
La 20 noiembrie, alegerile

CANDIDATUL NOSTRU ESTE 
SI UN MARE IUBITOR AL SPORTULUI 

•»
Aflați în circumscripția elec

torală nr. 34 din sectorul 1, ni 
s-a spus la un moment dat : 
„Știți ? Candidatul nostru este 
și un mare iubitor al sportului..." 
Firește, informația ne-a făcut 
plăcere, motiv pentru care am 
și plecat în căutarea candida
tului. Așa l-am cunoscut pe 
Ștefan Tal, deputat în actuala 
legislatură și candidat pentru 
alegerile de la 20 noiembrie a.c., 
pentru consiliile populare mu
nicipale, ale sectoarelor munici
piului București, orășenești și 
comunale.

L-am găsit la locul lui de 
muncăf la I.C.S.I.M. (întreprin
derea de construcții speciale 
industriale și montaj), unde lu
crează de 27 de ani ca maistru 
constructor-montor. De 10 ani, 
ni se precizează, este secretar 
al comitetului de partid al 
I.C.S.I.M.

— Sînteți candidat în 
rile de la 20 noiembrie, 
emoții ?

— Aceasta este cea de 
tra legislatură pentru care sint 
propus de cetățeni. Această 
încredere mă emoționează.

— Am aflat că sînteți șl un 
mare iubitor al sportului. Este 
adevărat ?

— Ca deputat, m-am ocupat, 
firește, de activitatea obștească, 
de problemele cetățenilor. Spor
tul a ocupat și el întotdeauna

5J

alege-
Aveți

a pa-

un loc de frunte în preocupările 
mele. Dovadă — spun eu — do
rința de' a realiza, cu sprijinul 
cetățenilor, al oamenilor muncii 
din întreprinderea noastră, mai 
multe baze sportive.

— La ce realizări vă referiți ?
— Mă gindesc in primul rind 

la frumoasa bază sportivă 
I.C.S.I.M. de pe str. Barbu Vă- 
cărescu, care cuprinde 8 tere
nuri sportive (unul de fotbal, 
gazonat, cu o tribună în care 
încap 4 000 de spectatori și alte
le de tenis, volei, baschet). Toa
te au fost date in folosință în 
anii 1976—1977. N-au fost, însă, 
singurele. Baze mai mici s-au 
mai făcut în cartiere 
lingă căminele de 
Și toate, rețineți, 
dispoziția elevilor, 
adulților din sector 
alte sectoare.

— Cum vă gîndiți să spriji
niți, în continuare, activitatea 
sportivă ?

— Știu că partidul a pus in 
fața mișcării sportive din țara 
noastră sarcini importante. In 
ce privește competiția naționa
lă „Daciada", este de datoria 
noastră să contribuim sub toate 
formele la recrearea și destin
derea oamenilor, la refacerea 
lor după orele de muncă. Eu

Modesto FERRARINI

sau pe 
nefamiliști. 
se află la 
tinerilor și 
și chiar din

(Continuare în pag. 2-3)
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NUMITOR COMUN AL LOTURILOR
REPREZENTATIVE DE SCRIMĂ
Consecvenței cu care forul de 

specialitate dă gir tinereții în 
formarea echipelor naționale 
trimise să reprezinte scrima 
românească la ultimele ediții ale 
Jocurilor Balcanice, acest an îi 
conferă două argumente deose
bite pentru perspectivă : 1978 
va consemna debutul Balcania
dei pentru tineret, Bucureșiiul 
fiind gazda ediției inaugurale, 
iar în 1979 campionatele mon
diale de tineret se vor desfă
șura, de asemenea, în țara noas
tră. Așadar, în sezoanele urmă-

scrima noastră va avea de 
un amplu efort organiza
și propagandistic pentru

STEAUA -
DINAMO 3-1, 

ÎN CAMPIONATUL
DE HOCHEI

toare 
făcut 
toric 
susținerea pe plan internațional 
a acestei importante discipline 
olimpice, prin afirmarea tineri
lor aspiranți la marea perfor
manță. Și, evident, se speră și 
se dorește ca reprezentanții 
noștri să evolueze cu succes 
pe planșele proprii, în fața iu
bitorilor de sport din țara 
noastră, la înălțimea reputației 
internaționale a scrimei româ
nești.

Eșalonul speranțelor irebuie 
pregătit pentru asemenea con
fruntări de anvergură, trebuie 
rodat in competiții internațio
nale. Un prim prilej îl consti-

tuie Balcaniada din acest an, 
care urmează să se desfășoare 
la Ankara, între 
iembrie. Prilej de a întîlni 
versari mai rutinați într-un 
dru Stimulativ și, totodată, 
a simți responsabilitatea de 
prezentare a școlii românești de 
scrimă, afirmată cu autoritate 
în Balcani. Dealtfel, Ca să nu 
readucem în memoria cititori
lor prea multe statistici, ne 
vom limita a reaminti că la 
ediția precedentă a Balcaniadei, 
desfășurată la Atena, România

15 și 20 no- 
ad- 
ca- 
de 

re-

Paul SLĂVESCU

dată cind joacă 
la Steaua cu cei

De fiecare 
hocheiștii de 
de la Dinamo, în campionat sau 
în cupă, întîlnirea lor este con
siderată un adevărat derby și 
este urmărită, cu interes, de un 
numeros public. Partida de a- 
seară — a cincea dintre cele 
două echipe, în acest sezon — 
n-a făcut excepție de la regulă 
și a umplut din nou tribunele 
patinoarului de la ,,23 August".

Chiar dacă meciul de ieri, 
din turul al treilea- al campio
natului 1977/78, n-a avut cine 
știe ce virtuți tehnice, el a plă
cut totuși prin dîrzenia cu care 
s-a jucat, prin emoțiile pe care 
le-a provocat, datorită, mai a- 
les, multelor ocazii ratate (u- 
nele cu o nonșalanță copilă
rească, deși autori erau hoche- 
iști experimentați, componenți 
ai lotului național). Și pentru 
că a venit vorba de lotul națio
nal, credem că antrenorului fe
deral Ștefan Ionescu nu i-a 
prea venit la îndemînă să con
state — în perspectiva viitoru
lui calendar al reprezentativei 
țării — că mulți dintre selec- 
ționabili nu dețin o formă spor-

(Continuare în pag. 2—3)

0 asociație sportivă condusă de femei
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Un sondaj dc opinie printre 3000 de muncitoare

Netedu intervine cu succes in fața lui Costea și respinge putui. 
In plan secundar, Ioniță, cu spatele, și Axinte. Foto : L MIHĂICA

1—1, 0—0) 
a avut o 
a stăpînit 
a dominat

tivă corespunzătoare, cu excep
ția lui Antal, Netedu și V. Hu- 
țanu, cei mai buni jucători ai 
meciului de ieri.

Partida s-a încheiat cu sco
rul de 3—1 (2—0, 
pentru Steaua care 
prestație mai bună, 
mai mult pucul și
întîlnirea, în special în repriza 
secundă, deși aceasta s-a înche
iat la egalitate : 1—1. Jucătorii 
militari, ca și cei dinamoviști, 
în replică, au ratat însă foarte 
multe ocazii clare, clare de tot. 
Cele patru goluri ale partidei 
au fost realizate de : V. Huțanu 
(min. 7), Gheorghiu (min. 11),

Antal (min. 26) pentru Steaua 
și Axinte (min. 21) pentru Di
namo. Slab, cu multe scăpări, 
arbitrajul lui Gh. Tașnadi (între 
altele, n-am înțeles de ce n-a 
acordat șut de penalitate atunci 
cînd portarul dinamovist Huțan 
și-a aruncat crosa în direcția 
pucului condus de Olenici, îm- 
piedicîndu-1 astfel să șuteze) și 
al ajutoarelor sale Gh. Mure- 
șeanu și FI. Gubernu.

Astăzi este zi de pauză, cam
pionatul urmînd a se relua joi, 
la ora 18, cu partida Dinamo — 
S. C. Miercurea Ciuc, din turul 
patru.

Romeo VILARA

CĂLĂREȚII NOȘTRI SE PREGĂTESC PENTRU
4 REDEVENI CONCURENȚI OLIMPICI

r — In ultimul an, călăreții 
noștri au realizat o serie de 
succese — ne referim Ia cam
pionatele balcanice, precum și 
la concursurile internaționale 
din primăvară și, recent, la Tri
poli — care readuc în discuție 
o mai veche problemă : vor pu
tea, oare, sportivii noștri să 
reînnoade „firul" participării la 
J.O., rupt în urmă cu două 
decenii ?

Răspunde Dumitru Nedelea, 
secretar al Federației române de 
călărie șl pentatlon modern :

— Măsurile luate, cu precă
dere la începutul acestui nou 
ciclu olimpic, pentru redresarea 
călăriei încep să dea roade, 
în primul rînd, a sporit nu
mărul de secții afiliate la 
federație — ajungîndu-se, în 
prezent, la 18 —, a crescut 
cu aproximativ 25 la sută nu
mărul sportivilor legitimați. îm
bucurător este, de asemenea, 
faptul că majoritatea secțiilor 
și-au îmbunătățit materialul ca
balin- Totodată, s-au realizat o 
serie de baze hipice — Sibiu,

Iași, Rădăuți ș.a. — care pot 
găzdui în bune condiții diverse 
competiții. Toate acestea au 
creat premise pentru o creștere 
valorică a rezultatelor, iar ul
timele concursuri au dovedit-o. 
Desigur, în acest context, ne-am 
gîndit și la revenirea călăreților 
în circuitul 
posibilitățile 
la concluzia 
complet am 
multe șanse 
excludem nici posibilitatea par
ticipării la J.O. de la Moscova 
și cu specialiști în obstacole. 
Antrenamentele se desfășoară 
după un plan riguros, iar vi
itoarele etape 
în măsură să 
necesare.

— E drept, 
zultate bune, 
că s-a făcut suficient pentru a 
se răspunde integral cerințelor?

— Considerăm că mai avem 
de depășit încă multe dificul
tăți, care frînează munca. Aș 
menționa, printre acestea, lipsa

olimpic. Analizînd 
existente, s-a ajuns 

că la concursul 
avea cele mai 

de reușită, dar nu

de testare vor fi 
ofere concluziile

s-au obținut re
considerați însă

unei colaborări mai strînse cu 
Direcția creșterii și calificării 
cailor de rasă, pentru selecțio
narea și pregătirea unor cai 
pentru performanță ; a unei în
drumări mai atente a muncii 
antrenorilor, 
destul 
vitate, 
vem, 
pentru 
tuație ne preocupă în mod foar
te serios, pentru că există pu
țini antrenori tineri. De aseitie- 
nea, lipsa unei baze hipice în 
Capitală creează multe dificul
tăți în 
cursuri, 
ca prin 
tuturor, 
călăria să obțină noi succese.

— Dresajul, disciplină mai 
dificilă, se află, se pare, în- 
tr-un moment de stagnare. Cum 
credeți că se va depăși această 
etapă ?

La o ședință a Consiliului 
oamenilor muncii, Ana Moldo
van, președinta comitetului sin
dicatului, spunea : „Problema 
grădiniței este rezolvată și, par
țial, și cea a locuințelor pen
tru muncitoarele nefamiliste. Să 
ne gindim acum ce s-ar putea 
face pentru ca tinerele noastre, 
și nu numai ele, să practice sis
tematic exercițiile fizice". A- 
ceasta se petrecea cu vreun an 
în urmă. Acum, la întreprinde
rea de tricotaje „Someșul" din 
Cluj-Napoca vizitatorul poate 
vedea următorul peisaj : în a- 
celași perimetru cu unitățile 
productive se află o frumoasă 
bază sportivă, formată din trei 
terenuri de tenis, unul de hand
bal, două bazine cu apă încăl
zită (dintre care unul rezervat 
în exclusivitate copiilor). Ele 
s-au adăugat unor construcții 
mai de mult realizate : o sală 
de tenis de masă și o popicărie 
acoperită, cu 4 piste.

„Problemă cu profunde impli
cații de ordin social" — cum îi 
place să spună Rozaliei Gabor, 
secretara comitetului de partid 
al întreprinderii, ori de cite ori 
se referă la sport — atragerea 
femeilor în practicarea exerci- 
țiilor fizice s-a realizat, într-o 
primă etapă, prin 
acestora 
materiale. O dată înfăptuit acest 
deziderat, urma rezolvarea celei 
mai grele probleme : CUM SĂ 
SE ÎNFĂPTUIASCĂ APROPIE
REA DINTRE SPORT ȘI MUN
CITOARE ? • Consiliul asociației 
sportive (președintă Maria Me
dan) a tipărit 3 000 de chestio-

mobilizarea
la amenajarea bazei

nare care au fost împărțite, prin 
intermediul responsabilelor de 
grupe sindicale, în toate secțiile 
întreprinderii. Am răsfoit cîteva 
sute dintre răspunsurile primite 
și trebuie să arătăm că ele au 
contribuit hotărîtor la contura
rea disciplinelor sportive care 
au devenit actuale la „Someșul". 
DORIM SA PRACTICAM GIM
NASTICA LA LOCUL DE 
MUNCA — a fost una dintre 
dorințele muncitoarelor. Ce s-a 
întreprins în această direcție 7 
Discutăm cu loan Dănilă, mem
bru în biroul executiv al Con
siliului județean Cluj al sindi
catelor. „Cu sprijinul profeso
rilor de educație fizică recoman
dați de C.J.E.F.S. — ne spune 
interlocutorul — am recrutat 
mai multe tinere de la între
prinderea „Someșul" care urmau 
să devină instructoare in sec
țiile unde urma să se introducă 
gimnastica. Din partea condu
cerii întreprinderii am găsit o 
înțelegere totală, astfel că peste 
3 000 de muncitoare, în două 
schimburi, iau parte zilnic la 
repriza de gimnastică". Am fost 
de față într-una din cele 5 hale 
ale secției I, la ora 11. Au fost 
deschise ferestrele, apoi, timp 
de 7 minute, în ritmul muzicii, 
muncitoarele au „interpretat" 
gimnastica recomandată de me
dic și de profesorii de educație 
fizică. DORIM SA JUCAM 
HANDBAL — a fost un alt răs
puns la chestionarele completa
te de muncitoare. Dorina Păuna,

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)

mulți dintre ei 
de superficiali în acti- 
deoarece știu că nu a- 
deocamdată, înlocuitori 

ei. Această din urmă si-

organizarea unor con- 
Cu toate acestea, vrem 
eforturile comune ale 
sportivi și tehnicieni,

(Continuare în pag. 2—3)

SfipLâmina viitoare la Baia Marc Xy||-a [OITIE

A „TROFEULUI CARPAII ii IÂ HANDBAL MASCULIN
pică, R.D. Germane. Ungariei 
sau Danemarcei, revelația aces
tui sezon.

în total iau parte 6 repre
zentative de peste hotare și 
două selecționate ale țării noas
tre, împărțite în două serii 
după cum urmează : SERIA A : 
Danemarca, R.D. Germană. Bul
garia și România A ; SERIA 
B : Uniunea Sovietică, Ungaria, 
Spania și România B.

Competiția începe în ziua de 
15 noiembrie și durează pînă 
duminică 20 noiembrie, vineri 
18 noiembrie fiind pauză.

vii- 
Baia 
pri- 

celei

începutul săptămînii 
se vor disputa la 
în Sala sporturilor, 

partide din cadrul 
ediții a „Trofeului 
handbal masculin, 

competiție interna- 
cărei importanță 

avem în vedere că

La 
toare 
Mare, 
mele 
de a 
Carpați' 
prestigioasă 
țională, a 
crește dacă 
ea reprezintă unul din ultimele 
teste înaintea apropiatului cam
pionat mondial. Așa se și expli
că prezența la startul întrecerii 
a unor foarte valoroase selec
ționate de peste hotare, printre 
care vom nota pe cele ale Uniu
nii Sovietice, campioană olim-

17-a 
i“ la
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Copiii și „Daciada“
A

„CANDIDATUL NOSTRU ESTE
Șl UN MARE IUBITOR AL SPORTULUI"

EU AM Șl BÎRNĂ ACASĂ!
Recreația mare. „Ți-ai fă

cut exercițiile. Anca „Bi
neînțeles, Daniela !“. Auzind 
acest dialog, purtat în curtea 
Școlii generale nr. 20 din O.- 
radea, profesorul Liviu Pop 
și învățătoarea Doina Dejeu 
au zîmbit, fiecare pentru el. 
Profesorul, cu convingerea 
că cele două fetițe se refe
reau la noile exerciții la sol, 
învățătoarea gîndindu-se la 
exercițiile de matematică pe 
care le dăduse spre rezolva
re acasă.

Ora de matematică. Anca, 
Daniela, Angela, Stela și ce
lelalte au răspuns foarte 
bine, toate exercițiile fiind 
rezolvate cu exactitate..; ma
tematică. Trecîndu-le notele 
în catalog, învățătoarea zîm- 
bea din nou.

Ora de educație fizică. An
ca, Daniela, Angela, Stela și 
celelalte au evoluat în sala 
de gimnastică cu o rigoare... 
matematică, noile exerciții la 
sol fiind bine însușite. No- 
tîndu-le, profesorul 
din nou.

După-amiază, în 
sală de gimnastică 
lui sportiv școlar Oradea — 
construită anul trecut — ra
zele unui soare de vară uitat 
pe un cer de noiembrie în- 
văluiau aparatele intr-o lu
mină de miere. Pe coada 
pianului din colț, o „natură 
moartă" : ciocolată și răcori
toare, care le vor răsplăti — 
alături de diplome — pe con
curentele aliniate la startul 
„Cupei municipiului", com
petiție de gimnastică sporti
vă desfășurată în cadrul 
„Daciadei". Cine sînt concu
rentele ? Tot Anca, Daniela, 
Angela, Stela și celelalte. 
Cine sînt spectatorii ? Cole
gele lor de clasă și școală 
(majoritatea cu caiete și cre
ioane), frații (majoritatea în 
rol de fotoreporteri), părinții 
(toți, suporteri ai sportului).

„Ce notezi în caiet ?“, o 
întreb pe o fetiță oacheșă, 
cu nasul în vînt, preocupată 
foarte să caligrafieze ceva 
pe o pagină, în timp ce de 
pe cealaltă o privea zîmbind 
(în cuferi !) Nadia, Un mo
ment de sfială, apoi un răs
puns ca la școală : „Eu notez 
în caiet notele pe care le 
obțin colegele mele, la fie
care aparat". Cum o cheamă 
și în ce clasă e ? Laura Tu~ 
dose, clasa a IlI-a la Școala

zîmbca

moderna 
a Clubu-

vz
ll (Urmare din pag. I)

generală nr. 20, pepiniera 
Clubului sportiv școlar oră- 
dean. „La ce obții note mai 
bune, Laura, la școală sau 
la aparate ?“. „Deocamdată 
la școală, unde am obținut 
media 9,86, dar școala am 
inceput-o înaintea gimnasti
cii, cu cîteva luni...". '
mai bună dintre 
voastre aflate azi 
curs ?“. Și pînă să se gîn- 
dească Laura, de alături răs
punde prompt o altă fetiță, 
cu breton : „Toate sînt bu
ne !“. „Dar _pe tine cum te 
cheamă?". ' 
na și am 
rală 9,76

• bîrnă
„Astăzi

campioane școlare : Kiss An
ca (individual compus, cat. 
IV), Meșteru Liliana (indi
vidual compus, cat. „ III), 
Jurjea Angela (bîrnă) și 
Vlad Daniela (sărituri)" — 
ne spune profesorul Emeric 
Ban, șeful catedrei de gim
nastică la C.S.Ș. și antreno
rul coordonator al centrului 
orădean de gimnastică al 
C.N.E.F.S. „Lucrez de trei 
ani cu aceste fetițe, care au 
acum 9—10 ani. Pe Kiss o și 
văd în anul următor in lotul 
național". „Ce părere aveți 
despre această perspectivă?", 
o întreb pe mama Ancăi, 
Barbara Kiss, aflată pe mar
gine. „Dacă n-aș fi fost con
vinsă de necesitatea practi
cării sportului nu aș fi a- 
dus copiii aici. Eu însămi 
am fost gimnastă și atletă 
de performanță, chiar cam
pioană a României la 1000 
m. Sub 
cartea și 
despărțit, 
niciodată 
tul pentru învățătură (e in 
clasa a V-a) și antrenament 
e foarte solicitant".

„Se pregătește să sară 
Stela Sacaciu", anunță pro
fesoara Agneta Ban. „Este 
fiica fostului fotbalist Saca
ciu UI, de la divizionara A 
Crișana", ne șoptește profe
sorul Carol Antal, secretarul 
C.J.E.F.S. Bihor. O bătaie e- 
nergică, o săgeată în aer cît 
o clipire și o aterizare per
fectă. „9.45“, anunță arbitra 
concursului. Cea mai mare 
notă. Dar sîmbăta care vine 
va fi o nouă examinare, cu 
selecționata Cracoviei...

Paul SLĂVESCU

. „Cine-i 
colegele 
în con-

„Bolcaș Gheorghi- 
avut media gene- 
și acasă am și o

se întrec patru

semnul sănătății, 
sportul sînt de ne- 
Fetița mea nu e 

obosită, deși efor-

UNUL MUNCEȘTE...
îa sala Liceului pedagogic 

din Zalău, mare animație. 
Aproape 20 de copii, cu ochii 
țintă la masa de tenis și cu 
gîndul la ciocolata—premiu, 
sînt în plină întrecere cu un... 
robot, care aruncă mingile cu 
rapiditate și precizie. „Este, 
de fapt, un antrenament o- 
bișnuit, pe care ne-am gîndit 
să-1 facem mai atractiv — 
ne spune Mihai Timoc, prim- 
vicepreședinte al C.O.E.F.S. —, 
iar acest robot este realizat 
integral de antrenorul Ștefan 
Mike“. Am avut posibilitatea, 
zăbovind cîtăva vreme pe 
meleaguri sălăjene, să auzim 
multe lucruri bune despre a- 
cest pasionat antrenor care 
conduce centrul de inițiere al 
asociației .,Elcond“. Prin stră
daniile sale și cu sprijinul 
conducerii întreprinderii s-a 
realizat și acest aparat care 
a permis un evident progres 
în procesul de modernizare 
a antrenamentului. „Sînt de 
profesiune mecanic auto — 
ne spune ștefan Mike — și, 
în același timp, mă pasionea
ză tenisul de masă, pe care 
l-am practicat în tinerețe. 
Am lucrat aproape două luni 
la acest robot și, fără falsă 
modestie, consider că nu este 
cu nimic mai prejos decît

-■ 4

alte modele, iar cheltuielile 
sînt foarte mici în compara
ție cu cele ale aparatelor din 
import. El poate fi utilizat 
cu succes în pregătirea înce
pătorilor, dar și a avansa- 
ților".

Să mai adăugăm că munca 
plină de pasiune a antreno
rului Ștefan Mike a fost răs
plătită și de titlurile de cam
pioni județeni obținute de 
copiii Cătălin Călin și Horia 
Antohi, ultimul clasîndu-s-e 
între primii 10 la finala pe 
țară.

...ALTUL PRIVEȘTEJ
...Nu departe de Liceul pe

dagogic se află o altă unitate 
de învățămînt, Liceul de ma- 
tematică-fizică, în a cărui 
sală se pregătesc voleibaliste
le de la C. S. Zalău care ac
tivează în Divizia B. Am pă
truns în sală sub impresia
celor auzite de la cîțiva ac
tiviști ai C.J.E.F.S., care ne
spuseseră că ceva nu este în 
regulă în ceea ce privește
modul cum se desfășoară an
trenamentele acestei formații. 
Și, din păcate, la plecare am

mă angajez ca — atit in între
prinderea noastră, unde există 
o asociație sportivă puternică, 
cu 4 000 de membri, cit și în 
circumscripție — să sprijin spor
tul sub toate formele. Mă gîn- 
desc la activitatea de atragere 
a tineretului pe stadioane, in 
aer liber, ca și la amenajarea 
de noi terenuri simple. Chiar 
în acest an, ; 
Văcărescu vom 
terenuri : unul 
de handbal.

— Văzînd cît 
sportul, v-am 
l-ați și practicat ?

pe strada Barbu 
i face încă 
' de volei,

două 
altul

de mult 
întreba

iubiți 
dacă

RECORDURILE EEIEEOR
(Urmare din pag. 1)

muncitoare la secția finisaj, ne 
spune : „Eu am practicat hand
balul în școala generală, și apoi 
în liceu. Am fost bucuroasă să 
aflu că tovarășele mele din în
treprindere doresc să practice 
acest frumos sport". O altă 
muncitoare, Rozalia Bogati, a 
ajutat și ea la această acțiune 
și astăzi aproape în fiecare sec
ție există cîte o echipă de hand
bal. Recent, cu prilejul unei 
întreceri pe municipiu, echipa 
reprezentativă de handbal a în
treprinderii a cucerit trofeul de 
campioană. Cu aproape un an 
în urmă activa la „Someșul" 
și o echipă de fotbal. Dar la 
scurt timp după înființare — 
deși pasiunea fetelor pentru a- 
cest sport nu a dispărut — ni
meni nu a mai acordat interes 
echipei, astfel că ea s-a des
ființat. Tinerele mai speră, încă, 
în reactivarea ei. Cel puțin o 
sută dintre ele doresc acest 
lucru. VREM CA ȘI COPIII 
NOȘTRI SA POATA BENEFI
CIA DE FRUMOASA BAZA 
SPORTIVA PE CARE O AVEM 
1n întreprindere — era un 
alt răspuns înscris pe chestio
nar. Chiar în aceste zile de 
toamnă... primăvăratică, în ore
le cînd părinții lor munceau, pe 
cele trei terenuri de tenis vreo 
20 de copii se inițiau în taine
le „sportului alb“. Alți 100 de 
copii ai muncitoarelor au învă
țat în aceasă vară să înoate.

Am lăsat intenționat la urmă 
activitatea de performanță. A- 
nul acesta echipa de popice a 
asociației „Record" a întreprin
derii „Someșul" a promovat în 
campionatul Diviziei A (seria 
Nord). După cinci etape echipa 
se află pe locul III. Componen-

dăm drep-

seml-sporti- 
o indicație 

rar cite un

fost nevolțl să le 
tate.

Intr-o ținută... 
vă, dind rar cîte 
șl schițînd și mai
gest, antrenorul Nicolae Teo- 
tiea.ii, a urmărit foarte calm, 
cu brațele Încrucișate, modul 
cum fetele executau tema da
tă. E un fel de a spune exe
cutau, deoarece fiecare făcea 
cam ce voia șl cum putea. 
Să mai adăugăm că la acest 
antrenament una dintre com
ponentele de bază (Ana Do- 
roezi) a absentat, că o altă 
jucătoare (Cornelia Gozman) 
a înlîrziat, că, atunci cînd se 
părea că intervine o oarecare 
notă de interes din partea 
antrenorului în îndrumarea 
fetelor, Marla Bămuțiu a fost 
chemată la telefon și s-a de
reglat ritmul, că, în sfîrșit, 
totul s-a terminat cu o jumă
tate de oră mal devreme decît 
era planificat.

Rezultatul unei astfel de 
munci : în prima parte a
campionatului, în patru etape 
echipa a suferit trei înfrin- 
gerl, aflindu-se printre ulti
mele clasate.

Emanuel FĂNTANEANU

— Da, cu multă pasiune. La 
atletism am avut categoria a 
treia de clasificare, la șah a 
doua, iar la motociclism intîia.

— Copii aveți î
— Trei, între 25 și 30 de ani. 

Unul din băieți, 
fata, Ștefania, fac 
formanță. Fotbal 
baschet. Fata este 
educație fizică.

I-am urat succes în alegeri 
acestui muncitor fruntaș și bun 
gospodar, în ale cărui preocu
pări de seamă se află și întă
rirea sănătății și puterii de 
muncă a cetățenilor, prin exer
ciții fizice, prin practicarea 
sportului.

DE EA... „

Gheorghe, ți 
sport de per
și, respectiv, 
profesoară de

RECORD-
te ale formației : Eugenia Vădan
— confecționeră, Magdalena 
Kilin — tricotoare, Marcela Ro
man — ucenică, Rozalia Borbely
— muncitoare la magazia finite, 
și altele ; ele fac multe ore de 
antrenamente după terminarea 
lucrului. Numai așa se explică 
faptul că într-o serie destul de 
grea, unde activează echipe cu 
mult mai multă experiență, fe
tele de la „Record" ocupă un 
loc fruntaș în clasament...

Cînd am plecat din întreprin
dere, am citit pe un panou 
expus la baza sportivă : „Spor
tul înseamnă sănătate, mișcare, 
mișcarea e sănătate..." Cuvinte 
care, la „Record", nu sînt doar 
simple cuvinte...

„JOCUL DE-A PARTIC/l
Pentru foarte multe cluburi 

și asociații sportive cu secții 
de gimnastică, finala campi
onatului republican de juni
ori reprezintă un obiectiv 
competițional major, grație — 
în primul rînd — acelei pre
vederi regulamentare care 
îngăduie atit participarea cu 
echipe (la categoria a 2-a), 
cît și cu sportivi individuali 
(la celelalte 
alte cuvinte, 
forțele de care 
cerirea cît mai 
de campioni 
ultimă instanță, 
ficatoare mărturie _ ... 
desfășurate de antrenori 
sportivi de-a ’ „ ‘
luni de asidue și 
trenamente. Dar, 
chiar și dinco
lo de granița me
daliilor sau a 
locurilor fruntașe, _ ______
de campionat este și un ex
celent prilej pentru a.- rapor
ta activitatea la cei mal 
buni, o foarte bună ocazie 
de a învăța de la Lideri, de 
a vedea un 
o combinație 
orientare 
cluburi : 
care 
una

categorii). Cu 
fiecare după 
dispune. Cu- 
multor titluri 
constituie, in 
cea mai edi- 

a muncii 
și 

lungul multor 
grele an-

întrecerea 
ba de pa 
ticijph | 
prob

cluburi șll 
cu o înscil 
fapt — el 
e mulțumii 
ve de supl 
asociație), I 
devine o I 
ședința teii 
re Qiiacursl 
mal jXoatel 
conteafâ ca 
programării 

on 
rel

s

pe zile, 
De Ia 

absentat, 
zentanțli

o finală

element inedit, 
, _ interesantă, o 

■ nouă. Sînt multe 
și asociații sportive 
beneficiază întotdea- 

cele mai bune con- 
pregătire, ele știu 

că nu au acces la 
locuri, dar niciodată 

In 
Și

nu 
de 

diții de 
dinainte 
primele 
nu absentează, onorînd 
felul acesta competiția, 
iată, în sprijinul acestei afir
mații, exemplul echipei de 
fete a C.S.S. Tg. Mureș. Ne- 
avind încă în dotare o tram
bulină regulamentară, gim
nastele respective nu 
putut pregăti la sărituri. Au 
participat însă la finala cam
pionatului de la Cluj-Napoca, 
acceptînd cu bună știință, în ab
sența unei probe, locul ultim.

Din păcate, „participarea" 
Ia finala campionatului re
publican de juniori a îmbră
cat și alte aspecte, eviden
țiind și alte atitudini față de

s-au

înscris 
tegoria a | 
naște in div| 
categorii. | 
din m unicii 
ghiu-Dej de] 
(deci patru! 
ceeași catl 
făcut înscrii 
determină 1 
serios atenl 
țiilor rțjâfoll 
ților pe pr! 
dea una roz! 
pentru gll 
de perfoaJ 
categoriileÎJ 
După cum I 
nici forfait-l 
este înscrlsd 
mo Bucureșl 
favoritele cd

..Jocul del 
devenit de J 
litate în gil 
joc lipsit dq 
onorează dl 
practică și 
nat cu proJ 
derația noa 
tate.

Consta

Z7W TOATE SPORTURILE
ATI FTKM A XXVA ED|T,E A 
HI Lui IOl*l competiției de marș 
dotată cu „Cupa Gloria", a prile
juit întreceri spectaculoase, dumini
că, pe aleile Circului de Stat din 
Capitală. Au participat peste 80 de 
concurent!, lată cîștigătorii : începă
tori — 3 km : ~ ~ ‘
juniori II — f . ... .
(PTT), juniori I — 10 km : Gh. 
ca (Metalul), seniori — 10 km : 
Maxim (Olimpic) ; veterani — 3 
M. Babaratca (Dinamo). (N.D. 
COLAE-coresp.).

cîștigătorii : ___
Em. Zaharia (PTT), 

5 km : Gh. Frecățea nu 
Bor- 
Nic. 
km:
NI-

LUPTE PLECAT
trenorul român Simion
a fost desemnat de F.I.L.A. să 
ticipe, î 
curs de 
din Iran.

TRECUTE 
IN IRAN 
Popescu,

A 
an

core 
par- 

în calitate de lector, la un 
i perfecționare a antrenorilor

CONCURSUL PENTRU 
COPII, organizat la 

dat următorii cîțtigători : 
ani : Dumitru Ciucâ ți

TENIS
T.C.B., a 
cat. 11—12
Monica Radu (ambii Dinamo) ; cat. 
13—14 ani : Râzvan Constantinescu 
(T.C.B.) și Georgeta Onel (Progre
sul) ; dublu băieți : Emil Hnat - 
Florin Darie loan (T.C.B.) ; dublu 
fete : Georgeta Onel (Progresul) — 
Dana Beleuțâ (Dinamo), a TRADI
ȚIONALA COMPETIȚIE FEMININA PE 
ECHIPE „MEMORIALUL MINA ILINA" 
a reunit la start 12 formații bucu- 
reștene. Primul loc a fost ocupat 
de „Tot înainte", care a dispus în 
finală de Dinamo cu 5—0 (Lucia 
Romanov — Gabriela Dinu 7—5, 6-4; 
Maria Romanov — Gabriela 
6—0, 6—4 ; L. Romanov — G.
6-1, 6—3 ; M. Romanov — G. 
6-0, 6-3 ; L. și M. Romanov 
Dinu, G. Szoko 6-3, 6—2). & AN
DREI DIRZU (PROGRESUL) a cîști- 
gat „Memorialul dr. Cornel Zacop- 
ceanu", la care au participat 64 de 
jucători de la principalele cluburi 
bucureștene, ca și di-ntr-o serie de 
asociații sportive sindicale. Pe locul 
doi — colegul său de club Paul 
Bozdog. o UN NOU CONCURS 
PENTRU COPII, cu 147 participant 
la start, a dat următoarele rezultate 
finale (s-a jucat un singur ,set) : 
cat. 8—10 ani : Mihnea Năstase — 
Dan Mita (ambii Progresul) 6—1 ; 
Florentina Cocan (Progresul)' — Mi- 
rela Traistaru (Steaua) 6-0 ; cat. 
11—12 : Cristian Moroșan (Progresul) 
— Doret Pop (Tot înainte) 6-3 ; 
Monica Radu — Alice Mănâilâ (am
bele Dinamo) 6-2 ; cat. 13—14 :
Râzvan Constantinescu (T.C.B.) —
Mihai Șovar ($c. sp. 2) 6-3 ; Geor
geta Onel (Progresul) — Dgikj Be- 
leută (Dinamo) 6—3. (Marieta PO- 
PESCU-coresp.).

l/ru EI RESTANȚE DIN DiVI-
VwLtl ZIA B (etapa a 3-a,
feminin) : Penicilino I) lași — „U" 
Cluj-Napoca 1-3, Mondiala S. Mare
- Corvinul Deva 0-3 • ETAPA A 
TREIA (intermediară) a campionate
lor primei divizii programează as
tăzi după-amiază in Capitală parti
dele : I.E.F.S. - Știința Bacău (f), 
Dinamo — Politehnica Timișoara (m)
— ambele în sala Dinamo, de la
om 17, Rapid — Maratex B. Mare 
(0, Rapid — Viitorul Bacău (m) -
ambele in sala Gi’uleștl, de la ora 
17, Steaua — „U" Cluj-Napoca (m)
- sala Floreasca. ora 17, Voința - 
Universitatea Timișoara (f) _ sa|a 
Construcția, ora 17. In țară se des
fășoară întilnlrile : Farul Constanța
— Dinamo, Penicilina lași — Univer
sitatea Craiova, C.S.U. Galați - 
Chimpex Constanța (toate la femi
nin), Universitatea Craiova — Trac-

Brașov, Constructorul Brăila - 
C.S.M. Delta Tulcea și Explorări B. 
Mare - C.S.M. Suceava (masculin).

LA ZI, ÎN BASCHET
O După cinci etape în între

cerea echipelor masculine și după 
șase etape în cea a formațiilor 
feminine, clasamentele campiona
telor naționale de baschet se pre
zintă astfel :

BALC
DE

(Urma>

Szoko 
Szoko 
Dinu 

- G.

MASCULIN
1. Steaua 10 10 0 977-740 20
2. „U“Cluj-Nap. 10 10 0 933-816 20
3. Dinamo Buc. 8 8 0 841-581 16
4. Farul 10 5 5 838-879 15
5. I.C.E.D. 10 4 6 882-914 14
6. C.S.U. Bv. 10 4 6 898-932 14
7. Poli, iași 10 4 6 885-956 14
8. Univ. Tim. 10 3 7 815-885 13
9. C.S.U. Sibiu 10 3 7 814-924 13

10. Rapid 10 3 7 788-806 13
11. I.E.F.S.-Lic. 2 10 2 8 794-936 12
12. Din. Oradea 8 2 6 563-659 10

FEMININ
1. I.E.F.S.-LIC.2 12 12 0 1097- 820 24
2. Rapid 12 10 2 958- 850 22
3. Crișul 12 9 3 908- 734 21
4. Olim. Buc. 12 8 4 909- 803 20
5. Poli. Buc. 12 6 6 888- 823 18
6. Univ. Tim. 12 6 6 935- 911 18
7. Voința Bv. 12 5 7 878- 924 17
8. Mobila S.M. 12 4 8 980-1019 16
9. Progresul 12 4 8 880- 954 16

10. C.S. Șc. PI. 12 3 9 740-1011 15
11. „U“Cl.-Nap. 12 5 7 695- 689 14
12. C.S.U. Gl. 12 0 12 741-1077 12

s-a clasat/^ 
loc în clasai 
obținînd trei 
la echipe (1 
feminin, spăl 
duale (florctl 
nu și spadal 
lescu), precul 
pe podium la 
la spadă. I
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$1 DV. PUTEȚI H PREZENȚI LA BUCUREȘTI
inscriindu-vă din timp la o excursie 

organizată de OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM

PENTRU A ASISTA
LA 1NTILNIREA

ZIARUL ÎNTREABĂ, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag. 1)

♦
PE STADIONUL STEAUA, ♦

ROMANIA - IUGOSLAVIA,
din cadrul preliminariilor

Deplasarea se face cu mijloace de transport confortabile, 
participanților la excursie asigurîndu-li-sc bilete de intrare 
pe stadion.

înscrierile se fac la filialele și agențiile oficiilor județene 
de turism, de unde se pot obține și alte informații cu pri
vire la organizarea și modul de desfășurare a excursiei la 
București.

Campionatului mondial de fotbal.
♦
♦ 
♦

Răspunde Nicolae Marcoci, 
antrenorul Iotului național de 
dresaj :

— Exceptind clubul Steaua, 
unde sînt concentrați mai toți 
specialiștii in dresaj, în rest 
preocupările sînt sporadice și 
cu rezultate minime. Cu toate 
acestea, prin metodele de an
trenament aplicate ne înscriem 
în școala clasică de dresaj, dar, 
fapt foarte important, în acest 
domeniu nu dispunem încă de 
cai corespunzători pentru dre
saj, ceea ce, coroborat și cu 
lipsa de experiență a unor 
sportivi — Anghel Donescu, 
Sorin Soveja, Dumitru Lonean,

Radu Marcoci. Remus Lintea- 
nu, Irinel Petrescu — a dus 
la o aparentă stagnare în evo
luția călăreților noștri. Există 
însă posibilități de depășire a 
acestui moment. Avem în ve
dere că am selecționat o serie 
de cai tineri (Dor, Emir, Mister, 
Jimblar, Vornic ș.a.) și că a- 
vem un program de lucru bine 
întocmit. Dar, în același timp, 
este necesar ca toate cluburile 
să pregătească, cu mai mult cu
raj, sportivi pentru dresaj, să 
se urmărească cu mai multă 
insistență depistarea și îndru
marea unor tineri spre această 
disciplină, care cere foarte mul
tă migală pînă la atingerea 
performanțelor de valoare.

• Restanța Dinamo București — 
Dinamo Oradea se dispută as
tăzi șl mîine, în sala Dinamo, 
de la ora 16 și de la ora 11.
• Rezultate din Divizia B, eta

pa a 7-a : MASCULIN : C. S. 
Școlar Satu Mare — Constructo
rul Arad 65—66 (36—32), A.S.A.
Bacău — C.S.U. Pitești 82—75 (39— 
36), Comerțul Tg. Mureș — Glo
ria Dej 86—61 (41—23), Știința
Mediaș — Voința Timișoara HU
GO (57—32). IPROMET—„U“ II Cluj- 
Napoca 80—73 (35—36), P.T.T. —
C.S.U. Galați 74—77 (33—33), Po
litehnica București — Electrica Fi- 
eni 70—63 (37—31), Academia mi
litară — Știința Ploiești 80—81 
(32—29,69—69), URBIS — Automa
tica 63—56 (33—39) ; FEMININ :
Voința București — Comerțul Tg. 
Mureș 83—53 (40—26), P.T.T. —
Confecția Călărași 70—38 (41—20), 
Centrul școlar de baschet Bucu
rești — Arhitectura 58—41 (23—
21), C.S.U. Tg. Mureș — ----------
sitatea București 70—45 
Carpați Sf. Gheorghe — 
nica II București 91—68 
Universitatea Craiova — Construc
torul Arad 51—34 (20—20). Cores
pondenți : Gh. Brlotă, C. Albu, 
S. Filoti, Z. Rîșnoveanu, I. lancu, 
I. Toth, Șt. Gurgui.
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I floretistele 
I și Gabriela 
I Florin Stă- 
llon Bărbosu 
pgători aflati 
larena inter- 
listul George 
lorin Păunes- 
a ediția pre
riei), și spa- 
taer-pfecum și 
la Moldovan 
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ire Buricea, 
limonescu și 
kasinul Liviu 
i și fost pe 
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Reunit, duminică la prînz, lo
tul de tineret al țării noastre 
și-a continuat pregătirile în ve
derea partidei din cadrul cam
pionatului european pe care o 
are de susținut sîmbătă, în locar- 
litatea Osijek, cu selecționata si
milară a Iugoslaviei. Antrenorii 
Octavian Popescu și Carol Crei- 
niceanu au început programul de 
pregătire al partidei de sîmbătă 
cu... analiza meciului cu Spania.

în cursul acestei dimi
neți, are loc la Snagov o 
nouă ședință de lucru în vederea 
îmbunătățirii mobilității și suple- 
ții, iar după-amiază, pe Stadionul 
Republicii lotul de tineret va sus
ține un joc de verificare cu lotul 
reprezentativ de juniori, înche
ind u-și pregătirile pentru meciul 
cu Iugoslavia. Din lotul anunțat 
inițial nu mai face parte Țăinar, 
care a contractat o întindere la 
mușchii abductori. Plecarea spre 
Iugoslavia este prevăzută pentru 
mîine dimineață, pe calea aeru
lui.

Iată lotul care face deplasarea: 
Windt, Speriatu — portari ; Ti- 
lilioi. Stancu, Agiu, Zahiu, Barna 
— fundași ; iorgulescu, Țiclteanu, 
Șerbănică, Stoica, Răduîcscu — 
mijlocași ; Chitaru, Cîrțu, Radu 
II, M. Răducanu, Vrînceanu — 
a ta cânți.

ACTUALITAT1
A ACCESUL SPECTATORILOR 

LA MECIUL ROMANIA — IU
GOSLAVIA, din preliminariile 
C.M., care se va disputa dumi
nică 13 noiembrie 1977, ora 14, 
pe stadionul Steaua, va fi per
mis CU ÎNCEPERE DE LA ORA 
11. Pentru această întîlnire vor 
fi valabile NUMAI LEGITIMA
ȚIILE DE LIBERA INTRARE 
ELIBERATE DE C.N.E.F.S. Pen
tru masa presei de la sectorul 
0, vor fi necesare tichete spe
ciale. Biletele de intrare se gă
sesc de vînzare la casele obiș
nuite.
• BRIGADA DE ARBITRI BEL

GIENI LA MECIUL ROMANIA — 
IUGOSLAVIA. Partida de fotbal 
România — Iugoslavia, care se 
dispută duminică în cadrul gru
pei a 8-a europene a prelimina
riilor C.M., va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Belgia : 
Albert Delcourt (la centru), Ale
xandre Bonnet și Roger Schoetis.

• ÎNTÎLNIRE CU MEMBRII 
SUSȚINĂTORI. Dc la clubul Di
namo ni se comunică : vineri, la 
ora 18,30, se organizează, la se
diul clubului din Șoseaua Ștefan 
cel Mare, o întîlnire cu membrii 
susținători.

• GOVERLA UJGOROD
(U.R.S.S.) VA JUCA IN TARA 
NOASTRĂ. Invitată de F. C. 
Olimpia Satu Mare, formația Go- 
verla din Ujgorod (U.R.S.S.), care 
activează în divizia secundă, va 
efectua un turneu de trei jocuri 
în țara noastră în ultima decadă 
a acestei luni. Prima întîlnire a 
oaspeților este prevăzută la 22 
noiembrie, cu Minerul Gura Hu
morului ; a doua, la 24 noiem
brie, cu divizionara ,,B“ C.S.M. 
Suceava, iar ultima, la 27 no
iembrie cu Foresta Fălticeni.

af
Lev Iasin

LINIEI OFENSIVE
• Unde

etapă de Divizie A în

de azi s-a

la 
ac-

18

im-
în

NOU DESPRE... INOFENSIVA

sînt „spărgătorii de apărări" ? In spatele... propriilor mij 
locași I

După o 
care oaspeții au demonstrat o... 
îndrăzneală rar Intîlnită (din pă
cate) pentru ei, obținînd 7 din 
cele 18 puncte puse în joc și 
înscriind 9 goluri față de cele 12 
reușite de gazde, să încercăm 
unele observații asupra unui 
punct nevralgic în fotbalul nos
tru : exprimarea ofensivă a e- 
chipelor, forța lor de atac, mo
dul cum s-au organizat ele în 
direcția asigurării celui mai ’ 
portant moment al jocului, 
fapt însuși scopul lui.

Cronicarii noștri, prezenți 
cele nouă jocuri, au urmărit 
tlvitatea ofensivă a celor 
combatante șl cele ce urmează 
reprezintă unele dintre constată
rile lor principale. Să începem cu 
cîteva considerații generale. Nici 
a 11-a etapă nu ni le-a arătat pe 
fruntașele fotbalului nostru în- 
tr-o deosebită poftă de goluri, în- 
tr-o zi de remarcabilă eficacitate. 
Cele 21 de goluri marcate în 810 
minute de luptă în arenă repre
zintă o cifră sub nivelul satis
făcător, mai cu seamă că — atît 
din notele acordate apărătorilor 
cit și din cele ce știm că 
prezintă sistemele defensive 
echipelor de A în momentul 
față — In tentativele lor de a 
scrie, atacanțli șl mijlocașii 
s-au izbit de apărători de

re
ale 
de 
în- 
nu 

o 
valoare și un randament cu totul 
deosebit ! Cifrele clasamentului ne 
întăresc observația privind ine
ficacitatea, din moment ce doar 
o singură echipă — A.S.A. Tg. 
Mureș — a reușit să depășească 
acceptabila medie de două goluri 
marcate de meci (25 de goluri în 
11 jocuri — dintre care, trebuie 
spus, 21 au fost înscrise în jocuri 
disputate pe propriul teren !) și 
doar alte două au atins mediocra 
cifră de 20 goluri înscrise (e vor
ba de F. C. Argeș și Steaua). 
Lipsa de productivitate a concu
rentelor din primul nostru cam
pionat nu poate fi despărțită de 
mai vechile lacune, mereu și me
reu pomenite, ținînd atît de teh
nica inviduală, cît și de tactica 
de echipă.

Cercetînd felul în care s-au ex
primat ofensiv divizionarele A în 
etapa 11-a, ne izbește un fapt : 
în foarte multe cazuri pe ju
cătorii care au reprezentat punc
tul forte al ofensivei îi găsim 
în linia a doua ; sigur, nu con
testăm rolul în atac al mijloca
șilor, nu ignorăm sarcinile sporite 
pe care jocul modern îl rezer
vă, în construirea ofensivei, în 
finalizare, celor ce compun lini
ile mediane. Dar de aici și pînă 
la anonimatul în care apar titu-' 
larii multora dintre compartimen
tele de șoc e distanță lungă și 
dăunătoare pentru fotbalul nos
tru. La Bacău, de exemplu, unde 
S. C. prezintă o garnitură foarte 
tînără, în plină și promițătoare 
afirmare, decizia partidei, mate
rializarea victoriei a venit din 
partea a doi dintre „mînjil" școlii

locale, Vamanu și Solomon, ambii 
din ținia mediană. La București, 
pe stadionul Steaua, rolurile de 
soliști — cu efecte, de asemenea 
practice, pe tabela de marcaj — 
le-au jucat tot doi reprezentanți 
ai liniilor mediane : Dumitru șl, 
mai cu seamă, Lața. Constatare 
valabilă în parte și pentru întîl- 
nlrea de la Satu Mare (cazul 
Kaizer). Se poate replica : bine, 
dar tocmai acest element sur
prinzător, aparițiile la finalizare 
ale mijlocașilor, constituie un ele
ment caracteristic fotbalului ac
tual ! Da, dacă asemenea acțiuni 
ar fi surprinzătoare I Or, cum 
se vede din cazurile citate, ca și 
din constatarea că etapa nu ne-a 
prezentat nici un virf de atac in 
mare vervă, n-a reliefat nici o 
linie avansată ca făcînd un joc 
complet, tocmai de aici vedem 
cum în fotbalul nostru mijlocașii 
trebuie să-i suplinească pe prea 
puțin întreprinzătorii, pe prea pu
țin rapizii, pe prea puțin produc
tivii atacanți ,,de meserie". Dacă 
vreți, un alt argument al debilită
ții, al fragilității grupului nostru
— foarte firav dealtfel — de gol- 
geteri este și realitatea că Buduru 
și-a făcut foarte repede loc, deși 
nu-1 întruchipează pe tipul mar
catorului prin excelență, printre 
golgeteri „cu ștate și galoane", 
ajungind secundul lui Dudu Geor
gescu în clasamentul realizato
rilor.

Toate modalitățile de dispunere 
în teren a forțelor ofensive in 
etapa a 11-a au scos la iveală 
(pentru a cîta oară ?) tocmai ab
sența acestor oameni capabili să 
spargă — chiar și prin acțiuni 
individuale — zidurile defensive 
adverse. S-a scris nu de mult 
despre cronica ineficacitate a 
extremelor și iată că. cu mici 
excepții, ele continuă să-și re
zume aportul la simple pase sau 
centrări, nici acestea precise. 
Prea des recurg antrenorii la o 
serie de subterfugii tactice lesne 
sortite eșecului, cum sînt acele 
„roluri false" atribuite unor ju
cători sau „betonarea" excesivă, 
ajunsă tristă regulă pentru echi
pele care nu înțeleg să-șl apere 
șansele prin utilizarea tuturor 
mijloacelor oferite de joc, 
nunțînd aprioric și cu bună 
ință la „momentul atac" și 
sîndu-și soarta în mîînlle 
„poate că vom rezista, poate 
ne vor da gol..."

Și uite așa ajungem ca — 
pricina slăbiciunii liniilor denu
mite în majoritatea cazurilor, teo
retic, simbolic doar „realizatoare"
— jucătorii din a doua linie să 
se constituie în grupul majoritar 
al acelora care înscriu goluri, eta
pă de etapă. Apariția lor, dumi
nică de duminică, pe lista mar
catorilor, firește, ne bucură, ea 
fiind un simptom al fotbalului 
actual ; îngrijorează însă micșo
rarea numărului „oamenilor de 
gol" din rîndul înaintașilor.

Eftimie IONESCU

După primele 11 etape de campionat

DOAR 4 ALEȘI DIN 48 DE
43—19.506—6,55. Ce reprezintă 

aceste cifre ? Prima (48) in
dică numărul jucătorilor nou vc- 
niți in prima divizie in actualul 
an competițional ; cea de-a doua 
(19 506), numărul minutelor dc 
prezență a acestora în meciurile 
de campionat, echivalînd, procen
tual, cu aproximativ 40 la sută din 
totalul teoretic maxim al timpu
lui de joc în primele 11 etape ; 
a treia cifră (6,55) este media 
notelor obținute de cei 48 de de- 
butanți pe ansamblul partidelor 
desfășurate pînă acum.

După această succintă, dar des
tul de semnificativă introducere, 
care ar putea ține loc și de con
cluzie. să încercăm a desprinde,I

PRONOEXPRES

din Moreni,
— LOTO — 
lacia 1300“ ;

IA din
- LOTO

1KOSZ ANA 
- LOTO — 
4GOMIRESCU

GEORGETA din București — 
LOTO — 50.000 Iei ; BOTOS 
VASILE din Arad — PRONO
EXPRES — autoturism „Da
cia 1300“ ; DUMITRU STE- 
LIAN din București — PRO
NOEXPRES — autoturism 
„Dacia 1300“.

H PUTEA NUMĂRA PRINTRE MARII CIȘTIGĂ- 
ftCA VEȚI JUCA SAPTAMINAL LA LOTO

Șl PRONOEXPRES !

irți la Pronoexpres și joi la Loto sînt ultimele 
ocurarea biletelor cu numerele dv. preferote.

.TALENTUL NU-I SUFICIENT
TREBUIE SA LUCREZE FOARTE MULT“

pe marginea datelor pe care ni le 
oferă campionatul pînă în pragul 
etapei a 12-a, cîteva detalii de 
analiză, care ne vor ajuta să elu
cidăm mai bine fondul problemei. 
Pentru aceasta va trebui mai în- 
tîi să facem o prezentare, pe 
posturi, a celor 48 de jucători 
care și-au depus candidatura la 
titularizarea în Divizia A. Ca
pitolul portari cuprinde pe Mîn- 
drilă (Sport Club Bacău), Sără- 
cin (F. C. Constanța), Mîrza (Pe
trolul) și Stan (C. S. Tîrgoviște), 
cei patru însumînd 1 076 de mi
nute jucate cu o medie a note
lor de 7.00. în categoria fundași
lor sînt incluși 18 jucători (cu 
un total de 9 669 minute, nota 
medie 6,65) și anume : P. Gri- 
gore (Jiul), Andrieș (S. C. Ba
cău) , Ungureanu _ (V“Irzrzz‘' z “ 
Craiova), Io van ' '
Dragoș (F. C. 
Negoiță, Sotir, 
Ene, N. Lazăr 
(toți Petrolul), 
xandru, Pitaru, ____________
che și I. Ene (toți C. S. Tîrgo
viște). Mijlocașii, 13 la număr 
(4117 minute, nota medie 6,39) 
sînt în ordine : Sabău (Olimpia). 
Rizel și Coraș (U.T.A.), I. Solo
mon (S. C. Bacău), Dosan (Jiul), 
Drăgănîță (F.C.M. Reșița), 
Schwartzman (F. C Bihor), Pur- 
cărea (F. C. Constanța), Simaciu 
șl N. Florian (Petrolul), Furnică, 
Decu și Tănase (C. S. Tîrgoviște). 
în sfîrșit, atacanții, 13 In total, 
(4 644 minute, cu o notă medie 
de 6,30) : T^lnar (Dinamo), Va
manu (S. C. Bacău), Telescu 
(F.C.M. Reșița), Stoica (F. C. Bi
hor), Klein (Corvinul), Toporan 
și Dîrman (Petrolul), Marinescu, 
Isaia, Grigore, Greaca, Niță și 
Sava (C. S. Tîrgoviște).

Și acum să vedem în ce con-

(Universitatea 
(F.C.M. Reșița), 

Bihor), Butufci, 
Gh. Dumitrescu, 
șl D. Constantin 
Gheorghe, Ale- 

Ștetăncscu, Ena-

o noua tragere 
PRONOEXPRES LA 

1977
otribuie cîștlguri 
și excursii.
La aceastâ tragere

8 extrageri repartizate in 2
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DEBUTANTI !ri
stau „cîștigurile*1 privind promo
vările la nivelul primei divizii. 
Pentru a stabili acest»., lucru, în 
limitele realității, este necesar ca 
din cei 48 de debutanți în actua
lul campionat să reținem doar 
cifra de 20, rezultată din scăde
rea a 28 de fotbaliști de la Pe
trolul și C. S. Tîrgoviște. a căror 
prezentă în primul eșalon di
vizionar apare ca un rezultat fi
resc al promovării echipelor res
pective în Divizia A. Din rîndul 
celor 20 de „nou veniți“ va tre
bui, de asemenea, să alegem pe 
aceia care au jucat cel puțin ju
mătate din totalul celor 990 de 
minute ale primelor 11 etape de 
campionat. în această situație vor 
rămîne doar : Mîndrilă (S. C. 
Bacău) — portar, P. Grigore 
(Jiul) — fundaș, Sabău (Olimpia 
Satu Mare) —• mijlocaș și Țăi
nar (Dinamo) — înaintaș. Adică 
patru. Ceea ce, să recunoaștem, 
înseamnă foarte puțin. Și cînd 
spunem acest lucru ne mai gîn- 
dim și la faptul că din cei pa
tru doar Tălnar și Mîndrilă au 
reușit — deocamdată — să ne 
inspire încrederea, prin compor
tarea lor, că vor putea deveni 
Intr-un viitor apropiat jucători 
de bază ai fotbalului nostru.

Și dacă lucrurile stau așa, în
trebarea care se pune este : ce 
fac ceilalți mulți așa-ziși aspi
ranți la titularizare ? Au de gînd 
să se impună pe măsura condi
țiilor oferite pentru împlinirea 
lor pe planul performanței ?

Pe de altă parte, ce fac antre
norii ? Cînd au de gînd să-i ti
tularizeze pe tinerii jveVcri care, 
trecînd pragul Diviziei A, au ne
voie de mai mult sprijin și în
credere ?

Mihai lONtSCU
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Au trecut cițiva am de 
cind celebrul portar al echi
pei Dinamo Moscova (adver
sara Universității Craiova in 
turul doi al Cupei cupelor) 
și al reprezentativei Uniunii 
Sovietice — in care a evo
luat de 78 de ori— a aban
donat activitatea competițio- 
nală. Atunci, la „meciul de 
adio", susținut in compania 
unei selecționate internațio
nale (in care juca și Dumitra- 
che), apărea pentru ultima 
oară intre buturi unul dintre 
cei mai mari portari ai lu
mii. A trecut destulă vre
me. Dar LEV IAȘIN, pen
tru că despre el e vorba, 
păstrează la cei 48 de ani ai 
săi aceeași vigoare, a rămas 
același om stăpîn pe sine, 
liniștit și mereu zimbitor.

Am avut plăcuta ocazie 
să-l intîlnesc cu citva timp 
in urmă, acolo, pe stadionul 
Dinamo din Moscova, unde a 
crescut și a cunoscut consa
crarea. L-am văzut de atitea 
ori pe micul ecran și, totuși, 
am ezitat un moment. Apoi, 
l-am întrebat dacă este chiar 
el, Lev 
răspuns 
aceea 
despre 
înfiripat ușor.

— Ce face 
l-am întrebat

— Mulțumesc, bine, 
crez la asociația 
care coordonează activitatea 
tuturor cluburilor și asocia
țiilor cu același nume de pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. 
Sînt consilier ji mă ocup de 
problemele de fotbal și 
hochei.

— Ați jucat și hochei ? 
Pe ce

— Ca 
fotbaliști 
a fost a 
mea. Am . 
mo Moscova șt tot portar (și, 
ca “ ’ .' ‘ _ ' '' .
sau dintr-un reflex, schițea
ză și o fandare, ducînd, in 
același timp, mina spre un 
colț de poartă imaginar, 
purtind o crosă nevăzută).

— Ce părere aveți des
pre nivelul fotbalului de 
azi ?

— Am impresia că există 
oarecare nivelare pe plan 

mondial datorită acumulări-

lor tehnice și tactice și, mai 
ales, fizice. Așa se explică 
de ce Anglia, de pildă, cind- 
va o mare -forță in fotbalul 
mondial, nu mai este pre
zentă la un turneu final. 
Spuneam că forțele sint 
echilibrate. Astfel că azi un 
accident, un rezultat neaș
teptat, o intimplare fac ca 
totul să fie pierdut, să nu 
mai poată fi recuperate punc
tele și o mare echipă să 
rateze participarea la tur
neul final. După mine există 
insă o mare diferență 
concepția de joc. Acum 
balul este mai atletic, 
poate voi fi contrazis, 
impresia că unii aleargă 
mult fără să stăpinească o- 
biectul 
balonul.
gă mult . __ ,
ori fără motiv. In plus, se 
pune prea mare accent 
rezultat.

— Cind ați jucat 
Anglia, echipa dv. 
bucurat de aprecieri elo- 

două ediții 
dintre fina-

in 
fot- 
Deți 

am 
prea

principal al jocului, 
Azi fotbaliștii alear- 
și repede, dar une-

gioasc. De 
însă lipsește 
liste.
- E greu să

pe

în
s-a

Iașin ? A zîmbit și a 
simplu, da ! După 

discuția despre el și 
fotbalul

Lev Iașin ? 
la început.

Lu- 
Dinamo,

post ?
pentru atîți alți 
de la noi, hocheiul 
doua pasiune a 
jucat tot la Dina-

. .
să-l înțeleg mai bine,

te menfii la 
un nivel superior. Schimbul 
de generații aduce după sine 
urcușuri și coborîșuri. Ade
vărul este că, in prelimina
riile actuale, echipa noastră 
nu a fost bine pregătită și 
nu merita calificarea. Iată 
de ce nu sînt supărat că nu 
va fi in Argentina. Actualii 
jucători trebuie să lucreze 
foarte mult. Talentul nu e su
ficient pentru marea perfor
manță.

— Ce părere aveți des
pre fotbalul românesc și 
despre echipa noastră 
națională ?

— Despre reprezentativa 
României am auzit destule 
lucruri frumoase. Un jucător 
foarte cunoscut este Du- 
du Georgescu. Calculul hir- 
tiei prezintă echipa Româ
niei, in continuare, ca prin
cipala favorită a grupei. Cu 
dăruirea de care au dat do
vadă de atitea ori, jucătorii 
români au toate șansele să 
ofere o mare satisfacție iu
bitorilor de fotbal din țara 
dv. Deci curaj, multă încre
dere. Mă voi bucura dacă 
fotbalul românesc va fi pre
zent în Argentina, unde-i 
doresc mult succes.

— O ultimă întrebare : 
ați jucat de cîteva ori 
împotriva lui Pele, retras 
și el de curînd din acti
vitate. A fost Pele un 
jucător așa de mare, cum 
s-a spus ?

— Da. A fost formidabil. 
Avea tot ce ii trebuie unui 
jucător ideal : viteză, forță, 
tehnică, șut, inteligență. Și 
mai avea un lucru : un mare 
caracter. Era un om exce
lent, modest, prietenos (n.n. 
rețineți, asta o spune un 
sportiv, el însuși de un mare 
caracter și sportivitate). Fără 
să fie 
Pele nu 
fotbalist.

un mare caracter, 
putea fi un mare
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TREI JUNIORI TALENTATI AȘTEAPTĂ... ■
In numele perspectivei, ju

niorii trebuie priviți cu multă 
atenție. Această axiomă nu 
vizează doar latura sportivă, 
ci și cea profesională. Pentru 
că fotbaliștii de mîine trebuie 
să șl devină oameni bine pre
gătiți, bine educați. Și tocmai 
de aceea, cînd adolescenți ca 
Zamfira, Potorac și Bărbieru, 
foști la liceul cu profil din 
Bacău, dau examen la Tîrgo- 
viște, la liceul industrial, spre 
a lucra în viitor în domeniul 
utilajului petrolier, ne bucură 
preocuparea pentru învățarea 
cu pasiune a unei meserii.

Numai că acești juniori, a- 
flați astăzi în plin proces de 
învățămînt la Tîrgoviște, sînt 
și talentat! fotbaliști, care au 
jucat la Bacău, dar acum 
stau I Stau pentru că nu 11 se 
acordă drept de joc. Credem 
că forul de specialitate care a 
rezolvat și alte „cazuri-llmită"

nnsaaBnBBa

(un exemplu ar fi Roznai, în 
prezent la echipa F.C. Baia 
Mare) va găsi aceeași înțele
gere și spirit de analiză pen
tru a nu răpi unor copilandri 
bucuria de a fi și fotbaliști.

Nu știm dacă Zamfira, Po
torac și Bărbieru vor ajunge 
mari fotbaliști. Un singur lu
cru este cert : toți trei Iu
besc fotbalul și suferă acum, 
stînd în afara terenului. Iar 
antrenorul echipei de juniori 
C.S. Tîrgoviște (E. Popescu) 
îi apreciază mult. Zamfira, 
Potorac și Bărbieru n-au, e 
drept, nici pe departe numele 
lui Roznai. Noi credem însă 
că tinerețea lor și preocuparea 
pentru învățătură trebuia să 
le fi rezolvat „dreptul de joc* 
încă de la începutul campio
natului. Oricum, nici acum 
nu-i prea tîrziu I

M. M. IONESCU
■ BannaHHHB

J

■

■
■

LOTO - informe vă
• In total se exLag 44 de nu- 

meie
• Se acordă cîyî'guri pe 10 ca

tegorii

© Se ciștigâ fi cu 3 numere 
fie: i;e din cele 8 extrageri

© Se participă pe bilete de 6

la

rea câ numai variantele de 13 
iau parte la toate extragerile.

JUCIND MAI MULTE BILETE, 
MĂRIȚI ȘANSELE DE CIȘTIO I

Tragerea Pronoexpres de ostâzî

lei

VA

© Se participă pe bilete de 6 șl
15 lei varianta simplă, cu preciza-

Tragerea Pronoexpres de ostâzî va 
fi teîevizatâ la ora 17,25. Rezultatele 
vor fi transmise ți la radio în cursul 
serii.



Turneul de la Niș UL TIM EL E STAR TUR! ALE R A CH ETEL OR
• Chris Evert (totuși) cea mai bună • Prezențe nota
bile ale jucătoarelor noastre • Masters-ul, fără Năs- 
tase, are un triplu cap de afiș Vilas — Borg — Connors

PUGILIȘTI ROMANI

8 (Agerpres). — 
șasea a turneului 
de șah de la Niș 
maestrul român

BELGRAD, 
în runda a 
international 
(Iugoslavia), 
Victor Ciocâltea a remizat cu
marele maestru iugoslav Knie- 
zevici. Alte rezultate : Sahovici
— Maksimovici 1—0 : Pavlovici
— Jansa ‘A—V2 : Mednis — Mar- 
tinovici */,—V2. în partida între
ruptă din runda anterioară, 
Ciocâltea l-a învins pe suedezul 
Ornstein.

în clasament conduce Saho
vici (Iugoslavia) — 3V2 puncte 
și două partide. întrerupte, ur
mat de Matulovici și Kniezevici 
(ambii Iugoslavia) — cu cite 
3V2 puncte. Victor Ciocâltea to
talizează 2V2 puncte.

f / CUPA MONDIALA-
LA VOLE!

(Agerpres). înTOKIO, 8
orașul japonez Fukuoka încep 
astăzi întrecerile competiție; fe
minine de volei „Cupa Mon
dială", la care participă opt 
echipe împărțite în două gru
pe preliminare, după cum ur
mează: grupa A — R. P. Chi
neză, S.U.A., Ungaria, Japonia; 
grupa B — Cuba, Coreea de 
Sud. Peru, U.R.S.S. Finala tur
neului se va disputa sîmbătă, 
la Osaka.

„Cupa Mondială" rezervată e- 
chipelor masculine va începe 
în ziua de 17 noiembrie și se va 
desfășura în mai multe orașe 
japoneze. Cele 12 echipe parti
cipante au fost repartizate în 
patru grupe preliminare: gru
pa A — Brazilia, Iugoslavia, 
Japonia; grupa B — Canada, 
R. P. Chineză, Polonia; gru
pa C — Coreea de Sud, Mexic, 
U.RS.S.; grupa D — Bulga
ria. Cuba, Republica Arabă E- 
gipt.

Captivată, în ultimele săptă
mîni, mai mult de problema ra
chetelor cu „dublu cordaj", lu
mea tenisului își reîntoarce pri
virile asupra campionilor săi. 
Cei ai turneelor masculine se 
pregătesc pentru sprintul final 
în Marele Premiu F.I.L.T. In 
timp ce vedetele circuitului fe
minin au și închieat întrecerea, 
încununată de disputarea pri
mului „Masters" din Istorie.

Noua laureată și autoarea 
primului event înscris pe ră
bojul competiției este, de 
fapt, un nume care nu poate 
surprinde pe nimeni — Chris 
Evert. La 23 de ani încă neîm- 
pliniți, blonda i 
Ft. Lauderdale 
vede confirmată 
cută. cîștigînd 
Premiu feminin 
avans de puncte 
de turnee, față

■ ale secundei < ' 
Wade, urmate, 
Navratilova și Stove — 
King 315 p, Turnbull 
Reid 305 p, Fromholtz 
Barker 255 p, Jausovec 
cărora le adaugă acum și pe 
ai „Turneului campioanelor", în 
ultima apariție la rampă.

Dublă satisfacție pentru im
perturbabila „Chris" și pe pla
nul rivalităților sale directe, 
căci învinsă în ultima finală 
i-a fost ex-campioana Billie 
Jean King, după cum în clasa
mentul pe puncte rămîne în 
urmă Virginia Wade, cea care o 
scosese surprinzător din semi
finala ultimului Wimbledon. Să 
menționăm că la Rancho Mirage 
(California), Chris Evert porni
se cu o înfrîngere din start, su
ferită în fața out-siderei Dianne 
Fromholtz. Ceea ce n-a împie
dicat-o să sprinteze irezistibil 
în frunte. Au ratat calificarea 
pentru această primă ediție a 
Mastcrs-ului feminin două pre
tendente autorizate, englezoaica 
Sue Barker și iugoslava Mima 
Jausovec, accidentate în ulti-

campioană din 
(Florida) își 

i clasa recunos- 
laurii Marelui 

cu apreciabil 
; (630 p dună 22 

de cele 495 p 
clasate Virginia 
, în ordine.

470
310 
280 
250

de 
P,
P,
P, 

P). 
cei

mele săptămîni. 
După cum a fost 
remarcat insucce
sul californiencei 
Rosemary Casals 
(care n-a intrat în 
„primele 8“). pen
tru prima oară ab
sentă din eșalonul 
de frunte, în care 
figurează de un 
deceniu.

în întrecerea ma- 
rachete o 

notabilă
rilor 
prezență 
au avut și tinerele 
jucătoare 
ce. Dintre acestea, 
cel mai bine în
cheie circuitul 
turnee 
Ruzici, clasată pe 
locul 
puncte, 
tă de reținut, mai 
ales că fosta noas
tră campioană a 
avut un număr li
mitat de apariții 
Sub posibilitățile 
Florența Mihai și 
mionescu, care 
totuși în palmares 
late, dar demne 
Promisiune pentru 1 
apariții de turneu.

Marele Premiu masculin 
mai are nici el prea multe . 
crete. învingător distanțat va fi 
Guillermo Vilas, care numără 
peste 300 puncte avans fată de 
al doilea clasat, Brian Gottfried. 
Și care are o serie neîntreruptă 
de 51 victorii pe terenurile cu 
zgură. Alături de argentinean, 
Bjiirn Borg (locul 3) și — pen
tru prima dată ! — Jimmy 
Connors (6) vor fi vedetele vii
torului „Masters", care se dis
pută la actuala ediție abia la 
început de ianuarie. Gazdă, 
prestigioasă, sala de 20 000 locuri 
a lui Madison Square Garden 
din New York. Firește, absent 
va fi de data aceasta Ilie 
Năstase, cvadruDlul „campion al 
campionilor" (1971 — 72 — 73

român-

de
Virginia

20. cu 110 
Performan-

,,Campioana campioanelor" — Chris Evert, 
autoarea primului event din istoria Marelui 

Premiu feminin

l în turnee, 
lor termină 

Mariana Si- 
și-au înscris 
succese izo- 
de atenție, 

viitoarele lor

nu 
se-

— 75), care n-a luat decit pu
ține starturi în sezonul care se 
încheie. Și totuși, primul dintre 
tenismanii noștri este încă bine 
cotat în clasamentele compute
rului, care-1 așază pe locul 9, 
cot la cot cu mai tinerii săi 
rivali de astăzi.

Radu VOIA

Atletismul mondial, la un an după Montreal (3)

ÎNĂLȚIMEA. VEDETA PROBELOR DE SĂRITURI
• Infrîngerea Rosemariei Ackermann • Alina Gheorghiu viseazâ... 
o săritură de 7 metri o lașcenko și dictonul lui Corneille • Saneev 

țintește recordul lui Oerter
Din i 

stabilite 
ritura în 
kermann 
referință 
tismului. 
spectaculoasele 
mul ui feminin, 
această atletă 
domină proba _T_ ___ .
da Balaș a mai făcut-o. 
ca anul viitor Ackermann

multele
. in 1977,

înălțime
va rămîne ca un punct de 
în istoria probei,
Cifra

LA „MEMORIALUL
FELIX SZTAMM"

La Varșovia vor începe joi în
trecerile competiției internaționa
le de box ,,Memorialul Felix 
Sztamm“, la care și-au anunțat 
participarea pugiliști din 16 țărL 
La actuala ediție a acestui tra
dițional turneu vor fi prezenți și 
patru boxeri români : Alexandru 
Turei (categ. semimuscă). Ion 
Mocanu (mijlocie mică). Constan
tin Ghiță (semimijlocie) și Vic
tor Duchin (pană).

MECIUL DE BOX
S.U.A. CUBA

La 12 noiembrie, selecționata 
de box a Cubei va susține în 
orașul american Houston (Te
xas) un meci amical cu repre
zentativa S.U.A. în vederea a- 
c-estei întîlniri, federația cubane
ză a alcătuit «un lot de 22 de 
pugiliști în frunte cu dublul cam
pion olimpic la categoria grea, 
Teofilo Stevenson. Au mai fost 
selecționați : Jorge Hernandez 
(semimuscă), Adolfo Horta (co
coș), Angel Herrera (pană), Jos6 
Aguillar (semi ușoară), Duke Sta
ble (ușoară), Emilio Correa (se- 
mimijlocie) și alții.

Revanșa acestei întîlniri se va 
desfășura la Havana, la începu
tul lunii februarie a anului vi
itor.

CASSIUS CLAY ÎL EVITĂ 
PE KEN NORTON

...Șl PREFERĂ DILETANȚI, PENTRU A-ȘI PĂSTRA TITLUL!

recorduri mondiale 
cel realizat la să- 
de Rosemarie Ac-

de 2 metri, 
granițe a!e 

a fost depășită 
excepțională, 

așa cum numai 
. S-ar 

să

a atle- 
una din 

atletis- 
de 

care 
lo-lan- 
putea 

sară

depășită. Kunzeî s-a dovedit. cea 
mai constantă, Szabo și Bordauske- 
ne (a depășit unul din cele mai 
vechi recorduri sovietice, care apor- 
ținea Tatianei See Ika nova) sînt a- 
paritii de sfîrșit de sezon. Alina 
Gheorghiu a avut un an bun, care 
ar fî putut fi foorte bun dacă nu 
se accidenta — cînd se afla în for
mă excelentă — chia-r înaintea con
cursurilor principale ale verii. Desi
gur, primul obiectiv al Alinei îl

ÎNĂLȚIME : 2,00
(R.D.G.), 1,93 Simeoni

Ackermann (R.D.G.), 1,94 ,J. Kirstm , ... ____ _
v—(Italia), 1,93 Holzapfel'(R.F.G.), 1,92 Pira 
(Belgia), 1,92 Karbanova (Cehoslovacia). 1,91 (s) Popa (Româ
nia), 1,91 Brill (Canada).

LUNGIME ; 6,82 Bardauskene (U.R.S.S.), 6,76 Kunzel (R.D.G.), 
6,76 Wycisk (R.D.G.), 6,76 Szabo (Ungaria). 6.68 Gheorghiu (Ro
mânia), 6,68 Nygrinova (Cehoslovacia), 6,68 Anderson (S.U.A.).

ÎNĂLȚIME ; 2,33 lașcenko (U.R.S.S.), 2,31 Beilschmidt (R.D.G.), 
(U.R.S.S.), 2,30 Stones (S.U.A.), 2,30 Wszola (Po-2.30 Grigoriev 

Ionia).
LUNGIME ;

8,24 Robinson 
(Nigeria).

prăjină :
5,60-----
(U.R.S.S.).

TRIPLUSALT : 17,19 Livers (S.U.A.), 17,04 Piskulin (U.R.S.S.),
16,99 Ehizuelen, 16,90 Saneev (U.R.S.S.), 16,90 Velasquez (Cuba).

8,27 Stekici (iugoslavia), 8,25 Rousseau 
(S.U.A.), 8,22 Doubley (S.U.A.), 8,18

(Franța), 
Ehizuelen

5,66 Kozakiewicz (Polonia), 5.60 Beli
Tully (S.U.A.), 5,59 Ripley (S.U.A.), 5,59 Trofimenko

(S.U.A.),

moi mult, in viitor olte săritoare îi 
vor depăși recordul, dar prima sări
tură reușită la 2 metri îi va așeza 
pentru totdeauna numele în galeria 
figurilor ilustre ale sportului. Inte
resant de remarcat că în anul în 
care a sărit 2 metri, Ackermann a 

concurs, în sală,

la săritorii 
posibilitățile 
putea ca v_____  ___ r
Larry Doubley (19 ani, _ .......... ..
ți me I). Un bu<i sezon a avut cuba
nezul Giralt.

Pentru pri-ma data în ultimii 10 
ani, Vilctor Saneev încheie sezonul 
cu un rezultat sub 17 metri. Ne a- 
propiem de ceasul retragerii acestui 
mare sportiv sau Saneev își drămu
iește forțele pentru J.O. din 1980 ? 
înclinam spre a doua varianta, gîn- 
dindu-ne câ „cangurul din Suhumi" 
— deși are 32 de ani — țintește, de
sigur, recordul lui... Oerter (4 titluri 
olimpice consecutive). Deși ameri
canul Ron Livers are cel mai bun 
rezultat, „numărul 1" poate fi con
siderat sovieticul Piskulin (17,30 m 
cu vînt). Ehizuelen, Velasquez, 
kovlev sînt nume ................
lor 10, încheiata 
mii de Oliveira, 
de un metru de 
mâ. Carol Corbu ____  .... __
rezultat) a intrat tîrziu în forma, dar 
rezultatele de la sfîrșitul sezonului 
îl mai arată capabil de a-și mai 
spune cuvîntui.

Vladislaw Kozakiewicz a dominat 
clar concurs urile săritorilor cu pră- 
jima, dar nu a putut doborî recor
dul lumii (l-a obținut pe cel euro
pean), deși a încercat de 5—6 ori. 
în spatele său, 12 săritori sînt eșa
lonați între 5,50—5,60 m și, din a- 
cest pluton, oricare atlet poate viza 
un nou record. Mizăm însă 
tot pe Kozakiewicz, foarte constant 
în performanțe apropiate de cifrele 
maxime.

de peste Ocean), 
s lor par limitate, 
viitorul campion să 

', 2 m

dor 
S-ar 

fie 
înâl-

. lu- 
noi în lista pri*mi- 

de recordmanul lu- 
aflat la mai mult 
performanța maxi- 

(16,67 m, al 16-lea

pierdut un singur ____
la Praga, în fața... recordmanei noas
tre Cornelia Popa (Cornelia a 
șit atunci 1,91 m, cu care 
locul 7 în bilanțul mondial).

Dacă Ackermann își fcaută noi 
mite, alte săritoare se apropie 
1,95 m, iar o duzină au trecut 
1.90 m. In lista primelor 10 sînt 
me cunoscute - 
celent), și ea 
.la București, 
Brill, dar și noutăți 
(cea mai talentată din 
rație), 
etc.

Recordul săriturii în lungime se 
oprise în anul olimpic la un singur 
centimetru de 7 m. Proba a marcat 
un ușor recul la nivelul performan
țelor maxime - Siegl și Voigt, să
ritoarele de peste 6,90 m în 1976, 
lipsesc acum de pe listă -, dar a- 

-țjlomerarea săritoarelor la 6,60 - 
<5.80 m (11 atlete) ne face să cre
dem că în anul campionatelor eu
ropene bariera amintită poate fi

reu- 
ocupă

ti
de 
de 

nu- 
ex-Simeoni (sezon 

întrecută de Popa 
Karbanova, Popa, 

- Holzapfel 
___  __  noua gene- 

Jutta Kirst, Anne Marie Pira

constituie recordul național (6,82 m 
Viorica Viscopol-eanu), dar talent u-i 
deosebit, ca și competența sfătuitoa
rei sale (...Viorica Viscopoleanu) îi 
pot permite aspirații similare frun
tașelor probei.

★
La băieți, înălțimea are un nou 

lider, juniorul Vladimir lașcenko, 
recordman la 18 ani I Cinci săritori 
au trecut 2,30 m, alți 6 au sărit 
între 2,27 și 2,29 m. Proba este în 
mare progres la toate nivelele. Po
tențialul real al Iui lașcenko nu 
este încă cunoscut, s-ar putea ca el 
să ne ofere noi surprize. Cel mai 
constant a fost Beilschmidt, în timp 
ce Stones și Wszola (deși a realizat 
record personal) n-au mai avut stră
lucirea din 1976. Cine va fi primul 
la 2,35 m ?

10 atleți au sărit mai mult de 8,10 
m la lungime, dar proba nu are o 
vedetă pe măsura celor din dece
niul trecut (Beamon, Boston, Ter- 
Ovenasian, Davies). Primul este Ste- 
kiei, recordmanul Europei, dar el 
poate obține, la interval de cîteva 
zile, diferențe de peste o jumătate 
de metru între rezultate I (La Bal
caniadă a fost întrecut de D. lor- 
dache...). Francezul Rousseau este, 
parcă, mai constant, la fel Arnie 
Robinson (carieră lungă, neobișnuită

Vladimir MORARU

ATLETISM • La Montevideo, în 
ultima zi a campionatelor Americii 
de Sud : 200 m — Da Silva (Brazi
lia) 21,28 ; triplusalt — De Oliveira 
(Brazilia) 16,40 m ; 5 000 m - Tiba- 
duidza (Columbia) 14:24,4; 400 mg— 
Zambrano (Venezuela) 53,74 ; 200 m 
d) — Beatriz Alliocco (Argentina) 
— — . .... Maria Betioli
(f) _ r ■ • ■
24,71 ; înălțime (f) 
(Brazilia) 1,80 m.

BASCHET • Echipa masculinăBHour.br • Lchipa masculina a 
U.R.S.S., aflată în turneu în S.U.A., 
a susținut un meci amical cu selec
ționata statului Washington. Gazdele 
au-obținut victoria la limită : 71—69 
(36—40). Cel mai eficace jucător a 
fost Jighilin (U.R.S.S.) - 28 p, , 

---- „iu orașului Sanhai auSelecționatele __ T___ T_____ __
evoluat la Yokohama (Japonia). In 
meciul masculin, ’ ' ............
R.P. Chineza au

baschetbaliștii din 
---------- — învins cu 93—76 e- 

chipa studențească a orașului 
kohama, iar partida feminină 
încheiat tu scorul de 85-69 în 
voarea formației nipone Hitachi Tot- 
suka.

CICLISM • ,,Marele Premiu" al o- 
rașulul Praga la ciclocros a revenit 
elvețianului Uli Muller, urmat de

Yo- 
s-a 
fa

După opinia așa-numitului 
. „Consiliu mondial al boxului" 

(WBC) — unul din forurile su
preme ale boxului profesionist 
— Cassius Clay (alias Aii Mu
hammad) ar trebui să-și pună 
în joc titlul de campion al lumii 
Ia categoria grea în fața lui 
Ken Norton, recunoscut chal
lenger oficial după victoria de 
sîmbătă asupra lui Jimmy 
Young. Numai că titularul Clay 
nu pare să ia în seamă ultima
tumul primit și, în locul unei 
posibile a 4-a întîlniri cu Nor
ton, preferă să-și alcătuiască 
singur programul competițional, 
alegîndu-și adversarii după cri
terii care nu sint totdeauna de 
natură sportivă. Se știe doar 
că în ultimii ani campionul a 
boxat numai împotriva unor 
pugiliști de mîna a doua (Bug- 
ner, Coopman, Dunn etc.) Iată, 
pentru 10 noiembrie, la Bogota, 
Clay și-a programat o exhibi
ție în 3 reprize cu columbianul 
Bernardo Mercado, 
filantropice. Apoi — 
puțin filantropic — 
bursă de 3 milioane 
Clay acceptă să întîlnească la

rzzn

în scopuri 
mult mai 
pentru o 
de dolari,

15 februarie 1978, fie la Las 
Vegas, fie în Coasta de Fildeș, 
pe învingătorul meciului din
tre campionul Italiei, Alfredo 
Righetti, și campionul olimpic 
al semigreilor de la Montreal, 
americanul de culoare Leon 
Spinks, care a cîștigat pînă 
cum primele sale 6 meciuri 
rîndurile profesioniștilor...

Datele preliminare arată 
perseverentul campion ține 
tot dinadinsul să-și 
centura, selecționînd 
din afara sferei reduse a celor 
care i-ar putea... încurca soco
telile : să nu uităm că scorul 
în meciurile sale cu Norton 
(terminate toate la puncte) este 
de doar 2—1. El însuși caracte
rizează situația astfel : „Ca si 
spun drept, eu am abandonat 
boxul de acum trei ani ; de a- 
tunci nu mai sint decit om de 
afaceri. Nu mă tem de Norton, 
dar nu s-a găsit incă nimeni 
care să-mi ofere 
să de 12 milioane 
tru un asemenea 
tă declarație i 
bine lui Clay !

a-
în

că 
cu 

păstreze 
adversari

bursa pretin
de dolari pen- 
meci !“ Aceas- 
se potrivește

CAMPIONATE
POLONIA (et. 15) : Chorzow 

Widzew Lodz 1—0 ; Gdynia 
Wisla Cracovia 2—2 ; Zabrze 
Mielec 2—2 ; Poznan — Wroclaw 
3—1 ; L.K.S. Lodz — sosnowiec
1— 2 ; Opole — Zawisza 4—2 ;
Szczecin — Polonia Bytom 1—0 ; 
Szombierkl Bytom — Legia 2—4. 
Clasament : 1. Wisla Cracovia
23 p, 2. L.K.S. Lodz 19 p, 3. Lech 
Poznan 18 p.

R. F. GERMANIA (et. 14) î Ham
burg — Bochum 3—1 ; Kaiserslau
tern — DUsseldorf 3—2; Monchen- 
gladbach — Saarbrucken 6—1 ; 
Stuttgart — St. Pauli 1—0 ; Ein
tracht Frankfurt pe Main — Koln
2— 2 ; MUnchen i860 — Bremen 
0—0 ; Duisburg — Bayern Myn- 
chen 6—3 ; Hertha — Eintracht 
Braunschweig l—o ; Dortmund —

p.

Schalke Clasament : 1.'
F.C. Koln 19 p, 2. F.C. Kaisers
lautern 19 p, 3. Schalke 18

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa Austriei, recent 

ficată pentru turneul final _ 
C.M., va întreprinde în decembrie 
un turneu în Argentina. Echipa 
antrenată de Senekowitsch este 
neînvinsă în ultimele 11 jocurL

<9 Giancarlo Antognonj (Fioren
tina) a fost declarat cel mai bun 
fotbalist „sub 23 de ani- al a- 
nului în Italia.
• La Ciudad de Mexico, echipa 

R. P. Chineze a terminat la ega
litate : 1—1 (0—0) cu selecționata 
de tineret a Mexicului.
• în turneul echipelor de ti

neret de la Budapesta : Belgrad— 
Sel. Ferencvăros-’Csepel 1—0 
(0-0).

cali- 
al

sportivii cehoslovaci Milos Fisera și 
Petr Klucek. La start au fost pre
zenți 41 concurenți din Austria, Da
nemarca, Elveția, Olanda și Cehoslo
vacia. o In cursa de 6 zile de la 
Munchen, după 1 062 km, situația 
se menține neschimbată. Conduce 
cuphrf belgian Eddy

1 062 km, 
neschimbată.

Merckx

TELEX ©
Pa-

TELEX
on tur de Dan-trick Sercu, urmat la __ ___

ny Clark (Australia) — Gunther Schu
macher (R.F.G.).

HANDBAL 0 La Ludwigshafen, în 
meci amical (masculin) : R.F. Ger
mania — Islanda 13—16 (10-9).

PATINAJ Q „Trofeul Richmond* a 
fost cîștigat de americana Prisci'l'la 
Hill, cu 138,82 p, urmata de Kristi
na Wegeliuis (Finlanda) — 136,76 p, 
Denise Biellmann (Elveția) — 135,56 p 
și Karena Richardson (Anglia) — 
131,20 p.

TENîS • Echipa Italiei a plecat 
la Sydney în vederea finalei „Cupei 
Davis", pe care o va disputa între

2 și 4 decembrie în compania Aus
traliei. Au făcut deplasarea : A. Pa- 
natta, C. Barazzutti, P. Bertolucci șl 
A. Zugarelli. q La Lima, în preli
minariile zonei americane: Bolivia — 
Peru 5—0. $ Surprize în turneul de
la Stockholm : tînărul jucător ame
rican Ken Richardson l-a eliminat cu 

7—5 pe compatriotul său 
, iar Francisco Gonzales 

7—6 pe Bob 
Kodes — W. 

■ Mitton 6—2, 
6-3, 6-1 j

6—3 ; Hutka 
; Mayer — 

— Van Dil-

7-6, 3-6, 7
Eddie Dibbs, 
l-a învins cu 6-4, 6—7, 
Lutz. Alte rezultate : 1
Lloyd 6-1, 7-5 ; Cox - 
6—2 ; Norberg — Yuill 
Pasareîl — Granat 6—3, 
— Bengtsson 6—1, 6—4 ; 
Smid 6-2, 7-5 ; Waltke 
len 6-3, 6-7, 6-4.

VOLEI 0 Competiția internaționa
lă feminină disputată la Lodz (Po. 
Ionia) a fost cîștigată de echipa lo
cală Start, care in meciul decisiv a 
întrecut cu 3—2 (—14, 4, —13, 1, 15) 
formația Ptomien Sosnowiec. a La 
Barcelona, în meol tur pentru „Cupa 
Cupelor" la masculin, echipa Ecza- 
cibasi Istanbul a învins cu scorul de 
3-0 (15-9, 15-12, 17-15) formația
locală „San Cucjot".
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