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Joi, 27 octombrie 1977, au luat 
sfirșit lucrările Plenarei Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român, desfășurate 
sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Au participat, ca invitați, 
primi-secrctari al comitetelor 
județene de partid, șefi ai sec
țiilor C.C. al P.C.R., unele ca
dre din ministere și instituții 
centrale, redactori șefi ai presei 
centrale.

La dezbaterile pe marginea 
problemelor înscrise pe ordinea 
de zi au participat tovarășii : 
Ion Dincă, George Homoș- 
tean, Nicolae Bușui, Constan
tin Crișan, Petre Ion, Gheorghe 
Dumilrache, Gheorghe Roșu, 
Miron Negrilă, Ilie Verdeț, 
Vaier Gabrian, Irimie Catargiu. 
Grigore Comartin, Teodor Ro
man, Ilie Rădulescu, Clement 
Negruț, Gheorghe Blaj, Letiția 
Ionaș, Gheorghe Ibânescu, Elena 
Harisiad, Agurița Alecsandrescu, 
Ioan Pop D. Popa, Nicolae Nl- 
colaescu, Bujor Almășan, Con
stantin Pîrvulescu, Barbu Za- 
harescu, Nicolae Constantin, 
Iosif Banc, Iosif Uglar, Petre 
Lupu, Ion Iliescu, Dumitru 
Coliu, Alexandru Sencovicl.

In încheierea lucrărilor plena
rei, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

însușindu-și in întregime a- 
precierile, orientările și sarci
nile formulate de secretarul ge

neral al partidului, plenara a 
relevat rolul hotărîtor ai to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea politicii partidului, a 
măsurilor menite să asigure 
progresul multilateral al Româ
niei socialiste, contribuția sa 
esențială la transpunerea In 
viață a Programului partidului, 
a mărețelor obiective stabilite 
de Congresul ai Xl-lea.

In legătură eu documentele 
supuse plenarei spre dezbatere 
si aprobare. Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român 
a adoptat hotărtri corespunză
toare.

L — C.C. ai P.CJL șl-a în
sușit și aprobat „Programul su
plimentar de dezvoltare a eco
nomiei naționale in cincinalul 
1976—1980*.

Programul a fost Întocmit pe 
baza resurselor noi apărute ea 
urmare a bunelor rezultate ob
ținute In primii doi ani al 
cincinalului actual, a largii ac
țiuni desfășurate din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru reducerea cheltuielilor 
materiale ale producției șl in
vestițiilor. Ca urmare a transpu
nerii in viață a Programului, 
ta industrie urmează să se rea
lizeze. ta actualul cincinal, o 
producție suplimentară de 1304 
miliarde lei, obținlndu-se un 
ritm mediu anual de creștere 
de 113 la sută, față de 10,7 
prevăzut Inițiat Se estimează 
că agricultura va obține, ta pe
rioada 1978—1980, o producție 
suplimentară de 2,6 milioane

(Continuare ta pag. s 4-a)
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Faza semifinală a Dinamoviadei la volei

ECHIPELE ROMÂNEȘTI VIZEAZĂ LOCURI PE PODIUM
Joi, ta sala Dinamo din Ca

pitală s-au desfășurat ultimele 
întreceri din cadrul seriilor ce
lei de-a 15-a ediții a Dinamo
viadei de volei, competiție In
ternațională la care participă — 
cum am anunțat — formații de 
club (feminine și masculine) ta 
sextetele cărora stat prezenți 
numeroși component! ai loturi
lor reprezentative din cele 8 
țări socialiste pe care le repre
zintă. Această a treia „zi-ma- 
naton*  (s-a jucat aproape fără 
Întrerupere de la ora 8,30 pină 
seara tlrzlu) avea să desemneze 
ultimele echipe calificate ta se
mifinale.

Prima parte a programului a 
fost dominată, fără Îndoială, de 
IntUnirea dintre formațiile mas
culine ale cluburilor Dinamo 
(România) și Dinamo (U.R.S.S.), 
ambele calificate ta semifinale 
încă din ziua a doua de ta-

(Continuare in pag. a 4-a)

CARTEA ȘI SPORTUL

In partida „vedetă“ a zilei a treia, două echipe calificate deja 
in ierni finale : Dinamo (U.R.S.S.) și Dinamo (România). In 

imagine, ten atac reușit de voleibaliștii bucure șteni
Foto : Ion MIHAlCĂ

PROIECTUL NOULUI IMN DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA 
Aprobat de plenara c.c. al p.c.r.

Muzica de Ciprian Porumbescu

Alte secvenfe din serialul nostru

Text
Trei culori cunosc pe lume. 
Amintind de-un brav popor, 
E viteaz, cu vechi renume. 
In luptă triumfător.

Multe secole luptară 
Străbunii noștri eroi.
Să trăim stăpinl in țară. 
Ziditori ai lumii noL

Roșu, galben și albastru 
Este-al nostru tricolor. 
Se înalță ca un astru 
Gloriosul meu popor.

întrebări la „ordinea zilei“ In preliminariile C. M.

adaptat
Sîntem un popor in lume
Strins unit șl muncitor 
Liber, cu un nou renume 
Și un țel cutezător.

Azi partidul ne unește. 
Și pe plaiul românesc 
Socialismul se clădește 
Prin elan muncftoresc.

Iar tu Românie mindră
Tot mereu să dăinulești \
Șl In comunista eră 
Ca o stea să strălucești

Cartea ți sportul. Intr-o perioadă in care marea performanță cere 
eforturi tot mai mari, intr-o perioadă In care, Înainte de orice, 
OMUL SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE ESTE, TOT MAI MULT, 
O PERSONALITATE COMPLEXA, cu o contribuție hotăritoare la 
edificarea vieții noi, principiul lui Juvenal „mens sana in corpore 
cano" are o rezonanță tot mai vie peste milenii.

Publicăm fa acest număr continuarea serialului nostru, o nouă 
secvență din ceea ce socotim că trebuie să fie „simbioza Iul Juve
nal*.

LA 14 ANI-O „ AVALANȘĂ DE LOCURI I"
Ne-a foot prezentat ca „un 

copil deosebit al Mehedințiului" 
și, firesc, lntrucît ne aflam ta 
Drobeta-Tr. Severin, ne-am dus 
pe stadionul „1 Mai" pentru 
a-1 vedea la antrenament Ve
nit mai devreme, antrenorul 
său, profesorul de educație fi
zică Marian Maroiu, ne-a dat 
elemente pentru a-1 cunoaște 
mal devreme pe cel așteptat :

— Da, se pare că Ion Buliga, 
de numai 14 ani. este o mare 
speranță a atletismului româ
nesc. In primul rind. are un 

gabarit impresionant pentru 
vîrsta lui : 1,84 m înălțime șl 
75 kg. L-am descoperit la o 
selecție in 1972, pe atunci elev 
la Școala generală nr. 2.

Reținem din carnetul antre
norului cîteva din performan
țele elevului său, de fapt o a- 
valanșă de „locuri 1“ : la con
cursul de sală pentru juniori 
III (București), la tetratlon, 
unde a stabilit un nou record 
(Reșița), la concursul școlilor 
sportive — două medalii de 
aur (Timișoara), concursul de 
tetratlon al școlilor generale — 
patru medalii de aur (Sucea
va), la concursul „Prietenia*  
(Poznan). Ultimele rezultate ta 
campionatul republican — ju
niori III — alte trei locuri I : 

la suliță 58.74 m, greutate 13,45 
m și octatlon (pe care l-a do
minat) 2 577 puncte, nou record, 
rezultat mult superior față de 
cele obținute de colegii săi de 
generație.

L-am cunoscut și urmărit la 
antrenamente. Cu statura sa, 
pare de 18 ani. Bine făcut, bru
net, excesiv de modest. Ne-am 
interesat, evident, de situația 
sa școlară și am aflat cu sa
tisfacție că elevul clasei a 9-a 
a Liceului nr. 1 din Drobeta- 
Tr. Severin se remarcă prin 
conștiinciozitate, printr-o pasi
une pentru matematică și fi
zică. „Se poate afirma — ni 
s-a spus — că, la el, pe primul 
plan stat atit pasiunea pentra 
sport cit și școala". Știe că este 
o speranță a atletismului ro
mânesc, dar mai ales ce obli
gații izvorăsc din aceasta. Iu
bește atletismul și muncește 
mult pentru a progresa, două 
ore de antrenament dimineața, 
cel puțin două după-amiaza. 
Tînărul atlet promite, cu seri
ozitate, să nu rămînă doar o.„ 
promisiune.

REPREZENTATIVA NOASTRĂ DE FOTBAL
DE CALIFICAREȘl ACTUALELE PERSPECTIVE

Variantele cele mai realiste în grupa a Vlll-a
Desfășurarea întrecerii din 

grupa a 8-a a preliminariilor 
C.M. trezește fireasca curiozi
tate a iubitorilor fotbalului ta 
privința criteriilor de clasifica
re, a prevederilor regulamen
tului în privința departajării ta 
situația de egalitate de puncte, 
precum și asupra celor mai re
alizabile posibilități (aritmetic 
vorbind, există un număr foar
te mare de variante) de des
fășurare ta continuare a „osti
lităților" în această serie. Iată 
cîteva lămuriri în aceste pri
vințe.

In cazul victoriei echipei 
noastre la București și al unui 
meci egal sau al unei infrin
ged a selecționatei spaniole la 
Belgrad, formația calificată va 
fi echipa ROMÂNIEI. în even
tualitatea unui egal la Bucu
rești și meci pierdut de forma- 

^ția spaniolă la Belgrad, califi
cată va fi echipa României. în 
varianta : egalitate în partida 
dintre selecționata României și 
echipa Iugoslaviei și un rezul
tat asemănător în jocul Iugo
slavia — Spania, calificată (la 
golaveraj) va fi formația Spa

niei. In fine, ta varianta ta care 
și echipa României și cea a 
Spaniei obțin victorii, va deci
de golaverajul.

Șansele formației noastre, te
oretice și practice, stat mal 
mari pentru următoarele moti
ve : 1. Varianta calificării e- 
chipei Spaniei presupune — In 
majoritatea ipotezelor — victo
rie a acesteia pe terenul for
mației iugoslave, rezultat pe 
care echipa Spaniei nu l-a în
registrat niciodată în istoria 
intilnirilor ei cu cel mai bun 
„11*  iugoslav. 2. Echipa noas
tră are avantajul că dispută 
ultimul joc al său din grupă 
pe teren propriu. 3. O cercetare 
a situației din celelalte grupe 
și din istoria preliminariilor ne 
arată că, de regulă, se Înre
gistrează un singur rezultat 
împotriva „calculelor hîrtiei*  și 
acesta a fost, credem noi, cel 
de la Zagreb, care a adus sin
gurele puncte obținute în de
plasare — pină acum — de 
vreuna dintre combatante.

La actuala ediție a C.M. a 
intervenit, ta desfășurarea pre
liminariilor, o dispoziție nouă: 

s-a renunțat la programarea u- 
nor jocuri de baraj în cazul 
cind, pe primele locuri din 
grupe, se înregistrau egalități

(Continuare in pag. 2-3)

Duminică, intreceri de automobilism

„MARELE PREMIU AL BUCUREȘTIULUI"
Duminică, la ora 9,30, se dă 

startul ta cursa de automobi
lism dotată cu Cupa „Marele 
premiu al Bucureștiului*.  Cu- 
noscînd că această competiție 
figurează ca cea de a eincea (și 
ultima) etapă a campionatului 
republican de viteză pe circuit, 
iată citeva amănunte privind 
situația pină la ora actuală. La 
individual, pe baza punctajului 
acumulat, doi virtuali cam
pioni : Mircea Rusescu de la 
Tractorul Brașov (cl. pină la 
1150 cmc.) pe Fiat 128 Abarth 
și Ștefan Iancovici de la IAP 
Dacia (în clasamentul general) 
pe Renault 12 Gordini. în rest

AM RENUNȚAT LA MULTE DISTRACȚII..."rr

„La noi oamenii iubesc caii, 
pentru că ei sint nu numai a- 
jutor in muncă dar și simbol 
al frumuseții și curajului. Cind 
eram mal mie mă duceam în 
satele din jurul Sibiului, acasă 
la colegi de-ai mei. Acolo am 
învățat să îndrăgesc aceste mi
nunate animale, am deprins că- 
lăria. Mai apoi l-am intilnit pe 
antrenorul Smarandache și, în- 
ccl-încet, am început să ure 

luptă deschisă : la clasa sub 
1 000 cmc. titlul de campion se 
dispută Intre Pop (ACR Mara
mureș), Mihăiiescu (Unirea Tri
color) și Creiveanu (Calculato
rul București) ; ta cadrul cla
sei peste 1 300 cmc. între Ian
covici și Vezeanu, ambii de la 
IAP Dacia ; la „Dacia 1 300“, 
grupa I (netransformate) favo- 
riți stat E. Ionescu Cristea 
(Unirea Tricolor) și Balint 
(CSU Brașov). Dispută aprigă 
se scontează la „Dacia 1300“, 
grupa II (transformate) unde 
șanse egale de cucerire a titlu
lui le au trei alergători de la 
IAP Dacia: Belu, Grigoraș, C. 

treptele performanței". La 16 
ani, sibianul Mircea Neaga, 
după numai patru ani de la 
debutul său în sport, și-a în
scris în palmares 4 titluri de 
campion național — două cu
cerite în întrecerea seniorilor 
—, o medalie de bronz la in
dividual și una de argint în

(Continuare in pag. 2-3)

Motoc și doi de la Unirea Tri
color : Mianoff și Căpriță. In
teresantă este și disputa între 
echipele care au dominat cam
pionatul : IAP Dacia și Unirea 
Tricolor București.

Alte amănunte : participă 
peste 80 de alergători — avan
sați și începători — din Pitești*  
Brașov, București, Deva, Cra
iova, Galați, Cluj-Napoca, Foc
șani, Timișoara, Bacău, Alba 
Iulia, între care și o femeie S 
Lucia Avram din Cluj-Napoca J 
accesul publicului — pe la Casa 
Sctateii (hotel Parc) și cartie
rul Pajura ; antrenamentele ofi
ciale încep la ora 8,30.



CUM SÎNT PREGĂTITE

SUCCESOARELE NADIEI?

CE SE ÎNTREPRINDE
PENTRU PROMOVAREA NOILOR TALENTE?

SCHIMB DE EXPERIENȚA
După turneul selecționatelor române de volei In R.P. Chineză

CURSUL DE PERfECȚiONARE A 
DE CONDUCERE DIN

Concomitent cu preocupările 
pentru buna desfășurare a bo
gatului calendar competitions!, 
intern și internațional, Fede
rația română de gimnastică este 
angajată, cu toate forțele, in 
pregătirea marilor evenimente 
ale anilor viitori, Campionatele 
mondiale din 1978 și Jocurile 
Olimpice din 1980. Pe această 
temă am avut o discuție cu to
varășa MARIA SIMIONESCU. 
antrenoare federală, pe care am 
rugat-o să ne răspundă la cî- 
teva întrebări.

V-am ruga, mai intii, să 
vorbiți despre mijloacele 
care federația de specia-

ne 
Prin 
litate pregătește, la un nivel 
superior, „schimbul de mîine" 
al gimnasticii noastre. Cum sint 
urmărite, promovate și încu
rajate talentele reale existente 
in cluburi și asociații 7

— Voi face din capul locu
lui precizarea că aprecierile 
mele se referă numai la gim
nastica noastră feminină. Bine
înțeles, asigurarea viitoarelor 
rezerve ale echipelor reprezen
tative se află pe primul plan 
al activității noastre, fapt care 
ne-a determinat ca, In această 
problemă de importanță națio
nală, să angajăm pe toți spe
cialiștii. Astfel, cu sprijinul an
trenorilor din toate județele, am 
nominalizat, încă de la începu
tul anului, elementele de pers
pectivă certă, stabilind pentru 
ele un calendar ccxnpetițional 
adecvat și teste periodice de 
verificare. O altă măsură pe 
care am luat-o în scopul te
meinicei pregătiri a TUTUROR 
sportivelor este aceea de în
vățare obligatorie, în acest an, 
a exercițiilor impuse cu care 
se va concura la viitoarele cam
pionate mondiale și Jocuri O- 
iimpice, exerciții ce vor trebui 
prezentate și la apropiatele 
campionate republicane care 
vor avea loc la Palatul Sportu
rilor și Culturii din Capitală.

— Deși intenția federației a 
fost bună, se pare că lucrurile 
nu stau prea bine în privința 
exercițiilor impuse. Ce ne pu
teți spune în legătură cu acest 
aspect al pregătirii ?

— Este adevărat, Însușirea 
noului program impus, cu care 
se va concura și la viitoarele 
campionate mondiale de la 
Strasbourg, din octombrie 1978, 
nu se prezintă la nivelul dorit 
și așteptat de noi, existind ne
ajunsuri chiar și la unele din
tre gimnastele fruntașe. Sint și 
mici diferențe de interpretare 
a prevederilor F.I.G. de la o

CARTEA SI SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

proba pe echipe — alături de 
alți tineri talentați, Peter 
Fleischer, Liviu Matran și Gru
ia Deac — la ultima ediție a 
Campionatelor balcanice. „Este 
bine cînd cîștigi dar, in ace
lași timp, simți obligația de a 
munci și mai mult pentru a-ți 
păstra poziția cîștigală. Altfel 
riști, încă din start, să fii... fost 
campion, fost talent. Și e pă
cat..." Antrenorul C. Smaran- 
dache, bun pedagog, nu uită, 
cînd vorbește de Mircea, să 
spună că „este foarte hotărit, 
conștiincios, iar succesele re
purtate sint urmarea muncii 
sale, el reușind, lucru mai rar. 
la vîrsta Iui, să-și formeze și 
să antreneze singur doi cai.

„SPORTUL M-A DEPRINS CU MUNCA..."

pri-Nicoleta și Silvia, două pri 
etene de nedespărțit, colege de 
clasă și componente ale lotului 
de gimnastică artistică al lice
ului industrial „Moldova” din 
Botoșani. Nicoleta Dumitru, o 
fetiță zveltă, avînd mereu pe 

cu 
po- 
în-

chip un zîmbet molipsitor, 
ochii ca două boabe de 
rumbe, și păr negru, prins _ 
tr-o singură fundă. Colega ei, 
Silvia Pavel, are ochi albaștri 
și zulufi blonzi. Nicoleta și Sil
via din anul IV B sint două 
dintre cele mai prețuite eleve 
ale școlii. De ce ? Motivele ar

să menționez că fede- 
instltuit un concurs cu 
rezervat atît antrenori- 
și sportivelor, pentru 
de elemente originale, 

dificultate, care să

sportivă la alta, fapt remediabil 
desigur, dar mai important de- 
cît acest aspect e intîrzierea 
cu care se învață de către 
maestrele noastre programul 
impus, care s-a dovedit a fi, 
de atîtea ori, decisiv in marile 
întreceri.

— Prin ce alte căi se urmă
rește ca gimnastele noastre ti
nere să-și desăvîrșească necon
tenit măiestria, spre a fi ori- 
cînd rivale puternice pentru ce
le mai bune gimnaste din lu
me ?

— Am asigurat o pregătire 
complexă și celor mai buni an
trenori care au avut rezultate 
meritorii în activitate, un sta
giu de o săptămînă, la Snagov, 
punîndu-i la curent cu direc
țiile orientative ale gimnasticii 
mondiale, cu tendințele ce se 
manifestă în exercițiile liber a- 
lese, cu metodica Învățării ele
mentelor de mare dificultate. 
Mi se pare, de asemenea, in
teresant 
rația a 
premii, 
lor cit 
crearea 
de mare 
poată fi învățate și prezentate 
cit mai curlnd în concursuri. 
Nădăjduim că această inițiativă 
a noastră să aibă ecou pe plan 
național, pentru a îmbogăți ba
gajul de mișcări al gimnasticii 
feminine mondiale cu <ât mai 
multe elemente originale ro
mânești.

— Ce critici ați formulat Ia 
ultima dumneavoastră intilnire 
eu cei mai buni tehnicieni din 
țară 7 Ce recomandări le-ați 
făcut pentru activitatea lor 7

— Le-am atras atenția antre
norilor noștri de bază asupra 
unei mai vechi „boli” care a- 
pare în activitatea de perfor
manță : „oprirea motoarelor", 
„temporizarea" cum ar numi-o 
fotbaliștii, după o mare compe
tiție (așa s-a întîmplat, recent, 
după „Cupa Prietenia”), fapt 
care atrage automat și o lentă 
reintrare în activitate, să ma
nifeste mai multă grijă pentru 
pregătirea fizică a gimnastelor 
fruntașe, pentru că — din pă
cate — mai avem destule spor
tive 
ducă 
greu 
care, 
l-a impus gimnastica noastră 
în ultimele mari competiții, 
Jocurile Olimpice de la Mont
real și Campionatele europene 
de la Praga.

eare nu sint capabile să 
la bun sfîrșit un exercițiu 
la nivel mondial, nivel pe 
după cum bine se știe,

care
In
Iui

mai
Ș» 
la 
la

Câprioara și Glorios, ea 
s-a clasat pe locul intii. 
ceea ce privește situația 
școlară, este unul dintre cei mal 
buni elevi pe care îi avem în 
secția noastră".

• Ce materii îți plac 
mult 7 — Matematica, fizica 
mașini-utilaje • Ești elev 
un liceu industrial 7 — Da, 
liceul mecanic, în anul III 
Cum reușești să obții rezultate 
bune și la Învățătură și în 
sport 7 — Am renunțat Ia mul
te, la televizor, la alte distrac
ții, concenlrindu-mi atenția nu
mai asupra școlii și a pregătirii 
ca sportiv, pentru că nu vreau 
să se spună despre mine că sint 
băiat bun... dar cu lipsuri. Deci, 
muncesc fără preget.

Succesele sale o confirmă.

fi multe. In primul rînd pentru 
hărnicia lor la învățătură, apoi 
pentru măiestria lor sportivă, 
pentru prezența în fruntea ac
tivităților obștești. „Marile mele 
pasiuni sini tehnologia și... gim
nastica", mărturisește Nicoleta 
și dintr-o dată devine serioasă, 
ca la un examen. „Cred că voi 
ajunge ingineră textilistă. în 
gimnastică sau Ia volei nu știu 
dacă o să devenim campioane 
pe țară dar important este pen
tru mine că sportul m-a de
prins cu munca". Cit muncește 
Nicoleta pentru sport 7 „O oră

între 16 și 25 octombrie, două 
selecționate românești de volei 
(fete și băieți) au întreprins 
un turneu amical în R. P. Chi
neză. Cîteva amănunte ne-au 
fost furnizate, la întoarcere, de 
antrenorul lotului masculin, 
Constantin Bengeanu.

— De la bun început doresc 
să menționez faptul că turneul 
efectuat în R. P. Chineză a fost 
folositor pentru noi. Ne-am 
bucurat de o primire deosebit 
de 
de 
iar 
lor 
bogățirea experienței sportivilor 
români. Reprezentativele R. P. 
Chineze, care se pregătesc pen- 

.. tru participarea la „Cupa Mon
dială", programată luna viitoare 
în Japonia, practică un joc teh
nic, combinativ. In mare vite
ză, uluitor de sigur în defen-

caldă, de condiții excelente 
pregătire și de recuperare, 
valoarea ridicată a echipe- 
întîlnite a contribuit la lin

SANCȚIUNI

HOTARITE DE F.R.T.M.

echipa la competițiile 
noiembrie, pentru in- 
hotărîrilor federației 

trecerea normelor de 
la pregătirea fizică ;

Comisia de educație și dis
ciplină a Federației române de 
tenis de masă a analizat aba
terile manifestate în ultima 
vreme de unii sportivi și an
trenori și a stabilit următoarele 
sancțiuni, omologate de biroul 
federal : e jucătorilor Fernando 
Godini și Mihai Craioveanu 
(Progresul București), loan Ra
dar, Ovidiu Meszaros și Sze- 
kely Ileana (C.S.M. Cluj-Napo
ca) — mustrare, pentru acte de 
indisciplină în tabăra de vară 
de la Tg. Mureș ; • antreno
rului Nicolae Dornic (Metalur
gistul Cugir) — interdicție de 
a asista 
din luna 
călcarea 
privind 
control
• antrenorului Marius Rozen- 
feld (C.S.Ș. Petroșani) — mus
trare, pentru neprezentarea la 
termen a echipei la trecerea 
normelor de control și oprirea 
unei spbrtive de a veni la ma
sa de joc în competiție ; •
antrenorului Gheorghe Udrescu 
(C.S.Ș. Drobeta-Tr. Severin) 
avertisment, pentru oprirea u- 
nui jucător de a veni la masa 
de joc în competiție ; c rezul
tatul meciului C.S.Ș. Craiova — 
„U“ Cluj-Napoca (masculin) a 
fost omologat cu 12—5, intrucît 
echipa clujeană a folosit un 
sportiv fără drept de joc.

Federația reamintește că 
sportivii care nu s-an prezentat 
Ia „Cupa de toamnă" nu au 
drept de joc în etapele de cam
pionat din 29—30 octombrie și 
5—6 noiembrie. Folosirea lor 
va atrage după sine pierderea 
meciurilor respective cu 9—0 
(respectiv 17—0).

ras

și jumătate pe zi la școală, una 
și jumătate acasă, incepînd cu 
gimnastica de înviorare. Apoi...” 
Apoi timpul consacrat proble
melor de sport ale școlii, in 
cadrul organizației U.T.C. Pen
tru că Nicoleta Dumitru a fost 
aleasă secretară U.T.C. pe li
ceu. Tot atunci, Silvia a fost 
aleasă secretară cu problemele 
de propagandă. „M-am bucurat 
mult — ne spune aceasta — că 
și în organizație voi munci îm
preună cu Nicoleta”. Silviei li 
place în mod deosebit matema
tica. Cea mai mică din cei 
șapte copii ai cooperatorilor 
Ana și Andrei Pavel din Vor- 
niceni a cîștigat anul trecut 
locul II la Olimpiada de ma
tematică, faza pe județ, 
domeniul sportului, Silvia, 
lingă gimnastică, practică hand
balul și este unul din pionii 
de bază ai echipei pregătite de 
tinerele profesoare Delia OI- 
teanu și Jenița Pascal. Două 
prietene, două colege de mun
că și sport. „Cultivăm cu cea 
mai mare grijă asemenea e- 
xemple de îmbinare a sportu
lui cu munca — ne spunea di
rectorul liceului, Emil Cojoca- 
ru — pentru că avem nevoie 
de minți sănătoase în trupuri 
sănătoase”.

în 
pe

Grupaj de :
Modesto FERRARINI

Emanuel FÂNTANEANU
V. T. MUREȘ 

sivă și cu treceri rapide de la 
fazele de apărare la cele 
atac.
gazdele dispun de jucători foar
te valoroși — la toate eșaloa
nele — fapt care mă determină 
să afirm, cu toată convingerea, 
că in foarte scurt timp voleiul 
chinez va juca un rol important 
pe plan mondial.

Selecționatele noastre au 
susținut cite 4 jocuri : fetele 
două partide cu Selecționata 
R. P. Chineze (ambele cîștigate 
de gazde cu 3—0), una cu Se
lecționata de junioare (3—2 
pentru echipa noastră) și ulti
ma în compania Selecționatei 
de tineret a orașului Pekin 
(3—2 pentru gazde). Băieții au 
disputat 3 intîlniri cu Selecțio
nata R.P. Chineze (toate pier
dute cu 3—0) și una cu o se
lecționată a orașului Pekin 
(cîștigată de noi cu 3—1).

Referitor la 
noastre, trebuie precizat 
au cuprins mulți sportivi 
prestațiile lor fiind de 
meci la altul mai bune, 
remarcat Gulmiza GeliI, 
Enache și Doina Popescu 
echipa de fete ; Adrian Arbu
zov, Vasile Mășcășan, Mircea 
Ignișca, Traian Corcheș și 
Florin Mina din cea de băieți.

De asemenea, in cadrul aces
tui turneu au avut loc schim
buri de experiență, interesante 
și fructuoase, cu antrenorii for
mațiilor de club și cu specia
liști ai federației de volei a tă
rii gazdă.

de 
Și la băieți, și la fete

selecționatele 
că ele 
tineri, 
la un 

S-au 
Maria 
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CAMPIONATE ® COMPET
CRITERIUL TINERETULUI 

LA BOX O ÎNTRECERE 
A „MARILOR SPERANȚE"

La federația de box continuă 
înscrierile pentru „Criteriul tine
retului", competiție de mare im
portanță dacă ținem seama de 
faptul că are menirea să-i adu
că In prim-planul atenției spe
cialiștii or pe cei mai talentați 
tineri boxeri, „schimbul de 
miine" al consacraților de azi. 
Avlnd experiența anului trecut, 
cînd la „Criteriul tineretului" 
s-a Înscris un neașteptat de 
mare număr de pugiliști, federa
ția de specialitate a hotărit ca; 
anul acesta, să organizeze com
petiția pe grupe de virstă, în 
două mari orașe. Astfel, tinerii 
sportivi născuțl in anul 1959 se 
vor confrunta, intre 7 și 13 no
iembrie, la Iași, iar cei născuți 
în anii 1960 și 1961 se vor Intîl- 
nl. Intre 21 și 27 noiembrie, la 
Timișoara. Pentru ambele tur
nee, înscrierile continuă pînă la 
30 octombrie. Sperăm că ediția 
din acest an a „Criteriului tine
retului" nu va cunoaște doar un 
succes de participare, ci șl, mai 
ales, unul valoric.

POLO : RAPID IN SERIE.
La Ștrandul Tineretului s-a 

desfășurat ieri meciul dintre 
Rapid București și Voința Cluj- 
Napoca. La sfîrșitul jocului, ta
bela de marcaj indica scorul de 
6—4 (pe reprize : 0—1, 3—2, 2-1,
1—0) In favoarea campionilor, 
care s-au impus datorită plusu
lui de tehnică și faptului că au 
greșit mai puțin. Poloiștif de la 
Voința, prin jocul de ansamblu 
practicat, au convins, o dată în 
plus, că pretențiile pentru lo
cul secund la sfîrșitul campio
natului sint justificate. Au mar
cat : Olac — 3,1. Slavei — 2 
și C. Rusu, respectiv, CI. Rusu 
— 2 și R. Rusu — 2. Corect și 
autoritar arbitrajul cuplului I. 
Drăgan — București și Fr. Si
mon — Tg. Mureș.

Al doilea meci desfășurat în 
Capitală a avut loc în bazinul 
Dinamo între echipele bucu-

PE MICUL ECRAN
SIMBATA, 29 OCTOMBRIE, ora 15: „Dacicda" — Festivalul sportu- 

KH dm Botoșani (reportaj fHmat) ; ora 15,10 : Finala C.E. de bas
chet masculin ; U.R.S.S. — Iugoslavia (selecțiuni înregistrate de la 
L,ege) ; ora 15,40 : „Daciada" — sporturi aplicative : Karting (repor
taj filmat) ; ora 15,50 : „Premiul Arcul de Triumf", alergare Interna-*  
ționalâ de galop pe hipodromul Longchamp (transmisiune de la Pa
ris) ; ora 16 : Un nou sport : ringo (reportaj filmat) ; ora 16,10 : 
Box : Carlos Monzon — Rodrigo Valdes, meci pentru titlul mondial 

mijlocie (înregistrare de la Monte Carlo).
DUMINICA, 30 OCTOMBRIE, ora 16 : Fotbal : Politehnica lași — 

5tea.ua (repriza a ll-a). Transmisie directă de la lași.
MIERCURI, 2 NOIEMBRIE, ora 13,30 : Fotbal : Universitatea Cra- 

■ova — Dinamo Moscova, meci retur „Cu-pa cupelor". (Transmisiune 
directă de la Craiova).

3 NOIEMBRIE, ora 17,45*:  Baschet masculin : Dinamo Bucu
rești — Federale Lugano, meci retur în C.C.E. (Transmisiune directă 
de la sala Floreasca).

le- 
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Potrivit cerințelor Programu
lui de dezvoltare a activității 
de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980, aprobat de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., între 17—22 oc
tombrie a avut loc în Capitală 
cursul de perfecționare a pre
gătirii profesionale a prim-vice- 
preșcdinților consiliilor județe
ne pentru educație fizică 
sport. O serie de detalii 
gate de această importantă 
țiune ne-au fost furnizate 
către tovarășul Paul Georgescu, 
directorul Centrului de perfec
ționare a lucrătorilor din miș
carea sportivă de pe lingă 
C.N.E.F.S.

— Cursul a avut drept scop 
să contribuie la continua îm
prospătare și la îmbogățirea 
sistematică a cunoștințelor pro
fesionale ale cursanților, la a- 
profundarea unui anumit dome
niu al specialității de bază, la 
însușirea unor realizări în spe
cialitatea respectivă sau în ce
le înrudite, a unor metode și 
procedee moderne din sfera 
conducerii și organizării științi
fice a activității de educație fi
zică și sport, prin participarea 
directă la elaborarea unor mă
suri eficiente pentru aplicarea 
în viață a documentelor de par
tid cu privire la dezvoltarea 
educației fizice și a sportului.

Cursul a abordat principalele 
domenii de activitate : educația 
fizică și sportul de masă, acti
vitatea sportivă de performan
ță, pregătirea politico-ideologi-

că și cultural 
tivilor și tel 
me esențiale 
balului, alte t 
blematicâ» f 
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Se preconize 
globală a ci 
dului cum aceș 
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să se realizeze 
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se vor avea un 
siv practic, ur 
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județe, ca și n 
desfășoară actii 

Asemenea cu 
ționare continui 
secretarilor cor 
apoi a metodist 
etc.

reștene Dinamo și Progresul. în 
nota obișnuită a ultimelor evo
luții, dinamoviștii și-au creat 
singuri probleme în obținerea 
victoriei, datorită jocului lent, 
static, folosind parcă încetinito
rul în fazele de finalizare. Sco
rul : 5—3 (0—0, 1—1, 3—1, 1—1) 
in favoarea echipei Dinamo, 
prin golurile înscrise de Rădu- 
canu — 2, Nastasiu (4 m),
Rus și Gyarfas ; pentru Progre
sul au marcat : Teodorescu — 
2 și Manea. Bun arbitrajul pre
stat de N. Nicolaescu — Bucu
rești și V. Burdea — Cluj-Na
poca.

Mihail VESA

Crișul Oradea—C.N.U. Bucu
rești 5—4 (1—1, 1—0, 3—1, 0—2). 
Partidă de mare luptă, în fina
lul căreia oaspeții au ratat ega- 
larea. Golurile au fost marcate 
de Feyer — 4 (1 din 4 m) și 
Hegyesi, respectiv Pleșca, Păun, 
Zamfireseu și Dascu. A surprins 
neplăcut absența nemotivată a 
antrenorului studenților bucu- 
reșteni, V. Agarici. Corect ar
bitrajul lui M. Toth — 
Cluj-Napoca și Șt. Mihai — 
București. (L GHIȘA — co- 
resp.).

ETAPA FINALĂ 
A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE CĂLĂRIE

SIBIU, 27 (prin telefon). E- 
tapa finală a campionatului re
publican de călărie, care se des
fășoară pe frumoasa bază hi
pică din localitate, a continuat 
cu proba de obstacole de cate
gorie mijlocie. în cele două 
manșe, o comportare foarte 
bună a avut-o sibianul Alexan
dru Bozan, cu Călin, care a ter
minat ambele parcursuri fără 
nici o penalizare, reușind să se 
impună detașat în fața princi
palilor săi adversari, călăreții 
de la Dinamo și Steaua. Cla
sament final : 1. Alexandru Bo
zan (C.S.M. Sibiu), cu Călin 0 p 
— campion republican, 2. Con
stantin Vlad (Dinamo), cu

Prejmer, 12 p ( 
rian Simion -țD 
chet, 12 p (9ț 
Popa (Steaua), 
(94,3 sec.).

Vineri este : 
ba nr. 1, la cat 
obstacole.
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IN DIVIZIA A 
DINAMO

PE S. C. MIER 
IN ULTIMA

Prakap 
ușor. I 
greu și

lnsisten
Micncu

Turul secund 
pe valorice din 
hochei a începu 
Miercurea Ciuc 
unui meci foar 
teresant, viu dii 
pătul căruia Di: 
și-a trecut la a 
dar meritată vii 
lui S.C. Miercu 
(0—1, 1-0, 4—0).

Partida a ince 
dominare. a fo 
care deschide”* 
(min. 3 
domină 
regăsesc 
oarecare 
tot mai 
tilor din
tia nu reușesc 1 
tifice dominarea 
minute de joc. 
lei de a 2-a rep 
galează prin Pai 
parte a intîlniri 
mai proaspeți, e 
portul de forțe, 
vantajui <Z. Nai 
și se a’ ‘
minut (50) prin 
frumoase realiza 
și Tureanu. La 
Dinamo, formați 
ză aproape total 
secunde ale pi 
pecetluiește scor 
A arbitrat bine 
ajutat de A. Bi 
traș.

Astăzi are loc 
S.C. Miercurea i
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minică, începeți 
pe Stadionul tl 
participa Dinam 
campioana țării, 
versitatea Bucure 
mata Constanța.

POPICE
ținut in Capitală 
nire amicală eu 
DELEP Seghedin. 
echipe popicarii 
cîștigat eu scor„ 
P d. Primii jucă 
două sexteturi au 
chiv - 856 și, res 

-nat — 852. In tur 
pe primele trei 1. 
sat : L. Taină 881 
dor 874 p d 
(DELEP) 864 p d.
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IDACĂ NU SÎNT APLICATE ÎN JOC!

mță).

• INTR-UN MECI IN DEPLASARE NU ! DE AJUNS SĂ DISTRUGI (ACȚIUNILE AD
VERSARULUI), TREBUIE SĂ Șl CONSTRUIEȘTI • JUCĂTORII NOȘTRI CRED IN 
CONTINUARE IN ȘANSA LOR : „ECHIPA SPANiEI A JUCAT MAI BINE, DAR NOI 

VOM MERGE IN ARGENTINA*

• CONDUCEREA TEHNICĂ 
A RAPIDULUI este, de la în
ceputul acestei săptămîni, ur
mătoarea : Bazil Marian, an
trenor principal, secundat de 
Dan Coe.

• MECI RESTANȚĂ ÎN 
„CUPA ROMÂNIEI" : Avîntul 
Mîncciu — Metalul Plopeni
2— 0 (1—0). prin golurile mar
cate de Ncgoiță (min. 18 și 
87). (Gh. Ionescu — coresp.).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — C.F.R. TIMIȘOARA
3— 0 (1—0). Golurile au fost
marcate de Șerbănoiu, Lața și 
Volaru (C. Crețu — coresp.).

• A.S.A. TG. MUREȘ — 
CHIMICA TÎRNĂVENI 3—1 
(1—1). Au marcat : Ilajnal (2) 
și Caniaro pentru mureșeni, 
respectiv Solomon. (C. Albu — 
coresp.).

« C.S.M. DROBETA TR. 
SEVERIN — F.C.M. REȘIȚA 
3—4 (1—2). Au înscris : I’ițurcă 
(min. 12), Piticu (min. 39) și 
Jacotă (min. 61 — autogol)
pentru localnici, respectiv Ato- 
diresei (min. 42), Gabel (min. 
71 și 76) și Oancea (min. 81). 
(Gh. Manafu — coresp.).

Concluziile partidei de la Madrid

CONSIDERAȚII ASUPRA COMPORTĂRII 
JUCĂTORILOR NOȘTRI ÎN MECIUL DE MIERCURI
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Rareori a fost pregătit un 
meci de fotbal ca recenta par
tidă Spania — România. Pre
gătire teoretică, pregătire la 
tablă, pregătire pe teren, pre
gătire cu întregul ansamblu, 
pregătire „pe ateliere", pre
gătire pe compartimente de 
joc, pregătire individuală. Lungi 
și repetate discuții de lu
cru între tehnicienii lotu
lui, conducerea federației și 
jucători au decantat solu
ția cea mai potrivită și mai 
realistă pentru jocul de la 
Madrid. „Ca să obținem un re
zultat bun în fața echipei Spa
dei, trebuie să-i punem cit mai 

mite probleme de joc ! Cum T 
Prin contraatacuri energice, re
petate, prin acțiuni ofensive 
curajoase, prin luptă susținută 
ta jumătatea de teren adversă". 
Consens 
deplină, 
de toți jucătorii înaintea par
tidei de miercuri seara.

Ce ne-a fost dat să vedem pe 
terenul stadionului „ Vicente 
Calderon"? O SCHIȚARE, la 
începutul meciului, 15—20 mi
nute, a intențiilor declarate. 
Bălăci juca în coasta lui Dudu 
Georgescu, Dumitru avansa cu 
destulă ușurință în atac, Cri- 
șan accelera promițător în zo
na lui Camacho.

Ce a urmat în continuare ? 
în timp ce echipa spaniolă evo
lua metodic, construind cu răb
dare și perseverență atac după 
atac (fără să-și piardă busola 
acțiunilor nici după 45 de mi
nute, nici după 70, deși era clar 
că timpul curgea în defavoarea 
ei), jocul „ll“-lui nostru a invo- 
luat progresiv. Mingea a fost 
păstrată din ce în ce mai pu
țin, degajările Ia întîmplare și 
în tribună au luat, în gene
ral, locul paselor și al combi
națiilor (atîtea cîte au fost), 
în loc să facă eforturi să con
struiască (un joc cît mai bine 
articulat), echipa noastră s-a 
mulțumit să distrugă acțiunile 
adverse, replica ei redueîndu-se
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(Urmare din pag. 1)

de puncte. F.I.F.A. pare decisă 
să evite orice încărcare a pro
gramului și, ta consecință, s-a 
introdus prevederea ca elemen
tul „golaveraj" să devină de
cisiv ta departajarea concuren
telor, calculul făcîndu-se prin 
scădere. Regulamentul actual 
prevede o singură posibilitate 
de reluare a întrecerii. Este 
vorba de situația in care toate 
componentele seriei sint la ega
litate de puncte și au același 
golaveraj. în acest caz, federa
țiile naționale pot conveni asu
pra desfășurării integrale a gru
pei sau asupra desfășurării unor 
meciuri de baraj pe teren 
neutru. E posibilă în grupa 
a 8-a — subliniem, din
nou, teoretic vorbind — o ase
menea variantă ? Da. în cazul 
în care echipa Iugoslaviei ar

goluri 
l. Nagy

ȘTIRI, ȘTIRI
pentru 
cedes- I 
Itimele I

rureanu
l: 5-1. | 
iubernu, I 
L. Pe- ’

ilă intll- 
a ungară 
xrul pe 
ștend au 
5028—5011 

I celor 
L Paras-

A. Ber- 
îdivLdual, 
>-au cla-

Al. Tu- 
Revesz

I
I

Minutul 70 ol partidei Spania - România. O fază-simbol pentru modul 
cum trebuia «ă joace - jl «a Jucat - echipa noastră In atac. Crișan
»-a angajat curajos uzte-o acțiune ofensivă, il driblează (moment surprins 
lsi Imagine) pe adversarul său direct, Camacho, iar șutul său va trece
la nwnai ci ți va centimetri de golul midt visat... Foto : Dragoș NEAQU

tn majoritatea cazurilor la re
plica obișnuită a... zidului, care 
respinge mingea și atîta tot.

Cu emoție am urmărit desfă
șurarea jocului, tatrebîndu-ne 
cît va rezista oare acest zid. 
Este adevărat că beneficiind de 
șansă echipa noastră ar fi pu
tut rezista și ultimele 15 mi
nute, așa cum a rezistat o oră 
și un sfert de joc. Dar șansa 
a apus ta minutul 75, dnd o 
dublă ezitare Cristian-Sătmă- 
reanu a dus echipa la primirea 
unui gol stupid prin realizarea 
lui concretă, dar lnscrilndu-se 
ta logica evoluției partidei.

Clătinîndu-se de mal multe 
ori, „zidul român a căzut ta 
final", cum just remarca ziarul 
„Ya“ a doua zi după joc. Și 
a venit ?i golul doi, printr-o a 
doua gafă mare de apărare. Așa 
se face că din frumoasele și in
teligentele planuri de joc dina
intea partidei s-a cam ales 
praful, vorba românului, uita
rea lor ta timpul meciului a- 
vînd rezultatul cunoscut.

ORDINEA ZILEI44
învinge formația noastră cu 1—0 
și pe cea a Spaniei cu 2—0, 
caz în care toate cele trei e- 
chipe ar totaliza cîte patru 
puncte și ar avea golaverajul 
3—3 !

Sigur eă materializarea bu
nelor șanse pe care Ie are e- 
chipa noastră este condiționată 
insă de un joc cit mai bun în 
fața „ll“-lui iugoslav, o forma
ție de ridicată valoare tehnică 
și tactică, ta partida de la 13 
noiembrie. Mai departe, sîntem 
siguri că, așa cum ținea să sub
linieze dealtfel și selecționerul 
său, Marko Valok, „echipa Iu
goslaviei îți va apăra șansele 
pînă la capăt, indiferent de 
rezultatele pe care le vor ob
ține echipele pe parcursul ca
lificării”, ta meciul său eu se
lecționata spaniolă, in așa fel 
tacit clasamentul final al gru
pei a 8-a să reprezinte cu ade
vărat oglinda eforturilor plena
re ale celor trei combatante.

Eftimie IONESCU

NU UITAȚI I MIINE, ULTIMA ZI 
CIND VĂ MAI PUTEȚI PROCURA BILETE 1

30 OCTOMBRIE ’77 TRAGERf SPECIALĂ 
PRONOEXPRES

O NOUA FORMULA tehnica

LOTO-PRONOSPORT INT0RME4ZĂ
Concursul Pronosport din 30 octombrie 1977 este axat pe cam

pionatul diviziei noastre A și campionatul italian de fotbal. Me
ciurile trezesc un real interes pentru partea superioară a clasa
mentului primei noastre divizii. Vă prezentăm programul acestui 
concurs și pronosticul jucătorului MIRCEA SANDU de la Sportul 
studențesc.

I. Sportul studențesc — Corvin ul 1
II. A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica Timișoara 1.X

III. F. C. Argeș — F.C.M. Reșița 1
IV. U.T.A. — Jiul 1,X
V. Olimpia — F. C. Constanța l.X

VI. Dinamo —- Petrolul 1
VII. C. S. Tîrgoviște — F. C. Bihor 1

VIII. Politehnica Iași — Steaua 1,X,2
IX. Atalanta — Lanerossi 1
X. Florentina — Inter 1

XI. Napoli — Roma 1
XII. Perugia — Juventus 2

XIH. Verona — Bologna 1

se atribuie
AUTOTURISME,BANI Șl EXCURSII

Jucați cit mai multe bilete ! Vă măriți astfel șansele 
de a vă putea număra printre marii ciștigători I

CiȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 21 OCTOMBRIE 1977
Categoria a 2-a : 3,00 variante a 25.952 lei ;
Categoria a 3-a : 14,25 variante a 5.464 lei ;
Categoria a 4-a : 21,00 variante a 3.707 Iei ;
Categoria a 5-a : 95,50 variante a 815 lei ;
Categoria a 6-a : 178,25 variante a 437 lei ;
Categoria X : 979,50 variante a 100 lei.
REPORT CATEGORIA 1 : 385.419 lei.

Tragerea Loto de azi va 11 televizată ta ora 18,50. Rezultatele vor 
fi transmise șl la radio In cursul serii.

Unde ne aflăm acum și ce 
urmează ?

Ne aflăm la sfîrșitul unei 
bătălii pierdute, dar „războiul" 
calificării continuă, prima șansă
rămînînd echipei noastre în
virtutea logicii elementare a 
fotbalului care spune că cel
care joacă acasă (România) are 
o șansă mai mare decît cel
care joacă ta deplasare (Spa
nia).

în această șansă cred și fot
baliștii noștri, care au și decla
rat dealtfel reporterilor ziarului 
„Arriba" următoarele : „Echipa 
Spaniei a jucat mai bine, dar 
noi vom merge în Argentina". 
Punct de vedere optimist, care 
Se cere confirmat prin multă 
muncă, prin fapte. Este adevă
rat că datele jocului de la 13 
noiembrie, cu echipa Iugosla
viei, sînt cu totul altele decît 
cele ale meciului cu Spania, 
dar despre întîlnirea cu echi
pa lui Gealei, In numerele vi
itoare ale ziarului.

Marius POPESCU

DIN PRESA STRĂINĂ
FRANCE PRESSE : „Această 

victorie a relansat întrecerea tn 
grupa a S-a. Un meci egal ar fi 
permis românilor să-și asigure 
calificarea. Acum trebuie să 
așteptăm rezultatele ultimelor 
două jocuri. Iugoslavii vor fi 
deci arbitrii duelului hispano— 
român. Ua Madrid, românii au 
fost aproape de obținerea punc
tului care le-ar fi permis să-și 
asigure o poziție excelentă înain
tea meciului cu formația Iugo
slaviei pentru că multă vreme 
echipa Spaniei nu a putut să 
forțeze apărarea echipei române. 
A fost necesar să așteptăm mi
nutul 75 ca să vedem pe spa
nioli înscriind".

L’EQUIPE : „Timp de 75 de 
minute, apărarea echipei române 
a fost foarte bună. Eroarea echi
pei române a constat în aceea 
că, după respingerea atacurilor, 
ea n-a inițiat, la rîndul ei, ac
țiuni care să reprezinte un peri
col real pentru poarta lui Ar- 
conada".

UNITED PRESS : „Românii au 
jucat bine în prima repriză, pre
zentând o apărare sigură și se 
părea că își vor asigura califi
carea in Argentina* * 2 3 4.

REUTER : „Spania își vede
reabilitate șansele de a se cali
fica pentru Argentina".

CRISTIAN : A evoluat sub nivelul 
prestațiilor sale din campionat — ți 
din partidele România — Spania (de 
la București) Iugoslavia — Româ
nia (de la Zagreb) — „bîlbîindu-se", 
periculos pentru echipă, la centră
rile înalte. Coautor, alături de Sât- 
mâreanu (și firește de Leal), la 
primiri gol.

CHERAN : A jucat bine, reușind 
sâ-l domine în cele din urmâ pe 
adversarul sâu direct Dani, o ex
trema valoroasă, aflată intr-o zi 
bună.

SAMEȘ : Evoluție destul de sigu- 
râ, cu o singura — și importanta - 
excepție, la faza golului doi, cînd 
a fost păcălit de obstrucția lui 
Ruben Cano.

SATMAREANU H : Foarte bun și 
sigur în prima repriza. Mai puțin 
prompt în intervenții în partea a 
doua a jocului. Coautor la primul 
gol.

VIGU : Evoluția lui era așteptată 
cu temeri do unii specialiști. Temeri 
care s-au dovedit neîntemeiate. 
Vigu a jucat bine, a greșit douâ- 
trei pase, dar a fost unul dintre 
cei mai siguri jucâtori ai echipei 
noastre.

DUMITRU : A alternat momente 
foarte bune cu cîteva „dispariții**  
din joc. Tehnicienii spanioli l-au 
considerat unul dintre cei mai buni 
jucători de pe teren.

BALAQ : A început bine (nu atît 
de bine insă cît ne așteptam de

După primele două decepții din C. E.

REPREZENTATIVA DE TINERET
A IEȘIT CU FRUNTEA SUS DIN TEREN

La terminarea meciului de ti
neret România — Spania, antre
norul Gustavo Biosca declara : 
»Am văzut la lucru o eu totul 
altă echipă decit la Madrid, In 
care s-a distins jucătorul cu nr. 
8 (n.a. Răducanu), un dirijor
ideal. Ne așteptam Ia revanșă și 
trebuie să recunosc că descum
pănirea echipei mele a venit din 
acel iureș impus in repriza I de 
români, cu atacuri descuraja
toare, concretizate prin cele 3 
goluri rapide — in numai 20 de 
minute. Normal, am și multe 
motive de nemulțumire față de 
elevii mei, dar... acesta este fot
balul “.

Lăsînd pe experimentatul teh
nician cu fireștile lui nemulțu
miri și cu acea dorință neîmpli
nită declarată în ajunul întilnirii 
— de a scoate un rezultat cit 
mai bun la București, să facem 
cîteva considerații asupra a ceea 
ce ne interesează : jocul echipei 
noastre reprezentative vis-a-vis 
de întâlnirile precedente susținu
te în grupă (asupra șanselor 
noastre în preliminarii nu mai 
insistăm, Iugoslavia rămînînd 
marea favorită) — la Madrid cu 
formația Spaniei și la Craiova cu 
cea a Iugoslaviei. De la bun În
ceput, indiferent de replica în 
ansamblu dată miercuri de ad
versarul nostru, remarcăm cîteva 
lucruri Încurajatoare : • Noua
reprezentativă, masiv remaniată, 
adusă pe teren de antrenorii Oc
tavian Popescu și Carol Creini- 
ceanu, s-a dovedit omogenă, e- 
chilibrată intre compartimente, 
capabilă să se impună in teren 
printr-o varietate de mijloace 
tehnice și tactice, la nivelul dis
ponibilităților unui libero ca 
Stancu (sobru și exact în ceea 
ce face), unor fundași cu trăsă
turi modeme ca Barna și mai 
ales Bărbulescu (vezi contribuția 
lor la golurile 2 și 3), unor mij
locași inventivi (Răducanu a ex
celat) , dispuși la travaliu (Stoica 
și Iorgulescu — dacă acesta din 
urmă ar avea mai mult nerv !) 
și unor atacanți (exceptând scă
derile lor) explozivi, cu Înclinații 
spre jocul combinativ (aici, o notă 
în plus pentru Cîrțu, ca și pen
tru centrările lui Chitara, atâtea 
cîte a făcut) e O plăcută sur
priză a constituit-o și acea ple

la el), dar a avut ghinionul sâ se 
accidenteze intr-un duel cu Cama
cho. Fără acest accident, poate câ 
or fi fâcut paitida pe care Ștefan 
Covaci o pretindea de la el. Schim
barea lui s-a datorat imposibilității 
(din cauza accidentării) de a mai 
fugi.

DINU : Nu poate fi judecat dupâ 
puținele minute in care a jucat. A 
„vrut", a pus inima, dar nu a avut 
timp...

BOLONI : A fost cel mai eficient 
jucâtor al echipei noastre, interve
nind — salvator — în repetate rin- 
duri in situații foarte dificile.

CRIȘAN : A fost singurul atacant 
care a contat — uneori — în atac. 
A fost și autorul singurei faze de 
atac realmente periculoase (la 
cițiva centimetri de gol) a echipei 
noastre.

DUDU GEORGESCU : Izolat, ne
sprijinit de coechipieri, Dudu a fost 
o adevărată „insula a speranțelor 
neîmplinite".

IORDANESCU : A trecut de cîteva 
ori de adversarul sâu direct, Beni
tes, dar n-a reușit să înjghebeze 
nici o acțiune mai ca lumea. Cel 
maj slab jucător al echipei noastre. 
Accidentat multa vreme, lordânescu 
n-a avut condiția fizica necesara 
unui meci de angajamentul celui de 
miercuri.

ROMILÂ : A jucat doar 5 minute, 
evoluția sa neputind fi apreciata 
în nici un fel. M. P.

care vertiginoasă din start spre 
poarta adversarului, bine calcu
lată și nu haotică, ca în alte 
dăți, — atacurile avînd acea va
rietate și acel procent bun de 
finalizare și periculozitate (29 de 
șuturi spre poartă, dintre care 17 
au fost pe spațiul porții, în 
comparație cu cele 7 ale spanio
lilor, 4 „pe spațiu"). Este un as
pect de luat în considerație, dacă 
ne aducem aminte că la trecutele 
partide din C.E. tocmai la acest 
capitol am consemnat marile 
noastre necazuri. Antrenorii și 
jucătorii au meritele lor incon
testabile pentru faptul că echipa 
s-a prezentat, din startul meciu
lui, dornică de a ieși, în sfârșit, 
cu capul sus din teren, după 
nereușitele din Campionatul eu
ropean. Deci, se poate și așa !

Ce nu ne-a plăcut însă în jo
cul de miercuri al reprezentati
vei ? Rapida ei rostogolire în a- 
nonimat, dupâ prima jumătate de 
oră cu prestații excelente, pentru 
ca apoi echipa (ajutată și de ad
versar care începuse să cedeze 
psihic și fizic) să revină la nota 
ei de combativitate în ultimele 30 
de minute ! A fost un semn că 
tinerii noștri jucători s-au com
plăcut, o bună perioadă de timp, 
într-o atitudine de automulțumire 
(min. 20 ei conduceau cu 3—0 !), 
de nedorită deconectare, ușurin
ță, superficialitate, toate de atîtea 
ori criticate și răscriticate. A- 
ceasta ar fi fața cea mai neplă
cută din jocul reprezentativei de 
tineret, asupra căreia cei doi teh
nicieni cu siguranță că vor me
dita în perspectiva ultimei lor 
acțiuni oficiale, din deplasare, cu 
formația similară a Iugoslaviei. 
Ca și la alte probleme — fini
sarea în continuare a jocului în 
atac, exersarea loviturilor de la 
11 m și a loviturilor libere etc.

în ansamblu, repetăm, compor
tarea reprezentativei, scorul cu 
care ea a învins, care putea fi 
și mai sever, au reprezentat o 
reușită. Bine ar fi ca acestea să 
nu rămînă evenimente singulare 
ci să constituie factori de mo
bilizare, de autodepășire perma
nentă în scopul formării unor 
generații de autentice valori atît 
de necesare fotbalului nostru.

Stelian TRANDAFIRESCU
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tone cereale. Iar numărul șep- 
telului va depăși cifra planifi
cată initial.

Programul suplimentar de 
dezvoltare pentru anii 1976— 
1980 arc in vedere o creștere 
a venitului național, peste pre
vederile cincinalului, cu circa 
50 miliarde lei, asigurîndu-se 
astfel condițiile pentru înfăptui
rea măsurilor stabilite de partid 
de creștere mai accentuată a 
veniturilor oamenilor muncii, ri
dicarea generală a nivelului de 
trai material și spiritual al po
porului.

Comitetul Central al PC.R. a 
hotărît ca Programul să fie su
pus dezbaterii și aprobării Con
ferinței Naționale a partidului.

2. — Plenara a dezbătut și 
aprobat Programul privind a- 
provizionarea de iarnă a popu
lației.

Programul de aprovizionare a 
populației în trimestrul IV1977 
și semestrul I 1978 a fost elabo
rat pe baza indicațiilor perso
nale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. El asigură o mai 
bună satisfacere a populației cu 
mărfuri industriale și agro- 
alimentare, a exigențelor și ce
rințelor în creștere ale oame
nilor muncii, a posibilităților 
lor sporite de cumpărare ca ur
mare a creșterii veniturilor 
reale. In program au fost pre
văzute creșteri superioare la 
produse alimentare de bază — 
pline, carne și produse din 
carne, ulei, zahăr și produse 
zaharoase, lapte de consum și 
produse din lapte, pește și con
serve de pește, cartofi, legume 
și conserve de legume, fructe, 
precum și Ia mărfuri industriale.

Ministerul Comerțului Inte
rior are sarcina să asigure re
partizarea corespunzătoare a 
fondului de marfă pe județe, 
iar comitetele executive ale con
siliilor populare județene — pe 
localități.

3. — Plenara a analizat mo
dul in care se îndeplinesc Di
rectivele C.C. al P.C.R. din 1969 
referitoare la îmbunătățirea 
continuă a asistenței medicale- 
a populației.

Plenara a luat act de rapor
tul prezentat Ia acest punct și 
a hotărît ca măsurile prevăzute 
să fie completate pe baza 
propunerilor făcute in cadrul 
dezbaterilor, urmind ca progra
mul de perspectivă în acest do
meniu să fie examinat din nou 
cu prilejul discutării Proiectu
lui Legii Sănătății.

Plenara a subliniat grija deo
sebită manifestată constant de 
societatea noastră socialistă față 
de condițiile de viață ale oa
menilor muncii, dind o înaltă 
apreciere noii concepții profund 
umaniste, de ocrotire a sănătă
ții, promovată de partidul și 
statul nostru, personal de to
varășul Nicolae Ceaușescu. A 
fost subliniat faptul că, în pe
rioada ce a trecut de Ia adop
tarea Directivelor C.C. al P.C.R., 
care au trasat principalele o- 
biective și linii directoare ale 
activității în acest domeniu 
s-au obținut rezultate bune in 
întărirea stării de sănătate a 
întregului nostru popor, o dez
voltare ascendentă și echilibrată 
a rețelei sanitare, satisfacerea 
la un nivel mai înalt a cerin
țelor populației.

Programul de viilor cuprinde 
măsuri menite să determine 
creșterea natalității, îmbunătă
țirea ocrotirii mamei, copilului 
și tineretului, intensificarea ac
țiunilor medicale preventive, 
întărirea igienei publice și spo
rirea gradului de cultură sani
tară a maselor, dezvoltarea cer
cetării științifice medicale, mo
dernizarea invățăminlului de 
specialitate, perfecționarea acti
vității tuturor unităților rețelei 
sanitare.

4. — Plenara a aprobat Re
gulamentul privind organizarea 
și funcționarea comisiilor pe 
probleme, a secțiilor C.C. al 
P.C.R. și Colegiului Central de 
Partid.

Plenara apreciază că prevede
rile înscrise în regulament asi
gură cadrul organizatoric și de 
funcționare necesar pentru ca 
organismele respective să-și 
aducă o contribuție sporită, Ia 
nivelul exigențelor și sarcinilor 
actuale și de perspectivă, la în
făptuirea hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea. a Programului 
partidului, a liniei sale genera
le, în afirmarea rolului condu
cător al partidului în toate do
meniile vieții economico-socia- 

le, în construcția socialistă în 
țara noastră.

5. — Plenara a examinat și 
adoptat Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
cu privire la activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid 
în înfăptuirea politicii de cadre 
a partidului.

Apreciind marile succese ob
ținute în aplicarea politicii de 
cadre a partidului, plenara a 
hotărît ca întreaga activitate de 
selecționare și promovare a ca
drelor de partid, de stat, ale 
organizațiilor de masă și ob
ștești să se desfășoare sub con
ducerea nemijlocită a Comite
tului Central al P.C.R., a orga
nelor locale de partid pe baza 
unui plan unic de perspectivă. 
Organele și organizațiile de 
partid au sarcina de a asigura 
o compoziție a cadrelor care să 
exprime rolul și poziția clasei 
muncitoare în conducerea socie
tății noastre socialiste, prin pro
movarea cu prioritate a munci
torilor în organele și aparatul 
de partid, de stat, al organiza
țiilor de masă, în conducerile 
ministerelor și ale celorlalte in
stituții, precum și în alte func
ții de răspundere. In domeniul 
politicii de cadre, un Ioc deo
sebit trebuie să-1 ocupe selec
ționarea și pregătirea tinerilor, a 
unui număr cit mai mare de fe
mei, pentru funcții de condu
cere în toate domeniile de acti
vitate. Plenara subliniază din 
nou obligativitatea aplicării cu 
strictețe a principiului muncii 
colective în politica de cadre, a 
respectării criteriilor politice, 
profesionale și morale pe care 
trebuie să le întrunească cei 
propuși pentru promovarea în 
funcții de răspundere.

6. — Plenara a luat act -de 
informarea privitoare la activi
tatea de construcții pentru înlă
turarea urmărilor cutremurului 
de la 4 martie. Plenara apre
ciază că, pe baza hotărîrilor 
conducerii partidului, a indica
țiilor și orientărilor date de se
cretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, or
ganele și organizațiile de partid 
au desfășurat o intensă activi
tate pentru redarea în funcțiu
ne a obiectivelor economice, lo
cuințelor, școlilor și spitalelor, 
instituțiilor de artă și cultură, 
unităților comerciale, afectate 
de cutremur și normalizarea in
tr-un timp scurt a vieții eco
nomice și social-culturale.
Plenara a indicat să se acțio

neze, în continuare, cu toate 
forțele pentru lichidarea totală 
a urmărilor cutremurului și re
cuperarea integrală a pierderi
lor suferite, în special în dome
niul locuințelor, pină la sfîrși- 
tul acestui an.

7. — Plenara C.C. al P.C.R. a 
ascultat o informare cu privire 
la pregătirea alegerilor generale 
de deputați în Consiliile popu
lare municipale, ale sectoarelor 
municipiului București, orășe
nești și comunale.

Constatînd că, pe baza indi
cațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a hotărlrii Comitetu
lui Politie Executiv al C.C. al 
P.C.R., organele și organizațiile 
de partid, organizațiile de masă 
șl obștești, componente ale Fron
tului Unității Socialiste, consi
liile populare desfășoară o in
tensă muncă politică și organi
zatorică pentru pregătirea ale
gerilor de la 20 noiembrie, ple
nara C.C. al P.C.R. cere aces
tora să întreprindă in continu
are măsuri pentru asigurarea 
participării largi a tuturor cetă
țenilor la înfăptuirea sarcinilor 
economice, a obiectivelor social- 
culturale ale planului cincinal, în 
spiritul Apelului Frontului Uni
tății Socialiste.

Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român susține cu 
căldură Apelul Frontului Uni
tății Socialiste și adresează, la 
rindul său, oamenilor muncii, 
tuturor cetățenilor patriei, ro
mâni, maghiari, germani și de 
alte naționalități, întregii noas
tre națiuni, chemarea de a trans
forma alegerile de la 20 noiem
brie intr-0 nouă și puternică ma
nifestare a voinței lor neabătute 
de a înfăptui cu fermitate hotă- 
rîrile Congresului al XI-lea, 
Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a ță
rii spre comunism.

8. — C.C. al P.C.R. a aprobat 
proiectul de lege privind nor
mele de adresare în relațiile 
dintre cetățenii Republicii So
cialiste România.

finind seama de profundele 

transformări socîal-economice 
care au avut loc in țara noas
tră, de faptul că oamenii mun
cii sînt deopotrivă proprietari ai 
mijloacelor de producție, produ
cători și beneficiari a tot ceea 
ce se realizează s-a hotărît ca 
cetățenii să folosească, în ra
porturile de muncă și serviciu, 
forma de adresare „tovarăș" și 
„tovarășă” său „cetățean* * și 
„cetățeană". De asemenea, în lo
cul noțiunilor de „angajat" sau 
„salariat" se vor folosi noțiunile 
de „om al muncii" sau „perso
na' n*  n ito

treceri. Foarte echilibrată, cu 
multe faze spectaculoase, par
tida s-a încheiat cu rezultatul 
de 3—1 (-8, 15, 13, 13) în fa
voarea voleibaliștilor sovietici, 
dar victoria putea reveni la fel 
de bine și sportivilor bucureș- 
teni, cu nimic mai prejos decît 
învingătorii lor. Treci nd peste 
unele decizii discutabile ale cu
plului de arbitri W. Palaszewskl 
— Polonia și V. Denkov — 
Bulgaria (care se pare că i-au 
„scos din mînă* pe jucătorii 
români), considerăm, totuși, că 
rezultatul a fost decis în pri
mul rînd de oscilațiile existen
te încă în evoluția sextetului 
bucureștean (Chiș, Dum&noiu, 
Păușescu, Enescu, Tutovan, 
Gîrleanu ; au mai jucat Schrei
ber și Băroiu). Să sperăm că 
în semifinale elevii antrenoru
lui George Eremia se vor mo
biliza și vor juca constant la 
adevărata lor valoare, astfel 
incit succesul obținut cu doi ani 
în urmă Ia Sofia să fie repetat 
(pentru că este posibil) și în 
fața propriilor suporteri.

★
Fără să se întrebuințeze sex

tetul feminin bucureștean a 
cîștigat cu 3—0 (4, 11, 9) și 
meciul cu Ujpesti Dozsa (Un
garia), calif ieîndu-se — neîn
vins — în semifinale. Evoluția 
constant bună, în cele trei 
partide din serie, creditează vo
leibalistele românce cu mari 
șanse de a depăși performanța 
obținută la ediția trecută, cînd 
au ocupat locul 3.

Alte rezultate : Gwardia (Po
lonia) — Ujpesti Dozsa (Un

Organele de stat. consiliile 
populare, unitățile socialiste, 
instituțiile de invățăminl și so
cial-culturale sînt obligate să 
se conformeze întocmai preve
derilor legale. Organizațiile de 
masă și obștești sînt chemate 
să desfășoare o largă activitate 
politico-educativă în vederea 
introducerii hotărite în viață a 
acestor norme de adresare în 
relațiile dintre cetățeni.

C.C. al P.C.R. a stabilit ca 
proiectul legii să fie supus 
spre dezbatere și adoptare 
Marii Adunări Naționale.

9. — C.C. al P.C.R. a apro
bat planul de măsuri privind 
aniversarea a 2050 de ani de 
la crearea primului stat dac 
centralizat și independent și a 
stabilit să se dea publicității o 
hotărâre consacrată acestui e- 
veniment de seamă din istoria 
patriei noastre.

10. — Plenara C.C. al P.C.R. 
a aprobat propunerea Comite
tului Politie Executiv ca, în 
zilele de 7, 8 șl 9 decembrie 
1977, să aibă loc Conferința 
Națională a Partidului Comu
nist Român, eu următoarea or
dine de zi :

1. Raportul cu privire la rea
lizarea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea șl a Programului 
Partidului Comunist Român și 
sarcinile de viitor.

2. înfăptuirea planului cinci
nal 1976—1980 și măsuri supli
mentare de dezvoltare econo- 
mico-socială pină in 1980.

3. Cu privire la orientările 
generale pentru întocmirea pla
nului de dezvoltare economico- 
socială în perioada 1981—1985.

4. Programul de ridicare a 
nivelului de trai în anii 1976— 
1980 și îmbunătățirea Legii re
tribuției.

5. Cu privire la reducerea 
duratei săptămînii de lucru.

6. Ou privire la perfecțio
narea conducerii tuturor sec
toarelor de activitate, a orga
nelor Ministerului de Interne 
și Ministerului Justiției. îmbu
nătățirea legislației Republicii 
Socialiste România și dezvol
tarea democrației socialiste.

Plenara a stabilit, totodată, 
ca, în prima jumătate a lunii 
noiembrie, să aibă loc confe
rințele județene de partid. Ple
nara a pus în fața organelor și 
organizațiilor de partid sarcina 
de a pregăti temeinic confe
rințele județene, astfel incit să 
fie asigurate condițiile pentru 
ca acestea să dezbată cu exi
gență și răspundere problemele 
puse în discuție, să adopte 
programe de măsuri concrete 
pentru îmbunătățirea muncii 
în toate sectoarele de activi
tate — în domeniile politic, e- 
conomic, social-cultural.

11. — Plenara C.C. al P.C.R. 
a aprobat în unanimitate pro
iectul noului Imn de Stat al 
Republioii Socialiste România.

Plenara a hotărît să supună 
spre adoptare Marii Adunări 
Naționale proiectul noului Imn 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

★

Plenara și-a exprimat con
vingerea că, in spiritul impor
tantelor hotăriri adoptate de 
Comitetul Central în deplină 
unanimitate, organele și orga
nizațiile de partid, comuniștii, 
toți oamenii muncii din patria 
noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— vor acționa cu fermitate și 
abnegație, cu întreaga lor e- 
nergie și pricepere, pentru în
deplinirea exemplară a preve
derilor planului pe anul 1977, 
pentru accelerarea progresului 
economic al țării, pentru reali
zarea. în cele mai bune condi
ții. a complexului de măsuri 
privind creșterea bunăstării 
materiale și spirituale, a gra
dului de civilizație al poporului 
nostru pentru transpunerea 
neabătută în viață a mărețelor 
obiective înscrise în Programul 
partidului de făurire a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

DINAMO NU 
68-80 CU

Timp de 25 de minute, e- 
chipa Dinamo a evoluat la a- 
celași nivel cu celebra echipă 
Mobilgirgi Varese (de 3 ori cîș- 
tigătoare a Cupei interconti
nentale, de 5 ori a C.C.E.) în 
întîlnirea desfășurată ieri seară 
în sala Floreasca, în cadrul pri
mului tur al C.C.E. Prestînd un 
joc modern, bazat pe apărare 
agresivă, intercepții, contra
atacuri, frecvență ridicată a pa
selor și a aruncărilor la coș, 
dinamoviștii au avut chiar pe
rioade cînd au dominat, scorul 
filndu-le favorabil la un mo
ment dat cu un avans de 7 
puncte (min. 24 : 50—43). Ni- 
culescu și Novac au punctat 
precis (ne referim la repriza I), 
iar ceilalți au făcut față va
loroșilor parteneri de întrecere, 
evident superiori ea talie și ga
barit.

Dar, eforturile depuse au lă
sat urme și din minutul 25 a 
urmat o cădere bruscă a for
mației bucureștene, resimțită în 
scăderea ritmului de joc și 
printr-o supărătoare inefica
citate. în plus, a lipsit un con
ducător de joc experimentat și 
lucid, așa cum poate ar fi fost 
Radu Diaconescu, căruia îna
intea partidei 1 »-a făcut o emo-

S-a încheiat întîlnirea prieteneasca de tir

dintre sportivii români și chinezi

DAN IUGA A ClȘTIGAT ULTIMA PROBĂ
întîlnirea prietenească de tir 

dintre selecționata României și 
o selecționată a R. P. Chineze, 
găzduită de poligonul bucu- 
reștean Dinamo, a luat sfîrșit 
ieri, odată cu desfășurarea ul
timei probe din program, aceea 
de pistol calibru mare. A cîș
tigat Dan Iuga, recordman al 
țării (591 p), cu un rezultat 
bun : 588 p. El a dominat între
cerea atît la precizie, cît și la 
viteză, „duelul" cu următorul 
clasat. Ten Tse-Min, revenin- 
du-i la o diferență de 5 puncte. 
Trăgătorul chinez a demonstrat 
la rindul său frumoase calități 
și o pregătire completă, rezul
tatul înregistrat (583 p) anun- 
țînd certe posibilități. Pe locul 
3 s-a clasat Alexandru Gered 
cu 582 p.

întîlnirea prietenească de tir 
cu sportivii chinezi la astfel 
sfîrșit cu un succes global re
marcabil. Trăgătorii oaspeți au 
realizat cifre ridicate, mal ales

DINAMOVIADA DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

A REZISTAT:
MOBILGIRGI
ționantă festivitate de retragere 
din activitatea competițională. 
Așa, însă, Mobilgirgi a „zbur
dat". a refăcut cu ușurință han
dicapul și a cîștigat lejer cu 
80—63 (41—42).

Au înscris : Niculescu 17, 
Novac 15, Popa 10, Georgescu 
8, Uglai 8. Ivascenco 4, Chivu- 
lescu 4, Brabovcanu 2 pentru 
Dinamo, respectiv Yelverton 18, 
Morse 18, Meneghin 17, Bisson 
12, Zanatta 12, Ossola 3. Corect 
și autoritar arbitrajul prestat 
de M. Cziffra (Ungaria) și V. 
Lazarov (Bulgaria).

Dumitru STĂNCULESCU

In Cupa cupelor
STEAUA VA JUCA CU

IEVSKI-SPARTAK SOFIA
Susținînd la Sofia meciul 

retur cu formația Beșiktas Is
tanbul, echipa Levski-Spar- 
tak a învins cu 89—64 (44—31), 
în tur 111—101. și s-a calificat 
pentru optimile de finală ale 
Cupei cupelor la baschet. în 
cadrul cărora va juca cu 
Steaua la 16 noiembrie la Sofia 
și la 23 noiembrie la București.

la pistol standard senioare, 
pușcă liberă 60 fc seniori șl 
pușcă standard 3x20 f senioare, 
fapt care le-a adus victorii în 
aceste probe și au ridicat sen
sibil nivelul valoric al con
cursului. Este cu totul deosebit 
rezultatul obținut de Lin Po la 
poziția culcat — 599 p — cifră 
de excepție, rareori înregistrată 
în întîlniri internaționale. în
tregul concurs a constituit un 
util schimb de experiență in
tre trăgătorii celor două țări, o 
nouă contribuție la strîngerea 
legăturilor de prietenie ce 
există între sportivii români și 
cei chinezi.

Făcînd un scurt bilanț al în
trecerilor disputate în cele 4 
zile, menționăm că trăgătorii 
chinezi au dominat probele da 
pușcă, atît la senioare cît și la 
seniori, iar cei români s-au im
pus în întrecerile de pistoale 
(liber, precizie și calibru mare).

Radu TIMOFTE

garia) 3—0 (7, 13, 5), Amrokan 
(R.P.D. Coreeană) — Dynamo 
(R.D. Germană) 3—0 (5, 16, 7), 
Ruda Hvezda (Cehoslovacia) — 
Levski Spartak (Bulgaria) 3—1 
(6, 8, —13, 14), la masculin ; 
Dinamo (U.R.S.S.) — Levskl 
Spartak (Bulgaria) 3—1 (3. 7, 
—10, 9), Gwardia (Polonia) — 
Dynamo (R. D. Germană) 3—1 
(—11, 4, 8, 5), Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) — Amrokan 
(R.P.D. Coreeană) 3—0 (3, 7. 9), 
la feminin.

Așadar în semifinalele pro
gramate astăzi, cu începere de 
la ora 15, vor avea loc urmă
toarele partide : Gwardia (Po
lonia) — Dinamo (U.R.S.S.) șt 
Dinamo (România) — Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia), la fe
minin ; Dinamo (U.R.S.S.) —
Gwardia (Polonia) și Dinamo 
(România) — Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia), la masculin. Di
mineața, de la ora 8,30. se vor 
disputa meciurile pentru locu
rile 5—6 și 7—8. atît la mascu
lin, cit și la feminin.

Marian GHIOLDUȘ 
Nicolae CHINDEA

V. CIOCÂLTEA. LOCUL 5 LA BAR
BELGRAD 27 (Agerpres). — 

înaintea ultimei runde, in 
turneul de șah de la Bar (Iugo
slavia) pe primul loc al clasa
mentului se află Ivanovici cu 
9 p, urmat de Smejkăl — 8 p. 
Victor Ciocâltea, care a cîști
gat partida întreruptă în pe
nultima rundă cu Adorjan, o- 
cupă locul cinci, cu 6*/j  puncte.'
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