
VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUSESCU

PE ȘANTIERELE METROULUI CAPITALEI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, miercuri dimineața, o vi
zită de lucru pe șantierele me
troului bucureștean pentru a 
examina stadiul de execuție a 
acestui important obiectiv, pen
tru a stabili, împreună cu spe
cialiștii, măsurile cele mai po
trivite in scopul realizării sale 
în condiții cit mai bune și la 
termenele prevăzute.

La vizită au luat parte to
varășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Manea Mănescu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Ion 
Dincă, Ion Ioniță. Petre Lupu. 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdet, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor 
Coman, Miu Dobrescu, Ion 
Ursu, Ion Stănescu, precum și 
conducătorii ministerelor și de
partamentelor care participă 
direct la construirea metroului.

Vizita a început la statia 
Piața Unirii a metroului.

Grupurile de muncitori care 
lucrează aici l-au salutat eu 
entuziasm pe secretarul general 
al partidului, aplaudind înde
lung, scandind cu putere 
„Ceaușescu—P.C.R.". Ei și-au 
exprimat satisfacția de a-1 
vedea în mijlocul lor pe 
conducătorul partidului și sta
tului nostru, pentru atenția cu 
care urmărește îndeplinirea 
sarcinii de mare răspundere ce 
li s-a încredințat, sentimentele 
de aleasă stimă și profundă 
dragoste pe care le nutrește 
întregul nostru popor fată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru neobosita sa activitate 
consacrată propășirii României 
socialiste, creșterii in ritm ra
pid a avuției tării, a nivelului 
de trai și civilizație al cetățe
nilor ei. Secretarul general al 
partidului a răspuns cu priete

Așteptăm scrisoarea sau telefonul dumneavoastră!

Tonul săritorilor din clasa a ix-a
9 Pornind dc Ia o idee lansaid pe terenul Liceului ANDREI ȘAGLfNA din Brașov
• Primul „punct de control*: ultima zi dc școala a acestui an

Aceste rinduri, care vor să marcheze startul unui serial, pornesc 
de la ideea că și în sport socotelile exacte făuresc adevăratele prie
tenii. Este vorba despre o întrecere prin corespondență, pe care 
ziarul nostru dorește să o găzduiască în cadrul acestei rubrici, Ia 
sugestia unei ore de educație fizică în care tema principală a fost
SĂRITURA IN LUNGIME.

Despre ce este vorba 7
' în cadrul unei ore de edu
cație fizică, la Brașov, pe tere
nul din fața Liceului „Andrei 
Șaguna", unde au crescut, prin
tre alții, fostul nostru campion 
balcanic Ionescu Crum (7,15 m 
la lungime, într-o perioadă în 
care nimeni nu sărea 8 m, ex- 
ceptînd saltul legendar al lui 
Owens) și marea gimnastă de 
acum două decenii Elena Leuș- 
tean (de asemenea campioană la 
lungime), reporterul a fost ten
tat de întrecerea copiilor care 
săreau în lungime, cu elan. La 
sfîrșitul orei, pe lista profeso
rului au apărut o serie de ci
fre. Ele reprezentau gruparea 
primelor zece performanțe ale 
copiilor. Nu are importanță fap
tul că cifrele erau modeste. Im
portantă era întrecerea, care 
îmbunătățea performanțele de 
la o săritură la alta.

k FOST FORMATĂ ECHIPA NAȚIONALĂ OF BOX 
PENTRU DUBLA ÎNFÎINIRE CO EORMAJLA ANGLIEI

Adoptînd propunerea Colegiu
lui central de antrenori, Birpul 
Federației române de box a 
hotărît, în ședința sa de ieri, să 
prezinte în prima întîlnire inter- 
țări a sezonului o reprezenta
tivă alcătuită exclusiv din 
proaspeții campioni naționali, 
ca o răsplată a eforturilor și 
succesului lor.

Astfel, la dubla partidă cu 
echipa Angliei, „echipa campio
nilor" va arăta după cum ur
mează (în ordinea firească a 
categoriilor) : Rcmus Cozma, 

nie manifestărilor entuziaste 
ale muncitorilor.

Sint vizitate principalele 
compartimente ale stafiei din 
Piața Unirii, care va constitui, 
in viitor, un nod central al 
magistralelor metroului.

De Ia Piața Unirii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea de par
tid $1 de stat s-au urcat in 
prima garnitură de vagoane de 
metrou aflate in probe cu care 
au străbătut tronsonul dintre 
Stafia Unirii și punctul dr. 
Stalcovici in lungime de 2300 
metri pe care constructorii l-au 
executat in termenele prevă
zute.

La reîntoarcere, metroul s-a 
oprit la peronul viitoarei stafii 
Izvor, după care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a deplasat 
cu mașina spre zona din apro
pierea uzinei Republica unde se 
află in construcție stația de 
metrou eu același nume.

La plecarea de pe șantier, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciind eforturile depuse, ac
tivitatea bună desfășurată, l-a 
felicitat pe constructori și le-a 
urat succes deplin in înfăptui
rea importantelor sarcini ce le 
revin.

Aprecierile și îndemnurile 
secretarului general al partidu
lui au găsit un larg ecou in 
rindul muncitorilor constructori 
și al specialiștilor. Ei s-au an
gajat să muncească cu dăruire 
șl abnegație pentru a realiza, 
in cele mai bune condiții și la 
termenele prevăzute, acest o- 
biectiv de mari proporții, de o 
importantă deosebită pentru 
dezvoltarea și modernizarea 
continuă a Capitalei, pentru 
viața locuitorilor ei. el fiind 
una din construcțiile de seamă 
ale timpului nostru, care dove
dește, o dată mai mult, forța și 
capacitatea creatoare a orindui- 
rii noastre socialiste, a poporu
lui român.

Pe această cale îi invităm pe 
toți profesorii de educație fi
zică să-și supună elevii unei 
norme de control care nu face 
parte din cvartetul testelor șco
lare obișnuite ale orei de edu
cație fizică. Socotim că săritu
ra în lungime cu elan, chiar 
dacă elanul nu este complet, 
condițiile neoferind pretutindeni 
această posibilitate, poate cali
fica — într-un fel — mutica 
profesorului și perseverența ele
vilor săi, ea sugerind implicit 
dezvoltarea vitezei, a forței pi
cioarelor și a îndemînârii teh
nice.

Profesorii de educație fizică 
sînt invitați să-i selecționeze pe 
cei mai buni zece elevi din 
clasele a IX-a și să-i supună
— în cadrul unei ore obișnuite
— la două sărituri în lungime. 
Cea mai bună săritură va fi 
considerată performanța etalon.

Dumitru Burdihoi, Teodor Dinu, 
Gheorghe Ciochină, Dragomir 
Ilie, Calistrat Cuțov, Cornel 
Hoduf, Ion Miron, Alee Năstac 
(iar ca rezervă : metalurgistul 
bucureștean Nicolae Vișan), Ion 
Gyorffi și Mircea Simon. De 
pregătirile acestei formații se 
vor ocupa antrenorii emeriti 
Constantin Dumitrescu și Ion 
Chiriac.

Meciurile de box Anglia — 
România vor avea loc la 30 no
iembrie la Londra și la 4 de
cembrie la Liverpool,
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LUPTĂTORII NOȘTRI SI-AU ONORAT CARTEA DE VIZITĂ 
LA CEL MAI DISPUTAT CAMPIONAT MONDIAL

• Și Ion Draica merita medalia de aurie Petre Dicu, o revelație

Cei patru medaliați români, 
înapoiere pe aeroportul Otopeni

Luni seara, în frumoasa are
nă „Scandinavian" din Gote- 
borg au luat sfirșit campiona
tele mondiale de lupte greco- 
romane. După cum este cunos
cut, compctifia supremă s-a în
cheiat cu un frumos bilanț pen
tru luptătorii români : o meda
lie de aur — Nicu Gingă, două 
medalii de argint — Ion Drai
ca și Petre Dicu și una de bronz 
— Ion Păun, alți trei repre

Astfel se vor stabili campionul 
clasei (chiar dacă recordul va 
fi doar de 3,86 m — este vorba 
numai despre elevii clasei a 
IX-a) și media celor zece, care 
ni se pare chiar mai importan
tă decît cifra primului perfor
mer.

în mod intenționat nu pu
blicăm cifra „performerului" de 
la Brașov și nici măcar media

(Continuare în pag. 2—3)

La „Textila" Oradea

DE CE PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI SPORTIVE 
SĂ NU FIE 0 FEMEIE?

• Pentru 91,3 la sută tinere - nimic I
• Pentru 8,7 la sută bărbați-o echipă de fotball

După cum este de înțeles, în 
întreprinderea „Textila" din O- 
radea, ca în orice unitate de 
acest fel, majoritatea persona
lului muncitor îl formează fe
meile. Procentul riguros exact 
în cazul „Textilei" este de 91,3, 
iar media de vîrstă a munci
toarelor nu depășește 24 de ani. 
Ca toate textilistele din țara 
noastră, orădencele dau o pro
ducție de bună calitate, apre
ciată deopotrivă în țară și peste 
hotare.

Și întrucît tema reportajului 
era „Antrenarea femeilor în 
activitatea de educație fizică și 
sport", am pășit pragul între
prinderii convinși că vom în- 
tîlni aici o asociație sportivă pe 
măsura renumelui unității. Am 
întrebat în dreapta și în stingă, 
cum își petrec muncitoarele
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împreună cu antrenorii lor, la 
Foto : Dragoș NEAGU

zentanți ai țării noastre clasin- 
du-se pe locuri fruntașe (Ion 
Dulică, Ștefan Rusu și Ivan Sa
vin). Este, firește, o performan
ță care onorează activitatea lup
telor greco-romane din Româ
nia, pentru care merită felici
tări atît sportivii, cit și grupul 
de tehnicieni (Ion Corneanu,

incepind de miine la Lausanne

170 DE SPORTIVI LA STARTUL 
C. M. DE LUPTE LIBERE

La numai cîteva zile după 
încheierea campionatelor mon
diale de lupte greco-romane se 
dă startul în competiția supre
mă și la stilul libere. Cei mai 
buni sportivi din lume se vor 
reuni, începînd de miine, la 
Lausanne, pentru desemnarea 
celor zece campioni mondiali, 
întrecerile se vor desfășura, 
timp de trei zile, în sala „Beau
lieu", primele meciuri fiind 
programate vineri de la ora 15.

La actuala ediție a campiona
telor mondiale de lupte libere 
sînt prezenți 170 de concurenți 
din 29 de țări, aproape 30 de 
sportivi fiind medaliați ai Jocu
rilor Olimpice, campionatelor 
mondiale sau continentale. 
După cum este cunoscut, în 
rîndul luptătorilor ce vor evo
lua pe saltelele din sala „Beau- 

timpul liber, dacă exercițiile fi
zice și sportul au prietene prin
tre ele și ce am auzit nu ne-a 
venit să credem. „Exerciții fizi
ce 7 Sport 7 Nici vorbă de așa 
ceva !“ în această privință nu 
există nici o preocupare, nici 
din partea asociației, nici din 
partea comitetului sindicatului 
și nici din partea organizației 
de tineret. „Ne-a bucurat ini
țiativa introducerii gimnasticii 
la locul dc muncă — ne spunea 
E. L. (respectăm dorința in
terlocutoarelor de a le da nu
mai inițialele). Am practicat cu 
multă plăcere timp dc o săpiă- 
mină gimnastica, apoi... totul 
s-a stins". „Dacă nc place spor
tul 7 Doar sîntem tinere și sim
țim nevoia să ne destindem, să 
petrecem o parte din timpul li
ber împreună, pe terenul de

Joi 20 octombrie 1977 I

Ion Cernea, Nicolae Pavel, Sî- 
mion Popescu și dr. Nicolae 
Ploieșteanul, care au contribuit 
din plin la realizarea acestui 
frumos succes. Trebuie să spu
nem însă că. chiar în condiți
ile unui concurs deosebit de 
dificil, așa cum a fost cel de la 
Gotcborg, echipa României tre
buia să se întoarcă acasă cu 
două titluri de campioni mon
diali ! Alături de Gingă, pe cea 
mai Înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere merita să urce 
și juniorul Ion Draica. evident 
nedreptățit de juriu. După o 
decizie eronată în disputa cu 
suedezul Leif Andersson (cînd, 
a fost descalificat, fiind împo
vărat cu 4 puncte de penaliza
re încă din tururile eliminato
rii), acest brav băiat a conti
nuat concursul, obținînd victorii 
prețioase care l-au menținut în 
lupta pentru titlul suprem. în 
turul 6, Draica l-a învins prin 
tuș pe reputatul luptător bul
gar Pavel Pavlov, urmînd să-și 
dispute titlul mondial cu so
vieticul Vladimir Ceboksarov. 
în partida finală, reprezentan
tul țării noastre a luptat din

Mihai TRANCA

(Continuare în pag. a 4-a) 
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ileu" sînt prezenți și opt repre
zentanți ai țării noastre : Gh. 
Rașovan (cat. 48 kg), Gh. Bircu 
(52 kg), G. Anghel (62 kg). L. 
Sandor (68 kg), E. Cristian (74 
kg), I. Ivanov (90 kg), V. Puș- 
cașu (100 kg) și L. Șimon 
(4-100 kg). Datorită unei mai 
mari răspîndiri geografice a 
luptelor libere, pentru sportivii 
europeni întrecerile vor fi mult 
mai dificile, luptătorii asiatici 
fiind principalii favoriți la ca
tegoriile mici.

Din delegația țării noastre 
fac parte cîțiva sportivi cu ex
periență competițională (L. Și
mon, G. Anghel, E. Cristian), 
dar și cîțiva tineri dornici de 
afirmare (V. Pușcașu, L. San
dor, I. Ivanov, Gh. Rașovan), 
care, sperăm, se vor strădui să 
obțină rezultate cît mai bune.

sport. Am vrea să jucăm hand
bal, volei — afirma M.M. —dar 
de cîte ori ne ducem la pre
ședintele asociației, acesta nu 
ne vorbește decît de echipa de... 
fotbal ! Să nu credeți că avem 
ceva cu fotbaliștii. Tovarășii 
noștri de muncă n-au decit să 
joace fotbal dacă le place, dar 
vrem ca și noi. femeile, să fa
cem sport !“.

Ori de cîte ori este întrebat, 
Gheorghe Cuc, președintele a- 
sociației sportive, răspunde inva
riabil : „Sport pentru femei 7 
Nu este cazul !“ Am vrut să-1 
întrebăm și noi de unde această 
atitudine față de sportul femi
nin dar n-a fost cu putință, 
deși l-am căutat timp de două 
zile. Așa îneît. neavînd posibi
litatea unui dialog direct. îl 
întrebăm din această pagină : 
cum este posibil ca într-o în-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag, 2—3)



SPERANȚELOR NEFONDATE
TINERII „PERFORMERI- ȘL CLOROFORMUL

Problema schimbului de miine preocupă 
permanent întreaga lume a sportului. La ni
velul ridicat — în continuă ascensiune — al 
performanțelor, sînt rare cazurile de longe
vitate sportivă. Antrenamentul extrem de in
tens, foarte mare ca volum, solicitarea com- 
petițională — toate acestea cer forțe proas
pete, neuzate, eforturi sporite, pe care numai 
un organism tînăr, viguros, le poate susține. 
Așadar, căutările asidue sînt pe deplin justi
ficate, iar promovarea tineretului s-a trans
format din campanie în acțiune non-stop.

Noile obligații pe care le presupune această 
vastă acțiune sînt multiple. Selectarea și — 

. mai ales — pregătirea tineretului — intră in 
I* competența cadrelor cu înal

tă calificare, adică a acelora 
care pot imprima de la în
ceput sportivelor și sportivi
lor deprinderi corecte, care 
pot asigura viitorilor perfor
meri orizontul necesar. Nu 
— de pildă — exemplul oferit la recentul 
campionat mondial de handbal pentru junioa
re de o serie de echipe (R. D. Germană, 
U.R.S.S., Ungaria ș.a.) care au avut la cîrmă 
chiar antrenorii principali ai naționalelor de 
senioare (Peter Kretzschmar, Igor Turcin, Bo- 
dog Torok). Acești tehnicieni au preluat de 
pe acum team-urile pe care le vor conduce 
la J.O. din 1980.

Important în această acțiune este faptul că 
ttnărul candidat la echipa națională trebuie să 
fie un performer actual și nu numai o spe
ranță pentru un viitor nedefinit. Așa a fost 
poloistul Adrian Schervan — promovat la 16 
ani în reprezentativă, așa a fost ciclistul 
Mircea Romașcanu, așa este gimnasta Emilia 
Eberle (13 ani) care, la primul concurs inter
național, s-a aflat — valoric — in preajma 
Nadiei Comăneci. Desigur, exemplele de acest 
fel sînt numeroase și se extind pe o largă 
arie, ele cuprinzînd aproape toate disciplinele 
sportive. Sintetizat : sportivul apt de promo
vare este în primul rînd cel cu performanțe

actuale, reale, cel care prin talent, sîrguință 
și cutezanță poate ieși învingător in compe
tiția cu experiența, iși poate deci cuceri prin 
forțe proprii un loc in echipă. Forțarea înnoi
rii colectivului, promovarea doar pe criteriul 
vîrstei, al unor vagi perspective teoretice poate 
duce și la ratarea candidatului și la scăderea 
nivelului formației, iar în unele cazuri chiar 
al disciplinei respective.

Cum ar putea, de pildă, ciclismul nostru 
să-și primenească actualele echipe promovîn- 
du-i pe juniori, cînd acestora — pentru lipsă 
de combativitate și valoare — li s-a refuzat 
decernarea titlurilor la campionatele naționale 
de fond din

este de neglijat

acest an și li s-a anulat, pentru 
aceleași motive, o etapă in 
„Cupa orașelor" ? Cum ar 
putea antrenorul reprezenta
tivei de handbal a României 
să apeleze la noile cadre 
cînd reprezentativa de tine- 

a ocupat — chiar anul acestaret a României
— locul XI la campionatul mondial ? Cum 
ar putea atletismul nostru să renunțe automat 
la serviciile unor sportivi trecuți de prima 
tinerețe cînd „noul val“ se prezintă în multe, 
foarte multe probe, cu performanțe care nu 
le-ar permite să treacă nici de seriile marilor 
Întreceri continentale, ca să nu mai vorbim 
de cele olimpice ?

Aceste întrebări, ca și altele, își așteaptă 
răspuns prin fapte. Nu este suficient ca în 
rapoarte și dări de seamă să se vorbească 
despre existența unui mare număr de „spe
ranțe" care, chipurile, ar fi asigurătoare pen
tru viitor. Această „cloroformizare" este dău
nătoare și pentru antrenori și pentru cluburi, 
in ultimă instanță pentru mișcarea noastră 
sportivă. Campionii de mîine vor fi tinerii de 
astăzi, dar numai aceia 
valoare, sînt performeri 
spectivele prin rezultate

care acum sînt de 
și ne probează per- 
deosebite.

Hristache NAUM

Pentatlonul, după „mondialele" de la Sa„AZI NU
La înapoierea sa dc Ia San 

Antonio (Statele Unite), l-am 
rugat pe IOAN MUREȘANU, vi
cepreședinte al Federației româ
ne de călărie și pentatlon mo
dern, memțțra al Consiliului de 
administrație' și al comisiei teh
nice ale Uniunii Internaționale 
de Pentatlon Modern și Biatlon, 
să ne ofere citeva amănunte 
despre recent disputatele cam
pionate mondiale.

— Vă rugăm, mai intii, să 
ne spuneți prin ce anume s-a 
caracterizat această ediție a în
trecerii supreme a pentatlonu
lui modern ? A fost ea influen
țată de marile distanțe pe care 
au trebuit să le parcurgă echi
pele europene pină la locul 
startului ?

— Este neîndoios că pentru 
pentatloniștii de pe continentul 
nostru, care reprezintă marea 
majoritate a celor angrenați în 
marile întreceri organizate de 
Federația internațională, distan
ta a constituit un impediment 
real, dar trebuie să spun că ea 
nu a influențat negativ compe
tiția. Un argument în sprijinul 
acestei afirmații îl constituie, 
in primul rînd, cifra țărilor 
participante la acest campionat 
mondial (20, față de numărul 
maxim de 22 națiuni prezente la 
precedentele ediții ale întrecerii), 
iar ei este completat de un 
altul, la fel de important, ni
velul tehnic al concursului pro- 
priu-zis. Pentru că — este con
statarea unanimă a tehnicieni
lor prezenți la San Antonio 
(Texas) — campionatele mon
diale din acest an s-au situat 
evident peste nivelul concursu
lui din cadrul J.O. de la Mont
real, confirmînd și stabilizînd 
un prag valoric ridicat atins de 
această disciplină sportivă. în-

CONTEZI SUB
suși faptul că pe primele locuri 
ale clasamentului găsim aproa
pe aceleași formații, este o do
vadă concludentă a stabilității 
de care aminteam. Mi se pare, 
de asemenea, important de sub
liniat faptul că de pe acum 
este vizibilă la unele țări orien
tarea certă spre Jocurile Olim
pice din 1980, manifestată prin 
includerea în echipele „de mon
diale" a unor tineri, debutanți 
chiar in marile competiții, spre 
a fi rodați pentru marile exa
mene ale viitorului. în primul 
rînd pentru Jocurile Olimpice. 
Așa au procedat federațiile din 
Polonia (Rotkiewicz), U.R.S.S. 
(Riabikin) și cea din S.U.A. 
(Mopherson). Iar echipele aces
tor țări s-au clasat pe locurile 
fruntașe ale competiției !

— Cum apreciați evoluția sin
gurului nostru sportiv prezent 
in concurs ? Ce „spune" acest 
loc 20 pe care s-a situat Du
mitru Spârlca ?

— Trebuie s-o spun din capul 
locului, poziția ocupată de cam
pionul nostru la San Antonio 
nu reflectă nici pe departe va
loarea reală pe care o are Du
mitru Spârlea ! El putea reali
za un punctaj net mai bun, 
dacă se pregătea mai bine pen
tru acest mare examen. Cu mai 
multă concentrare ar fi putut, 
de pildă, cîștiga proba de tir, 
cu mai multă încredere în for
țele proprii ar fi putut lua un 
start mai 
mă (și-a 
două a 
natație și 
cunoscut.

— Ce i 
da acestei

bun în proba de scrl- 
revenit în partea a 
concursului !), 
cros a fost de

iar la 
nere-

Iea la p 
penlalloi

explicație s-ar 
i „căderi" a lui

putea 
Spâr-

de pregH 
punctajuB 
este neliH 
probele ■ 
scrimă, tl 
te de ptl 
pregătiți H 

mai la rl 
se obținB 
puncte ■ 
punzător 1 
rientarc, I 
tragem... I 
minte. I

— Apri 
derați căi 
io.iul noi 
fi pe viitl 
ge doar..l

— ol 
pregătire I 
bului del 
capabili I 
individual 
fără de J 
aspira-■-’fl 
mondial. I 
projțirnatil 
primele tJ 
in ultima 
găsim mii 
termina d 
mai bine, I 
gere și dl 
țumească I 
rezultate 
ceasta esl 
performan 
lă, pe car 
obțină perl 
tași.

Dc azi pînă duminică, In sala Fior
„MARELE PREMIU 

AL BUCUR EST IULUI“ 
LA AUTOMOBILISM
Duminică 30 octombrie — în 

organizarea Comisiei locale de 
automobilism ți a asociației 
sportive Unirea Tricolor — în 
Capitală se va desfășura con
cursul automobilistic de viteză 
pe circuit „Marele premiu al 
Bucureștiului*. întrecerea, afla
tă la cea de a 10-a ediție (6 
dintre acestea cu mulți ani in 
urmă), reunește la startul său 
pe cei mai buni automobiliști 
ai țării, atrași atît de competi
ția în sine, cit și de faptul că 
ea contează ca cea de a cincea, 
și ultima, etapă a campionatu
lui republican de viteză pe cir
cuit. Traseul, în premieră : un 
circuit pe șoseaua ce leagă 
platforma Casei Scinteii de car
tierul Pajura (inclusiv podul 
respectiv).

în „Cupa de toamnă" la handbal

STEAUA-DINAMO CU...30 Dl SPECTATORI!
LA BASCHET

în avanpremiera etapei de 
azi, „Cupa de toamnă” la 
handbal ne-a oferit ieri o 
inedită confruntare dintre e- 
chipele Steaua și Dinamo. Ine
dită pentru că pentru prima 
oară un astfel de joc a avut 
parte doar de 20—30 de spec
tatori, veniți să vadă o întâl
nire intre ceea ce a mai ră
mas în cele două secții în 
afara loturilor de seniori și 
tineret. Adică foarte puțin. 
Atât de puțin, îneît Steaua a 
avut unele dificultăți în ali
nierea numărului regulamen
tar de jucători (7), sosirea lui 
Stângă în ultimul moment și 
permisiunea primită de el de 
la antrenorul federal să joa

• CATEDRA DE EDUCA» 
TIE FIZICA a Universității 
din Galați a luat inițiativa 
de a trimite studenți la con
cursurile de selecție pentru 
atletism în școli. Recent, vi
itorii profesori de educație 
fizică au participat ca îndru
mători ia concursul organizat 
în școlile generale din Valea 
Orașului, unde au fost testați 
peste 300 de elevi. • TIPO
GRAFII brașoveni se pregă
tesc pentru tradiționalul lor 
cros și, în paralel, participă 
la întreceri de popice, tenis 
de masă, șah și tir, discipline 
prevăzute în competiția spor
tivă de mase „Cupa poligra
fia". A ZILELE ACESTEA a 
fost redată în funcțiune sala 
de sport din Oltenița, care a 
fost avariată în vară. în ur
ma unei puternice furtuni. 
• LA A.S. ȘTIINȚA MACIN 
au participat duminică nu
meroși elevi la „Crosul de 
toamnă", care a constituit și 
o selecție pentru secția de 
atletism a asociației. • MICII 
LUPTĂTORI de la C.S. Școlar 
din Odorheiu Secuiesc au e- 
voluat în primul lor concurs 
internațional, în compania 
formației poloneze Boruta 
Zbicrz, victoria reyenindu-le 
cu 6—3. Punctele fiind obți
nute de : Miklosi (categ. 28 
kg), Demeter (30 kg), Stoica 
(45 kg), Denes (62 kg), Ke- 
nosi (68 kg), și Bodrogi (75 
kg). • ASOCIAȚIA SPORTI
VA Viitorul Suceavă, de pe 
lingă Combinatul de prelucra
re a lemnului, unde muhcesc 
sute de tineri, se „evidenția
ză" printr-o... inactivitate to
tală. Anul acesta, A.S. Viito
rul n-a fost prezentă la nici 
o acțiune organizată pe linie 
sportivă de U.T.C. sau forul 
Județean sindical. • „CUPA 
ENERGETICI ANULUI ’77*.

desfășurată zilele trecute la 
Tg. Mureș, a revenit lui A. 
Revesz — la tenis de masă, 
C. Bodo — la șah și A. Ke- 
rekes — la tenis (toți de la 
Electrica Tg. Mureș). • LA 
TULCEA, cu ocazia unei com
petiții școlare, au fost pre- 
miați cei mai buni elevi spor
tivi pe anul școlar 1976—1977. 
Printre cei 27 de fruntași s-au 
numărat Ionel Tu roșu (la a- 
tletism), Gulina Popov (ca- 
iac-canoe) și Florin Mina (vo
lei). • „CUPA ORAȘULUI 
BISTRIȚA- la șah. ediția 1977, 
a fost cîștigată de formația 
CUPROM Baia Mare. Au mai 
fost prezente la întreceri e- 
chip-ele Medicina Cluj-Napoca, 
Apemin Vatra Domei și Vo
ința Bistrița. • DRUMEȚIA 
se află la loc de cinste la 
întreprinderea de tricotaje 
Drapelul roșu din Sibiu. A- 
nimatorul activității turistice 
fiind R. Iacob, un pasionat 
turist. Iubitorii naturii de aid 
au participat anul acesta la 
22 de excursii și drumeții, la 
ultima dintre ele, care a avut 
loc recent, 20 de tineri și 
vîrstnici au parcurs pe Jos 
traseul Sibiu — Fin tin ele — 
Cheile ‘ Cibinului — Păltiniș — 
Sibiu. • ÎN PARTEA VESTI
CA a orașului Rm. Vîlcea se 
află în construcție. baza spor
tivă a asociației Chimistul, 
care va fi. dată în folosință 
anul viitor. Ea se compune 
din terenuri de fotbal, hand
bal, volei și tenis. Valoarea 
muncii patriotice efectuate 
pînă acum se ridică la peste 
o jumătate de milion de lei.

RELATĂRI DE LA : T. Si
rio pol, c. Gruia, D. Moraru- 
Slivna, I. Jlpa, A. Plai o ga, L 
MIndrescu, L Păuș, P. Cwn- 
șa, I. Toma, I. Ioncscu șl 
P. Giornolu.

ce în acest meci, rezolvînd 
lucrurile. în aceste condiții, 
puțin obișnuite, Dinamo, bene
ficiind de un lot superior nu- 
mericește, dar și sub raport 
valoric (cu Ștef, Cosma, Tase, 
Pai2an, Matei etc.) a cîștigat 
lejer, fără probleme, cu 27— 
14 (15—7) la capătul unui 
meci echilibrat doar în pri
mele 10 minute.

Tot în „Cupa de toamnă", 
dar la Timișoara, s-au dispu
tat două jocuri restanță. Așa 
după cum ne comunică co
respondentul nostru C. Crețu, 
în prima partidă echipa mas
culină Politehnica Timișoara 
a învins destul de greu pe 
Universitatea Cluj-Napoca cu 
20—17 (9—8), principalii au
tori ai punctelor fiind Feher 
și Tîmpu cîte 4 pentru Poli
tehnica, Rus — 7 și Mircea 4 
pentru Universitatea. Confir- 
mînd forma bună din această 
toamnă, Progresul București 
a reușit să țină în șah pe 
Universitatea Timișoara pe te
renul acesteia. Scor final : 
8—8 (4—4), remareîndu-se
Popa — de la Universitatea și 
Butan — 4 de la Progresul.

Azi, aceeași competiție pro
gramează în Capitală două 
partide feminine : ProgTesui 
— Mureșul Tg. Mureș (pe te
renul Progresul de la ora 15) 
și Universitatea — Rapid (de 
la ora 16 pe terenul Drept)

Meciul (dublu) I.E.F.S.-Lic. 
nr. 2 — C.S. Șc. Ploiești, res
tanță in Divizia A la baschet 
feminin, s-a desfășurat ieri in 
sala Floreasca și s-a încheiat 
cu victoria studentelor : 2—0
115—62(54—27) și 110—50 (62—29). 
I.E.F.S.-Lic. nr. 2 a rămas sin
gura echipă neînvinsă in cam
pionatul național.

FLORETA IȘI DESEMNEAZĂ ECHI, >
începînd de azi și pînă dumi

nică inclusiv, sala de scrimă 
Floreasca va găzdui ultima eta
pă a diviziilor naționale A și 
B de floretă, fiind desemnate 
astfel echipele campioane na
ționale pe anul 1977, precum și 
formațiile care în ediția urmă
toare a campionatului vor evo
lua în eșaloanele inferioare. Azi,

la ora 8, 
cvartetele I 
zia A fttifl 
cluburile 1 
titre"), I.E. 
re, Politehi 
Tg. Mureș 
trecerea lo 
Sîmbătă ș 
rîndul eci 
prima divi:

TOPUL SĂRITORILOR
DIN CLASA A IX-a

(Urmare dim, pag. 1)

clasei a IX-a care a sărit în 
cursul unei frumoase după-a- 
mieze de toamnă în fața Li
ceului „Andrei Șaguna", în a- 
propierea străvechilor ziduri ale 
cetății Brașovului.

Așteptăm prin poștă sau la te
lefon (11.91.13) primele rezul
tate comunicate de profesori. 
Reporterii noștri se vor deplasa 
pentru a confirma la fața locu
lui viabilitatea și mai ales con
stanța unor rezultate pe care le 
dorim îmbunătățite între mo
mentul telefonului și momentul 
testului cu " ' 
ralul. Nu 
este și un 
gîndim la 
care se va 
anului școlar în primăvara anu
lui 1978. Vrem să credem că plu
sul de centimetri va fi atît de 
mare incit va stimula activitatea 
profesorilor de educație fizică.

în sfîrșit, este de la sine în
țeles că la acest concurs vor

participarea reporte- 
lipsit de importanță 
al doilea aspect. Ne 
plusul de centimetri 
înregistra spre finele

participa și fetele, potrivit a- 
celuiași regulament.

Așteptăm cu mult interes te
lefonul sau scrisoarea profeso
rilor. Specificația în legătură 
cu scrisoarea este legată de 
convingerea că asemenea con
cursuri vor avea loc și în sa
tele cele mai îndepărtate, care 
pot obține mai greu legătura 
telefonică. SUCCES !

Primul „punct de control" va 
face clasamentul rezultatelor 
comunicate pînă în ultima zi de 
școală a anului 1977.

Redacția ziarului nostru 
oferi — și pentru această primă 
etapă — premii profesorilor, 
claselor și elevilor fruntași.

va

LA „TEXTILA" ORADEA
(Urmare din pag. 1)

treprindere cu muncitoare
să nu se organizeze nici un fel 
de activitate sportivă, toată 
„grija" (și fondurile!) asociației 
indreptindu-se spre echipa de 
fotbal care activează, fără să 
strălucească cu nimic, în cam
pionatul județean ? Este firesc 
ca din cauza a 11—12 fotbaliști 
să fie neglijată dorința sute
lor de tinere de a-și menține 
și întări sănătatea, de a-și re
face și spori forțele în tovără
șia activităților sportive? Și — 
eeea ce este mai grav — nici 
Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport și nici cel 
al sindicatelor nu au găsit incă 
argumentele pentru a convinge 
consiliul asociației sportive și 
comitetul sindicatului de la 
.Textila" Oradea că ACTIVI
TATEA DE EDUCAȚIE FIZI

CA ȘI SPORT NU SE POATE 
DESFĂȘURĂ DUPĂ BUNUL 
PLAC AL CUIVA, ci este o ac
tivitate socială de mare răspun
dere, în care trebuie angrenat 
întregul tineret, mase cit mai 
largi de oameni ai muncii, fe
meile bucurîndu-se de o atenție 
specială. Și aceasta nu oricum, 
ci ținînd seama în primul rînd 
de preferințele oamenilor mun
cii.

Scriind aceste rînduri, ne în
trebăm dacă rezolvarea cea mai 
bună nu s-ar găsit prin alege
rea unei femei în funcția de 
președinte al asociației sporti
ve, ținînd seama tocmai de spe
cificul întreprinderii orădene. 
Și, sîntem convinși, echipa de 
fotbal va putea să joace mai 
departe în campionatul jude
țean, fără a fi neglijată marea 
masă a femeilor care muncesc 
la „Textila" Oradea.

C. S. Satu 
reș. Progr 
rul Consta

SANCȚI 
DE F.
în 

F.R. 
de s

(C.N.U.) și 
greșul) li i 
joc pe tin 
repetate ab 
sportivă

— Secții 
C.N.U. și ]

Teodor An 
avertisment 
unor hotăr 
deral.

1010 - PRONOSPORT IN”
Concursul Pronosport .din 13 octombrie 1977 

italian și campionatul Diviziei noastre „B“ de 
ciuri interesante, deschise oricărui rezultat.

Vă prezentăm meciurile 
Internațional gbeorGHe 
F.C.M. Galați :

' I. Atalanta
n. Bologna

HI. Foggia
. IV. Genoa

V. Internazionale
VI. Juventus

VH. Lanerossi 
Vni. Roma

IX. F.C.M. Galați f
X. Reloriul Șăvlnqști

XI. Metalul București
XII. „U“ Cluj-Napoca

XIII. Mureșul Deva
Nu uitați ! Sîmbătă, 23 

letinelor !

acestui concurs șl 
CONSTANTIN,

— Napoll
— Perugia
— Torino
— Verona
— Lazio

— Pescara
— Milan
— C.S.U. G;
— Ceahlăul
— Rapid
— F.C. Baia
— Gloria^ Bi 

octombrie, ultimș.<Jjj

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
DIN 19 OCTOMBRIE 1977

Extragerea I : 1 44 22 23 43
Extragerea a II-a : 39 36 37 33 15
Extragerea a IlI-a : 32 4 39 18 10.
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 910.

318.943 lej report la categoria A.
Plata cîștigurilor pentru această tragere 

în Capitală începînd de la 27 octombrie la 
în țară începînd de la 31 octombrie la 19 ti

Plata cîștigurilor prin mandate poștale 
mativ de la 31 octombrie 1977.
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Ieri, în Cupa cupelor

Dinamo Moscova
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Universitatea Craiova 2-0 (2-0)

FINAL

MOSCOVA : Gon-

din

Constantin ALEXE

au 
alte

ia linie de A. Sa
și S. Tsionas (Gre-

faulturi și cartona- 
uneori date fără 
Purima pentru fault, 
fi trebiut să se în-

0 GREȘEALĂ DE PORTAR Șl UNA DE ARBITRAJ
AU DECIS SCORUL

MOSCOVA, 19 
La sfîrșitul celor 
de joc, fotbaliștii 
gretau că n-au obținut un re
zultat bun. Adevărul este că 
prea s-au speriat de faima ad
versarilor lor și în prima re
priză au evoluat neconvingător, 
cu teamă.

După pauză, văzînd cum stau 
lucrurile, jucătorii noștri, în 
urma unui efort colectiv, au 
fost cel puțin egali partenerilor, 
iar pe alocuri chiar mai buni, 
în anumite perioade au avut 
inițiativa, au dominat, dar...

Există, din păcate, acest „dar“ 
și scorul n-a mai 
dificat, astfel că 
a pierdut 
meci din 
pelor.

Partida
Universitatea Craiova s-a jucat 
în condiții destul de grele, 
după cum remarcau și gazdele. 
A fost foarte frig și poate de 
aceea au venit atît de puțini 
spectatori (aproximativ 6—7.000). 
Marți seara a nins, miercuri 
dimineața a plouat și terenul a 
devenit un patinoar, pe alocuri 
desfundat. în aceste condiții, a 
primat forța fizică superioară 
a gazdelor.

După părerea noastră acest 
joc este caracterizat de patru 
momente : 1. Grava greșeală 
comisă de portarul Boldici, în 
min. 23. care a scăpat mingea 
din brațe, Kolesov a șutat în

(prin telefon).
90 de minute 
craioveni re

cu 2—0 
turul II

putut ti mo- 
Universitatea 
(2—0) primul 
al Cupei cu-

Dinamo Moscova

bară, după care Kazaceonok 
a trimis-o, de la 3 metri, in 
poarta goală. 2. Greșeala vădit 
intenționată a arbitrului de 
tușă Tsionas, care, în min. 39, 
n-a semnalizat ofsaidul de 2 m 
din care a plecat Minaev și 
a marcat golul al doilea (același 
tușier a mai făcut și alte gafe, 
care au dezavantajat echipa 
noastră). 3. Slabul randament 
al liniei de mijloc a Universi
tății (excepție Bălăci), în care 
Cîrțu a arătat că nu are ca
pacitatea de a fi mijlocaș, iar 
tînărul Țicleanu a fost peste tot 
și... nicăieri... 4. Lipsa șutului 
la poartă, această ineficacitate 
exasperantă’ a echipei craiovene.

Universitatea a avut cîteva o- 
cazii cît roata carului, dar nu 
le-a fructificat : Marcu — min. 
35 cînd Gontar a deviat ba
lonul în corner ; Cămătaru — 
min. 34, cînd de la 8 m, la ex
celenta pasă înapoi a lui Marcu 
a șutat total imprecis, în loc 
să trimită balonul cu latul în 
poartă. Marcu — min. 45, relua
re cu capul din apropierea 
porții, pe lingă stîlpul 
dreapta.

După pauză, craiovenii 
jucat mai bine, au avut și 
ocazii, dar le-au ratat : Cîrțu 
(min. 48), Bălăci (min. 55), Că
mătaru (min. 68), Crișan (min. 
80). Dinamo Moscova a avut, în 
această perioadă, o singură 
mare ocazie, în min. 56, cînd 
Mahovikov a șutat formidabil 
de la 30 de m, dar Boldici a

apărat excelent, trimițînd ba
lonul în corner. în rest, un 
meci fără prea multe șuturi 
(15—7, dintre care 6—2 pe spa
țiul porții).

Un meci curat după pauză, 
pentru că în prima repriză au 
fost multe 
șe galbene, 
justificare : 
ceea ce ar 
tîmple și cu Nikulin, care mai 
înainte îl lovise pe Crișan ; 
Bubnov — un jucător dur, care 
a lovit și fără balon, și Bălăci 
— pentru proteste la jocul dur 
al lui Bubnov.

A condus cu greșeli (multe 
în avantajul gazdelor) T. Lat- 
sios, ajutat 
pastachidis 
cia).

DINAMO
tar — Parov, Novikov, Nikulin, 
MAHOVIKOV — Gherșcovici 
(min. 60 Iakubik ; min. 80 Kro- 
marenko). Kolesov, Bubnov — 
MINAEV, Kazaceonok, PETRU- 
ȘIN.

UNIVERSITATEA CRAIO
VA : Boldici — Negrilă, Tili- 
hoi, ȘTEFĂNESCU, Purima — 
Ticleanu (min. 66 Irimescu), 
Cîrțu (min. 85 Ungureanu), 
BALACI — CRIȘAN, Cămăta
rii, MARCU.

Trei momente-cheîe și un leitmotiv

CINE ÎI MARCHEAZĂ

PE FUNDAȘII CENTRALI?
i Să ne reamintim 
i trei momente-che- 
1 ie din trei meciuri 
' disputate la distan- 
i ță in timp, dar ca- 
i re aduc în discu- 
' ție același numitor 
i comun : DIPS A

MARCAJULUI, cu
J consecința sa cea 
; mai gravă, marca- 
i rea cite unui gol.
1 Momentul 1 (1 Iu

nie 1975)
i ...Spectatorii pre- 
' zenți pe „23 Au- 
' gust" se pregătesc 
' să plece de pe sta

dion (este min. 89), 
' România conduce 
‘ cu 1—0 reprezenta- 
i tlva 
i mic 
1 mai 
[ bela 
i Dar 
i atac 
[ fundașul
i McQueen înaintează 
i nesting horit din
1 careul său pînă tn 
\ cel al lui Răduca- 
i nu. Nimeni
■ marchează și 
' dul McQueen 
i nestingherit, 
i corner, tn
' 1—1 /

Momentul 
i septembrie 
1 ...Dinamo 
J pe Atletico 
i cu 1—0 și

Scoției și ni- 
nu pare să se 
schimbe pe ia

de marcaj, 
iată că, la un 
al scoțienilor, 

central

atacă in valuri. La 
un contraatac, din 
fața porții lui Rei
na înaintează ne- 
stdngherit, cu pași 
de pisică, fundașul 
central Perreira.
Nimeni de la Dina
mo nu-l ia in sea
mă brazilianul,
la metri de
poarta lui Ștefan, 
reia nestingherit in 
plasă centrarea lui 
Ruben Cano, respin
să de portar : 1—1!

Momentul 3 (29
septembrie 1977).

...Dinamo are o 
evoluție demnă de 
toată lauda pe sta
dionul „Vicente 
Calderon", tn fața 
lui Atletico. E min. 
97 și scorul 
alb. Dar — 1 
tiv — la un atac al 
spaniolilor, 
șui central 
gas, 
pe

este 
teitnw-

IV

MEDIOCRITATEA PREGĂTIRII
MEDIOCRITATEA

Ni-mlc nu este întîmplător în 
sportul cu balonul rotund, nimic 
nu poate fi pus pe seama ha
zardului, cum le mai place să 
creadă unora dintre tehnicienii 
fotbalului nostru, comozi sau em
pirici. Apelînd, pentru început, 
în sprijinul acestei afirmații, Fa 
unele exemple mai proaspete 
din eșalonul secund, două nume 
de antrenori se detașează, deo
camdată, de restul, datorită re
zultatelor obținute de echipele 
lor : Ion lonescu •— Buzău și 
Viorel Mateianu. Primul, după 
ce a activat cu bun randament 
ia C.S.M. Suceava, menținînd-o 
(pînă la plecarea sa) 

secund, a 
conducerea

a formației

pe locul 
preluat 
tehnica
Gloria Buzâu, i*nsta-l-înd-o în frun
tea clasamentului 
cu trei puncte avans, 
doilea (de activitatea 
ocupam mai pe larg 
coloanele de mai jos), r 
autor al promovării, nu de mult, 
a Progresului în Divizia A, re
coltează acum — în seria a llfl-a — 
frumoase succese cu F.C. Baia 
Mare, singura echipă neînvinsă 
dintre divizionarele A și 
consumarea a 8 etape, 
demonstrează, în ultimă 
acești doi antrenori pe 
tineri pe atît de dornici să 
impună atenției generale ?

Câ între procesul de INSTRUI- 
RE-ANTRENAMENT și REZULTAT 
exista un raport de condiționare, 
munca efectuată in timp, com
petentă, metodică, aducîndu-Ie și 
celor doi antrenori pomeniți mai 
sus primele roade. (Așa cum, în 
paranteză fie spus, credem că 
va recolta nu peste multă vre
me, la F.C.M, Galați, Gh. Con
stantin, un alt reprezentant va
loros al tinerei generații de an
trenori) .

Importanța relației apare șl a- 
tunci cînd este... ignorată. La 
nivelul performanței înalte,

REZULTATELOR

Punctic? pe i 1
seriei I, 
Cel de-al 
căruia ne 
chiar în 

pri nci pa! ui

B după 
Ce ne 

analiză, 
cît de 

se

a-

ceostâ relație nu trebuie cituri 
de puțin subapreciată, întrucît 
ți cea mai mică grețeală sovir- 
fită in procesul de instrulre-an- 
trenament își atrage după 
nefastele consecințe. Căzut 
mației campioane, Dinamo, 
permițindu-și, în vară, să 
peste o importantă etapa 
pregătire, a socrificat cele două 
săptămini destinate acumulărilor 
fizice în... favoarea unui turneu 
plezirist, de mai multe partide, 
în Olanda. Abia după pierderea 
punctelor pe propriul teren (cu 
S.C. Bacău, cu Sportul studen-, 
țese), precum și în deplasare 

(la lași' $i Petroșani), 
i-am auzit pe antre
norii dinamoviștilor că 
regretă eroarea. Era 

cam tîrziu. Tratarea superficială 
a metodologiei antrenamentului 
influențase negativ comportarea 
formației campioane și pe pla
nul reprezentării internaționale, 
in cele două partide susținute cu 
Atletico Madrid. în aceeași gre
șeală a căzut și Rapid, fosta 
divizionară A, cu prestații atît 
de mediocre acum in eșalonul 
secund. Inimosul, dar și neexpe- 
rlmentotul antrenor ol feroviari
lor bucureșteni, Dan Coe, efec
tuează acum cu. elevii lui ceea 
ce trebuia făcut — îndeosebi — 
înainte de start : îi aleargă atît 
de mult, în cursul săptămînii. pe 
Jucători, Incit, la ora partidei 
oficiale, aceștia — lipsindu-le 
PREGĂTIREA DE BAZA - acuză 
o oboseală firească.

Dar să ne oprim aici cu exem
plele. Suficiente și acestea pen
tru a demonstra ceea ce era 
mal de mult... demonstrat. Și 
anume faptul că între instruire 
șl performanță există un raport 
ca de la CAUZA la EFECT. In- 
tr-atît do strînsă este această 
relație îneît și cea mai mică 
greșeală se plătește scump...

G. N1COLAESCU

sine 
for- 

care, 
sară 

de

Argumcntclc singurei echipe neînvinse din Diviziile 4 și B

„SÎNT ADEPTUL JOCULUI OFENSIV- 
ACASĂ CA Șl ÎN DEPLASARE!“

ne declară Viorel Mateianu, antrenorul băimărenilor

nu-l 
blon- 

reia 
la un 
plasă :

2 (15
1977) 
conduce
Madrid 

atacă,

funda- 
Bene- 

care-l înlocuia 
r _ Perreira, sus
pendat de U.E.F.A., 
înaintează nestin- 
gheriA și, de la 30 
m, expediază o 
„bombă" pe care 
Ștefan n-a putut 
s-o oprească și ta
bela de afișaj se 
pune in mișcare : 
1—0 pentru Atleti
co.

Așadar, trei mo- 
mente-cheie, toate 
din faze care pu

ți evitate, 
au costat — 

- fotbalul 
două ca- 
dacă
Scoția la 
poate că 

clasamen-

team 
Ele 
probabil ■ 
românesc 
Uficări : 
vingeam 
București, 
altul era _ 
tul final al grupei 
a IV-a a prelimi
nariilor campiona
tului Europei. Iar 
dacă nici Perreira 
și nici Benegas nu 
ar fi reușit 
două goluri, 
mo și-ar fi 
șansele de < 
care in dauna 
Atletico.

Ce vrem să spu
nem cu aceste rin- 
duri ? La întreba
re se poate răs
punde cu o alta : 
CINE-I MARCHEA
ZĂ PE FUNDAȘII 
CENTRALI AD- 
VERȘI ? Pentru câ, 
iată, ei devin la fel 
de periculoși ca |i 
atacanții. Sperăm 
că antrenorii noștri 
vor trage — tn 
sfîrșit — învăță
minte din aceste 
momente-cheîe, tris
te, dar reale.

Mircea TUDORAN

tn-

cele 
Dina- 
mării 
califi- 
i lui

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ARBITRI ROMANI ÎN 

CUPELE EUROPENE. Trei bri
găzi din țara noastră vor con
duce meciuri retur din turul al 
doilea al cupelor europene in- 
ter-cluburi, meciuri care se vor 
disputa la 2 noiembrie. Astfel, 
partida Juventus Torino — 
Glentoran Belfast (C.C.E.) a fost 
încredințată brigăzii Fr. Coloși 
(la centru) — N. Dinescu și N. 
Georgescu, meciul P.A.O.K. Sa
lonic — Vijle B.K (C.C.) va fi 
condus de „trio“-ul N. Rainea 
(la centru) — I. Chilibar și I. 
Urdea, iar întîlnirea Hajduk 
Split — Dîosgyor (C.C.) va fi 
arbitrată de O. Anderco (la cen
tru) ' — V. Tătar și M. Popescu.

• ÎNFRĂȚIREA ORADEA — 
CORVINUL HUNEDOARA 2—0 
(0—0). Partida s-a încheiat cu 
un rezultat surpriză. Au mar
cat : Zare (min; 47) și Miile 
(min 67), (I. Ghișa. coresp.).

• U.T.A. — C.F.R. TIMI
ȘOARA 0—0.

• MECIURI AMICALE ALE 
DIVIZIONARELOR A. Astăzi 
și în zilele următoare o serie 
de echipe divizionare A susțin

meciuri amicale în compania u- 
nor formații din Divizia B sau 
a unor colege de eșalon. Iată cî
teva din întîlnirile anunțate : 
astăzi : F. C. Baia Mare — Di
namo, F. C. Brăila — C. S. 
Tîrgoviște, Celuloza Călărași — 
F. C. Constanța ; simbătă: Olim
pia Satu Mare — Dinamb.; 
duminică : C. S. Tîrgoviște — 
F. C. Argeș, Petrolul Ploiești — 
F. C. Constanța.

• ÎNTILNIRI INTERNAȚIO
NALE DE JUNIORI. In ultima 
decadă a ltmii viitoare, selec
ționatele de juniori ale țării 
noastre vor susține alte cîteva 
meciuri internaționale. Astfel, 
la 23 noiembrie este programată 
la București partida dintre pri
mele selecționate ale României 
și Bulgariei. în aceeași zi se 
va disputa și meciul dintre se
lecționatele de perspectivă ale 
celor două țări, precum și în
tîlnirea București — Ankara. 
Două zile mai tîrziu, în 25 no
iembrie, se va disputa, tot la 
București, partida dintre pri
mele selecționate de juniori ale 
României și Turciei.

S-au scurs 12 ani de cind 
reprezentanta Băii Mari a pă
răsit prima scenă a fotbalului 
nostru. De atunci, in fiecare 
toamnă, odată cu începerea u- 
nei noi ediții a Diviziei B, se 
nasc speranțe de revenire tn 
primul eșalon. Se nasc si pe 
parcursul întrecerii se destra
mă. De aproape un an, opti
mismul, încrederea in echipa 
favorită ating din nou cote 
inalte. Reîntoarcerea speranțelor 
a coincis cu venirea lui Viorel 
Mateianu la conducerea tehnică 
a formației. Din primele zile 
ale activității sale la Baia Mare, 
Viorel Mateianu, ajutat de bi
roul clubului, de organe locale, 
a muncit cu stăruință pentru 
realizarea țelului dorit de miile 
de iubitori ai fotbalului din a- 
cest oraș și anume formarea 
unei echipe capabile să lupte 
cu șanse sporite în aspra și 
lunga întrecere a revenirii în 
prima divizie.

Disputa de pînă acum din se
ria a IlI-a ne dovedește cu pri
sosință că Viorel Mateianu își 
respectă cuvintul. Echipa abor
dează cu aceeași seriozitate fie
care partidă, indiferent de va
loarea adversarului, fie că evo
luează acasă sau in deplasare. 
Rezultatele sint cunoscute și 
merită sublinierea noastră : 
F.C. Baia Mare a rămas după 
8 etape, singura echipă neîn
vinsă din Diviziile A și B 1

„Valoarea jocului echipei es
te in creștere — ne-a spus an
trenorul Viorel Mateianu. Cali
tatea poate atinge cote mai 
inalte fiindcă jucătorii au posi
bilități și avem create toate 
condițiile materiale de pregă
tire și, in general, de desfășu
rare a activității. Am reușit ca

formația să aibă o concepție de 
joc, ca fiecare component să 
se dăruiască in toate partidele. 
După cum se știe, sint adeptul 
jocului ofensiv oriunde are loc 
meciul, de aceea pe lista golge- 
terilor se găsesc și fundașii 
Condruc și Sabău. Dar, in ace
lași timp, toți jucătorii cunosc 
faptul că in fazele de apărare 
trebuie ca fiecare să-și aducă 
contribuția, și in acest sens îna
intașii participă la rezolvarea 
lor. Ce-a ciștigat echipa față de 
sezonul trecut ? A marcat un 
plus la capitolul eficacitate și 
aceasta este dovedită de media 
golurilor înscrise in fiecare 
meci, care se apropie de cifra 
3. In al doilea rund, modul în 
care se abordează meciurile din 
deplasare. Spuneam inainte că 
sint adeptul jocului ofensiv și 
de aceea orice partidă dispu
tată in deplasare o abordăm ca 
și cum am juca pe terenul nos
tru. O asemenea tactică — de a 
ne impune noi jocul și nu de a 
ne intimida de faima adversa
rului — a dat, pînă acum, roa
dele așteptate : nu am pierdut 
încă nici o partidă. In sfirșit, 
este in creștere și tehnicitatea 
jucătorilor în regim de viteză. 
Aceasta este valabilă pentru 
toți componența lotului fie că 
este vorba de fundașii Molnar, 
Condruc, Sabău. Borz, fie că e 
vorba de ceilalți jucători, cum 
sint Radu, Mureșan, Sepi, Roz- 
nai, Terheș, Deac. Pentru a 
realiza toate acestea — in fond 
doar o etapă in drumul nostru 
spre perfecționarea jocului — 
fiecare a muncit cu pasiune : 
de la portarul Ariciu și pînă 
la extrema stingă Deac. Știu 
că pînă in vară vom străbate 
o perioadă grea, cu multe ob-

stacole, dar cred că astăzi co
lectivul nostru este bine sudat 
și sper că la sfîrșitul întrecerii 
F.C. Baia Mare se va găsi pe 
primul loc și astfel va promova 
in Divizia A".

Optimismul la Baia Mare are 
un suport solid. Suport rea
lizat prin munca perseverentă 
a antrenorului Mateianu. a e- 
ehipei, cu sprijinul efectiv, 
permanent al iubitorilor de fot
bal băimăreni.

Pompiliu VINTILĂ

„CUPA ROMÂNIEI**
Rezultate înregistrate în eta

pa disputată ieri in cadrul „Cu
pei României" : Progresul Pu
cioasa — Unirea Alexandria 
0—3 (0—1), Rulmentul Bîrlad
— C.S.U. Galați 1—3 <0—0), 
Marina Mangalia — Celuloza 
Călărași 1—0 (0—0), Unirea Foc
șani — Gloria Buzău 1—0 
(0—0), Viitorul Gheorghieni — 
I.C.I.M. Brașov 1—0 (0—0), E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej — 
F.C.M. Galați 1—2 (1—1), Ind. 
sîrmei C. Turzii — C.F.R Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0), ICSIM
București — Rapid București 
3—1 (0—0). Aurul Certej — 
Victoria Că! an 1—0 (1—0), E-

’ lectrica Constanța — F.C. Brăila 
0—3 (0—0. 0—0), Minerul Borșa 

i— Avintul Reghin 1—3 . (1—1), 
Victoria Elcond .— Minerul Sun- 
cuiuș 6—1 (2—0), C.S.U. Brașov 
— Steagul roșu Brașov 1—3 
(0—1), Strungul Arad — Unirea 
Tomnatic 2—0 (1—0), Metalul 
.Sighișoara — Gaz metan Me
diaș 1—3 (după loviturile de 
11a 11 m), Răsăritul Caracal — 
I.O.B. Balș 1—0 (1—0), Ș. N. Ol
tenița — Progresul București 
0—3 (0—2), Constructorul Iași — 
C.F.R. Pașcani 1—0 (0—0), Du
nărea Calafat — Dinamo Slati
na 5—2 (după loviturile de la 
11 m).

AGENȚIA DE EXCURSII
I CU TURIȘTI ROMÂNI I 
| ÎN STRĂINĂTATE |
* ORGANIZEAZĂ

I Excursii in Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. D. Ger- 

g mană, Polonia, Ungaria I 
ți Uniunea Sovietică, cu | 

k petrecerea REVELIONU- 
ILUI la Sofia’, Pfagq, Lei

pzig, Varșovia, Cracovia, I 
Budapesta, Chișinău, O- ■ 

Idesa, Kiev, Leningrad, I 
Moscova.I Il IÎNSCRIERI, in țară; la 
toate Oficiile Județene de I 
Turism ți pentru tnunici- - 
piui București la Agenția I 
din Calea Victoriei nr. • 
100, tel. 16.44.31.



Protejat de fundașii săi Varga și Făgăraș, portarul Netedu (Steaua) 
blochează pucul in fața lui Costea (Dinamo). Fază din meciul 
Steaua — Dinamo (5—2). disputat marți seara. Foto : N. DRAGOȘ

STEAUA A CÎȘTIGAT 
CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
Pentru a 5-a oară consecutiv 

echipa 
cîștigat 
petiție 
intern 
Aseară.
gust" ultimul meci al turneului 
final — dintre Steaua și S. C. 
Miercurea Ciuc — a însemnat 
un simplu act formal, deoarece 
formația bucureșteană era, de 
fapt, cîștigătoarea trofeului încă 
de marți seara, după ce între- 
cuse pe Dinamo cu 5—2. Par
tida de ieri, lipsită deci de ori
ce miză, a furnizat totuși (sau 
poate tocmai de aceea) un joc 
foarte agreabil, deschis, cursiv, 
cu multe acțiuni de toată fru
musețea, cu numeroase goluri, 
unul mai aplaudat decît celă
lalt. Meciul a fost dominat de 
steliști (ieri fără Varga și Ne- 
tedu), care au cîștigat lejer, cu 
8—5 (4—2, 2—2, 2—1). Au mar
cat Olenici 3. Popa, Bucur, Her
ghelegiu, Antal și Nistor pen
tru Steaua, respectiv Petres 2, 
Mikloș, Bogas și Peter. A con
dus un joc fără 
Gubernu, ajutat 
St. Enciu.

De duminică, 
din Miercurea Ciuc

Steaua a dominat și a 
„Cupa României”, com- 
inaugurală a sezonului 
de hochei pe gheață.
pe patinoarul „23 Au-

mâții care au încheiat acum 
„Cupa României" — Steaua, 
Dinamo și S. C. Miercurea Ciuc 
— își încep întrecerea pentru 
desemnarea campioanei repu
blicane 1977—1978.

tncercînd o retrospectivă a se
zonului internațional 
iac-canoe, ne amintim 
lansată la începutul 
ziarul budapestân 
Principala întrebare 
suna astfel : „Iși vor____ ._____
iaciștil șl canoiștii din U.R.S.S., 
R. D. Germană și Ungaria pozi
țiile fruntașe în ierarhia mondială 
ciștigate la Montreal 7“ Profesorul 
Cornel Birsănescu, antrenorul co
ordonator al lotului nostru a răs
puns : „Nu. La campionatele mon
diale de la Pancearevo, România 
se va afla pe unul din locurile 
acestui podium".

Rezultatele de la Pancearevo se 
cunosc. 'Clasamentele, oricum ar 
fl alcătuite (număr de medalii, 
medalii de aur, puncte, pe probe 
olimpice etc.). îl desemnează pe 
reprezentanții noștri între marii 
protagoniști ai campionatelor. An
gajamentul a fost onorat. Ascen
siunea — sau. dacă vreți, reve
nirea — sportului românesc în 
rindul primelor trei „puteri* ale

DE CAIAC-CANOE
1977 la ca
de ancheta 
anului de 

„Năpsport". 
a anchetei 
menține ca-

caiacului și canoei reprezintă prin
cipala caracteristică a campiona
telor lumii și, am putea spune, 
a întregului sezon, intrucit la 
Pancearevo au fost reuniți in a- 
celași concurs toți fruntașii pa- 

insă. 
unor 
torțe 
Ivan 
au...

dclci și pagaei. Ea a ieșit, 
în evidență și cu prilejul 
regate internaționale — de 
diferite — unde Vasile Diba, 
Patzaichin și Lipat Varabiev 

fapt, rezultatele de
Patzaichin și 
anticipat, de 
la C.M.

Romeo V1LARA
In C. C. E. de tenis
de masă ctliipc

Fl.
A. Biro și

probleme 
de

pc patinoarul 
cele 3 for-

La Miercurea Ciuc. 
celei de a V-a etape 
secunde a Diviziei A, 
derby, Avintul Gheorghieni a 
învins cu 4—3 (0—1, 3—1, 1—1) 
pe Dunărea Galați. Partida a 
fost foarte echilibrată, ambele 
formații evoluînd excelent. Gă- 
lățenii au jucat constant bine, 
în timp ce echipa din Gheor
ghieni — care a realizat golul 
victoriei în min. 59 ! — a domi
nat mai mult în repriza secun
dă. Alte rezultate : Unirea Sf. 
Gheorghe — Agronomia Cluj- 
Napoca 8—2 (2—0, 2—1, 4—1), 
Sportul studențesc A.S.E. — 
Tîrnava Odorhei 6—4 (4—2, 0—1, 
2—1). în urma acestor rezultate 
pe primele trei locuri se află 
în ordine : 1. Sportul studențesc 
A.S.E., 2. Tirnava Odorhei și 
3. Avântul Gheorghieni — toate 
cu 6 puncte. (V. Pașcanu — co- 
resp.)

în cadrul 
a grupei 

în meciul
C.S.M. CLUJ-NAPOCA,

ÎNVINGĂTOARE
LA BARCELONA

deîn cadrul C.C.E., la tenis 
masă — echipe masculine, 
C.S.M. Cluj-Napoca a învins, la 
Barcelona, echipa locală „Club 
de 7 â 9", cu 5—0 (Doboși 2 v, 
Crișan 2 v, Iosif Bohm 1 v) și 
urmează să joace acasă cu Bp 
Spartakus (Ungaria). Elevii an
trenorului emerit Farkas Pa
neth au participat și la Cam
pionatele internaționale ale Spa
niei, alături de trei echipe din 
țara gazdă și trei portugheze, 
cucerind primele locuri 
bele pe echipe, simplu 
lin (S. Doboși) șl dublu 
lin (Doboși, I. Bohm).

★
O sumară trecere în revistă a 

rezultatelor de la C.M. și din ce
lelalte mari regate internaționale 
ale anului ne arată că, la nivel 
de ansamblu, cercul forțelor 
de primă mînă a rămas restrlns. 
România, U.R.S.S., Ungaria și 
R. D. Germană se detașează net, 
atît prin valoarea deosebită a 
unor individualități — Diba, Pat
zaichin, Varabiev, lurcenko, Lo
banov, Bako, Szabo, Olbricht, 
Mattern, Gudrun, Diettmar etc. — 
cit și prin omogenitatea, la un 
nivel foarte ridicat, a tuturor (sau 
majorității) componenților echi
pelor reprezentative, pe pro
be. Din cele 54 de medalii decer
nate la C.M., 42 au fost cucerite 
de sportivii acestor țări, care s-au 
impus în 15 din cele 18 probe ale 
programului. De plutonul fruntaș 
sînt mai apropiate Polonia și Bul
garia, dar numai ca palmares. 
Echipajul polonez de caiac 4 a 
fost marea revelație a campiona
telor mondiale, cîștigînd atît la 
1 000 cit și la 500 m. De remarcat 
— pentru cei interesați în pregă
tirea unor echipaje de valoare — 
că cvartetul polonez nu este o su
mă de vedete, ci un mecanism 
perfect sincronizat, alcătuit din 
patru sportivi care trag de multă 
vreme în aceeași formație.

In ceea ce privește garniturile

aliniate la Pancearevo de țările 
din fruntea ierarhiei, putem con
stata că față de J.O de la Mont
real au intervenit destul de pu
ține modificări. Echipa R.D. Ger
mane a schimbat generația la ca- 
iac-fete, fără a pierde suprema
ția, chiar dacă Diettmar, Fischer 
sau Rossiger nu au, deocamdată, 
clasa unor Ohde, Zirzow sau 
Kaschube. La băieți. Helm, Mat
tern și Olbricht rătnin piesele 
grele. în timp ce canoiștii sînt de
parte de valoarea calaclștilor. Un
garia mizează în continuare pe 
Csapo, Sztanity, Buday, Wich- 
mann, amintiții Bako și Szabo, 
cărora li s-au adăugat Foltan șl 
Vaskutl, surprinzător învingători 
la C 2 — 500 m. U.R.S.S., cu o 
mare masă de valori autentice, a 
aliniat in probele de simplu cî
teva nume noi — Parfinovici, Ste
panenko, Antipov, dar „grosul* 
lotului l-au alcătuit consacrații.

Puține modificări în echipele de 
elită se datoresc faptului că in 
caiacul mondial schimbarea de ge
nerație s-a făcut intre Miinchen 
și Montreal, iar tinerii promovați 
atunci se găsesc acum in plină 
maturitate sportivă. (Acest as
pect scoate mal mult în relief 
frumosul bilanț al flotilei noas
tre, realizat intr-un moment de 
stabilitate la nivel internațional șl 
nu într-o conjunctură favorabilă). 
Probabil că în cele trei sezoane 
rămase pînă la J.O. de la Mosco
va — incluzîndu-1 și pe cel olim
pic — vor mai apărea nume noi 
în rindul fruntașilor, dar la Mos
cova ponderea o va avea tot ge
nerația lui Diba. Și intrucit la 
Pancearevo in clasamentul alcă
tuit pe baza probelor olimpica 
România ocupă primul Ioc — cu 
< medalii 
— noi nu 
statu-quo 
rezultatele 
itoare I

de aur și 2 de argint 
putem dori decit un.M 

și in ceea ce privcșl» 
marilor competiții vi-

Vladimir MORARU

Sâmbătă, la Paris

în pro- 
mascu- 
mascu-

LUPTĂTORII NOȘTRI ȘI-AU ONORAT CARTEA DE VIZITĂ
(Urmare din pag. I)

nou foarte bine, l-a dominat pe 
adversarul său și în ultimul mi
nut de luptă conducea cu 3—2. 
Mai bine pregătit fizic, cu mai 
multă voință, sportivul român a 
avut mereu inițiativa, obligîn- 
du-1 pe Ceboksarov la o defen
sivă evidentă pentru toată lu
mea. După cele două avertis
mente primite în primele două 
runduri, în ultima parte a me
ciului, luptătorul sovietic a fost 
de două ori atenționat pentru 
luptă pasivă și, firește, ar fi 
urmat avertismentul descalifi
cării. Arbitrul de centru a în- 
tîrziat să ia această hotărire. 
întrerupând însă din nou lupta, 
am trăit cu toții — pentru ci
te va clipe — emoția unui nou 
și mare succes, fiind convinși 
că urmează descalificarea lui

Ceboksarov. Dar, spre surprin
derea generală, după cîteva con
sultări, arbitrii au decis... des
calificarea lui Draica (! ?), re- 
fuzîndu-i astfel sportivului ro
mân titlul de campion mondial 
pe care-I merita.

Referindu-ne la 
propriu-zise, trebuie 
că actuala ediție a 
telor mondiale a fost muit mai 
dificilă dccît cele precedente. 
Nivelul valoric al competiției a 
cunoscut o apreciabilă creștere, 
numărul aspiranților la locurile 
fruntașe fiind mult mai mare 
decît în anii trecuți. Un exem
plu edificator, în acest sens, 
este și faptul că la ultima edi
ție a competiției supreme, cea 
de la Minsk (1975), sportivii so
vietici au cucerit opt din cele 
zece titluri de campioni. De 
data aceasta, cele zece meda
lii de aur au fost cucerite de

întrecerile 
să spunem 
campiona-

TELEX TELEX

RUGBYSTUL ROMAN FL. MURARIU 
ÎN SELECȚIONATA INTERNAȚIONALĂ 

CARE VA JUCA ÎMPOTRIVA XV-Iui FRANȚEI

ATLETISM a Cu prilejul unui 
concurs al aruncătorilor desfă
șurat în localitatea Szentes (Un
garia), discobolul Ferenc Tegla 
a obținut 67,28 m — nou record 
ungar. Vechiul record al Unga
riei era de 66,92 m,

CICLISM a „Cursa de 6 zile* 
de la Dortmund a fost cîștigată 
de perechea Dietrich Thurau — 
Jilrgen Tschan (R. F. Germania) 
cu 483 p, urmată de Francesco 
Moser (Italia) — Rene Pljnen 
(Olanda) cu 302 p.

fotbal a Federațiile din An
glia, Elveția, R. F. Germania, 
Italia șl Olanda și-au depus can
didatura pentru organizarea tur
neului final al C.E. — ediția 
1978—1980. O hotărire definitivă 
va fl Iuatâ Ia sfîrșitul lunii de 
către Comitetul executiv al 
U.E.F.A.

HANDBAL • In meci retur 
pentru preliminariile C.M. mas
culin la Hempstead : S.U.A. — 
Canada 18—16 (în tur 15—21). 
Handbaliștll canadieni s-au cali
ficat pentru turneul final.

HOCHEI • In meci retur pen
tru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni", Spartak Mosco
va a întrecut cu 7—1 (3—1. 2—0, 
2—0) formația suedeză Brynacs. 
învingători și în primul joc 
(3—1), hocheiștii sovietici s-au 
calificat pentru finala competi
ției. • în etapa a 7-a a cam
pionatului Cehoslovaciei, echipa 
Poldi Kladno, fruntașa clasamen
tului, a învins în deplasare echi
pa Sparta Praga cu 7—3 I Alte

- Mo- 
; Slo- 
Pardu- 

Poldi

rezultate : Dukla Jihlava — 
tor Ceske Budejovice 3—7 ; 
van Bratislava — Tesla r 
bice S—4. In clasament : 
Kladno are 11 p, fiind urmată 
de K.H.Z. Litvinov tot cu 11 p.

ȘAH > In turneul de la Bar 
(Iugoslavia), in runda a 6-a, 
s-au înregistrat rezultatele : Mă
riei — Reicevici 1—0, Ivanovicl 
— Ciocăltea 1—0, Tringov — Hu- 
lak 1—0. In clasament conduce 
Stean (Anglia) cu 5 p, urmat de 
Ivanovicl (Iugoslavia) 4'A p (1). 
Victor Ciocăltea (România) are 
2 puncte și o partidă întrerup
tă. • După 6 runde, în turneul 
de la Kraguevac, conduce Knle- 
zevid (Iugoslavia), eu 5 p.

TENIS a In turneul de la 
Barcelona, Mariana simionescu 
a învins-o cu 2—6, 6—4, 6—4 pe 
jucătoarea spaniolă Alvarez Mon. 
La masculin : 
relll 
6—1, 
6—1, 
6-2,
6— 1 ; Wodes . .
Fillol — Munoz 6—4. 7—6. • în 
proba de dublu a turneului fe
minin de la Sao Paulo (Brazi
lia) Bunny Bruning și Sharon 
Walsh au întrecut cu 7—6, 2—6.
7— 6 cuplul Betsy Nagelsen —
Virginia Ruzici. a La Sydney : 
Connors — Dreweet 6—1, 6—0 ; 
Gerulaitis — Fairlie 6—1, 6—4 ; 
Savlano — Fassbender 6—1, 6—2; 
Scanlon — Kronk 6—4, 6—4 ;
Rosewall — Meiler 6—1, 6—0 ; 
Roche — Crealy 4—6, 6—3, 7—5.

sportivi din opt (!) țări, situa
ție care ne îndreptățește să 
spunem că luptele greco-romane 
au cunoscut, în ultimii ani, o 
mare dezvoltare în multe țări. 
Au obținut titluri de campioni 
mondiali sportivi din : Bulga
ria (1), Cehoslovacia (I), Fin
landa (1), R.D.G. (1), România 
(1), Suedia (1), Ungaria (1), 
U.R.S.S. (3).

O altă constatare care s-a 
desprins din întrecerile de la 
Gdteborg este afirmarea puter
nică a mai multor sportivi ti
neri, care au depășit pe o bu
nă parte dintre luptătorii con
sacra ți, anunțîndu-se astfel ca 
pretendenți serioși la medaliile 
olimpice de la Moscova. Spre 
satisfacția noastră, în rindul a- 
cestora s-au situat și sportivii 
români Ion Draica și Petre 
Dicu. Dacă Draica se afirmase 
și cu ocazia campionatelor eu
ropene de la Bursa și J.M.U. 
de la Sofia (deci succesul său 
era așteptat). Petre Dicu a fost 
o adevărată surpriză pentru toți 
specialiștii. Progresul realizat 
în ultima vreme de acest tînăr 
a fost evident, el reușind să în
vingă categoric adversari de va
loare recunoscută, ca Victor Av- 
deșev (U.R.S.S.), Stoian Nico- 
lov (Bulgaria), Hasen Kolahi 
(Iran) etc. Excelent dotat fizic, 
bine pregătit, tînărul Petre Di
cu și-a adus o contribuție apre
ciabilă la frumosul bilanț reali
zat de reprezentativa României 
în competiția supremă.

PARIS, 19 (prin telex). — 
Pe drept, Florică Murariu, îna
intașul aripă, a fost reținut 
pentru a face parte din selec
ționata internațională care va 
înfrunta sîmbătă XV-le Fran
ței, cu ocazia celei de-a 75-a 
aniversări a Federației franceze 
de rugby. La un moment dat 
selecționerii s-au gîndit și la 
alți jucători români, dar, fireș
te, au trebuit să fie luați în 
considerare și alți sportivi din 
țările unde se joacă un rugby 
de valoare. în orice caz, Mu
rariu va „opera" în linia a treia 
împreună cu englezul Ripley și 
galezul David. El se va afla, 
astfel, într-o companie dintre 
cele mai strălucite, avînd în 
spatele lui pe faimoșii mijlocași 
galezi Edwards și Richards, a- 
cesta din urmă considerat deja 
de unii drept succesorul lui 
Bennett. Dacă linia a doua for
mată din englezii Wilkinson și 
Horton este mai mult robustă 
decît talentată, în schimb pri
ma linie va fi extrem de pu-

ternică. Le va fi, desigur, difi
cil selecționerilor să aleagă în
tre cei doi taloneri Madsen 
(Scoția) și Wheeler (Anglia), ca 
și între pilierii Mc Knill, Bur
ton și Nelmes. Iată o grămadă 
capabilă să facă față cu brio 
„optului* francez. In linia de 
treisferturi vor fi urmăriți cu 
deosebire doi englezi reprezen- 
tind „noul val“, despre care se 
spun multe lucruri bune : ari
pa Carleton și nr. 15, Hare.

In ceea ce privește echipa 
Franței, ea va fi privată de 
serviciile a doi dintre titularii 
liniei a treia, Rives și Bastiat. 
de centrul Bertranne și aripa 
Harize, cu toții accidentați cu 
ocazia ultimelor meciuri de 
campionat. Ei vor fi înlocuiți 
de Poncot de la Narbonne, de 
Guilbert de la Toulon, respectiv 
Mazas de la Agen și Bustaffa 
de la Carcassonne.

ROBERT BARRAN |
„Miroir du Rugby" — Paris

Vineri și duminică la Sofia

BULGARIA — ROMANIA LA HANDBAL MASCULIN
Miine va pleca pe calea ae

rului la Sofia selecționata mas
culină de handbal a țării noas
tre. Jucătorii români, din rîn- 
durile cărora nu lipsesc Penu.

Birtalan. Voina, Kicsid, Licu, 
Drăgăniță, Tudosie și alții vor 
întîlni vineri și duminică în 
capitala Bulgariei prima repre
zentativă a țării gazdă.

PRIMA RUNDA DIN ETAPA A DOUA A CUPELOR EUROPENE LA

Granat — Zuga- 
7—6, 6—1 ; Borg — Ruiz
6—1 ; Dibbs — Gimenez 
6—1 ; Orantes — Fargas 

6—0 ; Pecci — Bartlett 6—3,
Elter 6—4, 6—3 ;

Aseară s-au desfășurat meciurile tur din etapa a 
doua a cupelor europene la fotbal. Iată rezultatele 
sosite pînă la închiderea ediției, urmînd ca în zia
rul de mîine să revenim cu unele amănunte asu
pra partidelor mai importante.

Reamintim că jocurlle-retur 
noiembrie.

CUPA CAMPIONILOR
F.C. Liverpool
F.C. Bruges 
Steaua r. Belgrad 
Levski Spartak 
Glentoran Belfast 
Celtic Glasgow 
F.C. Nantes

Diosgyâr 
Austria Viena 
Hamburger S.V.

vor avea loc

EUROPENI
— Dynamo
— Panathinaikos
— Bor. Monchengl.
— Ajax
— Juventus
— Wacker Innsb.
— Atletico Madrid

Dresda 5—1
2—e 
0—3
1—2
0—1
2—1
1—1

la 2

(3-0) 
(1-0) 
(0-2) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-0) 
(0—1)

CUPA CUPELOR
— Hajduk Split
— Lokomotiv Kosice
— Anderlecht

2—1
0—0
1—2

(O-1>

(O—l)
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Dinamo Moscova 
Lokomotive Leipzig 
Vejle B.K.
Twente Enschede

— Univ. Craiova
— Betis Sevilla
— P.A.O.K. Salonic
— Brann Bergen

CUPA U.E.F.A.
Ujpestl Dozsa 
Inter Bratislava 
A.Z. 67 Alkmaar 
F.C. Magdeburg 
Bastia
F.C. Ziirich
K.B. Copenhaga 
Aston Villa
Lazio
Ipswich 
Kristiansahd 
R.W.D. Molenbeeck 
Widzew
Bayern Miinchen 
A.E.K. Alena 
Torino

— Athletic Bilbao
— Grasshoppers
— C.F. Barcelona
— Schalke 04
— Newcastle
— ELntr. Frankfurt
— Dinamo Tbilisi
— Gornik Zabrze
— Lens
— Las Palmas
— Braunschweig
— Carl Zeiss Jena
— P.S.V. Eindhoven
— Marek
— Standard Lli-go
— Dinamo Zagreb

(2—0) 
(1-1) 
(1-0) 
(1-0)

(0-0) 
(t-o) 
(2—0) 
(0-1) 
(0-1) 
(0-2) 
(1-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(0-0) 
(1-1) 
(1-2) 
(1-0) 
(0-2) 
(2-0)
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