
„Festivalu! fetelor vrincene

SĂRBĂTOARE A RECOLTELOR SPORTIVE 
CE RODESC SUB LUMINOSUL GENERIC 

AL „DACIADEI ll
Duminică dimineața ploua cu 

pulberi de soare pe cochetul 
stadion „Milcovul" din Focșani, 
pavoazat sărbătorește. Un soa
re... uitat, parcă, din primăvară 
peste cîmpiile Moldovei, acum 
ușurate de rodul toamnei, cărat 
în hambare. Duminică diminea
ță, peste 4 000 de fete se ali
niau pe stadion în rînduri per
fecte, într-un spectacol sportiv 
plin de tinerețe și pitoresc. 
4 000 de fete ! Erau reprezen
tantele celor 40 000 de tinere, 
cîte a cuprins în fazele preli
minare finalei județene „Festi
valul fetelor vrincene", desfă
șurat în cadrul „Daciadei".

Sîmbătă le-am urmărit în în
treceri pe bazele și în sălile de 
sport, le-am aplaudat împreună 
cu numeroșii spectatori focșe- 
neni. Erau, acolo, eleve din șco
lile generale ale județului, 
muncitoare din întreprinderi, 
cooperatoare. Handbalistele de 
la Voința Păunești s-au întîlnit 
în finală cu prietenele lor din 
Fitionești, fete înalte, brunete, 
cu vorbă dulce, cîntată. „Să nu 
hie cu supărare, Măriuco — îi 
zicea Elena Ștefan, portărița cu

legată sub băr- 
de la Fitionești 
noi mai bune !“

basma albastră, 
bie, colegei ei 
— azi am fost 
„Nu-i cu supărare, tu, dar data 
viitoare..." Cele două echipe se 
întîlnesc 
sint din 
revedem, 
Mihaela 
școala generală nr. 6. Ne face 
semn cu mina, ca unei cunoș
tințe vechi. A fost cea mai tî- 
nără concurentă pe stadionul 
Luceafărul, la atletism. După 
ce a cîștigat în seria ei, am a- 
jutat-o să se îmbrace repede, să 
nu răcească. Dar abia am scă
pat-o din ochi că s-a și dezbră
cat în grabă și a alergat la 
antrenorul Fănel Iliescu. „Lă- 
sați-mă să mai alerg o dată, to
varășe profesor. Vă rog eu fru
mos !“ Și antrenorul a lăsat-o, 
iar ea a cîștigat din nou !

...Marșul fanfarei vibrează 
în văzduhul albastru. Formați
ile fac turul de onoare în fața 
tribunelor pline. Fetele de la

des, cu toate că nu 
localități vecine. O 

apoi, pe micuța 
Curaza, dintr-a-întîia,

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2—3)

ZIAR AL CONSILIULUI NAjlONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIII - Nr. 8490 1 4 PAGINI - 30 BANI 1 Marti 25 octombrie 1977 |
—III— II Ilf li iJlirTUW~----n7aTi»BMnr

Fotbaliștii noștri se antrenează azi la Madrid

MECIUL CU SPANIA, UN EXAMEN
CARE POATE FI PROMOVAT

DUDU GEORGESCU : Nu știu dacă eu am să reușesc 
să marcher miercuri, dar unul dintre coechipieri trebuie 

neapărat să marcheze I Asta e șansa noastră !

cea- 
Pe 

are 
am

^\\\\\\\\^^

DE ZIUA
ARMATEI

„Dansul umbreluțelor", moment din spectacolul laureatelor la 
„Festivalul fetelor vrincene".

MADRID, 24 (prin telefon). 
Azi (n.r. ieri), la ora 14,10, în 
momentul decolării avionului 
BAC 111—400 de pe pista aero
portului Otopeni, toți membrii 
lotului reprezentativ de fotbal 
al României și-au potrivit 
șurile la ora Madridului, 
lîngă firescul său, gestul 
semnificația lui, pe care
descifrat-o cu ușurință în alte 
diverse amănunte, care, împre
ună, compun starea de spirit a 
„tricolorilor" în preajma impor
tantei partide cu Spania.

Iată, pe scurt, obișnuitul „re
portaj de avion" care se face 
în asemenea împrejurări. După 
50 de minute de zbor, aero
nava condusă de Liviu Sabău 
(pilot cu peste 8 milioane ki
lometri de zbor la activul său) 
a aterizat la Arad, pentru o 
escală tehnică de alimentare cu 
carburanți. Salutați de repre
zentanții clubului U.T.A. și de 
diverși simpatizanți, care au fo
losit ocazia spre a le face urări 
de bine pentru meciul de 
miercuri, „tricolorii" au rămas 
pe aeroportul arădean pînă la 
ora 15,30, cînd avionul și-a re
luat cursa spre Madrid. Spu
neam la începutul acestor rin- 
duri că jucătorii și-au potrivit 
ceasurile la ora Madridului. Ei

1-6 noiembrie, l<i Dacttu

A 16-a EDIȚIE A DINAMOVIADfl INILIiNAHONAlF DE VOLEI

bine, în timpul zborului am 
putut să ne dăm seama că toți 
cei 18 fotbaliști trăiesc cu toată 
ființa lor „ora Madrid". Cum ? 
Prin exteriorizări echilibrate, 
sobre, care n-au nimic din cu
noscutele extreme : falsul opti
mism de circumstanță sau cris
parea temătoare dinaintea unui 
joc dificil, dar care e anticipat 
și mal dificil decît e în reali
tate.

Jucătorii noștri știu foarte 
bine că îi așteaptă un meci 
greu, dar au luciditatea să-l pri
vească așa, ca pe un examen, 
care poate și trebuie să fie pro
movat !

Dudu Georgescu, unul dintre 
cei mai gravi pasageri ai avio
nului, ne spunea următoarele : 
„Nu știu dacă eu am să reu
șesc să marchez miercuri, deși 
aș dori foarte mult, dar unul 
dintre coechipierii mei trebuie 
neapărat să marcheze ! Asta 
este șansa noastră ! Făcînd 
doar un joc de apărare ne-ar 
aștepta soarta lui Dinamo din 
meciul cu 
drid. Cred 
lung meci din cariera mea. Să 
nu credeți
— ne-a asigurat golgeterul Eu
ropei —, am toată încrederea în 
echipa noastră, pe care o simt 
mai hotărîtă ca oricînd, dar să 
știți că am intrat deja în fe
bra partidei. Oricum, noi ne-am 
obișnuit cu ideea că primele... 
90 de minute ale jocului 
cele mai grele".

Exact după cinci ore 
decolarea din București, 
la ora 19,10 (ora Bucureștiului),

Atletico de la Ma
ca va fi cel mai...

că mi-e frică de el

vor fi

de la 
adică

Ca in fiecare an, po
porul nostru sărbătorește 
la 25 octombrie Ziua Ar
matei Republicii Socialis
te România. Este un pri
lej de cinstire a tradi
țiilor militare înaiwtate 
ale poporului nostru, a 
vitejiei ostașilor și ofițe
rilor români, care, la che
marea Partidului Comu
nist Român, au luptat, 
împreună cu gărzile pa
triotice, cu întregul popor, 
pentru eliberarea patriei 
de sub dominația fas
cistă, pentru independență 
și suveranitate națională. 
Totodată, sărbătoarea de 
la 25 octombrie semnifi
că prețuirea pe care na
țiunea noastră socialistă 
o acordă armatei sale de 
azi, făurită și educată de 
partid, apărătoare de nă
dejde a muncii și vieții 
pașnice a poporului, a 
mărețelor noastre cuceriri 
revoluționare.

In ansamblul formelor 
și mijloacelor prin oare 
ostașii țării iși desăvir- 
șesc pregătirea lor multi
laterală, un loc tot mai 
important îl ocupă edu
cația fizică și sportul. Pe 
lingă pregătirea fizică de 
bază, militarii din toate 
unitățile participă la ac
țiunile sportive de masă 
organizate în cadrul ..Da
ciadei", iar cei mai tal-en- 
tați dintre ei activează in 
secțiile de performanță 
ale clubului Steaua — 
care a devenit unul din 
pilonii sportului românesc 
și care a dat țării, de-a 
lungul anilor, numeroși 
campioni olimpici, mon
diali și europeni — și 
asociațiilor sportive 
armată.

Trecind în revistă, 
prilejul sărbătorii de

ale 
din

cu 
azi,

3
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A „TROFEULUI CARPAȚI-
LA HANDBAL FEMININ

între 1 și 6 noiembrie se va 
desfășura, în Sala sporturilor 
din Bacău, cea de a 16-a ediție 
a „TROFEULUI CARPAȚI" la 
handbal feminin (ediția mascu
lină, a 17-a, a acestei competiții 
se va disputa între 15 și 20 
noiembrie, la Baia Mare). Vor 
participa la această întrecere — 
veritabil test în vederea „mon
dialelor" programate la începu
tul lunii decembrie, în R. F. 
Germania — selecționatele 
României (senioare și tineret). 
Uniunii Sovietice, Norvegiei, 
Iugoslaviei și Bulgariei. Siste
mul de desfășurare — „fiecare 
cu fiecare" — va facilita veri
ficarea handbalistelor noastre 
In compania unor redutabile 
partenere.

începind de astăzi, timp de 
cinci zile se vor desfășura in 
Capitală întrecerile celei de a 
15-a ediții a „Dinamoviadci” 
de volei, competiție internațio
nală la startul căreia vor fi 
prezente formațiile feminine și 
masculine ale cluburilor Spar
tak Levski (Bulgaria), 
Hvezda (Cehoslovacia), 
kan (R.P.D. Coreeană), 
mo (R. D. Germană), 
dia (Polonia), Ujpesti
(Ungaria), Dinamo (U.R.S.S.) șl 
Dinamo București.

Este pentru a patra oară 
cînd clubul dinamovist bucu
reștean organizează 
competiție. Trecind 
vistă 
pante, 
mente 
blicul 
ta la

Ruda 
Amro- 
Dyna- 
Gwar- 
Dozsa

dat fiind faptul 
competitoarelor 
cu strălucite cărți de 
voleiul mondial.

Așadar, o companie 
de puternică pentru 
clubului bucureștean. 
însă că și de această 
se vor situa pe linia bunelor 
rezultate 
celor 15 
pat pînă

că majoritatea 
reprezintă țări 

vizită in

Marius POPESCU (Continuare în pag. 2—3)

(Continuare in pag. 2—3)

deosebit 
echipele 
Sperăm 
dată ele

obținute de-a lungul 
ediții (băieții au ocu- 
acum de cinci ori lo- Box CE ÎNCETINEȘTE PROCESUL

această 
în re- 

lista echipelor partici- 
găsim suficiente argu- 

pentru a anticipa că pu- 
amator de volei va asis- 
o întrecere de calitate,

ETAPA FINALĂ A CAMPIONATELOR DE CĂLĂRIE
SIBIU, 24 (prin telefon). Pe 

baza hipică din localitate au 
început întrecerile etapei fi
nale a campionatului republi
can de călărie-seniori (dresaj- 
obstacole), la care participă că
lăreți de la Steaua, Dinamo, 
Olimpia — toate din Bucu
rești, Agricola Lugoj, Ialomi- 
ța-Jegălia, C.S.M. Iași, C.S.M. 
Craiova, C.S.M. Sibiu, A.S.A. 
Cluj-Napoca, Agronomia Timi
șoara, Petrolul Ploiești. în pri
ma probă, 
semiușoară, 
concurenți. 
tiu s-a dat 
cea Ncagu 
dinamovistul Mihai Aluneanu, 
pentru desemnarea ciștigătoru- 
lui fiind necesar un parcurs de 
dresaj. Clasament final: 1. Mir
cea Neagu (C.S.M. Sibiu) cu 
Glorios 8 p — campion repu
blican, 
namo) 
baraj, 
namo)

obstacole categoria 
au participat 28 de 
Disputa pentru ti- 
între juniorul Mir- 

(C.S.M. Sibiu) și

2. Mihai Aluneanu (Di- 
cu Mărcuș 24 p — d.

3. Constantin Vlad (Di- 
cu Baical 4 p (81,3 s.).

Cea de a doua probă a re
unit pe terenul de dresaj 7 
sportivi. Clasament final : 1.
Anghel Donescu (Steaua) cu E- 
mir 1 200 p — campion repu
blican, 2. Dumitru Loneanu 
(Steaua) cu Mister 1 199 p, 3. 
Horst Hirsch (C.S.M. Sibiu) cu 
Darius 1 112 p.

în proba de obstacole — ca
tegoria ușoară — au evoluat 49 
de concurenți, dintre care doar 
doi, Oscar Recer (Dinamo) și 
Vasile Tudor (Steaua) au ter
minat ambele manșe 
nalizare, dinamovistul 
după baraj.

Clasament final :
Recer (Dinamo) cu Păulică 4 p 
campion republican, 2. Vasile 
Tudor (Steaua) cu Jurat 8 p — 
după baraj, 3. Ion Popa (Steaua) 
cu 
V. 
s), 
cu

PROGRAMUL 
de la ora 8,3U : 
(R.P.D. Coreeană) 
ski Spartak 
(feminin, seria a n-a), 
Dynamo (R. D. Germană)
— Dinamo (U.R.S.S.), mas
culin, seria I ; Gwardia 
(Polonia) — Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia), m H ; Dy
namo (R. D. Germană) — 
Ujpesti Dozsa (Ungaria), 
11 ; de la ora 15 : Levski 
Spartak -(Bulgaria) — Uj
pesti Dozsa (Ungaria), 
m II ; Dinamo (România)
— Gwardia (Polonia), 1 1 ; 
Dinamo (România) — Am
rokan (R.P.D. Coreeană), 
m I ; Dinamo (U.R.S.S.)
— Ruda Hvezda (Ceho
slovacia)), f II.

DE AZI.
Amrokan 

Lev- 
(Bulgaria), 

a

DE CREȘTERE A PUGILIST1L0R DE VALOARE?
> >

cam- 
au relevat, 

încetinire în 
a boxerilor 
să evolueze 
renume al 

în lume.

fără pe- 
cîștigînd

1. Oscar

Pescăruș 1/4 p (110,2 s). 4. 
Tudor cu Ficus 1/4 p (110,5 
5. Dania Popescu (Steaua) 
Rezbec 57 — 4 p (87,5 s).

Ilie IONEȘCU, coresp.

cui 1, inclusiv la ediția prece
dentă, de două ori locul 2 și tot 
de atîtea ori locul 3; fetele au 
cucerit un loc 1, două locuri 2 
și patru locuri 3), înscriindu-se 
printre protagonistele întrece
rilor.

Așa cum am mai anunțat, 
cele opt formații masculine și 
tot atîtea feminine au fost îm
părțite în cîte două serii pre
liminare (jocurile fiind progra
mate în sala Dinamo în zilele 
de 25, 26 și 27 octombrie, di
mineața de la ora 8,30, după- 
amiază de la ora 15), primele 
două clasate urmînd a-șl dis
puta (în cruciș) semifinalele, 
învingătoarele vor juca apoi 
pentru locurile 1 și 2, iar învin
sele pentru locurile 3 și 4. 
(M. GIIIOLDUȘ)

— Recent încheiatele 
pionate naționale 
printre altele, o 
procesul de creștere
de valoare, capabili 
la nivelul bunului 
pugilismului nostru 
Astfel, știind că pe boxerii noș
tri îi așteaptă examene impor
tante in viitorul apropiat (me
ciurile cu echipa Angliei, tur
neul din ianuarie în S.U.A., 
campionatele mondiale din luna 
mai etc.), vă rugăm să ne spu
neți ce măsuri imediate inten
ționați să luați pentru reme
dierea situației.

Răspunde Cristea Petroșe- 
neanu, secretarul Federației 
române de box :

— Biroul federal, întrunit la 
finalele 
a luat 
tocmai 
„Spor- 
de rit-

ooxeri, dar și drept ședință de 
îndrumare și instruire pentru 
cei ce nu mai sînt la curent cu 
noutățile metodologice. Conco
mitent, am întocmit lista tine
rilor evidențiați cu prilejul fi
nalelor, incluzîndu-i într-un lot 
care va sta în atenția directă 
a tehnicienilor federației și care 
vor urma stagii periodice de 
pregătire specială. Printre cei 
reținuți 
stantin 
Govici 
(pană), 
ușoară), 
locie), Ștefan Kalai 
alții. Pe cei 12—14 tineri la ca
re ne-am oprit îi vizăm pentru 
campionatele mondiale de la 
Belgrad. Pe lîngă aceștia în
cercăm să rodăm și cîțiva ti
neri antrenori de talent, 
tînd la lot 
Constantin 
ghe Vlad.

— Știm 
lor ați întreprins 
Colegiului central de antrenori) 
cercetări cu caracter științifio 
asupra comportamentului com
petitiv al participanților. Puteți

se află : Marcel Con- 
(semimuscă). Gheorghe 
(muscă), Viorel Ioana 
Paul Căpriceanu (semi- 
Valentin Szilagy (mij- 

(grea) și

doar trei zile după 
campionatului național, 
cu urgență în discuție 
aspectul sesizat de ziarul 
tul". Sîntem îngrijorați 
mul scăzut în care apar tinerii 
talentați, posibili înlocuitori ai 
boxerilor consacrați pe care a- 
desea ne-am bazat în mod exa
gerat și care — datorită vîrstei 
— nu vor mai putea să facă fa
ță sarcinilor internaționale. Ia- să ne rezumați cîtcva concluzii 
tă de ce, în primul rînd, ne-am 
gîndit la convocarea la Bucu
rești, la sfîrșitul lunii noiem
brie. a principalilor antrenori 
de box din toate județele țării, 
într-un colocviu care să slu
jească și drept analiză a muncii 
acestor pedagogi, făuritori de

invi- 
pe Constantin Ciucă, 
Gruescu sau Gheor-

că in timpul finale- 
(prin grija

ale studiului ?
— Din numărul mare de 

culese, am să citez cîteva. 
vitura accentuată (aceea 
duce adversarul la k.o.) o

date 
Lo- 
care 
po—

(Continuare in pag. 2—3)
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LUPTE LIBERE ■ .............
REZULTATELE SPORTIVILOR NOȘTRI 

LA CAMPIONATELE MONDIALE - 
SUD NIVELUL ALTOR EDIȚII

5 > CUPA SLLAUA“

Duminică seara, în sala 
„Beaulieu" din Lausanne, s-au 
încheiat campionatele mondiale 
de lupte libere. După cum este 
cunoscut, în rîndul celor zece 
noi campioni ai lumii se nu
mără șase sportivi sovietici (A. 
Beloglazov — 48 kg, V. Iumin
— 62 kg. I. Pineghin — 68 kg, 
A. Prokopciuk — 90 kg, A. Bi- 
sultanov — 100 kg și S. Andiev
— 4- 100 kg), doi japonezi (A. 
Takada — 52 kg și T. Sasaki — 
57 kg), un vest-german (A. Se
ger — 82 kg) și un reprezen
tant al S.U.A. (S. Dziedzic — 
74 kg).

Această simplă trecere în re
vistă a campionilor mondiali 
ai actualei ediții scoate în evi
dentă faptul că și de data a- 
ceasta luptătorii sovietici au 
dominat întrecerile, perfor
mantele lor din acest an fiind 
chiar superioare celor realizate 
cu ocazia Jocurilor Olimpice. 
De asemenea, așa cum era de 
așteptat, la categoriile mici 
s-au impus reprezentanții Japo
niei. tară in care luptele libere 

SCRIMĂ ------------ -

au o veche și frumoasă tradi
ție. Clasamentul primilor trei 
Ia fiecare categorie de greutate 
ne evidențiază un regres al per
formantelor sportivilor bulgari 
(altădată alcătuind una dintre 
principalele forte în luptele 
libere) și ale celor din Mongo
lia (la ediția de la Minsk a 
campionatelor mondiale, repre
zentanții R. P. Mongole au cu
cerit. două titluri de campioni 
— prin Oidov și Baianmuneh). 
Chiar dacă S. Dziedzic (S.U.A.) 
și-a înscris numele pe lista 
campionilor mondiali (a fost 
medaliat cu bronz și la J.O.), 
iar un alt reprezentant al lup
telor libere din S.U.A. (J. 
Humphrey) a obținut medalia 
de argint, și rezultatele sporti
vilor americani au cunoscut o 
oarecare scădere, ca și cele ale 
iranienilor (altădată o mare 
forță în lume).

Spre deosebire de luptele 
greco-romane, unde cele zece 
titluri de campioni mondiali au 
fost împărțite între reprezen
tanții a opt țări europene, la

luptele libere se constată o mai 
mare răspîndire geografică, în 
lupta pentru primele locuri fi
ind angajați multi concurenti 
din Japonia, S.U.A., Iran, Co
reea de Sud. Mongolia, fapt ca
re a făcut ca întrecerile să fie 
mult mai dificile pentru sporti
vii europeni, deci și pentru cei 
români. Așa se și explică si
tuația întilnită la Lausanne, 
unde mulți dintre cei mai re- 
numiti luptători din lume n-au 
mai reușit să urce pe podiumul 
de premiere.

Rcfcrindu-ne la rezultatele 
reprezentanților țării noastre 
trebuie să spunem că ele se si
tuează sub nivelul celor reali
zate la alte ediții ale campio
natelor mondiale. Dintre ei, u- 
nul a obtinut o medalie de 
bronz (Vasile Pușeașu), alți 
patru clasîndu-se pe locuri 
fruntașe : Gh. Rașovan (48 kg) 
și Ion Ivanov (100 kg) — locul 
5, L. Șandor (68 kg) și E. Cris
tian (74 kg) — locul 6. Firește, 
bilanțul actual este inferior 
celui de la alte ediții, dar tre
buie luat în considerație faptul 
că garnitura aliniată Ia C.M. de 
Ia Lausanne este aproape în 
totalitate nouă (tinără), majori
tatea celor opt sportivi români 
prezenți la startul competiției 
supreme fiind debutanți într-o 
întrecere de acest nivel. Pe de

altă parte, nu putem trece cu 
vederea faptul că Ladislau Și- 
mon (fost campion european și 
mondial) — datorită superficia
lității sale în pregătire — a 
scăzut mult în valoare, obligin- 
du-i pe antrenori să-1 înlocu
iască în formație cu Andrei 
Ianko, un sportiv talentat, se
rios în pregătire, dar insufi
cient experimentat. Acestui fapt 
trebuie să-i adăugăm indisponi
bilitatea lui Stelică Morcov 
(medalie de bronz la J.O.), ca 
și retragerea din activitatea 
competitională a lui Vasile Ior- 

s-a aflat me
de premiere 
amploare din

ga, luptător care 
reu pe podiumul 
la competițiile de 
ultimii zece ani.

Desigur, acestea sînt numai 
o parte dintre cauzele care au 
făcut ca rezultatele sportivilor 
români la C.M. de la Lausanne 
să nu fie la nivelul cerințelor 
și al condițiilor de pregătire de 
care ei beneficiază. Altele sînt 
cele legate de slaba muncă a 
antrenorilor din principalele 
secții, de insuficienta activitate 
de control și îndrumare din 
partea federației, de o ncco- 
respunzătoare organizare a ac
tivității luptelor libere din țara 
noastră, probleme asupra caro-. 
ra vom reveni.

Duminică dimineața a avut loc, 
în Capitală, pe un timp însorit, 
cea de-a treia reuniune de el- 
clocros a sezonului. Competiția, 
dotată cu „Cupa Steaua" și des
fășurată în cadrul „Daciadei", 
s-a bucurat de prezența la star
tul probelor a peste 80 de spor
tivi, care au demonstrat, în ma
joritatea lor, o foarte bună dis
poziție de concurs.

La categoria seniori, victoria a 
revenit, de această dată, Iul 
N. Savu, in urma unei dispute 
de toată frumusețea cu E. Im- 
buzan (cîștigător autoritar al 
primelor două curse de ciclocros 
ale anului) șl I. Paraschlv (care 
se anunță printre principalii pre- 
tendențl la titlul de campion al 
țării).

LA
dit din 
C. Nicol 
mari, în 
apel și î 
nică de< 
rezultatei 
tur — 18 
rea Giui

i. a. a 
juniori n 
lae (Voi 
J. Nițo 
22:45, 3.
peni) 23: 
N. Savu 
Tmbuzan 
Paraschiv 
Marin (D 
taru (Me

„FESTIVALUL FETELOR
(Urmare din pag. 1)

Mihai TRANCA

UN „LUX“ PE CARE FEDERAȚIA 
TREBUIE SĂ-L ELIMINE

Reduse de la trei la două e- 
tape, din motive fortuite (prin
tre care și lipsa lamelor !), di
viziile naționale A de floretă 
(masculin și feminin) s-au do
vedit a fi, din păcate, și de un 
interes redus pentru echipele 
participante. Cu o singură ex
cepție — lupta pentru evitarea 
retrogradării dintre echipele fe
minine Progresul București, 
C.S.U. Tg. Mureș și CJS. Satu 
Mare — cele patru zile de con
curs s-au desfășurat intr-un de
plin anonimat, la propriu și la 
figurat, un neofit venit în sala 
Floreasca avînd impresia că 
este martorul îndeplinirii unei 
simple formalități, cea a sem
nării prezenței. Nu vrem să ne 
referim la atmosfera mult 
prea destinsă care domnea în 
jurul planșelor de concurs — 
ca la un „concurs de casă" — 

TENIS DE MASĂ

și nici la faptul că desemna
rea echipelor campioane (cele 
ale clubului Steaua) era un fel 
de „ghici ciupercă ce-i Dar 
dacă echipa feminină Farul, 
singura capabilă la această oră 
să dea o replică apropiată for
mației campioane, iși permite 
ca in confruntarea directă să 
o țină pe tușă pe campioana 
națională Marcela Moldovan, in- 
troducind pe planșă două ne
cunoscute (Șl. Cuman și D. Cre
ții), pe motivul că nu mai 
avea șanse pentru locul I, este 
o dovadă peremptorie că di
vizia națională este privită ca 
o competiție oarecare, de ca
lendar, și nicidecum ca prima 
competiție a țării, care trebuie 
onorată.

Nu vrem să se înțeleagă din 
acest exemplu că obiectăm asu
pra promovării tineretului. Dar

antrenorul constănțean Echi- 
menco crede că atunci era mo
mentul să arunce în arenă două 
novice, lipsind premeditat com
petiția de unul din puținele 
puncte de atracție, care opu
nea pe planșă majoritatea com
ponentelor lotului național ? 
Alte partide ale Farului nu pu
teau constitui prilejul debutu
lui pentru cele două tinere flo- 
retiste ? După ce calendarul 
compctițional intern este să
rac, marea majoritate a scri- 
merilor (excepție făcind doar 
sclecționabilii) avînd foarte pu
ține ocazii să-și verifice pregă
tirea prin concursuri, unii își 
permit să și deprecieze ceea 
ce sc organizează. Este un 
..lux" prea mare, pe care fo
rul de resort trebuie să-1 eli
mine.

Etapa finală a diviziilor de 
floretă a constituit ultima ve
rificare înaintea tradiționalelor 
Jocuri Balcanice, ce vor avea 
loc în acest an la Ankara, în
tre 15 și 21 noiembrie. Dar iată 
că dintre floretiștil și floretis-

tele ce intră în vederile selec
ționerilor, Petre Buricea n-a 
luat parte la competiția divi
zionară, clubul său (Dinamo) 
neavînd... echipă, iar Luiza 
Vlădescu n-a fost folosită deloc 
în cvartetul dinamovist... Și 
pentru a nu părăsi sfera se- 
lecționabililor, să consemnăm în 
final evoluția excelentă a Mag- 
daleneî Chezan (19 victorii din 
20 asalturi; singura înfrîngere 
fiind în fața Aurorei Dan), care 
îi consfințește stabilizarea va
lorică la o cotă conformă cu 
talentul, ambiția trezită a lui 
Petru Kuki și dorința de ma
turizare a lui Florin Nicolae, 
pașii spre afirmare ai foarte ti
nerei sătmărence Gabriela Be- 
tuker, dar și regresul evident 
al Felicieî Truț, de la Progre
sul (5 v din 20 asalturi), care 
n-a înțeles că timpuria sa pro
movare (17 ani) trebuie să de
termine în primul rînd un pro
gram de viață riguros împărțit 
între școală, sport și familie.

Confecția Focșani, în echipa
ment de culoarea cerului, flu
tură eșarfe roșii. Le urmează 
tinerele de la Voința, apoi cele 
de la Tricotajul. Este chiar or
dinea în care s-au clasat la în
trecerile de handbal (categoria 
întreprinderi-instituții). Dar ia- 
tă-le și pe codanele din Vidra, 
în frunte cu profesorul Ion 
Soare, cele mai bune voleiba
liste din județ.
ganizat echipa — își amintește 
Ion Soare — bunica unei lete 
a venit Ia mine lurioasă : 
„Ți-ai chierdut mintea, băiete ! 
Dezbraci fețișoarele in ochii 
satului, fără rușine !...“ încer
cam s-o fac să înțeleagă, dar 
ți-ai găsit...
plecat, fala a venit iar Ia mi
ne : Știți ce-o zis bunica ? Dacă 
nu cîștigăm azi, nu mai vedem 
plăcinte calde. Vedeți, oamenii 
s-an obișnuit cu sportul, îi în
țeleg rostui".

...4 000 de tinere trec prin fața 
noastră, în pas vioi, cadențat, 
purtînd în fruntea coloanelor 
stema partidului, stema patriei, 
inscripția „Daciada". La un sem
nal al trompeților, coloana se 
oprește. Un nou semnal, o re-

„Cînd am or-

Acum, cînd am

zx

Paul SLAVESCU

• In campionatele republicane 
de baschet, după trei etape în 
întrecerea băieților și după 
cinci in cea a fetelor, clasamen
tele se prezintă astfel ;

CAMPIOHATELE ECHIPELOR DE JUNIORI:
INTRE AMBIȚIA FETELOR Șl AUTOMULȚUMIREA BĂIEȚILOR
Returul campionatelor repu

blicane de juniori pe echipe nu 
a oferit schimbări prea mari în 
ierarhia stabilită de prima 
manșă a întrecerii. La fete, se 
constată apropierea relativ ra
pidă a celor mici de valoarea 
junioarelor mari. C. S. Ș. Cra
iova a confirmat și în retur 
progresul valoric, antrenorul 
Cătălin Cojocaru reușind — du
pă cum ne mărturisea — să-și 
vadă, după patru ani. împlinit 
visul de a cuceri primul loc în 
campionat. Succesul craioven- 
celor se explică prin apropie
rea valorică realizată în echipă, 
alături de Maria Păun, jucătoa
re de lot. crescînd alte trei 
sportive. Este de remarcat pu
terea de luptă și rezistența psi
hică a campioanelor (cu excep
ția Măriei Păun, în partida cu 
Comerțul Tg. Mureș, cînd a fo

losit o expresie deloc școlăreas
că — fără o adresă precisă, dar 
a... scăpat-o ! — și arbitrul a 
sancționat-o, pe bună dreptate). 
Echipa din Arad nu dispune 
încă de o a treia jucătoare cît 
de cît valoroasă și, în plus, Cri- 
nela Sava — recunoscută pen
tru jocul ei lucid — a fost de 
astădată depășită de miza jocu
lui decisiv, cu C. S. Ș. Craiova, 
în ușor regres s-a arătat C.S.M. 
Cluj-Napoca (de pe locul 2 în 
tur, pe locul 4 în retur) și 
C.S.Ș. 1 Buc. (de pe 4 pe 8), 
în timp ce C. S. Ș. Rm. Vîlcea 
crește cu 2 locuri și ocupă în 
clasamentul final un merituos 
loc 4. Cuvinte bune pentru 
C. S. Ș. Slatina, Comerțul Tg. 
Mureș, de asemenea în progres, 
ca și pentru Gloria Quzău (care 
urcă încet dar sigur) și Meta
lurgistul Cugir.

Antrenoarea federală Ella 
Constantinescu a reținut jocul 
inteligent, viguros, cu deprin
deri bune. îndelung exersate, 
al tinerei lutka Borbely (12 
ani) de la Comerțul Tg. Mureș, 
acumulările spectaculoase ale 
micuței sale colege Olga Nemeș 
(păcat că tatăl ei se substituie 
antrenorului și o scoate de la 
masa de joc fiindcă... i s-a pă
rut lui ceva), ca și evoluția 
Mihaelci Efrem, de la Rm. Vîl
cea. Cuvinte mai puțin bune 
pentru Maria Păun, care a în
ceput greu și a devenit ner
voasă, irascibilă, deloc promiță
tor pentru o componentă a lo
tului.

La băieți, echipa C.S.M. Cluj- 
Napoca a trecut în pas de de
filare prin fața tuturor concu- 
rentilor, doar Dorel Onețiu, de 
la Progresul, reușind să îi ia un 
meci. E mare, foarte mare di
ferența de valoare dintre clu
jeni și ceilalți. Jocurile băie
ților au fost mai puțin intere
sante, de un nivel necorespun
zător, care pune sub semnul

întrebării prestațiile antrenori
lor respectivi. în afara fraților 
Bhom și colegului lor Simion 
Crișan, s-a dovedit mal răsări
tă evoluția lui Dorel Onețiu 
și, intrucîtva. a buzoianului Dă- 
nuț Badea. Deneș Paal a jucat 
mai slab, ca și Eugen Borca. Și 
cînd ne gîndim că ei părăsesc 
curînd junioratul fără să fi 
strălucit cum se cuvenea, după 
atîtea strădanii depuse...

în general se face observa
ția că antrenorii preferă să lu
creze cu fetele, mai silitoare, 
mal disciplinate și mai ambi
țioase, dar că este necesar să 
crească serios și preocuparea 
pentru băieți, sector în care 
continuă, îngrijorător, regresul 
din ultimii ani. Juniorii Pro
gresului pot alcătui o echipă 
redutabilă dacă ar fi smulse 
din rădăcini tarele de compor
tament ale lui Godini și Cra- 
ioveanu. „Faima" acestora ne 
reține să lăudăm cum s-ar cu
veni echipa pentru locul 2 ocu
pat în clasamentul general.

Mircea COSTEA

ZIARUL ÎNTREABĂ, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag. I)

sedă foarte puțini boxeri 
români (printre ei Năstac, Ho- 
duț, Simon). Din largul arsenal 
de lovituri, sint preferate di
rectele și lateralele, dar sînt ig
norate upercuturile. Se preferă 
loviturile izolate și foarte rar 
seriile. Forme de luptă combi
nată (atac-apărare-contraatac) 
n-au putut fi observate la mai 
mult de 12 boxeri 1 încă prea 
putini uzează de lupta corp Ia 
corp, deși de astă dată arbi
trii s-au hotărît să încurajeze 
acest fel eficace de luptă. 
Astfel de concluzii și altele ne 
ușurează conceperea viitoarelor 
planuri de antrenament.

— Atenția federației pare 
concentrată doar asupra muncii 
antrenorilor. înseamnă că ex
clude datoria secțiilor din clu
buri și asociații, ca unități or
ganizatorice ?

— Nicidecum. Contribuția

secțiilor la creșterea boxului 
românesc este importantă și o 
judecăm în raport cu realită
țile. Se știe că și la aceste fi
nale marile cluburi bucureștene 
au cules buchete de victorii. 
Un randament sub așteptări au 
dat — Ia prima vedere — clu
burile provinciale, mai ales 
cele specializate în box, din 
Galați, Brăila sau Constanța. 
Ar trebui, însă, să nu neglijăm 
adevărul că mulți boxeri pro- 
veniți din aceste secții apar 
la competiție sub culorile altor 
cluburi ! Sub acest aspect, tre
buie să revedem propria noas
tră concepție despre „box-clu- 
buri“, să ne clarificăm dacă ele 
sînt doar un rezervor dc tran
ziție, pepiniere de juniori sau 
cluburi adevărate și complete. 
Oricum, asemenea unități sînt 
datoare să furnizeze boxului 
nostru elementele valoroase dc 
care avem nevoie într-un per
manent proces de împrospătare.

Desfășurată pe un timp exce
lent, reuniunea de duminică di
mineața ne-a oferit satisfacția 
unui spectacol de certă calitate, 
și, ceea ce merită reținut, 
cu o notă de corectitudine pe 
care am dori s-o întîlnim cît 
mai des. Capul de afiș al reu
niunii l-a constituit „Premiul So- 
vata", alergare ce reunea la start 
aproape tot ce are mai bun la 
ora actuală turful nostru (au 
lipsit Sirius, Joben, Ornament). 
După o suită de situații nepre
văzute, mai mulți concurenți lă- 
sînd impresia la un moment dat 
că-și pot adjudeca proba, victo
ria a revenit în final armăsaru
lui Rondo, condus de I. Oană. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Jalina (M. Ștefănescu a atacat 
debordant, dar n-a putut trece 
de cîștigător) și Sonor. Sub aș
teptări au evoluat Haiducel (in
stalat mare favorit), Bavarl și 
Turei. Din rest ne-au plă
cut maniera sobră in care I. 
Moldowianu a condus-o pe Sirba, 
cîștigătoarea premiului Stupinei, 
calmul lui N. Nicolae în cursa 
adjudecată cu Hinsar si sigu
ranța manifestată în sulky de

grupare a 
se revars 
gimnastic 
lice< lftr-jf 
de chimie 
hon -«tu 
luțelor... 
laureatele 
miere...

Finala 
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sărbătoare 
ce rodesc 
al „Dacia
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• Lotul 

participă 1 
2 noiembri 
Cehoslovaci 
Praga, al ăl 
lecționate. 
reșteanămasculin

1. Steaua 6 6 0 597-469 12 Giurea,
2. „U“ Cluj-Nap. 6 6 0 537-453 12 Elena Filip
3. I.C.E.D. 6 4 2 576-521 10 completării
4. C.S.U. Brașov 6 4 2 548-558 10 etapa din
5. C.S.U. Sibiu 6 3 3 526-561 & avea loc 1
6. Dinamo Buc. 4 4 0 426-319 8
7. Polit. Iași 6 2 4 541-579 8 • Reprez<
8. Farul 6 2 4 521-567 1 tineret a ț,
9. I.E.F.S.-Lic. 2 6 15 514-582 7 și 28 octon

10. Univ. Timiș. 6 15 473-542 7 Salonic, a
11. Rapid 6 0 6 469-534 6 naționale d
12. Dmamo Oradea 413 285-328 5 parte, prim

(Universitab
FEMININ Ermurache,

1. Rapid 816-721
Brănișteanu

10 8 2 18 Z. Gellert,
2. Olimpia 10 8 2 783-653 18 Ca și £a“W
3. I.E.F.S.-Lic. 2 8 8 0 781-512 16 A pentru
4. Crișul 8 7 1 525-421 15 a fost mod
5. Polit. Buc. 8 6 2 597-494 14 — Universii
6. Univ. Timiș. 10 4 6 755-762 14 litehnica Ia
7. Progresul 10 4 6 729-763 14 2, Steaua •
8. Voința Brașov 10 3 7 712-802 13 Rapid — C,
9. C.S. Șc PI. 10 3 7 593-780 13 se desfășoai

10. Mobila 8 2 6 650-677 10 noiembrie, 1
11. „U" Cluj-N. 10 3 7 509-538 16 tom brie.
12. C.S.U. Galați 10 0 10 619-911 10

• Meciurile restanță Crișul — 
” ”" ’ 2 și Mobila

— Politehnica se dispută azi 
(seara) și mîine (dimineață). Co
misia centrală de competiții și 
clasificări precizează că în toate 
restanțele primul joc se desfă
șoară seara, al doilea în dimi
neața următoare (nu seara, cum 
s-a permis pînă acum).

I.E.F.S.-Lic. nr.

RONDO CÎȘTIGĂ „PREMIUL SOVATA"
C. iorga (din ce în ce mai bun). 
REZULTATE TEHNICE : Cursa I 
— Abil (G. Tănase) rec. 1:36.7, 
2. Curat. Simplu 2,50, ordinea 49 ; 
cursa a n-a — Sîrba (I. Moldo- 
veanu) -------- * —
Goran.
event o—, uiumc. „ip,. .
cursa a m-a — Turica (I. Oană) 
rec. -------- ‘ —
1,70, 
a IV-a 
Onica, 
13.
triplă 1811 ; cursa a V-a 
(I. Nicolae) rec. 
diurn, simplu 8, 
vent 124 ; cursa 
sar (N. Nicolae) 
Hermafon, 3. Oran. Simplu 2, 
ordinea 22. event 8, ordinea tri
plă 100 ; cursa a Vn-a — 
(G. Avram) rec. 1:30,0, 2.

simplu 4. ordinea 
4, triplu cîștigător 
a Vin-a — Rondo 
rec. 1:26,4, 2. Jalina,
Simplu 12, ordinea 

31, ordinea triplă 1 104 ; 
Iola (Al. Nacu) 

rec. 1:27,2, 2. Vlăhița. Simplu 3, 
ordinea 11, event 33, triplu cîș-

rec. 1:33,3, 
Simplu 5, 

34, ordinea

2. Frugal, 3. 
ordinea 31, 
triplă 235 ;

1:33,2, 2, Bazalt. Simplu 
ordinea 15, event 27 ; cursa 

— Valy (C. Iorga), 2. 
3. Oranjada, Simplu 

ordinea 46, event 60, ordinea 
Hoda 

1:32,7, 2. Iri-
ordinea 13, e- 

a Vl-a - Hin- 
rec. 1:28,7, 2.

pănița, 
event 
cursa 
Oană) 
Sonor, 
event 
cursa a IX-a 

1:27,2, 2. Vlăhița.

Lapis 
Cum-

16, 
32 ;
(I. 
2.

22,

tigător 204. Pariul austriac s-a 
ridicat la suma de 91 732 lei și 
a fost cîștigat (50%) de 12 ti- 
chete cu 30 combinații a 1523 led 
fiecare. RoDort : 45 892 lei.

Gh. AlEXANDRESCU

• Rezultat 
etapa a 5-a 
Satu Mare 
(37-30), Co 
„U- n 
(56—35), A.!
C.S. Șc. Ci 
Letca Baci 
(43—33), știi 

Buc 
Comerțul T 
București 7 
nin : Corner 
s truc torul A 
tare (I), Ca 
— P.T.T. 62 
1 Constanța 
46 -60 (24—3!
iova — Lie. 
Bistrița 59—J 
denți : I. 7 
Rlșnoveanu, 
C. Albii. Șț, 
Gh. Briotă.’

Azi. In campionatul de hochei

MIERCUREA CIUC, 24 (prin 
telefon). Prezent la întrecerile 
grupei A a Campionatului 
țional de hochei, antrenorul 
deral Ștefan Ionescu ne-a 
latat unele amănunte de 
partida inaugurală, Steaua 
Sport Club M. Ciuc.

„Meciul a început în nota 
de superioritate a echipei locale 
care a atacat insistent, dar fă
ră a putea să concretizeze. Apoi, 
campionii au echilibrat situația 
și, după ce au înscris două go
luri, au pus total stăpînirea pe 
joc. Intervențiile inspirate ale

na- 
fe- 
re- 
la

portarului I 
proporțiile sc 

Antrenorul 
declarat rrrjtf 
sclecționabilii 
Steaua s-au 
Antal, Ioniță 
canții Nistor, 
că. La Sport 
a fost fundai 
menea din 1 
nai. Meciul s 
tr-o notă de s 

Aseară a
Iî-a, care a p 
Dinamo — S
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OS ANONIMATUL PROTAGONISTELOR, UN SIMPTOM FOARTE GRĂITOR
■M^dovc- 
f a fost 
la juniori 
Idrept de 
Icia dumi- 
fului. Iată 
I oraș (un 
ktase (Uni- 
hicurse (2 
Ința Rucu- 
LK<nire) 
h) 19:06 ; 
L C. Nico- 
I 22:39, 2.

Ploiești) 
Malul Plo- 
h ture) 
:20, 2. 
bl, 3. 
fcl. 4.
5. ion Bu- 

38:21.
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I
I
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In meciul fie niiinc. cu selecționata similară a spaniel

TINERII NOȘTRI JUCĂTORI

1. 
E.
I. 

V.

I SÎNT DECIȘI SĂ SE REVANȘEZE
I
I

ENE"
I pe gazon 
frizelor de 
Int elevele 
pedagogic, 
kri cu flori, 
hl wnbrc- 
loi, Crosul 
a de pre-

I
I
i

lii fetelor 
adevărată 
r sportive 
sul generic

I
I
I

Mîine, pe stadionul Steaua din 
Capitală, reprezentativa de tine
ret a României va întîlni într-o 
confruntare oficială selecționata 
Spaniei. Este partida retur din 
cadrul campionatului european 
rezervat echipelor de tineret (21 
de ani). Prima partidă s-a dispu
tat, după cum se știe, în pri
măvara acestui an, la 17 aprilie, 
la Madrid, jucătorii noștri fiind 
atunci învinși cu 3—0. întîlnirea 
de mîine reprezintă, așadar, 
pentru fotbaliștii români un 
prilej pentru obținerea revanșei. 
Dealtfel, antrenorul Octavian Po
pescu, satisfăcut de modul cum 
s-au efectuat pregătirile din ul
timele zile, ne-a declarat : „La 
toate antrenamentele jucătorii 
au răspuns corespunzător solici
tărilor, s-au pregătit cu toată se
riozitatea, manifestînd o bună 
dispoziție de joc, ceea ce îmi dă 
speranța intr-o comportare 
perioară, care să 
toria. Din echipa 
mai tac acum 
Stancu, Zabiu și 
rest, jucători noi, 
teptăm să confirme

Bărbulcscu și Barna (fundași) ; 
Șerbănică, Iorgulescu, Stoica, M. 
Răducanu și Țicleanu (mijlo
cași) ; Chitaru, Cîrțu, Radu II, 
l'ălnar și A. Ionescu (atacanți). 
Fanici a fost scos din lot, fă- 
cîndu-se vinovat de unele aba
teri disciplinare. Șerbănică, in
disponibil de mai multă - vreme 
din cauza unei entorse la gleznă, 
și-a reluat antrenamentele, dar 
nu a atins un grad de pregă^ 
tire corespunzător. In rest, toți 
ceilalți componenți ai lotului sînt 
apți de joc. •

Programul de pregătire din ul
timele zile 
un joc de 
ționata de
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cu selec- 
Capitaled, 
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parte numai 
Radu II. în 
de la care as- 

___ __  ___ 3 speranțele 
pe care ni le-am pus în ei. Ul
tima intilnire amicală, de Ia 
Ploiești, cu selecționata Poloniei, 
ne-a arătat că potențialul de joc 
al echipei este în creștere. Com- 
ponenții ei sini deciși să tran
șeze disputa de mîine în favoa
rea lor și să ofere publicului 
spectator un joc plăcut, de bun 
nivel".

Iată lotul pe care îl au la 
dispoziție antrenorii Octavian Po
pescu și Carol Creiniceanu : 
Windt și Speriatu (portari) ; G. 
Dumitrescu, Stancu, Zabiu, Agiu,

a cuprins, 
verificare

,______ __juniori a
cu care prilej au fost 
componenții lotului.
apărat poarta adversă, _ 
putea fi cît mai mult solicitat. 
Cu toate acestea, selecționata de 
tineret a cîștigat cu 9—0, atacul 
manifestînd o deosebită vervă. 
Duminică a fost zi de refacere. 
Ieri dimineață, jucătorii au efec
tuat un antrenament complex 
(fizic, tehnic, tactic), pe stadio
nul Steaua, în care antrenorii 
au urmărit în mod deosebit îm
bunătățirea finalizării și repeta
rea unor scheme tactice ofen
sive. Antrenamentul de azi după- 
amiază, care are un caracter de 
menținere, va încheia pregătirile.

Selecționata de tineret a Șpa- 
nied a sosit ieri după-amiază 
In Capitală, deplasând un lot de 
18 jucători. Partida de mîine, 
care va Începe la ora 15, va fi 
condusă de o brigadă de arbitri 
din Turcia, avlndu-1 la centru pe 
Erkan Goksel.

Gheorghe NERTEA

Deși s-au scurs destule zile 
de la întreruperea campiona
tului Diviziei A, o cifră anume 
— din bilanțul celor nouă e- 
tape — ne urmărește cu per
sistență. Aceea trecută la ca
pitolul „victorii obținute în de
plasare" : DOAR 5 SUCCESE 
ALE FORMAȚIILOR OASPETE 
ÎN 81 DE MECIURI ! Extrem 
de puțin, comparînd cu ceea ce 
se petrece în ligile similare de 
peste hotare, unde echipele vi
zitatoare culeg etapă de etapă 
destule victorii. în etapa a 5-a 
a campionatului elvețian — de 
pildă — campionat care se des
fășoară cu participarea a 12 e- 
chipe, s-a întîmplat chiar ca ab
solut toate formațiile aflate în 
deplasare să triumfe (trei din
tre ele — Servette Geneve, 
Sion, Bale — chiar la scor) la 
sfîrșitul celor 90 de minute. Ne- 
maivorbind de ridicata 
meciurilor egale.

Ce semnificație au 
acestea 1

De bună seamă, un 
cat de valoare acordat unui nu
măr de echipe (din fiecare 
soccer) care, datorită PERSO
NALITĂȚII ÎN JOC, au pres
tații la aceeași înaltă ținută și 
pe propriul teren și în depla
sare. Este, îndeosebi, cazul for
mațiilor Borussia Monchetnglad- 
bach, Bayern Miinchen (R. F. 
Germania), Liverpool, Man
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aeronava TAROM cu echipa 
României a aterizat la Ma
drid.

Vremea in capitala Spaniei 
este frumoasă și caldă (21 de 
grade la ora 20). Lotul fotba
liștilor români a fost întîmpi- 
nat pe aeroport de secretarul 
federației spaniole, Andres Ra
mirez, și de comentatori spor
tivi ai presei scrise și vorbite.

Și o primă surpriză de pro
porții : meciul de miercuri 
seara nu va mai fi arbitrat de 
austriacul Linemayer (căruia i-a 
decedat fiica), ci de francezul 
ROBERT WURTZ.

Lotul fotbaliștilor noștri este 
găzduit la hotelul „Luz Pala
cio", unde în cursul serii an-

_ ____ _DE ZIUA 
ARMATEI
(Urmare din pag. I)

în 
de luptă fi 
înfăptuirea 

care le au 
construcției 

militarii ar-

trenorul Ștefan Covaci a avut 
o întîlnire cu ziariștii spanioli.

Mîine (n.r. astăzi) fotbaliștii 
români vor face un antrena
ment de acomodare pe stadio
nul „Vicente Calderon", unde 
se va juca partida de miercuri, 
iar după-amiază vor vizita ce
lebrul muzeu Prado.

ȘTIRI
• BILETELE PENTRU ME

CIUL DE MÎINE, de pe stadio
nul Steaua (ora 15), dintre se
lecționatele de tineret ale 
României și Spaniei, s-au pus 
în vînzare la casele obișnuite.

• F.C. OLIMPIA SATU MA
RE — DINAMO BUCUREȘTI 
2—2 (2—2). Partidă spectacu
loasă, cu patru goluri marcate 
din acțiuni ofensive bine con
cepute și ingenios finalizate. 
Dinamoviștii au deschis scorul 
în min. 11 prin Custov, dar gaz
dele au egalat după numai trei 
minute prin Bathori II. în min. 
23 a înscris Hațcganp. iar în 
min. 33 Augustin a 
fost ultimul gol al 
deși mari ocazii au 
tat și la o poartă și 
tă. Joi, de la ora
Olimpia va întilni la Satu Mare 
pe C.F.R. Cluj-Napoca. (Z. Co
vaci, coresp.).

egalat. A 
meciului, 

mai exis
ta cealal- 

15,15, F.C.

chester United (Anglia), Juven
tus, F. C. Torino (Italia), Dy
namo Dresda, F. C. Magde
burg (R. D. Germană), Ajax, 
Feijenoord (Olanda). F. C. 
Bruges, Anderlecht (Belgia), 
Levski Spartak Sofia (Bulga
ria), Ujpesti Dozsa (Un
garia) ș.a.m.d. Posedînd acest 
mare atu al PERSONALITĂȚII 
ÎN JOC, al VALORII, în ul
timă analiză, multora dintre 
echipele citate aici nu le-a fost 
greu să depășească cele trei 
manșe consumate pînă în pre
zent în prestigioasele cupe eu
ropene. Borussia Monchenglad- 
bach, de pildă, a întrecut cu 
același scor (3—0) pe Vasas și, 
apoi, pe Steaua Roșie Belgrad, 
pe terenul acestora.

Revenind la datele consem
nate la începutul acestor rîn- 
duri, cele numai 5 victorii rea
lizate, la noi, în condiții de 
deplasare au ca principală ex
plicație faptul că forța de joc 
a echipelor considerate ca cele 
mai puternice — Dinamo, Steaua 
și Universitatea Craiova — a 
scăzut simțitor. Motiv pentru 
care laureatele ultimelor ediții 
ale Diviziei A. in trecut cu o 
vizibilă maturitate in joc, în
groașă acum rîndurile forma
țiilor de ..pluton", cu prestații 
modeste. Dinamo și Steaua au 
obținut în această toamnă cite 
o singură victorie, la Constanța 
și, respectiv, Ploiești, în timp 
ce Universitatea Craiova n-a 
reușit nici atit. Acuză, oare, în- 
tr-atît de mult dinamoviștii și 
craiovenii absența unor jucători 
de prim-plan ca Lucescu, Nun- 
weiller, Oblemenco, Deselnicu, 
Beldeanu ? Au cîntărit atit de 
greu în jocul formației Steaua 
indisponibilitățile (Dumitru, Ior- 
dănescu) ivite pe parcursul eta
pelor desfășurate pînă în pre
zent ? Tot ce este posibil. Dar 
dincolo de aceste pasagere di
ficultăți, comportarea celor trei 
obișnuite protagoniste ale cam
pionatului nostru a fost grevată, 
in ultimul an. de o principală 
și permanentă lacună, o carență 
privind fondul pregătirii lor 
pentru performanță, in accep
țiunea modernă a termenului. 
Există încă o sensibilă dife
rență intre maniera de pregă
tire a fruntașelor fotbalului eu
ropean și aceea a echipelor 
noastre. în timp ce, de pildă, 
Liverpool. Juventus, Dinamo 
Kiev. Borussia Monchenglad- 
bach etc. respectă, ad-literam,

VOLUMUL și INTENSITATEA 
antrenamentelor, potrivit cu pe
rioadele și ciclurile respective, 
la noi Dinamo, Steaua, Univer
sitatea Craiova și cliiar A.S.A. 
Tg. Mureș (ca să exemplificăm 
numai cu reprezentantele din 
cupele europene) nu respectă 
intrutotul nici minimul nece
sar — în materie de cicluri — 
stabilit în 1976 de F.R.F. Se 
hotărîse atunci — în dorința 
de a se aduce îmbunătățiri sub
stanțiale în planul vitezei, re
zistenței, forței, întrucît. cum 
s-a putut constat-a și pe par
cursul partidei susținută miercu
rea trecută la Moscova de U- 
niversitatea Craiova, echipelor 
noastre nu le lipsesc jucătorii 
de real talent — ca în două 
zile, marțea și vinerea, pon
derea pregătirilor s-o aibă fac
torul fizic. Dar, cu puține ex
cepții, indicațiile Colegiului 
central al antrenorilor, devenite 
apoi hotărîri, au fost aplicate 
de divizionarele A doar atîta 
vreme cît ședințele de pregă
tire s-au desfășurat în pre
zența antrenorilor federali. Două- 
trei săptămîni cel mult. A jTosl 
suficient ca specialiștii 
să se întoarcă la sediu pentru 
ca echipele — o bună parte 
dintre ele — să-și reia „activi
tatea normală0, înlocuind nor
mele fizice cu obișnuitele jocuri 
la două porti sau cu și mai 
condamnabilele miuțe.

Și cum timpul nu iartă pe 
cei ce-1 
du-se cu 
din nou 
nefolosit 
protagonistele primului eșalon. 
Bilanțul lor în competiția in
ternă explică, repetăm, și 
prestațiile pe plan internațio
nal. Fără o reală forță de joc 
pe terenurile autohtone este fi
resc ca echipele noastre să a- 
pară fără personalitate in joc 
în întîlnirile din cupele euro
pene. Cum s-a văzui, încă un 
an compctițional s-a 
proape în zadar 
nostru. Cît timp mai 
să treacă pînă ce F. R. Fotbal 
va ajunge să asigure o îndru
mare și un control permanent 
al cluburilor, al echipelor care 
— s-a văzut și s-a confirmat — 
nu obțin rezultatele așteptate 
pentru că nu sînt în stare să 
asigure o pregătire la parame
trii internaționali ?

F.R.F.

risipesc. îndeletnicin- 
treburi facile, iată-ne 
la capătul unui an 

judicios îndeosebi de

scurs a- 
în fotbalul 

trebuie
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REZULTATELE ETAPEI A X-a A DIVIZIEI C

rezultatele obținute 
pregătirea lor 
politică, in 
sarcinilor pe 
pe frontul 
socialiste, 
matei noastre raportează Ș 
cu mândrie ți realizările 
lor din activitatea de 
educație fizică și sport. 
Sportivii militari se an- 
gajează și cu acest pri- g 
lej să contribuie la in- 
deplinirea importantelor 
sarcini puse de partid in 0 

ș fata mițcării noastre 
g sportive, la creșterea con- 

tinuă a prestigiului spor- 
tului românesc in arena 
internațională.

SERIA I
Cetatea Tg. Neamț — I.T.A. Platinei 

Neamț 4—1 (2—0), Unirea Șiret —
Minerul Gura Humorului 0—3 (£~2)»
Șiretul Bucecea — Cime-ntul **' 
4—1 (2—0), Bradul Roznov —
Vatra Dornei ' ' —
Dorohoi 
(2-0), I 
Cîmpulung 
Zimbrul Suceava — I 
1—1 (0—1), Avîntul
— Metalul Botoșani

Pe primele locuri 
după etapa a X-a 
GURA HUMORULUI . .
Laminorul Roman 16 p (18—12). 
Metalul Rădăuți 14 p (26—12)... pe
ultimele : 15. I.T.A. P. Neamț 4 p
(12—279, 16. Unirea Șiret 2 p (3-34).

SERIA A ll-a
Minerul Comânești — 

Bîrlad 0-0, Nicolina lași 
tul Dârmănești 5—1 (3—0), 
Ocna — Aripile E 
Constructorul Vaslui 
geni 3-1 (2-0), Petrolul Mo ine ști —
TEPRO lași 2-1 (0-0), Energia Gh.
Gheorghiu-Dej — Letea Bacău 2—2 
(0—1), Partizanul Bacău — Chimia 
Mârășeiști 2-0 (0—0),
lași — Z----,Z

Pe primele locuri : 1.

Bicaz 
Dorna 

Cristalul 
4-1 

A.S.A. 
(2-0), 

Roman 
Frasin

1-1 (0-0), 
Foresto Fălticeni 

Metal lâ Rădăuți — 
I Moldovenesc 5—1 

Laminorul 
T.C.M.M.
3-2 (1-1). 

în clasament, 
i : 1. MINERUL

19 p (25-6), 2. 
.....................  3.

la — Cimentul Medgidia 1—1 (0-6),
Granitul Bcbodag — Oțelul Galați 
2—1 (2-1), I.M.U. Medgidia — Da
cia Unirea Brăila 2-0 (2-0), Ancora 
Galați — Autobuzul Făurei 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ANCORA
GALAȚI 16 p (17—3) „ 2. Progresul
Brâila 16 p (21-0), 3. Dunărea Tul
cea 14 p (22—10)... pe ultimele 
Minerul Măcin 5 p 
lina Mongolia 4 p

SERIA A
Petrolul Băicoi 

de§ti 2-0 (1-0),
— Chimia Buzău 
Lehliu — Foresta 
Petrolul Teleojen

: 15.
Ma-

locuri : 1.
(15-4), 2.

STEAUA DINAMO
au limitat

Ionescu s-a 
Mt evoluțiile 
fin ^formația 
țiat fundașii 
stinian. ata
ci și Bălău
cei mai bun 

ill, de ase- 
lostru națio- 
:fășurat în- 
itate.
loc etapa a 

lat întîlnirea 
lub.

Fără Tureanu, suspendat pe 
două etape, Dinamo 
în mod copios acest 
localnicii au reușit 
breze partida doar 
a doua. Scor final : 
0—0, 3—0) pentru bucureșteni. 
Au marcat în ordine : Axinte, 
Costea, B. Naghi, Vișan, Du
mitru, Z. Naghi și Nuțescu. Au 
arbitrat : Gh. Mureșanu la cen
tru, ajutat de Gh. Tasnadi și 
FI. Gubernu.

Astăzi se încheie primul tur 
al competiției, cu jocul derby 
Steaua — Dinamo.

Rulmentul
- Petrol is- 
Oituz Tg. 

Bacău 5—3 (3-2),
Flacăra Mur-

.. _ _ Constructorul
C.S.M. Borzești 3-2 (0-1).

. _ r.:. • ■ construc
torul IAȘI 16 p (27-7), 2. Lelea 
Bacău 14 p (29—9), 3. Petrolul Moi- 
nești 14 p (17-10)... pe ultimele :
15. Petrolistul Dărmăne-ști 6 p (5—14),
16. Flacăra Murgeni 2 p (5—36).

SERIA A lll-a
Chimpex Constanța — Minerul Mă- 

cin 4-1 (2-0), Marina Mangalia —
Dunărea Tulcea 1—3 (0—1), Unirea
Tricolor Brâila — Șoimii Cernavodă 
1—0 (0—0), Unirea Eforie — Electrica 
Constanța 1-0 (1-0), Progresul Brăi-

(8-24), u. 
(11-20).

IV-a
Petroliștii 

Luceafărul Focțani 
2—1 (1—1), Victoria 
Gugești 0-1 (0—0),

______  ____ .... Ploiești — Victoria 
Florești 3—0 — Victoria fiind suspen
dată, Unirea Focșani — Victoria Țăn- 
dorei 9-0 (6-0), Azotul Slobozia — 
Petrolul Beroa 7—0 (4—0), Chimia
Brazi — Dinamo Focșani 2-0 (1—0), 
Avintul Mîneciu — Olimpia Rm. Să
rat 3-1 (0-1).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA
BRAZI H p (27-3), 2. Azotul Slo
bozia 16 p (24—9), 3. Chimia Buzău 
13 p (18—11)... pe ultimele : 14. Pe
trolul Teleajen 6 p (10—15), 15. Vic
toria Florești 6 p (8—18), 16. Victo
ria Lehliu 4 p (5—21).

SERIA A V-a
Voința București — $.N.

0-0, Abatorul București — 
fină București 1—1 (1—1),
București — Flacăra roșie 
3-1 (1—0), Avîntul Urziceni
nometal București 3-3 (2—3),

Bol-

Oltenița 
Mecanica 

I.O.R. 
București 
- Teh- 

_______  T_. _ _ Elec
tronica București — Automatica Bucu
rești 3-0 (2-0), Sirena București -
T.M. București 1—0 (0—0), Automeca
nica București — Unirea Tricolor 
București 0—0, Șoimii TAROM Bucu
rești — I.C.S.I.M București 0-1 
(0-1).

Procurați-vă din timp biletele 
cu numerele dv. preferate 1

a dominat 
joc în care 
să echili- 
în repriza 
7—0 (4—0,

CÎȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 19 OCTOMBRIE 
1977. Categoria A: 1 variantă 25% 
(autoturism Dacia 1 300); catego
ria B: 26,75 variante a 5.652 lei; 
categoria C: 65.75 variante a 
2.299 lei; categoria D: 3.558,25 va
riante a 60 lei. Report la cate
goria A: 324.536 lei. Autoturismul 
„Dacia 1 300" a revenit partici
pantului DUMITRU STELIAN din 
București, care a mai obținut o 
suită de 20 cîștigurl la alte ca
tegorii.

Da tragerea specială Doto-2 din 
23 octombrie 1977. ‘ ’ ’
cîștiguri al fazei 
reportul de 100.127 lei, la cat.

la fondul de 
I se adaugă

1.

dea — înfrățirea Oradea 1—3 (0—2),'
Constructorul Arcd — Oțelul Bihor 
3—1 (0—0), Minerul ilba Seini - Mi
nerul Șuncuiuș 1—0 (1-0), Recolta
Sa lenta — Strungul Arcd 0—1 (0—0),
Rapid Jibou — Someșul Satu Mare 
0-0.

Pe primele locuri : 1. STRUNGUL 
ARAD 16 p (14-3) r 2. înfrățirea O- 
radea 15 p (22—7), 3. Someșul Satu 
Mare 12 p (16-10).., pe ultimele : 
15. Recolta Salonta 6 p (4—17), 16. 
Voința Cărei 5 p (8—21).

SERIA A X-a
Bradul Vișeu - Minerul Cavnic 

0-0, Unirea Dej - Hebe Sîngeorz 
Băi 3—0 (1—0), Dermata Cluj-Napoca
— Minerul Băi ut 0-0, Foresta Bistrița
— Tehnofrig Cluj-Napoca 2—1 ^“0»
Lâpușul Tg. Lopuș - 
2—0 (o-O), CUPROM Baia
Construcții Cluj Napoca 
Reghin — Minerul Baia 
(0-0), Minerul Băița - 
2-0 (0-0).

Pe primele locuri : 
GHIN 16 p (18-6), 2. 
nic 14 p (11-5), “
Sprie 13 p (25-13), 4. Minerul Băița 
13 p (14-9)... pe ultimele : 15. Teh
nofrig Cluj-Napoca 5 p (8—19), 16.
Foresta Bistrița 5 p (8-19).

SERIA A Xl a
Caraimanul Bușteni — Metalul Tg. 

Secuiesc 3-1 (3-0), Po-iana Cîmpina
— Progresul Odorhei 7—0 (4—0), Pre
cizia Sâcele — Chimia Or. Victoria 
2-1 (1-1), I.U.P.S. M. Ciuc - Car-
pati Bra*ov 3-1 (1-0), Viitorul
Gheorghieni — C.P.L. Sf. Gheorghe 
1-0 (0-0), Torpedo Zărnești — Me-
trom Brașov 0—0, Minerul Baraolt — 
Minerul Bâ'an 1—1 (1—0), C.S.U.
Brașov — I.R.A. Cîmpina 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA
CÎMPINA 19 p (27-1), 2. C.S.U. Bra
șov 18 d (18-4), 3. Metrom Brașov 

"■ ultimele : 15. Ca-
... _____  6 p (7-16). 16.
Sf. Gheorghe 5 p (7-20).

SERIA A Xll-a
Sib'u - Sticla Turda 2—1 

Mureșul Luduș — I.P.A. Sibiu 
Ca'pati Mîrșa — Textila 

I (1—0), Constructorul Al- 
Utila'U‘1 Fâgâraș 0—0, 
Mediaș — Metalul Si- 
(1-0), Industria sîrmei

$.N. OLTE-
Eîectronica

3. 1.C.SJ.M. 
pe ultime-

Pe primele 
nița up.
București 14 p (14-7), i 
București *2 p (14-10)... .

Șoimii TAROM București 7 p
16. AvîntuJ Urziceni 6 p

le : 15. 
(7-12), 
(11—23).

SERIA A VF-c
Curtea de Argeș — 
2—1 (1—1), Construc-
Flacâra Automecanica 

s-a disputat, Viitorul 
- Cetatea Tr. Măgurele 
Chimia Găeștî — Metalul 
(1—0), Petrolul Tîrgovițte 
Videle 1-1 (1-1), ROVA

Vede — Dacia Pitești 
Progresul Corabia “

Automobilul 
Cimentul Fienl 
torul Pitești 
Moroni nu 
Scornicești
3- 1 (3-0), 
Mija 1-1 
— Petrol ul 
Roșiorii de
4- 0 (1-0). Progresul Corabia — E-
lect rodul Slatina 5—1 (2—0), Recolto
Stoicănești — Progresul Pucioasa 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1 
CORABIA U p (19-6), 
șiori 14 p (1’5—7), 3. 
nicești 13 p (27—10).,.
15. Petrolul Tirgovîște
16. Electrodul Slatina

1. PROGRESUL 
, 2. ROVA Ro- 

Viitorul Soor- 
. pe ultimele : 

6 p 
5 p

SERIA A Vll-a
Lotrul Brezoi — Minerul 

4-0 (2—0), D’erna Orșova 
Craiova 1—0 ~
- C.S.M, 
1-6 (0-6), 
Metalurgistul 
rea Drobeta 
torul Tg. 
gâșani — 
structorul 
Iești 4-1 
mian — 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. 
BETA TR. SEVERIN 14 p 
I.O.B. Balș 14 p (19-12), 
rul Motru 14 p (18-12), 
Petroșani 13 p (16-8)... pe
15. Constructorul Tg. Jiu 6
16. Constructorul Craiova 5

SERIA A Vlll-a
F.I.L. Orăștie — Metalul Oțelu Roșu 

4—1 (2—0), Minerul Anina — Gloria
Reșița 3—2 (2-1), Laminorul Nădrag
— Minerul Vulcan 3-6 (1—0) — s-a
jucat la Oțelu Roșu, Minerul Ghe- 
lar — C.F.R. Simeria 
Nera Bozovici — Vulturii 
goj 3-1 (1—0), Unirea
Mare — Minerul Oravița 
Electromotor Timișoara 
Bocșa 2-0 (1—0), Laminorul Teliuc — 
Unirea Tomnatic 2-1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
ANINA 14 p (25-10), 2. C.F.R. Si
meria 11 p (10-8), 3. Laminorul Te
liuc 11 p (10-14>... pe ultimele : 15. 
Gloria Reșița 9 p (12-21). 16. Nera 
Bozovici 8 p (12—19).

SERIA A IX-a
Minerul Bihor — Gloria Arad 1—1 

(1-0), Rapid Arod - Oașul Negrești 
4-0 (1—0), Voinic Cărei - Bihorea
na Marghila 2-2 (1-0), Voința Ora-

<12-1<9. 
(11-27).

Rovinari 
- C.F.R. 
Petroșani 

Severin 
Motru — 

(2—0), Uni- 
— Construc- 
Unirea Dră- 
(1-0), Con- 

_ * Băi-
Mecanizatoru! Și- 

Rm. Vil cea 2—1

(0—0), Știința 
Drobeto Tr.

Minerul 
Sodu 2—0 

Tr. Severin 
8-2 (2-1).Jiu

I.O.B. Bolș 1-2 . ..
Craiova — Progresul

(3—0), *'
Chimistul

C.S.M. DRO- 
(26-2), 2. 

3. Mine- 
4. Știința 
ultimele : 
p (8-25), 

p (13—17).

2- 0 (o-o). 
Textila Lu-
Sîrinîcolou

3- 1 (3—1),
— Metalul

(18-4).
13 p (14-5)... pe 
roîmanu! Bușteni 
C.P.L.

Mi ne ral Rodna 
__  Mare — 
0-0, Oțelul 
Sprie 2-0 

C.I.L. Gherla

1.

3.

. OȚELUL RE-
Minerul Cov-
Minerul Baia

16.

'Inter
(1-0).
3-1 (1-1), '
Cisnâdie 2—1 
ba lulia — 
Automecan:ca
ghișoara 1—0 x. ...
C. Turzii - Metalul Aiud 3-2 (0-2) !, 
Metalul Cop'o Mică — Soda Ocna 
Mureș 2-0 ' (2-«). I.M.I.X. Agnita - 
Unireo Alba luHa 3-0 - Unirea fiind 
suspendată.

Pe primei-* locuri r
ME! C. TURZ’1 18 p <sa7p» ?•
Turda 2 . ’ ’ *.
11 p (17—9'... pe ultimele : 
reșul L 3 „ 'T.
Orna Mures 6 p (9—24).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către core pondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.

IND. S;R-
____  _ Sticla

13 n (13-9), 3. Metalul Aiud 
• • * 15. Mu-

16. Soda

1.

P (11-17),

Ma.rU


START ÎN SEZONUL ARMELOR
CU AER COMPRIMAT

in prima zi a întilnirii prietenești dintre trăgătorii români și chinezi,
caspeții au clștigat trei din cele patru probe disputate

In meciul revanșa

al echipelor de senioare
dcclarâ directorul tehnic al handbalului consolez

zi a întilnirii priete- 
tir dintre reprezenta

Prima 
nești de 
tiva României și o selecționa
tă din Republica Populară Chi
neză, ce se desfășoară pe po

ligonul bucureștean Dinamo, a 
fost rezervată probelor de ar
me cu aer comprimat. S-au 
desfășurat întreceri de pușcă și 
pistol 10 metri, la feminin și 
masculin. Oaspeții au dat do
vada unei bune pregătiri la 
ambele arme, ei cîștigînd, de
altfel, 3.....................................
dividuale 
trăgătorii 
categoric 
m seniori, doi dintre ei situ- 
îndu-se pe primele locuri ale 
clasamentului, cu rezultate bu
ne; Kao Siao-Ken, cu 378 p, și 
Iu Hun-Min, cu 377 p.

în privința trăgătorilor noș
tri, concursul de arme cu aer 
comprimat de ieri a fost pri
mul din noul sezon de toamnă- 
iarnă. Cu doar cîteva antrena
mente specifice, întrecerea a- 
micală cu sportivii chinezi a 
constituit începutul perioadei de 
pregătiri în sală, care are drept 
scop final participarea la cam
pionatele europene pentru arme 
cu aer comprimat, ce se vor 
desfășura la începutul anului 
1978. Din acest motiv, rezulta
tele înregistrate de ei n-au fost 
prea ridicate (cu excepția celui

din cete 4 probe in- 
disputate. Mai mult, 
chinezi au dominat 

proba de pușcă 10

cu care Dumitra Matei a ciști- 
gat, într-o manieră categorică, 
proba de pușcă a senioarelor). 
Faptul are acum mai puțină 
importanță. Totuși, trebuie să 
atragem atenția asupra a cel 
puțin două aspecte esențiale 
pentru noua perioadă de pre
gătiri care începe: că, în finalul 
iernii, campionatele europene 
reprezintă o confruntare impor
tantă pentru trăgătorii noștri, 
care au de apărat un real pres
tigiu cîștigat de-a lungul pre
cedentelor ediții și că, atît pis
tolul, cit și pușca cu aer com
primat constituie excelente mij
loace de pregătire pentru pro
bele olimpice de pistol liber și 
pușcă liberă 3 X 40 f...

REZULTATE TEHNICE: puș
că, 10 m, senioare: 1. Dumitra 
Matei 382 p, 2. Chon Kuei-Nin 
379 p, 3. Niculina Iosif 372 p; 
pistol 10 m, senioare: 1. Kao 
Tsien-Min 371 p, 2. Ana Cio- 
banu 370 p; seniori: 1. Ken 
Yen-Lin 377 p, 2. D. Iuga 376 
p, 3. Chin Chun-Pa 376 p, 4. 
L. Pop 376 p.

întrecerile continuă astăzi, pe 
același poligon, la arme cu 
glonț.

Radu TIMOFTE

La campionatul mondial de 
handbal rezervat junioarelor, e- 
chipa Republicii Populare Con
go a oferit numeroșilor spec
tatori aflați în tribunele sălii 
„Victoria- din Ploiești — ca, 
dealtfel. și tehnicienilor — 
frumoasa surpriză a unei com
portări deosebit de bune, reu
șind, aproape în toate meciu
rile susținute în compania unor 
selecționate cu multă experien
ță competițională internațională, 
să fie o parteneră dificil de 
întrecut. La sfîrșitul acestei 
mari competiții, secretarul ge
neral al Federației congoleze de 
handbal și director tehnic al 
echipelor naționale, Sebastian 
Bitambiki, a avut amabilita
tea să răspundă cîtorva între
bări adresate de redacția noas
tră.

— După cîLe știm, sînteți 
pentru prima dată oaspete al 
României. Cu ce impresii vă 
întoarceți acasă ?

— Firește, m-aș putea referi 
la succesele pe care poporul 
român le-a obținut în dome
niul dezvoltării economice și 
sociale, intrucît întregii noas
tre delegații i s-a oferit posi
bilitatea să cunoască o parte 
din aceste realizări. Rămînînd, 
însă, în perimetrul sportului, 
vă mărturisesc deplina admi
rație față de condițiile mate
riale pe care tinerii din Româ-

te au pentru a face sport, 
văzut atît în capitala țârii 
cit și la Ploiești și Pitești, 
de sport în care arhitec-

rJoi evoluează la București

nia 
Am 
dv., 
săli 
tonica frumoasă este îmbinată 
cu o ridicată funcționalitate. 
Prin aceasta, în primul rînd, 
dar și prin ridicata profesio- 
nalitate a tehnicienilor sportu
lui românesc, cred eu, se ex
plică succesele în arena inter
națională obținute de sportivii 
din țara dv.

— înaintea acestei prime e- 
diții a campionatului mondial 
ați efectuat un stagiu de pre
gătire in România. V-au sa
tisfăcut rezultatele ?

— Pentru o mai exactă e- 
valoare a ceea ce a însemnat 
pentru noi etapa de pregătire 
în România, vă pot spune că, 
practic, aici am reușit să a- 
cumulăm cea mai mare canti
tate de cunoștințe, îndeosebi de 
ordin tehnic, necesare unei în
treceri de anvergura unui cam
pionat mondial. De cînd am 
venit în România, conducerea 
mișcării sportive românești 
ne-a pus la dispoziție săli pen
tru antrenament — fac o pa
ranteză și vă mărturisesc că 
în România am jucat pentru 
prima dată handbal în sală, la 
noi în țară efectuînd toate pre
gătirile și jocurile numai în 
aer liber —, tehnicieni și tot 
ce ne-a fost necesar pentru o 
pregătire fără cusur. Iată, dar, 
alte motive de înaltă conside
rație. Mă folosesc de prilejul 
ce mi-1 oferiți pentru a-mi ex
prima aceste gînduri și aduc și 
pe această cate mulțumiri prie
tenilor români.

Ion GAVRILESCU

ROMANIA-FRÂNTA

LA HANDBAL

MOBILGIRGI VARESE,
O CELEBRITATE
A BASCHETULUI

EUROPEAN
Mobilgirgi Varese, una dintre 

echipele celebre ale baschetu
lui european, evoluează joi sea
ră (ora 17,45) în sala Floreasca, 
întîlnind pe Dinamo București 
în cadrul primului tur al celei 
de-a 21-a ediții a C.C.E. Bas- 
chetbaliștii italieni vin la Bucu
rești la puțină vreme după ce 
au luat parte la Cupa inter
continentală, competiție în ca
drul căreia s-au clasat pe lo
cul secund, după Real Madrid. 
Ei au folosit următorul lot: 
Rusconî (31 ani — 1,81 m), Co
lombo (17 — 1,84), Campiglio 
(17 — 1,86), Rossetti (17 — 1,98), 
Zanatta (30 — 2,00), Morse 
(26 — 2,03), Ossola (32 — 1,90), 
Meneghin (27 — 2,04). Rechini 
(18 — 1,97), Pozatti (18 — 2,00), 
Bisson (31 — 2,00), Yelverton 
(27 — 1,90). Antrenor : Nicola 
Messina. Dintre aceștia, Mene
ghin a fost cel mai bun jucă
tor al reprezentativei Italiei 
clasată pe locul 4 la C.E. din 
acest an, iar Morse și Yelver
ton sînt baschetbaliști din S.U.A. 
legitimați temporar la Mobil- 
girgi. Din „cartea de vizită** a 
campioanei Italiei menționăm 
cîștigarea Cupei interconti
nentale în 1966, 1970 și 1973 ; 
cucerirea C.C.E. în 1970, 1972, 
1973, 1975, 1976; finalistă a
C.C.E. în 1971, 1974, 1977 ; locul 
I în Cupa cupelor în anul 1967.

Amintim că Mobilgirgi a mai 
evoluat la București (sub de
numirea Ignis) în ediția 1972— 
1973 a C.C.E., cînd a fost în
trecută de Dinamo cu 82—81. 
Din echipa de atunci mai fac 
parte Morse, Meneghin, Rus- 
coni, Zanatta, Ossola și Bisson.

FIȘIER LUPTE GRECO ROMANE

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

_________ <:

Banik

Fostul și actualul campion 
mondial al categoriei 74 kg 
la lupte greco-romane, ceho
slovacul Vitezslav Macha, s-a 
născut la 6 aprilie 1948. La 
Ostrava. Dotat cu calități fi
zice excelente pentru această 
disciplină sportivă, la numai 
19 ani făcea parte din echipa 
reprezentativă a țării sale, 
participantă la J.O. de la Me
xico. Afirmarea sa în arena 
internațională s-a produs însă 
mult mai tîrziu. Abia în 
1972, la campionatele euro
pene de la Katowice, Macha 
a urcat pentru prima oară 
Pe podiumul de premiere, 
obținînd medalia de bronz. 
Cîteva luni mal tîrziu, la 
J.O. de la Miinchen, sportivul 
cehoslovac a cucerit titlul de 
campion olimpic. La C.E. 
din 1973 s-a clasat al doilea 
(același loc l-a ocupat și în 
ediția următoare, de la Ma
drid), iar în 1974, tot la Ka
towice (unde urcase pentru 
prima oară pe podium), a 
obținut și titlul suprem. De 
atunci, luptătorul de la clu-

Ostrava 
situat mereu în rîndul frun
tașilor categoriei sale, iar 
acum, la aproape 30 de ani, 
s-a dovedit din nou cel mai 
bun din lume. în 1974 a fost 
declarat cel mai bun spor
tiv cehoslovac, titlu pentru 
care, credem, candidează și 
în acest an.

LUPTE LIBERE

numeroase succese 
(dar și scăderi in performan
ță) obținute în îndelungata 
sa activitate sportivă, la 33 de 
ani — atunci cînd mulți alți 
sportivi ai lumii ~ ‘
să mai concureze 
ml Adolf Seger 
din nou campion ________ _
Născut la 12 aprilie 1944, în

au încetat 
— luptăto- 

a devenit 
mondial !

orașul vest-german Freiburg, 
Adolf Seger a început să 
practice luptele cu 21 de ani 
în urmă, sub îndrumarea an
trenorului Gerolf Staschull, 
din orașul său natal. Prima 
sa apariție în elita mondială 
a luptelor libere datează din 
anul 1972, cînd la J.O. de la 
Miinchen a obținut medalia 
de bronz la catego-ria 74 kg. 
tn același an, trecînd la 
categoria 82 kg, a devenit 
campion european, titlu pe 
care l-a păstrat și în anul 
1973. Primul său mare succes 
într-o competiție de nivel 
mondial a fost realizat în 
anul 1975, la Minsk, cînd a 
surprins pe toți cei prezenți 
prin excelenta sa pregătire 
fizică și tehnică, devenind 
campion mondial. La J.O. de 
la Montreal, poștașul din 
Freiburg s-a clasat al treilea, 
iar la C.M. de la Lausanne 
a urcat din nou pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
de premiere.

g
?s

TURNEUL DE ȘAH DE LA IIALLE
BERLIN, 24 (Agerpres).

Partidele 
turneului 
la Halle 
mătoarele 
Feustel 0—1; 
1—0; 
i—0;
1—0; Michel — Dana Nuțu 1—0.

In clasament conduc Brigitte 
Hofmann (R. D. Germană) și 
Lidia Mulenko (U.R.S.S.), cu 
cîte 7 p, urmate de Vokralova 
(Cehoslovacia) și Michel (R. D. 
Germană) — cîte 6V2. Șahista 
româncă Dana Nuțu totalizea
ză 4Vj p.

din runda a 10-a a 
feminin de șah de 
s-au încheiat cu ur- 
rczultate: Szinka — 

Broder — Cămin 
Mulenko — Zaharovska 
Hofmann — Vokralova

ATLETISM a Tradiționalul concurs 
de maraton de la New York a fost 
cîștigat, pen-tru a doua oară 
secutiv, de atletul american 
Rodgers, cu timpul de 2h 11:28.2. 
Cunoscutul atlet finlandez Lase Vi
ren s-a situat pe locul 17, iar ame
ricanul Frank Shorter a abandonat. 
Dintre cele 275 de sportive parti
cipante, prima a trecut linia de , so
sire Mikl Gorman (S.U.A.), crono
metrată în 2h 45.

BADMINTON A 
Chineze (tineret) 
neul în Pakistan, 
amical la Karachi __ 
țârii gazdă. Sportivii din 
neză au obtinut victoria 
de 3-2.

CĂLĂRIE > Proba de 
concursului de la Paris 
campioanei olimpice Christine 
kelberger (Elveția), 
1 576 puncte

GIMNASTICĂ • La Vladimir s-a 
desfășurat dubla întîlnire dintre se-

con-
Bill

Selecționata R. P. 
și-a început tur- 
susținînd un meci 

cu reprezentativa 
i R. P. Chi

eu scorul

et resaj a 
a revenit 

Stuc- 
cu un total de

lecționatele U.R.S.S. și R. D. 
mane. In ambele meciuri, \ 
a revenit sportivilor sovietici 
feminin cu 373,30-368,95 p, 
masculin cu 550,90-550 p. La 
vidual compus, pe primul loc s-au 
clasat Steffi Krekner

Ger- 
victoria 

— la 
iar la 

j indi-

Azarianmana), respectiv
(U.R.S.S.).

HANDBAL In localitatea sue
deză Kaevlinge : R. F. Germania — 
Suedia (feminin) 14—11 (9-6).

NATAȚIE • La Hanoi, înotătorii 
din R. S. Vietnam au stabilit șase 
noî recorduri naționale. Printre noi'i 
recordmani se numără Du Hu Minh 
— 2:27,5 la 200 m mixt, Trang Doung 
Tai — 2:43,1 la 200 m bras și Phon 
Thi Diel - 5:31,0 la 400 m liber 
femei.

TENIS a Turneul feminin de la 
Sao Paulo a fost cîștigat de Billie 
Jean Kimg, învingătoare cu 6—1, 6—4 
în finala cu Betty Stove. « Primele 
partide ale turneului feminin de la 
San Juan (Porto Rieo) s-au termi
nat cu următoarele rezultate : Glyn- 
nis Coles — Bunny Brunning 3—6, 
6—3, 6—1 ; Ruta Gerulaitis — Donna 
Ganz 7—5, 6-4 ; Wendy Overton — 
Crissy Gonzales 6-0, 7-6 ; Mary
Struthers ‘ ”___ , 5 5. * ‘
• Campionatele internaționale 
teren acoperit ale Australiei 
încheiat la Sydney cu victoria 
Jimmy Connors, care l-a întrecut în 
finală cu 7—5, 6—4, 6—2 pe austra
lianul Ken Rosewell. în finala pro
bei de dublu : Newcombe — Roche 
au învins cu 6—7, 6—2, 6—1 pe Mas
ters — Case.

TIR CU ARCUL • Cu prilejul cam
pionatelor Italiei, disputate la Via- 
reggio, Giancarlo Ferrari a stabilit 
un nou record mondial cu un total 
de 1 316 puncte.

Laury Tenney 6-2. 6-1.
pe 

s-au 
lui

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). 
Luni seara, în sala sporturilor 
„Victoria" s-a disputat meciul 
revanșă dintre selecționatele de 
handbal senioare ale României 
și Franței. Echipa țării noas
tre a terminat învingătoare cu 
15—6 (9—2). Partida a avut cu 
totul alt aspect decît prima 
confruntare. Deși jucătoarele 
oaspete au practicat același joc 
în viteză, nu au mai reușit să 
pătrundă cu ușurință pe semi
cerc. Lipsite de aruncătoare de 
la 9 metri, handbalistele fran
ceze și-au diminuat mult po
tențialul de atac. Jocul a fost 
echilibrat numai în primele 
minute, pînă la scorul de 3—2, 
moment în care gazdele reali
zează o suită de 10 goluri, 
astfel că tabela de marcaj a- 
răta 13—2 în min. 40. Jucă
toarele noastre au atacat mai 
variat, cu aruncări de la 9 m, 
ș-au angajat la semicerc, iar 
în apărare au fost mult mai 
atente, interceptind deseori ba
lonul. Aceasta le-a permis lan
sarea de contraatacuri, dar 
multe dintre ele au fost rata
te. Marcatoare : Soș 6, Cojo- 
cărița 3, Hobincu 5, Boși 1 — 
din echipa României și, respec
tiv, Nicaise 1. Aspas 1, Pe- 
cout 1, Martin 3. înlilnirea a 
fost arbitrată de iugoslavii 
Doupudja și Delalic. (R. VA- 
SILESCU—coresp.).

NIKi LAUDA DIN NOU
CAMPION MONDIAL
DE AUTOMOBILISM
TOKIO, 24 (Agerpres). — 

Marele premiu automobilistic 
al Japoniei, desfășurat pe circu
itul muntelui Fuji, a fost cîști- 
gat de pilotul englez James 
Hunt (medie orară 207,840 km).

Cu această cursă s-au înche
iat întrecerile campionatului 
mondial de formula I, pe anul 
1977, titlul revenind 
listului austriac Niki 
72 p, urmat de Jody 
55 p, Mario Andretti 
los Reutemann 42 p, 
Hunt 40 p, Jochen Mass 25 p 
etc.

automobi- 
Lauda, cu 
Scheckter

47 p; Car- 
James

IN PRELIMINARIILE C.M.
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Turneul final al zonei Americil 

de Nord, Centrale și Caraibilor 
din cadrul preliminariilor C.M. 
s-a încheiat în orașul mexican 
Monterrey cu victoria echipei 
Mexicului, care a terminat ne
învinsă competiția calif ieîndu-se 
pentru faza finală a „Cupei Mon
diale**, programată anul viitor în 
Argentina.

Iată clasamentul final: 1. Mexic
— 10 p; 2. Haiti — 7 p; 3. Sal
vador — 5 p; 4. Canada — 5 p;
5. Guatemala — 3 p; 6. Surinam
— 0 p. In ultima etapă s-au în
registrat rezultatele: Mexic — Ca
nada 3—1 (2—1); Haiti — Suri
nam 1—0 (1—0); Guatemala — 
Salvador 2—2 (0—1).

Pînă în prezent sînt cunoscute 
6 echipe participante la turneul 
din Argentina: R. F. Germania 
(deținătoarea titlului), Argentina 
(țară organizatoare). Brazilia, Pe
ru, Scoția și Mexic.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

IUGOSLAVIA (etapa 13): 
duk Split — Sloboda Tuzla 
Buducnost — Velez Mostar 
Dynamo Zagreb — Rijeka 

Steaua Roșie Belgrad — 1
zan Belgrad 1—3; Trepca - 
greb 1—2; Vojvodina Novl Sad 
— Olimpia Liubliana 3—0 ; Osi- 
jek — Sarajevo 2—0; Celik Ze- 
nica — Radnicki Niș 1—0; O.F.K. 
Belgrad — Borac ~ “
4—1. Clasament : 1. 
2. Dynamo 18 p; 3.

UNGARIA (etapa 
Zalaegerszeg 1—2; 
osgybr 3—0; MTK — Honvăd 3—2; 
Pâcs — Ferencvâros 1—0; Szăk- 
esfehărvâr — Uj pești Dozsa 1—4; 
Bekescsaba — Videoton 1—1; Ta- 
tabânya — Gydr 1—1; Dunau- 
jvâros — Kaposvâr 2—1; Szom- 
bathely — Szeged 3—2. Clasament: 
1. Ujpesti Dozsa 15 
14 p; 3. Vasas 13 p.

BULGARIA (etapa 
mik Sofia — Sliven 
tak — Lokomotiv Plovdiv i—0; 
Marek — Levski Spartak Sofia 

1—0 ; Trakia Plovdiv — Slavia 
Sofia 1—0; Botev Vrața — Aka- 
demik Svieikov 1—0; ȚSKA Sep- 
temvrisko Zname Sofia — Pirin

: Haj- 
i 4—1; 
• 0—1;

2—2; 
Parti- 
- Za-

Banja I.uka 
Partizan 21 p; 
Hajduk 10 p. 
9): Csepel — 
Vasas — Di

p; 2. MTK

10): Akade-
2—4; Spar-

Blagoevgrad 4—0; Lokomotiv So-* 
fia — Cerno More Varna 1—0. 
Clasament: 1. ȚSKA 14 p; X1 
Levski Spartak 13 p; 3. Lokomo
tiv Sofia 13 p.

CEHOSLOVACIA (etapa 9): Ta- 
tran Preșov — ZVL Jilina 3—0; 
Spartak Trnava — Inter Bratisla
va 1—0; ZbroJovka Brno 
via Praga 5—2; 
ga — Union Teplice 0—0;
da Plsen — Dukla Banska Bys
trica 4—2; Dukla Praga — Lo
komotiv Kosice 2—1; Banik Os
trava — Jednota Trencin 3—1; 
Slovan Bratislava — Soarta Pra
ga 6—0. Clasament : 1. Zbrojovka 
14 p; 2. Dukla Praga 12 p; 3. 
Lokomotiv 11 p.

R. F. GERMANIA (etapa 12) : 
S.V. Hamburg — F.C. Saarbrflckesn 
1—2 ; Schalke 04 — V.f.L. Bochum 
3—1; F.C. Kaiserslautern — 
Stuttgart 0—4; Eintracht 
furt pe Main — F.C. î 
5—2; Miinchen 1360 —
Dusseldorf 0—1; M.S.V. 
burg — 
B.S.C. • 
Borussia Dortmund . 
Braunschweig 2—0; 
Mdnchengladbach 
Miinchen 2—0. Clasament: 
Schalke 04 17 p; 2. F.C.
16 p; 3. F.C. Kaiserslautern

Sla-
Bohemians Pra-

Sko-

V.F.B.
Frank- 

St. Pauli 
Fortuna 

Duis- 
F.C. Koln 1—2; Hertha 

■ Werder Bremen 2—0;
Eintracht 
Borussia 

Bayern 
V 

Koln 
15 p.

ECHIPA PERULUI 
IN EUROPA

cumLIMA (Agerpres). — După 
an,unță agenția Prensa Latina, e- 
chipa de fotbal a Perului, una 
dintre formațiile calificate la tur
neul final al campionatului mon
dial, va întreprinde anul viitor, 
în lunile martle-aprilie, un tur
neu în Europa, urmînd să joace 
cu echipe de club sau selecțio
nate din Italia, R. F. Germania. 
Polonia, Olanda, România, Sco
ția, Spania și Iugoslavia.

Echipa Real Madrid a învins pe 
teren propriu cu 4—1 (1—0) for
mația olandeză Sparta Rotterdam.

I
In meci tur pentru semifina

lele „Cupei campionilor Africii*, 
echipa F. C. Lome (Togo) a în
vins pe teren pronriu cu 2—1 
(1—0) formația Haf’a Conakry 
(Guineea).
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