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Din întreaga țară continuă să sosească telegrame prin care 
oamenii muncii își exprimă deosebita bucurie, sentimentele de 
mîndrie patriotică pentru conferirea medaliei de aur „Frederic 
Joliot-Curie", cea mai înaltă distincție a mișcării mondiale pen
tru pace, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România,

Prin telegramele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
sportivii, antrenorii, toți slujitorii mișcării noastre sportive felicită 
din toată inima pe președintele țării și se angajează să repre
zinte cu demnitate și cinste patria în marile întreceri internaționale.

ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
IMENSA

g MAJORITATE

In telegrama adresată de 
TEODORA UNGUREANU, ma
eștri emerită a sportului, se 
spune : „Vestea că vi s-a con
ferit cea mai înaltă distincție 
a mișcării mondiale pentru pa
ce, Medalia de aur „Frederic 
Joliot-Curie”, mi-a umplut ini
ma de bucurie. în multe țări 
de pe glob, unde m-am străduit 
să reprezint cu 
cinste culorile patriei dragi, am 
asistat deseori la elocvente măr
turii ale stimei de care Dum
neavoastră. președintele Româ
niei socialiste, vă bucurați pe 
toate meridianele lumii și eram 
cu atît mai mîndră, în acele 
clipe, că sînt româncă. Mi-am 
dat seama că astăzi, cînd spui 
Ceaușescu spui România, spui 
pace.

Exprimîndu-mi încă o dată sen
timentele mele cele mai alese de 
stimă și prețuire pentru neobo
sita și deosebit de rodnica acti
vitate pe care Dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o desfășurați în 
fruntea partidului și statului 
nostru, vă asigur că nu voi pre
cupeți nici un efort, nici o pi
cătură de energie pentru a mă 
pregăti lâ cel mai înalt nivel, 
astfel ca să pot obține din nou 
rezultate prestigioase în gim
nastica internațională, vrednice 
să sporească și mai mult re- 
numele sportului românesc".

„Am aflat cu profundă emo
ție și nețărmurită bucurie ves
tea înaltei prețuiri pe care Con
siliul Mondial al Păcii v-a a- 
cordat-o Dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae

demnitate și

Ceaușescu, eminentă personali
tate politică a lumii contem
porane, militant neobosit pen
tru triumful cauzei păcii _ și 
securității internaționale, a fău
ririi unei noi ordini economice 
și politice pe plan mondial — 
se spline în telegrama adresată 
de CLUBUL SPORTIV „OL
TUL" din orașul Sf. Gheorghe.

însuflețiți de înaltele idealuri 
ale dezvoltării socialiste multi
laterale a patriei, într-o strînsă 
unitate frățească în jurul parti
dului. a Dumneavoastră, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sportivii și tehnicienii clubului 
„Oltul" din orașul Sf. Gheorghe 
— români, maghiari și de alte 
naționalități — sîntem mindri 
de această distincție acordată 
celui mai vrednic fiu al po
porului.

Vă adresăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cele 
mai calde felicitări și vă urăm 
multă sănătate și putere de 
muncă pentru propășirea patriei 
noastre, Republica Socialistă 
România, pentru creșterea con
tinuă a prestigiului ei în lume".

„în calitatea mea de antrenor 
al lotului național de lupte — 
se subliniază în telegrama adre
sată de antrenorul emerit ION 
CORNEANU — am 
momente de mare 
patriotică și, nu de 
am privit cu ochii 
de bucurie cum
României socialiste se înălța pe 
cel mai înalt catarg, ca urmare

In ziua de 21 noiembrie a.c. 
a avut loc, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, 
președintele Frontului Unității 
Socialiste, ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a ascultat ra
portul cu privire Ia rezultatul 
alegerilor de deputați în consi
liile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești și comunale 
care au avut loc în ziua de 20 
noiembrie 1977.

Biroul Executiv a constatat 
cu deosebită satisfacție că la 
alegerile din 20 noiembrie a.c. 
populația țării cu drept de vot 
a participat aproape în totali
tate, respectiv în proporție de 
99,98 la sută, exercitîndu-și ast
fel dreptul electoral fundamen
tal de a-și exprima opțiunea în 
legătură cu candidații propuși. 
După cum este binecunoscut, 
în circa 85 la sută din circum
scripțiile electorale au fost de
puse mai multe candidaturi

pentru un singur loe de depu
tat, dîndu-se astfel posibilita
tea cetățenilor de 
candidații cei mai 
cei buni.

Biroul Executiv a 
tă apreciere faptului că imen
sa majoritate a cetățenilor pa
triei noastre — peste 
tă — și-au dat votul 
lor Frontului Unității

Alegerile din 20 
s-au transformat într-o sărbă
toare a întregului nostru po
por, au fost întîmpinate și s-au 
desfășurat într-o atmosferă de 
puternic 
tice unui 
destinele

Toate 
cu tărie largul democratism ce 
caracterizează societatea socia
listă românească, marile posi
bilități oferite oamenilor mun- 

maghiari. ger- 
naționalități — 
activ și efectiv 
rezolvarea pro- 
privesc bunul

a alege pe 
buni dintre

dat o înal-

98 la su- 
candidați- 
Socialiste. 
noiembrie

entuziasm, caracteris- 
popor liber, stăpin pe 
sale.
acestea demonstrează

cii — români, 
mani, de alte 
de a participa 
la dezbaterea și 
blemelor care

(Continuare in pag. a 4-a)
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GÎNDURI PENTRU REDRESAREA FOTBALULUI
trăit multe 
satisfacție 

pufine ori, 
înlăcrimați 

tricolorul

(Continuare în pag. 2—3)

După publicarea Planului de măsuri elaborat de Biroul executiv 
C.N.E.F.S. privitor la îmbunătățirea activității fotbalistice, am pri
mit la redacție numeroase opinii din partea unor tehnicieni, a 
unor foști internaționali sau antrenori, ca și din partea unor 
iubitori ai fotbalului - afectați de eșecul reprezentativei noastre 
în meciul cu echipa Iugoslaviei — cu toții dornici ca scăderile 
din activitatea acestui popular sport să fie cît mai grabnic înlă
turate. lată citeva dintre aceste opinii.

Propuneri privind formula de desfășurare a principalei noastre competiții republicane
A căzut cortina și peste cel 

de al 32-lea campionat republi
can de polo. Față de clasamen
tul ediției precedente noua ie
rarhie a primelor șase clasate nu 
cunoaște decît o singură modifi
care: Progresul 
a făcut schimb 
altă formație _____ „____ ,
C.N.U. (loc VI). în rest, o tris
tă constanță care de la bun în
ceput ne arată că în polo-ul 
românesc — cel puțin în acest 
an — nu s-a întîmplat mai ni* 
mic.

Rapid — am mai subliniat și 
cu un alt prilej — este o meri
tuoasă campioană cu jucători 
care demonstrează că în polo-ul 
modern nu mai este suficient 
să ai umeri lăți și pieptul um
flat, că pentru a învinge un 
adversar trebuie să gîndești mai 
bine decât el, să știi să-ți con
trolezi nervii în momente-cheie. 
Cu aceste atuurl. feroviarii 
și-au întrecut și în acest an 
(3—2 în meciurile directe) eter
nii rivali, dinamoviștii bucu- 
reșteni. Și o vor face și în con
tinuare, probabil, atîta timp cît 
echipa din șos. Ștefan cel Mare 
nu va căuta și alte idei tactice, 
nu va găsi un veritabil condu
cător de joc și va miza la ne- 
sfîrșit pe calitățile individuale 
ale cîtorva jucători. în ansam
blu, se poate spune că ambele 
formații nu s-au ridicat în acest 
an la nivelul unor echipe cu 
adevărat fruntașe într-o țară a 
cărei reprezentativă s-a clasat 
pe locul IV la ultima Olimpia
dă. în schimb, Voința Cluj-Na- 
poca, situată pe cea de a 3-a 
treaptă a podiumului, a vădit 
un cert progres, reușind în a- 
ceastă ediție să smulgă favori-

(acum locul IV) 
de locuri cu o 

bucureșteană,

București pentru a 4-a oară campioană a țării. De la 
la dreapta, in rîndul de sus : C. Vasiliu, antrenor emerit, 

Hie Gheorghe, R. Bădinici, V. Țăranu, A.

Rapid
stingă
FI. Slăvei, N. Olac,
Schervan, B. Bartolomeu, FI. Teodor, G. Arsene, M. Simion ; in 
rîndul de jos : P. Mureșan, R. Mustață, I. Slăvei, C. Rusu și 
B. Băjenaru Foto : I. LESPUC — Cluj-Napoca

■um ne pregătim, la ce aspirăm ?|

VICTORIE, DAR Șl 0 EVOLUȚIE SUPERIOARA
DEBUTULUI iN CAMPIONATUL EUROPEAN OE RUGBY

Adrian VASILIU

(Continuare în pag. 2—3)

Preparativele lotului republi
can de rugby pentru meciul cu 
Italia sînt ca și încheiate. La 
data la care apar aceste rîn- 
duri, selecționabilii vor mai . 
susține doar un singur meci 
de verificare, cel programat 
mîine după-amiază la Snagov, 
în compania divizionarei A

s-a rea-

Valeriu 
valorifice 
care s-a

Olimpia București. Ce 
lizat pînă acum ?

Antrenorul federal 
Irimescu a căutat să 
la maximum perioada
scurs de la primul meci ofi
cial al „tricolorilor" în Cam
pionatul european F.I.R.A., cel 
cu Polonia, supunînd pe cei 25

ALEXANDRU APOLZAN, fost 
internațional, maestru emerit al 
sportului. „Problemele fotbalu
lui rămin în picioare. Acum 
douăzeci de ani, tot după un 
necaz, noi, fotbaliștii 
nali, am fost poftiți 
pe hîrtie propunerile 
avem de făcut. Am 
și am scris că fotbalul depinde 
de felul în care își crește co
piii. Ținînd seama de exigen
țele sporite ale școlii, am propus 
organizarea unor școli speciale 
de fotbal pentru copii, bineîn
țeles în cadrul sistemului nos
tru de învățămînt. Am mai 
propus atunci ca la primirea 
copilului în școală să fie de față 
și amîndoi părinții, ca să poți 
ști cum va arăta viitorul fotba
list la 20 de ani, ca să nu pierzi

internațio- 
să punem 
pe care le 
luat pixul

vremea cu unul care are „șan
sa” să rămînă o „muscă" rătă
cită printre „semi-grei". Sub
scriu la toate celelalte măsuri, 
dar, repet, nici una nu va pu
tea rodi alîta vreme cît vom 
trece ușurel peste problema cea 
mai importantă, aceea a creș
terii copiilor fotbaliști".

NICOLAE TRANDAFIRESCU, 
electrician la întreprinderea 
Metalica din Capitală : „Fotba
lul nostru a mai primit o lec
ție usturătoare, ceea ce a de
clanșat critici îndreptățite și un 
comunicat care cuprinde un 
amplu plan de măsuri pe care 
iubitorii acestui sport l-ar don 
pus cu adevărat în practică. 
Știm că redresarea fotbalului 
nu se face 
că numai 
spectivă se 
prezentare 
în întrecerile internaționale la 
toate nivelurile. Este, deci, ab
solut necesară îndreptarea în
tregii atenții spre selecții rigu-

bâtînd din palme și 
lucrîndu-se în per- 
va ajunge la o re
cit mai fructuoasă

(Continuare în pag. 2—3)

PLENARA COMITETULUI F. R. FOTBAL
Ieri a avut loc la sediul 

C.N.E.F.S. de la Complexul 
sportiv „23 August", plenara 
Comitetului Federației române 
de fotbal. Vicepreședintele 
F.R.F. și antrenor al loturilor 
reprezentative, Ștefan Covaci, 
a prezentat un raport în care 
a subliniat lipsurile principale 
ale activității fotbalistice, pre
gătirii și evoluției echipei re
prezentative în această toamnă, 
care au dus la necalificarea în 
turneul final al campionatului

de selecționabili 
mente cu un grad 
intensitate. Scopul 
rea unei pregătiri 
rale și corespunzătoare condi
țiilor meciului, mult mai difi
cil, de la Reggio Calabria, co
rectarea unor elemente de teh
nică, exersarea unor scheme 
tactice, omogenizarea comparti
mentelor și a lotului în totali
tatea sa. O parte a perioadei 
de pregătire s-a efectuat pe li
toral, la Constanța, în condiții 
climatice mai apropiate de ceea

la antrena- 
progresiv de

— asigura- 
fizice gene-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

mondial din Argentina. El a 
arătat, de asemenea, hotărîrea 
federației, a conducerii tehnice 
șî a întregului activ al fotba
lului de a munci cu hotărîre, 
disciplină și dăruire, pentru 
îndeplinirea prevederilor pri
vind îmbunătățirea activității 
fotbalului cuprinse în Progra
mul de dezvoltare a mișcării 
sportive aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. 
P.C.R.

Participants la plenară 
ales un nou birou federal 
cătuit din

Anghel
Mircea 

ședințe
Ștefan

ședințe, antrenor al Ioturilor re
prezentative.

General lt. Ovidiu Diacones- 
cu, Pantelimon Găvănescu, Mir
cea Lucescu, Nicolae Lupescu, 
Angelo Niculescu, Ilie Oană, 
Nicolae Popescu, Andrei Rădu- 
lescu, general lt. Staicu Stelian, 
Gheorghe Tache. Carolică Va- 
sile, Iosif Vigu — membri.

în încheierea lucrărilor ple
narei au luat cuvîntul tovarășii 
general lt. Marin Dragnea, pre
ședintele C.N.E.F.S., și Anghel 
Paraschiv, președintele F.. R. 
Fotbal.

tovarășii:
Paraschiv, 
Angelescu,

Covaci,

al

au 
al-

președinte 
vicepre-

vicepre-



TARA ÎNTREAGĂ,
(Urmare din pag. 1)

a succeselor obținute de luptă
torii români. Mai mult însă, ca 
oricînd, tovarășe președinte, 
inima mi-a fost cuprinsă de 
sentimente înălțătoare _ în mo
mentul în care — prin inter
mediul televiziunii — am asis
tat la ceremonia în care vi s-a 
conferit Medalia de aur „Fre
deric Joliot-Curie", cea mai 
înaltă distincție a Consiliului 
Mondial al Păcii, semn al sti
mei, respectului, al profundei 
prețuiri pentru contribuția per
manentă adusă de Dumneavoas
tră cauzei păcii și prieteniei 
între popoare.

Mîndri că avem în fruntea 
partidului și țării _ o eminentă 
personalitate, iubită și stimată 
nu numai de întregul popor al 
cărui fiu sînteti, ci și de toate 
popoarele lumii, permiteți-mi, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă adresez cele 
mai calde felicitări, asigurîndu- 
vă totodată că noi, tehnicienii și 
sportivii de la lupte greco-ro- 
mane, vom face totul pentru a 
ne situa și pe mai departe în 
rîndul celor mai bune echipe 
din lume”.

„Hotărîrea înaltului for mon
dial al păcii vine să răsplăteas
că întreaga Dumneavoastră ac
tivitate politică internațională, 
într-o epocă atît de frămîntată 
pe care o străbate omenirea, ca 
deschizător de drumuri pe linia 
înțelegerii între popoare, a in
staurării spiritului de respect, 
colaborare și libertate în lume, 
a unei păci trainice — se spu
ne în telegrama adresată de 
CLUBUL SPORTIV METALUL 
București.

Activiștii și sportivii clubului 
nostru își exprimă și cu acest 
prilej profundul respect și cal
da lor recunoștință pentru acti
vitatea neobosită, dinamică, pe 
care o depuneți în fruntea 
partidului și statului nostru, de
dicată deopotrivă înfloririi

- --------------------tsaamiKwsjMSaaBas

MECI INTERNAȚIONAL 
DE RUGBY LA PETROȘANI 
Echipa de rugby a Univer

sității Bruxelles și-a început un 
turneu de trei jocuri în țara 
noastră, întîlnind la Petroșani 
echipa locală Știința, organiza
toarea turneului. Sportivii bel
gieni au dat o bună replică 
studenților din Valea Jiului, 
care se numără printre prota
goniștii campionatului nostru. 
Știința a ciștigat cu 44—18
(20—6), cel mai eficace fiind 
Băloi (autor a două din cele 
nouă încercări ale gazdelor). A 
arbitrat Cornel Cristăchescu.

Rugbyștii belgieni vor mai 
juca miercuri, cu Minerul Lu- 
peni și vineri la Giurgiu, cu 
Dunărea. (Manole NEAGOE, 
coresp.).

Azi, la Timișoara

START ÎN „CRITERIUL
Astăzi, la Timișoara, începe 

competiția „Criteriul tineretu
lui" la box, rezervată pugiliști- 
lor născuți în anii 1960 și 1961. 
La întreceri și-au anunțat par
ticiparea un număr record de 
sportivi : 220, din multe centre 
ale țării. Iubitorii sportului cu 
mănuși din Timișoara vor avea 
prilejul să urmărească la lucru

LUPTA PENTRU
Prin consumarea reuniunii de du

minică, stagiunea hipică a acestui an 
se apropie de sfîrșit, ultima apariție 
publică a trăpașilor noștri urmînd să 
aibă loc (dacă timpui va permite) 
la mijlocul lunii decembrie, Datorită 
acestui fapt, anumite ,,calcule" cu 
substrat material, întîlnite de multe 
ari în cursul anului la uoi'i antrenări', 
nu-și mai fac simțită prezența, fie
care formație fiind preocupată de 
realizarea unui număr cit mai mare 
de victorii, la aceasta adăugîndu-se 
și lupta dintre driveri pentru cîști- 
ga-rea titlului de campion, Pînă în 
prezent, în fruntea celor doua cla
samente (formații și driveri') se c- 
flă M. Ștefânescu (63—44), urmat de 
I. Oană (56—42) și G. Tănase ('56— 
41). Așa cum se prezintă lucrurile, 
fuipta pentru titl'u nu este încheiată, 
întrecerea dintre acești talentați pro- 
fesi'oniști (se anticipează un puternic 
asaltat din partea campionului „en 
titre" G. Tănase, cit și a lu-i I. 
Oană, recunoscut pentru tenacitatea 
sa) anunțîndu-se extrem de intere
santă. In cită ordine de idei, merită 
reținut triplul succes real'izat de Tr. 
Marinescu cu Palicar, Răsiin și Turei, 
performanță ce vine să răsplătească 
eforturile acestui talentat profesio
nist. In rest, Lapis a c'știgat ,,Pre- 
mitri Speranțelor" — alergare semi- 
dasîcă —, iar Abil a realizat cea 
de-a patra victorie în cinci reuniuni. 
Rezultate tehnice. Cursa I : Femina 
(G. Grigore) rec. 1’31 ”9, 2. Rujnița,

ACELAȘI GIND! 
neîncetate a scumpei noastre 
patrii, ca și promovării consec
vente a nobilelor idealuri de pa
ce și prietenie cu toate po
poarele lumii, de care este 
animat poporul român".

„Sportivii aviatori, tineri care 
prin părinteasca grijă a parti
dului, a Dumneavoastră perso
nal, mult stimate tovarășe 
Nicolae .Ceaușescu, își văd îm- 
plinindu-se cele mai îndrăznețe 
vise, au primit cu imensă satis
facție, cu inimile vibrînd de 
mîndrie patriotică vestea că v-a 
fost conferită cea mai înaltă 
distincție a Consiliului Mondial 
al Păcii, Medalia de aur „Fre
deric Joliot-Curie” — se spune 
în telegrama adresată de AE
ROCLUBUL CENTRAL RO
MÂN.

Aviatorii sportivi văd în a- 
ceasta o strălucită dovadă a 
prestigiului pe care România 
socialistă și l-a ciștigat în lu
me, a prețuirii de care vă bucu
rați în rîndul popoarelor lumii, 
Dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pro
eminentă personalitate politică 
a epocii noastre".

„Fac parte din generația cres
cută în anii luminoși ai socia
lismului, sub grija părintească a 
partidului, a Dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar 
general, generație pentru care 
sinteți cel mai strălucit exem
plu de muncă și dăruire 
spre binele poporului, luptător 
neobosit pentru înflorirea pa
triei, pentru înțelegere între 
popoare și pace în lume — se 
spune în telegrama adresată de 
maestrul emerit al sportului 
CORNELIU ION.

îngăduiți-mi, scumpe tovară
șe Nicolae Ceaușescu, să vă 
adresez cele mai respectuoase 
felicitări pentru înalta distincție 
primită și să vă urez din toată 
inima sănătate și viață lungă, 
pentru a conduce cu aceeași 
strălucire destinele poporului și 
patriei noastre".

VICTORIE, DAR SI
(Urmare din pag. 1) 

ce vor găsi rugbyștii noștri 
fruntași sîmbătă, în Italia (vre
me închisă, grad de umiditate 
ridicat, un teren greu).

Antrenorul federal este con
vins că „pregătirile pentru me
ciul cu „azzurrii" au reușit să 
răspundă obiectivului final pe 
care îl urmărim — victoria —, 
dar într-un mod mai conclu
dent decît în fața rugbyștilor 
polonezi". Afirmația prof. Iri- 
mescu are drept temei unele 
rezultate obiective ale investi
gațiilor la care au fost supuși 
selecționabilii (puls — după 20 
de genuflexiuni, în picioare, 
culcat ; greutate — constantă 
genuflexiuni, în picioare, culcat; 
greutate — constantă la marea

TINERETULUI- LA BOX
„schimbul de mîine" al echipe
lor noastre reprezentative. Lupta 
tinerelor speranțe se anunță 
deosebit de dîrză, perspectiva 
selecționării în loturile națio
nale fiind un stimulent deose
bit. Datorită numărului mare 
de competitori întrecerile vor 
avea loc în cadrul a două gale 
zilnice (de la orele 15 și 18).

TITLU CONTINUĂ
HI PIS M

3. Hebron. Simpla 16, ordinea 15. 
Ordinea triplă 266. Cursa a II-a : 
Abil (G. Tănase) rec. 1’34”4, 2. 
Hotărel. SimpLu 1,90, ordinea 5,
event 26. Cursa a lîl-a : Tita (1. 
Oană) rec. 1’28”2, 2. Hinsar, 3. 
Rimifon. Simpla 5, ordinea 22, event 
8, ordinea triplă 89. Cursa a IV-a : 
Palicar (Tr. Marinescu) rec. 1’30”9, 
2. Văl'uțc. Simplu 4,50, ordinea 20, 
event 60. Cursa a V-a : Lapis (1. 
Niculae) rec. 1’28”5, 2. Rafon, 3. 
Balerin. Simpla 4, ordinea 12, event 
30, ordinea triplă 72. Cursa a Vl-a : 
RăzLin (Tr. Marinescu) rec. 1’26” 1, 
2. Jalina. Simpla 6, ordinea 66, 
event 11. Tripla cîștigător 146. 
Cursa a Vil-a : Turei (Tr. Mari
nescu) rec. 1’26”3, 2. Heliodor, 3. 
Sirius. Simpla 2,50, ordinea 17, event 
6, ord nea triplă 92. Cursa a VlH-a: 
Kera (M. Ștefânescu) rec. V’26,,2, 
2. Rin. Simplu 9, ordinea 75, event 
13, tri-plu cîștigător 111. Cursa a 
IX-a : Osti'l (Ăl. Nacu), 2. Hoya. 
Simplu 5, ordinea 15, event 36. Pa
riul austriac s-a ridicat la suma de 
69 574 lei și a fost cîștigat de cinci 
tichete cu șapte cai a 6 957 lei fie
care și 53 combinații cu șase cai 
a 656 lei. Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

în Județul Vrancca, sun semnul „DACIADEI"

„DACĂ IARNA AR BATE LA UȘĂ?
0 AȘTEPTĂM CU SCHIURI, SĂNIUjt Șl PATINE..."

Valurile de aer rece care au 
început să coboare dinspre 
nord-est ne previn că toamna 
se pregătește să-și ia rămas 
bun. Am simțit acest lucru zi
lele trecute, pe meleagurile 
Vranoei, unde pe colinele Ne- 
greștilor, la Nora și Tulnici, că
zuse un pospai de brumă. în 
această ambianță ni s-a părut 
actuală întrebarea : Ce noutăți 
va aduce sezonul de iarnă în 
peisajul sportiv școlar al jude
țului de la cotul Carpaților ? 
„Ar fi de notat, în primul rînd, 
puternicul reviriment produs în 
activitatea sportivă de masă, de 
startul în ediția de iarnă a 
amplei competiții naționale 
„Daciada" — ne spunea Datcu 
Bunea, o mai veche cunoștință 
de pe terenurile de sport. Pen
tru buna organizare a acțiunilor 
următoare au fost luate — în co
laborare cu C.J.E.F.S. și cu cei
lalți factori cu atribuții — o sea
mă de măsuri". Aflăm, altfel, de 
la Inspectoratul școlar județean 
că de curînd a avut loc o consfă
tuire cu toți profesorii de edu
cație fizică, prilej cu care au 
fost dezbătute obiectivele în
scrise în bogatul plan de acțiuni 
pentru perioada iernii. De re
marcat că, pe lîngă întrecerile 
la disciplinele din calendar, în 
toate școlile județului se vor 
desfășura competiții de masă în 
cadrul „Daciadei" (Panciu, 
Odobești, Păunești, Sihlea, Fi- 
tionești și în alte localități cu 
tradiție) crosuri, concursuri zil
nice, pe clase și interclase, la 
volei, handbal, fotbal, vor fi 
organizate, de asemenea, com
petiții de ciclism — pînă cînd 
timpul va permite acest lucru 

0 EVOLUȚIE SUPERIOARA DEBUTULUI
majoritate a jucătorilor ; ore 
de odihnă — și cu deosebire 
calitatea somnului, deci moda
litatea de refacere după efort ; 
o probă atletică de o recunos
cută dificultate, cea de 400 m, 
în care nu numai rugbyști din 
compartimentul treisferturilor 
— Motrescu 58,3, Enache 59,4, 
Tudose 59,7, lanusevici 59,9, ci și 
din pachetul de înaintași — Or- 
telecan 61,1, Pintea 61,1, Marin 
Ionescu 62,2, Murariu 63,0 s-au 
prezentat bine ș.a.), ca și dis
poziția de lucru a componen- 
ților lotului, verificată în trei 
meciuri-test, cu T. C. Ind. 
(60—9), cu Farul (27—0) din Di
vizia A și cu Constructorul 
Constanța (peste 15 încercări). 
Evident că n-au interesat re
zultatele, ci conținutul acestor 
partide de verificare, felul cum 
jucătorii au răspuns unor si
tuații în teren, pe plan tactic 
îndeosebi. S-a putut vedea că 
selecționabilii au acționat mult 
mai aproape de cerințele rug- 
byului modern, supranumeric 
în atac, că au susținut prompt 
pe purtătorii baloanelor, că 
s-au repliat rapid și ferm în 
apărare, cînd jocul adversarilor
--------------------------- amKEimMEiiMMMMiWBwmrMiii» «mu» MmmiaaMaaaMaMMCgEa

CAMPIONATUL DE POLO A DEBUTAT (în
(Urmare din pag. 1)

telor o victorie (7—4 asupra lui 
Dinamo) și 4 remize. Cu nou
tățile pe care clujenii le anun
ță pentru sezonul următor, cu 
Gyarfas — care va reveni în 
februarie — și cu mai mult cu
raj în folosirea unor juniori 
extrem de dotați (Dezmireanu 
este unul dintre ei). Voința va 
putea ataca in anul următor 
chiar poziția de lider.

început destul de furtunos în 
luna aprilie, campionatul din 
acest an s-a încheiat în noiem
brie, în ritm de vals, ultima 
parte a sa (cînd practic nimic 
nu se mai putea întîmpla) fiind 
de-a dreptul plictisitoare. Să fie 
oare din cauza faptului că în
trecerea celor mai buni poloiști 
se întinde pe aproape 8 luni, 
avînd pe parcurs mari întreru

REZULTATELE ETAPEI A 4-a LA JUDO
Sîmbătă au ăvut loc întrece

rile celei de a 4-a etape a Di
viziei naționale A de judo. Iată 
rezultatele înregistrate :

La București : Constructorul 
Miercurea Ciuc — Olimpia 
București 5—2 ; C.S.M. Borzești 
— Olimpia 4—3 ; C.S.M. Bor
zești — Constructorul 5—2.

La Arad : Rapid Arad — U- 
nlversitatea Cluj-Napoca 4—3 ; 
Rapid — Nitramonia Făgăraș 

— la care vor fi antrenați și 
tinerii cooperatori din localități
le rurale, posesori de biciclete.

Alte activități prioritare ? 
„Pînă la căderea zăpezii — con
tinuă interlocutorul nostru — 
vor fl organizate patru mari 
acțiuni : un turneu de handbal 
(aflat în curs de desfășurare), 
băieți și fete, pe terenurile din 
aer liber ; un turneu de volei, 
băieți și fete, cu finală la Foc
șani, în ultima săptămînă dina
intea vacanței de iarnă ; o ta
bără pe timpul vacanței (opt 
echipe de volei băieți și opt de 
volei fete) ; o divizie școlară 
de atletism. Deci, activitate 
non-stop, s-ar putea spune".

în ce privește „sporturile al
be", în numeroase localități au 
fost pregătite condiții pentru 
ca unele terenuri de sport bi- 
tuminizate să poată fi transfor
mate în patinoare naturale. La 
Galaciuc și Tulnici, locuri de o 
neasemuită frumusețe, au fost 
reamenajate pîrtile de schi și 
săniuș. Școlile din zonele mon
tane (Mera, Reghiu, Tulnici și 
altele) au primit primele loturi 
de schiuri și săniuțe noi. La 
magazinul de specialitate din 
Focșani se așteaptă să sosească 
dintr-o zi în alta 200 de pe
rechi de schiuri pentru copii, 
în rafturi și în magazie se află 
cantități importante de patine 
și alte materiale de sezon. La 
condițiile materiale de care se 
dispune, anul acesta a fost a- 
dăugată una de o extremă im
portanță : toate școlile din județ 
sînt încadrate în prezent cu 
profesori de educație fizică.

Viorel TONCEANU

a impus o asemenea tactică. Au 
fost rulați toți selecționabilii, 
cu soluții diferite pentru fie
care, ținînd seama că unii au 
avut de suportat traumatisme, 
vindecate, însă, din mers (Stoica 
Enciu, Dinu, Dumitru, Bucos) 
cu contribuția competentă a dr. 
Nicolae Gheracopol.

„S-a lucrat serios, cu con
știinciozitate, cu răspundere". 
Este opinia exprimată de căpi
tanul echipei, Gheorghe Nica.

Atmosfera în lot e apreciată 
ca foarte bună. Toți rugbyștii 
sînt convinși că în fața polo
nezilor au greșit tactic, în pri
ma repriză mai ales, cînd și-au 
subestimat adversarii.

Cuvîntul de ordine în lot este 
VICTORIA! O victorie necesară 
pentru a ne menține în cursa 
pentru locul I în competiție și 
posibilă, ținind seama de ex
periența Ini Nica, de impetuo
zitatea Iui Motrescu, de apari
țiile spontane în ■ atac ale lui 
Bucos, de ambiția Iui Alexan
dru și de marile atu-uri ale li
niei a IlI-a (cu Stoica, Dumi
tru și Murariu), de travaliul de 
care este capabil compartimen
tul înaintării.

peri 7 In mod cert orice com
petiție de acest gen organizată 
astfel nu va avea darul de a 
contribui la popularizarea, spor
tului respectiv, la trezirea inte
resului în jurul întrecerii. Este 
foarte bine că Dinamo și Rapid, 
care asigură lotului reprezen
tativ marea majoritate a com- 
ponenților, se întilnesc de 6 ori 
într-o singură ediție. Dar așa 
cum este organizat campionatul 
nostru, partidele-derby nu folo
sesc prea mult selecției sau pre
gătirilor echipei reprezentative, 
majoritatea lor fiind programa
te îndeobște după încheierea se
zonului internațional. Nu era 
însă singura deficiență a prin
cipalei competiții interne. De 
mai mulți ani turneul final re
unește patru formații, deși doar 
trei dintre ele participă practic 
în lupta pentru întîietate. In 
acest an Progresul a fost echi-

4—3 ; Universitatea — Nitramo
nia 5—2.

La Sibiu : Dinamo Bucu
rești — C.S.M. Sibiu 5—2 ; Di
namo — Universitatea București 
6—1 ; Universitatea — C.S.M. 
Sibiu 4—3.

La Tg. Mureș : Dinamo Bra
șov — A.S.A. Tg. Mureș 4—3 ; 
Dinamo — I.E.F.S. Buc. 6—1 ; 
A.S.A. — I.E.F.S. 5—1.

LA ZI,
ÎN BASCHET

i o
1

CLARIFICĂRI IN CLASAMENTUL 
DIVIZIEI A (masculin)

• După meciurile etapei a _ 
7-a, în clasamentul Diviziei A I 
la baschet masculin nu s-au I 
produs modificări spectaculoase, 
în schimb au apărut unele cla- I 
rificări în pozițiile cheie. Astfel, I 
Dinamo București și Steaua, 
neînvinse, s-au distanțat față ■ 
de „U“ Cluj-Napoca ; Dinamo I 
Oradea și I.E.F.S.-Lic. 2 dețin ■ 
ultimele locuri, fără a mai fi la 
egalitate de puncte cu alte for- I 
mâții, cum s-a petrecut săptă- | 
mina trecută. Iată clasamentul:

PREGĂTIRI PENTRU 
BALCANIADĂ

1. Dinamo Buc. 14 14 0 1537- 919 28
2. Steaua 14 14 0 1359- 987 28
3. „U“ Cj .-Nap. 14 12 2 1223-1126 26
4. I.C.E.D. 14 8 6 1244-1236 22
5. Farul 14 7 7 1167-1248 21
6. C.S.U. Bv. 14 6 8 1259-1289 20
7. Univ. Timiș. 14 5 9 1178-1225 19
8. „Poli* lași 14 5 9 1224-1309 19
9. Rapid 14 4 10 1039-1150 18

10. C.S.U. Sibiu 14 4 10 1090-1349 18
11. I.E.F.S.-Lic. 2 14 3 11 1087-1313 17
12. Dinamo Or. 14 2 12 984-1240 16
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ARCUj

• Pentru a permite o bună 
pregătire lotului republican 
masculin care se pregătește în 
vederea Balcaniadei de la Sko
plje (17—21 decembrie), cam
pionatul se întrerupe și va fi 
reluat la 14 ianuarie, prin jocu
rile etapei a VIII-a.

I
I
I
I
I
I
I

REZULTATE 
DIN DIVIZIA B

MASCULIN: Automatica Bucu
rești—Gloria Dej 58—72 (29—35),
P.T.T. — Știința Ploiești 58—69 
(32—39), URBIS — Voința Ti
mișoara 76—44 (28—17), Acade
mia Militară — Politehnica 
București 70—77 (32—40), Co
merțul Tg. Mureș — Construc
torul Arad 65—66 (32—40), C.S.U. 
Galați—C.S. Șc. Craiova 78—54 
(46—30), A.S.A. Bacău — Elec
trica Fieni 83—66 (35—27), Le- 
tea Bacău — C.S.U. Pitești 
101—103 (58—47), C.S. Șc. Satu 
Mare—„U“ II Cluj-(Napoca 72—55 
(43—29) ; FEMININ : Carpați 
Sf. Gheorghe — Arhitectura 
66—53 (32—32), C.S.U. Tg. Mu
reș — Stirex Bistrița 86—51 
(42—23), Confecția Călărași — 
Politehnica II București 80—78 
(36—39, 68—68). Corespondenți : 
N. Constanți nescu, I. Iancu, O. 
Guțu, C. Albu, S. Filoti, Gh. 
Arsenie. Gh. Briotă, I. Toth.
I.E.F.S.-LIC. NR. 2 - POLITEH
NICA BUCUREȘTI 71-64 (33-36)

• Evoluînd ieri seară în sala 
Floreasca (într-un joc restanță 
în cadrul Diviziei A), echipa 
feminină I.E.F.S.-Lic. nr. 2 a 
dispus de Politehnica București 
cu 71—64 (33—36), rezultat da
torită căruia se menține neîn
vinsă în fruntea clasamentului 
competiției. Azi de la ora 18, 
tot în sala Floreasca, are loc 
partida retur dintre aceste for
mații. Celelalte restanțe ale e- 
tapei a 8-a (Universitatea Cluj- 
Napoca — Voința Brașov, Uni
versitatea Timișoara — Progre
sul București și C. S. Șc. Plo
iești — Mobila Satu Mare) se 
vor desfășura în zilele de 30 
noiembrie și 1 decembrie.

aprilie) FURTUNOS
pa în plus, dar părerea noastră 
este că oricare altă echipă din 
prima Divizie ar fi avut aceeași 
soartă, adică ZERO puncte în 
18 partide ! Am mai propus 
acest lucru și chiar cu riscul de 
a ne repeta vom insista : tur
neu final în trei (ca la hochei, 
de pildă), cel puțin atîla timp 
cit nu vom avea și o a patra for
mație demnă de a participa în 
faza finală a campionatului.

LOTO - PRONOSPORT 1NF
ORIUNDE ȘI ORICÎND JUCAȚI LA

Vă prezentăm cîțiva dintre ul
timii câștigători din luna noiem
brie : Tănase Ion (din Iași —au
toturism „Dacia 1300“, Cernat N. 
Victor din corn. Văleni., jud. 
Dîmbovița — autoturism ,,Skoda 
S 100“, Anton Simian din Tecuci, 
jud. Galați — autoturism ,,Skoda 
S 100“, Cristofor Lucia din Plo
iești — 10.000 lei, Coman Costel 
din com. M. Kogălniceanu, jud. 
Ialomița — 10.000 lei, Draghin
loan din corn. Rîu de Mori, jud. 
Hunedoara — 10.000 Iei, Ancuța

Atît ca așt 
dinamică, jc 
versității Cr< 
inexistcîiar'' 
oaspete întă 
siv cu trei j 
caj (Tilihoi 
unul (Ștefăn 
bero. Măsur; 
înțeles și de 
țiile ©dor d> 
„LL“-4e inițis 
de aproape ’

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

dacă... 
...Dacă 

asigurat 
gătire a _ 
lui firesc, c 
furile oaspeț 
(adesea izola 
vărului"), at 
toate dueluri 
Tg. Mureș : 
tehnică nu i 
de-al doilea 
fundamentea^ 
nică solidă, 
majoritate a. 
craiovene sp 
total 16 : 9 I 
cea de-a d-o 
nici un feF*> 
poarta lui s

FĂRĂ C 
VI

„b. 
(pir 
Joc

L«a Reșița, 
gînciufl — măr 
adoptat — s; 
scoate un pr 
nată de Șt. 1

RED
(Urma',

roase și o 
a copiilor și 
treie actuale, 
tă suficient 
toate orașele 
marile cârtit 
mediul rural 
deloc rău si 
bilitatea înfi 
de formare : 
de marc t>W 
delul „orășel 
limpice”, aco 
fetițele-minu 
Nadia Comă 
de bătaie să 
criterii știini 
cele mai mo 
balului".

Ing. VIR( 
„Trebuie lua 
Trebuie înct 
ccdarul fotb: 
tehnicii în n 
ca ea să i 
practigăriWu 
ma; multe ir 
perioadă de 
mat părerea 
nu realizează 
pricina unor

Virgil din c< 
Dolj — 10.000

Seriile^' 
guri sul 
vînziare 1 
Pronospoi 
și la uni 
consum, <

CÎȘTIG1
PRONOEXP 

IEM
CategfirfjF

— autoturisr
Categoria 

lei.
Categoria 

lei.
Categoria 1
REPORT

359.646 lei.
Autoturism 

la categoria 
venit particip 
mion din Bu



r
|PE ACTUALITATE

Rl
EA

ra, 
-ar

r fi 
ă pre- 
menitul
, vîir-
Marcu 

ade-

einică 
n cen- 

exis- 
an

supe- 
e de o 
consti- 

Piare 
a

cant în 
milă, 

t
poartă, 
ărăcin, 
a evo- 

u-se 
res-

or alb) 
că in 
minuite 

ătorid 
3 ari.

I
I

mai

I la 
să 
ai 

Radu

ACASĂ JUCĂM FOTBAL

JOC PRACTICAȚI IN DEPLASARE?
formațiilor oaspete - maladie cro- 

cronicarii de fotbal ai ziarului au ur- 
Diviziei A, in mod special, maniera de 
toare. lată constatările lor:

totuși, la ideea atacului, 
confirmat de faptul că 
renii au organizat în 
adversă, pe parcursul 
un număr de 48 acțiuni 
Atacurile oaspeților, 
toare să spunem, ca . ,
au fost însă lipsite de consistența 
și vigoarea necesare finalizării. 
Miai ales în ultima parte a în
tâlnirii cînd, de fapt, s-a hotărit 
șl soarta ..........
vin ul nu 
prestația 
gol, față 
delor.
UN „SEMIGREU" NU ÎNVINGE 

UN „COCOȘ"
Cînd o echipă oaspete reușește 

să înscrie două goluri în depla
sare, obținînd un punct, așa 
cum a reușit Politehnica Timi
șoara la Bacău, normal ar fi ca 
jocul ei ofensiv să fie mult apre
ciat. „Poli" a dovedit și dumi
nică, așa cum o făcuse la Ora
dea, lași șl București (cu Steaua) 
forță ofensivă. Matură, orientân- 
diu-și jocul în funcție de adver
sar, abilă pe contraatac, purtat 
ta mare viteză pe extreme, echi
pa antrenată de Angelo Nicu- 
lescu s-a impus șl la Bacău. Vi
teza lui Petrescu (tăvălit de cî- 
teva ori) șl Nucă, oa și incisivi
tatea și travaliul tai Voiam H 
au fost materializate în oele dotiă 
goluri. Numai că, meteahnă 
veche în fotbalul nostru, timișo
renii s-au mulțumit cu succesul 
ia limită, ce părea garantat de 
startul puternic din repriza se
cundă. E drept, portarul băcăuan 
Mîndrilă a prins o zi bună. Dar 
dacă cei trei ataoanțl bănățeni ar 
fi insistat, totuși, în desprinde
rea de adversar, iar linia me
diană timișoreană ar fi fost pre
zentă mai mult In jocul ofensiv, 
boxerul de categoria „cocoș" 
(cum ni s-a părut duminică echi
pa gazdă) n-ar fi obținut egalul 
ta fața unul „semigreu"!...

75 DE MINUTE DE NOTA 4
Prestația bihorenitor ta ofen

sivă a fost ca și inexistentă pînă 
în mim. 49, cînd Kun n, un ano
nim în meciul de la Petroșani, 
foarte departe de forma oare l-a 
consacrat, a trimis singurul său 
șut la poartă. Orădenid nici nu 
contaseră pînă atunci în atac, 
trecând sporadic linia de la mij
locul terenului, Lupău expediind 
ta min. 18 (pe lângă poartă) pri
mul șut al oaspeților stadionu
lui Jirul. Doar din min. 75—76, 
cînd Jiul conducea cu 3—0, iar
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Șl IN DEPLASARE

partidei in care
a realizat, firesc după 
sa ofensivă, decît un 
de cele pateu ale gaz-

PENTRU

Cor-

Naom șl Kun n fuseseră înto
cmiți cu Fildan și Suciu, a Înce
put să se mal vadă și atacul bi- 
horenitor, impulsionat de Lupău. 
Aceste nu numai că va înscrie 
un gol (in min. 80), dar va de
veni un real pericol pentru poar
ta lui Cavai. In rest — aproape 
nimic. Pe scurt, un atac notat cu 
4 pentru primele 75 de minute și 
cu 6 pentru ultimele 16 minute, 
cînd gazdele nu mai insistau.

CANTITATE - DA, 
CALITATE - BA

Dinamo a refuzat șablonul 
contraatacurilor ca manieră obiș
nuită a urnei echipe oaspete care 
vizează pe apărare supraaglome
rată. Ea a jucat de la egal 
egal cu gazda sa, încercând 
paralizeze „centrii nervoși" 
echipei argeșene (Dobrin, ) 
n, D. Nicolae, Bărbulescu, cărora 
le-a aplicat uin marcaj sever). 
Astfel, Dinamo a întreprins 92 de 
acțiuni in treimea adversă, în 
preajma porții lui Speriatu, ceea 
ce reprezintă mult, dan moment 
ce a executat cite o Incursiune — 
teoretic periculoasă — la fiecare 
minut, în terenul din față. Dar 
cantitatea n-a avut și o acope
rire calitativă, finalizarea fiind 
săracă (doar 9 șuturi la poartă). 
D. Georgescu nu a beneficiat 
decît de puține mingi aeriene, 
convenabile lui. S-a mizat doar 
pe forța de penetrație a lui 
Vrinceanu, anihilată de două ori. 
de portarul Speriatu, curajos, 
bine plasat.

OFENSIVĂ CONFUZĂ
in meciul de la Ploiești, Spor

tul studențesc a avut în total 64 
de acțiuni în „treimea" adversă, 
din care 19 ta repriza I (pe sfer
turi de oră, ta ordine : 7, 6, 6) șl 
35 ta repriza secundă (pe sfer
turi de oră : W, 14, 11). După 
cum se vede, studenții au atacat 
mult mai mult după pauză, cînd 
au stăpânit jocul, uneori des
tul de autoritar. Majoritatea ac
țiunilor s-au efectuat prin : lan
sări ale lui Grosu pe aripa 
dreaptă, acțiuni individuale ale 
lui Rădulescu, incursiuni în atee 
ale tal Cazan, angajări ale „vâr
fului" O. lonescu. In fața apă
rării aglomerate a Petrolului, a- 
tacurile bucureștene n-au dus

FOTBALULUI
organizatorice, care il frânează, 
care fac ca multe elemente ti
nere, dotate, să rămînă necu
noscute, să nu se poată expri
ma în campionatele de catego
rii superioare".

Profesorul GHEORGHE TA- 
UTAN, din Arad, ne-a scris, 
printre altele : „Nu poți avea 
o echipă națională puternică fă
ră cluburi puternice. Exemplul 
unor asemenea cluburi — care 
reprezintă cu adevărat nuclee 
pentru formarea lotului repre
zentativ — din țări care au re
alizat performanțe superioare în 
fotbal sînt o dovadă”.

GHEORGHE STĂNCULESCU, 
antrenor : „Consider că în fot
balul de astăzi nu există o con
cepție clară despre felul cum 
trebuie practicat fotbalul și, mai 
ales, lipsește o concepție de 
pregătire reală, în raport cu 
trăsăturile jocului și posibilită
țile celor care îl practică la. 
nivelul performanței. în fotbal, 
factorului tehnic trebuie să i se 
subordoneze toți ceilalți factori. 
O tehnică fotbalistică comple
tată în mod rațional și realist 
cu efectele necesare produse de 
ceilalți factori ai antrenamen
tului sportiv îmbunătățește jo
cul sub toate aspectele : fizic, 
tactic și moral-volitiv. Atenție, 
deci, la tehnică ! Și pentru ea 
prioritatea tehnicii să poată de
veni o realitate și un factor de 
progres al fotbalului, este nece
sar ca ea să fie însușită de 
foarte timpuriu, în perioada de 
ucenicie fotbalistică, în care co
piilor trebuie să Ii se asigure 
timpul necesar instruirii, locuri 
de joacă și multe mingi".

CUPLAJ INTERNATIONAL
DE JUNIORI LA PLOPENI
Mîine va avea loc pe stadio

nul din Plopeni un atractiv cu
plaj internațional de juniori. De 
la ora 12,30 se vor întîlni se
lecționatele de perspectivă ale 
României și Bulgariei, iar în 
continuare vor evolua primele 
echipe de juniori ale celor două 
țări.

însă la crearea decît a douâ-trel 
faze mai dare de gol. Caracterizare 
generală a jocului studenților : 
fără rezerve în ce privește spiri
tul ofensiv. (Atacurile mai pu
ține din repriza I se datorează... 
presiunii adversarului, nu unei 
tactici deliberate).

DOAR O REPRIZA...
Practic, C.S. Tirgoviște a con

tat ta ofensivă numai pe aportul 
lui Sava șl Marinescu și rareori 
pe incursiunile lui Grigore, care 
a apărut la finalizare din linia a 
doua. Sava șl Marinescu au me
ritul că au pendulat pe toată 
lățimea frontului de atac, anga- 
jîndu-se fără menajamente in 
acțiuni individuale, rare dar nu 
lipsite de periculozitate. In piz
mele 45 de minute, din cele 11 
acțiuni ofensive construite de 
tirgovișteni patru au fost înche
iate cu șuiturl puternice ; dintre 
ele două au fost transformaitS în 
goluri, iar o daită mingea a ni
merit bara. în repriza secundă, 
forța de atac a oaspeților a slă
bit treptat, ei realizând numai 
trei acțiuni reușite. Acum, tre
cerile din apărare în atac s-au 
făcut la întîmplare, jocul colectiv 
practicat până atunci dispărând 
aproape in totalitate.

O MINGE IN... PLOPI, 
ALTA IN IORDACHE !

Evident, U.T.A. n-a avut 
jocul cu Steaua nici un fel 
spirit ofensiv. Ea a încercat __
Injtîi să se apere și s-a arătat ca 
un... schwei.tzer ; apoi, probabil, 
a avut de gînd să pună și pro
bleme adversarului în atac, dar 
am constatat că arădenii au ui
tat acasă lecția pe care au știut-o 
la Timișoara în etapa a 9-a (1—1 
cu „Poli"). Ce-i drept, aituncâ, 
U.T.A. a a vuit în formație și 
pe titularii Nedelcu II și Schepp. 
Oricum, însă, duminică ea ne-a 
relevat că are puține disponibili
tăți în atac, s-a greșit de multe 
ori pasa decisivă, 
de balon din linia 
cu viteza minimă, 
ofensiv : din cele 
țiate, numai 2 au 
periculozitate, dar 
48) a trimis, din in. _' ‘ ’
șutat “în?..

lar purtătorii 
I au alergat 
Bilanț general 

16 acțiuni tai- 
avut grad de 
Coraș (min. 

careu, mingea 
plopi, iar Leac (min. 81) a 

Iordache !!!

Iecturînd nodurile de mai sus ?Ce concluzie se desprinde,
Că divizionarele A care evoluează in condiții de deplasare se 
întorc acasă cu puncte puține tocmai pentru că pe terenuri 
străine se mulțumesc, în general, cu foarte puțin. Echipele oaspe
te se comportă modest, unele dintre ele înscriu un gol și apoi 
îl apără 70 de minute, altele, cu o precară condiție fizică, re
zistă nu mai mult de o repriză, toate însă pun - cu voie sau 
din... nevoie - accentul pe defensivă, neglijînd OFENSIVA.

Așa — credem noi — nu se mai poate continua ! Nutrim spe
ranța că însemnările cronicarilor noștri vor prilejui o temă de 
meditație pentru antrenorii și fotbaliștii tuturor divizionarelor A, 
determinind o mult așteptată schimbare de atitudine in ceea ce 
privește concepția meciului din deplasare, care trebuie să se în
cadreze, firesc, în concepția fotbalului actual.

Mi NȚIM LUMEA...
sînt victimele unei concepții 
false. Și profund dăunătoare.

Valoarea 
este 
casă, 
Satu 
șani

Trebuie 
că această concepție a fata
lității meciului in deplasare 
este întreținută de destui 
antrenori, de unii conducă
tori de cluburi, pentru că 
este avantajoasă ! Da, ea 
este un scut pentru rezul
tatele slabe și pentru nefot- 
balul practicat pe terenuri 
străine. Fiind acreditată și 

ideea (este adevă
rat — nu lipsită 
de temeinicie) , că 
arbitrii ajută nu 

de puține ori gazdele, iată 
o adevărată „bază teoretică" 
pentru prestațiile caricatu
rale pe terenuri străine.

Ne place sau nu, trebuie 
să recunoaștem că fotbalul 
nostru s-a complăcut (e- 
tapa de duminică, cu ale 
sale 2 puncte obținute în 
deplasare, este un exemplu 
dar se pot da zeci de exem
ple) în această mediocri
tate de gîndire și de fapte. 
A sosit vremea să se ter
mine odată cu văicărelile 
„aoleu, duminică jucăm în 
orașul cutare, ne omoară, 
arbitrul e cu ei" etc., cu fal
surile de gîndire, cu pre
textele de circumstanță și 
să se treacă la MUNCA ! 
Cu răspundere, cu obiecti
ve stabilite și respectate 
pentru toate meciurile, a- 
casă și în deplasare.

Nu se mai poate accepta 
ideea și realitatea ■ acasă 
jucăm fotbal și în deplasare 
mințim lumea !

iși în fotbal) 
valoare oriunde ! Și a- 
și cînd se exprimă la 
Mare, Bacău, Petro- 

sau Timișoara.
însă recunoscut

Pe această temă s-a scris 
și s-a vorbit — de nenu
mărate ori — degeaba. Echi
pele noastre sînt de nerecu
noscut atunci cînd joacă în 
deplasare, afară. Dacă pe 
terenul propriu, acasă, vezi 
din cînd în cînd și fotbal la 
echipa gazdă — chiar dacă 
el îți este adeseori servit 
cu lingurița, în doze far
maceutice — în deplasare nu 
mai e fotbal, e țurcă, e lapte 
gros, e maidan, e trînteală, 
e alt joc! Nu o dată ne-a fost 
dat să vedem în evoluția oas
peților mingi după mingi tri
mise în tribune și chiar 
peste tribune (ca
zurile cele mai 
pitorești : mingi
le aruncate direct în
Someș, la Cluj-Napoca, sau 
pe calea ferată, în Giu- 
lești). Publicul dezaprobă, 
fluieră echipa oaspete, dar 
etapa viitoare este rîn- 
dul formației favorite, care 
evoluează ea in deplasare, 
să joace același rol. Rolul 
antifotbalului ! Al nefotba- 
lului.

Echipele și antrenorii lor 
au ajuns pînă acolo incit 
contează doar pe punctele 
de acasă. Un punct smuls 
în deplasare este considerat 
un fel de minune, un „punct 
mare cit roata carului", 
„punctul mult visat" etc. 
(folosim un limbaj fotbalis
tic consacrat

Observînd 
alte țări, cu 
de etapă, cu 
nuite 
nice, 
orice 
ușor 
trăim în eroare la acest ca
pitol. Antrenorii, membrii 
secțiilor de fotbal, jucătorii

la noi).
soccerele din 
rezultatele lor 
victoriile obiș- 

ale echipelor puter- 
victorii obținute pe 

teren ar juca, ne dăm 
seama că aici, la noi,

ARBiinil ETAPEI DE
U.T.A. — A.S.A. Tg. Mureș : 

C. Ghiță ; Gh. lonescu și Gh. 
Racz (toți din Brașov).

Dinamo — F.C. Olimpia 
Mare : Gh. Ispas ; E. 
(ambii din Constanța) și 
ban (Craiova),

Politehnica Iași — F.C.
Iul 5 Gh. Retezau ; Al.
(ambii din București) și 
ddiuc (Suceava),

F.C. Bihor — F.C. Corvinul Hu
nedoara g R. Stincan ; 
lescu și T. Jstrate (toți 
București),

Sportul studențesc — F.C. 
geș : L Igna (Arad) ; V. Ciocâlteu

Sa tu 
Blacioti 
R. Șer-

Petro-
Ioniță 

M. Fe-

C. Dinu-
dln
Ar-

REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE A TURULUI, IN DIVIZIA C
SERIA A VH-A

C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Meoanlzatorul Simian 1—0 (0—0), 
Constructorul Tg. Jiu — Lotru 
Brezoi 2—2 (1—2), Dlerna Orșova 
— Chimistul Rm. Vîlcea 0—0, 
Constructorul Craiova — Unirea 
Drobeta Tr. Severin 3—1 (1—0), 
Minerul Motru — Știința Petro
șani 2—0 (0—0), Progresul Băilești 
— C.F.R. Craiova 1—0 (1—0), Me
talurgistul Sadu — Unirea Dră- 
gășani 2—1 (1—0), Minerul Ro-
vinarl — I.O.B. Balș 1—0

Po primele locuri : 1. 
DROBETA TR. SEVERIN 
(36—3), 2. I.O.B. BalȘ
(25—15), 3. Minerul Motru 
(25—18)... pe ultimele: 15. __
structorul Craiova 9 p (18—28), 
16. Unirea Drobeta Tr. Severin 
9 p (21—34).

SERIA A VHI-A
Vulturii textila Lugoj — Mine

rul Anina 0—1 (0—0), Metalul
Bocșa — C.F.R. Simeria 4—1 
(0—1), Minerul Oravlța — Uni
rea Tomnatic 4—1 (2—1), Unirea 
Stanitolau — Minerul Vulcan 
1—0 (1—0), Metalul Oțelu Roșu
— Laminorul Nădrag 3—1 (1—0), 
Electromotor Timișoara — Lami
norul Teliuc 2—0 (0—0). Mine
rul Ghelar — FJ.L. Orăștie 1—0 
(1—0), Nera Bozovici — Gloria 
Reșița 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : L MINE
RUL ANINA 19 p (29—12), 2.

- “ p (20-13),
Roșu 16 p 
Ghelar 16 p 

15. Nera 
16. Mi-

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Dorna Vatra Dornel 5—0 (4—0), 
Unirea Șiret — Cristalul Dorohoi 
8—3 (2—1), zimbrul Suceava — 
Bradul Roznov 1—0 (0—0), Me
talul Rădăuți — Șiretul Bucecea 
5—0 (1—0), Metalul Botoșani
A.S.A. Cîmpulung 1—0 (0—0), 
vlntul Frasin — Laminorul 1 
man 1—o (0—0), Cetatea
Neamț — Cimentul Bicaz 1 
(1—0), LT.A. Piatra Neamț 
Foresta Fălticeni 2—4 (0—2).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a XlV-a (penultima din 
turul campionatului) : 1. MINE
RUL GURA HUMORULUI 25 p 
(36—9), 2. Foresta Fălticeni 19 p 
(24—13), 3. Laminorul Roman 19 p 
(21—16) ... pe ultimele : 15. LT.A. 
P. Neamț 6 p (16—37), 16. Unirea 
Șiret 5 p (9—46).

SERIA A H-A
Flacăra Murgeni — Constructo

rul lași 1—2 (1—1), Petrolul 
neștl — Oltuz Tg. Ocna
— Oltuz fiind suspendată, 
nerul Comănești — Chimia 
rășești 2—1 (2—1), Aripile Bacău
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej
1—0 (0—0), Nicolina lași — Par
tizanul Bacău 1—0 (0—0), Rul
mentul Bîriad — Constructorul 
Vaslui 4—1 (1—0), Letea Bacău — 
Petrolistul Dărmănești " ‘ ’ 
(8—0), C.S.M. Borzești — 
Iași 5—0 (4—0).

Pe primele locuri : L 
STRUCTORUL IAȘI 22 p 
i. Letea Bacău 20 p (49—11). _ 
Petrolul Moinești 18 p (24—14),
4. Rulmentul Bîriad 18 p (23—15),
5. Constructorul Vaslui 
(18—16)... pe ultimele : 
Tg. Ocna 9 p (10—22), jo 
căra Murgeni 3 p (7—47).

SERIA A IH-A
Șoimii Cernavodă — Progresul 

Brăila 0—1 (0—0), Oțelul Galați
— Dunărea Tulcea 0—2 (0—0), 
Granitul Babadag — Chlmpex 
Constanța 1—1 (1—1), Electrica 
Constanța — I.M.U. Medgidia 
0—0, Unirea Tricolor Brăila — 
Autobuzul Făurel 6—1 (2—0), Uni
rea Eforie — Marina Mangalia 
3—2 (2—0), Dacia Unirea Brăila
— Ancora Galați 0—2 (0—1), Ci
mentul Medgidia — Minerul Mă- 
cin 3—0 — neprezentare.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL BRAILA 23 p (26—9), 2. 
Ancora Galați 20 p (21—6), 3. 
Dunărea Tulcea 18 p (28—14), 
4. Unirea Tricolor Brăila 18 p 
(20—11)... pe ultimele : 15. Auto
buzul Făurel 7 p (10—26), 16.
Marina Mangalia 6 p (16—23).
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3—0
Ml-
Mă-

14—0 
TEPRO

CON- 
(36—12), 

3.

15.
16.

18 p
Oltuz

Fla-

Marius POPESCU

MIINE A DIVIZIEI A
și V. Gheorghe (ambii 
Craiova),

C.S. Tirgoviște — Jiul : N. Pe- 
triceanu ; c. Petrea și I. Roșoga 
(toți din București),

F.C.M. Reșița — Politehnica 
Timișoara : N. Dinescu ; F. Na
suri (ambii din Rm. Vîlcea) șl 
Gh. Jucam (Mediaș),

Univ. Craiova Z'..
Raab (Cîmpiia Turzii) ; 
(8ibiu) șl T. Gaboș 
poca),

S.C. Bacău — F.C.
I. Rus ; Fr. Cheresteș 
Tg. Mureș) și FI. 
iacei).

din

Steaua : N.
T. Andrei 
(Cluj-Na-

Constanța: 
(ambii din 

Cernea (Ca-

SERIA Â IV-A
Foresta Gugești — Chimia Brazi 

0—1 (0—0), Dinamo Focșani —
Petrolul Teleajen Ploiești S—0 
(0—0), Petrolistul Boldești — Pe
trolul Berea 3—1 (1—1), Victoria 
Lehliu — Azotul Slobozia 2—1 
(2—0), Petrolul Băicoi — Lucea
fărul Focșani 1—0 " ~ ~ '
Focșani — Avîntul 
(1—0), Olimpia Rm. 
toria Țăndărei 4—1 
Buzău — Victoria 
(1-0).

Pe primele 
BRAZI 26 p 
Buzău 20 p 
Focșani 18 p __
Slobozia 18 p (28—15)... 
tlmele : 15. Victoria Florești 7 
(8—28), 16. Victoria Lehliu 6 
(7—30).

(0—0), Unirea 
Mîneciu 4—0 
Sărat — Vie- 
(4—1), Chimia
Florești 4—0

locuri : L CHIMIA 
(35—4), 

(28—12),
(32—14),

2.
3.
4.

Chimia 
Unirea 
Azotul 

pe ui—
P 
P

(0-0). 
C.SJM.

22 p
18 p
18 p 
con-

SERIA A V-A
Automatica București

Oltenița 1—0 (0—0), Electronica
București — Unirea Tricolor 
București 0—0, Șoimii TAROM 
București — Flacăra roșie Bucu
rești 0—1 (0—0), T.M. București
— Abatorul București 2—1 (1—0),
I.O.R. București — Tehnometal 
București 0—1 (0—1), Voința
București — Automecanlca Bucu
rești 0—0 — s-a jucat la Plo
iești, Avîntul Urzicenl — I.C.S.I.M. 
București 2—0 (1—0), Mecanica 
fină București — Sirena Bucu
rești o—l (0—1).

Pe primele locuri : 1. Ș. N. OL
TENIȚA 19 p (20—6), 2. Elec
tronica București 17 p (16—11), 
3. Automatica Bucureștii 16 p 
(17—14)... pe ultimele : 14. T.M.B. 
11 p (19—20), 15. Avîntul Urzi
cenl 11 p (16—28), 16. Șoimii
TAROM București 10 p (11—16).

SERIA A VI-A
Corabia — Cimentul 

(4—0), ROVA Roșiori 
Automecanlca Moreni 
Constructorul Pitești 

Stoicănești 3—2 (2—0), 
Metalul Mija — Progresul Pucioa
sa 3—0 (2—0), Automobilul Curtea 
de Argeș — Dacia Pitești 2—2 
(1—1), Petrolul Videle — Cetatea 
Tr. Măgurele 0—0, Chimia Găești
— Petrolul Tirgoviște 4—0 (3—0), 
Electrodul
Scornicești 2—4 (1—1).

In meci restanță pentru etapa 
a Xll-a, Cimentul Fieni — Viito
rul Scornicești 2—0.

Pe primele locuri : 
SUL CORABIA 23 p 
Viitorul Scornicești 17
3. Flacăra Moreni 17
4. Metalul Mija 17 p .
pe ultimele : 15. Electrodul Sla
tina 8 p (17—34), 16. Petrolul
Tirgoviște 7 p (12—25).

Progresul 
Fieni 0—0
— Flacăra 
0—2 (0—1),
— Recolta

Slatina

S. N.

Viitorul

1. PROGRE- 
(30—7), 2. 
p (33-18), 
P (19-9), 

(24—18)...

CJ.R. Simeria 17 
3. Metalul oțelu 
(24—21), 4. Minerul
(17—16)... pe ultimele : 
Bozovicl 11 p (17—23), 
nerul Vulcan 11 p (10—19).

SERIA A IX-A
Strungul Arad — Voința 

1—0 (1—0), Someșul Satu
— Recolta Salonta 1—0
Rapid Jibou — Constructorul 
Arad 0—1 (0—0), Minerul Bihor
— Bihoreana Marghita 3—0 (0—0), 
Gloria Arad — Oțelul Bihor 3—1 
(1—0), Minerul Suncuiuș — Ra
pid Arad 1—1 (1—1), Minerul Ilba 
Seini — Voința Oradea 2—0 (2—0), 
înfrățirea Oradea — Oașul Ne
grești 3—0 (1—0).Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 23 p (20—6), 2. în
frățirea Oradea 22 p (28—7), 3. 
Someșul Satu Mare 18 p (21—12)... 
pe ultimele : 15. Recolta Salonta 
9 p (9—21), 16. Voința Cărei 7P 
(9—30).

SERIA A X-A
Lăpușul Tg. Lăpuș — Minerul 

Baia Sprle 1—0 (0—0), Tehnofrig 
Cluj-Napoca — C.I.L. Gherla 4—0 
(1—0), Bradul Vișeu — Minerul 
Băiuț 1—0 (1—0), Minerul Rodna

Cărei 
Mare 
(1-0),

— Hebe Slngeorz Băi 3—0 (1—0), 
Unirea Dej — Dermata Cluj-Na
poca 2—0 (1—0), CUPltOM Baia 
Mare — Minerul Băi ța 0—1 (0—1), 
Oțelul Reghin — Foresta Bis
trița 2—1 (1—1), Construcții
Cluj-Napoca — ‘
1-1 (0-1).

Meciul C.I.L. 
Dej, din etapa a XIII-a, 
ren 2—1, a fost omologat 
în favoarea Unirii Dej, 
C.I.L. Gherla a folosit 
tor fără drept de joc.

Pe primele locuri : 1. 
REGHIN 20 p (22—15), 
rul Baia Sprie 19 p (34—16), 3. 
Minerul Cavnic 19 p (22—7)... 
pe ultimele : 15. Dermata Cluj- 
Napoca 8 p (10—20), 16. Foresta 
Bistrița 8 p (12—25).

SERIA A XI-A
Poiana Cîmpina — C.S.U. Bra

șov 1—0 (1—0), Chimia Or. Vic
toria — Minerul Bălan 2—1 (1—0), 
Metrom Brașov — Metalul Tg. 
Secuiesc 0—0, Precizia Săcele — 
I.UJ.S. Miercurea Ciuc 1—0 (1—0), 
Torpedo Zămești — I.R.A. Cîm- 
plna 4—0 (2—0), Progresul O-
dorhei — Viitorul 
2—1 (2—1), Carpați
Minerul Baraolt 
C.PX. Sf. Gheorghe 
nul Bușteni 0—3 — 
chipa din SI. 
suspendată pe 3 etape.

Meciul Minerul Baraolt — 
C.P.L. Sf. Gheorghe, din etapa 
a xm-a, întrerupt în min. 38 ja 
2—1, a fost omologat cu 3—0 In 
favoarea echipei Minerul.

Pe primele locuri : 1. "
CÎMPINA 26 p (32—2), 
Brașov 22 p (23—11), 3. 
Zărnești 16 p (20—13)... 
mele : 15. Caraimanul
10 p (13—21), 16. C.P.L. Sf. Gheor
ghe 7 p (10—29).

SERIA A XII-A
Utilajul Făgăraș — Industria 

stanei C. Tuirzii lr-2 (1—0), I.M.I.X.
— Metalul Aiiud 1—0 
Inter Sibiu — Mureșul 
2—0 (1—0), Automecanica

— Carpați Mirșa 1—1 
Metalul Copșa Mică — 
Clsnădie 4—1 (3—0), Soda 

Sticla Turda 0—0,

(lr-1),— Minerul Cavnic
Gherla Unirea 

pe te-«' 
cu 3—x 

deoareco 
un jucă-
OȚELUL
2. Mine-

- I.R.A. i
Progresul 

Gheorghieni 
l Brașov — 

1—0 (0—0), 
— Caraima- 
deoarece e- 

Gheorghe este

POIANA
2. C.S.U. 
Torpedo 
pe ultl-
Bușteni

Agnita 
(0-0), Luduș 
Mediaș 
(0-1), 
Textila 
Ocna Mureș 
Constructorul Alba Iulia — I.P.A. 
Sibiu 1—0 (0—0), Metalul Sighi
șoara — Unirea Alba " ' "
(2-0).Pe primele locuri : 
S1RMEI C. TURZII 24 
2. Sticla Turda 19 p (18—10), 
Metalul Alud 17 p (23—10)... pe 
ultimele : 14. Mureșul Luduș 10 p 
(13—24), 15. Soda
10 p (13—27), 16.
Iulia 9 p (18—28).

Iulia 4—1
1. IND. 

P (36-9), 
* - 3.

Ocna Mureș 
Unirea Alba

fost transmiseRezultatele ne-au de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE

In „Cupa campionilor europeni" la popice

VOINȚA TG. MURES, CEA MAI OMOGENĂ SI MAI PRECISĂ 
ECHIPĂ FEMININĂ A TURNEULUI FINAL

(Urmare din pag. 1) 
mers al treburilor obștești, al 
întregii vieți social-economice, 
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii interne și externe a parti
dului și stalului nostru.

Rezultatul alegerilor din 20 
noiembrie 1977 reprezintă o 
strălucită expresie a încrederii 
cu care poporul nostru urmează 
politica Partidului Comunist 
Român, a hotărîrii cu care a- 
cesta participă la înfăptuirea 
Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a 
României spre comunism.

Alegerile au reprezentat un 
nou prilej de exprimare a pre
țuirii pe care poporul nostru o 
dă politicii interne și externe 
a partidului, a unității sale în 
jurul partidului comunist, al 

VIZITA DELEGAȚIEI MINISTERULUI 
TINERETULUI DIN IRAK

l'”In continuarea vizitei pe care 
o întreprinde în țara noastră 
delegația Ministerului Tineretu
lui din Irak, condusă de Kerim 
Mahmoud Hussain, ministrul ti
neretului, președinte al Uniunii 
Generale a Tineretului din Irak, 
a vizitat Școala de pregătire a 
cadrelor U.T.C. de pe lingă A-

„Cupa Prietenia" la hochei pentru juniori

ECHIPA ROMÂNIEI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA ZI

’ Pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală au început 
Seri întrecerile competiției in
ternaționale de hochei pentru 
(juniori „Cupa Prietenia". Ac
tuala ediție a întrecerii reu- 
Jiește echipe din 7 țări 5 Bul
garia, Cehoslovacia, B. D. Ger
mană, Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
gi România (C. S. Școlarul 
București participă în afară de 
concurs). în această ordine ele 
s-au aliniat pe gheața arenei 
bucureștene la festivitatea de 
deschidere desfășurată ieri 
după-amiază.
R.D. GERMANĂ - ȘCOLARUL 

14-6 (3-2, 6-2, 5-2)

Meciul inaugural al turneu
lui s-a desfășurat dimineața, o- 
ierind, în prima sa jumătate, 
o partidă foarte echilibrată, în 
care se profila chiar o sur- 
TPriză. Elevii au deschis scorul 
Si au rezistat în continuare. în- 
tîlnirea a purtat o amprentă 
iute și dîrză. în min. 33 tabela 
'de marcaj arăta egalitate 3—3. 
Apoi, însă, meciul s-a decis în 
numai 4 min. Bucureștenii s-au 
prăbușit, primind 6 goluri con
secutive. Ultima parte a jocului 
a aparținut oaspeților, mai ra
pizi. mai tehnici și cu o mai 
bună legătură pe gheață. Scor 
final: 14—6 (3—2, 6—2, 5—2). 
Principalii realizatori: Barthel 
<5), Hurdler, Geschwinde și Be
yer (cite 3), respectiv Ciobanu 
(3). Au arbitrat : A. Prazak 
(Cehoslovacia) și V. Szitva (Un
garia).

Al doilea joc. Cehoslovacia — 
Bulgaria, s-a amînat.

U.R.S.S. - POLONIA
4-1 (0-0, 2-1, 2-0)

Primul meci al după-amiezii 
a constituit un veritabil derby 
al grupei a 2-a. Jocul a fost 
extrem de rapid, spectaculos, 
abundînd în faze dinamice. E- 
chipa Poloniei s-a arătat mai 
robustă, cea a Uniunii Sovie
tice însă (deși mai tînără), mai 
tehnică și mai iute, reușind 
să-și surprindă partenera cu 
combinații bine organizate și 
cu contraatacuri foarte pericu
loase. Și în această întîlnire e- 
galitatea a persistat peste 35 
minute, după care formația 
U.R.S.S. s-a detașat încet, dar 
sigur. Hocheiștii polonezi au 
ratat însă extrem de mult, iar 
portarul lor (Goldyn), excelent 
în prima parte, n-a mai rezis
tat în final. Scor : 4—1 (0—0, 
2—1. 2—0). Au marcat : Popov 
(2), Korșenko și Ivanov, res

secretarului general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a hotărîrii de a ridica România 
pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

Totodată alegerile din 20 no
iembrie 1977 au dai expresie 
aprobării de către întregul nos
tru popor a politicii externe a 
României socialiste, promovată 
cu consecvență de președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de dezvoltare a re
lațiilor de prietenie și colabo
rare cu toate statele lumii, de 
rezolvare a problemelor litigioa
se pe calea tratativelor, de in
staurare in lume a unor relații 
noi, de egalitate și respect re
ciproc, a unei noi ordini eco
nomice internaționale, de fău
rire pe planeta noastră a unei 
lumi mai bune și mai drepte.

cademia „Ștefan Gheorghiu", 
Aeroclubul București și Muzeul 
de istorie a partidului comunist, 
a mișcării democratice șl revo
luționare din România.

Delegația a purtat discuții la 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist și la Consi
liul Național pentru Educație 
Fizică și Sport.

pectiv Ruchala. Au arbitrat : 
FI. Gubernu (România) și A. 
Grigorov (Bulgaria).

ROMÂNIA - UNGARIA
8-3 (2-2, 4-1, 2-0)

Un bun meci de debut al ju
niorilor români. Tinerii noștri 
jucători au abordat partida fără 
trac, cu multă hotărîre și, după 
90 de secunde, conduceau cu 
2—0 ! A urmat, însă, o perioadă

PROGRAMUL DE AZI
Ora 8,30 : Cehoslovacia — C. S. Școlarul
Ora U ; R.D. Germani — Bulgaria
Ora 15,30 : Polonia — Ungaria
Ora 18 : România — U.R.S.S. 

Miercuri este zi de odihnă.

de relaxare, care a permis ju
niorilor maghiari să egaleze. Dar 
echilibrul s-a menținut numai 
pînă în minutul 25 (scor 3—3), 
după care formația română s-a 
detașat, la capătul unei dominări 
copioase. în care a marcat 5 
goluri și a ratat numeroase oca
zii. Au marcat : Chiriță (2), Po
pescu, Gereb, Teodoriu, Toke, 
Szabo. Marcu, pentru învingă
tori, respectiv Pinter. Ancsin, 
Zoler. Au arbitrat foarte bine 
P. Brikin (U.R.S.S.) și R. Som- 
merschuch (R.D. Germană).

Voleriu CHIOSE

ATLETISM a Crosul de la 
Grenoble a fost cîștigat de atle
tul englez Tony Simmons, cro
nometrat pe 7 500 m cu 22:31. 
L-a urmat Emile Puttemans 
(Belgia) — 22:33. în cursa femi
nină, victoria a revenit Armei 
Ford (Anglia) — 3 500 m în 10:44. 
a Crosul desfășurat la Hannut 
(Belgia) a revenit alergătorului 
vest-german Detlev Uhlemann, 
cronometrat pe distanța de 7000 
m în 21:29.

BASCHET • în turnee în 
S.U.A., la South Bend (India
na) : Universitatea Notre Dame
— U.R.S.S. 101—80 ; la Wichita 
(Kansas) : Cehoslovacia — Set. 
locală 81—72 ; la Albuquerque : 
Lobos — Cuba 136—88 și la Ames: 
Universitatea Iowa — Cuba 61— 
47 • în noua ediție a „Cupei 
Koraci" : Sekerspor Ankara — 
Inter Bratislava 86—70 ; Badalona
— Orlhez (Franța) 76—72 ; Beko 
Belgrad — ATS Graz 115—67 ; Le 
Mans — B.C. Salonic 98—46 ; AEK 
Atena — Bamberg (R.F.G.) 68—62; 
A.s. Berck (Franța) — San Se
bastian 88—87. • în finala tur
neului de la Fraga : Kiev — Teh- 
nika Brno 79—78 ; pentru locul 
3 : Budapesta — Poznan 106—76.

BOX e La Las Vegas, Leon

Echipele românești de popice 
care au participat ia confrunta
rea finală a „Cupei campionilor 
europeni", ediția 1977, da la Olo- 
moue (Cehoslovacia), VOINȚA 
TG. MUREȘ (fete) și CON
STRUCTORUL GALAȚI (băieți) 
au avut, după cum se cunoaște, 
o comportare excelentă. Mure- 
șencele au cîștigat locul întîi, 
devenind astfel campioane ale 
continentului, iar popicarii gă- 
lățeni s-au clasat pe locul se
cund (în finala de patru e- 
chipe).

Victoria sportivilor din Tg. 
Mureș este deosebit de valo-

In cupele europene la baschet

STEAUA ( 9 p) Șl RAPID (* 10 p) 
CANDIDEAZĂ LA „SFERTURI"

Toate cele patru reprezen
tante ale României în cupele 
europene la baschet susțin săp- 
tămîna aceasta partidele retur, 
decisive pentru calificarea în 
sferturile de finală ale compe
tițiilor. Interesul major este 
stîrnit de meciurile Steaua — 
Levski-Spartak Sofia (miercuri, 
ora 17,45, în sala Floreasca) în 
cadrul Cupei cupelor și Rapid
— Slovan Bratislava (tot 
miercuri, la Bratislava) în ca
drul Cupei „Liliana Ronchetti", 
în care steliștii au de recupe
rat un handicap de 9 puncte 
(la Sofia, 74—83), iar rapidistele 
de menținut un avans de 10 
puncte (la București, 69—59). 
Celelalte partide se desfășoară 
joi în cadrul C.C.E. : I.E.F.S.- 
Lic. nr. 2 — D.S.I. Spor Ankara 
(sala Floreasca, ora 18) și Mo- 
bilgirgi Varese — Dinamo Bucu
rești. I.E.F.S.-Lic. nr. 2, cîști- 
gînd jocul de la Ankara cu 
96—63 are, practic, asigurată ca
lificarea.

Referitor la meciul formației 
Steaua, o declarație semnifica
tivă ne-a fost făcută de antre
norul Mihai Nedef la înapoie
rea de la Sofia : „Am întîlnit 
o echipă completă, cu un pivot
— Golomaev — de mare clasă, 
cu doi conducători de joc — 
Șarkov și Dimitrov — excelenți 
coordonatori, dar și realizatori 
remarcabili, și cu alti jucători 
de certă valoare. Pentru a se 
califica, echipa noastră va tre
bui să acționeze intr-un ritm 
susținut în scopul realizării cit 
mai multor atacuri rapide și 
contraatacuri ; în caz de atac 
pozițional, aruncările la coș să

AGENDA SAPTAMINII
21—27 TENIS

22—24 BASCHET
23 FOTBAL.
24—27 NATAȚIE

TENIS
DE MASA

25 HANDBAL 
FOTBAL

26 RUGBY
26—30 BOX
27 HANDBAL 

FOTBAL

Campionatele Internaționale ale Americii 
Sud, la Buenos Aires ; turnee la Tokio 
Oviedo (Spania)
Meciuri în C.C.E., Cupa cupelor, Cupa „Li
liana Ronchetti", Cupa Koracl
Optimi de finală (tur) în Cupa U.E.F.A. 
Dlnamoviada, la Berlin
Campionatele Internaționale ale Scandinavici, 
la Borlaenge (Suedia)
Meci amical R.F.G. — România, la 
Preliminarii C.M. (zona Asia — 
Iran — Australia, la Teheran 
In campionatul european F.I.R.A. : 
România, la Reggio Calabria 
Turneu internațional, la Belgrad 
Meci amical R.F.G. — România, la MUnster 
Preliminarii C.M. (zona europeană), gr. 3 : 
Malta — Turcia, la La Valetta

de 
și

Hamburg
Oceania) :

Italia

Spinks b.p. Alflo Righetti în 10 
reprize ; la 17 februarie, proba
bil la New York, Spinks îl va 
întâlni pe Cassius Clay.

HANDBAL a „Cupa Sileziei" 
s-a încheiat la Katowice cu vic
toria primei reprezentative fe
minine a Poloniei, urmată în 
clasament de formațiile Cehoslo
vaciei, Bulgariei, R.S.F.S. Ruse, 
Suediei și selecționata secundă a 
Poloniei. Ultimele rezultate : Po-

TELEX
lonia (A) — Cehoslovacia 22—19 
(14—7) ; Bulgaria — R.S.F.S. Rusă 
21—18 (14—7) ; Suedia — Polonia 
(B) 19—18 (10—8) a La Sarpsborg, 

Norvegia — Suedia 18—19
natație a La Belgrad s-a 

încheiat una din semifinalele 
„Cupei campionilor europeni'1 la 
polo. Clasate pe primele două 
locuri, echipele Partizan Belgrad 
și S.C. Wtirzburg (R.F.G.) s-au 
calificat pentru turneul final. în 
ultima zi : Ethnlkos Pireu — S.C. 
Horgen (Elveția) 7—4 ; S.C. 
Wiirzburg — Partizan Belgrad 
7—5. 

roasă deoarece a fost obținută 
în compania a șapte formații 
campioane ale unor țări cu 
vechi tradiții în sportul popi
celor. cum sînt Ungaria, Iugo
slavia, R. D. Germană. R. F. 
Germania, Cehoslovacia etc. 
Formația antrenată de cunoscu
ta sportivă Margareta Szema- 
nyi, maestră emerită a sportu
lui, a fost cea mai omogenă și 
precisă echipă a turneului. în 
prima manșă, Voința a obținut 
2501 p d, iar în cea de a doua 
2519 p d, ceea ce denotă o va
loare constantă. De notat, că 
în cele două jocuri Voința a 

fie executate doar în situații 
sigure, evitîndu-se riscul rată
rilor, deoarece sportivii sofioți 
sînt buni recuperatori".

Adăugăm că o condiție esen
țială pentru echipa Steaua este 
și respectarea întrutotul a dis
ciplinei, capitol care, atunci cind 
a fost deficitar, a determinat. în 
mare măsură rezultatele slabe 
ale formațiilor de baschet ro
mânești. Este de dorit ca jucă
torii de la Steaua să fie pe 
deplin conștienți de acest lucru 
și să demonstreze că abaterile 
disciplinare, care nu le-au fost 
străine în unele întreceri in
ternaționale, au trecut în do
meniul amintirilor ! (D. STAN- 
CULESCU).

LOTUL IUGOSLAVIEI PEN
TRU MECIUL CU SPANIA. 
Federația iugoslavă de speciali
tate a stabilit lotul de jucători 
ce va fi comunicat la F.I.F.A. 
în vederea partidei de la 30 
noiembrie cu Spania, din preli
minariile C.M. Din lot fac par
te, printre alții : Katalinici, Bo- 
rota (portari), Jelikici, Boljat, 
Muzinici, Stojkovici, Rajkovici, 
Bogdan (fundași), Nikolici, Tri- 
funovici, Surjak, Vukotici (mij
locași). Popivoda, Filipovici, 
Susici (atacanți).

ÎN PRELIMINARIILE C.M. : 
Kuweit — Australia 1—0 (0—0), 
disputat în fața a 30 000 de spec
tatori, pe stadionul din Kuweit,

II
RUGBY a La Paris, pe sta

dionul Parc des Princes (40.000 
de spectatori) : Noua Zeelandă — 
Franța 15—3 (9—3) ; pentru gazde 
a marcat Romeu (Iov. ped.).

SCRIMA. — a Proba de spadă 
din cadrul concursului Interna
țional de la Potsdam (R. D. Ger
mană) a fost cîștlgată de sporti
vul sovietic Boris Lukomski, care 
a totalizat în turneul final 4 
victorii. Pe locurile 2—4 s-au cla
sat, la egalitate de victorii (cîte 
3), Wurzberger (R. D. Germană), 
Ananjev (U.R.S.S.) șl Erwon Ke- 
rekes (România). Au urmat în 
clasament, cu cîte o victorie, 
Janikowski (Polonia) și Ion Popa 
(România).

tenis a „Cupa Challenge — 
W.C.T." s-a încheiat la Las Ve
gas (Nevada) cu succesul jucă
torului american Jimmy Connors 
care, în finală, l-a învins pe 
compatriotul său Roscoe Tanner 
cu 6—2, 5—6, 3—6, 6—2, 6—5. • 
Bjorn Borg a cîștigat turneul de 
la Londra, învingînd în finală ou 
6—4, 6—4, 6—3 pe J. Lloyd. în 
semifinale : Borg — Dibbs 6—2, 
6—4 ; Lloyd — Ramirez 6—1. 0—6, 
6—3. La dublu, finala : Mayer, 
McMillan — Gottfried, Ramirez 
6—3, 7—6. 

avut doar 18 bile aruncate în 
gol (în prima partidă 10) cifră 
extrem de mică, care constituie 
în sine, o performanță, Voința 
Tg. Mureș s-a pregătit cu mul
tă atenție pentru finala C.C.E. 
cu un volum mărit de muncă 
la antrenamente și spre lauda 
ei a reușit să cucerească trofeul 
continental. Iată rezultatele ob
ținute de jucătoarele mureșen- 
ce : Elisabeta Albert 890 p d 
(în primul joc 446), Maria To- 
<lea 862 (427), Elena Andreescu 
849 (423), Minodora Chețan 818 
(413), Gizela Kadar 807 (408) și 
Ildiko Szasz 794 (384).

Constructorul Galați, formație 
care anul trecut s-a clasat pe 
primul loc în C.C.E., n-a reușit 
să-și păstreze supremația con
tinentală, clasîndu-se acum pe 
locul secund cu 10 606 p d ob
ținute în cele două jocuri. Va
lorosul nostru campion. Iosif 
Tismănar — campion mondial 
la dublu, împreună cu Uie Bă- 
iaș — a jucat foarte bine în 
ambele zile reușind 1911 p d, 
cel mai bun rezultat individual 
al turneului. Din păcate însă 
Constructorul Galați n-a avut 
șase jucători cu rezultate apro
piate. După prima manșă Con
structorul se afla pe locul 3 în 
clasament, în ziua a doua a 
evoluat însă maj bine dar n-a 
mai putut reface handicapul. 
Clasamentul echipelor masculi
ne : 1. Ferencvaros Budapesta 
10 923 p d, 2. Constructorul Ga
lați 10 606, 3. Vollkugel Eppel
heim (R.F.G.) 10 540, 4. Med- 
vesceak Zagreb 10 520 p d. Iată 
și rezultatele individuale ale gă- 
lățenilor : I. Tismănar 1911 p d, 
I. Bice 1818, I. Băiaș 1800, V. 
Ivan 1762, A. Chirilă 1733. FL 
Bucaleț și D. Dajboc 1583.

in cadrul turneului final al zo
nei Asia—Oceania. în clasament 
conduce Iran — 10 p (din 6 
meciuri), urmată de Kuweit — 
9 p, Coreea de Sud — 8 p, 
Australia — 7 p, Hong Kong
— Op (toate cu cîte 7 meciuri). 
Următoarea partidă, la 25 no
iembrie : Iran — Australia.

CONTINUÎNDU-ȘI TURNEUfi 
ÎN MEXIC, selecționata R. P. 
Chineze a jucat la Guadalajara 
cu formația locală Universidad 
și a cîștigat cu 3—0.

PROGRAMUL INTERNAȚIO
NAL AL SAPTAMÎNH : AZI
— primul meci al „Supercupei 
Europei" : S.V. Hamburg (cîști- 
gătoarea Cupei cupelor) — F.C. 
Liverpool (deținătoarea C.C.E.). 
Partida retur, la 6 decembrie, 
la Liverpool. MÎINE — prima 
manșă a optimilor de finală din 
cadrul Cupei U.E.F.A. : Ein« 
tracht Frankfurt pe Main — 
Bayern Munchen, F.C. Magde
burg — Lens. Dinamo Tbilisi — 
Grasshoppers Ziirich, P.S.V. 
Eindhoven — Eintracht Braun
schweig. Carl Zeiss Jena—Stan
dard Liege, Bastia — Torino» 
Aston Villa — Athletic Bilbao» 
Ipswich Town — C.F. Barcelo
na. VINERI — în preliminări-; 
ile C.M. : Iran — Australia (zo
na Asia—Oceania) și R. A. E- 
gipt — Tunisia (zona Africii).'

Campionate... Campionate.»
ITALIA (et. 8) : Atalanta — 

Genoa 1—1. Fiorentina — La- 
nerossi 1—3, Foggia — Pescara 
2—0, Milan — Bologna 1—0, 
Perugia — Internazionale 1—1, 
Roma — Lazio 0—0, Torino — 
Napoli 1—0, Verona — Juventus 
0—0. în clasament : 1. Milan 
13 p, 2. Torino 11 p, 3. Juven
tus 10 p.

IUGOSLAVIA (et. 16) : Za
greb — Sarajevo 0—0, Partizan
— Osijek 2—0, Rijeka — Trep- 
ca 3—0. Buducnost — Hajduk
2— 0, Celik — Dynamo Zagreb
3— 3, Sloboda — Steaua Roșie 
1—3, Velez — O.F.K. Belgrad 
0—0, Borac — Vojvodina 0—1, 
Radnicki — Olimpia 2—2. în 
clasament : 1. Partizan 27 p, 2. 
Steaua Roșie 20 p, 3. Dynamo 
20 p.

UNGARIA (et. 13) : Tatabâ- 
nya — Vasas 1—0, Ilonved — 
Csepel 2—0, Ferencvaros — Sze
ged 3—2, Ujpesti Dozsa — Za- 
laegerszeg 6—0. Videoton — 
Diosgyor 2—1, Bekescsaba—Sze- 
kesfehervăr 2—1, Kaposvâr — 
M.T.K. 2—2, Dunaujvâros — 
Szombathely 2—2, Raba Eto — 
Pecs 1—1. în clasament ; 1. 
Ujpesti Dozsa 20 p, 2. M.T.K. 
20 p. 3. Videoton IR n.


