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ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE EUROPENE LA BASCHET

SUCCESELE DEPIND DE CONDIȚIILE 
DE PREGĂTIRE. DAR NUMAI DE ELE?

Continuăm seria instantaneelor de pe terenurile de sport, din 
săli — acolo unde antrenorii și profesorii făuresc (sau ar trebui 
să făurească) viitorii performeri. Valențele instructive și educative 
ale antrenorilor, exemplul personal al specialistului, au consti
tuit — și de data aceasta — principalele subiecte ale raidului 
nostru.

Victorie la scor și calificare:
RENOVAT, CURĂȚAT, FAIANȚAT...

STEAUA - LEVSKI-SPARTAK SOFIA 107-75
Desfășurat ieri seară, în sala 

Floreasca, meciul de baschet 
masculin dintre Steaua și 
Levskî-Spartak Sofia, contînd 
în optimile de finală ale Cupei 
cupelor, s-a încheiat cu succe
sul net al sportivilor români : 
107—75 (50—36). Obținînd coșa- 
verajul total de 181—158 (la So
fia, Levski-Spartak cîștigase cu 
83—74), echipa Steaua a reali
zat performanța de a se cali
fica într-una din grupele sfer
turilor de finală ale competiți
ei, a cărei componență va fi 
cunoscută marți seară, în urma 
tragerii la sorți ce va fi efec
tuată la Munchen.

Referitor la întrecerea de 
ieri, trebuie menționat că spor
tivii bucureșteni au pus la în
ceput accentul pe apărare, fapt 
care a determinat anihilarea a 
doi dintre principalii realizatori 
ai oaspeților — Șarkov și Efti
mov, dar nu și a celui de al 
treilea — Golomeev. în atac, 
în fața zonei s-a insistat asu
pra derutării adversarilor prin 
pase rapide și aruncări cît mai 
precise din poziții variate, re- 
marcîndu-se Cernat și Zdren- 
ghea. Ca urmare, Steaua a de
ținut inițiativa și avantajul pe 
tabela de scor încă de la în
ceputul partidei, iar în repriza 
secundă, cînd Golomeev (acu- 
zînd dureri la abdomen), Șar
kov șl Eftimov (5 greșeli per
sonale) au părăsit terenul, me
ciul era jucat (Steaua acumu
lase un avans substanțial de 
puncte) și singura problemă 
rămăsese cea a scorului, fapt 
care a permis antrenorilor M.

Nedef și Al. Fodor 
să ruleze întregul 
lot.

Treptat, scorul 
s-a majorat în fa
voarea steliștilor 
din rîndul cărora 
(ne referim la ju
cătorii de rezervă) 
l-am evidențiat pe 
Opșitaru, reintrat 
(după părerea noas
tră cu succes) după 
o întrerupere des
tul de lungă. De
sigur, victoria e- 
chipel Steaua este 
notabilă, dar ea 
reprezintă doar un 
început în dificilul 
drum pe care-1 
are de parcurs de 
acum înainte, în 
„sferturi", unde va 
întîlnl formații e- 
vident mai reduta
bile decît a fost 
ieri Levski-Spartak.

Au înscris: Cer
nat 27, Zdrenghea 
21, Oczelak 20, 
Tarău 14, Pîrșu 9, 
Opșitaru 8, Cîm- 
pcanu 6, Radu 2 
(au mai jucat Nea- 
gu și Scarlat) pen
tru Steaua, respec
tiv Golomeev 20, 
Rusev 17, Eftimov 
10, Zlatev, 10, Todorov 8, Șar
kov 4, Atanasov 3, Stoianov 2, 
Ninkov 1.

Au arbitrat bine L. Kabrt 
(Cehoslovacia) și Al. Protici 
(Iugoslavia).

Ajuns sub coș, Tarău va înscrie din 
nou, deși i se opune cu strășnicie 
Rusev x oto : I, MIHÂICA

• I.a Bratislava, în Cupa „Li
liana RonchettiRapid a pier
dut cu 63—106 (35—53) meciul 
cu Slovan, ratînd calificarea în 
„sferturi". La București, ferovia
rele cîștigaseră cu 69—59.

Renovat, curățat, faianțat — 
pe unde a fost stricat — ba
zinul de înot Floreasca și-a 
deschis larg porțile. Le-a des
chis de curînd, iar dacă lucrul 
la atelierele de performanță va 
continua în același „tempo", va 
trebui să le închidă, pentru a 
fi din nou... renovat, curățat, 
faianțat — pe unde a fost 
stricat.

într-o săptămînă, jumătate 
din stocul de plute a fost stri
cat, aruncat, terminat... Dușu
rile inox pătimesc, plesnesc, se 
înlocuiesc din mers cu țeava 
specială de un țol și jumătate... 
Nu rezistă la „presiunea", la 
forța sportivilor care, cînd nu 
vine apa la temperatura do
rită, lovesc, chipurile se gră
besc... La antrenamentele de 
polo porțile nu sînt așezate, ci 
aruncate în apă, izbite de fa
ianța piscinei, acum în multe 
locuri ciobită... S-au aruncat 
porțile, s-au aruncat în apă și

PROFESORUL CU
Antrenamentul condus de 

către profesorul Teodor Uscatu 
a decurs ca toate celelalte din 
ultimele 3 săptămîni. Adică, tot 
cu tineri handbaliști : cu vreo 
20, sau 22, sau 24 de băieți, le
gitimați la C. S. Școlar Steaua 
București dar și cu vreo 20, 
sau 22, sau 24 de fete legiti
mate la Spartac București. în 
total, deci, antrenament cu 40, 
sau 44, sau 48 de tineri și ti
nere. Respectiv cu 40, sau 44, 
sau 48 de sportivi care se pre
gătesc, în același timp, în a- 
ceeași sală. Altfel spus, profe
sorul Uscatu încearcă dintr-o 
singură privire să supravegheze 
40, sau 44, sau 48 de handba
liști, să le cizeleze tehnica, să

tinerii poloiști de la Dinamo. 
Cei rămași sus trag la „edec", 
conducînd porțile către locul 
unde urmează să fie fixate. 
Lucru anevoios, deoarece în pla
sele respective se tolănesc „del
fini" veseli care, imaginîndu-se 
prinși, reușesc printr-un efort 
de ultimă clipă să scape, ru- 
pînd în acest scop șl cîteva 
ochiuri de plasă...

Dar privirile antrenorilor 
unde sînt ? Sînt concentrate a- 
supra planurilor de antrena
ment ! ? ! Sînt atît de adîncițl 
în problemele pregătirii, în ge
neral, încît uită să mai îm
brace treningurile, iar în ju
rul scăunelelor pe care se o- 
dihnesc, numai mucuri de ți
gări (vezi (Clubul sportiv șco
lar nr. 1)...

Așadar, renovat, curățat, fa
ianțat, dar dacă se continuă în 
același chip needucat, în eu- 
rînd reîncuiat...

Vasile TOFAN

44 DE... OCHI!
le corijeze greșelile, să le a- 
rate cum să exe.cute corect una 
sau alta dintre mișcări, să-i 
educe, să le călească moralul, 
să le cultive voința, să-i facă 
să gîndească în teren, să... Așa 
că profesorul Uscatu vorbește 
mult, foarte mult, ca să supli
nească ceea ce ar trebui SA 
FACĂ, să exemplifice celor 40, 
sau 44, sau 48 de tineri pe care 
vrea să-1 aducă la valoarea lui 
Gațu, a Irinei Climovschi, a 
lui Gruia, sau a Doinei Furcoi. 
Vorbește mult, se agită, pe loc,

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2—3)

Dumitru STĂNCULESCU

Azi, in sala Floreasca,
I.LF.S.-Lic. nr. 2 - D.S.I. Spor Ankara în C.C.f. la fete

Campioana României la bas
chet feminin, echipa I.E.F.S.- 
Lic. nr. 2, susține azi (ora 18) 
în sala Floreasca a doua sa 
partidă din cadrul ediției a 
20-a a C.C.E., întîlnind forma
ția D.S.I. Spor Ankara. Califi
carea echipei române neputînd 
fi pusă la îndoială (în depla
sare ea a învins cu 96—63), 
partida stîrnește interes prin e- 
voluția sportivelor din Turcia, 
țară în care baschetul feminin 
face primii pași în arena in
ternațională.

Arbitrii meciului : L. Kabrt 
(Cehoslovacia) — Al. Protici

(Iugoslavia) ; comisar F.I.B.A. : 
E. Kassai (Ungaria).

în deschidere, de la ora 16,30, 
minibaschetbalistele de la Clu
bul școlar de baschet prezintă 
un bogat program demonstrativ.

Tot în cadrul C.C.E., dar la 
băieți, Dinamo București joacă 
azi la Varese cu Mobilgirgi, 
una dintre principalele favorite 
_ale competiției. în tur, forma
ția italiană a cîștigat cu 80—68. 
Arbitrii partidei : S. Radovici 
(Iugoslavia) — H. Schneider 
(R.F.G.) ; comisar F'.I.B.A. : A. 
Strunke (Cehoslovacia).

RUGBYȘTII SELECȚIONABILI, ÎN VERVĂ:
17 ÎNCERCĂRI, OLIMPIEI BUCUREȘTI...

Timp senin, însorit, la ulti
mul meci-test al selecționabi- 
lilor români pentru meciul de 
rugby cu Italia, ieri după- 
amiază la Snagov. Parteneri de 
întrecere, rugbyștii de la Olim
pia București (Divizia A). Un 
partener bine ales, care s-a an
gajat permanent, pe înaintare 
sau pe treisferturi, pentru a 
contracara jocul ferm, decis al 
selecționabililor, și de data a- 
ceasta într-o bună dispoziție.

Prof. Valeriu Irimescu, an
trenorul federal, a trimis în te
ren XV-le : Bucos — Ianusie- 
vici, Cornel Vasile, Nica, Mo- 
treseu — D. Alexandru, Paras- 
chiv — Stoica Enciu, Dumitru, 
Murariu — Malancu, Pintea — 
Băcioiu, Ortelecan, Dinu. For
mația s-a mișcat mult, a acțio
nat grupat, supranumeric în a- 
tac, foarte lucid în apărare. 
Dovadă — a înscris nu mai pu- 
puțin de 9 încercări, două prin 
Cornel Vasile și cîte una prin 
Malancu, Paraschiv, Dumitru, 
Stoica Enciu, Murariu, Motrescu 
și Ortelecan, neprimind nici 
una. Așadar, autori ai încercă
rilor, jucători din ambele com
partimente.

După pauză, antrenorul Iri
mescu a operat cîteva modifi
cări din dorința de a verifica 
și alți selecționabili : Tudose 
(in locul lui Bucos), Constantin 
(care l-a înlocuit pe Ianusie- 
vici), Enache (pe postul lui Cor
nel Vasile), Suciu (în locul lui 
Paraschiv). în linia a IlI-a a 
trecut Borș, în locul lui Dumi
tru, care a avansat în linia a 
Il-a, făcînd pereche cu Pintea. 
în fine, Scarlat l-a înlocuit pe 
Băcioiu. Și de data aceasta s-au 
înscris multe încercări (8), a- 
vînd drept autori pe Motrescu 
(2), Borș, Tudose, Dumitru, 
Nica, Enache și Stoica Enciu.

Au fost transformate 10 în
cercări, 6 de către Bucos și 4 
de Tudose.

Antrenorul federal a apreciat 
ca „reușit acest ultim antre
nament Ia două buturi, care a 
adus, într-o bună măsură, u- 
nele clarificări vizînd XV-le 
pentru meciul cu Italia". Lotul 
definitiv (21 de jucători) va fi 
stabilit joi dimineață.

Tiberiu STAMA

Etapa a 14-a a Diviziei A la fotbal

F. C. ARGEȘ, LA UN PUNCT DE LIDER
• Echipa piteșteand, autoarea singurei victorii in deplasare • Fotbal modest 
in majoritatea partidelor • F.C.M. Reșija a predat „lanterna** echipei hunedorene

REZULTATE TEHNICE
U.T.A. - A.S.j
Dinamo — F.C.
Politehnica lași- F.C. 
C.S. Tirgoviște - Jiul 
F.C. Bihor 
Sportul stud.
F.C.M. Reșița 
Univ. Craiova
S.C. Bacău

Olimpia Satu Mare 
Petrolul

- F.C.
- F.C.
- Politehnica Timișoara
- Steaua
- F.C. Constanța
ETAPA VIITOARE

Corvinui
Argeș

(duminică
F.C. Constanta
U.T.A.
Jiul
Steaua
A.S. Armata Tg. M.
F.C. Petrolul
F.C. Corvmul 
Politehnica Tim.
F.C. Olimpia

2-0 (0-0)
3- 2 (1-2) 
0-0
4- 1 (4-0) 
2-1 (1-0) 
1-3 (1-2) 
1-0 (1-0) 
3-0 (1-0)
3-1 (2-0)

27 noiembrie)
- F.C. Bihor
- F.C.M. Reșița
— S.C. Bacău
- Dinamo
- Sportul studențesc
- Univ. Craiova
- Politehnica lași
- C.S. Tirgoviște
- F.C. Argeș

CLASAMENTUL
1. A.S.A. TG. MURES 14 8 3 3 26-14 19
2. F.C. Argeș 14 7 4 3 25-18 18
3. Dinamo 14 7 2 5 22-17 16
4. Univ. Craiova 14 6 4 4 16-11 16
5. Politehnica Tim. 14 6 4 4 22-19 16
6. Sportul stud. 14 8 0 6 19-19 16
7. Sieaua 14 5 5 4 26-17 15
8. F.C. Olimpia 14 6 2 6 20-20 14
9. C.S. Tirgoviște 14 5 4 5 13-17 14

10. S.C. Bacău 14 4 6 4 19-24 14
11. F,C. Constanta 14 6 1 7 22-21 13
12. U.T.A. 14 4 5 5 17-22 13
13. F.C. Bihor 14 6 1 7 18-24 13
14. Politehnica lași 14 4 4 6 15-14 12
15. F.C. Petrolul 14 4 4 6 16-17 12
16. Jiul 14 5 1 8 19-24 11
17. F.C.M. Reșița 14 4 2 8 13-21 10
18. F.C. Corvinul 14 3 4 7 15-24 10

CITIȚI ÎN PAGINILE 2—3 RELATĂRI DE LA
MECIURILE ETAPEI A 14-A A DIVIZIEI A-

Omniprezent, Sătmăreariu II înscrie golul victoriei dinamoviste 
Foto : N. DRAGOȘ

PUBLICUL ARĂDEAN, CAM
PIONUL FAIR-PLAY—ULUI, A 
PRIMIT TROFEUL PETSCHOV- 
SCHI ACORDAT DE ZIARUL 

NOSTRU
înaintea meciului U.T.A. — 

A.S.A., disputat ieri în ca
drul etapei a 14-a, specta
torii arădeni au aplaudat 
momentul festiv al conferi
rii „Trofeului Petschovschi", 
ediția 1976/1977, acordat de 
ziarul „Sportul". După cum 
se știe, acest trofeu răsplă
tește publicul cu cea mai 
sportivă comportare de-a 
lungul unui campionat. Cupa 
a fost înmînată primarului 
municipiului Arad, tovarășul 
Marțian Fuciu, de către re
dactorul șef al ziarului 
„Sportul", Aurel Neaga.



Una spunem, alta facem

JOCUL DE-A VACANȚA
ȘI DE-A... PEBFOBMANȚA

LEGITIMAT... PESTE NOAPTE I

Pe la începutul anului tre
cut, in urma unei consultări 
cu mai multi specialiști, adu
ceam critici formulei de desfă
șurare a campionatelor primu
lui eșalon voleibalistic, formulă 
prin care activitatea (și deci 
pregătirea echipelor) era redu
să la două luni (echipele frun
tașe) și trei luni (restul parti
cipantelor la divizie). Recep
tivă, federația a revenit, pentru 
ediția 1976—1977, la o veche 
formulă competițională care asi
gura echipelor un calendar mai 
rezonabil : 7 luni (inclusiv
pauzele dintre tur și retur, 
dintre retur și turneele finale 
ale fruntașelor). Anul acesta, 
avem surpriza unei noi ajus
tări a campionatelor, care au 
fost Înghesuite • în limita a 5 
luni, inclusiv pauzele. Ne-am 
fi așteptat ca, după experiența 
ediției trecute, perioada compe- 
tițională să crească în dauna 
celei de pauză, dar lucrurile 
s-au petrecut exact pe dos. S-a 
socotit, probabil, că este prea 
obositor pentru bieții sportivi 
să concureze (și să se pregă
tească) atîta vreme... Și li s-a 
făcut vacanța de șapte luni ! 
Să nu ne spună cineva că în 
această pauză lungă echipele 
de club se omoară cu firea. 
Felul în care s-au prezentat 
Ia startul noii ediții argumen
tează pe deplin că, dimpotrivă, 
și-au respectat vacanța eu 
sfințenie. Pe fondul unei pre
gătiri in dorul lelii, ele ne-eu 
oferit pînă acum doar cîteva 
palide sclipiri și cîteva partide 
disputate, de luptă, dar la ni
vel mediocru. în rest... Nici nu 
e de mirare că multe din echi- 
pe, chiar cele mai bune, titula
rizează Ia ora actuală jucători 
și, mai ales, jucătoare aflate în 
pragul abandonării activității. 
Motivul ? La pregătire puțină, 
experiența de concurs e de aur. 
Că avem în prima divizie spor
tivi titulari la peste 35 de 
ani, nu este numai meritul sau 
vina lor...

Desigur, este bine știut și de 
specialiștii din volei că astăzi 
performanța se face numai prin 
pregătire continuă, perseveren
tă, de înalt nivel. Și se știe — 
am mai spus-o și noi — că 
interesul pentru pregătire este

stimulat de competiția oficială, 
că prin campionat, nu prin 
vacanță, crește valoarea spor
tivilor și a echipelor.

Graba cu care se trece peste 
campionat este explicabilă cel 
mai adesea prin necesitățile de 
pregătire a loturilor reprezen
tative. O placă veche, tocită, 
fiindcă o elementară judecată, 
la îndemîna oricui, arată că 
loturile nu provin din afara 
echipelor care stau 7 luni în 
vacanță. S-a întîmplat adesea 
ca anumiți jucători (sau jucă
toare) selecționați iarna în lo
turi să se dovedească, la exa
menele din vară, necompetitivi 
sau lipsiți de valoare interna
țională (cu toată „pregătirea 
specială" pe care o fac). Și 
atunci s-a apelat, firește, la alții 
care aveau deja în spate 3—4 
luni de vacanță, amorțiți și su
praponderali sau fără suportul 
necesar abordării unor compe
tiții de amploare. Cazul cu ju
cătorii Chiș și Gîrleanu este 
prea recent ca să nu-1 amin
tim în acest sens.

S-a vorbit mult de pregătirea 
individualizată a jucătorilor de 
lot în cadrul echipelor de club. 
Dar numai s-a vorbit. S-a pro
mis control la antrenamentele 
divizionarelor A, dar pînă acum 
am aflat de o singură prezen
ță, la Steaua...

Aurelian BREBEANU

ANTRENORUL LA LOCUL
(Urmare din pag. 1)

și mai mult, dar reușește pu
țin, mult prea puțin. îmi spune 
că Emil Straifert și Camelia 
Dănoiu sînt mari talente. Nu 
se îndoiește nimeni, nici noi, 
dar cred că vor rămîne pen
tru totdeauna în stadiul — veș
nic neangajant — de „spe
ranțe", de vreme ce, după

TURNEU INTERNAȚIONAL
DE POLO LA CLUJ-NAPOCA

Partidele
tre 25 și 27
formațiile ___x_____
nia Sczeczin, Voința Cluj-Napo- 
ca și o selecționată locală.

sînt programate în- 
noiembrie. Iau parte 
Empor Halle, Arko-

Cu cîtvji timp în 
echipa dc lupte libere 
bului sportiv Dunărea 
s-a deplasat la Brașov 
a susține meciurile 
drill Diviziei. 
nenții lotului 
și luptătorul 
tânăr care a 
s-a afirmat) 
narea, sportiv în care supor
terii gălățeni își puneau — 
pe bună dreptate — mari 
speranțe pentru competiția 
de la Brașov. Spre surprin
derea întregii delegații gălă- 
țene, în ziua concursului, lup
tătorul A. Neagu 
și-a anunțat antre
norul că ’ 
concura 
chipa sa, 
lași (? !), 
mat — ca

Firește, 
cuse pe Neagu (care-i supor
tase și deplasarea la locul 
concursului) a contestat va
labilitatea legitimării pentru 
Nicolina iași, dar cum recla- 
mația — complet justificată — 
a gălățenilor n-a fost luată în 
seamă, sportivul gălățean a 
adus puncte prețioase... echi
pei din Iași.

Cum s-a ajuns la o aseme
nea situație incredibilă, vom 
încerca să relatăm în cele ce 
urmează. Organele sportive 
din Galați, care au făcut 
eforturi (sub diferite aspecte) 
pentru a-1 vedea sportiv de 
performanță pe Neagu, l-au 
ajutat și în pregătirea profe
sională. Și, încă, substanțial ! 
în momentul în care și-a pă
răsit colegii, luptând împotriva 
lor (?!), Neagu era student 
în anul II Ia Facultatea 
subingineri din Galați ! 
siunea sa subită (și 
ascunsă) pentru clubul ieșean

urmă, 
a ciu- 
Galați 
pentru 

din oa- 
Printre compo- 

gălățean se alia 
Aiurel Neagu, 
fost crescut (și 
la clubul Du-

el nu va 
pentru e-
ci pentru... Nicolina 
unde fusese legiti- 
prin minune !
clubul care-1 eres-

î(a cărui ecliipă era, la un 
moment dat, în situația de a 
retrograda) n-am pulut-o 
fia. Am auzit că Neagu 
fi promovat examenul 
admitere la cursul de zi 
Institutului Politehnic 
Iași, că la federație există și 
o adeverință în acest sens, 
dar despre existența unui alt 
regulament de transfer decît 
cel elaborat în baza Hotărîrii 
859 a Biroului Executiv al

Or, 
4 al 

(în 
clar : 
spe- 

apro-

Executiv
C.N.E.F.S. n-am auzit, 
cuprinsul artiooluibui nr. 
respectivului 
vigoare)

de
Pa-

total

a- 
ar 
de 
al 

din
i
I
I

SCHIMBARE LA
U.T.A. A.S. ARMATA TG. MUREȘ 2

U.T.A. ; teren alunecos ; pe ©locuiri deJ 
— aproximativ 6 COO. Au marcat : BOLONI 
(mi-n. 86). Șuturi la poarta : 23-5 (pe pa

document 
precizează 

„Federațiile de 
cialitate pot 
ba transferul la u- 
nități sportive din 

*. », în afara perioa- 
stabilite, fără dezle- 

următoarea situa- 
pentru sportivii stu- 

‘ " I
Ia

alte județe3 
delor 
gare, în 
tie : 
denți, care intră în anul 
în învățâmîntul' superior, 
cursurile de zi, în altă loca
litate și se transferă la CLU
BURI UNIVERSITARE (Subli
nierea noastră). In oricare 
altă situație „este necesar a- 
cordul clubului de care apar
ține sportivul respectiv". 
Deci, NEAGU A FOST 
TRANSFERAT — FARA A- 
CORDUL CLUBULUI - IW ti 
un club studențesc.

Deși destul de întortocheate, 
lucrurile sânt totuși citare : 
transferul sportivului gălă- 
țean nu s-a făcut în condiții 
regulamentare, interesul clu
bului ieșean și ,,manevrele“ 
conducătorilor lui le-am... în
țeles, deși nu putem fi de a- 
cord cu ele. Nu reușim însă 
să înțelegem cum a fost posi
bil ca federația să comită o 
astfel de greșeală prin care 
să favorizeze practici inco
recte !
Telemac SIRIOPOL, coresp.

SĂU DE MUNCĂ, IN „ATELIERUL PERFORMANTEI
ceas, cronometrat, le vine rîn- 
dul să execute un exercițiu de 
tragere la poartă o dată la 3 
minute și jumătate.

P. S. Oare pentru asemenea 
antrenament, care nu se carac
terizează nicidecum prin den
sitate, profesorul Teodor Us- 
catu primește remunerație du
blă — și de la C.S.Ș. Steaua 
și de la Spartac ?

O SEARĂ, CA ATÎTEA ALTELE...
îndreptat spre sala deNe-am ____ ,___  __ ___

lupte a Cubului sportiv școlar din 
Rddăuți Ia o orâ cînd ne - ■ - 
că vom 
conform ___ ____ ..
cale, am încercat șl, spre 
noastră, nu in zadar.

In sala de forță lucrau < 
sportivi', iar alături alții 
trenament pe saltele. 
Virgil Gherasim, care de 
deceniu culege împreună 

competiții r*a- 
fiecare in 

necesare, pu
tinele trebuie, 
sportivii, prin- 
campioaii oi 

------------ ------- si Mihai La
zar și ai juniorilor, Ion Babalean, 
Nelu Amariei și Nistor Voloșiu, as-

îndoiam 
mai găsi pe cineva. Dar, 
unei vechi și înțelepte zi- 

satisfacțla

sdi medalii în diverse 
ționale, urmărește pe 
porte, dînd indicațiile 
n’n-d „umărul" acolo 
Și, de la mic la mare, 
tre care și mai tinerii 
copiilor, Nicolae Țugui

o parte din 
făceau an-

An-treno rul 
peste v.n 
cu elevii

cult-a-u cu atenție sfaturile antreno
rul ui. Se muncea cu sirguință, chiar 
dacă, așa cum se recunoștea, „con
dițiile de lucru nu sînt de invidiat 
dar mai mult nu se poate acum, 
deși ne zbatem să rezolvăm pro
blemele. Conducerea duhului, ne 
sprijină, dar nu depinde totul de ea“. 
Intr-adevăr, sub saltele dușumeaua 
este putrezită, în sala de forță tava-

n-ul pe alocuri a căruț, sauna nu 
poate fi folosită permanent, deoarece 
trebuie... respectate anumite „I 
mari", dar asta nu sperie pe 
meni, dovadă că în acest an 
vitrina au trofee a clubului au 
poposit opt tiMuni de campion, 
copii și juniori. „Nu-i sperie nici pe 
unii părinți sau bunici, ©are vor sâ 
aibă copii zdraveni — ne spunea V. 
Gherasim, răspunzî-nd întrebării noas
tre vi zi nd prezența in sala a 
persoane care nu păreau să 
legătură ou sportul — și ©are 
aici, uneori seară de seară, 
vadă cum merg, cum se iau la 
tă cu manechinele și nu 
parcă vor ei înșiși să intre pe sal
tea".

Se muncește mult în sala de ta 
Rădăuți', iar succesele sînt pe măgu
ra muncii. Cum pe aceeași măsură 
ar trebui să fie soluționate proble
mele privind și condițiile de lucru.

,bore- 
nr- 
In 

mal 
la

imor 
albă 

vin 
să-i 

trîn- 
arerreori.

Emanuel FANTANEANU

în competiții internaționale amicale

JUDOKA ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
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• IAȘUL a găzduit o com
petiție inedită pentru aceste 
' ’ Este vorba de un

concurs demonstrativ 
Au fost pra

de la Olimpia

locuri.
mare _______
de tir cu arcul, 
zenți arcași c_„ _ 
București, Voința Tg. Mureș, 
Minerul Andnoasa și Voiința 
Satu Mare. Printre câștigători 
s-au aflat juniorii A. Robu și 
D. Codrea de la Olimpia, res
pectiv, Minerul. A LA LI
CEUL INDUSTRIAL ALIMEN
TAR din Tulcea s-a inaugu
rat o frumoasă bază sportivă, 

de
Si

compusă din terenuri 
handbal, volei, baschet 
portic de gimnastică. Cu a- 
cest prilej a avut loc 
mare concurs cu participa
rea tuturor elevilor școlii, o 
PESTE 400 DE FETE ȘI BĂ
IEȚI au onorat cu prezen
ța lor reușita competiție 
polisportivă organizată în 
comuna Nucet (jud. Dîm
bovița) . Printre cei remarcați 
s-au aflat Mariana Amuza 
(Nucet), Marian Neacșu (Ca- 
z^ei) — la cros, handbaldștii 
și fotbaliștii de la Școala ge
nerală Cazaci A GRUPUL 
ȘCOLAR UNIO SATU MARE 
a cîștigat primul loc în con
cursul județean pentru cea 
mai frumoasă bază sportivă. 
Microstadionuil elevilor de la 
Unio e compus din trei tere
nuri de tenis (două cu bi
tum), câte unul de volei și 
handbal și o pistă de atle
tism, toate bine întreținute. 
• FORUL SINDICAL JUDE
ȚEAN CARAȘ-SEVERIN a 
organizat recent competiții pe 
ramuri de producție, „Cupa 
minerului" și „Cupa transpor
turilor" la popice, șah și te
nis de masă. Trofeul a reve
nit sportivilor din Caranse
beș : I.P.E.G. a cîștigat la 
„mineri", iar C.F.R.-linie 
la „transporturi". • Nu de 
mult a avut loc la Bîrlaxi o 
mare manifestare sportivă în 
cadirtifl. „Daciiadei". Peste 
2 000 de tineri s-au întrecut

un

la cros, handbal, fotbal, șah 
și tenis de masă. • LA A.S. 
VULCAN din Capitală a luat 
ființă o secție de box. Tine
rii pugiliști de la această 
mare unitate metalurgică sînt 
antrenați de Jean Stancu. o 
ÎN SATUL SL1VNA (jud. Ga
lați) elevii și cadrele didac
tice de la școala generală 
și-au amenajat o frumoasă 
bază sportivă, care are spa
ții pentru tenis, volei șl 
handbal. AnimatOirul sportu
lui de aici epte Ion Modiga, 
directorul școlii generale, a 
APROAPE 200 DE COPII din 
Giurgiu s-au întrecut zilele 
trecute, pe pastele de asfalt 
ale Parcului pionierilor și 
școlarilor, în concursuri de 
carturi, biciclete și triciclete. 
• MUNCITORII de la „Po
ligrafia" Baia Miare au la 
dispoziție de cîtva timp un 
teren de tenis bitumiinizat pe 
care susțin meciuri în cadrul 
competiției organizate de a- 
sociația lor sportivă. « SUB 
EGIDA „DACIADEI", la Școa
la generală nr. 8 din Slatina 
are loc o frumoasă întrecere 
de gimnastică, denumdtă 
„Mica gimnastă". în prima 
etapă pe clase, au participat 1-2T7 
de fete din clasele I—IV. a 
VECHI JUCĂTORI DE FOT
BAL din Gheorghieni și Tg. 
Mureș s-au întîlnit nu de 
mult în două meciuri 
cale. în 
ghieni, 
cu 4—3, 
Mureș, 
cu 5—2. _______ _
două partide cunoscuții fot
baliști de acum două decenii 
ca Incze III, Lungu., Jozsl, 
Public, Balint și Gierling.

în orașul polonez Lodz; a avut 
Joc un turneu internațional ami
cal de judo la care au participat 
21 de formații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Polonia, R.D. Ger
mană, România, U.R.S.S. șl Un
garia, reunind peste 230 de spor
tivi.

O comportare frumoasă în în- 
tîlnirile individuale a avut-o Ion 
Năstăilă, care a ocupat locul doi 
la categoria 60 kg. De asemenea, 

doi sportivi români s-au cla
pe locul trei : ionel Popa 
65 kg și Alexandru Spineanu 
71 kg.
întrecerile pe echipe, fior- 

Șc. Energia București 
‘ ' juniori

juniori

cat.
cat.

în 
mația C.S. , 
a ocupat locul doi la 
mari și locul patru la 
mici. (N. CHINDEA).

La Cluj-Napoca, în organizarea 
Clubului Universitatea, a avut loc

o interesantă competiție Interna
țională amicală de judo la care 
au participat formațiile A.Z.S. 
Gliwice (Potonda), A.S.A. Tg. 
Mureș, Agronomia Timișoara, 
C.S. Șc. Deva și, evident, echipa 
gazdă, divizionara A, Universi
tatea.

Prima zi a fost rezervată „in
dividualelor ", care au desemnat 
următorii cîștigători : cat. 60 kg 
— R. Olteanu („U"); 65 kg — 
M. Klank (Polonia) ; 71 kg 
Nemeș (,,U“) ; 78 kg — D. Csep 
(„U") ; 86 kg — L. PaM („U") ; 
95 kg — T. Solomon (Agrono
mia) ; +95 kg — U. Dejii („U").

în ziua următoare s-au desfă
șurat întrecerile pe echipe, în 
urma cărora locurile pe podium 
au fost ocupate după cum ur
mează : 1. Universitatea Cluj- 
Napoca, 2. A.S.A. Tg. Mureș, 3. 
A.Z.S. Gliwice. (Nușa DEMIAN)

s.

J1 jy -fi? '-t3

desfășurat IN SALA

meciul de baschet 
echipa locală Universi-

DACrUET Dt3bA>UKAT 
DAOk-rlEl SPORTURILOR 
CLUJ-NAPOCA, 
feminin 
tatea și 
etapa a 
ta<t cu 
(45-39) .
în ziua a do-ua. Jocurile au fost spec
taculoase datorită ritmului rapid l*n 
cane s-au disputat. Coșgetere : Bo
lovan 29+20, Anca 17+14 de la „U", 
respectiv Petri c 18+2, Efîimie 26+12. 
(Mircea RADU-coresp.).

dintre
Voința Brașov, restanță din
8-a a Diviziei A, s-a înche- 

victorii'le studenților : 98—82
în prima zi, 96—90 (49—42)

itword'uri pentru categoriile de vîrstă 
respective : Jurgen Barth (9 
5:19,5 și Anca Pătrășcoiu (10 
5:20,6 la 400 m liber.

LOTO

I

ami- 
prim ul joc, la Gheor- 
au câștigat mureșenii 
iar în revanșă, la Tg. 
oaspeții s-au impus 
Au evoluat în cele

I I IPTF CENTRU TURNEUL FINAL
LUriE o| Diviziei de greco-roma- 
ne, care se va disputa la sfîrșiitul 
acestei săptămîni1, în sal'a Dimamo, 
s-au calificat următoarele formații : 
C.F.R. Timișoara, C.S. Arad (seria 
I), Dinamo, Al urni nia Slatina (seria 
a H-a), L.C. Dacia Pitești, Farul Con
stanța (seria a H l-a), Steaua și 
IPROFIL Rădăuți (seria a IV-a). e 
TURNEUL FINAL al Diviziei de libere 
este programat la sfîrșitU'l săptămânii 
viitoare, la Brașov.

RELATĂRI DE LA î Al. 
Nour, p. Comșa, M. Avanu,
I. Toth, D. Glăvan, I. Durai-
tru, D. Diaconescu, D. Mo-
raru, 7T. BarbAlată, V. Săsă-
ranu, G. Șerban și 
nași.

C. Mal-

MATATIi: ASTAZI ÎNCEP LA
NAIA|KL BERLIN întrecerile de 
înot ale Dinamoviadei.
thfi'i care vor reprezenta clubul Di
namo București se aFlă Carmen Bu
na ciu, Mihae la Costea, Anca Miclăuș, 
Camelia Hoțescu, Adrian Horvat și aJțrî 
• LA BAIA MARE, două excelente

Printre s>por-

Stadion 
spectatori 
și CURA 
13-1.

U.T.A. ;
mide 5 (min. 46 Caraș 7), Schepp 7, Bro
7, Tisa 7 (min. 87 Hirmler).

A.S.A. : Solyom 8 (min, 77 Vunvulea) -
Onuțan 7 — Boloni 7, D. Gahl 6, Hajnal 6 — Varodi

A arbitrat : C. Ghiță ★ ; la linie : Gh.
(toți din Brașov).

Cartonașe galbene : VARODI, ȘT. GALL, KORTESI.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 1-0 (7—0).

lorgulescu 7 — Bîtea 8, Kukla 7, Șt. G<

ARAD, 23 (prin telefon) —
La Arad, vreme rece, ploioa

să, care nu îmbia la fotbal pe 
nimeni. Asemănătoare și starea 
de spirit a suporterilor locali, 
decepționați de acel 0—5 cu 
Steaua, duminica trecută, la 
București. Jocul cu lidera cla
samentului, chiar pe teren pro
priu, nu optimiza nici pe cei 
mai infocați arădeni. Organiza
torii „vedeau" numai tribune 
goale. Și totuși, 6 000 de spec
tatori, sub umbrele, au fost 
prezenți la ora meciului. Au a- 
plaudat întîi primirea „Trofeu
lui Pctschovski“ și apoi, neaș
teptata schimbare la față a e- 
chipei lor, la numai 72 de ore 
după sincopa de la București, 
într-adevăr o altă U.T.A. !

Vioaie, mobl 
cu pressing,! 
duri pe A. 8 
nită să faci 
cui terenulu 
care pentru 
peților nu 
U.T.A. a ini 
nut fără a I 
A rezultat d 
mism, spetq 
ritate mare] 
primele 45 
trei mari d 
(min. 27), J 
șovschi (’44u 
și în alte 
portar imbi 
altfel, pe a 
decît colegu 
pauză, cîna

MECI FARA NICI UN
POLITEHNICA IAȘI - PETROLUL PLOI

Stadion ,,23 August" ; teren bun ; timp noros, fri] 
proximativ 6 000. Șuturi la poartă î l©-6 (pe poartă

POLITEHNICA : Naște 6 — Micloș 6, M-uneșan 6, J 
(min. 42 Banu 6) — Rcxmllă 6, Sofian 6, Trandafi'u 
(min. 69 D. lonescu 5), Dănilă 6, Costea 5.

PETROLUL : Constantin I 7 — Gh. 
fei 7 — Cazare© 7, Angelescti 8, N. 
5 (imin. 46 Constantin II 5).

A arbitrat : Gh. Retezan *
București') și M. Fediuc (Suceava).

Cartonașe galbene : STATE.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori :

IAȘI, 23 (prm telefon) —
Foarte slab acest meci, 

care nu am putut reține nici o 
acțiune de atac cît de cît reu
șită. E drept, au lipsit cîțiva ju
cători de bază din ambele for
mații (Anton, Ursu, Simionaș, 
Fl. Dumitrescu, Toporan), dar 
asta nu poate justifica atît de 
slaba comportare a celor două 
combatante. A fost o partidă de 
uzură, cu numeroase faulturi, în 
care a abundat imprecizia pase
lor și a șuturilor la poartă. Po
litehnica s-a aflat mai tot timpul 
Ia cîrma jocului, dar linia ei 
mediană, lentă și debusolată, nu 
a făcut nimic bun, cărind la ne- 
sfirșit balonul și înghesuind 
frontul de atac în zona de fina
lizare, permițînd, în acest fel, 
ploieștenilor să se apere supra- 
numeric. Punctul obținut de oas
peți se datorește și faptului că 
în timp ce la ieșeni — așa cum 
spuneam, mijlocașii au fost cei

I
I
I
I
I
I
i

din

Dumitrescu 7, El
Florian 7 — Pis

Io l-voie :

1-1 (O-O).

mai slabi 
trei jucători 
rec, AngelesJ 
reprezentat 
chip ei, reuși] 
•travaliu, să 
jinul apărăij 
situații favd 
pe cea din | 
țeanu, singd 
în stîlpul d| 
Constantin a 
23, cînd Dări 
prin întoarcl 
trecut însă I 
pauză, Politd 
mai bine, dJ 
avut consist] 
marginea ca| 
cazie ceva J 
din min. 73l 
pătruns în I 
insă unghiul 
fost deposed

DERBY-UL TINERHJt'//
BACĂU, 23 (prin telefon) -

Cele mai tinere echipe ale cam
pionatului, avînd în componența 
lor mulți jucători crescuți în pe
pinieră proprie, au oferit un spec
tacol agreabil, antrenant, la reu
șita căruia principala contribuție 
și-au adus-o gazdele. Acestea au 
început meciul în trombă, bene
ficiind în primele 10 minute de 
patru cornere și expediind spre 
poarta lui Sărăcin nu mai puțin 
de opt șuturi ! Ultimul dintre 
acestea, lovitura de cap a lui 
CARPUCI, din min. 10, avea să 
fie și gol : 1—0. Oaspeții fac e- 
forturi să echilibreze jocul, dar 
acțiunile lor de atac sînt lipsite 
de forța necesară finalizării. în 
apărare, constănțenii comit unele 
erori de plasament și marcaj, de 
care profită băcăuanii pentru a 
încerca majorarea scorului, 
cru care se și întîmplă 
34, cînd CODIN, în luptă 
tez, deviază în propria

Stadion ,,23 
xîmativ 13 00q 
gol), FLOREA 
31-16 (pe pod

S. C. BACJ
7 — Cărpuci 
Botez 7, N. FI

F. C. CON
6 — Petou 6,

A arbitrat | 
Mureș) și Fl. I

Cartonașe g
Trofeul Pei3

Lu- 
în min. 
cu BO- 
poartă

șutul-centras 
2-0. J *

După paud 
jocul cu ml 
țiunile lor d 
vente, foartq 
apărarea gl 
răsputeri pd 
în min. 66, | 
fost posibil, 
CU — care J 
culoar liber] 
sa porții lui|

PRONOSPORT INFORMEAZĂ

NU UITAȚI ! ASTAZI, ultima 
zi cînd vă mai puteți procura bi
lete pentru tragerea obișnuită 
Loto de mîine 25 noiembrie 1977.

Jucând mai multe bilete vă 
măriți șansele de a vă putea nu
măra printre marii câștigători !

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA PRONOEXPRES 

23 NOIEMBRIE 1977

FOND TOTAL DE 
916.977 lei din care 
report la Categoria I.

în țară de La 5 decembrie 
piuă la 23 ianuarie 1978.

1977

ClȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES

DIN 13 NOIEMBRIE 1977

LA
DIN

CÎȘTIGURI
359.646 lei

Plata câștigurilor de la
tragere se va face astfel : 
nifcipluil București de la 1 ______
brie 1977 pînă La 23 ianuarie 1978,

această 
în mu- 
decern-

RIW

25% a
5,25 a 
o ex- 

sau de

Categoria 1 : 1 variantă
17.500 lei ; categoria 2 :
15.000 lei sau La alegere 
cursie de un loc în Italia
două locuri în R.P. Ungară sau 
două bilete La Băi.le Felix și di
ferența în numerar; categoria 3: 
12,75 a 4.G87 lei ; categoria 4: 97,75 

a
40

a Gll lei ; catego-ria 5 : 305,75
195 lei ; categoria 6 : 6.702 a 
lei.

Categoria A : 4 variante 25% 
12.500 lei ; categoria B : 20,25 
3.932 lei ; categoria C : 77,75 
1.024 lei ; categoria B 
60 lei.

a 
a 
a 

3.325,50 a

Pe staaUM 
loc icri^aul 
națională îd 
juniori ale I 
riei. ROMĂ] 
(selecționata 
1-1 (0-^d 
oaspeții ^u| 
au înscris d 
5). După pd 
tră a domil 
reușit să 
(min. 68). 
MATEESCU

ROMÂNI 
0—1 (0—1) 
mele selecd 
cu victoria] 
Echipa nod 
inițiativa ini
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SĂTMAREANU II INTRA Șl ÎNTOARCE REZULTATUL RADUCANU, TURIST LA MIJLOCUL TERENULUI.

\Nr72 DE OREI...

ptoios ; 
, autogol) 
Cornete ;

- Do-

izekaș 5. 
lonescu

ul forță, 
pe gîn- 
reș, ve- 
k mijlo- 
de ple

bea oas- 
fiindcă 

| cu mi- 
I replică, 
de dina- 
'Sijpcrio- 
care, în 

iau ratat 
bl ; Tisa 
I și Bro- 
față, ea 

mici, un 
im. De- 
i „bătut" 
ni, după 
vut sens

unic, careul oaspeților. A.S.A. 
s-a retras aproape total dar a 
replicat dîrz și a rezultat un 
duel dramatic. în focul presiu
nii arădene, mingea șutată de 
la 25 m de Nedelcu a întilnit 
piciorul lui BOLONI, aflat în 
careu, și-a schimbat direcția și
1- a făcut k.o., 
excelentul 
după cinci 
reușită de 
vul portar
cu o capacitate fizică uimitoa
re a continuat dominarea și, în 
sfîrșit, CURA (min. 86) a fruc
tificat o pasă a lui Broșovschi :
2— 0. Victorie meritată. Sub 
ploaia persistentă se părea că 
pe fețele arădenilor băteau ra
zele soarelui...!

., în min. 72 pe 
Solyom. Accidentat 
minute, în tentativă 
a salva un gol, bra- 
este înlocuit. U.T.A.

Aurel NEAGU

NT
rtori — a-
kre : ^-1.
iocîrlain 6
țeanu 5

7, Butu-
6, State

>11 din

|1 tor cei 
c (Coza- 
krian) au 
te al e- 
n mare 
în spri- 
puținele 

n nota 
rid Nem- 

a șutat 
porții lui 
Ln min. 
din voie, 
e care a 
ră. După 
feput ceva 
ei n-au 
ftins la 
ngură o- 
fost cea 

la filon a 
I micșorat 
| urmă a 
kță.

ERTEA

DINAMO - F.C. OUMPIA SATU MARE 3-2 (1-2)
Stadion Dinamo ; teren bun ;

4 000. Au marcat : AL. MOLDOVAN
SATMAREANU (min. 63), respectiv,
11 m), Șuturi la poartă : 25—9 (pe

DINAMO : Ștefan 5 — Cheran 5,
57 Sătmăreanu II 9) — I. Marin 5 , __ . „ .. - ...... .
Al. Moldovan 6, D. Georgescu 6, Vrînceanu 7.

OLIMPIA SATU MARE : Pusztai 6 — Mureșan 5. Matei 6, Smarandoche
6, Bocșa 5 — Heivei 5, Sabou 7, Marcu 6 (min. 73 Hațeganu 5), Bathori 
II 6 — Mathe 6, Both I 8.

A arbitrat : Gh. Ispas ★★★ ; la linie : E. Blacioti (ambii din Constanța) 
și R. Șerban (Craiova).

Cartonașe galbene : MATEI.
Trofeul Petschovschî : 9. La juniori : 4-0 (2-0).

timp frumos ; spectatori — aproximativ 
‘ (min. 40), D. GEORGESCU (min. 56), 

BOTH I (min. “ / ’
poartă : 12—4). Cornere : 14—3.
Dobrău 5, G. Sandu 4, Lucuță 5 (min. 
(‘min. 76 Augustin), Dinu 7, Custov 6 —

7 și 44, oltimu'l din

SPORTUL STUDENȚESC - F.C. ARGEȘ 1-3 (1-2)

Stadion
5 000. Au 
RADU II 
9—4). Cornere : 7—0.
_ SPORTUL STUDENȚESC : Răducanu 4 ________

Radulescu 7, Cățo-i 5, lorguleseu 5 
“ —..................... “ * Predeanu).

Ol tea nu 7, Stanau 
D. Nicolae 9, Radu

Republicii ; teren bun ; timp frumos ; spectatori — aproximativ 
marcat : O. IONESCU (min. 15), IOVANESCU (min. ~

(min. 39 — din penalty). Șuturi la poartă : 16-8 (pe
37 și 77). 

poarta t

Vreme de aproape un ceas, ta
bela de marcaj a stadionului din 
șos. Ștefan cel Mare i-a arătat 
pe gazde in dezavantaj : scor 
1—2. In tot acest timp, la fel ca 
în partida anterioară, disputată 
miercurea trecută pe același ga
zon, cu F.C.M. Reșița, campioa
na țării evoluase modest, com- 
plăcîndu-se într-o superioritate 
teritorială sterilă, arareori ame
nințătoare pentru poarta Iul 
Pusztai.

Și adversarul — prompt în re
plieri bine organizate, lucid în re
plica ofensivă — a speculat ero

IN FINAL • ••
- STEAUA 3-0 (1-0)
bun pentru fotbal ; spectatori — a-

. . _ _ (mm. 1), BĂLĂCI (min. 87) și 
din penalty). Șuturi la poartă : 14—12 (pe poartă :

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Stadion Central ; teren moale ; timp 

proxi-mativ 14 000. Au marcat : MARCU 
CRIȘAN (min. 88 - 
6—4). Cornere ; 10—5.

UNIVERSITATEA CRAIOVA : Runcanu 7 — Tilihoi 7, I. Can-s-ta-ntinescu 7, 
Ștefânescu 8, Purima 7 — Țicleanu 7 (mim. 73 friimescu 6), Bălăci 8, Bel- 
deanu 6 (mim. 87 Ungweanu) — Crișan 6, Cîrțu 6, Mărcu 8.

STEAUA : lo<rdache 6 — Angheli-ni 6, Agru 6, Same? 6, Vigu 6 -• FI. Marin 
6, Zahi'u 6 (min. 66 Ion Ion 6)t Stoica 
Zamfiir 6 (min. 73 Năstose 6).

A arbitrat : N. Raab (Cîmpla TurzH)
șî T. Go boț (Ouj-Napoca).

Cartonașe galbene : BELDEANU.
Trofeul Petschovschî : 8. La juniori s 1—1

7 — A lonescu 6, Răducanu 6,

★ ; la linie : T. Andrei ('Sibiu)

"I I •
rile partenerului de întrecere : în 
min. 7, BOTH I (servit in adîn- 
cime de Sabou) a pătruns în for
ță printre „jaloanele" G. Sandu 
și Dobrău și a înscris pe lîngă 
Ștefan ; în min. 44, același BOTH
I își readuce echipa în avantaj, 
transformind penalty-ul acordat 
Ia un fault comis, în careu, de 
G. Sandu asupra incisivului Mat- 
he. Singurul gol al dinamoviștilor 
în această repriză fusese înscris 
în min. 40 de AL. MOLDOVAN 
(„cap" în colțul scurt, la o cen
trare de pe partea stingă).

Dar cu trei minute înainte de 
scurgerea orei de joc, Sătmăreanu
II este introdus în teren. Schim
bare inspirată, menită să modi
fice complet fața jocului. Acțio- 
nînd în absolut toate zonele, dar 
cu precădere „în față". Sătmă
reanu II „trage", literalmente, 
după el întreaga echipă. în min. 
57, trimite cu capul periculos spre 
poarta oaspeților, apoi — după 
golul egalizator al lui DUDU 
GEORGESCU (min. 58 șut prin 
surprindere de Ia 20 m) țintește, 
tot cu capul, 'n „transversală", 
iar în min. 63 SÂTMzlREANU II 
înscrie golul victorios printr-un 
șut imparabil din interiorul ca
reului.

Gheorghe NICOLAESCU

5, Manea 6 — P“ ’ '__
Stroe 5), O. lonescu 7, Chihaia 6 (min. 84 

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7 — Zamfir
Bărbulescu 7, Chivescu 6, lovânescu 8
8 (min. 84 latan).

A arbitrat I. Igna (Arad) ★ ★ î 
(ambii din Craiova).

Cartonașe galbene : CIUGARIN, ZAMFIR, 
Trofeul Petschovschî : 9. La juniori : 1-0

F.C. Argeș nu și-a dezmințit 
predilecția pentru jocul pe 
contraatac în deplasare, cule- 
gind în fața Sportului studen
țesc nu numai două puncte, în 
urma unei spectaculoase par
tide, ci și aprecierile spectato
rilor bucureșteni care, în cele 
din urmă, s-au alăturat micii 
dar inimoasei galerii piteștene 
venită să-și susțină echipa fa
vorită în Capitală.

Deși începutul partidei a a- 
parținut formației gazdă, aceas
ta inscriind relativ repede (în 
min. 15, la centrarea lui Tănă- 
sescu, Sperialu iese defectuos 
și ratează intercepția, O. IO
NESCU trimițînd balonul cu 
capul în poarta goală : 1—0),
piteștenii nu acuză „lovitura" 
și contraatacurile lor încep să 
rupă ritmul ofensiv al studen
ților. Și dacă la golul primit de 
piteșteni o contribuție esenția
lă a avut-o propriul portar, 
Speriatu, acesta însă răscum- 
părîndu-și greșeala prin cîteva 
intervenții salutare în repriza

7,

la

Tănâsescu 5,
O roșu

6, 
II

linie : V. Ciocîlteu și

d-o)

5, Cazan 
(min. 56

Ivan 6 —•
7, Dobrin

V. Gheorghe

•
goluri ca 

64 și 73),
Răducanu
el

secundă, salvînd 
făcute (min. 60, 
poarta cealaltă, 
fost figurant, 
incursiunile turistice mult 
afara careului său... în min. 37 
el nu poate reține centrarea Iui 
Doru Nicolae și IOVANESCU 
a înscris în poarta goală, resta
bilind egalitatea. Două minute 
mai tirziu, același Doru Nico
lae, lansat în adincime de Do- 
brin, îl depășește pe Tănăses- 
cu, este faultat în careu și pe- 
naltyui este transformat 
RADU II : 2—1 pentru
Argeș. în min. 63 Răducanu 
„jonglează" cu balonul în 6 m 
și Radu II este cit p-aci 
mărească scorul, fapt care 
va petrece în min. 77, autorul 
ultimului gol piteștean fiind 
IOVANESCU, care a reluat cu 
capul centrarea lui Doru Ni
colae, trimițînd mingea în 
plasă pe lingă Răducanu, spec
tator : 3—1.

Și 
la 
a 

preferind 
în

să 
se

Paul SLĂVESCU

CRAIOVA, 23 (prin telefon) -
O victorie clară, meritată, dar 

care a stat sub semnul îfftrebării 
timp de 87 de minute. Șutul lui 
MARCU din minutul 1, care a 
sancționat o dublă greșeală Vigu
— Agiu, lăsa impresia că gazdele
vor putea forța un k.o. rapid. 
Dar, paradoxal, acest gol a insta
lat o relaxare negativă în rîndul 
echipei craiovene, care s-a lăsat 
dominată timp de 20 de minute. 
In acest minut 20, FI. Marin a 
fost la un pas de egalare cu un 
șut-bombă. In min. 28, arbitrul 
Raab greșește, sancționînd un 
fault imaginar (asupra lui Bălăci). 
Execută Marcu, dar balonul lo
vește bara. în min. 37, o nouă 
lipsă de decizie nu sancționează 
penalty-ul clar comis asupra lui 
Cîrțu, pătruns în careu. Această 
dublă eroare '
sul... bun al 
țind parcă 
toată această 
a părut mai _ . - . ___
unei idei în atac nu i-a adus 
cîștig de cauză.

După pauză, jocul crește, cralo- 
venii domină la început (Cîrțu 
ratează o mare ocazie în min. 
55), dar Steaua revine, încercînd 
să forțeze egalarea, fără să reu
șească însă, deoarece FI. Marin 
și Zahiu nu au capacitatea nece
sară construcției, Răducanu e 
bine marcat de Constantinescu 
(remarcabil dublat de Ștefănes- 
cu), iar Tilihoi rezolvă în favoa
rea sa acțiunile individuale ale 
lui Zamfir. Bucureștenii continuă 
să domine teritorial, dar spre 
sfîrșit craiovenii — în dificultate
— strălucesc de două ori prim

...........■IIIII.MI.I.I.II.I.. *

BĂLĂCI (min. 87 — șut cu boltă 
peste Iordache) și CIRTU (min. 
88 — renăsouit, sprintează în ca
reu, fiind placat de Iordache). 
Penalty-ul — bine executat de 
CRIȘAN — concretizează o ' vic
torie ou un scor de forfait la 
capătul unul joc în ca.re craiio- 
venii au depășit prin cîteva inte
ligente acțiuni individuale efortul 
colectiv al unei echipe oarecum 
noi, departe de sudura necesară.

loan CHIRILĂ

VICTORIE PREȚIOASA A „LANTERNEI"
REȘIȚA, 23 (prin telefon) -

înaintea meciului a început să 
plouă și apoi să ningă, foarte 
puternic, terenul ' '
du-se într-un adevărat patinoar, 
fapt care și-a pus amprenta pe 
calitatea jocului. Adăugind și vi
zibilitatea scăzută, avem o ima
gine completă asupra condițiilor 
în care s-a disputat acest derby 
bănățean.

transformîn-

F.C.M. REȘIȚA - POLITEHNICA TIMIȘOARA 1-0 (1-0)
Valea Domanulul ; teren desfundat, patinoar ; timp : la-povițâ șî 

puternică, vizibilitate slabă : spectatori — aproximativ 10 000. A 
BORA (min. 34). Șuturi la poarta : 19—2 (pe poartă : 11—1).
8-2.
REȘIȚA : Windt 7
Gabel 6, Bora 8

ascute Jocul în sen- 
cuvî-ntului, dezmor- 

echipa olteană. In 
primă repriză, Steaua 
viguroasă, dar lipsa

S CEI MAI... MATURI
- F.C. CONSTANȚA 3-1 (2-0)

kren bun ; tîmp foarte bun ; spectatori — apro- 
k CARPUCI (mia. 10), CODIN (min. 34 — auto- 
bspectiv ANTONESCU (mia. 66), Șuturi la poartă: 
lornere : 11—7.
|6 — Pruiea nu 6, Catarg iu 6, Lunca 7, M angasai u 
p (min. 65 Panaite 6), Salomon 7 — Chitaru 7,

kiein 6 — Cod in 6, 
li.ua 7 — D. Zamfiir 
rA4n; la linie : Fr. 
bl).
Lrgiu.
La juniori : 1—0 (0-0).

Arvtorvescu 7, Nlstar 6, Turneu 
6, Peniiu 6, Bxiduru 7.

Kerestes (ambii din Tg.

Chitaru :

ibordează 
►mb. Ac- 
nai frec- 
obligînd 

apte din 
a golul, 
n-a mai 

'JTONES- 
ig, pe un 
e în pla- 
jroape de

vinclu. Finalul meciului găsește 
echipa de pe malul mării în plină 
cursă pentru egalare, dar gazdele, 
ceya mai mature, reușesc să frî- 
neze avîntul ofensiv al adversa
rilor și să spulbere în min. 86 
speranțele acestora într-o remiză, 
atunci cînd FLOREA, la capătul 
unui „slalom" de toată frumuse
țea, a înscris în poarta goală 
după ce a driblat și portarul.

Mihai IONESCU

ILWIA (juniori) 0-1?
jjjza avut 
aXnter- 
latcle de 
i Bulga- 
Lgaria 
ppectivă)

Upriză, 
for-și
(min. 
noas- 
și a 
ENE

pt?
r.v 
ia
uit 
in
bine C.

I.GAKIA 
itre pri- 
încheiat 
bulgari, 
a avut 

% timpu-

lui, n-a reușit să înscrie. Oas
peții s-au apărat bine și au 
contraatacat periculos. în urma 
unui astfel de contraatac ei au 
înscris golul victoriei prin VAL
KOV (min. 30). M. MORARU 
(Ploiești) a condus bine urmă
toarele formații : ROMÂNIA : 
Istrate — Anghelina, Pop, Gim- 
făleanu, Oprea — Vlacl, Geolgău 
(min. 54 Majaru), Bozeșan — 
Popa (min. 41 Tararache), Mu- 
șat, Coman (min. 69 Klein) ; 
BULGARIA : Lagalov — Rado- 
mirov (min. 69 Iabucarsci), Bei- 
danov, Valeski, Jurkov — Rad- 
kov, Agirov, Lipiși — Valkov, 
Paehsev, Toskov.

P. VINTILĂ

DUPĂ 0 JUMĂTATE DE ORĂ, 4-0 PENTRU GAZDE!
C.S. TÎRGOVIȘTE - JIUL PETROȘANI 4-1 (4-0)

Stadion Municipal ; teren bum ; timp înnourat ți friguros ; spectatori — 
aproximativ 18 000. Au marcat: SAVA (min. 4 și 32 — din 11 m), KALLO 
(min. 19), MARINESCU (min. 29), respectiv CIUPITU (tnirn. 48). Șuturi ta 
poartă : 19-7 (pe poartă : 9-4). Cornere : 6-0. _

C. S. TÎRGOVIȘTE : Coman 7 — Gheorghe 7, Enache 7, Ene 6, Pftanu 6
Greaca 6, Sa va— Furnică 7 (arin, 87 Alexandru), Tătaru 6, KaPlo 6 

(mia. 62 Tănase 5), Marinescu 7.
JIUL ; Cavai 4 — P. Nico-lae 4, Rusu

6 (mia. 87 Topor), M-irițesou 5, Stoica 4 
Sâfâjan 4, Stoichiță 6.

A arbitrat : N. Petriceanu ★ "AîA-* »’
(toți din București).

Cartonașe galbene ; TĂTARU, GHEORGHE, P. NICOLAE, PITARU, TOMA 
STOICHIȚĂ.

Trofeul Petschovschî : 8. La juniori t 1-2 (1—1).

5, Ciupitu 7,
— Bucurescu

la Hrrîe : C.

G r. Petre
4 (min. 75

4 — Toma 
Dosar» 4),

Petrea și I. Roșoga

Stadion 
ninsoare 
marcat : 
Cornere :

F.C.M.
Portic 7, 

POLITEHNICA : Bathori I
7— Roșea 7, Dembrovschi 
Voloru II 6, Petrescu 7.

A arbitrat : N. Dinescu .. ___
Viieea) și Gh. Jucan (Mediaș).

Cartonașe galbene : BARNA, BORA,
Trofeul Petschovschî : 9. La juniori s

— Uțiti 6, Porațchi 8, Hergane 7, Boțonea 7— 
— Atodiresei 6, Oancea 7, I. Florea 7.
7 — Vi-șon 7, Pâltinișan 8, Mehedințu 7, Borna 
5 (min. 75 Șerbă-noiu 5), Lața 6 Nucă 5,

la liwe : Fr. Nasutto (ambii din Rn».

ROȘCA.
0-0.

TÎRGOVIȘTE, 23 (prin telefon) -
Da, nu vă mirați, în min. 32 la 

Tîrgoviște era 4—0 pentru gazde! 
Jiul făcea figurație și nu putea 
stopa jocul avîntat al gazdelor. 
Cu excepția lui Ciupitu, ceilalți 
din apărare (inclusiv Cavai) erau 
parcă jaloane și atunci verva lo
calnicilor avea să se contureze 
neașteptat de repede pe tabela de 
marcaj. Mai amintind că în min. 
15, Cavai a evitat golul la șutul 
lui Tătaru, eă în min. 26 arbitrul 
putea acorda un 11 m, cînd Grea
ca a fost faultat, rezultă că sco
rul putea lua proporții. Replica 
oaspeților s-a rezumat la un șut 
al lui Toma (min. 14) de puțin 
pe lîngă poartă și la ratarea lui 
Bucurescu (min. 30), care a șu
tat afară după ce l-a driblat pe 
Coman.

C.S. Tîrgoviște a marcat astfel 
golurile : min. 4 — centrare Grea
ca și SAVA reia cu capul ; min.

19 lovitură liberă executată de 
Tătaru de la 20 m, Cavai atin
ge mingea, bară și KALLO reia 
în plasă ; min. 29 altă lovitură 
liberă executată de Gheorghe, 
MARINESCU se înaltă și înscrie 
cu capul ; min. 32 Toma il faul
tează pe Sava în careu și tot 
SAVA transformă lovitura de pe
deapsă.

Jiul are inițiativa în primele 
cinci minute ale reprizei secun
de, perioadă în care CIUPITU, 
(min. 48) cu un șut de Ia 35 m, 
a înscris un gol frumos. După 
aceea, jocul se echilibrează, dar 
se și încinge, curg faulturile — 
cei care dau tonul sînt oaspeții 
— curg și cartonașele galbene. 
Gazdele nu mai insistă, în timp 
ce Jiul este... zero în atac. Lo
calnicii cîștigă Ia scor după o 
prestație bună în prima repriză.

Cu toate eforturile jucătorilor 
(care au încercat să transpună 
pe „gazonul alb“ intențiile celor 
doi antrenori), reușitele lor nu au 
fost în concordanță cu efortul 
depus. Victoria a revenit, pe me
rit, formației reșițene care a fost 
mai activă în atac, în special în 
prima parte a jocului. Astfel, în 
min. 5 Gabel expediază balonul 
în bară, fiind imitat de Porațchi în 
min. 18. în această primă repriză 
reșițenii trag 12 șuturi la poarta 
lui Bathori I, față de numai unul 
al timișorenilor. Golul a fost rea
lizat în min. 34, la cea mai fru
moasă fază a meciului : Porațchi 
avansează pe dreapta, ca o ade
vărată extremă, centrează și BO
RA schimbă direcția balonului cu 
capul, înscriind un gol spectacu
los.

După pauză, timișorenii încep 
să se vadă mai mult în atac* 
După ce în min. 53 Florea trimite 
din nou balonul în bară, în min. 
65 Hergane vrea să degajeze la 
o centrare a lui Petrescu, loveș
te însă defectuos mingea, care 
ajunge în bara propriei porți, de 
unde ricoșează în afara terenu
lui. Au fost și două faze discu
tate : în min. 11 Porațchi șutea
ză, Bathori I prinde balonul, se 
reclamă gol, dar mingea nu de
pășise linia porții ; in min. 35, 
la o lovitură liberă executată de 
Păltinișan, Volaru II șutează la 
poartă, balonul intră în poartă, 
dar după fluierul arbitrului care 
sancționase poziția de ofsaid a 
atacantului timișorean.

Mircea TUDORAN

Constantin ALEXE

DOAR RISIPĂ DE ENERGIE...
F.C. BIHOR - F.C. CORVINUL 2-1 (1-0)

Stadion F.C. Bi'hor ; teren moale ; timp umed ; spectatori — aproximativ 
8 000. Au marcat : GHERGHELl (min. 3'5), KUN II (min. 78), respectiv NICȘA 
(min. 87). Șuturi Ia poarta : 16-5 (pe poarta : 9—3). Cornere : 9—7.

F.C. BIHOR : Vidac 7 — Z. Naghi 6, Bigan 7, Lucaci 7, Popovici 7 — 
Naom 7, Ghergheli 6, K-u-n II 5 — Lupâu 8, Florescu 6, Fi'ldan 7.

F.C.CORV1NUL : |. Gabriel 6 - Nioulescu 5, Gruber 6, V!ad 7, Văetuș 6- 
Dumitriiu IV 7, Economu 7, Cassai 6 - Lucescu 8, Agud 4 (min. 46 Nicșa 6), 
Georgescu 5 (min. 76 Al'bu).

A arbitrat : R. Stincan **** ; la Fonie : G Dinulescu și T. Istrate (toți 
din București).

Trofeul Petschovschî : 9. La juniori : 3-2 (2—0).

ORADEA, 23 (prin telefon) -
Terenul înmuiat de ploaia 

bundentă căzută în ultimele 
de ore i-a supus pe jucători la 
un efort suplimentar. Este și a- 
ceasta o explicație a numeroase
lor greșeli tehnice. Evoluînd in 
condiții grele, jucătorii au meri
tul că nu și-au menajat forțele, 
căutînd să realizeze o partidă 
alertă. Gazdele au vrut să se de
tașeze repede și în minutele 10 
și 13 sînt aproape de deschide
rea scorului (în prima fază, min
gea centrată de Popovici s-a 
plimbat prin fața porții, în a 
doua fază, ,,bomba" aceluiași 
Popovici a fost respinsă de I. 
Gabriel în corner). F.C. Corvi- 
nul, vrînd să demonstreze că nu 
a venit la Oradea doar pentru 
apărare, mizează pe contraatac 
și în rhin. 20, deschis de Lu
cescu, Cassai șutează de la pes
te 20 m Ia încheietura barelor, 
mingea ricoșînd din spatele lui 
Vidac în corner ’ Economu (ne-

a-
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Cassai și 
joc. De la

marcat) împreună cu 
Lucescu dau tonul în . 
gazde doar Naom dă satisfacție, 
mingile înalte trimise lui Flo- 
rescu, fiind ușor respinse de 
apărarea adversă. Golul vine a- 
bia în min. 35, la o fază fixă: 
Lupău execută înalt, in careu» o 
lovitură liberă din lateral dreap
ta, de Ia 18 m, și GHERGHELI 
reia cu capul în gol : 1—0. Se 
joacă din 16 în .16, fără menaja
mente, dar ineficace.

Repriza a doua este destul de 
echilibrată, dar nu reținem decît 
două faze interesante : în min. 
78, Lupău șutează din careu, 
Gabriel respinge, Florescu 
perează balonul și-1 trimite 
KUN II, care are singura 
realizare din acest meci 
iar în 
sează pe 
acestuia 
în gol,

i. 
recu

lui 
lui 

2—o ; 
min. 82, fiucescu îl lan- 

s Economu și centrarea 
este reluată de NICȘA 

prîutr-un frumos voleu.

Stelian TRANDAFiRESCU
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8 ASPRIMEA ADEVĂRULUI
în ședința de constituire 
noului birou federal de

su

Pentru că sînt de la Steaua? 
Pentru că erau componenți 
ai lotului național ? Pentru 
că suspendîndu-i se sub
mina — cum încercau 
vocații" de ocazie să
gereze — forța echipei re
prezentative ? Fals. Marea 
forță a unei echipe repre
zentative — și a oricărei e- 
chipe — este forța ei mo
rală. Cu devastatori de res
taurante și cu sportivi care 
se comportă ca niște bețivi 
notorii întărim noi forța mo
rală a 
Pentru

echipelor noastre ? ! 
cine este literă 
si’intă Codul mora-

a
fotbal ne-a fost dat să as
cultăm cîteva idei adevă
rate, cu miez, spuse foarte 
clar și răspicat, într-un lim
baj pe care autorul lor l-a 
socotit sincer pînă Ia „a pă
rea dur“. Spunea, între altele, 
noul președinte al federației, 
Angliei Paraschiv, eă trebuie 
să se termine odată cu imix
tiunile în fotbal, imixtiuni 
(adesea cu iz departamen
tal) care au adus acestui 
sport atîtea prejudicii. O 
realitate, intr-adevăr, veche. 
Intervențiile din 
toate direcțiile, te
lefoanele, „pilele" 
au adus fotbalului
nostru grave prejudicii. Nu ne 
vom referi în aceste rinduri la 
intervențiile pe care le fac 
la federație cei mici, din 
diviziile B și C, pe care-i 
ușor să-i ataci. Vom spune 
că răul cel mai mare, pre
judiciul
produc in primul rînd in
tervențiile „caselor mari“, 
cum sînt Dinamo și Steaua... 
Am asistat cîndva la ședințe 
ale Comisiei de disciplină în 
care unor jucători dinamo- 
viști li se reduceau suspen
dările pentru că băieții se 
angajaseră „să nu mai facă“. 
Și pedepsele se reduceau. Și 
băieții mai făceau... Redu
cerea suspendării lui Sătmă
reanu II a fost și ca un act 
de „cedare" a federației. Să 
ajungem și la „copiii teri
bili" ai Stelei, Troi și Zam
fir. Ce-au făcut cei doi a- 
tacanți steliști a fost, se 
știe, de pomina lumii ! S-au 
luat măsuri ? Nu. De ce ?

cel mai mare, îl

mâți tovarăși ? Pen
tru întreaga noastră societa
te ! Fotbaliștii fac ei, oare, ex
cepție de îa normele tutu
ror ? ! Joaca suspendării și 
iertării lui Beldeanu nu re
prezintă, oaȚe, și ea un cer
tificat pentru labilitatea de 
conduită pe care federația a 
avut-o de ani de zile ?

Se mai referea noul pre
ședinte al F.R.F. la promi
siunile, la eternele promi
siuni goale pe care federația 
le face de ani și ani. „Să nu 
mai promitem tovarăși ! Să 
facem ! Promisiunile fără 
acoperire au ajuns aproape 
să inspire repulsie !“

Poate am ascultat un lim
baj aspru, dar asprimea lui 
a avut asprimea adevărului. 
Și a avut acoperirea princi
pialității care trebuie să se 
instaureze definitiv în fot
balul nostru !

De ia asta trebuie să 
pornim.

Marius POPESCU

g
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„Cupa Prietenia" la hochei-juniori

ASTĂZI, MECIURILE DECISIVE DIN SERII
• Sîmbătă și duminică au loc turneele finale

obținută marți seara 
României în fața se- 
U.R.S.S. este soco-

Victoria 
de echipa 
lecționatei 
tită, probabil, drept marea sur
priză înregistrată în ediția bucu- 
reșteană a „Cupei Prietenia" la 
hochei pentru juniori. Și to
tuși, acum, derulînd „filmul" 
meciului, ne dăm seama că — 
după aspectul și desfășurarea 
partidei — rezultatul nu este 
deloc surprinzător, ci, dimpo
trivă, el reflectă o situație 
reală de pe gheață.

Primul merit al formației 
noastre a fost acela de a fi

superioară, care i-a permis e- 
chipei să aplice un pressing 
drastic și să inițieze contra
atacuri rapide în repriza a 3-a, 
iar antrenorului Flamaropol să

și R. D. Germane fiind virtual 
calificate în întrecerea pentru 
locurile 1—4. în cealaltă grupă, 
însă, situația este incertă, or
dinea echipelor urmînd să fie

Bulgaria — Șco

CLASAMENTE 
SERIA I

11 S U.R.S.S. — ungaria
Cehoslovacia —

Ora 8,30 
Farul

Ora 
Ora 15,30 

R.D.G.
Ora 18 : România — Polonia 
Vineri este zi liberă.

1. Cehoslovacia 110 0 16- 1=2
2. R.D.G. 110 0 8- 3=2
3. Bulgaria 2 0 0 2 4-24=0

SERIA A II-a
1. România 2 2 0 0 16- 8=4
2. Polonia 2 10 1 17- 6=2
3. U.R.S.S. 2 10 1 9- 9=2

•4. Ungaria 2 0 0 2 5-24=0
PROGRAMUL DE AZI

• Ieri dimineață, în 
restanță din prima 
Cehoslovacia — 
16—1 (8—0, 3—1, 5—0).

meci 
etapă : 

Bulgaria

abordat întîlnirea fără trac, cu 
curaj și hotărîre. Renumele ad
versarului nu i-a timorat, ci 
i-a ambiționat pe tinerii jucă
tori români, care au făcut in 
ansamblu o partidă excelentă.

Apoi, ar mai fi de adăugat 
puterea de mobilizare a băieți
lor noștri, în momentele cînd 
erau dominați și conduși (3—2 
și 5—4 după două reprize).

în sfîrșit, elementul hotărî- 
tor al victoriei l-a constituit, 
credem noi, pregătirea fizică

Marcu, unul din oamenii de bază ai echipei noastre, se pregă
tește să șuteze. Fază din jocul de marți seara, România — 
U.R.S.S. (8—5)

Foto : Dragoș NEAGU

utilizeze, în ultima parte a jo
cului, doar două linii și să for
țeze astfel victoria.

Evidențiind întregul lot pen
tru dăruirea cu care a luptat, 
vom sublinia cu deosebire a- 
portul adus în apărare de por
tarul Szigheti și fundașii Teo
dorii! și Gereb, iar în atac de 
Marcu, Todor și Chiriță, ulti
mul anunțîndu-se un jucător de 
mare perspectivă.

Astăzi au loc ultimele jocuri 
în seriile preliminare, care vor 
hotărî componența turneelor fi
nale de sîmbătă și duminică, 
în prima grupă, lucrurile sînt 
lămurite, echipele Cehoslovaciei

hotărîtă de meciul România — 
Polonia, „vedeta" reuniunii de 
astă-seară.

Valeriu CHIOSE

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

IN PRIMUL TUB al concursu
lui internațional de tenis de La 
Kobe (Japonia), jucătorul român 
Iile Năstase l-a învins cu 6—2, 
6—3 pe australianul Ross Case.

Îb Cupa „Liliana Ronchetti" la baschet

U BRATISLAVA, SLOVAN - RAPID BUCUREȘTI 106-63
BRATISLAVA, 23 (prin telex, 

de la redacția ziarului „Sport"). 
Susținînd partida retur cu echi
pa Slovan Bratislava, în cadrul 
Cupei „Liliana Ronchetti", echi
pa feminină de baschet Rapid 
București a avut o comportare 
nesatisfăcătoare, fiind învinsă 
de formația locală cu categori
cul scor de 1~“ 
Datorită acestui 
van Bratislava 
pentru sferturile 
competiției.

Cit privește întîlnirea 
miercuri seară, ea a fost la 
creția gazdelor care s-au impus, 
in special în repriza secundă, 
datorită apărării agresive, 
tercepțiilor, contraatacurilor 
preciziei în aruncările 
distanță.

Coșgetere : Pirselova 
Vrbkova 26, Rajniakova

klosovikova 15 pentru Slovan, 
respectiv Goian 25, Andreescu 
16, Basarabia 10.

FINALA „CUPEI OAVIS-
106—63 (53—35). 
i rezultat, Slo- 

calificat 
ale

LA SYDNEY

TURNEUL internațional de 
șah de la Nlș a fost ciștigat de 
Șahovici și Nicolici (ambii din 
Iugoslavia) eu cîte 10,5 puncte din 
15 posibile. Maestrul român Vic
tor Ciocâltea, care în ultima run
dă a remizat cu Jansa, s-a situat 
pe locul 11 cu 7 puncte.

1N ORAȘUL POLONEZ BYTOM 
încep astăzi reuniunile tunneuiLul 
internațional de box pentru tro
feul „Diamantele negre". La com
petiție participă pugiliștL din 6 
țări, printre care șl România, La 
acest turneu, boxul nostru va fi 
reprezentat de pugilLștii gălățenl 
I. Gavrilă (muscă), Șt. Duminică 
(cocoș), N. Stoenescu (pană), D. 
Bute (semimijlocie), Sandu Tîrî- 
lă (mijlocie) și C. Chiracu (semi
grea). Antrenorul echipei este 
Oct. Amăzăroaic.

s-a
de finală

de 
dis-

de

31,

in
și 
la

E.
18, Mi-

SYDNEY, 23 (Agerpres). 
După cum s-a mai anunțat, 
zilele de 2, 3 și 4 decembrie 
va desfășura la Sydney finala 
„Cupei Davis", în care se întîl- 
nesc echipele Australiei și Ita
liei. Federația australiană a a- 
nunțat miercuri că va prezenta 
următoarea formație : Tony Ro
che, John Alexander, Phil Dent 
și Ross Case. Echipa italiană, 
care se află de mai multe zile 
în Australia, antrenîndu-se pe 
terenurile cu gazon, are în 
frunte pe cunoscutul campion 
Adriano Panatta.

In
se

CAMPIONATUL EUROPEAN UE RUGBY 
ÎN FAȚA UNOR

Pe zi ce trece, pe măsură ce 
echipele reprezentative din pri
ma grupă valorică a campio
natului european de rugby 
dispută noi partide, întrecerea 
de vîrf a importantei competi
ții continentale devine tot mal 
interesantă. Iată, duminică la 
Czestochowa, echipa Poloniei — 
care a făcut recent o atit de 
frumoasă impresie și la Bucu
rești — a primit replica rugbyș- 
tilor francezi, în fața cărora a 
cedat cu 9—26 (6—4). Dar pri
ma repriză a fost favorabilă 
gazdelor, ceea ce spune, cre
dem, destul de mult. Totodată, 
nu trebuie să uităm că france
zii au prezentat în acest meci 
garnitura lor secundă (prima 
echipă fiind angajată la Paris

PARTIDE DECISIVE

acestui ultim meci, 
clasamentul gru-

într-un probant mcci-test îm
potriva formației Noij Zeelan- 
de). Desigur, tehnica superioa
ră a francezilor a prevalat în 
cele din urmă, ei dominînd fi
nalul partidei, condusă de ar
bitrul român Theodor Witting, 
în urma
iată cum arată 
pei A :
1. FRANȚA
2. Polonia
3. Italia
4. România
5. Cehoslovacia
6. Spania

Următoarele 
pă : Italia — 
iembrie), Franța — România (10 
decembrie), Spania — Italia (18 
decembrie). Restul partidelor 
vor avea loc anul viitor.

2 2 0 0 89— 9
3
2
12 

0
meciuri 

România (26 no-

1
1
1
o

o 
o 
o 
o

2 42—70
1 16—16
O 38—21
2 4—73

6
5
4
3
2

din gru-

PE AGENDA FEDERAȚIILOR INTERNAȚIONALE
ATLETISM • Cu prilejul ce

lui de al 5-lea Congres al Aso
ciației europene de atletism, ți
nut la Sevilla, au fost dezbă
tute diverse propuneri vizînd o 
reglementare mai severă a con
trolului anti-doping și in spe
cial împotriva folosirii steroi- 
zilor anabolizanți. • Cu același 
prilej, s-a discutat posibilitatea 
organizării în premieră a unei 
întîlniri indoor Statele Unite — 
Europa, care să aibă loc la 14 
martie 1978, 
continentale 
Următoarele 
vor disputa 
februarie 1979 ; iar C.E. de ju
niori, la Bydgoszcz (Polonia), 
la 16—19 august 1979.

CANOTAJ • Recentul Con
gres de la Monaco al Federa
ției internaționale de canotaj a 
luat in discuție modificări în 
statutul și în regulamentele dis
ciplinei. Astfel, în programul 
viitorului campionat mondial 
de la Copenhaga (august 1978) 
va figura o nouă categorie de 
ambarcații : dublu vîsle — u- 
șoară. De asemenea, la cam
pionatele europene de juniori 
(Belgrad, iulie 1978) se vor dis
puta și probe feminine, tn 
schimb, au fost respinse propu
nerile de a se crea noi catego
rii : veterani și tineret (18—21 
ani). • în vederea revizuirii 
Codului de curse, un Congres 
extraordinar 
cerna) 
asupra 
care : 
probe 
rea unificării categoriilor mas
culine și feminine ; suprimarea 
cîrmaeiului în ambarcațiunea de 
8 (balizarea pistelor nemaijus- 
tificînd prezența acestuia in 
barcă) etc.

CANOE • în cursul Congre-

după campionatele 
de la Milano. • 
C.E. de sală se 

la Viena, la 24—25

(7—8 iulie, Lu- 
va trebui să se pronunțe 
unor propuneri printre 

reducerea numărului de 
de la 8 la 6, în vede-

sului Federației internaționale 
de canoe, în 1978, va interveni 
aprobarea oficială a unei noi 
probe, aceea de canoe-maraton, 
o cursă de mare fond.

PENTATLON • Uniunea in
ternațională de pentatlon mo
dern și biatlon a acceptat intro
ducerea pentatlonului modern 
în rîndurile femeilor. (Primul 
concurs s-a și disputat la San 
Antonio, în S.U.A.) • în inten
ția ameliorării probelor de pen
tatlon s-a introdus experimen
tal crosul cu plecări „handicap" 
și se studiază o nouă țintă pen
tru proba de tir cu pistolul.

SCHI • începînd cu sezonul 
1978/79, proba feminină de sla
lom uriaș se va disputa în 
manșe (în 
acum).

SCRIMA 
programul 
pionatelor mondiale va fi astfel 
eșalonat : ziua 1 — floretă (m) 
elim. ; ziua 2 — fl. (m) conti
nuare și finală ; fl. (f) elim. 5 
ziua 3 — fl. (f) cont, și finală ; 
sabie 
cont, 
elim. 
cont, 
elim. 
cont.
ziua 7 — spadă cont, și 
sabie echipe elim. ; ziua 8 — 
sabie echipe cont, și finală 5 
ziua 9 — spadă echipe elim..; 
ziua 10 — spadă echipe finală. 
Se recomandă o zi de repaus 
între ziua a 5-a și a 6-a.

loc de una, ca

• Din anul 
obligatoriu al

elim. ; ziua 4 
și finală ;

; ziua 5 —
și finală ;

; ziua 6 —
și finală ;

fl. (m) 
fl. (m) 
fl. (f>
fl. (f) 
spadă

două 
pînă

1978, 
cam-

■ sabie 
echipe 
echipe 
echipe 
echipe 
elim. ; 

finală ;

TELEX

SPORTIVI DIN 16 ȚĂRI LA CAMPIONATELE
DE MASĂ ALE ROMÂNIEIINTERNAȚIONALE DE TENIS

între 10 și 12 februarie, la 
Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală se vor desfășura 
tradiționalele campionate inter
naționale de tenis de masă ale 
României. Alături de sportivii 
noștri fruntași, la întreceri 
și-au anunțat pînă acum par
ticiparea jucători și jucătoare 
din 16 țări, printre care R. P.

Chineză, Franța, Cehoslovacia, 
Iugoslavia, Ungaria, R. F. Ger
mania etc.

BOX • Campionul olimpic șl 
mondial la categoria grea, cuba
nezul Teofilo Stevenson, acciden
tat în toamnă, și-a făcut rein
trarea în cadrul campionatului pe 
echipe al țării sale. Cu prilejul 
unei gale care a avut loc la Ba- 
yamo el l-a învins prin k.o. in 
prima repriză pe Noel Grenot.

HANDBAL • în localitatea We- 
sel (R. F. Germania) s-a dispu
tat meciul dintre echipele femi
nine ale R. F.
U.R.S.S. Jucătoarele 
obținut victoria cu

Germania 1 și 
sovietice au 
15—13 (3—7).

0 S

★
în orașul suedez Borlange a 

avut loc dubla întîlnire in
ternațională dintre reprezenta
tivele Suediei și R. P. Chineze, 
în ambele meciuri victoria a 
revenit oaspeților : la mascu
lin, sportivii chinezi au cîști- 

feminin

18 etape în
Cehoslovaciei con-

P.

HOCHEI • pupă 
campionatul 
duce KHZ Litvinov cu 29

lntr-un 
premiu 
Dillen

TEHNICIAN 
POLISPORTIV

Din Comisia de 
ganizare a 
Olimpice de la 
cova face parte 
ghend Polikanin, 
lier tehnic, un 
sportiv fruntaș al Uni
unii Sovietice. Acum 
în vîrstă de 45 de ani. 
Polikanin a început ca 
gimnast, apod a prac
ticat boxul, iar la în
ceputul anilor ’59 a 
trecut a tir. A fost 
îampio . mondial la 
ediția din 1954 a între
cerilor supreme ale 
trăgătorilor, desfășu
rate în Venezuela (e- 
chipe — pistol liber). 
Ca antrenor a funcțio
nat pe lîngă lotul uni
onal de biatlon. iar în 
prezent face parte din 
colectivul tehnic care 
îndrumă activitatea ti
rului r.o vieți c. Un teh
nician al snortului. din 
cap pînă în picioare !

or-
Jocurilor 

Mos- 
și Ev- 
consl- 

fost

șoară Salvatore Ada
mo este năsourt în Si
cilia, dar și-a dobîndit 
celebritatea pe scenele 
belgiene șl franceze. 
Mal puțin cunoscută 
este pasiunea sa pen
tru fotbal și devota
mentul pentru echipa 
orașului Jemappes, din 
Belgia, unde și-a avut

la peste 50 de grade 
la umbră, iar strălu
cirea soarelui răsfrîntă 
de nisipurile nesfârșite 
este de-a dreptul orbi
toare. Șl totuși, aici 
se vor construi în ur
mătorii doi ani cîteva 
patinoare artificiale, 
lucrările la primele 
două fiind de acum

| CALEIDOSCOP
timp domiciliul. 

Adamo
lm
Adeseori, 
parte la meciurile 
cestei formații, tn care 
joacă aripă stingă. To
todată, el este promo
torul unor întîlniri din
tre echipa sa și selec
ționate de artiști, 
dete ale scenei și 
crofonului.

PATINOARE 
IN DEȘERT

ia 
a-

ve- 
mi-

începute. O firmă con
structoare franceză asi
gură amenajările ne
cesare, Suprafețele de 
gheață var fi de 1800 
mp, permițînd desfă
șurarea meciurilor de 
hochei și a întreceri
lor de patinaj. Benefi
ciarii 
teaptă, 
ca și 
apară 
gheții.

kuweltienl aș- 
fără îndoială, 

dan țara l or 
campioni

să 
ai

APLAUZE 
PENTRU ADAMO

unul 
mai

Compozitorul și cân
tărețul de muzică u-

Kuweitul este 
din statele ou cea 
caldă climă din lume. 
Aici, tn partea de est 
a deșertului 
temperatura în timpul 
verii se ridică adesea

arabic,

MARATONUL 
RECORDURILOR

Maratonul interna
țional desfășurat la 
Auckland (Noua Ze- 
eLan-dă) a fost cîștdgat

de atletul australian g 
Dave Chettle, croino- jj 
metrat pe clasica dis- g 
tanță de 42,195 km cu 
excelentul
2 h 02:24. Pe locul doi, 
la numai 
de învingător, s-a cla
sat italianul Franco 
Fava, urmat la rîndul 
său de englezul 
Thompson — 2 h 
și neozeelandezul 
vin Ryan — 2 h 
Performanțele 
dreptul uimitoare 
lizate de primii clasați 
au trezit dubii în rîn
dul celor prezențl la 
această cursă. Oficia
lii au susținut că în
trecerea s-a desfășurat 
în condiții regulamen
tare, dar un agent de 
circulație, care a par
curs ulterior pe o mo
tocicletă traseul, a de
clarat că distanta 
care au 
rențli a 
cu 600 
prezent 
performanță 
în proba < 
era de 2 h 09:33 și a- 
parținea, din anul 1969, 
sportivului australian 
Derek Clayton.

timp de

o secundă

Ian 
03:31
Ke- 

04:41. 
de-a 
rea

pe 
alergat concu- 

fost
m.

cea

mat scuirtă 
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gat cu 5—1, iar la 
cu 5—2.

începînd de mîine, 
și jucătoarele din R. 
neză vor participa la 
natele internaționale ale Scan- 
dinaviei.

jucătorii
P. Chi- 
campio-

TENIS • La Oviedo, 
nou turneu pentru Marele 
F.I.L.T. : Haillet — Van 
6—1, 7—6 ; Smith — Fischer 6—1, 
6—4 ; Dibbs — Gonzales 6—3, 7—6: 
Granat — Turner 6—2, 6—3
„ tn turneul feminin de la 
Melbourne : Sue Barker — Mary 
Sawyer 7—6, 6—4 ; Helen Cawley 
— Laura Dupont 6—4, 6—4 ; Bet
ty stove — Jeanne Evert 6—1. 
6—1 ; Dianne Fromholtz — Rainie 
Fox 6—3, 6—3 ; Evone Goodagong

Glynis Coles 6—L 6—1.

U.E.F.A.IN CUPA

Aseară s-au desfășurat me
ciurile tur ale optimilor de fi
nală din Cupa U.E.F.A. Iată

rezultatele care ne-au sosit pînă 
la închiderea ediției :

F. C. Magdeburg 
Dinamo Tbilisi 
Carl Zeiss Jena

— Lens
— Grasshoppers Zurich
— Standard Liege

meciuri Retururile sînt
7 decembrie.

Rezultatele celorlalte 
le vom publica mîine.

ALTE REZULTATE
PRIMA MANȘA A „SUPER- 

CUPEI EUROPENE" dintre 
F.C. Liverpool (cîștigătoarea 
C.C.E.) și Hamburger S.V. (în
vingătoare în Cupa .cupelor) 
desfășurată la Hamburg s-a 
încheiat nedecis : 1—1 (0—1). 
Au marcat Keller (min. 29)

4—0 (2—0)
1—0 (1—0)
2—0 (1—0)

programate la ,

vest-germană,pentru formația
respectiv Fairclough (min. 65) 
pentru oaspeți. Returul, 
decembrie,

la 6 
la Liverpool.

IN MECI 
United — 

2—1 (1—0).

AMICAL : Leeds 
Ajax Amsterdam
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