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IN FOTBAL ESTE NECESARA 
0 SCHIMBARE RADICALĂ

DE CLIMAT ȘI ATITUDINE!
Se impun măsuri urgente care să elimine 
mediocritatea și să genereze o atmosferă 

de pregătire, concepție, disciplină, 
moralitate și eficiență favorabilă obținerii
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— Tovarășe Marin Mi
litam. orașul dumnea
voastră, Bușteni, a de
venit, mai ales în ulti
ma vreme, un important 
centra sportiv al Văii 
Prahovei. Aid au loc 
competiții interne și in
ternaționale. mai ales de 
schi, 
tele 
zare 
ele. 
fost _ 
5-lea seminar internațio
nal al Salvamontului. 
Dumneavoastră, primarul 
Buștenilor de 9 ani, 
acum candidat pentru a- 
legerile de la 20 noiem
brie, sînteți un om apro
piat mișcării sportive a 
orașului.

— Să precizez, la în
ceput, un amănunt esen
țial pentru viața spor
tivă a localității : chiar 
în această perioadă se 
efectuează probele teh
nologice la telecabina 
care va uni Buștenii cu 
cabana Babele, prin va
lea Jepilor. Va fi cea 
mai spectaculoasă urcare 
spre platoul Bucegilor, 
ultima din cele 
in munți care 
Bușteni- Vreau 
că localitatea 
va deveni o 
„placă turnantă’ 
mulul pentru cei .40 000

Radu TIMOFTE

Ați fost prețedin- 
comisiei de 
a multora 
Anul acesta, 
găzduit cel

organi
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în vederea meciului

Iată-i pe jucătorii primei reprezentative 
antrenament de pregătire fizică, efectuat 
Mihai Cojocaru.

a tării noastre, la un 
sub supravegherea prof. 

Foto : D. NEAGU

Astăzi, la Baia Mare

START IN „TROFEUL CÂRPAȚI"
0 ADEVĂRATĂ AVANPREMIERĂ

A C. M. DE HANDBAL MASCULIN
BAIA MARE, 14 (prin tele

fon)- — Pentru a doua oară 
consecutiv, harnicii și inimo
șii activiști al handbalului din 
acest puternic centru minier se 
arată gazde primitoare — și 
avizate *— ale competiției 
„Trofeul Carpați" la handbal 
masculin. Și, la fel ca anul 
trecut, eforturile lor se concre
tizează într-o serie de acțiuni 
duse la bun sfîrșit — toate 
menite să asigure cele mai 
bune condiții de desfășurare.

Bucurindu-se de un bun re
nume pe plan european, tradi
ționala competiție organizată 
anual de forul nostru de 
specialitate a stimit cu fiecare 
ediție un interes tot mai mare, 
furnizînd jocuri de un bun ni
vel tehnic și spectacular. Lu
crurile se prezintă la fel și 
acum. întrecerea este aborda
tă de 7 selecționate naționale, 
cărora 11 se adaugă și repre
zentativa secundă a țării noas
tre. Cele 7 formații se numără 
printre cele mai renumite din

de rugby cu Italia

lume și — fapt deosebit de im
portant — ele sînt prezente 
aci, la Baia Mare, cu cele mai 
bune loturi, ceea ce conferă 
disputei o notă de atractivitate 
în plus (doar in lotul U.R.S.S. 
va lipsi Maksimov, bolnav).

Sosiți în cursul zilei de luni, 
oaspeții au intrat direct în at
mosfera de concurs, desăvîrșin- 
du-și pregătirile. Antrenamen
tele s-au desfășurat neîntre
rupt în Sala sporturilor.

între timp, amatorii de hand
bal, ca și ziariștii români și 
de peste hotare, care vor ur
mări la fața locului disputa, se 
întrec în pronosticuri. Cel mai 
cert dintre acestea este — fără 
îndoială — acela legat de ca
litatea disputelor, toți fiind de 
acord că „Trofeul Carpați" va 
furniza partide echilibrate, cu 
cote valorice ridicate. în fond, 
o astfel de presupunere este 
pe deplin justificată, dacă ținem 
seama de faptul că peste două 
luni cele 7 reprezentative națio
nale se vor afla la startul cam
pionatului mondial, unele din
tre ele chiar în aceleași serii 
preliminare ! Dar, pentru că a

Călin ANTONESCU

SEIECJI0NAB1IU ÎȘI CONTINUĂ PREGĂTIRILE
• Enache sau Vasile Cornel ? • Băcioiu, unul din „stilpii* înaintării 

• Stoica, in curs de refacere

(Continuare in pag. a 4-a)

Meciul de fotbal pierdut cu 
Iugoslavia, duminică pe stadio
nul Steaua, și, odată cu aceasta, 
eliminarea echipei României din 
cursa pentru calificarea în tur
neul final al campionatului mon
dial de fotbal din Argentina ’78, 
dezvăluie multiple lipsuri, cu 
profunde implicații Ia toate ni
velele fotbalului nostru, de la 
secțiile și cluburile de fotbal, la 
conducerile federației române 
de fotbal, ale organizațiilor da 
stat și obștești cu atribuții in 
mișcarea sportivă și ale 
C.N.E.F.S.

Dezamăgirea generală pro
dusă tuturor acelora care au 
așteptat, în stadion și la tele
vizoare, de la echipa națională 
de fotbal o victorie firească in 
condițiile cunoscute, 2—0 în de
plasare în meciul-tur, deci a- 
vantaj firesc in partida-retur 
de acasă, trebuie compensată 
printr-o analiză exigentă, pe 
toate planurile, cu luarea unor 
măsuri prompte, eficace, exem
plare, care să ducă la o schim
bare radicală de climat și aiitu- 
dine în fotbalul nostru.

Este limpede pentru toată lu
mea care a privit acest joc, de
altfel palpitant prin succesiu
nea situațiilor și schimbărilor 
de avantaj, de o parte și de 
alta, că fotbaliștii noștri in loc 
să domine finalul meciului, 
după ce in min. 67 au egalat 
de la 3—4 la 4—4, au devenit 
neputincioși, rezistența le-a slă
bit și au permis adversarilor 
să zburde și să inscrie nu unul, 
ci două goluri, ale unei victo
rii în deplasare. Mari antrenori 
de fotbal veniți special Ia Bucu
rești, ca Menotli (Argentina), 
Coutinho (Brazilia) și chiar 
Kttbala (Spania), erau uimiți, 
ca și cei 93 de ziariști străini, 
dintre care cei 60 iugoslavi, 
nu-și credeau ochilor. în același 
timp, toți aceia apropiați fot
balului nostru și echipei națio
nale constatau cu amărăciune 
că, în fapt, pe teren SE RE
PETA UN FENOMEN CARE A 
DEVENIT REGULA NEGATIVA 
ÎN FOTBALUL ROMANESC, 
Ia echipele de club partici
pante în competițiile europene 
și la echipa reprezentativă : 
LIPSA DE REZISTENȚA. DE 
CAPACITATE FIZICA PEN
TRU 90 DE MINUTE, timpul 
regulamentar de joc.

Prin urmare, din acel min. 
67, la scorul de 4—4, în loc ca 
echipa română să se impună 
prîntr-un final debordant, e- 
chipa iugoslavă se detașează 
net în învingătoare. în aminti
rea noastră este atît de aproape 
jocul de la Madrid, cu Spania 
(0—2), în care, echipa Româ
niei a rezistat presiunii gazde

lor numai 75 de minute, pier- 
zînd. In final, ca dealtfel și 
situațiile din cupele europene :

— Steaua, la București, cu 
C. F. Barcelona, 1—1 pînă în 
min. 76, apoi 3—1 pentru ad
versari.

— Dinamo,' la Madrid, cu 
Atletico, rezistă 67 de minute 
și apoi pierde cu 0—2. golul 
ultim în min. 81.

— Universitatea, la Craiova, 
după 2—0 în primele 45 de mi
nute, nu mai poate înscrie după 
pauză și în prelungiri, pierzînd 
apoi la executarea loviturilor 
de 11 m.

Iată deci, un lanț întreg de 
situații din care rezultă INCA
PACITATEA FOTBALIȘTILOR 
NOȘTRI DE A JUCA FOTBAL 
ÎN PLENITUDINEA FORȚE
LOR PE TOATA DURATA ME
CIULUI. Este foarte clar că 
orice fel de valoare, de talent, 
se anulează dacă jucătorul nu 
are forța fizică necesară să a- 
lorge, să lovească mingea, să 
realizeze jocul în atac și în 
apărare, cu toată capacitatea 
fizică necesară.

Concluzia este nespus de 
limpede și la îndemîna oricui. 
Pregătirea fizică este deficitară 
pentru că NU SE REALIZEA
ZĂ CU RESPONSABILITATE 
DE CĂTRE JUCĂTORI ȘI 
ANTRENORI ȘI NU SE CON
TROLEAZĂ EXIGENT DE CĂ
TRE FORURILE ÎN DREPT 
ALE FEDERAȚIEI ȘI ORGA
NISMELOR C.N.E.F.S. Faptul 
că jucătorii noștri „NU POT 
STA ÎN PICIOARE" în teren 
timp de 90 de minute sau, în 
cazul prelungirilor, 120 de mi
nute, această deficiență devine 
CHEIA DE BOLTĂ A PRO
BLEMEI și pune în cauză în
treaga activitate din domeniul 
fotbalului, la toate nivelele.

Prin urmare, plecînd de la 
această constatare ce stă la 
baza eșecurilor internaționale 
repetate în ultimul timp, rezul
tă NECESITATEA STRINGEN
TA CA ÎN FOTBAL SA FIE 
SCHIMBATA RADICAL A- 
CEASTA STARE DE LUCRURI 
și să se aplice măsuri pentru a 
instaura în acest domeniu o 
concepție sănătoasă, responsa
bilă. aplicată de antrenori și 
conducători de cluburi și ai fe
derației, care să ofere GA
RANȚIA UNOR TRANSFOR
MĂRI ESENȚIALE în vederea 
realizării progresului cerut în 
acest sport, pentru obținerea 
de rezultate internaționale pres
tigioase. De aceea, acolo unde 
este nevoie trebuie să fie o- 
perate schimbări CU OAMENI 
CAPABILI SA REALIZEZE A- 
CEST NOU CLIMAT.

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

Pentru dteva zile, „tabăra* 
rugbyștilor selecționați pentru 
meciul cu Italia (26 noiembrie) 
a fost instalată Ia Constanța.

„Atmosfera de lucru este bu
nă, dispoziția rugbyștilor noștri 
fruntași în creștere” — cum a- 
precia antrenorul federal, Va
leria Irimescu. Aceasta vrea să 
însemne apetit de muncă, do
rința, ambiția de a aduce co
rectivele impuse de nevoia de 
a fixa cel mai bun „XV“ pentru 
foarte importantul meci cu Ita
lia. Toți jucătorii știu că numai 
o victorie la Reggio di Calabria 
-poate menține echipa noastră 
reprezentativă în disputa pen
tru reeditarea performanței de

anul trecut, locul I in Campio
natul european.

Deci, muncă conștientă și 
disciplinată.

Probleme 7 Cîteva, rezolvate 
sau rezolvabile. De pildă, s-a 
renunțat la serviciile lui Var
ga ; postul său de centru ur- 
mînd a fi ocupat de Enache sau 
Vasile Cornel. Apare aproape 
certă titularizarea lui Băcioiu 
(in locul lui Turtea) după cum 
se speră în recuperarea lui 
Stoica, cu o ușoară întindere, 
după partida cu Polonia. S-a 
integrat efectiv lotului și Du
mitru, care și-a susținut o serie 
de examene.

IN ÎNTREAGA țara interes crescind
PENTRU EDIȚIA DE IARNA A

La sfârșitul săptămânii trecute, în numeroase localități din 
țară s-au desfășurat întreceri în cadrul ediției de iarnă a 
„Daciadei". Vremea fiind încă frumoasă, organizatorii (aso
ciațiile sportive, organizațiile sindicale și de tineret, consi
liile sportive comunale, orășenești, județene ș.a.) au asigurat 
un bogat program de competiții in aer liber, la discipli
nele cele mai îndrăgite de participarăți. Iată relatările 
respondenților noștri :

co-

„DACIADEI»

Județul Hunedoara
SIDERURGIȘTII Șl MINERII - 

PRIETENI BUNI 
CU SPORTUL

ex- 
au

ECHIPA DE HALTERE A ROMÂNIEI 
A PLECAT LA ANKARA

Ieri, după amiază, lotul de 
halterofili români a plecat spre 
Ankara, unde va participa la 
Balcaniada programată între 17 
și 20 noiembrie. La aceste în
treceri iau parte reprezentati
vele Bulgariei, Greciei, Iugo
slaviei, României șl Turciei. 
Din lotul român fac parte ur
mătorii sportivi : cat. muscă — 
Gh. Mafiei ; pană : M. Grl- 
goraș ; ușoară : L Buia și V.

Dociu ; semimijlocie : Al. Kiss ; 
mijlocie : M. Purdilă ; semigrea 
V. Groapă ; grea : M. Para- 
pancea ; grea-ușoară (100 kg) : 
Șt. Tașnadi; supergrea: St. 
Kreicik. Antrenorii lotului sînt 
Lazăr Baroga, Ștefan Achîm și 
Gh. Mănăilescu. Delegația spor
tivilor români este condusă de 
președintele F.R.H.C., Nicu 
Alese.

Simbătă și duminică, 
proximativ 5 000 de tinere și 
tineri siderurgiști, mineri, 
constructori, studenți și e- 
levi, din județul Hunedoa
ra, au participat la mari 
competiții de masă, înscrise 
pe agenda „Daciadei", la 
șah, tenis de masă, volei, 
handbal, popice și fotbal.

Siderurgiștii hunedoreni 
s-au întrecut la șah, tenis 
de masă și popice în cadrul 
ediției de iarnă a „Dacia
dei", evidențiindu-se secțiile 
turnătorie, bluming, lamino
rul 800 și C.F.U.

a-

• 500 de mineri de la 
ploatarea minieră Teliuc 
concurat la fotbal (8 echi
pe), șah, tenis de masă și 
popice — cu cite 4 echipe.

O Campionatul municipal, 
al elevilor la tetratlon și 
pentatlon s-a încheiat du
minică, pe primele locuri 
situîndu-se reprezentanții Li
ceului industrial. Liceului de 
industrie ușoară și Școlilor 
generale nr. 10 și 8.

o O altă competiție spor
tivă de masă care s-a bucu
rat de un succes deosebit a 
fost „Cupa alegătorului" la 
handbal feminin, dedicată a- 
propiatelor alegeri de la 20 
noiembrie, și desfășurată du
minică la complexul sportiv 
Constructorul din Hunedoa-

ra, cu participarea unor e- 
chipe din localitate, din Si
biu și din Timișoara.

• Pentru a asigura buna 
desfășurare a competiției 
naționale „Daciada", minerii 
din Teliuc au început lucră
rile la o pistă de atletism, 
un teren de minifotbal și 
altul de volei, iar elevii 
Școlii generale nr. 11 din 
Hunedoara amenajează o 
bază sportivă în microraio- 
nul 5. (Ion VLAD — coresp.)

Cîmpulung-Muscel
„AUTOCROS" CU... ARO

Duminică, la Cîmpulung 
Muscel, pe agenda „Dacia- 
dei“ a fost înscris un nou 
gen de întrecere: autocrosul. 
Pe un traseu deosebit de 
dificil, măsurând 3 000 de 
metri, de pe platoul Grui, 
filiala A.C.R. Cîmpulung și 
C.S. Muscelul au oferit ce
lor peste 10 000 de specta
tori o întrecere cu totul

1
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X La orizont : Olimpiada 1980 x
CANDIDATUL ÎN ALEGERI Șl SPORTUL

(Urmare din pag. 1)

UN UTIL CURS
DE PERFECȚIONARE A CUNOȘTINȚELOR

Obiectivele majore care se cer a fi îndeplinite de către 
sportivii noștri fruntași In noul ciclu olimpic impun, desi
gur, o pregătire ireproșabilă sub aspectul volumului de mun
că, al calității, al angajării plenare a candidaților olimpici. 
Aceste cerințe au fost evidențiate, lntr-o bună măsură, ta 
activitatea desfășurată ta acest an, la multe loturi naționale. 
Rezultatele înregistrate de sportivii români ta marile com
petiții internaționale ale anului — campionate mondiale și 
europene. Universiada ș.a. — au arătat că se merge pe un 
drum bun, dar pînă la îndeplinirea integrală a obiectivelor 
stabilite mai este încă mult de făcut.

O trecere în revistă a realizărilor șl, deopotrivă, a lipsu
rilor care mai există încă ta pregătirea fruntașilor sportului 
nostru a fost prilejuită, recent, de cursul de perfecționare a 
tehnicienilor sportului românesc (antrenori, profesori, me
dici, metodiști, alți specialiști) care, timp de o săptămînă, au 
fost reuniți la Snagov. la un amplu și eficient schimb de 
experiență. •>

Așa cum sublinia în cuvîntul său tovarășul general It 
Marin Dragnea, președintele C.N.E.F.S. „mișcarea noastră 
sportivă dispune acum de orientări prețioase, de un cadru 
propice pentru o dezvoltare intensivă, superioară a activită
ții sale de masă și de performanță. Programul de dezvoltare 
aprobat de Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.C.R. re
prezintă un document deosebit de valoros care stabilește clar, 
pentru întreaga noastră mișcare sportivă, cerințele și răs
punderile tuturor factorilor : C.N.E.F.S., alte organe cu atri
buții, ministere, federații, cluburi ele. Obiectivele prevăzute 
a fi realizate Ia Moscova și la Lake Placid cer să fie luate 
măsuri corespunzătoare, la toate nivelurile astfel ca să se 
desfășoare o muncă intensă, să se realizeze o mobilizare to
tală a eforturilor pentru reprezentarea cu cinste și demni
tate a României socialiste la viitoarea Olimpiadă*.

de excursioniști sau vilegiatu- 
riști ta tranzit sau rămași la 
noi anual.

— Pentru alegerile din 20 
noiembrie sînteți candidat ta 
circumscripția nr. 19. La ta- 
titairile avute cu alegătorii, ee 
probleme ale mișcării sportive 
locale au fost ridicate ?

— In primul rînd, perspec
tivele turismului pentru urmă
torii ani. în 1980, ponderea ac
tivității turistice la Bușteni va 
crește de la 30 la 46 la sută. 
Pe mulți alegători îl interesea
ză problema sporturilor de 
iarnă. Ej susțin : mulți cam
pioni de schi ai țării s-au năs
cut aici, dar au apărat culo
rile altor asociații și cluburi, 
pentru că la noi n-au avut o 
pîrtie de schi pe care să se 
antreneze ; vrem s-o facem noi, 
ta următorii ani, pe valea Cer
bului. Un alt punct de discuție 
al alegătorilor a fost „Orășelul 
sportiv al tineretului*, destinat 
sportului de masă. Ambele o- 
biective se află ta stadiu de 
proiect. Alte idei valoroase pe 
care le-am reținut : darea in 
grija unor colective de cetă
țeni a unor terenuri, cum este 
cel de tenis de la Piatra Arsă, 
și amenajarea unor noi tere
nuri de joacă pentru copii.

— De curînd s-a dat star
tul ta ediția de iarnă a „Da- 
ciadei". Calitatea de primar

vă conferă datoria de a con
tribui efectiv și la organiza
rea timpului liber al cetățeni
lor, al vizitatorilor.

— După cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la con
sfătuirea de lucru cu activiștii 
Cd cadrele din domeniul edu
cației politice, al propagandei 
șl Ideologici, a avut loc o ple
nară a Comitetului orășenesc 
de partid ta care s-a luat ta 
discuție și problema timpului 
Kber al cetățenilor. A fost al
cătuit un plan unitar de acți
uni care privește și sporturile 
de iarnă, de masă și de per
formanță : asigurarea condiți
ilor necesare desfășurării com
petițiilor de masă la sănluș 
și schi-fond, pe traseul Că
minul Alpin — Diham, acce
sibil tuturor vîrstelor ; folosi
rea intensivă a bazelor în con
dițiile materiale existente ; ac
tivizarea sportului la Liceul 
industrial și la întreprinderile 
din oraș ; aprovizionarea cen
trelor de închiriat cu materia
lele sportive necesare satisfa
cerii preferințelor oaspeților ; 
amenajarea unor patinoare na
turale la terenurile de sport 
de la Complexul turistic al 
U.T.C. și la terenul de tenis 
de la primărie etc. în timpul 
iernii, „Daciada” va găsi un 
larg cîmp de desfășurare atît 
la Bușteni, cit și ta împreju
rimi. în scurtă vreme localita
tea noastră va intra plenar ta 
circuitul național al sportului 
de performanță.

E3>

hochei: PATRU „RUNDE" CU 0 PDODUCTIVITATT 
SCĂZUTĂ PENTRU EOTUl REPREZENTATIV

Noua formulă de disputare 
a diviziei de hochei, cu numai 
3 echipe în seria de elită, a 
fost adoptată cu un scop foar
te precis și anume: a se asigu
ra un mare număr de jocuri 
„tari" și o pregătire cit mai 
densă membrilor echipei repre
zentative, care va evolua anul 
viitor în grupa B a campiona
tului mondial.

Primele patru tururi ale în
trecerii au validat doar parțial 
speranțele ce se puneau în 
„noua formulă". Ținta urmări
tă n-a putut fi atinsă integral 
din mai multe motive. în pri
mul rînd, formația Sport Club 
Miercurea Ciuc, considerabil 
remaniată, n-a mai fost în 
acest sezon un adversar redu
tabil pentru Steaua și Dinamo, 
avînd mai mult rolul de... 
spectatoare la duelul dintre 
fruntașele tradiționale ale ho
cheiului nostru. în a] doilea 
rînd, diferența de pregătire (fi
zică, mai ales) dintre jucătorii 
echipelor bucureștene. (cu un 
considerabil ascendent al Ste
lei) , inexplicabilele fluctuații 
de valoare arătate de la un 
joc la altul, sau chiar ta

timpul aceluiași med (!) au 
făcut ca — la această oră, cel 
puțin — să nu putem acorda 
un calificativ corespunzător ni
velului atins de către jucătorii 
din lot.

Ni se pare că cel mai rău stau 
lucrurile ta apărare, comparti
ment de multă vreme deficitar 
al reprezentativei noastre. Por
tarul titular Netedu nu are 
practic o rezervă, Gh. Huțan 
comportîndu-se foarte slab, iar 
Fekete — un tînăr fără îndo
ială talentat — neavtad sufi
cientă experiență. In eșalonul 
fundașilor au corespuns doar 
Antal și parțial, Justinian 
(ambii de la Steaua). La Dina
mo, a fost retras pe acest post 
Pană, care, însă, în lot a ju
cat atacant.

La înaintare s-au conturat 
citeva linii. Pe lingă tripletele 
consacrate Costea — Tureanu 
— Axinte și cele de la Steaua 
cu V. Huțanu, Hălăucă, Nistor, 
Gheorghiu. Olenici (ei au jucat 
în diverse formule, ta func
ție de considerații tactice și de 
aeddentări), a crescut linia a 
doua dinamovistă, cu frații 
Nagy și Solyom, ceea ce face

Nistor (Steaua), unui dintre cei mai m forma jucători ai campio
natului, îl depășește pe portarul din am ovist Gh. Huțan.

ca antrenorul federal să aibă 
de unde alege. Dar și ta jocul 
înaintărilor se constată tacă 
serioase carențe tehnico-tacti- 
ce: pase și preluări defectuoa
se, temporizări excesive și, mai 
ales, un foarte mare procent 
de ratări din pozițiile cele mai 
favorabile, inclusiv șuturi de 
penalitate !

Campionatul șe întrerupe pî
nă la 5 ianuarie 1978, pentru a 
face ioc pregătirilor echipei

Foto : N. DRAGOȘ 

naționale și meciurilor din pro
gramul internațional (cu R.D. 
Germană, Iugoslavia și Austria 
în acest an). Aceste pregătiri 
trebuie să se desfășoare cu 
maximum de intensitate, cu 
participarea conștientă a fiecă
rui jucător, cu respectarea 
strictă a normelor vieții spor
tive, de la care hocheiștii noș
tri se mai abat pe alocuri.

Voleriu CHIOSE

POLO: RAPID-CU MORAL DE ÎNVINGĂTOARE, DINAMO - ÎNOATĂ ÎN PROPRIILE SLĂBICIUNI
Practic, campionatul de polo poate fi 

considerat încheiat. Exact ca și în urmă 
cu un an (și tot la bazinul Floreasca), 
Rapid a încheiat conturile pentru actuala 
ediție cu rivala sa, Dinamo, încă de la 
jumătatea turneului final. Atunci (noiem
brie 1976), feroviarii învinseseră cu 5—2 ; 
de această dată ei s-au impus din nou, 
cu 4—3, distanțîndu-se la 5 puncte, o di
ferență care, în mod normal, asigură giu- 
leștenilor al 3-lea titlu consecutiv, al 
4-lea în ultimii 5 ani.

După opinia majorității specialiștilor, 
care au urmărit duminică dimineața ul
tima confruntare a celor două echipe 
fruntașe, succesul rapidiștilor este logic, 
pe deplin meritat. încă de la începutul 
acestui campionat a fost evident pentru 
toată lumea că formația pregătită de C. 
Vasiliu dispune de un lot mai valoros, 
mai omogen, cu jucători care-și cunosc 
bine posibilitățile și acționează pe baza

unei tactici adaptată la calitățile lor de 
veritabili luptători. Și în meciul de du
minică, atuurile feroviarilor s-au dovedit 
mai tari. Echipa lor a avut și de această 
dată moralul unui învingător, forța de a 
trece peste momentele dificile din repriza 
a doua și a treia, cînd a fost condusă cu 
1—3 și apoi 2—3 și chiar peste cele din 
finalul jocului, cînd a rămas și fără una 
din piesele sale de bază, A. Schervan, 
eliminat de trei ori din joc.

Cu un portar sobru și ambițios (FI. 
Slavei), cu o defensivă organizată și lu
cidă ta permanență, cu un atac mai lent 
ca de obicei, dar speculînd matematic fie
care eroare a adversarilor, Rapid și-a 
văzut și de această dată recompensate 
eforturile depuse într-un final palpitant, 
în schimb, echipa dinamovistă continuă 
să plătească tribut unor carențe mai 
vechi : superficialitate (numai așa se pot 
explica marile ratări ale lui Popescu,

Nastasiu), indisciplină (gestul lui Rus din 
finalul meciului nu este întîmplător), lip
sa unui conducător de joc care „să lege" 
calitățile neîndoielnice ale unor jucători 
într-un mecanism omogen, bine sudat. 
Ca și într-un meci anterior din această 
toamnă, cînd dispuneau tot de un avans 
de două goluri, dinamoviștii au dovedit 
și de această dată că posedă un moral 
fragil, că la primul șoc mai violent echi
pa lor cade și cu greu își mai poate re
veni.

Adrian VASILIU

în turneul pentru locurile 5—8 (primul 
tur) desfășurat la Oradea : Crișul — 
C.N.U. 8—7 ; Rapid Arad — C. S. Școlar 
București 6—5 ; C.N.U. — C. S. Școlar 
9—5 ; Crișul — Rapid 6—3 ; Crișul — 
C. S. Școlar 10—3 ; C.N.U. — Rapid 3—3. 
(I. GI1IȘA — coresp.).

O REUNIUNE REUȘITĂ
8000.11011 nd de un timp excelent 

fi de un program ouprinzind a-ler- 
fiâri ce $e anunțau spectaculoase 
(dealtfel așa ati și fost), reuniunea 
desfășurată duminică dimineața 
poate fj apreciată ca reușita, cei 
prezenți pe hipodrom putîndu-se de
clara mulțumiți de caFitatea spec
tacol uliui vizionat. Formațiile ca>re au 
dominat și de data aceasta reuniu
nea au fost cele antrenate de M. 
Ștefănescu, G. Tănase fi I. Oa«nă, 
fiecare odjudecîndu-șl cîte două 
probe. Primul a cîștigat spectaculos 
cu Jalina (strecurată cu abriltate 
printre adversari fi păstrată pentru 
linia dreaptă, ea a întrecut de pu
țin, dar sigur, pe Heliodor fi Ta
rei) j G. Tănase, oontinuînd cursa de 
urmărire a liderului, a „ punctat* 
de două ori (Abil, Haiducul) ; far 
I. Ocnă a fost fi el k» sosine (îău-

D/NTOe
do bilă energic cu care acest driver 
ifi susține pe-nsionarH) cu Rivala fi 
So-nica, cîștigătoare în premirle To- 
plița și, respectiv. Timiș. Victorii 
merituoase au mai obținut Hhnsar, 
condus cu multă exactitate de Tr. 
Marinescu, fi Kero, energie susți
nută de apronthri M. Dumitru ic 
Lupta finală.

Rezultate tehnice. Cursa I : Abil 
(G. Tănase) rec. 1:35,5, 2. Hotare!, 
3. Curat. Simplu 1,70, ordinea 9, 
ordinea triplă 55 ; cursa a H-a : 
Riva la ți. Oană) rec. 1:31,4, 2.
Comei. Simplu 8, ordinea 24, event 
48 ; cursa a IK-a : Sonica (1. Oană) 
rec. 1:29,0, 2. Cambeî, 3. Friu. Sim
plu 2,50, ordinea 7, event 36, ordi
nea triplă 98 ; cursa a lV-a : Rîv- 
natec (O. Todvță) rec. 1:30,7, 2.
Hodc. Simplu 3, ordinea 27, event 
14 ; cursa a V-a i Hinsar (Tr. Ma

rinescu) rec. 1:27,1, 2. Rafon, 3. 
Hanger. Simplu 3,50, ordinea 16. 
event 25, ordinea triplă 152 ; cursa 
a Vl-a : Haiducel (G. Tănase) rec. 
1:28,0, 2. Tita. Simplu 3, ordinea 11, 
event 25, triplu cîștigător 188 ; cursa 
a VIl-a : Jalina (M. Ștefânescu)
1:25,8, 2. Heliodor, 3. Turei. Sim
plu 3, ordinea 24, event 40, ordinea 
triplă 226 ; cursa a VI I l-a : Kena 
(M. Dumitru) rec. 1:27,3, 2. Metisa. 
Simplu 4, event 27 ; cunsa a IX-a : 
Superb (Al. Nacu) rec. 1:41,3, 2.
Rlăthn. Simplu 4,50, ordinea 15,
event 17. Parfal austriac s-a ridicat 
la suma de 84 383 iei fl a fost 
ctștfgat (50%) de un tichet cu o
singură combinație în valoare de
42 191 lei. Report : 42 192 lei. Re
zuîtat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

PENTRU A AJUJUNIORILOR
TREBUIE SA IE

tn 
dar

care
V per

ne- 
pu-

Nu căutăm neapărat să ne 
aliniem unei tendințe nete fn 
sportul mondial — aceea 
aduce tot mai devreme 
tineri pe culmile înaltei 
formanțe —, dor sintem 
voiți de împrejurări să 
nem serios problema vtrstei 
optime șl in box. Iată doar 
citeva temeiuri pentru acest 
demers. La Jocurile Olimpice 
de la Montreal, * anul trecut, 
formația cea mal eficace în 
turneul de box — aceea a 
Statelor Unite — avea o me
die de vîrstă de 19,1 ani ! 
Recent, la tradiționalul tur
neu internațional al clubului 
TJS.C. Berlin, din 118 partici
pant (din 21 de 

11 erau mai 
tineri de 22 de ani 
și aproape , fie
care al doilea competitor 
aparținea categoriei de virs
tă 17—20 de ani I Să 
amintim că la aceste tn- 
treceri, antrenorul sovietic 
Eduard Bulatov nu s-a sfiit 
să trimită în luptă, tn semifi
nale, împotriva campionului 
olimpic Jochen Bachfeld, pe 
vicecamplonul de juniori al 
U.R1S.S., ttnărul de 18 ani 
Roman Filimonov.

Noi înșine am făcut recent 
cunoștință cu o 
similară și într-un 
toarc. La recenta 
tSbnire de juniori 
mană — România, 
prezentat tineri

CREASCĂ
bine deafel 
r« am ejgfri 
să participă 
săptămliă ti 
aeu interna 
din alte 7 
timp, să ol 
noștri repri 
capabili să 
Luptă ți In 
explicația. s> 
majoriTflffa 
ma oară\j 
te, tntructt 
meritele no 
juniorilor i 
dedt 3X2 i 
nea, se stm 
ență l* ‘

experiență 
fel pildui- 
dublă tn- 
R.D. Ger- 

, gazdele au 
prezentat tineri născuți In 
1959 cu suficientă experiență 
internațională și cu 60—70 de 
meciuri In palmares. Federa
te noastră a aliniat 9 tineri 
boxeri născuți in 1960, avînd 
doar 25—30 de meciuri la ac
tiv. (Intre paranteze fie spus: 
greul Nicolae Vergu era abia 
la al 8-lea meci din carieră!). 
Diferența de virstă poate ex
plica tnfrîngerea severă a e- 
chipei noastre. Dar această 
realitate nu ne poate face să 
nu remarcăm — potrivit, decla
rațiilor secretarului F.R. Box, 
Cristea Petroșeneanu — faptul 
că tinerii din echipa adversă 
erau superiori datorită unei 
adecvate operații de selecție: 
erau înalți, aveau alonjă șl 
se prezentau fizicește foarte

obținute
Iată 

țU care nt 
punem pr 
concepției 
vîrsta pugi’ 
ne indeatm. 
mai multor 
vel mondic 
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babil nevoi 
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tegorli de 1 
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ctpe la in 
In acest se 
glifat fapti 
A.I.B.A. pc 
xeri încă < 
parte la t 
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noi fn-șinc 
o singură 
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nerii sporii 
dezvoltați 
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reș-te, cu < 
fără teamă 
dență I — 
anvergură.

Viei

La Hunedoara, 
între 17 și 19 noiembrie 

CAMPIONATELE INDIVIDUALE 

LA TENIS DE MASĂ
Primul marc concurs de per

formanță la tenis de masă des
fășurat sub egida „DACIADEI* 
va fi campionatul republican 
individual de seniori — masculin 
șl feminin, — organizat in 
două etape : concursul I, cu ca
racter de selecție, va avea loc la 
Hunedoara, între 17 și 19 noiem
brie, cu participarea celor mai 
buni jucători din județe ; spor
tivii calificați vor lua parte la 
concursul II, pentru a desemna 
campionii ,,Daciadei“ Ia acest 
sport, între 16 și 18 decembrie, 
la Arad.

★
Partida dintre echipele femi

nine C.S. Arad și D.S.C. Kaiser- 
berg (R.F.G.), în C.C.E., va avea 
loc la 30 noiembrie, la ora 16.
*\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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LA ZI,
• După m 

bâta fi din 
naționale d 
k prezintă <

1. Dinamo
2. Steaua
X ,.U“ Cj.-I
4. C.S.U. E
5. I.C.E.D.
6. Polit. la
7. Farul
8. C.S.U. S
9. I.E.F.S.-Ll

10. Univ. Tir
11. Rapid
12. Dinamo

1. I.E.F.S.-LÎ
2. Rapid
3. Olimpia
4. Crișul
5. Polit. Bv
6. Univ. Ti
7. Mobila I
8. Voința E
9. „U- Cj.-I

10. Progresul
11. C.S. Șc.
12. C.S.U. G

EDIȚIA DE IA
(Urmare din pag. 1)

inedită, plină de secvențe 
palpitante. „Vedetele" au 
fost autoturismele de teren 
„ARO“, care au demonstrat 
și cu acest prilej calitățile 
excepționale ce au dus în 
întreaga lume faima cunos
cutei întreprinderi construc
toare muscelene.

Disputată în 4 manșe, com
petiția a demonstrat buna 
pregătire tehnică a celor 11 
mașini și iscusința celor 22 
de piloți.

La sfirșitul concursului 
primarul orașului, tov. Ma- 
nole Bivol, și directorul ge
neral al întreprinderii me
canice Muscel, Eroul Mun-

D/^v B- C. GALATI - SELECȚIO- 
NATA CLUJ-NAPOCA 14-8.

Peste 1500 de spectatori au urmărit 
fra Ga lăți o atractivă gală în cane 
boxerii localnici au cîștigat cu 14—8. 
Rezultate tehnice, în ordinea dispu
tării meciurilor (primii sînt sportivi 
gălățenî) : T. loniță p.p. T. Moldo
van, I. Crăița p.ab.1 C. Bârbulică, 
Șt. Duminică m.n. cu N. Bumb, N. 
Stoienescu m.n. cu N. Morea, N. 
Buteseacă b.p. Tr. Ruja. C. Bum- 
baru p.p. I. Cojoearu, D. Bute b.p. 
M. Ciclăuș, I. Tîrîlă b.ab.2 T. Roșu, 
S. Tîrîlă b.ab.2 Gh. Silvestru, C. 
Chiracu- b.p. N. Coman, G. Axente 
b.ab. 1 I. Ștefanie. (T. SIRIOPOL - 
coresp) • S. C. MUSCELUL - BOX 
CLUB BRĂILA 20-2. Brăilenil au 
cîștigat un singur meci 1

r*IIUIKIACTI/*A ,NTILN1REAVJlMNAb I !CA țională dintre se
lecționatele feminine ale C.S.Ș. 
Oradea și Wisla Cracovia, desfășurată 
în Sala sporturiior dm Oradea, S-a 
încheiat cu o victorie netă a 
gazdelor, care au cîștigat primul 
Loc pe echipe, fa individual compus 
și la toate probele. Cea mai bună 
gimnastă a concursului — Anca Kiss. 
Ea s-a clasat prima fa individual 
compus . (38,10 p) și fa toate apara
tele, fa sărituri și bîmă la egal'itote 
cu Stela Socaciu. •

HkirST ,N SÂPTAMINILE CARE 
INxJI URMEAZĂ, tinerii înotă
tori români vor participa la o serie 
de concursuri internaționale în R. D. 
Germană. In zilele de 19 și 20 no

cii Socia 
au înmii 
inaugurai! 
următorii 
reanu, 2. 
3. Sebast 
miul tai: 
minat lu 
iar prem 
bine prej 
Nicolae 1 
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o dumini

V.

iembrie, fa 
tradiționala 
natele de < 
rești fi Ber 
tîrziu, la Rc 
mai bunL—fr 
în 1963 fi> 
startul unor 
ternaționale. 
concurs triu 
din Oradea, 
fost stabilite 
pentru bazin 
valoroase : I 
100 m spat 
69,3 fa 100 
200 m mixt, 
13 ani. A 
Press (Reșițc 
2:34,5 ta 2J



PROGRAMUL Șl ARBITRII

NIMENI!NOI

de tineret în campionatul european

- OLIMPIA SATU MARE 
dta lași) și M. Moraru fiPlotești)

- F. C. BIHOR
Craiova) șî N. Dinescu (Rm. Vîtoea)

- AS.A. TG. MUREȘ
G Ignat (toți di-n București)

- F. C CONSTANȚA

ETAPEI DE MilNE A DIVIZIEI „A"
|o,l i POLITEHNICA - S. C. BACĂU

Arbitri : M. Popescu, G Bărbtriescu și G. Fodor (toți din București) 
București : SPORTUL STUDENȚESC - JIUL

O. Strong, O. Ujhely (ambH din Oradea) șl O. Anderco (Sate Mare) 
Craiova: UNIVERSITATEA ------------ --------

T. Balanovici, V. An to hi (ambii 
Arad : U.T.A.
R- Șerban, E. Pâunescu (ambii di« 
Tirgoviște : C.S.

Fr. Coloși, C. Dlnulescu 
Pitești t F. C. ARGEȘ

V. Tâtar, I. Barbu (ambH din Hunedoara) ,1 N. Hainea (Blriad) 
Timișoara : POLITEHNICA - PETROLUL PLOIEȘTI

N. Pebiceanu, M. Buzea C. Mateescu (toți din Bucurejtl) 
București : DINAMO - F.C.M. REȘIȚA

V. Cracilteu, C. Viase fl V. Grlgoreseu (toți din Craiova) 
Hunedoara : CORVINUL — STEAUA

1. Igna (Aiad), l. Chitibar ji Gh. Popa (ambii din PitețS»)

Toate partidele vor începe la ora 14. Meciul de la Tirgo
viște va fi televizat.

După dezolanta comportare a selecționatei

LA SPANIOLI - DANI, LA IUGOSLAVI - STOJKOVICI

HET I

SI SUSICI, LA
numărul Sfilî al ziarului 

„.sportul" (din 23 iulie a.e.) *-a 
făcut o analiză amănunțită a 
comportării reprezentativei de 
tineret (sub 21 ani) — echipă 
angajată in campionatul euro
pean — după sezonul de primă
vară, pe parcursul căruia a sus
ținut partidele tur cu Bpaola și 
Iugoslavia. Concluziile care s-au 
tras In urma acestei analize au 
fost următoarele : 1. Comportare 
nesatisfăcătoare soldată cu două 
eșecuri usturătoare 
drld, cu Spania și 
iov®, cu Iugoslavia) 
trial urii or efectuate 
alcătui un lot de 
care să reprezinte

sîm- 
itonatole 
am6nte!« I

I

Ce spun cifrele 

meciului de duminică ?

Comentariul tehnic al meciu
lui România — Iugoslavia se 
favtemeiază și de astă-dată pe 
prezentarea cifrică a prestației 
ofensive a celor două echipe 
— exprimată prin numărul ac
țiunilor de atac — pe fracțiuni 
de timp de cite un sfert de oră. 
Astfel, în min. 1—15, noi am 
organizat un număr de 17 
atacuri față de 13 ale oaspeți
lor. Dintre acestea, 3 au fost 
încheiate cu șut la poartă (1 
șut pe spațiul porții = 1 gol), 
tn aceeași perioadă de timp, 
jucătorii iugoslavi au reușit să 
BRiteze la poartă in 4 acțiuni (2 
șuturi pe spațiul porții—1 gol). 
Scorul de egalitate (1—1), după 
primul sfert de oră, reflectă, 
intr-o oarecare măsură, echili
brul de forțe din teren. In min. 
16—30 situația s-a modificat in 
favoarea . echipei iugoslave, 
care a dominat nu numai tac
tic. ci și teritorial, realizând 18 
acțiuni de atac față de 16 ale 
echipei noastre. Oaspeții au 
șutat acum de 4 ori la poartă, 
marcind 1 gol; noi de 2 ori, 
fără a înscrie. Ultimul sfert de 
eră al reprizei intii a indicai 
e evoluție foarte bună a trico
lorii or: 28—9 raportul acțiuni-

18
18
17
17
16
15

I
15
14

I
26

FATALITATE? W! „CADEREA" DIN IIITIMUL 
SFERT DE ORĂ ESTE FOARTE SIMPTOMAIICĂ!

lor ofensive in favoarea noas
tră, 6 șuturi la poartă (oaspe
ții nuznaj 2), din care au re
zultat 2 goluri. Scor firesc:
3— 2 pentru România. După 
pauză, în min. 46—60, a exis
tat din nou o netă superiori
tate teritorială a reprezentati
vei noastre: 30—14 numărul 
acțiunilor de atac. Dar, deși 
am șutat de 5 ori la poartă (2 
lovituri pe spațiul porții), nu 
am înscris nici un gol, in timp 
ce oaspeții, din 3 șuturi. au 
înscris o dată, egalînd situația 
pe tabela de marcaj. Aj cinci
lea sfert de oră (61—75) nc-a 
fost din nou favorabil: 23—11 
numărul acțiunilor de atac, 
5—2 numărul șuturilor la poar
tă (3—1 pe spațiul porții) și 
totuși fiecare echipă a realizat 
câte un gol, scorul devenind
4— 4. Au urmat ultimele 15 mi
nute ale partidei în care repre
zentativa noastră a fost depă
șită, organizînd doar 15 atacuri 
față de cele 20 ale oaspeților, 
trăgând' de 2 ori la poartă (o 
dată pe spațiul porții), in timp 
ce jucătorii iugoslavi au expe
diat 5 lovituri precise, din care 
au realizat 2 goluri, cele care

au și stabilit diferența de scor 
în finalul întîlnirii.

în ansamblul partidei, datele 
statistice exprimă: 1. o supe
rioritate. de ordin cantitativ, a 
echipei noastre (129—85, numă
rul acțiunilor de atac); 2. o re
marcabilă precizie a șuturilor 
expediate la poartă de echipa 
iugoslavă (15 din 20 de lovituri 
au fost pe spațiul porții). Și 
acesta este un indiciu evident 
al unei superiorități pe planul 
calității. Dar ceea ce a deter
minat, credem, soarta întîlnirii 
și a dus Ia infringerea echipei 
noastre, a fost fără, îndoială și 
„căderea" acesteia în ultimul 
sfert de oră. Și dacă avem in 
vedere faptul că de mai multă 
vreme (și cu o frecvență de-a 
dreptul supărătoare în ultimul 
timp), începînd cam din minu
tul 75, reprezentativa noastră 
„dispare" din joc și primește 
goluri decisive, ajungem Ia 
concluzia că acest ultim sfert 
nu este, cum ar crede unii, o 
simplă fatalitate, ci ceva simp
tomatic, determinat de grave 
insuficiențe pe plan fizic și 
moral-volitiv.

Mihai IONESCU
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(0—3 la Ma- 
1—3 la Ora- 
; 2. tn urma 
nu «-a putut 
valori certe 

___ _______________ cu șanse de 
lzbtndă fotbalul nostru la acest 
nivel ;__ 3. formațiile prezentate
tn aceste partide n-au avui un 
jucător cu personalitate capabil 
să-ți Încurajeze ți mobilizeze 
coechipierii tn momentele de 
cumpănă ; 4. mulți dintre foarte 
tinerii jucători la care s-a apelat 
au părut... blazați, printre el 
numărindu-se unii cu ani buni 
de activitate In Divizia A.

Sezonul de toamnă «1 acestei 
selecționate, al cărei principal 
obiectiv, pe lingă reprezentarea 
cu cinste in competițiile anga
jate, II constituia pregătirea u- 
nor jucători tineri pentru lotul 
A, a Început sub bune auspicii. 
In partida amicală, de la Ploiești, 
cu selecționata de tineret a Po
loniei, jucătorii noștri — Învin
gători cu 4—1 — au avut o bună 
evoluție. A venit apoi meciul o- 
Ccial cu spania, de la București, 
pe care tinerii ,,tricolori- l-au 
ciștigat cu 4—0, dînd'U-ne spe
ranța că, în sfirșit, „eșalonul ti
nereții- se află în plină ascen
siune. Dar In meciul care tre
buia să fie o adevărată „probă 
de foc“, cel cu Iugoslavia, dis
putat sîmbătă, la Osijek, selec
ționata de tineret a fost învinsă

cu 1—0, ocuplnd astfel ultimul 
toc în grupa a 8-a a campiona
tului european. Cu alte cuvinte, 
această selecționată nu si-a 
deplinii OBIECTIVUL DE 
PREZENTARE ONORABILA 
COMPETIȚIA OFICIALA 
CARE A FOST ANGAJATA, 
supărătoare apare concluzia 
ptnă acum, ka sfirșitu.1 ^perioa
dei L977", această selecționată n-a 
reușit să-și realizeze nici cel 
de-al doilea obiectiv al său, acela 
de a deveni un „rezervor* pen
tru prima reprezentativă a ță- 
rîl. Pe parcursul acestui ara, eu 
excepția lui Cristian, nici un alt 
Jucător de la acest lot nu a fost 
promovat eu bune rezultate în 
Iotul A. dteva încercări au mai 
existat — Windt, Tilihoi, Bărbu- 
lescu, Radu II —, dar nici unul 
dintre aceștia nu a găsit credi
tul necesar titularizării în re
prezentativă. Concluzia care se 
poate trage este ci* 
selecționată s-a pie 
de zile, lucrîndu-se 
tefl de eficiență.

Ce trebuie făcui 
la această întrebare 
de fapt partenerele 
ale echipei noastre 
natul european. în 
de tineret ale Spaniei și Iugosla
viei s^au rodat cîțiva jucători 
tineri care, în scurt timp, au și 
devenit titulari cu foarte * 
rezultate 
live ale 
spanioli, 
iugoslavi 
cei mai ____ ,___
ren în meciul de duminică 
la București) sînt numai 
exemple în acest sens.

Considerăm că a venit timpul 
să se ia măsuri urgente pentru 
ca selecționata de tineret să de
vină o reprezentativă puternică 
și lin aceiași timp un adevărat 
izvor de tinere talente, de jucă
tori valoroși care să Întregească 
rîndurile lotului A.
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Mai
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? Răspunsul 
nl-1 oferă 

de întrecere 
In campto- 

selecționatele

bune 
in primele reprezenta- 
acestor țări. Dani, la 
Stojkovici șl Sușicl la 

(ultimul, unul dintre 
buni Jucători de pe te- 

.................................. de 
trei

DACIADET1 I Gheorghe NERTEA 
Laurențiu DUMITRESCU

Naghi, 
ediției 

rosului 
Pietră- 
iRăufă, 

„Pre- 
kt in- 
Frîncu, 
la mai 
— lui

MA-

Ă

— ju
rul loc 
sporti-

vă la care a participat în
tregul tineret. Au fost or
ganizate întreceri interesan
te la șah, tenis> de masă, 
fotbal, handbal, volei și at
letism, la numărul 
concurenți, care a 
cel mai de seamă 
acestei acțiuni, 
du-se și evoluția 
a unora dintre ei. 
sa demonstrație a 
rilor de la C.S. Școlar 

-„C.S. Tirgoviște, care a com- 
^pletat programul sportiv, a 

constituit nu numai un 
spectacol viu aplaudat, ci și 
o bună propagandă făcută 
acestor discipline în rindu- 
rile tineretului din Răcari. 
(Mișu AVANU-coresp.).

mare de 
constituit 
succes al 
adăugin- 
meritorie 
Frumoa- 
luptăto-

Și

I
z

I
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100 m delfin ; H. Ne-agrău (Oradea)
62,4 la 100 m delfin și 2:21,0 la 
200 m mixt.

MECIURI AMICALE
• POLITEHNICA IAȘI — 

SPARTAK TRNAVA 1—0 
(0—0). Unicul gol al partidei 
a fost, înscris de Dănilă (min. 
55). (D. DIACONESCU — co- 
resp.)

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — OLIMPIA SATU MARE
3— 1 (3—0). Au marcat : Lața 
(min. 16 din 11 m), Anghel 
(min. 27) și Nucă (min- 30), 
respectiv Mathe (min. 
(C. CREȚU — coresp.).

• F. C. ARGEȘ —
4— 3 (0—0). Au înscris :
brin (2), Iovăncscu și Toma. 
respectiv Covaci, Muljescu și 
Stan (autogol). (I. FEȚEANU 
— coresp.).
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REZULTATELE
SERIA I

Cetatea Tg. Neamț - Minerul 
Gura Humorului 1—0 (1-0)» Metalul 
Rădăuți — Unirea Șiret 4-0 (1—0).
Adntui T.C.M.M. Frasin — Â.S.A. 
Cimpulung Moldovenesc 0—0, Meta
lul Botoșani — Șiretul Buceceo 2—1 
(1—1), Zimbrul Suceava — l.TJL Pia
tra Neamț 5—1 (3-0), Cimentul Bi-
caz — Lam’morul Roman 1-2 (1—0), 
Bradul Roznov — Cristalul Doroho-i 
1-0 (0—0), Foresta Fălticeni — Dorna 
Vatra Do mei 3—0 (0-0).

Pe primele tocuri în clasament, 
după etapa a 13-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 23 p (31-$),
2. Laminorul Roman 19 p (121—15),
3. Foresta Fălticeni 17 p (20—11).^.
pe ultimele : 15, I.T.A. P. Neamț
6 p (14—33), 16. Unirea Șiret 4 p
(6-43).

SERIA A II-a
Constructorul Vaskii — Leiea Bacău 

1-0 (0-0), Energia Gh. Gheorgbta-
Dej - Chimic Mărășeșbi 5-0 (2-0). 
Flacăra Murgeai — Ar ip He Bacău 
0-0, Minerul Comăneștî — Nicotină 
lași 3—1 (3-0), Petrolul Momești —
C.S.M. Boraești 3-0 (1-0), Petrolis
tul Dărmânești — TEPRO Ieși 2—1 
(1-0), Partizanul Bacău — Oituz Tg. 
Ocna 2—1 (2—1), Constructorul ktși
— Rulmentul Bîrlăd 3-2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. CONSTRUG 
TORUL IAȘI 20 p (34-11), 2. Letea 
Bacău 18 p (35-11), 3. Constructorul 
Vaslui 18 p (17—12)... pe ukimele : 
15. AripHe Bacău 8 p fi 3-29), 16. 
Flacăra Murgenl 3 p (6-45).

SERIA A IH-a
Progresul Brăila — Dunărea T ul

cea 1-0 (1-0), i.M.U. Medgidia — 
Unirea Eforie 3-1 (1—0), Marina
Mangalia — Electrica Constanța 0-1 
^0—0), Oțelul Galați — Dacia Uni
rea Brăila 3—0 (1—0), Granitul Bo-
badag — Șoimii Cernavodă 2-3 
(1-0), Autobuzul Făurei — Cimentul 
Medgidia 2—2 (0—1), Minerul Măcin
- Unirea Tricolor Brăila 0-0, Chim- 
pex Constanța — Ancora Galați 2-2 
(0-1).

Pe primele locuri : 1. PROGRESUL 
BRĂILA 21 p (25-9), 2. Ancora Ga
lați 18 p (19—6), 3. Electrica Con
stanța 16 p (25-12), 4. Dunărea
T'ulcea 16 p (26—14), 5. Unirea Tri
color ^.Brăila 16 p (14—10)... pe ui- 
tanele : 15. Autobuzul Făurei - 7 p 
(£-20), 16. Marina Mangalia 6 p
(14-25).

SERIA A IV-a
Chimia Brazi — Olimpia Rm. Să

rat 2—1 (2-0), Victoria Lehliu — Di
namo Focșani 0-4 (0—2), Foresta
Gugești — Petrolul Berea 2—1 (0—1),
Victoria Florești — Unirea Focșani 
0-0, Petrolul Teleajen Ploiești - 
Chimia Buzău 1—1 (0—0), Azotul Slo
bozia — Avîntul Mîneciu 3—0 (ne- 
prezentare), Luceafărul Focșani — 
Petrolistul Boldești 4—3 (2—2), Vic
toria Țăndărei — Petrolul Băicoi 2—2 
a-o).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA
BRAZI 24 p (34-4), 2. Azotul Slobo
zia 18 p (27—13), 3. Chimia Buzău 
18 p (24—12)... pe ultimele : 15. 
Victoria Florești 7 p (8-24). 16. 
Victoria Lehbiu 4 p (5—29).

SERIA A V-a
Ș. N. Oltenița — Electronica Bucu

rești 2-0 (0-0), Mecanică fină
București — I.O.R. București 0-0, 
Abatorul București — Automatica 
București 0-1 (0-0), Sirena București

ETAPEI A 13-a A DIVIZIEI C
— Avîntul Urziceni 1—1 (1—1), Flacăra
rație București - Unirea Tricolor 
București 0-0, Șoimii TAROM Bucu
rești — Automecanica București 0-0, 
Tehnometal București — Voința Bucu
rești 0-1 ^0-1), I.C.S.I.M. București
— T.M. București 2-0 (1—0).

Pe ©rimele locuri : 1. Ș.N. OLTE
NIȚA 19 p (20-5), 2. Electronica
București 16 p (.16-11), 3. I.C.S.I.M. 
București 15 p (17-14)... pe ulti
mele : 15. T.M.B. 9 p (17-19), 16. 
Avîntul Urziceni 9 p (14—26).

SERIA A Vl-a
Progresul Corabia — ROVA Roșiori 

2—0 (1—0), Chimia Găești — Petrolul 
Videle 0-0, Dacia Pitești — Petrolui 
Tirgoviște 3-0 (1—0), Cetatea Tr.
Măgurele — Cimentul Fieni 1-0 (1-0)« 
Recolta Stoicănești — Flacăra Auto
mecanica Moreni 2—1 (IM)), Viito
rul Scornicești — Automobilul 
Curtea de Argeș 2—0 (0-0), Meta
lul Mija — • Electrodul Slatina 2—0 
(1—0), Progresul Pucioasa - Con
structorul Pitești 4—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PROGRESUL 
CORABIA 21 p (24—7), 2. Viitorul 
Scornicești 15 p (29—14) — din 12 
jocuri, 3. Flacăra Moreni 15 p 
hVJ-9}, 4. ROVA Roșiori 15 p (17-12). 
5. Metalul Mija 15 p (21-18), 6.
Recolta Stoicănești 15 p (16—25)... 
pe ultimele : 14. Electrodul Slatina
8 p (15-30), 15. Constructorul Pitești 
t p (11—29), 16. Petrolul Tirgoviște
7 p (12-21).

SERIA A Vtl-a
C.F.R. Craiova — C.S.M. D robe te 

Tr. Severin 0—1 (0—1), Chimistul Rm. 
Vîlcea - I.O.B. Bal$ 1-0 (0-0), Ști
ința Petroșani - Constructorul Tg. 
Jhi 4-0 (3—0), Mecanizatorul Șimicui
— Minerul Motru 4—2 (1-0), Lotru
Brezai — Dierna Orșova 1-0 (0-0), 
Unirea Drăgășani — Constructorul 
Craiova 3—0 (2-0),

Meciurile Metalurgistul Sadu - 
Progresul Băilești și Unirea Drobeto 
Tr. Severin - Minerul Rovina ri nu 
s-au disputat.

Pe primele locuri : 1. C.S.M. DRO- 
BETA TR. SEV. 20 p (35-3), 2. I.O.B. 
Balș 18 p (25-14), 3. Știina Petro
șani 16 p (22—11), 4. Minerul Mo- 
tra 16 p (23—18)... pe ultimele : 14. 
Unirea Drobeta Tr. Sev. 9 p (20-31)
— din 12 jocuri, 15. Constructorul 
Tg. Jiu 9 p (11-31), 16. Constructo
rul Craiova 7 p (15—27).

SERIA A Vl|!-a
C.F.R. Simeria — Minerul Anina 

2-0 (2-0), F.I.L. Orăștie — Minertsl 
Ora vi ța 1-0 (0-0), Laminorul Teliuc
— Gloria Reșița 3—2 (1—1), Elec
tromotor Timișoara — Metalul Oțelu 
Roșu 2-0 (1-0), Minerul Ghelar -
Minerul Vulcan 2-0 (0-0), Laminorul 
Nădrag — Nera Bozovlci 2—1 (2—0),
Unirea Tomnatic — Metalul Bocșa 
2-0 (1—0). Meciul Unirea Sinnicolou
— Vulturii TextNa Lugoj nu s-a dis
putat.

Pe primele locuri : 1. MINERUL
ANINA 17 p (28-12), 2. C.F.R. Si- 
meria 17 p (19-9), 3. Unirea Tom
natic 15 (23-9), 4. Laminorul Teii uc 
15 p (15—18)... pe ultimele : 14.
Unirea Sînnicolau 10 p (14—21) —
din 12 jocuri, 15. Metalul Bocșa 10 p 
(13-22), 16. Nera Bozovici 9 p
(14-23).
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di «rnw REZULTATE DIN „CUPA 
KUUdY FEDERAȚIEI-, etapa a 
H-o : Agronomia Cluj-Napoca — 
C.S.M. Sibiu 15-12 (12-6), Universi
tatea Timișoara — Știința Petroșani 
13-3 (3-0), Politehnica lași — C.S.M. 
Suceava 32—6 (4—6), Sportul studen
țesc — Olimpia 24—6 (7—3), Farul
— R. C. Grivița Roșie 16—16 (12—3), 
Rapid — T.C. Ind. Constanța 21—8 
(11—4), Steaua - Dinamo 35—6 
(19—0). Corespondenți : N. Demian, 
C. Crețu, D. Diaconescu, N. Ștefan, 
S. Nace, N. Tokacek.

Concursul Pronosport din 16 
noiembrie 1977 este axat pe me
ciurile etapei a 12-a a Diviziei 
naționale A de fotbal, comple
tate cu patru partide echilibrate 
din preliminariile campionatului

IN MECI RESTAN
TA din codrul 
cam pio na t u I ui pe

Divizia A, Meta- 
C.S.S. Rm. Vîlcea

TENIS 
DE MASA 

echipe feminine 
lurgistul Cugir ____
4—5 I (Efrem 3 v, Bălescu și Bunduc Xrn. Dinamo — F.C.M. Reșița

Nu uitați ! AST AZI, ultima zi

mondial. Vă prezentăm progra-
mul acestui concurs :

I. Anglia (A) -- Italia (A)
n. Franța (A) -■ Bulgaria (A)

in. Cehosl. (A) - Ț. Gălilor (A)
IV. Turcia (A) - R.D.G. (A)

V. Polit. Iași — 8. C. Bacău
VI. Sportul stud. — Jiul
vn. „U“ Craiova -- F.C. Olimpia

VIII. U. T. Arad -- F.C. Bihor
IX. C.S. T-viște -- A.S.A. Tg. M.
X. F.C. Corvinul — Steaua

XI. F.C. Argeș — F. C. C-ța
XII. „Poli" Timiș — Petrolul

cite o victorie).

pentru depunerea buletinelor la 
acest concurs.

Tragerea Pronoexpres de mii- 
ne, 16 noiembrie 1977, va fi te
levizată în pauza meciului C. S. 
Tîrgoviște — A.S.A. Tg. Mureș.

Rezultatele vor fi transmise și 
la radio, în cursul serii.

CIȘTIGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 9 NOIEMBRIE 
1977 : Categoria A : 1 variantă 
25% — autoturism ..Dacia 1300“ ; 
Categoria B : 27,50 a 4.787 lei ; 
Categoria C : 84,75 a 1.553 lei ; 
Categoria D : 3.630,25 a 60 lei.
REPORT CATEGORIA A : 356.897 
lei. Autoturismul Dacia 1300“ de 
la Categoria A, jucat 25%, a re
venit participantului GllEORGI-IE 
MTTREA, din Focșani, jud. Vran- 
cesa.

SERIA A IX-a
Oțelul Bihor — Strungul Arad 1-1 

(0—0), Constructorul Arad — Minerul 
Suncuiuș 2—1 (1—0), Voința Oradea
— Voința Cărei 6—0 (0—0), Rapid
Jibou — Minerul Bihor 1—0 (0-0),
Rapid Arad — înfrățirea Oradea 0-1 
(0-1), Recolta Salonta — Oașul Ne
grești 3-0 (1—0), Someșul Satu
Mare — Gloria Arad 3—0 (2—0), Mi
nerul Hba Seini - Bihoreana Mar- 
gWta 2-2 (1-0).

Pe primele locuri : 1. STRUNGUL 
ARAD 21 p (19-6), 2. înfrățirea O- 
radea 20 p (25—7), 3. Someșul Satu 
Mare 16 p (20—12)... pe ultimele : 
15. Recolta Salonta 9 p (9-20), 16. 
Voința Cărei 7 p (9-29).

SERIA A X-a
Minerul Bă ița - Oțelul Reghin 

2—0 (1-0), Minerul Cavnic - Mine
rul Băiu-t 5-0 (1-0), Lăpușul Tg. Lă- 
puș — CUPROM Baia Mare 5-0 
(2-0), Derma ta Cluj-Napoca — Fo
resta Bistrița 3-1 (0—1), Bradul Vi-
șeu — Construcții Cluj-Napoca 1-0 
(0-0), Minerul Baia Sprie — Hebe 
Sîngeorz Băi 3-0 (2-0), Minerul
Rodna — Tehnofrig Cluj-Napoca 5-0 
(4-0), C.l.L. Gherla — Unirea Dej 
2-1 (0-1).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
BAIA SPRIE 19 p (34-15), 2. Mine
ral Cavnic 18 p (21—6), 3. Oțelul 
Reghin 18 p (20—14)... pe ultimele: 
15. Dermata Cluj-Napoca 8 p 
(10-18), 16. Foresta Bistrița 8 p
(11-23).

SERIA A Xl-a
Poiana Cîmpina — Chimia Or. Vic

toria 2—0 (2-0), Viitorul Gheorghieni
— Carpați Brașov 1-0 (0-0), Metalul
T0- Secuiesc - I.R.A. Cîmpina 3-0 
(0—0), Progresul Odorhei — Metrom 
Brașov 2—1 (1-0), Torpedo Zărnești
— Minerul Bălan 3—2 (2—1), C.S.U.
Brașov — I.U.P.S. M. Ciuc 1—0 (1—0), 
Caraimanul Bușteni — Precizia Să- 
cele 1—0 (0-0). Meciul Minerul Ba- 
raolt — C.P.L. Sf. Gheorghe s-a în
trerupt în min. 88, la 2-1.

Pe primele locuri : 1. POIANA
OM PI NA 24 p (31-2), 2. C.S.U. 
Brașov 22 p (23—10), 3. Metrom
Brașov 14 p (15—10), 4. Torpedo
Zărnești 14 p (16-13)... pe ultimele:
15. Caraimanul Bușteni 8 p (10—21),
16. C.P.L. Sf. Gheorghe 7 p (10-23).

SERIA A Xll-a
Industria sîrmei C. Turzii — Sticla 

Turda 1—1 (0—0), Metalul Aî-ud —
Carpați Mîrșc 1-0 (1—0), Metalul
Co-pșa Mică — Inter Sibiu 2—1 (1—0), 
I.P.A. Sibiu — Utilajul Făgăraș 3-0 
(2-0), Mureșul Luduș — I.M.I.X. 
Agnita 2-0 (1—0), Constructorul Alba 
kblia — Metalul Sighișoara 5-0 (3-0). 
Automecanica Mediaș — Textila Cis- 
nod ie 1-0 (0-0), Soda Ocna Mureș
— Unirea Aibă Iul ia 3—0 (echipa U- 
nkea fiind suspendată).

Pe primele lacuri : 1. IND. SiR-
ME| C. TURZII 22 p (34-8), 2.
Sticla Turda 18 p (18—10), 3. Meta
lul Aiud 17 p (23—9)... pe ultimele :
15. Unirea Alba luiia 9 p (17—24),
16. Soda Ocna Mureș 9 p (13—27).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către corespondenții voluntari din lo
calitățile respective.

ORIClND,Șl

LOZ IN PLICJUCAJI LA
Loz în plic cu cîștiguri suplimentare care sedeLa seriile --------------

găsesc . în vînzare la toate agențiile Loto-Pronosport, la vînza- 
to-rii volanți și la unitățile cooperației de consum, comerțului 
și poștei, puteți cîștiga autoturisme și mari premii în bani.

Vă prezentăm cîțiva dintre marii cîștigători din ultima pe
rioadă :

Crețu Florian Vasile din corn. Hăghig, jud. Covasna : autotu
rism „Dacia 1300“. , ,

Istrate Filolte din corn. Ulmu, jud. Brăila : autoturism Skoda 
S 100“.

Croitoru Gheorghe din
ceava — 20.000 lei.

Luca ion din Drobeta
Leucuta Iosif din Arad 
Voinea Aneta Valentina _—-----T--
Jucînd cu perseverență la LOZ ÎN PLTC vă veți putea nu

măra și dv. printre marți cîștigători !

com. Mînăstirea Humorului, jud. Su-

Tr. Severin, jud. Mehedinți 
— 10.000 lei.
din Brașov — 10.000 lei.

20.000 lei

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦



Selecție la tenis Cupele stropîne la baschet

16 RACHETE IN LUPTA PENTRU 6 LOCURI Tfil
Campionatul mondial de șah

De ieri dimineața, pe terenul 
de Mateflex din sala de tenis 
a centrului republican de an* 
trenam eni de La „23 August*, 
component lotului reprezenta
tiv se află in întrecere. Este 
prima lor confruntare in fața 
fileului după o lună dc inten
să pregătire in vederea startu
rilor internaționale care se a- 
propie. Cei 16 jacători, impăr- 
țiți în două grupe pe criterii 
de vîrstă, luptă pentru ocupa
rea celor 6 locuri disponibile 
în echipa țării. Iată componen
ța celor două grupe de turneu: 
grupa I — Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu. Octavian Vilcio- 
iu. Constantin I’opovici, Bebe 
Almăjan. Marian Mirza, Jean 
Bircu, Florin Niță; grupa a 
Il-a — Andrei Dirzu, Florin Se-

găreeanu, Eduard Pană, Silvan 
Niculesjn, Li viu Mancaș, Lau- 
rențiu Bucur, Daniel Slin eseu, 
Iusinea Nuian. După cum «e 
poate vedea, în prima grapă 
au intrat seniorii și tinerii ju
cători, iar cea de-a doua 
rezervată exclusiv juniorilor. 
Fiecare din cele două turnee 
califică 3 jucători.

Rezultate înregistrate ki pri
ma zi: Bucur — Manca? 6—T,
6— 4, 6—3; Niculescu — Ia»aaexi
7— 5, 6—4; Bircu — Popoviei
6—3. 6—2 : Nifă — Vilcîoiu 5—3, 
6—4 ; Scffărccanu — Pană 4—4), 
6—3 w.o. ; Dîrzu — 
6—1, 6—3 ; Marcu — 
4—6. 6—3. 6—4.

întrecerile continuă 
cursul saptăminii.

Stânescu 
Almăjan

în tot

SHSI1S
După 

paus.

PilIMtlE I11IUIH

FWAItlE „CIHTfRIUlUI
Sîmbătă după-amiază, în 

Sala sporturilor din Iași, au 
avut loc finalele „Criteriului 
tineretului" la box. Deși marcați 
de oboseala acumulată în acest 
adevărat maraton pugilistic, ti
nerii sportivi au mai găsit re
surse pentru a-și apăra șansele, 
luptînd cu dîrzenie pentru vic
torie. O impresie deosebită au 
produs, prin cunoștințele lor 
tehnice, „cocoșul" P. Stoiu 
(C.F.R. Craiova), „semiușorul" 
C. Ghindăoanu (Ceahlăul Pia
tra Neamț). M. Țurcaș (Constr. 
Hunedoara) și. în ciuda faptu
lui că a fost învins. M. Fulger 
(C.S.Ș. Muscelul). Dar asupra 
comportării tinerilor boxeri la 
această competiție vom reveni. 
Iată rezultatele finalelor. în or
dinea categoriilor : D. Șchiopa

(Steaua) b.p. D. Parpaliu (Vo
ința Buc.), C. Burlacu (A.S.A. 
Rm. Sărat) b.p. EL Tofan (Ni* 
colina Iași), 
Craiova) 
(C.S.Ș.
(Voința 
(C.S.Ș.
dăoanu
b.p. P.

P. Sloiu (C.F.R. 
b.p. C. Gheorghițor 

Slatina), T. Gavrilaș 
Buc.) b.p. M. Fulger 
Muscelul),
(Ceahlăul P. Neamț) 
Ciocea (Constructorul 

Alba lulia), M. Țurcaș (Constr. 
Hunedoara) b.p. Gh. Stan (O- 
țelul Tirgoviște), Șt. Imbre (Vo
ința Brăila) b.p. M. Holban (Ni
cotină), Gh. Butnaru (Metalul 
Buc.) b.k.o. 2 D. Apostol (Steaua), 
L. Ciornohac (Rapid) b.p. I. Bo- 
gacs (Voința M. Ciuc)„ I. Jolța 
(Electroputere Craiova) b. dese. 
1 L Captari (Steaua), L Vergu 
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea) b.ab. 2 
I. Grigoraș (C.S.Ș. Focșani).

C. Ghin-

(Urmare din pag. 1)

venit vorba, iată cum au fost 
împărțite în serii cele 8 echi
pe participante la „Trofeul 
Carpați“2 
marca, 
C»ria ;
Spania, 
avea o 
luarea 
lor pe ___ . _______
norii la Baia Mare, iată și două 
din seriile preliminare ale C.M. 7 
B : România, R. D. Germană, 
Ungaria și campioana Africii ; 
O : Danemarca, U.R.Ș.S., Spa
nia, Islanda. Doar formația 
Bulgariei este... izolată 
ria D !

Deci, în perspectivă o 
tiție de mare interes 
se anunță extrem de 
brată. Sperăm că handbaliștii

la
A : România. Danc

ii, D. Germană, Bul
ls : U.R.S.S„ Ungaria, 
România B. Iar pentru a 
idee precisă despre va- 
și utilitatea verificări- 
care le vor face antre-

în se-

compe- 
și care 
echili-

români (19—17 intr-un meci de 
verificare susținut duminică cu 
H. C. Minaur Baia Mare) vor 
ști să-și stringă rindurile și 
să se comporte cît mai bine.

PROGRAMUL DE AZI
Ora 15 — festivitatea de

deschidere ; ora 15,30 : Unga
ria — Spania; ora 16,45: 
România B — U.R-S.S. ; ora 
18 : România — Bulgaria (re
priza a 11-a va fi televizată) ; 
ora 19,15: Danemarca — 
R. D. Germană.

Pentru acest turneu au fost 
invitate două cupluri de arbi
tri de peste hotare : Milan
Valcici și Miodrag Stanoevici 
— Iugoslavia ; Carl Olof Nilson 
și Leif Olson — Suedia, din 
țara noastră fiind delegați V. 
Sidea, P. Cirtigeanu, M. Ma
rin, St. Șerban, C. Căpățină 
și R. Iamandi-

ÎN FOTBAL ESTE
(Urmare din pag. I)

în fotbal s-a ajuns la o a- 
semenea situație inadmisibilă 
pentru că în secțiile și clubu
rile de fotbal au fost tolerate 
abateri dc la disciplină, de la 
pregătirea temeinică, întrucît 
colectivele dc antrenori și con
ducerile unităților sportive cu 
echipe de fotbal N-AU FOST 
CAPABILE SĂ ------------------
UN SPIRIT 
MUNCĂ. 
Ț.ITATR 
RANTE,’ SLĂBIND PRETEN
ȚIILE FAȚA DE PLANU
RILE DE PREGĂTIRE, DE 
BAREMURILE EXISTENTE 
care au fost lăsate în birouri. 
De asemenea, controalele fede
rației cit și ale secțiilor 
C.N.E.F.S. n-au fost eficiente, 
s-au rărit și. astfel, JUCĂTO
RII AU ÎNCEPUT SA PRO
FITE DE ACESTE SLĂBI
CIUNI și să 
pregătirea și

Realitatea 
analizele se 
numai atunci 
eșecurile, ci și _ 
unei campanii, astfel 
slăbiciuni potențiale să 
evitate din timp.

De ani de zile, în 
și cluburile de fotbal există 
mulți oameni care se invirtesc 
„în jurul cozii" și dintre aceș
tia se mai găsesc și in comisiile 
federației de fotbal, cit și în comi
siile de fotbal județene. In ge
neral. aceștia se află de ani și 
ani în fotbal, cu legături vechi 
și stabilesc un fel dc cerc vi
cios în care sint ascunse sau 
tolerate defectele jucătorilor și 
ale angrenajului compctițional.

INTRODUCĂ
EXIGENT DE 

DE RESPONSABI- 
DEVENIND TOLE-

DE ACESTE
„SE JOACE" 
cu fotbalul.

a demonstrat 
cer efectuate 

cînd intervin 
pe parcursul 

ca orice 
poată fi

CU

că 
nu

secțiile

o săptămînă de re- 
participantele Ia între

cerile de baschet pentru cu
pele europene iși reiau disputa 
miercuri (in Cupa cupelor Ja 
băieți 
chelii" 
CC.E. 
Dintre 
te ale 
trei ( 
Rapid 
ieți), i 
rești) . _
lamina aceasta (în grupa A se 
joacă partida S. P. Federale 
Lugano — Mobilgirgi Varese).

Referitor la întîlnirile de 
miercuri și joi, vom preciza 
că cele trei formații românești 
debutează în ediția actuală a 
competițiilor respective, cu 
șanse de a se califica în turul 
următor. Desigur, misiunea 
cea mai ușoară o are LE.F.S.- 
Lic. nr. 2 care joacă (joi) cu 
D.S.I. Spor Ankara, formație 
de valoare modestă. In schimb, 
Steaua și Rapid au (miercuri) 
drept partenere de joc echipe 
valoroase — Spartak-Levski 
Sofia și respectiv Slovan Bra
tislava — in fața cărora se 
pot impune dacă vor evolua la 
un nivel ridicat, dacă vor lup
ta cu energie și luciditate 
pentru un rezultat care să le 
creeze posibilități de promo
vare după meciurile-relur. de 
săpiămina viitoare.

în vederea acestor întreceri, 
I.E.F.S.-Lic. nr. 2 a plecat 
ieri spre Ankara ; Steaua va 
parcurge distanța București — 
Sofia azi, cu avionul; rapi- 
distele sint pregătite să-și în- 
timpine oaspetele pentru par
tida de miercuri, găzduită de 
sala Giulești la ora 18. Lotul 
echipei Slovan cuprinde bas
chetbaliste de certă valoare, 
printre care Irena Rajniakova, 
Bozena 
Vrbkova 
ponente 
slovaciei 
lieî de argint și a medaliei de 
bronz la ultimele ediții ale 
C.E. și C.M.).

ÎNCEPE FINALA tANDlDAȚlLOR

și Cupa „Liliana Ron- 
‘ la fete) și joi (în 

la băieți și la fete), 
cele patru reprezentau - 
țârii noastre vor evolua 

(LE-F.S.-Lic. nr 2 și 
la fete. Steaua la bă- 

a patra (Dinamo Bucu- 
nefiind programată săp-

Miklosovikova, Ev» 
și Eva Pirsclova, com- 
ale naționalei Ceho- 

(deținătoarea meda-

La Belgrad începe astăzi me
ciul final al candidaților pentru 
desemnarea jucătorului care va 
fi anul viitor șalangerul oficial al 
campionului lumii la șah, Ana
toli Karpov. După cum se știe, 
se Întâlnesc marii maeștri Boris 
Spasski (în vîrstă de 40 de ani, 
fost campion mondial) șl Viktor 
Korcinoi (43 de ani), care vor 
susține 24 de partide. în cazul 
cînd la sfîrșitul meciului scorul 
va fl egal, lupta se va prelungi 
în serii de cite 2 partide, pînă 
la victoria uneia din părți. Ca 
arbitru principal a fost desemnat 
iugoslavul Borislav Kazicl, vice
președinte al Federației interna
ționale de șah.

Este interesant de consemnat 
că la ultima reuniune a Comite
tului executiv al F.I.D.E., desfă
șurată cu puțin timp în urmă, 
la Caracas (Venezuela), a fost 
stabilit noul sistem de disputare 
a meciului pentru titlul suprem. 
Se va juca un număr nelimitat 
de partide, pînă la 6 victorii, re
mizele neluîndu-se în seamă. în 
felul acesta se exclude posibill-

tatea rezultatului egal, de care 
beneficia pînă acum campionul. 
In caz de Înfrângere el are, insă, 
dreptul la un meci revanșă, dis
putat In aceleași condiții.

Anatoli Karpov, prezent la șe
dință. nu a obiectat Impowbna 
propunem, care a tost acceptata 
In unanimitate. Ei a declarat : 
„După părerea mea. un meci eu 
număr fix do partide nu 
mină în mod obligatoriu 
Interminabile de remize, 
chiar, dimpotrivă. Dar, 
vorbesc despre aceasta șt __ ___
vadă ceva nou. Tocmai de aceea 
sint de acord cu sistemul pro
pus, care oferă condiții absolut 
egale campionului ți șalangeni- 
lui. Sper să nu am nevoie de 
meciul-rcvanșă, dar dacă victo
ria va reveni pretendentului, aș 
dori ca o dată cu el să cîștige în
treaga mișcare șahistă care va 
fl martora unei noi șl interesanta 
lupte*.

Sub aceste auspicii, asistăm deo
camdată la tntllnitea prelimina
ră a „challenge-roundulul* viitor, 
meciul Spasski — Korrinoi, do 
la Belgrad.

dcter- 
swll 

Poate, 
multi 

vor sft

UN INSTITUT
SPORTIVE
Paris a fost 

un raport al 
pentru

INTERNATIONAL PENTRU ȘTIINȚE
SUB EGIDA UNESCO ?

dat publici- 
grupuluj re- 
Europa al 
se arată că

Ea 
tații 
gional 
UNESCO, în care 
„sportul și educația fizică pot 
avea efecte pozitive asupra so
luționării problemelor politice, 
sociale și economice cu care 
este confruntată omenirea con
temporană". Raportul — alcă
tuit în urma unei reuniuni a 
experților din 15 țări, desfășu
rată la Washington, sub egida 
UNESCO — apreciază, între 
altele, că influența sportului și 
a educației fizice se _ resimte 
în domenii cum sint . integra
rea socială, inclusiv a persoa
nelor dezavantajate fizic. 
Sportul permite atit creșterea 
producției, cit și îmbunătățirea

sănătății și a formei fizice * 
oamenilor. De asemenea, se 
menționează în raport, practi
carea sportului reprezintă • 
cale eficientă de luptă Împo
triva violenței, criminalității 
și delincventei, precum și îm
potriva toxicomaniei. Totodată, 
contribuie la prelungirea vîr»- 
tej de pensionare și la ajuto
rarea handicapaților și a per
soanelor in vîrstă.

Printre cele 33 de recoman
dări adoptate de experți figu
rează și aceea privind crearea 
unui institut Internațional pen
tru științele sportive.

MIRCEA SIMON ÎNVINGĂTOR LA BELGRAD
Fotbal
I meridiane

BELGRAD, 14 (Agerpres). — 
în orașul iugoslav Skoplie s-au 
încheiat Întrecerile celei de-a 
9-a ediții a turneului Interna
țional de box „Gongul de aur*, 
la care au participat 60 de pu- 
giliști din Bulgaria, România și 
Iugoslavia. Printre cîștigătorii 
competiției s-a numărat și spor
tivul român 
re în finala 
învins prin 
repriză pe _______ _ „____
Țvetici. în finala categoriei pa
nă, Gheorghe Ciochină a picr-

dut la puncte meciul disputat 
in compania cunoscutului pugi
list iugoslav Branislav Ristici.

Mircea Simon, ca- 
categoriei grea l-a 
abandon în prima 
boxerul iugoslav

ECHIPELE ROMÂNIEI IN TURNEUL
FINAL Al C. M. DE VOLEI

NECESARĂ 0 SCHIMBARE RADICALĂ
Prin urmare, în loc ca sec

țiile și cluburile să se preocupe 
temeinic de pepiniere proprii 
în care să se crească jucători 
valoroși, ele favorizează in 
multe cazuri un mediu nesă
nătos, contagios.

Mulți jucători FUG DE PRE
GĂTIRE. sau o „DRIBLEAZĂ* 
cu meșteșug, mulți antrenori 
trec cu vederea asemenea ati
tudini DE DRAGUL VEDETE
LOR LOR și, pînă în cele din 
urmă, se ajunge la situația ge
nerală a lipsei de pregătire, la 
pierderea calităților de bază, 
la depărtarea de haremurile 
necesare. Din păcate, în ase
menea situații, ajung și unii 
sclecționabili CARE SE PRE
ZINTĂ LA STAGIILE DE PRE
GĂTIRE A LOTURILOR RE
PREZENTATIVE CU MULT 
SUB NIVELUL POSIBILITĂ
ȚILOR LOR NORMALE.

în ultimul timp s-a înmulțit 
numărul jucătorilor submedio
cri care pătrund în Diviziile 
C, B și chiar la A, fără 
SA ÎNDEPLINEASCĂ CONDI
ȚIILE MINIMALE pentru a- 
ceste categorii.

Admiterea în Divizia A tre
buie făcută cu multă exigentă 
PENTRU A SE BARA DRU
MUL NECHEMAȚILOR, al a- 
celora care, prin cîteva miș
cări înșelătoare, distrag atenția 
de la calitățile principale ale 
unui fotbalist de clasă.

Prin urmare, va fi necesară 
o acțiune de reîmprospătare la 
nivelul jucătorilor, antrenorilor, 
secțiilor, cluburilor și conducă
torilor acestora, CU TINERI ȘI 
OAMENI DISPUȘI SĂ MUN
CEASCĂ INTENS PENTRU A

CORESPUNDE EXIGENȚELOR 
ÎNALTE CARE SE CER AZI 
IN FOTBAL. Climatul de to
lerantă trebuie definitiv izgo
nit din fotbal, 
corespunzători 
alte domenii, 
fi utili.

Dacă se 
cest mod, 
tative vor 
pabill să facă față unor întîl- 
niri internaționale la 
campionatelor europene 
diale.

Aceasta nu înseamnă 
la loturile reprezentative 
muncit bine. S-a acționat de la 
un meci la celălalt meci in
ternațional FĂRĂ FIRUL U- 
NEI SELECȚII MAI LARGI 
din rindurile fotbaliștilor divi
zionari, FĂRĂ PROMOVĂRI 
CURAJOASE, CU O EXIGENȚA 
REDUSĂ. De asemenea, fede
rația de fotbal nu a exercitat 
un control mai autoritar asu
pra lucrărilor de pregătire și 
selecționare a echipei naționale, 
iar C.N.E.F.S., fără un organism 
de specialitate în cadrul sec
ției sale tehnice, nu a realizat 
un control competent, așa 
cum se face în cazul celorlalte 
sporturi.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
a analizat în cursul zilei de ieri 
situația creată în urma eșecu
lui echipei naționale de a se ca
lifica în turneul final al C.M. de 
fotbal de anul viitor și urmea
ză să ia o serie de măsuri im
portante care să ducă la îmbu
nătățirea grabnică a actualei 
situații precare din folbalul nos
tru.

cei care nu sint 
să activeze 

acolo unde
in 

pot

• După cum s-a mai anunțat, vi
itoarele campionate mondiale de 
volei vor avea loc la 1978. Tur
neul final masculin este progra
mat In Italia (21 septembrie — 
2 octombrie), tar cel feminin la 
U.R.S.S. (23 august — 7 septem
brie). Echipele României (mascu
lin și feminin) vor particip* 
direct Ia turneele finale.
• In orașul japonez Osaka au 

continuat întâlnirile din cadrul 
con: petiției feminine de volei 
pentru „Cupa Mondială*, tn tur
neul final (locurile 1—4) au fost 
Înregistrate următoarele rezulta
te : Cuba — Coreea de Sud 3—0; 
Japonia — R. P. Chineză 3—1. 
Rezultate înregistrate tn turneul 
pentru locurile 5—8 : Ungaria — 
S.U.A. 3—1 ; Peru — U.R.S.S.
3—0.

IN PRELTMINARULE CJC 
(zona Africii), Tunisia a dispus 
în deplasare, la Lagos, cu 1--0 
(ț>—O) de Nigeria. In ciasamesxtâ 

Tunisia 3 p (2 jocuri); Nigeria 
3 P (4 j), BA Egipt 2 p (2 j). 
Următorul meci: R.A. Egipt — 
Tunisia (25 noiembrie).

FIIND INTR-O PAUZĂ (deter
minată de pregătirile pe care 
echipa reprezentativă ie face 
pentru meciul de mUne cu An
glia, la Londra), echipele itali
ene au susținut cîteva jocuri 
amicale, dintre care reținem: 
Florentina — Dinamo Kiev 1—1 
(0—0) ; Bologna — F. C. Zagreb 
2—i a—ii.

LA CIUDAD DE MEXICO, e- 
chipa Unlversidad din localitate a 
dispus cu 2—0 (2—0) de selecțio
nata R.P. Chineze.

PRINCIPALELE rezultate 
etapa a 10-a 
Spaniei: Elche — Athletic Bilbao 
2—1; Valencia '
Real Sociedad 
2—3; Betls 
Barcelona 3—4; C.F. Barcelona — 
Santander 3—1; Atletico Madrid 
— Salamanca 4—2. In clasament» 
L Real Madrid 18 p, 2. C. F. 
Barcelona 11 p; 3. Salamanca 
H P.

dini
a campionatului

— Burgos 1—O?
— Real Madrid 

Sevilla — Espanoi

acționa în a-va
în loturile reprezen- 
ajunge fotbaliști ca-

nivelul 
și mon-

i
însă că

s-a

TELEX • TELEX • TELEX

di&putat 
Dynamo 
T.S.K.A.
cont! nd

CĂLĂRIE • Concursul de Ia 
Vienz. a programat o probă de 
obstacole, în care victoria a re
venit englezului Kevin Bacon in 
34,X

HANDBAL « La Varșovia : 
Polonia — Islanda 28—21 (12—12) 
la masculin • In C.C.E. (mas
culin) la Magdeburg : S.C. Mag
deburg — Partizan BJelovar 
33—23 (IC—9) și la Lisabona î 
DukLa Praga — Belenenses 30—19 
(1»—•).

JUDO. La Sofia s-a 
meciul dintre echipele 
Berlin și formația locală 
Septemvrisko Zname,
pentru „Cupa camploniflor euro
peni*. Victoria a revenit, cu 6—0, 
judokamlor din R. D. Germană, 
care s-au califi cat pentru semi
finalele competiției.

PATINAJ • A luat sfirșit com
petiția „Patina orașului Praga". 
Proba individuală masculină a 
fost cîștigată de americanul John 
Carlow, iar la feminin victoria a 
revenit americancei Kathy Gele- 
cinski. Patinatorii români au o- 
cupat locul 9 prin Leonard Az- 
zola șl respectiv 15 prin Corne
lia Pleu,

POLO • In Berlinul Occiden
tal s-a Încheiat una din grupele 
semifinale ale „Cupei Cupelor*. 
Clasate pe primele două locuri, 
echipele Spandau 04 șl Pro Reoco 
Genova s-au calificat pentru tur
neul final al competiției. Iată 
rezultatele Înregistrate în ultima 
zi a turneului : Spandau 04 — 
Pro Reoco 7—6 (2—2, 2—2, 1—2,

2— 0), OlympLakos Pireu — Yuzme 
Istanbul 13—5 (3—1, 1—0, 4—L
5- 3).

ȘAH • După două ture, In 
meciul dintre echipele U.R.S.S. 
și iugoslaviei, care se desfășoară 
la Tallin, scorul este favorabil 
cu 13—4 șahiștilor sovietici.

TENIS * Guillermo Vilas a 
câștigat turneul de la Bogota, ta 
finala căruia l-a Întrecut cu 6—1,'
6— 2, 6—3 pe spaniolul Josâ Hi
gueras. * La Stockholm, Sandy 
Mayer a dispus în finală cu 6—2, 
6—4 de Ray Moore « Turneul 
de la Hong Kong a fost câștigat 
de Ken Rosewall : 6—S, 5—1, 
6—4. 6—4, In finală cu Tom Gor
man.

TENIS DE MASA * Campio
natele internaționale ale Ungariei 
s-au încheiat la Miskolc cu ur
mătoarele rezultate : simplu fe
mei : Jill Hammcrsley (Anglia)
— Christine Hellman (Suedia)
3— 1 ; simplu bărbați : Christian 
Martin (Franța) — Gabor Gergely 
(Ungaria) 3—2 ; dublu femei : 
Pal alin us, Perkucln (Iugoslavia)
— Hirschmtiller, Schmidt fR. F.‘ 
Germania) 3—0 ; dublu bărbați : 
Gergely (Ungaria), Oriovski (Ce
hoslovacia) — Klampar, Jonyer 
(Ungaria) 3—1 ; dublu mixt : 
Patatinus. Stipancicl (Iugoslavia)
— HirechmtlUer, - • — —
Germania) 3—1.

VOLEI a In 
C.C.E. (masculin)
— Porto 3—0. 
spanioli s-au calificat pentru tu
rul următor al oompertiției.

Engel (R. F.

mecl-reitiur In 
Real Madrid 

Voleibaliștii
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