
Sportul în dialogul, candidați-alegătorî

MAI MULTE LOCURI 
DE JOA CĂ PENTRU COPII

Pregătindu-sc să ia parte 
la întîlnirea cu cetățenii din 
Circumscripția electorală nr. 
31 . din municipiul Tg. Jiu, 
unde candidează din partea 
Frontului Unității Socialiste 
pentru alegerile de deputați 
în consiliile populare, tova
rășul I’etre Dănciulescu, 
secretar al Comitetului mu
nicipal al P.C.R., iși no
tase în carnetul de însem
nări probleme pe care pre
supunea că oamenii ar putea 
să le aducă în dezbateri, 
precum și unele pe care el, 
deputatul în actuala legis
latură, ar fi dorit să le 
supună atenției- „în impor
tantele cuvînt&ri rostite la 
marile adunări populare din 
municipiile Petroșani și Hu
nedoara, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a pus în fața 
noastră sarcina de a ne in
tensifica eforturile 
ca întregul tineret, loți oa
menii muncii să 
exercițiile fizice și sportul, 
contribuind astfel la crește
rea unor generații bine dez
voltate fizic și intelectual, 
la întărirea sănătății și pu
terii de muncă a întregului 
nostru popor. Ne propunem 
să rezolvăm întocmai aceste 
importante probleme puse 
in fața noastră de condu
cerea partidului" — ne-a 
spus candidatul.

Cum era de așteptat, la 
adunările ce au avut loc a-

pentru

practice

■A.

RECORD IN „TOPUL SPORTUL"
26 (le• Sibiul

București • Lucreția 
individual:

Sibiul, oraș cu o bogată 
școlar cu precădere, ne-a____ __ _ ________ _ interme
diul elevelor din clasa a IX-a A a Liceului pedago
gic, pasiunea fetelor de aici, a viitoarelor învățătoare, 
pentru cel mai frumos și mai accesibil dintre spor
turi, atletismul.

„Topul Sportul" la săritura în lungime, pentru cla
sele a IX-a (băieți și fete), a trezit și aici, în liceul 
sibian, un mare interes. Orele de educație fizică s-au 
desfășurat cu prioritate în aer liber (deși liceul bene
ficiază de o sală bine dotată pentru sport), în ideea 
asigurării unor cit mai mari acumulări și a unei su
prafețe de lucru pe care să poată fi realizate deplin 
obiectivele fiecărei lecții.

Constantinescu nu se 
in ziua aceea la vizita 
Știa că vom veni, in- 
fusese transmisă prin 
dar — așa cum 

ar fi dorit
ne-a 
mult 

loc 
nu 
în 
li- 
a-

firea. Au 
și căciulite.

Profesoara de educație fizică 
Florica 
aștepta 
noastră, 
vitația 
telefon, 
mărturisit 
ca „topul" ziarului să aibă 
într-o zi mai propice, și 
într-una cu ceață și frig, 
dimineața cînd am sosit la 
ceul sibian temperatura se 
fia aproape de 0 grade. Fetele 
nu s-au pierdut cu 
recurs la treninguri 
Și... atîta tot.

Ora 10,10. Prima 
este Valeria Buta. 
emoționată, nu iși găsește pașii. 
Un elan scurt și iat-o aterizînd 
peste 3 metri. Rezultat exact, 
după măsurătoarea cu ruleta : 
3,33 m. Profesoara se arată 
mulțumită.

— La testul efectuat în sep
tembrie, în cadrul probelor 
S.U.V.A., Buta a sărit 3,39 m. 
Se află, deci, foarte aproape de 
valoarea ei...

. Gheața s-a spart. Daniela

care sare 
Este puțin

Astăzi, etapa a 12-a în Divizia A la fotbal

ÎN LOC DE AVANCRONICĂ
întrerupt la 5 

campionatul Diviziei 
astăzi cu meciurile

noiembrie, 
A se reia 
etapei a

ă\\\\\\\\\\\\\\\

CLASAMENTUL
1. A.S.A. TG. M. 11 7 2 2 25-12 16
2. Sportul stud. 11 7 0 4 15-12 14
3. F.C. Argeș 11 5 3 3 20-16 13
4. F.C. Olimpia 11 6 1 4 16-14 13
5. Politehnica Tim. 11 5 3 3 16-16 13
6. Steaua 11 4 4 3 20-13 12
7. Dinamo 11 5 2 4 18-14 12
8. Universitatea Cv. 11 4 4 3 12-10 12
9. S.C. Bacâu 11 3 5 3 14-17 11

10. F.C. Constanța 11 5 0 6 18-17 10
11. U.T.A. 11 3 4 4 14-16 10
12. F.C. Bihor 11 5 0 6 14-19 10
13. C.S. Tîrgoviște 11 4 2 5 7-14 10
14. F.C. Petrolul 11 3 3 5 13-13 9
15. Politehnica lași 11 3 3 5 11-12 9
16. Jiul 11 4 1 6 14-16 9
17. F.C. Corvinul 11 3 3 5 12-17 9
18. F.C.M. Reșița 11 2 2 7 9-19 6

mai buna 
cartierului

legatarii s-au referit la as
pecte legate de 
gospodărire a
1 Mai-Vest, un cartier com
plet nou, precum și la pro
bleme vizînd unele amena
jări sportive.
cîteva mii de copii ar tre
bui să avem
nostru mai multe locuri dc 
joacă — spunea Elena Gea- 
mănu. Firește, hu așteptăm 
totul de la consiliul popu
lar, ci ne obligăm să pu
nem și noi umărul la trea
bă". Alți alegători din Cir
cumscripția electorală nr. 
31, printre care Ion Găvă- 
nescu și Alexandru Duțes- 
cu, s-au oferit să mobilizeze 
oamenii la efectuarea de 
muncă voluntară pentru a- 
menajarea ștrandului acope
rit — ale cărui lucrări au 
și început — precum și la 
amenajarea popicăriei din 
parcul municipal.

In calitatea sa de depu
tat și secretar al comitetu
lui municipal al P.C.R., Pe
tre Dănciulescu s-a ocupat 
de încheierea unei impor
tante acțiuni începute cu 
vreo trei ani în urmă : bi- 
tuminizarea curților tuturor 
școlilor din Tg. Jiu, fapt ce 
permite desfășurarea ore-

„Pentru cele

în cartierul

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

centimetri 
toțoîan, nou

față dc 
i record

tradiție în sport, 
argumentat, prin

Săritura in lungi
me, tema „Topului 
Sportul“, înseam
nă viteză, forță, 

îndemînare

Bratu, care urmează, 
mai sigură pe ea. Iși 
pașii

pare mult 
potrivește 

doi, trei, patru — o 
clipă de indecizie, numai apa
rent, și apoi atacă, nălucă, pra
gul. La măsurătoare, momente 
de satisfacție : 3,72 m. Daniela 
este numai zimbet înțelegem 
și de ce : cu o lună de zile în 
urmă nu sărise decît 3,47 m. 
Progresul ei este, deci, evident. 

Topul continuă într-o atmos
feră de mare 
rîndul Elenei 
re obține un 
bun : 3,85 m 
— 3,65 m).

S-a mai .luminat 
geană de soare se căsnește să 
spargă frontul de ceață care

însuflețire.
Condurache, 
rezultat 
(vechiul

Vine
ca

ma!și 
ei record

nițel. O

iu-

ne-au oferit pînă în 
divizionarele A.
ALTCEVA înseamnă, 
JOCURI DE BUNĂ 

DESFĂȘURATE 
SPIRIT DE PER-

12-a, o etapă de la care — 
date fiind concluziile clare re
zultate din ultimele evoluții ale 
formației reprezentative 
bitorul de fotbal din țara noas
tră așteaptă acum altceva decit 
ceea ce 
prezent

Acest 
firește, 
FACTURA, 
ÎNTR-UN ______ ___
FECTĂ SPORTIVITATE. Numai 
concentrîndu-și întreaga aten- 
ție asupra jocului ----- —
tea fotbaliștii să 
la nivelul eșalonului 
re-1 reprezintă, tratînd cu 
maximum de pricepere ambele 
faze, de atac și de apărare. 
Căci nu-i mai este permis, de 
aci înainte, unei divizionare A 
să joace „deschis" (cum a

vor pu- 
evolueze 

pe ca-
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A început cea dc a XVII a edific a „Trofeului Carpați" la Handbal masculin

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A ÎNTRECUT
ECHIPA BULGARIEI CU 27-21

0 Dispute deosebit de animate
cu Ungaria • Azi,

BAIA MARE, 15 (prin tele
fon). Precedată de o frumoasă 
festivitate de deschidere, in 
cadrul căreia tovarășul Traian 
Darolți — primarul municipiu
lui Baia Mare — a urat suc
ces tuturor echipelor partici
pante, cea de a XVII-a ediție 
a „Trofeului Carpați" la hand
bal masculin a început în Sala 
sporturilor în prezența unui 
numeros și entuziast public.

Primele 
abundente 
spectacol, . . ..
disputele pe care le așteptăm 

partide, animate și 
în faze de mare 

au prefațat sugestiv

împresoară curtea școlii, întreg 
orașul de pe Cibin.

Sare Lucreția Coțofan. Cam 
plinuță, cum e ea, Lucreția nu 
lăsa să se anticipeze un re
zultat peste cel care reprezintă 
recordul ei — 3,49 m. Dar, sur
priză : cu o sprinteneală pe 
care nu i-o intuiam, eleva si- 
biancă aterizează dincolo de 4 
metri : 4,10 m. Va fi cea mai 
bună performantă a clasei a 
IX-a A, în ciuda eforturilor ce
lorlalte eleve de a o depăși.

Topul s-a încheiat. Profeso
rii de educație fizică Dumitru

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2—3)

PROGRAMUL ETAPEI DE ASTĂZI
Iași : 
Craiova : 
Arad :
Tîrgoviște : 
Pitești : 
Timișoara : 
Hunedoara 
București :

POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
U.T.A.
C.S.F.c" ARGEȘ 
POUTEHNICA 
CORVINUL 
SPORTUL STUDENȚESC

(Stadionul Republicii)

- F.C.M. REȘIȚA
Dinamo)

București : DINAMO
(Stadionul

Toate meciurile vor începe la 
televizat.

ora

făcut-o, cu consecințele cunos
cute, duminică, echipa repre
zentativă), neglijînd momentul 
de defensivă, sau să se „beto- 
neze“ de o asemenea manieră 
incit să ajungă îrt terenul ad
vers doar în repriza secundă, 

■cind.i. se schimbă terenurile.

încă din prima zi • Spania a
echipa României joacă cu selecționata R. D. Germane 
în zilele următoare. Iată acum 
o succintă relatare a meciuri
lor din prima zi-

ROMÂNIA B — U.R.S.S.
15—17. Jocul inaugural ne-a 
oferit o frumoasă surpriză,

Bulgaria 
Danemarca 

21—28

REZULTATE DE MARȚI 
Ungaria — Spania 25—25 

(9—12) ; România B — 
U.R.S.S. 15—17 (7—7) ; Ro
mânia Ă 
27—21 (17—9) ;
— R. D. Germană 
(11-12).

'PROGRAMUL 
DE MIERCURI 

începînd de la ora 
în Sala sporturilor 
Baia Mare, se dispută 
partidele : Danemarca — 
Bulgaria, România B — 
Ungaria, România A — 
R. D. Geripană și U.R.S.S.

Spania.

15,30, 
din

tinăra selecționată secundă a 
țării noastre (dintre componen- 
ții ei doar Cozma are vechi 
state de serviciu în handbal) 
reușind să țină în șah mai mult 
de jumătate din meci reprezen
tativa Uniunii Sovietice, cam
pioană olimpică. Fără să se 
lase impresionați de excelenta

Au cuvintul specialiștii

CRITICILE ADUSE FOTBALULUI 
SÎNT PE DEPLIN ÎNDREPTĂȚITE

Disciplina și ciigcnța, ignorate in ultimul timp, 
trebuie repuse imediat in drepturi!

Infrîngerea suferită de echipa 
națională în partida de dumi
nică cu reprezentativa Iugosla
viei ar putea fi privită ca un 
accident, dar ea trădează, la o 
analiză mai atentă, carențe mai 
vechi sau mai noi, amplificate, 
parcă, în ultima vreme. Cert 
este că la ora actuală înregis
trăm o lipsă de valori auten
tice, Divizia A neprezentînd o 
întrecere echilibrată care să 
formeze jucători valoroși pen
tru loturile reprezentative. S-a 
ajuns la acest stadiu nemuițu- 
mitor din mai multe motive. în 
primul rind, pentru că centrele 
de copii și juniori nu s-au o- 
cupat cu responsabilitatea ne
cesară de depistarea și crește
rea schimbului de mîine în 
spiritul cerințelor fotbalului

- S.C. BACĂU
- OLIMPIA S. MARE
- F.C. BIHOR
- A.S.A. TG. MUREȘ
- F.C. CONSTANȚA
- PETROLUL PLOIEȘTi
- STEAUA
- JIUL

14. Jocul de la Tîrgoviște va fi

Singurul adevăr al fotbalului 
actual, competitiv — de care 
antrenorii divizionarelor A (și 
al celorlalte echipe din eșaloa
nele „B“ și „C”) trebuie să se 
pătrundă odată pentru totdea
una — este acela al jocului 
COMPLET, de atac și apărare.

Miercuri 16 noiembrie 1977

realizat o prețioasă „remiză**

„carte de vizită” a parteneri
lor, handbaliștli noștri au în
ceput meciul cu aplomb, cu ac
țiuni în viteză și o apărare 
fermă. Ei au condus pînă în 
min. 33 cu cite un gol diferen
ță, finalul aparținind însă 
handbaliștilor sovietici, mult mai 
robuști, mai pregătiți din punct 
de vedere fizic.

Au marcat : Flangca 5, Tasc 
4, Cozma 2, Dumitru 1, Voinea 
1, Oprea 1 și Voik 1 — pen
tru România B, Găsii 8, Krav- 
țov 2, Repnev 2, Kiteaev 1, 
Cernîșev 1, Belov 1, Gagin 1 
și Novițki 1 — pentru U.R.S-S. 
Au arbitrat K. O. Nilsson și 
L. Olsson (Suedia).

UNGARIA — SPANIA 25-25. 
Meci deosebit de animat, al 
cărui rezultat final s-a decis 
în ultimele secunde. Victoria a 
surîs pe rind ambelor echipe. 
Mal întîi spaniolilor, care au 
făcut o primă repriză . foarte 
bună, apoi handbaliștilor din 
Ungaria, care au dominat pri
ma parte a reprizei secunde. 
Pînă la urmă, egalitate... Au 
marcat : Budai 6 Kenyeres 5,

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a 4-a) 

modern, practicat pe plan in
ternațional. In ceea ce privește 
clubul nostru, după alte gene
rații de buni jucători, s-a ri
dicat încă o serie de fotbaliști 
ajunși în prima divizie : Spe- 
riatu, Radu II, Stancu, M. Zam
fir etc. Acum sperăm într-o 
nouă promoție (Ancuța, Turcu, 
Istrate, Nițu etc.). Totuși, sîn- 
tem încă departe de rezulta
tele cantitative și mai ales ca
litative corespunzătoare cerin
țelor fotbalului nostru. în ă- 
ceasță direcție, a creșterii 
schimbului de mîine, a prime
nirii Ioturilor divizionarelor A, 
cred că ar trebui reînființat 
campionatul de tincrct-rczcrve, 
care ar permite un număr de 
jocuri și pentru cei care nu pot 
face parte din lotul de bază 
pentru un meci sau altul. Ac
tuala „pepinieră" — campiona
tul de juniori — nu și-a justi
ficat integral condiția, diferența 
dintre întrecerea juniorilor ' și 
cea din primul eșalon f 
enormă pentru majoritatea 
mentelor crude, aflate încă 
porțile performanței.

Tot în rîndul cauzelor 
fond aș sublinia și lipsa 
exigență a factorilor ds răspun
dere de la toate eșaloanele. A- 
ceastă toleranță e întreținută 
de urmărirea cu orice preț a 
victoriei care să ducă la evi- 

. tarea retrogradării sau la falsifi
carea adevăratei valori, mo
deste. Intr-un asemenea climat 
e aproape firesc ca mulți jucă
tori să manifeste plictiseală, 
lipsă de dăruire și de plăcere 
de a juca. Unii dintre ei au a- 
juns să nu-și mai manifeste nici 
măcar ambiția 
11-le de bază, 
nu, Radu III,

fiind 
ele- 

i la

de 
de

de a ajunge în 
cum sint Leșea- 
Stan ! Aseme-

ION___  BARBU
fost international, maestru 

al sportului, 
președintele F.C. Argeș Pitești

(Continuare în pag. 2—3)



„DACIADA" competiția tuturor » „CRITERIUL TINERETULUI" LA BOX La

AM AJUNS, CU TOȚII, 0 RAZĂ DE SPERANȚĂ PENTRU
PRIETENI Al SPORTULUI"

Propunerea ne-a fost făcută 
de către Ștefan Dobrc, pre
ședintele C.J.E.F.S. Mehedinți : 
„Vă sugerez, să faceți o vizită 
Ia Vama — Porțile de Fier. Vă 
asigur că o să aveți o surpriză 
plăcută". N-am așteptat să ni 
se spună de două ori și, chiar 
a doua zi. ne-am aflat la locul 
indicat.

încă de la început trebuie 
spus că ceea ce am găsit aici 
ne-a depășit toate așteptările. 
Cînd s-a aflat 
„Sportul", am 
multă bucurie 
străduit să ne 
de mult iubesc 
care lucrează în acest punct de 
frontieră, sportul. Ni s-a vorbit 
entuziast despre jocurile (de 
handbal, volei, fotbal) susținu
te de cei de aici — membri ai 
asociației sportive Energetica 
— cu oaspeți din diverse în
treprinderi, despre un campio
nat de șah (concurs pe ture de 
serviciu, apoi un turneu final 
în care, pînă la 
pentru primul loc 

între C.
de

că sîntem de la 
fost primiți 
și fiecare 
demonstreze 
vameșii, toți

cu 
s-a 
cit 
cei

lu

0 coSELECȚIONERI
contraatac, elevul antrenorului 
Gh. Baltă.

Celelalte categorii au fost 
mai slab reprezentate, „speran
țele" urmînd să confirme în vi
itoarele întreceri. Au fost pre- 
zenți la competiție și mulți 
sportivi cu calități fizice mo
deste, fapt care trebuie să-i o- 
blige pe antrenori la o mai 
mare exigență în procesul se
lecției. în general, „Criteriul 
tineretului" a constituit un e- 
xamen greu care a scos în evi
dență potențialul generației bo
xerilor de 18 ani.

Petre HENȚ

Pcategorie i-am re- 
Vasile Nuțu (Rapid), 
Tudorancea 
pregătit de

la această 
marcat pe 
Dumitru 
Focșani), 
antrenor C. Hogaș. Petru Cicea 
(Constructorul Alba Iulia) și 
Nelu Ciciu (C.S.Ș. Drobeta 
Turnu Severin) elevul lui I. 
Sănătescu. De la celelalte cate
gorii i-am remarcat pentru cu
noștințele lor avansate pe „co
coșul" Petre Stoiu (C.F.R. Cra
iova), un talent autentic pre
zentat de antrenorul I. Dondoi ; 
„pana" Mihai Fulger (C.S.Ș. 
Cîmpulung Muscel), unul dintre 
cei mai buni tehnicieni ai com
petiției (antrenor C. Panaitescu) 
și învingătorul său, mai bine 
pregătit fizic, Traian Gavrilaș 
(Voința 
Marcel 
Hunedoara), 
rapid în acțiuni, pregătit 
antrenorul Ion Turică ;
mijlociul" Ștefan Imbre (Voin
ța Brăila), bun executant al 
eschivelor și al acțiunilor de

„Criteriul tineretului" la box, 
competiție desfășurată timp de 
cinci zile în Sala sporturilor 
din Iași, a reprezentat un exa
men greu pentru generația pu- 
giliștilor de 18 ani, invitată la 
întreceri. S-au prezentat la 
start 134 de sportivi care s-au 
întrecut în 123 de meciuri, un 
adevărat maraton pugilistic cu 
participarea boxerilor din 30 de 
centre. Printre acestea : Alba 
Iulia, Miercurea Ciuc, Rîmnicu 
Sărat, Focșani, Tîrgoviște, Dro- 
beta Turnu Severin sau Rîm
nicu Vîlcea.

Am reținut, în același timp, 
absența boxerilor juniori din 
centre sau secții cu tradiție : 
Oradea, Constanța (Farul) și 
București (Dinamo), sau pre
zențe mai mult formale (B. C. 
Galați și B. C. Brăila, ai căror 
reprezentanți nu au reușit să 
reziste pînă la semifinale !).

Cei 134 de boxeri partici
pant la întreceri au fost îm- 
părțiți pe categorii, astfel : 
semimuscă — 12, muscă — 15, 
cocoș — 14, pană — 18, semi- 
ușoară — 21, ușoară — 18, sc- 
mimijlocie — 10, mijlocie mică
— 12, mijlocie — 6, semigrea
— 4 și grea — 4. Categoria se- 
miușoară a fost nu numai cea 
mai aglomerată, ci și cea mai 
bine reprezentată valoric. Aici 
au evoluat sportivi bine pregă
tiți din punct de vedere tehnic, 
cu frumoase cunoștințe atît în 
acțiunile de atac cît și în cele 
de 
tre 
tin 
tra 
norul Gabriel Tîmpescu.

(Unirea 
tînărulacțiuni nu vin doar cei ce 

crează în vamă, ci și soțiile și 
copii lor (este cazul lui I. 
Preda, Gh. Dăncău, I. Grigore, 
a ofițerului I. Teodorcscu, a 
șefului vămii, Nicolae Dădălău). 
„N-am lipsit niciodată de la 
acțiunile sportive, ne spunea 
șeful vămii. Iar oamenilor din 
subordine am grijă să le fixez 
în așa fel turele incit să poată 
participa și la reuniunile spor
tive".

Dar cîte alte lucruri intere
sante nu am aflat aici : „Am 
organizat un concurs de arun
cări, ne povestea un vameș, 
dar cu barem. Să fi văzut 
cum se antrenau oamenii, pen
tru a realiza baremul și, deci, 
a putea fi primiți în concurs".

în final, încă ceva din ceea 
ce ne spunea șeful vămii : 
„Dacă i-am fi obligat așa. pur 
și simplu, pe oameni să facă 
sport, ar fi venit poate cîțiva. 
I-am antrenat insă prin acțiuni 
interesante, atractive. Am Iua- 
t-o cu „Cine ajunge mai repe
de în vîrful dealului", cu „Cine 
coboară primul", am oferit pre
mii simbolice participantilor, 
am făcut drumeții cu familiile 
și astfel au ajuns cu toții, din 
convingere, prieteni ai sportu
lui. Notați că am organizat ac
țiuni în cadrul „Daciadei" și că 
vom fi prezenți în actuala edi
ție, de iarnă, a aceleiași com
petiții".

Sîntem convinși, tovarășe 
Dobre...

Modesto FERRARINI

București) ; „ușorul" 
Turcaș (Constructorul 

tehnic si foarte 
de 

„semi-

La 4 decembrie va avea loc 
în Capitală meciul internațio
nal de box dintre echipele de 
tineret ale României și Polo
niei. în vederea acestei întîl
niri federația noastră de spe
cialitate a selecționat un lot în 
frunte cu D. Cipere, Ioana Vio
rel. Traian Georgia, Gh- Donici 
și Ilie Cernat.

Campioni 
baschet sil 
rare. La I 
se constata 
mațiilor fel 
din primull 
tire |>l
chiar uehni 
întinerirea I 
Media de I 
este în pi 
derația de 
unele măsi 
perirea, pr 
de baschr 
de peste 2 
creștere ev 
lui celor i 
românești, 
mult, cu 
trebuie să 
tigioasele 
cupele eur 
vut o vict 
S. P. Fedc

ci

Azi, in Divizia A la voleiurmă, lupta 
se dă întot- 
Vamvu și I. 

excursiile și 
la Tismana, 
Cazane în

deauna
Mărgeanu), 
drumețiile făcute
Mraconia 
sus"), pe dealurile împădurite 
din împrejurimi. La astfel de

(„spre

MISTERIOASA DISPARIȚIE
DE LA 0. S. 1

are oNicolae Frone ___ _ .
ție foarte importantă, 
președintele comitetului 
copii din blocul O.S.l, _____
Ia stația Favo-rit din Drumul 
Taberei. Președintele p: 
încă pantaloni scurți și 
elev la Liceul industrial 
2 de mașini electrice.

Costel Rotibanu, prietenul 
Nîoușor, este elev și 
dar la „Tudor Vladimirescu".’ 
In schimb, face sport de per
formanță. Joacă tenis de 
masă la Casa pionierilor.

In apropierea blocului O.S.l, 
a existat pînă nu demult, 
anul acesta chiar, un șantier 

construcții care, la închi
dere, a lăsat In uifrnă-i, pen- 
trțj o weme bucăți de or- 
fnent, fiare îndoite, bucăți de 
placaje.

Sigur, vă veți întreba, ce 
legătură există între acest 
președinte cu pantaloni scurți, 
un practicant al tenisului de 
masă și un fost șantier de 
construcții ? Să vă explicăm...

...In fața blocului O.S.l e- 
xista — și încă mai există 
— un spațiu larg. Aici se 
putea încinge o „miuță“ zdra
vănă. Dar numai atît ? ideea 
a pornit de la Costel, prie
tenul lui Nicușor, adică de 
la cel cu performanța. „Ce 
bine ar fi dacă ați avea aici 
o masă de ping-pong,

func- 
Este 

de 
situat

poartă 
i este 

mr.

lui 
el,

beton, așa cum mai vă
zut și în alte cartiere..." Dar 
cum betonul
n-aveau cum ___
ideca inițială a fost 
tată de președintele 
tului de copii : „De 
pârât de beton 7 O

era... 
să-1

TRACTORUL DERBYUL ETA

apărare. Cel mai bun din- 
„semiușori" a fost Constan- 
Chindăoanu (Ceahlăul Pia- 
Neamț), pregătit de antre-

DINAMO

la Cluj-Napoca

5—0. Lotul din care 
echipa cuprinde — 
pe Șerbam Doboș!, 

Simion Crișan și

partida Dinamo — Universitatea Craiova, 
coordonatoarea Alexandrina Constanțincscu 
la fileu cu craioveanca Simona Enescu.

STEAUA I 
Dinamo
Tractorul
Explorări 1 
Constr. Bl 
Poli Timiș 
Rapid 
Delta Tul 
Unix. Cra 
C.S.M. Si 
„U" Cluj 
Viitorul B

CLUJ-NAPOCA, 15 
fon). După cum 
miercuri seara la __
Sala sporturilor (sala mare), 
chlpa masculină de 
masă C.S.M, Cluj-Napoca __
ține partida din manșa a doua 
a C.C.E. în compania formației 
Spartakus Budapesta. Elevii an
trenorului emerit Farkas Paneth 
au efectuat în aceste zile un 
program intens de pregătire, ți- 
nînd seama de valoarea echipei 
oaspete, incomparabil mai puter-

(prin tele- 
s-a anunțat, 

ora 18, în 
e- 

tenis do 
sus-

nică decît cea spaniolă (Club 
7 â 9), pe care au învins-o, 
deplasare, cu " " ' "
se va alcătui 
în ordine —
Josif Bohm, 
Zsolt Bohm.

Sportivii unguri au sosit marți 
la prfnz, eu următorul lot : Jo- 
ner Istvan, Klam par Tibor (mul
tipli campioni mondiali). Timar 
Ferenc, Kocsis Gyula. Antrenor : 
Sido Ferenc.

Paul RADVANY, coresp.

Astăzi, amatorii de volei din Capitală vor putea să urmareasca 
din nou echipa campioană, Dinamo, care va primi replica stu
dentelor de la I.E.F.S. In imaginea surprinsă de fotoreporterul 
nostru V. Bageac la 
desfășurată miercuri, 
(nr. 1) in dispută

MAI MULTE LOCURI DE JOACĂ PENTRU COPII în 
de

(Urmare din pag. 1)

— Știința II 
ția, ora 17 
plorări Bai 
Delta Tulcc 
C.S.M. Suc 
Au fost 
Steaua — 
ra, Rapid ■ 
Constructor 
sitatca Crai 
Universitate 
tex Baia M

• Partida 
tehnica Tir 
Brașov a f< 
șoveni cu 3-

Inointea et 
mantele Divlz

beton și 
lucreze, 
comple- 
co-mite- 
ce nea- 

______  _ putem 
face din bucăți de placaj, pi
cioarele Ie găsim printre țe- 
vile de colo, ’______ ,__"
Ia îndreptăm, Ie înfigem 
pămînt și ne facem o masă 
ce n-a văzut... Drumul Ta
berei !*.

Și, în următoarele săptă- 
mîni, Drumul Taberei a vă
zut nu una, ci... trei mese, 
pe care se putea juca ping- 
pong de-a adevărat. „Era o 
bătaie pe ele î Așteptam la 
rind cîte 3—4. Ce să vă 
spun ? Am făcut și campio
nat, așa, între noi. Apoi am 
avut și întîlniri „internațio
nale", cu echipele blocurilor 
din jur, cu afișe, cu specta
tori...".

Dar președintele copidlor 
n-a avut noroc. Pentru că 
președintele comitetului de 
bloe, împreună cu alți loca
tari, n-au fost de acord cu 
acest chip de a-și petrece 
timpul liber copiii vecinilor 
lor. Și, într-o dimineață, două 
dintre cele trei mese au dis
părut. Seara se jucase la Lu
mina becului din 
pînă tîrziu. Cel ce 
de acolo se folosise 
neric-ui nopții. Știa, 
că greșea în fața __r____
Cine 7 Nu se știe. Numai că 
puștii au descoperit resturile 
meselor lor de ping-pong la 
subsol. Au vrut să le scoată 
de-a col o dar ușile erau încu
iate. iar cheile, la oomitotul 
de bloc, cel alcătuit din oa
meni mari. Și așa, dki L _1 
mese a rămas doar una. Dar 
asta era prin octombrie. Am 

o săptămînă

de la șantier, 
in

sti'adă, 
le luase 
de întu- 
probabil, 
copiilor.

trei

trecut acum „ ....._____
din nou prin fața Iul O.S.l. 
N-am mal întîlnit nicd riLtima 
masă... Dispăruse dim oc
tombrie pînă în noiembrie. 
Unde ? și, mai ales, de ce ?

Radu TiMOFTE

lor de educație fizică în aer 
liber. „Acum — ne spunea in
terlocutorul — căutăm cele mai 
adecvate soluții pentru ca un 
număr cît mai mare de școli 
generale și licee să dispună 
de săli de sport. Ne preocupă 
în aceeași măsură — deoarece 
Ia acest capitol ne prezentăm 
cu mai puține realizări — ame
najarea unor terenuri simple 
în cadrul asociațiilor sportive 
din întreprinderi și instituții".

Venit să discute cîteva pro
bleme cu candidatul din cir
cumscripția electorală nr. 31, 
muncitorul Ion Mihăileanu, de

la întreprinderea de prelucrare 
a lemnului din Tg. Jiu, pre
ședintele unei asociații de loca
tari, ne spunea : „între noi,
cetățenii, și deputatul nostru 
s-au stabilit legături trainice. 
Ori de cîte ori avem ceva de 
spus, vreo 
venim cu 
tovarășul 
am venit
în repartizarea unui teren pen
tru amenajarea unui loc de 
joacă necesar copiilor noștri. 
A promis că se va rezolva și 
nu am nici o îndoială în a- 
ceastă privință. Toate angaja
mentele pe care și le-a asu
mat în discuțiile cu noi s-au 
împlinit".

propunere de făcut, 
inima deschisă la 
Dănciulescu. Acum 
să-i solicit sprijinul

cam- 
volei 

parti- 
întîl-

Astăzi după-amiază 
pionatcle Diviziei A 
sînt programate 8 dintre 
dele etapei a 5-a, restul 
nirilor (4) fiind amînate. „Capul
de afiș" îl deține întîlnirea 
dintre formațiile masculine 
Dinamo București și Tractorul 
Brașov (sala Dinamo, ora 18). 
Ambele echipe sînt neînvinse 
după 4 etape, așa că este de aș
teptat o dispută echilibrată și 
spectaculoasă, în care brașove
nii sînt în stare să dea o re
plică viguroasă campionilor.

Interesantă se anunță și par
tida de la Iași, unde formația 
feminină Penicilina va avea ca 
parteneră echipa Universitatea 
Timișoara care, neînvinsă du
pă trei jocuri, va căuta să do
vedească, în compania liderei,

3. deținut în prezent, 
deplin meritat. Tot la 
mai rețin atenția me- 

Rapid — Chimpex 
ora 

Farul.

că locul 
este pe 
feminin 
ciurile : 
Constanța (sala Giulești,
15) și C.S.U. Galați

Celelalte întîlniri ale etapei : 
I.E.F.S. — Dinamo (sala Dina
mo, ora 17), Voința București

1. PEN ICI UN
2. Dinamo
3. Uni». Tin
4. C.S.U. G<
5. Uni». Cra
4. Chimpex
7. Maratox
8. Rapid
9. Știința Ba

10. Voința Bu
11. Farul
12. I.E.F.S.

CLASAMENTELE DIVIZIEI B
Dupâ desfășurarea 

clasamentele 
riei B (masculin) arată

primului 
campionatului 

astfel :

tur, 
Divi-

SERIA A
1. C.S.U SUCEAVA 5 5 0 15: 3 10
2. Relonul Sâvinești 5 4 1 12: 6 9
3. C.S.U. Galați 5 3 2 11:8 8
4. Petrolul Ploiești 5 2 3 8:12 7
5. Dinamo Brâila 5 1 4 7:14 4
6. Terom lași 5 0 5 5:15 5

1. PROGRES®
2. C.F.R. Buc
3. Calcutatoru
4. Electra Bu
5. I.E.F.S. Bi
6. Grivița Ro

TIR

— In ce măsură au fost rea
lizate obiectivele prevăzute de 
Federația română de haltere și 
culturism privind obținerea u- 
nor rezultate valoroase pe plan 
internațional ? Care sînt prin
cipalele cauze care împiedică 
afirmarea halterofililor noștri 
și cum pot fi ele înlăturate ?

La aceste întrebări iie-a răs
puns președintele F.R.H.C., 
conf. dr. Nicu Alexe.

— Medalia de bronz cucerită 
de halterofilul Ion Buta la 
campionatele mondiale și locul 
V în lume (la egalitate, ca 
performanță, cu locul IV), 
cele 4 medalii de bronz 
nute la C.M. de juniori 
performante promițătoare, 
atît ! Pentru că ele sînt puține 
și încă mult distanțate de va
lorile maxime pe plan interna
țional. Obiectivul major pe 
care Federația română de hal
tere și culturism îl urmărește 
in ultima vreme, cel puțin la 
cîteva categorii, constă în ob
ținerea unor performante care 
să se apropie de cotele mon
diale.

Să vedem care sînt principa
lele lipsuri și cauzele lor.

In orice domeniu sportiv și 
In orice performanță (nu numai 
sportivă) acționează două cate
gorii de factori : potențialul 
uman și cel material. La noi,

la haltere, nivelul și forța lor 
de realizare se mențin, de re
gulă, în zona eficientelor scă
zute. Dintre ele, potențialul u- 
man — valoarea gîndirii, a 
concepției de pregătire de-a 
lungul etapelor care compun o 
carieră sportivă, modul în care 
antrenorii o preiau și-i dau o 
rezolvare anumită, cum o re
cepționează sportivii — repre-

Tainele metodologice ale para
metrilor esențiali de lucru (vo
lum, intensitate, densitate), ale 
raționalizării conținutului și 
controlului subtil, asupra aspec
telor de tehnică nu ne sînt 
străine. Dimpotrivă ! Dar mo
dul in care sînt preluate și ge
neralizate la nivelul secțiilor 
este deficitar, în cea mai mare 
măsură. Biroul federal n-a reu-

primenire a lo- 
și olimpic din 

Numărul mic al 
viziunea în gene- 

a majorității lor a-

plică valul de 
tului național 
ultima vreme.
antrenorilor, 
ral „pitică" 
supra finalității procesului de 
selecție și pregătire, ca și unele 
întreceri

ca și 
obți- 
sint 
Dar,

CE ÎMPIEDICA afirmarea
INTERNAȚIONALĂ A HALTEROFILILOR NOȘTRI ?

zintă factorul dinamic, cel ho- 
tărîtor în cadrul acestui raport. 
Potențialul material este în 
fond o rezultantă a puterii de 
exprimare a celui dinții. Va
lorile materiale investite nu 
pot fi suficiente atît timp cît 
omul nu le determină, nu le 
acoperă. Cei peste 50 de an
trenori nu reușesc încă să dea 
o îndeplinire totală concepției 
noastre de lucru, pe care n-o 
situăm sub nivelul celor care 
au și impus arenei internațio
nale performante excepționale.

șit să impună, să controleze și 
să pretindă cu fermitate înde
plinirea acestor deziderate ale 
antrenamentului modern. Pu
terea lui de intervenție s-a li
mitat mai mult la nivelul lo
turilor naționale de tineret și 
seniori și nici aici atît cît s-ar 
fi dorit și putut. Am investit 
timp și energie în elemente in
suficient dotate sau în cei de o 
vîrstă în care puterea lor de 
adaptare la cotele mari de e- 
fort prelungit nu a putut da 
randamentul dorit. Așa se ex-

nesemnificative ex
plică atît numărul redus al 
sportivilor înregistrați și activi, 
cit și valoarea discutabilă a 
performanței lor. Cele 250 re
corduri naționale din ultimii 4 
ani n-au reușit să apropie re
zultatele halterofililor români 
de cele ale performanțelor de 
valoare mondială. Ia toate ca
tegoriile. De aceea, doar mun
ca susținută și exemplară a 
fiecărui tehnician din sfera 
halterelor, care să genereze o 
motivație puternică și constan
tă din partea copiilor, juniori
lor și seniorilor pentru acest 
sport, poate să declanșeze .o 
modificare a ambianței, a gîn
dirii și in consecință a valorii 
performanțelor.

Numai așa și numai atunci 
vom putea obține toate mijloa
cele necesare, care ajută ne
mijlocit și au puterea să mar
cheze momentul ieșirii haltere
lor românești din condiția lor 
modestă și intrării lor în rîn- 
dul sporturilor care cinstesc 
gloria sportivă a țării.

1. SARO
2. Farul Conj
3. „7 Noiem!
4. C.S.U. Pil
5. Electropute

6. C.S. Rm.

1. VOINȚA /
2. Silvahia $
‘ " A
4. Oțelul Or.
5.
6. Alumina (

• Prima e 
gramatâ Iniț 
fășura cvi o

3. Fores ta
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6— 3, 6—1 
Constantin
7— 5 ; LIJean '"b 
Bebe Aim 
cioiu 6—7 
Mîrza 
6—4 ; F 
Silvan N 
6—0. Pînă 
au obținu 
L. Bucur, 
gărceanu
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laie de 
Idesfășu- 
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Ițea for- 
psculine, 
libunătă-

IscurrZ și 
ioturilor, 
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I iar fe- 
I a luat 
p desco- 
formarea 
înălțime 

Isigure o 
kențialu- 
formații 

latit mai 
I nostru 
în pres- 
pre sînt 
ho a a- 
ksare (la 
>, iar în
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5-a
fonstruc- 
in ; Ex- 

I C.S.M. 
Bacău — 
masculin, 
leciurile : 
iTimișoa- 
-Napoca, 
Uni ver- 

rsculin și 
k- Mara- 
anin.
ktre Poli- 
[Tractorul 

de bra- 
fizl clasa- 
zintâ ast-

3 1 9: 6 7
3 0 9: 3 6
3 0 9: 3 6
2 2 8: 7 6
2 2 7: 8 6
2 1 7: 3 5
1 3 6: 9 5
1 3 6:10 5
2 8 6: 1 4 
0 4 1:12 4
1 1 5: 3 3 
0 3 1:93

|4 0 12: 1 8 
|4 0 12: 2 8
I4 0 12: 3 8
|3 0 9: 0 6
|2 2 8: 8 6
|2 2 7: 6 6
|2 2 7: 9 6
I1 3 6:11 5
I1 9 5:10 5
|0 4 1:12 4
1° 4 8:12 4
1° 3 2: 9 3

lin)

continuare sperăm ca Steaua, 
Rapid și I.E.F.S.-Lic. 2 să 
obțină rezultate care să le lan
seze în lupta pentru primele 
locuri.

Revenind la întrecerile in
terne, se remarcă faptul că 
lupta pentru titlu de campioa
nă se va da, la băieți, ca și în 
anii trecuti, între Dinamo și 
Steaua, care dispun de loturile 
cele mai omogene. Celelalte e- 
chipe, mult întinerite, încearcă 
să tină pasul cu fruntașele și 
se pregătesc să amenințe domi
narea celor „două mari“ în dis
putele viitoare. Aici este ca
zul să arătăm că surprinde, în 
continuare, felul cum privesc 
organele locale sportive pregă
tirea și prezentarea unei for
mații îndrăgite din baschetul 
românesc : Universitatea Timi
șoara. De ani de zile această 
echipă nu a avut un antrenor 
„de meserie". Multă vreme s-a 
acreditat părerea că soluția 
antrenor-jucător ar fi cea mai 
bună. Așa s-a întîmplat cu N. 
Ioncscu, N. Viciu și acum cu 
A. Minius. Aceste rezolvări 
nu sînt eficiente, iar ultima e- 
volutie a studenților timișoreni 
în sala Floreasca a dovedit că 
antrenorul-jucător nu poate re
zolva satisfăcător ambele obli
gații. Surprinde această situație 
prin faptul că atît conducerea 
clubului, cit și C.J.E.F.S. Timiș 
știu că în Timișoara activează 
un cadru didactic (cu speciali
zare baschet) cu bune rezultate 
ca antrenor de Divizia A. L-am 
numit pe prof. Ludovic Gentz, 
despre care antrenorul federal 
G. Ghiraleu are numai cuvinte 
bune.

în întrecerea fetelor poten
țialul mai multor formații este 
aproximativ egal, iar pentru 
întîietate sînt angrenate Rapid 
și I.E.F.S.-Lic 2, la care, 
însă, se mai pot adăuga și al
tele. Dealtfel, atît în divizia 
masculină, cît și în cea femi
nină se constată o vizibilă scă
dere a mediei de vîrstă a echi
pelor, ca urmare a indicațiilor 
și măsurilor luate de federația 
de specialitate.

Paul IOVAN
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I 1 12: 4 9 
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5 0 15: 4 10
4 1 13: 3 9
2 3 9: 9 7
2 3 7: 9 7
2 3 6:10 7 
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și Fl. Se
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(Urmare din pag. 1)

nea deficiente, au diminuat 
considerabil posibilitățile de ob
ținere a unor rezultate superi
oare.

Important este insă, acum, 
cred eu, să vedem ee trebuie 
să facem la toate nivelele fot
balului românesc pentru a de
păși odată mediocritatea in 
care ne zbatem de mai mult 
timp. Se impune astfel a fl 
instaurat imediat un climat de 
muncă serioasă, responsabilă, 
de perspectivă, bazată pe pa
rametri științifici și nu pe jo
cul intimplării. Disciplina și exi
genta trebuie repuse în drep
turi, orice rabat sau compromis 
trebuie refuzat. Iată doar cîteva 
măsuri capabile să dea un suflu 
nou fotbalului nostru. Sintem 
datori să ridicăm această atit 
de iubită disciplină sportivă Ia 
nivelul dorit de milioane de 
oameni ai muncii.

îndreptățite
în numele acestor necesități 

stringente vom acționa la Fot- 
t>al club Argeș. Vom întocmi un 
plan de măsuri concret care 
va stabili în primul rînd că NU 
VA MAI FI TOLERATA NICI O 
ABATERE ÎN CLUBUL NOS
TRU DE FOTBAL. În locul ju
cătorilor blazafi, care nu mai pot 
progresa, in locul celor comozi, 
care nu vor să respecte nor
mele de pregătire și de condui
tă ale fotbalului modern, vom 
introduce tineri, juniori, pe 
care îi vom crește cu grijă, al 
căror program de instruire va 
fi îmbunătățit. La F.C. Argeș 
pregătirea generală și specifi
că nu se va mai face — vă 
asigur — în funcție de rezulta
tul ultimei etape și de adver
sarul care urmează, ci în nu
mele unei perspective trainice, 
în sensul noii atitudini nare 
trebuie instaurată in fotbalul 
românesc în toate sectoarele 
sale de activitate, în toate uni
tățile sale.

NU VOR JUCA ÎN
în vederea partidelor de as

tăzi, din cadrul etapei a 12-a a 
campionatului primei noastre 
divizii, antrenorii echipelor 
ne-au comunicat ultimele amă
nunte în legătură cu formațiile 
pe care le vor alinia. La S.C. 
Bacău este în continuare indis
ponibil mijlocașul Șoșu. La 
Universitatea Craiova nu vor 
putea juca portarul Boldici și 
mijlocașul Donose. Olimpia Sa- 
tu Mare nu va pujea beneficia, 
în partida de la Craiova, de 
jucătorii Fopa și Marcu. A.S.A. 
Tg. Mureș nu-1 va putea utili
za, la Tîrgoviște, pe Boloni, 
care a acumulat trei cartonașe 
galbene, Roșu și Cîrstea, de la 
F. C. Argeș, sînt accidentați.

ETAPA DE ASTĂZI
Antrenorul Ola va folosi o for
mație din care vor lipsi porta
rul Ștefănescu și atacanții 
Hoffmeister și Peniu. Sportul 
studențesc va apărea azi pe 
Stadionul Republicii fără fun
dașul Grigore, accidentat în 
continuare, și atacantul M. San
du (care urmează să fie operat 
de menise). Din apărarea dina- 
moviștilor bucureșteni va ab
senta, în partida cu F.C.M. Re
șița, Sătmăreanu II, accidentat 
în meciul cu Iugoslavia. Este 
refăcut Tălnar. Politehnica Iași, 
U.T.A., F. C. Bihor, C. S. Tîr
goviște, Steaua, Politehnica Ti
mișoara, Petrolul, Jiul și F.C.M. 
Reșița vor prezenta efectivele 
complete.

CE AȘTEPTAM — CHIAR DE AZI

Punctul
în ziua

DE LA „OBSERVATORI"?
Redeschidem azi „dosarul 

observatorilor federali", caz... 
științifico-fantastic al fotba
lului nostru.

Rareori intiLnim în viața 
socială de zi cu zi o formă 
mai ou morgă, mai preten
țioasă și în același timp mai 
goală, mai falsă în conținu
tul ei, decît „instituția" ob
servatorilor federali cultivată 
de mulți ani de zUe de 
F.R.F.

Oameni, așteptați, de regulă, 
cu mașina la gară 
meciurilor, purtați, 
tot cu mașina, la 
restaurant, de la 
restaurant la meci, 
de la meci înapoi la restau
rant, și de la restaurant îna
poi la gară (indicăm traseul 
cel mai simplu, există și tra
see mai complicate...), oameni 
foarte importanți pentru fot
balul nostru, judecind după 
menirea lor.

Socotiți persoane cu com
petență, cu experiență în ac
tivitatea fotbalistică, de la 
observatorii federali se așteap
tă, evident, să vegheze la 
desfășurarea normală a par
tidelor de campionat, dar se 
așteaptă, mai ales, să desco
pere tineri fotbaliști talentați, 
să urmărească forma echipelor, 
calitățile și lipsurile jocurilor, 
se așteaptă opinii și poziții 
ferme față de eventualele as
pecte litigioase ale meciuri
lor, se așteaptă un capital de

idei de care să beneficieze 
federația, fotbalul românesc.

După cum a reieșit însă de 
nenumărate ori, observatorii 
federali „observă" foarte pu
țin și foarte puține lucruri 
interesante. Opiniile lor des
pre meciuri sînt adeseori ne
clare, pozițiile lor față de 
situațiile litigioase sînt nu o 
dată echivoce, lipsite de fer
mitate, cantitatea de infor
mații utile aduse federației 
este modestă și nu de puține 
ori nesemnificativă. Rapoar

tele observatorilor 
federali sint indubi
tabile dovezi „negru 
pe alb" ale caracte

rului formal al activității a- 
cestor observatori.

Desigur, am întîlnit și si
tuații în care unii „federali" 
— Cornel Drăgușin, Octavian 
Popescu, Cornel Simionescu, 
Mihai Bîrsan — au venit cu 
idei, cu observații interesante 
de la jocuri, dar asemenea 
cazuri au fost rare și singu
lare excepții într-o mare de 
indiferență...
Așteptăm ca federația de 

fotbal să reconsidere activi
tatea observatoriilor săi ! Aș
teptăm transformarea formei 
în conținut !

Dacă sînt cu 
servatori, acest 
observe, să sc 
balul nostru.

!»
Situația în „Trofeul Fctschov- 

schi" decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public, 
înaintea etapei a 12-a se pre
zintă astfel :

1. TÎRGOVIȘTE 9,60 ; 2.
București 9,37 ; 3. Pitești 9,20 ;

adevărat 
lucru să 
simtă In

ob- 
se 

fot-

.v.v.w

Marius POPESCU

TROFEUL PETSCIOVSCHH
4—5- Craiova și Constanta 9,16 ; 
6. Tg. Mureș 9,00 ; 7. Ploiești 
8,83 ; 8—9 Bacău și Satu Mare 
8,66 ; 10—12. Arad, Reșița și 
Hunedoara 8,60 ; 13. Timișoara 
8,40 ; 14—15. Petroșani și Ora
dea 8,33 ; 16. Iași 7,60.

PORTARII LA PĂMÎNT! „TIGÂRETA LUI CRIȘAN u

ioturi inimii phibii | 
BUCMIIADEIE OE BISCBfI .

în vederea Campionatelor | 
balcanice (Skoplje, 17—21 de
cembrie, seniori și Belgrad. 22— I 
24 decembrie, senioare), au fost I 
alcătuite loturile reprezentative * 
și colectivele de tehnicieni, du- . 
pă cum urmează : SENIORI : I 
Cr. Fluturai, V. Zgriban. P. I 
Brănișteanu, D. Niculescu. C. 
Cernut, M. Caraion, I. Uglai, 1
G. David, Fl. Ermurache. V. | 
Popa, V. Băiceanu, Gh. Ocze- 
lak, L. Ivascenco, Z. Gellert, ■ 
Gh. Dumitru, Gh. Mihuță. An- I 
trenor principal : D. Niculescu; • 
antrenori secunzi : M. Nedef, -
H. Tursugian ; medic : dr. T. |
Minescu. SENIOARE: Ștefania I 
Giurea, Mariana Andreescu, . 
Rodica Golan, Doina Prăzaru- I 
Mate, Liliana Duțu, Elena Fi- I 
lip, Ecaterina Bradu, Alexan
dra Leabu, Maia Cuțov, Iudith ■ 
Gross, Maria Roșianu, Diana I
Mihalik, Ana Aszalos, Magda- I
lena Szekely. Antrenor princi- .
pal : I. Nicolau ; antrenori se- I 
cunzi : Gabriela Both, G. Năs- | 
tase ; medic : dr. V. Cătăniciu,

Notăm că elementele tinere | 
predomină, in special la se- I 
niori, unde s-a produs o im- * 
prospătare simțitoare a lotului . 
în perspectiva campionatului I 
european din anul 1979. Apre- I 
ciem această poziție a federa
ției și avem convingerea că pe I 
parcursul pregătirilor se va re- .| 
nunța la jucătorii comozi în 
pregătire sau indisciplinați. ■ i

Cînd intr-un meci oarecare gre
șește un atacant sau un mijlo
caș nu e neapărat o nenorocire. 
Dacă și fundașul luftează mai 
există o șansă de a se evita 
golul, cea a ultimului apărător : 
portarul. Rare sint Insă situațirUe 
cînd o mare eroare 
trece 
chipa 
s-au 
piele 
rilotr 
proape pînă la... dispariție, 
zurlie cînd s-a afirmat cu 
titudane că portarul a câștigat 
meciul. Pentru că cei mai mulți 
dintre purtătorii tricoului cu nr. 
1 — și ne referim mai ales la 
cei tineri — nu cunosc, din pă
cate, toate secretele acestui post 
cu o pondere atît de mare în 
rezultatele oricărui meci. Fostul 
portar al reprezentativei de ju
niori de acum 25 de ani, Bo- 
ceanu, afirma despre Windt, când 
acesta a fost legitimat la F.C.M. 
Reșița, că „îi este frică să plon
jeze". In cîteva meciuri (preg
nant în prima etapă a actualului 
campionat, ieșeanul Bucu a de
monstrat că „nu știe să iasă o- 
porttni dintre buturi". In partida 
de la Timișoara — și nu-1 sin
gurul exemplu — Cristian, deși, 
a scos șl goluri gata făcute, a ofe
rit o mostră de cum nu trebuie 
să fie boxată mingea. Moraru 
ne-a arătat tuturor în par
tida cu Grecia, cît de greșit 
și-a ales locul (plasamentul) la 
lovitura liberă din care a primit 
golul, cît de neinspirat a apărat 
(de fapt n-a apărat nimic) în 
meciul cu Iugoslavia nici nu mai 
este de vorbit ! La Moscova, 
printr-o ieșire rapidă — timp ti
vea — din poartă și un plonjon 
curajos, Boldici ar fi putut e- 
vita al doilea gol. Exemple sem
nificative cu cinci dintre cel mai 
tineri portari ai fotbalului nos
tru I șl pentru că sint tocă
foarte tineri, cu siguranță că vor 
mai avea timp să Învețe. Să în
vețe, dar de la cine 7 La a-
ceastă întrebare e mai greu de 
răspuns. Dar pentru eă ea exis
tă — nu putem să nu ne gîn- 
dim la faptul că portarul Cavai 
trăiește la Jiul o a doua sa tinerețe 
fotbalistică, avîndu-1 ca antrenor

de 
nesancționată aspru 
adversă. In fotbalul 

Înmulțit alarmant 
de greșeli grave ale . 
șl au scăzut simțitor,

portar 
de e- 
nostru 
exem- 
porta- 

a- 
ca- 

oer-

pe Traian lonescu ; că Mirzea 
se remarcă tot mai mult la Pe
trolul, echipă care-1 are la con
ducerea tehnică pe Valentin stă- 
nescu. Cei doi foști portari, a- 
oordînd o atenție deosebită ac
tualilor lor elevi, reușesc — după 
cum se vede — să-i aducă pe 
aceștia la un nivel de pregătire 
care exclude apariția în meciuri 
a unor gafe nepermlse. Cițl din
tre portarii primei noastre divi
zii sînt învățați practic cum să 
se descurce în situațiile specifice 
postului lor 7 Cît timp din cl
eiul săptămtoal este afectat pre
gătirii lor ca ultimi apărători 7 
Extrem de puțin !

Problema — considerăm — nu 
poate fi rezolvată cu bune rezul
tate la nivelul primului eșalon. 
Rădăcinile ei se află înfipte a- 
dlnc la cea mai fragedă vîrstă 
fotbalistică, la copii. Cu vreo 
3—4 ani to urmă, entuziast, Ion 
Voinescu și-a propus să înfiiin-

fn legătură cu articolul 
„Țigareta lui Crișan", apă
rut in ziarul „Sportul" din 
5 noiembrie a.c., in care, pe 
bună dreptate, era criticată 
atitudinea jucătorului res
pectiv față de normele vieții 
sportive ți, implicit, față de 
propria sănătate, dar in care 
se cereau ți explicații des
pre poziția antrenorului C. 
Deliu ți a medicului V. 
Frinculescu față de această 
problemă, imi permit să fac 
următoarele observații :

1. Nici unul din antrenorii 
Universității Craiova (Deliu, 
Stănescu sau Scăețteanu) nu 
este fumător.

2. Discuțiilor ți prelegeri
lor de educație sanitară, pri-

tan, de 23 de ani — vîrstă 
potenției fizice maxime — 
fumător, făcînd antrenamen
te dirijate de 1 ani, are un 
consum maxim de oxigen de

ACCENTE LA ZI

țeze la centrul Steaua o „școală 
de portari", un timp, el a fost 
bolnav și inițiativa a fost a- 
bandonată, deși același centru îl 
are acum ca antrenor și pe Ca
rol Hajdu 1 Poate că ideea n-a 
fost cu desăvârșire dată uitării. 
Tot așa cum credem că nici 
clasa de portari din cadrul Clu
bului sportiv școlar băcăuan — 
înființată în vară — nu s-a dez
membrat. Ar fi păcat. Pentru că 
numai pornindu-se cu... începu
tul se va putea ajunge la desco
perirea unor talente autentice 
care, la ora promovării în eșa
loanele superioare, să cunoască 
toate tainele postului pentru care 
s-au pregătit și care au 'făcut 
din Zombori, David, Pavlovist, 
Voinescu și Răducanu mari por
tari al fotbalului nostru. Partida 
cu Iugoslavia de duminică reac
tualizează șl mai mult (pe un 
fond dureros) această „problemă 
a portarilor" din fotbalul nostru.

Laurențiu DUMITRESCU

vind nocivitatea fumatului 
in general ți cu precădere 
la sportivii de performanță, 
le-am acordat girul propriu
lui exemplu, lăsindu-mă de 
fumat in urmă cu 4 ani.

3. La „U“ Craiova este in
terzis fumatul in camerele 
în care se stă in timpul de
plasărilor sau in mijloacele 
de transport (inclusiv avio
nul), in timpul deplasărilor.

4. lată citeva date semni
ficative privind unii compo- 
nenți ai lotului craiovean.

— Jucătorul Țicleanu Au
rel, nefumător, 18 ani, fă
cind antrenamente dirijate 
de numai un an (cu antre
nor), are un consum maxim 
de oxigen variind intre 68 
ți 73 ml / kg / corp.

— Jucătorul Crișan Zol-

numai 61—63 ml / kg /corp ! 7
In timp ce jucătorul Ți- 

cleanu se situează cu valo- 0 i 
rile sale in zona capacității 
foarte bune de efort, jucă- 
torul Crișan se plasează la 
polul opus, in zona capaci- 
tății slabe. Un alt exemplu. 
Jucătorul Lung — nefumă- 
tor — de 21 de ani, portar, 
are un consum maxim de 
oxigen de 67 ml / kg I corp, 
adică o capacitate foarte bu- 
nă de efort, in timp ce Ba- 0 
Iaci, fumător, tot de 21 de 
ani, are un consum maxim 
de oxigen variind intre 47— 
59 mV kg / corp, adică o ca- 
pacitate de efort intre slabă 
și foarte slabă.

Sint citeva exemple din 
multele pe care le posed și 
care demonstrează convingă- 
tor influența nefastă a tu- 
tunului asupra capacității de 
efort a jucătorului de fot- 
bal. De subliniat faptul că 0 
înaintea finalei Cupei Romă- 
niei din acest an, renunțînd 
la fumat timp de două săp- 
tămîni, jucătorii citați mai 
sus au ajuns cu indici in zo- 
na capacității foarte bune. 
De aceea, singurii datori să 
răspundă față de această 
problemă consider că sînt 
jucătorii înșiși și cred că a 0 
sosit timpul să aflăm cu to- g: 
ții ceea ce gindesc ei, de 
fapt. Ar trebui s-o spună, 
pentru toată lumea, și chiar 
în coloanele ziarului „Spor- 
tul".

Dr. Vasile FRÎNCULESCU
Clubul Universitatea Craiova

RECORD ÎN „TOPUL SPORTUL"
(Urmare din pag. 1)

Dobrescu și Dionisie Turcu, ca
re au avut amabilitatea să ne 
asiste la măsurători, consultă 
rezultatele. Stabilim împreună 
media generală a clasei : 3,58 
m. Este o medie bună, care 
stabilește un nou record al to
pului ziarului „Sportul" ! (Ve
chiul record al fetelor : 3,32 m).

Iată și primele 10 rezultate 
tehnice ale clasei :

1. Lucreția Coțofan 4,10 m
2. Didina Gligor 3,87 m
3. Elena Condurache 3,85 m
4. Daniela Bratu 3,72 m
5. Sanda Oros 3,68 m

6. Ana Gorun 3,58
7. Valeria Buta 3,33
8. Liliana Gligor 3.31
9. Carmen Merla 3,25

10. Georgeta Gita 3,20
Felicităm clasa pentru modul 

cum a înțeles să se prezinte la 
topul ziarului și pe profesoară 
(specializată în... gimnastică), o 
excelentă organizatoare a aces
tei acțiuni spontane. Repetăm : 
media este bună, mai ales în 
condițiile unei clase de fete, în 
care gradul de motricitate și de 
îndemînare este în genere pre
zent la parametri mai scăzuți.

„Topul Sportul" continuă. 
Cine se înscrie pentru săptămî- 
na viitoare ?

CONCURS INTERNATIONAL 
DE SCRIMĂ LA BUCUREȘTI
Joi și vineri, în sala Flo

reasca II, va avea loc un ine
dit concurs internațional de 
scrimă, dotat cu „Cupa 
I.E.F.S.", la care participă, prin 
tradiție, sportivi de la Institu
tul de educație fizică și sport 
din București și clubul PIAST 
Gliwice (Polonia), acum la a 
8-a întîlnire amicală, și pentru 
prima dată, trăgători de la 
C.T.A.S., Progresul (tineret), 
C.S.Ș. Steaua, toate din Capi
tală, Tractorul Brașov (tineret) 
și C.S.Ș. Slobozia.

Concursul se va desfășura pe 
echipe, sistem turneu, la toate 
cele patru arme.

LOTO - PRONOSPORT INFORME\/Ă
REȚINEȚI !

DUMINICA 20 NOIEMBRIE I9Î7 
A DOUA TRAGERE SPECIALA

Se acordă :

• Autoturisme „Dacia 1300" șl 
‘„Skoda S 100".

A Excursii în U.R.S.S. și R. P. 
Ungară.
• Cîștiguri în bani — fixe 

(25.000, 10.000 lei etc.) și variabile.

• Se efectuează 5 extrageri în 
3 faze.
• Se extrag în total 20 de 

numere.
• Se atribuie cîștiguri pe 13 

categorii.
• Se participă cu bilete de 

10 Si J5 lei varianta simplă. Nu
mai biletele O« li Ici participă 
Ia toate extragerile.

OȘTIGURJLE SUPLIMENTARE 
SK SUPORTA DIN FOND SPE
CIAL.

Procurați-vă din timp biletele 
eu numerele dv preferate !

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 13 NOIEM
BRIE 1977 : Categoria 1 : (12 re
zultate) 7,00 variante a 12.661 
lei ; Categoria 2 : (11 rezul
tate) 101,25 variante a
1.050 lei ; Categoria 3 : (10 re
zultate) «= 930,50 variante a t71 
lei.



JsiascarS. «e la ora 18. ia sala OinlcMI

RAPID - SLOVAN BRATISLAVA
ÎN „CUPA CUPELOR✓/ LA BASCHET FEMININ

ILIE NĂSTASE
LA LAS VEGAS

O veste pentru candidații olimpici:

5 MEDALII DE MR IN PLUS LA MOSCOVA
de baschet 

debutează 
18, in sala 

nouă ediție

Echipa feminină 
Rapid București 
astă-seară, la ora 
Ciulești, într-o 
continentală a „Cupei cupelor". 
Baschetbalistele noastre vor în- 
tilni puternică formație Slovan 
Bratislava (Cehoslovacia). In 
vederea acestei confruntări, an
trenorul bueureșlencelor, Sigis
mund Ferencz, a urmat cu ele
vele sale un program intens 
de pregătire, iar ultimele evo
luții ale echipei în campiona
tul național sînt în măsură 
să demonstreze că și în com
pania valoroaselor lor adversa
re pot practica un 
nivel ridicat, 
gure succesul 
astă-seară.

Organizatorii 
măsurile ca 
cele mai bune 
fășurare, iar sala a fost dotată 
cu un ceas și tabelă de marcaj 
electrice care pot ține pe spec
tatori la curent cu timpul de

care 
in

baschet de 
să le asi- 

partida de

luat toateau
meciul să aibă 
condiții de des-

joc și evoluția scorului. Echipa 
' oaspete a sosit ieri în Capitală 

și aseară a efectuat un antre
nament în sala unde va avea 
loc partida. Iată loturile : SLO
VAN BRATISLAVA : Giga 
Zazasenca, Alena Blahova, I- 
rena Rajnoakova. Eva Pirse- 
lova, Maria Kiîfusova. Darina 
Pastuchova, Bozena Miklosovi- 
kova, Eva Vrbkova, Elena Hre-; 
bicikova, Eva Pidhajccka, Ale
na Bardonova, Ladislava No- 
vakova, antrenori Josef Hodal 
și Ivan Malar ; RAPID : Ga
briela Bosco, Ștefania Basara
bia, Rodica Bartha. Stela Cer- 
nat, Eugenia Dumitru, Mariana 
Andrcescu, Aurora Vintilă, Ma
ria Csikos,
Rodica Grue, 
Viorica Balai, 
mund Ferencz.

Partida va fi arbitrată 
Prelogovici (Iugoslavia) 
Labov (Bulgaria) ;
FIBA, M. Mochnackj (Polonia).

NEW YORK, 15 (Agerpres).— 
La Las Vegas (Nevada) au. în- 
.ceput întrecerile turneului in
ternațional de tenis pentru 
„Challenge Cup W.C.T.", la care 
participă opt dintre cei mai 
buni jucători din lume, printre 
care și Ilîe Năstase, deținătorul 
trofeului. Acesta l-a învins, 
prima, partidă susținută, pe 
mericanul Vitas Gerulaitis 
6—5, 5—6, 6—4 (se joacă
tie-break Ia 5—5). Intr-un
meci, americanul Jimmy Con
nors a dispus cu 6—3, 6—1 de 
australianul John Alexander.

Iată componența celor două 
grupe preliminare : grupa A — 
Jimmy Connors, Dick Stockton 
(amîndoi S.U.A.), Ken Rosewell, 
John Alexander (amîndoi Aus
tralia) ; grupa B — Ilie Năstase 
(România), Rod Laver (Austra
lia), Vitas Gerulaitis și Roscoe 
Tanner (ambii S.U.A.).

în 
a- 
cu 
cu 
alt

Angela Iordache. 
Rodica Goian, 
antrenor Sigis-

de M. 
și A. 

comisar

„Cupa Prietenia11 la hochei-juniori
REMIZE ÎN TURNEUL

artificial „23Patinoarul
Auguste din Capitală va găz
dui, între 21 și 27 noiembrie, 
„CUPA PRIETENIA”, o impor
tantă competiție internațională 
care reunește speranțele hoche
iului (pină la 19 ani), din 7 
țări :
R. 
garia.
România- Din țara noastră va 
participa — în afară de con
curs —- și formația Clubului 
sportiv „Școlarul" București.

In cadrul tragerii la sorți, de 
luni, participantele au fost îm
părțite în două grupe, după 
cum urmează :

GRUPA I : Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, C.S. 
Școlarul ;

GRUPA A H-a : U.R.S.S., Po
lonia, Ungaria și România.

După desfășurarea jocurilor 
din serii vor avea loc două tur
nee finale de cite 4, pentru 
stabilirea clasamentului final.

Concursul se anunță intere
sant, deosebit de puternic. Pa
tru dintre formațiile care vor 
evolua la București (Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Polonia 
și U.R.S.S.) se pregătesc să 
participe în grupa de elită a 
Campionatului mondial pentru 
juniori (pînă Ia 20 de ani),

Bulgaria, 
D. Germană, 

Uniunea

Cehoslovacia, 
Polonia, Un- 
Sovietică și

programat anul viitor în Ca
nada. Ele vor concura, de a- 
semenea, și la Campionatul 
european al juniorilor (pină la 
19 ani).

Lotul 
trenorul 
ropol, 
Kalamar și Vasilc Boldescu. se 
află de ieri în București.

După cum ne-a declarat an
trenorul principal, s-a lucrat 
intens pentru omogenizarea e- 
chipei și ridicarea potențialului 
ei fizic și tehnico-tactic.

Din formația română fac 
parte, printre alții, Vasilescu 
șî Szighcti — portari, Tcodo- 
riu, Daniel, Nanu, Szabo. 
Gereb — fundași, Popescu, 
Marcu, Todor, Chiriță, Gher- 
ghișan, Dumitrache — ata- 
canți.

„Competiția este deosebit de 
grea — ne-a spus M. Flama- 
ropol. Băieții au depus un vo
lum de muncă foarte mare și 
doresc să aibă o comportare 
bună. Dar, înainte de toate, in- 
tîlnirile cu echipele fruntașe 
ale hocheiului mondial vor 
constitui o foarte bună școală 
pentru jucătorii noștri care, în 
marea lor majoritate, sînt cu 
mult sub limita maximă de 
vîrstă admisă de regulament".

nostru, pregătit de an- 
emerit Mihai Flama- 
ajutat de Alexandru

CONSTRUCTORUL GALAȚI Șl VOINȚA TG. MUREȘ
7 7

E. ’77 LA POPICE

DE LA NIS
7

(Agerpres).BELGRAD, 15
Turneul internațional de șah de 
la Niș (Iugoslavia) a continuat 
cu runda a 11-a, în care maes
trul român Victor Ciocâltea a 
remizat cu americanul Mednis, 
rezultat consemnat și în parti
dele Sahovici-Szmidt și Geller- 
Matulovici. Celelalte partide s-au 
întrerupt. Lider al clasamentu
lui se menține Sahovici (Iugo
slavia), cu 8 puncte, urmat de 
Kniezevici (Iugoslavia) 7 p (1). 
Ciocâltea se află pe locul șapte 
cu 5'A p.

SI UNA LA>
Ediția 1980 

pice de vară 
mai bogată în medalii decît cele 
precedente. Potrivit hotărîrii 
luate la cea de a 79-a sesiune 
a C.I.O., de la Praga, din a- 
ceastă vară, Ia J.O. de la Mos
cova în 1980 se vor decerne 203 
medalii de 
multe decît 
cu 8 peste 
chen (195).

Iată și sursa celor 5 medalii 
în plus :

JUDO — candidații olimpici 
se vor întrece la 8 categorii, în 
loc de 6, ca pină acum (întru- 
cît limitele de greutate au fost 
revizuite).

HALTERE — s-a adăugat o 
nouă categorie, pentru a deli
mita mai bine pe sportivii cu 
gabarit mare ; astfel, între clasa 
celor de 90 kg și 110 kg a in
tervenit o nouă clasă, a celor 
de 100 kg, ceea ce a determinat 
(din păcate, nu cu cea mal po
trivită nomenclatură) schimba
rea titulaturilor de categorii ; 
semigrea (90 kg), grea (100 kg) 
și grea-ușoară (110 kg).

ATLETISM — după pauza in
tervenită la’Montreal, s-a reluat 
proba de 50 km marș (care este 
maratonul acestei discipline).

HOCHEI PE IARBĂ — 
acceptat introducerea 
concurs feminin, pe lingă 
masculin.

Concomitent. Ia „Olimpiada 
albă" a sporit cu una numă
rul medaliilor de aur, cel pu
țin pentru ediția de la Lake 
Placid.

BIATLON — s-a admis (după 
uzanța campionatelor mondiale) 
introducerea probei individuale 
pe 10 km (în afara celei pe 20 
km).

Acestea vor fi singurele nou
tăți în programul Jocurilor O- 
limpice din 1980. Ce ne rezervă

LAKE PLACID!
a 
Și

Jocurilor Olim- 
de iarnă va fi

aur, deci cu 5 mai 
la Montreal (198) și 
totalul de la Miin-

s-a 
unui 

cel

ediția din 1984 ? La aceeași se
siune, menționată mai sus, 
membrii C.I.O. au votat recu
noașterea altor 5 noi discipline 
sportive ca făcînd 
„familia olimpică” : 
sportivă, tenisul de 
mintonul, patinajul 
softbalul (un fel de 
minin). Aceste recunoașteri au 
certă importanță, întrucît cu a- 
ceeași ocazie s-a hotărît ca, în- 
cepînd din 1984, organizatorii 
Jocurilor Olimpice să poată a- 
lege, după dorință, două disci
pline sportive în program (fără 
a fi obligate să o facă). Astfel, 
nu este exclus ca, de pildă, în 
1984, probabil la Los Angeles 
(singura candidată), să vedem 
în calendarul olimpic întreceri 
de tenis de masă sau de bad
minton !

Ceva mai delicată este situa
ția bobului. Deocamdată s-a de
cis ca rămînerea bobului în pro
gramul olimpic să fie rediscu
tată de Comisia executivă a 
C.I.O. pentru ediția de iarnă 
1984.

încă o hotărîre importantă 
pentru durata Jocurilor : cele de 
vară nu vor putea dura mai 
mult de 16 zile, iar cele de iarnă 
12 (se știe că uneori organiza
torii depășeau aceste limite). ,

SUS.

parte din 
orientarea 

masă, bad- 
pe rotile și 
baseball fe-

TIE-BREAK ȘI LA VOLEI?

La sfîrșitul acestei săptămîni 
echipele de popice CONSTRUC
TORUL GALAȚI (masculin) și 

.VOINȚA TG. MUREȘ (femi
nin) vor juca la Olomouc (Ce
hoslovacia), în turneele finale 
ale „Cupei campionilor euro
peni”. Formația gălățeană, 
multiplă campioană a . țării 
noastre, se prezintă cu un fru
mos palmares la finala ediției 
1977 a competiției continentale, 
ea fiind cîștigătoarea trofeului 
anul trecut. Constructorul Ga- 

__  formație pe 
campionii mondiali la perechi, 

llie Băiaș.

lăți, care are in

Iosif Tismănar și
proaspeți campioni ai țării la 
perechi, s-a calificat pentru 
turneul final învingind, în de
plasare și acasă, la Galați, pe 
campioana Cehoslovaciei, Che
mo Svit (în tur, la Sviț, 5236— 
5223 p d și în retur, la Galați, 
5503—5123 p d). Sextetul gălă- 
țean va avea ca adversare e- 
chipe puternice, campioanele 
Iugoslaviei (Medvesceak Za
greb). R. F- Germania (Vollku- 
gel Eppelheim) și Ungariei (Fe- 
rencvaros Budapesta).

Voința Tg. Mureș 
ficat direct în finală, 
evolua alături de 
K. K. Celje (Iugoslavia), K.S.C. 
Rol-Weiss Innsbruck (Austria), 
K. V. Heidelberg (R. F. Ger
mania). B.S.C. Carl Zeiss Jena 
(R. D. Germană), Kolejowy 
C.S. Sporlowy Lech (Polonia), 
Feolak Szeged . _
Miravska Slavia Brno (Ceho
slovacia). Voința are 
mafie, printre alte jucătoare 
valoroase, pe Minodora Chețan 
și Maria Todea, campioane na
ționale la dublu,

Atit la femei eît și la băr
bați se joacă cite două par-

pentru

s-a căli
ți nde va 
echipele

(Ungaria) și

în for-

tide, fetele la 
de 100 lovituri 
ieții

proba clasică 
mixte, iar bă-

la 200.
★

meci restanță pentru e- 
a V-a a campionatului 

Divizia A, Gloria 
în depla-

In 
tapa 
masculin
București a dispus, 
sare, de Rafinorul Ploiești, rea- 
lizîndu-se un scor neobișnuit 
de mare : 5621—5512 p d (scor 
individual 4—2).

TROFEUL CARPAir
(Urmare din pag. 1)

De mai bine de un deceniu 
lumea voleibalistică internațio
nală este preocupată de găsirea 
unor soluții prin care „sportul 
cu mingea peste plasă" să se 
încadreze in limite mai precise 
de timp, să devină mai atrac
tiv, mai apropiat gustului spec
tatorului de azi. S-a pornit, 
astfel, o adevărată camDanie 
împotriva regulilor de joc. Re
proșul principal vizează dura
ta exagerată a partidelor, care 
impietează asupra nivelului ca
litativ al jocului, supraîncarcă 
fizic 'și nervos sportivii, iar 
marea variabilitate a duratei : 
de la circa 30 de minute «me
ciurile dezechilibrate) pînă la 
2V2—3 ore (meciurile între ad
versare dc potențial aproape 
egal) creează serioase dificultăți 
în organizarea turneelor, ore- 
cum și în munca presei și mai 
ales a televiziunii. De Dildă, 
la marile competiții oficiale, al 
căror program începe la ora 
prînzului, partidele pot să se 
încheie la ora 20 sau... după 
miezul nopții. Pentru a încadra 
în limite mai rezonabile durata 
meciurilor, s-au făcut nume
roase propuneri de către di
verse federații naționale. Au 
fost opinii care au pledat pen
tru jocul contra-cronometru sau 
pentru trecerea la partide de

LA HANDBAL MASCULIN
Kovacs 4, Kubanyi 3, Kocsis 3, 
Szabo 2, Dobo 2 — pentru 
Ungaria, Albizu 6, Alonso 4, 
Balcells 4, G. Lopez 3, Novoa 
2, De la Fuente 2, Cascallana 
2, J. Lopez 1, Hernandez 1 — 
pentru Spania.
bitrii Marin
Șerban.

ROMANIA A
27—21. Victorie 
noastre reprezentative, 
făcut o repriză I deosebit de 
bună 
„piese" 
lan și 
rezervă 
tîlniri), 
acțiune 
tărîre, 
rare și 
poarta apărată de Cornel Penu 
(înlocuit în repriza secundă cu 
Nicolae Munteanu). In partea 
a doua a meciului și-a permis 
însă multe momente de „res- 
piro", neatenții în fazele de ,a- 
părarc și pripeală în cele de 
atac.

Au condus ar- 
Marin și St.

— BULGARIA 
lejeră a primei 

Ea a

(deși lipsită de două 
de rezistență — Birta- 
Stockl — pe care le 
pentru următoarele în- 
cînd a folosit fiecare 
de atac cu calm și ho- 
mobilizîndu-se în apă- 
închizînd culoarele spre

Au marcat : Drăgăniță 6, 
Bota 4. Stingă 4, Voina 3, Fol- 
ker 3, Grabovschi 3, Mironluc
2, Kicsid 1 și Lieu 1 — pentru 
România A, Abadgiov 5, Tanev 
4, Doieinov 3, Djenev 3, Gheor- 
ghiev 3, Bodenski 2 și Hub- 
cev 1 — pentru Bulgaria.

Au arbitrat : Milan 
și Miodrag Stanocvici 
slavia).

R. D. GERMANA — 
MARCA 28—21. Victorie 
plin meritată, mal ales dato
rită faptului că învingătorii au 
fost Ja fel de proaspeți — vi- 
guroși, rapizi și eficienți — în 
partea a doua a jocului ca și 
în prima. Au înscris : Wahl 7, 
Dreibrod 5, Bohme 5, Kriiger
3, Wiegert 2, Schmidt 2. Hil
debrand 1, Griincr 
și Hiift 1 — pentru 
mană, Bcrg 6, E. 
Nielsen 3. Pazyji 2, 
J. Petersen 2 și Munkager 
—■ pentru Danemarca.

Au arbitrat : V. Sidea și P. 
Cîrligcanu.

Valcici 
(Iugo-

DANE- 
pe de

1, Schute 1 
R. D. Ger- 
Petersen 
Andersen

5,
2,
1

trei seturi (două din 
cele mai discutate 

diverse 
variantele 

din

maximum 
trei). Dar 
(și experimentate cu 
prilejuri) au fost 
propuse de federațiile
Mexic, Finlanda și R. D. Ger
mană. Prima, cunoscută sub de
numirea de „MEX 50“ (experi
mentată în Mexic și Franța) se 
referea la limitarea serviciilor 
la 50 pe set ; a doua — „FIN 
30", experimentată la C.M. de 
juniori din acest an — propu
nea limitarea punctelor la 30, 
fiecare acțiune reușită fiind 
marcată cu punct șd eliminîn- 
du-se schimbările de 
cea de a treia — de dată mai 
recentă — și care se 
mentează în prezent la ..Cupa 
Mondială", în Japonia — constă 
in introducerea „tie-break“-u- 
lui, dacă se ajunge la 2—2 la 
seturi. în acest caz, toți jucă
torii celor două echipe au drep
tul să servească doar cite o 
dată, iar acțiunile reușite sînt 
marcate cu puinct (fără schim
bare de serviciu). Echipa care 
acumulează mai repede 7 punc
te este declarată cîștigătoare a 
setului 5 și a meciului cu 3—2. 
Specialiștii din R. D. Germană, 
autorii variantei, susțin că du
rata meciului se reduce cu cir
ca 20 de minute. După experi
mentare, primele două propu
neri au fost socotite ineficiente. 
Rămîne de văzut dacă „tie- 
break“-ul va avea mai mult 
succes. Deocamdată, comisia 
regulilor de joc din F.I.V.B. a 
decis să nu facă nici o modi
ficare de regulament pină la 
J.O. din 1980. Dar tie-break-ul 
rămîne ca o propunere de stu
diat încă și, poate, de adoptat 
după Jocurile Olimpice...

serviciu ;

exoeri-

TELEX • TELEX
BASCHET a Selecționata Cu

bei a jucat la Brookings (S.U.A.) 
cu echipa Universității statului 
Dakota de Sud. BaschetbalLștM. 
cubanezi au terminat învingători 
cu 65—55 (35—31) « Echipa mas
culină a - ’ 
un joc 
formația 
Gazdele 
(52—43).

BOX |
,, Feliks 
Odolski 
lonâa) ; i 
Orban (Ungaria) ; Masier (Polo
nia) b.p. Torosian (U.R.S.S.) ; Ri
bakov (U.R.S.S.) b.p. PrzybUsld. 
(Polonia) ; Osetkowski (Polonia) 
b.p. Jefferson (S.U.A.) ; Sorokin 
(U.R.S.S.) b.p. Gaj d-a (Polonia) ; 
Szczerba (Polonia) b.p. Bobrow- 
ski (Polonia) ; Leonard (S.U.A.) 
b.p. Rybicki (Polonia) ; Cabuto 
(Uganda) b.p. Kozlâk (Polonia) ;
T. Kacear •-
Djambo 
(U.R.S.S.) 
nia).

RUGBY, 
neufl In 
Zeolande a jucat marți la 
gouleme cu o reprezentativă re
gională. Oaspeții au obținut vic
toria cu 
Sîmbătă 
Zeelandc 
Franței.

ȘAH • După disputarea a trei 
ture, în meciul dintre echipele
U. R.S.S. și iugoslaviei (jucători, 
sub 30 de ani), scorul este fa
vorabil cu 20—5 șahiștilor sovie
tici. La prima masă, Romanișin 
l-a învins din nou pe Hudak, a 
Turneul internaționali die la Pa- 
zardjik a fost cîștigat de campio
nul de juniori al Bulgariei, Knum 
Gheorghiev, cu S’/j puncte din 
11 posibile. Pe locul doi s-a cla
sat marele maestru Neno Kirov
— 8 p.

TENIS a A început turneul de 
la Manila : Orantes — Caujolle 
0—6, 6—4, 6—2 ; Case — WhlULn- 
ger 6—0, fr—7. 6—2 ; Crealy — 
Marcial 7—6, 6—4 ; Mediei* — Ra- 
fon 6—3, 6—3 ; Tom Gullikson
— El Shafei 6—7, 6—4,

VOLEI a în orașul japonez 
Osaka s-au încheiat marți între
cerile competiției ’ internaționale 
feminine pentru „Cupa Mon
dială". Iată rezultatele înregis
trate în ultima zi : Japonia — 
Coreea de Sud 3—1 ; R.P. Chi
neză — Cuba 3—2 ; Peru —
5. U.A. 3—2 ; Ungaria — U.R.S.S. 
3—1. Clasamentul final : 1. Japo
nia — 6 puncte ; 2. Cuba — 4 
puncte (5—G) ; 3. Coreea de Sud
— 4 puncte (4—6) ; 4. R.P. Chi
neză — 4 puncte (4—8) ; 5. Peru;
6. Ungaria ; 7. S.U.A. ; 8.
U.R.S.S.

Cehoslovaciei a susținut 
amical la Houston, cu 

americană „Cougars”, 
au c.’ștlgat eu 110—87

o Finalele memorialului 
Sztamm- la Varșovia : 

(Polonia) b.p. Ciota (Po- 
Srednick : (Polonia) b.p.'

(Iugoslavia) b.p. 
(Uganda) ; Gorstkov 
b.ab. Skoczek (Po-lo-

a Conitinulndu-șl tur- 
Franța, echipa Noii 

An-

scoruil de 30—3 (3—3).
la Paris, echipa No< 
va întâlni selecționata

6—2.

AZI, OPT MECIURI INTERNATIONALE
DE

partide 
care șase

FOTBAL
internaționale 
în prelimina-

Opt 
(dintre 
riile C.M.) au loc azi pe sta
dioanele Europei. Cel mai im
portant — acela de la Paris, 
unde se aliniază reprezentati
vele Franței și Bulgariei, în- 
tr-un joc decisiv pentru ocu
parea primului loc în grupa a 
V-a. Celelalte cinci din preli
minarii pot fi foarte bine, ca
lificate ca meciuri de clasa
ment, pentru că echipele de pe 
locurile 1 sînt cunoscute : gr. I, 
Portugalia — Cipru (calificată : 
Polonia) ; gr. II, Anglia — 
Italia (italienii sînt virtual ca-

ÎN EUROPA
lificați chiar dacă pierd, pen
tru că ultimul meci îl vor ju
ca pe teren propriu cu Luxem
burg) ; gr. III, Turcia — R.D. 
Germană (calificată : Austria) ; 
gr. IV, Irlanda de Nord — 
Belgia ; ............ ‘ .
gr. VII, Cehoslovacia — Țara 
Galilor (calificată : Scoția).

In sfirșlt, alte două confrun
tări : Grecia — Iugoslavia în 
Campionatul balcanic și R.F. 
Germania — Elveția, amical-

o în preliminariile C.M., zo-‘ 
na Asia-Oceania : Kuweit — 
Hong-Kong 4—0 (3—0).

(calificată : Olanda) ;


