
CONSILIUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

DECRET
PRIVIND COMPLETAREA LEGII NR. 33/1977 
PENTRU APROBAREA IMNULUI DE STAT 

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
Pentru ca Imnul de Stat al Republicii Socialiste România să 

oglindească și ideea apărării patriei, precum și politica externă 
de pace și prietenie a poporului român,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1. — Textul Imnului de Stat al Republicii Socialiste România, 
aprobat prin Legea nr. 33/1977, sc impietează cu următoarea strofă, 
care se introduce înaintea strofei finale :

,,Pentru-a patriei onoare, 
Vrăjmașii-n luptâ-i zdrobim. 
Cu alte neamuri sub soare, 
Demn, in pace, să trăim".

Art. 2. — Pentru mai buna armonizare a textului cu muzica, 
versul al treilea din prima strofă a Imnului de Stat va avea urmă
toarea formulare :

„Ce-i viteaz, cu vechi renume",

Art. 3. — Legea nr. 33/1977 pentru aprobarea Imnului de Stat 
al Repțiblicii Socialiste România, cu modificările aduse prin pre
zentul decret, se va republica.

NICOLAE CEAUȘESCU
PREȘEDINTELE 

REPUBLICI! SOCIALISTE ROMÂNIA

IMNUL DE STAT
AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Muzica de
CIPRIAN PORUMBESCU

Text adaptat

Trei culori cunosc pe lume, 
Amintind de-un brav popor, 
Ce-i viteaz, cu vechi renume, 
în lu|5fă triumfător.

Multe secole luptară 
Străbunii noștri eroi, 
Să trăim stăpîni în țară, 
Ziditori ai lumii noi.

Roșu, galben și albastru 
Este-al nostru tricolor.
Se înalță ca un astru 
Gloriosul meu popor.

Sîntem un popor in lume 
Strîns unit și muncitor, 
Liber, cu un nou renume 
Și un țel cutezător.

Azi partidul ne unește
Și pe plaiul românesc 
Socialismul se clădește 
Prin elan muncitoresc.

Pentru-a patriei onoare, 
Vrăjmașii-n luptă-i zdrobim. 
Cu alte neamuri sub soare, 
Demn, in pace, să trăim.

Iar tu Românie mîndră
Tot mereu să dăinuiești 
Și în comunista eră
Ca o stea să strălucești.
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SCRIMERII ROMÂNI CONTINUĂ ȘIRUL VICTORIILOR 
LA BALCANIADA DL LA ANKARA

Liviu Angelescu (spadă) și Marcela Moldovan (floretă) au cucerit, ieri, titlurile de campioni

LIVIU ANGELESCU

ANKARA, 17 (prin telefon). 
Ultimele două probe individuale 
din cadrul Balcaniadei de scri
mă s-au încheiat cu tot atîtea 
victorii românești : la spadă, 
prin Liviu Angelescu, iar la 
floretă fete, prin Marcela Mol
dovan.

Liviu Angelescu, într-o vervă 
neobișnuită, a reeditat succesul 
său de anul trecut, de la Atena. 
După o evoluție sigură în pre
liminariile probei, Angelescu 
s-a ’repetat și în turneul final, 
terminînd în avantaj toate asal
turile : 5—1 la Anastasov și
Neskovici, 5—3 la Genovski și 
5—1 la Krastevici și M. Popa. 
Momentul cel mai dificil pen
tru campion l-a constituit asal-

MARCELA MOLDOVAN 

tul cu Krastevici, in care spa
dasinul bulgar a condus la un 
moment dat cu 4—2. Angelescu 
a avut, însă, resursele necesare 
pentru a egala și a termina 
învingător. Clasament final : 1.

Liviu Angelescu (România) 5 v.,
2. Krastevici (Bulgaria) 3 v,
(+5), 3. M. Popa (România)
3 v. (+1), 4. Genovski (Bulga
ria) 3 v. (0), 5. Anastasov (Iu
goslavia) 1 v., 6. Neskovici
(Iugoslavia) 0 v.

☆

In proba feminină de floretă, 
Marcela Moldovan a dominat 
cu autoritate întrecerea. Victo
riile din turneul final : 5—0 la 
Gencel, 5—1 la Țurcan și Seli- 
mova, 5—3 la Betuker și 5—4 
la Bestler. Clasament final : 1. 
Marcela Moldovan (România) 
5 v., 2. Țurcan (România) 4 v.,
3. Bestler (Turcia) 3 v., 4. Gen
cel (Iugoslavia) 2 v., 5. Betu
ker (România) 1 V., 6. Seli- 
mova (Bulgaria) 0 v.

Competiția se 'reia sîm- 
bătă cu probele pe echipe la 
floretă băieți și sabie și se în
cheie duminică odată cu între
cerile de floretă fete și spadă.

Paul SLĂVESCU

Sportul în dialogul candidali-alegători

UMĂR LA UMĂR, 
PRIMARUL Șl CONSĂTENII

ETAPA DE MIERCURI A DIVIZIEI A DE FOTBAL A CONFIRMAT:

PREGĂTIREA FIZICĂ ESTE ÎN SUFERINȚĂ!
® După o pauză compctițională (!), majoritatea echipelor giiiie in iinalurilc
injllnlrilor ® Oaspeții sc apără... odihnlndu-sc!?! • Tragem un nou semnal de alarmă

Deoarece lipsa unui potențial fizic corespunzător s-a mani
festat în mod pregnant — mai ales pe parcursul reprizei a 
doua — ca una dintre principalele carențe în jocul echipelor 

noastre de club și reprezentative, cronicarii ziarului au urmărit în 
etapa de miercuri a Diviziei A comportarea — sub acest aspect — 
a formațiilor primului eșalon din fotbalul românesc.

Iată notațiile lor :

• F. C. BIHOR a scăzut pe 
măsură ce se apropia de fina
lul meciului, semn că formația 
nu beneficiază de un potențial 
fizic corespunzător (nemaivor-

• C. S. TÎRGOVIȘTE s-a 
angajat, fizic, la maximum în 
perioada minutelor 1—75. In a- 
ceastă parte a jocului elevii 
antrenorului Proca au făcut 
dovada unei bune pregătiri. Fi
nalul ni i-a arătat însă în scă
dere. Potențialul fizic poate fi 
— și trebuie

• A. S. A. 
s-a angajat 
și pe toată 
nivelul și pretențiile unui li
der. In a doua repriză mure
șenii au manifestat (perioada 
min. 46—70) scăderi la acest 
capitol. In ultimul sfert de oră, 
cînd și adversarul a slăbit pre
siunea, fotbaliștii din Tg. Mureș 
au evoluat cu mai multă con
vingere șl curaj în atac, făcînd 
și eforturi fizice mai mari. E-

— îmbunătățit.
TG. MUREȘ nu 

cu toată formația 
durata jocului la

chipa trebuie să se angajeze 
însă în jocurile în deplasare cu 
mai mare convingere, cu mai 
multă stăruință, la efortul fi
zic.

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA nu a slăbit ritmul, echipa 
terminînd destul de proaspătă 
jocul. O mențiune specială 
pentru Roșea și Lața.

• F. C. PETROLUL nu a 
renunțat la luptă, dar puterile 
au părăsit-o. Simptomatice ni 
se par cele trei cartonașe gal
bene primite — după pauză — 
pentru faulturi care au vrut să 
suplinească capacitatea (pierdu
tă) de a deposeda.

• U.T.A. n-a dezvoltat un 
tempo deosebit, dar l-a menți
nut pe toată durata jocului, ter
minînd partida fără dificultăți.

(Continuare în pag. 2—3)

Așezată la confluența Bîr- 
ladului cu Șiretul, comuna 
Liești, a cărei atestare docu
mentară o aflăm în jurul anu
lui 1516, este una dintre cele 
mai mari și mai frumoase din 
județul Galați. Ea numără 
peste 12 000 de locuitori, oameni 
de toată isprava, cum au do
vedit în atîtea rînduri în în
delungata existență a comunei, 
care a trăit, între altele, marile 
frămîntări din 1907, consem
nate de o placă comemorativă 
de la Consiliul popular : 
„Spre cinstirea țăranilor din 
Liești, răsculați în 1907 pentru 
pîine și dreptate socială". De
zideratele pentru care au 
luptat țăranii din Liești aveau 
șă fie îndeplinite în anii lu
minoși ai socialismului-

fruntea 
primar 
comu- 

mindrie 
harnic, 

bine

De un an de zile, în 
obștei se află 
Dumitru Autu, 
hei”, cum îi : 
consătenii săi, 
inimos, care 
viața comunei 
și a crescut, 
sale, țăranii l-au propus 
nou candidat pentru apropia
tele alegeri. Intîmplarea a făcut 
ca prezența no.astră la Liești 
să coincidă cu cea de a doua 
întîlnire 
gătorii 
nr. 6. 
bleme 
ții

tinărul 
„fiul 

zic cu 
un om 
cunoaște 

unde s-a născut 
Pentru calitățile 

din

a candidatului cu ale- 
din

S-au 
importante

comunei —

Circumscripția 
discutat 

ale 
între

pro- 
vie- 
care

Telemac SIRIOPOL, coresp.

(Continuare in pag. 2—3)

—

Turneul de selecție la tenis

vz A

RAPID BUCUREȘTI, PENTRU A IV-a OARA 
LA POLOCAMPIOANA

CLUJ-NAPOCA, 17 (prin te
lefon). Joi seara a început în 
bazinul acoperit din localitate 
ultimul turneu din actuala edi
ție a campionatului național de 
polo. în primul joc s-au întîl- 
ziit Rapid București și Voința 
Cluj-Napoca. Feroviarilor le era 
suficient și un rezultat de ega
litate pentru a-și asigura cel 
de-al IV-lea titlu de campioni. 
Ceea ce au și obținut la capătul 
unui joc animat, care a plăcut ce
lor prezenți în tribune. Voința 
a condus cu 2—0, Rapid a ega
lat și a luat conducerea cu 3—2

în ultima repriză, iar în min. 16 
tabela de marcaj indica scor 
egal ; 3—3. Din acest moment, 
clujenii au jucat cu un om mai 
puțin pînă la încheierea parti
dei, E- Pop fiind eliminat din 
joc pentru lovirea adversarului. 
Pînă la sfîrșit fiecare echipă a 
mal înscris cîte o dată. Scor 
final : 4—4 (0—2, 1—0, 1—0,
2—2). Au marcat : CI. Rusu — 
2, R. Rusu și Sebok pentru

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2—3)

Selecția tenismanilor a tre
cut de jumătate, iar primele 
clarificări nu lipsesc. Unele, în
scrise pe tabelul întrecerii cu 
prețul unor veritabile surpri
ze. Așa a fost, ieri dimineață, 
prima înfrîngere suferită de 
Traian Marcu, pină acum li
der în grupa întîi. Brașoveanul 
(care, în paranteză fie spus, 
n-a fost prea convingător nici 
în partidele precedente) pierde 
în fața lui Marian Mîrza, in 
momentul cînd acesta era pe 
punctul de a trece în rîndul 
out-siderilor. Scor : 6—2, 7—5 în 
favoarea lui Mîrza.

In această grupă de consa- 
crați, scorul zilei aparține cam
pionului național, Dumitru Hă- 
rădău. El trece de adversarul 
șău, Florin Niță, cedîndu-1 un 
singur ghem : 6—0, 6—1- O vic
torie prețioasă — a treia în 
concurs — pentru Jean Bîrcu, 
eare-1 învinge pe Bebe Almâ- 
jan cu 6—4, 6—4. Punct și pen
tru Octavian Vîlcioiu, dar prin 
neprezentarea lui Constantin 
Popovici, care continuă să fie 
accidentat. Așadar, clasamentul 
„celor 8” începe cu D. Hărădău, 
care are 3 victorii și o partidă 
mai puțin, continuînd cu Tr. 
Marcu și J. Bircu — 3 v, . M,

Mîrza 2 
FI. Niță 
Popovici

Ș>
0

, B. Almăjan 2 v, 
O. Vîlcioiu — 1 v, C. 
v-

Radu VOIA

(Continuare in pag. 2—3)

Florin Segărceanu conti
nuă să fie unul din li
derii grupei „speranțelor"

Foto : I. MIHĂICĂ



în Cupa „Liliana Ronchetli“ Pffi
Publicăm în acest număr continuarea serialului nostru. O nouă 

secvență, deci, din ceea ce socotim că trebuie să fie „simbioza lui 
Juvenal", cartea și sportul, într-o perioadă în care marea perfor
manță cere eforturi deosebite. într-o perioadă în care, înainte de 
orice, OMUL SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE ESTE, TOT 
MAI MULT, O PERSONALITATE COMPLEXA.

CEL DE GEOGRAFIE
Am asistat zilele trecute la 

o oră de dirigenție, la un li
ceu. Clasa a V-a, cu profil 
natație. Nu mică ne-a fost mi
rarea văzînd că, alături de 
profesorul diriginte, Constantin 
Bunescu (specialitate : geogra
fie), se afla și Gheorghe Per
jaru. profesorul de educație fi
zică (specialitate : natație).
S-au făcut aprecieri cu pri
vire la învățătură, ca și la 
specializarea sportivă. Cei doi 
profesori s-au completat reci
proc în recomandările lor 
pentru copii și pentru părinții 
acestora, aflați în sală.

Privindu-i cum vorbeau, 
ne-am amintit de ceea ce 
ne-am obișnuit a numi „Sim
bioza lui Juvenal” — dictonul 
arhicunoscut, potrivit căruia 
mintea sănătoasă trebuie să 
aălășluiască într-un corp sănă
tos. Dirigintele a deschis ca
talogul și a citit notele. Cata
logul are darul de a explica, 
In felul lui, evoluția la învăță
tură. Profesorul Gheorghe 
Perjaru a ales un mod insolit 
și, tocmai de aceea, foarte a- 
prcciat, pentru a arăta evo
luția elevilor săi : după ce a 
Împărțit diplome pentru cei 
care s-au remarcat la ultimele 
concursuri (unii doborînd chiar 
recorduri naționale la catego
ria lor — vîrsta 10 ani), a pre
zentat... un film realizat de el 
însuși. Imaginile au fost grăi
toare : faze de concurs, „lu
crul" la antrenamente. Un a- 
parat minuscul, un cadran fos
forescent și iată captivați atît 
elevii cît și părinții acestora.

Curiozitatea ne-a dat ghes 
să cercetăm catalogul. Căutăm, 
la concret, „simbioza". Am

Șl CEL DE SPORT
constatat că elevii care primi
seră diplome (Monica Teodo- 
rescu — record național la del
fin, Gheorghe Lupu — record 
personal, cu o zecime de su
time sub cel național, la 
100 m, Florică Gcambașu — 
record la 400 m liber băieți, 
Gabriel Geantă și Cristina Te- 
odorescu) învață bine și foarte 
bine. Cu alte cuvinte : bunj la 
învățătură, buni la sport.

Catalogul e încă deschis. 
Observăm că la grupa „înot de

performanță” sînt, între alții, 
Daniel Ciucu, Iulian Terzi, Ma
ria Ferbîntu. Dar notele lor 
lasă de dorit. Ridicăm privi
rea, întrebător. Dirigintele și 
profesorul de înot au înțeles.

— Știți care-i... curiozitatea ? 
Că nici la înot nu dau rezul
tate prea bune — spune pro
fesorul Gheorghe Perjaru.

— Dacă nu își vor îndrepta 
notele — intervine diriginte
le — vor părăsi sportul de 
performanță. învățătura și 
sportul trebuie să meargă mină 
în mină, încă din anii cei mai 
tineri.

Privim spre cei doi profe
sori, convinși că simbioza 
învățătură—sport nu rămîne la 
nivel de simbol, ci operează la 
concret.

Sever NORAN

ÎNTRE AMFITEATRU Șl NAȚIONALA DE RUGBY..
„Uită-te bine la Codoi. Puș

tiul are «ochi», e șuter impeca
bil. Vei scrie mult despre a- 
ceastă «uvertură» !“. Și cum 
cuvintele aparțineau unui an
trenor emerit, Viorel Morarii, 
și cum ele erau spuse, în pri
măvara lui ’76, chiar pe „Oto- 
peni", la întoarcerea echipei 
medaliate cu argint la Campio
natul european F.I.R.A. pentru 
juniori, de la Albi (Franța), 
l-am urmărit pe Laurențiu Co
doi. A trecut repede de la ju
niorii lui Licuță Balcan în pri
ma formație a R. C. Grivița 
Roșie. Și de la lotul celor mai 
tineri rugbyști tricolori la cel 
de tineret, stînd foarte aproa
pe chiar de „echipa mare"...

Cu cîtva timp în urmă, un 
grup de elevi treceau, în drumul 
de la școală spre casă, prin pe
rimetrul Universității bucurește- 
ne. Printre ei, intr-un costum 
bleumarin care-i venea ca tur
nat, Laurențiu Codoi. „Da, ați 
ghicit, vin de la școală, de la 
Liceul industrial de electronică

«Unirea», unde sînt în ultimul 
an". Cum „merge" învățătura 
„Bine. S-ar putea altfel pentru 
un viitor candidat la admiterea 
In învățămintul superior 7“, îți 
ajunge timpul și pentru școală, 
și pentru sport, și pentru... ce 
mai e nevoie ? „Tata, Vasile 
Codoi, m-a deprins cu un pro
gram judicios împărțit. Pentru 
toate. La început a fost numai 
cartea. Pînă într-o zi — acum 
vreo 4 ani —, cînd un coleg de 
școală m-a convins să merg 
la rugby. Mi-a plăcut, am ră
mas și în 3 luni eram titular 
în echipa de juniori a Griviței 
Roșii". Ce te-a impresionat mai 
mult în jocul cu balonul oval 1 
„Faptul că e un sport pentru 
oameni curajoși. Și un sport al 
prieteniei, în mod deosebit".

Și Laurențiu Codoi și-a re
luat drumul spre oasă. Era 
convocat, în după-amiaza aceea, 
la un trial al lotului repre
zentativ...

Geo RAEȚCHI

CAMPIONATE • COMPETIȚII
Azi ți mîine, în Divizia A :
CRIȘUL - OLIMPIA, 

DERBY AL BASCHETULUI 
FEMININ

în campionatele naționale de 
baschet, azi șl mîine sint pro
gramate toate meciurile etapei a 
7-a a disputei (piasculine (care 
apoi se întrerupe și va fi re
luată la 14 ianuarie) și două 
«fin partidele etapei a 8-a a 
Întrecerii feminine. La băieți au 
loc jocurile „U“ Cluj-Napoca — 
Rapid, Universitatea Timișoara
— Politehnica Iași, Dinamo Ora
dea — I.C.E.D.. Farul — C.S.U. 
Brașov, Dinamo București — 
C.S.U. Sibiu și Steaua — I.E.F.S. 
-Lie. nr. 2 (ultimele două au 
loc, in această ordine, in sala 
Floreasca, azi de la ora 17, 
mîine de la ora 9,30). Cele mai 
•trăgătoare, dat fiind echilibrul 
valoric prezumtiv, se anunță în- 
ttlnirile Universitatea Timișoara
— Politehnica Iași și Dinamo 
Oradea — I.C.E.D.

La fete, din două meciuri, un 
derby : Crișul — Olimpia ; cea
laltă partidă ; C.S.U. Galați — 
Rapid. Au fost amînate jocurile 
LE-F.S.-Llc. nr. 2 — Politeh
nica (21—22 noiembrie), „U“ 
Cluj-Napoca — Voința Brașov, 
Universitatea Timișoara — Pro
gresul și C.S. Șc. Ploiești — 
Mobila (30 noiembrie — 1 de
cembrie) .

LA 11 DECEMBRIE, FRAN
ȚA - ROMÂNIA (Sel. uni

versitare)
• Modificări în programul 

„Cupei F. R. Rugby“

Confruntarea rugbyului romă- 
nesc cu cel francez nu se va 
reduce la partida primelor re
prezentative, din 10 decembrie. 
Ea mai include și meciul dintre 
selecționatele universitare ale 
celor două țări, meci care va 
avea loc la 11 decembrie, la 
Tulle (la 7 decembrie rugbyștii 
noștri din lotul studențesc vor 
mai disputa un joc, la Rodez). 
In vederea acestor întîlniri, an
trenorul selecționatei române, 
Titi Ionescu, a planificat o 
scurtă perioadă de pregătire co
mună, la Iași

★
Programul internațional care 

urmează a determinat o serie 
de modificări în structura de 
desfășurare a „Cupei federației". 
Dacă miine etapa a 3-a se 
dispută după planificarea ini
țială (C.S.M. Sibiu — Știința Pe
troșani, Agronomia Cluj-Napoca
— Universitatea Timișoara, Rul
mentul Bîrlad — C.S.M. Suceava, 
Minerul Gura Humorului —- Poli
tehnica Iași, Sportul studențesc
— Farul, T.C. Ind. Constanța — 
Dinamo, Rapid — Steaua, iar 
meciul Olimpia — R.C. Grivița 
Roșie are loc ASTAZI, de la ora 
14,45, pe stadionul Parcul copi
lului), în schimb următoarele 2 
etape au un program modificat. 
Astfel, 4 partide din etapa a 
4-a se dispută — devansat — 
miercuri 23 noiembrie (Universi
tatea — C.S.M. Sibiu, Agronomia

— Știința, Politehnica — Rul
mentul, Sportul studențesc — 
R.C. Grivița Roșie), două sîm- 
bătă 2€ (Steaua — T.C. Ind. și 
Rapid — Dinamo), iar două du
minică 27 (Minerul — C.S.M. 
Suceava șl Farul —- Olimpia). 
Cea de-a 5-a etapă, din 4 de
cembrie, are 4 jocuri amînate 
pentru 5 martie 1978 : C.S.M. 
Sibiu — Agronomia, Știința — 
Universitatea, C.S.M. Suceava — 
Politehnica și Olimpia — Spor
tul studențesc. Celelalte 4 Intîl- 
niri au loc conform programării 
inițiale : Rulmentul — Minerul, 
R. C. Grivița Roșie — Farul, 
T.C. Ind. — Rapid și Dkxamo —
Steaua.

★
DIN DIVIZIA 

Petrochimistul 
studențesc K 
Dunărea Giurgiu

B :
Pitești
Bucu-

REZULTATE 
seria I : 
— Sportul 
reștl 32-3,
Arhitectura București 4—0, Ș. N. Ol
tenița — Aeronautica București 3-0, 
Rulmentul Alexandria — A.S.E. Bucu
rești 13-9, Gloria București — Vul

can București 16-0 ; seria a 11-a : 
Constructorul P.T.T. Arad — 
C.F.R. Cluj-Napoca 10-0, Electroti- 
miș Timișoara — Minerul Lupeni 
29—6, Unirea Sâcele — Minerul Li- 
vezeni 51-3, I.O.B. Balș - RACEMIN 
Baia More 4—8 ; seria a lll-a : 
I.P.G. Ploiești — Rulmentul II Bîrlad 
4-0, Constructorul Buzău — Automo- 
bHul Galați 70—0, U.R.A. Tecuci — 
C.F.R. Brașov 13-0, Rapid C.F.R. 
Galați — Politehnica H lași 4—0, 
TEPRO lași — C.F.R. Suceava 24—0 ; 
seria a IV-a, „constânțeanâ- : Vo
ința — Chimia Năvodari 4—18, Ra
pid C.F.R. Fetești — I.T.C. 3—10, 
Farul il - C F.R. 4-28, Dada - 
Constructorul 0—4.

IN DIVIZIA A LA VOLEI 
DINAMO - MARATEX 

B. MARE 3-0
Ieri, în cadrul etapei a 6-a a 

campionatului Diviziei A de ve
lei, voleibalistele de la Dinamo 
au cîștlgat cu 3—0 (2, 8, 5) in- 
tîlnirea cu Maratex B. Mare.

ULTIMA ETAPA 
A DIVIZIEI DE LUPTE 

GRECO-ROMANE
De comun acord cu federația, 

formațiile participante la Divizia 
de lupte greco-romane au stabi
lit ca întrecerile ultimei etape a 
actualei ediții să se dispute vi
neri și simbătă, în loc de sîm- 
bătă și duminică.

Astfel, echipele din serLa I
(Vulturii Textila Lugoj, A.S.A.
Cluj-Napoca, C. S. Arad, Cricul 
Oradea, Simared Baia Mare,
C.F.R. Timișoara) se vor întllnâ 
la Cluj-Napoca. Șefi de saltea 
au fost desemnați Vasile Toth
(București) și Ion Oprea (Ora
dea).

La Brașov sînt programate târ
nele individuale ale componem- 
ților formațiilor din seria a n-a: 
Aluminiu Slatina, C.S.U. Pitești, 
Steagul roșu Brașov, C.S.M. Re
șița, Rapid București șl Dinamo. 
Șefi de saltea, Gheorghe Marton 
(Cluj-Napoca) și Valentin Cara- 
siniu (Deva).

La Pitești se dispută Întrece

RAPID POATE OBȚINE CALIFICAREA 
dacă își va doza bine eforturile, dacă nu va mai rata 
din poziții clare și o va anih’la pe B. Miklosovikova!

Echipa feminină de baschet 
Rapid București a pășit cu 
dreptul în actuala ediție a 
Cupei „Liliana Ronchetti". 
Miercuri seara, feroviarele au 
obținut o prețioasă victorie 
(69—59) în fața reputatei for
mații Slovan Bratislava (Ceho
slovacia). Sportivele noastre au 
abordat întîlnirea stăpîne pe 
ele, au jucat cu dezinvoltură o 
bună parte din meet și ar fi 
putut realiza o diferență mai 
mare de scor, fapt ce le-ar fi 
asigurat mai multe șanse de 
calificare pentru meciul retur 
de pe terenul adversarelor.

Cele 10 puncte in plus con
stituie un avantaj important, 
dar pentru confruntarea de la 
Bratislava antrenorul Sigis
mund Ferencz trebuie să la 
măsuri de înlăturare a unor 
erori comise de jucătoarele 
sale in sala Giulești.

Deși au evoluat bine în ma
joritatea timpului de joc, spor
tivele feroviare au avut că
deri spre finalurile ambelor 
reprize. Aceste căderi au de
terminat, de fiecare dată, o 
reducere a scorului de către 
baschetbalistele de la Slovan- 
La aceasta s-au mai adăugat

ratările din poziții excelente 
(singură pe contraatac) ale E- 
ugeniei Dumitru care, cu o mai 
mare atenție și concentrare, 
ar fi putut marca incă 4—5 co
șuri. Corelarea acestor nea
junsuri duce la concluzia unei 
pregătiri necorespunzătoare a 
unora dintre baschetbalistele 
feroviare, pregătire ce trebuie 
ameliorată, în răgazul care a 
mai rămas pînă la meciul retur, 
în plus, trebuie să subliniem 
că apărarea bucureștencelor nu 
a putut s-o anihileze pe ex
perimentata Bozena Mikloso
vikova, care a marcat 22 de 
puncte numai din aruncări cu 
ambele mîini de la... distanță !

Conducerea tehnică a echi
pei are obligația de a înlătura 
greșelile constatate în prima 
partidă, în așa fel incit mier
curea viitoare, pe terenul ad
versarelor lor, Mariana Andre- 
escu, Rodica Goian, Ștefania 
Basarabia, Viorica Balai, Euge
nia Dumitru, Gabriela Bosco, 
Stela Cemat și celelalte să în
registreze un rezultat care să 
le permită calificarea în etapa 
următoare a competiției.

Paul IOVAN
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rile din seria a IlI-a : Delta 
Tulcea, Farul Constanța, Dună
rea Galați, L.C. Dacia Pitești, 
Progresul Buc. șl Metalul Buc. 
Șefi de saltea, Constantin Bușoi 
(Craiova) și Gheorghe Condu 
(Galați).

Componentele seriei a IV-a se 
întllnesc la Bacău : IPROFIL Ră
dăuți, C.S.M. Suceava, C. S. Bo
toșani, Steaua, Nicolina Iași, 
AS.A. Bacău. Din corpul de ar
bitri fac parte : C. Popescu, V. 
Coman (București), A. Șandragan 
(Galați), Gh. Gogu (Buzău).

RAPID BUCUREȘTI, 
PENTRU A IV-A OARĂ 

CAMPIOANĂ LA POLO
(Urmare din pag. 1)

Voința, respectiv Schervan — 
2, Ilie Gheorghe și Arsene. Au 
condus Fr. Simon — Tg. Mu
reș și K. Schilha — București, 
în a doua partidă a serii, Di
namo (fără V. Rus — sancțio
nat) a întrecut pe Progresul cu 
8—4 (2—1, 2—0, 2—1, 2—2). Au 
marcat : Răducanu — 3, D. Po
pescu — 2, Gaiță, Mirea și Ni- 
colau, respectiv, Manea — 2, 
Teodorescu și Ion Gheorghe. 
Au condus R. Timoc — Cluj- 
Napoca și N. Nicolaeseu — 
București. Vineri sînt progra
mate meciurile : Progresul — 
Rapid și Voința — Dinamo.

Turneul pentru locurile 
5-8

La bazinul acoperit Floreasca 
din Capitală au început ieri în
trecerile ultimului tur pentru de
semnarea echipelor ocupante ale 
locurilor 5—8. In primul joc s-au 
întîlnit echipele Rapid Arad și 
C.S.Ș. București. Scor final : 4—3 
în favoarea tinerilor poloiști bucu- 
reșteni, prin golurile realizate de 
Pițigoi — 2 (1 din 4 m), Boga și 
Colan ; pentru arădani au în
scris Albert — 2 și Szabo. Arbi
trii M. Toth și V. Burdea, ambii 
din Cluj-Napoca, au condus bine 
o partidă în care s-au remarcat 
dorința mai puternică a poloiș- 
tilor bucureșteni de a obține 
victoria, precum și o mai rigu
roasă disciplină tactică. In cel 
de-aJ doilea meci al cuplajului, 
echipa C.N.U. a primit replica 
formației Crișul-. Orădenii au 
făcut și de această dată dovada 
unor calități care-i îndreptățesc 
să ocupe locul V în finalul cam
pionatului. Scor final: 5—2 (1—1, 
1—0, 1—1, 2—0) pentru Crișul 
Oradea. Au marcat : Hegyesi — 2 
(1 din 4 m), Fărcuță, Costreș și 
Raț, respectiv, Păun și Frîncu — 
4 m. Au condus autoritar I. 
Drăgan și Șt. Mihai, ambii din 
București. A surprins neplăcut 
faptul că studenții bucur oșteni 
n-au primit în pauze sfaturile 
nimănui, antrenorul V. Agarici 
sosind la bazin exact în clipa în 
care arbitrii fluierau sfîrșitul 
partidei.

Mihai VESA

TURNEUL DE SELECȚIE LA TENIS
căci Silvan Niculescu ciștigă 
prin neprezentarea lui Lauren - 
țiu Mancaș. Mai exact — întîr- 
zlere de cîteva minute. Dar re
gulile Întrecerii sportive sînt 
stricte și aceasta trebuia să știe 
tînărul jucător de la T.C.B., 
mai ales acum cînd aspiră la 
un loc în echipa națională !

Iată clasamentul
doua : 
ceanu — 4 v, L. Bucur, S. Ni- 
culescu și E. Pană — 2 v, L. 
Mancaș și, D. Stănescu — 1 v, 
N. Iusmen 0 v. întrecerile con
tinuă, în tot cursul zilei de 
azi, la sala de tenis de la 
August".

(Urmare din pag. 1)

în grupa a doua — să-i spu
nem a „speranțelor" — lucruri
le sint și mai clare. Aici, An
drei Dîrzu și Florin Segărceanu 
continuă să fie neînvinși. Pri
mul a dispus rapid de Nuian 
Iusmen cu 6—0, 6—2, Iar cel 
de-al doilea l-a avut ca învins 
pe Daniel Stănescu, la scorul 
«le 6—1, 6—4. Cei doi lideri se 
mențin pe o linie de evoluție 
promițătoare. Dovadă că pen
tru ei, luna de pregătire, de 
pînă acum, începe să se sedi
menteze în acumulări pe plan 
fizic și tehnic. Un 
mă care poate fi 
parcursul etapelor 
activitate.

Un alt rezultat 
cântări mult pentru desemna
rea celui de-al treilea califi
cat : Eduard Pană l-a Învins 
pe Laurențiu Bucur cu 6—4, 
7—6. în fine — și aici — a pa
tra partidă n-a mai avut loc,

grupei a
A. Dîrzu și FI. Segăr-

plus de for
ma jorat pe 
viitoare de

care poate

SANCȚIUNI HOTÂRlTE
DE F.R. VOLEI

Analizînd desfășurarea jocu
lui dintre Universitatea Craio
va și Rapid București (Divizia 
A, f), F. R. Volei a hotărît 
următoarele : 1. Ridicarea drep
tului de a conduce echipa pe 
trei etape, începînd cu data de 
17.XI., antrenorului Davila Plo
con ; 2. Ridicarea dreptului de 
joc, pe două etape, Începînd cu 
aceeași dată, jucătoarei Con
stanța Bălășoiu ; 3. Se dă aver
tisment secției de volei a clu
bului Rapid, pentru slaba mun
că de educație.

★
C.N.E.F.S. a aprobat măsu

rile luate de F- R. Volei.
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(Urmare din pag. 1)

cea a realizării unei platforme 
industriale, cea a modernizării 
străzilor, a fondurilor 
nate construcției unor 
(o sală de sport,
școală' etc.), a noului 
«dvic, a canalizării — 
s-au referit alegătorii 
Matei, Ștefan Ciorîtă și alții.

Interesante au fost și discu
țiile ................................“
five, 
cum 
mir 
satisfăcătoare, 
dității celor ce răspund de a- 
ceastă activitate. Ei au cerut 
candidatului, mare 
sport dealtfel, să-i 
realitate pe cei ce 
facă treabă.

„Vorbitorii au _______
ne spune candidatul. In pofida 
faptului că s-a înființat in 
comună un centru de lupte, că 
In cadrul celor patru școli se 
desfășoară o activitate satisfă
cătoare, că Ia acțiunile din 
cadrul „Daciadei" au participat 
sute de săteni, Ia nivelul co
munei și, respectiv, al circum
scripției nu s-a făcut cit am fi 
dorit. Am inceput însă amena-

desti- 
edificii 

ateliere 
centru 

la care 
Ștefan

in jurul activității spor- 
a cărei situație — așa 
au arătat Costică Drago- 

și V. Șorcaru — nu este 
datorită como-

amator 
trezească 
nu vor

dreptate

REȚINEȚI!
.e acordă autoturisme 

„Dacia 1300" și „Skoda S 
100", excursii in U.R.S.S. și 
R. P. Ungară, precum și 
cîștiguri in bani de valoare 
fixă (25.000, 10.000 lei etc.) 
și variabilă.

lată avantajele acestei 
trageri față de tragerile o- 
bișnuite Loto-2 :

• Se efectuează 5 extra geri in loc de 3.
• Se extrag 20 de numere in Ioc de 12.
• Se atribuie 15 categorii de ciștiguri in loc de 6. CIȘ- 

TIGURILE SUPLIMENTARE SE SUPORTA DIN FOND SPECIAL
Se poate ciștiga și cu 2 numere din cele 4 ale uneia din 

cele 5 extrageri și cu 3 numere din cele 8 ale extragerilor 
a IV-a și a V-a luate la un loc.

Numai variantele de 15 Iei au drept de participare la 
toate extragerile.

NUMAI CINE JOACĂ POATE CIȘTIGA !
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MÂI ACCfPTA GIMNASTICA » Oameni din fotbal despre fotbal

STATUTUL DE „RUDĂ SĂRACĂ"?
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Noua lideră a maestrelor gim
nasticii ritmice-moderne, Mi- 
haela Tîrnoveanu (C.S.S. nr. 2), 
campioană absolută, precum ți 
la trei din cele patru probe cu 

obiecte
Ies de ce nu este mai mult va
lorificată experiența valoroasă 
a acelor antrenoare care înre
gistrează, an de an, rezultate 
bune în activitatea lor, pildui
toare pentru toate antrenoarele. 
Și avem în vedere, în primul 
rînd, pe Victoria Ionescu, a că
rei echipă de categoria I arăta 
cu totul diferit de celelalte par
ticipante Ia întrecere. Era evi
dent că fosta noastră campioa
nă operează cu criterii modeme 
de selecție și pregătire, promo
vează cu curaj elemente tinere 
Ia categoriile superioare, în de
plină concordanță cu exigențele 
internaționale. Aceeași tendință 
și la Viitorul București (antre
noare Ana Moțet) și sperăm 
în rezultate promițătoare și de 
la gimnastele de ia C.S.S. nr. 
2 București (antrenoare Nicu- 
Iina Voinea), care au dominat 
net categoria a II-a de clasifi
care.

Gimnastica ritmică-modemă 
din provincie a avut, de data 
aceasta, ca „purtătoare de cu- 
vînt” pe sportivele din Con
stanța (antrenoare Anica Bigan 
ți Gabriela Berescu) și Baia 
Mare (antrenoare Rozalia Kan- 
do), prezente la toate categori
ile pe poziții fruntașe și la un 
nivel care arată că în aceste 
centre se muncește cu suflet, 
cu dăruire, cu competență. Bră
ila, Brașovul și Ploieștiul — în 
evidentă scădere față de anii 
trecuți — au pierdut mult din re
putația de „pepiniere de cadre" 
pe care o aveau pină mai ieri.

Oricum, recentele campiona
te ne-au arătat că preocuparea 
manifestată în multe centre ale 
țării, rezultatele globale meri
torii ale unei activități de ani 
și ani, reclamă o atitudine no
uă, de grijă și atenție, din par
tea tuturor factorilor cu atri
buții, și în primul rînd a fede
rației de specialitate, pentru ca 
gimnastica ritmică-modemă să 
nu mai fie tratată drept o „rudă 
sărată". înseși rezultatele în
dreptățesc un asemenea trata
ment.

Constantin MACOVEI

DEVA TRĂIEȘTE 
„FEBRA GIMNASTICII-

Vestea că, în acest an, finalele 
campionatelor republicane de 
gimnastică vor avea loc în 
orașul lor a fost primită cu mare 
interes și satisfacție de toți iubi
torii de sport din Deva. De pe 
acum se fac pregătiri intense la 
Sala sporturilor, pentru ca cei 
mai buni gira na ști ai țării să 
aibă asigurate cele mai bune 
condiții de concurs. De aseme
nea, organele locale competente 
kierează ha programul ce va fi 
rezervat concurențelor și oficla- 
Mflor pe perioada șederii la Deva.
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NICI UN RABAT DE LA ÎNDEPLINIREA
OBLIGAȚIILOR INSTRUIRII PENTRU PERFORMANȚA!

Eșecul fotbalului nostru pe 
plan internațional — atît la ni
velul echipelor reprezentative, 
cît și al celor de club — are 
ca principală cauză pregătirea 
necorespunzătoare' a jucătorilor. 
Că această pregătire se află 
departe de necesitățile actuale 
ne-o demonstrează pregnant, 
Înainte de toate, campionatul 
primei divizii, mai slab decit 
cel de anul trecut, care, la rân
dul lui, a fost mai slab decit 
cele ce l-au precedat 1

Așa stînd lucrurile, consider 
că este absolut necesar : 1. să 
se facă o analiză serioasă a 
comportării tuturor echipelor 
divizionare, nu numai a celor 
care au dat jucători la loturi ; 
2. să fie convocați la F.R.F. an
trenorii și conducătorii clubu
rilor divizionare A și B, cărora 
să Ii se expună de către Cole
giul central al antrenorilor 
(care, din păcate, nu desfășoa
ră o activitate permanentă) o- 
biectivele prioritare ale fotbalu
lui nostru. Iar cei care nu se 
consideră în stare să transpu
nă în fapte programul de pre
gătire preconizat să fie înlă
turați imediat din fotbal. Pen
tru că, deși foarte mulți se vor 
supăra, trebuie s-o spunem cu 
tărie că, Ia ora actuală, doar 
un număr restrîns de antre
nori muncesc așa cum tre
buie : A- Niculescu, V. Stă- 
nescu, I. Oană. D. Nicolae-Ni- 
eușor, I. Reinhardt, T. Bone.

Marea greșeală pe care o 
fac cei mai mulți dintre teh
nicienii care lucrează In fot
balul nostru este aceea că 
umblă eu jumătăți de măsură, 
menajînd pe unii jucători la 
antrenamente, chipurile de 
teama de a nu se accidenta 
cumva și de a nu-i mai avea, 
astfel, la dispoziție pentru 
partida imediat următoare. 
Nu-i mai puțin adevărat că,

la rîndul lor, foarte mulți ju
cători nu se prezintă la an
trenamente capabili să suporte 
intensitatea efortului și aceas
ta datorită Îndeosebi vieții de
zordonate pe care o duc. Am 
avut și noi la clubul nostru ast
fel de cazuri. La Duțan. Sină- 
uceanu ți Volmer am renun
țat pentru că nu mai puteau 
face față efortului solicitat. 
Sîntem pregătiți să renunțăm 
ți la alții, indiferent de valoa
rea pe care o au, dacă nu vor 
înțelege să se încadreze in 
programul de pregătire solici
tat. Din cînd in cînd Prutea- 
nu, Florea, Băluță ți Pană 
maj vin la antrenamen
te într-o stare fizică ne
corespunzătoare. Le-am dat 
un ultim avertisment. Dacă 
nu vor căuta să se angajeze 
in jocuri și la pregătire cu 
toate forțele lor, vor urma dru
mul Iui Duțan. Volmer, Sinău- 
ceanu. Și vom continua să ape
lăm Ia tineri ca Vamanu, So
lomon, Antohi, Mindrilă, ju
cători care înțeleg să nu facă 
nici un fel de rabat efortului 
ți disciplinei.

O a doua mare problemă 
care trebuie să facă subiectul 
unei analize extrem de serioa
se este aceea a pepinierelor 
fotbalului, a activității desfă
șurate cu copiii și juniorii, a 
sistemului competițional al 
acestora. Este știut faptul că 
eșalonul copii—juniori consti
tuie baza fotbalului nostru și 
tocmai această bază este des
tul de șubredă. Or, pe ceva 
șubred nu se poate construi 
nimic durabil. Și de la aceas
tă premisă, consider eu, tre
buie să se pornească pentru 
ieșirea din impas a fotbalului 
nostru.

CORNEL COSTINESCU 
președintele clubului S.C. Bacău

Umbra" Iul Radu II
Deși a Înscris (din penalty) 

singurul gol al echipei sale și, 
In min. 69 (Ia scorul de 1—1), a 
trimis mingea In bară, Radu n 
a fost miercuri unul dintre cel 
mal slabi Jucători ai formației 
piteștene. Evoluînd șters, apatic, 
vîrful de atac al argeșenilor a 
părut în unele perioade a fi ab
sent din joc. El a arătat prea 
puțin din frumoasele calități 
(combativitate, forță de pătrun- 
j . .. . a șutului)
care l-au impus nu numai ca 
titular tn formația sa de club, 

” în echipele

dere, detentă, tărie

el și selecționării 
reprezentative.

Jucător tinăr, talentat, Radu 
TI rvu se poate mulțumi cu un 
randament atît de modest. El 
are datoria de a se pregăti te
meinic și de a reveni la... înăl
țimea speranțelor pe care le-au 
investit în el antrenorii săi și 
suporterii echipei argeșene.

MICUL ECRAN
1MBRIE, 
nul n>

a ac
ra petiții, 
! fotba-

Valeriu 
Rugby : 
„Bar ba
in ter na

de la 
Dumitru

NOIEM

BRIE, ora 8 : Sportul pentru 
toți : gimnastică la domici- 
tiu. Ora 15 : Fotbal : F. C. 
Argeș — Dinamo București 
(repriza a doua), transmisiu
ne de la Pitești. Comentator : 
Eftdmie Ionescu. Ora 18,40 : 
Handbal masculin : finala
„Trofeului Carpați* (repriza 
a doua) — transmisiune di
rectă de la Baia Mare. Co
mentator : Cristian Țopescu.

• MIERCURI 23 NOIEM
BRIE, ora 14 : Fotbal : Uni
versitatea Craiova — Steaua. 
Transmisiune directă de la 
Craiova. Comentator : Radu 
Urziceanu. Ora 17,45 : Bas
chet masculin : Steaua Bucu
rești — Levski-Spartac So- 
fia, meci retur în Cupa cu
pelor. Transmisiune directă 
de la sala Floreasca. Comen
tatori : Cristian Țopescu și 
Aurel Pred eseu.

I 
I
I
I
I
I
I
I

Spectatorii 
tirgovișteni $1 IY-ul

Debut aL.. televiziunii, miercuri, 
pe stadionul din Tlrgoviște. DeșL, 
de obicei, unii suporteri ai for
mațiilor din orașele de unde se 
transmit meciuri în direct anu
lează deplasarea la stadion, en
tuziaștii suporteri al C.S.-uPui 
au dezmințit o asemenea atitu
dine și au venit în număr mare 
pe arena principală a orașului : 
peste 18 000 (și nu 11 000 cum 
dintr-o eroare de recepționare 
telefonică a apărut) de specta
tori au umplut tribunele stadio
nului Municipal 1 Subliniem mă
surile de organizare, ca și acti
vitatea stației de amplificare care 
— amintind inaugurarea transmi
siunilor fotbalistice televizate *»de 
la Tîrgoviște — a solicitat spor
tivitate și corectitudine din par
tea celor prezenți, a prezentat 
cum se cuvine formația oaspe și 
a comentat unele prevederi ale 
regulamentului de joc.

Adică a făcut ceea ce nu prea 
fac, din păcate, stațiile de am
plificare de pe stadioanele noas
tre.

partida de la Hunedoara a fost 
încinsă șl de incorectitudinea 
cltorva spectatori care au ținrut 
să se răfuiască cu fotbaliștii de 
la Steaua care au jucat dumi
nică cu iugoslavia. Un iresponsa
bil a aruncat și cu o sticlă în 
teren. Cu asemenea meciuri um
brite de manifestări nesportive 
calitatea fotbalului nostru nu 
poate fi îmbunătățită.

An revenit ia „linia 
de plutire" prin muncâ
Revirimentul echipei antrenată 

de cuplul Ilie Oană — Leonida 
Antohi este evident. Vă amintiți 
desigur că startul formației ie
șene în acest sezon n-a fost de
loc convingător, lunga ei criză 
«Urnind multe discuții. Cu răb
dare șl printr-o pregătire tenace, 
asiduă, Politehnica a început 
cursa revenirii la linia ei de plu- 
thre : o primă victorie în dauna 
echipei Steaua, duipă ce mal în- 
tc fusese condusă ; a urmat apoi 
victoria spectaculoasă la Reșița 
țl succesul detașat de duminică. 
Bilanț general: » goluri marcate 
(2 in deplasare) și doar unul pri
mit ! Demnă de subliniat în con
dițiile absenței lui Simionaș, re
venirea Politehnicii este con.se- 
dnța unui singur factor: MUNCA.

Cc poate rclnvfița Balacl 
de la... țiclcanu l

în partida cu Olimpia Satu 
Mare, Ilie Bălăci a fost, indiscu
tabil, cel mad bun jucător de pe 
teren. A alergat mult, a șutat 
mult, a înscris singurul gol al 
partidei. Intr-un cuvînt, și-a 
condus echipa spre victorie, cum 
n-a făcut-o prea des în actualul 
campionat. Comportarea sa a fost 
umbrită, însă, de cîteva gesturi 
nesportive, de protestele repetate 
la semnalizările tușierului V. An- 
tohL Ou cîțiva ani în urmă, cînd 
nu era o vedetă, Bălăci își ve
dea de joc, efortul tui generos 
fiind pus în slujba echipei care 
l-a crescut și l-a consacrat. E- 
xact ce face acum la aceeași e- 
chipă mijlocașul Țlcleanu.

PREGĂTIREA FIZICĂ ESTE ÎN SUFERINȚĂ
(Urmare din pag. I)

bind de faptul că, în restul 
partidei, nici nu s-a angajat în 
mod deosebit, neglijînd declan
șarea acțiunilor ofensive).

• SPORTUL STUDENȚESC 
a avut în cea de a doua repri
ză un plus de prospețime fizi
că față de Jiul și acest lucru 
l-a permis să se impună cu 
autoritate, mai ales în primul 
sfert de oră (min. 46—60). cînd 
dealtfel a și realizat golurile 
victoriei. în continuare, studen
ții bucureșteni, nesolicitați de 
adversari, nu au mai forțat, 
deși era evident că mai aveau 
încă suficiente resurse fizice.

• JIUL n-a mai reușit, du
pă pauză, să păstreze tempoul 
— și așa destul de lent — din 
prima repriză. în aceste condi
ții, echipa din Petroșani s-a 
văzut net depășită chiar ime
diat de la reluarea jocului pri
mind două goluri decisive tn 
patru minute ! Scăderea capa
cității fizice a echipei explică, 
poate, și... o stare de nervozi
tate în rîndurile jucătorilor.

• F. C. ARGEȘ s-a arătat 
în scădere de potențial — in
clusiv din punct de vedere fi
zic — față de etapele anterioa
re. Ea a slăbit ritmul spre fi
nal, cînd rezistența și puterea 
de luptă a unor jucători (Iatan, 
Iovănescu, Dobrin, Radu II) 
scăzuse vizibil. în opoziție cu 
aceștia s-a situat „veteranul" 
Olteanu, care — dovedind fru
moase resurse — a venit mereu 
tn atac pentru a suplini inefi
cacitatea coechipierilor săi din 
primele linii.

• F. C. CONSTANȚA, dato
rită și tinereții majorității ju
cătorilor el, a demonstrat o 
pregătire fizică mulțumitoare, 
pusă în valoare îndeosebi în re
priza secundă cînd, presată de 
adversar, s-a apărat supranu- 
meric, dar a avut și forța să 
contraatace periculos, mezinul 
Zamfir trăgîndu-i in repetate 
rînduri pe coechipieri spre ca
reul gazdelor.

• DINAMO. De la începutul 
partidei pină în final, cu foar
te rare excepții, componenții e- 
chipei bucureștene au apărut 
obosiți, vlăguiti.

• F. C.M. REȘIȚA a reușit 
în primul sfert de oră al re
prizei secunde acțiuni viguroa
se și un ritm mai accelerat de- 
cît în prima parte. Se pare că 
echipa are capacitate fizică co
respunzătoare și tocmai de a- 
ceea ne întrebăm : de ce nu a 
utilizat-o pe Întreaga durată a 
partidei ?

• F. C. CORVINUL. Meciul 
s-a jucat în condiții grele (te
ren moale, alunecos, cu băltoa
ce, grindină după pauză). Po
tențialul fizic al jucătorilor hu- 
nedoreni a fost destul de bun. 
în finalurile de repriză (min. 
31—45 și 76—90). Corvinul a in
sistat și a dominat.

• STEAUA. Sub raportul
pregătirii fizice, echipa s-a pre
zentat acceptabil. Din punct 
de vedere al realizărilor ofensi
ve, însă, repriza secundă s-a 
situat sub nivelul celor 45 de 
minute dinainte de pauză. Ac
țiunile ofensive au scăzut spre 
finalul meciului, iar procentul 
de șuturi este nesatisfăcător (6 
in prima repriză — 3 în a
doua).

• POLITEHNICA IAȘI s-a 
angajat mai bine la efort în re
priza secundă, jucătorii puțind 
primi un calificativ mulțumi
tor sub aspectul circulației în 
teren și a jocului fără minge 
(min. 50—90). Evidențieri pen
tru Ursu, Mikloș și mai ales 
pentru Romilă, care au făcut 
un mare travaliu. Spre finalul 
partidei s-a observat scăderea 
capacității de efort la Tranda- 
filon (din cauza plusului de 
greutate) și Nemțeam! (nepus 
la punct cu pregătirile după 
lunga absență).

• SPORT CLUB BACAU n-a 
mai avut aceeași suplețe și 
prospețime fizică în ultima 
treime a jocului — tînăra li
nie de mijlocași (Cărpuci. So
lomon și Vamanu) cedînd pa
sul. Fundașii de margine — de
pășiți de sprinturile extremelor 
adverse. în acțiunile ofensive 
Chitaru s-a arătat vlăguit, Bo
tez parcă înota- în final.

• UNIVERSITATEA CRA
IOVA. Din minutul 46 și pină 
în minutul 60 a evoluat lent,
părînd epuizată după efortul 
depus in prima repriză. Din
min. 60 și pină în final echipa
a forțat victoria 
Țiclcanu, Marcu, 
rima, Ștefănescu,

prin Baiaci, 
Negrilă, Pu
tori cu un

potențial fizic bun. La polul o-
pus, dînd vădite semne de obo
seală, s-au plasat Crișan, Cîrțu 
și Beldeanu.

• OLIMPIA SATU MARE a 
avut în repriza secundă două 
perioade de joc distincte. Timp 
de 25 de minute (46—70) sătmă
renii au desfășurat un joc lip
sit de vigoare, pășind mult în 
jumătatea lor de teren. Din mo
mentul primirii golului (min. 
70) și pină în min. 90, echipa 
a mărit puțin tempoul. dar nu 
atît de mult incit să poată sur
prinde prin acțiuni viguroase 
apărarea craioveană.

O constatare care apare foarte des în caracterizările de mai 
sus este aceea că echipele din prima divizie nu dispun de un 
potențial corespunzător acestei categorii competiționale. Din a- 
ceastă pricină, tempoul de joc este scăzut, angajamentul fizic 
este redus, ca ți spiritul de combativitate. Simptomatice sint mai 
cu seamă finalurile de partide care ne arată formațiile de frunte 
„inotind" spre a ajunge la linia de sosire. Caracteristic apare și 
faptul că echipele care joacă în deplasare se eschivează de la 
momentul ofensivei și, deci, de Ia un efort fizic suplimentar, re- 
zumindu-se la o defensivă disperată.

Etapa de campionat care — să nu uităm! - a venit pentru marea 
majoritate a jucătorilor după o îndelungată pauză, a mai tras 
un semnal de alarmă (al citelea î) privind pregătirea fizică defici
tară Ia majoritatea divizionarelor A.

ARBITRII ETAPEI A
F. C. Argeș — Dinamo ; M. 

MORARU — Al. Bădulescu (am
bii diai Ploiești), FI. Cenea (Ca
racal) ;

F.C-M. Reșița — F. C. Corvi
nul : o. ANDERCO (Satu Mane) 
— R. Șerban (Craiova), M. Stan 
(București.) ;

Steaua — U.T.A. : S. DRÂGU- 
LICI (Drobeta Tr. Severin) — 
V. Ciocîlteu șl V. Grigorescu 
(ambii din Craiova) ;

Petrolul — Sportul studențesc : 
L CHILIBAR — FL Anuțescu 
(ambii din Pitești) și T. Balano- 
vicl (iași) ;

S. C. Bacău — Politehnica Ti
mișoara : N. RAAB (Clrapc*

13-a A DIVIZIEI A
Târzii) — Gh. Ispas (Constanța) 
și V. Gligorescu (Ploiești) ;

Jiu] — F. C. Bihor : M. BU- 
ZEA — Gh. Va si l eseu I și V. 
Roșu (toți din București) ;

A.S.A. Tg. Mureș — Universi
tatea Craiova : C. PETREA — I. 
Dancm și Gh. Vasilescu II (toți 
din București) ;

F. C. Constanța — Politehnica 
lași : C. MANUȘARIDE — N. Pe- 
triceanu și I. Pop (toți din 
București).

F. C. Olimpia — C. S. Tîrgo- 
viște : GH. RACZ — R. Petrescu 
(ambii din Brașov) și T. Vass 
(Oradea).

Meciul a continuat 
la vestiare—

Zahiu — joc dur ; Iordache — 
proteste ne justificate la acorda
rea loviturii de la 11 m ; Mlcu- 
lescu, extrem de dur șl pua pe 
scandal, a alergat după Zahiu 
să-l Lovească. Multe faulturi, 
muflte obstrucții, mulți nervi. 
Iată jocul de la Hunedoara. 
Toate acestea nu s-au terminat 
nici după fluierul final aJ arbi
trului. Aglu a avut o altercație 
eu Văetuș pe culoarufl ee duce 
spre vestiare și Înjura ca la ușa 
cortului. în același loc, surprin
zător, Intre Vigu și Radu Nun- 
veiller a avut loc un schimb de 
euvinte urîte.

Atmosfera In care s-a disputat

LOTO - PRONOSPORT INF0RP1EAZA
Tragerea Loto de astăzi va fi 

televizată la ora 18,50. Rezulta
tele vor fi transmise și la radio 
tn cursul serii.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 16 NOIEMBRIE 1977

I. Anglia — Italia 1
H. Franța — Bulgaria 1
III. Cehoslovacia — T. Galilo-r 1
IV. Turcia — R.D. Germană 2
V. Poli, iași — S.C. Bacău 1
VI. Sportul stud. — Jirul 1
VH. Univ. Craiova — Olimpia 1 
VIU. U.T.A. — F.C. Bihor X 
IX. C.S. T-viște — A.S.A. X

X. Corvinul — Steaua X
XI. F.C. Argeș — F. C. C-ța X
XII. PoIL Tim. — Petrolul 1
XHI. Dinamo — F.C.M. R-ța 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

208.877 led.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 16 NOIEMBRIE 1977

Categoria 1 : (13 rezultate) —
16,75 variante a 3.741 lei ; Cate
goria 2 : (12 rezultate) -= 464,75 
variante a 315 leL

întrucît valoarea unitară a 
cîști^uiriaor de categoria a 3-a 
este sub plafonul minim de 40

lei, fondul de clștiguri al aces
tei categorii a fost repartizat, 
conform regulamentudui, catego
riilor 1 și 2.
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 11 NOIEMBRIE 1977
Categoria 2 : 3 variante a

34.827 lei ; Categ. 3 : 13 variante 
a 5767 led ; Categ. 4 : 41,25 a 
1.818 led ; Categ. 5 : 129,75 a 578 
lei ; Categ. 6 : 220.50 a 340 lei ; 
Categ. X : 1.261,75 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 S 
500.000 leL

Cele două cîștiguri 100% de la 
categ 2 a.u fost obținute de : 
BUJAKI BORBALA. din Satu 
Mare și SECARA AUREL, O 
Vaslui.



„Trofeul Carpați“ la handbal masculin

VICTORIE A ECHIPEI ROMÂNIEI
23-20 CU SELECȚIONATA DANEMARCEI
O Azi - zi de odihnă O Sîmbătă și duminică

au loc meciurile din turneele finale
BAIA MARE, 17 (prin telefon). A treia etapă — premergătoare 

celor două runde finale ale „Trofeului Carpați“ la handbal mascu
lin — a oferit unui numeros și entuziast public băimărean jocuri 
foarte interesante, cu spectaculoase răsturnări de scor și, unele 
dintre ele, încheiate cu rezultate surprinzătoare.

R. D. GERMANA — BUL
GARIA 22—26 (16—16). O sur
priză de mari proporții, de
terminată în primul rînd de for
ma extraordinară a portarului 
Emil Ștefanov, dar și de dis
ciplina tactică a mai modestei 
dar muncitoarei selecționate a 
Bulgariei care, cu calm și răb
dare, 
oasă 
După 
11—6 
17) - 
părea că se află pe un făgaș 
normal — handbaliștii 
au realizat, 
adversarilor,

și-a construit o preți- 
victorie internațională, 
ce au fost conduși cu 
(min. 15) și 12—7 (min. 

momente cind /totul

pe deplin meritată și mai ales re
confortantă. Selecționata Româ
niei a învins o formație extrem 
de ambițioasă, ce și-a apărat 
șansele pînă la ultimele pică
turi de energie. Net mai buni 
în prima repriză, cînd au ju
cat mai variat și cu mai multă 
mișcare în atac, jucătorii ro
mâni au lăsat la un moment 
dat impresia că se vor putea 
desprinde ușor. Dar la începu
tul reprizei a II-a danezii au 
avut o puternică revenire, s-au

meciuri

hocheiști 
pregătirile

Pentru „Cupa Prietenia"

de verificare a lotului e Au fost desemnate „liniile*4
• Elevii

români își 
în vederea

acces gratuit pe patinoar

bulgarl 
spre stupefacția 
o spectaculoasă 

serie de 7 goluri, egalînd — 
12—12 (min. 22) — și luînd
conducerea cu 14—12 (min. 25). 
Finalul primei reprize a fost 
echilibrat. După pauză, echipa 
Bulgariei și-a impus stilul de 
joc : vigurozitate și atenție în 
apărare și 
răbdare în 
Doicinov 
Abadjov 5, 
Djenev 2. 
ghiev 1 — 
riei și. respectiv.

muită, foarte multă 
atac. Au marcat :

6. Asparuhov 5, 
Blajev 3, Tanev 3, 
Nikolov 1, Gheor- 
din echipa Bulga- 

______Dreibrodt 7, 
Gruncr 4, Wilk 2, Wiegert 2, 
Schmidt 2. Bohme 2, Schute 1, 
Wahl 1, Engel 1. Au arbitrat : 
Constantin Căpăfînă și Romeo 
lamandi (România).

SPANIA — ROMÂNIA B 
19—19 (7—9). O altă surpriză 
în această competiție a... sur
prizelor ! Selecționata Spaniei, 
care miercuri răsturnase toate 
pronosticurile, învingînd re
prezentativa Uniunii Sovietice, 
a trebuit să se mulțumească 
astăzi doar cu o remiză în 
fața echipei secunde _a Româ
niei. Jucătorii români, mai 
buni în prima repriză, precum 
și în finalul meciului, ne-au 
plăcut din nou prin agresivi
tatea lor în apărare și prin 
acuratețea acțiunilor ofensive, 
în care s-au remarcat Flangea, 
Bedivan și Croitoru. Au mar
cat : Flangea 4. Bedivan 4, 
Tase 3, Istode 3, Croitoru 2, 
Durau 2, Cosmâ 1 — din e- 
chipa României, și Alonso 6, 
G- Lopez 3, Cascaliana 2, Ni- 
lian 2, Hernandez 2, Novo» 2, 
Albizu 1, Balcells 1 — de la 
spanioli. Au arbitrat K. .O. Nil
sson si L. Olsson (Suedia).

ROMANIA — DANEMARCA 
23—20 (11—5). Victorie muncită,

REZULTATELE RUNDEI DE JOI
SERIA A : „

Germană 26—22 (16—16) 
A “ — -
Clasament final
1. R.D. Germană
2. România A
3. Danemarca
4. Bulgaria

SERIA B: România B —Spania 
19—19 (9—7),----------
24—21 (11—7). Clasament 
seriei :
1. U.R.S.S.
2. Spania
3. România B
4. Ungaria

S-au calificat 
final — locurile 
tativele R.D. GERMANE, 
NIEI, U.R.S.S. șl SPANIEI, 
pentru cel al locurilor 5—8 se
lecționatele Danemarcei, 
riei, României (B) și 
Astăzi este zi de pauză. întrece
rile celei de a XVH-a ediții a 
„Trofeului Carp a ți* se reiau
sîmbătă, la ora 15,30, după ur
mătorul program : Bulgaria — 
România B, Danemarca — Un
garia, R.D. Germană — Spania și 
România A — U.R.S.S.

Bulgaria — K. D. 
‘ ~ , România

Danemarca 23—20 (11—5).
seriei :
3 2 0 1 74-68 4 
3201 71-65 4 
3102 73-76 2 
3102 72-81 2

Tinerii 
continuă . 
importantei competiții interna
ționale „Cupa Prietenia", care 
începe luni, în Capitală. Se 
lucrează intens, cu încărcătură 
maximă, în trei „reprize” pe 
zi : dimineața — pregătire pe 
uscat și pe gheață, după-a-: 
miază — partide de verificare.

Marți, juniorii au întîlnit 
formația bucureșteană „Școla
rul", cîștigînd cu scorul de 13—2. 
Miercuri, adversara lotului a 
fost echipa Sportul studențesc 
A.S.E., întărită cu Justinian, 
Cazacu (de la Steaua) și Un- 
gureanu (de la Unirea Sf. 
Gheorghe). Studenții au căutat 
să nu-i menajeze pe tinerii lor 
adversari și bine au făcut. A 
fost un „meci-școală" extrem 
de util în care antrenorul eme
rit Mihai Flamaropol și secun
zii săi, Alexandru Kalamar și 
Vasile Boldescu, au rulat tot

lotul și au definitivat liniile.
Echipa României la actuala 

ediție a „Cupei Prietenia” va 
evolua în următoarea alcătuire:

Szigheti, Vasilescu (Andrușa) 
— portari ;

Teodoriu — Szabo, Gereb — 
Daniel, Nanu — Mikloș și Ka
zan — Ferencz — fundași ;

Chirița — Popescu — Marcu, 
Todor — Toke — Komenes, Du- 
mitrache — Csiki — Ghcrghișan 
și Andreescu — Kocsis — Csa- 
ta — atacanți.

La sfîrșitul jocului cu Spor
tul studențesc A.S.E. (cîștigat 
de juniori cu scorul de 9—4) 
am stat de vorbă cu antrenorul 
Alexandru Kalamar, fostul nos
tru internațional.

„Copiii au acumulat și au 
progresat foarțe mult în com
parație cu nivelul pe care l-au 
avut în momentul alcătuirii lo
tului. Ultimul stagiu de pregă
tire, făcut la Miercurea Ciuc

al

U.R.S.S. Ungaria 
final al

în „C. C. E.“

VICTORIE
A BASCHETBALISTELOR 

ROMÂNCE LA ANKARA
ANKARA, 17 (prin telefon). 

Meciul feminin de baschet din 
cadrul „Cupei campionilor eu
ropeni" desfășurat în localitate, 
între formațiile D.S.I. Ankara 
și I.E.F.S.-Lic. nr. 2 București, 
s-a încheiat cu victoria lejeră 
a sportivelor noastre : 96—63
(53—24). ■

Peste 1 500 de spectatori au 
vizionat o partidă de un bun 
nivel tehnic în care, în special 
în prima repriză, baschetbalis
tele românce s-au impus cu 
autoritate. Cele mai eficace : 
Ana Aszaloș (16), Ștefani» Giu- 
rea (14) și Maria Roșiann (11) 
de la învingătoare și Fugen (17) 
de la echipa gazdă.

TELEX • TELEX
BASCHET • Selecționata mas

culină a Cubei, aflată în turneu, 
în S.U.A., a susținut o nouă în- 
tilnire amicală cu echipa Uni
versității statului Dakota de Sud. 
Baschetbaliștii cubanezi au ter
minat învingători eu scorul de 
85—77 (41—37) * Echipa U.R.S.S.
a jucat la Baton Rouge (S.U.A.), 
cu selecționata statului Loui- 
sianna. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 99—96 ( 42—38) în favoa
rea baschetbaliștilor americani.

GIMNASTICA • Disputată în 
localitatea vest-germană Sches- 
sel, întîlnirea internațională a- 
micală dintre echipele feminine 
ale R. F. Germania și Norvegiei 
s-a încheiat cu scorul de 
349,85—344,50 în favoarea gazdelor.

In concursul internațional de scrimă de la București

ECHIPA I.E.F.S. ÎNVINGĂTOARE LA SABIE

(41 ore pe gheață !), a fost de
osebit de util. La el n-au par
ticipat Popescu, Teodoriu, Ge- 
reb și Daniel, reținuți în echi
pele de club (Steaua, Dinamo 
și S.C.M. Ciuc) pentru jocurile 
de campionat. Din păcate, însă, 
ei n-au fost utilizați in aceste 
partide, stînd pe banca rezer
velor. Cred că ar fi cîștigat 
mai mult dacă veneau la pre
gătire cu juniorii, iar echipele 
— cum ușor se vede — n-ar fi 
pierdut nimic- Turneul care în
cepe luni se anunță deosebit de 
puternic, reunind formații ro
buste, foarte bine pregătite. Noi 
vom întilni consecutiv. în seria 
preliminară, Ungaria (luni), 
U.R.S.S. (marți) și Polonia (joi), 
după care se vor desfășura tur
neele finale. Ne-am -propus lo
cul 2—3 în grupă, dar nu va 
fi ușor să ne atingem obiecti
vul".

Și un anunț care îi va bucu
ra, desigur, pe micii iubitori al 
hocheiului : ELEVII, VENITI 
IN GRUPURI ORGANIZATE, 
AU INTRAREA LIBERA LA 
MECIURILE DIN CADRUL 
„CUPEI PRIETENIA".

Valeriu CHIOSE

3 2
3 1
3 0
3 0 

pentru 
1—4 —

O
2
2
2

1 63-60 4 
0 68-66 4
1 56-58 2
1 68-71 2
turneul 

reprezen- 
:, ROMA- 
—I, iar

Bulga-
Ungariel-

Concursul internațional de 
scrimă de la București a debu
tat joi, în sala Floreasca II, 
cu probele de sabie și floretă 
fete- In proba de sabie (6 echi
pe), locul I a fost ocupat de 
echipa I.E.F.S. cu 5 victorii î 
10—6 la Piast Gliwice (Polonia) 
și Tractorul (t) Brașov, 11—5 
la I.E.F.S. (t), Clubul sportiv 
școlar nr. 1 București și Clubul 
sportiv școlar Slobozia. Cîști- 
gătorii au aliniat formația : Mî-

ÎN CUPELE EUROPENE

Sandu, Dobro-hăileanu, Nuță, 
tan.

în continuare 
prezintă astfel : 
4 v, 3. CL sp. școlar nr. 1 Bucu
rești 3 v, 4. Clubul sp. școlar 
Slobozi» 2 v, 5. Piast Gliwice 
1 v. 6. I.E.F.S. (i) 0 v.

La floretă fete (4 echipe) 
scrimerele de la Piast Gliwice 
au terminat neînvinse turneul: 
13—3 cu Tractorul Brașov, 12—4 

1 11—5 cu Clubul 
Steaua.
1. Piast 3 v„ 2. 
3- CI. sp. școlar 

4. Tractorul Dră

clasamentul se
2. Tractorul <t)

NASTASE
L-A ÎNVINS PE LAVER

apropiat amenințător pînă la 
două goluri (min. 41. 14—12). 
în continuare, însă, handbaliștii 
noștri s-au regăsit și au reușit 
să se impună după un meci 
epuizant prin vigoarea și rapi
ditatea Iui. Au marcat £ Miro- 
niuc 7, 
Folker 
Stockl 
români 
5, Dabl 
Jensen 
danezi. 
Valcici 
(Iugoslavia).

U.R.S.S. — UNGARIA 24—21 
(11—7). Au marcat : Juk 10, Ki- 
deaev 3, Kravțov 3, Kușniriue 
3, Găsii 2, Novițki 2, Rezanov 
1 — din formația Uniunii So
vietice și, respectiv, Kovacs 7, 
Buday 3, Gubanyi 3, Lele 3, 
Kenyeres 2, Dobo 1, Kontra 1, 
Szabo 1, Au arbitrat V. Sidea 
și P. Cîrligeann (România).

DE BASCHET

Licu 3, 
2, Voina 2, 

1 — de la 
E. Petersen 

Munkager 3, 
1 — de la 

arbitrat : Milan

Drăgăniță 5,
2, Tudosie
1, Stingă
și Berg 6,
Nielsen 4,
1, Pazyji 
Au 

și Miodrag Stanojevlcî

Călin ANTONESCU

Rezultate înregistrate în opti
mile de finală (meciuri tur) ale 
competițiilor europene de bas
chet : „Cupa Cupelor* masculin: 
M.A.F.C. Budapesta — Kvamek 
Rijeka 94—93 (54—46) ; Soeder-
taelje (Suedia.) — Wisla Cracovia 
88—92 (50—43) ; Olympiakos Pireu
— Sinudyne (Italia) 78—72
(41—40) ; Viganello (Elveția) — 
B. C. Barcelona 82—93 ‘
Den Bosch (Olanda) 
Praga 98—73 (48—36) ;
Tirana — B.C. Caen 
91—97 (52—52) ; „Cupa
Ronchetti* — feminin : 
Pognossin. (Italia) — Delta Llyod 
(Olanda) 71—53 (36—19) ; -------
(Spania) 
(30—35) ; Hertfordshire
— S. K. “ ~

(39—48) ;
— Slavia 

Partizan 
(Franța)

Liliana 
Ceramica

, , Oreal 
Torino 61—85 

(Anglia) 
Anvers 75—70 (34—32) ;

Logis Bruxelles — A.B.C. Viena 
77—83 (36—50) ; Lokomotiv Sofia
— M.T.K. Budapesta 82—58 
(42—32) ; B.S.E. Budapesta 
kademik Sofia — — - ■
Slavia Praga 
73—72 .7" ,
(Franța) — B.C. Dusseldorf 85—36 
(45—19). .. ........................
disputa

C.S.F.

A-
73—59 (41—34) ;
Marița Plovdiv 

(35—30) ; C. S. Touilon

Partidele retur se vor 
la 23 noiembrie.

Din țările socialiste

A.I.S.-IMȚIAIEIE SPORTUEUI UNIVERSITAR POLONI Z
Studenții sportivi din Polo

nia vor aniversa, anul viitor, 
împlinirea a șapte decenii de 
la primele activități în sportul 
universitar, pe teritoriul acestei 
țări. Dar adevărata sa înflo
rire datează, fără îndoială, de 
la instaurarea regimului socia
list.

Actualmente, activitatea de 
educație fizică și sport a stu
denților polonezi este organiza
tă sub egida unui for centra
lizat : Asociația sportivă uni
versitară (A.Z.S.). Aceasta, la 
rîndul său. are 76 de cluburi, 
dintre care cele mai puternice 
activează în cadrul universită
ților din Varșovia, Wroclaw, 
Poznan și Olsztyn. Despre pon
derea tuturor acestora în miș
carea sportivă a țării vorbesc 
ultimele statistici, care arată 
că aproape un sfert din întrea
ga activitate pe stadioanele și 
în sălile de sport 
revine sportivilor 
La ultima ediție 
Olimpice de vară, 
în 1976 la Montreal, 11,4 la sută 
din componenții delegației po
loneze erau membri' ai grupă
rii sportive A.Z.S. Iar reprezen
tativa masculină de volei, cam
pioană olimpică, a fost formată 
exclusiv din studenți.

din Polonia 
universitari, 
a Jocurilor 
desfășurate

Baza activității o formează 
campionatele universitare, care 
reunesc în fiecare an aproape 
10 000 de studenți, competitori 
în diferite discipline sportive. 
Din rîndul tuturor acestora se 
ridică adesea performeri de 
nivel republican și internațio
nal. Este cazul săritorului în 
înălțime Jacek Wszola, meda
liat cu aur la ultima Olimpiadă. 
La fel, cunoscutul jucător de 
tenis Wojtek Fibak, proaspăt 
absolvent al facultății de drept 
din Poznan. Iată, dealtfel, ex
primată prin cifre (număr de 
sportivi) contribuția sportului 
universitar la fiecare dintre e- 
chipele reprezentative : atle
tism (21), baschet (5), caiac- 
canoe (4), canotaj (12), gimnas
tică (2). haltere (1), handbal 
(13). hochei pe iarbă (2). judo 
(3), motociclism (2), natație (11), 
patinaj viteză (5). rugby (8), 
scrimă (16), tenis (2), volei (8), 
yachting (8).

Ambițiile sportului universi
tar polonez nu se rezumă, în
să, la marile sale virfuri. Prin
cipalul obiectiv rămîne. desi
gur. implantarea în mediul 
studențesc a dorinței de prac
ticare a sportului, de călire a 
sănătății prin efectuarea exer- 
cițiilor fizice.

cu I.E.F.S. și 
sportiv școlar

Clasament : 
I.E.FJS. 2 v., 
Steaua 1 v., • 
șov 0 ▼. O impresie foarte bu
nă au lăsat, de la cîștigătoare, 
floretîstele Eva Grajczyk și A- 
nna Ditko.

Vineri, celelalte două probe 
pe echipe, floreta băieți și spa
da. Loc de desfășurare, sala 
Floreasca II.

Nicoleta ALDEA

Ilie Năstase a obținut o nouă 
victorie în cadrul „Cupei Chal
lenge WCT“, care reunește în 
aceste zile la Las v Vegas (Ne
vada) pe opt dintre cei mai buni 
tenismani ai lumii. In cea de-a 
doua partidă susținută. Ilie Năs
tase l-a întîlnit pe cunoscutul 
jucător australian Rod Laver, în 
fața căruia a cîștigat în două 
seturi, cu 6—5, 6—4. în aceeași 
grupă preliminară, americanul 
Vitas Gerulaitis l-a întrecut cu 
5—6, 6—4, 6—4 pe compatriotul 
său Roscoe Tanner.

In grupa preliminară A s-a 
disputat o singură partidă. în
cheiată cu o mare surpriză : 
Dick Stockton a reușit să-1 în
vingă cu 6—5, 6—5 pe Jimmy 
Connors, cotat inițial ca princi
pal favorit al turneului.

FOTBAL wveri
Preliminariile C. M

IN EUROPA, DOAR TREI LOCURI MAI SINT IN DISCUȚIE...
3 6—53
5 0—24 0
— Turcia

Așadar, se cunosc 7 din cele 
10 echipe europene ce vor fi 
prezente la faza finală a C.M. 
1978. După K. F. Germania (par
ticipantă prin regulament dato
rită titlului cucerit în 1974) șl 
Suedia, în urma jocurilor de 
miercuri au mai primit Învesti
tura — Polonia, Austria, Olanda, 
Franța șl Scoția ; Italia este ca 
șl calificată, asemenea Ungariei. 
Iată amănunte de la aceste par
tide :

GRUPA I : Portugalia — Cipru 
4—0 (2—0). Au marcat : Senlnho 
(min. 8), Chalana (min. 16), Vi
tal (min. 72), M. Fernandes (min. 
83). Clasamentul "
1. POLONIA
2. Portugalia
3. Danemarca
4. Cipru

GRUPA H : j 
2—0 (1—0) 
timpul o aspră confruntare între 
atacul englezilor condus de 
Keegan șl apărarea italiană in 
frunte cu Facchettl (la al 94-lea 
joc în squadra azzurra). Au 
marcat : Keegan (min. 10) șl
BrooMmg (min. 81). Singura o-

(min. 40). Arbitrul 
(Ungaria) - —'
ANGLIA : ,
Cherry, Watson, Hughes — Wil
kins, Brooking — Coppell, Ke
egan (min. 84 Trevor), Latchford 
(mln. 74 Pearson). Barnes. ITA
LIA : Zoff — Tardelll, Gentile, 
Benettl, Facchettl (min. 85 
Cuccureddu) 
Zaeearelll — 
Sala), Antognonf, 
mentul grupei :

Anglia 
Italia 
Finlanda 
Luxemburg

Ultimul meci : 1___ ______
burg, la 3 decembrie, la Roma. 
Italienii au nevoie de o victo
rie cu 1—0 pentru a fi prezenți 
în Argentina.

GRUPA in : Turcia — R. D. 
Germană 1—2, (0—I). Au marcat : 
Sehade (min. 30), Hoffmann (min. 
62) pentru R.D.G., respectiv Vol- 
kan (min. 81).
1. AUSTRIA 6 4 2 0 14— 2 10
2. R. D. Germană 6 3 3 0 15— 4 9

al
1 
1 
o 
o

5 1 1
5 0 0

Malta

1.
2.
3.
4.

3. Turcia
4. Malta

Ultimul meci, 
(27 noiembrie).

GRUPA IV : Irlanda __ ____
— Belgia 3—0 (1—0). Au marcat :
Armstrong ; ' —
McGrath (min. 
grupei :
1. OLANDA
2. Belgia
3. Irlanda de Nord 6
4. Islanda

GRUPA V:
3—1 (1—0).
după ediția , ___
Franței reușește să fie prezen
tă la o fază finală a C.M. Au 
marcat : Rocheteau (min. 38).
Platini (min. 63) și Dalger (min. 
89) pentru Franța, respectiv 
Țvetkov (min. 86). Arbitrul Ch.
Corver (Olanda) a condus echi
pele : FRANȚA : Rey — Jan-
vion, Rio, Trâsor, Bossis — Bat- 
henay, Guillou, Platini, Roch6-
teau, Lacombe, Six (min. 71 
Dalger) ; BULGARIA : Goranov
— Vasilev, Anghelov, Ivkcxv 
(min. 46 Țvetkov), G. Bonev — 
Arabov, C. Bonev, Kostov — 
Aleksandrov, Stankov. Kolev 
(min. 54 Voinov). Clasamentul 
grupei :
1. FRANȚA
2. Bulgaria
3. Irlanda

GRUPA VII :
Țara Galilor 1—0 (1—0). A marcat 
Nehoda (min. " 
influențează j 
Scoției. Iată
1. SCOȚIA
2. Cehoslovacia
3. Țara Galilor

de Nord

(min.
53).

6
6

42, 70) șl
Clasamentul

5
3
2
1

1 0 11— 3 11 
03 7—6 6 
13 7—6 5
0 5 2—12 2
— Bulgaria 
prima dată 

1966, echipa

6
Franța
Pentru 
dingrupei :

17— 4 11
12— 6 9
14—12 4
3—24 0

- Italia

final
6 5
6 4
6 2
6 0

Anglia 
Meciul a fost tot

o
1
4
6

italienilor : Graziani 
K. Palotal 

a condus echipele : 
Clemence — Neal,

_____ (min.
-T Mozzinl, Causio, 
Graziani (min. 46 

Bettega. Clasa-

4 2 11 7—4 5
4 12 1 5—6 4
4 112 2—4 3 

Cehoslovacia —

6
5
6
5

Italia

5 0 1
4 o 1
2 0 4
0 0 5

15— 4 18
8
4
0

Luxem-

15— 4
11—10

2—19

11). Rezultatul nu 
asupra calificării 
clasamentul final :

4 3 0 1 6—3 6 
4 2 0 2 4—6 4 
4 1 0 3 3—4 2

în campionatul
- Iugoslavia

• La Salonic, 
balcanic : Grecia _____ _
o—0, după un meci viu disputat, 
in care Iugoslavia a aliniat for
mația : Katalinici — Jellkicl, 
Stojkovici, Rajkovlci, Boljat —
Tritunovlci, Vukotici (min. 70
Cukrov), Surjak — Zungul (min. 
50 Zajec), Filipovjci (min. 57
Zavisici), Susici. Echipele de ti
neret s-au întîlnit la Krusevac 
(Iugoslavia) în cadrul campiona
tului balcanic de tineret : Iu
goslavia — Grecia 3—1 (1—1).


