
Pentru studenții din întreaga țară, locul amfiteatrului l-au luat, în 
frumoasa dimineață de duminică, terenul de alergare, masa de 
ping-pong sau tabla de șah. Imaginea realizată de fotoreporterul 
nostru Ion MIHAlCA vorbește de la sine despre atracția pe care 
„Dac iada" o exercită asupra tineretului nostru : sute și sute de 
tineri „atacă" în ultima parte a crosului organizat la Institutul Po
litehnic în cadrul ediției de iarnă a competiției sportive naționale.

„DACIADA“ ACASĂ
LA METALUBGIȘTII DIN CUGIR

După ce cotește la stingă, 
spre Cugir, mașina oprește să-l 
ia pe „unul de-al nostru". Cum 
dă cu ochii de tovarășul Daniel 
Chirilă, prim-vicepreședintele 
C.J.E.F.S. Alba, omul începe să 
se vaite că uite, e toamnă pe 
sfirșite dar umbli ziua in că
mașă, de cald ce e, iar cei de 
la asociație au zis că gata, s-a 
terminat cu tenisul, iar copiii 
ar mai juca. Ce să faci, insă, 
dacă cei de la Metalurgistul nu 
văd altceva decît fotbal și iar 
fotbal !

Reporterul știe lucruri bune 
despre tenisul de masă din Cu
gir dar, iată, apare și „negati
vul", cu copiii de la tenis de 
cimp. Fie, va în
cepe cu asta, pro
babil că șeful de 
la județ regretă că 
a oprit mașina, dar 
acesta, cu un calm 
olimpian, iși potri
vește ochelarii și 
zice doar că o să 
vadă ' el cum stă 
situația, la fața lo
cului.

Oprim la stadion, acolo e se
diul asociației sportive Metalur
gistul Cugir. ne primește rece 
secretarul, Gheorghe Cristescu, 
și ne-o spune fără ocol că n-am 
picat bine, că el are o grămadă 
de treabă, peste cel mult o oră 
trebuie să plece cu echipa de 
fotbal (aha I), la Aiud, la un a- 
mical de verificare, că n-are 
cine să se ducă cu oamenii...

Stăm de vorbă ore bune, unul 
intră altul iese, Cache (așa-i 
zice secretarului lumea) hai cu 
cheia de la magazie să scot rin
gul de box, că uite, acuși e 
treijumate. Lache zice : mă vezi 
că sint cu tovarășii, dar Costel 
Stănescu o ține pe-a lui, că are 
gală cu ăi din Alba. Unul cere 
una, altul alta, sună telefoane
le, mai sună și tovarășul Cris
tescu, că vrea o prelată pentru 
ring, se interesează de autobu
zul pentru Aiud, și noi nu-l
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„CÎND S-A TRAS FI
NALA. NE-A DAT TO
VARĂȘUL DIRECTOR 
GENERAL TELEFON 
DIN FABRICA, ZICEA 
CA CE E PE STADION, 

A LUAT FOC ?”
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Azî, in Sala sporturilor din 
lași, start în

„Miram imhilih»
U BOI

Iubitorii sportului cu mănuși 
din Iași vor avea o „săptămină 
plină". Începînd de azi, seară de 
seară, ei iși vor da întîlnire în 
jurul ringului instalat în fru
moasa Sală a sporturilor, unde 
vor avea loc întrecerile din ca
drul „Criteriului tineretului". 
Generația pugiliștilor de 18 ani 
și-a trimis cei mai buni repre
zentanți la această competiție a 
„marilor speranțe". Este știut 
că învingătorii și chiar învinșii 
cu merite deosebite vor intra în 
atenția selecționerilor federali 
care alcătuiesc loturile pentru 
campionatele europene (1978) și 
cele mondiale (1979) de tineret. 
Vor lua startul peste o sută de 
tineri boxeri dornici de afir
mare, motiv care ne face să cre
dem că galele, inclusiv cea de 
azi, vor oferi spectatorilor multe 
meciuri de calitate. 

campionatul 
ciației au venit 
devreme

slăbim cu întrebările : Dar „Da- 
ciadă" 2 Dar „Sport și sănăta
te" ? Dar campionatul asociați
ei t Ce discută consiliul asocia
ției ? Cînd se adună fi cit de 
des se adună ? La fiecare între
bare secretarul aduce un dosar, 
deschide la fila care trebuie, 
însoțind de fiecare dată gestul 
cu expresia, mereu aceeași, iată, 
puteți verifica dacă nu credeți ! 
Cum să nu credem ? Și apoi să 
nu creadă el, tovarășul Cristes
cu, că ne luăm numai după 
scris... O să vedem noi și „pe 
viu", o să vorbim cu oamenii. 
Deocamdată notăm că pină azi 
și-au trecut 3 norme la „Sport 
și sănătate" 2 347 de persoane 

între 19 și 42 de 
ani, că toți cei care 
s-au întrecut in

aso- 
mai

la teren 
și și-au dat cite o 
normă. Excursii ? 
Da, este adus alt 
dosar, cu excursiile 
la punctele de a- 
grement de la Pris

lop. munții Apuseni, la Rin- 
dunica sau la Gorunul lui A- 
vram lancu, unde și-au adus 
oamenii de-ale gurii, ba și ce
va bere, dar au bătut și mingea, 
au făcut crosuri, au jucat șah, 
cum se obișnuiește la ei. S-a 
ținut campionatul individual de 
șah dotat cu „Cupa metalurgis
tul", cel de volei („Cupa Inde
pendenței"), de tenis de masă și 
cel de tenis de cimp (denumit 
„Racheta de argint"). Au fost 
selecționați 4 tineri — fete și 
băieți — intre 10 și 14 ani. care 
au ajuns în turneele finale ale 
„Cupei Scinteia tineretului" de 
la Costinești : Viorica Crăciun, 
Nicușor Mihai, Dana Simione3- 
cu și Mihaela Prodran. Dar pen
tru vîrstnici se face ceva ? Că 
citisem în dosar că ridicase o- 
dată problema în consiliu tova
rășul Artenie Lăncrănjan. Cu 
ochii după autobuz, Lache Cris
tescu mai să uite de „Cupa ve
teranilor" la tenis de cimp. Dar 
i-a amintit tovarășul Chirilă. de 
la județ. Ah, da ! Tenis de cimp, 
a ținut două zile, că s-au în
scris 42 de inși. Veterani ? Ei, 
așa... toți peste 30 de ani... Au 
fost și muncitori ? Păi ei sint

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)

CAMPIONATUL DE POLO INTRĂ ÎN „LINIA DREAPTĂ"
Disputa pentru titlul de campioană a 

țării la polo intră _ în linia dreaptă. 
Rapid și Dinamo alături de Voința 
Cluj-Napoca și Progresul București în
cep de vineri întrecerile turneului final 
cu partidele primului tur. Jocurile vor 
avea loc la bazinul acoperit Floreasca, 
după următorul program : vineri 11 no
iembrie, de la oca 18 : Dinamo — Vo
ința și Rapid — Progresul ; sîmbătă 12 
noiembrie, de la ora 18 : Rapid — Vo
ința și Dinamo — Progresul ; duminică 
13 noiembrie, de la ora 11 : Progresul 
— Voința și Rapid — Dinamo. Iată și 
clasamentul înaintea acestui tur, alcă
tuit numai pe baza rezultatelor directe 
dintre cele 4 echipe :

1. Rapid 12 9 l 2 75—43 19
2. Dinamo 12 7 2 3 70—61 16
3. Voința 12 5 3 4 77—68 13
4, Progresul 12 0 9 12 46—94 0

• La Timișoara s-au desfășurat parti
dele celui de-al doilea tur în turneul 
final pentru locurile 9—12 : Progresul 
Oradea — Mureșul Tg. Mureș 9—1 ; In
dustria linei Timișoara 6—2 ; Politeh
nica Cluj-Napoca 12—8 ; Ind. linei — 
Politehnica 8—7 ; Mureșul 7—5 ; Poli
tehnica — Mureșul 10—7. Clasament fi
nal : 9. Progresul 30 p ; 10. Politehnica 
29 p ; 11. Industria lînei 13 p ; 12. Mu
reșul 7 p.
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FIECARE ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ ESTE
0 MISIUNE DE ONOARE PENTRU „TRICOLORI

Calendarul competițional al 
acestui an, în care am consem
nat cu deosebita satisfacție în
registrarea multor succese de 
prestigiu, continuă să progra
meze, la diferite ramuri de 
sport, examene importante pen
tru echipele și Ioturile repre
zentative ale țării noastre. Sus
ținerea lor cu rezultate cît mai 
valoroase, pe măsura condițiilor 
create pentru o pregătire supe
rioară, pentru creșterea conti
nuă a nivelului performanțelor, 
constituie pentru toți „tricolorii" 
o misiune de onoare,, o îndato
rire patriotică.

La sfîrșitul săptămînii trecute,

„Trofeul Carpațr a scos io evidență o idee:

NU ECHIPA DE SENIOARE ÎNTINERITĂ, 
CI FORMAȚIA DE TINERET ASIGURĂ 
HANDBALULUI NOSTRU PERSPECTIVA ’

Una dintre marile competiții ale handbalului 
feminin internațional — „Trofeul Carpați", aflat 
la a 16-a ediție — și-a tras cortina duminică 
seara în Sala sporturilor din Bacău. Să consem
năm, ca o primă concluzie, aprecierile unanime 
ale oaspeților : întrecerea a fost excelent organi
zată, publicul (peste 10 000 de spectatori in cele 

concurs) cald, entuziast, iar compe- 
dc utilă și de o incontestabilă va-

rinci zile de 
tiția deosebit 
loare.

Revelațiile
ele zile înaintea campionatului mondial grupa B 
(decembrie, R.F. Germania), au fost — fără în
doială — reprezentativele Norvegiei și României 
tineret. Prima echipă a făcut un salt impresio
nant, reușind să țină astăzi în șah formații de 
primă mărime, iar cea de a doua s-a distins prin 
putere de luptă, resurse tehnico-tactice și chiar 
maturitate. Dar, să nu uităm, ștacheta valorică 
a întrecerii a fost substanțial ridicată de evolu
țiile reprezentativei Iugoslaviei, una dintre cele 
mai puternice din lume, formație care a ajuns la 
.in înalt nivel tehnic. Ia o omogenitate de invi
diat. Echipa lui Kitici, lies, Sladici et comp, a 
:îștigat pe merit întrecerea, anunțîndu-se ca prin
cipală candidată la podiumul de premiere al ma
cilor întreceri internaționale oficiale.

Să ajungem însă — fără a ne... grăbi — la 
subiectul de interes comun (pentru cititori, fede- 
ația de specialitate și. firește, cronicar) prima 
'eprezenialivă a României. Prin prisma rczultate- 
or obținute, siiuaița ei este oarecum salisfăcă- 
oare. Și este important de subliniat acest lucru, 
le-oarece senioarele vor lupta între 3 și 7 decem
brie în grupa B a campionatului mondial pentru 
calificarea în grupa A si, apoi, pentru un loc sub 
soarele... Olimpiadei ’80. Formația pregătită de 
mtrenorii Valeria Gogâltan și Traian Bucovală, 
loi tehnicieni reputați, va mai cîștiga în valoare 
n perioada care a mai rămas pină la C.M., iar 
verificările în compania reprezentativei R.F. Ger
mania și turneul din R.D. Germană vor contri
bui la omogenizarea echipei, la punerea ei în

acestui turneu, organizat cu o lună

Cînd discutăm însă perspectiva, lucrurile nu mai 
au așa. Pentru C.M. din 1978 și pentru J.O. din 
180 se impune, după opinia noastră; un nou start 

pregătiri. Și la acest start trebuie să 
; prezinte echipa de junioare (clasată — sub 
tulatura de reprezentativă de tineret — pe lo
ll III la „Trofeul Carpați"), alcăiuiiă actualmente 
n handbaliste între 17 și 19 ani. Selectînd din 
sest lot cele mai valoroase elemente (cel puțin 
-8) și adăugîndu-le cite va jucătoare tinere din

Hristache NAUM
(Continuare în pag. 2—3)

printre cei cărora li s-a încre
dințat această răspundere s-au 
aflat rugbyștii și handbalistele. 
Nu punem în discuție nici ca
racterul oficial sau de pregătire 
și verificare al competițiilor, 
nici rezultatele finale. Ceea ce 
credem că a fost, însă, comun 
întrecerilor la care ne referim 
este valorificarea doar parțială 
atit a capacității și pregătirii, 
cit și a calităților morale și de 
voință ale celor care ne-au re
prezentat. S-a manifestat fie o 
nepermisă subapreciere a ad
versarului (rugby), fie o nefi
rească timorare în fața unor 
adversare valoroase, dar nu im

O pasă „curată" — așa cum nu au fost prea multe 
in meciul de sîmbătă — făcută de Ortclecan. Ur
mărește faza Stoica. Este o imagine care reunește 
doi dintre puținii rugbyști români care au cores

puns. Se mai văd Pintea (stingă) și Țurlea.
Foto : Dragoș NEAGU

După metilii de rujțby România-Polonia

VICTORIE DE PALMARES, 
DAR JOC SUB AȘTEPTĂRI

• Nepermis de multe carențe fizico-teh- 
nico-tactice în evoluția campionilor euro
peni • Reggio Calabria — ocazia reabi
litării, pe drumul recăpătării încrederii 

pentru meciul cu Franța
Cînd ești campion european, iată, și o victorie 

(aparent) clară, cum a fost aceea a reprezentati
vei noastre de rugby (38—21 cu Polonia), poate 
fi privită pe sub sprîncene. Și pe bună dreptate, 
pentru că ea vine după o partidă în care trico
lorii au făcut, preț de un ceas, cel mai chinuit 
joc al lor din ultima vreme I Prinși pe picior 
greșit de o replică peste cele mai optimiste aștep
tări — din partea unei echipe în care titularii 
de anul trecut, de la Nowy Dwor (unde România 
a cîștigat categoric : 38—8), îi numărai pe degete 
— rugbyștii noștri au acuzat acest „șoc" neper
mis de mult, lăsîndu-se dominați de o apatie 
generală. Abia finalul de meci avea să arate ade
vărata valoare și adevăratele posibilități ale 
XV-lui aliniat de antrenorul Valeriu Irimescu. 
Cum acest joc interesează mai mult prin prisma 
apropiatelor (și evident dificilelor) partide de la 
Reggio Calabria (26 noiembrie, cu Italia) și 
Clermont Ferrand (10 decembrie, cu Fran(a), să 
încercăm a creiona „desenul" a ceea ce nu a fost 
bun sîmbătă. în Parcul copilului, cu convingerea 
că timpul rămas poate fi un sfetnic bun...

Echipa României s-a prezentat neomogenă din 
punct de vedere fizic. înaintașii au fost greoi în 
mișcări, pentru că. mai toți, au kilograme în plus 
față de limită (să dăm două exemple notate de 
doctorul Nicolae Gheracopol : Marin Ionescu — 
5 kg peste normal. Murariu — 3). Apoi, tricolorii 
nu s-au așezat. întotdeauna, bine în teren, nu au 
păstrat „adîncime", ceea ce a frînt cursivitatea 
firească a acțiunilor și a dus la înregistrarea gra
velor erori tehnice : pase greșite, bilbîieli cu ba
lonul (după cea a lui Bucos, care nu a retinut 
mingea, polonezii au marcat o încercare !). Este 
surprinzător ca atunci cînd ai 3 prinzători precum 
Dumitru, Pintea și Marin Ioncscu să cîștigi doar

Geo RAEJCHI

(Continuare în pag. 2—3)

I

posibil de depășit (hand
bal).

Cert este că iubitorii sportu
lui au asistat Ia o victorie prea 
„muncită" a echipei noastre de 
rugby - campioană europeană 
- și la o evoluție din multe 
puncte de vedere sub nivelul aș
teptărilor a primei reprezenta
tive în „Trofeul Carpați". lată 
de ce, comentariilor noastre pe 
marginea celor două competiții 
le adăugăm un semnal comun, 
care ar trebui să aibă cuvenita 
rezonanță în rindul sportivilor și 
al factorilor cu răspunderi in 
domeniul activității de perfor
manță.



Lfi METALIIRGIȘTII DIM CUGIR
(Urmare din pag. I)

cei mai mulți, și-au cumpărat 
și rachete, e o înghesuială pe 
cele două terenuri... Spune-i 
tovarășului de la ziar și de cam
pionatul de fotbal, zice — cu 
calmul său imperturbabil — 
prim-vicepreședintele. Stăm 
prost, tovarășe, locul 15, in seria 
a treia, la B, nu știu ce să mă 
mai fac. parcă sînt împiedicați. 
Avem pe Floare golgeter. dar 
in turul ăsta e ceva de speriat. 
Nu, nu de asta era vorba — in
tervine, tot calm. tovarășul 
Chirilă — zi-i de campionatul 
asociației ! Ei, aici stăm bine... 
Și lui Lache incepe să-i ridă 
mustafa stufoasă. 16 echipe din 
toată întreprinderea Cind s-a 
tras finala, ne-a dat tovarășul 
director general telefon din fa
brică, avea treabă și după-masă, 
zicea că ce e pe stadion, a luat 
foc 1 Intr-un fel luase, că ve
nise lume luminată, schimbul 
unu și schimbul trei, ba și toată 
suflarea din oraș. Finălă de 
„mundial", nu altceva ! Dacă 
place, place ! Mai notăm că 
„Toamna cugireană" a intrat de 
mult in tradifie, cu întreceri la 
atletism, șah. tenis de gimp și 
de mqsă, fotbal, volei. handbal, 
aruncarea mingii de oină, cam
pionate pe întreprindere, unul 
se termină și altul incepe, cam 
din septembrie pînă dă zăpada. 
Să nu uităm „Cupa metalurgis
tul" la handbal, cu echipe de 
fete și de băieți din unitățile 
școlare ale Întreprinderii meta
lurgice Cugir, din oraș și din 
comuna apropiată. Vinerea.

— Întreaga activitate de masă 
se desfășoară in cadrul „Dacia- 
dei". care i-a dat un impuls 
puternic, și urmează organiza
rea întreprinderii — ateliere, 
secții...

Nu mai avem timp să vorbim 
despre performanță, o să vedem 
cite ceva pe teren. Și fiindcă 
președintele asociației, secreta
rul comitetului de partid al I.M. 
Cugir, e plecat la București, 
stăm de vorbă cu tovarășul Ar- 
tenie Lăncrănjan, locțiitorul se
cretarului și membru in condu
cerea asociației. Este un bun 
cunoscător ai treburilor spor
tului, știe totul despre sportivi, 
care și cum. E de părere că 
s-au făcut multe pentru activi
tatea de masă și că mai sînt 
tot pe atitea de făcut. Uite, de 
pildă, pentru urnirea sportului 
feminin o să propună secției de 
culturism cursuri de gimnastică 
modernă sau de întreținere, 
sub titlul „Vreți să fiți, frumoa
să ?“ Responsabilii cu sportul 
din grupele sindicale vor fi moi 
puternic mobilizați, ca și cei de 
la U.T.C., în activitățile de masă, 
în „Dacladă". Da. comitetul sin-

dicatului și cel U.T.C. pe între
prindere ajută, moral și mate
rial. Acolo, jos, in secții, va 
trebui mai mult sprijin concret, 
din partea lor. Cu fotbalul 
„mare" treaba e încurcată anul 
acesta. Nu ciștigaseră nici un 
punct și se... inhibaseră. O vic
torie sau un meci nul în depla
sare urma să-i dezlănțuiască... 
Deși era de părere că, la drept 
vorbind, le-ar trebui mai multă 
muncă la antrenamente, că sînt 
cam răsfățați. Apropo, au spus 
ceva tovarășii despre campiona
tul de fotbal cu copiii, pe oraș 7 
Opt echipe de cartiere — sint 
copiii noștri — între 10 și 13 
ani. Bază de selecție pentru 
echipa „mare". Să răsară numai 
cițiva și... vom mai vedea. Pla
nuri de viitor ? Integrarea și 
mai puternică a asociației in 
viața întreprinderii și, mai ales, 
a orașului, in care trăiesc oame
nii întreprinderii și familiile lor. 
Sportul de calitate în perfor
manța cugireană se va înfăptui 
și prin creșterea exigenței față 
de antrenori, instructori și spor
tivi, ca și prin antrenarea mai 
activă a celor 12 profesori de 
educație fizică din oraș în stu
dierea și — mai ales — rezol
varea sarcinilor secțiilor asocia
ției. Adică să se unească știin
ța cu producția și pe terenul de 
sport.

După-amiază asistăm la o 
gală de box la care am venit 
cu oarecari îndoieli și de la 
care am plecat cu satisfacția de 
a fi văzut lucruri minunate. In 
fața a 700 de spectatori entu
ziaști, pe ringul instalat in sta
dion au urcat copii de-o șchioa
pă și pugiliști... consacrați (adi
că de 18—19 ani). Elevii antre
norilor Costel Stănescu și Ale
xandru Prohor (Constructorul 
Alba Iulia) ne-au arătat un box 
curat, in linie, luptă cu ade
vărat sportivă, ambiție și răs
turnări de situații în stare să 
ridice lumea in picioare. Am 
mai văzut un antrenament de 
fotbal cu copiii centrului asocia
ției. Vreo 35 de 
mișcat vioi in 
scoată măcar o 
joc cu mingea 
prin semne, de 
tre Micu. Și am 
ția de tcnis_ de 
forte
ciației Metalugistul Cugir, care 
merită un articol aparte.

P.S.

puștani s-au 
teren, fără să 

șoaptă, intr-un 
condus discret, 
antrenorul Pe- 
mai văzut sec- 
masă, punctul 

de Divizia A — al aso-

Cine oprea pe copii să 
joace tenis de 
Se terminaseră 
ficate pentru 
lor, pe timpul 
neau la teren.
antrenorii, deci și omul pe care 
îl luasem în mașină. Vor veni 
la vară, vă garantăm. De dra
gul... copiiilor.

cîmp 7 Nimeni 1 
fondurile plani- 

plata antrenori- 
verii. Copiii ve- 
Nu mai veneau

„TROFEUL CARPAȚP
uu disponibilități pentru retu
șuri substanțiale ;

c) îmbinarea forțată 
rațiilor foarte vechi cu 
duce la discrepanțe. Ia 
bilitatea omogenizării, 
lacune în punerea în 
a intențiilor antrenorilor.

Acestea fiind datele proble
mei, opinăm pentru continua
rea activității lotului de senioa
re — care poate obține califica
rea, deci unul dintre primele 5 
locuri la C.M. grupa B — și, 
apoi, pentru alcătuirea unui nou 
Iot numai din jucătoare tinere ! 
In mod sigur, selecția nu tre
buie să cuprindă doar aria celor 
două loturi existente, ea trebuie 
să se extindă la întreg hand
balul nostru feminin. De mare 
ajutor pot fi tehnicienii, antre-

(Urmare din pag. 1)

echipa de senioare se poate ob
ține un colectiv cu dorite trăsă
turi comune : tinerețe, forță, do
rință de afirmare, posibilități 
tehnico-tactice de progres la ni
velul cerințelor pe plan interna
țional. Supunem atenției 
cienilor această propunere 
cît :

a) o mare parte dintre 
toarele aflate acum în lotul de 
senioare sînt la o vîrstă înain
tată, prezintă un mare procent 
de uzură (mai ales psihică) ;

b) adaptarea unor jucătoare 
cu vechi state de serviciu la 
exigențele internaționale actua
le este aproape imposibilă : sti
lul de joc în care au acționat 
le-a intrat in reflex și nu mai

tehni- 
întru-

jucă-

BASCHETBALIȘTII RAPIDIȘTI, ClNDVA
FRUNTAȘI, AU AJUNS LA COADĂT»

Cu mîhnire privim în ediția 
actuală a campionatului națio
nal cum una dintre cele mai 
vechi participante la prima 
categorie a țării, echipă cu tra
diție și cu prestigiu, evoluează 
la un nivel modest, înregistrea
ză rezultate submediocre și o- 
cupă în clasament un loc care 
nu-i face cinste. Este vorba de 
echipa masculină Rapid Bucu
rești care, în cele 10 meciuri 
susținute, a suferit 7 înfrîn- 
geri și a obținut doar 3 victorii. 
Mai mult chiar, nici disciplina 
nu se află la loc de cinste în rîn- 
dul jucătorilor acestei formații, 
elocvente fiind în acest sens în- 
tîlnirile de la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute cînd Dorin Dumitru 
(sîmbătă) și Dan Vlădescu (du
minică) au fost sancționați cu 
eliminare din teren și, respec
tiv, cu fault tehnic pentru ati
tudine necuviincioasă față de 
arbitri.

Toate aceste aspecte negative 
care caracterizează echipa Ra
pid erau, cindva, total străine 
de formația feroviară, vestită 
pe atunci tocmai prin atitudi
ne perfect sportivă, prin res
pect deplin față de sarcinile de 
joc date de antrenor, prin pu
terea de luptă, toate ducînd la 
realizarea unor performanțe 
care făceau cinste clubului ra- 
pidist. Ce a intervenit de s-a 
produs o răsturnare atît de ne
favorabilă echipei de baschet ?

Nimic altceva decît desființarea, 
cu ani în urmă, a secției de 
juniori, fapt care a curmat po
sibilitatea de întinerire a lotului 
cu elemente provenite din pe
pinieră proprie, deci legate de 
club, așa cum au fost Cristian 
Popescu, Teodor Stănescu, Va- 
sile Predulea ș.a. Acum, clu
bul sportiv Rapid — cîndva iz
vor permanent de baschetbaliști 
talentați — este reprezentat de 
sportivi care au evoluat pînă de 
curînd la alte cluburi și deci 
sînt prea puțin legați de tricoul 
alb-vișiniu pe care-1 poartă.

Rezolvarea trebuie să vină 
deci chiar de la secția de ju
niori, reînființată de puțină 
vreme, ca 
impusă de 
divizionară 
de juniori 
competiție.

urmare a obligației 
federație ca fiecare 
A să aibă formație 

participantă la o 
__,Victor Bulancea, an
trenorul juniorilor (în același 
timp jucător în echipa de se
niori, fapt care-1 împiedică să 
dea randament maxim ca in
structor), dovedește seriozitate, 
dorință de a crea un nucleu 
puternic și atașat de club (se
lecția a făcut-o numai din șco
lile cartierului), capacitate de a 
pregăti la un bun nivel pe ti
nerii baschetbaliști. Rămîne ca 
secția de juniori să capete în
tregul sprijin necesar pentru a 
redeveni ce a fost pînă la „ini
țiativa" desființării ei.

Dumitru STANCULESCU

PREA MULTE CORIGENTE
© PLAFONUL INTERNAȚIONAL, SINGL 
LOAREA © MUGURII UNOR POSIBILE 
MAEȘTRI AZI NU SE POATE FACE C 

CIT MAI MULTE, IAU Ș

Analiza finalelor campionate
lor republicane de juniori în 
contextul pregătirilor pentru 
viitoarele mari întreceri in
ternaționale, raportarea conclu
ziilor la exigențele olimpice se 
justifică deplin mai ales în ca
zul sportivelor — de vreme ce 
chiar și pentru Jocurile Olim
pice din 1980 selecția se va face 
din rîndurile gimnastelor care, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, 
și-au disputat, în Sala sporturi
lor din Cluj-Napoca, titlurile de 
campioane la categoria maestre.

Privită prin această prismă, 
competiția finală a juniorilor — 
deși ne-a dat prilejul să re
marcăm și mugurii unor posibile 
afirmări viitoare — nu a fost în
deajuns de concludentă, mai 
ales în evidențierea unor valori 
care să se detașeze din marea 
masă a sportivilor, care să ne 
dea garanția certă a marilor re
zultate pe care le așteptăm de 
Ia „schimbul de imine". Grație 
unor individualități promițătoa
re ca Emilian Nicula (antrenori 
Ion Sabău și Lisovschi), care a 
dominat autoritar în acest 
categoria a IlI-a și 
pe locul secund și 
a Il-a, Alexandru 
trenori Titus Isar, 
csak și Gheorghe 
Dan Odorhean (antrenori Petre 
Sîngeorzan și Gheorghe Con- 
dovici), Gabriel Alexe (an
trenori Ștefan Hărgălaș și Pe-

an 
iată-1 acum 
Ia categoria 
Nistor (an- 
Franz Bcl- 

Condovici),
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în schimb, de 
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tul ca între ld 
existe o difq 
puncte ! Dupăl 
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nuț Nemeth, J 
sau Adrian Ml 
calități de cal 
zintă doar excl 
critatca acesta 
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tegorie. Situa 
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CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIO
200 DE JUCĂTORI LA FINALELE CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE LA POPICE
Incepînd de mîine și pînă du

minică peste 200 de jucători și 
jucătoare de popice se vor în- 
tîlni pe arenele din Capitală 
pentru a-și disputa întâietatea în 
finalele campionatelor republica
ne la probele individual și pe
rechi (seniori și senioare). Vor 
participa la această cea de a 
37-a ediție a competiției cei mai 
în formă popicari, care au reușit 
să se claseze pe primele locuri 
în etapele județene ale competi
ției, precum șl invitați ai F.R.P. 
maeștri emeriți ai sportului, com- 
ponențli loturilor naționale. Ca 
și în ediția de anul trecut a 
campionatelor, se va concura pe 
două grupe valorice, dîndu-se 
astfel posibilitate sportivilor cu 
mai puțină experiență de a se 
afirma, de a juca apoi alături 
de jucători consacrați. Primii 
trei clasați din grupa B, băieți 
și fete se vor întrece în grupa A.

Actualii deținători ai titlurilor 
de campioni naționali vor fi 
prezențl cu toții la întreceri și 
vor încerca să-și apere poziția 
cîștigată în 1976. Aceștia sînt 
Mariana Constantin (Hidromeca
nica Brașov) și iosif Tismănar 
(Constructorul Galați) — la in-

A SCOS IN EVIDENTA 0 IDEE
J

norii echipelor, care au datoria 
să indice tinere handbaliste ce 
întrunesc condițiile necesare 
pentru a fi cooptate în lot.

Intre C.M. grupa B (3—7 decem
brie 1977, R. F. Germania) și 
C.M. grupa A (decembrie 1978, 
Cehoslovacia), antrenorii au la 
dispoziție un an întreg pentru 
lucru și verificări, pentru acu
mulări și performanțe. Timp 
suficient, deci, pentru a se asi
gura tinerelor handbaliste pre
gătirea necesară, saltul valoric 
așteptat, timp suficient pentru 
a transforma perspectiva intr-un 
prezent eficient. Abordind C.M. 
grupa A cu o tînără formație 
se creează premise optime pen
tru un salt și mai spectaculos 
pînă in vara Iui 1980, adică pînă 
Ia Jocurile Olimpice.

a gene- 
cele noi 
imposi- 

la mari 
aplicare

VICTORIE DE PALMARES, DAR JOC SUB AȘTEPTĂRI

dividual, Elisabeta Badea — Elena 
Gonciar-Pană (Voința București) 
și Ștefan Deak — Ludovic Fodor 
(Voința Cluj-Napoca) — la pe
rechi.

La finalele din acest an vor fi 
reprezentate 36 de județe, ceea 
ce dovedește larga răspîndire a 
sportului popicelor în toată țară. 
Evident, unele județe au, deo
camdată, participant! în grupa 
a doua valorică.

întrecerile încep mîine, pe a- 
renele Olimpia (băieți — grupa 
B individual), Giulești (fete — 
grupa B individual) și Voința 
(perechi — senioare și seniori). 
Campionatul de scrimă 

pe echipe al juniorilor 
mari

DOAR SPADASINII 
CRAIOVENI AU AVUT 

EMOȚII IN OBȚINEREA 
TITLULUI

Timp de patru zile, de joi 
pînă duminică, Sala sporturilor 
din Brașov a găzduit campiona
tul național pe echipe al junio
rilor mari (13—17 ani) la scrimă. 
Fără emoții, scontat și cu ma
ximum de victorii (5), locurile 
I și deci medaliile de campioa
ne pe anul 1S77 au revenit la 
floretă fete echipei C.S. Satu 
Mare, la floretă băieți Șc. sp. 
Oradea, și la sabie Progresului 
București. In schimb, la spadă, 
campioana (CI. sp. șc. Olimpia 
Craiova) s-a decis în ultimul tur 
al finalei, departajarea făcîn- 
du-se prin adiționarea asalturi
lor cîștigate.

O luptă strînsă s-a dat pentru 
ocuparea celorlalte locuri în cla
sament. ................
locurile __
doar de trei asalturi, Progresul 
adjudeeîndu-și ------- ------- ' *
dauna 
nu au 
lui cu 
tur — . . ________
neficiat de aportul a numai două 
sportive, « treia neavînd clasifi
carea necesară intrării în cam
pionat). Spada ne-a oferit o 
surpriză plăcută prin dinamis
mul și neașteptata întorsătură 
pe care a luat-o desfășurarea 
concursului. CL sp. șc. Olimpia 
Craiova a condus în primele tu
ruri, apoi a pierduț la limită 
(5—4) în fața Tractorului Bra
șov, și nu a fost scutită de e- 
moții pînă la terminarea ultimu
lui asalt, deoarece orice joc al 
rezultatelor putea s-o „detrone-

Astfel, la floretă fete 
H—în sînt despărțite

locul secund în 
dinamovistelor (acestea 

putut rezista handicapu- 
care porneau In flecare 

3—0 —, deoarece au be-

/Urmare din pag I)

trei baloane pe repunerea ad
versarului (două Pintea, unul 
Dumitru). Și cu atît mai puține 
de acceptat ca în grămezile spon
tane să intri cu balonul și să-l 
pierzi de 4 ori (in două rînduri 
rugbyștii noștri fiind sancționați 
cu lovitură de pedeapsă) !. Iar, 
una peste alta, nici Ieșitura 
dintre compartimente nu s-a 
făcut fructuos, jucătorii
s-au susținut, uitînd, parcă, că 
rugbyul este, totuși, un sport 
colectiv...

Toate acestea sînt știute de 
responsabilul naționalei. In dis
cuția purtată, Valeriu r’”"?en 
ne spunea chiar: „e bine că 
s-a întimplat așa ! Să nu în*

nu

țelegeți din asia că sînt mulțu
mit de comportarea tricolorilor. 
Dar „dușul" dc sîmbătă ne-a ară
tat ce avem de făcut și vă asi
gur că surpriza cu Polonia va 
rămine singulară !“. Și a adău
gat Ia șirul deficiențelor jocul 
slab cu piciorul (ca urmare a 
subestimării adversarului, lovi
turile tactice au lipsit aproape 
cu desăvîrșire, îndeosebi în pri
ma repriză), și pressing-ul de
fectuos. Ce va urma ? O perioa
dă de antrenamente („tari !“ — 
a ținut să sublinieze antrenorul 
federal) Ia Constanța. S-a ales 
malul mării pentru că și nisipul 
litoralului poate fi un aliat pre
țios în punerea la punct a pre
gătirii fizice. Medicul naționa
lei se va îngriji în mod deose
bit de obținerea unui optim po-

tențial : „Va intra în funcțiune
— și nu numai o dală pe zi 1
— cintarul". Nu va fi neglijat 
nici ajutorul... științei, psiholo
gul Viorica Ianusevici (nu e 
nici o simplă potrivire de nu
me, este chiar soția internațio
nalului) urmînd să efeot-ueze 
diverse teste, de natură să edi
fice conducerea tehnică a lotu
lui asupra disponibilităților se
lecționaților.

Că rugbyștii români pot mult 
mai mult este un adevăr de 
necontestat. Au demonstrat a- 
ceasta nu o dată șl credem că 
o vor face din nou. Prima oca
zie — la 26 noiembrie, pe dru
mul recăpătării capacității ne
cesare și a încrederii pentru 
meciul cu Franța !

u

ze“ de pe locul L Sabia, cea 
mai spectaculoasă probă a scri
mei, are instalată autoritar in 
frunte echipa Progresul din 
București. Dar nu putem trece 
cu vederea contribuția la reuși
ta competiției a formațiilor Vic
toria Cărei, I.E.F.S. București și 
Șc. sp. Slobozia. Ne bucură apa
riția în circuitul scrimei noastre 
(și nu oricum) a centrului din 
Slobozia ; 
înființare), 
că 
Și 
să 
ba

(numai trei ani de la 
care demonstrează 

acolo unde se muncește bine 
cu pasiune rezultatele încep 
se vadă, chiar dacă este vor- 
de un oraș fără tradiție în 

acest sport.
Clasamente. Floretă fete : 1.

CI. sp. Satu Mare 5 v, 2. Pro
gresul Buc. 3 v (25 a.c.), 3. Di
namo București 3 v (22), 4, Șc. 
sp. Satu Mare 2 v, 5. Șc. sp. 
Oradea 1 v (21), 6. Viitorul Buc. 
1 v (14) ; floretă băieți : 1 
sp. Oradea 5 v, 2. CI. sp. 
Mare 4 v, 3. Crișul Oradea 
(23), 4. Progresul Buc. 2 v , ,, 
5. Viitorul Buc. 2 v (18), 6. Pe
trolul Ploiești 0 v ; spadă î 1. CI. 
sp. șc. Olimpia Craiova 4 v (34),
2. Tractorul Brașov 4 v (30), 3.
C. S. Satu Marc 4 v (28), 4. 
C.T.A.S. Buc. 2 v, 5. Electropu- 
tere Craiova 1 v, 6. I.E.F.S. Buc. 
0 v ; ’ “
5 v,
3. I.E.F.S.
sp. Slobozia 
Satu Mare 
Buc. 0 v.

1. Șc. 
. Satu

2 V 
(19).

sabie : 1. Progresul Buc.
2. Victoria Cărei 3 v (27), 

Buc. 3 v (25), 4. Șc.
3 V (24), 5. C. S.

1 V, 6. Șc. Sp. 1

Divizia A
Nicoleta ALDEA 

la tenis de masă 
LORENA MIHAI -

PERFORMERA ETAPEI
Dîn etapa de sîmbătă șl dumi- 

nică a campionatului Diviziei A 
pe echipe rețin atenția cîteva 
rezultate care ridică serioase 
semne de întrebare. Așa, de- pil
dă, dacă echipa masculină Poli
tehnica București pierde acasă 
în fața formației C.S.M. Cluj-Na
poca nu mai miră pe nimeni, 
scorul de 0—17 egal cu... nepre- 
zen tarea la masa de joc, pregă
tirea sub orice critică a echipei, 
ar 
și 
ce 
de 
de 
gerile 
toamnă4_ _____ ____ _
colae i-a făcut pe clujeni să nu 
lase decît un singur set (Zsolt 
Bohm la Drăgulin), și acela la 
mare luptă. Clujenii au surcla
sat și pe Locomotiva București 
(15—2), ca și Progresul Buc., de
altfel, care a învins-o cu 14—3 ! 
Un semnal de alarmă și pentru 
evoluția în continuare slabă, cu 
o echipă încropită, așa, să fie

trebui să-l pună pe gînduri 
pe prof. Ardeleanu și pe cei 
răspund de soarta sportului 
la Politehnica Buc. Ambiția 
a se revanșa pentru înfrîn- 

suferlte în „Cupa de 
în fața lui... Stolian Ni-
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2.987,25 a 60 lei.
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LETE CU NUMERELE DV. PRE
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GIMNASTILOR JUNIORI!
1

LA CARE TREBUIE RAPORTATĂ VA- 
ARE AFIRMĂRI ® DOAR CU TREI 
:PA MÎINE ® CENTRE PUTERNICE 
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nerală, pe 
ire au lă- 
•C_ a celor 
ceasta ca- 
i agravat 
n cei pa- 
i. _ început 
îrînd vioar 
st o pro- 
i cu... îm- 
1, oricît ar 
:hiar cu o 
ioncurenți, 
! campion, 
și distinc-

E
Cluj- 
scor 
Bra-

„U" 
un 

torul
veleități. 

Construc- 
desigur și 
ătirea hu- 
am aflat, 

eni. C.S.Ș. 
nită (9—8) 
uiesc. In 
1 Buc. în- 
y-"(Ca doi

ină, C.S. 
abcle for- 
ria Buzău 
scunda cu 
i Mihai a 
manță de 
le, trecînd 
două se- 
șl Gyon-

ică de a- 
,’ecut rela- 
ina (6—3), 
ificiază de 

pregătire, 
de pregă-

?ește aici 
:iu de Pă- 
ă cum se 
Ș. I Buc. 
2 un 9—0, 
1 Buc. — 
jtalurgistul 
Vîlcea au

ții ! Considerăm că la acest ni
vel federația de specialitate tre
buie să manifeste mai multă e- 
xigență, eventual să nu acorde 
caracter oficial unei categorii de 
clasificare dacă aceasta nu în
trunește un anumit număr de 
participanți, de o valoare cores
punzătoare.

La feminin se resimt mai 
pregnant rezultatele activității ce 
se desfășoară „pe centre", între 
cele din municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, Bacău și Baia Mare 
angajîndu-se o foarte frumoasă 
luptă sportivă. Cu o echipă mai 
omogentă, de certă perspectivă, 
antrenorii Marina și Mircea Bi- 
bire s-au impus la categoria a 
Il-a, la capătul unei întreceri 
realmente palpitante în final, 
dar și cea de-a doua clasată, 
C.S.M. Baia Mare, dispune de 
valori autentice, care cu sigu
ranță vor avea un cuvînt de 
spus în anii viitori. Roadele ac
tivității unui colectiv competent, 
pasionat, condus de antrenoarea 
Elena Marinescu, sînt evidente 
pe toate planurile. în ce privește 
dificultatea exercițiilor, ni se 
pare semnificativ să menționăm 
că trei gimnaste — Nicolcta Pri- 
secaru (Bacău). Angela Bratu 
(Sibiu) și Daniela Brîndescu 
(Baia Marc) au executat dublu 
salt înapoi la sol, element care 
vorbește prin el însuși despre 
nivelul tehnic al concurentelor. 
La următoarele categorii de cla
sificare, la care întrecerea a avut 
un caracter individual, au cîști- 
gat, firesc, reprezentante ale Li
ceului de gimnastică din muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej, res
pectiv Mirela Oancea (categoria 
I) și Dumitrița Turner (maes
tre), ambele antrenate de Flo- 
rica și Florin Dobre. Atuurile 
cu care s-au impus — comple
xitate tehnică, siguranță . în 
execuție, compoziție origi
nală — sînt o garanție că aceste 
sportive pot aspira cu îndreptă
țire la selecția în lotul repre
zentativ. Remarcăm și faptul că 
o reprezentantă a litoralului, 
Constanța Ciocănel, și-a confir
mat clasa ci autentică, cîștigînd 
un titlu de campioană (la para
lele), precum și două locuri 2. 
Dacă secția de gimnastică de la 
Farul ar beneficia 
sprijin, nu numai 
și alle sportive 
s-ar putea afirma 
pe plan intern și

Fără a fi epuizat 
majore ale finalelor campiona
telor republicane de 
ale juniorilor, ceea ce socotim 
că e de majoră însemnătate este 
necesitatea unei mai rapide „ma
turizări" a juniorilor noștri, atin
gerea plafonului internațional, 
singurul la care trebuie să rapor
tăm întotdeauna valoarea gim- 
naștilor noștri.

Constantin MACOVE!

de mai mult 
Ciocănel dar 
constănțence 

mai viguros 
internațional, 

aspectele

gimnastică

T-'

NTANT, ALERGĂRI CORECTE

M
i cu șanse 
austriac ce 
j suma de 

depășire a 
acut ca hi- 
ă cunoască 
limație deo- 

celor pre- 
□te au ofe- 

calitate și, 
cîștigătorii 

cailor reco- 
anterioare. 

plan se si- 
n-firny.nd.os- 
nifestată îrt' 
susținut de 

lă, a reușit 
Sâbărelul, 

fost nevoie 
i) pe Ron- 
jtacat puțin 
□ți au fugit 
rius, ultimul 
situație des
li nice. Cursa 

rec. 1:36,3, 
ordinea 5. 

(G. Avram) 
3. Hobița. 
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Mai ales pentru un lider,

Steaua: repriza Intii - sprinter, repriza a doua - maratonist
Am urmărit echipa bucurețteană în 

trei meciuri jucate la București : cu 
F.C. Argeș, Sportul studențesc și Po
litehnica Timișoara. Rezultatul aces
tor partide ? 2 puncte din 6 posibile 
(posibile și socotite de mul ți ca și 
sigure), 2 scoruri egale și o înfrîn- 
gere. Nu vrem să facem procesul 
retroactiv al acestor surprize, ci 
vrem sâ ne oprim asupra dominantei 
comune care a caracterizat cele trei 
evoluții ale echipei. In fiecare din 
aceste meciuri, Steaua a demarat 
foarte puternic — a înscris destul 
de i'ute —, șl-a dominat partenera 
de joc in prima repriză, dînd spec
tatorilor impresia că are cei pu-

țin o clasă peste adversar —, pen
tru ca în partea a doua a partidei 
să „cadă" simptomatic, o parte din 
jucătorii săi „di-spărînd" aproape din 
joc — împrejurare folosită de F.C. 
Argeș, Sportul studențesc și Poli 
pentru a căpăta un vizibil ascen
dent în confruntarea din teren și 
pentru a obține un punct, dacă nu 
chiar două.

Sprinter în prima repriză, marato
nist în cea de-a doua, Steaua su
gerează spectatorilor evoluției ei in
suficiența — și ineficiența — unui 
program de pregătire corespunzător 
celui mai bun lot de fotbaliști din 
Divizia A.

Cum a reieșit și din cronica 
meciului Jiul — A.S.A. Tg. Mureș, 
formația oaspete a venit la Pe
troșani pentru un punct. Sau, 
mai bine zis, pentru un 0—0, In- 
tărindu-șl defensiva de o aseme
nea manieră incit deseori s-a a- 
părat cu întreaga echipă. S-a în
chis perfect șl — în prima re
priză — s-a desfășurat bine, ie
șind cu pase gîndite, de tempori
zare, sau cu mingi lungi, de con
traatac, pentru un Fanlci viguros, 
percutant.

După pauză însă 
proape complet la 
ofensive, șutul iul 
cipal închizător în 
lor) servind în exclusivitate pen
tru degajări puternice, cît mal

a renunțat a- 
orice veleități 
Boldni (prin- 
fața fundași-

Pină cind arbitraje
[inamo s-a legănat doar 12

Aliniind la 
de la Oradea 
doi înaintași

începerea meciului 
o formație cu doar 

de „profesie" (Vrîn- 
ceanu și Dudu Georgescu), lui 
Mateescu șl Custov acordîndu-li- 
se... procură pentru atac, nu era 
greu de presupus că Dinamo nu 
va miza contra Bihorului pe o- 
fensivă. Desfășurarea partidei a- 
rătînd că cei doi mijlocași nu sînt 
totuși dispuși să-și folosească 
„procura", întrebarea ce s-a năs
cut a fost : va reuși echipa cam
pioană, ca în atîtea alte cazuri, 

datorităsă iasă basma curată 
apărării organizate ?

Răspunsul s-a profilat 
încă din prima repriză, 
faptului că sîmbătă, la 
compartimentul defensiv _______
vist n-a mai prezentat acea struc
tură monolitică care conferea 
guranță întregului angrenaj 
echipei. A surprins din capul lo
cului absența din formație a pi
votului Sătmăreanu (care nici n-a 
efectuat deplasarea), absență care 
a și determinat revenirea lui San
du Gabriel pe postul de fundaș 
central. Iată însă că fostul fun
daș central de marcaj al echipei 
naționale (recunoscut pînă de cu- 
rînd ca nr. 1 pe acest post), în 
urma repetatelor sale apariții în 
echipa de ' '

negativ 
datorită 
Oradea, 

dinamo-

si- 
al

club ca fundaș lateral,

minute cu iluzia unui scor egal
nu mai are decizia necesară, el 
mișeîndu-se greoi, " ” _ '
precisă la adversari. Dobrău __ 
l-a putut suplini, acuzînd și el 
lipsă de viteză și plasament ca 
libero, cu atît mai mult cu

fără adresă 
nu

cit

Din nou despre cartonașe. Mai 
bine zis din nou despre felul di
ferit în care este judecată a- 
ceeași fază. Concret ? Partida O- 
limpia — Sportul studențesc. Mi
nutul 55. Hațeganu joacă mingea 
cu mina în atac, arbitrul nu sanc
ționează iregularitatea, atacantul

ETAPA 
COMENTARIILE

s-a Încheiat,
continuă

Lucuță, în loc să creeze proble
me adversarului, le crea coechi
pierilor (fiind principalul coautor 
al golului secund orădean, care a 
și adus înfrîngerea echipei sale). 
Linia mediană — unde acționau 
permanent Dinu, Augustin, Cus- 
tov și, în marea majoritate a 
timpului, și Mateescu — nu nu
mai că n-a putut fringe liniile de 
forță ofensivă ale bihorenilor, dar 
nici n-a construit cu frecvența 
obișnuită echipei campioane, care 
știa să paseze.

Intr-un asemenea context, cele 
12 minute de restabilire a egali
tății 
fost

sătmărean înaintează și — din 
fericire pentru... cavalerul fluie
rului (cum avea să mărturisească 
observatorul federal A. Ioniță) — 
șutează pe lingă poartă. Contra
riat de fază, fundașul central al

Fostul portar Valentin
Fostul centru atacant

pe tabela de marcaj n-au 
decît minute de iluzii !

tor 369. Pariul austriac s-a ridicat 
Ia suma de 111 356 lei și a fost 
cîștigat de 13 buletine cu 25 com
binații a 2 227 lei fiecare. Report : 
55 681.

Gh. ALEXANDRESCU
• A trecut potoul vieții cu

noscutul cronicar de hipism 
Niddy Dumitrescu, fost colabo
rator și semnatar al acestei ru
brici a ziarului nostru. 11 înso
țește 
rului 
bitorilor turfului.

și semnatar al acestei ru-

regretul redactorilor zia- 
,,Sportul" și al tuturor iu-

I
I
I
I

departe de poarta Iul Solyom.’ 
S-a întâmplat ca Jiul să nu fruc
tifice, ta 0—0, — nici ocazia cla
ră a iul Dumlfrache, iar A.S.A. 
să Înscrie în final, la singurul 
șut al ei pe spațiul porții în re- 
£riza secundă. Bucuria victoriei

1 tabăra oaspeților era o mani
festare firească, tabloul oferit de 
zece jucători strînșl ciorchine în 
jurul lui Fazekaș — emoționant. 
A.S.A. îșl depășise pretențiile, ob
ținuse mai mult decît punctul 
planificat. Cum să-l critici pe mu
reșeni pentru evoluția lor de an
samblu din repriza secundă î Și 
totuși o facem, forțați de ideea 
că mai 
scopul nu

ales pentru un lider 
scuză mijloacele.

cu două măsuri ?
studenților,
Deși existau circumstanțe ate
nuante, Cazan primește, logic, 
cartonașul galben. In minutul 73, 
însă, la o fază mult mai fierbin
te, cînd a fost pur și simplu îm
pins și înghiontit de jucătorii e- 
chipei gazdă pentru a dicta pe- 
naltyul pe care tot din neatenție 
nu-1 observase, același arbitru M. 
Fediuc din Suceava a uitat de 
cartonașe. „Dacă partida se juca 
Ia București, cu siguranță că eu 
n-aș fi primit cartonașul galben, 
iar Smarandache l-ar fi putut ve
dea chiar pe cel roșu !« conclu
ziona, după meci Cazan. Nu știm 
dacă ’ ” —
exact așa.
noștri țin neapărat să ne (re) 
demonstreze că ei posedă cîte o 
măsură pentru gazde și alta pen
tru oaspeți, deși regulamentul 
unul pentru toți !

Cazan, protestează, 
circumstanțe 

primește,

lucrurile s-ar fi petrecut
Cert este că arbitrii

Stănescu... atacant!
Nicolae Proca... apărător!

este

Valentin Stănescu și 
au alcătuit, cu ani în _ __
loros cuplu de antrenori la Steagul 
roșu Brașov. Ca jucători, primul a 
fost unul dintre cei mai buni portari 
ai / " " ’ ’ " “
cel de-al 
tre atacanții cei mai agresivi și e- 
ficace ai campionatului. Sîmbătă, la 
Ploiești, apărătorul de meserie V. 
Stănescu a mizat totul pe ofensivă, 
în timp ce atacantul prin excelență 
N. Proca s-a rezumat strict la arma 
defensivei. Și unul și celălalt au 
procedat astfel obligați — evident — 
și de conjunctură. Cîștig de cauză 
a avut, paradoxal am spete, apăra
rea condusă de fostul centru înain
taș N. Proca. Și aceasta pentru că 
•*  în timp ce ploieștenii au acționat,

Nicolae Proca 
urmă, un va-

în general, stereotip, neglijent, 
te și prea siguri de victorie — 
vii antrenorului tîrgoviștean au 
pectat întocmai indicațiile 1_____
primite înainte de joc (marcaj strict» 
dublaj și întrajutorare, închiderea 
culoarelor de șut, rezolvarea situați
ilor din fața porții proprii fără nici 
o complicație) al căror scop final 
era obținerea unui punct. „Uneori, 
se poate și așa", spunea după meci, 
fără a afișa o satisfacție ostenta
tivă, N. Proca căruia ii ieșise de 
astă-dată, cum s-ar zice... pasența. 
Și antrenorul tîrgoviștean ar mai fi 
vrut, parcă, să spună că în retur, v 
la Tîrgoviște, cînd datele problemei 
se vor inversa, 
vor intra, 
care s-au

poa- 
ele- 
res- 

tactice

țării din perioada postbelică ; 
doilea s-a numărat prin-ajutor

tația 
putut 
parcursul celor 90 de minute Mul
țescu s-a „evidențiat" și prin altce
va : a protestat la multe din deci
ziile juste ale arbitrului Gheorghe 
Retezan, întoreîndu-se de fiecare da
tă spre public cu brațele ridicate ; 
un gest cerînd parcă ajutorul tribu
nelor. Ceea ce nu-i frumos 1 Mai 
ales pentru un căpitan de echipă I

tribunelor...
tehnică. Dar în final nota 
rămîne... intactă, întrucît

Mulțescu cere 
fost (și) sîmbătă cel 
al echipei sale.

Mulțescu 
ma i bun 
contrast cu marea majoritate a coe- 

din 
în teren, 
întreprins, 
efort. Și 

în pofida 
teren ne-

a
om In

n-a
pe

chipierilor, câpitanu-l formației 
Petroșani a acționat lucid 
a pus suflet în ceea ce a 
angajîndu-se exemplar la 
aceasta 
faptului 
refăcut 
gleznă, 
meritat,

ca 
de 
în 
să

nota bene — 
el a initrat pe 
pe urrța accidentării, la 
partida cu U.T.A. Ar fi 
zicem, un 9 pentru pres-

. și el $i V. Stănescu 
de fapt, în rolurile în 
consacrat ca jucători...

REZULTATELE ETAPEI A 12-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Minerul Gura Humorului — Ci-i 
mentul Bicaz 5—2 (2—2). Siretuj
Bucetea — i.T.A. Piatra Neamț
1— 0 (1—0), Laminorul Roman -»
Forests Fălticeni 1—1 (1—0), Uni» 
rea Șiret — Cetatea Tg. Neamfc 
3—0 (2—0), Cristalul Dorohoi —
Metalul Rădăuți 3—0 (1—0),
A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc 
— Zimbrul Suceava 0—2 (0—1), 
Bradul Roznov — Metalul Boto
șani 4—1 (2—0), Dorna Vatra Dor- 
nei — Avîntul T.C.M.M. Frasin 
3—0 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 12-a : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 23 p 
(31—8), 2. Laminorul Roman 17 p 
(19—14), 3. Foresta Fălticeni 15 p 
(17—11)... pe ultimele : 16. I.T.A. 
P. Neamț 6 p (13—28), 16. Uni
rea Șiret 4 p (6—39).

SERIA A H-a
Constructorul Vaslui — Con

structorul Iași 2—0 (1—0), Nico
tină Iași — Petrolul Moinești
2— 0 (1—0). Chimia Mărășești — 
Petrolistul Dărmănești 2—1 (1—0), 
Partizanul Bacău — Letea Bacău 
1—2 (1—1), Oituz Tg. Ocna — Mi
nerul Comănești 0—5 (0—5), Ari
pile Bacău — Rulmentul Bîrlad 
0—1 (0—0), TEPRO iași — Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej 0—3 (0—2), 
C.S.M. Borzești — Flacăra Mur
geai 7-0 (4—0).

IPe primele locuri : 
FACAU 1« p (35—10), 
structorul lași 13 p

ȘTIRI • ȘTIRI •
• BILETE PENTRU MECIUL 

ROMANIA — IUGOSLAVIA. In- 
cepînd de astăzi s-au pus în vîn- 
zare, la casele obișnuite, biletele 
de intrare la meciul România — 
Iugoslavia din preliminariile C.M.

• O MĂSURĂ A F.R.F. PE 
CARE O SALUTAM. Pentru a da 
posibilitatea juniorilor și școlari
lor din campionatul republican 
să urmărească partida internațio
nală România — Iugoslavia, forul 
de specialitate a devansat ora 
de începere a etapei de duminică. 
S-a stabilit ca jocurile să încea
pă la ora 12 în loc de 13, iar în 
orașele unde sînt programate me
ciuri de Divizia C, prin înțele
gere cu echipele organizatoare, 
juniorii să joace în deschiderea 
seniorilor.

• JOI, LA ARAD, MECI DE A- 
DIO A LUI POJONI, AXENTE ȘI 
BIRAU. Clubul U.T.A. anunță 
pentru joi 10 noiembrie festivita
tea retragerii din activitate a trei 
dintre jucătorii care au apărat 
culorile textiliștilor ani de-a rîn- 
dul : Pojoni, Axente și Birău. Cu 
acest prilej, spectatorii arădeni 
vor putea urmări o atractivă în- 
tîlnire între U.T.A. și o selecțio
nată la care au fost invitați : 
Răducanu, Dinu, R, Nunweiller,

1. LETEA
2. Con- 

(31—9), 3.

ȘTIRI • ȘTIRI
Dobrin, Dcmbrovschi, Păltinișan, 
Anghel, Decu Crîngașu, Fl. Du
mitrescu, Both (Olimpia S. Mare), 
N. Naghi (fost la A.S.A.), Vlad 
(Corvinul). Antrenorul selecționa
tei : Angelo Niculescu.

Rulmentul Bîrlad 16 p (17—11), 
4. Constructorul Vaslui 16 p 
(16—12)... pe ultimele : 15. Ari
pile Bacău 7 p (13—29), 16. Fla
căra Murgeni 2 p (6—45).

SERIA A m-a
Ancora Galați — Progresul 

Brăila 0—0, Electrica Constanța 
— șoimii Cernavodă 1—0 (0—0), 
Xnirea Tricolor Brăila — Unirea 

îorie 1—1 (i—0), Marina Man
galia — Minerul Măcin 2—1 (0—0), 
Dacia Unirea Brăila — Chimpex 
Constanța 2—2 (0—0), Autobuzul 
Făurei — Oțelul Galați 0—1 
(0—1), Cimentul Medgidia — Gra
nitul Babadag 5—0 (3—0), Dună
rea Tulcea — I.M.U. ‘ '
4—1 (3—0).

Pe primele locuri : 
GREȘUL BRAILA 19 
2. Ancora Galați 
Dunărea Tulcea 
pe ultimele : 15. 
lia 6 p (14—24), 
Făurei 6 p (7—18).

SERIA A IV-a
Avîntul Mîneciu — Chimia 

Brazi 0—2 (0—2), Unirea Focșani 
— Olimpia Rm. Sărat 1—0 (0—0), 
Petrolistul Boldești — Victoria 
Lehliu 2—0 (1—0), Luceafărul
Focșani — Dinamo Focșani 1—3 
(1—1), Petrolul Berea — Victoria 
Țăndărei 2—1 (1—0), Chimia Bu
zău — Azotul Slobozia 2—0 (1—0), 
Petrolul Teleajen Ploiești — Fo
resta Gugești 3—1 (2—0), Petrolul 
Băicoi — Victoria Florești 3—0 
— Victoria fiind suspendată.

Pe primele locuri : : 
BRAZI 22 p (32—3). 
Buzău 17 p (23—11), 
Slobozia 16 p (24—13). 
mele : . ............................
(8—24), 
(5-25).

Medgidia

1. PKO- 
p (24—3), 
(17—»), ‘3.

GOLGETERII DIVIZIEI A
: D. Georgescu (Di- 
din 11 m.
: Buduru (F. c.

M. 
M.

10 GOLURI 
namo) — 1

9 GOLURI
Constanța)

7 GOLURI : Pîslaru (A.S.A.)
6 GOLURI : Fanici (A.S.A.), 

Sandu (Sportul studențesc), 
Răducanu (Steaua), Radu II (F.C.
Argeș) — 1 din 11 m, Lața (Po
litehnica Timișoara) — 2 din 11 m.

5 GOLURI : Dobrin (F. C. Ar
geș), Hajnal (A.S.A.), Toporan 
(F. C. Petrolul).

4 GOLURI : iordănescu (Stea
ua), Dumitrache (Jiul), 
(Politehnica Timișoara), ____
(Politehnica Iași), Ghergheli 
(F. C. Bihor), Peniu (F. C. Con
stanța), Broșovschi (U.T.A.) — 1 
din 11 m, Both 1 (F. C. Olimpia) 
— 1 din 11 m.

C.

Volara 
Costea

15.
16.

17 P
16 p (26—13)...

Marina Manga-
16. Autobuzul

6 P
4 P

1. CHIMIA
2. Chimia
3. Azotul

... pe ulti-
Victoria Florești 
Victoria Lehliu

SERIA A V-a
Automecanica București — T__

Oltenița 0—0, Avîntul Urziceni — 
Șoimii TAROM București 2—1 
(1—0), I.C.S.I.M. București — 
Tehnometal București 1—1 (0—1), 
Automatica București — Voința 
București 2—0 (1—0), I.O.R. Bucu
rești — T.M. București 4—2 
(3—0), Electronica București — 
Sirena București 2—0 (0—0), Uni
rea Tricolor București — Abato
rul București 2—0 (1—0), Flacăra 
roșie București — Mecanica fină 
București 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 
TENIȚA 17 p (18—5), 
nica Buc. 16 p (1<6—-9), 
nometal Buc. _ 7
Unirea Tricolor Buc. 13 p (10—8),
5. I.C.S.I.M. BUC. 13 p (16—14),
6. Abatorul Buc. 13 p (14—14)...
pe ultimele : 14. T.M.B. 9 p
(17—17), 15. Șoimii TAROM Buc. 
9 p (11—15), 16. Avîntul Urziceni 
8 p (13—25).

SERIA A VI-a
Constructorul Pitești — Progre

sul Corabia 1—3 (0—3), ROVA
Roșiori — Automobilul Curtea de 
Argeș 1—1 (0—0), Recolta Stoică-

Ș.N.

1. Ș.N. OL- 
, 2. Electro- 

3. Teh- 
13 p (16—13), 4.

14.

nești — Metalul Mija 1-0 (1—0), 
Electrodul Slatina — Chimia Gă- 
ești 3—0 (2—0) — s-a jucat la
Stoi cănești, Petrolul Videle — 
Dacia Pitești 1—0 (1—0), Petrolul 
Tîrgoviște — Cetatea Tr. Măgu
rele 0—0, Flacăra Automecanica 
Moreni — Progresul Pucioasa
1— 1 (0—1). Meciul Cimentul Fi
eri! — Viitorul Scornicești s-a 
amînat.

Mieciul Petrolul Videle — Elec
trodul Slatina, din etapa a il-a, 
dat forfait de către arbitru de
oarece Electrodul a întîrziat o 
jumătate de oră, a fost repro- 
gramat de către F.R.F. pentru 9 
noiembrie.

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL CORABIA 19 p (22—7), 
2. Flacăra Moreni 15 p (16—7), 3. 
ROVA Roșiori 15 p (17—10)... pe 
ultimele : 15. Petrolul Tîrgoviște 
7 p (12—18), 16. Electrodul Slati
na 7 p (14—27).

SERIA A VH-a
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 

Unirea Drăgășani 3—1 (0—1), Mi
nerul Motru — Lotrul Brezoi
2— 0 (1—0), Constructorul Craiova
— Metalurgistul Sadu 2—1 (0—1), 
Diema Orșova — Unirea Drobe
ta Tr. Severin 3—1 (1—1), Mine
rul Rovinari — Constructorul Tg. 
Jiu 1—1 (0—0), I.O.B. Z '
C.F.R. Craiova 2—0 (0—0)
greșul Băilești 
Simian 2—0 (2—0), Știința

Chimistul

meșul Satu Mare 2—0 (1—0), Mi
nerul Șuncuiuș — Minerul Bihor 
3—2 (3—2).

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 20 p (18—5), 2. în
frățirea Oradea 18 p (24—7), 3.
Someșul Satu Mare 14 p (17—12)... 
pe ultimele : 15. Recolta Salonta 
7 p (6—20), 16. 
(9—23).

Voința Cărei 7 p

Balș —
Pro-

— Mecanizatorul 
Petro- 
VîlceaRm.

Pe primele locuri : 1.
DROBETA TR. SEV. 18 p 
2. I.O.B. Balș 18 p (25—13), _
Minerul Motru 16 p (21—14)... pe 
ultimele : 
8 p (13—21), 16. 
Craiova 7 p (15—24).

SERIA A Vin-a
Minerul Anina — F.I.L. Orăștie 

3—0 (2—0), Metalul Bocșa — La
minorul Teliuc 2—2 (1—0), Mine
rul Vulcan — C.F.R. Simeria
1— 2 (0—9), Gloria Reșița — E-
lectromotor Timișoara 4—0 (2—0), 
Metalul Oțelu Roșu — Unirea 
Sînnico-lau 3—0 (1—0), Vulturii 
Textila Lugoj — Laminorul Nă
drag 4—0 (1—6), Unirea Tomnatic 
— Minerul Ghelar 3—0 (1—0), Ne- 
ra Bozovici — Minerul Oravița 
0—0.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL ANINA 17 p (28—10), 
C.F.R. Simeria 15 p (17—9), 
Metalul Oțelu Roșu 14 p (21—18)... 
pe ultimele : 13. Unirea Sînnico- 
lau 10 p (14—21), 14. Metalul Boc
șa 10 p (13—20), 15. Electromotor 
Timișoara 10 p (13—22), 16. Nera 
Bozovici 9 p (13—21).

SERIA A IX-a
Strungul Arad — Rapid Jibou

2— 1 (1—0), Oașul Negrești — Vo
ința Oradea 2—0 (0—0), Oțelul 
Bihor — Minerul Ilba Seini 0—0, 
Bihoreana Marghita — Construc
torul Arad 2—0 (1—0), Gloria A- 
rad — Recolta Salonta 2—2 (2—1), 
Voința Cărei — Rapid Arad 1—0 
(0—0), înfrățirea Oradea — So-

-IM- ' 'i '■ .1 >

C.SJW. 
(34-3), 

3.

15. Unirea Drăgășani
Constructorul

2.
3.

Oțelul 
nic 1—0 
Napoca 
2—1 (1—0),

SERIA
Reghin 

(0-0),

A X-a
— Minerul Cav- 
Tehnofrig Cluj- 

Lăpușul Tg. Lăpuș 
CUPROM Baia Mare

— Minerul Baia Sprie 0—3 (0—0),
Minerul Băiuț — C.I.L. Gherla 
3—0 (1—0), Dcrmata Cluj-Napoca
— Construcții Cluj-Napoca 1—1 
(1—0), Foresta Bistrița — Mine
rul Rodna 2—1 (1—0), Unirea Dej
— Minerul Băița 2—1 (1—0). He
be Sîngeorz Băi — Bradul Vișeu 
3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. OTELUL 
REGHIN 18 p (20—12), 2. Mine
rul Baia Sprie 17 p (31—15), 3.
Minerul Cavnic 16 p (16—6)... pe 
ultimele : 15. Foresta Bistrița 8 p 
(10—20), 16. Dermata Cluj-Napoca 
6 p (7—17).

seria a Xl-a
Precizia Săcele — Poiana Cîm- 

pina 1—1 (0—0), I.U.P.S. Miercu
rea Ciuc — Minerul Baraolt 4—1 
(2—1), Metalul Tg. Secuiesc — 
Viitorul Gheorghieni 1—0 (0—0),
C.S.U. Brașov — Metrom Brașov 
3—0 (2—0), I.R.A. Cîmpina — Ca- 
raimanul Bușteni 2—1 (1—0), Chi
mia Or. Victoria — Progresul 
Odorheiu Secuiesc 1—0 (0—0),
Carpați Brașov — Torpedo Zăr- 
nești 0—1 (0—0), Minerul Bălan
— C.P.L. Sf. Gheorghe 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA 
CIMPINA 22 p (29—2), 2. C.S.U. 
Brașov 20 p (22—10), 3. Metrom 
Brașov 14 p (14—8)... pe ultimele: 
15. C.P.L. Sf. Gheorghe 7 P 
(10—23), 16. Caraimanul Bușteni
6 p (9-21).

SERIA A XH-a
Metalul Sighișoara — industria 

sîrmei Cîmpia Turzii 0—0, Utila
jul Făgăraș — Automecanica Me
diaș 2—1 (1—1), I.M.I.X. Agnita
— Soda Ocna Mureș 2—0 (0—0),
Textila Cisnădie 
duș 3—0 (2—0),
Constructorul 
(0—0), Carpați Mîrșa — 
Copșa Mică 2—0 (2—0),
Turda — I.P.A. Sibiu “ 
Unirea Alba Iulia 
Aiud 0—3 — Unirea 
pendată.

Pe primele locuri : 
TRIA SlRMEI C. TURZII 
(33-7), 
(17—9), 
(22—9), 
structorul Alba Iulia 8 
(15—8)... pe ultimele :
15. Mureșul Luduș 8
16. Soda Ocna Mureș 7

I.P.A. 
Alba

2. 
3.

4. *

C.I.L.

— Mureșul Lu- 
Inter Sibiu — 

Albui Iulia 1—0 
Metalul 

Sticla 
2—0 (0—0), 
— Metalul 
fiind sus-

1.

. Sticla Turda 
Metalul Alud 

Textila Cisnădie

21
17

15
15

INDUS-
P
P 
P
P

p (12—14), 
14. Con- 

p (11—22), 
p (10—27).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



in linfir campion olimpic descoperă Bucureștii: TENISUL DE MASĂ EUROPEAN
„0 CAPITALĂ A DRAGOSTEI DE VIAȚĂ!" LA ORA STAGIUNII DE TOAMNĂ

FABIO DAL ZOTTO ÎN VIZITĂ LA PRIETENII SĂI, 
5CRIMERII ROMÂNI PETRU KUKI Șl TUDOR PETRUȘ

Fabio Dal Zotlo a produs 
una din marile surprize ale J.O. 
de la Montreal : campion olim
pic de floretă Ia 20 de ani, în
tr-o confruntare sportivă în 
care mulți alți scrimeri porneau 
ca mari favoriți.

Dialogul purtat recent, Ia 
'„Casa scrimei" din Capitală, cu 
foarte tînărul laureat de la 
Montreal a readus în prim plan 
momentele care au culminat cu 
marele său succes, nescontat de 
adversari, intuit numai de an
trenorul său, maestrul de arme 
Mario di Rosa. Dai Zotto ține 
să sublinieze . simpatia și, în 
egală măsură, teama pe care a 
avut-o față de doi dintre flo- 
retiștii noștri : ,.Petru Kuki 
mi-a fost, de cind il știu, încă 
de la Istanbul, in 1974, la cam
pionatele mondiale de tineret, 
un adversar foarte incomod. Iar 
Tudor Petruș, cu stilul său ex
ploziv, te poate aduce oricind 
în situații critice". Apoi, spon
tan, a ținut să adauge : „Aceas
ta nu i-a împiedicat însă pe 
Kuki și Petruș să-mi fie — și 
înainte, și după Montreal — 
foarte apropiați amici. Mi-a fă
cut plăcere să mă antrenez in 
compania lor, cu ei am discutat 
deseori despre șansele noastre 
in marile concursuri".

Firesc, dialogul nostru alune
că spre marile examene ale flo- 
retiștilor lumii : „Anul viitor, la 
Hamburg, încerc să repet per
formanța de la Montreal. Va fi 
un fel de primă repetiție pen
tru Olimpiada de la ..Moscova. 
Nădăjduiesc ca Petruș și Kuki 
să mă însoțească in turneul 
final". Dai Zotto cunoaște bine 
scrima românească, valorile și 
veleitățile reprezentanților ei : 
„De ani de zile sinteți printre 
fruntași la floretă, de cițiva 
ani și la sabie, mai recent și 
la spadă. România are, deci, o 
școală de scrimă, este o forță 
competitivă, cu multe valori au
tentice în rindul tineretului. 
Universiada de la Sofia confir
mă aceste aprecieri. Acum, iată, 
i-am revăzut pe Pop, Mustață, 
Marin și Nilca, sabreri de mare 
calibru, sirguincioși și comba
tivi, pe Popa, Zidaru. lorgu și 
Bărăgan, un cvartet de spada
sini care aspiră cu îndreptățire 
la medalii, anul viitor, la cam
pionatele mondiale".

întrucit subliniază faptul că 
este la prima vizită în țara 
noastră. îl rugăm să ne comu
nice cîteva impresii : „Bucu- 
reștiul este o capitală a dragos-

PE TERENURILE DE TENIS
• Turneul de la Koln s-a în

cheiat cu victoria campionului 
suedez Bjorn Borg, care l-a în
vins în finală cu 2—6, 7—5, 6—3 
pe jucătorul polonez Wojtek Fi- 
bak.

« La Tokio, primul loc a re
venit spaniolului Manuel Oran- 
tes, învingător cu 6—2, 8—1 în 
finala susținută cu australianul 
Kim Warwick. în semifinale, în
vingătorul il eliminase pe Ha
rold Solomon, la scorul de 6—1,
6— 0. Finala de dublu : Masters, 
Warwick — Dibley, Rachel 6—2,
7- 6.

• Surprinzătoare încheiere în 
turneul indoor" de la Paris, în 
care termină învingător Corrado 
Barazzuttî, după o finală-mara- 
ton cu Brian Gottfried : 7—6, 
7—6, 6—7, 3—6, 6—4. în semifi
nale se înregistraseră rezultate
le : Barazzuttî — Borowiak 6—4,

Campionatul republican de hochei

tei de viață, oraș cald, apropiat 
sufletește, la fel ca și oamenii 
săi. tineri intr-o proporție im
presionantă, care merită toate 
laudele pentru efortul superb 
de a-și face cetatea și mai fru
moasă, după seismul din mar
tie. Voi reveni oricind aici cu 
o mare plăcere, fiindcă am ră
mas incintat de spiritul deschis 
al oamenilor, de cultul lor pen
tru frumos. Temperamental, 
bucureștenii se apropie mult de 
concetățenii mei din Padova, 
orașul in care trăiesc și in care 
îmi voi termina studiile juri
dice".

Tiberiu STAMA

INCERTITUDINI W CANDIDATURILE OLIMPICE

•• Sportivii noștri vor concura
Ca orice sport de sală, tenisul 

de masă are ca principal sezon 
competițional perioada septem
brie—aprilie, în care se înscriu 
campionatele interne și campio
natele internaționale organizate 
de federațiile din diferite țări. 
Se adaugă partidele din Cupa 
campionilor europeni pe echipe, 
cele din Liga europeană și, să 
nu uităm, competiția continen
tală și „Top 12 — Europa".

Așadar, o activitate eferves
centă pe continentul european 
la acest sport care cunoaște în 
ultima vreme o impetuoasă dez
voltare organizatorică, dovedita 
și de campionatele europene ale 
juniorilor, din vară, la care au 
participat — cifră record — 28 
de reprezentative naționale !

Sezonul toamnă — iarnă a 
debutat cu „Trofeul Victor 
Barna", la Helsinki și a conti
nuat cu campionatele interna
ționale ale Bulgariei. între 16 
și 19 septembrie, la întrecerile 
de la Primorsk, din țara noas
tră a participat reprezentativa 
Metalurgistul Cugir. într-un 
concurs de seniori (doar Unga
ria a avut o echipă de junioa
re), foarte tinerii sportivi pre
gătiți de soții Nicolae și Aneta 
Dornic nu s-au putut impune, 
dar au avut numai de cîștigat 
din prima lor evoluție într-o 
competiție internațională, fapt 
evident chiar în jocurile presta
te de ei în competițiile interne 
ce au urmat.

care Goteborg se află, de fapt, 
la 600 km de Falun, ceva mai 
apropiate fiind Haramarstrand 
și Aare. Surpriza cea mai mare 
a produs-o însă candidatura 
localității iugoslave Sarajevo, 
necunoscută pînă acum în lu
mea sporturilor de iarnă, dar 
care — cu stațiunea Jahorina, 
aflată la o altitudine de 1829 m 
— poate oferi piste convenabile 
de schi.

Cea de a patra candidatură 
pare neregulamentară la prima 
vedere, întrucit unui comitet o- 
limpic nu i se îngăduie să facă 
două propuneri din aceeași țară. 
Or, telegrama de ultimă oră so
sită la sediul C.I.O. din Lau
sanne vorbește fie de regiunea 
Chamonix-Mont Blanc, fie de o 
„regiune" Courchevol-Meribel- 
Bellevîlle. într-un comunicat re
cent al Comitetului național 
olimpic francez se precizează că 
o candidatură va putea fi ofi
cializată (deși termenul înscrie
rilor s-a încheiat !) abia după 
studierea dosarelor de către fo
rul olimpic francez și după avi
zul favorabil al guvernului 
Franței.

AGENDA SAPTAMINII
7-13 TENIS Turnee pentru Murele Premiu F.I.L.T., Iu

Hong Kong, Stockholm, Bogota
7-17 TENIS DE 

MASA
..Cupa Pahlavi", la Teheran

8-15 vota Cupa mondiala (f). în Japonia
9 IFOTBAi. Meci amical : Cehoslovacia — Ungaria, la 

Bratislava
10-15 BOX Turneul ,,Gongul de aur* *,  Ia Skoplje
11 FOTBAL în preliminariile C.M. (zona Asia-Oceania): 

Iran — Coreea de Sud ; Kuweit — Hong 
Kong

11-13 TENIS DE Campionatele Internationale a!e Ungariei,
MASA la Miskolc

BOX Memorialul ,,Feliks Stamm", la Varșovia ; 
turneu international, la Munchen

11—20 FOTBAL Turneu de juniori, la Monaco
12 In C.E. de tineret : Iugoslavia — România, 

la Osijek ; meci amical : Polonia — Suedia, 
la Wroclaw

12-13 SCRIMA Turnee internaționale Ia Catania (tineret) 
?i la Katowice (juniori)

în presa sportivă mondială 
au apărut primele reacții după 
definitivarea candidaturilor pen
tru organizarea Jocurilor Olim
pice din 1984. Cu deosebire este 
vizată ediția de iarnă (întrucit 
o singură candidatură pentru 
întrecerile de vară — Los An
geles — face de prisos orice co
mentariu). Agenția elvețiană 
„Sporting" crede că Sapporo 
are cele mai bune șanse de a 
obține votul membrilor C.I.O. 
în privința localității suedeze 
Goteborg, se specifică amănun
tul că această candidatură be
neficiază, pentru prima oară, de 
lărgirea condițiilor (votată la 
sesiunea C.I.O. de la Praga, în 
iunie 1977), ceea ce permite 
cooperarea- localităților la orga
nizarea Jocurilor. Astfel, Comi
tetul olimpic suedez a propus 
ca organizatoare o „regiune" în

7-6. 6-1 ; Gottfried — Cox 
6—4, 7—6, 6—1. în „sferturi": 
Gottfried — Lutz 7—6, 7—5 ;
Borowiak — Bertram 6—4, 6—4; 
Cox — Barthes 7—5, 6—2 ; Ba- 
razzutti — Sylvan 6—2, 6—3.

* La Rancho Mirage (Cali
fornia), proba de dublu a „Tur
neului campioanelor", care a în
cheiat circuitul feminin pentru 
Marele Premiu FILT, a fost 
cîștigată de perechea Wirgînia 
Wade — Franțoise Durr : 6—1, 
4—6, 6—4 cu Helen Cawley — 
Joanne Russell.
• Un nou turneu pentru Ma

rele Premiu masculin a început 
la Stockholm. Primele rezulta
te : Palm — Machette 6—3, 6—2; 
Haillet — Fala 6—2, 6—3 :
A, Amritraj — Fiedler 6—3, 
3—6, 6—4 ; Martin — Palmer 
6—3, 6—2 ; Teacher — Elvstrom 
6—3, 7—5.

!a Miskolc și Rennes • Numai
Luna noiembrie are o agen

dă densă, programînd campio
natele internaționale ale Italiei, 
Ungariei și Suediei. Federația 
noastră a optat pentru concursul 
de la Miskolc, unde trimite pe 
Eva Ferenczi, Maria Păun, pre
cum și pe Teodor Gheorghe. 
Marin Firănescu și Cristinel 
Romanescu, cu convingerea că 
vor participa la un concurs pu
ternic, așa cum au fost totdeau
na întrecerile din țâra vecină 
și prietenă, al cărei tenis de 
masă se înscrie în prima linie 
valorică a continentului. Fetele 
noastre vor avea adversare re
dutabile, în primul rînd în cu
noscutele Kishăzi, Magos și 
Szabo (locurile 2, 3 și 10 în 
ierarhia europeană), cărora lise 
vor adăuga, cu siguranță, alte 
vedete ale continentului. Vom 
participa, de asemenea, la cam
pionatele internaționale ale 
Franței (Rennes, 2—4 decem
brie), ediția din acest an avînd 
un caracter jubiliar : federația 
franceză sărbătorește 50 de ani 
de existentă, eveniment care va 
fi onorat de mulți dintre așii 
tenisului de masă european. în 
cîteva zile urmează să se stabi
lească componența delegației 
noastre sportive la acest con
curs. Sînt de reținut, de ase
menea, campionatele naționale 
ale României (10—12 februarie), 
înscrise în calendarul Uniunii 
europene, ca și „Top 12 — Eu
ropa" (27—29 ianuarie, Praga) și 
campionatele europene de la 
Duisburg (10—19 martie) — cea 
mai importantă întrecere a se
zonului.

urmînd să se alinieze 
echipe : Africa, Asia,

Europa, Oceania, 
primele două forma-

MADRID (Agerprc3). — în
trunită la Sevilla, Comisia de 
organizare a „Cupei Mondiale" 
la atletism a hotărît ca cea de-a 
doua ediție a acestei competiții 
să se desfășoare între 24 și 26 
august 1979 pe stadionul olim
pic din Montreal. Sistemul de 
desfășurare a competiției va fi 
același ca și la Dusseldorf, la 
startul întrecerilor (masculin și 
feminin) 
cîte opt 
America, 
S.U.A. și .
ții clasate în finala „Cupei Eu
ropei".

Totodată, consiliul Asociației 
europene de atletism a decis 
ca ediția din anul 1982 a cam
pionatelor europene să se des
fășoare la Atena. Au mai can
didat orașele Lille, Edinburgh 
și Munchen.

Au fost aplicate sancțiuni 
unor sportivi participanți la fi
nalele și semifinalele Cupei Eu
ropei, pentru folosirea de sub
stanțe interzise, în cazurile 

fetele in ierarhia continentală ?
în ce privește Cupa campio

nilor europeni pe echipe, for
mațiile românești C.S. Arad 
(fete) și C.S.M. Cluj-Napoca 
(băieți) au trecut ușor — după 
cum se știe — de primul tur, 
așteptînd partidele de acasă, cu 
D.S.C. Kaiserberg (R.F.G.) și, 
respectiv, Spartacus Budapesta, 
care se anunță mult mai grele, 
în echipa vest-germană se află 
jucătoare renumite (Hirschmtil
ler — a 7-a în Europa — și mai 
vîrstnica Simon), iar formația 
budapestană : Jonyer (4—5) și 
Klampăr (7).

Este locul să arătăm că, din
tre sportivii noștri, doar fetele 
sînt cotate pe lista primelor 25 
de valori europene, întocmită 
pe baza locurilor ocupate în 
diferitele competiții internațio
nale. Maria Alexandru este a 
6-a pe continent, Eva Ferenczi 
(încă junioară), ocupă locul 15, 
iar Liana Mihuț încheie lista. 
Băieții nu apar, ei nereușind să 
se impună încă în nici un con
curs internațional de valoare.

Este de dorit, desigur, ca re
zultatele obținute de fetele noas
tre în viitoarele competiții 
mari să le aducă locuri frunta
șe. care să le ridice cît mai 
sus în ierarhia valorică a con
tinentului, după cum este 
timpul ca și băieții noștri să 
intre în circuitul european. La 
urma urmei, tinerețea nu mai 
este o scuză, pentru că și co
legele lor Eva Ferenczi și 
na Mihuț sînt aproape de 
eași vîrstă.

Lia- 
ace-

C 1M.

respective steroizi anabolici. Au 
fost sancționați cu descalifica
rea din competiție și anularea 
rezultatelor trei atleți finlan
dezi, Markku Tuokko, Seppo 
Hovinen, Antti Pesonen, un a- 
tlet norvegian, Knut Hjeltens 
etc. .

• TELEX®
AUTO a A 15-a ediție a „Ra

liului Varșoviei" a fost cîștigată 
de echipajul francez Guy Fre- 
guelln — Jacques Delaval („Re
nault Alpine"). cu 9 517 puncte 
penalizare.

BOX a La Campione d'Ttalla,' 
Rodrigo Valdez (Columbia) a de
venit noul campion mondial 
profesionist la cat. mijlocie, în- 
vingînd net la puncte, in 15 re
prize, pe Benny Briscoe (S.U.A.) 
• La Las Vegas, într-o semi
finală a campionatului mondial 
profesionist la cat. 
Norton l-a învins 
(verdict 2—1), în 15 
jimmy Young.

CICLISM « După

grea, Ken 
la puncte 
reprize, pe

_ 72 de ore,’
în Cursa de 6 zile care se des
fășoară la Miinchen conduce cu
plul belgian Eddy Merckx — Pa
trick Sercu, cu 118 p.

HANDBAL a La Giinzberg 
(R.F.G.) în meci feminin Unga
ria — R.F.G. 17—14 (10—5).

HOCHEI • La Halle : Polonia
— R.D.G. 4—3 (3—0, 1—1, 0—2).
a „Cupa U.R.S.S." a fost cîști
gată de Ț.S.K.A. Moscova, care 
a învins în finală pe Spartak 
Moscova CU 9—5 (3—0, 5—1, 2—4).

PATINAJ a tn „Trofeul Rich
mond" la individual (feminin),' 
după figurile impuse și „pro
gramul scurt", conduce Priscilla 
HiU (S.U.A.) — 62,52 p. urmată 
de Kristina Wegeiius (Finlanda)
— 60,96 p și Kim Alletson (Ca
nada) — 59,28 p.

VOLEI . La Porto, în C.C.E. 
(masculin), meci tur : Real Ma
drid — F.C. Porto 3—0 (10, 8, 5). 
In cadrul aceleiași competiții. 
D.T.J. Viena a întrecut pe te
ren propriu cu 3—2 (15—19,
13—15, 9—15, 15—6, 15—6) pe Vo- 
lero Ziirich. ,

DINAMO - VICTORIE IN EXTREMIS...
Azi (ora 18), meciul Steaua — Dinamo

Sport Club a fost întotdeauna 
un adversar foarte incomod 
pe.n.tru Dinamo. S-a vorbit chiar 
despre un „complex" pe care 
bucureștenii l-ar avea în fata 
hocheiștilor din Miercurea Ciuc. 
Ar fi greu de spus în ce măsu
ră un asemenea punct de vedere 
corespunde realității, cert este 
însă că, aseară, Dinamo s-a lo
vit din nou de o replică extrem 
de hotărîtă în întîlnirea cu 
Sport Club șl, în ciuda unei 
presiuni teritoriale adesea cople
șitoare. n-a reușit să se impună 
decît cu foarte multă greutate, 
în final, cu scorul de 4—3 (0—1, 
2—2, 2—0).

Caracteristica meciului a con

stituit-o lupta între atacul dina- 
movist și apărarea lui Sport 
Club, în care a excelat portarul 
Fekete, inspirat, prompt în in
tervenții, mereu prezent pe fază 
șl de care se loveau toate pucu
rile. în cele din urmă dinamoviștii 
au cîștigat (printr-un gol destul 
de norocos), ceea ce face ca der- 
byul lor cu Steaua (azi de la 
ora 18) să-și mențină interesul.

Au marcat : Costea (2), Turea- 
nu și Pană pentru Dinamo, res
pectiv — Peter (3). Au arbitrat: 
M. Presneanu (la centru), ajutat 
de Gh, Mureșanu și O. Barbu (la 
linie).

Valeriu CH1OSE

ÎN PRELIMINARIILE C.M.
în preliminariile C.M. (zona 

Asia — Oceania), selecționatele 
Kuweitului și Coreei de Sud au 
terminat la egalitate : 2—2 (0—1). 
Iată clasamentul - după acest 
meci : 1. Australia 7 p (din 6 
meciuri) 2. Iran 7 p (4 jocuri); 
3. Coreea de Sud 7 p (6 me
ciuri) ; 4. Kuweit 5 p ; 5. Hong 
Kong 0 p (ambele din cîte 5 
jocuri).

a în meci retur pentru ..se
mifinalele" Cupei Campionilor 
Africii : Hafia Conakry (Gui
neea) — Lome (Togo) 2—0 (1—0). 
în tur 1—2.
• în turneul de la Budapesta 

(echipe de tineret) : Budapesta 
— Belgrad 5—1 (3—0).

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 15) : Vojvo- 

dina — Partizan 0—2; Buducnost
— Radniciki Niș 0—1 : O.F.K. 
Belgrad — Sloboda 1—0 ; Sara
jevo — Olimpia 2—1 ; Steaua 
roșie — Rijeka 4—0 ; Osijek — 
Zagreb 0—1 ; Hajduk — Celik 
3—0 ; Dinamo Zagreb — Velez 
0—2. Clasament: 1. Partizan 25 p; 
î. Hajduk 20 p ; 3. Dinamo 19 p.

R. D. GERMANA (et. 9) : Dy
namo Dresda — F. C. Magde
burg l—o ; Sachsenring Zwickau
— F. C. Karl Marx Stadt 0—0 ; 
Wismut Aue — Wismut Gera 
1—2 ; Carl Zeiss Jena — Chemle 
Bohlen 2—1 ; Chemie Halle — 
Erfurt 3—0 ; Clasament : 1. Dy

namo Dresda 17 p; 2. F.C, Mag
deburg 14 p ; 3. Chemie Halle 
11 p.

UNGARIA (et. 10) : Ujpestl 
Dozsa — M.T.K 0—0 ; Diosgyor
— Kaposvăr 4—0 ; Szombathely
— Vasas 0—2 ; Szeged — P6cs 
1—0 ; Csepel — B6k6scsaba 6—1 ; 
Honved — Dunaujvăros 3—2 ; 
Gyor — Ferencvâros 1—2. Clasa
ment : 1. Ujpesti Dozsa 16 p ; 
2. Vasas 15 p ; 8. M.T.K. 15 p.

SPANIA (et 9) : Real Madrid
— Valencia 1—0 ; Sevilla — Be
ți.s 1—0 ; Athletic Bilbao — San
tander 3—0 ; Salamanca — C.F. 
Barcelona 1—0 ; Las Palmas — 
Atletico Madrid 3—0 ț clasament: 
1. Real Madrid 14 p, 2. C. F. 
Barcelona 12 p, 3. Salamanca 11 p.
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