îndeosebi pentru C.E. 
de juniori din 1979, 1981 și 1983, 
urmărindu-se și promovarea e- 
lementelor de excepție (cum se 
anunță de pe acum Marius 
Căta-Chițiga și Gulmiza Gelil). 
Desigur, porțile loturilor vor fi 
permanent deschise pentru toți 
sportivii care, deși neselecțio
nați de la început, se vor afir
ma pe parcurs. De asemenea, 
federația va lua măsuri ca ju
niorii talentați să fie mai grab
nic promovați în echipe de se
niori divizionare".

De curînd, în septembrie, e- 
chipele participante la cam
pionatele Diviziilor A, B și de 
juniori s-au prezentai la sus
ținerea probelor și normelor de 
control.. Ce s-a constatat cu a- 
cest prilej. în ce măsură își 
dovedesc eficiența aceste „exa
mene" de intrare în competiții 
și cum înțelege federația să le 
dea un caracter stimulator 
pentru selecție și pregătire ?

Dedu Matei, antrenor fede
ral : „în vederea sezonului com- 
petițional 1977—1978, a fost a- 
probat de către F. R. Volei 
sistemul de norme și cerințe 
pentru activitatea de perfor
manță. Cu acest prilej s-a con
statat că atît la masculin cit și 
la feminin, antrenorii și sporti
vii au depus mai mari străda
nii pentru realizarea unei pre
gătiri la nivelul cerințelor. Re
zultatele sînt superioare celor 
din sezonul trecut. Fapt sem
nificativ — au crescut talia și 
detenta, calități dominante în 
volei la majoritatea jucătorilor 

născute 
sportivi

deose- 
pentru 
repre- 
Chiar 
fi al-

(îndeosebi junioarele 
in 1961—1964). Mulți 
sub 17 ani cu talie ridicată au 
obținut rezultate bune și la nor
mele de control fizice și teh-

nice. Pentru ridicarea nivelului 
calitativ al campionatelor na
ționale, federația, prin colegiul 
central al antrenorilor. își pro
pune ca pînă la sfîrșitul anului 
să facă analize amănunțite ale 
componenților loturilor repre
zentative, să efectueze controa
le în secțiile nominalizate, 
consfătuiri cu cadrele tehnice, 
să manifeste exigență sporită 
la trecerea normelor de con
trol".

De multă vreme antrenorii lo
turilor reprezentative deplîng, 
și pe bună dreptate, 
scăzut ai pregătirii cu 
selecționabilii de la 
lor de club. Este o 
din păcate, cu efecte 
în planul rezultatelor 
(ionale la toate eșaloanele...

Rodica Șiclovan : „Intr-ade
văr, pregătirea la cluburi, re
flectată de nivelul pe care-1 ara
tă sportivii chemați în loturile 
naționale, nu corespunde exi
gențelor. datorită muncii insu
ficiente ca volum și intensi
tate, lipsei de continuitate. Și 
acest lucru se poate observa 
cu ușurință în ceea ce priveș
te pregătirea fizică : după ce 
la loturi sportivul marchează o 
creștere evidentă, la întoarcerea 
la club cîștigul începe să se 
piardă, iar la o nouă convocare 
în reprezentativă trebuie luat 
totul de la capăt. Sub aspect 
tehnic, de asemenea, la loturi 
trebuie să se efectueze adesea 
antrenamente de învățare a u- 
nor procedee sau de corectare 
a deprinderilor greșite. Ceea ce 
face ca activității de omogeni
zare tactică a echipelor națio
nale să i se rezerve un timp 
insuficient. în loc să se pună 
Ia punct combinații tactice, la 
loturi se exersează și se în
vață procedee de bază : prelua
re, serviciu, blocaj...

Pentru eliminarea acestor ne
ajunsuri, federația. abordînd 
planul pînă în 1984, a stabilit 
un număr sporit de sportivi 
consacrați și de perspectivă, a 
căror pregătire va fi urmărită 
pas cu pas, astfel incit să co
respundă exigențelor interna
ționale. în acest sens, colegiul 
central al antrenorilor va în
tocmi programe obligatorii, in
dividuale, pentru toți sportivii 
nominalizați, pe perioada cînd 
aceștia se află la cluburi, iar 
antrenorii lor vor fi chemați la 
cursuri speciale. Se vor face 
controale la toate secțiile no
minalizate, urmărindu-se ci
cluri săptămînale de antrena
ment și, atunci cînd va fi ca
zul, se vor lua măsuri drastice 
împotriva antrenorilor ce nu-și 
îndeplinesc cum trebuie sar
cinile".

nivelul 
care vin 
echipele 

realitate, 
concrete 
interna-

EFORTUL FIZIC IN PRIM-PLAN,
„SIMBIOZA LUI JUVENAL"

(Urmare din pag. 1)
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De mai 
de gîndire 
importantă, 
pregătirea 
manțâ. S-a 
noi că efortul fizic cîștigâ sub
stanțial în valoare și eficiență a- 
tunci cînd se realizează partici
parea pe deplin conștienta a 
sportivilor nu numai la desfășu
rarea procesului de instruire, ci 
în toate etapele acestuia, înce- 
pînd cu fundamentarea științi- ' 
fică, stabilirea obiectivelor, ela
borarea planurilor generale și 
individuale etc, luîndu-se măsuri 
corespunzătoare.

S-au făcut r.._! ...
înainte (rnqi . ales la 
turllor reprezenta
tive). Bilanțul olim
pic de la Montreal, 
cel al Jocurilor Mon
diale Universitare de 
la Sofia, afirmările 
de prestigiu realizate 
la campionatele mon
diale și europene de 
gimnaste, de caiq- 
ciști și cano iști, lup
tători etc, ca și multe 
alte succese obținute în 
ternațională se datoresc

talentul 
nu este 

suficient
arena In-

-------------------- și efortu
lui de gîndire al sportivilor și 
antrenorilor. In general însă, 
progresele, pe ansamblu, se si
tuează sub cota cerințelor ac
tuale. In multe cluburi și asocia
ții cu secții de performanță con
tinuă să dăinuie mentalitatea 
greșită, de mult depășită, 
trivit căreia „Antrenorii — 
gîndească, sportivii — să 
cute 1“ lată una din 
pentru care vorbim (de 
mult timp...) de rămînerea 
urmă a baschetului, a _____
probe ptletice și din tir, a hal
terelor și săriturilor în apă, a 
sporturilor de iarnă etc.

Oricît de talentat ar fî, orîcît 
de mult ar munci, un sportiv își 
va realiza mai greu și poate 
Intr-un timp mult mai lung 
obiectivele ,de performanță dacă 
el nu va cunoaște în amănun-

po- 
sâ 

exe- 
cauzele 

prea 
în 

multor

țime ce și cum trebuie să facă, 
cit cîștigă și cit pierde dacă 
este integralist sau își tot amină 
examenele.

Două ni se par a fi direcțiile 
de acțiune pentru ca intr-adevăr 
efortul de gîndire să se conjuge 
la toate nivelurile muncii 
instruire cu 
se referă la 
să-I consulte 
tivi. Nu este 
anuală (la 
lor), ci de 
care trebuie _ ___ „_____ __
fructuos schimb de opinii in 
mod permanent, înainte sau 
după antrenamente și competiții, 

I deplasărilor, în timpul 
liber etc. Să nu se 
uite că foarte mulți 
dintre sportivii noștri 
fruntași sînt oameni 
cu o personalitate 
bine conturată, mul
tilateral pregătiți, cu 
o mare experiență 
sportivă, de care an
trenorii nu trebuie să 
se lipsească, 
trivâ I In al 

rînd, considerăm că 
înșiși trebuie să se —__
mai mult în acest efort de gîn
dire. Drumurile spre bibliotecile 
de specialitate nu sînt prea a- 
glomerate. Ca șl ceîe spre stan
durile cărților atît de utile apă
rute în editura Sport-Turism. Din 
această cauză, ca și din altele 
asupra cărora n-am vrea să in
sistăm, unii sportivi, chiar și a- 
tuncl cînd sînt consultați, cînd 
li se cere contribuția, de exem
plu, la modul în care pot fi 
aplicate unele noutăți tehnice în 
pregătire, dau din umeri șl 
transferă întregul efort de gîn
dire asupra antrenorului, cu bu
curia celui căruia nu-i place și 
nici nu e prea pregătit pentru o 
anumită treabă I

Teme de meditație, dar, mal 
ales, de acțiune I

Dan GARLEȘTEANU

de 
efortul fizic. Prima 
ceri'nța ca antrenorii 
mai mult pe spor- 
vorba de o ședință 
întocmirea planuri- 
un stil de muncă 
să prilejuiască un 

de opinii 
înainte

mele la examenul de treaptă 
pentru intrarea în clasa a Xl-a. 
Prin urmare, o fruntașă la car
te. Fruntașă — în același timp 
și la Olimpiadele de fizică, chi
mie și matematică organizate 
pe municipiu și județ. Toate 
aceste atu-uri anunță o vi
itoare ingineră. Este visul Ta- 
marei de a termina tot prin
tre fruntașe liceul și de a intra 
la „Politehnică". Munca și per
severența îi oferă garanția a- 
cestei mult dorite împliniri.

învățătura, în cazul Tamarei, 
face o simbioză fericită cu 
sportul. Și aceasta încă de la 
vîrsta de 12 ani. Era pe atunci 
în clasa a Vl-a. Profesorul Mi-

hai Nistor a „descoperit-o" în- 
tr-un concurs de selecție orga*- 
nizat cu elevii craioveni. A avut 
ochi profesorui-antrenor. Ta
mara a confirmat vertiginos : 
campioană națională Ia 80 m.g., 
200 m.g. și în. ștafeta de 
4X80 m.g. în 1974 (junioare III), 
după aceea din nou campioană 
a țării, la junioare II, în pro
bele de 300 m, 4X100 și 4X400. 
în prezent ea este selecționată 
în lotul național de junioare I.

Tamara Deliu ? Un exemplu 
de muncă, de perseverență și 
de talent, o exponentă a ideii 
de armonie între învățătură și 
sport. O armonie care are ca 
fundament nu numai calitățile 
Tamarei, ci și colaborarea din
tre familie și școală.

copii suferinzi. In același timp, 
nu-mi neglijez nici pregătirea 
sportivă, dorind cu tot dina
dinsul ca anul viitor să devin 
recordmană națională la arun-

NOUA TENTATIVA
Este oare pasiunea o chesti

une care ține și de ereditate ? 
La o asemenea temă (pentru o 
eventuală discuție) s-ar putea 
răspunde desigur și cu da, dar 
și cil nu, iar susținătorii unuia 
sau altuia dintre răspunsuri 
ar putea apela la tot felul de 
exemple pentru a-și susține 
opiniile. Fără a ne declara de 
partea Vreuneia dintre „tabere", 
deci fără a fi adepții lui „da" 
sau ai lui „nu", vrem să aducem 
totuși și noi în discuție un 
exemplu. Profesorul universitar 
doctor docent Beniamin Zorgo, 
de Ia catedra de istorie-fiiozo- 
fie a Universității Babeș-Bolyai 
din Cluj-Napoca, este un re
putat savant în domeniul psi
hologiei. Fiica sa, Eva, crescută 
într-o atmosferă de... psiholo
gie, a îmbrățișat cu toată pasi
unea profesiunea tatălui. Ea a 
urmat — de aceea — cursurile 
universității clujene și la ab
solvire. în această vară, a fost 
prima, ca în toți anii, dealtfel,

A EVEI ZORGO 
dovedind nu numai o aprofun
dată cunoaștere a atît de com
plexei materii de studiu, ci și, 
realmente, o înclinație către 
acest domeniu al științei. A 
urmat repartiția în producție, 
pe un post plin de răspundere, 
în cadrul Școlii ajutătoare de 
logopedie din Gilău, din preaj
ma municipiului Cluj-Napoca.

Psihologa Eva Zorgă, care nu 
este alta decît campioana țării 
noastre la aruncarea suliței, 
și-a luat postul în primire ho- 
tărîtă să realizeze ceva deo
sebit, traducînd în practică 
prețioasele învățăminte culese 
în anii de școală și străduin- 
du-se să obțină rezultate cit 
mai bune ; exact ca pe stadion !

„Îmi iubesc nespus meseria, 
mărturisește. Eva. și vreau s-o 
servesc în modul cel mai se
rios posibil. Activitatea Ia școa
la ajutătoare din Gilău îmi 
oferă un vast cimp de studiu, 
posibilități mari dc a întreprin
de ceva folositor pentru acești
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UN TÎNĂR ÎNCEARCĂ SĂ I
Ori de cite ori vine vorba 

despre 
ori de cîte ori se dă un exem
plu de sportiv care reușește și 
în sala de curs a școlii sau a 
facultății, 
zîmbcsc 
spună prin asta 
exemplele bune 
ceasta impresie 
dacă „simbioza 
oferă destule exemple frumoa
se, indiferent de. generație, în- 
cepînd cu vechea pleiadă a 
Venusului — David, Sfera, 
Albu, Bărbulescu etc., continu- 
înd cu doctorii Clujului — Mir
cea Luca, Traian Georgescu etc., 
cu inginerii Timișoarei — An
drei Rădulescu, Cojereanu, Tă- 
nase, pentru a încheia, la fel de 
sumar cu clujenii Adam, cu 
Ștefan, cu Ivansuc și cu cei 
mai recenți absolvenți ai lașu
lui, Craiovei sau Galațiului.

în acest șir de dubli perfor
meri, să mai notăm un nume.

Talentatul stoper al Timișoa
rei, Mehedinții, a absolvit In
stitutul Politehnic, - 
nica. Iată însă

„simbioza lui Juvenal“,

iubitorii 
stînjeniți, 

că 
sînt 
stăruie, chiar 
lui Juvenal"
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vrînd să 
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In atenția 
LOR I In urma 
ției române de _____ ____ ______
tombrie 1977 de a amina dispu
tarea etapei diviziei A din 16 
octombrie 1977, Administrația de 
Stat Loto-Pronosport a fost pusă 

a anula concursul 
la această dată, al 
era. axat pe me- 

etape. Sumele ju- 
concurs se resti

tuie partlcipanților la agențiile 
unde au fost depuse buletinele.

PARTI CIPANȚI- 
hotărîrii Federa- 

fotbal din 11 oc-

în situația *de 
Pronosport de 
cărui program 
ciurile acestei 
cate la acest

NU*
PRON( 
1977.
822.369 
lei la 
13 40
45 11 
25 44 I

CIȘTI 
LOTO 
Cat. 1



JLOASA RĂSTURNARE DE SCOR
elefon)
Ușuraseră 
j—.^gnare 

i reprize, 
B<adă o 
j scor în 
Constanța 
(min. 3 —- 
o gafă a 
singur și 
irajată de 
tturile di- 
» mult și

F.C. CONSTANȚA - DINAMO 2-4 (2-2)
; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 

PENIU (min. 3), BUDURU (min. 15), respectiv DUDU 
48 și 89), AUGUSTIN (min. 37) și DINU (min. 39). 

11—10 (pe poartâ : 7-5). Cornere : 4—4.
: Ștefânescu 6 ** - -

„1 Mai" ; 
marcat :

Stadion
25 000. Au 
GEORGESCU (min. 
Șuturi la poarta :

F.C. CONSTANȚA ; Ștefânescu 6 — Mustafa 6, Cod in 5, Nistor 6, Turcu 
6 — St. Petcu 7, Ignat 6 (min. 82 Borali), Livciuc 6 (min. 52 Hoffmeister 
6) — D. Zamfir 7, Peniu 7, Buduru 7.

DINAMO : Eftimescu 8 — Cheran 7, G. Sandu 5, Sâtmâreanu II 7, Lu- 
cuțâ 7 — 1. Marin 6 (min. 36 Augustin 7), Dinu 8, Mateescu 7 — Țâlnar 
6, Dudu Georgescu 8, Vrînceanu 6 (min. 77 Custov).

A arbitrat : Otto Anderco (Satu Mare) * if ir if » 1° linie : 1.
(Pitești) și T. Gaboș (Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene : DINU, NISTOR. Trofeul Petschovschi : 8. La
3-1 (2-1).

Chilibar

juniori:
teia „des-

D. Zam- 
ivitură de
i bucu- 
rmițîndu-i 
;pteze ba- 
un șut al

în bară, 
de astă 
: 2—0. In 
mplonilor, 
?te pe I. 
inspirată, 

> înscriind
ii tîrziu, 
lui Che-

itru Di- 
din pro- 

acum e- 
dafejjsive 

Ahto- 
39, 
la

prima parte a jocului. Și, pînă 
aproape de finalul partidei, ta
bloul jocului va indica o supe
rioritate teritorială a gazdelor, 
care se izbesc, însă, de defensiva 
hotărltă și experimentată a bucu- 
reștenilor. Și cînd toată lumea,

——•
aici, mai spera ta golul 
tor, DUDU GEORGESCU _ 
și el de o gafă a lui Codin, in
terceptează balonul și, după o 
cursă de 25 m, înscrie plasat : 2_

Gheorghe NICOLAESCU

egaliza- 
profită

CRAIOVA, 12 (prin telefon)
Spre dezamăgirea publicului, 

cele două echipe au oferit, în 
prima jumătate a partidei, un 
joc în general echilibrat, însă de 
slab nivel tehnic și spectacular, 
cu puține faze de poartă, dar cu 
frecvente Iregularități (aproape 
în fiecare minut unul sau două 
faulturi și chiar intrări mai dure, 
cum au fost cele ale lui Negrită, 
Stancu și Purima). In aceste con
diții, singurele faze mal „fier
binți" în cele două careuri, mai 
gustate de spectatori, s-au produs 
în minutele 8 (Lung blochează la 
picioarele lui Doru Nicolae), 29 
(lovitură liberă a lui Marcu pu
țin pe lingă bară) șl — mai ales 
— 44 (frumoasă combinație Ne- 
grilă — Tilihoi, acesta din urmă 
pătrunde singur in careu, dar 
portarul plteștean are o inter
venție excelentă, impiedicînd des
chiderea scorului, ce părea Imi
nentă) .

După pauză, jocul mal crește 
In calitate, devine mal animat. 
Cu Crișan șl Bălăci mal activi

VICTORIA, DAR GOLUL A FOST DIN OFSAID
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. ARGEȘ 1-0 (0-0)

Municipal ; teren bun ; timp frumos .* spectatori - aproximativ 
marcat : BĂLĂCI (min. 75). Șuturi la poartă : 16—4 (pe poartă: 

10-3). Cornere : 13—0.
UNIVERSITATEA : Lung 7 - Negrilă 6, Tilihoi 6, Ștefânescu 

o - Donose 7, Bălăci 7. T'rieanu 6 (min. 83 Berneanu) - Crișan 
taru 7, Marcu 6 (min. 81 Cîrțu).

F.C. ARGEȘ : Cristian 9 - Zamfir
Cîrstea 6, lovânescu 6, EZ.L-*__ _ J
Dobrin 7), Radu II 6, Doru Nicolae 6.

A arbitrat : C. Dinulescu * if if 
rești) și Gh. Racz (Brașov).

Cartonașe galbene : CAMĂTARU, PURIMA, 
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 2-1 (1-1).

—..... 6, Olteanu
Bârbulescu 6 (min. 84

7, Stancu 7, 
latan) — Roșu 6

I. Uidea (ambii

ȘTEFANESCU,

7, Purima
7, Câmâ-

din Bucu-

STANCU.

IN ZECE OAMENI, U.T.A. Șl-A APĂRAT PUNCTUL!

# Auto
ri min. ““ 
ireu,

1O nu 
egalul

se
și

48, 
în

min. 
ervit 
i cu sete, 
cu
ește parcă 
prelua o- 
itatea din

orice

I

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon)
Meci fără deosebite virtuți teh

nice și spectaculare. A fost doar 
o luptă aprigă, ceea ce l-a obli
gat pe conducătorul partidei să 
fragmenteze " ' ” *
vertismente 
gazdelor ar 
„atenții").

Echipa
ratat situații bune în min. 3 și 9 
prin Cotec (ultima fiind o „trans
versală"), s-a văzut tot mai în
corsetată de marcajul om la om 
făcut întregii linii de mijlocași. 
Acuzînd și acea agresivitate a 
apărării arădene, alb-violeții nu

POLITEHNICA TIMIȘOARA -
Stadion „1 Maî** ; timp foarte frumos ; 

ximațiv 37_000. Au marcat : BROȘOVSCHI (min.

jocul, să împartă a- 
(și unii fotbaliști ai 
fi meritat asemenea

gazdă. după ce

U.T.A. 1-1 (0-1)
teren bun ; spectatori — cpro- 

----- -------- T----------- 20), LAȚA (min. 54 
penalty). Șuturi la poartâ :---18-15 (pe poartâ : 11—4). “ “ “

POLITEHNICA ; Bathori I 7 — Floareș 6, Pâltinișan
Vișan 7 — Volaru II 5 (min. 73 Șerbânoiu 5), Lața 7, 
Anghel 6, Cotec 7, Petrescu 5 (min. 46 Nucă 5).

U.T.A. ; lorgulescu 8 — Bîtea (eliminat min. 60), Gali .. ____ ___
glu 5 — Leac 8, Schepp 7, Broșovschi 8 - Cura 5 (min. 69 Hirmler 6), 
Nedelcu II 6 (min. 71 Bedea 6), Tisa 8.

A arbitrat : I. Rus ★ ififif ; la linie : A. Szilaghi (ambii 
Mureș), L. Peto (Mediaș).

Cartonașe galbene : SCHEPP, BITEA, BROȘOVSCHI. Cartonașe 
BITEA. Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-3 (0-3).

POLITEHNICA : Bathori I 7 Floareș 6,
Cornere : 17-5.
7, Mehedințu 7, 
Dembrovschl 5 —

7. Kulcla 7, Giur-

din Tg.

roșii :

ÎNDEPLINITA: 4 GOLURI!
EȘ - F.C. OLIMPIA S. MARE 4-2 (2-1)

teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori 
larcat : FANICI (min. 38), PlSLARU (min. _ 42 
, respectiv SABOU (min. ‘ 
irtâ : 17—9 (pe poartâ : 7—3). 
Onuțan 6,
Pis Iar u 8, Boloni 8

Ispir 7, Unchiaș 7, 
.......  - Both II '

?l 
16) Și SMARANDACHE 

Cornere : 8—6. 
Gal 6 — Varodi 
Fanlcl 7, Hajnal6,

6 — Popa 6 (min. 65 Bathori II 
Sabou 7, Mure șan 6, Kaiser 

65 Mate 6).
i (Caracal) ★ *>* ; la linie :

8
6), Smarandache
- Helvei 6. Ha

T. Balanovici și

ISER. Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 1-0 (0-0). 
K ■ ■!■■■■■■■ 
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opit orele 
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........ ................. .. 1,11 •
guri cu portarul, evoluția meciu
lui ar fi putut fi alta. A venit 
apoi golul lui Pîslaru, grevat de 
o clară poziție de ofsaid, * " ‘ '
semnalizată de tușierul I. 
și, la 3—1 pentru gazde, 
era practic jucat.

începutul de partidă a 
nut gazdelor, dar oaspeții 
în min. 16, dintr-un șut-centrare 
al Iui " *
trează 
capul 
patru 
zează 
Both 
poartă, adueind conducerea gaz
delor. La reluare, perioadă de joc 
mai bun al oaspeților, întreruptă 
de golul amintit al lui PlSLARU, 
din min. 63. După patru minute, 
SMARANDACHE reduce handi
capul la 2—3, Înscriind cu capul 
la un corner, iar în min. 75 ONU- 
ȚAN fixează scorul partidei prin
tr-un șut puternic de la aproxi
mativ 25 de metri.

Radu URZICEANU

dealtfel 
Ciolan, 
meciul

aparți- 
înscriu

SABOU. In min. 38, cen- 
Hajnal și FANICI reia cu 

în gol din apropiere. După 
minute, PlSLARU amorți
ta aer balonul centrat de 
II și trimite mingea în

MIHAIL

m...
r nu și a 
țu a luat 
ndu-se la 
ilt această 
ărturisește 
icz, *bine- 
ență. Am 
examene, 

limulat și 
ai are un 
at — un 
motiveAo- 
șterea fe
lea. Sînt 

în toate 
ănatul co- 
îstatat că 
ircă) dacă «
Mehedin- 

n moment 
mără une- 
îerul, stu- 
Mehedintu 
i lotul e- 
;erînd din 

orjgniză- 
tin ar

CH1RILA

și mai pătrunzători, gazdele for
țează puternic în atac, silindu-i 
pe oaspeți să se apere minute 
întregi. După ce în min. 48 Că- 
mătaru (care fusese în poziție de 
ofsaid) trimite mingea în bară, 
gazdele își creează alte ocazii fa
vorabile, dar Cristian apără tot| 
Cu un sfert de oră înainte de 
final, golul cade totuși, înscris 
de BĂLĂCI, din Interiorul careu
lui, care se afla însă în ofsaid 
(nesemnalizat de tușierul Gh.

Racz) în momentul 
transmis pasa de Ia

Deși în această 
avut în teren șl pe Dobrin (des
pre care ni s-a spus că nu poate 
juca tot meciul, fiind răcit), pi- 
teștenii au sperat prea mult în- 
tr-un rezultat egal, ieșind neaș
teptat de puțin la atac. După o- 
pinla noastră, craiovenli ar fi 
meritat, oricum, victoria, dar ea 
a venit printr-un gol din ofsaid !

Constantin FIRANESCU

cînd i s-a 
Ștefânescu. 

repriză l-au

CHIHAIA-IN STILUL LUI DUMITRU
SPORTUL STUDENȚESC - STEAUA 2-1 (1-1)

bun ; timp favorabil 
RADULESCU (min. • irwin țmm. ot),
.. 13). Șuturi la poartâ 12-19 (pe poartâ

Stadion Republicii ; teren 
xlmativ 18 000. Au marcat : 
respectiv AD. IONESCU (min. 
3—7). Corn ere : 7-7.

SPORTUL STUDENȚESC ; N. Râducanu 7 
Cazan 7, Manea 7 — lorgulescu 6 (min. 67 
Kâdulescu 8 — 7' C..

STEAUA ; Moraru 6 — Anghelini 7, 
6, Ion Ion 7, M. Râducanu 7 — Troi 
Nâstase).

A arbitrat : C. Bârbulescu **.* * 
(toți din București).

Trofeul Petschovschi : 10. La juniori :

il : spectatori — apro-
30), CHIHAIA (min. 82).

Tânâsescu 7, Ciugarîn 8, 
inteanu 6), Oct. lonescu 7,-------  _ ,....... _7 Mui----- - ^.w., ,w.r

Stroe 6 (min. 76 Grosu), M. Sandu 5, Chihaia 8. 
Aglu 8, Sameș 7, Vigu 
6, Ad. lonescu 8, Zamfir

; la linie : F. Coloși și

0-1 (0-1)

7 — Stoica
6 (min. 76

M. Popescu

s-au ales decît cu o dominare 
precipitată, haotică. lorgulescu a 
fost și el în cîteva rînduri la 
post. In min. 20, însă, U.T.A. lan
sează un contraatac tăios : Pe
trescu pătrunde cu balonul la 
mijlocul terenului, Bîtea îl inter
ceptează și, ta urma unei curse 
solitare, centrează de pe dreapta. 
Nedelcu II potrivește cu capul ba
lonul lui BROȘOVSCHI care în
scrie printr-un voieu de toată fru
musețea : 0—1. Din acest moment 
urmează o continuă cursă a stu
denților pentru egalare dar U.T.A. 
se apără compact și timișorenii

............ ........ ...............
se chinuie, se chinuie tot 
breșa golului. O găsește 
careu (min. 54), dar Giurgiu îl 
faultează clar (coechipierii îl ad
monestează energic) și tot LAȚA 
transformă penalty-ul : 1—1. Jo
cul se încinge, U.T.A. rămine în 
zece oameni (în min. 60 Bîtea 
este eliminat pentru un „placaj" 
la Nucă ; hotărîre corectă, întru- 
cît arădeanul primise un cartonaș 
galben în prima repriză), se apă
ră cu strășnicie și reușește să 
plece acasă cu un punct extrem 
de prețios.

Stelian TRANDAFIRESCU

căutînd
Lața în

GREȘELILE SE PLĂTESC SCUMP...
F.C. BIHOR - S.C. BACĂU 4-1 (1-1)

Stadion F.C. Bihor ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — apro
ximativ 15 000. Au marcat: LUPAU (min. 1 și 78), PANAITE (min. 45), 
KUN II (min. 46) șl FILDAN (min. 68). Șuturi la poartâ : 15-17 (pe poartâ 
11—8). Cornere : 4—4.

F.C. BIHOR : Albu 7 — Z. Naghi 6 (min. 78 Suclu), Bigan 9,’ Lucacl 8, 
Popovici 7 — Naom 8, Georgescu 6, Kun II 8 — Lupâu 9, Florescu 7, Gher- 

gheli 5 (min. 63 Fildan 6).
S.C. BACAU V ’ 7 “ \

6 — Panaite 7, Elisei (min. 13 Botez 6), Solomon 
Antohi 6), Vamanu 7, Florea 8.

A arbitrat : N. Raab (C. TurzH) • 'a hnie
(ambii di*n București).
Cartonașe galbene : FLOREA. Trofeul Petschovschi :

Ursachi 5 — Pruteanu 7, Catargiu 7, Lunca 7, Margasoiu
7 — Chitaru 6 (min. 63

Meci jucat foarte deschis, echi
librat, în general, sub raportul 
forțelor din teren, meci care se 
îndrepta încet și aparent sigur 
spre un rezultat egal, care ar fi 
mulțumit, bănuim, ambele echi
pe, derby-ul Sportul — Steaua a 
fost „curentat" în min 82 de lo
vitura liberă magistrală — de la 
20 m — a lui CHIHAIA. Toți 
jucătorii de pe teren — inclusiv 

, portarul Moraru — au rămas ta
blou la execuția de mare finețe 
(în stilul lui Dumitru !) a ex
tremei echipei Sportul, mingea 
expediată de el zburînd ca o... 
pasăre sub transversala porții for
mației Steaua. Această lovitură 
de teatru a răsturnat un scor e- 
gal echitabil, hotărînd victoria e- 
chipei studențești. Ce s-a intîm- 
plat pînă atunci ? Steaua și-a 
lansat „cavaleria ușoară" (Troi, 
Zamfir, ion Ion, Stoica, Răduca- 
nu) în asalturi repetate, dintre 
care doar unul a fost fructificat 
de vîrful central AD. IONESCU 
(printr-o frumoasă lovitură de 
cap, în min. 13). Ad. lonescu, tî- 
năr cu certe calități fizice (și nu 
numai fizice), capabil să șuteze

sănătos și să se „bată" cu apă
rătorii adverși, a fost însă singu
rul atacant stelist realist care a 
încercat să descîlcească sterila 
țesătură de pase și contrapase 
pe metru pătrat pe care o rea
lizau aproape la fiecare atac 
coechipierii săi. Freneziei atacuri
lor ușoare ale Stelei, Sportul 
studențesc i-a opus un joc po
zițional, un joc mai sobru și mai 
sigur, contraatacurile studenților 
fiind apoi bine judecate și lu
crate mai ales de Rădulescu și 
Chihata, care au dominat prin 
clarviziunea lor centrul terenu
lui. RADULESCU a fost și au
torul golului egalizator al Spor
tului, acțiunea sa personală din 
min. 30, cînd a trecut printr-un 
„baraj" de patru apărători ste- 
liști, rezistînd la toate „con
trele" lor, încheindu-se cu un șut 

»— din careu — ta colțul lung, 
plonjonul lui Moraru dovedindp- 
se zadarnic. Fără îndoială că jn 
economia jocului a contat mult 
absența celor doi soliști de la 
Steaua, Dumitru și Iordănescu.

Marius POPESCU

N. Georgescu șl I. Puia

8. La juniori : 3-1 (2-0).

ORADEA, 12 (prin telefon)
Un meci frumos, atractiv, an

trenant Fazele s-au succedat cu 
repeziciune, de la o poartă la 
alta. N-au lipsit nici șuturile, cu 
o precizie apreciem mai mult de- 
cit satisfăcătoare. Scorul ni se 
pare exagerat. Gazdele meritau 
victoria, indiscutabil, dar, după 
prestația din teren, oaspeții (care 
in prima repriză au fost mai buni 
decît orădenii) nu meritau o ase
menea Infringere severă. Dar

REVIRIMENT MANOLACHE?
F.C.M. REȘIȚA - C.S. TÎRGOVIȘTE 3-0 (1-0)

Stadion Valea Domanulul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — a- 
proximativ 7 000. Au marcat : PORTIC (min. 22), FLOREA (min. 46), GABEL 
(min. 71). Șuturi la poartâ : 24—9 (pe poartâ : 8-2). Cornere : 12-3.

F.C.M. Windt 8 — Uțiu 7, Porațchi 8, Hergane 7, Boțonea 8 — Portic 
7, ^Gabel 7!_Bojo_7 — Atodiresei 7, Bojin 7, Florea 8.

** ~ - - 6 — Gheorghe 4, Florea 6, Ene 7, Pitaru 6 —
Greaca 5 — Grigore 5, Tătaru 5, Isaia 5 (min.

F.C.M. •' Windt 8 
7, Ga bei 7, Bora 7 -

GS. TÎRGOVIȘTE : 
Kallo li 6, "• 
46 Nițâ 6).

A arbitrat 
și M. Buzea

Cartonașe _ 
La juniori : 2—1 (0—0).

„ Stan
Ștefânescu 6,

: Gh. Jucan 
(București). 
galbene :

(Mediaș) ★***; la linie: T.

GHEORGHE, BOȚONEA. Trofeul Petschovschi : 9.

REȘIȚA, 12 (prin telefon)
După acel 0—0 din etapa tre

cută de la Bacău, formația antre
nată de Manolache a avut din 
nou o bună prestație, confir- 
mînd, se pare, revirimentul mult 
așteptat. Nu e mal puțin adevărat 
că după modul în care a acțio
nat C. S. Tîrgoviște era greu 
ca această formație să furnizeze 
măcar o... semi-surpriză. Fără 
Coman în poartă — dispărut fără 
urmă de la Tîrgoviște acum o 
săptămînă —, cu o linie de fundași . . ...
nu
nici ___ ,
stînd lucrurile, jucătorii reșițenl 
au preluat Inițiativa din primul 
minut șl nu au mal cedat-o pînă 
spre finalul partidei, cînd tîrgo- 
viștenii au ratat singurele lor o-

descumpănită, oaspeții 
puteau emite, practic, 

un fel de pretenții. Așa

.... •
căzii prin Greaca (min. 73) șl 
Tătaru (min. 90). Deschiderea 
scorului s-a produs în min. 22 : 
Bora a centrat de pe partea 
dreaptă, pe jos, șl PORTIC, ve
nit din urmă, a șutat fulgerător 
din interiorul careului. După acest 
gol, dominarea teritorială a gaz
delor se intensifică șl acestea 
mal ratează de trei ori prin Flo- 
rea (min. 25), Bojin (min. 29) șl 
Bora (min. 44). Abia reluată par
tida, după pauză, și in min. 46 
scorul devine 2—0 : fundașul Uțiu 
centrează, Atodiresei reia cu 
capul, Stan respinge balonul de
fectuos șl FLOREA, „pe fază", îl 
expediază în poartă. Rezultatul 
final este stabilit de GABEL 
min. 71) cu un șut „bombă** de 
la 16 m.

greșelile se plătesc scump. La trei 
din cele patru goluri primite, a- 
părătorii băcăuani au greșit grav, 
au fost neatenți șl... visători. De 
fapt, acest meci s-a jucat în pri
mele minute ale celor două repri
ze. De fiecare dată, localnicii au 
luat un start bun și au punctat.

Iată cum s-au marcat golurile : 
mln. 1 — 3—4 șuturi consecutive 
șl LUPAU încheie această ava
lanșă cu un șut sub bară ; min. 
45 — contraatac băcăuan, Lucacl 
respinge greșit balonul la PA- 
NAITE, care înscrie cu un șut 
puternic de la 20 m ; min. 46 — 
istoria se repetă, apărarea băcă
uană este surprinsă, luftează So
lomon, Lupău centrează șl KUN 
II, cu un excelent voieu, înscrie 
de la 16 m In colțul lung ; min. 
68 — contraatac prin Lupău, cen
trare, Kun II sare peste balon și 
FILDAN Înscrie pe lingă portar ț 
min. 78 — Florescu dștigă duelul 
la cap cu fundașii centrali ad- 
verși, ii trimite lui LUPAU, care 
introduce balonul nestingherit In 
poartă de Ia 10 m.

Mingea a mai intrat în poartă 
în min. 31. cînd Botez a reluat-o 
după o intervenție a lui Albu, dar 
Botez se afla în ofsaid cînd a 
șutat Margasoiu și anularea go
lului e justă. Decizia a venit cu 
Intîrziere. Dealtfel, arbitrajul, cu 
multe decizii confuze și întirziate, 
nu prea ne-a plăcut.

Constantin ALEXE

„CAPUL“ LUI BĂDIN
JIUL PETROȘANI - POLITEHNICA IAȘI 2-1 (0-1)

Stadion Jiul ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 7 000. 
Au marcat : ROMILA (min. 31 din 11 m), BĂDIN (min. 74 și 75). Șuturi 
la poarta : 21—13 (pe poartâ : 11—5). Cornere : 12—2.

JIUL : Cava! 7 — P. Grigore 6 (min. 46 Rusu 7), Bădin 8, Ciupitu 7, 
P. Nicolae 7 — Toma 6 (min. 63 Covaci 7), Mulțescu 7, Stoica 6 - Bucu- • 
rescu 6, Dumitrache 7, Stoichițâ 8.

POLITEHNICA ; Costaș 8 — Micloș 7, Anton 8, Ursu 7, Ciocîrlan 7 — 
Romilâ 8, Mureșa-n 8, Simionaș 7 (min. 74 Ciobanu 6) — D. lonescu 6, 
Dânilâ 7, Banu 6 (min. 46 Florean 7).

A arbitrat : N. Hainea (Biriad) ififi la linie V. Catanâ (Cărei) șl 
1. Taar (Satu Mare), cu greșeli.

Cartonașe galbene : MULȚESCU. STOICHIȚÂ, BĂDIN. Trofeul Petschovsch.: 
7. La juniori : 0-2 (0—2).

PETROȘANI, 12 (prin telefon)
Partidă îndîrjită, de mare an

gajare. Ieșenii au dat o replică 
forte, stăpînind multă vreme jo
cul prin superioritatea lor la 
mijlocul terenului. Gazdele, pre
cipitate, dezordonate, s-au apro
piat de valoarea lor de ansamblu 
abia spre final.

Meciul a avut momente de ten
siune, cauzate de cîteva faze 
fierbinți la ambele porți și de 
neașteptate greșeli de arbitraj. Să 
le enumerăm, în ordinea cronolo
gică : min. 5, Banu șutează de la 
8 m în bara transversală ; min. 
9. D. lonescu ezită, ratînd din 
poziție favorabilă ; min. 31, Dă
nilă forțează o intrare în atac, 
în afara careului, cade spectacu
los în careu și arbitrul, înșelat, 
acordă 11 m, transformat de RO
MILA (0—1). Peste 8 minute vine 
compensația la o cădere (fără 
fault) a lui Mulțescu, în supra-

..... — O
fața de pedeapsă : Dumitrache 
nu reușește să transforme, tră- 
gind alături de poartă. In min. 
74 BADIN va egala, reluind cu 
capul o centrare a Iul P. Nicolae, 
șl tot BADIN va semna, peste 
numai un minut, golul victoriei, 
de asemenea cu capul, Intr-o ma
re aglomerație, după ce, in prea
labil. un coechipier jucase mingea 
cu mina (fără ca arbitrul să sanc
ționeze hențui). Vor apărea și 2 
penaltyuri veritabile, ignorate de 
arbitru (min. 79 Costaș, fault la 
Bucurescu ; min. 85 Dănilă este 
trîntit în careu de Bădin), între 
ele situîndu-se (min. 82) degaja
rea lui Ciocîrlan, de pe linia 
porții. In min. 86 Bucurescu ra
tează singur, în fața porții goale, 
dar simetria nu se strică, deoare
ce în min. 90 va rata și Mute- 
șan, neputînd tructiflca un culoar 
ideal.

Ion CUPEN

Gheorghe NERTEA

^OSPORT INTORMLVA
TRÂGEREA 

OCTOMBRIE 
CIȘTIGURI : 

sport 253.618 
a li
II- a
III- o : 17 28

27 36
21 17

SPECIALE 
VIBRIE 1977

a 50.000

lei ; cat. 3 : 7,25 a 8.410 lei ; cat. 
4 : 19,25 a 3.167 lei ; cat. 5 
a 571 lei ; cat. 6 : 208,25 a 
cat. X : 1.022 a 100
CATEGORIA 1 : 226.071 lei. 
CATEGORIA 2 : 10.971 
ria H : 6 variante a 5.000 
la alegere o excursie de 1 
U.R.S.S. său R.P. Polonă șl 
ța în numerar ; cot. I : 
ante a 2000 lei ; cat. J :

lei.

lei.

ji , cat. 
: 106,75 
293 lei; 
REPORT 
REPORT 
Catego- 
lei sau 

loc în 
diferen- 

15,75 vari- 
32,50 a

1000 lei ; cat. K : 50,50 a 500 lei ; 
cat. L : 68,75 a 200 lei. Cat. N : 
5 variante a 25.000 lei sau la ale
gere o excursie de 1 loc în Franța 
sau de 2 locuri în U.R.S.S. sau R.P. 
Polonă 
cat. O : 
legere _ ______
U.R.S.S. sau R.P. Polonă și diferen
ța în numerar ; cat. P : 20,75 a
2000 lei ; cal. R : 42,50 a 1.000 lei; 
cat. S : 156,50 a 600 lei ; cat. T : 
311,25 a 400 lei ; cât. U : 539,25 
a 200 lei.

și diferența în 
19,25 o 5000 lei 

o excursie de

numerar ; 
sau la a- 

1 loc în

UN PENALTY RATAT A ÎNVIORAT JOCUL
HUNEDOARA, 12 (prin telefon)

O mare ratare, cea din min. 15 
— etnd Lucescu a trimis balonul 
tare, peste „transversala" porții 
lui Mîrzea, din punctul de la H 
m (penaltyul a fost acordat la 
un atac neregulamentar al lui 
Pisâu asupra lui Georgescu în 
suprafața de pedeapsă) — a avut 
darul să învioreze brusc partida. 
Profitînd de deruta echipei lo
cale, Petrolul a pus stăpînire pe 
joc, a atacat o bună perioadă de 
timp, dar Angelescu (min. 21) și 
Toporan (min. 24) au irosit două 
mari ocazii de gol. Treptat, hu- 
nedorenil s-au dezmeticit și, în- 
tr-un final pasionant de repriză, 
au ratat (și ei) de două ori 
chiderea scorului.. Mai întîi 
Nicșa (min. 41), cînd vîrful 
atac al Corvinului a pătruns 
petuos în careu și a șutat 
ternic în portarul 
iar apoi .
(min. 45) la a cărui 
cap s-a opus stîlpul 
porții lui Mîrzea.

prin Radu

des- 
prin 

de 
lm- 
pu- 

ploieștenllor, 
Nunweiller 

lovitură de 
din stingă

• ••

CORVINUL HUNEDOARA - PETROLUL PLOIEȘTI 1-0 (0-0)
Stadion Corvlnut ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — aproxi

mativ 10 000. A marcat: I. PETCU (min. 77). Șuturi la poartâ: 20-15 (pe
poartâ : 9—6). Cornere : 10—3.

CORVINUL: I. Gabriel 7 - Bucur 7, C-— Z,
Nunweiller V| 7, Dumitriu IV 5, Economu 5 (min. 70 Cassai 6) — Lucescu
7, Nicșa 7, Georgescu 7 (min. 68 ' ”

PETROLUL : Mîrzea 8 - Gh.
6 — N. Florian 6, Angelescu 7, 
zarec 6), Toporan 7, State 6.

A arbitrat : V. Ciocîlteu ★ ★ if if ; la linie : R.
(tCartonașe™galbene : GRUBER. BUTUFEI, NICȘA. Trofeul Petschovschi : 
La juniori : 2—2 (2—2).

Bucur 7, Gruber 5. Vlad 7, Vâetuș 8 -

I. Petcu 8).
Dumitrescu 7. Sotlr 7, Negoițâ 7, Butufei 
Fl. Dumitrescu 7 — Pisâu 5 (min. 70 Co

Șerban și G Vlase

9.

După pauză, în cea mai mare 
parte a timpului, s-a jucat în te
renul Petrolului. Echipa antrena
tă de V. Stănescu și A. ’
s-a apărat însă foarte bine 
publicul — plerzîndu-și răbdarea 
— a... cerut schimbări în for
mația gazdelor. Acestea 
produs, una dintre ele 
deosebit de inspirată : Petcu. El 
a ratat, e adevărat, în min. 71, 
de la numai 3—4 m de poartă,

Fronea 
și

for- 
s-au 
fiind

de 
tot 
în 

din

fiind imitat în același minut 
Cozarec în celălalt careu, dar 
PETCU va deschidă scorul 
min. 77,. reluînd imparabil, , um 
plonjon, o foarte bună centrare 
a lui Văștuș. în ultimele minute 
oaspeții au forțat egalarea, dar, 
de astă dată, cei care s-au a- 
părat calm și sigur au fost ju
cătorii echipei gazdă.

Laurențîu DUMITRESCU



CAMPIONATELE NAȚIONALE,
O REUȘITĂ A TIRULUI NOSTRU »
Ieri s-au desfășurat, pe poligonul Tunari, 

ultimele probe

SPORTIVI ROMÂNI

Ultima mare competiție in
ternă de tir a anului s-a în
cheiat ieri la poligonul Tunari. 
Campionatele naționale la toate 
categoriile de arme cu glonț, 
pentru seniori și senioare, ju
niori și junioare mari și mici 
au constituit în mare măsură 

un succes. Iată, de pildă, prin
tre performerii ultimei zile se 
numără Carmen Calalb (C.F.R. 
Arad) care realizează o cifră 
excelentă pentru vîrsta ei, 
595 p, la pușcă standard 60 fc. 
Eleva antrenorului I. Quintus 
a cîștigat întrecerea la 6 puncte 
diferență față de a doua cla
sată, ieșeanca Sanda Verdeș. 
îmbucurătoare este prezența în 
clasamentul pe echipe — pe 
primul loc, C.S.M. Cluj-Napoca 
— a două formații ale clu
bului Olimpia, fapt care denotă 
atenția care se dă în această 
unitate de performanță creșterii 
de noi elemente pentru tirul fe
minin. în întrecerea similară a 
juniorilor II, Gabriel Tătaru 
(I.E.F.S.) se afirmă ca un ade
vărat... cîștigător al concursuri
lor categoriei sale de vîrstă, 
deși de astă dată el s-a impus 
la egalitate de puncte (584 p) 
cu D. Prescure (C.S.M. Oradea).

La pușcă standard 3X20 f se
nioare, dinamovista Dumitra 
Matei n-a lăsat speranțe ur
măritoarelor sale, Marina To- 
mescu și Niculina Iosif (ambele 
I.E.F.S.) pe care le-a învins 
categoric, la 7 și respectiv 12 
puncte. Păcat, însă, că, în în
trecerile internaționale. Dumitra 
Matei nu mai arată aceeași ca

CAMPIONATUL NATIONAL DE BOX
(Urmare, din pag. 1)

anul trecut, constănțeanul Iu- 
seim Memet (trecut de la cocoș 
la pană).

Nu mai puțin interesante au 
fost ciocnirile celor 8 semi- 
ușori. Surpriza plăcută oferită 
de pana Viorel Ioana (19 ani, 
din Cimpulung Muscel) a fost, 
parcă, repetată la semiușoară 
de Paul Căpriceanu (21 ani, 
din Craiova), care i-a „făcut

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA HOCHEI

(Urmare din pag. I)

câtorilor de la Steaua, la capătul 
unul frumos contraatac, Z. Nagy 
deschide scorul (1—0 pentru Di
namo). steaua nu acuză șocul și 
atacă în continuare, ratlnd clteva 
ocazii bune. Apoi, Gheorghiu 
obține egalarea (mln. 7), pentru 
ca, puțin mal tlrzlu, tot el să 
aducă avantajul de partea echi
pei sale (mln. 13 : 2—1 pentru 
Steaua). Finalul primei reprize 
aparține dinamoviștilor. Ei ega
lează prin Nuțescu (min. 1G) șl 
preiau conducerea prin Solyom 
(min. 18). In repriza secundă, jo
cul este foarte disputat, arbitrul 
dlctînd numeroase eliminări. In 
min. 32, cînd ambele formații a- 
veau cite un jucător pe banca 
de pedepse, Axinte ridică scorul 
la 4—2 pentru Dinamo, care do
mină copios, dar portarul Netedu 
se dovedește a fi în formă. In 
mln. 36, Gheorghiu, scăpat pe 
contraatac, este faultat șl șutul 
de penalitate, dictat de arbitrul 
O. Barbu, este transformat de 
Sarossi (4—3 pentru Dinamo), 
pentru ca în ultimul minut al re
prizei Nistor să aducă egalarea.

începută sub cele mal bune 
auspicii, cu clteva faze frumoase 
și spectaculoase, ultima treime a 
fost însă viciată de clteva Ieșiri 
nesportive ale jucătorilor, care 
s-au soldat cu eliminarea lui Tu- 
reanu, sancționat cu „pedeapsă 
de meci”. In mod cu totul re
gretabil, nici o parte dintre spec
tatori nu au avut o comportare 
corespunzătoare, incltîndu-i pe 
jucători șl arunclnd pe gheață 
cu monezi, hîrtii și sticle. Pe 
viitor administrația patinoarului 
va trebui să ia cele mai serioase 
măsuri de ordine pentru ca ase
menea acte reprobabile să nu se 
mal repete.

Jocul, tn continuare, a fost 
confuz, cu numeroase greșeli de 
ambele părți, Iar scorul a rămas 
neschimbat.

Au arbitrat O. Barbu (la cen
tru), ajutat de Gh. Mureșanu și 
M. Presneanu.

Astăzi de la ora 18 are loc 
meciul S. C. Miercurea Ciuc — 
Dinamo, mline fiind zi de pauză. 

pacitate ridicată de concen
trare...

Interesantă prin tensiunea 
finalului a fost întrecerea de 
pistol standard a senioarelor. 
Pentru stabilirea învingătoarei 
a fost necesară disputarea unui 
aprig baraj între două fruntașe 
ale probei, componente ale lo
tului național : Silvia Kaposz- 
tay și Ănișoara Matei. Cu un 
plus de calm și luciditate ară- 
deanca a cîștigat titlul.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
standard, 60 fc, juniori II : 1. G. 
Tătaru (I.E.F.S.) 584 p 2. D.
Prescure (C.S.M. Oradea) 584 p, 
echipe : 1. I.E.F.S. 1732 p ; ju
nioare I : 1. Carmen Calalb
(C.F.R. Arad) 595 p, 2. Sanda 
Verdeș („U“ Iași) 589 p ; echipe: 
1. C.S.M. Cluj-Napoca 1740 p ; 
3X20 I ; junioare I : 1. Carmen 
Calalb (C.F.R. Arad) 555 p, 2. 
Angela Luțescu (Dinamo) 547 p, 

.3. Maria Chivu (C.S.M. Cj-Napo
ca) 543 : echipe : 1. C.S.M. Cluj- 
Napoca 1637 p ; senioare : 1. Du
mitra Matei (Dinamo) 575 p, 2. 
Marina Tomescu (I.E.F.S.) 568 p,
3. Niculina Iosif (I.E.F.S.) 563 p.
4. Mariana Feodot (Dinamo) 563
p ; echipe : 1. Dinamo 1667 p ; 
pistol liber, 40 f, juniori II : 1.
V. Suciu (U.T. Arad) 347 p, e- 
chipe : 1. U.T. Arad 1012 p ; 60 
t, juniori 1:1. G. Cristache (Di
namo) 525 p, echipe : 1. Dinamo 
1561 p (nou record național) ; 
pistol calibru mare : 1. L. Giușcă 
(Dinamo) 586 p ; pistol standard, 
senioare : 1. Silvia Kaposztay
(U.T. Arad) 575 Pi 2. Anișo-ara
Matei (Dinamo) 575 P pistol
standard, juniori II : 1. G. Ionaș-
CU (I.E.F.S.) 561 P, 2. V. Suciu
(U.T. Arad) 561 P, echipe : 1.
U.T. Arad 1G72 p.

viață grea" dinamovistului 
Dragomir Ilic, prin insistentele 
sale atacuri. Și aici se anunță 
semifinale extrem de echili
brate : Ilie — Mantu și Liva- 
daru — Vlad.

Din păcate, o rănire pretim
purie nu i-a permis bănățea
nului Ion Fuicu, aflat se pare 
în formă, să valorifice calită
țile arătate pină atunci în fața 
campionului categoriei semimij- 
locie Vasile Cicu, destul de 
dezordonat în acțiuni.

Reprezentanții categoriei semi- 
muscă în sferturile de finală au 
inaugurat gala de seară fără să 
strălucească, cu excepția clu
jeanului Alexandru Turei, care-șî

REZULTATE TEHNICE
Buzducecnu (Steouo) b.p. Oțelea (Dacia Pitești), Lazăr 

IKapid) b.p. Ioana (Muscelul), Tudor (Prahova PI.) b.p. Memet (Farul). 
Ciocninâ (Steaua) b.p. Stoenescu (B.C. Galați) ; semiușoară ; Ilie (Di
namo) b.p. Căpriceanu (Electrop. Craiova), Man-tu (Steaua) b.ab. I Leo- 
veanu (Steaua), Livada ru (Steaua) b.p. Glogojan (A.S.A. Bacău). Vlad 
(Muscelul) b.p. Ștefanovici (Electrop. Cv.) ; semimijlocie : Cicu (Dinamo) 
uj’2 Folcu. <Met* Boc?a)« Ohîțâ (Steaua) b.ab.2 Farcău (U.M. Tirn.). 
Hoduț (Rapid) b.ab.3 Simion (Steaua), Vladimir (Dinamo) b.p. Teofil 
(Voința Buc.).

GALA II. Semimuscă : Turei (Voința Cluj-Napoca) b.ab. 1 Marchiș (C.S. 
Baia Mare), Cozma (Dinamo) b.p. Niță (C.S.M. Sibiu). Săli (Farul) b.p, 
Stoenescu (Dinamo), Ghinea (Steaua) b.p. Constantin (Met. Trgv.) ; cocoș: 
Popa (Met. Buc.) b.p. Mircea (Steaua), Dobăeș (Met. Bocșa) b. ab. 2 
Coteț (C.S. Baia Mare), Duminică (B.C. Galați) b. ab. 1 Donciu (Ceah
lăul P. Neamț), Dinu (Dinamo) b. ab. 2 Tismănaru (A.S.A. Bacău) ; mij
locie : Nâstac (Steaua) b.p. Bacica (A.S.A. Tg. Mureș), Crișan (Steaua) 
b.p. Râducu (B.C. Brăila), Szilagy (Dinamo) b.p. Culineac (Urbis), ChL 
racu (B.C. Galați) b. ab. 2 Mircea (Steaua) ; grea : Axente (B.C. Galați) 
b.p. (decizie eronată) Cernat (Unirea Focșani), Boancă (C.S.M. Cluj-Na
poca) b.p. Grigore (Steaua), Giurcâ (Met. Trgv.) b. ab. 2 Kalai (Voința 
Cluj-Napoca), Simon (Dinamo) b.p. Ungureanu (S.C. Muscel).

^\\\\\\\\\\\\^^^^^^ GONG! I 
I

• Excelentă inițiativa federației de a programa în deschi
derea reuniunilor meciuri între juniorii din lotul național, care 
astfel au posibilitatea de a se acomoda cu ambianța marilor 
săli și a marilor competiții.

• Pe tablourile de concurs, cei mai mulți participant! (cite 
13) sînt la categoriile semimuscă, pană șl semiușoară ; cele 
mai puțin populate (cite 9 candidați) sînt categoriile cocoș și 
grea.

• Plăcută reîntâlnire cu două foste vedete ale boxului euro
pean : Constantin Gruescu și Gabriel Pometcu, acum antrenori, 
asistîndu-și elevii la colțul ringului.

• Arbitrul Gabriel Danciu a fost suspendat temporar, pentru 
vina de a nu fi oprit mai din timp meciul greilor Simon — 
Văran, în care reșițeanul a suportat trei knock-down-uri, 
urmate de k.o. De asemenea, a fost mustrat pentru aceeași 
vină, antrenorul reșițeanului, N. Brînzeanu.

• Alte hotărîri ale juriului competiției : arbitrii-judecători 
C. Calenciuc, L. Vlad și D. Banciu sînt suspendați pentru de
cizii neconforme cu realitatea la meciul T. Tudor — I. Memet 
(ceea ce pune sub semnul întrebării și decizia finală acordată 
lui Tudor !) ; boxerul Bușit Turan (Farul) este suspendat pe 
6 luni pentru atitudine necuviincioasă în ring și injurii aduse 
arbitrului.

• Este foarte bună intenția organizatorilor de a oferi spec
tatorilor punctajele și rezultatele meciurilor cu mijloace mo
derne. Din păcate, însă, prețioasele tablouri electronice, ca și 
cronograful electric de deasupra ringului, sînt conduse la pu
pitru cu foarte multă neîndemînare și uneori cu incompetență.

In vederea Jocurilor olimpice din 1980

0 SALĂ PENTRU 12 DISCIPLINE SPORTIVE
Modernul și excelent utilatul 

complex sportiv de la Lujniki, 
situat în jurul marelui stadion 
..Lenin", va fi în 1980. în timpul 
desfășurării Jocurilor Olimpice, 
centrul vital al acestei uriașe 
competiții sportive. Aci, la 
poalele colinei pe care se află 
Universitatea din Moscova se 
vor desfășura festivitățile de 
deschidere și de închidere a 
Jocurilor Olimpice. întreceri de 
atletism, gimnastică, judo, volei, 
polo pe apă, fotbal și Marele 
Premiu al Națiunilor la hipism. 
în vederea Jocurilor Olimpice, 
edilii capitalei sovietice iau de 
pe acum măsuri pentru ca ac
tualul fond de baze sportive 
să fie modernizat 31 îmbogățit 
prin alte dotări, adăugîndu-se 
unele construcții sportive noi.

în acest sens, recent a fost 
anunțat faptul că marele com
plex sportiv de la Lujniki va 
fi îmbogățit cu o sală pentru 
12 discipline sportive, care a 
și fost numită sugestiv „Broas
ca țestoasă de aur". Această 
denumire a fost generată de 
asemănarea construcției cu o 
uriașă broască țestoasă sub a 
cărei... „carapace" de sticlă și 
beton vor fi adăpostite insta
lații sportive necesare jocuri
lor de volei, handbal, badmin
ton, tenis de masă, baschet, ca

PREGĂTIRILE HOCHEIȘTILOR POLONEZI
VARȘOVIA, 12 (Agerpres) - 

Selecționata de hochei a Polo
niei se pregătește intens în 
vederea noului sezon interna
țional. Hocheiștii polonezi vor 
întiini în zilele de 5 și 6 no
iembrie la Halle și respectiv 

anunță din nou îndreptățită 
candidatură la titlu. în schimb, 
campionul en titre Teofil Gui
nea a primit nepermis de multe 
lovituri din partea tînărului tîr- 
goviștean Marcel Constantin.

Trei din cele patru meciuri 
ale categoriei cocoș s-au înche
iat înainte de limită, lăsîndu-ne 
să prevedem atractive semifi
nale, cu următoarele perechi : 
N. Popa — Al. Dobăeș și Șt. 
Duminică — T. Dinu.

Reapariția mijlociului Alee 
Năslac a fost salutată cu căldură 
de asistență, dar campionul și-a 
menajat tînărul adversar, La- 
dislau Bacica, din Tg. Mureș, cu 
care a făcut trei reprize de an
trenament. 

$

$

și întrecerilor de lupte, gimnas
tică, box și scrimă. Autorii 
proiectului (arhitecții B. Bol- 
șakov, V. Tarasievici șl I. Ro- 
jin) au conceput această mare 
sală de sport pe patru nivele, 
urmînd ca subsolul să cuprindă 
patru săli de antrenament 
(36/18 m fiecare) cu toate a- 
nexele necesare ; primul nivel, 
ridicat la 35 m de la sol, va 
avea un hol imens, vestiare, 
restaurante și săli de confe
rințe, săli de telex și telefoa
ne ; al doilea nivel va fi al
cătuit din arena principală 
(42/42 m) cu patru sectoare mari 
de tribună ; al treilea nivel și 
ultimul va fi format din alte 
spații pentru spectatori și din- 
tr-un foaier, cu restaurante și 
săli de acces.

Acoperișul întregii construcții 
este compus dintr-un sector 
central circular (600 de tone) 
care se va rezema pe alte ele
mente circulare d<5 construcție, 
ansamblul formînd un tot uni
tar frumos, mult asemănător 
unei carapace de broască țes
toasă. întregul ansamblu se va 
încadra de minune în stilul șl 
atmosfera marelui centru spor
tiv de la Lujniki, unde pregă
tirile pentru J.O. din 1980 se 
desfășoară în ritm rapid.

Berlin reprezentativa R-D. Ger
mane, urmînd ca întîlnirile re
vanșă să aibă loc la 11 și 12 
decembrie la Varșovia și Lodz. 
La jumătatea lunii decembrie 
echipa poloneză va pleca în- 
ir-un turneu în Suedia unde 
va întiini 3 formații de prima 
ligă. în zilele de 20 și 21 de
cembrie la Oslo selecționata 
Poloniei va juca în compania 
echipei Norvegiei.

TELEX«TELEX
ATLETISM A Tradiționalul con

curs de maraton de la Fukuoka 
(Japonia), aflat la a 12-a ediție, 
se va disputa la 4 decembrie și 
va reuni la start, între alții, pe 
campionul olimpic Waldemar 
Cierpinski (R.D.G.), Ian Thomp
son (Anglia), William Rogers 
(S.U.A.).

CICLISM • A luat sfîrșit cursa 
de 6 zile desfășurată pe velodro
mul din Berlinul Occidental. Vic
toria a revenit cuplplui Eddy 
Merckx — Patrick Sercu (Belgia) 
cu 211 puncte. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Thurau (R. F. 
Germania) — Pijnen (Olanda) — 
155 puncte și Peffgen—Fritz (R.F. 
Germania) cu 126 puncte. • A 
început cursa de la Biarritz re
zervată tinerilor alergători. Pri
ma etapă, disputată între Bayonne 
șl Biarritz (182 km), a fost cîști- 
gată de Willy Teirlink cu timpul 
de 4 h 38:47.

HOCHEI • în campionatul Ceho
slovaciei pe primul loc în clasa
ment se află Poldi Kladno cu 9 
puncte, urmată de Sparta Praga 
cu 8 puncte și KHZ Litvinov cu 
7 puncte, însă cu un joc mai 
puțin. Rezultatele înregistrate în 
etapa a 5-a : Dukla Jihlava — 
Skoda Pison 1—1 ; Poldi Kladno 
— Tesla Pardubice 7—2 ; Slovan

IN PRELIMINARIILE C.M.

• RD. Germană — Austria 
1—1(0—1). Meci disputat ieri la 
Leipzig, încheiat cu un rezul
tat surpriză, în urma căruia 
Austria a acumulat 8 puncte din 
5 meciuri și se află pe locul I 
în grupa a 3-a, urmată de R.D.G. 
cu 5 p (din 4 meciuri). Au mar
cat : Hattenberger (min. 43) pen
tru oaspeți, respectiv Lowe (min. 
51).

• Irlanda — Bulgaria 0—0. 
Joc foarte disputat, în care ar
bitrul italian Gonella a „acor
dat" patru cartonașe galbene, 
în urma acestui joc, reprezen
tativa Bulgariei trece pe primul 
loc (4 p) în clasamentul grupei 
a V-a.

• Irlanda de Nord — Olanda 
0—1(0—0). A marcat Willy van 
der Kerkhof (min. 76). Pe locul 
I în grupă (a 4-a), Olanda 9 
puncte (5 meciuri), urmată de 
Belgia 6 p (4 meciuri).

• La Seul s-a disputat me
ciul dintre selecționatele Coreei 
de sud și Kuweitului, contînd 
pentru turneul final al zonei 
Asia-Oceania a preliminari
ilor. Gazdele au cîștigat cu 
1—0 (0—0). în clasamentul a- 
cestui turneu, la care mai par

PESTE HOTARE

ECHIPA DE VOLEI STEAUA 
ÎNVINGĂTOARE ÎN R.P. CHINEZĂ

PEKIN, 12 (Agerpres). — E- 
chipa masculină de volei Steaua 
București și-a început turneul 
în R.P. Chineză susținînd un 
meci amical cu formația „1 Au
gust" a Armatei chineze de e- 
liberare. Voleibaliștii români au 
obținut victoria cu scorul de 
3—1 (7—15, 15—4, 15—13, 15—11).

TURNEUL MASCULIN
DE HANDBAL DE LA PLEVEN

SOFIA; 12 (Agerpres). — In 
prima zi a turneului internațio
nal masetilin de handbal de la 
Pleven, echipa Dinamo București 
a întrecut cu scorul de 28—13 
(14—8) formația Spartak Pleven, 
iar selecționata orașului Sofia a 
cîștigat cu 23—22 (11—13) meciul 
cu echipa povletlcă Kunțevo.

CAMPION MONDIAL DE CICLISM
ACUZAT DE DOPING

ROMA (Agerpres). — Ciclis
tul vest-german Gregor Braun, 
campion mondial la urmărire 
individuală (profesioniști), este 
pasibil de suspendare pe mai 
multe luni și plata unei amenzi 
pentru folosirea de medicamen
te stimulatoare interzise în 
timpul unei întreceri sportive. 
La controlul antidoping efec
tuat după disputarea Turului 
ciclist al Emiliei, analiza lui 
G. Braun, care concurează pen
tru firma Peugeot, a fost pozi
tivă.

Bratislava — Motor Ceske Bude- 
jovice 1—2 ; Sparta Praga — VSZ 
Kosice 4—3.

TENIS • în turul 2 la Madrid, 
au fost înregistrate următoarele 
rezultate : Borg — Norberg 6—0, 
6—1 ; Dibbs — Cano 7—6, 6—4 ; 
Flllol — Waltke 6—4, 6—3 ; Oran- 
tes — Schonfield 6—0, 6—1 ; Edik- 
son — Bohmstedt 3—6, 6—3, 7—5 ; 
Kodes — Spear 6—4, 2—6, 6—4 ; 
Bertolucci — Tiriac 6—3, 4—6,
6—2. Campionul argentinean Guil
lermo Vilas a anunțat că nu mai 
participă la acest turneu, fiind 
suferind. • Campionatul Fran
ței s-a încheiat la Strasbourg cu 
victoria lui Franțois Jauffret, ca
re l-a întrecut în finală cu 7—6,
6— 4, 6—4 pe Patrice Dominguez, 
în vîrstă de 35 de ani, Francois 
Jauffret cucerește pentru a șaptea 
oară titlul de campion • Proba 
de dublu femei din cadrul cam
pionatelor unionale a fost cîști- 
gată de cuplul Olga Morozova — 
Marina Kroșina, care a învins în 
finală cu 2—6, 6—0, 6—4 perechea 
Natalia Borodina — Elena Emeț. 
• în cadrul turneului de la Ade
laida, Ken Rosewall l-a învins pe 
Braun cu 6—4, 7—5. Alte rezul
tate : Walts — Stone 4—6, 6—3, 
9—7 ; Fassbender — Gardiner 7—6,
7— 5; Wayman — Lewis 7—6, 6—1; 
Saviano — Crealy 6—4, 6—4.

ticipă echipele Iranului, Aus
traliei și Hong Kong, conduce 
formația Iranului cu 5 P-

*
în meci amical, aseară, la 

Budapesta : Ungaria — Suedia 
3—0(2—0). Au marcat : Nilasiy 
(min. 34), Varadi (min. 36) și 
Torocsik (min. 78).

IW CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE TINERET

La Erfurt, în cadrul campio
natului european de fotbal pen
tru tineret (jucători sub 21 de 
ani), echipa R. D. Germane a 
învins cu 2—1 (2—0) selecțio
nata Austriei.

DINAMO KIEV, PE LOCUL 1 IN 
CAMPIONATUL U.R.S.S.

în campionatul unional, Di
namo Moscova (jucînd pe te
ren propriu) a terminat nedecis, 
0—0, cu formația Dnepr Dne
propetrovsk. La egalitate, 1—1. 
s-a încheiat și jocul dintre Ze
nit Leningrad și Dinamo Kiev, 
în clasament, după 25 de eta
pe, conduce Dinamo Kiev cu 
35 p, urmată de Dinamo Tbi
lisi 33 p și Dinamo Moscova 
29 p.
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