
Strălucită victorie in alegeri

VOTUL ÎNTREGULUI POPOR, 
VOINȚA DE A ÎNFĂPTUI 

PROGRAMUL PARTIDULUI!
por

PROLETARI DIN TOATE TARILE, UNITI-VA

% ezultatele cu care s-au soldat alegerile de deputați
sg Ly în consiliile populare municipale, ale sectoarelor Ca- 
?s IV pitalei, orășenești și comunale, marea victorie a can

didaților Frontului Unității Socialiste, care s-au bucu- 
rat de votul aproape unanim al alegătorilor — peste 98 

sg la sută — sînt o dovadă grăitoare a unității moral-politice 
gg a întregii noastre națiuni în jurul partidului, al secretarului 
gg său general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. Opțiunea 
gg alegătorilor constituie, totodată, expresia entuziasmului și 
gg hotăririi cu care poporul urmează neabătut și transpune 
sg in fapt politica generală a partidului și statului, Programul 
gs adoptat de Congresul al XI-lea al P.C.R., de edificare a 
gs societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
șg României spre comunism, de ridicare a patriei pe noi culmi 
gs de progres și civilizație, de creștere a bunăstării materiale 
șg și spirituale a celor ce muncesc.
£ : întreaga campanie electorală — desfășurată pe parcursul 
gg cîtorva săptămîni și în cadrul căreia s-a manifestat plenar 
s5 largul democratism care caracterizează societatea noastră 
f
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ACTIVITATEA FOTBALISTICA, SUB REFLECTORUL
EXIGENȚEI MAXIME PENTRU REVITALIZARE

se

socialistă —■ a oferit un nou prilej de exprimare concretă 
a drepturilor tuturor cetățenilor țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — de a participa activ și 
efectiv la dezbaterea problemelor de interes obștesc^ la gă
sirea de noi căi pentru înflorirea continuă a localităților, 
pentru bunul mers al întregii activități social-economice.

Purtînd amprenta spiritului de răspundere, competenței 
ridicate și conștiinței înaintate a cetățenilor, dezbaterile care 
au avut loc în cadrul întîlnirilor dintre candidații Frontului 
Unității Socialiste și alegători s-au constituit ca temeinice 
și profunde analize ale activității de pînă acum, ca impor
tante puncte de referință pentru amplificarea rezultatelor 
in legislatura care a începui. în aceste forumuri publice 
s-au făcut numeroase propuneri, s-au dat sugestii valoroase, 
colectivele de oameni ai muncii s-au angajat să aducă 
o contribuție și mai valoroasă la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, la realizarea unor sporuri de producție 
tare față de planurile inițiale, temelie sigură 
nivelului de trai al întregului popor.

Votul de la 20 noiembrie dat candidaților 
Unității Socialiste reprezintă, mai presus de orice, expresia 
puternicei adeziuni a tuturor oamenilor muncii Ia politica 
internă și externă pe care o promovează cu consecvență 
partidul și statul nostru. în rîndul sportivilor patriei, al 
tuturor celor care activează în mișcarea sportivă, rezultatul 
alegerilor — la care aceștia au luat parte cu entuziasm, fie în 
calitate de electori, fie de candidați — a fost primit cu 
deosebită bucurie și satisfacție, cu credința că activitatea 
de educație fizică și sport va cunoaște noi posibilități de 
afirmare, cu hotărirea fermă de a contribui mai activ Ia 
creșterea performanțelor românești.

suplimen- 
a creșterii

Frontului

De cîteva zile, fotbalul 
află sub reflectorul exigenței 
maxime pentru revitalizare, 
pentru obținerea progresului. 
Fără răsturnări spectaculoase, 
planul de măsuri întocmit de 
C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal în con
cordanță cu Programul de dez
voltare a mișcării sportive a- 
probat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
vede direcții de cea mai mare 
importanță pentru revitalizarea 
generală a fotbalului. Problema 
cheie constă în aplicarea con
secventă a acestor măsuri, a 
neabandonării lor pe parcursul 
anilor ce vin. Planul întocmit 
acum cuprinde, în fapt, direcții 
de lucru mai vechi în fotbal 
dar care au fost, fără excep
ție, neglijate în favoarea preo
cupărilor cvasitotale pentru e- 
chipele naționale. Pregătirea 
copiilor și juniorilor, problema 
capitală a schimbului de mîine, 
creșterea potențialului de pre
gătire, fizică, tehnică, tactică, 
moral-volitivă, instaurarea con
troalelor permanente, exigente 
și a climatului de ordine, dis
ciplină, corectitudine, ca și pro
bleme de organizare și sistem 
competițional au fost, de multe 
ori, Ia ordinea 'zilei în ultimii 
ani, dezbătute în presă și în

federației, prelucrate 
și cluburile de fotbal.

plenarele 
la secțiile _______ __________

In ultimii 15 ani, de pildă, 
de șase ori s-au întocmit pla
nuri de perspectivă privind ac
tivitatea generală a fotbalului, 
perioadă în care au fost reor
ganizate șase birouri federale, 
aleși șase președinți de fede
rație, iar tot atiția antrenori, în 
fapt selecționeri unici, au fost 
rulați la cirma echipelor națio
nale. Fiecare nou birou federal și 
nou antrenor federal, imediat ce 
intrau in viitoarea unui campio
nat european sau mondial. ÎȘI 
ÎNDREPTAU FAȚA SPRE E-

CHIPA NAȚIONALA ȘI SPA
TELE SPRE PROBLEMELE DE 
BAZA ALE FOTBALULUI, ast
fel că toate programele, cuprin- 
zînd intențiile și măsurile utile 
erau, din acel moment, ca și 
aruncate la coș. In mod inva
riabil, după fiecare necalifica- 
re, s-a făcut apel Ia aceleași 
probleme și lanțul slăbiciunilor 
a continuat.

Mai mult decît oricînd, în 
prezent, s-a procedat cu discer-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 2—3)

Astăzi, etapa a 14-a a Diviziei A ia fotbal

ÎNAINTE DE ORICE — VALOAREA JOCURILOR!

TOPUL SPORTUL*' SUCEAVA IN FRUNTE!

Astăzi se dispută jocurile eta
pei a 14-a a Diviziei A. Va fi 
o rundă interesantă, care va pu
tea „stringe" clasamentul, in 
fruntea lui, avînd în vedere că 
liderul (A.S.A.) joacă în depla
sare, ca și urmăritoarele sale 
(F.C. Argeș și Politehnica Timi
șoara). Derby-ul, fără îndoială, 
se va disputa la Craiova, unde 
protagoniștii sînt datori să ono
reze o poliță scadentă. Pentru 
că, înainte de orice joc al ci
frelor și al pozițiilor in clasa
ment, interesează valoarea me
ciurilor. Dar iată programul 
etapei :

CLASAMENTUL „LA ZI'
1. A.S.A. TG. M. 13 8 3 2 26-12 19
2. F. C. Argeș 13 6 4 3 22-17 16
3. Politehnica Tim. 13 6 4 3 22-18 16
4. Sportul stud. 13 8 0 5 18-16 16
5. Steaua 13 5 5 3 26-14 15
6. Dinamo 13 6 2 5 19-15 14
7. Univ. «Craiova 13 5 4 4 13-11 14
0. F, C. Olimpia 13 6 2 5 18-17 14
». F. C. Constanța 13 6 1 6 21-18 13

10. C. S. Tirgoviște 13 4 4 5 9-16 12
11. S. C. Bacâu 13 3 6 4 16-23 12
12. Politehnica lași 13 4 3 6 15-14 11
13. F. C. Petrolul 13 4 3 6 16-17 11
14. Jiu] 13 5 1 7 18-20 11
15. F. C. Bihor 13 5 1 7 16-23 11
16. U.T.A. 13 3 5 5 15-22 11
17. F. C. Corvinul 13 3 4 6 14-22 10
18. F.C.M. Reșița 13 3 2 8 12-21 8

la inie
• Dâic(îi și Ielele, noi recorduri: 4,43 și 3,66 in!
• Diicureștenii și siDiencelc coboarâ. Penlru cit timp?
• „Topul" la suceava — o mica sdrbiitoare

a atletismului școlar

PROGRAMUL
Arad : 
București :

Suceava ne-a primit la ora 
„Top"-ului cu vint puternic, 
ploaie persistentă și un frig pă
trunzător dar și cu două echipe

4 și fetele dintr-a IX-a C 
de la Liceul sanitar, aflați sun 
conducerea profesorilor Mihai 
Purice respectiv. Adriana

Primii au intrat in concurs 
băieții, cu gîndul că pînă le va 
veni rîndul colegelor vremea 
se va mai „răzbuna". Și, astfel, 
au fost primii care au primit 
aplauzele pentru reușită, ei de- 
pășindu-i pe elevii bucureșteni 
cu 16 cm. Apoi au intrat fe
tele în focul disputei, deși vre
mea n-a vrut nici un moment 
să devină mai blîndă. Dar, cu atît 
a fost mai mare satisfacția cînd, 
în final, s-a anunțat rezultatul : 
3,66 m, performanță cu care au

Emanuel FÂNTÂNEANU

lași : 
Tirgoviște : 
Oradea : 
București :

U. T. A. - A. S. A. TG. MUREȘ
DINAMO - F. C. OLIMPIA SATU MARI

(Stadionul Dinamo)
- F. C. PETROLUL
- JIUL
- F. C. CORVINUL
- F. C. ARGEȘ 

(Stadionul Republicii)
F.C. M. - POLITEHNICA TIMIȘOARA
UNIVERSITATEA - STEAUA

(Meci televizat)
S. C. - F. C. CONSTANȚA

Toate meciurile încep la ora 14

POLITEHNICA 
C. S.
F.C. BIHOR 
SPORTUL STUD.

în
8-5

(Continuare in pag. 2—3) (Amănunte in pag. a 4-a)

Reșița :
Craiova :

ROMÂNIA —U. R. S. S
„Turneul Prietenia" la hochei juniori

Bacău :

Virgil Dani, cel mai bun săritor al „Top"-ului sucevean
Foto : I. MÎNDRESCU —Suceava

Handbaliștii noștri pe urcușul greu al pregătirilor
• e

NUMAI 0 REVANȘĂ LA C. M. (ianuarie 1978) 
POATE SCUZA RATAREA „TROFEULUI CARPAȚI"

entuziaste, hotărîte să treacă 
peste toate intemperiile și să 
se afirme. Și, spre lauda lor, 
în final, băieții din clasa a 
IX-a I de Ia Liceul industrial nr.

Melinte, au urcat pe primul loc 
în concursul nostru.

Dar, iată mai întîi rezulta
tele :

Băieți
1. Virgil Dani 5.08
2. Cezar Bălan 4,73
3. Doru Ciobanu 4,60
4. Vaslle Purice 4,52
5. Radu Acostăchioaie 4,42
6. Adrian Bălan 4,38
7. Tudor Șerban 4,28
8. Ion Arăboaie 4,22
9. Ovidiu Șvarț 4,17

10. Petrică Grigoriciuc 4,10
media 4,45

Fete
1. Felicia Flocea 4.08
2. Rodica Dascălu 4,02
3. Lucica Ungureanu 3,95
4. Elisabeta Rotaru 3,78
5. Iulita Ivanov 3,68
6. Carmen Burciu 3,63
7. Valentina Cozac 3,50
8. Liuba Abramiuc 3,40
9. Elena Popovici 3,30

10. Silvia Lazurcă 3,26
media 3,66

Așa cum arătam, vremea a 
fost complet nefavorabilă. Cu 
atît mai mult a impresionat dîr- 
zenia sportivilor, băieții refu- 
zînd... treningul. Reporterul a 
fost deseori tentat să oprească 
întrecerea dar a întîmpinat de

fiecare dată un „cor de pro
teste". toți cei înscriși pe foile 
de concurs dorind să-și dove
dească talentul în această probă. 
Toate săriturile au fost urmă
rite cu firească emoție și cu... 
creionul în mină, pentru a face 
calcule asupra șanselor.

„Trofeul Carpați" la handbal 
masculin, la startul căruia s-au 
prezentat, cu două luni înain
tea unei noi ediții a campio
natelor mondiale, cîteva dintre 
cele mai bune formații din lu
me. a stîrnit, firește, un in
teres aparte. Și tot firesc ni 
se pare ca, după încheierea a- 
cestei atît de agitate ediții a 
„Trofeului Carpați", să apre
ciem evoluția acestor selecțio
nate ale handbalului masculin 
mondial, ținînd seama că la 
Baia Mare s-a putut face o u- 
tilă verificare a forțelor îna
intea aprigei dispute de la C.M., 
o testare a capacității valori
lor, inclusiv a noilor jucători' 
și a modalității de- exprimare 
a acestora. Discutînd ■ despre 
această situație pornim de la 
ideea că selecționata României 
este deținătoarea titlului mon
dial (al patrulea din palmare
sul echipei noastre reprezenta
tive masculine de handbal in 7)

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Scăpat singur la semicerc, Drăgăniță va șuta fără concentrare, 
permițind portarului Wieland Schmidt (R.D. Germană) să blo
cheze. Fază din meciul România — R.D. Germană (21—24)

Foto : Ioan DEAK—Baia Mare
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trecut și ele pe locul întîi, îna
intea celor din Sibiu (3,58 m) și 
București (3,32 m). Deci, noi re- 

'Jcorduri ale „Top“-ului. Un sin
gur regret, citit pe fețele tu
turor, și mai ales în ochii a doi 
dintre sportivi, Virgil Dani și 
Rodica Dascălii : că nu au putut 
depăși și recordurile individuale, 
deși s-au aflat la numai cîțiva 
centimetri și de 
succes.
a lor, 
dintre 
pragul 
pe locul întîi în toate clasa
mentele. Nu ne lăsăm. Vom re
veni in primăvară"...). într-a- 
devăr, cu 5,40 m și respectiv, 
4,67 " -
rile 
s-ar 
cum 
prag, recordurile continuă să fie 
5,18 m (băieți) și 4,10 m (fete).

Desigur, ar mai fi multe de 
spus despre atmosfera de la 
Suceava. Nu putem, însă, în
cheia fără a aminti că locul de 
concurs, aflat in incinta Sta
dionului municipal, a fost, re
petăm, cu toată vremea ne
prielnică, foarte bine pregătit 
de Administrația bazelor spor
tive ; că arbitrajul a fost 
asigurat de studenți ai secției 
de educație fizică de la Insti
tutul pedagogic, 
asist, univ. Dorin 
întrecere au luat 
fesori de la alte 
și atleți fruntași .. .
lej cu care tinerii sportivi au 
făcut și un util schimb de ex
periență.

Fără îndoială, sub toate as-

DASCHEI AVEM JUNIORI CU TALIE ÎNALTA; 
SĂ I AJUTĂM SĂ DEVINĂ PERFORMERI

FORȚA, TEHNICA, VOINȚA 
ARMEEE“ PERFORMANTEI

O primă etapă din campio
natul de pregătire a noii echipe 
naționale de tenis s-a încheiat, 
în aceste zile. Din lotul inițial 
de 16 jucători au fost selec
ționați 6, cei care vor aborda 
competițiile incluse în calen
darul internațional de iarnă. Să 
le amintim, pe scurt : turnee 
„indoor", la Praga (de săptă- 
mîna viitoare), Sofia și Brașov ; 
întîlnire amicală, cu echipa 
Bulgariei sau a Ungariei (la 
sfîrșitul lui decembrie) ; start 
(în ianuarie) în campionatul 
european —- „Cupa Saab".

„Cei 6“ promovați în echipa 
tării poartă atestatul primului 
concurs de selecție, desfășurat 
timp de o săptămînă în Capi
tală. Conform rezultatelor ce
lor două grupe de turneu și al 
criteriilor de vîrstă, ei sînt ur
mătorii : 2 seniori — Tr. Marcu 
și D. Hărădău, 1 jucător din 
categoria de tineret — M. Mîrza 
și 3 juniori — FI. Segărceanu, 
A. Dîrzu și E. Pană. O for
mație în care elementul tînăr 
este preponderent, așa cum cere 
și unul din obiectivele princi
pale ale tenisului nostru de 
performanță. Putem afirma 
însă cu convingere că această 
„întinerire" nu este făcută pe 
căi artificiale sau diletantiste. 
Cei doi antrenori ai lotului, 
prof. Șt. Georgescu și V. Se- 
rester, pot fi satisfăcuți de roa
dele primei luni de pregătire, 
care s-au vădit și în rezulta
tele turneului de selecție. Ti
nerii au 
lările cele 
tehnică și 
majoritate, 
tele fizice

Ne referim, de pildă, la Flo
rin Segărceanu, cîștigătorul gru
pei „speranțelor", singurul ju
cător neînvins în acest turneu. 
El începe să stăpînească bine 
jocul, este — în plus — .. 
mat de dîrzenie și dorință de 
a învinge, „arme" totdeauna he-

demonstrat acumu- 
mai pregnante în 

tot ei au trecut, în 
mai convingător tes- 
anterioare.

HANDBAL RATAREA „TROFEULUI CARPAȚI"
(Urmare din pag. 1)

și că, deci, în ianuarie 1978, în Da
nemarca, va trebui să-și apere 
acest invidiat titlu în fața asal
tului tot mai impetuos al unor 
echipe dornice să cucerească 
titlul suprem, formații care se 
dovedesc excelent pregătite, așa 
cum a fost reprezentativa R. D. 
Germane, cîștigătoarea ediției 
1977 a „Trofeului Carpați", se
cundată de formația U.R.S.S.

După cum se știe, handba
liștii români s-au clasat abia 
pe locul 3 (pentru prima oară 
atit de... „jos”, în istoria de 17 
ani a competiției), evoluția lor 
puțind fi apreciată, in general, 
ca slabă, fără ca prin aceasta 
să socotim că șansele de păs
trare a titlului de campioană 
mondială sint compromise. So
cotim că acum, cu două luni 
înaintea mari; confruntări spor
tive din Danemarca, forma 
sportivă de vîrf necesară în ia
nuarie 1978 (primul joc cu echi
pa R.D.G. în ziua de 26) nu 
poate și nici nu este nimerit să 
fie atinsă în prezent, ceea ce 
pare totuși că dețin echipele 
R.D.G. și U.R.S.S. Lipsa de 
formă maximă nu poate să fie 
o scuză pentru ratarea trofeu
lui, ne place să credem însă că 
antrenorii noștri au in vedere 
creșterea treptată a formei, 
ceea ce ar constitui, de fapt, 
cheia succeselor sportive 
campionatul mondial.

Aceasta nu înseamnă că 
de dorit, așa cum totuși 
întîmplat, ca, în evoluția echi
pei noastre naționale, să apară 
carențe de concentrare, scăderi 
de ritm, insuficiențe tehnice și 
tactice, puțin scuzabile in ac
tuala perioadă de pregătire.

Dacă ar fi să apreciem, ceva 
mai exact, cele două momente 
ale jocului la echipa noastră, 
s-ar putea acorda nota 7 pen
tru evoluția in apărare (ținînd 
seama că cei doj portari folo
siți la acest turneu nu au dat, 
în permanență, un randament 
superior, maestrul emerit al 
sportului Cornel Penu rămî- 
nînd dator coechiperilor), și eu 
maximum 5 prestația ofensivă, 
unde s-a greșit mult. Afirma
țiile noastre sînt întărite de 
graiul cifrelor. De pildă, în 
meciul cu reprezentativa R. D. 
Germane, învingătorii, adică 
adversarii echipei noastre, au 
marcat 24 de goluri din 39 de 
aruncări la poartă. în timp ce 
handbaliștii români au realizat 
21 de goluri din 44 de șuturi. 
Așadar o proporție de mai pu
țin de 50 la sută ! Și mergînd 
maj departe cu analiza cifrică 
vom observa, spre exemplu, că 
în timp ce „prima mină" a se-

la

era 
s-a

cesare pentru performantă, 
și alți tineri jucători, 
dintre cei care nu s-au 
ficat (oa L. Bucur,

. Dar 
chiar 
cali- 
Stă- 
pro-

greș. Andrei Dîrzu,

»• 
nescu) ni s-au_ părut în

favoritul 
principal, termină al doilea, dar 
are tot dreptul la replică, dacă 
va ști să pună mai multă in
cisivitate în joc. Trio-ul ca- 
lificaților Dîrzu — Segărceanu 
— Pană ni se pare, în fond, 
o simplă confirmare a celor aș
teptați în echipă.

în aceeași notă, grupa consa- 
craților. Favoriții s-au impus 
cu destulă certitudine, dar vom 
remarca, încă o dată, victoria 
lui Traian Marcu asupra cam
pionului național Dumitru Hă
rădău, prin care brașoveanul 
confirmă posibilitățile sale, a- 
tunci cînd se concentrează asu
pra partidei. Marian Mîrza, cu 
victorii în două seturi la ri
valii săi de-o vîrstă (J. Bîreu 
și FI. Niță), este și el o con
firmare a așteptărilor dinainte 
de concurs. Lui, însă, ca și 
celorlalți doi calificați le stau 
în față sarcini mai înalte, șta
cheta obligațiilor fiind mai sus 
ridicată.

Ce se întîmplă cu cei 10 eli
minați ? Așa cum s-a precizat, 
aceștia continuă pregătirea, pe 
terenurile acoperite de la Sna- 
gov. Ei intră, în prealabil, in
tr-un nou concurs de selecție, 
cu jucători fruntași din în
treaga țară. Este interesant de 
subliniat că aceleași criterii de 
vîrstă vor fi respectate, pentru 
ca în final să fie reținuți : 3 
seniori, 2 tineri, 3 juniori mari 
și 2 juniori mici. O a doua gar
nitură, prețioasă rezervă a e- 
chipei naționale, va intra, astfel, 
din nou pe linia de promovare.

Pe cînd o asemenea sănătoa
să concepție și în tenisul nos
tru feminin ?

Radu VOIA

lccționatei noastre, Ștefan Bir- 
talan (a nu se uita : golgeterul 
ultimei ediții a C.M. !), a mar
cat în acest meci 6 goluri din 
13 șuturi, Dreibrodt din echipa 
K. D. Germane a realizat, tot 
din 13 șuturi, 10 goluri ! Pen
tru că tot am vorbit de efica
citate, de concentrare în mo
mentele de ofensivă, să speci
ficăm că un alt tînăr jucător 
din echipa R. D. Germane, 
Wahl, a realizat 7 goluri din 10 
aruncări. Situația nu a fost mai 
diferită nici în partida cu Uni
unea Sovietică, pierdută de e- 
chipa noastră, tot la diferență 
de trei goluri (16—19). Pentru 
16 goluri handbaliștii români au 
avut nevoie de 32 de aruncări 
la poartă (realizare: exact 50 la 
sută !), în timp ce handbaliștii so
vietici au înscris mai mult : 19 
goluri, doar din 26 de aruncări, 
evidențiindu-se tinerii Belov (4 
goluri, 4 șuturi) și Zuk (6/7).

Cum se pot explica aceste 
slăbiciuni ofensive? în primul 
rînd prin lipsa de formă, sub 
etapa de pregătire în care se 
află echipa, a unor mai vechi 
jucători (Birtalan, Grabovschi, 
ca să nu mai vorbim de Kicsid) 
și apoi, prin aportul încă scă
zut al celor din „noul val" 

•(Folkcr și Mironiuc), ei fiind 
în ultimul timp accidentați și 
evoluînd, după cum ne preciza 
antrenorul federal Nicolae Ne
def, nerefăcuți total la „Tro
feul Carpați”. In al doilea rînd, 
prin puținele modificări făcute 
în ultimul an in componenta 
lotului reprezentativ, unde doar 
un tînăr jucător și-a găsit Ioc 
în acest sezon : Vasile Stingă 
(debut promițător într-o mare 
competiție internațională). Prea 
puțin, dacă avem în vedere că 
în lot sint cinci jucători în 
jurul vîrstei de 30 de ani, peste 
care au trecut dificilele încer
cări a două campionate mon
diale și a două ediții ale J.O.

Acum, însă, finind seama de 
faptul că pînă la C.M. sînt doar 
două luni, multe schimbări nu 
se mai pot face, dar se poate 
eere mai mult, o dăruire tota
lă de Ia acești selecționabili cu 
experiență, jucători atit de a- 
preciați. La „Trofeul Carpați" 
au fost unii jucători din echi
pa secundă care s-au impus 
prin forța lor de șut (Flangea, 
Croitoru și chiar Bedivan). Cu 
toate că este neobișnuită va
riația în loturi in preajma unei 
mari competiții, ar fi de dorit 
ca dintre acești tineri să fie se
lecționați aceia care pot servi 
echipa națională. Capacitatea 
lotului de handbal al României, 
ca și a antrenorilor Nicolae Nedef 
și Cornel Oțelea. experiența 
comună și reputația colectivă,

N. 
ani (T.

Mulți ani de zile s-a vehiculat 
ideea că în țara noastră penuria 
de baschetbaliști giganți s-ar 
datora... inexistenței tinerilor cu 
talie adecvată. Cît de neadevă
rată era afirmația respectivă (de 
fapt o încercare de acoperire a 
comodității) ne-o dovedește cons
tatarea făcută cu prilejul trecerii 
normelor și probelor de control 
de către jucătorii și jucătoarele 
celor 64 de echipe participante la 
Divizia școlară și de juniori, când 
s-a efectuat și măsurarea cât mai 
exactă a taliei fiecărui sportiv. 
S-a aflat cu această ocazie că in 
competiție evoluează nu mai 
puțin de 21 de juniori avînd mai 
niult de 2 metri și 39 de junioare 
de peste 1,80 m ! Dintre aceștia, 
unii au talie cu totul remarcabi
lă pentru virsta lor : 2,07 m Ja 
17 ani (M. Dumitru — C. S. Șco
lar Pitești — antrenor 
Georgescu), 2,06 m la 18
Becea — Dinamo București — 
antrenor T. Giurculescu), 3,06 m 
la 18 ani (M. Aursulesei — C.S. 
Șc. Oradea — antrenor I. Lajc- 
sak), 2,04 m la 16 ani (I. Ionescu
— C.S. Șc. Pitești — antrenor N. 
Georgescu), 2,03 m la 18 ani (V. 
loan — Steaua — antrenor N. 
Danețiu) 2,02 m la 16 ani (L. 
Vasilică — C.S. Școlar Botoșani
— antrenor M. Weiser), 1,90 m la 
17 ani (Angelina SUin, acum la 
C.S. Școlar Universitatea Timi
șoara, provenită de la Lie. 1 
Timișoara, prof. I. Murgu), 1,86 m 
la 17 ani (Cristina Dumitru — 
C.S. Șc. 2 București — antrenor 
C. Dinescu), 1,85 m la 16 ani 
(Mariana Oprescu — C.S. Școlar 
1 Constanța — antrenor D. Bă
nică), 1,82 m la ÎS ani (Sanda 
lonescu — C.S. Șc. Galați — an
trenor I. Pasnicu). Și antrenorii 
acestor tineri și tinere,
și al echipelor care s-au prezen
tat cu o medie de talie ridicată 
(V. Moldovan de la C.S. Școlar 
Cluj-Napoca, E. Torday — C. S. 
Școlar Tg. Mureș, A. Madaras — 
Lie. „Bolyai" Țg. Mureș, 
Chilian — C.S. Școlar Galați 
băieți, B. Gheorghevici și 
Petreanu — Olimpia București, 
C.S. Școlar 2 București — Cor
nelia Mircioiu, C.S. Școlar Galați
— Aneta Popescu) merită felici
tări pentru truda depusă in ve
derea unei selecții riguroasă și, 
după cit se vede, eficientă.

In contrast, unii antrenori,

precum

L. 
la 
T.

dela care se va adăuga setea 
victorie, pentru al 5-lea titlu 
mondial, toate acestea vor tre
bui să ducă în final Ia califi
carea echipei noastre naționale 
din grupa preliminară (cu e- 
chipele R.D.G.. Ungariei și cam
pioana Africii, încă nedesemnată) 
in turneul semifinal al campiona
tului mondial și apoi pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului. 
Nicolae Nedef și Cornel Oțelea, 
împreună cu toti jucătorii, să 
facă apel la rezervele lor de 
inventivitate tactică, pentru a se 
„înarma" cît mai bine, folo
sind — în plus — marea expe
riență competițională a unora 
dintre componenții lotului, vi
goarea și dorința de afirmare 
a celorlalți.

„TOPUL SPORTUL" LA LUNGIME
(Urmare din pag. 1)

acest frumos 
a fost numai 
remarca unul 
(„Dacă bateau

Dar vina 
așa cum 
profesori 
unde trebuia, eram acum

m, cît au măsurat săritu- 
lor de la „bătaie", cei doi 

fi aflat în frunte. Dar, 
totul se măsoară de la...

îndrumați de 
Melinte; că la 
parte si pro- 
școli, precum 
din oraș, pri-

A

aspectul pozitiv 
testul normelor 
control — spori- 

a numărului ju-

departe de a-și îndeplini obliga
țiile minimale, au venit la trece
rea no-rm-edior și probelor de con
trol după o selecție făcută de 
mântuială, cu echipe nepregătite, 
cîteva neizbutind să prezinte nici 
măcar 5 jucători capabili să în
deplinească haremurile și ca a- 
tare au fost excluse din Divizia 
școlară și de juniori. Este cazul 
deloc onorabil al antrenorilor P. 
Ne (lelea de la C.S. Școlar Călă
rași (din IO. juică<tori, doar 3 au 
realizat baremul), Șt. Cioacă de 
la Lie. electrotehnic Alexandria 
(1 ! din 11), Bujor Răducan de la 
C.S. Școlar 1 Constanța (3 din 
13) la băieți și de L. Abramescu 
de la Avîntul tineresc Pucioasa 
(2 din 11) la fete.

Cu totul neverosimilă apare 
situația în orașul Constanța., co
tat ca unul dintre cele mai pu
ternice centre baschetbalistice 
ale țării, o adevărată pepinieră 
a loturilor naționale de juniori și 
chiar de seniori. Starea actuală, 
explicată printr-o nejustificată 
comasare a secțiilor de baschet 
de la C.S. Școlar 1 și Farul și 
prin schimbarea repetată a an
trenorilor formației din Divizia 
școlară și de juniori (fin vreme 
ce H. Mărțișor, antrenor cu re
zultate deosebite în munca cu 
juniorii, este obligat să lucreze 
cu grupă de copii), trebuie cur
mată pentru ca orașul Constanța 
să redevină cît mai grabnic acel 
izvor bogat de elemente talen
tate și bine pregătite care a fost 
până de curând.

Revenind la 
dezvăluit de 
și probelor de 
rea simțitoare 
cătorilor și jucătoarelor cu talie 
înaltă — apreciem că realizările 
amintite sânt doar un început 
care trebuie continuat cu și mai 
multă insistență deoarece, s-o 
văzut dar, căutările pot aveatfod 
bogat. In plus, și de fapt aici a- 
pare latura esențială a proble
mei pivoților, antrenorii nu tre
buie să se mulțumească cu pre
gătirea obișnuită a giganților, ci 
să se ocupe în mod special de 
ei pentru a le dezvolta calitățile 
fizice, a le mări gabaritul și a-i 
dota cu procedee tehnico-Ăiactice 
individ,uaJe la mved 
internațional în timp 
scurt.

Antrenoi-ul federal 
Chiral eu ne-a asigurat că : _
derațla nu mai acceptă rebuturi 
și va sprijini din toate puterile 
procesul de instruire a jucăto
rilor cu talie înaltă. Dealtfel — 
a completat prof. Chiraleu — In 
vacanța de iarnă, 20 de jucători 
de peste 2 m și 20 de jucătoare 
de peste 1,80 m vor fi chemați 
în tabere speciale de pregătire 
fizică, tehnică și tactică, unde 
vor lucra sub îndrumarea unor 
antrenori eare au fost ei Înșiși 
baschetbaliști cu procedee de pi
vot corecte, cum sînt maeștrii 
sportului Emanoil Răducanu, 
Livitu Nagy, Elena rvanovied, sau 
care au obținut de-a lungul ani
lor rezultate deosebite In pregă
tirea pivoților, cazul lui Gheorghc 
Roșu. Mai precizez că nu abdi
căm de la ideea înființării unor 
centre republicane de pregătire 
permanentă a pivoților, pe care 
le considerăm absolut necesare 
pentru rezolvarea uneia dintre 
problemele vitale ale baschetului 
din țara noastră".

Dumitru STĂNCULESCU

competitiv 
cât mai

George 
:_ „Fe-

pectele, „Top“-ul sucevean a 
fost o deplină reușită.

PRECIZĂRI. Deoarece des
pre acest concurs ne-au fost ce
rute unele lămuriri, precizăm 
că : • este deschis tuturor e- 
levilor din clasa a IX-a • se 
execută săritura în lungime cu 
elan (două încercări, luîndu-se 
în considerare cea mai bună) • 
măsurarea se va face de la 
prag • se face un clasament 
pe clasă, luindu-se în conside
rare media celor mai buni 10 • 
rezultatele pot fi trimise și prin 
poștă, pe adresa ziarului, ur- 
mind a fi confirmate in pre
zența trimisului redacției.
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TRAGERE EXCEPȚIONALA

Sc acordă : • Autoturisme
„Dacia 1300" a Excursii peste ho 
tare și bilete de odihnă la Pre
deal sau Sinaia a Ciștlguri In 
bani — fixe și variabile a Se 
efectuează 5 extrageri repartizate

DERBIUL STEAUA - DINAMO

C.S.M.
3—0,

•ĂWWWWW

SĂWWWW'

Derbyul turului campionatului 
masculin de votei, Steaua — Di
namo, se va desfășura vineri de 
la ora 18, în sala Floreasca. De
vansarea se datorează faptului 
că echipa Dinamo va pleca sâm
bătă la tradiționalul „Turneu al 
campioanelor", din R.D. Germană.

• La Timișoara, într-o partidă 
restanță din cadrul etapei a 6-a 
a Diviziei A de volei, la feminin: 
Universitatea Timișoara — Uni
versitatea Craiova 3—2 (—12, 8, 
—9, 10, 14) după un joc frumos, 
cu dese răsturnări de scor. (C. 
CREȚU-coresp.)

o In divizia secundă de votei 
s-au desfășurat partidele primei 
etape din cadrul turului doi. Iată 
cîteva rezultate : masculin : ote
lul Or. Dr.
Alba Julia 3—0, SABO Tirgoviște 
— Electroputere Craiova 3—0, Me
talul Hunedoara - 
dea 3—0. Betonul

Groza — VoințaP.

Alumina Ora- 
Săvinești — 

C.S.U. Suceava 2—3, C.S.U. Ga
lați — Dinamo Brăila 3—0, Fo-
resta Arad — Silvania Șinileu S. 
3—1 ; feminin : Ceahlăul P.
Neamț — Peraicilina n lași 3—3, 
Metalotehnica Tg. Mureș — C.S.U. 
Tg. Mureș 3—2, - C.S. 
Mondiala S. Mare 
Sibiu — Corvinul 
Olimpia Oradea — 
Arad 3—0, Voința 
Chimia Tr. Măgurele 3—1,

Zală/ii
3—0.
Devia 

Constructorul]
Craiova

LA LENINGRAD: APLAUZE PE

re-
F.I.G., pentru

La întoarcerea de la Lenin
grad, unde echipa feminină a 
repurtat un remarcabil succes, 
l-am rugat pe dr. Eugen Șer- 
bănescu, membru al biroului 
F.R.G., conducătorul delegației, 
să ne împărtășească citevia opi
nii in legătură cu întâlnirea din
tre gimnastele junioare român
ce și selecționata Rezervelor de 
muncă din U.R.S.S.

„Desfășurată in limitele 
gulamentului 
maestre, intr-o atmosferă spor
tivă deplină — ne-a spus in
terlocutorul — intUnirea de la 
Leningrad a evidențiat puterea 
exemplară de luptă a tinerelor 
noastre gimnaste, nivelul tehnic 
ridicat la care s-au prezentat 
cele mai multe dintre compo
nentele echipei României, pers
pectivele certe pe care le au 
Dumitrița Turner, Daniela Brim- 
descu, Mirela Oancea, Angela 
Bratu, Rodica Dunca și Carmen 
Savu de a obține și in viitor 
rezultate foarte bune. Remarc 
cu deosebire disciplina de con
curs și spiritul de luptă, pentru 
că victoriile noastre la indivi
dual compus și pe echipe s-au 
conturat de fiecare dată in ulti
ma probă, la ultimele două gim
naste din întrecere. Consider 
succesul sportivelor românce cu 
ații mai valoros cu cit el a 
fost realizat in fața unei selec-

ționate 
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109,55, 
104,25. 
vidual’ 
36,75, 1
Teodori

SANCȚIONAREA PROMPT 
DE INDISCIPLINĂ îl

Recent, ziarul nostru a cri
ticat unele abateri de Ja dis
ciplină ivite în baschet, care 
culminaseră cu un gest de hu
liganism al antrenorului piteș- 
tean ’ N. Șufaru. Analizînd a- 
cest caz, comisia centrală de 
disciplină din cadrul F. R. Bas
chet. continuînd cu intransi
gență să stirpească indisciplina, 
a sancționat cu severitate ' a- 
ceastă atitudine condamnabilă, 
precum și alte abateri apărute 
pe parcurs, printre care aceea 
foarte gravă a antrenorului D. 
Arădăvoaicei, care a falsificat 
legitimația unui jucător. Apre
ciem promptitudinea Comisiei 
centrale de disciplină și ne ma
nifestăm speranța că măsurile 
luate vor constitui un avertis
ment pentru toți ceilalți jucă
tori și antrenori certați cu dis
ciplina, care trebuie să înțe-

leagă 
sănăto

îeri d<

(C.S.U. 
an, di 
și jucs 
liganisi 
tru) i 
meci <

eei (fc 
ridică, 
tul de 
basch-

legitim
— T 

Bacău; 
de 4 
la me 
cată ;

— j’ 
Pitești 
tapă 
la der

Categoria I : (13 rezultate) 
variante a 7.938 lei ;

Categoria a 11-a : (12 rezultate) 
844,50 variante a 307 lei ;

in 2 Oaze ■ In total se extrag 42 
numere • Se atribuie câștiguri 
pe 13 categorii • Se câștigă și cu 
3 numere din cete 34 ale Oazei I 
și din celle 13 ale fazei a n-a.

Câștigurile de categoria a in-a 
fiind sub plafonul minim de 40 
lei fondul acestei categorii s-a 
atribuit conform regulamentului 
celorlalte două categorii.

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va ti televizată la ora 17,36. Re
zultatele vor li transmise ți la 
radio In cursul serii.

★
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la Plopeni

CUM SE MUNCEȘTE„ O IDEE - 
UN TITLU!2

eted, rînd pe rînd, prin fața aparatelor tre- 
astujucces ~ echipele feminine de categoria a 

Mircea Bibire se citea îngrijorarea. („Am 
ntoarce de la Cluj-Napoca cu cîteva titluri de 
â îmi este puțin teama de prima categorie la 
ți văzut, doar, cei din Baia Mare au aliniat o 
ied, fete una și una nu altceva, se vede deja 
nai avem și neșansa câ începem cu bîrna. Știți 
t încă nu sint obișnuite cu ambianța concursului*  
spus-o toate concurentele — are un balans peste 

tbuie să facă eforturi duble : să se concentreze 
ii csMfțjOziției exercițiului, pe deoparte; pe de 
•Șl iaTmăsuri în plus de siguranță pentru a nu 
).
*rul avea în față — în primul rînd — un punctaj 
ii echipei C.S.'M. Baia Mare. Rodica Dunca și 
nai ales, cu evoluții remarcabile la toate apa- 
i pecetluit soarta locului I în favoarea echipei 
și situația pe ca>re antrenorul băcăuan o consi- 
asă, aceea că fetele lui începeau cu bîrna. Este 
a și Mircea Bibire, date fiind împrejurările men
it un plan special de concurs pentru Lucia Ne- 
a Prisecaru, pentru Dorna Acojocâriței și Manue- 
a n-am auzit ce le-a spus antrenorul din Bacău 
limb am văzut. S-a așezat, frumușel, sub bîrna, 
picioarele de susținere, asigurînd în felul acesta 
ilitate aparatului. Astfel că, tinerele și talentatele 

de pe Trotuș au evoluat sigur, 
ificilele lor exerciții, obținînd un 
mat, care avea sâ se dovedească

și-au prezentat 
punctaj foarte 
hotărî tor în cu-

ore ie face cinste, antrenorii din 
j felicitat pe aeî din Bacău : „t~ 
Felicitări*.

Baie Mare au 
„Ații crvtrt o idee,

Constantin MACOVEI
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FOTBALUL NU ÎNSEAMNĂ NUMAI ALERGARE

34,90 (toate de la C.S.Ș. nr. 2 
Buc.), Marinda Ion 34,85, Mihada 
Cardoș 34,75 (ambeta de la Liceul 
nr. 1 Baia Mare) ; categ. I — 
echipe — C.S.Ș. Buc. 129,30. C.S.Ș. 
Brașov 118,50, C.S.Ș.
stanța 1119,15 ; individual 
pus — Rozica Popescu
Buc.) 37,60, Irina MiiHer (C.S.Ș. 
nr. 2 Buc.) 37,30. Florența An- 
darache (C.S.Ș. Buc.) 36,46 ; ea- 
teg. maestre — finale pe obiecte 
— coardă : Rodica Mazăiu
(I.E.F.S.) 19,20, Mihada Tîmo-
veamu (C.S.Ș. nr. 2 Buc.) 19,15, 
Ileana Mămdesou (Viitorul Buc.) 
18,75, Firicel Laszlo (Viitorul) 
18,50, Vasilica Ciortan (C.S.șl nr. 
1 Constanța) 18,10, Marcela Cos
tarica (Politehnica Buc.) VI,75 ; 
cerc : Tîrnoveanu 19,26, Mazilu 
119,20, Măndescu 16,70, Laszlo 18,45, 
Carmen Coca (Lie. nr. 1 Baia 
Mare) 16,15, Ciortan 16,05 ; 
minge: Tîrnoveanu 19,90, Maziiu 
ÎS,30, Măndescu 19,16, Laszlo 16,70, 
Coca 18,45, Rodica Giurgiu ȚLic. 
nr. 1 Baia Mare) 18,35 : panglică: 
Tîrnoveanu 19,60. Mazilu 19,30, 
Măndescu 16.90, Laszlo 16,70, Coca 
și Ciortan 16,50 : ansamblu : Po
litehnica București 16.50, Viitorul 
București 16,45, C.S.Ș. Brașov 
17,80.

nr. 1 Can- 
niin 

(C.S.Ș.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Fără îndoială, antrenamentul 
de vîrf al microciclului 17—20 
noiembrie a fost pentru jucă
torii echipei A.S.A. Tg. Mureș 
cel desfășurat vineri dimineață. 
La distantă egală între meciu
rile cu C. S. Tîrgoviște și Uni
versitatea Craiova, 
Tiberiu Bone și Atila 
au participat la un_ 
ment 
mare 
parte 
pură) 
să vedem cum — la testul de 
3X 1600 m — grupa „vîrstni- 
cilor" (Ispir, Hajnal, Fazekas, 
Onuțan, Varodi, Boloni, Ca- 
niaro ș.a.) ține pasul cu plu
tonul tinerilor, alcătuit din 
Kfirtesi, Gall, Both II, Ruja, 
Pîslaru, Biro, Vunvulea. S-a a- 
lergat ințr-un tempo alert, u- 
niform pe cele trei „bucăți", cu 
o medie de 5,50 min. pe 1600 
m. Tinerii KSrtesi, Gali, Ruja 
și Both n au fost cronome
trați, după al treilea 1600 m, 
în 5,45 min.

Revenirea rapidă la un pnls 
normal pentru un fotbalist per
former (variind între 140—160), 
după fiecare „serie", îi arăta 
pe fotbaliștii din Tg. Mureș în
tr-o bună formă sportivă. Con
statare valabilă și la sfîrșitul 
celei de-a doua părți a lecției, 
pe parcursul căreia s-a lucrat 
pentru forța trenului superior 
și inferior, 
cest 
tre 
cea. 
lari 
lor s-a recurs și la obișnuitele 
Hotărî (3X15).

Păcat că solicitările mai slabe 
venite din partea adversarului 
de duminică, Universitatea Cra
iova (care s-a complăcut în a 
practica un joc pozițional, de 
expectativă), n-au fost în mă
sură să certifice integral reu
șita antrenamentului efectuat 
vineri dimineața de fotbaliștii 
echipei A.S.A. Tg. Mureș. Se 
poate afirma, totuși, că elevii 
lui T. Bone și A. Ordogh au 
încheiat jocul destul de proas
peți, chiar și aceia dintre ei 
— ne referim îndeosebi la fun
dași și la mijlocași (Ispir, Un-

cu caracter 
intensitate, 

a lecției (de 
a fost plăcut

băieții lui
Ordogh 

antrena- 
FIZIC, de 
în prima 

rezistență 
pentru noi

folosindu-se în a- 
scop mingi medicinale (în- 
2—4 kg), bănci înalte de 
50—60 cm. Pentru acumu
la capitolul forța brațe-

DIN TOATE SPORTURILE
AI 1TAX ULTIMA ETAPA A 
AU IU CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN DE RALIURI (ce se 
va desfășura In județul Timiș) 
s-a aminat pentru perioada 3-4 
decembrie. • LA PAȘCANI s-a 
desfășurat un concurs auto con- 
tînd ca ultima etapă a campio
natului județului lași. In proba 
de slalom (două manșe) au în
vins Dan Bateriuc, la începători 
și Nicolae Chetraru, la avansați 
— ambii din lași.

DACriUCT DUPĂ CE LUNI RE- 
DAOVntl PURTASERĂ VIC
TORIA cu 71—64, baschetbalistele 
de la I.E.F.S.-Llc. nr. 2 au 
cîștigat. șl al doilea meci susținut 
ieri în compania echipei Politeh
nica București, în cadrul Diviziei 
A. Partida, restanță din etapa a 
8-a, s-a încheiat cu scorul 
81—70 (40—36).
IMrtT NO1 RECORDURI 
IIXvJI bazinul (25 m) din 
șița : Brigitte Press (14 
2:46,6 — 200 m bras ; M.
(18 ani) 5:18,6 — 400 m mixt ; 
Plev (13 ani) 2:11,« — 200 m liber-. 
Alte rezultate : Adina “ " '
4:58,1 — 400 m liber și 
2:03,0 — 200 m liber.
I I IDTC ÎN ULTIMA Lurlt DIVIZIEI de 
mane, la Pitești, s-au Înregistrat 
următoarele • - - -
Dacia Pitești
2. Dunărea 
Delta Tulcea 
Buc. (32 p), 
(32 p), * -
P)- ~ .
turneul final s-au calificat L. 
Dacia șl Farul. (L FEȚEANU- 
coresp.).

<Se

in 
Re- 
ani) 

Ciodaru
S.

Schuster 
V. Buzata

ETAPA A
grecoro-

rezultate :
(39 p — 5
Galați (39
(38 p), 4.
5. Progresul

6. Farul Constanța 
Din această grupă, ]

L L. c. 
locu ri I),
P), 3.
Metalul 

BUC.
I (26 
pentru 

" c.

RUGBY meciubi
„Cupa F.R.R.' 
bâtă și 
etapa 
țațele :

„cu- 
federației*.  

a programat sim- 
duminică alte meciuri din 
a treia. Iată nezul- 
Sportul studențesc —

Farul Constanța 19—4 (12—0),
C.S.M. Sibiu — știința Petroșani 
9—0 (9—0), Rulmentul Bîriad — 
CJSJW. Suceava 24—6 (14—6), T.C. 
Ind. Constanța — Dinamo 34—0 
(14—0) ! — (corespondenți: Uu: 
Boțocan, Eliade Solomon, Comei 
Popa). Astăzi au loc 4 partide 
contând pentru etapa a patra : 
Sportul studențesc — R.C. Grivița 
Roșie (teren Tei, ora 14), „U“
Timișoara — C.S.M. Sibiu, Agro
nomia Cluj-Napoca — Știința, 
Politehnica Iași 
celelalte partide din 
etapă au loc astfel : 
Steaua — T.C. ind. .____
Steaua, ora 14) ; sîmbătă, Rapid
— Dinam» (Stadionul tineretului, 
teren IV, ora 14) ; duminică, Mi
nerul Gura Humorului — C.S.51. 
Suceava șl Farul — Olimpia.

TCKIie UN NOU CONCURS 
IEINI3 DE SELECȚIE pentru 

lotul republican este deschis tu
turor jucătorilor propuși de sec
țiile de tenis, la următoarele ca
tegorii de vlrstă : seniori, tineret 
(juc. născuți în 1956—59), juniori 
mari (n. 1960—61), juniori 
(in. 1962—63). Participarea
condiționată de îndeplinirea 
remurilor de pregătire fizică 
vigoare. Cheltuielile de deplasare 
și întreținere pe toată durata se
lecției sint suportate de către 
cluburi. Partiicipanțli se vor pre
zenta luni 28 noiembrie, ora 9, la 
sediul F.R.T. • LA CENTRUL 
REPUBLICAN DE PREGĂTIRE 
de la „23 August" a avut loc un 
concurs reunind 124 de copii. Lată 
cîștigătorii : cat. 6—16 ani —
M. Năstase șl Florentina Cocan 
(ambii Progresul) ; cat. 11—1B am
— D. Dumitru (Politehnica) și 
Valentina Cocan (Progresul) ; 
cat. 13—14 ani — M. Șovar (Clu
bul sp. șc. 2) si Marile na Totoran 
(Dinamo) • IN ULTIMA PAR
TIDA a turneului de selecție, D. 
Hărădău l-a învins pe M. Mîrza 
eu 7—5, 7—5.

Rulmentul, 
această 
vineri, 

(stadion

miei 
esrte 
ba
in

INVITAȚIE
l/DEREA DE TURISM, HOTELURI 
ESTAURANTE BUCUREȘTI

reoerea Revelionului 1976 în stațiuni ba'imeoclu-ma- 
de um pitoresc deosebit : Here uda ne, Ma-maic, Pu

ți, Slărvic Prahova, Rm, Vîlceo, Miercurea Ciuc, 
heorghe, Olânești.

«a biletelor, cons uitarea programelor și informații su- 
i invitați la f i-l ia lele de tu>ri®m di n Bd. 1646 nr. 4, 
nr. 35, Bd. Republicii nr. 4 și 68, Col. Griviței rw. 140.

LA MULTI ANI !

chiaș, Kortcsi, Onuțan, Varodi, 
Hajnal) care, în dorința de a-i 
ajuta pe coechipierii din linia 
I în a străpunge supraîntăritul 
sistem defensiv craiovean — au 
acoperit o zonă mai mare, de- 
punind un travaliu sporit. O 
notă bună, așadar, pentru lider 
Ia examenul fizic, notă auten
tificată, dealtfel, și de poziția 
echipei in clasament în această 
primă parte a întrecerii-mara- 
ton.

Dar tot meciul de duminică 
— jocul răminind, firește, tes
tul cel mai concludent eu pu
tință — i-a arătat pe jucătorii- 
gazdă deficitari la alte capitole,

tehnic și tactic. Mureșenii au 
greșit numeroase pase (prin
tre ei și tehnicieni recunoscuti, 
ca Hajnal și Fazekas), au ata
cat adesea fără luciditate, pre
ferind jocului combinativ cen
trările la „angajament", sortite 
eșecului.

în această direcție deci — a 
ameliorărilor în planul pregă
tirii tehnico-tactice — va tre
bui să-și concentreze atenția 
antrenorii și jucătorii echipei 
A.S.A. Tg. Mureș. Pentru că, 
dincolo de îndatoririle și ono
rurile ce-i revin 
fotbalul autohton. 
Mureș are an de an. cum se 
vede, obligații de reprezentare 
internațională. Și pînă în pre
zent nu se poate spune că 
și le-a îndeplinit.

Gheorghe NlCOLAESCU

DUBLA INTILNIRE

DE JUNIORI
ROMÂNIA - BULGARIA

liderului în
A.S.A. Tg.

LA ANTRENAMENTE BINE, LA MECI RĂU

...Sport Club Bacău, într-o 
zi obișnuită, cu antrenamente 
duble. Dimineață la ora 10, nor
mele fizice din ciclul eăptă- 
minal recomandat de colegiul 
central al antrenorilor, după- 
amiaza antrenamentul tactici La 
„încălzire", 
sesc Pană, 
accidentați, 
ferind, nu 
face o ./ 
află că a venit cineva și 
control, Gb. Dumitrescu, 
partea C.N.E.F.S., și fiecare 
câtor băcăuan vrea sa imprer 
sioneze prin sobrietate. Se fac 
seriile pentru cursa de 1.600 de 
metri. In prima grupă, Antohi, 
Panaite, Solomon. Fiona, Va- 
manu. Botez, Elisei și Băluță. 
O grupă tînără, cu excepția lui 
Florea și Băluță, o grupă pen
tru care baremul de 6 minute 
pare învechit. După prima cursă, 
primii trec Antohi, Elisei, Pa- 
naite, Solomon și Vamanu. 
Timpul lor : 5,15 minute. Bă
luță 
ani 
dai 
resm 
scurtă .
din nou în fața a patru ture 
de stadion. Antrenorul secund 
Nicolae Vătafu, eu crenometrul 
în mină, străbate terenul de la 
o latură la alta, îmboldindu-1 
pe Băluță. Ceea ce nu este 
deloc indicat, nici zîn cazul lui 
Băluță, nici referitor la co
echipierii lui — întrucît 
Diametrele" astfel 
reprezintă 
forțați", , .
Primii trei trec linia de so
sire Antohi, Solomon și Va- 
manu. Timp : 5,40 minute. 
Băluță strânge din dinți pentru 
a scoate baremul în extremis. 
A treia cursă de 1600 m pen
tru prima grupă. Primii trec 
Antohi, Elisei, Vamanu, intr-un 
pluton compact în care se află 
și Băluță. Timp : 5,45, semnifi
cativ pentru modul cum s-au 
„încălzit” toți jucătorii pentru 
cele trei curse. Sugestiv și 
pentru modul cum se „încăl
zesc" unii pentru meci. Grupa 
a H-a îi cuprinde pe Chitaru, 
Cărpuci, Lunca, Margasoiu. 
Andrieș. Catargiu, Pruteanu și 
Mindrilă. Timpul primei curse: 
5,58. „S-a greșit dozajul efor-

17 jucători. Lip- 
Soșu și Muntcanu, 
Ursachi e și el Su

va da normele, 
„încălzire” ușoară.

dar 
Se 
în 

din 
ju-

trage din greu, cei 32 de 
se simt în alergarea lui, 
se încadrează și el în ba- 
cu 5,58 minute. După o 

pauză, aceiași oameni

decât 
pu|in

„cro- 
obținute nu 
niște „timpi 

concludenți.

ACTIVITATE SUB
(Urmare din pag. 1)

nămint, recunoseîndu-se gre
șeala de a se fi ignorat probleme
le generale, de bază, ale activi
tății fotbalistice, și, ca atare. 

NIVELURILE 
FOTBALULUI

LA TOATE 
CONDUCERII 
EXISTA HOTĂRÎREA CA DE 
ACEASTĂ DATĂ SĂ NU MAI 
FIE FĂCUT NICI UN RABAT 
DE LA PROGRAMUL STABI
LIT. Acesta este angajamentul 
noului birou federal ales luni 
după-amiază și alcătuit, pentru 
prima oară, cu un singur mem
bru retribuit al federației, Ștefan 
Covaci,' vicepreședinte și antre
nor al echipelor reprezentative. 
Deci, 14 membri ai biroului, 
nelegați scriptic de federație, ci 
numai angajați ferm pe calea

ANUNȚ
Insiitutua de educație fizică și sport, cu sediul in București, 

str. Maior Ene nr. It2, sectoruil 6, organizează concurs pentru 
ocuparea postului de lector la catedra de Medicina educației 
fizice și sportului, disciplina Anatomia și biomecanica educației 
fizice și sportului, poziția 5 din statul de funcțiuni al perso
nalului. didactic.

Candidați! vor depune, la secretariatul institutului, cererea de 
participare la concurs, împreună cu actele prevăzute de statu
tul personalului didactic (Legea nr. C/1969) și de instrucțiunile 
Ministerului Educației, și învățămîntului nr. 84539/1969.

Cererea se va depune în termen de 30 de zile de la data pu
blicării postului în Buletinul Oficial al R.S.R., partea a in-a.

Relații suplimentare se pot obține la secretariatul institutului, 
la numărul de telefon 31.44.40, interior 902.

țului comentează pe margi
ne președintele clubiilui. Cor
nelii! Costinescu. Timpul cursei 
a II-a : 5,50. înaintea cursei a 
III-a îl auzim pe antrenorul 
Văiafn zicîndu-le elevilor lui'. 
„Acum intervine voința !” Și 
Cărpuci, Chitaru. Margasoiu și 
ceilalți demonstrează că au în
țeles, scotînd cel mai bun timp 
din cele trei curse ale lor. Fa
cem o paralelă cu meciurile 
din campionat, unde acești ti
neri așteaptă de atîtea ori im
pulsul antrenorilor de pe mar
gine. De ce ? ! Normele sint 
completate cu sărituri cu am
bele picioare peste ■ ștacheta de 
60 cm (3X15 sărituri), cu se
rii (3X15) cu mingea medi
cinală și flotări, tot 45 la nu
măr, eșalonate în trei reprize. 
La flotări, Chitaru e campion 
absolut : „Eu fac zilnic cite 
100 !“ se destăinuie el, dar cînd 
aducem vorba despre lipsa 
voinței în competiție extrema 
dreaptă băcăuană tace.

După-amiază, antrenamentul 
tactic. După ședința de pregă
tire a partidei cu Politehnica 
Timișoara, urmează lecția prac
tică. Antrenorul principal D. 
Nicolae-Nicusor lucrează cu cei 
doi portari, antrenorul Nicolae 
Vătafu face „încălzirea*  cu cei 
15 jucători de câmp. Cu gîndul 
1b meciul de duminică, urmea
ză antrenamentul tactic. Apă
rătorii, în superioritate nume
rică, marchează atacantii, într-o 
dispută ad-hoc pe o jumătate 
de teren. Antrenorul Nioușor 
oprește de mai multe ori lec
ția, pentru a corecta erorile 
tactice ale tinerilor săi jucători.

.„Tînărul lot băcăuan lucrase 
cu sîrg. Rezultatele fuseseră 
bune. Duminică însă, la meciul 
cu „ll”-le timișorean, tînăra 
echipă moldoveana a jucat alab. 
în primul rînd, pentru că n-a 
gîndit în teren, așa cum i se 
ceruse. Duminică, la meci, an
trenorii D. Nicolae-Nicușor și 
Nicolae Vătafu au rămas pe 
bancă, fără să mai poată opri 
jocul pentru a corecta erorile 
în lanț ale jucătorilor, fără a 
mai putea stimula voința. Mo
rala e simplă : păcat de buna 
pregătire, dacă la meci jucă
torii uită s-o valorifice.

Astăzi se vor disputa pe sta
dionul din Plopeni întîlnirile 
internaționale de fotbal dintre 
selecționatele de juniori ale 
României și Bulgariei, partide 
devenite tradiționale, ele avînd 
loc în fiecare an. Iată compo
nenta celor două loturi con
vocate pentru aceste meciuri. 
Din lotul A. cel care se pre
gătește pentru preliminariile 
viitorului turneu final U.E.F.A., 
fac parte : Istrate și Marton — 
portari : Anghelina, Pop, Gîm- 
făleanu, Oprea, Borali, Ivă- 
nescu, Irimie și Tornoreanu —• 
fundași ; Geolgău, Bozeșan, Isa- 
ia, Vlad și Majaru — mijlo
cași ; D. Popa, Mușat, Ta rara- 
che, Coman și Klein — ata- 
canți. _

Echipa de perspectivă va fi 
alcătuită dintr-un lot lărgit din 
care fac parte următorii jucă
tori : Nițu (F.C. Argeș) și Na- 
laci (Gloria Bistrița) — portari; 
Ivana (Gloria Buzău), Mânu 
(Dinamo Buc.), Dinu (F.C. Con
stanța), Dimache (CI. sp. școlar 
Bacău), Smărăndoiu (Sportul 
studențesc) și Lascu (Liceul 
Pajura București) — fundași ; 
Ilie (A.S.A. Tg. Mureș), Ghiță 
(Steaua), lacob (Sportul stu
dențesc) și Paris (F.C. Con
stanța) — mijlocași ; Ene și 
Predoi (Liceul Pajura), Tureu 
(F.C. Argeș) și Runeeanu (Pro
gresul București).

Meciurile sint programate în 
cuplaj, incepînd de la ora 12,30, 
și vor fi conduse de arbitrii 
bucureșteni Fr. Coloși — selec
ționatele de perspectivă și C. 
Petrea — echipele prime.

ȘTIRI
• NU VOR JUCA ASTĂZI. • 

Pentru cumul de 3 cartonașe 
galbene, nu vor apare astăzi in 
formațiile lor următorii jucă
tori : Leac (U.T.A.), Bădin 
(Jiul Petroșani), Mieulescu (F.C. 
Corvinul Hunedoara), Șerbăni- 
că (Sportul studențesc).

Astăzi, îe Arad, înaintea 
meciuluii U.T.A. — A.S.A, Tg. 
Mureș, va H in mi nat repre
zentanților publicului 
„Trofeull Petschovschi* ’, 
die ziarul nostru celor 
sportivi spectatorii îrn 
campionatului 1976/1977.

local 
oferit 

maii 
cutsul

Mircea M. IONESCU

• BRIGADA DE ARBITRI 
ROMANI PESTE HOTARE. 
Meciul Eintracht Frankfurt pe 
Main — Bayern Mfinchen. care 
se dispută astăzi la Frankfurt 
pe Main, în cadrul Cupei 
U.E.F.A., va fi condus de o 
brigadă de arbitri din țara 
noastră : Nicolae Rainea (la 
centru), Nicolae Georgescu și 
Octavian Sireng (la linie).

REFLECTORUL EXIGENȚEI MAXIME 
birocratică, de neglijat, cum, din 
păcate, își închipuie unii.

Datele primelor controale au 
fost cu totul nesatisfăcătoare- 
Au rezultat slăbiciuni și neîn- 
deplinirî ale hotărîrilor. Ieri, 
federația a cerut echipelor di
vizionare să fie imputați banii 
irosiți cu deplasări făcute ne
regulamentar celor care nu au 
respectat reglementările în vi-

făcute noi con- 
mai fi tolerată 
din partea ace- 
obișnuit, în ulti- 
ignoreze indica- 

i federației, chiar

exigentă cerută de documente
le de partid, de hotăririle cc 
decurg din aceste documente, 
Ia nivelul conducerii mișcării 
sportive și al federației. UN BI- 

APLICE 
COMPE- 

ORICE

sportive și al federație.. 
ROU HOTARÎT SĂ 
FERM, IMPARȚIAL, 
TENT. DEGAJAT DE 
INFLUENȚE, PREVEDERILE 
PROGRAMELOR ȘI ALE RE
GULAMENTELOR.

Dealtfel, echipele, jucătorii 
au si înțeles că, de acum îna
inte nu mai este de joacă nici 
cu federația, nici cu cluburile, 
ce se văd, din primele ore ale 
noilor decizii, sub REFLECTO
RUL EXIGENȚEI, care este, în 
același timp, REFLECTORUL 
OPINIEI PUBLICE.

Cum scria de curând un ziar 
de peste hotare, orice se în- 
timplă in lume și in fotbal, 
pămintul și mingea se vor in- 
vîrti in jurul lor întotdeauna. 
Acesta este un adevăr flatant 
pentru fotbal, însă cum fac jucă
torii să se invîrtească min
gea, aceasta devine o problemă 
care ne privește in cel mai 
mare grad. Dacă reamintim da
tele unei statistici internaționa
le care arată că un jucător de 
fotbal de nivel internațional re
zultă 
sint 
de 8 
bine 
juniorilor nu este o chestiune

dintr-o mie de tineri care 
pregătiți sistematic timp 

ani, atunci înțelegem mai 
de ce problema copiilor si

goare. După etapa Diviziei 
de azi vor fi 
iroale. Nu va 
nici o abatere 
lora care s-au < 
mul timp, să 
țîîle și deciziile 
și pe acelea ale C.N.E.F.S.

Agenda noului birou federal 
este deosebit de încărcată.

Întărirea cluburilor, de 
fapt tonificarea întregului nos
tru fotbal este LA ORDINEA 
ZILEI, în timp ce evenimen
tele internaționale se precipi
tă: azi, la Plopeni, echipele 
de juniori (I și II) ale României 
intilnesc echipele similare ale 
Bulgariei, echipa reprezentati
vă. are program în prima parte 
a lunii decembrie, iar în seara 
zilei de 30 noiembrie se va ști 
cu ce partenere de joc va fi 
în grupa preliminară a noii edi
ții a Campionatului european..

Intr-adevăr, orice se întîmplă 
in lume pămintul și mingea se 
vor învîrti mereu...!



o victorie de marc prestigiu a echipei noastre Azi, în cadrul Cupei cupelor la baschet De astăzi. Ia PerniK
dc juniori in „Turneul Priclcnia" la hochei

ROMÂNIA-U.B.S.S. 8-5!
Ziua a doua a „Turneului Prie

tenia", competiție internațională 
de hochei pentru juniori a pro
gramat ieri, pe patinoarul „23 
August” din Capitală, patru 
meciuri. în cea mai importantă 
partidă a serii, tinerii hocheiști 
români au produs senzație prin 
strălucita lor victorie împotriva 
echipei sovietice.

CEHOSLOVACIA — ȘCOLA
RUL 8—2 (3—0. 2—2, 3—0). Foar
te tînăra formație cehoslovacă, 
cu jucători de 15—16 ani, ta- 
lentați și bine pregătiți, a do
minat partida și fără a se în
trebuința prea mult a obținut o 
victorie clară într-o partidă 
amicală. Au înscris: Kramaceak 
3, Vodila 1, Razjin 1, Kalina 1, 
Vcnkrebec 1 și Jhnaceak 1 — 
pentru Cehoslovacia, Mihăescu 
și Constantinescu — pentru Șco
larul. Au arbitrat : Sommers- 
ehuh (R.D.G.) și Zsitva (Unga
ria).

Astăzi este programată o 
singură partidă : Cehoslovacia 
— Bulgaria. Meciul se va 
disputa pe patinoarul „23 
August**  și va începe Io ora 
11 (partida, programată ini
țial în prima zi a întrece
rilor, a fost amînotă pentru 
azi).

Tiszarovics — pentru Ungaria. 
Arbitri: Sommerschuh (R.D.G.) 
și Murcșcanu (România).

ROMANIA — U.R.S.S. 8—5 
(2—1, 2—1, 4—0). Tinerii hoche
iști români au întîlnit, în ulti
ma partidă a zilei, redutabila 
echipă a Uniunii Sovietice, pe 
care au reușit să o întreacă, 
grație unui joc excelent, atît 
în atac cit și în apărare. Ju
cătorii noștri s-au mobilizat la 
maximum, au făcut o deosebită 
risipă de energie, reușind să 
obțină o victorie de mare

LA MANTINELĂ
In ședința sa de marți 15 noiembrie, Bi

roul Federației române de hochei a hotărît 
ca la jocurile „Cupei Prietenia" copiii șl 
elevii sâ aibă acces gratuit in patinoarul 
„23 August*.  Măsura, excelentă, fără în- 
doî'ală, a fost luată nu numai pentru a da

posibilitate micilor iubitori ai hocheiului din Capitală să urmărească 
în număr cît mai mare meciurile, dar și pentru a crea o ambianță 
vie și tinerească la această competiție a tinereții. Oricine știe, sau 
înțelege, cît de dezolant este să joci în fața unor tribune goale...

Ziarul nostru a popularizat, firește, această hotărîre, lansînd invitație 
copiilor și elevilor de a veni la patinoar. Dar, spre marea noastră 
surprindere, luni — la runda inaugurală a turneului — oamenii de 
ordine n-au respectat măsura și n-au permis intrarea în sală micilor 
spectatori I Pînă la urmă s-a recurs la o soluție care ni se pare a fi 
cu tptul meschină : copiilor li s-a sugerat să se., asocieze cîte cinci 
și să cumpere un bilet, d*nd  flecare cîte un leu, contravaloarea... 

mîncat. Să sperăm că 
șefii lor !) vor respecta 
intre în... ordine.

Valeriu CHIOSE

covrigului sau a napolitanei pe care le-ar fi 
la următoarele reuniuni oamenii de ordine (șl 
hotârîrea organizatorilor, astfel ca lucrurile săhotârîrea organizatorilor, astfel ca

STEAUA Șl LEVSKI SPARTAK SOFIA 
ÎN CĂUTAREA PROMOVĂRII

Din nou un meci de baschet de 
atracție în sala Floreasca. Prota
goniste sînt echipele Steaua și 
Levski-Sparlak Sofia care joacă 
astăzi, de la ora 17,45, partida 
decisivă pentru calificarea în 
sferturile de finală ale Cupei cu
pelor. Formația bucureșteană are 
o misiune dificilă în fata unor 
baschetbalist! redutabili, în rîn- 
dul cărora se află Golomeev, 
nume celebru în baschetul euro
pean, figurînd deseori în fruntea 
co.șgeterilor marilor competiții 
internaționale. Totuși, steaua 
poate recupera handicapul de 9 
puncte (la Sofia, 74—83) și poate 
obține promovarea dacă va iz
buti să joace la nivelul maxim 
al posibilităților, nepermițîndu-și 
momente de relaxare. Amănunte 
de ultimă oră : Opșitaru și Că- 
pușan, încă nerefăcuți, sînt in
disponibili ; Netolitzchi, incomplet 
restabilit după un accident, va 
fi folosit doar în caz de extremă 
necesitate.

In sfîrșit, menționăm cu buourle 
că a fost reluat frumosul obicei 
al demonstrațiilor de minibaschet 
care azi, de la ora 18,30, vor fi

făcute de reprezentanți ai Școlii 
generale rar. 196, Casei pionierilor 
Titanii și ai Clubului sportiv șco
lar nr. 2.

STEAUA LEVSKI- 
SPAWAK

4 Ta rău 1,98 4 Slavov 2,00
5 Radu 1,84 6 Todorov 1,84
6 Zdranghea 1,92 8 Eftimov 2,03
8 Pîrșu 1,85 9 Ninkov 1,90
9 Cernat 1,94 10 S-arkov 1,86

10 Cîmpeanu 2,00 11 Slatev 1,82
1,8611 Neagu 2,02 12 Stoianov

12 Netolitzchi 1,83 13 Rusev 2,03
13 Oczelak 2,00 14 Mihailov 1,90
16 Soarlat 1,98 15 Golomeev 2,04

Intîlnlrca internaționala

Medie de talie :
193.6 192,8

Antrenori :
M. Nedef și A. Koșev
Al. Fodor

Arbitrii meciului : L. Kabrt 
(Cehoslovacia) — Al. Proticl 
(Iugoslavia) ; comisar F.I.B.A.:
E. Kassai (Ungaria).

★
Tot azi, la Bratislava, Rapid 

București joacă cu Slovan în ca
drul Cupei „Liliana Ronchetti*.  
La București : 69—59. Arbitrii jo
cului : z. Soltysiak (Polonia) — 
D. Wesselsz (Olanda) ; comisar
F. I.B.A. : J. Petrovlci (Iugosla
via).

MECIUL FEMININ 
DE ȘAH 

ROMÂNIA - BULGARIA
Reprezentativa feminină de șah 

a României îșl încheie sezonul 
competițional internațional, sus
țin! nd — începînd de astăzi, la 
Pernik — o întîlnire în compania 
selecționatei Bulgariei. Se va ju
ca la 6 mese de senioare, sis
tem Scheveningen (fiecare cu 
fiecare), și 2 de junioare (trei 
runde dublu-tur).

Meciul se anunță deosebit de 
interesant și de echilibrat, opu- 
nînd două formații aflate în eli
ta eșichierului feminin mondial, 
clasate pe locuri fruntașe la ul
timele ediții ale Olimpiadei.

Echipa noastră este formată din 
maestrele internaționale Elisabela 
Poli hron iade, Gertrude Baum- 
stark și Margareta Mureșan, ma
estrele Lia Bogdan, Emilia Chiș 
și Ligia Jicman. La mesele ju
nioarelor vor evolua Judit Kaai- 
tor și Viorica Ilie.

Din echipa bulgară se desprin
de, desigur, Tatiana Lemaciko 
(calificată anul acesta în me
ciurile candidatelor), precum și 
Borislava Borisova, Antonina 
Gheorghieva, Venka Asenova.

Să reamintim că anul trecut, la 
Brașov, româncele au fost vic
torioase : 14—11, la senioare și
î’/a—4V2» la junioare.

de boi (tineret)
Scrisoare din Italia

ROMANIA POLONIA,
LA CLUJ-NAPOCA

R. D. GERMANA — BULGA
RIA 8—3 (1—2, 5—1, 2—0). Ho- 
cheiștii bulgari au dat o re
plică neașteptat de bună adver
sarilor lor, dominîndu-i în pri
ma repriză. Eforturile depuse în 
primele 20 de minute n-au mai 
putut fi repetate însă și în ce
lelalte 40, astfel că jucătorii din 
R. D. Germană au preluat ini
țiativa și s-au impus clar. 
Punctele au fost realizate de 
Moller 2, Bartell 2, Kinzel 1, 
Hallwas 1, Hurdler 1 și BSlke 1 
— pentru R. D. Germană, Pan- 
cev 2 și Gherasimov — pentru 
Bulgaria. Au condus : Bricin 
(U.R.S.S.) și Șt. Enciu (Româ
nia).

Este pentru primaprestigiu, 
oară cînd o echipă română 
fie ea 
trece
Merite 
aseară 
garnituri, care a respectat in
dicațiile antrenorilor Mihai Fla- 
maropol. Alexandru Kalamar și 
Vasile Boldescu. Punctele au 
fost marcate în ordine de: 
Korșenko 0—1, Daniel 1—1, Teo- 
doriu 2—1. Svetlov 2—2, Gheor- 
ghișan 3—2, Lankov 3—3, Marcu 
4—3, Lavrov 4—4, Mozalev 4—5, 
Gereb 5—5, Todor 6—5, Marcu 
7—5, Chiriță 8—5. Au arbitrat 
bine *< Prazak (Cehoslovacia) și 
Grigorov (Bulgaria).

chiar de juniori — în- 
o formație sovietică 1 
în frumosul succes de 
revin întregii noastre

POLONIA—UNGARIA lfr—2 
(6—0, 6—1, 4—1). Victorie evi
dent lejeră a hocheiștilor po
lonezi, care n-au avut însă de 
întimpinat prea multă rezis
tentă. Au marcat :Ksiazkiewicz 
3. Mackowski 3, Ruehala 2, 
Kubina 2, Maj 2. Bizub 1, Ga- 
wecki 1, Mallak 1, Wronka 1 
— pentru Polonia, Zolei și

Romeo VILARA

Așteptată cu interes de către 
iubitorii sportului cu mănuși 
din țara noastră, întîlnirea pu- 
gilistică dintre reprezentativele 
de tineret ale României și Po
loniei va avea loc duminică 4 
decembrie în Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca, începînd dela 
orele 10 dimineața. Echipa 
României va fi definitivată după 
gala de verificare programată 
pentru sîmbătă, la București, în 
sala I.S.B. din strada Berzei. 
Candidații de la categoriile co
coș (I. Mircea — P. Stoiu), 
semiușoară (D. Leoveanu — V. 
Căpriceanu), semimijlocie (T. 
Georgia — Gh. Bacriș), mijlo
cie (V. Silaghi — I. Crișan) și 
grea (I. Cernat — F. Ciocoiu) 
vor lupta pentru a fi titulari
zați alături de M. Constantin 
(semimuscă), D. Cipere (mus
că), V. Ioana (pană), Gh. Si- 
mion (ușoară), N. Vișan (mij
locie mică) și G. Georgică (se
migrea).

De la Varșovia sîntem infor
mați că și formația poloneză va 
fi anunțată abia săptămina vii
toare.

RUGBYSTII ROMÂNI PORNESC FAVORITI, 
MECIUL NU ESTE DINAINTE JUCAT !“

TELEX
BASCHET • |n continuarea turneu*  

fuî în S.U.A., selecționata masculină 
a Cehoslovaciei a întîlnit echipa 
Universității Wisconsin. Baschetba*  
liștii americani au obtinut victoria 
Ia limită, cu 67-65 (31-30).

HANDBAL • La Moss (Norvegia), 
*P „m€ci revanșă, selecționata mascu
lină a Suediei a învins din nou 
Norvegia cu 18-17 (13-10).

NATAȚIE • Turneul final al „Cupei 
campionilor europeni" la polo pe 
apă se va desfășura la Budapesta, 
între 9 și 11 decembrie, cu partici
parea echipelor V.M.F.
Canotfierî Napoli, Partizan 
și S.C. Wurzburg (R.F.G.). 
semifinală de la Syracusa 
cîștigată de echipa V.M.F. _______ _
urmată de Canottierî Napoli.

PATINAJ • Cu prilejul unui con
curs de patinaj viteză desfășurat la 
Kiev, campionul olimpic Evghenl 
Kulikov a stabilit cea mai buna per
formanță mondială a sezonului în 
proba de 500 m, cu timpul de 38,8.

ȘAH • După 11 runde, în turneul 
de la Stip (iugoslavia) conduce 
marele maestru cehoslovac Vlostimll 
Hort, cu B’/a P, urmat de iugoslavul 
Bora 7 p.

TENIS • Turneul internațional fe
minin de la Sydney s-a încheiat cu 
victoria jucătoarei australiene Evonne 
Goolagong, învingătoare cu 6—1, 6—3 
'n finala susținută cu compatrioata 
sa Kerry Reid.

VOLEI jn mai 
r. ■ ___
tru „Cupa Mondială' 
cul'in. lată rezultatele 
ultima zi a grupelor ,..... .......... ......
Japonia - Brazilia 3-2 (-13, -10, 9, 
10, 5) ; Polonia — R.P. Chineză 3—1 
(5. 7. -7, 7) ; U.R.S.S. - Mexic 3-0 
(4, 7, 7) ; Bulgaria — Republica
Arabă Egipt 3-0 (4, 1, 8). Jn semi
finale : Cuba — Coreea de Scud 3—0 
(7, 12, 12) ; Japonia — R.P. Chineză 
3-2 (9. 8. -14, -14, 9) ; U.R.S.S. - 
Brazilia 3-0 (11, 9, 10) : Polonia - 
Bulgaria 3-1 (-13, 11, 8, 4).

Moscova, 
Belgrad 

Grupa 
a fost 
Moscova,

VOLEI „ |n mai multe orașe din 
Japonia au continuat întrecerile pen

ta volei mas- 
înregistrate în 

preliminare :

REZULTATE ALE SPORTIVILOR ROMANI 
ÎN COMPETIȚII

FLORETISTELE NOASTRE,
PE PRIMUL LOC

PESTE HOTARE

Au luat sfîrșit întrecerile din 
cadrul concursului internațional 
de scrimă de la Potsdam (R.D. 
Germană). Proba feminină de 
floretă a fost cîștigată de echi
pa României, urmată în clasa
ment de formațiile U.R.S.S., 
R. D. Germane și Bulgariei.

în finala probei masculine de 
spadă, echipa U.R.S.S. a între
cut cu 9—5 formația României.

TINERI LUPTĂTORI - 
VICTORIOȘI IN POLONIA

La concursul internațional de 
lupte greco-romane rezervat ti
neretului, încheiat zilele tre
cute la Cracovia, sportivii ro
mâni au avut o frumoasă com
portare, ocupînd primul loc în 
clasamentul pe echipe. Au fost 
prezente echipe de club din 
Cehoslovacia, Iugoslavia, Unga
ria și 150 de tineri 
din Polonia. Dintre 
fanții clubului Rapid 
(antrenor : Marin 
trei sportivi s-au clasat pe pri-

mul loc la categoriile respec
tive : N. Iordache (48 kg), D. 
Aiacoboaie (62 kg) și P. Pin- 
tea (+100 kg). V. Pîrvu (68 kg) 
și Gh, Urucu (74 kg) au ocu
pat locul 2.

DUBLU SUCCES AL 
GIMNASTELOR BĂIMĂRENCE

DAR...
Stagiunea internațională a e- 

chipei de rugby a Italiei a în
ceput oarecum contradictoriu. 
După remarcabila prestație îm
potriva selecționatei neo-zeelan- 
deze AII Blacks, a urmat eșecul 
din fața Poloniei (6—12), în 
campionatul european. Victoria 
strînsă obținută, o săptămînă 
după aceea, la Praga (10—4), 
în compania Cehoslovaciei, a 
mai descrețit frunțile. Totuși, 
pentru a evita o situație difi
cilă, italienii vor trebui să rea
lizeze rezultate cît mai bune în 
întîlnirile cu România (26 no
iembrie, la Reggio Calabria) și 
Spania (18 decembrie, la Ma
drid).

Deși favorită, echipa Româ
niei va găsi în XV-le Italiei 
un adversar ambițios, dispus să 
lupte fără menajamente. Tăria 
echipei gazdă se bazează pe 
componenții primei linii ; ca 
și pe cei din linia a IlI-a, 
foarte mobili și în atac și în 
apărare. Dacă pachetul „azzur- 
rilor" va reuși să-1 înfrunte pe 
cel al românilor și să cîștige 
mai multe baloane, atunci vor 
crește posibilitățile, ofensive ale 
echipei Italiei, care contează în 
atac pe cei doi centri, frații 
Bruno și Nello Francescato, 
vioi și penetranți. și pe aripile 
care îi vor încadra. Marchetto 
și De Anna.

Bineînțeles că la această oră 
rugbyștii români se gîndesc la 
victorie, amintindu-și de acel 
exploziv 69—0. obținut în fața 
„azzurrilor". în luna mai. Ia 
București. Dar rugbyștii italieni

prezenți la Reggio Calabria vor 
fi gata să lupte pentru un re
zultat bun. Tehnicianul galez 
Gwyn Evans, care pregătește 
XV-le italian, a putut să-și for
meze o idee asupra jocului pe 
care trebuie să-1 practice băieții 
săi, corectînd ceea ce era gre
șit în evoluția lor și ocupîn- 
du-se acum de coeziune și ritm. 
Echipa probabilă a Italiei : 
Zuin (Sanson Rovigo) — Mar
chetto (Metalcrom Treviso), N. 
Francescato (Metalcrom T.), B. 
Francescato (Metalcrom T.), De 
Anna (Sanson Rovigo) — Col
lado (Metalcrom T.). Frances- 
chini (Metalcrom T.) — Bles- 
sano (Metalcrom T.). Bon citi 
(Brescia), Baraldi (Petrarca Pa
dova) — Rinaldo (Petrarca P.), 
Fedrigo (Sando) — Piovan (Pe
trarca P.). Monfeli (Petrarca 
P.). Presutti (Petrarca P.).

Românii, din punctul lor de 
vedere, pleacă spre Italia știind 
bine că trebuie neapărat să în
vingă pentru a se prezenta a- 
poi, la 10 decembrie, în Franța, 
cu o carte de vizită curată. A- 
tunci va fi partida-cheie pentru 
victoria absolută în campiona
tul european. în Franța se scrie 
cu insistență că România va 
fi invitată, în curînd, să joace 
în „Turneul celor 5". Or, un 
succes al românilor în campio
natul european ar fi o optimă 
ocazie de a-i convinge pe bri
tanici să pună de o parte orice 
reținere si să-i invite oficial.

GIUSEPPE TOGNETTI 
redactor la 

„Guerin Sportivo" — Bologna

luptători 
reprezen- 
București 
Belușica),

START IN MECIUL
BELGRAD, 22 (Agerprcs). — 

La „Casa Sindicatelor" din Bel
grad a început meciul dintre 
marii maeștri Boris Spasski și 
Viktor Korcinoi. care-și dispută 
finala turneului candidafilor Ia 
titlul mondial ^masculin de șah. 
Prima partidă s-a întrerupt la 
mutarea 41 cu un ușor avan
taj pozițional pentru Korcinoi, 
care a jucat cu piesele albe, 
dar l:i reluare, după mutarea 
53, s-u încheiat remiză.

O dublă victorie au obtinut 
gimnastele de la C.S.M. Baia 
Mare în R. D. Germană. Evo- 
luînd la Frankfurt pe Oder, în 
compania echipei A.S.K. Vor- 
wărts, formația băimăreană a 
repurtat un frumos succes, cîș- 
tigînd atît pe echipe, cit și la 
individual compus. Iată rezul
tatele tehnice : C.S.M. Baia 
Mare 181,95 p, Vorwărts 181,30 
p ; individual compus : Irina 
Murvai (C.S.M.) 37,75 p, Rodica 
Ratz (C.S.M.) și Christina Sten- 
de (V) ambele cu 37,70 p. în 
finalele pe aparate, gimnastele 
românce au cîștigat la sărituri 
(prin Amalia Cîmpan), la bîr- 
nă și sol (prin Irina Murvai). 
Din echipa C.S.M. au mai fă
cut parte : Costela Mureșan, 
Mariana Sabău și Eva Zaha- 
ranschi.

SPASSKI KORCINOI
Korcinoi și Spasski vor sus

ține 20 de partide. în cazul cînd 
la sfîrșitul meciului scorul va 
fi egal (10—10). se vor disputa 
serii suplimentare de cîte două 
partide pînă cînd va 
învingătorul.

C îș t i gă torul a cestui 
va intîlni anul viitor
nătorul titlului mondial, marele 
maestru Anatoli Karpov.

fi decis

meci îl 
pe deți-

DINAMO MOSCOVA ÎNVINGE 
PE DINAMO KIEV

Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit pe Stadionul Central din 
Tbilisi partida dintre Dinamo 
Kiev, deținătoarea titlului de 
campioană a Uniunii Sovietice, și 
Dinamo Moscova, cîștigătoarea 
Cupei U.R.S.S. Fotbaliștii de la 
Dinamo Moscova au obținut vic
toria cu 1—0 (0—0). prin golul 
înscris în min. 54 de Minaev.
• Ț.S.K.A. Moscova și-a în

ceput turneul în R.S. Vietnam 
jU'Clnd la Hanoi eu o selecționată 
locală. Gazdele au obținut vic
toria cu 3—2 (3—1).

CAMPIONATE
BULGARIA (et. 13) : Pirin

Blagoevgrad — Lokomotiv Sofia 
0—2, Cepnomoreț Burgas — Spar
tak Varna 4—1, Sliven — T.S.k.A. 
Sofia 0—0, Akademik Sviștov — 
Marek Slanke Dimitrov 3—2, 
Slavia Sofia — Beroe stara Mă
gură 4—3, Cernomore Varna — 
Akademik Sofia 0—0, Trakia 
Plovdiv — Botev Vrața 2—0, 
Levski Spartak Sofia — Lokomo
tiv Plovdiv 3—0. Clasament : 1. 
Levski Spartak 17 p, 2. T.S.K.A. 
17 p. 3. Lokomotiv Sofia 17 p.

CEHOSLOVACIA (et. 12) : 
Sparta Praga — Spartak Trnava 
1—0. inter Bratislava — Dukla 
Banska Bystrica 5—0, Slavia 
Praga — Lokomotiv Kosice 1—0. 
.Teclnola Trencin — Skoda Plsen 
0—1, z.V.L. Ziltoa — Baulk Os

trava 2—1, Zbrojovka Brno — 
Bohemians Praga 2—0. Tatran 
Presov — Slovan Bratislava 1—0, 
Union Tepllce — Dukla Praga 
1—0. Clasament : 1. Zbrojovka 10 
p, 2. Dukla Praga 15 p, 3. Bohe
mians 14 p.

POLONIA (et. 17) : Lech Poz
nan — L.K.S. Lodz 1—0, Legia 
Varșovia — Arka Gdynia '.—0, 
Polonia Bytom — Szombierkl 
Bytom 0—0, Slask Wroclaw — 
Pogon Szczecin 2—0. Wldzew 
Lodz — Stal Mielec 2—2. wisla 
Cracovia — Gomlk Zabrze 0 -0, 
Zaglebie Sosnowiec — Odra 
Opole 2—1. Zawlsza — Ruch 
Chorzow 0—0. Clasament : 1.
Wisla Cracovia 25 p. 2. Lech 22 
p. 3. Legia 20 p.

R.D. GERMANA (et. 10) : 
Chemie Bohlen — Dynamo 
Dresda 1—1. Dynamo Berlin —* 
Cart Zeiss Jena 3—0. F.C. Mag
deburg — Wismut Aue 0—0. F;C. 
Karl Marx Stadt — Chemie Halle 
1—1. Erfurt — Lokomotive Lei
pzig 2—2. Clasament : 1. Dynamo 
Dresda 18 p. 2. F.C. Magdeburg 
15 p, 3. Chemie Halle 12 p.

SPANIA (et. 11) : Las Palmas — 
Santander 3—0. Elche — Valle- 
cano 3—0, Gijon — Valencia 0—0. 
Burgos — Real Sociedad 3—2, 
Espanol — C.F. Barcelona 1—1, 
Sevilla — Atletico Madrid 3—0. 
Salamanca — Cadiz 2—1, Athletic 
Bilbao — Herculesc 2—1, Real 
Madrid — Betis Sevilla 4—0. Cla
sament : 1. Real Madrid 18 p. 2. 
C.F. Barcelona 15 p, 3. Las Pal
mas 18 p.
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