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REVOLUȚII SOCIALISTE DIN OCTOMBRIE în „Trofeul Carpați“ la handbal feminin

Miercuri, 2 noiembrie, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației de 
partid și de stat a țării noas
tre, precum și membrii dele
gației, care, la invitația C.C. 
al P.C.U.S., a Prezidiului So
vietului Suprem și a Consi
liului de Miniștri ale U.R.S.S., 
participă la festivitățile prile
juite de a 60-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, au luat parte Ia 
ședința solemnă consacrată 
acestui eveniment
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al gu

vernului român, au luat loc in 
prezidiu, alături de conducă
torii partidului și statului so
vietic, de alți oaspeți de peste 
hotare.

Participanții la ședință l-au 
întâmpinat cu vii aplauze pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
conducătorul delegației de 
partid și de stat a țării noas
tre, care a luat cuvîntul de 
la tribuna reuniunii solemne.

Cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost ur
mărită cu deosebită atenție și 
subliniată in repetate rînduri 
cu aplauze.

Seara, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți membri 
ai delegației române de partid 
și de stat au participat Ia un 
spectacol festiv.

ROMÂNIA (tineret) — IUGOSLAVI A 15-15!
BAC AU, 2 (prin telefon). A 

doua reuniune a celei de a 16-a 
ediții a „Trofeului Carpați" la 
handbal feminin, desfășurată 
miercuri seara în prezența a 
peste 2.000 de entuziaști spec
tatori, a debutat cu o surpriză 
ce cu siguranță va avea o pu
ternică rezonanță în lumea 
handbalului : echipa de tineret 
a României a terminat la ega
litate (15—15) cu redutabila for
mație a Iugoslaviei.

ROMANIA (tineret) — IUGO
SLAVIA 15—15. Fetele noastre 
au început meciul timorate de 
faima adversarelor și din aceas
tă cauză în min. 7 echipa era 
condusă cu 3 goluri. Apoi, în
cet dar sigur, și-au revenit, au

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. a 4-a)

„Speranțele" noastre ne-au produs o frumoasă surpriză

Fazi din meciul U.R.S.S. — Norvegia, disputat in prima etapă 
a competiției Foto : Vasile BAGEAC

Pentru toate virstele, pentru mari fi mici!

EDIȚIA DE IARNĂ A „DACIADEI" PROGRAMEAZĂ 
NUMEROASE Șl ATRACTIVE ACȚIUNI SPORTIVE DE MASĂ

Organizată din inițiativa se
cretarului general al partidului 
nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, marea competiție 
națională „Daciada“ este me
nită să valorifice tradițiile va
loroase ale sportului românesc, 
să asigure dezvoltarea multila
terală a educației fizice în rîn- 
dul maselor, pentru fortificarea 
fizică și formarea intelectuală 
a omului nou al societății noas
tre socialiste. „Daciada" va con
tribui, de asemenea, la ridica
rea nivelului general al activi
tății sportive de performanță, 
în vederea reprezentării cu 
demnitate a sportului româ
nesc în competițiile internațio
nale, contribuind la creșterea 
prestigiului României socialiste 
în lume. Amplele întreceri și 
acțiuni desfășurate încă de la 
startul „Daciadei" demonstrează 
spiritul mobilizator al acestei 
competiții cu denumire simbo
lică, apropiată inimilor mase

lor de tineri, de oameni ai 
muncii. Concepută intr-un sis
tem unitar, ea cuprinde toate 
domeniile activității sportive, 
ridicind pe un plan superior 
acțiunile care și-au ciștâgat o 
largă popularitate, cum sînt 
Complexul „Sport și sănătate". 
Complexul aplicativ „Pentru a- 
părarea patriei", gimnastica zil
nică, „înotul pentru toți", „Ami
cii drumeției" și altele, festi
valurile sportive din numeroase 
județe ale țării, duminicile cul
tural-sportive, alte manifestări 
care răspund dorinței maselor 
de mișcare, pentru fortificarea 
sănătății și Întărirea capacității 
de muncă.

Duminică, așa cum am a- 
nunțat în ziarul nostru de ieri, 
se va da startul în EDIȚIA DE 
IARNA a competiției naționale 
„Daciada". în toată țara se fac 
pregătiri intense. întregul activ 
al mișcării sportive, organiza
țiile cu atribuții în sport do

resc să imprime evenimentului 
proporțiile meritate. Duminică, 
în Capitală și în toate județele 
vor fi organizate cu acest pri
lej întreceri sportive de masă, 
crosuri, demonstrații pe tere
nurile și în sălile de sport din 
cluburi, asociații, în unitățile de 
învățămînt de toate gradele. Re
gulamentul ediției de iarnă a 
„Daciadei" cuprinde patru dis
cipline specifice sezonului rece: 
sanie, schi, șah și tenis de masă 
(băieți și fete, pe categorii de 
vîrstă). Fără îndoială că pe 
lingă aceste discipline cuprinse 
în regulament vor fi organi
zate acțiuni și întreceri și la 
alte sporturi.

în ceea ce privește sportul 
de performantă, ediția de iarnă 
a „Daciadei" va cuprinde com
petiții la disciplinele • bob,

(Continuare in pag. 2—3)

REZULTATELE DE MIERCURI: CLASAMENT
România tineret — Iugoslavia
15-15 (5-8) ; Bulgaria -
’U.R.S.S. 19-16 (10-9) ; Ro 1. ROMÂNIA 2 2 0 0 32-21 4
mânia - Norvegia 11—9 2. Iugoslavia 2 110 38-30 3
(5-€).

PROGRAMUL DE JOI. Ora
3. Bulgaria 2 10 1 34-39 2

16,30 : România tineret — 4. Norvegia 2 0 11 21-23 1
Norvegia ; ora 17,45: U.R.S.S. 5. U.R.S.S. 2 0 11 28-31 1— Iugoslavia ; ora 19 : Ro
mânia — Bulgaria. 6. România tin. 2 0 11 27-36 1

LA REVEDERE, CUPE EURDPENE LA FOTBAL!
DUPĂ CE CONDUCE CU 2-0 IN 27 DE MINUTE, 

UNIVERSITATEA CRAIOVA RATEAZĂ IN FINAL TREI 
PENALTYURI DE BARAJ Șl ASTFEL IN TURUL AL lll-LEA 
AL CUPEI CUPELOR S-A CALIFICAT DINAMO MOS
COVA CU SCOR GENERAL 5-2 • UN MECI ÎN CARE 
FOTBALIȘTII CRAIOVENI AU JUCAT NUMAI O RE
PRIZĂ Șl APOI, LIPSIȚI DE CAPACITATE FIZICĂ, NU 
AU PUTUT ÎNSCRIE GOLUL CALIFICĂRII & A 4-A 
ECHIPĂ A FOTBALULUI NOSTRU A PĂRĂSIT CU

PELE EUROPENE

CRAIOVA, 2 (prin telefon). 
A fost mai greu decît se bă
nuia acest joc- Epuizant și cu 
un final dramatic, în care atîtea 
speranțe de calificare, pe de
plin justificate după aproxima
tiv o jumătate de oră de joc, 
s-au năruit într-un final neaș
teptat pentru Universitatea și 

deceptionant pentru sutele de 
mii de telespectatori care au 
constatat încă o dată fragilita
tea echipelor noastre.

Craiovenii au luat un start 
foarte bun, deși meciul a în
ceput destul de aspru datorită 
replicii tari a oaspeților (Ka- 
zacenok a primit cartonaș gal
ben în minutul 9). în multe

Constantin ALEXE

ADEZIUNE ENTUZIASTĂ A TUTUROR SPORTIVILOR (Continuare in pag. 2—3)

In cuvinte de înalta vibrație patriotica, de responsabilitate 
comunista, colectivele de oameni ai muncii din întreaga țara, 
femei și bârbați, tineri și vîrstnici, continua sâ-șl exprime în tele
grame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al partidului, președintele Republicii Socialiste 
România, adeziunea deplina fața de hotârîrile Plenarei C.C. al 
P.C.R. și legile adoptate de recenta sesiune a Marii Adunări 
Naționale cu privire la noul Imn de Stat al României și la nor
mele de adresare în relațiile dintre cetățenii țârii.

odă IUBIRII
Noul Imn de Stat mobilizează 

și înflăcărează conștiințele tuturor 
sportivilor din patria noastră. 
Clntîndu-1, îi înțeleg mai bine 
mesajul înălțător, iar cu ochii 
minții văd drapelul tricolor ridi- 
cîndu-se pe cele mai înalte catar
ge din fața podiumurilor de pre
mieri sportive. Melodia lui Ci- 
prian Porumbescu am îndrăgit-o 
mai de mult. Ea mi-a sunat în
totdeauna în inimă ca o odă a iu
birii față de patrie, iar din cuvin
tele vibrante ale noului Imn de

In noil iun - trecutul.
Am evoluat împreună cu co

legii mei din echipa națională pe 
multe din stadioanele lumii și 
de fiecare dată ridicarea tricolo
rului patriei șl intonarea Imnului 
de Stat ne umpleau sufletele de 
mlndrie, ne înaripau pe teren, ne 
simțeam în permanență cu inima

M PATRIE
Stat desprind eroismul poporului 
român, tradițiile sale de luptă și 
muncă pentru apărarea libertății 
și independenței, dragostea față 
de glia strămoșească, realizările 
pe care le-a dobîndit țara noastră 
în anii socialismului și viitorul 
nostru mereu mai luminos.

VASILE DIBA
maestru emerit 

al sportului, campion 
olimpic și mondial

PREEENTlfl Șl VIITORUL
și gtndul alături de întregul nos
tru popor, ai cărui 111 sîntem. 
Noul Imn de Stat al României so-

1 clallste exprimă șl mal pregnant, 
prin melodia și versurile sale re
voluționare, trecutul, prezentul și 
viitorul scumpei noastre patrii. H 
vom învăța și-l vom clnta cu în

flăcărare, împreună cu toți spec
tatorii, la 13 noiembrie, înaintea 
ultimului meci din preliminariile 
C.M. Atunci, în acel ultim joc 
al nostru în grupă, sîntem ho- 
tărițl să ne autodepășim, să nu 
precupețim nici un efort pentru 
ca „Trei culori" să răsune în

MUNCITOR. ȚĂRAN, INGINER, PROFESOR -

SÎNTEM CU TOȚII I0VARĂȘ1
La baza sportivă „Titanii* din 

Balta Albă i-am întîinit ieri 
după-amiază pe cîțiva dintre 
componențil echipei de baschet de 
la asociația sportivă I.C.P.M.U.A. 
într-una din pauzele antrena
mentului, s-au grupat spontan, 
discutînd cu vizibil interes. 
Ne-am apropiat. N-am fost de
loc surprinși să ascultăm dialo
gul lor asupra uneia dintre pro
blemele de mare actualitate 
în aceste zile pentru întregul 
nostru popor. Notăm în grabă 
cuvintele președintelui secției de 
baschet, ing. Râul Doicescu, în
totdeauna prezent la ședințele 
de pregătire :

— Era o necesitate firească 
să se dea o reglementare forme
lor de adresare între toți cei 
care sîntem membrii unui colec
tiv, între toți cetățenii patriei. 
Trebuie să pătrundem mai adine 
în semnificația cuvintelor „tova
răș* șl „tovarășă* : ele au un 
înțeles de profunzime, reflectând 
o realitate politică, economică, 
socială șl culturală care se dez

vara anului 1973 și pe marile 
arene ale Argentinei.

DUDU GEORGESCU
maestru al sportului, 

dublu cîștigător al „Ghete! 
de aur“

voltă într-o singură direcție, a- 
cee-a a construirii societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
comunismului în patria noastră. 
— La ea participă în unani
mitate și într-un consens per
fect toate categoriile de oameni 
ai muncii din România, indife
rent de naționalitate, de felul 
muncii, de locul unde muncesc, 
de importanța socială a muncii 
prestate — adaugă Dan Disescu. 
Iată, eu sînt inginer, de pil
dă, dar nu există nici o deose
bire de fond între mine și un 
țăran cooperator, sau un mun
citor, sau un profesor : cu toții 
efectuăm o muncă socialmente 
necesară, conlucrăm în vederea 
înfăptuirii aceluiași scop, atît în 
calitate de proprietari al mij
loacelor de producție, cît șl de 
producători și de beneficiari ai roa
delor muncii noastre.

Cuvintele inginerului Dan Di
sescu, component și el al echipei

(Continuare in pag. 2—3)

Azi, In sala Floreasca, un nou

meci In C. C. E. la baschet:

DINAMO -
S.P. FEDERALE LUGANO

Al doilea meci internațional 
de baschet al sezonului x se 
dispută azi, în sala Floreasca 
(de la ora 17,45). între echipele 
Dinamo și S. P. Federale Lu
gano, în cadrul Cupei campio
nilor europeni. învingători in 
partida tur (99—96). sportivii 
dinamoviști au și azi prima 
șansă.

Oaspeții prezintă un lot a- 
vînd ca puncte forte pe Ma
nuel Baga (1,88 m, conducător 
de joc foarte eficient). Bob 
Betschart (1,96 m. extremă) și 
Fessor Leonard (2,09 m, pivot).

Arbitrii întrecerii : H. Topu- 
zoglu (Turcia) și St. Stoianov 
(Bulgaria) ; comisar F.I.B.A. : 
V. Novotny (Cehoslovacia).

Clasamentul grupei:
1. Mobllglrgi 2 2 0 181—142 - 4
2. Dinamo 2 1 1 167—176 “ 3
J. S.P. Federale 2 0 2 170—200 — 2



ADEZIUNE ENTUZIASTĂ
A TUTUROR SPORTIVILOR

(Urmare din pag. 1)
de baschet de la LC.P.M.U.A. 
n-au fost ultimele pe care le-am 
ascultat la baza sportivă Ti
tanii, referitoare la Legea pri
vind normele de adresare in re
lațiile dintre cetățenii României.

Intr-un spirit total de satisfacție, 
și-au mal arătat adeziunea de
plină la acest act de mare res
ponsabilitate socială, alțl doi 
specialiști, proiectantul Aurel Du
mitrescu șl inginerul Alexandru 
Marin, colegi de echipă și tova
răși de muncă la I.C.P.M.U.A.

O amplă ac} iu ne de testare pe plan național

ATLETISMUL ÎȘI CAUTĂ CAMPIONII DE MÎINEI

„TOVARĂȘE SPORTIV",
Sîntem angajați în ace

eași muncă, punem Împre
ună umărul la aceeași trea
bă. Avem aceeași dorință — 
ridicarea sportului românesc, creș
terea prestigiului său. In relațiile 
noastre de zi cu zi, cum oare 
ne-am putea adresa mai corect 
unul altuia ? Recenta lege privi
toare Ia normele de adresare în
tre cetățenii țării noastre vine

0 UZANȚĂ DE
în sectorul sanitar, folosirea ex

presiei „domn14 pare mai frec
ventă decît în alte medii. Cu 
toate acestea, pot să vă mărtu
risesc că majoritatea pacienților 
mei, sportivi proveniți îndeobște 
din medii muncitorești, mi se a- 
dresează, frumos și normal, cu 
apelativul „tovarășe doctor", ceea 
ce realmente îmi face plăcere. A- 
pariția noii legi ne-a dat un în
demn în plus pentru a intensifica 
munca educativă în rîndurile 
sportivilor fruntași cu care in-

„TOVARĂȘI ANTRENOR"
să-1 elimine definitiv pe „domnu
le* din vorbirea noastră. Cuvlntul 
tovarăș este mai cald, reflectînd 
raporturile noi dintre toți cetățe
nii țării. Deci, „tovarășe sportiv* 
șl „tovarășe antrenor*. Cu res
pect și cu căldură sufletească...

ION MONEA
maestru emerit al sportului

riECARE U
trăm în contact, pentru a-1 face 
să înțeleagă cîtă stimă și prețuire 
cuprinde cuvîntul „tovarăș* pen
tru noi medicii. Chiar azi, în or
ganizația de bază, noi comuniștii, 
am discutat mijloacele ce ne stau 
la îndemînă pentru a face din a- 
pelativul „tovarăș* o uzanță de 
fiecare zi.

dr. CONSTANTIN IONESCU 
șeful cabinetului de boli 

interne la Centrul 
de medicină sportivă

ACORDURILE M1NDRIE1 $1 DUCURIEI
inter-Amintirile unui sportiv 

național sînt de neuitat.
Victoria repurtată sub 

rile tricolorului nostru se 
lungește cu ecoul patriotic al 
Imnului de Stat al Republicii 
Socialiste România. lată 
am încercat o puternică 
atunci cînd, în textul 
Imn, recent aprobat de 
Adunare Națională, am 
asemenea cuvinte pe care con
știința noastră dex cetățeni ai 
României socialiste le avea înti
părite cu mîndrie : „Roșu, gal
ben și albastru / Este-al nostru 
tricolor, / Se înalță ca un 
astru / Gloriosul meu popor".

Obligația noastră, a sportivilor

culo- 
P re

de ce 
emoție 
noului 
Marea 
regăsit

investiți cu onoarea de a repre
zenta culorile patriei iubite, este 
de a ne face datoria pînă la ca
păt în marile competiții mon
diale și olimpice, pentru gloria 
României socialiste. Și atunci 
cind pe cel mai înalt catarg se 
înalță steagul tricolor, pe buze 
să ai cuvintele imnului de Stat 
și în inimă să-ți răsune acor
durile sale, acordurile mîndriei 
și bucuriei de a fi cetățean al 
acestei țări minunate.

Ecaterina STAHL
maestră emerită a sportului, 

fostă campioană mondială 
la floretă

Potrivit obiectivelor din Progra
mul privind dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980, referitoare la 
organizarea periodică a unor ac
țiuni de depistare și selecție, me
nite să conducă la descoperirea și 
promovarea in activitatea de per
formanță a noi și noi tineri ta
lentat!, capabili să obțină rezul
tate de înaltă valoare. Federația 
de atletism a inițiat o amplă 
acțiune, pe plan național. Această 
acțiune, foarte importantă, este 
organizată cu sprijinul organelor 
C.N.E.F.S. și al Inspectoratelor 
școlare. Ea se adresează cu pre
cădere populației școlare și se 
desfășoară sub genericul marii 
competiții naționale .Daciada",

CUM VA FI ORGANIZATA 
SELECȚIA VIITORILOR ATLEȚI ?

Acțiunea de selecție, inițiată 
de Federația română de atle
tism, va avea loc Ia nivelul tu
turor școlilor generale, lice
elor și școlilor profesiona
le din localitățile urbane și
centrele rurale ale țării. Ea va 
cuprinde pe elevii claselor a
Vil-a, a VIII-a și a IX-a și pe 
elevele din clasele a Vl-a — a IX-a. 
Organizarea revine Consiliilor ju
dețene pentru educație fizică și 
sport și Inspectoratelor județene 
școlare, care vor lua măsurile co
respunzătoare de desfășurare a 
testării. Aceasta va fi făcută pe 
categorii de vîrstă în cadrul fie
cărei clase. Spre deosebire de alte 
asemenea acțiuni, F.R.A. a decis 
să nu fie testați elevii care sînt 
legitimați la vreo ramură spor
tivă și nici elevii care fac parte 
din clase speciale cu profil spor
tiv.

Acțiunea este prevăzută a se 
desfășura în două etape :
• etapa I, pînă la 20 noiem

brie, la nivelul tuturor unităților 
școlare. Această etapă cu larg ca
racter de masă este extrem de 
importantă și de buna ei organi
zare tehnică (precedată de o a- 
tentă șl susținută activitate de

SUD GENERICUL „DAC 1ADI1"

popularizare, desfășurată in pa
ralel cu pregătirea elevilor) de
pinde intr-o mare măsură însăși 
reușita Întregii acțiuni.
• etapa a n-a, In perioada 

20—30 noiembrie, la nivel jude
țean. La .finala” județeană vor 
fi convocațl toți acei tineri care 
vor obține haremurile stabilite 
pentru testare.

CARE SINT BAREMURILE ?

în cadrul diferitelor concursuri 
organizate pe clase șl pe grupe 
de vîrste, concurenții care vor 
realiza performanțe echivalente 
sau mai bune decît cele din ta
belul alăturat vor fi convocațl 
apoi la nivelul județului.

măcar la o probă vor lua parte 
apoi la finala județeană.

Fete Băieți

so metri
clasa VI 7,9 MM
clasa VH 7,6 7,2
clasa vm 7,2 7,0
clasa IX 7,1
lungime
Wră elan
clasa VI 1,72 m —•
clasa VII 1,85 m 2,20 m
clasa Vin 2,00 m 2,30 m
clasa IX 2,15 m 2,40 m
minge oină
clasa VI 35 m —
clasa VH 40 m 50 m
clasa Vm 45 m 60 m
clasa IX 50 m 70 m

600 m (F) — 1000 m (B)
clasa VI 2:30,0
clasa VH 2:20,0 3:05,0
clasa vm 2:10,0 3:00,0
clasa IX 2:05,0 235,0

La testare, concurenții trebuie
sâ participe, In mod obligatoriu,
la toate aceste patru probe. Cei
care realizează baremul stabilit

★
Pentru a veni In ajutorul profe

sorilor din întreaga tară care con
duc direct acțiunea de testare, tn- 
tr-un număr viitor al ziarului 
nostru vom publica citeva detalii 
tehnice de organizare a acțiunii.

COPIII RUGBYULUI PROMIT

SENTIMENTE DE DEMNITATE PATRIOTICĂ
Noul Imn de stat, cu frumoa

sa lui melodie de Ciprian Po- 
rumbescu, cunoscut de multe de
cenii de poporul nostru, a trezit 
în rîndurile sportivilor gălățeni 
noi sentimente de respect și mîn
drie patriotică pentru țara în ca
re ne-am născut, trăim și mun
cim. Noul Imn constituie o sin
teză a istoriei acestui brav po
por, a luptelor sale de veacuri 
pentru apărarea gliei strămo
șești, a aspirațiilor de libertate și 
independență, reprezintă un 
Imbold pentru realizarea de noi 
succese pe calea construirii so
cialismului și comunismului în

patria noastră. Sportivii din ma
rele oraș dunărean se angajează 
să nu precupețească nici un e- 
fort la locurile lor de muncă, în 
confruntările de pe terenurile de 
sport. Sportivii din acest colț de 
țară sînt hotărîți să contribuie 
efectiv la obținerea de noi și 
strălucite realizări în întîlnirile 
internaționale pentru a face să 
răsune cît mai des Imnul țării 
noastre.

Vasile CIRDEI
director al Administrației 

bazelor sportive din Galați

DIVIZIA DE LUPTE 
GRECO-ROMANE

Formațiile componente ale se
riei a II-a a Diviziei de lupte 
greco-romane au căzut de acord 
ca întrecerile etapei a V-a, care 
urmau să se dispute la 12—13 
noiembrie, să fie organizate în 
zilele de 5 și 6 noiembrie. Echi
pa organizatoare, Rapid Bucu
rești, va primi replica unora 
dintje cele mai puternice for
mații din țară : Dinamo Bucu
rești, Aluminiu Slatina, C.S.U. 
Pitești, Steagul roșu Brașov și 
C.S.M. Reșița. Turneele indivi
duale ale acestei etape se vor 
disputa în sala de lupte a clu
bului Dinamo, după următorul 
program : sîmbătă, de la orele 
10 și 17, iar duminică, de la 
ora 10, se vor consuma partidele 
ultimelor tururi.

In tribunele de la „Parcul 
copilului", la cuplajul rugbystic 
de Divizia A care a avut loc 
duminică. Ochiul ne fuge, la un 
moment dat, spre terenul II. Și 
uităm, o clipă, că am venit pen
tru Steaua sau R.C. Grivița 
Roșie, Rapid sau Rulmentul. 
Privirea se oprește la jocurile 
de alături. Care duminică, la 
„Parcul copilului", au fost nu 
mai puțin de trei. Toate oficia
le, din campionatul juniorilor, 
și toate partide deschise, cu 
multe încercări. Am putea afir
ma — urmărind, desigur, și alte 
meciuri de juniori — că sportul 
nostru cu balonul oval are un 
schimb de nădejde, un viitor 
frumos !

Să luăm, prin graiul sec — 
dar semnificativ — al cifrelor, 
un singur exemplu-argu- 
ment : la Școala sportivă Loco
motiva București fac rugby 
aproape 120 de copii, dintre de

vii Grupului școlar mecanic și 
material rulant. Două echipe 
participă in campionatul repu
blican (una fiind laureata edi
ției 76/77 a întrecerii interne nr. 
1), o alta în cel municipal, iar 
unele grupe iau parte la diver
sele competiții organizate pen
tru cei mai mici jucători. în 
plus, dintre elevii de aici sînt 
destui cei care joacă în forma
ția de juniori a Rapidului. De 
toate pregătirile se ocupă cu
plul de profesori Constantin Va
sile și George Piștalu.

Iată și primele clasate în cele 
4 serii ale campionatului repu
blican al juniorilor : Locomoti
va, Sportul studențesc, Olimpia 
Constanța (I), R.C. Grivița Ro
șie, Șc. sp. 2 Constanța, Șc. sp. 
2 Buc. (II), Lie. Metalurgic Iași, 
Lie. Marină Galați, Gr. Șc. C.F. 
Buzău (III), Viitorul Cluj-Napo- 
ca, Școlarul Oradea, Gr. Șc. 
C.F. Arad (IV).

DIVIZIA B, ETAPA A 7-a

EDIȚIA DE IARNĂ A „DACIADEI"
(Urmare din pag. 1)

biatlon. hochei, patinaj artistic, 
patinaj viteză, sanie, schi, șah, 
tenis de masă, popice.

Concursurile de sanie din ca
drul ediției de iarnă a „Dacia- 
dei“ („Săniuța de argint") se a- 
dresează tuturor copiilor și ti
nerilor (categoriilor de vîrstă 
10—14 și 14—19 ani), începînd 
cu unitățile de bază, întrece
rile fiind individuale. Tot in
dividual se va concura și la 
schi fond, unde competiția se 
va desfășura sub forma unui

cros, pe terenuri plate și cu 
porțiuni de urcare și coborîre. 
Grupele de vîrstă la schi sînt 
10—14 ani, 14—19 ani și peste 
19 ani (băieți și fete). întrece
rile de șah se organizează de 
asemenea individual (pînă la 
etapa pe județ, inclusiv, în 
grupe de cîte 11—12 jucători, 
sistem turneu), pe grupe de 
vîrstă : 10—14 ani („Căluțul de 
fildeș") și peste 19 ani. Con
cursul de tenis de masă se va 
organiza numai la proba indi
viduală, pentru categoriile de 
vîrstă 10—14 ani, 14—19 ani și 
peste 19 ani, primele două e-

tape sub formă de turneu tur- 
retur. Toate cele patru disci
pline vor avea finale pe țară, 
la care vor participa, la fiecare 
categorie de vîrstă, cîte un 
băiat și o fată.

EDIȚIA DE IARNĂ A „DA- 
CIADEI“, care începe dumi
nică, se va bucura, așadar, de 
un program bogat, avînd drept 
scop amplificarea mișcării spor
tive de masă și descoperirea 
de noi tinere talente pentru 
sportul de performanță, în spi
ritul Programului dezvoltării 
activității de educație fizică și 
sport aprobat de partid.

în cea de-a 7-a etapă a Di
viziei B, s-au înregistrat re
zultatele : seria I : Arhitectura 
Buc. — Sportul studențesc II 
Buc. 10—16, Petrochimistul Pi
tești — Aeronautica Buc. 13—3, 
Dunărea Giurgiu — A.S.E. Buc. 
54—0. Ș. N. Oltenița — Vul
can Buc. 7—20, Rulmentul Ale
xandria — Gloria Buc. 7—22 (pe 
primele locuri : Vulcan Buc., 
Dunărea Giurgiu și Gloria Buc.); 
seria a II-a : C.F.R. Cluj-Na
poca — Constructorul Alba Iu-

In Campionatul de polo

RAPID ÎNTÎLNEȘTE AII

lia 4—10, Dacii I.P.A. Sibiu — 
Minerul Lupeni 10—0, Electro- 
timiș Timișoara — RACEMIN 
Baia Mare 0—42, Unirea Să- 
cele — I.O.B. Balș 7—3 (pe 
primele locuri : RACEMIN, 
Constructorul Alba Iulia și 
I.O.B.) ; seria a IlI-a : Auto
mobilul Galați — Rulmentul II 
Bîrlad 7—6, Constructorul Bu
zău — Politehnica II Iași 9—4, 
Rapid C.F.R. Galați — TEPRO 
Iași 9—6 (pe primele locuri : 
C.F.R. Brașov, Constructorul 
Buzău și U.R.A. Tecuci) ; se
ria a IV-a „constănțeană" : 
Portul — I.T.C. 8—33, Voința 
— C.F.R. 7—7, Rapid C.F.R. Fe
tești — Constructorul 3—28, Fa
rul II — Dacia 32—3 (în frunte: 
Constructorul, C.F.R. și Chimia 
Năvodari).
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• PITEȘTIUL a găzduit zi
lele trecute finala pe județul 
Argeș a tradiționalei competi
ții polisportive de masă „Cupa 
recoltei argeșene", rezervată 
sportivilor de La sate. Cei 
peste 200 de finaliști, repre
zentând pe cei aproape 10.000 
de participanți la etapele pre
cedente ale competiției, s-au 
întrecut cu ardoare la patru 
ramuri sportive. Iată și cîști- 
gătorii : Ia fotbal seniori — 
comuna Buzoiești ; la copii — 
Coteasca ; la handbal fete — 
Al bota ; la băieți — Oarja ; la 
șah — Elena Vitan (Beleți- 
Negrești) șl Adrian Coman 
(Berevoiești) ; la tenis de ma
să — Gcorgeta Mațău (Corbi) 
șl Angel Dumitru (Valea la
șului). A S-A REDESCHIS pa
tinoarul artificial din Sucea
va. Pe lingă hocheiștii din 
secțiile C.S.M. și C.S. Școlar, 
au acces zilnic pe gheață a- 
matorii de patinaj, precum și 
cursanții centrelor de iniție
re. a TN FIECARE JOI. la 
A.S. Voința Satu Mare se des
fășoară „ziua boxerului", care 
are în program meciuri ami
cale între începători, antrena
mente model și concursuri de 
verificare a aptitudinilor ce
lor care vor să devină pugi- 
liști. a 12 ECHIPE, dintre care 
opt de fete, au participat anul 
acesta la „Cupa C.E.C.", com
petiție de volei organizată a- 
nual la Tg. Mureș. Trofeul a 
revenit formației Chimica Tîr- 
năveni la băieți și echipei 
Banca la fete. a DUMINICA 
a fost ziua sportului în ca

drul manifestărilor din „Săp
tămâna tineretului sighetean", 
care are loc în fiecare toam
nă la Sighetu Marmației. Cu 
acest prilej, s-au desfășurat 
atractive meciuri de fotbal, 
handbal și volei. întreceri de 
tenis și o frumoasă alergare 
pe teren variat, la care au 
participat aproape 2000 de e- 
levi din licee și școli gene
rale. a tN SALA DE SPORT

Constructorul Galați se obiș
nuiește să se organizeze dife
rite acțiuni extrasportive, cum 
sînt nunțile și seratele dan
sante. După nunta ce a avut 
loc aici sîmbătă 29 octombrie 
a rămas o amprentă insalu
bră, care, a doua zi, a scos 
din funcțiune sala și anexele 
ei cîteva ore bune. Oare cine 
dă aprobări pentru asemenea 
manifestări care n-au nimic 
comun cu sportul ? a LA A.S. 
BIHOREANA MARGH1TA s-a 
dat, recent, în folosință o 
frumoasă și modernă popică- 
rie cu două piste, a „CUPA 
GAZETEI ECOUL- la tenis, 
concurs organizat la Bistrița, 
a revenit anul acesta jucăto
rilor Iulian Moga (C.F.R. Bis

trița) — la sportivi legitimați 
șl Ion Tincoca (Prundu Bîr- 

’ găului) — la nelegitimați a
CASA PIONIERILOR din Ma
cin a înființat în comuna Ji- 
jila un nucleu pentru practi
carea sportului în... kimono. 
Grupa de judo din Jijlla are de 
pe acum 30 de membri a LA 
HUNEDOARA. în cadrul „Da- 
dadei*, au ioc în aceste zile 
numeroase acțiuni de masă. 
Peste 2000 de elevi își etalea
ză aptitudinile la fotbal, hand
bal, volei și atletism, Iar nu
meroși tineri siderurgiști se 
întrec la popice, șah și tenis 
de masă, a „CROSUL DE 
TOAMNA" din Mediaș a cu
noscut o largă participare. 
Peste 1000 de elevi au alergat 
în centrul orașului pe un tra
seu variind între 1000 și 1500 
m. Cei mai în formă au fost 
reprezentanții Școlii generale 
nr. 5, care au cîștigat prin 
Romana Țiței, Carmen Țarcă, 
Ion Matei și Ovidiu Ungu- 
reanu. a NOI AMENAJĂRI 
SPORTIVE la Brăila : un bac 
de antrenament pentru caia- 
ciștii și canoiștii de La Portul 
și un hangar pentru ambar
cațiuni. La A. S. Gloria s-a 
construit o popicărie, un te
ren de tenis, iar într-o încă
pere adecvată amatorii au la 
dispoziție mese de ping-pong 
și șah.

RELATĂRI DE LA : I. Po
pescu, I. Mîndrescu, I. Toth, 
I. Păuș, S. Tralea, T. Sirio pol, 
A. Pașcalău, I. Toma, I. Jipa, 
I. Vlad, Z. Rîșnoveanu și I. 
Baltag.

PE DINAMO
întrecerile celui de al IV-lea 

tur al Diviziei A (seria I) la 
polo Se încheie azi cu partidele 
programate la București și 
Oradeă. în centrul atenției se 
află jocul dintre primele două 
clasate. Rapid București, actua
la deținătoare a titlului, și Di
namo București. în meciurile 
directe din acest an, feroviarii 
au învins cu 7—6 (în aprilie la 
Cluj-Napoca) și cu 6—4 (în ur
mă cu 18 zile, la Ștrandul tine
retului), în timp ce dinamoviștii 
nu au realizat decît o victorie, 
cu 3—2, în luna iunie, in pro
priul lor fief. Cu toate aces
tea, rapidiștii au la această oră 
un avans de 5 puncte asupra 
adversarilor lor, ca urmare di
rectă și a celor trei puncte pier
dute de dinamoviști în ultimele 
două meciuri cu Voința Cluj- 
Napoca.

Jocul de astăzi va avea loc 
la bazinul Dinamo, începînd de 
la ora 17. Cu o oră mai devre
me (16), dar la Ștrandul tine
retului, este programată întîlni-

ASTÂZI, FINALELE 
PE MUNICIPIUL 

BUCUREȘTI IN CADRUL 
„DĂCiADEI"

Astăzi după-amiază au loc. 
pe Stadionul Tineretului, fina
lele fazei municipale a „Da- 
ciadei" la rugby. Pe terenurile 
II și IV se vor întrece : se
niori, locurile 1—2 : Steaua — 
R. C. Grivița Roșie, locurile 3—4: 
Rapid — Dinamo ; juniori, lo
curile 1—2 : Locomotiva — Olim
pia, locurile 3—4 : CI. sp. școlar 
— Șc. sp. 2. Programul începe 
la ora 14,45.

GIMNASTII
A doua mare 
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mo), Iudlta M 
Mare), Dumltr 
mlnița Mllea 
ghiu-Dej), C 
(Farul), dar ni

rea dintre C.N.U. și Voința
Cluj-Napoca. Al treilea meci al
etapei se va desfășura la Ora-
dea, între Crișul și Progresul.
Clasamentul înaintea acestor
partide :
1. RAPID 19 17 1 1 165— 75 35
2. Dinamo 19 14 2 3 145— 84 30
3. Voința 19 12 3 4 IM—101 27
4. Progresul 19 5 1 13 79—123 11
5. C.N.U. 19 3 1 15 94—147 7
6, Cricul 19 2 0 17 75—162 4

CONCURSUL AUTO: 0
De aproximativ un an, con

cursurile automobilistice în Ca
pitală, a căror organizare este 
deosebit de dificilă din multe 
puncte de vedere, cunosc o 
reușită deplină datorită efortu
rilor depuse de A. S. Unirea 
Tricolor București. Duminică, 
de pildă, la „Marele premiu al 
Bucureștiului", organizatorii 
s-au întrecut pe ei înșiși. S-a 
reparat întreg asfaltul traseului 
(1,700 km), au fost aduse re- 
morci-auto pentru a fi folosite 
ca tribune, cronometrajul s-a 
făcut electronic, pentru tribuna 
oficială și arbitri s-au amenajat 
copertine, la dispoziția specta-

torilor a fost 
nou pe care e 
ția „la zi" din 
fiecare cursă.

Evident, 
fac ușor. 
zatorice pentri 
men, din cadrt 
cu sarcini de 
Victor Mateevii 
— președinți, 
Nicoîau, Al. ( 
Borlcseu, Gh. 
au odihnă ina: 
lor.

Categoric, au 
torează „Unirii 
călduros mulțui
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Urcușul ti 
vara lui 1974, 
în continuare 
deși am sperat cu toții că 
eclipsa va fi pasageră. Li
cărirea de speranță din iarna 
lui 1976 — „bronz1* la eu
ropenele de sală — s-a stins 
repede, înecată în cifrele 
mediocre ale sezoanelor 1975, 
1976, 1977. Performanțele cu 
care te jucai la vîrsta ju
nioratului au rămas amin
tiri. E drept, ai reușit un 
3:38,4 la 1500 m, dar re
cordul lumii „fugise" între 
timp spre 3:30,0, iar cursele 
pe care le cîștigal în țară 
— pentru că (și acest lucru 

nu te-a ajutat) în 
tară erai in conti
nuare cel mai bun 
— se apropiau, cel 
mai adesea, de 
1:50,0 și 3:45.0. La 
Montreal, visul afir
mării de odinioară, 
ai plecat în ultima 
clipă, in urma unui 
angajament pe care 
aproape nimeni n-a 

crezut că-1 vei putea onora. 
Și nu l-ai onorat !

Cine te-a văzut alergînd 
in ultimul timp are senzația 
că privește un atlet trecut 
de 30 de ani, aflat în pra
gul retragerii. ȘI TOTUȘI, 
GHEORGHE GHIPU, NU 
AI DECIT 23 DE ANI ! Cu 
trei mai puțin decît Juan- 
torena sau Walker, liderii 
de azi ai semifondului mon
dial ! Spun mulți, chiar 
dintre cei care te-au încon
jurat cu dragoste și au cre
zut în tine, că nu mai ești 
nici „copilul cuminte" cu 
care Silviu Dumitrescu se 
mîndrea, că ai ajuns un mic 
„burghez" al atletismului, 
dîndu-i doar atît cit este 
suficient pentru ca atletis
mul să-ți dea, la rîndu-i, 
ce ai tu nevoie.

Gheorghe Ghipu, nu ai 
voie să părăsești pista pe 
ușa din dos ! Ești dator față 
de atletism, față de talen
tul tău incontestabil, față de 
toți cei care au mizat cindva 
pe tine ! Ai alături, la fie
care antrenament, o pildă 
vie : Ileana Silai este la 
36 de ani cea mai bună per
formeră mondială a anului 
la 800 metri. Chiar numai 
acest exemplu ar trebui 
să-ți ascută ambițiile, să-ți 
iuțească pasul. Te mai aș
teptăm, GHEORGHE GHIPU; 
AI NUMAI 23 DE ANI I

s-a oprit in 
deși ai avut 
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lursurile an- 
Stanciu (Dlna- 
f (C.S.M. Baia 
turner șl Lu- 
L. Gh. Gheor- 
Lnța Ciocănel 
t excluse, de-

ORICA
un mare pa- 

tnscrisă situa- 
npionat, după

nu se 
organi

se mulți oa- 
isociației, unii 
ducere (ing. 
)tto Holtzman 
inerii Sorin 
ineanu, Ion 
nu), nu mai 
a concursuri-

lobilismul da- 
'ricolor“ un 
ic ! (M. FR.).

Gheorghe NERTEA

(Urmare din pag. 1)

și-a

LA 36 DE ANI, CA
Victor Ciocan, exemplu al unei apreciate
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corespunzător pregăti- 
generală, componentă 

a antrenamentului spor
ite îndoim că s-a lu- 
Antrenamentele zilnice

LA REVEDERE,

trece cu vederea nici 
— cel mai dăunător 
antrenamentul invizi- 
cărui rigori jucătorii

ei a stat tntot-

PE CE CANALE SE SCURG... ENERGIILE?
• Mentalitatea unor fotbaliști - vechea poveste • Pînă cind vor 
fi ignorate mijloacele moderne de refacere ? • Antrenamentul 

invizibil trebuie scos din „umbră*
Să ne Întoarcem cu 10 luni în 

urmă. Pe atunci, la începutul lui 
ianuarie, după o scurtă vacanță, 
echipele din primul eșalon au 
„sunat adunarea”, alinlindu-se la 
startul perioadei pregătitoare de 
iarnă. Chiar din primele zile, ma
joritatea formațiilor divizionare A 
au ales cea mai nimerită cale a 
momentului respectiv, urmind un 
stagiu de pregătire într-o stațiu
ne montană. Acolo, la altitudine, 
condițiile de refacere, de oxige
nare, de testare In grup a jucă
torilor s-au realizat în condiții 
dintre cele mai bune, tehnicienii 
dezvoltind 
rea fizică 
de căpătîi 
tiv. Și nu 
erat bine, 
duble (chiar triple) au arătat — 
au confirmat-o în rapoartele lor 
șl antrenorii federali prezențl la 
fața locului — că indicațiile me
todice cerute de F.R.F. au fost 
respectate întocmai, că s-a mun
cit mai bine și mai mult ca ori- 
cînd. Constatările făcute la sfir- 
șltul „perioadei munte” au con
cluzionat că toate echipele, fără 
excepție, au efectuat prima parte 
a perioadei pregătitoare în spi
ritul unei depline seriozități, că 
s-a lucrat la parametrii maximi, 
cu exigență. Așadar, dezvoltarea 
șl îmbunătățirea pregătirii fizice 
generale, „piatra de încercare" a 
capacității de efort a jucătorilor, 
a rezistenței lor pe parcursul unui 
întreg an competițional. fusese 
realizată la un nivel îmbucurător.

Iată însă că — o dată cu scur
gerea timpului — la mulți dintre 
jucătorii noștri s-a observat „o 
subțiere** a potențialului fizic. 
Acum, la jumătatea sezonului 
competițional de toamnă, mulți 
dintre ei se văd puși in situația 
gravă de a nu putea face față 
ritmului de joc, unii gîfilnd din 
greu cu mult timp Înainte de în
cheierea partidelor. Care ar fi 
explicația unei asemenea stări de 
fapte ? Pe ce canale se scurg... 
energiile acumulate cu prețul 
multor ore de antrenament ? 
Considerăm că o primă cauză ți
ne de mentalitatea jucătorilor 
noștri care nu au ajuns încă la 
maturitatea de a ști să folosească 
corespunzător timpul liber, in ca
re să urmărească un singur scop, 
acela al recuperării forțelor. De 
exemplu, după flecare antrena
ment, dar mai ales după meciu
rile susținute — în care se face 
o mare risipă de energic — mij
loacele de refacere (bale, saună, 
masaj, odihnă) sint aproape în 
totalitate Ignorate. Ca să nu mai 
vorbim de consumul alimentar 
rațional — și el neglijat. In a- 
celași timp, pe parcursul compe
tiției, în obișnuitele cicluri săp-

tăminale de instruire, jucătorii — 
uneori chiar cu acordul antreno
rilor — scurtează timpul efectiv 
de lucru afectat factorului fizic 
șl de aici scăderea treptată a ran
damentului.

Nu putem 
acel aspect 
— legat de 
bil, de ale __ _
noștri, se pare, nu vor să țină 
seama. Din păcate, numărul ace
lora care nu respectă Întocmai 
normele vieții sportive nu scade 
mai deloc. Agud, C. Zamfir, Pur- 
caru, Florescu, Bora, Gabel, Hel- 
vei, Grosu, Coman, Bartales, M. 
Stelian, Grigoraș sint numai d- 
teva exemple de jucători mereu 
șl mereu în culpă. De ce oare 
cel numiți mai sus nu învață 
nimic de la acei sportivi exem
plari cum sînt : Lucescu, B. 
Nunweiller, Iorgulescu, Vigu, Du- 
du Georgescu, Iordănescu, ștefă- 
nescu, Dembrovschi, Mehedinții, 
La ța, Ispir. Antonescu, Mulțescu, 
Stancu, Romllă, O. Ionescu, Ră- 
dulescu, Naom, Soșu, Sătmăreanu 
□, ștefan, Fl. Dumitrescu șl 
mulți alții, apreciați ca sportivi 
șl ca oameni, jucători care fac 
cinste cluburilor pe care le re
prezintă.

Astfel stînd lucrurile, iată mo
tivele din care decurg șl nume
roasele accidentări care scot ju
cătorii din circuitul competițional 
și al instruirii, perioada de con
valescență însemnînd, In fond, 
dacă nu pierderea totală, cu sigu
ranță scăderea parțială a capaci
tății de efort. In acest fel, tot ce 
s-a acumulat In perioada funda
mentală, la început de an, cu 
deosebite eforturi, se pierde ne- 
permis de ușor. De aici, influența 
negativă asupra randamentului de 
ansamblu și implicit asupra va
lorii campionatului, a fotbalului 
nostru.

momente, partida avea să fie 
confuză, presărată cu multe 
faulturi, Cîrțu (min. 28 — la 
un fault inutil), Tilihoi (min. 55 
— pentru trageri de timp — 
de ce, era doar 2—0, insufi
cient pentru calificare ?) și Ma- 
hovicov (min. 
aveau să fie

Cu ambiție 
versitatea

89 — joc dur) 
și ei avertizați, 
și dăruire, Uni- 
impus jocul la

DESEMNEAZĂ CAMPIONII I
sigur, nici surprizele. La băieți, 
numărul cel mai mare de con- 
curenți este înscris la categoria 
I, fapt ce lasă să se întrevadă 
posibilități de afirmare, pentru 
anii viitori, a unor noi tineri ta- 
lentațl, bine pregătiți. La catego
ria a n-a competiția se desfă
șoară și pe echipe, atlt la fete, 
cit și la băieți.

In preajma campionatelor na
ționale individuale și pe echipe, 
programate, după cum am mai 
anunțat, in zilele de 8—11 decem
brie la Deva, pe agenda gimnas
ticii stnt programate citeva între
ceri de real interes.
• La sfîrșitul acestei săptămlnl, 

slmbătă și duminică, se va des
fășura la Toronto (Canada) tra
diționalul „Turneu al laptelui”, 
întrecere cu participare interna
țională. Din țara noastră vor lua 
parte la acest concurs Anca Grl- 
goraș și Sorin Cepoi.
• Alte două gimnaste românce 

vor fi prezente, în zilele de 12—13 
noiembrie, la un concurs interna
țional în Suedia, la Orebro. Este 
vorba de Alina Goreac, dublă 
campioană mondială universitară, 
șl Gabriela Trușcă.
• In aceleași zile. în Capitală 

se va desfășura finala campiona
tului național de gimnastică rit- 
mică-modernă.
• Tot in Capitală, în zilele de 

12—13 noiembrie, va avea loc în- 
Ulnlrea internațională dintre echi
pele de tineret (băieți) ale Româ
niei șl R. F. Germania.
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lin paravan cam transparent

„AVEM 0ECHIPA FOARTE TINARA
Necesitatea concentrării In 

echipe puternice a celor mai 
buni jucători tineri din țară și 
încadrarea lor într-un proces 
de instruire desfășurată la ni
velul exigențelor maxime au 
fost argumentele hotărîtoare ca
re au decis înființarea diviziei 
naționale de juniori. După 
disputarea primelor etape ale 
noii competiții au avut loc 
două consfătuiri cu antrenorii 
celor 18 divizionare de juniori, 
cărora li s-a atras în mod 
special atenția că întrecerea 
trebuie să aducă în prim-planul 
fotbalului nostru „juniori de 
mare 
17—18 
orice 
poată 
succes 
din primul eșalon a] 
lui nostru4*. Această 
expresă nu excludea, 
faptul ca în loturile 
ilor divizionare să fie promo
vați și jucători mai mici, de 
15—16 ani. ----------- " *
trați.

Cum au
Echipele 

prima ediție au fost formate 
în pripă, din ce s-a găsit. 
„Am fost luați pe nepregă- 
tite4* — au afirmat majoritatea 
antrenorilor. Meciurile, fără să 
se ridice la o valoare deose
bită — era și firesc să se în- 
tîmple așa, din moment ce 
n-au existat preocupări din 
partea cluburilor pentru a-și 
întări formațiile lor de spe
ranțe \
cîțiva jucători buni, care au 
și ajuns în Divizia A. Ignat, 
D. Zamfir, Antohi, Agachi, 
Irimescu, Nicșa, Geolgău, Gal, 
Cernescu sînt cîțiva dintre ei.

Mari speranțe s-au pus în a 
doua ediție a campionatului. 
Nimeni nu mai putea fi ...sur
prins, existînd timp suficient 
pentru ca cluburile diviziona
re A să poată lua toate mă
surile în vederea ALCĂTUIRII 
UNOR ECHIPE DE JUNIORI 
PUTERNICE, care — bine pre-

talent, care 
ani, gata în 

moment să 
evolua cu 

în echipele

să aibă

gătite — să ridice cota valo
rică a campionatului. Cu toa
te acestea, deși regulamentul 
le permitea să legitimeze cei 
mai buni jucători de pe raza 
municipiului București sau a 
județului respectiv, antrenorii 
au mers tot pe linia minimei 
rezistențe, formînd echipele 
numai din juniorii existenți 
în propria pepinieră. într-un 
recent sondaj efectuat în rân
dul celor 18 antrenori, care 
pregătesc echipele din divizia 
de juniori, am primit de mai 
multe ori unul și același răs
puns : „Avem o echipă foarte 
tinără. Abia la anul se vor 

vedea roadele mun-

fotbalu- 
indicație 
desigur, 

formați-

nimeni nu-1 
un antrenor

poate 
să nu 
de ju- 
16 sau 
talen-

deosebit de inzes-

decurs lucrurile ? 
care au evoluat în

au evidențiat, totuși,

opri pe 
promoveze în divizia 
niori jucători de 15, 
17 ani deosebit de ___
tați, care să CREASCĂ mal 
repede. Dar afirmația „avem 
echipă tînără“ a devenit un 
fel de paravan dincolo de care 
se ascunde o realitate supă
rătoare. Despre ce este vorba? 
Majoritatea antrenorilor divi
zionarelor de juniori, mer
gând pe linia minimei 
rezistențe, se mulțumesc 
să introducă în echipele 
pe care le pregătesc juniori de 
15—16 .............................................
mari 
buni 
fel e 
Mult

ani, mulți dintre ei fără 
perspective de a ajunge 
fotbaliști. Sigur că ast- 
mai simplu și mai ușor, 
mai greu e să CAUȚI 

— mai ales că regulamentul 
competiției permite acest lu
cru — jucători pe raza între
gului județ, în școli, la aso
ciații mai mici. Efectuarea 
unei SELECȚII riguroase și 
permanente este indiscutabil o 
muncă grea și de rezultatele 
ei depinde SUCCESUL în acti
vitatea cu juniorii. Eschivarea 
de la o astfel de muncă în
seamnă o ascundere după pa
ravanul „avem o echipă de 
juniori foarte tînără“.

Laurențiu DUMITRESCU* XJ X S. S^r xy I ■ ■ 1 | u. V. O*
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Victor Ciocan, căpitanul 
echipei Gloria Bistrița, și-a 
ciștigat frumoase aprecieri ca 
jucător, dar, mai ales, ca om. 
La 36 de ani, virful de atac 
al formației de pe Bistrița de
vine exemplul unei apreciate 
longevități sportive. Pe golge- 
terul, an de an, al echipei 
tale (în campionatul 1969—70 
recordul personal atingind 
45 de goluri marcate) 
ni-l recomandă și actuala edi
ție ca un vrednic „puncher", 
Ciocan avind, după 9 etape, la 
activ 3 goluri înscrise tn por
țile adverse. Care este secre
tul lui Ciocan, cel ce la 36 
de ani joacă de pared ar avea 
207 Răspunsul ni l-a dat chiar 
el.
« Nu fumez, nu beau declt 

citronadă și siropuri, mă hră
nesc rațional. Mă culc întot
deauna la ora 9 seara și mă 
scol la 6 dimineața, afectlnd 
zilnic 30 de minute gimnasti
cii de înviorare. Așa m-a tn- 
vățat tatăl meu, Andrei Cio
can (fost și el jucător la Glo
ria Bistrița, tn perioada 1933— 
1940) și văd că bine a făcut.

— Am aflat că ești foarte 
apreciat și la locul de muncă, 
Centrul sanitar antiepidemic 
din Bistrița, unde lucrezi ca 
asistent principal.

— Îmi place nespus de 
mult fotbalul. Dar pen-

longevități sportive

N. GHEORGHE

tru mine 
deauna pe planul al doilea. 
Preocuparea mea de căpăta 
a eonstltuit-o afirmarea pe 
plan profesional. Găsind timp 
pentru ambele activități, reu
șesc sd fiu folositor și echi
pei mele, pe care o slujesc 
de peste ÎS ani. Duminica in
tru relaxat pe teren, cu gtn- 
dul de a-mi îndeplini datoria.

— La 36 de ani te afli în 
plină forță și formă. Care 
este secretul ?

— Nimic deosebit. Am prac
ticat multe discipline sportive 
In copilărie și tn adolescență. 
Dealtfel, și celor două fetițe 
ale mele, Adriana, de 11 ani, 
și Alexandrina, de 12 ani, 
handbaliste la Școala sporti
vă, le-am insuflat dragostea 
pentru sport.

— Vel mai menține legătura 
cu fotbalul ?

— La sfîrșitul actualului 
campionat, intenționez sd mă 
retrag din activitatea de ju
cător. Sint incă de pe acum 
arbitru de categoria 1 și vreau 
să devin un bun „cavaler al 
fluierului". Și, cine știe, poa
te nu mai înainte de a trăi 
marea bucurie a promovării 
echipei Gloria Bistrița în Di
vizia Ai...

CUPE EUROPENE
început și în min. 18 — destul 
de repede — a luat conducerea 
cu. 1—0 prin golul lui Cîrțu — 
minge plasată pe lîngă portar, 
care încheia o frumoasă com
binație Crișan — Bălăci. Oas
peții se descurcau greu, do
vadă că primul lor atac mai 
consistent și primul corner au 
fost realizate în min. 24. A 
venit apoi acel minut 27, Cri
șan, Bălăci, Cămătaru, con
struiesc o fază excelentă, ulti
mul „calcă" balonul și Bcideanu 
șutează fără speranță pentru 
Gontar: 2—0. Rămăseseră, deci, 
pentru Universitatea 63 de mi
nute pentru încă un gol pe 
teren propriu, pentru o califi
care ce părea aproape sigură, 
a mai venit apoi o jumătate 
de oră de joc în prelungiri, dar 
golul atît de așteptat, al cali
ficării, n-a mai venit. De ce ? 
In mod neașteptat, aveau să ur
meze perioade grele pentru 
gazde. în min. 32, la oaspeți 
a fost scos un fundaș (Novi
kov) și introdus un atacant (Ia- 
kubik) și acțiunile ofensive ale 
moscoviților au început să se 
înmulțească.

După pauză, nivelul de pre
gătire fizică arată o superiori
tate a oaspeților. Cu toate a- 
cestea, în min. 60, Cîrțu a avut 
în gheata lui calificarea, însă 
a ratai de la numai 7 m la 
centrarea lui Marcu. Fără Cri
șan (lovit la șold în min. 20), 
fără Boldici (stupid accidentat), 
cu o improvizație pe extremă 
(Negrilă). cu un Marcu în zi 
atît de slabă. Universitatea nu 
mai poate emite pretenții... o- 
fensive și greul rămîne pe

seama fundașilor, care apără 
acel 2—0. Dar nimeni nu bă
nuia ce va urma în final. In 
min. 84 Iakubik a ratat o mare 
ocazie, pentru ca în prelungiri 
(min. 93), golul Iui Maksimen- 
kov să fie anulat pentru că a 
jucat mingea cu mina, după 
aceea ratînd Gherskovici (min. 
104) și așa s-a ajuns ca 
după cele două întîlniri scorul 
general să rămînă 2—2.

Au urmat loviturile de la 11 
m. Confirmîndu-ne forța și re
zistența arătată, oaspeții s-au 
dovedit mai calmi și mai si
guri pe ei. La acele lovi
turi de la 11 m, epuizați, 
craiovenii ratează de trei 
ori consecutiv : Beldeanu — 
bară. Ștefănescu și Negrilă 
șuturi slabe respinse de Gon
tar, în timp ce Kazacenok, 
Maksimenkov și Petrușin în
scriu cu o mare siguranță, fără 
să lase vreo speranță lui Lung 
și celor aproximativ 25 000 de 
spectatori. Și astfel scorul de
vine 2—3, la Craiova, și 2—5 
scorul general. Universitatea 
Craiova părăsind „Cupa cupe
lor" după turul al doilea al com
petiției.

Arbitrul Marian Raus (Iugo
slavia) a condus bine următoa
rele formații : UNIVERSITA
TEA : Boldici (min. 54 Lung)
— Tilihoi, ȘTEFĂNESCU, PU
RIM A — ȚICLEANU, Bălăci, 
BELDEANU — Crișan (min. 68 
Negrilă), CÎRȚU, Cămătaru, 
Marcu. DINAMO MOSCOVA : 
Gontar — Parov. Novikov 
(min. 31 Iakubik). Bubnov, 
MAHOVIKOV — DOLMATOV, 
Kolesov (min. 77 Gherskovici), 
PETRUȘIN, MAKSTMENKOV
— Kazacenok. Min^ov.

REUNIREA LOTULUI REPREZENTATIV PENTRU MECIUL CU IUGOSLAVIA

ARBITRII ETAPEI A 11-a A DIVIZIEI A

Reunirea lotului reprezentativ 
în vederea meciului din preli
minariile C.M. cu echipa Iugo
slaviei, de la 13 noiembrie, este 
prevăzută pentru sîmbătă seara, 
după disputarea jocurilor etapei

a Xl-a din Divizia A. în ceea 
ce privește lotul iugoslav, selec
ționerul M. Valok îl va face cu
noscut în cursul zilei de astăzi.

Fotbaliștii iugoslavi vor sosi 
la București vineri 11 noiembrie.

Jlul Petroșani — A.S.A. Tg. 
Mureș : GH. RETEZAN — Al. Io- 
niță (ambii din București) și L 
Chlllbar (Pitești).

Universitatea Craiova — F. C. 
Corvinul : N. PETRICEANU — C. 
Manușaride (ambii din București) 
șl G. Pop (Baia Mare).

LOTO-PRONOSPORT INFORMI IM
Astăzi este 

procurarea 
obișnuită Loto 
tombrie 1977.

Reamintim că
nuite Loto, pe _ . _
bani, se pot obține autoturisme.
• Se efectuează 2 extrageri in 

continuare ;
a Se extrag 18 numere din 90;
• Se pot obține cîștiguri pe 7 

categorii ;
■ La categoria X (3 din 18) se 

atribuie cîștiguri fixe de 100 lei ;

ultima zi pentru 
biletelor la tragerea 

de mîine, 4 oc-

la tragerile oblș- 
lingă cîștiguri in

• Cîștiguri cu valori variabile 
la celelalte categorii.

Se poate juca integral (100%) și 
sfert (25%).

★
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
2 NOIEMBRIE 1977. Extragerea I: 
31 3 14 33 21 : extragerea a Il-a: 
30 25 8 12 33 ; extragerea a III-a: 
22 43 30 28 29. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI : 552.822 lei.

Petrolul — C.S. Tîrgoviște : AL. 
GHIGEA (Bacău) ~ ----- -
Gh. Vasilescu I 
cești).

Olimpia Satu 
studențesc : M. 
bramiuc (ambii 
Rus (Tg. Mureș).

F.C.M. Reșița — Politehnica Iași: 
R. STINCAN — D. Isăcescu (am
bii din București) și N. Raab 
(Cîmpia Turzii).

F.C. Constanța — U.T.A. î 
PETREA — Gh. Dragomlr șl 
Roșoga (toți din București).

F.C. Bihor — Dinamo : C. GHI- 
TA — Gh. Ionescu și H. Nicolau 
(toți din Brașov).

S.C. Bacău — F.C. Argeș : V. 
CIOCtLTEU — R. Șerban (ambii 
din Craiova) șl C. Dinulescu 
(București).

Steaua — Politehnica Timișoara: 
C. SILAGH1 (Baia Mare) — V. 
Tătar (Hunedoara) și T. Balano- 
vici (Iași).

C. Blaj ți 
(ambii din Bucu-

Mare — Sportul 
FED1UC — C. A- 
din Suceava) șl I.

c. I.
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comoda \
flexihilâ 3 atribute ale noilor modele practica de încălțăminte>

existente in magazi
nele comerțului de 
stat.
MARI posibiltâți de 
alegere dintr-o mare 
diversitate de modele i



In Divizia Ă, la baschet Turneul dc baschet Allctisinul inoiuiidl, id un un după Montrcul (l)

GAZDELE—DE NEÎNVINS!
feminin de Ia Preda

Meciurile retur ale celor pa
tru partide desfășurate miercuri 
în cadrul “......................................
masculin 
mătoarele

FARUL 
NIVERSITATEA 
8S—80 (47—31). Ca și în par
tida tur desfășurată marți seară 
(84—78), și cea de ieri a fost 
echilibrată. Oaspeții au condus 
în primele 10 minute, apoi gaz
dele au egalat și au luat un 
avans de 20 p (min. 19). în 
repriza secundă, „lovitură de 
teatru" : baschetbaliștii de la 
Universitatea au remontat han
dicapul. astfel că în min. 35 
tabela electronică indica 73—73! 
în final, însă, cu Spinu și Pașca 
foarte 
și-au 
geteri 
Pașca 
ceanu 
pectiv 
19 + 10. 
trat N.
lescu, cu greșeli în prima zi, 
bine în a doua. (G. TAMAȘ, 
coresp.).

POLITEHNICA 
I.E.F.S.-LIC. NR.

Diviziei A la baschet 
s-au încheiat cu ur- 
rezultate :
CONSTANȚA 

TIMIȘOARA

eficicnți, constăntenii 
adjudecat victoria. Co^- 
în cele două jocuri : 

16+19, Spinu 12+22, Băi- 
17 + 10 de la Farul, res- 
Mănăilă 17+24, Zgriban 
Mînzat 15+11. Au arbi- 

Iliescu — Em. Nico-

IAȘI —
2 99—84

(52—44). Mult mai echilibrat de
cît marți (103—65). meciul a 
plăcut datorită spectaculozității 
fazelor și 
strîns pînă 
reștenii, majoritatea 
luptat cu ambiție, 
rezistat unei echipe 
rimentate. în rîndul 
Moisescu a demonstrat din nou 
că este unul dintre cei mai 
eficienți jucători din 
tul tării. Coșgeteri :

! 40+42. Scularu 22+29
! litehnica.

24+2, Ermurache 
arbitrajul prestat 
și D. Crăciun. 
NESCU, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
SIBIU 77—G6 (47—30). Foarte 
apropiat ca evoluție a scorului 
de cel de marți (90—75). jocul 
de miercuri s-a remarcat prin 
fluctuațiile ambelor formații. 
Cu un- lot mai omogen (din 
care s-a distins, totuși. Zoltan 
Ghelert — bun recuperator și 
eficient), feroviarii au obtinut 
primele succese în ediția ac
tuală a Diviziei A în fața unei

evoluției scorului, 
spre final. Bucu- 

juniori, au 
dar nu au 
mai exne- 
căreia Dan

Luptă la înălțime pentru balon 
intre Vlădescu (Rapid) — 2.01 m 
și Chirilă (C.S.U. Sibiu) — 2,00 m 

Ion MIHĂICAFoto :

ECHIPA
BUCUREȘTIULUI,

LOCUL I
PRAG A, 2 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de bas
chet care a început zilele trecute 
la Brno a luat sfîrșit la Praga, 
unde s-au desfășurat meciurile fi
nale. Un remarcabil succes a re
purtat echipa orașului București, 
care a cucerit trofeul pus in joc. 
în ultima partidă, baschetbalistele 
române au învins cu scorul de 
88—77 (43—38) echipa Sparta Pra
ga. Ecliipa orașului Budapesta, 
clasată pe locul 2. a întrecut cu 
81—57 (39—35) formația Lokomotiv 
Kosice. Alte rezultate : Slovan 
Bratislava — Slavia Praga 96—73 
(45—36) ; KPS Brno — selecțio
nata Varșoviei 80—69 (36—35).

Clasamentul final : 1. Sel. Bucu
rești 5 puncte ; 2. Sel. Budapesta 
5 p ; 3. Sparta Praga 4 p ; 4. Lo
komotiv Kosice 4 p.

RUGBYSTI1 POLONEZI
VIN LA BUCUREȘTI

FORMAȚIA CARE

ÎNVINS italia
E- 
ișl

campiana- 
Moisescu 

de la Po- 
Petrov

echipe 
pentru 
trecere

încă nerodată 
importantă în-

resoectiv
12—27. Bun 

de V. Radar 
(D. DIACO-

tinere, 
cea mai 
a țării.

STEAUA — DINAMO ORA
DEA 86—57 (43—33). Steliștii au 
reușit să se desprindă numai 
atunci cînd s-au apărat bine 
(ca și marți, cînd au învins cu 
98—67), adică atunci cînd au 
înțeles că partidele respective 
trebuie să constituie și ocazii 
de verificare a potențialului în 
vederea dificilelor întîlniri pe 
care le vor susține, în curînd, 
în compania echipei Levski- 
Spartak Sofia, în cadrul Cupei 
cupelor.

TURNEUL DE HANDBAL

CLASAMENT
1. STEAUA 8 8 0 781—593 16
2. „U“ Cluj-Nap. 8 8 0 727—630 16
3. Dinamo Buc. 6 6 0 613—439 12
4. Politehnica lași 8 4 4 743—728 12
5. I.C.E.D. 8 4 4 696—708 12
6. C.S.U. Brașov 8 4 4 725—748 12
7. Farul 8 4 4 691—725 12
8. C.S.U. Sibiu 8 3 5 667—728 11
9. Rapid 8 2 6 636—675 10

10. Univ. Tlm. 8 1 7 631—712 9
11. I.E.F.S.—Lie. 2 8 1 7 663—784 9
12. Dinamo Oradea 6 1 5 409—512 7

VARȘOVIA, 2 (prin telex), 
chipa de rugby a Poloniei 
desăvîrșește pregătirile în vederea 
partidei oficiale pe care urmează 
să o dispute la finele acestei săp- 
tămîni, la București, cu repre
zentativa României, în cadrul 
campionatului continental. Desi
gur, rugbyștii polonezi sînt pe 
deplin conștienți de dificultatea 
misiunii lor și știu că, în mod 
normal, nu pot emite prea mari 
pretenții în fața campionilor eu
ropeni, chiar dacă sezonul de 
toamnă a început pentru ei sub 
bune auspicii. După cum se știe, 
la 23 octombrie XV-le polonez a 
întrecut, poate surprinzător pen
tru unii, selecționata Italiei, cu 
12—6. Acest succes este, desigur, 
încurajator pentru antrenorul 
Ryszard Wiejski și elevii săi, care 
de cîțiva ani se străduiesc să 
confirme bunele impresii lăsate în 
diversele partide Internaționale 
susținute în grupa de elită a com
petiției europene, în care au pro
movat acum dod ani. O echipă care 
cîștigă nu se schimbă ! Iată mo
tivul pentru care Wiejski, fost el 
însuși un cunoscut internațional, 
de care se leagă ultimele succese 
ale rugbyulul polonez, nu va a- 
duce modificări XV-lul cîștigător 
la 23 octombrie : J. Jagieniak — 
Zaniewski, Kuc (Dabrowski), 
Krac, Jablonski — Kruszinki, Mi- 
lart — Hirszler, Cz. Jagienlak, 
Gasiorowski — Kasinskl, Justinski 
— Krawczuk, Ganko, Golab.

• Mariana Suman, Maricica Puică și Fița Lovin fac parte și ele 
din elita probeior de 800, 1 500 și 3 000 m • Marlies 
— prima femeie sub 11 secunde la 100 m (cronometraj 

nic) e Irena Szewinska nu se oprește I

Oelsner 
electro-

Cu destul de multe recorduri mondiale, cîtcva de o___  __  ____   , _____ ____ ___ valoare 
excepțională, dincolo de unele granițe spectaculoase, cu un calendar 
bogat în competiții de prima mînă — Universiada, „Cupa Europei* 
și inedita, dar plină de promisiuni „Cupă Mondială** — dar și mal 
bogat în reuniuni internaționale ,.cu invitație* (proliferarea acestora 
este o tendință evidentă, a cărei explicație trebuie căutată în primul 
rlnd în creșterea masei de mari performeri), anul 1977 șl-a cucerit, 
credem, un loc privilegiat în cronica atletismului internațional, supe
rior condiției obișnuite a sezoanelor ‘ "post-oLLmpice.

In localitatea Martin (Ceho
slovacia) se dispută tradiționalul 
turneu masculin de handbal. Ală
turi de primele reprezentative ale 
Uniunii Sovietice. Ungariei. Iugo
slaviei. Poloniei și Cehoslovaciei, 
participă și selecționata de tine
ret a țării noastre. In primul 
meci, tinerii liandbaliștl români 
au cedat greu in fața echipei Po
loniei : 15—18 (10—7). Alte rezul
tate : ' ’ 
(3—8), Iugoslavia 
21—15 (13—9).

U.R.S.S. Ungaria 19—18
- Cehoslovacia

TROFEUL CARPÂȚI“
(Urmare din pag, 1)

jo- 
ca-

CONCURS LITERAR INTERNATIONAL PE TEME OLIMPICE
ATENA (Agerpres). — Academia 

internațională olimpică, împreună 
cu Comitetul olimpic elen, vor 
iniția, începînd din anul 1978, un 
concurs literar internațional, a- 
vînd ca temă generală olimpis- 
mul. Cele mai bune lucrări (stu
dii sau eseuri) vor fi premiate, 
laureații urmînd să primească o

LA HANDBAL FEMININ

echilibrat 
poate fi 

cuminte".
a doua ne a-

bursă de participare la una din 
sesiunile Academiei internaționa
le olimpice care-și desfășoară lu
crările, în fiecare vară, în stră
vechea Olimpie din Peloponez.

La Montreal, unii au crezut că 
în sprintul pur a început supre
mația vest-germanei Annegret 
Richter, cea despre care se cre
dea că va alerga, prima în lume, 
suta de metri în mai puțin de 11 
secunde (cu cronometraj electro
nic). Nu a fost Richter, a fost 
Marlies Oelsner (R. D. Germană), 
cea care, preluînd ștafeta Rena- 
tei Stecher, a alergat un uluitor 
10,88, record ce poate rămîne 
neclintit multă vreme. Oelsner a 
confirmat apoi la „Cupa Europei* 
și la „Cupa Mondială". Un se
zon bun a avut Sonja Lannaman 
(M. Britanic), deși cel mai bun 
timp nu-i asigură decît locul 8 
în clasamentul primelor 10, unde 
aparițiile notabile se numesc Ha
mann (R.D.G.) și 
(U.R.S.S.).

Irena Szewinska 
detașat probele de 
decît zecimea de secundă ce o 
desparte — în ambele cazuri — 
de Maritta Koch. Fiecare nou se
zon întărește ideea că atleta po
loneză este cea mai mare cam
pioană care a pășit vreodată pe 
pistă. La aproape 32 de ani — 
să nu uităm că ea a fost record
mană mondială de la 18 ani I — 
Szewinska a debutat la 400 mg, 
reușind 56,62, timp care la în
ceputul lui 1977 ar fi însemnat... 
recordul mondial al distanței. 
Vom avea o surpriză anul viitor 
la C.E. de la Praga T Deocam
dată proba este dominată de Ka
rin Rossley (apariție fulgurantă), 
recordmană a lumii la prima 
cursă importantă a carierei.

Cealaltă probă de garduri, 106 
m, are în frunte pe Grazyna 
Rabsztyn, pe care o considerăm, 
în continuare, adevărata moșteni
toare a Anneliei Ehrhardt, în 
ciuda eclipsei de formă tocmai în 
momentul în care trebuia să do
vedească acest lucru (J.O.). Cam
pioana de la Montreal. Johanna 
Klier. a cîștigat mereu... cînd nu 
a alergat cu Rabsztyn. în ansam
blu proba progresează încet.

în cele trei probe de semifond 
(800, 1 500 și 3 000 m) întîlnim
In rîndul primelor 10 rezultate 8 
prezențe românești : Ileana Silai 
(I la 800 m, III la 1 500), Natalia 
Mărășescu (I la 1 500 m, n la 
3 000 m, ’ ’
8:45,8 nu .. . „
record al țării...). Maricica Puică 
(IV la 3 000 m. VI la 1 500 m), 
Mariana Suman (IV la 800 m), 
Fița Lovin (IX la 800 m). Nici
odată atletismul nostru nu s-a 
putut afirma, în ansamblul unei 
categorii de probe, cu un aseme
nea bilanț ! Silai și Mărășescu, 
lidere mondiale, au realizat re
corduri naționale valoroase, la 
fel Puică la 3 000 m (8:46,4). Ma
riana Suman a revenit furtunos, 
egalîndu-și recordul din 1974 ; Fi
ța Lovin, harnică și modestă, a 
intrat, în sfîrșit, în elita mondia
lă, de care s-a apropiat și reve

Storojkova

domină mal
200 și 400 m

deși performanța sa 
a fost omologată ca

lația Elena Tărîță. Cifric, blazo
nul semifondului feminin româ
nesc este mai strălucit decît ori- 
clnd. Tocmai aceste rezultate na 
fac — ca pe toți iubitorii atle
tismului — să așteptăm victorii 
șl în marile curse internaționale. 
Dacă la unele participări — nu 
întotdeauna selecte I — ele s-au 
produs, în schimb, la concursurile 
importante — „Cupa Europei*, 
Universiada, „Cupa Mondială* — 
vedetele noastre n-au obținut 
niciodată mal mult decît „argint*. 
Totka Petrova, Kazankina și Lie- 
betrau tăindu-și „partea leului*. 
(Nu includem Balcaniada, unde 
Suman. Lovin, Sila! și Mărășescu 
au întrecut-o pe Petrova la 800 
și 1 500 m, dar valoarea atletei 
bulgare s-a văzut la Universiadă 
și la „Cupa Mondială*...).

Este, pe undeva, un „secret* 
care scapă antrenorilor noștri 
(fără îndoială competenți). Poate 
că ar trebui lucrat mai mult pen- “ 
tru viteză, poate că atletele noas
tre ar trebui să participe la mal 
multe curse alături de cele mal 
puternice adversare, poate că re
gistrul tactic ar trebui îmbună
tățit.

Numele noi sînt puține în plu
tonul fruntaș al semifonduluL 
Kazankina (fără autoritatea din 
1976) și Petrova s-au dovedit cele 
mai bune concurente. Anul viitor 
va reintra, probabil. Nlkolina Ste
re va.

M. VLADIMIR

100 m : 10,88 Oelsner (R.D.G.),’
11,07 Richter (R.F.G.), 11,03 Ha
mann (R.D.G.), 11,05 Chivas
(Cuba), 11,18 Morehead (S.U.A.).

200 m : 22,37 Szewinska (Polo
nia), 22,38 Koch (R.D.G.), 22,52
Eckert (R.D.G.), 22.55 Sidorova
(U.R.S.S.), 22,62 Ashford (S.U.A).

400 m : 49,52 Szewinska. 49,51
Koch. 49,89 Brehmer (R.D.G.), 
50,52 Kaefer (Austria), 50,60 Pro- 
rocenko (U.R.S.S.). Elena Tărtță 
a alergat 51,3 (cronometraj ma
nual).

800 m: 1:57,3 Silal (România), 
1:57,6 Petrova (Bulgaria), 1:58,6 
Kazankina (U.R.S.S.). 1:58,6 Su
man (România), 1:58,7 Stîrkina 

și Bruns (R.D.G.). 
Lovin (România).

4:02,7 -------
4:04.2

4:04,2
’ Waitz

(U.R.S.S.)
...1:59,0 (9)

1 500 m : 
(România), 
(U.R.S.S.), 
Bruns, 4:04.6 , _
4:05.1 Puică (România).

3 000 m : 8:36,8 Waltz, 8:45,8 Mă
rășescu, 8:46.3 Braghina (U.R.S.S.), 
8:46,4 Puică, 8:46,6 Merrifl 
(S.U.A.).

100 mg : 12,76 Rabsztyn (Polo
nia), 12,81 Klier (R.D.G.). 12.87
Nikitenko (U.R.S.S.), 12,90 Ani
simova (U.R.S.S.), 13,01 Roth (is
rael) .

400 mg : 55,63 Rossley (R.D.G.K 
55,74 Storojeva (U.R.S.S.), 56,61
Ayers (S.U.A.), 56,62 Szewinska.
56,78 Kaszperczyk (Polonia).

Mărășescu 
Kazankina 

Silai, 4:044 
(Norvegia),

prins curaj și au 
cui, deși repriza 
racterizată „prea

începutul părții 
rată o echipă a României dez
lănțuită. care practică un joc 
în viteză, derutant își caută cu 
grijă momentele de finalizare, 
care se apără agresiv, mobil, 
destrămînd puternica ofensivă 
adversă. Surprinzătoarea matu
ritate a junioarelor noastre de
concertează pe fosta campioană 
a lumii, o obligă să cedeze pas 
cu pas : G—8 (min. 28), 7—8 
(min. 29), 8—8 (min. 30) și 9—8 
(min. 32) ! Jocul se îndîrjește, 
•iar cîrma lui se află în mîinile 
noastre : 11—10 (min. 35), 12-11 
(min. 38), 15—14 (min. 50). Este 
minutul final în care arbitrul 
Laszlo Papp face după opinia 
noastră două mari greșeli : o 
elimină pe Torok pentru un 
fault obișnuit de joc și validea
ză golul înscris de Sladici (cu 
care echipa Iugoslaviei a ega
lat), deși aceasta călcase semi
cercul. Păcat ! Fetele noastre 
meritau cu prisosință victoria. 
Au marcat : Răducu 6, Torok 4, 
Rhcin 2, Jancsch, A vădanei, Mă
lai (România), respectiv, Sla
dici 3, Ognenovici 3, lies 2, Ki- 
tici 2, Leutar 2, Bucurov, Le- 
poglavec, Slanojevici. Au arbi
trat I. Kiss și L. Papp (Unga
ria).

BULGARIA — U.R.SS. 19—16 
(10—9). Actuala ediție a Trofeu
lui se dovedește a fi o compe
tiție K.O. Echipa Uniunii So
vietice a trebuit să se recu
noască depășită la capătul unui 
meci în care formația Bulgariei 
s-a dovedit mai tenace, mai 
dornică să-și aproprie victoria. 
Handbalistele bulgare s-au agă
țat realmente de fiecare minge.

Au marcat : Savatinova 7, 
Vateva 4, Georgieva 2, Petro
va 2. R. Vasilieva, 
Tonceva, I. Vasilieva 
ria), respectiv Cesaititc 
tulenko 4, Irscenco 2, 
kaite 2. Au arbitrat VI. 
ru și Gh. Lungu (România)-

ROMANIA — NORVEGIA 
11—9 (5—6). Deși a obținut
victoria, echipa României n-a 
avut o evoluție care să-i sa
tisfacă pe antrenorii Gogîltan șl 
Bucovală. Angajîndu-se într-o 
luptă fără orizont, nereușind să 
treacă de bătăioasa apărare nor
vegiană și dovedind unele ca
rențe în sistemul defensiv, pri
ma noastră reprezentativă și-a 
asigurat victoria abia în 
48, cînd s-a distanțat La două 
goluri. Dintre jucătoare doar 
Boși a evoluat la nivelul poten
țialului ei real. Au înscris : Boși 
4, Sos 3, Mikloș 2, Sasu. Cojo- 
cărița de la învingătoare și 
Strom 3, Eriksen 2, Kunntvcldt 
2, Breivik, Andersen de la 
învinse. Au condus G. Bausen 
și M. Ilubner (R.D.G).

AUTO * Turul Senegalului (3 000 
km) a fost cîștigat de francezii 
Deschassaux șl Plassard, pe o ma
șina „Citroen" 2 400.

BOX e La 12 noiembrie va avea 
loc la Houston întîlnirea dintre 
echipele de amatori ale S.U.A șl 
Cubei. In vederea acestei întîinid 
federația cubaneză a alcătuit un 
lot de 22 de pugiliști în frunte cu 
dublul campion olimpic la cat. grea, 
Teofilo Stevenson.

GIMNASTICĂ a Selecționatele de 
juniori șl junioara ale Cehoslovaciei 
vor întreprinde un turneu de douâ 
sâptâmînl în S.U.A. Sportivii ceho
slovaci vor evolua în ora"’' San 
Francisco, Tucson, Los Angeles, 
Phoenix și New York.

Kasakova, 
(Bulga- 
8, Pri- 
Mazei- 

Cojoca-

min.

CICLISM > In cursa da 6 zHe 
de la Grenoble pe primul loc se 
află perechea Merckx-Sercu. a La 
Gand a avut loc un „omnium" opu
ri î nd pe D. Thurau și F. Maertens, 
primul obținînd victoria cu 8—7. La 
viteză Thurau a cîștigat 1 000 m lan
sat și proba de urmărire (4000 m).

HOCHEI a In etapa a 12-a a 
campionatului Cehoslovaciei : — ‘ •
Trencin — Slovan Bratislava 
Tesla Pardubice — VSZ 
Zetor Brno — Poldî 
TJ Vitkovicî — Sparta 
Conduce CHZ Litvinov, 
urmată la egalitate de puncte 
Poldi Kladno.

Kosice
Kladno 

Praga 
cm 19

Dukla
2-1 ; 
8-3 ;
3-5 ;
1-3.

P. 
de

TENIS La Buenos Aires,_ a
început un nou turneu internațional 
feminin. Campioana argentinFană

Bea-trlz Araujo a învîns-o cu 5—7, 
6-2, 6—4 pe americanca Jane St ro
tton. In alt joc, Viviana Gonzalos 
Loci cerca (Argentina) a cîștigat ca 
2-6, 6-2, 1-0 în fața Virginiel
Ruzici (România), care a abando
nat din cauza unor dureri la picior, 
e In prima runda a „Turneului 
campioanelor", la Rancho Mirage 
(California), a fost înregistrată o 
mare surpriză : Dianne Fromholtz a 
învins-o cu 7—6, 6—4 pe Chris Evert. 
Tot în această grupă, Virginia Wade 
a învins-o cu 7—6, 7—5 pe Martina 
Navratilova. |n grupa a doua, Wendy 
Turnbull a cîștigat cu 7-6, 6—2 la 
Betty Stove. A Rezultate dîn turne
ul de la Tokio : Orantes — Riesses 
6-3, 6-1 ț Tanner — Caujolle 6-4» 
6—2 ; Solomon — Dupre 6-3, 6—2 t 
H re bec — Masters 6-4. 6-4 ; Scan
lon — Gullikson 6-4, 6—1.

CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
led, In cupele europene de fotbal s-au desfășurat 

meciurile retur din cadrul celei de a doua 
latâ rezultatele primite pînâ la încheierea 
urmînd ca în numărul de mîine ol ziarului sâ 
câm celelalte rezultate. In prima coloană — 
paranteze — se află rezultatele dîn tur. Echipele 
cu litere groase sînt calificate în turul următor.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Dynamo Dresda - F. C. Liverpool (1-5)
Pa noth i na ikos — F. C. Bruges (0-2)
Borussia MSnchengl. — Steaua roșie Belgr (3-0)

. .. - (2-1)
(1-0) 
(1-2) 
(1-D 
(0-1)

Ajax
Juventus 
Wacker Innsbruck 
Atletico Madrid
B. K. Copenhaga

Kajdulc Split 
Lokomotiv Kosice

— Levski Spartak
— Glentoran Belfast
— Celtic Glasgow
— F. C. Nantes
— Benfica Lisabona

CUPA CUPELOR
— Diosgyor
— Austria Viena

0-2)
(O-O)

2-1
1-0
5-1
2-1
5-0
3-0
2-1
0-1

6-4
1-1

etape, 
ediției, 

pwbll- 
între 

scrise

(prel.)

Universitatea Craiova - Dinamo Moscova (0-2) 2-3 (pr«l.)'
P.A.O.K. - Vejle B. K. (0-3) 2-1
Anderlecht — Hamburger S. V. (2-1) 1-1
Manchester United — F. C. Porto (0-4) 5-2
Betis Sevilla - Lokomotive Leipzig (1-D 2-1
Brann Bergen — Twente Enschede (0-2) 1-2

CUPA U.E.F.A.
Dinamo Tbilisi — K. B. Copenhaga (4-1) 2-1
Gornik Zabrze — Aston Villa (0-2) 1-1
Carl Zeiss Jena — R.W.D. Molenbeek (1-1) 6-5 (prel.)
Marek — Bayern Munchen (0-3) 2-0
Dinamo Zagreb — Torino (1-31 1-0
Athletic Bilbao — Ujpestl Dozsa (0-2) 3-0 (prel.)
Grasshoppers — Inter Bratislava (0-1) 5-1
Schalke 04 — F. C. Magdeburg (2—*) 1-3
Newcastle — Bastia (1-2) 1-3
Eintracht Frankfurt - F. C. Zurich (3-0) 4-3
Braunschweig — Kristiansand (0-1) 4-0
P.S.V. Eindhoven — Widzew (5-3) 1-0
Standard Liâge — A.E.K. Atena (2-2) 4-1
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