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/ Joi a luat sfîrșit rodnica vi
zită de lucru pe care 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a 
s-o în județul Hunedoara.

La această vizită au luat 
parte tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Emil Drăgănescu, Jar
nos Fazekas, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Hie Verdeț, 
Teodor Comaa.

Populația Devei — străveche 
așezare românească — și-a luat 
rămas bun de la secretarul ge
neral al partidului în aceeași 
atmosferă sărbătorească, însu
flețită, cu care l-a întîmpinat 
cu o seară înainte, cînd a sosit 
aici ca oaspete scump. Princi
palele bulevarde ale orașului, 
străbătute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu într-o mașină des
chisă, se transformaseră în a- 
ceastă oră a dimineții în ade
vărate culoare vii. Mii și mii 
de locuitori ai Devei — bărbați, 
femei, tineri și vîrstnici, pur- 
tind portrete ale secretarului 
general, steaguri roșii ale par
tidului șl drapelele țării, eșarfe 
multicolore și buchete de fiori 
au dat expresie sentimentelor 
alese de sinceră stimă și pro
fundă recunoștință pentru tot 
ceea ce conducătorul partidului 
și statului nostru a făcut și fa
ce pentru continua înflorire a 
orașului și județului lor, a în
tregii tari. Aspectul de sărbă
toare, atmosfera entuziastă erau 
sporite de sunetele sutelor de 
tulnice, de cîntecele și dansuri
le echipelor artistice 
teau coloana oficială 
în drum spre „inima 
țării — Hunedoara.

Cetatea metalului, 
sărbătorește, s-a prezentat con
ducerii partidului cu un raport 
muncitoresc de prestigiu : fur- 
naliștii și otelaril, laminoriștii, 
cei care, neosteniți, făcind do
vada înțelegerii înaltei lor mi
siuni sociale, au trimis uzinelor 
constructoare de mașini, șantie
relor țării cantități suplimenta
re de metal.

Coloana oficială s-a oprit pe 
platoul din fața grupului de la
minoare al Combinatului side
rurgie. Mii de siderurgiști și 
constructori intimpină sosirea 
secretarului general al partidu
lui cu Îndelungi aplauze și o- 
vații.

O gardă alcătuită din mili
tari, membri ai gărzilor patrio
tice și ai detașamentelor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei a prezentat o- 
norul. Fanfara intonează Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

secretarul 
Comunist 

Republicii 
tovarășul 

întreprin-

ce înso- 
de mașini 
de foc*  a

pregătită

VA OBȚINE RAPID 
AL 3-lea TITLU 

CONSECUTIV ?
Astăzi, primele Jocuri 

In turneul final la polo
Întrecerile turneului final al 

campionatului de polo încep 
astăzi în bazinul acoperit de la 
Floreasca (ora 18) cu o partidă 
atractivă, care opune echipele 
Dinamo București (16 p) și Vo
ința Cluj-Napoca (13 p). In
jocurile anterioare, cele două 
formații și-au împărțit puncte
le frățește : Dinamo a cîștigat 
la Cluj-Napoca cu 7—6, Voința 
la București cu 7—4, celelalte 
întîlniri încheindu-se cu rezul
tate egale (6—6 și 8—8). Dina- 
moviștii, care mai păstrează 
speranțe în lupta pentru titlu, 
au neapărată nevoie de victo
rie ; pe de altă parte și clu
jenii 
cheia 
cund.

în 
zilei. 
Rapid București (19 p), care 
are mari șanse de a adăuga 
palmaresului și cel de al trei
lea titlu consecutiv, are o mi
siune mai ușoară în fața echi
pei Progresul, care nu a acu
mulat încă nici un punct în 
partidele directe cu adversare
le sale din turneul, final,.

nutresc ambiția de a în- 
campionatul pe locul se

cel de al doilea meci al 
fruntașa clasamentului,
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Peste 48 de ore meciul cu Iugoslavia

de lucru a secretarului 
al partidului in acest 
centru siderurgie al

Tovarășulul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu li 
se oferă simbolurile ospitalită
ții : pline, sare șl ploștl cu vin. 
Un numeros grup de pionieri 
și tinere Îmbrăcate In costume 
naționale le înmîncază buchete 
de flori.

Vizita 
general 
puternic
patriei noastre a fost consacra
tă in întregime sectorului lami
noare. cu cele opt unități 
sale, unele in plină 
de multi ani, altele 
structie.

Vizita secretarului 
al partidului în „cetatea de foc" 
a Hunedoarei s-a încheiat prin- 
tr-o impresionantă adunare 
populară, desfășurată in hala 
laminorului de sirmă.

La adunare erau prezent! mii 
de oameni al muncii din Hu
nedoara, Deva, din alte locali
tăți din Jur — mineri, siderur- 
giști, constructori și energetici- 
eni, care au venit să se întîi- 
neaseă cu secretarul general al 
partidului, să-i exprime, din 
nou, așa cum au făcut-o in 
cursul celor două zile ale vizi
tei pe aceste meleaguri, senti
mentele de profundă dragoste 
și prețuire pentru grija perma
nentă fată de dezvoltarea con
tinuă a Județului lor, pentru 
creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a întregului nostru 
popor.

Apariția Ia tribună a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescn, a tovară
șei Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului a fost sa
lutată cu îndelungi aplauze și 
ovații. Minute în șir cei pre
zent! au scandai „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu și poporul”.

Marea adunare populară a 
fost deschisă, în mod solemn, 
prin Intonarea Imnului de stat 
al Republicii Socialiste Roma
nia. Fanfarei I s-au alăturat, 
intr-un singur glas, miile de 
participant! la adunare, care au 
intonat eu mîndrie patriotică 
înălțătoarele cuvinte ale noului 
imn al patriei noastre scumpe.

Dînd glas sentimentelor de 
satisfacție și bucurie ale hune- 
dorenllor față de prezența in 
mijlocul lor a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, primul se
cretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.CJL, Hie Ră- 
dulescu, a deschis adunarea a- 
rătînd marea bucurie a tuturor 
hunedorenilor de a avea din 
nou in mijlocul lor pe condu- 
cătond Iubit al poporului nos
tru, secretarul general al parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste

ale 
activitate 
in con-

general

(Continuare in pag. a 4-a)
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UN DERBY INEDIT: 
U" CLUJ-NAPOCA 

(neînvinsă) - 
POLITEHNICA IAȘI

Deși echipele derbyului eta
pei a 6-a la baschet masculin 
sînt distanțate în clasament — 
Universitatea Cluj-Napoca este 
neînvinsă și totalizează 20 de 
puncte. Politehnica Iași a obți
nut 4 victorii și a suferit 6 în
frângeri, avînd doar 14 puncte
— întîlnirea dintre aceste e- 
chipe se anunță drept cea mal 
pasionantă din etapa de sîm- 
bătă și duminică a Diviziei A. 
Principalul argument 7 Capaci
tatea ofensivă a ieșenilor (mai 
cu seamă cînd evoluează în sala 
proprie), ceea ce poate echili
bra potențialul celor două for
mații, teoretic favorabil cluje
nilor.

Programul etapei a 6-a : Steaua
— Farul, I.C.E.D. — Universita
tea Timișoara, Rapid — Dinamo 
București, CJS.U. Brașov — Di
namo Oradea, C.S.U. Sibiu — 
I.K.FJS. — Lie. nr. 2.

La fete au loc următoarele 
partide in cadruJ etapei a 7-a : 
Olimpia București — Universita
tea Timișoara, Politehnica Bucu
rești — Universitatea Cluj-Na
poca, Progresul București — 
LE.FJS.-Llc. nr. 2, C.S. Șc. Plo
iești — C.S.U. Galați, Mobila 
Satu Mare — Crlșul, Voința Bra
șov — Rapid.

rt

CREDEM IN FORȚA DE JOC COLECTIVĂ 
A ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL

Toți suporterii doresc victoria șl caliiicarca tricolorilor 
noștri pe care li ror susține cu ardoare 
Intrat in „numărătoarea in

versă" a partide] ROMANIA — 
IUGOSLAVIA, publicul se pre
gătește și el pentru a susține 
echipa de lingă inimă, naționa
la. Spectatori de vîrste și pro
fesii diferite, din toate colțurile 
țării, cei care vor fi prezenți pe 
stadionul Steaua, în fața mici
lor ecrane sau lingă aparatele 
de radio, toți, într-un singur 
gind, doresc victoria echipei 
noastre șl calificarea în turneul 
final ai Campionatului Mondial 
din Argentina. Și duminică, de 
la ora 14, ca de atîtea alte ori 
în cadrul unor partide decisive, 
susținătorii echipei naționale 
vor fl cu tot sufletul alături 
de reprezentativa României, 
încurajind-o în momentele gre
le (care am dori să fie cîț mai 
puține) și în cele bune. Dumi
nică, Ia unison, publicul va 
întări moralul tricolorilor, pur- 
tindu-i spre victorie. Aceasta 
este concluzia principală a son
dajului de opinie efectuat prin
tre iubitori ai fotbalului din în
treaga țară.

IOAN INEL (miner la Petri- 
la) : „De cînd mă știu îndră
gesc fotbalul și nu cred că am

j,
u

scăpat vreun meci al echipei 
mele de suflet, Jiul. Duminică, 
împreună cu toți ai mei, mă 
voi așeza din vreme în fața 
televizorului și voi aștepta cu 
nerăbdare lovitura de începere. 
Desigur, echipa țării noastre în- 
tîlnește în formația Iugoslaviei 
un adversar redutabil. Am însă 
convingerea că antrenorul Ște
fan Covaci a pregătit bine, îm
preună cu jucătorii, această de
cisivă partidă. Nu mă îndoiesc că 
după meci voi ciocni cu ai mei 
un pahar în cinstea victoriei tri
colorilor noștri."

TUDOR IONESCU (sudor, 
„Tehnometal" București): „Am 
jucat și eu fotbal și știu ce în
seamnă încurajările spectatori
lor. Ele te înaripează, te elibe
rează de tracul unei partide cu 
o asemenea miză cum este cea 
de duminică. Inerent, vor fi și 
nereușite în teren, dar noi, 
spectatorii, trebuie să avem 
răbdare, să-j încurajăm pe tri
colori tocmai în acele momente 
mal dificile- Am încredere în 
puterea de luptă a reprezenta-

(Continuare în pag. 2—3)

în „Cupa României1* la scrima

MIHAI JIU (Steaua), PRIMUL DINTRE FLORETIȘTII
Mihai Țiu (Steaua) cîștigă 

actuala ediție a „Cupei Româ
niei" la floretă, intr-o finală de 
un foarte bun nivel tehnic, viu 
disputată și incertă, în ceea ce 
privește ocupantul primului loc, 
după consumarea „manșelor" I 
și a Ii-a. în mod practic Țiu 
și-a asigurat poziția de lider 
abia in asaltul al 13-lea, odată 
cu victoria — muncită — la 
principalul său rival, Kuki. Țiu 
merită 
modul 
într-o 
foarte

niera în care și-a pregătit, tac
tic, fiecare acțiune. într-un.sin- 
gur asalt, cu Buricea, campio
nul țării. Țiu a fost oarecum 
inegal : a condus cu 1—0, s-a 
lăsat „descoperit", fiind egalat, 
apoi a condus cu 3—1, pentru a 
fi egalat a doua oară, după ca
re n-a mai avut forța nervoasă 
pentru a evita două tușe conse
cutive ale ambițiosului său ad-

nivelul marilor concursuri (pe 
care o va acumula, evident, a- 
cum cînd face 
retiștii Stelei), 
pabil să arate, 
ce se așteaptă 
zentant al tinerei generații.

Pe linia comportării sale o- 
bișnuite, Tudor Petruș a ocupat 
locul III, cu 3 victorii (ca și 
Roșu) dar cu un tușaveraj in-

parte dintre flo- 
Roșu va fi ca- 

intr-adevăr, ceea 
de la el, repre-

toată prețuirea pentru 
cum a Înțeles să lupte, 
companie de floretlști 

tineri, ca și pentru ma-

START IN TOPUL „SPORTUL"

LA SĂRITURĂ IN LUNGIME!
@ 4,29 m și 3,32 m, două medii la sărituri care trebuie 
să fie doborite @ Record individual pînă în prezent : 
5,18 m la băieți și 3,91 la fete 9 Așteptăm ca profe
sorii de educație fizică din toată țara să organizeze 

concursuri
Sună telefonul La celălalt ca

păt al firului, Herman Albrechț 
Cere să vorbească în legătură 
cu „topul" atletismului, topul 
„Sportul", menit să impulsio
neze „detenta" sportului olimpic 
nr. 1 în mediul școlar, organi- 
zîndu-se un concurs prin cores
pondență pentru cei mai buni să
ritori în lungime ai claselor a 
IX-a. Convorbirea e scurtă. în 
cîteva minute, mașina redacției e 
gata de drum. Pornim spre com
plexul sportiv Floreasca, la Li
ceul de matematică și fizică nr. 2. 
Sîntem întâmpinați de un cuplu 
de profesori : lingă Herman Al
brecht se află profesoara Elena 
Sanmarina. Liceul de matemati
că și fizică se prezintă cu am
bele echipe.

Totul este organizat. Profe
sorii prezintă listele cu cei mai 
buni 10 performeri și performe
re din clasele a IX-a C și D. 
Se trece imediat la lucru. în
călzire, elanuri măsurate cu pa
sul sau talpa, verificări pentru 
„prinderea" pragului, aranjarea 
echipamentului. Mai grăbiți, bă-

ieții solicită întîietatea, uitînd 
pentru moment de faptul că 
sînt, totuși, băieți. Fetele pri
mesc, dar 
cu gîndul 
încălzirea-

Prima 
„Sportul", 
CU — 4,30 m.

Acest prim record 
rît după numai cîteva zeci de 
secunde: MIHAI IONESCU 4,43.

AI treilea sare DAN EN- 
DRJIEVSCHI. După felul cum 
aleargă, îl „simțim” ca specialist 
al probei.

O cifră bună : 4,97 
Dan acuză, autocritic, 
pașilor de elan.

Concursul continuă, 
serie de sărituri îmbunătățește 
performantele a șase elevi. Re
cordul îl stabilește ENDRJIEVS- 
CHI, cu 5,18. Al zecelea clasat, 
ANDREI ȘIPERCO (3,77 m), 
fiul scriitorului, membru al 
C.I.O., cel care i-a strîns Na-

nu cu resemnare, ci 
ascuns de a prelungi

săritură 
ADRIAN

a topului
SEMENES-

este dobo-

in, deși 
lungirea

A doua

(Continuare in . pag. ?—3l)

Țiu — Buricea, unul dintre cele 
probei de floretă...

versar— în rest, victorii destul 
de lejere : 5—2 la Fi. Nicolae 
și 5—3 la Petruș, Roșu și Kuki.

Revelația probei a constitui
t-o, însă, foarte țînărul Eugen 
Roșu (Steaua), situat pe locul 
II in clasamentul final. El a 
pornit puțin indecis, în elimi
nări directe, unde a pierdut la 
Fi. Nicolae. în recalificări, însă, 
a înțeles să acționeze cu mult 
aplomb, trecînd de Ruf, după 
aceea de Niculescu și, apoi, de 
incomodul Szentkiraly. Așa a a- 
juns în turneul final. Puțini îi 
mai acordau vreo șansă în a- 
cest ultim act al probei, consi- 
derîndu-1 epuizat fizic. Roșu a 
avut însă multe resurse, și-a 
valorificat totodată bine alonja, 
mai ales în asalturile cu FI. Ni
colae și Buricea pe care le-a cîș
tigat cu același scor (5—3), apoi 
și cel cu Kuki, în ultimul asalt 
al finalei, unde a realizat un 
scor aproape incredibil : 5—2 ! 
Cu un plus de ., experiență, la

mai disputate asalturi din finala 
Foto : Dragoș NEAGU

ferior. Perspectiva de a termina 
ceva mai sus (un eventual ba
raj pentru locul I) a fost... sto
pată în asaltul cu Kuki, în care 
el a evoluat cu prea puțină 
convingere și pe alocuri prea 
nervos. în ce-1 privește pe 
Petru Kuki, pe care toată lu
mea îl vedea pe prima treaptă 
a podiumului, el s-a 
după asaltul cu Țiu. 
ca și Buricea, care 
frîngerea la Roșu a 
teralmente cadența...

Clasament final : 
Țiu (Steaua) 4 v.,
Roșu (Steaua) 3 v. (-f-2), 3. Tudor 
Petruș (Steaua) 3 v. (+1), 4. 
Petru Kuki (I.E.F.S.) 2 v. (+3), 
5. Petre Buricea (Dinamo Bucu
rești) 2 v. (—5), 6. FI, Nicolae 
(Steaua) 1 v.

Astăzi, proba de sabie, sîm- 
bătă cea de spadă, iar duminică 
floreta fete.

„stins", 
Dealtfel*  

după în- 
pierdut 11-

1. Mihai
2. Eugen

Tiberiu STAMA



CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU
DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE

CUPA ENERGIA"
Â REVENIT PUGILISTILOR

DE LA CLUBUL
ORGANIZATORRĂSPUNDEREA PENTRU REZULTATE ÎNALTE

A BOBULUI SI SĂNIEI ?
1 REVINE TUTUROR JUDEJEIOR !

Este cunoscut faptul că acti
vitatea bobului și a săniei de 
performanță s-a desfășurat pe 
o singură pistă (la Sinaia), iar 
in anii cu condiții atmosferice 
neprielnice ea era întreruptă 
parțial sau chiar anulată. A- 
ceastă situație a impietat vădit 
dezvoltarea acestor sporturi în 
rindul tineretului, determinînd 
limitarea numărului practican- 
ților, deci și a bazei de selecție 
in vederea obținerii marilor 
performanțe. De asemenea, nu
mărul mic al boburilor și sănii
lor a influențat negativ capaci
tatea de atragere a tinerilor 
către o activitate organizată și 
continuă. In ultima vreme s-au 
luat unele măsuri concrete pen
tru îmbunătățirea situației, prin
tre care construirea pîrtiei beto
nate din Sinaia, a pistei (tot 
betonate) de antrenament de Ia 
Poiana Cimpina.

— Ce alte acțiuni s-au între
prins pentru întărirea bazei ma
teriale a acestor sporturi ? Ne 
răspunde Petre Focșeneanu, se
cretarul federației de speciali
tate :

— Mai întîi doresc să preci
zez că pista betonată din Sinaia 
se află în finisare, prin aceasta 
Ințelegînd modernizarea ei, com
pletarea cu toate „auxiliarele" 
necesare, lncît să poată fi uti
lizată, la nivel competitiv in
ternațional, îndată ce va per
mite starea vremii. Ținînd, însă, 
seama că acum bobul și sania 
reclamă antrenamente nu numai 
pe gheață, ci și pe uscat, am 
încurajat inițiativele de ame
najare a pîrtiilor adecvate cum 
este cea de la Poiana Cimpina 
(a asociației sportive de pe lin
gă I.R.T.M.G.) care oferă con
diții de pregătire pe uscat foar-

O fostă campioană In conducerea clubului bucureștean Voința

competițională.

a sportului

SALE RĂSPUNDERI
CRISTA SZOCS ȘI NOILE

In toamna anului 1972, la 
puțin timp după termina
rea campionatelor mondiale 
de popice de la Split, maes
tra emerită _ 
Crista Szocs s-a retras din 
activitatea ___ ____ __
Moment emoționant în viața 
multiplei noastre campioane, 
de plăcute amintiri și, in 
același timp, de păreri de 
rău pentru o hotărire care 
trebuia luată totuși...

La București, Linz, Bol
zano și Split, in ordine, din 
’66 pină-n ’72, Crista Szocs 
a urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de 
premiere in competițiile 
mondiale, grație unei dăruiri 
exemplare în pregătire, in 
sportul in care precizia lo
viturilor „la plin și la izo
lat" este direct proporțio
nală cu seriozitatea și 
munca asiduă la antrena
mente.

Nu se stinseseră ecourile 
unui nou și strălucit succes 
al popicarilor români, cel de 
la Split, cînd Crista Sz6cs 
pornea, ca antrenoare, pe 
drumul, nu lipsit de asperi
tăți, al muncii de cizelare 
a talentelor sportive, al 
încurajărilor și sfaturilor 
competente, așa cum dove-

Sîmbătă și duminică ETAPA A 2-a ÎN „CUPA FEDERAȚIEI" LA RUGBY
Sîmbătă șl duminică se dis

pută partidele etapei a doua a 
„Cupei federației" la rugby, 
competiție deschisă tineretului

CLASAMENTUL EFICACITĂȚII
In clasamentul eficacității, al

cătuit pe baza numărului de în
cercări marcate (după ©ele 6 e- 
tape ale fazei inițiale, 3 etape 
a le turneului final in Divizia A 
și prima etapă a „Cupei Fede
rației- ia rugby), situația este ur
mătoarea : 1. Steaua 59, 2. Farul 
27 (ambele au un meci mad pu- 
ttoi. 3—4. Știința Petroșani șl

și con- 
rddusă) 
Clubul 
Paring

te bune, folosite, dealtfel, și de 
loturile naționale de bob și sa
nie. Preocupări se vădesc și 
pentru reamenajarea unor piste 
de antrenament, școală 
cursuri (de amploare 
la Vatra Dornei (prin 
sportiv școlar local), 
(Clubul sportiv I.E.F.S.), Har- 
ghita-Băi (Clubul sportiv școlar 
Miercurea Ciuc) etc. Stadiul 
lucrărilor ne dă speranțe că a- 
ceste pîrtii vor putea fi folo
site chiar în sezonul 1977—1978. 
Din păcate, astfel de inițiative 
locale — demne de toată lauda 
— lipsesc tocmai în centrele cu 
tradiție puternică, cu posibilități 
evident mai vaste, în primul 
rînd la Sinaia și la Brașov.

în legătură cu materialul de 
concurs — boburi (carene și 
patine) și sănii — federația a 
stimulat acțiunea de construire 
a vehiculelor respective cu mij
loace locale. La Uzina de meca
nică fină din Sinaia au fost 
realizate 12 boburi de 2 per
soane și 11 de 4 persoane care 
vor asigura strictul necesar 
activității în apropiatul sezon. 
Alte inițiative au fost luate la 
C.S. Tractorul (unde boberul 
Horst Graef experimentează un 
prototip nou de bob), la A.S. 
Poiana Cîmpina, A.S. Teleferi
cul Brașov, Carpați Sinaia. Cît 
privește săniile de concurs, s-a 
izbutit să se asimileze la C.I.L. 
Reghin sănii pentru seniori și 
juniori, pentru simplu și dublu. 
Ele vor fi folosite de începă
tori și de avansați.

Federația de bob și sanie se 
străduiește permanent să îmbo
gățească baza materială nece
sară extinderii acestor sporturi, 
cunoscînd că numai astfel se 
creează un suport solid viitoare
lor performanțe.

dise că știa să le dea. Cu 
pași nu prea grăbiți, dar si
guri, fosta campioană mon
dială pătrunde tot mai adine 
in tainele muncii cu spor
tivii și rezultatele nu in- 
tîrzie să apară : echipa clu
bului Voința din București se 
situează printre protagonis
tele campionatului national 
de popice. Paralel cu a- 
ceastă muncă migăloasă, 
maestra emerită a sportului 
Crista Szocs avea să-și dez
văluie aceeași seriozitate și 
competentă in activitatea 
gospodărească de conducere 
a destinelor clubului sub 
culorile căruia s-a afirmat 
și a trăit mari satisfacții. 
Comunista Crista Szocs, ca 
o răsplată și cinstire in a- 
celași timp a meritelor sale, 
a fost cooptată ca membră 
a Biroului consiliului C. S. 
Voința București, fiind in 
același timp președinta Co
misiei de femei. Motiv in 
plus pentru ca Crista Szocs 
să fie privită cu admirație 
și respect de sportivii, an
trenorii ' și activiștii clubu
lui său, deopotrivă cu iubi
torii sportului popicelor din 
tara noastră.

V. MIHAI

(reamintim că echipele joacă 
fără componenții lotului repre
zentativ). Iată programul eta
pei: grupa A: Agronomia Cluj-

Politehnica Iași 25, 5. S.C. Grl- 
vlța Roșie 24. 6—8. Dinamo, Uni
versitatea Timișoara și Sportul 
studențesc — cite 21, 9. C.S.M. 
Sibiu 18, 10. Agronomia Cluj-Na
poca 14, 11. Rapid 10, 12. T. C. 
Ind. Constanța 9, 13. Rulmentul 
Bîrlad 8, 14—15. C.S.M. Suceava 
și Olimpia — cite 5, 16. Minerul 
Gura Humorului 4.

Pentru noul ciclu olimpic, la 
capătul căruia se află J.O. de 
la Lake Placid și Moscova, în 
fața sportivilor români stau o 
seamă de obiective de perfor
manță dintre cele mai impor
tante la realizarea cărora' tre
buie să concure un număr mare 
de sportivi, antrenori și alți 
specialiști din. întreaga țară. 
Cu alte cuvinte, răspunderea 
performanței revine, îu acești 
patru ani ai ciclului olimpic 
1977—1980. nu doar cîtorva clu
buri din cîteva județe, ca pînă 
acum, ci majorității unităților 
sportive de performanță din 
toate județele țării ! In acest 
scop stabilirea ramurilor de 
sport prioritare pentru fiecare 
județ, a ceea ce-i revine fiecă
rui club a reprezentat o acțiu
ne făcută cu toată seriozitatea 
și cu toată răspunderea.

în afara atletismului, priori
tar în toate județele (nu nu
mai pentru că este sportul nr. 
1 Ia J.O., ci și pentru că este 
cel mai accesibil și că, în gene
ral, nu pretinde instalații de
osebite), fiecare județ și-a ales 
alte cîteva ramuri sportive pe 
care să le susțină, prin toate 
mijloacele, ca să se dezvolte 
la nivelul cerințelor internațio
nale. în fiecare județ s-a făcut, 
astfel, o regrupare a forțelor, 
s-a pornit la treabă (cu mai 
multă sau cu mai puțină hotă- 
rîre, de la caz la caz !), la pre
gătiri în vederea Jocurilor O- 
limpice.

Una dintre acțiunile cele jnai 
importante care au fost intre-

FINALELE CAMPIONATELOR DE POPICE
Maria Bleandă și Valerin Pișcoi ciștigători In grupa B
Campionatele naționale 1a po

pice ediția 1977, finalele la indi
vidual și perechi seniori, au con
tinuat ieri pe arenele Voința și 
Giulești. O defecțiune la insta
lația automată de ridicat popi
cele de pe pistele 1—2 ale are
nei Voința, pe care trebuiau să 
joace fetele, a produs o modifi
care în programul de desfășura
re a competiției și astfel, pentru 
prima oară, modesta, popicărie de 
sub tribuna stadionului Giulești 
găzduiește o finală de campionat.

în grupa a doua valorică re
zultatele cu care s-au încheiat 
întrecerile au fost destul de va
loroase, mai ales la fete, unde 
cîștigătoarea, Maria Bleandă, o 
jucătoare divizionară a punctat 
434. Dar iată primii trei clasați 
în grupa B, care continuă între
cerea individuală în grupa 
FETE — 1. Maria Bleandă (Bra
șov) 434 p d, 2. Anica Dobre 
(Constanța) 423, 3. GizeLa Kovacs 
(Cluj-Napoca) 412; BĂIEȚI: 1. Va
leria Pișcoi (Hunedoara) 884, 2. 
Vasile Pologea (Sibiu) 870, 3. io- 
sif Buburuzan (iași) 864.

A :

2.
3.

CONSTRUCTORUL GALAȚI, IN FORMĂ BHNĂ ÎNAINTEA
TURNEULUI FINAL Al C.C.f. IA POPICE

Echipa Constructorul Galați 
care, la sfîrșitul săptămînli vii
toare, va participa, în Cehoslova
cia, la turneul final al C.C.E. 
(după cum se știe, formația gă- 
lățeană este deținătoarea valoro
sului trofeu continental In 1976), 
a jucat derbyul sertei Sud a 
campionatului masculin Divizia A 
în compania echipei Petrolul Te
ica jen Ploiești. Gălățenii, în for
mă bună, au cîștdgat acest mecî 
(restanță din etapa a V-a) cu 
scorul de 5382—5205 p d (la indi
vidual 6—0). Foarte bine a jucat 
de la învingători Iile Bătaș — 
974 p d cu un valoros punctaj la 
..Izolate" — 377, iar Aurel1 Chirilă

Olimpia, Farul — R. C. 
Roșie; grupa D: Ra- 
T. C. Ind. Constanța, 

— Dinamo. Toate me- 
din Capitală au loc

Napoca — C.S.M. Sibiu, „U“ 
Timișoara — Știința Petroșani; 
grupa B: Minerul Gura Humo
rului — Rulmentul Bîrlad, Po
litehnica Iași — C.S.M. Sucea
va; grupa C: Sportul studen
țesc — C" ' . — —
Gri vița 
pid — 
Steaua ■ 
ciurile i 
sîmbătă.

eTheodor Witting, președinte
le colegiului de arbitri, a fost 
delegat de F.I.R.A. să conducă 
meciul Polonia — Franța, care 
va avea loc Ia 20 noiembrie. în 
cadrul Campionatului european. 

prinse, dlntr-un bun început, a 
fost selecția organizată, la ma
joritatea ramurilor olimpice, la 
sfîrșitul anului trecut și con
tinuată în acest an. Aceasta a 
evidențiat o serie de talente 
autentice dintre care unele au 
și fost promovate în cadrul lo
turilor naționale, iar alți spor
tivi tineri, printr-o muncă de 
mai bună calitate și într-un 
volum mai mare, au obținut și 
ei succese remarcabile.

Ne gîndim, în această privin
ță, la luptătorul Ion Draica 
(Constanța), la gimnastele Emi
lia Eberle (Arad), Gabi Gheor
ghiu (Galați), Marilena Vlădă- 
rău și Ofelia Iosub (București), 
la handbalistele Maria T8r6k 
(Covasna) și Hcidrun Janesch 
(Brașov), la înotătorii Irinel Pă- 
nulescu (Prahova), Brigitte 
Prass (Caraș-Severin), Horațiu 
Neagrău (Bihor), la atleta E- 
lena Tarifă (Neamț) și la alți 
tineri, desigur, care au realizat 
unele performanțe remarcabile 
și care promit a deveni ele
mente de nădejde ale lotului 
nostru olimpic pentru J.O. 1980.

Trebuie să arătăm insă că, 
în mod 
așteptat 
valoroși, 
cest an,

' pentru ca selecția viitoare a 
candidaților noștri olimpici să 
se facă din cit mai mulți tineri 
talentați, capabili să obțină re
zultate înalte, chiar mai bune 
dccît cele de la Montreal !

normal, ar fi fost de 
ca numărul sportivilor 
care s-au impus în a- 
să fi fost mai mare,

Romeo VILARA

936, cu 
la man- 
Alte re- 
907, Gh. 
Șt. Or- 

Marcu

în prima manșă a individuale
lor, pistele de plastic de pe Vo
ința au supus la un examen 
greu pe finaliști. Puțini dintre 
ei au reușit să treacă de 900 p d, 
cifră care pe „asfalt" se obține 
cu destulă ușurință. Ieri după-
amiază, doar bucureșteanul Ma
rin Grigorc, component al lotu
lui național, se putea mîndri cu
un rezultat superior —
un foarte bun punctaj
șele de ..izolate" — 333. 
zultate : I. Bice (Galați) 
Vuță (Maramureș) 905, 
dogh (Mureș) 896, A. 
(Gloria București) 888.

La fete, rezultatele 
manșe au fost apropiate, 
promite o dispută 
pentru manșa
Dobre (Galați) 428, Ana Petrescu 
(Gloria București) 427, Margareta 
Cătineanu (Gloria București) 425, 
Udico Grozăvescu (Timiș) 421, 
Elena Pană (Voința București) 
418.

primei 
ceea ce 

___ interesantă 
secundă. Aristița

Toma RABȘAN

a punctat 924. De la ploieșteni 
s-au remarcat frații Silvestru, 
Gheorghe — 910 și Constantin — 
885 p d.

E

CLASAMENTELE DIVIZIEI A LA VOLEI
CELE

SINMASCULIN

După desfășurarea a 3 etape clasamentele campionatului Diviziei 
la volei arată astfel :

•^WWWXWWWW

TREI ECHIPE NEÎNVINSE IN DIVIZIA A LA BASCHET

FEMININ
1. C.S.U. Galați 3 218-45 1. STEAUA 3309-06
2. Penicilina Iași 3 216-45 2. Dinamo 3309-16
3. Univ. Craiova 3 216-55 3. Consta*.  Br. 3218-35
4. Univ. Timiș. 2 206-24 4. Explorări B.M. 2206-04
5. Dinamo 2 206-24 5. Tractorul Bv. 2206-24
6. Rapid 3 125-74 6. C.S.M. Delta TI. 3125-84
7. Maratex B.M. 3 124-64 7. Univ. Craiova 3124-74
8. Chimpex C-ța 2 114-33 8. Rapid 3124-84
9. Voința Buc. 3 031-93 9. Polit. Timiș. 2113-33

10. Știința Bacău 1 103-12 10. Univ. Cluj-Nap. 3030-93
11. I.E.F.S. Buc. 2 021-62 11. C.S.M. S-va 3030-93
12. Farul C-ța 1 0 12-3 1 12. Viit. Bacău 2022-62

După cum era de așteptat, e- 
ciiipa de baschet Dinamo Bucu
rești a cîștigat și al doilea meci 
(restanță) susținut în compania 
formației Dinamo Oradea. Marți, 
campionii țării ’ ------ 
95—52, iar ieri 
ria eu 131—66 
unei întreceri 
nent de ei.

Prin acest _. __ __
București a acumulat același nu-

învinseseră ou 
au repurtat vlctc- 
(69—32), ta capătul 
dominată perma-

succes, Dinamo

5 1

c ansei id 
nu estd

Dupâ 
ca re sd
C.5.S. 1au

toate întîlniri- 
cu victorii la

această între-

în sala I.S.B. din Capitală 
luat sfîrșit întrecerile de box 
contînd pentru „Cupa Energia". 
Trofeul a revenit clubului orga
nizator (antrenori : Ovidiu Mun- 
teanu și Gh. Cristea) cu 28 p, 
urmat în clasament de Dinamo 
15 p și Vulcan 12 p. Reuniunea 
finală a plăcut spectatorilor, 
care au urmărit dispute echili
brate și de un bun nivel tehnic. 
De menționat că 
le s-au terminat 
puncte.

Din păcate, la 
cere, ca și la competițiile pre
cedente organizate de cluburile 
Voința și Școlar, au absentat 
sau, în cel mai bun caz, au 
avut cîte un singur concurent, 
puternicele secții de box de la 
Rapid, Metalul și Olimpia.

REZULTATE TEHNICE, Ju
niori : I. Pândele (Energia) b.p. 
S. Pîrlogea (Energia), V. Lăcă
tuș (Olimpia) b.p. C. Sima (Vii
torul), N. Ciobotaru (Dinamo) 
b.p. M. Vornicu (Energia), I. 
Stan (Dinamo) b.p. N. Oprea 
(Dinamo). I. Odagiu (Energia) 
b.p. S. Matei (Energia), I. Dec- 
șan (Spartac) b.p. M. Alvădanei 
(Energia), M. Popa (Energia) 
b.p. Gh. Ababei (Energia), Gh. 
Postoiache (Olimpia) b.ab. 2 A. 
Lăcătuș (Gr. Roșie), seniori : I. 
Ignea (URBIS) b.p. M. Chiricu- 
ță (URBIS) și V. Stanciu (Ener
gia) b.p. Cr. Dumitru (Vul
can). (Daniel DIACONESCU — 
coresp.)

Acecs! 
nunte ol 
larul“ —I 
de speJ 
prevede! 
punct, I 
de aprd 
teme : I 
0-1-2, I 
vița Rol 
clasatâ I 
în ai nteal 
vingâlorl

Orgarl 
Intenția I 
de mas 
nea întl 
a-l stirfii

gulamm 
viitor t 
ales) c
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CRL

ANUNȚ
Clubul sportiv universiltar 

I.E.F.S. — secția Judo — or
ganizează, încep înd cu data 
de 14 noiembrie, o selecție 
pentru copii și juniori (10-15 
an-i) în zilele de lumi, 
miercuri și vLneri, între orele 
15-17, la sala de ’ 
str. Maior Ene nr.
6 (tramvaie 2, 3, 
stația Maior Ene).

judo, din
12, sector
8, 18, 20,

rr
IAȘI, io 

cerile pug 
teriului ti 
In Sala s 
cu partid < 
sportului 
măresc ci 
nerllor bc 
forturile d 
ze genero; 
orii prozei 
pentru pri 
nea ambk 
prima dat 
rilor care 
printre ck 
titulari ai 
ve care v 
rele cam 
mondiale 
este, deci, 
mulțl-^din 
acest luci 
care abort 
strădania 
pună în i 
țele tehni< 
acum. îmi 
printre ce 
Impună at
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Divizia A la hot

DINAMO-S.C. MIERCl
14-5 (5-0, 6-5,

După o zi de pauză, jocurile 
primei serii a Diviziei A la ho
chei s-au reluat ieri cu meciul 
Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc, 
în care dinamoviștii au învins 
cu 14—5 (5—0, 6—5, 3—-0). Avînd 
o neplăcută experiență din în- 
țilnirile anterioare cu hocheiștii 
din Miercurea Ciuc, învin
gătorii de ieri au abordat 
partida extrem de prudent în 
apărare, acționând mereu atent 
și cu seriozitate, dovedindu-se 
foarte activi în atac. Ei au reu
șit astfel să-și atingă scopurile 
tactice și după primele 20 de 
minute conduceau cu 5—0, lăsînd 
impresia că vor realiza un scor 
fluviu. în repriza secundă, ju
cătorii din Miercurea Ciuc au 
luptat cu mai multă decizie, 
echilibrînd raportul de forțe 
ceea ce a făcut ca această parte 
a jocului să fie cea mai fru
moasă. Aceasta, poate, și pentru

faptul că 
al reprize 
11 goluri, 
frumoase, 
unor acții 
combinații 
furnizat îi 
pa din M 
nunțat br 
și cuVsyagJ 
iar dinam 
prompt, te 
părare și 
aplomb.

Punctele 
Tureanu 4 
Axinte și 
Nuțescu ■ 
Mikloș, K 
Miercurea 
la centru 
cele două 
Șt. Enciu.

Azi, de 
ciul Steal 
C^uc. t

măr de puncte — 20 — ca Stea
ua și Universitatea Cluj-Napoca, 
dar a luat conducerea în clasa
ment datorită cosaveraj ului gene
ral mai bun. inillnirjle dintre 
actualele neînvinse în clasamen
tul Diviziei A se vor disputa ast
fel ; Dinamo — Steaua la 21—22 
ianuarie, Dinamo — Universitatea 
Cluj-Napoca la 28—29 ianuarie, 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Steaua la 4—5 februarie.

Filial
35, Bd. 
ațteapt

^wwwwwww
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Jin Capitală__  _ # a organizat, săplămîna trecută, 
box. Inițiativă lăudabilă, care a reunit un număr 

Lcureșteni, oferindu-le prilejul de a-și verifica și 
io însușite la antrenamente, condiție fără de care 
preșul.
ni s-a alcătuit clasamentul final al competiției, 
stfel : 1. Dinamo 19 p, 2. Grivița Roșie 15 p, 3. 
eaua 13 p etc. Revăzînd programul galei finale, 
bă in riadul cîștigătorilor figurau trei pugiliști de 
| Dinamo, Semănătoarea și C.S.S. ele. Cit
L situată pe locul secund în clasamentul fi*
nu avea nici un învingător, dar pe programul rcu- 
ura nici un reprezentant al acestei asociații spor-

I
I 
!
I
I

PRIMUL SĂU MECI INTERNAȚIONAL 
ECHIPA ROMÂNIEI L-A JUCAT,

ACUM 55 DE ANI,
tot In compania iugoslaviei:

0 LECȚIE (de la 26 octombrie)

ă 
l

deloc obișnuită, ne-a determinat să cerem amă- 
L Aveam să aflăm că regulamentul ,,Cupei Șco- 
Clubul sportiv școlar și avizat (?!) de comisia 
uniciplului București (președinte Marin Nicolae) — 

simpla participare a unui boxer se acordă un 
trice victorie, două puncte. Acest mod neobișnuit 
stațiilor sportivilor (de obicei se folosesc alte sis- 
Li atunci cînd se acordă și decizie de meci egal, 
I să dezvăluie inechitatea clasamentului. A.S. Ori
ei un reprezentant în reuniunea finală, s-a văzut 

(datorită numărului mare de concurent înscriși), 
teaua (cu trei cîștîgători) și C.S.S. (cuz doi în-

I
I
I

încercat să justifice această situație bizară prin 
stimula participarea, fiind vorba de o competiție 
I sub genericul „Daciadei". Dar, cum toate aseme
ne a-u menirea de a descoperi tinere talente, de 
-mai buni, deci de a aprecia așa cum se cuvine 

cum a fost posibil să se alcătuiască un re- 
defavorizexe pe cei mai buni ? Apreciem că pe 

i cu mai multă atenție problema — cine și (mai 
C regulamentul competițiilor.

I
I

Mihai TRANCA
I
I

TINERETULUI" LA BOX I
bef om). Initre- 

ctadrul „Cri- 
au continuat 
din localitate 
pite. Iubitorii 
i ieșeni ur- 
naratonul ti- 
dătindu-le e- 
L prin aplau- 
dintre juni- 

bcerl boxează 
|n tar-o aseme- 
^flă pentru 
li seleețione- 

descopere, 
pe posibilii 
reprezentati

va la viltoa- 
uropene, și 
t. Examenul 
: și cel mai 
X—tttl Înțeles

■ dirzenlia cu 
are partidă, 
ncearcă să 
ale cunoștin- 
însușite ptnă 
te faptul că 
sușesc să se 
iflă și boxeri

din centre mai puțin consacrate 
în sportul cu mănuși : D. Tudo- 
rancea (Unirea Focșani), antre
nor C. Hogaci, V. Ciobanu și C. 
Chindăianu (Ceahlăul P. Neamț), 
antrenor G. Timpescu. Alături de 
el, bineînțeles, și sportivi din 
centre cunoscute : brăileanul Gh. 
Negoiță, bucureștenli I. Parepa 
șl Gh. Butnaru, musceleanul M. 
Fulger.

Dintre cele 30 de partide dis
putate miercuri, In două gale, 
cele mai multe aplauze pentru 
boxul lor tehnic le-au primit pe
rechile D. Tudorancea (Unirea 
Focșani) — V. Nuțu (Rapid) și 
M. Turcaș (Metalul Hunedoara) 
— R. Damian (C.S.M. Baia Ma
re), primii obținînd victorii me
ritate la puncte. Azi au loc ,,se
mifinalei eM.
Dumitru DIACONESCU, corcsp.

I
I
I
I 
I
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...Așadar, reprezentativa țării noas
tre a debutat- în 
naiă la 8 iunie . 
partidă cu fotbaliștii din țaira 
nă ‘ ‘ “
rii“ 
mul 
via" 
tori .______ _____ __ _
plaude golul compatriotului lor Si- 
fer, care a deschis scorul în min. 
35. Șase minute mai tîrziu, Ronay, 
cel care peste ani va deveni un re
putat antrenor, egalează, transfor- 
mînd un penalty, ia< Aurel Guga, 
căpitanul echipei, ne va aduce vic
toria prin golul din min. 61. A fost 
prima victorie dintr-un lung șir, pen
tru că meciurile România — Iugosla
via se vor repeta aproape an de 
an, fiind cele mat multe In palma
res ele celor două echipe naționale.

Un an mai tîrziu, adică în 1923, 
la București, tot în cadrul „Cupei 
prieteniei româno-iugoslave" și tot 
sub conducerea arbitrului austriac 
H. Retschury, la șosea, pe „Federa
ție", actualul stadion aJ Tineretului, 
10 000 de suporteri vor asista la pri
mul meci inter-națiuni disputat în 
Capitală. Oaspeții își iau revanșa 
cu același scor cu core pierduseră 
la Belgrad : 2-1. Ronay a marcat
și de data asta, dar Iugoslavii în
scriseseră de două ori, în prima re
priză, prin Vinek. Și meciurile se 
succed an de an în cadru! aceleiași 
competiții a prieteniei 
goslave. Prima ediție a 
putată de-a lungul a 
(1922—1930), a revenit 
România și-a luat însă 
revanșă în 1933, cu prilejul neuita
tei Balcaniade cucerită de reprezen-

• tativa noastră la București, fără a 
primi vreun gol, mareînd, in schimb, 
13 : 7-0 cu Bulgaria, 1-0 cu Grecia 
și 5—0 cu bugoslovia. Atacul nostru, 
o combinată Ripensia — C.A.O., a 
fost Irezistibil și, în min. 13, scorul 
era 3-0 prin golurile reușite de Bin- 
dea, Ciolac și Bodola. Dobay și 
același Bodola au stabilit rezultatul 
final, lată „11 "-Ie învingător : Șepci 
- Vogi, Albu — Moravetț. Cotormani, 
Lakatos — Bindea, N. Covad, Cio
lac, Bodola Dobay. Din formația 
oaspete n-au lipsit cunoscuțH Koko-

arena internațio- 
1922, tocmai într-o 
. . veci-

și prietenă Iugoslavia. „Tricolo- 
și „plavii" s-au aliniat la pri- 
lor meci pe stadionul „lugosla- 
din Belgrad. 5000 de specta- 

aflați în tribune aveau să a-

româno-îu- 
Gupei*  dis- 
nouă ani 
Iugoslaviei, 

o strălucită

CIUC

aiul de timp 
s-au înscris 

ea dintre ele 
5 la capătul 

și cu multe 
parte ne-a 

■priză : echi- 
Ciuc a re- 

țilul bătăios 
j^a secundă, 
u reacționat 
lejer din a- 

ru mai mult

marcate de 
y 3, Costea,

— cite 2, 
io, Peter 2, 
ndor — S.C. 
arbitrat bine 
'U, ajutat la 
C. Sgîncă și

_are loc me- 
-. Miercurea

u CHIOSE

TOPUL „
(Urmare din pag. I)

SPORTUL-
5. Adrian SEMENESCU 4,30
6. Vladimir BODNARCIUC 4,28

diei Comăneci mina pe podiu
mul de la Montreal- Elevii, în
călziți de-a binelea, ne solicită 
o a treia săritură. Dar cum re
gulamentul prevede doar două 
sărituri, promitem să revenim 
la un nou telefon.

★
Concursul fetelor debutează 

timid. O excepție, CAMELIA 
BADEA, molipsitoare prin vo
ioșia ei. Sare, din prima, 3,58 m, 
performanță pe care nu o de
pășește în încercarea următoa
re. MARINA CROITORU corec
tează recordul : 3,65. Seria a 
doua îmbunătățește de aseme
nea performanțele. CATALINA 
MAREȘ stabilește recordul zi
lei, cu 3,91.

...Concursul s-a încheiat- E- 
levii și elevele se reintegrează 
în activitatea clasei, la baschet, 
volei, handbal. Părăsim curtea 
școlii. Dinspre Calea Dorobanți, 
la Televiziune, aruncăm o pri
vire înapoi spre liceul care a 
găzduit repriza de start a „To
pului Sportul". „Cazanul" din 
curtea școlii fierbe în conti
nuare. v

Și acum, să vă prezentăm 
clasamentele :

1. Dan ENDRJIEVSCHI 5,13
2. Adrian GORGANEANU 4,60
3. Mihai IONESCU 4,55
4- Viorel PAUNESCU 4,43

Media : 4,29 m

7. Mircea CLECIU 4,10
8. Eugen CREȚU 3,88
9. Dan FUGACIU 3,82

10. Andrei SIPERCO 3,77

1. Cătălina MAREȘ 3,91
2. Marina CROITORU 3,68
3. Camelia BADEA 3,53
4. Emma ZAICESCU 3,48
5. Cristina VASILIU 3,43
6. Gabriela TUDORIE 3,28
7. Mariana POP 3,22
8. Gabriela DOBRE 3,00
9. Cristina RADU 2,88

10. Silvia FLORESCU 2,81

IMOASE EXCURSII ALE ANULUI 1977 
IE EXCURSII DIN ANUL 1978 I

IN-
TU-

Șl

Media : 3,32 m
Acestea sînt, deci, listele. 

După cum se vede, băieții au 
șapte săritori peste 4 m, cu un 
recordman de 5,18 m. Media, 
4,29 m, ni se pare o interesan
tă cifră de start. Așteptăm ca 
ea să fie doborîtă cit mai cu- 
rînd de zeci și chiar sute de 
clase a IX-a de pe întreg cu
prinsul țării. Privind clasamentul 
fetelor, să ne oprim puțin asupra 
acelui 3,91 al Cătălinei Mareș, ca
re ni se pare la nivelul lui Dan 
Endrjievschi. Așadar, primul 
cuplu al „topului*  : DAN EN
DRJIEVSCHI — CĂTĂLINA 
MAREȘ (5,18+3,91). Să notăm și 
această sumă, în cinstea celui 
mai spectaculos cuplu din is
toria săriturii în lungime (Bob 
Beamon — Viorica Viscopolea- 
nu) (8,904-6,82), care a strălucit 
la Olimpiada din Mexic.

Mihail VESA

P. S. Așteptăm, în continuare, 
scrisorile dv. sau înștiințarea 
telefonică la 11.91.13. Repetăm : 
participă elevii claselor a IX-a 
cu primele 10 performanțe ale 
clasei, obținute în cadrul unui 
singur concurs. Pot participa, 
bineînțeles, doar clase de bă
ieți sau doar clase de fete...

tovicî și Tirnanici. 30 000 de specta
tori afl-ați pe stadionul O.N.E.F. (ac
tualul Republicii) au ovaționat echi
pa României. |n anul următor, „pla
vii" vin la București cu gîndul să-și 
ia revanșa. Dar nu reușesc și, in
tr-un meci condus de nu mai puțin 
cunoscutul John Langenus (Belgia), 
România cîștigă cu 2—1, golurile 
noastre fiind realizate de aripa stin
gă Schwartz — Dobay. Urmează încă 
o ediție a „Cupei prieteniei ro-mâno- 
iugoslave", disputată pe parcursul a 
patru arti, oferită de federația noas
tră. România realizează trei victorii 
(1936, București : 3-2 ; 1939, Bucu
rești : 1-0; 1940, Belgrad: 2—1), față 
de una singură a Iugoslaviei (1937, 
Belgrad : 2—1) și cîștigă trofeul. Vic
toria României la Belgrad avea să 
fie ultima întîl-nire antebelică dintre 
cele două formații, firul fiind rupt 
din cauza războiului, apoi neînnodat 
șase ani mai tîrziu cînd, la Tirana, 
cu prilejul Balcaniadei, pe stadionul 
„Kemal Stofa", România întrece Iu
goslavia cu 2—1, prin golurile reu
șite de Reuter și Fabian II, respec
tiv Simonovski. Echipa României : 
Lăzăroanu — Ritter, Negrescu — Si- 
matoc, Meszaros, Băcuț I — Fabian 
II, Reuter, Spielmann, Petschovschi, 
Toth III. Din formația Iugoslaviei nu 
au lipsit binecunoscuții Sostarici, Ma
to si ci, Zlatko Ceaikovski și Bobek. 
Un an mai tîrziu, la București, pe 
stadionul Giuleștii și pe o ploaie to
rențială, Iugoslavia întrecea Româ
nia cu 3-1 (Bobek — 2, Jezerkici, 
respectiv Farkas), tot în cadrul Cu
pei Balcanice, lată echipa noastră : 
Konradt — C. Marinescu, Farmati — 
Băcuț I, Mari, Ritter — Farkas, Ma
rian, |. Covaci, Stibinger, Reuter. 
Șî urmează meciul încheiat cu cel 
mai _ surprinzător rezultat : victoria
României la Belgrad, în fața unui 
„11" iugoslav din care făceau parte 
jucători de mare valoare internațio
nală. La 22 aprilie 1956, la Belgrad, 
Cacoveanu înscrie în min. 83 șl Ro
mânia învinge cu 1--0. lată cele do
uă formații : ROMANIA : Voinoscu 
(min. 29 Toma) - Zavcda H, Apol- 
zan, Sxoko — Onisie, Bone — Co
co vear.u, Zavoda I, Alexandrescu, N. 
Georgescu, Tătaru I (min. 60 Con
stantin). IUGOSLAVIA : Bear a — Be
lin, Crnkovici — Mitici, Horvath, Bos- 
ko» — Ognjanov (min. 62 Rajkov), 
Milutinovici, Vukas, Bobek (Imin. 30 
Antici). Din cei 13 „tricolori", 11 
erau jucători la C.C.A., ceilalți doi 
fiind de la Dinamo (Szoko) și Rapid 
(N. Georgescu). Cu două decenii în 
urmă, la sfîrșitul unui septembrie 
călduros, cele două reprezentative 
termină la egalitate (1—1) pe sta
dionul „23 August" Intr-un meci din 
cadrul preliminariilor C.M. din Sue
dia (1958). Trei săptămîni mal tîrziu, 
la Belgrad, Iugoslavia cîștigă cu 
2-0 și va fi prezentă la Stockholm. 
Avea să fie ultima victorie a „pla- 
vilor" asupra reprezentativei Româ
niei. în cele șapte meciuri care ad 
urmat. România cîștigă de cinci ori 
(de trei ori în competiția olimpică), 
cele mai frumoase fiind victoriile de 
la Novi Sad (1-0 Ia 21 aprilie 1971, 
în meci omical) și mal ales cea de
la 8 mai anul acesta, de la Za
greb, cînd reprezentativa tricoloră 
învinge cu 2-0 (șl fiindcă a venit 
vorba de Zagreb, să arătăm că cele 
trei partide susținute acolo de-a 
lungul anilor de cele două reprezen
tative au revenit României : 3—2 în
1926, 4-2 în 1931 și 2-0 m 1977 I).
Singurele meciuri egale din această 
ultimă perioadă, cele de la Belgrad 
(1—1 în 1969) și București (0-0 în 
1970).

Nu putem încheia această retros
pectivă fără a aminti din nou for
mația pregătită de Ștefan Covaci și 
Constantin Cernăianu care a învins 
anul acesta, la Zagreb, prin goluri
le însorise de Dudu Georgescu și 
lordânescu ; Cristian — Cheran, Sa- 
meș, Sătmăreanu |l, Vigu — Romilă 
II, Boloni, lordânescu — Crișan (min. 
81 Bălăci), Dudu Georgescu, C. 
Zamfir.

Un succes Ia fel de frumos îl do
rim tricolorilor și duminică I

Mircea TUDORAN

PROGRAMUL PARTIDELOR DE DI
VIZIA B CARE SE VOR DISPUTA 
DUMINICA IN CAPITALA. Etapa a 
Xll-a a diviziei secunde programea
ză duminică 13 noiembrie în Bucu
rești următoarele partide : Progresul 
— Chimia Tr. Măgurele (teren Pro- 
?resul) și Metalul — Metalul Plopenl 
teren Metalul). Ambele jocuri vor 

începe la ora 11.

OȚELUL BIHOR - F.C. BIHOR 0-4 
(0-2). Au marcat : Florescu, Lupău, 
Pașca și V. Stoica. (M. DOMIȚIAN- 
coresp.).

Sinteți invitații 
TREPR1NDERII DE
RISM, HOTELURI 
RESTAURANTE BUCU
REȘTI LA PETRECEREA 

REVELIONULUI '78 
Pentru dv. au fost pregătite 

43 programe

ATRACTIVE 
INSTRUCTIVE 
DE NEUITAT

LOTO-PRONOSPORT ÎNTORMEUA

L din Bd. 1848 
ii nr. 4 ți 68,

LA MULTI ANI I

nr. 4, Bd. N. Bălcescu i
Cal. Griviței nr. 140 1

(929)

nr.
vă

Concursul Pronosport 
din 13 noiembrie 1977, al 
cărui cap de afiș este în- 
tîlnirea retur dintre Româ
nia și Iugoslavia pentru 
preliminariile Campionatu
lui Mondial de fotbal, mai 
conține meciuri atractive 
atît din campionatul divi
ziei noastre secunde cît și 
din campionatul italian de 
fotbal. Vă prezentăm pro
gramul acestui concurs șl 
pronosticul lui VIOREL 
MATEIANU — antrenorul 
echipei F. C. Baia Mare.C.

CARE TREBUIE FOLOSITA!
acă jocul foarte dur — de intimidare — cu care au 
abordat fotbaliștii spanioli meciul de la 26 octombrie, 
de la Madrid, ne-a făcut o impresie proastă și ne-a 
lăsat o amintire evident neplăcută, a existat totuși

ceva FOARTE IMPORTANT demn de apreciere in evoluția 
adversarilor noștri de atunci. Acel ceva s-a numit RĂBDA
REA echipei spaniole. RĂBDAREA DE A CONSTRUI JOCUL 
fază după fază, de zeci de ori, din primul minut pînă în 
minutul 75, cind s-a inscris primul gol. La 0—0 in min. 45, 
la sfîrșitul primei reprize, ca ți la 0—0 in min. 74, echipa 
Spaniei era virtual eliminată din cursa pentru calificarea in 
turneul final al C.M. din Argentina. Și totuși, după o primă 
repriză infructuoasă, ca și cu numai un sfert de oră înainte 
de sfîrșitul partidei, jucătorii spanioli CONSTRUIAU mereu, 
construiau fără panică, perseverenfi, disciplinați (in raport 
cu tactica lor de joc), sobri, cu aceeași convingere de la 
începutul partidei, construiau a 101-a, a 102-a, a 103-a fază 
de atac...

Dovadă că echipa spaniolă învățase bine una din lecțiile 
importante ale evoluției pe teren propriu. Să ai răbdare să 
construiești și să-ți faci jocul cu aceeași aplicație și cu 
aceeași forță, în pofida scurgerii timpului, chiar dacă nu ai 
marcat vreun gol.

Nu intimplător ne-am oprit la acest aspect care poate 
apărea ți in meciul de duminică, de pe stadionul Steaua, cu 
echipa Iugoslaviei. Sigur că toți jucătorii și toți iubitorii 
fotbalului românesc ar vrea ca formația noastră să înscrie 
iute ți să inscrie cît mai multe goluri incă din prima repri
ză. Ba sînt cite unii șugubeți care anticipează că „în prima 
repriză le marcăm 3—4 goluri, iar în cea de a doua cumpă
răm biletele pentru Buenos Aires...“ Mai presus insă de 
glume și de optimismul foarte roz al unora, trebuie să stea 
judecata temeinică, realistă, a perspectivelor meciului. Ar fi 
îmbucurător șă înscriem cit mai repede și cit mai multe 
goluri încă din repriza întii, dar dacă nu se va întîmpla așa 
jucătorii noștri trebuie să-și facă răbdători în continuare 
jocul așa cum este el pregătit de Ștefan Covaci, iar specta
torii trebuie să dovedească înțelegere și să-și susțină echipa 
cu aceeași răbdare, cu aceeași energie.

Să nu uităm că in numai 5 minute poți uneori marca 3 
goluri ! După cum neatenția, pripeala, „criza morală" pot 
compromite in cîteva clipe munca dintr-un meci întreg

Frebuie foarte bine gindit — din minutul 1 pînă in mi
nutul 90 — acest meci România—Iugoslavia de duminică.

Marius POPESCU
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„credem în forța de joc COLECTIVĂ
(Urmare din pag. 1)

tivei, care n-a pierdut de foar
te multi ani pe teren propriu.”

CATALIN giukcaneanu 
(medic, București) : „Credem în 
forța de joc colectivă a tinerei 
noastre naționale care are avan
tajul de a juca acasă. Noi, cei din 
tribună, vom încuraja naționala 
cu toată convingerea pentru ob
ținerea unei victorii la două 
goluri diferență, ca la Zagreb. 
Meciul este foarte dificil, dar 
cu cît o izbîndă e dobîndită 
mai greu, cu atît e mai fru
moasă !“

ANTONIU BIRO (secretar al 
C.J.E.F.S. Satu Mare) : „Din 
nordul țării, un buchet de în
curajări fierbinți pentru trico
lori ! Sînt sigur ci fiecare com
ponent al echipei care va intra 
în teren va fi convins de res
ponsabilitatea acestei întîlniri. 
Calmul, luciditatea și tenacita
tea băieților noștri vor duce, 
sper, la acea victorie atît de 
dorită de iubitorii fotbalului din 
întreaga țară.»

NICOLAE COSTEA (tehnici
an Ia I.I.E.P. Cimpulung Muscel). 
„Am fost la București cînd echi
pa națională s-a calificat pentru 
Guadalajara. Sper ca acum, după 
opt ani, iubitorii fotbalului din 
România să cunoască bucurii a- 
semănătoare. Pentru aceasta este 
necesar ca spectatorii să încu
rajeze neîntrerupt echipa noas
tră, să-i dovedească sincer că 
cred în ea, iar jucătorii să lupte 
fără menajamente pentru a ne 
oferi în vara viitoare un fru
mos program T.V. nocturn !”

RADU NEGRESCU (student, 
anul II, Facultatea de metalur
gie a Institutului Politehnic) : 
„Ce putem, discuta săptămîna

aceasta, la facultate, în pauzele 
seminariilor și cursurilor, decit 
despre meciul de duminică ? Și 
dacă părerile noastre, de „selec
ționeri amatori", diferă în pri
vința formulelor de echipă pe 
care le alcătuim, ele concordă 
perfect atunci cînd vine vorba 
de rezultatul partidei. Cu toții 
știm că tricolorii sînt neînvinși 
de 10 ani pe propriul teren, cu 
toții credem și de data aceasta 
într-o victorie asigurătoare în 
privința calificării. Să vă mai 
spunem că atît eu cît și colegii 
mej de grupă vom fi prezenți 
la stadion cu mult timp înain
tea primului fluier de arbitru ?“

DRAGOȘ NICOLESCU (eco
nomist — T.A.P.L. București) : 
„Voi fj duminică în tribunele 
stadionului Steaua. Va fi un 
meci pentru victorie, aspru, di
namic, de mare angajament, 
nici una dintre echipe neavind 
ce face cu un „egal”. Pe fon
dul unuj relativ echilibru valo
ric, atuul nostru cu care va tre
bui să ne impunem se numește 
terenul propriu. Valorificarea 
lui trece, ca să spun așa, și 
prin piepturile noastre, ale 
spectatorilor, unde bate o ini
mă fierbinte și de unde trebuie 
să izbucnească neîntrerupt, 90 
de minute, „HAI ROMÂNIA 1“

ȘTEFAN ZECIU, (izolator — 
I.C.R.A.L. Vitan) ; „Meciul nu 
va fi ușor, iar victoria pe care 
o așteptăm poate veni în oricare 
din minutele jocului. Dacă ea 
va întîrzia, va trebui să dăm 
dovadă de calm și răbdare. Dar 
să nu pretindem acest lucru nu
mai jucătorilor în teren. _Va 
trebui ca aceste calități să le 
dovedească și tribuna, factor 
activ, duminică, pentru desti
nul acestui meci hotărîtor".

ȘTIRI... ȘTIRI...
F.C. BRĂILA - POLITEHNICA IAȘI

2—1 (1-0). Un meci frumos, în coire 
echipa antrenată de R. Cosmoc o 
învins prin golurile marcate de Tra
ian (min. 5) și Vlad (min. 75), pen
tru ieșeni înscriind Florean (min. 80). 
(Tr. ENACHE-coresp.).

F.C.M. GIURGIU - ELECTRONICA 
BUCUREȘTI 2-0 (1-0). Au înscris :
Ciocan (min. 7) și Spoiala (min. 82). 
(Tr. BARBÂLATĂ-coresp.).

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 4 ---------------------- ------ -----------
ria 1 : 
turism 
te 25% 
6,00 a
27.25 a
25.25 a 
118,00 2
228.25 i
1.436.25 a 100
GOltIA 1 : L-------- -----

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1 jucat 100% a re
venit participantei Anica Varii c 
din București.

★ X
_ _ la sala Clubului Finanțe Bănci din

str. Doamnei nr. 2 la ora 17,15. Rezultatele vor fi transmise la televiziune 
și la radio în cursul serii./,

I. România (A) —
II. Nitramonia Fag.

III. Pand. Tg. Jiu —
IV. Dinamo Slatina
V. Met. Buc.

VI. Aurul Brad 
VII. 

VIII.
IX.
X.

XI. 
XII. 

XTTT.

Met.
.»U“

F.C. Baia Mare — 
Avelino — Como 
Bari — Varese
Catanzaro — Cagliari 
Modena — Cesena 
Palermo — Taranto 
Sampdoria — Lecce

★
Tragerea Loto de astăzi va

Iugoslavia (A) 1
— F.C.M. Gl. l.X 
Chim. Rm. V. 1,X,2
— Rapid 1,X

Plopenl 1,X 
Clujr-Napoca 1

Călan 1
1

1,X,2
1

1,X 
1 
1

■Ar
i avea loc

Vict.

NOIEMBRIE 1977.
1 variantă 100% 
„Dacia 1300“ 
a 17.500 lei ; 
12.166

2.679
2 891
619

i 320

Catego-
- in — a-uto- 

‘ și 3 varian- 
; Categoria ‘
Categoria 
Categoria
Categoria 
Categoria

Categoria

i 2:
3 :
4 :
5 :
6 :

X :

lei ; 
lei 

lei ; 
lei ;
lei ;

lei. REPORT CATE- 
404.552 lei.

F.C. CHIMIA RM. VILCEA - F.C. 
ARGEȘ 3-2 (2-1). |n jur de 4.000
de spectatori cu1 urmărit acest ami
cal, în care gazdele au cîștigat p-rin 
golurile marcate de C. Nicolae (2) 
și Coca. Pentru pîteșteni au înscris 
Dobrl-n și Toma II. (P. GIORNOIU- 
coresp.).

CLASAMENTUL DIVIZIEI
NAȚIONALE DE JUNIORI
Iată cum se prezintă clasament 

tul Diviziei naționale de juniori 
după disputarea etapei a xi-ax

1. S.C. BACAU 11 9 0 2 34-13 ÎS
2. F.C. C-ța 11 7 1 3 22-10 M
3. Steaua 11 6 2 3 17-10 14
4. F.C. Argeș 11 5 3 3 18-11 13
5. „Poli“ Tim. 11 5 3 3 11- 9 13
6. A.S.A. 11 5 3 3 12-11 13
7. Univ. Cv. 11 4 4 3 17-10 12
8. Corvinul 11 4 4 3 30-18 12
9. Petrolul 11 2 8 1 10- 8 12

10. F.C.M. R-ța 11 4 4 3 12-10 12
-12. Dinamo 11 4 2 5 14-19 10

Olimpia 11 4 2 5 14-19 10
13. U.T.A. 11 4 1 6 14-15 9
14. Polit. iași U 3 3 5 13-15 9
15. F.C. Bihor 11 3 2 6 10-14 8
16. Sportul st. 11 4 0 7 8-15 8
17. Jiul 11 2 2 7 5-18 6
18. C.S. Tîrg. 11 1 2 8 9-32 4
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România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In continuare au luat cu- 
vîntul : Sabin Faur, director ge
neral al Centralei industriale si
derurgice Hunedoara, Ion Iri- 
mie, șef de brigadă la între
prinderea minieră Hunedoara, 
Constantin Diaconescu, maistru 
constructor la întreprinderea de 
construcții siderurgice, erou al 
muncii socialiste. Ana Ilea, 
muncitoare Ia Fabrica de încăl
țăminte Hunedoara și Ștefan 
Tripșa, maistru otelar la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
erou al muncii socialiste.

A luat oooi cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Cuvin- 
tarea secretarului general al 
partidului a fost subliniata cu 
îndelungi aplauze de partici
pant la adunare.

Adunarea ia sfirșit în aceeași 
atmosferă entuziastă. Miile de 
participant aplaudă și ovațio
nează pentru partid și secreta
rul său general, își manifestă 
satisfacția pentru reîntîlnirea cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ho- 
tărirea fermă de a îndeplini 
cu abnegație programul partidu
lui de dezvoltare multilaterală 
a patriei noastre socialiste. Se 
scandează minute în șir 
„Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu- 
Românîa”. Din miile de piepturi 
răsună cald, înălțător acordu
rile cunoscutului cîntec „Parti- 
dul-Ceaușescu-România“, nume

Atletismul mondial, la un an după Montreal (4)

UNDE DISPAR CAMPIOANELE OLIMPICE?
• Inconsecvența Helenei Fibingerova • Argentina Menis râmine 

un nume printre aruncătoarele de disc ® Udo Bayer fără rival
Dintre probele feminine de arun

cări, sulița a cunoscut cele mai in
teresante evenimente. După ce The
resa Sanderson s-a anunțat - cu un 
surprinzător 67,20 m și o victorie o- 
supra aproape invincibilei Ruth Fuchs 
— drept marea revelație a probei, 
campioana olimpică a cîștigat la 
Helsinki și la Dusseldorf (Cupa Eu
ropei și Cupa Mondială), dînd im
presia câ a rămas, totuși, stăpînă 
pe situație. La cîteva zile insa după 
Cupa Mondială, unde nu aruncase 
nici 60 m, americana Kathy Schmidt 
reușește un neașteptat record mon
dial : 69,32 m. Desigur, Schmidt nu 
este o necunoscută — medalie de 
bronz la ultimele două ediții ale 
J.O, — dar ea avusese un sezon 
modest, incomparabil, ca prestații, 
cu ultimii 3—4 ani. lată, așadar, că 
sulița râmine cea mai imprevizibilă 
probă a atletismului. Să mai notăm 
ascensiunea Evei Zorgo în „clubul" 
aruncătoarelor de 60 m.

Și la greutate s-au doborît re
cordurile, atît în aer liber (22,32 m) 
cît și în sală (22,50 m). Autoarea 
este aceeași : Helena Fibingerova, 
singura care a depășit pînă acum 
22 de metri, distanțată la mai mult 
de jumătate de metru de celelalte 
vedete ale probei. Din păcate, ea 
nu confirmă aceste cifre în concursu
rile mori, unde aruncă cu un me
tru sau chiar cu doi — mai puțin 
și pierde adesea la îlona Slupianek. 
Spectaculoasă ascensiune a poliva
lentei Eva Wilms - pentru o vreme 
recordmană mondială la pentatlon I 
Să mal notăm retragerea campioa
nei olimpice Ivanka Hristova și de
clinul Mariannei Adam (sub 21 de 
metri).

La disc. Sabine Engel deschide 
lista, dar Faina Veleva ni se pare, 
în continuare — prin constanță m 
rezultate înalte și prin victorii în

‘^\\\\\\\\\\\^^^^^

s) Fibingerova (Cehoslovacia), 21,79GREUTATE : 22,32 (22,50 _____„_____  _______________
Slupianek (R.D.G.). 21,43 Wilms (R.F.G.), 21,29 Droese (R.D.G.), 
21,26 Kracevskaia (U.R.S.S.).

DISC : 68,92 Engel (R.D.G.), 68,80 Veleva (U.R.S.S.), 66,58 Ver
gova (Bulgaria), 66,02 Menis (România), 65,46 Gorbaceva 
(U R S 8 )

SULIȚA : G!>,32 Schmidt (S.U.A.), 68,92 Fuchs (R.D.G.), 67,20 
Sanderson (M. Britanie), 62,80 Beker (R.F.G.), 62,14 Babici
(U.R.S.S.).

★
GREUTATE : 21,74 Bayer (R.D.G.). 21,50 (s) Albritton (S.U.A.), 

21,30 Capes (M. Britanie), 21,22 Stahlberg (Finlanda). 21,09 Hal
dorsson (Islanda).

DISC : 69,20 Wilkins (S.U.A.), 68,26 Schmidt (R.D.G.), 68,03
Neu (R.F.G.), 67,98 Powell (S.U.A.), 67,90 Stadel (S.U.A).

CIOCAN : 77,60 Riehm (R.F.G.), 76,52 Dmitrienko (U.R.S.S.), 
76,50 Zaiciuk (U.R.S.S.), 76,44 Sachse (R.D.G.). 76,38 Steuk
(R.D.G.).

SULIȚA ; 94,10 Nemeth (Ungaria), 90,40 Paragi (Ungaria), 89,48 
Siitonen (Finlanda), 89,42 Aho (Finlanda). 89,30 Hovinen (Fin
landa).

HUNEDOARA
ce se alătură într-o firească 
îngemănare, de care sînt legate 
cele mai scumpe năzuințe de 
azi și de mîine ale întregii 
noastre națiuni socialiste.

In aplauzele miilor de hu- 
nedoreni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu părăsește hala lami
norului, îndreptîndu-se spre ga
ra municipiului.

Coloana oficială de mașini 
străbate apoi străzile Hunedoa
rei, transformate de miile de 
locuitori în adevărate culoare vii. 
Se ovaționează pentru partid și 
secretarul său general, se 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul”.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu răs
pund cu căldură și prietenie a- 
cestor manifestări ale mulțimii.

In piața gării municipiului, 
dind expresie satisfacției de a-1 
fi avut ca oaspete drag pe se
cretarul general al partidului, 
sute de tineri în costume pito
rești se prind in hore, întreaga 
atmosferă dcgajînd un optimism 
viguros, bucuria unor clipe ce 
vor dăinui multă vreme în me
moria hunedorenilor. Este o i- 
magine-simbol a încrederii ne
țărmurite a întregului nostru 
popor în partid, în politica sa 
înțeleaptă ce deschide perspec
tive luminoase patriei noastre 
dragi pe drumul socialismului și 
comunismului.

Trenul prezidențial se pune 
în mișcare și mult timp după 
aceea se aud uralele și ovațiile 
hunedorenilor-

întâlnirile directe — cea mai valo
roasă aruncătoare. Argentina Menis 
râmine printre marile vedete ale 
probei, ca și Vergova, care s-a dis
tins doar în două concursuri (e 
drept, cîști gate, și cu rezultate bu
ne) : Universiada și Balcaniada. Sur
prinzător de „discretă" s-a dovedit 
campioana olimpică de la Montreal, 
Evelyn JahL Și ea, probabil, ca și 
alți învingători la J.O. vor fi însă 
la fel de tari ca în 1976 ki ora 
campionatelor continentul ui de la 
Praga, în 1978...

Udo Bayer este marea excepție a 
unei probe — aruncarea greutății — 
„staționară" la nivelul rezultatelor. 
Bayer a cîștigat toate concursurile, 
mari sau mici din 1977, obținînd al 
doilea rezultat european din istoria 
probei, și a lăsat impresia că poate 
arunca curînd peste 22 de metri. 
Fostul recordman mondial Terry Al
britton a reușit în sală 21,50 m, apoi 
„s-a stins". Capes și-a oprit progre
sul. Două prezențe inedite în grupui 
aruncătorilor de peste 21 m : islan- 
dezul Harald Haldorsson, campion 
european indoor, și Mac Wilkins, re
cordmanul lumii la aruncarea dis
cului.

Proba favorită a lui Wilkins — 
unde americanul este lider al doi
lea an consecutiv — a fost destul 
de liniștită, caracteristică generală 
tuturor aruncărilor masculine. Un sin
gur adversar pe măsură — Wolfgang 
Schmidt (R.D.G.), întrecut, totuși, 
surprinzător de finlandezul Toukko 
Ia finala „Cupei Europei". Valoarea 
reală a lui Neu este departe de 
cei 68,08 m cu care este creditat ; 
norvegianul Hjeltnes a fost suspen
dat pentru dopaj de federația sa ; 
Danek nu mai apare printre primii
10...  Un amănunt interesant : Al.

Aii, la urașor, $1 duminica, la Ploiești

ROMÂNIA-R.F. GERMANIA, LA HANDBAL FEMININ
Continuîndu-și pregătirile pen

tru campionatul mondial, re
prezentativa feminină de hand
bal a României va susține astăzi 
șl duminică două intilniri ami
cale cu selecționata R.F. Ger
mania. Meciurile sînt deopotri
vă de utile pentru ambele for
mații, deoarece atît România 
cît și R.F. Germania participă 
la C.M. Echipa oaspe face parte 
din grupa A (împreună cu Nor
vegia, Spania și Olanda), iar 
cea a tării noastre din grupa 
C (în care mai concurează El
veția și Suedia). Ele nu se vor 
putea întîlni în grupele semi
finale, ci eventual numai în 
finală, așa îneît grija de a nu-și

COMPETIȚIILE EUROPENE DE POLO 
SUB SEMNUL MARILOR SURPRIZE
36 de echipe din 20 de țări 

s-au prezentat în această toam
nă la startul C.C.E. și al Cupei 
cupelor la polo într-o ediție 
care a debutat sub semnul unor 
surprize de mari proporții. La 
această oră, după desfășurarea 
grupelor preliminare, se cunosc 
cele 16 echipe care vor continua 
cursa pentru obținerea trofeelor 
puse in joc. Printre acestea se 
află și două formații foarte 
puțin cunoscute. S.C. Horgen, 
campioana Elveției, și Istanbul 
Yuzme, cîștigătoarea Cupei 
Turciei ! Poloiștii elvețieni s-au 
clasat pe locul secund în grupa 
de la Alfen (Olanda), după AZC 
Alfen, dar înaintea campioane
lor Belgiei, Austriei și Turciei, 
iar sportivii turci au ocupat lo
cul 2 în grupa de la Budapesta, 
după Ferencvăros, dar înaintea 
cîștigătoarelor cupelor din Bel
gia și Danemarca.

Oerter (41 de ani) a cîștigat cam
pionatul mondial al veteranilor, a 
aruncat 62,20 m și a anunțat că 
începe pregătirea pentru J.O. din
1980...

O altă sancțiune — un an suspen
date - pentru doping s-a înregistrat 
la aruncarea ciocanului. Vinovatul 
este Walter Schmidt, recordmanul 
mondial. Proba s-a liniștit, parcă, 
după două sezoane furtunoase ; 
Riehm râmine valoarea cea mai si
gură ; sportivii sovietici domină pro
ba în ansamblu (7 atleți printre pri
mii 10, lista fiind încheiată de... 
Iun Sedîh, campionul olimpic I).

Miklos Nemeth a dovedit că nu a 
„uzurpat" titlul olimpic, arvncînd din 
nou peste 94 de metri. El ’ a pierdut, 
e drept, cîteva concursuri, dqr a 
concurat foarte mult, mai ales în 
Finlanda, unde nici nu e greu să 
găsești sulițași valoroși (Siitonen, 
Aho șl Hovinen au aruncat peste 
89 m). Totuși, singurul care a mai 
reușit peste 90 m a fost compatrio
tul lui Nemeth, Paragi (90,40).

Vladimir MORARU 

TELEX*TELEX

ATLETISM • Cursa de marș de la 
Roma a revenit italianului Domenico 
Carpentieri, cronometrat pe 20 km 
în 1 h 31 :43,0 • Campionatul de 
maraton al Americii de Sud, desfă
șurat la Montevideo, a fost cîștigat 
de columbianul Hector Rodriguez, cu 
2 h 19:56,0.

CICLISM • Sezonul de ciclocros 
s-a deschis în Belgia prin concursul 
de la Laare, în care victoria a re- 
vehit campionului mondial de ama
tori Robert Vermiere (Belgia).

HANDBAL • Turneul feminin de
la Budapesta a fost cîștigat de for
mația locală Ferencvăros, care în 
meciul decisiv a întrecut cu 16-15 
(9—9) echipa sovietică Zaporojeț.

HOCHEI • Selecționatele A și B 
ale Iugoslaviei au susținut un meci 
de antrenament în sala ,,Tivoli" din 
Liubliana, Partida s-a încheiat cu 
scorul de 4-2 (2-0, 2-1, 0-1) în fa
voarea primei reprezentative. • La 
Berlin, în meci revanșă : R.D. Ger
mană - Polonia 1—1 (0—0, 1—0, 0-1).

TENIS ® In turul II al turneului 
de la Stockholm : Fibak — Eriksson

Turneul de șah da la Niș a continuat cu runda a 8-a, în care 
Victor Ciocâltea l-a învins pe iugoslavul Pavlovici. Ornstein a cîștigat 
la Maksimovici, iar partidele Djukici — Ghel'ler, Mednis — Mici și 
Kniezevici — Sahovici s-au încheiat remiză. Celelalte partide s-au 
întrerupt. In clasament conduce Sahovici cu 5 p (1), urmat de Orn
stein și Kniezevici — cîte 4 p (1), Victor Ciocâltea — p.

dezvălui una alteia toate posi
bilitățile este aproape exclusă. 
Există chiar premisa ca ambele 
formații să-și verifice întregul 
potențial de luptă pentru a con
tribui la ridicarea formei lor 
sportive, obiectivul principal 
fiind, la fel de important pen
tru amindouă, clasarea în pri
mele 5 locuri și, deci, califi
carea în grupa valorică A.

Meciul de astăzi se dispută 
in Sala sporturilor din Brașov 
și începe la ora 18. El va fi 
arbitrat de cuplul danez Svens
son — Christensen. Partida re
vanșă va fi găzduită — dumi
nică, tot începînd de la ora 18 
— de Sala sporturilor din Plo
iești.

Neașteptată pentru specialiști 
este și eliminarea deținătoarei 
Cupei Uniunii Sovietice, Dina
mo Kiev, în grupa din Berlinul 
occidental, turneu in cadrul că
ruia a arbitrat și românul Radu 
Timoc. Poloiștii sovietici s-au 
clasat abia pe locul 3, In urma 
unor echipe mai puțin cunoscu
te : Spandau 04 și Primorak 
Kotor. Surprinzătoare poate fi 
considerată și ieșirea din com
petiții a ambelor formații spa
niole. Deși a evoluat la Barce
lona. campioana iberică Mont- 
juich s-a clasat a treia, după 
Vasas Budapesta și Partizan 
Belgrad, iar N. C. Barcelona, 
cîștigătoarea Cupei Spaniei în 
acest an, a avut aceeași soartă, 
la Sofia, fiind devansată de 
Akademik și Pro Recco. în 
schimb, ambele reprezentante 
ale Greciei continuă cursa. Iată, 
dealtfel, componența grupelor 
semifinale în ambele compe
tiții :

CUPA CUPELOR (11—13 no
iembrie). La Kotor (Iugoslavia): 
Den Robben (Olanda), Primo
rak Kotor, Ferencvăros Buda
pesta, Akademik Sofia ; în Ber
linul occidental : Spandau 04, 
Istanbul Yuzme, Olimpiakos Pi
reu, Pro Recea,

C.C.E. (18—20 noiembrie). La 
Belgrad : Partizan, S.C. Horgen 
(Elveția), S.C. WQrzburg (R.F.G.), 
Ethnikos Pireu ; la Syracusa : 
Canottieri Napoli, Vasas Buda
pesta, VMF Moscova, AZC Al
fen (Olanda).

La actuala ediție echipele 
românești nu au participat

în turneul de la Bogota

TIRIAC ÎNVINGE PE FILLOL !
BOGOTA, 10 (Agerpres). — 

în prima zi a turneului inter
național de tenis de la Bogota, 
contînd pentru Marele Premiu 
F.LL.Tm Ion Tiriac l-a învins 
cu 6—4, 3—6, 7—6 pe cunoscu
tul jucător chilian Jaime Fillol. 
Principalul favorit al turneului, 
Guillermo Vilas, l-a întrecut cu

6-2, 6-1 ; Okker — A. Amritraj 6—2, 
6-1 ; Gottfried — Norberg 6-2, 6-4; 
Ramirez — Pa sa re I! 4—6, 7—5, 6-3 ; 
Solomon — James 6—2, 6—4 ; Smith
- Martin 6-3, 6-4 ; Taylor — Cox
6—4» 6-4. • Turneul de la Hong
Kong : Tom Gulii kson — O ra-ntes 7—6, 
6-1 ; Dibley — Pohmann 6-2, 6-0; 
Delaney — Whitiinger 3—6, 6—3, 6—2; 
Rosewad — Zednik 3—6,* * 6-3, 6-0 ; 
Stockton — Hrebec 6—2, 6—4 ; Cahill
- Crealy 6-4, 1-6, 6-4.

TIR • Cu prilejul Jocurilor Pana
mericane de tir, la Ciudad de Me
xico, echipa S.U.A. a stabilit un nou 
record mondial în proba de talere 
aruncate din turn (skeet), cu per
formanța de 586 p.

VOLEI • La Fukuoka, în compe
tiția feminină pentru „Cu-pa Mon
dială" : grupa A : Japonia — S.U.A. 
3-0 (15-2, 15-5, 15-13) ; R.P. Chi
neză — Ungaria 3-0 (15—10, 15—5,
15—6) ; grupa B : Cuba — U.R.S.S. 
3-0 (15-6, 15-5, 15-9) ; Coreea de 
Sud - Peru 3-2 (15-11, 15-4, 10-15, 
10-15, 15-11).

Din țările socialiste

SPORT IN VALEA 
TRANDAFIRILOR
— Itinerar Dulgar —
De la Gabrovo urcăm ser

pentine abrupte spre crestele 
munților străjuiți de impunăto
rul obelisc ridicat în memoria 
legendarului erou de la 1877, 
generalul Stoletovo, pentru a 
coborî apoi spre Valea Tran
dafirilor, la Kazanlîk. Kazan- 
lîkul, orașul de lingă Șipka, loc 
de rezonanță istorică, este și 
unul dintre cele mai cunoscute 
centre sportive ale țării veci
ne și prietene. Marea atracție 
a iubitorilor de mișcare, de 
sport, a tineretului din Kazan
lîk este, fără îndoială, aero
clubul „Jeliu Manolov”.

Străbatem o alee străjuită 
de două rînduri de plopi, În
soțiți de un grup de copii gu
reși. „Aici zboară parașutiștii”, 
am înțeles de la micii noștri 
ghizi. Cîmp de zbor, hangar, 
rînduri de avioane, zgomot de 
motoare : binecunoscuta atmos
feră aviatică. „Aeroclubul nos
tru, care poartă numele pilo
tului erou Manolov, asasinat de 
fasciști — ne spune comandan
tul Tanas Nikolov Simionov — 
este centrul național de para
șutism. Activează aici numeroși 
campioni balcanici, ca Eugenia 
Gavrilova, Obretinov, Kirov și 
alții. Dar nu-i vorba numai de 
parașutiști. Baza noastră spor
tivă găzduiește numeroase în
treceri locale, regionale și chiar 
republicane de handbal, volei, 
baschet, iar în cele două pis
cine din care una cu apă ter
mală, înot”. Vizităm frumoasa 
clădire a aeroclubului, umbrită 
de castani și mesteceni, baza 
sportivă mărginită de nelipsi
tele rînduri de trandafiri mul
ticolori. Terenurile sînt bitiuni- 
nizate și marcate cu grijă. Ală
turi este amplasată o plasă 
elastică pentru exerciții acro
batice, mare atracție pentru iu
bitorii gimnasticii. De o mare 
afluență de public se bucură 
cele două piscine, in jurul că
rora sînt amplasate, de aseme
nea, terenuri și aparatură pen
tru sport în anul care a trecut 
a fost construit în aeroclub un 
hangar modern. „Multe din a- 
ceste amenajări — ne spunea 
comandantul Simionov — au 
fost realizate prin munca ti
neretului sportiv”. în holul ae
roclubului am zăbovit în fața 
unei expoziții ilustrînd bogata 
activitate sportivă a tineretului 
din Kazanlîk.

Viorel TONCEANU

6—4, 6—2 pe Ricardo Cano, iar 
Patrick Proisy a dispus cu 6—3, 
6—7. 6—3 de Jairo Velasco. Alte 
rezultate înregistrate ,în turneul 
din capitala Columbiei : Bena
videz — Restrepo 6—4, 6—3 ;
Gildemeister — Munoz 6—3,
6— 3 ; Deblicker — Andrew 6—0,
7— 5 ; Fishback — Montanto 6—3, 
3—6, 6—0 ; McNamee — Bunis 
6—0, 6—7, 6—1.

PREGĂTIRILE 
FOTBALIȘTILOR 

IUGOSLAVI
BELGRAD, 10 (Agerpres).' 

Continuîndu-și pregătirile în ve
derea meciului pe care-1 va 
disputa duminică la București 
cu echipa României, în cadrul 
preliminariilor C.M., selecționa
ta de fotbal a Iugoslaviei a sus
ținut un joc de verificare în 
orașul Zemun în compania for
mației locale Galenika. Selec- 
ționabilii au cîștigat cu 2—1 
(1—1), prin golurile înscrise de 
Zungul (min. 25) și Filipovici 
(min. 87). Reprezentativa Iugo
slaviei a aliniat următoarea for
mație : Borota (Katalinici) — 
Jelikici, Boljak, Stojkovici (Raj- 
covici), Hatunici (Bogdan). Mu- 
jinici (Tukrov), Zavișici, Trifu- 
novici, Sușici, Nikolici (Zajeț), 
Zungul (Filipovici).

★
La Debrecen, în meci amical : 

Ungaria (B) — Cehoslovacia (B) 
2—1 (1—0). Partida a fost con
dusă de arbitrul român Mihai 
Moraru.


