
In Intllnirea cu Bulgaria

ȘAHISTELE ROMANCE 
ISI MĂRESC AVANSUL
Elisabeta Polihroniade
victoria la Tatiana Lemaciko

turului 4Partida centrală a 
al întîlnirii de șah dintre echi
pele feminine ale României și 
Bulgariei. care se desfășoară 
la Pernik, a opus pe liderele 
celor două formații, maestrele 
internaționale Elisabeta Polihro
niade și Tatiana Lemaciko. Ju- 
cînd cu negrele, campioana țării 
noastre a obținut inițiativa dar, 
în momentul decisiv al întîlni
rii, sub presiunea crizei de timp, 
n-a continuat în modul cel mai 
exact, permițînd adversarei sale 
să se salveze cu remiză.

Deși au avut piesele negre, 
jucătoarele românce au reușit 
o prestație excelentă. Jicman a 
cîștigat la Asenova, Bogdan la 
Savova, Baumstark la Nestero
va și Chiș la Krumova. Mure- 
șan a pierdut în întîlnirea cu 
Șikova. Partida întreruptă din 
turul 3. Jicman — Savova, s-a 
terminat cu victoria șahistei 
bulgare. Formația noastră pier
de cu 2V2—3‘/f turul 3, dar îl 

4V2—l'/a pe cel de-al 
în intîlnirea se- 
favorabil forma- 
care conduce cu

cîștigă cu
4-lea. Scorul 
nioarelor este 
(iei române,.
15—9.

în întîlnirea
4 s-a încheiat la egalitate (1—1). 
Ilie a pierdut la, Donceva, iar 
Kantor a cîștigat la Aleksan
drova, scorul fiind de 5—3 în 
favoarea tinerelor noastre ju
cătoare.

La total, formația română 
conduce cu 20—12. ceea ce îi 
asigură, practic, victoria în a- 
cest meci.

junioarelor, turul

A devenit atletismul un sport prioritar ?

DEZVOLTĂRII ATLETISMULUI NOSTRU

ANCHETA

Despre atletism s-a spus, șl pe 
drept cuvînt, că stă la baza sis
temului nostru de educație fizi
că, el fiind, dealtfel, unul dintre 
sporturile care, de-a lungul ani
lor, s-a aflat permanent în cen
trul atenției generale. în acest 
sens, aproape că n-a existat do
cument oficiail al mișcării noas
tre sportive care să nu fi sta
tuat importanța atletismului, ro
lul său, și care să nu fi formu
lat cerințe generale și speciale 
pentru dezvoltarea acestuia. In
tre altele, ne amintim că pentru 
o temeinică implantare a atletis
mului în școală — indiscutabil, 
mediul cel mai propice pentru 
acest sport — și pentru impulsio
narea dezvoltării sale, acum pa
tru ani a fost adoptată o hotă- 
rîre comună a Ministerului Edu
cației și învățămîntulul și Con
siliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport prin care se sta
bilea obligativitatea practicării a- 
tletismului în școală. în aceeași 
ordine de idei vom sublinia și 
faptul că la începutul noului ci
clu olimpic, importantul docu
ment care este Programul pri
vind dezvoltarea activității de e- 
ducație fizică și 
sport pe perioada 
1976—1980 stabilește
ca ATLETISMUL SA 
FIE SPRIJINIT PRI. 
O RIT AR. Priorita
tea are în ve
dere dezvoltarea atletismului la 
nivelul tuturor județelor țării, al 
departamentelor și unităților 
sportive, ceea ce înseamnă o 
preocupare sporită atît pentru 
atletismul de masă cît și pentru 
cel de performanță și mare per
formanță. Apoi, trebuie să se 
țină seamă și de asigurarea ba
zei materiale necesară activității 
atletismului. Firește, prin aceas
ta nu trebuie să se înțeleagă 
numaidecît stadion cu pistă de 
material sintetic sau alte instala
ții care solicită serioase investi
ții. Marea varietate a probelor 
atletice oferă posibilitatea unui 
profesor, antrenor sau instructor 
să selecționeze pe acelea pentru 
care are la dispoziție un mini
mum de condiții. Dar aceste con
diții minime nu trebuie să lip
sească ! Și ne gîndim nu numai 
la baza unei unități sportive, a 
unei localități, ci chiar și la cea 
a unei școli, căci în foarte jnulte 
curți de școli, cu nuțină bună
voință, ar putea fi amenajate, 
dacă nu altceva, măcar o simplă 
groapă cu nisip pentru săritura 
în lungime sau în înălțime.

Prioritate pentru atletism în
seamnă și preocuparea temeinică 
pentru atragerea maselor de ti
neri și tinere către practicarea 
acestei discipline, înseamnă o 
activitate continuă de selectare a 
elementelor celor mai talentate, 
celor mai apte pentru atletism 
și, apoi, pregătirea lor corespun
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Duminică cultural-sportivă la Lehliu-Sat

ȘAPTE COMUNE SI-AU DAT ÎNTÎLNIRE 
PE SCENĂ ȘI PE TERENUL DE SPORT

a ratat

Duminică dimineața a avut 
loc la Lehliu-Sat o frumoasă 
duminică cultural-sportivă — 
simbioză a festivalului național 
„Cîntarea României" și compe
tiției sportive republicane „Da- 
ciada" — la care au participat 
brigăzi artistice și sportivi din 
comunele Dor Mărunt, Inde
pendența, Nicolae Bălcescu, 
Lupșanu, Lehliu-Gară și Leh
liu-Sat.

De cum s-a luminat de ziuă, 
au început să sosească oaspeții, 
începînd cu comuna cea_ mai 
îndepărtată — Nicolae Bălces
cu (cam vreo 50 km), unde oa
menii, ca să nu întîrzie, se scu
laseră de pe la 4 și jumătate, 
după cum ne mărturisea Va- 
sile Marin, secretar al comite
tului comunal de partid. Rînd 
pe rînd, sosesc coruri și an
sambluri de cintece și dansuri 
în splendide costume naționale, 
sosesc sportivii. Primarul co
munei, Marin Nuțu, însoțit de 
un veritabil stat major, „întă-

in 
șco- 
mai

din

performanțelor 
rezultatelor in-

această temă,
um sport

zătoare. In această direcție, 
mod cu totul special, aportul 
Iii ar trebui să fie cu mult 
mare.

Și în sfîrșit, dar nu în cele 
urmă, printr-o muncă de calita
te, într-un volum mare, trebuie 
condusă apriga bătălie pentru 
cucerirea fiecărei trepte a mă
iestriei sportive, pentru a putea 
apropia nivelul 
noastre de cel al 
ternați anale.

★
In legătură cu

„A devenit atletismul 
prioritar", ziarul nostru inițiază o 
anchetă, în cadrul căreia vom fi 
abordate unele aspecte reieșite 
din activitatea atletică desfășu
rată în mai multe județe din 
țară. începutul îl facem astăzi 
cu județul Bacău.

La o primă vedere, am fi ten
tați să credem că în județul Ba
cău atletismul merge bine. Chiar 
dacă n-are ,,suflul" gimnasticii, 
el — „sportul sporturilor" — se 
află înscris pe făgașul bun. Un 
calendar competițional eșalonat
— la nivelul localităților și la oel 
al județului — pe aproape între

gul an, un campio
nat județean 
angajează ‘ 
ceri șase 
tative de 
notat : 
— patru

se adresează numai .________,,
în fiecare localitate (mai puțin 
La Buhuși) cîte un campionat de 
tetratlon pentru elevi și eleve, 
participarea antrenorilor și pro
fesorilor de atletism la orele de 
educație fizică din școlile orașe
lor și comunelor “ '
(scop : selecție la 
ș.a.m.d.

Așadar, ar exista 
ca la prima privire 
în județul Bacău „atletismul este
— sau tinde să devină — priori
tar". Ar fi însă o privire prea... 
fugară. Pentru că o discuție — 
dezbatere cu activiști ai C.J.E.F.S.
— Mihai Grigoraș — prim-vice- 
președinte, Dumitru Dumitriu — 
secretar, Nicolae Mihalache — 
metodist — scoate în evidență 
realele carențe care grevează pro
gresul atletismului, existența 
unei reale prăpăstii între vorbe 
și fapte.

In vorbe, din păcate numai în 
vorbe, atletismul este „sportul 
nr. 1, sportul de la care se plea
că spre alte discipline, sportul 
care creează baze solide, sportul 
care prin ponderea sa olimpică 
se află în atenția tuturor". în 
fapte... La Buhuși nu s-au în
ființat echipe școlare de tetratlon 
pentru că profesorii nu dovedesc

care 
în între- 
reprezen- 

orașe (de 
competiția 
etape — 

juniorilor),

învecinate 
fața locului)

posibilitatea 
să notăm că

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2-3)

rit” cu tovarăși de la județ, de 
Ja Slobozia, face o ultimă tre
cere în revistă a pregătirilor, 
dă ultimele indicații, întîmpină 
oaspeții. „Cum o să fie, tova
rășe Nuțu ?“, „în cămin, fi
rește, 
cultural-artistice 
triotice, 
Iară și 
a doua 
scrimă, _
Dar cîte nu vor fi ? La tere
nul de fotbal totul c pregătit 
pentru atletism și fotbal, la 
școala mare pentru handbal, în 
sala școlii mici se va juca te
nis de masă iar în sălițele de 
la cămin șah. în curtea cămi
nului — jocuri distractive. A 
plouat, e cam frig dar sînt 
semne că o să iasă soarele. O 
să fie frumos..."

Nuțu ?“, __
spectacolele brigăzilor 

— coruri pa- 
dansuri, muzică popu- 
ușoară. iar în partea 
demonstrații de box, 
gimnastică și lupte...

Trei fringhii au rupt voinicii din Lehliu-Sat și Sălcioara. așa că 
desemnarea învingătorilor s-a aminat pină la viitoarea duminică 

cultural-sportivă

într-adevăr, a ieșit soarele 
și noi ne începem ~ raidul la 
„stadion”, să admirăm întrece
rea tinerilor călăreți din co
mună, pe niște cai de toată 
frumusețea. îi lăsăm pe micii 
atleți și pe fotbaliști și dăm 
fuga la școală. Sub îndrumarea 
profesorilor de educație fizică, 
între care și Nicolae Matei, în
cep întrecerile de handbal. Al
cătuirea echipelor se face ane
voie, sint jucători cît pentru 
un campionat național, e greu 
de ales, unii se supără că nu 
intră în joc dar sint consolați 
că va juca toată lumea, regu
lamentul este elastic și e bine 
că e așa. încep fetele. Pasele 
curg, galeria e în formă dar și 
portarii sînt în formă, „plimbă 
mai puțin mingea, acum, tra
ge!“, jumătate din „tribună*' 
oftează a ----*----- —'
ușurare și 
parte, tot

Să dăm 
de masă

supărare, cealaltă a 
jocul merge mai de- 
mai îndîrjit.
o raită pe la tenis 

dar iată că, peste

Concluzia după primele două evolufii din campionatul european

CAPACITATEA ECHIPEI REPREZENTATIVE Dl RUGBY
TREBUIE SPORITA PINA TA MECIUL CO ERANIA!

veleitățile XV-lui nostru 
partida de sîmbătă cu 
(care se adaugă, din pă- 
îngrijorător, și unei an-

REGGIO CALABRIA, 28 (prin 
telefon). Afectat vizibil de com
portarea prea modestă — față 
de intensa pregătire efectuată 
și de 
— în 
Italia 
cate, 
terioare prestații neconcludente, 
cea din meciul cu Polonia), an
trenorul federal Valeriu Irimes- 
cu sintetiza astfel evoluția tri
colorilor, gîndind, bineînțeles, Ia 
apropiata și mult mai dificila 
întîlnire, de la 10 decembrie, cu 
echipa Franței : „Trei factori 
ne-au împiedicat să repetăm 
succesul de la București, din 
luna mai : a) călătoria de-a 
dreptul infernală ; b) terenul 
impracticabil ; c) deciziile gre-

drum, in curtea căminului,_____ ___ __  e 
mare animație. Ce se petrece 
acolo ? Haidem și noi ! Locul 
copiilor și tinerilor l-au luat 
aici oameni în puterea vîrstei 
care-și dispută întîietatea la 
trasul cu frînghia. Zece de o 
parte și zece de alta. Se aduce 
frînghia, i se pun semne de 
„mijloc” și de „prize", un ță
ruș înfipt în pămînt marchează 
riguros „hotarul".

— Gata ?
— Numai nițel ! cere păsui

re brigadierul Constantin Fri- 
tu, de la Sălcioara. Măi, la vezi 
unde e Gică Aldea, că fără el 
nu începem !

Și sălciorenii de pe margine 
dau fuga să-1 caute pe Gică 
în marea de oameni. Vine unul 
la brigadier și îi șoptește că 
„ăi de la Lehliu fac găuri de

se proptească mai
Fac și ei găuri în 

la rugby. Ba mai fac 
la fringhie, să nu le 

călcîi, să 
zdravăn", 
iarbă, ca 
și noduri 
alunece din mîini.

— Ia vezi, Marine, că 
cioara sint 11 ! strigă 
Dumitru de la Lehliu.

— Ba sîntem 10, că

la Săl- 
Mitică

noi nu 
facem cu pricina ! Dar parcă 
la voi e unul în plus — se în
tărită un sălciorean.

Plutonierul Nicolac Munteanu 
e „pe fază”, îi numără și pe 
unii și pe ceilalți și confirmă 
că totul e în regulă. Și oame
nii îi dau crezare, că miliția
nul e omul legii. „Gata 1“ Cele 
două tabere trag cu nădejde, 
ditamai frînghia se rupe și tră
gătorii cad grămadă care în
cotro, spre hazul general. „S-o

Mircea COSTEA
Modesto FERRARINI

(Continuare în vag. 2—3)

șite ale arbitrului în momentele 
cheie ale meciului. Vom conti
nua să ne pregătim cu toată 
răspunderea pentru a reuși la 
Clermont Ferrand „surpriza" pe 
care ne-au oferit-o italienii, 
aici, la Reggio. Cu alte cuvinte, 
vom încerca să realizăm acolo 
un joc bun și să obținem un 
rezultat care să onoreze titlul 
continental pe care-1 deținem", 
în aceste condiții puțini ju
cători au satisfăcut. Sin
gurii dintre „tricolori" care 
au recuperat în timp util și 
au jucat la un nivel mulțu
mitor au fost Motrescu (ce pă
cat că această excelentă aripă 
de treisferturi a fost prea pu
țin pusă în valoare !), Suciu 
(înlocuitorul de ultim moment al

REPREZENTATIVA
ROMÂNIEI

CAMPIOANA BAECANICA
LA AUTOMOBILISM

pc anul

mai buni 
Bulgaria, 
reprezen-

Sîmbătă și duminică s-a des
fășurat In Turcia „Raliul Bos
for", a treia și ultima etapă a 
campionatului balcanic de ra
liuri. Echipa României în a- 
ceastă dificilă întrecere (echi
pajele E. Ionescu Cristea — D. 
Amărică, pe Renault 12 Gor- 
dini, Șt. Iancovici — P. Vezea- 
nul, I. Olteanu — O. Scobal, A. 
Szalai — A. Vință, Gh. Urdea 
— M. Panaite, pe mașini Dacia 
1 300) a avut o frumoasă com
portare, obținînd un succes de 
prestigiu : cucerirea titlului de 
campioană balcanică 
1977.

în concurs cu cei 
automobiliști din 
Iugoslavia și Turcia 
tanții noștri au obținut în „Ra
liul Bosfor" următoarele rezul
tate : I. Olteanu — O. Scobai au 
cucerit titlul de campion bal
canic la clasa 1300, grupa a 
Ii-a și locul 6 în clasamentul 
general ; E. Ionescu Cristea — 
D. Amărică locul 1 la clasa a 5-a, 
grupa a Il-a și locul 4 în cla
samentul general al campiona
tului. Remarcabil și locul 3 în 
raliu, la clasa 1 300, grupa a 
Il-a, al cuplului Gh. Urdea — 
M. Panaite.

ECHIPA DE BOX.
A ȚARII NOASTRE 

A PLECAT
IN ANGLIA

La 30 noiembrie, va avea loc 
la Liverpool întîlnirea a- 
micală de box dintre reprezen
tativele Angliei și României. în 
vederea acestui eveniment pu
gilistic federația noastră de 
specialitate a hotărît ca echipa 
să fie formată din campionii 
naționali pe anul acesta. La ce
rerea gazdelor, s-a stabilit ca la 
categoria muscă să nu se dispu
te meciul, în schimb la catego
ria ușoară vor avea loc două 
partide. Antrenorul reprezenta
tivei noastre, Constantin Dumi
trescu, va asista la colț urmă
torii boxeri : Remus Cozma 
(semimuscă), Teodor Dinu (co
coș), Gheorghe Ciochină (pană), 
Dragomir Ilie (semiușoară), Ca- 
listrat Cuțov și Carol Hajnal 
(ușoară), Cornel Hoduț (semi- 
mijlocie), Ion Miron (mijlocie 
mică), Alee Năstac (mijlocie), 
Ion Gyorffi (semigrea) și Mir
cea Simon (grea). Vor oficia ca 
arbitri Virgii Cazacu și Lau- 
rențiu Vlad.

0 SELECȚIONATĂ MASCULINA
DE HANDBAL LA TURNEUl

DE LA TBILISI
se dispută, la Tbilisi, 

jocuri din cadrul unei 
a trofeului „Zaria 

la startul căruia se 
printre alte puternice

Astăzi, 
primele . 
noi ediții 
Vostok", 
prezintă, 
echipe de pe continent, și o se
lecționată de handbal masculin 
din țara noastră. Condus de an
trenorul federal Nicolae Nedef, 
lotul acestei selecționate cuprin
de pe Birtalan, penu, Kicsid, 
Cosma șl, in plus, pe cîțlva ti
neri jucători.

lui Paraschiv), Pintea („omul 
numărul 1“ în tușă), Ortelecan 
(același devotat intereselor echi
pei) și Borș (inițial, doar re
zerva lui Dumitru). Coroborată 
cu
rea 

dificultățile călătoriei, sta- 
terenului — mustind de apă 
își vede amplificat... rolul, 
înaintaș greu mișcîndu-se 

condiții.
un 
anevoie în asemenea
Marin Ionescu, de exemplu, ne 
spunea că „după o jumătate de 
oră simțeam că am plumb în 
picioare". în plus, tehnicitatea 
superioară a jucătorilor români 
a fost, practic» anulată și ea, de 
clisa existentă pe teren.

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 4-a)



ta finalele campionatelor de juniori pe echipe în reuniunea demonstrativa de Ea Galați

DÎRZU L-A ÎNVINS PE HĂRĂDĂUITINERII JUDOKA IEȘENI, CiȘTIGĂTORI

LA AMBELE CATEGORII DE VIRSTĂ
Timp de două zile, la Sibiu. 

S-au desfășurat finalele campio
natelor de judo rezervate echi
pelor de juniori — mari și mici.

Deși la această ediție numărul 
formațiilor participante la etapa 
finală a fost mai mic decît în
anii precedenți, lupta a fost 
mult mai dură, echipele _alinHnd 
pe saltea “* 
sportivi cu 
tehnică în

în prima 
întrecerile

loturi mai omogene, 
o pregătire fizică și 
evidentă r~“"x— 

zi s-au
__________ echipelor 
mici, în urma cărora 
bilit următorul
1. C.S.S. Unirea lași ;
București ; 3.

creștere, 
desfășurat 

de juniori 
a fost sta- 
clasament : 

; 2. Olimpia 
C.S.S. nr. 1 Bucu

rești și C.S.S. Gloria Arad. De
remarcat că atît în lupta pentru 
locurile I—H, cît și pentru de
semnarea ocupantelor locului III 
deciziile au fost *“ _x“'
(4—3), rezultatele

foarte strînse 
fiind stabilite 

în ultimele secunde ale meciu
rilor.

Ziua a doua a adus pe saltea 
echipele de juniori mari. Și de 
această dată judoka de la C.S.S. 
Unirea Iași au reușit să urce pe 
cea mai înaltă treaptă a podiu-

Dinamo — C.P.B. 17-10 (9-0)
In cadrul „Daciadei"

Duminică dimineață, în des
chiderea meciului de fotbal de 
Divizia B dintre Rapid și Auto
buzul, a avut loc pe Stadionul 
Republicii din Capitală finala 
„Daciadei" la oină pe munici
piul București, care a adus, din 
nou, față în față, valoroasele 
formații Dinamo și Combinatul 
poligrafic București, multiple 
campioane ale țării.

Conform așteptărilor, cele 
două echipe au furnizat o par
tidă de bună calitate, cu faze 
mult apreciate de cei peste 
5000 de spectatori. Conduși cu 
pricepere de căpitanul forma
ției și coordonatorul de joc, 
Gheorghe Vlase, dinamoviștii

DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ
Cu meciul desfășurat ieri di

mineață, între formațiile Rapid 
și Universitatea Cluj-Napoca, s-a 
încheiat prima parte a campio
natului național de baschet fe
minin și, după disputarea ulti
melor doua restanțe (Universita
tea Timișoara — Progresul și 
C.S. Școlar Ploiești — Mobila 
Satu Mare, programat pentru 
miercuri și joi), participantele își 
vor întrerupe întrecerea, urmând 
să o reia Ia 21 ianuarie.

RAPID — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 68—71 (42—41).
Cea de a doua confruntare din
tre echipele feminine de baschet 
Rapid și Universitatea Cluj-Na
poca a revenit studentelor eu 
scorul de 71—68 (41—42), după un 
meci extrem de echilibrat, în 
care învingătoarea s-a conturat 
în ultimele secunde de joc. Par
tida a debutat cu atacuri susți
nute ale feroviarelor, care au 
condus în majoritatea timpului, 
dar diferența pe tabela de scor 
nu a fost niciodată decisivă. Stu
dentele, bine conduse de antre
norul Nicolae Martin, au avut o 
revenire bună, au interceptat

A DEVENIT ATLETISMUL UN SPORT PRIORITAR?
(Urmare din pag. 1)

preocupare, iar comisia orășe
nească îi... susține. In școli, deși 
conform programei de învăță
mânt ar trebui ca 60 la suită din 
activitate să fie axată pe atle
tism, se întâlnește adesea practi
ca „aruncării mingii între copii*4. 
Un județ ca Bacăul are doar 11 
antrenori. Și dintre aceștia, unii 
lucrează pentru o perspectivă ne
definită. Prof. Petru Ciupercă de 
la Clubul sportiv școlar Bacău 
n-a mai dat de ani mulți vreun 
sportiv de performanță, la fel ca 
și antrenorul Simion Blaga (S.C. 
Bacău) sau prof. Gh. Ardeleanu 
(Clubul sportiv școlar). Sînt în 
întregul județ 372 de copii care 
se pregătesc să devină perfor
meri ai atletismului, dar dintre 
ei doar 5 au fost nominalizați. 
Deci, din 372, doar 5... Sigur, dacă 
ne-arn propune să facem o inves- 
tig-ație de profunzime, chiar și 
din numărul de 372 de copii 
aflați — se spune — pe cărările 
atletismului s-ar dovedi că mulți 
sînt doar... cifre în statisticile an
trenorilor. S-au făcut la Bacău 
acțiuni de selecție. Bine organi
zate, cu roade. Vreo 25—30 de 
copii din clasa a 7-a și-au dove
dit aptitudinile reale. Dar n-au 
putut fi dislocați din orașele și 
comunele lor pentru că nu exis
tă asemenea condiții. Anul ur
mător selecția a fost efectuată 
la nivelul clasei a 8-a. Și, din 
nou, nu s-a putut face nimic : 
antrenorii au rămas într-o parte, 
copiii talentați înt.r-alta. In fine, 
se pune problema : de ce în o- 
naselt Bacău. Moinești, Co- 
mănești, Tg. Ocna, Gh. Gheor- 
ghiu-Dej și Buhuși — unde, de 
bine de rău, sînt ceva condiții 

mului. Contrar așteptărilor, ie
șenii au izbutit să întreacă în 
finală puternica formație Dina
mo Brașov. Soarta meciului a 
fost decisă de întâlnirea dintre 
Costel Năftică (Iași) și brașo
veanul Radu Daniel (cat. 95 kg), 
sportivi care au oferit celor 
peste 800 de spectatori o luptă 
deosebit de spectaculoasă cu nu
meroase procedee tehnice clare. 
Mai bun în lupta la sol, Năftică 
și-a impus superioritatea, făcind 
ca sportivii echipei C.S.S. Uni
rea Iași să îmbrace tricourile de 
campioni. Pe locurile III s-au 
clasat echipele C.S.S. M. Ciuc și 
C.S.S. Făgăraș.

Reuniunea de la Sibiu a scos 
în evidență și comportarea unor 
tineri judoka de certă perspecti
vă, dintre care am remarcat pe 
Marian Zamfir — cat. 60 kg 
(Unirea Focșani), Gh. Cențiu — 
cat. 65 kg. (C.S.S. Făgăraș), 
Aurel Delca — cat. 86 kg 
(C.S.S. Șoimii Sibiu).

Bun arbitrajul prestat de bri
gada condusă de arbitrul inter
național Mihai Platon.

Nicolae CHIN DEA

„OINĂ ESTE FRUMOASA
Șl VA FI Șl MAI FRUMOASA"
s-au impus în prima repriză, 
realizînd 9 puncte din „bătaia" 
mingii. La fel de bine au acțio
nat și tipografii în repriza se
cundă, ei obținînd 10 puncte 
suplimentare. Deficitari încă în 
jocul la „prindere", ei au fost 
învinși pină la urmă cu scorul 
de 17—10. „Victoria adversari
lor noștri, ne mărturisea cunos
cutul oinist, maestrul sportului 
Ilie Dacău, acum în postură de 
antrenor al tipografilor, este pe 
deplin meritată. Noi am pre
zentat o echipă întinerită, din 
care au făcut parte și debutan
tul Petre Stoian. Infringerea nu 
ne-a afectat. A fost o întîlnire 
spectaculoasă, de bun nivel teh

mai multe baloane și spre fina
lul meciului au trecut la con
ducerea ostilităților. Ultimele se
cunde au fost dramatice. Fero
viarele au avut posibilitatea de 
a egala, dar o minge trimisă ad
versarelor a consfințit victoria 
clujencelor. Cele mai bune : FI. 
Anca, M. Merca, G. Bolovan de 
la învingătoare, M. Andreescu și 
Șt. Basarabia de La învinse. Bun 
arbitrajul cuplului P. Pasere —
A. Călin. (P. IOVAN).
1. IEFS-Lic. 2 1« L8 0 1617-1241 36
2. Rapid 18 15 3 1421-1255 33
3. Crișul 18 12 6 1354-1196 30
4. Olimpia 18 12 6 1305-1216 30
5. Polii. Buc. 18 8 10 1310-1237 26
6. „U“ Cj-N. 1« 10 8 1161-1150 25
7. Mobila H6 8 8 1379-1301 24
8. Voimța Bv. 18 5 13 1357-1489 23
9. Univ. Tim. 16 6 10 1161-11192 22

10. Progresul 16 5 11 1128-1235 21
11. C.S. Sc. PI. 16 4 12 994-1310 20
12. C.S.U. Galați 18 1 17 1124-1580 19

o în meci restanță, în Divizia 
B la băieți : Știința Mediaș — 
IPROMET București 108—84
(47—38). (Z. RÎȘNOVEANU — C0- 
resp.).

(piste, secții, antrenori) — nu se 
face mare lucru ? posibile expli
cații ; ore puține de antrena
ment, condiții de pregătire pre
care, difuzarea eforturilor (fie
care antrenor se ocupă de toate 
probele), lipsă de pasiune și 
chiar de competență în rîndurile 
tehnicienilor...

Atletismul — sport prioritar. 
Evident, n-a devenit încă. Nici 
în județul Bacău și nici în alte
le. Aceiași oameni, avizați și-au 
pus și fireasca întrebare : de ce 7 
Și au ajuns la concluzia enun
țată mai sus : pentru că între 
vorbe și fapte există o prăpastie. 
Atletismul este — doar în vorbe 
— un sport care necesită o bază 
materială redusă ; în fapte — el 
are nevoie de stadioane bine a- 
menajate, cu piste pe care să 
nu crească în voie buruienile, cu 
sectoare de sărituri și aruncări 
dotate cu utilajul necesar, cu e- 
chipament în pas cu progresul 
realizat pe plan mondial. Atle
tismul — doar în vorbe — are 
numărul corespunzător de tehni
cieni ; în fapte, el duce încă lip
sa multora, iar din cei care ac
tivează o bună parte n-au com
petența necesară, dovedesc din 
ce în ce mai puțină pasiune, in
teres (vorba aceea : luna trece, 
leafa merge...). Și tot în fapte 
se evidențiază necesitatea unui 
număr mai mare de ore de pre
gătire. Cum să le faci ? Școlile 
pun pe un plan mult prea se
cundar interesul pentru sport, 
părinții nu se lasă cuceriți decât 
de prima parte a dictonului 
„mens sana in corpore sano“, 
(„să facă copilul meditații Ia 
matematică și la engleză, să mă- 
nînce bine și va fi sănătos...**) și 
copilul duce în zadar dorul acti
vității pe stadion. S-a încercat

GALAȚI, 28 (prin telefon). în 
mijlocul unui interes deosebit 
s-au disputat in Sala sporturilor 
din Galați, sîmbătă și duminică, 
întâlnirile demonstrative dintre 
componenții loturilor reprezen
tative de tenis ale țării noastre.

Jocurile au început în nota 
așteptărilor. Traian Marcu l-a 
întrecut, în două seturi, pe An
drei Dîrzu, cu 6—3, 6—4. Da fel, 
Dumitru Hărădău a trecut de 
rezistența, totuși mai susținută, 
a lui Florin Segărceanu, la sco
rul de 7—6, 6—4. A urmat cel 
mai frumos meci, în care același 
Florin Segărceanu a cedat nu
mai după trei seturi în fața lui

„MEMORIALUL MIELU DOCULESCU" LA BOX
0 bună verificare a lotului de tineret înaintea partidei cu Polonia

„Memorialul Mielu Docutlescu** 
a atras sîmbătă seara, la reu
niunea de box organizată în sala 
I.S.B., numeroși spectatori, care 
au urmărit întreceri echilibrate, 
atractive, unele de un bun nivel 
tehnic, datorate in special mem

nic, mai ales în repriza secun
dă, cînd printr-un efort colectiv 
am reușit să facem o bună pro
pagandă sportului nostru na
țional, demonstrînd incă o dată 
că oină este frumoasă și va fi 
și mai frumoasă, pentru că se 
află in continuă perfecționa
re" (Tr. I.)

„Cupa U. N. C. A. P.“ la popice

RECORD DE PARTICIPARE IN FINALA PE TARĂ
Desfășurată sub egida „Dacia

dei", finala pe țară a „Cupei 
U.N.C.A.P.” la popice, rezervată 
sportivilor din mediul rural, a 
avut loc sîmbătă și duminică în- 
tr-un cadru specific, pe arena 
cu patru piste din comuna Cer- 
nat (jud. Covasna). Ospitalierele 
gazde, în frunte cu primarul co
munei, Petre Ciced, un prieten 
statornic al sportivilor, au dorit 
și au reușit să transforme eve
nimentul într-o adevărată sărbă
toare.

Pe foile de arbitraj au figurat 
36 de jucătoare și tot atîția ju
cători, cifre care reprezintă un 
record de participare, deoarece 
anul trecut, la finala de La Foc
șani, s-au prezentat doar 26 de 
sportivi și 18 sportive. Recordul 
ar fi fost absolut, dacă nu ar fi 
absentat reprezentanții județelor 
Ilfov, Vaslui și Galați.

Atît fetele, cît și băieții au 
tras cîte 100 de bile mixte. Pis
tele, extrem de pretențioase, au 
supus concurenții la un dificil 
examen. Tinerii care au candidat 
La primele locuri în probele in
dividuale au avut de înfruntat 
rezistența unor popicari cu ex
periență ca Zo’tan Cseh (56 de 
ani), iuliana Csiser (41 de ani) 
sau Iacob Stoia (48 de ani). în 
cele din urmă, cîștig de' cauză a 
avut... noul val. tn schimb, po
picarul Iacob Stoia» paznic la 

rezolvarea problemei prin înfiin
țarea claselor speciale de atle
tism. Pînă acum există însă una 
singură, pentru că inspectoratul 
vrea aprobare de la Minister, iar 
M.E.l. pretinde că se poate face 
asta pe plan local. Și așa, între 
o vorbă și alta, faptele n-apucă 
să se nască, iar atletismul nu 
devine prioritar.

Oamenii se zbat, încearcă să 
transforme actuala acțiune cen
trală de selecție într-o deplină 
reușită, să-și aducă astfel con
tribuția La amplificarea forței a- 
tletismului nostru. Recunosc că 
și ei se lasă furați de treburile 
zilnice, sacrificând. perspectiva, 
că zilele premergătoare meciului 
de fotbal al formației S.C. Ba
cău din Divizia A sînt zile de 
chin, cînd n-apuci să faci mare 
lucru. Sînt pe deplin convinși că 
și între vorbele și faptele lor 
există de multe ori aceeași pră
pastie. Ar vrea să fie altfel. Dar 
„carul atletismului*4 nu poate fi 
urnit de forța unei singure mîi- 
ni. Ei nu aruncă în spatele șco
lii totul, cum se face de obicei, 
nici în cel al federației, cum se 
procedează mai rar. nici nu spun 
că profesorii lor de atletism ar 
fi mai răi decît ceilalți, dar spun 
— și asta este drept — că toate 
împreună țin în loc acest sport 
în care tineretul nostru și-a do
vedit nu o dată și nu singular 
talentul, aptitudinile, posibilită
țile.

Am înțeles că sînt pentru mă
suri ferme (care să înlocuiască... 
vorbele), în toate domeniile atle
tismului, simultane, pentru un 
efort colectiv, unitar, pentru con
tinuitate în activitatea de tran
sformare a atletismului în sport 
prioritar. Ni se pare soluția 
reală.

Traiafi Marcu, învingător cu 
1—6, 6—2, 6—2.

în ultimele partide disputate 
s-au produs surprize. Astfel, 
juniorul Eduard Pană a dispus 
de Marian Mirza, cu scorul ca
tegoric de 6—3, 6—2. iar, pentru 
a se înscrie și el în rîndul per
formerilor, tânărul Andrei Dîrzu 
a reușit o neașteptată victorie 
asupra campionului național 
Dumitru Hărădău : 4—6, 6—3, 
6—3. De asemenea, spectatorii 
gălățeni au putut urmări un set 
intre primele jucătoare ale țării, 
în care Virginia Ruzici a învin
s-o pe Florența Mihai cu 6—4.

T. SIRIOPOL — coresp.

brilor lotului republican de ti
neret care se pregătesc în vede
rea partidei de duminică cu re
prezentativa Poloniei, de la 
Cluj-Napoca. Dintre selecționa bili 
o impresie bună au lăsat Du
mitru Cipere, Gheorghe Simion 
și Traian Georgea — ultimul pri
mind trofeul pus în joc, înmânat 
de soția regretatului antrenor 
Mielu Doculescu.

Iată rezultatele înregistrate : D. 
Cipere (lot) b.p. N. Șeitan (Di
namo), C. Buzduceanu (lot) b.p. 
N. Roman (St. roșu Brașov), P. 
Căpriceanu (lot) b.p. P. Leovea- 
nu (lot) FI. Divadam (Steaua) 
b.ab.l N. Păun (Autobuzul), Gh. 
Simion (lot) b.ab.2 A Smîdu (Au
tobuzul), Tr. Georgea (lot) b.p. 
Gh. Bacrlș (lot), Gh. Muraru 
(lot) b.p. M. Sîrba (lot), N. 
Vișan (lot) b.p. L. Bacica (lot) ; 
în meciul colegilor de lot D. 
Văleanu — T. Pîrjol, arbitrul de 
ring a dictat o dublă descalifi
care pentru lipsă de combetivi- 
tate : I. Cemat (lot) b.p. F. 
Ciocoiu flot). (Daniel DIACONES- 
CU, coresp.)

C.A.P. Orlat (jud. Sibiu), și-a 
văzut eforturile încununate de 
succes la echipe mixte, unde ală
turi de mult mai tînăra lui co
legă Maria Opriș, croitoreasă la 
una din secțiile C.A.P.-ului din 
Șeica Mare, a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului.

Prin rezultatele înregistrate, 
precum și prin interesul cres- 
cînd manifestat de numeroși ti
neri și vîrstnici față de între
cerile preliminare ale acestei com
petiții, „Cupa U.N.C.A.P.** își 
confirmă pe deplin viabilitatea.

CLASAMENTELE : feminin —
1. Maria Opriș (C.A.P. Șeica 
Mare — jud. Sibiu) 371 pd, 2. 
Cornelia Dumitrache (C.A.P. Băi- 
culești — Argeș) 362, 3. Iuliana 
Covaci (C.A.P. Derna — Bihor) 
349 ; masculin : 1. M. Sasu (Re
colta Aiud) 417, 2. Z. Cseh (C.A.P. 
Ghelința — Covasna) 416, 3. A. 
Nyri (C.A.P. Moftinul — S. Mare) 
413 ; echipe mixte : 1. Maria O- 
priș + I. Stoia (jud. - Sibiu) 751,
2. Rozalia Timina + A. Nyri 
(jud. Satu Mare) 741, 3. Magda
lena Andraș + Z. Cseh (jud. 
Covasna) 740.

Traian IOANIȚESCU

SE APROPIE „

Cu două (sau poate trei) reu
niuni înainte de „gongul final**, 
hipodromul din Ploiești a cu
noscut duminică dimineața o a- 
nimație deosebi lă. Timpul, deși 
rece, a influențat doar în mică 
măsură performanțele concu- 
renților, deoarece pista — în 
ciuda ploii abundente din cursul 
nopții — s-a prezentat în con
diții optime. Cele 9 alergări pro
gramate, cu cai din toate cate
goriile la start, au satisfăcut din 
plin exigențele spectatorilor. S-a 
mînat cu convingere, fără me
najamente, iar sosirile, în majo
ritatea probelor, au fost extrem 
de disputate, cu cîte 3—4 concu- 
renți angajați în lupta finală. 
Dacă la toate acestea mai adău
găm și interesul ce continuă 
să-1 suscite disputa indirectă 
dintre M. ștefănescu, G. Tănase 
și I. Oană pentru ocuparea pri
mului loc în clasamentul drive- 
rilor (se pare că în cel pe for
mații M. ștefănescu nu mai 
poate fi ajuns), putem spune că 
duminică am avut satisfacția u- 
nei reuniuni dintre cele mai reu
șite. Un succes remarcabil și 
meritat totodată a obținut for
mația G. Avram, cîștigătoare cu 
Gascon, Romas și Juvenil, toți 
prezentați în frumoasă condiție. 
Cu două victorii s-a „înscris44 
și G. Tănase (Hogar, Haiducel), 
iar Al. Nacu s-a „remarcat*4 din 
nou prin victoria — oarecum 
surprinzătoare — realizată cu 
Yola. Rezultate tehnice. Cursa I: 
Gascon (G. Avram) rec. l’37”0,
2. Hebron simnlu 3, ordinea 16. 
Cursa a Il-a: Hogar (G. Tănase) 
rec. 1’34”3, 2. Samanta, 3. Femi- 
na. Simplu 4, ordinea 38, event 
43, ordinea triplă 557. Cursa a 
Tll-a : Ilia (C. Iorga) rec. l’35”0, 
2. Frugal. Simplu 8,50, ordinea 
43, event 135. Cursa a IV-a : 
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BASCHETUL NU A
ȘI NU SE TE

CU COSTEL G
ani în urmă,

speranța

adevărat

8

$

Cu 7—8
Costel Cernat se anunța o 
mare speranță a baschetului 
românesc. Munca depusă și 
dragostea pentru sportul pe 
care îl practică au făcut din 
el, cu timpul, un jucător de 
valoare, azi component de 
bază al echipei Steaua, pre
cum și al reprezentativei 
României. Calitățile fizice și 
tehnice l-au impus, de la o 
vîrstă tînără, in lumea bas
chetului, astfel că 
de acum cîțiva 
ani a ajuns o va
loare recunoscută 
a jocului la cele 
două panouri, un 
lider al baschetbaliștilor 
români, și faptul a bucurat 
pe iubitorii acestui sport.

De la o vreme însă, Costel 
Cernat are impresia că bas
chetul nu mai are nici o 
taină pentru el, că pregăti
rea poate să o facă mai re
laxat, că fără el baschetul 

. din țara noastră nu ar prea 
exista... — 
monstrează 
cruri 
citeva 
care
Cernat un caz : în joc a de
venit extrem de individua
list, manifestă evidente lip
suri în apărare, nu se mai 
pregătește la cerințele actua
le ale performerului, a de
venit flegmatic, irascibil la 
indicațiile antrenorilor, re
fractar la sfaturile colegilor. 
Or, eum foarte bine se știe, 
baschetul este prin excelen
ță un joc colectiv, intr-aju- 
torarca, atît in atac (unde 
Cernat marchează de regulă 
puncte numeroase) cît și în 
apărare (cînd Cernat susține 
că dacă el înscrie mai mult
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DUMINICA CULTURAL-5
(Urmare din pag. 1)

înădim !“. Fringhia e înădită, 
tovarășul Marin I’oenaru, de la 
U.J.C.Â.P. Ialomița, măsoară cu 
„șchioapa” sub privirile atente 
ale competitorilor și lupta re
începe. „Gata !•> Brațele de 
fier fac ca fringhia să se rupă 
din nou. Trei frînghii au cedat 
și asta nu pentru că erau prea 
slabe. Constantin Frițu a zis 
să se aducă o „șufă", nu știm 
ce e aia dar înțelegem că tre
buie să fie un odgon cît toate 
zilele.

Noi trecem alături, la „căță
ratul pe catarg”. Un stîlp de 
brad de vreo 8—10 m a fost 
curățat oglindă și dat cu ceară, 
în virf, patru „raze“ cu patru 
plicuri albastre, pecetluite de 
primar cu mina iui. Aflăm că 
în ele sint „dovezile" cu care

cei mai l 
ridica „p

în căm 
locșor iii 
mul e c 
Și e doa

Ne reti 
mile plin 
nilor aces 
se va ții 
cultural-s 
noi și, pi 
dis-de-dir

GONGUL riNAL“
Romas (G. Avram) rec. 1’32”7, 
2. Fiesta, 3. Marțial. Simplu 1,50, 
ordinea 14, event 29, ordinea tri
plă 83. Cursa a V-a : Tita (I. 
Oană) rec. l’30”l, 2. Frîu. Sim
plu 12. ordinea 33, event 9. tri
plu cîștigător 217. Cursa a Vl-a : 
Haiducel (G. Tănase) rec. l’30”4, 
2. Vlăhița, 3. Sonor. Simplu 4,50, 
ordinea 73, event 63, ordinea tri
plă 416. Cursa a vn-a : Juvenil 
(I. Niculae) rec. l’30”9, 2. Rivan. 
Simplu 2,50, ordinea 5, event 14, 
triplu câștigător 166. Cursa a 
VIH-a : Yola (Al. Nacu) rec. 
1’29”9, 2. Macrou, 3. Sonica.
Simplu 5, ordinea 24, event 25, 
ordinea triplă 213. Cursa a IX-a: 
Melodic (N. Boitan) rec. 1’35”1, 
2. Iridium. Simplu 3, ordinea 15, 
event 28. Pariul austriac s-a ri
dicat la suma de 42 481 lei și a 
fost cîștigat (50 la sută) de opt 
tichet e cu 18 combinații a 1180 
lei fiecare. Report : 21241 lei.
Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

C. S. I 
VIRTU
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L0I0 - PRONOSPORT 1$
La seriile de LOZ IN PLIC cu 

cîștiguri suplimentare care se 
găsesc în vînzare la toate agen
țiile Loto-Pronosport, la vânză
torii volanți și la unitățile co
operației de consum, comerțului 
și poștei puteți cîștiga autotu
risme și mari premii în bani.

Vă prezentăm în continuare 
cîțiva dintre ultimii mari câști
gători din luna noiembrie a.c. 
Grozea Niculina din Buzău — 
autoturism „Skoda S 100*4 
Smuc Alexandra din Iași — au
toturism „Skoda S 100“
Colțan P. Nicolae din corn. Săr- 
mășag, jud. Sălaj — autoturism 
„Skoda S 100“
Bertea Mihai din Brașov — 
20.000 lei

lusumbeili 
10.000 lei 
Grădeanu 
Dorobanț, 
10.000

Nu uftaț 
jucați la I

Tragerea 
astăzi va . 
bului Fii 
Doamnei n

CÎȘTIGUI 
NOEXPRES 
1977

Categoria
3.795 lei ; 
amte a 1.2 
4.109,75 var

REPORT
421.795 lei.
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Articolul apărut în „Sportul" 
din 22 noiembrie a.c. „A- 
casă jucăm fotbal și în de
plasare mințim lumea" este, să 
recunoaștem, un aspru rechizi
toriu îndreptat, fără ocolișuri, 
împotriva discrepanței ce exis
tă între nivelul jocurilor „de 
acasă" și al celor disputate „în 
deplasare". Țin să declar că mă 
situez pe aceeași poziție princi
pială cu autorul 
lului, dorind să 
— prin cifre și

artico- 
contribui 
date — 

la o mai deplină elucidare a 
problemei, la depistarea cauze
lor acestei situații, pentru a se 
putea înlătura, cit mai repede 
posibil,................................. .
asupra 
balului

Iată, 
în turul campionatului 
1977, echipele din prima divizie 
au reușit să cîștige în depla
sare numai meciuri din cele 
153 disputate ! Proporția este, 
deci, de nici 10% ! în divizia 
secundă, procentul este și mai 
alarmant. In toate cele trei se
rii ale acestui eșalon, jocurile 
în deplasare pierdute de gazde 
înseamnă numai 8—9%, iar me
ciurile „egale“ reprezintă 16,4 
la sută. Deci, gazdele au obți
nut victorii într-o proporție de 
74,6 la sută !

La ședințele de analiză orga
nizate de F.R.F. cu antrenorii 
divizionarelor A și B, s-a putut 
schița un tablou realist, care in
dică un evantai larg de res
ponsabilități. Unele dintre ele 
aparțin suprastructurii cluburi
lor și secțiilor de fotbal, altele, 
antrenorilor și jucătorilor. Luînd 
fiecare factor în parte, nu vom 
ezita să afirmăm că răspun
derea greșitei abordări a pre
gătirii meciurilor în deplasare 
(la polul opus preparării jocu
rilor „acasă") revine conduceri
lor de secții, care pleacă de la 
considerentul : „punctele sigure 
sînt cele de pe teren propriu", 
în timp ce, pe terenul adversa
rei, nu se poate spera decît cel 
mult într-un „egal". Aproape 
toți conducătorii secțiilor din 
Divizia A sînt stăpîniți de acest 
complex. îndată după 
narea meciului de-acasă, 
din minutul 91, mai ales 
echipele și-au asigurat victoria, 
programul lor fixat pentru eta
pa viitoare scade din intensi
tate și exigență. Se creează, 
astfel, un climat cu vădite sin- 
droame depresive, care cuprind,

efectele lor dăunătoare 
tuturor eșaloanelor fot- 
nostru.
întii, elocvența cifrelor : 
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La Hunedoara, după cum 
relatează corespondentul 

I. Vlad, jucătorul - era
se ver Naidin a dovedit 
dată că nu știe să piar- 
mod sportiv. După ce

iesc.
ne 
nostru 
iovean 
încă o 
dă in 
cu numai citeva zile în urmă 
inseram în ziarul nostru atitu
dinea nesportivă pe care Naidin 
a avut-o, recent, în aceeași 
sală, cu prilejul unei alte com
petiții, iată-ne puși în situația 
de a consemna o nouă ispravă 
a tînărului jucător craiovean. 
De astă-dată „vinovat" pentru 
faptul că nu-i mergea jocul n-a 
mai fost propria-i paletă ci... 
publicul spectator, față de care 
a avut o atitudine huliganică.

Aruncînd o privire asupra 
clasamentelor reținem, desigur, 
faptul că echipele C.S.M. Cluj- 
Napoca (Ia masculin) și C.S. 
Arad II (la feminin) sînt vir
tuale campioane ale țării — 
clujenii pentru a 19-a oară, a- 
rădencele pentru a 4-a oară 
consecutiv ; iar Spartac Bucu
rești (la feminin) și Comerțul 
Tg. Mureș (Ia masculin) revin 
după numai un an în eșalonul 
fruntaș al tenisului de masă.

Marian GHIOLDUȘ

deopotrivă, pe antrenori și ju
cători, singurii care cred în 
„miracolul" unei victorii fiind 
numai cîțiva suporteri fanatici 
ce-și însoțesc echipa (dar și a- 
ceștia își răresc rîndurile, de
primați de refuzul sistematic al 
favoritelor lor, de a-și apăra 
șansele cu întreg potențialul de 
care dispun).

De-aici pornesc deficiențele 
în munca antrenorilor, în conți
nutul antrenamentelor purtate 
sub deviza „să nu primim prea 
multe goluri", „să ne apărăm 
cu ultima energie". Prin aceas
ta, se practică „economia 
efort" pentru ca jucătorii 
fie „proaspeți" la meciul „i 
ce-i așteaptă în deplasare.

Opinia mea este că dacă ar 
exista o concepție sănătoasă de 
joc în cadrul căreia pregătirea 
pentru deplasare să nu ceară 
decît o anumită strategie și 
nicidecum timorare și lipsă de 
angajare, cu totul altfel ar fi 
aspectul partidelor, indiferent 
de locul disputării lor. Cît pri
vește procesul general de pre
gătire (fizică, psihologică, tacti
că, tehnică), el suferă, indubita
bil, tot influența apăsătoare a 
jocului în deplasare, fiind gre
vat și de viața nesportivă dusă 
de unii jucători in săptămîna 
respectivă...

Ațenți la toate reacțiile con
ducătorilor și antrenorilor care 
agită lozinca „orice am 
tot nu putem cîștiga in 
sare", jucătorii reușesc 
sustragă imperativelor 
necesare unei pregătiri 
pentru fotbalul total cerut 
vremea noastră și, mai ales, de 
nivelul jocurilor internaționale. 
Dozarea rațională a antrena
mentelor în loc să cunoască o 
evoluție dictată de toate aceste 
cerințe înregistrează un vădit 
regres, care își pune pecetea și 
pe lipsa de rezistență, fizică și 
psihică, a unor jucători-fruntași 
aflați intr-o bună formă spor
tivă numai pentru o scurtă pe
rioadă, după care cedează com
plet. Or, aceasta nu este decît 
consecința neparticipării la șe
dințele de pregătire ce reclamă 
efort continuu și progresiv.

Avînd 
din alte 
valoarea 
diferent 
a jocului, este cazul 
fotbalul nostru să-și 
loc o mentalitate 
care să contribuie la 
rarea jocului din 
și să nu mai jucăm numai din 
două în două săptămîni, „aca
să". Pentru o asemenea reali
zare, toți factorii chemați să 
contribuie la redresarea fotba
lului nostru trebuie să fie pă
trunși de cu totul alte precepte 
decît... paleativele la care se 
recurge, de obicei, în ceasurile 
grele ale stabilirii responsabili
tăților.
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Rezultatele tehnice, transmise 
de corespondenții noștri : Fe
minin, serial: C.S. Arad II — 
Progresul 6—3 ; C.S. Arad I — 
Progresul 5—4 ; C.S.M. Cluj- 
Napoca — Gloria Buzău 9—0. 
Seria a II-a : C.S.Ș. Rm. Vîlcea 
— Spartac Buc. 3—6 ; Metalur
gistul Cugir — Voința Sîngior- 
giu de Pădure 9—0 (W — O). 
Masculin, seria I : C.S.M. Cluj- 
Napoca — Gloria Buzău 15—2 ; 
Politehnica Buc. — Progresul 
Buc. 2—15 ; Univ. Craiova — 
Locomotiva Buc. 16—1. Seria a 
II-a : Tractorul Brașov — C.S.Ș. 
Odorheiul Secuiesc 8—9 ; Co
merțul Tg. Mureș — „U" Cluj- 
Napoca 15—2 ; Constructorul 
Hunedoara — C.S.Ș. Craiova 
10—7. <

fotba- 
A.S.A. 
echipă 

prea

Se întreabă iubitorii 
lului : 
conduce 
care 
mult 
cut ? 
rului 
ideea 
marcabile 
echipele fruntașe, 
sub nivelul anilor trecuți. Iată, 
de pildă, spun unii. Dinamo 
avea, anul trecut, după etapa 
a 15-a, 21 de puncte și un go
laveraj de 34—15. în timp ce 
A.S.A. plutea pe o linie de cla
sament mediocră : numai 16 
puncte și un golaveraj străve
ziu : 13—13.

Fără a omite scăderea 
randament a unor echipe 
Steaua și Dinamo, trebuie 
admitem că A.S.A. are anul 
cesta un plus de decizie. Afir
mația poate fi argumentată

cum se face că 
detașat cu o 

nu se deosebește 
de cea aliniată anul tre- 
Prima tentație a cronica- 
ar fi aceea de a susține 
că „autorii” acestei re- 

ascensiuni ar fi... 
care joacă
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de 
ca 
să 
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concret. Anul trecut, mureșenii 
oscilau între Solyom și Nagel, 
în toamna aceasta, „veteranul" 
Solyom a apărat excelent, sim
țind un plus de răspundere, 
adică ceea ce nu se intîmplă 
cînd unul așteaptă greșeala al
tuia pentru a „prinde" echipa. 
Anul trecut echipa oscila între 
jocul mai direct „cu Fanici" și 
jocul mai subtil „cu Naghi". 
în toamna aceasta, dilema a 
fost rezolvată, și numai acci
dentarea lui Fanici la Tîrgo- 
viște l-a readus pe mijlocașul 
Pîslaru în atac. La aceste două 
argumente în favoarea spiritu
lui de decizie, să adăugăm plu
sul de maturitate al lui Ispir, 
care dispută cu Ștefănescu lo
cul întîi la capitolul înțelegerii 
reale a postului de libero. în 
sfîrșit, să mai adăugăm faptul 
că Bbloni are bine precizate 
sarcinile, ceea ce îi permite lui

s a încheiat 
comentariile 

continuă
Hajnal să-și . valorifice din plin 
calitățile tehnico-taetice. Și 
astfel, linia de forță Solyom- 
Ispir-BolSni-Hajnal, corect așe
zată de Tiberiu Bone, reușește 
să facă din A.S.A. o echipă cu 
două registre, o echipă care, 
pe de o parte, înscrie cile patru 
goluri acasă, iar pe de altă 
parte adună 5 puncte în de
plasare (!), cu un singur gol 
înscris (!!), cel de la Petroșani.

Să sperăm că actualul lider 
va juca mereu mai conștient 
de dificultățile care se apropie, 
astfel încât prima sa victorie în 
cupele europene (1—0 cu 
A.E.K.) să fie urmată de pri
ma calificare, în toamna anului 
1978...

LA SATU MARE, TESTUL... TESTELOR

• MIiNE, IN capitala. Jocu
rile de Divizia A programate 
mi ine in Capitală — in cadrul 
etapei a 16-a — se vor disputa 
astfel : Steaua — F.C. Constanța, 
pe stadionul steaua ; Spartul 
studențesc — S.C. Bacău, pe Sta
dionul Republicii. Ambele me
ciuri Încep la ora 14.

a ARBITRII ETAPEI DE MII
NE (A 16-A) A DIVIZIEI A. Pe
trolul — U.T.A. : GH. VASILES- 
CU I — R. Stîncan și I. Puia 
(toți din București), Politehnica 
Iași — C.S. Tirgoviște : GH. IS
PAS — Gh. Manole șl E. Bla- 
<doti (toți din Constanța), Steaua 
— F.C. Constanța: N. RAINEA — 

M unteahu
șl Gh. Racz 
tatea Craiova 
LESCU — N. 
Voinea (toți 
F. C. Argeș — 
RETEZAN —
Teciu (toți din București), Poli
tehnica Timișoara — Dinamo : 
L CHJLIBAR — I. Răileanu 
(ambii din Pitești) șl O. Ștreng 
(Oradea), Olimpia Satu Mare — 
F.C.M. Reșița : T. ANDREI — 
L Vințan (ambii din Sibiu) și 
N. Raab (Cîmpia Turzli), Spor
tul studențesc — S.C. Bacău : 

CENEA — Gh. Donciu 
(ambii din Caracal) și I. Ba- 
ranga (Tg. Jiu), A.S.A. Tg. Mu
reș — Corvinu'. Hunedoara : T. 
BALANOVICI (lași) — R. Șer- 
ban (Craiova) și Gh. Dragomir 
(București).

în partida de la Satu Mare, 
în condițiile deosebit de grele 
ale unui teren aflat la limita 
impracticabilului, ambele for
mații au dat un test al... teste
lor. Nimeni nu s-a menajat, ni
meni nu a făcut economie de 
efort. La sfîrșitul meciului, 
observatorul federal Petre Tătar 
sublinia : „Deci se poale ca și 
fotbaliștii noștri să se anga
jeze la un mare travaliu. Ti
nerii jucători D. Nicolae, Băr- 
bulescu. Zamfir, Sabou, Mate, 
Matei ca și alții mai in vîrstă, 
Smarandachc, Olteanu, Both,

Keizer, Ivan, Bocșa, au confir
mat din plin că testele fizice 
impuse de federație își au ros
tul lor".

în partida Olimpia — F.C. 
Argeș, prestația arbitrului C. 
Bărbulescu a fost la nivelul a 
cinci stele și nu patru, cum 
dintr-o eroare telefonică a a- 
părut în ziarul de ieri: „cen
tralul” a fost tot timpul pe fa
ză, a aplicat excelent legea a- 
vantajului și nu s-a lăsat indus 
în eroare de unele alunecări 
spectaculoase ale jucătorilor.

DE LA LUCESCU LA NASTE

D.

FL.

(ambii din Bîrlad) 
(Brașov), Universi- 
- Jiul : C. DINU- 
Georgescu șl Al. 
din București), 

F. C. Bihor : GH. 
C. Petrea și V.

I.

a S-AU PUS IN VINZARE, la 
casele obișnuite, bilete pentru 
meciul Steaua — F. C. Constan
ța care se va disputa miine pe 
stadionul Steaua.

s DUNĂREA TULCEA — SE
LECȚIONATA ISMAIL (U.R.S.S.) 
3—o (2—0). Golurile au fost marcate 
de Zigu (mm. 14), Ivan (min. 37) 
și Mănăilă (min. 58). (P. COMȘA 
— coresp.).

mai bune prestații în 
de la Hunedoara, no- 
consecință, le-au avut,

Hu

Cele 
partida 
tate în 
după opinia cronicarului, 
cescu și Naște. Recordmanul se
lecționărilor în echipa naționa
lă a încercat totul (treceri de 
pe o aripă pe alta, centrări, 
pase decisive în careu) spre a 
face ca echipa lui să înscrie. 
Eforturile lui Lucescu n-au a- 
vut însă efectul dorit deoarece 
în „ll“-le Corvinului nu s-a a- 
flat un atacant impetuos, în
treprinzător și curajos care să 
finalizeze numeroasele baloane 
ale vechiului internațional.

O altă explicație a acestui

0—0 o găsim în cealaltă tabără 
și ea se numește... Naște. Ju
cător care a cunoscut destule 
momente de criză în activita
tea lui, Naște a găsit forța 
morală să le depășească și ia- 
tă-1 într-o formă sportivă foar
te utilă echipei lui, el fiind 
titularizat de o bună bucată de 
vreme după ce a cîștigat dis
puta colegială pentru post cu 
talentatul Bueu și rutinatul 
Costaș. Duminică, Naște a do
minat careul, ieșirile sale si
gure și exacte au pus capăt 
unor periculoase acțiuni ale 
hunedorenilor și au dat încre
dere întregii formații ieșene.

„ASUL" LUI ION IONESCU
Acum două etape, după o re

priză, internaționalul Domide 
fusese reținut pe banca echi
pei U.T.A. Evoluase modest în 
primele 45 minute. Se chinuise 
de fapt să depășească handi
capul lipsei îndelungate din 
competiție, dar nu reușise. Unii 
îl și văzuseră „terminat", în 
afara lotului. Pentru meciul de 
duminică, însă, antrenorul Ion 
Ionescu l-a trecut pe foaia de 
rezerve. înțelesese că Domide 
nu poate face față unui meci 
întreg datorită pendulării, de 
citeva luni, între Arad și Baia

Il
Mare, unde intenționa să se 
transfere. Actualul antrenor al 
arădenilor nu uitase experiența 
lui Domide, rafinamentul său 
tehnic și tactic. Iar duminică, 
în partida cu F.C.M. Reșița, 
l-a aruncat în luptă în ultimele 
minute, cînd „asaltul" arădean 
devenise stereotip, resemnat. 
Duminică, Domide a fost „asul” 
cu care antrenorul Ion Ionescu 
a cîștigat partida, el determi- 
nîndu-1 pe Hergane să mar
cheze un autogol și tot el fiind 
cel care a centrat ideal la go
lul lui Broșovschi.

S-A ÎNCHEIAT TURUL CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
SERIA i

A.S.A. Cîmpulung Moldovenesc — 
Minerul Gura Humorului 0—6 (0-2),
Cimentul Bicaz — I.T.A. Piatra Neamț 
2—0 (1—0), Foresto Fălticeni — Avin- 
tui Frasin 3—0 (1—0), Cristalul Daro- 
hoj — Metalul Botoșani 4—0 CI—0), 
Bradul Roznov — Unirea Șiret 5—0 
(2—0), Laminarul Roman — Cetatea 
Tg. Neamț 1-0 (1-0), Șiretul Buce-
cea — Zimbrul Suceava 1—0 (1—0), 
Dorna Vatra Dornei — Metalul Ră
dăuți 6-2 (2—1).

Pe primul loc in serie se află MI
NERUL GURA HUMORULUI.

SERIA A ll-a
Constructorul lași — Aripile Bacău 

9—0 (5—0), Energia Gh. Gheorgbiu-
Dej — Rulmentul Bîrlad 2-0 (0-0), 
Constructorul Vaslui — Petrolul Moi- 
nești 1—1 (0-0), Chimia Morășești — 
Nicotină loși 2-0 (2-0), Petrolistul
Dărmănești — C.S.M. Borzești 2—4 
(1—4), Partizanul Bacău — Flacăra 
Murgeai 11-0 (3-0), TEPRO loși - 
Minerul Comânești 4-2 (1-0), Oituz 
Tg. Ocna — Leteo Bacău 0—3 — Oi
tuz fl-înd suspendată.

Pe primul loc se aHă CONSTRUC
TORUL IAȘI.

SERIA A lll-a
Progresul Brăila — Grdnitul Baba 

dag 6—0 (3—0), Ancora Galați —
Electrica Constanța 4-2 (3-0), Auto
buzul Făurei — Dacia Unirea Brăila 
2-0 (1-0), I.M.U. Medgidia - Oțelul 
Galați 4—0 (2—0), Minerul Măcin — 
Șoimii Cernavodă 3—1 (1—0). Chim-
pex Constanța — Cimentul Medgidia 
0—2 (0—1), Marina Mangalia — Uni
rea Tricolor Brăila 0—2 (0—0), Dună
rea Tulcea — Unirea Eforie 3—1 (2—0).

Pe primul loc se află PROGRESUL 
BRAILA.

SERIA A IV-a
Chimia Brazi — Petrolul Băicoi 1—1 

(1—1), Petrolul Berea — Chimia Buzău 
1—1 (0—1), Victoria Țăndărei — Di
namo Focșani 0—1 (0-0), Victoria

Florești — Victoria Lehllu 0—0, Petro
lul Teleajen Ploiești — Olimpia Rm. 
Sărat 1—0 (1—0), Azotul Slobozia — 
Unirea Focșani 2—1 (0—0), Luceafărul 
Focșani — Foresto Gugești 2—1 (2—1), 
Avîntul Mineciu — “ 
2-0 (0-0).

Pe primul loc
BRAZI.

Petrolistul Boldești

se afla CHIMIA

A V-a
— T.M. București

SERIA
Ș. N. Oltenița

Tehnometal București — Automa- 
București 3-0 (1—0), Automeca-
Bucureștl — I.O.R. București 4—1 

Sirena “

0-0, 
ti ca 
ni ca
(1-0). , . 
București 1—1 (0-0), I.C.S.I.M. Bucu
rești — Mecanica fină București 3—2 
(2—1), Abatorul București — Electro
nica București 1—0 (0-0), Unirea Tri- ‘ 
color București — Șoimii TAROM 
București 1—1 (1-0), Flacăra roșie
București - Avîntul Urziceni 1—0 
(0-0).

Pe primul loc se află Ș.N. OLTE
NIȚA.

București Voința

SERIA A VI-a
Cetatea Tr. Măgurele — Progresul 

Corabia 2—1 (2—1), Petrolul Tîrgo-
viște — Constructorul Pitești 3—0 
(2—0), Viitorul Scornicești — Petrolul 
Videle 4—0 (1-0), Recolta Stoicănești
- ROVA Roșiorii de Vede 1-0 (0-0),
Flacăra Automecanica Moreni — Me
talul Mija 2—0 (2—0), Dacia Pitești
— Chimia Găești 1—0 (1—0), Cimen
tul Fieni — Electrodul Slatina 1—1 
(1—1), Progresul Pucioasa — Automo
bilul Curtea de Argeș 1-0 (0—0).

Pe primul loc se află PROGRESUL 
CORABIA.

SERIA A Vll-a
Lotru Brezoi — C.S.M. Drobeta Tr. 

Severin 0-0, Mecanizatorul Simian — 
Constructorul Craiova 4—4 (2—2),
C.F.R. Craiova — Minerul Rovinairi 
2—0 (0—0), Unirea Drobeta Tr. Seve
rin — Progresul Băi Iești 3—0 — Repre
zentare, Unirea Drăgășani — Con
structorul Tg. Jiu 1-0 (0—0), Chrmis-

tui Rm. Vîlcea — Minerul Motru 3-0 
(1—0), Știința Petroșani — Dierna 
Orșova 3-0 (2-0), I.O.B. Balș - 
Metalurgistul Sadu 2-0 (2-0),

Meciurile Metalurgistul Sadu — 
Progresul Băilești și Unirea Drobeta 
Tr. Severin - Minerul Rovinari (din 
etapa a Xlll-a) au fost omologate 
de către F.R.F. cu 3-0 in favoarea 
formațiilor Progresul șl, respectiv, 
Unirea.

Pe primul loc se află C.S.M. DRO
BETA TR SEVERIN.

SERIA A Vlll-a
Minerul Anina — Metalul Bocșa 4—1 

(1-1), F.I.L Orăștie - Unirea Sin- 
nicolau Mare 1-0 (1—0). Laminorul 
Nădrag — Electromotor Timișoara 3—2 
(1—1), Gloria Reșița - Minerul Ghe-

Iar 1-0 (0-0), Unirea Tomnatic —
Metalul Oțelu Roșu 5-0 (2-0), C.HR.
Simeria — Minerul Oravița 2-0 (1-0), 

Vulturii textila Lti- 
Teliuc —

Minerul Vulcan — 
gaj 1—1 (0—1). Laminorul
Nera Bozovici 6-0 (1-4)).

Meciul Unirea Sinnicolau 
Vulturii textila Lugoj (din 
Xlll-a) a fost re programat 
decembrie.

Pe primul loc se află 
ANINA.

Mare — 
etapa a 
pentru 4

MINERUL

SERIA A IX-a
Voința Oradea — Strungul Arad 

3—1 (1-0), Oțelul Bihor — înfrățirea
Oradea 0-0, Constructorul Arad — 
Minerul llba Seini 2—0 (2—0), Voința 
Corei — Rapid Jibou 0—1 (0—1), Re
colta Salonta — Minerul Bihor 2—0 
(1—0), Oașul Negrești — Gloria Arad 
3-0 (1—0), Bihoreana Marghita —
Minerul Suncuiuș 3-0 (O-O), Rapid
Arad — Someșul Satu Mare 4—0 
(3-0).

Pe primul loc se află 
ORADEA.

SERIA A X-a
C.I.L. Gherla — Oțelul 

(1—1), Foresto Bistrița — 
2-0 (1-0), Minerul Băi ut

Rodna 4—0 (3-0), Dermota Cluj-No-
poca — CUPROM Baia Mare 2-6 
(0-3), M'inerul Bâița — Construcții 
Cluj-Napoca 2—0 (1—0), Minerul Cav- 
nic — Lăpușul Tg. Lăpuș 6—3 (5—1), 
Minerul Baia Sprie — Bradul Vlțeu 
2-0 (2—0), Hebe Singeorz Băi — Teh- 
nofrig Cluj-Napoca 2-0 (0—0).

Pe primul loc se află MINERUL 
BAIA SPRIE.

SERIA A Xl-a
Viitorul Gheorghienl — Poiana Clm- 

pina 3—2 (2—1), Caraimonul Bușteni
— Chimia Or. Victoria 1-0 (0-0).
I.U.P.S. Miercurea Ciuc — Metrom 
Brașov 0-3 (0—1), Minerul Bălan — 
Precizia Săcele 2—1 (1—0), Metalul
Tg. Secuiesc — Carpați Brașov 1-0 
(0-0), C.S.U. Brașov — Progresul O- 
dorheiu Secuiesc 2—2 (1—0), Minerul
Boroolt — Torpedo 
(2-0), I.R.A. C’mpina 
Gheorghe 3-0 — echipa 
Gheorghe fiind suspendată.

Pe primul loc 
ClMPINA.

SERIA
Industria sîrmei 

structarul Alba Iul ia 5-0 (1—0), Me
talul Aiud — Metalul Sighișoara 1-0 
j --- Sîfc,ju — Automecanica
Mediaș 1—0 (0—0), Textila Crsnădîe
— Utilajul Făgăraș 6—1 (1—0), Mu
reșul Luduș — Soda Ocna Mureș 3—2 
(2—1), Carpați Mirșa — I.M.I.X. Ag
nita 1—0 (0-0), Unirea Alba lulio — 
Inter Sibiu 3-0 (1—0), Sticla Arieșul 
Turda — Metalul Copșa Mică 3—0 
(2-0).

Pe primul toc se află INDUSTRIA 
SIRMEI C1MPIA TURZII.

(1-0), I.P.A.

înfrățirea

Reghin 
Unirea

1-1
Dej

Minerul

Zărnești
- C.P.l. 

din

se află

A Xll-a
TurziiC.

3-0
Sf. 
Sf.

POIANA

— Con-

Rezultatele ne-au fost transmise de 
către corespondenții noștri voluntari 
din localitâțile respective.

¥____________ _ . seri i ta
încheierea turului campionatul vi ta 
vom publica in numerele viitoare).
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După „(upa Prietenia” la hochei-juniori GRUPELE ECHIPELOR
I. E. F. S. - LIC. NR. 2

Marca sărbătoare a Iugoslaviei socialiste

INCONSTANTA, PRINCIPALA CAUZA Șl STEAUA

A LOCULUI 5 OCOPAT DE ECHIPA ROMÂNIEI
După o săptămînă de între

ceri vii, foarte disputate, „Cu
pa Prietenia" la hochei-juniori 
s-a încheiat duminică seara pe 
patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală.

Actuala ediție a competiției a 
fost dominată de formația 
Cehoslovaciei, cu un lot foar
te valoros, mai omogenă și 
mai matură decît toate ce
lelalte, Tinerii hocheiști ce
hoslovaci termină neînvinși 
competiția cu un golaveraj ex
celent: 33—5 ! Cu excepția par
tidei finale (3—2), ei au obținut 
victorii clare, la diferențe con
cludente, care le confirmă su
perioritatea.

Dacă învingătoarea se putea 
întrevedea încă din desfășura
rea seriilor preliminare, pentru 
celelalte locuri pe podium can
didau, cu șanse apropiate, pa
tru echipe, printre care și ace
ea a țării noastre. Juniorii po
lonezi au impresionat prin ga
barit și putere de luptă, cei so
vietici, prin viteză și cunoștințe 
tehnice, tinerii hocheiști din 
R. D. Germană, prin puterea 
lor de mobilizare.

Echipa română, fără a avea 
mari individualități, s-a dis
tins prin omogenitate și — mai 
ales — prin pregătire fizică, 
ceea ce pune într-o lumină bu
nă activitatea desfășurată de 
antrenorul emerit Mihai Fla- 
maropol și secunzii săi, Alexan
dru Kalamar și Vasile Boldes- 
eu. Din păcate, formației noas
tre i-a lipsit experiența jocu
rilor de verificare susținute în 
compania unor adversari pu
ternici, ea s-a arătat inconstan
tă de la un meci la altul, sau 
chiar pe parcursul aceleiași în
tâlniri.

Oricum, însă, jucători ca Te- 
odoriu, Popescu, Chiriță, Mar- 
cu, Gereb, Todor (chiar și por
tarul Szigheti, cu toate fluc
tuațiile lui) promit să devină 
„nume" în hocheiul nostru. Cu 
condiția, bineînțeles, să mun
cească foarte serios și respon
sabil în continuare, să respec
te normele-vieții sportive.

Deși a suferit o singură în- 
frîngere (3—11 cu Polonia, în 
preliminarii), echipa României 
se clasează pe locul 5, iar cea 
a R. D. Germane — de pildă 
— care a obținut o singură vic
torie în competiție ocupă lo
cul 4 ! Formațiile Poloniei și 
U.R.S.S. — clasate pe locurile 
2 și, respectiv, 3 — au. de ase
menea. la pasiv cîte două in- 
frîngeri. Această situație, evi
dent anormală, a fost deter
minată de regulamentul între
cerii care — după părerea noas
tră — ar trebui modificat.

Actualul sistem, cu serii pre
liminare și jocuri finale încru
cișate, în care contează golave
rajul, poate dezavantaja net u- 
nele formații. „Victima" lui a 
fost, de data aceasta, echipa 
României.

Pe de altă parte, în acest sis
tem, nu toate participantele 
susțin un număr egal de jocuri.

Echipele Poloniei și U.R.S.S. au 
jucat, de exemplu, cite un 
meci mai mult.

Iată, pentru amatorii 
tistică, un clasament 
rat al turneului:
1. Cehoslovacia
2. Polonia
3. U.R.S.S.
4. R.D. Germană
5. România
6. Ungaria
7. Bulgaria

3
3
1
3
1
O

de sta- 
desfășu-

o o 33— 5 
o 
o 
o 
o 
o 
o

2
2
3
1
3
4

în aceste condiții, socotim că 
ar fi mult mai bine din toa
te punctele de vedere desfă
șurarea concursului după sis
temul clasic, fiecare cu 
care, ceea ce ar prelungi 
zi durata turneului dar ar 
toate echipele în condiții 
le și ar da un clasament

fie- 
cu o 
pune 
ega- 

„ _____ ___  __ real.
Este departe de noi gîndul de 
a afirma că, într-o asemenea 
situație, formația română s-ar 
fi situat mai bine. Dar, oricum, 
turneul ar fi programat alte 
jocuri interesante care, în acest 
fel. nu s-au mai disputat.

în încheiere, am dori să sub
liniem organizarea excelentă 
asigurată acestui concurs, care 
s-a bucurat de o mare atenție, 
atmosfera amicală care a dom
nit tot timpul. „Cupa Prietenia" 
a fost, într-adevăr, o competi
ție a prieteniei.

Valeriu CHIOSE

ÎN CUPELE EUROPENE
LA BASCHET

In 
siei 
zare 
chet, desfășurată la Munchen, 
au fost stabilite grupele sfertu
rilor de finală ale întrecerilor 
pentru care s-au calificat și e- 
chipele românești I.E.F.S.-Lic. 
nr. 2 și Steaua.

Campioana feminină B partici
pantă la C.C.E. va evolua în 
grupa B, alături de GEAS 
Sesto San Giovanni, Real Celta 
Vigo (Spania) și Sparta C.K.D. 
Praga. Programul reprezentan
tei țării 
cu GEAS Sesto la San 
vanni, 19 
Celta la Vigo, 26 ianuarie cu 
Sparta C.K.D. la București ; 
partidele retur vor avea loc la 
2, 9 și respectiv 16 februarie.

Din grupa A fac parte Cler
mont Universite Club, Minior 
Pernik, Spartacus Budapesta și 
Steaua roșie Belgrad.

în Cupa cupelor, Steaua face 
parte din grupa B, în compania 
echipelor Sodertălje 
B. C. Barcelona și

ședința specială a Comi- 
tehnice F.I.B.A. de organi- 
a cupelor europene la bas-

noastre : 12 ianuarie
Gio-
Realianuarie cu

(Suedia), 
Sinudyne 

Bologna. Programul steliștilor : 
11 ianuarie cu Sodertălje în 
deplasare (formația suedeză 
poartă numele orașului), 18 ia
nuarie cu B.C. la Barcelona, 
25 ianuarie cu Sinudyne la 
București ; jocurile retur ^1,8 
și respectiv 15 februarie. 
A este alcătuită din : 
Cantu, Kvarner Rijeka, 
Bosch (Olanda) și B.C.

Grupa 
Forst 

Den 
Caen.

CAPACITATEA ECHIPEI REPREZENTATIVE
DE RUGBY TREBUIE SPORITA

(Urmare din pag. I)

Acestor situații obiective, în
tâlnite în mod cu totul neaștep
tat în Italia, li s-ar mai putea 
adăuga modificările de ultim 
moment operate în structura u- 
nor posturi-cheie. Astfel, indis
ponibilitatea de ultim moment a 
ambilor mijlocași titulari (Pa- 
raschiv — Alexandru) a deter
minat trecerea fundașului Bucos 
la „uvertură" și titularizarea lui 
Suciu 
madă. 
apărut 
supărătoare între cei doi mij
locași. Tricoul cu numărul 15, 
acela de fundaș, a fost îmbră
cat de debutantul Tudosc, care 
nu poate fi judecat după acest 
meci, ca și celălalt debutant, 
centrul Enache. La nivelul îna
intării un forfait neprevăzut l-a 
„declarat" închizătorul grăme
zii, Dumitru, care a declarat în 
timpul pregătirii că nu se simte 
in plenitudinea forțelor pentru 
a fi titularizat. Pe toți acești 
jucători antrenorul federal 
medicul naționalei speră 
să-i recupereze în timp util, în 
așa fel îneît la Clermont Fer-

ca mijlocaș la gra
in felul acesta, au 
unele desincronizări

TELEX 0 TELEX 0 TELEX
BASCHET • Echipa U.R.S.S. 

și-a încheiat turneul în S.U.A. 
jucînd la Birmingham (Alabama) 
cu o selecționată locală. Baschet- 
baliștii sovietici au obținut vic
toria CU 88—78 (41—36),

HANDBAL • Competiția inter
națională feminină desfășurată la 
Fotsdam a fost cîștigată de prima 
reprezentativă a R.D. Germane — 
6 p, urmată de echipele Norve
giei — 4 p. României — 2 p, 
R.D. Germane B — 0 p. în ulti
ma zi s-au înregistrat rezultatele: 
R.D. Germană A — România 
12—11 (7—6) ; Norvegia — R.D.
Germană B 11—9 (8—4). • In
meci retur pentru optimile C.C.E. 
(masculin), echipa iugoslavă Par
tizan Bjelovar a întrecut pe te
ren propriu cu 28—21 (15—10)
formația S.C. Magdeburg, dar 
s-au calificat handbaliștii din 
R.D. Germană, învingători în 
primul joc cu 33—23. • La Pra
ga, în cadrul aceleiași 
echipa locală Dukla a 

‘33—20 (19—11) formația 
ză Belenenses și s-a 
pentru sferturile de 
primul joc, handbaliștii cehoslo
vaci cîștigaseră cu 30—19.

PATINAJ • Cu prilejul unui 
concurs de viteză, la Oslo, pati
natorul norvegian Bjorn Renning 
(18 ani) a cîștigat proLxa de 500 
m cu timpul de

ȘAH • După 
turneul de la 
conduce marele 
Tgor Zaițev, cu _____ ___
cubanezul Hernandez și columbi
anul Cuartas — cîte 4 p. în run-

competiții, 
învins cu 
portughe- 

calificat 
finală. In

38,9.
cinci runde, în 

Quito (Ecuador) 
maestru sovietic 

4*/î P, urmat de

da a 5-a, Zaițev l-a învins pe 
Tarjan.

SCHI • Proba feminină de 
coborire de la Altenmarkt (Aus
tria) a revenit schioarei austriece 
Annemarie Proll-Moser, cronome
trată cu timpul de 1:40,27.

TENIS • Turneul de la Buenos 
Aires a programat primele două 
finale. La simplu femei : Patri
cia Moedrado (Brazilia) — Ivanna 
Madruga (Argentina) 6—1, 3—6, 
6—3 ; dublu femei : Susana și 
Beatriz Villaverde (Argentina) — 
Cynthia Thomas (S.U.A.), Elsa 
Raponi (Argentina) 6—2, 6—1. Fi
nala de simplu bărbați va opune 
pe Guillermo Vilas și Jaime Fil- 
lol. în semifinale : Vilas — Gil- 
demeister 7—6, 6—4, Fillol — Pec- 
ci 4—6, 6—1, 6—4. în finala pro
bei de dublu bărbați se vor în- 
tîlni cuplurile ion Țiriac (Româ
nia) — Guillermo Vilas (Argen
tina) și Ricardo Cano (Argenti
na) — Jose Munoz (Spania). • 
în finala turneului feminin de la 
Melbourne, jucătoarea australia
nă Evonne Goolagong-Cawley a 
învins-o cu 6—4, 6-1 pe com
patrioata sa Wendy Turnbull. • 
Finale la Oviedo : Dibbs — O- 
rantes 6—4, 6—1 ; Stewart, Mc
Nair — Kodes, Ramirez 6—3, 6—1.

VOLEI • La Tokio, în cadrul 
turneului final al „Cupei Mondi
ale*4 (masculin). reprezentativa 
Poloniei a învins cu 3—2 (-15, 6, 
11, -8, 12) selecționata Japoniei, 
în turneul pentru locurile 5—8, 
care se desfășoară la Kobe : R.P. 
Chineză — Coreea de Sud 3—0 
(9, 11, 10) ; Bulgaria — Brazilia 
3—1 (-12, 11, 5, 4).

rând să fie în măsură a alinia 
cea mai bună garnitură.

Dacă toate acestea au fost 
„circumstanțe atenuante", nu 
este mai puțin adevărat însă 
că jocul tricolorilor a avut și 
multe inexactități. în primul 
rînd, angrenarea în exasperantul 
joc de uzură, încîlcit, al italieni
lor, permanenta predilecție spre 
jocul cu piciorul (adevărat, in
dicat pe un asemenea teren 
greu, dar inutil atunci cînd în 
față ai buni prinzători — așa 
cum s-a dovedit fundașul Gae- 
tanicllo). Numai în prima re
priză am putut număra circa 
50 de baloane șutate, multe de 
urmărire. Credem că o mai 
mare insistență în acțiunile pe 
înaintare (și chiar pe treisfer- 
turi), cînd ai asemenea jucă
tori experimentați precum Nica, 
Motrescu ș.a.), mai multă con
vingere erau indicate. Moliciu
nea, chiar în condițiile aminti
te, apare supărătoare, în con
textul repetării situației din 
partida cu Polonia. Să fie ea 
oare o consecință a uzurii unor 
veterani ca Dinu, Băcioiu sau 
Nica ? „Bîlbîielile" s-au stre
curat în inacceptabil de multe 
situații,, nesiguranța unui Ianu- 
sevici fiind alarmantă. Dar în
trebarea de fond care se pune 
ține de caracterul pregătirii, 
nesatisfăcător pentru jocul cu 
Italia, așa cum s-a văzut, și 
de măsura în care se mai pot re
media carențele existente de 
către conducerea tehnică a echi
pei de rugby a României, pen
tru care „ora revanșei" va fi 
la... Clermont Ferrand, la 10 
decembrie a.c„ în cel mai greu 
meci al anului !

Pină atunci capacitatea echi
pei naționale trebuie sporită, cu 
toată gfija și atenția cuvenite.

0 IMPETUOASA DEZVOLTARE
A MIȘCĂRII SPORTIVE

Astăzi, 29 noiembrie, este sărbătoarea națională a Repu- 
blicii Socialiste Federative Iugoslavia. In anii construirii so- șj. ” — — —- —..K.MV* . V/ * » SM. Uliu VVUOH Ull 11 OU

cialismului, plini de bogate și semnificative realizări, popoa- 
rele Iugoslaviei vecine și prietene au obținut mari și stră- 
lucite succese și în domeniul educației fizice și sportului, re- 
prezentanții acestei țări numărîndu-se printre fruntașii în- 
trecerilor mondiale sau continentale in numeroase sporturi.

Educația fizică și sportul 
reprezintă azi în R.S.F. Iugo
slavia un bun al tuturor ca
tegoriilor de oameni ai mun
cii, o 
luptei 
ne și 
greș, _ 
bun. Atît în Constituția țării, 
cit și în alte numeroase do
cumente ale conducerii sta-

componentă de bază a 
popoarelor țării veci- 
prietene pentru pro- 

pentru un viitor mai

an bilanțuri tot mai apre
ciate. De un mare succes se 
bucură exercițiile fizice și 
diferitele discipline spor
tive în unitățile școlare de 
toate gradele din Iugoslavia. 
De asemenea, o puterni
că dezvoltare au cunoscut 
în acești ani asociațiile spor
tive din diferite uzine, în
treprinderi si iii produc-

Crosul „Politika" stirnește in 
in rindurile tinerilor sportivi 

noastră un aspect din 
tului și Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia sînt subli
niate principiile care trebuie 
să fundamenteze dezvoltarea 
activității 
poarelor 
liste.

Dintre 
trei sînt < 
de bază 
componente obligatorii : 
activitatea sportivă 
să aibă un profund caracter 
de masă, începind de la 
virsta preșcolară și terminind 
cu orele de gimnastică pen
tru veterani ; b) o deosebită 
atenție trebuie să se acorde 
muncii de instruire sportivă, 
care, dincolo de scopul atin
gerii marilor performanțe 
mondiale, este necesar să 
aibă ea țel realizarea unor 
rezultate excepționale la 
școală sau în profesie ; c) 
membrii tuturor organizații
lor sportive trebuie să res
pecte normele și principiile 
eticii socialiste, să fie cetă
țeni demni și activi ai so
cietății noi.

Aplicînd consecvent aces
te principii în viață și 
luptînd în permanență pen
tru dezvoltarea cit mai largă 
a activității sportive de masă 
și de performanță, organiza
țiile sportive din Iugoslavia 
au ajuns să prezinte an de

sportive a po- 
Iugoslaviei socia-

aceste principii, 
considerate ca fiind 

și, deci, socotite 
a) 

trebuie

fiecare toamnă un larg ecou 
belgrădeni. Iată in imaginea 
întrecerea juniorilor.
tive, unde anual se organi
zează acțiuni sportive de 
mare popularitate, cum sînt 
alergările pe teren variat, 
un exemplu în această pri
vință constituindu-1 tradițio
nalul cros al ziarului „Poli
tika" din Belgrad, precum 
și competițiile ce se desfă
șoară sub semnul diferitelor 
îndemnuri, cum ar fi „Toți 
pe zăpadă !“ sau „învățați 
să înotați !“

în general, ponderea ac
tivității sportive din Iugo
slavia cade, așa cum au a- 
rătat și statisticile de mai 
sus, pe activitatea din cadrul 
asociațiilor sportive școlare 
și muncitorești. Alte cifre 
semnificative demonstrează 
acest lucru : 40% din mem
brii asociațiilor sportive iugo
slave sînt elevi, iar 37% sînt 
muncitori, ceea ce dovedeș
te clar caracterul profund 
democratic al acestei activi
tăți, care în Iugoslavia are 
și o puternică și modernă 
bază materială, exprimată în 
mii de bazine, săli, terenuri 
complexe, ca să nu mai 
vorbim de marile baze spor
tive, pe care, nu o dată, s-au 
disputat importante compe
tiții cu caracter continental 
sau mondial, relevînd o ex
cepțională capacitate orga
nizatorică.

'i

S-A ÎNCHEIAT dinamoviada înotătorilor
S-au încheiat întrecerile „Di- 

namoviadiei" la înot. Iată ultime
le rezultate: Kuspelev (U.R.S.S.) 
15:54,80 Ia 1500 m liber ; Mana- 
cinski (U.R.S.S.) 57,37 la 100 m 
delfin ; Vereitinov (U.R.S.S.) 
2:12,78 la 200 m mixt ; Barbara 
Krause (R.D.G.) 8:51,59 la 800

m liber : Andrea Pollack
(R.D.G.) 62,41 la 100 m delfin. 
Clasament pe echipe : 1. 
mo R.D. Germană 197 p, 
namo U.R.S.S. 178 p, 
Hvezda 
Dinamo 
Ungaria 
Bulgaria

Dyna-
2. Di-
Ruda 
p, 4. 

Dozsa

3.
Cehoslovacia 134 
România 60 p, 5.
45 p, 6. Spartak-Levski 
21 p.

ÎN PRELIMINARIILE C.M
în orașul La Valetta s-a dis

putat meciul dintre echipele 
Maltei și Turciei, ultimul joc din 
cadrul grupei a 3-a a prelimi
nariilor C.M. (zona europeană). 
Victoria a revenit selecționatei 
Turciei cu 3—0 (2—0), prin golu
rile înscrise de Sedat (min. 22 și 
48) și Cemil (min. 37). După cum 

calificatăse știe, Austria este 
pentru turneul final.
1. Austria 6 4
2. R.D. Germană 6 3
3. Turcia 6 2
4. Malta 6 0

0 14— 2 10 
0 15— 4 9
3 9—55
6 0—27 0 
se dispută

2
3
1 
0

In preliminariile C.M. 
mîine două meciuri decisive : Iu
goslavia — Spania (gr. 8) și 
Bolivia — Ungaria (în tur 0—6). 
Tot mîine, la Roma, va avea loc 
tragerea la sorți a grupelor pre-

liminare ale campionatului 
ropean ediția 1980.

CAMPIONATE
BULGARIA (et. 14): Marek — 

Slavia Sofia 1—0 ; Blagoevgrad
— Levski Spartak 1—0 ; Beroe — 
Cerno More 0—0 ; Spartak Varna
— Sliven 0—1 ; Lokomotiv Plov
div — Cernomoreț Burgas 2—0 ; 
Ț.S.K.A. — Akademik Sviștov 
2—0 ; Akademik Sofia — Trakia 
Plovdiv 4—0 ; Lokomotiv Sofia — 
Botev Vrața 1—0. Clasament : 1. 
Ț.S.K.A. 19 p, 2. Lokomotiv Sofia 
19 p ; 3. Levski Spartak 17 p.

CEHOSLOVACIA (et. 13) : Plsen
— Teplice 3—0 ; Bohemians — 
Preșov 2—2 ; Slovan — Slavia 
1—2 ; Lokomotiv Kosice — Inter 
Bratislava 2—0 : Ostrava — Brno 
1—1 ; Spartak Trnava — Jilina 
1—1 ; Dukla Banska Bystrica —

Trencin 2—0. Clasament : 1. Brno
20 p, 2. Slavia 16 p, 3. Du IU a 
Praga 15 p (un joc mai puțin).

POLONIA (et. 18) : Cracovia — 
Widzew Lodz 1—1 ; Opole — 
Wroclaw 0—1; Mielec — Leg ia 
2—1 ; L.K.S. Lodz — Zabrze 2—0; 
Szczecin — Poznan 2—3 ; Gdynia 
— Zawisza 2—1 ; Szombierki By
tom — Sosnowicc 1—2 ; Chorzow

Polonia Bytom 1—0. Clasament: 
Cracovia 26 p, 2. Poznan * * 
Mielec 21 p.

R.F. GERMANIA (et. 
Duisburg — Saarbriicken 
Monchengladbach — Hamburg 
2—1 ; Stuttgart — Koln 3—0 ; 
Eintracht Frankfurt pe Main — 
Bayern Munchen 4—0 ; Munchen 
1860 — Braunschweig 1—0 ; Her
tha — Schalke 2—1 ; Bochum — 
Dortmund 1—0 ; Kaiserslautern — 
Bremen 2—1 ; St. Pauli — Dtis- 
seldorf 2—1. Clasament : 1. Koln
21 p, 2. Monchengladbach 21 p, 
3. Kaiserslautern 21 p. Bayern 
Munchen se află pe locul -16 cu 
12 p I

1.
3.

24 p,

16) :
5—0 ;


