
PENTRU A PARTICIPA LA TESIIVITAIILE 
PRILEJUITE DE CEA DE A 60-a 

ANIVERSARE A MARII REVOLUȚII 
SOCIALISTE DIN OCTOMDRIE 

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

A PLECAT LA MOSCOVA
Delegația de partid și de stat 

a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care, la in
vitația C.C. al P.C.UJ5., a Pre
zidiului Sovietului Suprem și 

. Consiliului de Miniștri ale 
J U.R.S.S., va participa la festivi
tățile prilejuite de cea de-a 
60-a aniversare a Marii Revolu
ții Socialiste din Octombrie, a 
plecat, marți dimineața. 1* 
Moscova.

Din delegație fac parte to
varășii Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim- 
ministru al guvernului, Ștefan 
Andrei, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Gheor- 
ghe Badrus, membru supleant 
ai C.C. al P.C.R., ambasadorul 
României Ia Moscova.

Ceremonia plecării a 
pe aeroportul Otopeni.

Secretarul general al 
lui a fost condus, la 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Una 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion Io- 
niță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Dumitru Popescu. 
Gheoțghe Rădulescu, Iosif Uglar, 
Bie Vcrdeț, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Miu Dobrescu, Mihai Ge
re. Nicolae Giosan, Vasile Pa- 
tilineț. Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Ion Stănescu, pre
cum și de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și orga
nizații de masă și obștești.

A fost dc față B. I. Minakov,

avut loc

partldu- 
piecare.

însărcinatul cu afaceri ad-Inte- 
rim al Uniunii Sovietice la 
București.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, 
muncii 
aclamat 
general _ „_________

La ora 9,55. aeronava oficială 
a decolat, indreptlndu-se spre 
capitala Uniunii Sovietice.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
membrii delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
România, care vor participa la 
festivitățile prilejuite de cea 
de-a 60-a aniversare a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie, au sosit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo, dele
gația a fost tntlmpinată de 
A. A. Gromtko. membru al Bi
roului Politie al C.C. al P.C.UJS„ 
ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S„ V. I. Dolghih, secretar 
al C.C. al P.C.UJ5, V. E. Dîmșiț, 
membru al C.C. al P.C.UJS.. 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.SJ5. - - - 
denko, membru 
P.C.UJ8., 
in România, F. L 
de secție, și G. 
adjunct de șef de 
al P.C.U.S.

numeroși oameni al 
bucareștenl, care l-au 
ca căldură pe secretarul 
al partidului.

., V. I. Droz- 
ai C.C. al 

ambasadorul U.RJSJ3.
Mocialln, șef 
A. Kiseliov, 

secție la C.C.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și 
membrii delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste 
România au depus, la 1 noiem
brie, o coroană de flori la 
Mausoleul Iul V. I. Lenin.

A fost depusă, de asemenea, 
o coroană de flori la Mormîntul 
soldatului necunoscut de lingă 
zidul Kremlinului.
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Duminică va avea loc in intreaga far^

DESCHIDEREA OFICIALA A EDIȚIEI DE IARNA 
A COMPETIȚIEI SPORTIVE NAȚIONALE „DACIADA1*

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a in
format Ieri presa centrală asu
pra principalelor preocupări și 
măsuri ale organelor sale și ale 
organizațiilor de stat și obștești 
cu atribuții în domeniul sportiv 
pentru buna desfășurare a vi
itoarei etape a competiției spor
tive naționale „Daciada”.

Duminică, 8 noiembrie a.c-, 
vor Începe in întreaga țară în
trecerile ediției de iarnă a „Da
ciadei*. Acest eveniment spor
tiv deosebit va fi inaugurat de

ample întreceri și demonstrații 
sportive in Capitală și în toate 
localitățile din țară.

Ediția de iarnă a „Daciadei* 
va cuprinde competiții sportive 
de masă șl de performanță la 
sanie, schi, șah, tenis de masă.

Această nouă etapă a „Da
ciadei* a fost pregătită prin in
struirea Întregului activ al miș
cării sportive de către C.N.E.F.S. 
și celelalte organizații centrale 
cu atribuții In sport și asigu
rarea condițiilor materiale ne
cesare.

Regulamentul competiției spor-

tive naționale „Daciada”, apro
bat in ședința Comitetului Po
litie Executiv al C.C. al P.CA, 
a fost tipărit in 50 000 de exem
plare șl difuzat in întreaga țară. 
Afișul în 
In 100 000 
asemenea 
șaloanele 
insignele 
curs de confecționare.

Calendarul ediției de iarnă * 
„Daciadei”, al întrecerilor do 
masă și de performanță, ur
mează să fie publicat in ziarul 
„Sportul”.

culori al „Daciadei*", 
de exemplare, a fost da 
distribuit la toate a- 
mișcăril sportive, tar 
și diplomele lint la

Azi, Io medul retur cu Dinamo Moscova, din Cupa cupelor Ia lotDal

UNIVERSITATEA CRAIOVA - HOTARITA 
SĂ OBȚINĂ CALIFICAREA ÎN TURUL URMĂTOR a

• BĂLĂCI VA JUCA APROA
PE SIGUR • ANTRENORUL A. 
SEVIDOV:''„UNIVERSITATEA A 
ARĂTAT LA MOSCOVA CA ESTE 
O ECHIPA REDUTABILA. CU O 
ASEMENEA FORMAȚIE IN FAȚA 
E FOARTE GREU SA DAI UN 
PRONOSTIC".

CRAIOVA, 1 (prin telefon). 
Ieri (n.r. marți), la ora 8, înain
te de micul dejun, jucătorii so
vietici făceau o plimbare de o

ADEZIUNE ENTUZIASTA A TUTUROR SPORTIVILOR!

LEGIFERĂRI CU VIBRANTE PUTERNIC ECOU
Șl PROFUNDE SEMNIFICA 77/ IN INIMI

oră prin frumosul parc al Cra- 
iovel. Exact In același timp, 
fotbaliștii de la Universitatea se 
aflau la gimnastica de inviora-

seblt de caldă. Dorința d« vic
torie a jucătorilor noștri esta 
evidentă. Toți așteaptă cu În
credere „ora meciului*.
Ia ora vizitei noastre, am

In telegrame adresate C.C al P.C.R., tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general ol partidului, președintele Repu
blicii Socialiste România, numeroase colective de oameni ai mun
cii iși exprimă satisfacția și deplina aprobare față de hotăririle 

a 
de

Plenarei C.C. al P.C.R. și legile adoptate de recenta sesiune 
Marii Adunări Naționale, privind Imnul de Stat și normele 
adresare intre cetățenii patriei

Alături de toți ceilalți oameni ai muncii, tineretul sportiv 
țării, intreaga noastră mișcare sportivă iși exprimă totala adeziune 
la aceste hotăriri legiferate, care reflectă mai fidel aspirațiile 
seculare ale poporului, dragostea sa nestinsă pentru libertate 
socială și independență națională, mutațiile revoluționare petre
cute in anii socialismului, relațiile noi bazate pe egalitate, co
laborare și stimă reciprocă intre toți membrii societății.

al

SI CONȘTIINȚE
La clubul Dinamo, puter

nică unitate a spartului ro
mânesc, tinerii uteclștl ai 
secției de fotbal s-au întru
nit, ieri, tn ședința de dare 
de seamă și alegeri. Au luat 
cuvlntul mulți dintre com
ponența echipei campioane. 
Printre ei, și Alexandru Săt- 
măreanu, oare a propus — 
Intr-o atmosferă de unanimi 
și entuziastă aprobare — ca 
lucrările conferinței organi
zației U.T.C. pe club, pro-

Secvență din prima manșă, de la Moscova, a partidei Universi
tatea Craiova — Dinamo Moscova : atac al fotbaliștilor 

la poarta lui Boldici
sovietici

IMNUL CULORILOR NOASTRE DRAGI

Inutil să vă spunem că ora
șul Băniei este deja puternic 
conectat la evenimentul fotba
listic de miine (n.r. azi). La 
Craiova vremea este răcoroasă, 
este ceață, in schimb atmos
fera in jurul meciului este deo-

va juca 
mai face

o veste bună : Bălăci 
aproape sigur ! I se va 
un control medical în dimineața

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2—3)

Pentru noi, jucătorii de fot
bal, idealul în sport este acela 
de a îmbrăca tricoul echipei na
ționale, de a reprezenta țara în 
confruntările internaționale. Iar 
atunci, la fiecare Început de par
tidă, clnd pe stadion răsună 
Imnul patriei dragi, inima par- 
că-țl bate șl mai tare, un fior ți 
ae strecoară prin tot corpul. 
Acum, sentimentele stat șl mai 
puternice. Noul Imn, cu cele trei 
culori dragi pe care le etntă, 
tace o simbioză fericită cu cu-

tarile echipamentului echipei re
prezentative, cu stema țării, pe 
care o purtăm pe piept. Noul
Imn ne educă șl mal mult în 
spiritul dragostei de țară șl

‘ care
dem- 

de ctte ori voi fi
joc ta echipa națio-

popor. Țara șl poporul pe 
vreau să le reprezint cu 
nltate, ori 
chemat să 
nală.

component
ILIE BĂLĂCI 

al echipei reprezen
tative de fotbal

TOMnASt ". .lODMSi" CUVINTE CALDE, UMANE
Trăim în aceste zile marea sa

tisfacție de a avea o normă ge
nerală de adresare, care expri
mă cald, adevărat șl uman ra
porturile de reală egalitate, co
laborare șl stimă ’ "
tre toți membrii 
tre. Iată de ce, 
activiștii mișcării 
România, de toți 
din țara noastră, îmi exprim de
plina adeziune față de legifera
rea formei de adresare „tova
rășe* și „tovarășă*. Stat ter-

reciprocă ta- 
societățil noas- 
alăturl de toți 
sportive dta 
tinerii sportivi

menl de respect șl încredere, de a- 
prppiere șl înțelegere, termeni 
care oglindesc însăși esența orfn- 
dulrll noastre socialiste. Vom 
face totul ca, în săli și pe sta
dioane, cuvtatul revoluționar 
„tovarășe* să devină o perma
nență.

VALENTIN CONSTANDACHE 
șeful secției sport de perfor

manță și pregătire olimpică 
din cadrul C.N.E.F.S.

gramată mline dimineață, să 
înceapă prin intonarea noului 
tlmn al României socialiste.

„Noi, tinerii — ne-a spus 
maestm sportului Cristina 
Șoptereanu, secretara comi
tetului u.T.C. pe club — am 
primit cu deosebită satisfac
ție legiferarea ca Imn de 
Stat a unei melodii de un 
vibrant patriotism, al cărei 
text adaptat cuprinde în înăl
țătoare cuvinte întreaga Isto
rie a poporului. Șl acesta nu 
este numai sentimentul meu, 
ci șl al colegilor mei Carmen 
Bunadu, Anca Mlclăuș, Li
păi Varablev, Vasile Dîba și 
al tuturor celorlalți sportivi 
care se pregătesc la clubul 
nostru*. Antrenorul emerit 
Radu Huțan, cel care a ne
tezit calea spre înalta per
formanță multor campioni ai 
caiacului și cancel, a ținut 
să ne spună : „M-am născut 
pe meleagurile lui Ciprian 
Porumbescu, iar cîntecele sale 
m-au însoțit încă din copi
lărie. Acum, clnd cunoscutele 
șl Iubitele cuvinte „Trei cu
lori cunosc pe lume...* s-au 
Înălțat mal sus, simțim în 
noi vibrînd mîndrla de a fi 
români și slntem hotărîțl ca 
Imnul să răsune cît mai des 
cu prilejul competițiilor la 
care vor lua parte sportivii

(Continuare în pag. 2—3)

„Trofeul Carpați“ la handbal feminin
A

Prima garnitură a tării noastre a debutat cu o victorie
BACAU, 1 (prin telefon). Marți 

după-amiază, ta Sala sporturilor 
din localitate, a început cea de 
a 16-a ediție a „Trofeului Car- 
pațl* la handbal feminin, la care 
iau parte reprezentativele Bulga
riei, Iugoslaviei, Norvegiei, Uni
unii Sovietice, precum și selecțio
natele A șl de tineret ale Româ
niei. In cadrul festivității de des
chidere, prof. Mihai Grigoraș, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Bacău, a urat succes participan
telor la această tradițională com
petiție a handbalului feminin in
ternațional.

ROMANIA A 
ret) 21—12. In 
primei runde _ _
două reprezentante ale handbalu
lui feminin din țara noastră. De 
la început, o precizare : formația 
de tineret este de fapt echipa de 
junioare, care la recent încheiata

— ROMANIA (ttae- 
meciul de debut al 
s-au tntîlnit cele

ediție a C.M. a ocupat locul m. 
Deși șl-a redus deliberat tacă din 
start șansele (antrenorii Fr. Spier 
șl Gr. Nlță n-au Introdus în Joo 
4 dintre titulare — Janesch, TS- 
rok, Râd ucu și Weber), totuși 
echipa de junioare a reușit să 
țină In șah ptnă ta min. 17. clnd 
conducea cu 8—7, prima repre
zentativă a țării. Și aceasta nu 
pentru că rezervele formației de 
junioare ar fl strălucit In acest 
meci, el pentru că se-'----- '*
ne-au apărut crispate 
uneori chiar debusolate. 
gură armă a funcționat 
selecționata de senioare : 
atacul, care, dealtfel, l-a 
gurat detașarea. Firește, s-ar pu
tea să fl fost vorba de tracul de-

senioarele 
în joc, 
O sln- 
bine la 
contra
și asi-

Hrîstache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)



ADEZIUNE ENTUZIASTA

A TUTUROR SPORTIVILOR!

VIBRĂM CU TOȚII— ROMÂNI, MAGHIARI, GERMANI
Șl DE ALTE

Noul Imn de Stat al Republicii 
noastre dragi a umplut de mîn- 
drie patriotică inimile tuturor ce
tățenilor patriei, de la tinerele 
vlăstare pînă la cei mal In virstă 
locuitori — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — care 
tși construiesc o viață liberă și 
fericită. Textul adaptat șl muzica 
marelui compozitor patriot Ci- 
prian Porumbescu corespund nă
zuințelor si aspirațiilor poporului

NAȚIONALITATE
român, sînt pur șl simplu emo
ționante.

Trăim momente de înaltă sem- 
noul Imn al 

In mod vi
ne tnsufie- 
acestul pâ-

nlficație, pe care 
României le exprimă 
brant. Adoptarea iul 
tește pe noi tofi. fiii 
mint.

FERENCZ
președintele C.J.E.F.S. Harghita

IOAN

ÎN SPIRITUL DEMNITAJII UMANE
Tineretul sportiv, Întregul per- 

aonal muncitor al întreprinderii 
de pompe .Aversa" au primit cu 
entuziasm, cu deplină satisfacție, 
noul act. legislativ privind nor
mele de adresare In relațiile din
tre cetățenii patriei noastre, ela
borat din Inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, șl adoptat in 
recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale. Tovarășă de muncă, 
tovarăș de eforturi comune pen
tru Îndeplinirea mărețelor sarcini 
Încredințate de partid sînt forme 
de adresare Înnobilate de spiritul

de egalitate, de sentimentul ridi
cării demnității umane pe o treap
tă nouă, superioară. Tineri șl 
vlrstnid, muncitori, tehnicieni șl 
Ingineri slntem tovarăși, tn orice 
împrejurare. In acest spirit ne 
vom Intensifica munca educativă 
tn rindurile tineretului sportiv din 
marea noastră Întreprindere, con- 
siderind aceasta drept o sarcină 
de cinste și de răspundere.

TUDORAN BARAN
președintele asodației sportive 

„Sirena" București

PUTERNIC ECOU IN INIMI Șl CONȘTIINȚE
(Urmare din pag. I)

noștri*. Opinii asemănătoare 
am consemnat și din partea 
maeștrilor emeriți ai sportu
lui Gabriel Udișteanu 
lei), Eduard Pană ( 
căpitani ai echipelor 
nale, — — •
norul 
de volei, 
bronz la 
ropene.

„De o 
ță — ne 
secretar adjunct al Comitetu
lui de partid pe club — a 
fost și adoptarea Legii pri
vind normele de adresare, a- 
ceasta statuînd o stare de 
fapt, în deplină concordanță 
eu actuala etapă în care se 
află societatea noastră. Dis
cutând cu cîțiva comuniști, 
printre care fotbalistul Cor
nel Dinu, antrenorul Aurel 
Vernescu, funcționara Maria 
Angheluță, toți și-au expri
mat convingerea că această

(ik>- 
(hochel), 

națio- 
George Eremla, antre- 
echipei reprezentative 

recent medaliată cu 
campionatele eu-

deosebită lmportan- 
spune Ion Petrescu,

Lege exprimă firescul unor 
relații ce există între oameni 
ce muncesc pentru aceeași 
cauză, care sînt Împreună, 
neclintit, șl la bine șl la 
greu". lÂngă noi, maestra 
emerită a sportului, Doina 
Ivănescu, antrenoarea echi
pei feminine de volei, deți- 

titlului național, a 
adauge : „Este fl- 
schlmbărlle lnterve- 
structura societății 

să se reflecte șl In

nătoarea 
ținut să 
resc ca 
nlte In 
noastre 
modul cum vorbim. De 'fapt, 
pentru noi, cuvlntul tovarăș, 
a Însemnat, dlntotdeauna, co
legul, prietenul gata să te a- 
jute, omul de lingă tine".

Ctnd am plecat, dintr-un 
coif al parcului sportiv Di
namo se auzeau glasuri tine
re etntind cu însuflețire 
Imnul. Ne-am apropiat. Erau 
mai mulți copii, veniți să 
urce, aici, la clubul bucu- 
reștean, treptele tnaliei per
formanțe. Erau la prima lor 
lecție educativă...

PA\\\\\X\\\\\\\VJ

O problema esențiala a scrimei romanești

EFICIENTE

IA 2

Ș —- -

B, 
de

Paul SLAVESCU 
Tiberiu STAMA

orizont I Șl nu ne referim doar 
sportivi de excepție, d la ansam- 

pcrspectlvă, desfășurată In secțiile 
pentru asigurarea fluxului firesc 
baza depistării șl formării tinc-

CENTRE CU TRADIȚIE IN SPADA Șl SABIE-MAI MULTE
DOAR UNUL SINGUR: STEAUA

Ultimele probe ale Diviziilor naționale A șl 
cu care s-a încheiat ediția 1977, au fost cele 
spadă șl sabie, arme care au adus scrimei româ
nești cele mal mari satisfacții ale acestui an, prin 
doblndlrea titlurilor de campioni mondiali univer
sitari, poziții de frunte care obligă in perspectiva 
C.M. din anii viitori (să nu uităm că in 1979 țara 
noastră va găzdui „mondialele" de tineret) șl a 
J.O. din 1Ș80. Să vedem deci, ce puncte de refe
rință ne-au oferit in acest sens utimele „acte" ale 
campionatului 1977.

Cu excepția deținătoarelor titlurilor de campi
oană — aceleași de peste două decenii, echipele 
clubului Steaua — In ierarhia Diviziilor națio
nale A de spadă șl sabie au Intervenit schimbări. 
Simptomatice, credem noi. lată de ce. In prim- 
planul întrecerii au apărut tn ultimii ani centra 
care s-au transformat In veritabile pepiniere ale 
performanței. In aceste secții activitatea nu se 
limitează la încercări pentru menținerea In primul 
eșalon, fiind promovate pasiunea, modestia șl 
efortul permanent de a crea condiții buna de pre
gătire și instruire pentru tinerele talente locale, 
rezultatele răsplătind aceste investiții. Centrul de 
spadă craiovean, de la Electroputere, a devenit ta 
ultimii ani o prezență sinonimă cu tinerețea șl 
talentul. Antrenorul Paul- Ghinju aduce pe planșe 
promoții succesive de spadasini muncitori șl disci
plinați, recrutați tn special din școli. In acest an 

foarte 
Viorel 
echipa 
diurn, 
echipa 
din cei patru titulari . . .
formați tot in Cetatea Băniei... Un corespondent 
bucureștean al pepinierei craiovene îl constituie 
clubul Progresul, pentru spadă șl sabie, aceasta 
din urmă promovată acum în primul eșalon. Clu
bul din str. dr. Staicovici beneficiază de condiții 
de lucru excelente șl de doi tehnicieni reputați 
șl devotați creșterii tinerilor scrimeri, Victor Teo- 
dorescu (spadă) și Hariton Bădescu (sabie). Faptul 
că în loturile României pentru apropiata Balca
niadă de la Ankara. în care elementul tînăr este 
preponderent, se află doi sabreri de la Progresul 
(Fl. păunescu și FI. Stănescu) și un spadasin de 
la Electroputere (I. Băxbosu) este grăitor. Ceva 
mai mult, antrenorii loturilor pentru Balcaniadă 
sînt, firesc, V. Teodorescu și H. Bădescu. în 
aceeași sferă de preocupare se înscrie și centrul

făcut debutul In prima divizie încă doi 
tineri scremeri, Florian Boboc (15 ani) șl
Peșa (16 ani), chiar tn aceste condiții 
craioveană plerzînd la potou locul pe po- 

Ș1 să reținem că deținătoarea locului I, 
Farul, are In componența sa actuală trei 

' (Podeanu, Rotaru, Dima)

de La Tractorul Brașov, îndeosebi la sabie, unde 
animatorului Mihai Ticușan i s-a alăturat recent 
unul din cei mai buni antrenori, Ladislau Rohoni.

Un caz aparte îl constituie echipa de sabie a 
clubului Dinamo, situată pc locul șecund in Divi
zia A. Echipă tînără, cu posibilități de progres, 
avînd chiar doi trăgători in lotul reprezentativ : 
I. Pantelimoncscu și M. Frunză. Cu toate acestea, 
cvartetul dinamovlst continuă să se mulțumească 
cu puțin, doar cu postura de out-sider sau, mai 
bin« zis, de „umbră* a campionilor. Diferența de 
B puncte care îi desparte în clasament de Steaua 
vorbește de la sine. So impune o mai mare grijă 
din partea clubului dinam o vist pentru evoluția 
echipei de sabie, cunoscut fiind faptul că antre
norul coordonator. Vasil e Chelaxu, este totodată 
antrenorul principal al lotului feminin reprezen
tativ de floretă.

Despre echipele campioane, puține noutăți. De 
peste două decenii, spadasinii și sabrerii militari 
doblndesc titlurile de campioni, constituind, în 
același timp, nucleele echipelor naționale, aflate 
adeseori pe podiumul marilor concursuri interna
ționale. Pc plan intern însă adversarii nu le 
creează de obicei dificultăți, fiind în postura aler
gătorului de unul singur. Această situație se dato- 
rește faptului — evident un handicap și pentru 
campioni — că prea puține sînt secțiile noastre de 
scrimă care concură la ridicarea unor trăgători 
d< valoare. Iată, de pildă, cîteva exemple. în anii 
trecuți, principalele contracandidate la titlu ale 
clubului Steaua erau, la spadă, C.S.U. Tg. Mureș 
și, la sabie. Politehnica lași. La această oră, prima 
echipă eate retrogradată in Divizia B, în timp ce 
formația ieșeană a coborît în partea a doua a 
clasamentului. Liderii celor două echipe, spada
sinul Anton Pongracz și sabrerul Dan Irimiciuc, 
se gîndesc la retragere, dar nici un înlocuitor nu 
se întrevede la 
la apariția unor 
blul muncii de 
de performanță, 
al valorilor, pe .
relor talente, atît în rîndul sportivilor, c£t șl In 
cel al tehnicienilor (recrutați îndeosebi dintre 
foștii trăgători). Prn această prismă, cele două 
exemple de centre cu tradiție intrate în eclipsă 
ni se par a sublinia un aspect esențial deficitar 
în scrima noastră.
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„CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL, ÎNAINTEA ACTULUI FINAL

Șl 0 CREȘTERE CALITATIVĂ?

a mișcării 
Dezvoltarea

Despre problemele actuale ale 
tenisului de masă românesc am 
discutat recent cu tovarășul 
Marin Stanciu, președintele 
F.R.T.M.

I : Cum apreciați actualul 
ctadiu de dezvoltare a tenisu
lui nostru de masă 7

R : Tenisul de masă din țara 
noastră s-a dezvoltat simțitor 
ta ultimii ani, în contextul dez
voltării generale 
noastre sportive,
cantitativă relativ rapidă nu a 
fost însoțită și de una calitati
vă. Argumente 7 Regresul înre
gistrat în evoluția la campiona
tele europene și mondiale, re
flectare a nivelului necorespun
zător la care se desfășoară 
campionatele interne.

I : Care sînt, după opinia dv, 
cauzele 7

R : Pe scurt : selecția — in
struirea — educația in secții, 
controlul și îndrumarea din 
partea noastră, a biroului fede
rației.

I :
R : 

eepții, 
manent, cele mai talentate 
mente, ocupîndu-se doar 
număr. După ani și ani, ridică 
din umeri și spun că o iau de la 
început, cu „copii talentați". 
Bine, dar în loturile de seniori 
pe cine punem să joace 7 în ul
timul timp au crescut 
nile profesionale și școlare 
sportivilor. Asta impune 
timpul de antrenament să 
drămuit la maximum, să

Vreți să explicați 7 
Antrenorii, cu unele 
nu caută sistematic,

ex- 
per- 
ele- 
de...

sarci- 
ale 
ca 
fie 

, se 
muncească efectiv. în acest spi
rit trebuie educați și elevii 
și educatorii. în ce privește 
educația sportivilor, de la înce
pători și pînă la loturi, va tre
bui să-i facem mal dîrzi, mai 
buni luptători, să dea totul 
pentru victorie. Prea sînt multe 
înfrîngerile decisive cu 4—5 
(unii antrenori se și laudă cu 
ele !). Să și învingem cu 5—4, 
să ciștigăm titluri și medalii ! 
M-aș referi și la talentele 
pierdute tocmai cînd să se afir
me plenar, din cauza stilului 
defectuos de muncă al unor an

trenori sau posibilităților limi
tate ale altora. Egoismul, inte
resele locale înguste dăunează 
intereselor generale și va tre
bui — acum, cînd valorile sînt 
puține — să găsim soluții care 
să stimuleze promovarea valori
lor certe în sălile celor mai 
renumiți antrenori. Bineînțeles, 
fără să-i scutim pe aceștia de 
sarcina de a crește ei înșiși ju
cători din localitățile respective. 
Este locul să arăt că există 
secții care nu strălucesc prin 
totalul efectivului, dar au mare
le merit de a fi dat sportivi de 
perspectivă unor cluburi sau lo
turilor (Metalurgistul Cugir, 
Gloria Buzău, C.S.S. Lupeni, 
Spartac Buc. ș.a.). Vom lega 
mai strîns viața biroului și ac
tivului federației de secțiile din 
cluburi și asociații, ca să ve
dem cum se muncește, să aju
tăm mai concret, să ascultăm 
mai des pe antrenori, cu care 
ne-am întîlnit rar în ultima vre
me, deși de ei depinde in prin
cipal totul. In sfîrșit, trebuie s-o 
spun, de cîțiva ani nu s-au 
mai asigurat materiale de ca
litate (palete, softuri, mingi, 
filee), ceea ce a impietat se
rios pregătirea și evoluția lotu
rilor — nu mai vorbim a sec
țiilor — și a generat pe alocuri 
un comerț ilicit cu astfel de 
materiale de stringentă necesi
tate.

„BALUL MUNȚILOR"

Programînd primele confruntări la începutul lunii 
septembrie, „Cupa de toamnă* la handbal se află 
acum înaintea ultimului său act, adică înaintea 
partidelor finale. Aceste jocuri, care vor desemna 
cele două formații câștigătoare ale Întrecerii (una 
masculină și una feminină) vor avea loc duminică 
8 noiembrie la Tg. Jiu. Cu acest prilej, In reșe
dința județului Gorj se va inaugura o sală de 
sport, a orașului.

Misiunea de a reprezenta handbalul la această 
manifestare a sportului gorjan o au echipele Con
fecția și Progresul (feminin) din București, pre
cum și Dinamo București și Politehnica Timișoara 
(masculin), aflate pe primele locuri ale clasamen
telor seriilor preliminare ale „Cupei de toamnă*. 
In întrecerea feminină, nu încape îndoială că atît 
Confecția București (antrenor Simion Pompiliu) cît 
și Progresul București (antrenor Silviu Bădău) s-au 
arătat — așa cum a subliniat în repetate rînduri 
ziarul nostru — cele mai constante formații, în- 
tr-un real progres, mai ales în ceea ce privește 
disciplina tactică (Confecția București) sau siguran
ța în apărare (Progresul București). Firește, nu 
poate fi neglijat nici faptul că ambele formații 
au beneficiat, de-a lungul disputei, de loturile 
complete, ceea ce le-a conferit omogenitate valo
rică. La masculin, Dinamo București (antrenor 
Oprea Vlase) s-a calificat în finală fără prea mari 
emoții, singurele echipe care ar fi putut să emită 
pretenții la șefia primei serii fiind Știința Bacău 
sau, eventual, Steaua, în cazul cînd ar fi dispus 
de un lot suficient de jucători. Avînd. deci, de

depășit doar opoziția echipei din Bacău, care în 
prima parte a întrecerii a beneficiat și de aportul 
lui Deacu, ulterior convocat la lotul reprezentativ, 
dinamovlștil, cu un nucleu valoric remarcabil

* Cosma, Paîzan, Andrcescu, Matei și tmeori 
s-au detașat fără mari probleme. în cealaltă 
lupta a fost mai strînsă, Politehnica Timi- 
(antrenor Constantin Jude) s-a impus pe... 

de sosire, învingînd In ultima etapă în de-

(stef, 
Tuse) 
serie, 
șoara 
linia _ _
plasare (!) pe binamo” Brașov (19—17). Timișorenii 
datorează acest parțial succes în „Cupa de toam
nă* fn primul rînd omogenității valorice a lotului 
(o singură absență : FSlker) și constanței eu care 
au evoluat într-o companie valoroasă. Vom nota 
printre echipele care ar fi putut să fie prezente 
la Tg. Jiu în finală, alături de Dinamo București, 
pe Dinamo Brașov, H. C. Minaur Baia Mare, Glo
ria Arad sau Universitatea CIuj-Napoca. Adică, 
toată seria a n-a, ceea ce vorbește de la sine 
despre echilibrul de forțe din această grupă a 
rundei preliminare și — fără îndoială — amplifică 
performanța realizată de handbaliștii timișoreni.

în încheiere, să notăm faptul că această ediție 
a „Cupei de toamnă* a fost..............................  '
forul de specialitate pentru 
multe cazuri cu succes !) pe 
noștri „cavaleri ai fluierului*, 
buni să fie prezenți. desigur, 
al cărei program (duminică 
următorul: ora 17 : Confecția 
nin) ; ora 18,15 : Dinamo București — Politehnica
Timișoara (masculin).

din plin folosită de 
a roda (In foarte 
cîțiva dintre tinerii 
urmînd ea cel mal 

la Tg. Jiu la finala 
C noiembrie) este 

— Progresul (feml-

£3

Campionatul Diviziei A la tenis de masă

Cea de a doua etapă a re
turului campionatului Diviziei 
A la tenis de masă a consem
nat o surpriză dintre cele mai 
supărătoare, fără precedent, am 
spune : comisia locală din Hu
nedoara a schimbat sala și ora 
disputării partidei dintre echipa 
masculină locală Constructorul 
și Tractorul Brașov, fără a 
cere aprobarea federației, așa 
cum prevede regulamentul. Și 
astfel hunedorenii au pierdut cu 
0—17, un rezultat care le poate 
aduce retrogradarea. Pe cine să 
criticăm pentru o asemenea 
gravă neglijență 7 Comisia lo
cală pe ramură de sport sau 
pe cei direct interesați, care 
știau cum trebuie procedat 7

In celelalte partide s-au În
registrat următoarele rezultate : 
Gloria Buzău — Locomotiva 
Buc. 11—6 (Romanescu și Ba
dea cite 4 v, dublul Romanescu,

Simbâtă 5 noiembrie 1977, întreprinderea de turism, ho
teluri și restaurante București vă invită la :

INVITAȚIE

organizat in stațiunile Poiana Brașov și Predeal
• Program artistic • Dans • Tombolă • Surprize • Con

cursuri cu premii
PETRECERE FRUMOASĂ I

Biletele pot fi procurate de la filialele de turism I.T.H.R. : 
Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 4 
și 68, CaL Griviței nr. 140, CaL Dorobanți nr. 1-7.

Badfea v, iar Dinu și Stoianov 
cite 1 v) ; Universitatea Cra
iova — Politehnica Buc. 14—3 
(Gheorghe și Firănescu cite 4v, 
dublul Gheorghe, Firănescu v, 
Borca 3 v și Bobocică 2 v) ; 
Progresul Buc. — C.S.M. CIuj- 
Napoca 6—11 (L Bohm 4 v, 
Doboși 3 v, Crișan și Z. Bohm 
cite 2 
C.S.Ș.
(Feher 
Kiraly 
Comerțul Tg. Mureș 7—10 (Paal 
4 v, Sîngeorzan 3 ▼, Valid 2 v, 
Adler 1 v).

în competiția feminină, C.S.Ș. 
Craiova — C. 8. Arad n 1—8 
(Leszay și Mihuț dte 3 ▼, Fe- 
renezi 2 v, singura victorie a 
craiovencelor fiind obținută de 
Păun la Ferenczi) ; C.S.Ș. Cra
iova — C. S. Arad I 4—5 (Sava 
și Gyăngyosi dte 2 v, Căru- 
ceru 1 v) ; Progresul Buc. — 
C.S.M. CIuj-Napoca 6—3 (Ale
xandru și Filimon cite 3 v) ; 
C.S.Ș. Slatina — Metalurgistul 
Cugir 4—5 (Kadar 3 v. Dornic 
și Ghibu cite 1 v) — victorie 
care merită subliniată ; C.S.Ș. 1 
Buc. — Spartac Buc. 2—7 (Za- 
haria 3 v, Stroie și Condicaru 
cite 2 v) și se pare că ele
vele bucureștence merg către 
o irecuperabilă retrogradare, ele 
fiind învinse și în medul res
tantă al etapei precedente, de 
Metalurgistul Cugir, cu 6—3.

Viitoarea etapă se va disputa 
la 5—6 noiembrie, cu excepția 
meciului Progresul București — 
CI. Sp. Șc. Craiova (feminin), 
care a fost amînat. (m. e.)

v) ; „U“ CIuj-Napoca — 
Odorhelul Secuiesc 8—11 
Nagy și Beres cite 3 v, 
2 v) ; C.S.Ș. Craiova —
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9 CUSĂTURI C
Recent ne-a vizitat la re

dacție unul din tinerii și în 
același timp foarte bunii ju
cători de hochei din țara 
noastră : Alexandru Hălăucă 
(Steaua). Deși abia a trecut 
de 20 de ani, el este com
ponent al lotului reprezen
tativ, în care a reintrat tn 
această toamnă după o ab
sență de un an, datorată 
unei hepatite. în ciuda aces
tui handicap, tinărul și ta
lentatul Alexandru Hălăucă 
a refăcut spectaculos tere
nul pierdut și a apărut, din 
această toamnă, din nou, pe 
lista antrenorului federal Ște
fan Ionescu. Numai că...

_.Vizitîndu-ne la redacție, 
Alexandru Hălăucă avea 
fruntea impresionant barată 
de dunga roșiatică a unei 
răni, punctată de nu mai 
puțin de 9 cusături 1 O ra
nă gravă, la cap, pe care 
i-a făcut-o portarul dinamo- 
vist Gh. Huțan în timpul 
meciului Steaua — Dinamo 
din primul tur al campiona
tului. O fană care-1 stopea
ză iarăși din ascensiunea sa, 
o rană care putea fi evita
tă, dacă™ ...Dacă portarul
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FINALELE CAMPIONATELOR
SI „CUPA ROMÂNIEI" LA (
A ' '

Finalele campionatelor națio
nale de gimnastică au fost re- 
programate. Spre a se da posi
bilitate celor mai bune gimnaste 
și gimnaști din țară să se pre
gătească bine, îndeosebi cu

programul ii 
fost reprogr; 
8—11 decerni 
fășura ta i 
Deva, concor 
pentru „Cup
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PISTE HOTARE?
turnat 
valoros, 
eseu. Știm, de ase
menea, că antreno
rul său de la Fa
nil, Adrian Teodo- 

nu opinează 
trecerea lui 
de la mus- 

eocoș, 
că

consi- 
tn limi- 

54 kg e- 
nu are 

plan lin- 
nefiind

centru 
Ibraim 
că la 
derind 
tele celor
levul său 
șanse pe 
terna tional, 
dotat cu forța ne
cesară „cocoșilor*.

Ni se pai e curios 
că, de mai multă 
vreme, Ibraim bo- 
xecză numai peste 
hotare șl aproape 
deloc tn țară. El 
nu a putut fi vă
zut nici măcar la 
Constanța, La el a- 
easă, tn cadrul 
turneului „Mănușa 
moralului*, iar la 

■~ța-a de zonă * 
campionatului nați-

onal a părăsit ra
pid Timișoara ln- 
vocînd motive per
sonale șl ratînd 
astfel din... proprie 
inițiativă 
tea de a fi 
participants 
neul final 
București.

In '■ schimb, 
sim prezent, 
acest răstimp, 
cîleva turnee peste 
hotare (la catego
ria cocoș !), trimis 
fie de federație 
fie de clubul 
Farul.

Este timpul 
forul de resort 

. clubul constănțean 
să dea răspunsuri 
precise privitoare 
la situația boxeru
lui Faredln Ibraim, 
a cărui -activitate 
provoacă cei puțin 
mirare in 
vreme.

poslbinta- 
printre 
la tur-

ii, wffi mm ă $i iMBAimmi ?

ETAPA A IO-a
ȘI EVOLUȚIILE SELECȚIONABILILOR

® WIndt, DOIoni, Crișon $1 Fl.Zamlir, cclc mai Dune comportări ® în general, prestări
corespunzătoare • Este nevoie fie conlirmarca capacității integrale de Joc 

așteaptă clariiicărl de Ia
Veștile din Craiova ne anunță 
însă o aproape sigură re
intrare a sa în partida de 
astăzi, din „Cupa cupelor", 
cu Dinamo Moscova. Bo- 
loni (8) a evoluat foarte bi
ne în fața jucătorilor timițo- 
reni. Foarte activ, el a acționat 
și în atac și în apărare cu un 
randament constant. Romiîă (8) 
— comportări diametral opuse , 
în cele două reprize : anihilat 
de către Zahiu în prima repri
ză, foarte bun, cu un aport 
decisiv in obținerea victoriei 
Politehnicii Iași, în a doua par
te a meciului. Dinu (7) a ma
nifestat o bună dispoziție de

® Sîmbătă se ctitpii (i li a

O N0UA ETAPA
IN „CUPA ROMÂNIEI'*

Populara competiție fotbalis
tică „Cupa României", care se 
desfășoară sub egida „Daciadei", 
programează joi, 3 noiembrie, o 
nouă etapă, la care participă 28 
de echipe din diviziile B și C 
și din campionatele județene. 
Interesant de amintit că din 
eșalonul secund au mai rămas 
în competiție doar 10 formații ! 
Dar iată programul etapei : 
Bradul Roznov — F.C.M. Ga
lați. Constructorul Iași — 
C.S.M. Suceava, Unirea Focșani 
— C.S.U. Galați, Marina Man
galia — F. C. Brăila, Avîntul 
Mîneciu — I.C.S.I.M. București, 
Poiana Cîmpina — Progresul 
București, Răsăritul Caracal — 
Unirea Alexandria, Dunărea 
Calafat — Chimia Rm. Vîlcea, 
Gloria Reșița — Strungul Arad, 
Recolta Diosig (jud. Bihor) — 
Minerul Baia Sprie, Victoria 
Zalău — Avîntul Reghin, Ind. 
sîrmei C. Turzii — C.F.R. Si- 
meria, Viitorul Gheorghieni — 
Steagul roșu Brașov, Aurul 
Certej (jud. Hunedoara) — Gaz 
metan Mediaș.

în etapa următoare a cupei, 
care se va disputa la sfîrșitul 
lunii, vor intra în competiție 
ți echipele de Divizia A

Desigur, pentru definitivarea 
lotului reprezentativ în vederea 
întîlnirii cu echipa Iugoslaviei, 
de la 13 noiembrie, cele două 
etape de campionat de 
reunirea selecționaților 
zintă puncte de reper 
tante pentru antrenori, 
tidele de duminică au fost vi
zionate de observatori care vor 
urmări și sîmbătă pe jucătorii 
susceptibili de selecționare.

Să vedem însă cum au apă
rut pentru cronicarii noștri, în 
partidele de duminică (notele 
in paranteză), componenții lotu
lui de 22 de jucători, ai lotului 
lărgit ? Ce randament au 
ei, ce dispoziție de joc 
tat ?

Cristian (7) a salvat 
dar a manifestat nesiguranță Ia 
ieșiri și greșeli în amortizarea 
balonului ; Moraru (7) a avut 

j o comportare inegală, unele In
tervenții bune, dar și unele țo- 

■ văieli ; Windt (9) a 
celent la Pitești, 

| partida, bună făcută 
| pa de tineret.

Cheran 
I Petrolul 
| constanți 
1 viștilor.

pînă la _ 
repre- 

impor- 
Și par-

au
dat 

ară-

I
un gol,

ția textilistă. C. Zamfir nu a 
apărut in echipa sa de club.

Din aprecierile de mai sus, 
constatăm că mult! dintre jucă
torii care au făcut parte din 
lotul lărgit pentru intilnirea cu 
Spania au avut comportări 
satisfăcătoare. Intîlnim însă și 
cazuri de prestații modeste, 
slabe, neconvingătoare. După 
cum situația accidentărilor (Du
mitru, Dobrău) sau a absențelor 
din alte motive decît de ordin 
medical (C. Zamfir) trebuie cla
rificate în aceste zile. Etapa de 
sîmbătă, ultima înaintea jocu
lui cu Iugoslavia de la 13 no
iembrie a.c., trebuie să aducă 
răspunsuri în direcția menține
rii unor justificate candidaturi, 
dar și în aceea a unor even
tuale completări cu jucători în 
formă foarte bună, capabili să 
mărească forța ofensivă a echi
pei noastre naționale.

W7NDT

la nici o competiție. Numă
rul de Infrîngerl colecționate 
in ultima vreme de Vasile 
Didea (La campionatele euro
pene de la Halle, la turneul 
internațional de la Eger, la 
Dinamoviada de la Ulan Ba
tor, in cadrul 
naționale etc) 
țește să punem 
ea so lntlmplă 
xer care nici _ . . .
încă, in apropierea elitei con
tinentale a categoriei sale șl 
a și început să dea semne 
de plictiseală, de lipsă de In
teres in pregătire, de blazare 
șl de prematură imbătrinire, 
la numai 33 de ani 7

Paul IOVAN

I care a fost 
lea de a re- 
I românesc la 
real merită, 
I nostru. Este 
I vis tui Vasile 
I a fi unul 
[buni boxeri 
jlocde mică 
I Dar lată că 
jrigtoar din 
Ișl crescut la 
I a ReșițeL 
ta o vreme, 
I negative.
bere in "
resului
rnite să
[ Dldea
£ »rt t™ Paul IOVAN g
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campionatelor 
ne lndreptă- 

tntrebarea : 
cu acest bo- 
nu a ajuns,

B

I
!
!
I

apărat ex- 
confirmînd 

în echi-Si

în jocul cu 
cei mai 
dinam o-

re- 
■ău 

con- 
nu 1

I
I

fcl, G1I. LUN- 
Bva s-a dispu- 
[ turneului de 
m. Lungu*. La 
■czențl sportivi 
Igorille semi- 
■îică, mijlocie, 
irintre partlcl- 
I puglllștl din 
Igătoril : Paul 
I Craiova), Ma- 
rolonla), Ma- 
fcla Craiova), 
loputere), Teo- 
iTtmlșora). (T. 
I a O NOUA 
TalA. în ea- 
prtlve FEA * 
I de box. Sub 
[norului Radu 
lază, zilnic, 15 
line utilată, in 
lelemente auto- 
Lte sprijinită 
I întreprinderii 
Barabancea) șl 
Iul (președinte 
INIEI, eoresp.) 
lora 16) pe sta- 
Eetalul din Ca- 
lellmon) se des-

fășoară un concurs da selecție 
pentru cei oare doresc să prac
tice motocicllsmuL Sînt admise 
in concurs motociclete pînă la 
SM cmc. a Campionatul muni
cipiului București de regularitate 

■ ■ — - - desfășurat pe
— Oltenița și 

câștigători : 
Traian Ml-

I

ACUZA
avea pros- 

ridlca peri- 
h eind blo- 
ind de oelc 
pe jucătorii 
[ea sa I Hă- 
knul caz de 
luțan are și 

activ, ar
ea ușor cu

șl rezistență s-<a ' 
distanța București 
retur (138 km).
Dumitra Vasflescu, 
hAilescu șl Marian Nlculescu — 
toți de la Centrul moto HRUC.TATP. T*TM 
VOLEI
a IV-a). Masculin 
radea “ 
talul Hunedoara 
Iulla 0—3, Petrolul Ploiești — 
C-S.U. Suceava 1—3. Dinamo 
Brăila — Relonul Săvlnești 2—3, 
Oțelul Oraș Dr. Petru Groza — 
Sllvania Șlmleul Silvanlei 3—0, 
„7 Noiembrie” Sibiu — SARO 
Tîrgoviște 2—3, C.S.U. Galați — 
TEROM lași 3-0, Farul Constanța
— C.S. Rm. Vîlcea 3—0 ; Femi
nin : Metalotehnica Tg. Mureș — 
„U* CluJ-Napoca 0—3. Voința 
Craiova — Confecția Brăila 3—1, 
Flacăra Roșie Buc. 
Buc. 3—3, C.P.B. — 
1—3, C.S. Zalău —
Arad 3—1, Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.U. Tg. Mureș 3—0, Penicilina 
H Iași — Voința M. duc 3—0. 
Olimpia Oradea — Corvinul 
Deva 3—0, Mondiala S., Mare — 
C.S.M. Sibiu 0—3, Dada Pitești
— Confecția Buc. 3—0. • RES
TANȚA ÎN DIVIZIA A. în «ala 
Dinamo din Capitală s-a desfă
șurat partida restanță dintre for
mațiile masculine Dlnamo șl 
Universitatea Cluj-Napoca. Net 
superiori, bucureștenti au cîști- 
gat eu 3—0 (11, 8, 7). Au arbi
trat bucureștenli V. Pavci șl 
A. Nedeicu (M. Gh.).

REZULTATE DIN 
DIVIZIA B (etapa 

_____  Alumina O- 
Foresta Arad 1—3, Me- 

Voința Alba

— Olimpia 
Spartac Buc. 
Constructorul

DE LA I.E.A.B.S

de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1 de linie 
au confir- 
sc și nefe- 
Huțan, pe 
centru A. 

at de cole- 
eșeanu, l-a 
leș t—) ne-

Biletele pentru meciul 
baschet Dinamo — S. P. Fede
rale Lugano sînt puse in vln- 
zare de astăzi, la casele sălii 
Floreasca, stadionului Dinamo 
șl la casa specială din strada 
Vasile Conta nr. 16.

5
I
I

mdă. poa- 
bochei*—

ivaa nu se 
it ca 
>ru al 
să-ți 
Pen- 

rinApiul „a- 
ar putea să 
undă — lo- 
i. Și atunci ? 
TONESCU

In 
irit

ȚIONALE
NASTICÂ

, competiția a 
A In zilele de 
Ea se va des- 
de sport din 
t cu Întrecerile 
mu iniei”.

(8) a fost 
unul dintre 
jucători ai

. ____ Aceleași considerații
sînt valabile și pentru Sătmă- 
reanu II (8). Samcș (7) ți-a în
deplinit bine misiunea sa în 
jocul de la Iași, anihilindu-1 pe 
Dănilă, care, este adevărat, nu 
i-a pus probleme deosebite. Vi- 
gu (6) a avut apariții deosebite 
ca randament. Bun In prima 
repriză, fundașul stingă de la 
Steaua a fost depășit, in a 
doua parte, de Nemțeanu. Ștc- 
fănescu (7) a manifestat sigu
ranța sa obișnuită în Intilnirea 
de la Bacău, deși unele „dan
telării* inutile, l-ar putea cos
ta. Dobrău (7), care s-a ți ac
cidentat, n-a evoluat cu sigu
ranța sa obișnuită. Tilihoi (5) 
a dat un slab randament în 
partida de la Bacău. M. Zam
fir (3) a făcut o partidă bine 
cotată cu F.C.M. Rețița.

Dumitru nu a evoluat la Iași. 
El acuză dureri la un picior ți 
după tratament se va țti dacă 
internaționalul nostru va putea 
juca sîmbătă în meciul Steaua 
— Politehnica Timișoara. Acci
dentat a fost și Bălăci, neutili
zat în meciul cu S.C. Bacău.

Joc, evoluînd cu precădere in 
atac, unde a și reușit înscrie
rea unui goL

Crișan, notat cu 9 de croni
carul ziarului nostru, se arată 
in formă foarte bună. Păcat că 
ratează mult. Dudu Georgescu 
(7) a avut momente foarte bu
ne, dar si perioade mai puțin 
active. Iordănescu (7) a munciț 
mult în jocul de la Iași, mai 
cu seamă în perioada în care 
echipa lui a rămas în zece oa
meni. A manifestat o oarecare 
creștere a capacității de efort. 
Troi (5) a fost schimbat, semn 
al comportării nesatisfăcătoare 
în partida cu Politehnica Iași. 
Nedeicu II (6) — randament 
modest, in orice caz sub acela 
cu care ne-a obișnuit în forma-

(inc $1 poate închipui că c posibil .,

...FOTBAL TOTAL FĂRĂ
ANTRENAMENTE TOTALE?

Punctai

AH, LA CRAIOVA, IN CUPA CUPELOR
(Urmare din pag. I)

zilei de miercuri, dar el a luat 
parte la antrenamentul de 60 
minute care a avut loc marți 
la prînz.

Am încercat să aflăm gîndu- 
rlle antrenorilor și jucătorilor 
sovietici. Multă reținere, 
norul A. Sevidov ne-a 
risit : „Va fi o luptă 
strinsă. Universitatea a 
la Moscova că este o 
redutabilă. Cu o asemenea for
mație în față e foarte greu să 
dai un pronostic”. L-am rugat 
apoi pe tehnicianul sovietic să 
ne spună ce echipă va alinia. 
El ne-a declarat : „In linii mari, 
va fi aceeași formație de Ia 
Moscova, in care va juca Dol
matov, căpitanul ei. Avem, insă, 
probleme «u 2—3 jucători".

La Universitatea, față de ce 
s-a mai spus, nimic deosebit. 
Singurul semn de întrebare 
pentru antrenorii Constantin 
Deliu și Silviu Stăncescu : Că- 
mătaru sau Cîrțu, vîrf central? 
în rest ? Cei doi antrenori aș
teaptă de la elevii lor o dă-

Antre- 
mărtu- 
foarte 
arătat 
echipă

£3

LOTO - PRONOSPORT INFORNIATĂ
duminica

Rețineți :

8LCTO2

• Se efectuezi in continuare 
3 extrageri, de cite 4 numere 
fiecare ;
• Se extrag în total 12 nume

re din 75 ;
o Se atribuie cîștiguri. pe I 

categorii ;

de
12

2
ale uneia din

e Se atribuie cîștiguri fixe 
300 lei pentru 3 numere din 
extrase șl de 100 ' ’ —
numere din cele 4 
cele 3 extrageri.

Procurați-vă din 
eu numerele dv. preferate 1

★
Pronoexpres de as- 

televizată la ora 18,00.
vor fi transmise și

lei pentru

timp biletele

Tragerea 
tâzl va fi 
Rezultatele 
la radio în cursul serii.

ruire exemplară, pe care - au 
arătat-o în repetate rinduri, a- 
tunci cînd au avut de susținut 
meciuri deosebit de grele.

Televiziunea sovietică a tri
mis la Craiova un comentator 
cu un nume celebru, Evgheni 
Maiorov, unul din frații gemeni 
din marea echipă de hochei a 
U.R.S.S., cîndva ți fotbalist in 
formația a doua a lui Spartak 
Moscova. In legătură cu scorul 
din partida de mîine (n.r. azi), 
el ne-a spus : „De regulă eu nu 
fac... prognoze la jocuri. Pol să 
vă spun doar că Universitatea 
Craiova s-a bucurat de apre
cieri elogioase în presa noas
tră".

Așteptăm ca echipa craiovea- 
nă să confirme și pe teren pro
priu aceste aprecieri și să a- 
ducă marelui ei număr de su
porteri satisfacția unui frumos 
succes de care ea este capabilă: 
calificarea.

Iată formațiile probabile:
Universitatea : Boldici — Ti

lihoi, Ștefănescu, Purima — 
Ticleanu, Bălăci, Cîrțu, Beldea- 
nu — Crișan, Cămătaru, Marcu.

Dinamo Moscova : Gontar — 
Parov. Novikov, Nikulin, Ma- 
hovikov — Bubnov, Petrușin, 
Dolmatov — Gherșcovici, Ka- 
zacenok, Minaev.

Partida, care va fi transmisă 
în întregime la radio și televi
ziune, va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Iugoslavia. 
La centru : Marian Raus ; la li
nie : Vlado Tauzes și Hamid 
Ihtijarevici. Meciul va începe 
la ora 13,30.

Duminică, în campionatul 
Diviziei A a fost din nou o 
etapă a gazdelor. O „rundă” 
cu 9 victorii din tot atltea 
posibile, deși, trebuie spus, 
unele formații vizitatoare, 
ca „Poli" Timișoara, Jiul ți 
Petrolul, au servit adversa
relor o replică hotărîtă, real
mente amenințătoare pentru 
porțile apărate de Solyom, 
Iorguleseu ți Eftimescu.

Fără să absolutizăm deci, 
constatarea rămîne : majo
ritatea formațiilor aflate in 
postură de oaspete — „as
tăzi” F. C. Constanța, F. C. 
Bihor, F.C. Corvinul Hune
doara, F.C.M. Reșița, Iar 
„mîine” _ învingătoarele lor 
— sînt, în continuare, da
toare suporterilor, nu-ți 
dispută cum trebuie șansa; 
cantonarea in zona 
propriilor porți în- 
semnind mai degra
bă o neputință de
a ieși Ia joc — în mod cura
jos, după un plan anume — 
decît o tactică specială, de 
surprindere a adversarului, 
de pildă, prin contraatacuri 
judicios concepute.

De aceea și tabloul celor 
mai multe din jocurile Divi
ziei A au, etapă de etapă, 
același desen : echipele gaz
dă. în goană după victorie, 
atacă în valuri, formațiile 
oaspete, cu gîndul tot timpul 
la marele punct, se apără ți, 
apoi, iar se— apără.

Se întîmplă din cînd tn 
cînd, cum de exemplu s-au 
petrecut lucrurile ți dumini
că In partidele F.C. Olimpia 
Satu Mare — F.C. Constan
ta ți Sportul studențesc — 
F.C. Corvinul Hunedoara, ca 
formațiile oaspete să fie a- 
celea care deschid scorul. 
Intîmplător, cum am spus. 
După golul Înscris, echipele 
vizitatoare nu găsesc repli
ca — pentru că nu o știu, 
nu șl-au însușit-o — cea mal 
potrivită din punct de vede
re tehnico-tactio cu care să 
stăvilească asalturile adver
sarului dornic să egaleze ți 
apoi să forțeze victoria.

Și atunci ? Destul de re
pede, bucuriei declanșată de 
deschiderea scorului îi ia lo
cul un sentiment de tristețe, 
de dezamăgire. Tabela de 
marcaj nu le mai este fa
vorabilă lor...

Abia la cabine, uneori nld 
aici, se fac auzite reproșu
rile : tu Mustafa n-ai urcat 
niciodată în atac, tu Petcu 
prea ai rămas pironit tn fața 
fundașilor, cu toții l-ați lă
sat izolat pe Peniu, ca o 
insuliță pierdută în mijlocul

oceanului. Desigur, la aces
te exemple, lipsite de pre
tenția exactității numelor și 
a sarcinilor, am mai putea 
adăuga altele, numeroase, 
toate trădînd, în ultimă a- 
naliză, o stereotipie în jo
cul formațiilor oaspete, atit 
in modul în care se așază 
în teren, cit mai ales în ace
la în care 
potrivit cu momentul pose
siei sau al pierderii mingii. 
Mișcarea in teren efectuată 
cu mare zgîrcenie, sărăcia 
dinamicii posturilor, din cau
za nerespectării minimului 
necesar, a sarcinilor duble 
— toate acestea în epoca 
FOTBALULUI TOTAL —ne 
sugerează, vrînd-nevrînd, ți 
tabloul sărac al antrenamen
telor divizionarelor A, încă 

schematice, lipsite 
Țwn de conținutul re- 
I M clamat de fotbalul 

actual : un joc as
pru, de mare angajament fi
zic, dar în același timp și de 
eficacitate tehnică.

De o bună bucată de vre
me, tehnicienii federației de 
specialitate au primit la se
diu informații cu privire la 
realitatea de pe teren. Știu, 
așadar, ce s-a ales de acele 
planuri de pregătire întoc
mite de Colegiul central al 
antrenorilor ți prevăzînd „re
țete* separate pentru ciclu
rile săptămînale, cu unul 
sau două jocuri. Antrenori 
reputați ai fotbalului nostru, 
ca Angelo Niculescu. Traian 
Ionescu, Valentin Stănescu, 
Tiberiu Bone, Ilie Oană, ca
re, credem, s-ar fi descurcat 
ți singuri în „meandrele" 
metodelor ți mijloacelor de 
pregătire, respectă, în linii 
mari, indicațiile forului fe
deral (sc simte, totuși, ne
voia ca ei să se bucure de 
• și mai mare audiență in 
rindul TUTUROR fotbaliști
lor lor), in timp ce al ți con
ducători tehnici ai divizio
narelor A, poate la fel de 
bine pregătiți, fac rabat ju
cătorilor lor, reducînd me
reu rația de efort.

Așa s-a ajuns ca, în ceea 
ce privește volumul și in
tensitatea antrenamentelor, 
să se lucreze sub cota ab
solut necesară performanței, 
ața se face că jucătorul 
multilateral, dotat cu o teh
nică polivalentă, să rămînă 
la noi o himeră. Un „vis” 
care, mereu neîmplinit — 
dincolo de neajunsurile în 
întrecerea internă —, ne cos
tă Infringed în competițiile 
internaționale.

Gheorghe NICOLAESCU

se desfășoară,

!«VWV
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CONCURSULUI
DIN 30 OCTOM-

_ (13 rezultate) : 36
3.377 lei ; categoria 2

Categoria 1 
variante a , _
(12 rezultate) : 1.422,75 variante a 
1W lei.

întrudt valoarea unitară a clș- 
tigurilor de categoria a S-a este 
sub plafonul minim de 40 lei, fon
dul de cîștiguri al acestei catego
rii a fost repartizat conform re
gulamentului categoriilor 1 sl 1

• MODIFICAREA OREI DE 
ÎNCEPERE A JOCURILOR DE 
divizia A. Odată cu meciurile 
etapei a 11-a, programate sîm
bătă 5 noiembrie, ora de înce
pere a partidelor va fi 14. A- 
ceastă oră va fi menținută pe 
întreaga durată a lunii in curs.
• BOGAT PROGRAM DE 

JOCURI AMICALE PENTRU SE
LECȚIONATELE DE JUNIORI. 
In ultima decadă a acestei luni, 
prima selecționată de Juniori a 
țării noastre și cea de perspec-

tivă vor susține mal multe Jocuri 
amicale cu caracter de verifica
re. Astfel, la 23 noiembrie va

ȘTIRI... ȘTIRI...
^\\\\\\\\\\\\^^^

avea loc la București intilnirea 
dintre primele selecționate ale 
României și Bulgariei. La 
aceeași dată (tot la București) 
sînt programate jocurile dintre

selecționatele de perspectivă ale 
celor două țări ca și cel dintre 
selecționatele orașelor București 
și Ankara. La 25 noiembrie se 
va disputa în Capitală intilnirea 
dintre selecționatele României șl 
Turciei.

• AFLAM TRISTA VESTE a 
încetării dm viață a lui AUGUS
TIN TODOR, fostul portar al 
Rapidului și al echipei națio
nale. înhumarea va avea loc 
astăzi la Alba Iulla, orașul natal 
al fostului internațional.



Simbătă, la București Ce au arătat campionatele europene ale anului ?

MECIUL DE RUCBY
Dacă startul in noua ediție 

a campionatului european, or
ganizat de F.I.R.A., s-a produs 
în luna octombrie, zilele urmă
toare vor marca intrarea în 
competiție a laureatei ultimei 
ediții, reprezentativa ROMÂ
NIEI. Rugbyștii tricolori înlîl- 
nesc simbătă, la București, e- 
cbipa Poloniei. Vor urma parti
dele cu Italia (25 noiembrie, 
la Reggio Calabria) și Franța 
(10 decembrie, la Clermont 
Ferrand).

Ne aflăm la ora preparative- 
lor lotului nostru național. El 
a făcut ieri după-amiază un 
prim antrenament pe terenul 
unde va juca simbătă — Par
cul copilului. Antrenorul eme
rit Valeriu Irimescu are la dis
poziție 27 de jucători. Cei mai 
mulți dintre ei s-au aflat în 
teren și la 14 noiembrie 1976, 
la meciul de neuitat cu echipa 
Franței (15—12) sau în celelalte 
patru întîlniri victorioase care 
le-au adus titlul continental : 

‘Nica (căpitanul „tricolorilor”), 
Constantin și Paraschiv — de la 
Dinamo ; Alexandru, Suciu, Mu- 
rariu, M. Ionescu, Pintea, Mun- 
teanu — Steaua, Bucos, Mo- 
trescu. Ianusevici — Farul. Di
nu — R.C. Grivița Roșie, Varga — 
RACEMIN Baia Mare, Stoica 
și Ortelecan — Știința Petro
șani, Dumitru — Universitatea 
Timișoara. Alții s-au aflat și 
ei permanent în., preajma lo
tului: dinamoviștii Borș. Țurlea, 
Aldea, grivițeanul Scarlat, Ma- 

.lancu (acum la Farul). Revine, 
după o mai lungă absență din... 
vizorul selecționerilor, centrul

CONTINUĂ „CAPETELE 
DE AFIȘ‘î ALE BASCHETULUI 
O Manuel Raga ți Bob 
Betschart in echipa S. P. 
Federale ® Etapa a 4-a 

a Diviziei A
• Returul meciului de bas

chet Dinamo — S.P. Federale 
Lugano, din cadrul ..Cupei cam
pionilor europeni*, se desfășoară 
mîine In sala Floreasca, înce- 
pînd de La ora 17,45 (întrecerea 
va fi transmisă în direct la te
leviziune). Oaspeții sînt așteptați 
miercuri după-amiază, iar în 
seara aceleiași zile vor face un 
antrenament de acomodare. Lo
tul echipei elvețiene cuprinde pe 
mexicanul Manuel Raga (publi
cul bucureștean l-a putut vedea 
în anul 1973, cînd evolua la 
Ignis Varese) șl pe Bob Bet
schart, din S.U.A., legitimat șl 
el temporar la S.P. Federale.

• în cadrul etapei a 4-a a Di
viziei A la baschet masculin, 
ieri s-au desfășurat următoarele 
partide tur : Farul Constanța — 
Universitatea Timișoara 84—78 
(41—44), Politehnica lași — 
I.E.F.S.-Llc. nr. 2 103—65 (44—22). 
Rapid — C.S.U. Sibiu 90—75 
(53—38) șl Steaua — Dinamo 
Oradea 98—67 (60—37). în cursul
dimineții de azi au loc jocurile 
retur. Programul din Capitală : 
sala Floreasca, de Ia ora 9 : Ra
pid — C.S.U. Sibiu, Steaua — 
Dinamo Oradea.

„Trofeul Carpați"
(Urmare din pag» 1) 

butului într-o mare competiție 
internațională. Dacă lucrurile au 
stat așa, vom vedea în partidele 
următoare, cînd — în mod cert
— replica adversarelor va ti mai 
dîrză. Au marcat : Sos S, Bosl 
6, Cojocărița 4, Miklos 3, Iacob 1, 
Sasu 1 — România A, Avădanei 

8, lonașcu 1, Spiridon 1. Ștefano- 
vici 1, Fejer 1 — România tine
ret. Au arbitrat L. Kiss și J. Papp
— ambii din Ungaria.

UNIUNEA SOVIETICA — NOR
VEGIA 12—12. Iată și prima sur
priză a „Trofeului Carpați* : tî- 
năra formație a Norvegiei a reu
șit să termine la egalitate cu re
dutabila reprezentativă a U.R.S.S. 
Și chiar dacă din selecționata 
sovietică au lipsit jucătoarele din 
echipa Spartak Kiev (care evo
luează în C.C.E.) surpriza este 
totuși de proDorții și ea se da
torează excelentei pregătiri fizice 
a nordicelor, posibilității pe care 
ele au avut-o de a face față u- 
nui joc aspru, cu ritm. Ba mal 
mult, norvegiencele au găsit re
surse de a domina finalul acestei 
palpitante confruntări ! După 
campionatul mondial de la Kiev, 
în echipa Norvegiei au fost in
troduse 5—6 jucătoare noi, înalte, 
recordul deținîndu-1 Sannes, cu 
1.92 m ! Meciul a fost dur, une
ori prea... bărbătesc. După ce au 
fost dominate în prima repriză, 
norvegiencele au reușit egala rea 
în min. 3G (10—10), avînd în mln. 
49, la scorul de 12—12, mingea șl 
deci posibilitatea de a cîștlga, 
pe .care însă nu au mai putut-o

ROMÂNIA - POLONIA
Enache (Steaua). Sînt de con
semnat și cîteva apariții noi, 
jucători care au rezistat „si
tei* după meciurile susținute 
de cele două -selecționate de ti
neret : fundașul Tudose (Știin
ța Petroșani), centrul Vasile 
Cornel și înaintașul Urdea 
(ambii de la Farul), pilierul 
Ungureann (C.S.M. Sibiu).

Sigur, „XV“-le care va înce
pe partida cu Polonia nu a fost 
fixat încă. Se preconizează fo
losirea — în linii mari — a 
echipei campioane europene 
1977. Semnele de întrebare sint 
în privința înlocuitorilor lui Dă- 
răban și Băcioiu. Pentru tri
coul cu numărul 8 (închizător 
la grămadă) sînt două candida
turi, ale lui Dumitru și Borș. 
Pentru cel de-al doilea pilier 
(primul fiind Dinu) se va ale
ge dintre Scarlat, Turlea și Un- 
gureann. Oricum, este unanimă 
dorința alcătuirii unei formații 
capabile de a păși cu dreptul 
în noul sezon internațional. Și 
cum jocul cu Polonia, în mod 
normal, nu poate ridica proble
ma învingătoarei — forța na
ționalei noastre fiind, indiscu
tabil, superioară — iubitorii de 
rugby vor veni in „Parcul co
pilului’ să vadă spectacol, cu 
gîndul la mult mai dificilele 
partide care urmează, cu Italia 
și Franța...

Geo RAEȚCH1

SPORTIVI ROMÂNI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE 
BOX ---------------------------------------------------------------------------------------

Opt pugiliștl români vor par
ticipa, între 10 și 13 noiembrie, 
la tradiționalul turneu Gongul 
de auri* de la Skoplje. In frun
tea lor, proaspeții campioni na
ționali Gheorghe Ciochină (pa
nă) și Mircea Simon (grea), pre
cum și foștii campioni Teofil 
Ghinea (semimuscă, acum tre- 

POPICE
Selecționatele sindicale de po

pice ale României au susținut 
zilele trecute, in orașul Szdk- 
szârd, o dublă intîlnire amicală 
cu reprezentativele similare ale 
Ungariei. în ambele partide vic
toria a revenit sportivilor noș
tri : la bărbați cu 5050 — 4876 
p d. iar la femei eu 3540—2288 
p d. Dintre sportivii români cele 
mal bune rezultate le-au obți- 
TENIS DE MASA --------------

Duminică urmează să plece 
la Teheran maestra emerită a 
sportului Maria Alexandru și 
Liana Mihuț, pentru a participa 
la campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Iranului, 
„Cupa Pahlavi", care se vor des
fășura intre 7 și 17 noiembrie. 
La această prestigioasă compe
tiție au mal fost invitați jucă
tori fruntași de tenis de masă 
din R.P. Chineză, U.R.S.S., Ja
ponia, Suedia, S.U.A., Ungaria, 
Bulgaria, R.A. Egipt, Italia, In
dia, Arabia Saudită, Irak, El
veția, Turcia ș.a.

la handbal feminin
valorifica. Au marcat : Chesaitite 
S, Avram 3, Irscenko 2, Savkina 
1, Sagitova 1 — U.R.S.S., Liberg 
S, Andcrssen 2, Strom 2, Eriks
son 1, Eyrdal 1, sannes 1 — Nor
vegia. Au arbitrat V. Erhan șl 
Tr. Ene, ambii din Romania.

IUGOSLAVIA — BULGARIA 
23—15. Prima reprezentativă a 
Iugoslaviei, care a ciștigat recent 
turneul internațional din R. F.

REZULTATE TEHNICE i 
România A — România tine
ret 21-12 (11-9) - Uniunea
Sorleticâ - Norvegia 12-12 
(9—7) ; Iugoslavia — Bul

garia 23-15 (S-O.
PROGRAMUL DE AZI, ora 

16,30 i România tineret — 
Iugoslavia ; ora 17,45 : Uniu
nea Sovloticâ — Bulgaria ; 
ora 19 : România — Norvegia.

Germania, s-a detașat de extrem 
de viguroasa sa adversară abia 
In repriza secundă, clnd juni
oara Svetlana Kiticl a făcut un 
joc excepțional, trăglnd realmen
te după ea Întreaga formație. In
teresant a fost și faptul că cele 
două echipe se vor afla peste o 
lună din nou față-n față In pre
liminariile grupei B a C.M. Au 
marcat : Kiticl S, Iljes 4, Sta- 
noeviel 2, Stadiei 3, Ogneanovlcl 
L Maras 1, Vojnovlci 1, Vukal- 
lovici 1 — Iugoslavia, Peșeva 5, 
Kasakova 2, Savatinova 3, 1,1 to va 
2, L. VasIUeva 1, I. Vasilieva 1, 
— Bulgaria. Au arbitrat VI. Co
jocarii Șl D. Purică — România.

REPERE Șl ORIENTĂRI IMPORTANTE PENTRU 
VIITOARELE ÎNTRECERI OLIMPICE DE TIR
Cu prilejul campionatelor eu

ropene de tir pentru seniori, la 
București, in septembrie, polo
nezul Wieslaw Andruk, încă 
junior, producea marea surpri
ză a întrecerilor, devenind cam
pion continental al seniorilor, la 
pușcă liberă 60 fc. Același An
druk reușea la campionatele 
europene ale juniorilor, la Ro
ma, în octombrie, să se cla
seze pe locul 2 in aceeași pro
bă, medalia de aur revenind tot 
unui trăgător polonez, Krzysz
tof Ștefaniak. Echipa Poloniei 
cîștiga „la pas” în capitala Ita
liei și titlul pe echipe, așa că, 
în urma celor două mari com
petiții europene de tir ale anu
lui 1977, comentatorii consem
nau apariția în vîrful ierarhiei 
probei a unei noi formații de 
prim rang. Cum toți trăgătorii 
polonezi sînt tineri, foarte ti
neri chiar, și cum proba de 
pușcă liberă este una olimpică, 
putem anticipa rolul pe care-1 
vor juca ei in următoarele mari 
confruntări internaționale, in
clusiv la Jocurile Olimpice din 
1980.

Puternica afirmare a țintași- 
loe polonezi nu a schimbat, 
totuși, radical nomenclatorul ță
rilor care luptă in continuare,

cut la muscă) și Ion Mantu 
(semiușoară). Ceilalți partici- 
panțl sînt : Vasile Voicilă 
(semimuscă), Gheorghe Bacriș 
(ușoară). Valentin Simîon (se- 
mimijlocle) și Alexandru Cri- 
șan (mijlocie). Fac deplasarea 
șt antrenorii Constantin Nour 
și Constantin Clucă.

nut Margareta Cătineanu —444 
p d. Silvia Raiclu — 438 p d, 
Gheorghe Silvestru — 922 p d și 
Vasile Ivan — 868 p d. Cele do
uă selecționate sindicale au fost 
alcătuite in principal din com- 
ponenții echipelor divizionare 
Laromet București — campioa
na țării, Gloria București — la 
femei. Petrolul Teleajen Plo
iești și Gloria București — la 
bărbați.

La campionatele internațio
nale de tenis de masă ale Un
gariei — Miskolc, 11—13 noiem
brie — va lua parte și o dele
gație de sportivi români alcă
tuită din Teodor Gheorghe, Ma
rin Firănescu, Cristlnel Roma- 
nescu (rezerva — Șerban Do- 
boși), Eva Ferenczi și Maria 
Păun. Antrenor — prof. Virgil 
Bălan.

DERBYUL CAMPIONATULUI 
DE HOCHEI AL U.R.S.S.

Campionatul sovietic de ho
chei pe gheață a programat par
tida derby dintre formațiile 
Ț.S.K.A. Moscova și Dinamo 
Moscova, încheiată cu scorul de
5—2 (1—0, 3—1, 1—1) în favoa
rea primei echipe. Alte rezul
tate : Avtomobilist Sverdlovsk
— S.K.A. Leningrad 5—6 (1—2,
1— 3, 3—1) ; Traktor Celiabinsk
— Spartak Moscova 3—3 (0—2,
2— 1, 1—0) ; Torpedo Gorki — 
Dinamo Riga 4—0 (0—0, 2—0, 
2-0).

în clasament conduce Ț-S.K.A. 
Moscova, cu 14 puncte, urmată 
de Dinamo Moscova — 12 p. 

PARTIDE ATRACTIVE PE AFIȘUL DE AZI 
AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

Meciurile retur programate azi ta 
cadrul Cupei campionilor europeni 
>1 Cupei cupelor constituie ultimul 
oct al acestor competiții in 1977. 
Prin urmare, după această etapă 
vor fi cunoscute participantele ki 
sferturile de finală programate pen
tru anul viitor. In schimb. In Cupa 
U.E.F.A. pinâ la finele anului se 
va mal desfășura încă o etapă.

O scurtă trecere in revistă a si
tuație în cele 3 mari întreceri, îna
intea meciurilor de azi, este edi
ficatoare în privința șanselor de ca
lificare ale echipelor.

In C.C.E., F. C. Liverpool, Ajax, 
Borussia Mănchengladbach și Juven
tus Torino se pot considera cali
ficate grație victorilor obținute tn 
deplasore în tur. Mart șanse are 
H Atletico Madrid, care a terminat

la egalitate meciul de la Nantes 
(1—1). In celelalte Jocuri, posibilită
țile de coliflcare râmln deschise i 
B. K. Copenhaga — Benfica (0—1), 
Wacker Innsbruck — Celtic Glasgow 
(1—2), Panathinalkos — F. C. Bruges

Ia CUPA CUPELOR situația este 
mol complicată, deoarece cu ex
cepția echipelor care au cîștigat cu 
scoruri categorice sou au obținut 
victorii In deplasare (Manchester 
United - F.C. Porto 0-4 ; P.A.O.K. 
— Vejle B.K. 0—3 ; Anderlecht - 
Hamburger S.V. 2—1), celelalte sînt 
angajate în partide deschise in ce 
privește lupta pentru calificare.

în CUPA U.E.F.A., din 16 meciuri, 
atractive sînt cele de la Bilbao din
tre Athletic șl Ujpesti Dozsa (în tur

0—2), de la ZQrlch unde Grassho
ppers primește replica Iul Inter Bra
tislava (0—1), de la Gelsenkirchen 
dintre Schalke 04 șl F.C. Magde
burg (2-4) și cei de la Stanice D4- 
mitrovo dintre Marek șl Bayern 
MQnchen (0-3). In rest, se pare că 
echipele gazdă vor obține califi* 
canea (C. F. Barcelona, Newcastle, 
Eintracht Frankfurt pe Main, Dino* 
mo Tbilisi, Las Palmas, Eintracht 
Braunschweig, F.C. Carl Zeiss Jena 
ș.a.).
• In meci amical, la Bydgoszcz i

Polonia B — Finlanda B 2—1 (1-0).
• In finala Cupel Norvegiei i

Lillestroem -« Bodoe 1—0 (0-0).
• La Budapesta, în pnellminarifio 

turneului U.E.F.A. pentru juniori z 
Ungaria — Suedia 4-0 (3-0).

cu șanse la primele locuri. De 
ce 7 Pentru că echipele R. D. 
Germane, Uniunii Sovietice șt 
R. F. Germania rămîn, de ase
menea, formații redutabile în 
tirul masculin, ca și în cel fe
minin. Federațiile de speciali
tate din aceste țări asigură cu 
prioritate pregătirea asiduă a 
trăgătorilor lor pentru probele 
de pușcă liberă și standard la 
3 poziții, iar această orientare 
pare cea mai adecvată, Intru- 
cît probele de 3X40 f și 3X20 f 
sînt cele care dau forță și via
bilitate tirului dintr-o țară. Să 
ne explicăm. Doi sovietici (Li
senko și Revuțki), și un vest- 
german (Hillenbrand) au ocu- 
oat, in această ordine, primele 
3 locuri la 3X20 f, la Roma 
(U.R.S.S. — locul I la echipe); 
R. F. Germania și U.R.SJS. ciș- 
tigă în proba de 3X40 f, a cam
pionatelor europene de la Bucu
rești, prima — 3 medalii de 
aur, a doua — două. In același 
timp (deși, așa cum aminteam, 
polonezii au cîștigat probele In 
poziția culcat) vest-germanil, 
sovieticii și sportivii din R. D. 
Germană s-au aflat permanent 
in lupta pentru primele locuri 
și la 60 fc. în schimb, trăgăto
rii polonezi au cedat la Bucu
rești (locul 4) și la Roma Cocul 
10). în probele celor 3 poziții, 
la întrecerea pe echipe.

Trăglnd concluziile, în du
da puternicei afirmări a tră
gătorilor polonezi, care au do
minat net în 1977 probele in 
poziția culcat, atît la seniori dt 
șl la juniori, cele mai multe 
medalii de aur au fost dști- 
gate in probele de pușcă tot de 
.vechile forțe* ale tirului euro

PATRU CANDIDATURI PENTRU 10. DE IARNĂ 1984:
••

SAPPORO, GOTEBORG, SARAJEVO Șl CHAMONIX
La secretariatul de la Lau

sanne al Comitetului Interna
țional Olimpic s-au Înregistrat 
luni Înscrierile definitive de 
candidaturi pentru găzduirea 
Jocurilor Olimpice de vară șl 
de iarnă din 1984. Potrivit aș
teptărilor (dar șl spre dezamă
girea conducerii C.I.O.), pentru 
ediția estivală s-a anunțat o 
singură propunere, aceea a ora
șului Californian Los Angeles, 
care a mai organizat Jocurile 
in 1932 șl care candidează a-

TELEX® TELEX
ATLETISM . Maratonul de la 

Budapesta a revenit polonezului 
Flnster, In 2 h 15:41,1. urmat de 
Truppel (R.D.G.) — 3 h 20:09,
Homokl (Ungaria) — 2 h 21:12, 
Szekeres (Ungaria) — 2 h 23:24 
șl Banos (Spania) — 1 h 25:06,4. 
La start au fost prezențt 146 de 
eoncurențL

HANDBAL ■ Competiția mas
culini „Turneul celor 4 națiuni*, 
de la Herisau (Elveția), a fost 
clștigată de selecționata Iugo
slaviei — 4 p (golaveraj 74—56), 
urinată de formațiile Elveției — 
4 p (56—49), Ungariei — 4 p 
(59—60) șl Olandei — 0. In ulti
mul meci : Elveția — Iugoslavia 
22—16 (11—8) I

PATINAJ ARTISTIC o Proba 
individuală feminină de la Monc
ton (Canada) a fost ctștigată de 
Linda Fratianne (S.U.A.) eu 187,3* 
p. urmată de coechipiera sa Ll- 
sa-Marie Allen — 178,34 p șl
Heather Kemkaren (Canada) 
177,16 p.

RUGBY • In grupa B a cam
pionatului european : Suedia — 
R. F. Germania 16—11 (ÎS—11). ■ 
SeL Lyon — Noua Zeelandă 10-U 
(7-4). 

pean. Se face vizibil un adevăr 
de care trebuie să țină seama 
și Federația română de tir : ri
ne dorește să domine Întrece
rile internaționale la tirul cu 
pușcă, rine dorește să cîștige 
medalii Ia aceste probe trebuie 
să cultive prioritar trăgători de 
valoare pentru lntrecerea-ma- 
raton a tirului, proba de 3X40 f. 
și pentru „sora” ei mai mică, 
pușca standard 3X20 f. Pușcașii 
noștri nu se disting deocamdată 
în confruntările mari (și mid) 
internaționale de pușcă liberă, 
în primul rînd, pentru că tră
gătorii români sînt foarte de
parte de ceea ce ar trebui să 
fie in proba-pivot a tirului, cea 
de 3X40 t.

Radu TIMOFTE 1'

S-AU ÎNCHEIAT 
JOCURILE BOLIVARIENE

LA PAZ, 1 (Agerpres). — în 
orașul La Paz (altitudine peste 
3 500 m) a luat sfîrșit cea de-a 
8-a ediție a Jocurilor Boliva- 
riene, la care au participat con- 
curențt din Columbia, Ecuador, 
Peru. Venezuela și Bolivia.

în ultima zi a concursului da 
natațle, Enrique Ledezma (E- 
cuador) a ciștigat 100 m fluture 
in 1:00,18, iar Lorgia Orejuela 
(Ecuador) 100 m liber feminin 
in 1:03,48. Alte rezultate : 400 rn 
liber (b) — Diego Quiroga (E- 
euador) 4:26,25 ; 200 m fluture 
(f) — Maria Hung (Venezuela) 
2:54,68.

cum pentru a 7-a oară. în 
schimb, pentru Întrecerile hi- 
vernale au sosit două înscrieri 
de ultimă oră care ridică la 4 
numărul candidatelor. Pe lingă 
Sapporo (Japonia) — care a 
mai organizat „Olimpiada albă* 
in 1972 — și Goteborg (Suedia), 
ultimele candidaturi sînt : Sa
rajevo (Iugoslavia) și regiunea 
Chamonix sau Courchevel 
(Franța). Deciziile vor fi luate 
cu prilejul sesiunii C.I.O. de la 
Atena, la 19—20 mai 1978.

TENIS « Au început Întrecerile 
turneului de la Paris, contind 
pentru „Marele premiu F.I.L.T.* : 
Barazzutti — Vasselin 6—1, 6—2 J< 
Bengtsson — Norback 6—1. 6—4 ; 
Teacher — Leonard 7—5. 7—5 ;
Proisy — Bertolucci 6—1, 3—6,
6— 3. ■ în primul tur al turneului 
de la Tokio : Zednik — Stockton
7— 5, 4—6, 7—6 ; Kamiwazumi —
Crealy 6—4. 6—4 ; Warwlch —
Pohmann 6—4, 6—0. « în turneul 
de la KGln : Pinner — Hutka 
6—0, 6—4 ; Meyer — Sear 6—x 
6—1 ; Martin — Pattison 6—4, 6—4; 
Taroczl — Yulll 6—4, 6—3 a în 
finala turneului de la Holland 
(Michigan), rezervat foștilor „ași*. 
Pancho Gonzales—Frank Sedgman 
6—4, 6—7, 6—3 a La Rancho Mirage 
(California) Încep astăzi Întrece
rile primului „Turneu al cam
pioanelor*. care reunește primele 
I clasate tn „Marele Premiu 
F.I.L.T.*, repartizate In două 
grupe preliminare : grupa A — 
Chris Evert, Virginia Wade, Mar
tina Navratilova, Dianne From- 
holtz ; grupa B — Billie Jean 
King. Betty Stove, Kerry Reid *1 
Wendy Turnbull.
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