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în intîmpinarea Conferinței Naționale a partidului

DEZVOLTAREA SOCIAL-ECONOMICA A JUDEȚULUI 
IMPUNE RITMURI NOI SPORTULUI GĂLĂȚEAN

Sportul gălățean a cunoscut in ultimii ani o dezvoltare im
petuoasă, în pas cu ascensiunea pe plan economic și social- 
cultural a județului. Bucurindu-se de îndrumarea și sprijinul 

organelor de partid și de stat locale, care înțeleg rolul educației 
fizice și sportului în viața societății noastre, necesitatea transpu
nerii în fapt a politicii partidului in acest domeniu, sportul gălățecn 
și-a extins aria de cuprindere și și-a consolidat unitățile de perfor
manță. La ora bilanțurilor dinaintea importantului eveniment politic 
pe care il constituie Conferința Națională a partidului, activitatea 
sportivă de aici prezintă o bogată rubrică de împliniri și succese. 
Pentru a releva cîteva direcții in care s-a acționat și se acționează 
cu precădere, ne-am adresat unuia dintre constanții sprijinitori ai 
mișcării sportive gălățene, tovarășul Constantin Leonard, secretar al 
Comitetului județean de partid.

— Competiția sportivă 
națională „DACIADA", orga
nizată din inițiativa tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, se bucură de o largă 
adeziune în rîndul amatori
lor de sport. Ce s-a între
prins pentru asigurarea u- 
nui cadru optim de desfă
șurare a competiției și cu 
ce rezultate ?

— Măsurile adoptate de con
ducerea partidului nostru pri
vind organizarea și desfășurarea 
acestei acțiuni, care vizează atît 
sportul de masă cit și cel de

performantă, au constituit obi
ectul unor ample analize la 
nivelul fiecărei organizații de 
partid. în urma acestor ana
lize au fost întocmite planuri 
de lucru concrete, fără tentă 
festivistă. Mai mult, în colec
tivele noastre de îndrumare au 
fost incluși și activiști sportivi 
care sprijină mai concret des
fășurarea întrecerilor. Desigur, 
acestea sînt doar două din mă
surile luate de biroul Comite
tului județean de partid, me
nite să asigure — așa cum de 
fapt s-a întîmplat pină acum 
— o participare masivă a oa
menilor muncii și a sportivilor

la acțiunile inițiate. Anțrenîn- 
du-i pe toți factorii de răspun
dere din întreprinderi, institu
ții, unități de învățămînt, pre
cum și pe cei din cadrul or
ganizațiilor de masă, să răs
pundă direct și de activitatea 
sportivă, s-a reușit ca de la 
începutul anului să obținem u- 
nele rezultate mai mult decît 
promițătoare : 200 000 de par
ticipări la crosuri, 78 000 de 
tineri au trecut toate normele 
din cadrul complexului „Sport 
și sănătate”, s-a introdus gim
nastica la locul de muncă în 
16 unități economice, au fost 
organizate 847 
cultural-sportive, 
în mediul sătesc, 3 695 de copii 
au învățat să înoate, iar la ac
țiunile turistice „Amicii dru
meției" și la excursii au par-

In acest final de sezon atît 
de dens, azi este programată o 
nouă rundă în Divizia A. Este 
vorba de meciurile etapei a 
16-a, penultima din turul cam
pionatului.

Prin prisma locurilor ocupa
te în clasament, am putea spu
ne că derbyul etapei se joacă la 
Timișoara (Politehnica — Di
namo), că mai sînt și alte me
ciuri atractive, pe baza actualei 
configurații a ierarhiei celor 18 
combatante. Mai știm că, din 
păcate, echipele își fac calculele 
lor, planificîndu-și punctele de 
acasă sau îndrăznind să vizeze 
punctul pe care să-1 aducă din 
deplasare. Dar calitatea meciu
rilor, atît de așteptată și dorită 
de cei ce iubesc fotbalul, nu 
va veni niciodată de la sine, 
doar ca rezultat al acestor... cal
cule ! Pasul spre îmbunătățirea 
fotbalului practicat trebuie să 
izvorască din preocuparea tu
turor jucătorilor pentru o pres
tație cit mai bună. Este de fapt 
primul obiectiv al jocurilor de 
azi și pentru aceasta trebuie să 
existe dorința tuturor de auto-

CLASAMENTUL
1. A.S.A. TG. M. 15 9 3 3 28-14 212. Poli. Timiș. 15 7 4 4 24-19 18
3. F.C. Argeș 15 7 4 4 26-21 18
4. Dinamo 15 7 3 5 25-20 17
5. Steaua 15 5 6 4 29-20 16
6. Univ. Craiova 15 6 4 5 16-13 16
7. F.C. Olimpia 15 7 2 6 23-21 16
8. Sportul stud. 15 8 0 7 19-21 16
9. U.T.A. 15 5 5 5 20-23 15

10. F.C. Constanța 15 6 2 7 23-22 14
11. F.C. Petrolul 15 5 4 6 18-17 14
12. F.C. Bihor 15 6 2 7 19-25 14
13. C.S. Urgoviștc 15 5 4 6 13-19 14
14. S.C. Bacău 15 4 6 5 21-29 14
15. Politehnica Iași 15 4 5 6 15-14 13
16. Jiul 15 6 1 8 24-26 13
17. F.C. Corvinul 15 3 5 7 15-24 11
18. F.C.M. Reșița 15 4 2 9 14-24 10

depășire. Numai astfel jucăto-
rii vor fi în stare să surmon- 
teze handicapul unor terenuri 
influențate de starea timpului 
și al oboselii pricinuite de rit
mul destul de solicitant al me
ciurilor duminică-miercuri-du- 
minică. E de dorit ca la sfîr- 
șitul celor 90 de minute de joc 
(sau mai bine al celor 810 mi
nute) bilanțul etapei să fie cit 
mai bun, pe toate planurile.

Ploiești :

lași : 
București

de duminici 
cu precădere

Craiova :
Pitești : 
Timișoara : 
Satu Mare : 
București :

PROGRAMUL ------------
F.C. PETROLUL - U.T.A.

(meci televizat)
- C.S. TIRGOVISTE
- F.C. CONSTANȚA 

Steaua)
- JIUL
- F.C. BIHOR
- DINAMO
- F.C.M. REȘIȚA

Telemac SIRIOPOL

(Continuare in pag. 2—3)

Tg. Mureș :

POLITEHNICA
STEAUA

(Stadion
UNIVERSITATEA
F. C. ARGEȘ
POLITEHNICA
F.C. OLIMPIA 
SPORTUL STUDENȚESC- S.C. BACĂU

(Stadionul Republicii)
- F.C. CORVINULA.S.A.

Toate meciurile vor începe la ora 14

PARTIDE ATRACTIVE ÎN ETAPA DE AZI LA VOLEI
9 Joacă și „U“ Cluj-Napoca!

La încheierea diviziei dc lupte grcco-roinanc
în cam- 
de volei 

13 decembrie

ÎMBUNĂTĂȚIREA regulamentului a dus 
LA CREȘTEREA VALORICĂ A CAMPIONATULUI

Cea de-a 8-a etapă 
pionatele primei divizii 
amină pentru 
derbyul Dinamo — Explorări 
(dinamoviștii fiind în turneu 
în R.D. Germană), la masculin, 
dar programează unul feminin :

Farul — Penicilina Iași, aștep
tat cu justificat interes la Con
stanța. Alte cîteva partide de 
atracție : Dinamo — Universita
tea Timișoara (sala Dinamo, 
ora 17,00), Știința Bacău — Uni
versitatea Craiova — la femi-

Duminică s-a încheiat con
cursul individual din cadrul 
turneului final al diviziei de 
lupte greco-romane, competiție 
care a angrenat un număr de 
24 de echipe, împărțite în pa
tru serii. După cum este cu
noscut, campionatul a consem
nat un nou succes al echipei 
Dinamo, secția respectivă cu- 
prinzînd un lot valoros din care 
fac parte mulți medaliați ai 
marilor competiții internațio
nale. Dar, acum, cînd întrece
rile s-au sfîrșit, este momentul 
să facem o scurtă analiză a 
modului cum s-a disputat cam
pionatul pe echipe, să vedem 
în ce măsură a fost eficientă a- 
ceastă competiție.

Chiar de la întocmirea regu
lamentului, federația noastră a 
inclus obligativitatea echipelor 
de a avea în componența lor 
cite doi sportivi juniori și unul 
din categoria tineret, tocmai 
pentru a-i determina pe antre
norii principalelor secții să se 
ocupe temeinic de creșterea vi
itorilor performeri. Trebuie să 
spunem de la început că această 
măsură a dat roadele așteptate. 
Pe întreg parcursul competiției 
au fost „rodați" în turnee des
tul de dificile foarte mulți 
luptători juniori, unii dintre a- 
ceștia (nu puțini la număr) 
realizind însemnate creșteri va
lorice. Acest fapt s-a putut con
stata chiar și cu ocazia turneu
lui final, cînd din rîndul celor 
opt echipe participante s-au re
marcat mulți luptători tineri, 
unii dintre ei ocupînd locuri 
fruntașe la categoriile lor : C. 
Scuturici, C. Nicolaesca (Dina
mo), I. Siignei, A. Apetrel 
(Steaua), N. Zamfir, Gh. Dina

I. Mo- 
M. Fe-

crescut de la 3 la 4 minute, 
fiind împărțită in alte două re
prize egale, in care cei doi par
teneri de întrecere sînt obligați 
să lupte la parter. Chiar dacă 
modul de formulare a capitolu
lui respectiv a creat unele 
cuțil contradictorii, este 
faptul că, lucrînd în mod 
cial pentru perfecționarea 
cedeelor de atac și apărare 
lupta de la parter, luptătorii 
noștri și-au îmbunătățit consi
derabil bagajul de cunoștințe. 
Avem convingerea că 
ții noștri vor aduce 
necesară prevederilor 
mentulul, astfel ca pe 
nu se mal ajungă la 
nefirești, cum a fost cea

Mihai TRANCA

nin, Constructorul Brăila — 
Steaua și Politehnica Timișoara
— Viitorul, la masculin. Cele
lalte meciuri ale etapei: I.E.F.S.
— Rapid (sala Dinamo, ora 18) 
și C.S.U. Galați — Voința, la 
feminin, C.S.M. Delta Tulcea — 
C.S.M Suceava, Universitatea 
Craiova — Rapid și Tractorul 
Brașov — „U“ Cluj-Napoca, la 
masculin.

Prin urmare, după două amî- 
nări complet nejustificate acor
date echipei „U“ (care nu a 
oferit nici măcar un jucător se
lecționatei studențești pentru 
turneul din Cehoslovacia I), azi 
voleibaliștii clujeni vor juca la 
Brașov. Să vedem dacă le-a 
priit pauza... O amînare și la 
fete : Chimpex Constanța —
Maratex B. Mare, pentru 8 de
cembrie.

specialiș- 
corectura 

rcgula- 
viitor să 

situații 
din

ȘEDINJA IAIIGIIA
BIHHIJIIII EXECUTIV

(Continuare in pag. 2-3)

I.E.F.S. — Rapid, o partidă in care ambele formații vor „forța" 
victoria, pentru că nici una nu stă pe... roze. în imaginea sur
prinsă de fotoreporterul nostru I. Mihăică la meciul Rapid — 
Farul, blocajul gazdelor se dovedește ineficace in fața atacului in 

forță al constănțencelor.

Topul săritorilor in lungime

PREMIERĂ LA CURTEA DE ARGEȘ

Al C.N.l.f.S
avut loc ședința lăr- 
Biroului Executiv al

(Pitești), I. Răduțescu (Slatina), 
Șt. Negrișan, I. Neaga, 
gîrdiceanu (Constanța), 
trescu (Rădăuți) etc.

Tot în intenția de a 
progresul tehnic al luptătorilor 
noștri, F. R. Lupte a adaptat 
regulamentul campionatului pe 
echipe la nevoile interne, încer- 
cînd să perfecționeze lupta la 
parter, capitol la care se dove
diseră deficitari sportivii noștri 
fruntași în întrecerile interna
ționale din anii precedenți. In 
acest sens, repriza secundă a

stimula

Profesorul Emanoil Sterescu 
de la Curtea de Argeș ne tri
mite o scurtă scrisoare.

„Urmare la acțiunea inițiată 
de ziarul .Sportul" (Topul sări
torilor 
sole a 
do la 
Cartea

Băieți : cea mai bună perfor
manță : 4,15 m — Bondoc Con
stantin.

Media pe clasă : 3,93 m.
Fete : cea mai bună perfor

manță : 3,50 m — Bădiță Maria.
Media pe clasă : 3,23.
Clasamentul băieților : 1.

BAN DOC C. — 4,15 m, 2. Năs- 
ta.se M. — 4,10, 3. Nioolescu FI. 
4,03 m, 4. Ciuguianu V. — 4,02 
m, 5. Nițulescu G. — 3,98 m, 
6. Borovlnă L — 3,88 m, 7. Teo- 
dorescu M. — 3,86 m, 8. Sen- 
droiu L — 3,80 m, 9. Ducules- 
cu I. — 3,76 m, 10. Pănescu I. 
— 3,74 m. Clasamentul fetelor : 
1. BĂDIȚĂ M. — 3,50 m, 2.

în lungime, pentru cla- 
IX-a), vă trimit situația 

Școala generală nr. 4, 
de Argeș.

Coman M. — 3,49 m, 3. Cătăli- 
noiu I. — 3,40 m, 4. Mihai E.
— 3,30 m, 5. Dragnea M. — 3,25 
m, 6. Enache E. — 3,24 m, 7. 
Vega C. — 3,15 m, 8. Ghiță V.
— 3,09 m, 9. Dinescu M. — 3,05 
m, 10. Cuțitaru E. — 2,88 m.
\\\\\\\\\\\\\\\\^
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• Un concurs 
recorduri, dor o 
victorie asupra...
xWWWWWWWWWWwwww v.. .wv

Prof. Emanoil Sterescu face 
următoarele observații : „Rezul
tatele sînt relativ slabe, cele 
două clase fiind formate din 
elevi în general cu o slabă pre
gătire generală și sportivă, pro- 
veniți de la un număr foarte 
mare de școli de 8 ani, majo
ritatea din mediul sătesc, unde 
nu au lucrat corespunzător la 
educația fizică, pe alocuri și

din lipsă de condiții, dar mai 
ales 
celor 
ciont 
elevi 
că pină in acest an nu au mai 
sării la lungime cu elan".

Scrisoarea și clasamentele 
prof. Emanoil Sterescu subli
niază aspectul mobilizator al 
Topului, atrăgînd atenția asu
pra faptului că această săritură 
in lungime oglindește in gene
ral gradul de pregătire a elevi
lor și seriozitatea profesorului. 
Chiar dacă rezultatele sint „re
lativ slabe", 
in premieră, 
zat de prof, 
reprezintă o 
care anunță ameliorări 
țiale. Sîntem convinși 
face curînd o vizită la Curtea 
de Argeș, pentru a înregistra 
două recorduri corectate, conse
cință a seriozității profesorului 
și elevilor.

din cauza dezinteresului 
răspunzători. Este sufi- 
să amintim că au fost 

și eleve care au declarat

mulți elevi sărind 
concursul organi- 
Emanoil 
frumoasă

Sterescu 
victorie, 
subslan- 
că vom

Ieri a 
gită a 
C.N.E.F.S. la care au participat 
antrenori, specialiști, activiști 
ai C.N.E.F.S. și organizațiilor 
de stat și obștești cu atribuții 
în domeniul sportiv.

Federațiile de lupte, volei, 
schi-biatlon și patinaj au pre
zentat rapoarte asupra activi
tății in anul 1977 privind în
deplinirea sarcinilor și obiecti
velor pe plan intern și inter
național. Participanții Ia șe
dință au dezbătut situația e- 
xistentă și planurile de ac
țiuni pentru 1978 făcînd propu
neri pentru îmbunătățirea acti
vității. mărirea capacității fizi
ce. tehnico-tactice și morale, 
întărirea ordinei și disciplinei 
în pregătire la cluburi și loturi 
reprezentative, în vederea ridi
cării nivelului performanțelor 
la cele mai înalte cote europe
ne. mondiale și olimpice.

In continuare Biroul Execu
tiv al C.N.E.F.S. a analizat și 
aprobat : planul de investiții 
în domeniul educației fizice și 
sportului pe anul 1978 ; buge
tul C.N.E.F.S. pe anul 
calendarul 
nai pentru 
menea, a 
pe termen 
C.N.E.F.S.

1978 ; 
sportiv internațio- 
anul 1978. De ase- 
ratificat înțelegerile 
lung încheiate de 

cu organizații spor
tive din alte țări.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
a adoptat hotărîri cu privire la 
problemele dezbătute, Ia toate 
punctele de pe ordine* de zi.



Ce ne-a arătat „Criteriul tineretului" la box ? CAMPIONII RACHETEI POT VENI
0 EXCELENTĂ INIȚIATIVĂ: SELECȚIA 

PRIN COMPETIȚII OFICIALE
apreciere eficacității competiției 
care a contribuit substanțial la 
definitivarea primelor loturi 
naționale lărgite pentru juniorii 
de toate vîrstele. Ceea ce nu 
l-a împiedicat să observe (pe 
lîngă rezistența generală bună 
și ameliorarea blocajului la 
majoritatea tinerilor) unele 
lipsuri care se cer a fi sem
nalate : insuficienta folosire a 
brațului din față, numărul prea 
mic de lovituri decisive, depla
sări prea rare etc.

Din noianul de tineri remar
cați. vom semnala tehnicienilor 
doar pe cîțiva. Printre cei com
bativi : Vanghele Bacs (semi- 
muscă) — Brăila, Ștefan Dincă 
(muscă) — București. Floricel 
Ungureanu (mijlocie mică) — 
C. Lung Muscel ; printre cei 
tehnici : excelentul Florea Țîr- 

covnicu (cocoș) — 
Craiova, Petru Boț 
(ușoară) — Timi
șoara, Ștefan T8- 
rok (mijlocie mică) 
— Satu Mare, Ma
rian Tocea — Cra
iova și Petre Bor- 
nescu — București, 
(ambii la mijlocie); 
printre cei cu for
ță multă (dar din 
păcate nu întotdea
una avantajați de

Die Moise (semi- 
— București, Mihai 
(mijlocie) — Bucu-

asemenea 
de tineri

Cu o lăudabilă ospitalitate, 
Timișoara a găzduit de-a lun
gul săptămînii trecute o com
petiție sportivă ieșită din co
mun, în care au f<«st angrenați 
284 concurenți și aproape 60 de 
antrenori din 117 cluburi și a- 
sociații sportive din întreaga 
țară. Asemenea cifre, care duc 
cu gîndul la un turneu olimpic, 
aparțin unei întreceri pugilis
tice intitulată simplu „Criteriul 
tineretului”. După trecerea în 
revistă —'la Iași — a juniori
lor născUți in 1959 (cei apți 
să participe, la anul, la cam
pionatele europene), a urmat 
— la Timișoara — vasta pa
radă a foarte tinerilor boxeri 
născuți în I960 și 1961, în două 
clase separate (cei abilitați să 
la parte la prima ediție a cam
pionatelor mondiala, de la Bucu
rești, în 1979). 
Punctînd aici țelu
rile mai mult sau 
mai puțin îndepăr
tate, se va înțelege 
că scopul întruni
rii, pe malul Begăi, 
a unei 
mase
sportivi a fost în 
primul rînd desco
perirea timpurie de 
elemente talentate, 
eu posibilități de 
evoluție pozitivă, 
la aceasta faptul 
rea și-a atins pe 
biectivul, avem o primă și în
curajatoare concluzie la înde- 
mînă. (Nu e de mirare că, în 
Sala de sport din Timișoara, 
oameni competenți se întrebau: 
de ee nu se organizează și in 
alte ramuri sportive asemenea 
acțiuni de SELECȚIE PRIN 
COMPETIȚII OFICIALE, tre
cute in calendarul anual, cu 
participarea obligatorie a tu
turor secțiilor ? Această obser
vație validează desigur iniția
tiva Federației de box, dar nu 
acuză absenta reprezentanților 
el autorizați de la turneul ti
mișorean !).

Adevărata imagine (și valoa
re) a acestei competiții nu e 
cunoscută decît celor care au 
urmărit numeroasele gale (u- 
neori cite 4 pe zi) în așa fel 
Incit rezistența fizică și am
biția tinerilor combatanți au 
fost serios puse la încercare, 
ei trebuind să susțină — pen
tru a ajunge pe podium — 
4—5 meciuri în tot atitea zile, 
fără nici o zi de răgaz (cum 
au seniorii pînă și la campio
natele mondiale). în asemenea 
condiții de uzură psiho-fizică, 
cei evidențiați pot fi mîndri 
de a fi trecut un test excep
țional.

Dar ce spun selecționerii ? în 
numele lor, antrenorul emerit 
Teodor Niculescu dă o Înaltă

Tineri pugiliști de 
16-17 ani la proba 
rezistenței psiho-fizice 

șl a tehnicității 
\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Adăugînd 
că trie- 
deplin o-

fizic) : 
muscă) 
Pascal 
rești. Cornel Bălan (semigrea)
— Brăila. La fel pot fi evi- 
dențiați : Gigei Didiță (cocoț)
— Iați, Nicolae Gurban (pană)
— București, Cornel Dolhaschi 
(semiușoară) — București, Du
mitru Vdcu (ușoară) — Brăila, 
Alexandru 
mică) — 
sau loan 
tești. Dja 
tuturor 
să se 
în continuare, să depună 
volum sporit de muncă in să
lile de pregătire, să lucreze ia 
dezvoltarea fizică și la îmbu
nătățirea tehnicii, sub îndru
marea antrenorilor lor. Pe ti
nerii noștri boxeri li așteaptă 
turnee de anvergură și posibi
lități de afirmare In arena 
mondială.

Un cuvînt bun, în final, pen
tru apariția neașteptată, dar 
admirabilă, a unor centre pu- 
gilistice cvasi-necunoscute pe 
harta sportivă a țării : Călă
rași. Zalău, Orașul dr. Petru 
Groza, Alexandria, Cugir, Ur- 
ziceni, Buhuși, Tîrgoviște, Bu
zău — care au reușit să pro
moveze 
vansate 
rește, o 
locali.

Ciocîrlie (mijlocie 
Drobeta Tr. Severin 
Bogoi (grea) — Pi- 

_ partea acestora și a 
celorlalți se așteaptă 

antreneze eu sîrguință 
un

boxeri pînă in faze a- 
ale competiției. Și, fi- 
felicitare antrenorilor

Victor BANCIULESCU

LA ÎNCHEIEREA DIVIZIEI
DE LUPTE GRECO ROMANE

(Urmare din pag. 1)

medul L Draica (Farul Con
stanța) — L. Eizic (IPROFIL 
Rădăuți), în care sportivul care 
acumulase mai multe puncte 
tehnice (Eizic) a fost declarat 
Învins pentru că... regulamentul 
prevedea că punctele sale teh
nice (realizate în lupta la par
ter) se anulează in cazul cînd 
sportivul respectiv n-a realizat 
nici o acțiune tehnică și 
lupta din picioare.

Pentru că am remarcat 
tenția federației de a face__
mai eficient campionatul pe e- 
chlpe, trebuie să amintim clu
burilor noastre și antrenorilor 
principalelor secții că și din 
partea lor se așteaptă aceeași 
preocupare : creșterea nivelului 
valoric pe plan internațional al 
luptătorilor noștri fruntași. Or, 
din păcate, se mai întîmplă ca 
antrenorii, în intenția lor de a 
alcătui o formație cît mai o- 
mogenă, „jonglează" cu catego
riile de greutate ale unor spor
tivi (uneori, chiar titulari ai 
echipei naționale). Așa a fost 
de pildă cazul luptătorilor Nieu 
Gingă (campion mondial la 52 
kg care a luptat la 57 kg), Ion 
Păun (de la 62 kg Ia 68 kg), 
Ion Draica (de la 82 kg la 90 
kg) etc. Ultimul, In special, eu 
care am discutat într-o pauză, 
ne-a mărturisit că nu cîntărește 
dedt 83 de kilograme, iar ad
versarii săi, in momentul sus
ținerii meciurilor, cîntăreau cu 
10 kg mai mult Este adevărat 
că iscusința acestui tînăr și ta
lentat sportiv l-a ajutat să de
pășească momentele dificile, 
chiar să se claseze pe primul

loc și la categoria 90 kg, dar 
nu era exclusă nici posibilitatea 
unui eșec (sau chiar o acciden
tare in disputa cu adversari 
mult mai grei), care nu i-ar fi 
servit cu nimic luptătorului 
constănțean, ci dimpotrivă. De 
pildă, Ion Păun n-a reușit ace
eași performanță.

in

in
cit

Șl DE PE TERENURILE CLUJENE I
Problemele „la zi“ din

Politehnica Cluj-Napoca și al
La Cluj-Napoca, tenisul — 

sport cu veche tradiție pe a- 
ceste meleaguri — este una din 
disciplinele care se practică de 
un număr mare de copii și ti
neri. Cine îi ajută să afle dacă 
sînt sau nu talentați ? în ce 
secție sau club de performanță 
ar putea activa, presupunînd că 
au ceva de spus în „sportul 
alb" ? încercînd să răspundem 
la aceste întrebări intrăm, de 
fapt, în chiar miezul însemnă
rilor noastre, întrucît la Cluj- 
Napoca sînt și antrenori care 
„au ochi", precum și unități 
specializate în tenis. Mai întîi 
trebuie să amintim de clubul 
studențesc Politehnica, unde 
există o secție care funcționea
ză de mulți ani. O „echipă" de 
reputați tehnicieni și anume : 
ing. dr. loan Dancea, fost te- 
nisman de performanță, care 
stîrnea admirație prin stilul său 
ofensiv, acum profesor la Insti
tutul Politehnic și președinte 
al secției de tenis ; Gheorghe 
Rado, antrenor și în același 
timp activist, a cărui viață se 
contopește cu cea a tenisului ; 
Anton Tănăsescu (fratele fostu
lui campion ai României, Costi- 
că Tănăsescu) a reușit să strin
gs în jurul lor, cu mai mulți ani 
în urmă, o seamă de copii talen
tați, dintre care mulți au for
mat echipele de băieți și fete 
din prima și, respectiv, a doua 
serie a Diviziei de tenis. Să 
numim și pe cițiva dintre aceș
tia : Lucian Boldor, Gheorghe 
Komoroczi, Paul Hutter, Olim
piu Negru, Vera Rado-Pura, 
Lucia T&năsescu-Suciu.

„De 10 ani — ne spune Gheor
ghe Rado — ea urmare a po
sibilităților de a organiza ac
țiuni de selecție In școlile ge
nerale din municipiu, la Cluj- 
Napoca funcționează un centru 
de copii și juniori subvenționat 
de federația de specialitate". 
Inițiativă, desigur, valoroasă, 
fapt confirmat și de „produc
ția" de autentice speranțe for
mate la acest centru, coordonat 
de aceiași Gheorghe Rado și 
Anton Tănăsescu. Să amintim 
că 6 dintre sportivii pregătiți 
aici au fost chemați, fiind pre- 
zenți chiar în aceste zile in Ca
pitală, la Centrul republican de 
instruire și perfecționare : Va- 
sile Sălăgean (15 ani), Lorin 
Donișan (14), Radu Indoleanu 
(13), Luminița Sălăjan (13), Lia
na Don (15) și Liliana Pop (13). 
Dintre aceștia, Liliana Pop, 
Lorin Donișan și Radu Indo
leanu 
loturile 
juniori.

Toate 
mult decît convingător pentru 
ca centrul de la Cluj-Napoca 
să se bucure de tot sprijinul, 
atît din partea federației de 
specialitate, cît și din partea 
organelor sportive locale, inclu
siv al clubului Politehnica, pe 
lingă care funcționează. Dar — 
din cele spuse de antrenorul 
Gheorghe Rado — federația re
partizează propriului ei centru 
foarte puține materiale de cali
tate (mingi, rachete, cordaje). 
De fapt, pretențiile acestuia, 
dacă ne referim la rachete, de 
pildă, nu se referă exclusiv a- 
supra celor din import, ci pre
ferințele sînt pentru ultimul Up

au fost selecționați In 
naționale de copii și

acestea pledează mai

activitatea
Centrului de

tenîsmanilor de la
copii și Juniori

fabricat la Reghin, ode rachetă 
reușită a industriei noastre de 
materiale sportive. Pare curios 
dar secția de tenis a Politeh
nicii — și deci și centrul de 
copii și juniori al federației — 
nu dispun de terenuri proprii. 
Cele 6 suprafețe în aer liber 
sînt închiriate, jumătate din 
bugetul anual fiind cheltuit 
pentru chirii. Credem că atît 
conducerea secției de tenis, cît 
și cea a clubului Politehnica 
ar putea acționa pentru ame
najarea unei baze. Un prim 
pas este pe cale să fie făcut : 
în curînd se va da în folosință 
o sală în care vor avea acces 
pe timp de iarnă și tenismanii. 
Acum, la sala de sport a mu
nicipiului, din cauza număru
lui mare de echipe de perfor
manță, tenisul are acces numai 
între orele 13,30—15...

Nu de mult s-a încheiat o 
nouă acțiune de selecție. Au 
fost reținuți pentru perfecționa
re : Cristian Săceanu, Horia 
Barna, Ioan Coți și Constantin 
Turcu (toți de ele 9 ani), A- 
drian Dancea (8), Ovidiu Mol
dovan (10), Andreea Csnlak 
(11), Speranța Mureșan (8), Lu
minița Pavel (9) și alții. Pa
ralel, se acordă atenție și gene
rației mai „vîrstnice", șefi de 
promoție fiind, indiscutabil, 
Radu H&rnuțiu (19 ani) și Tu
dor Vlad (18). Acestuia din ur
mă, In special, federația ar tre
bui să-i acorde mai multă grijă, 
date fiind bunele rezultate pe 
care le-a obținut in Întrecerile 
din actualul sezon, unele și din
colo de hotare.

Ion GAVRILESCU
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O CUPĂ ÎȘI PI
STRĂLUCI^

’ * ■ no n -Jîn urmă cu cinci ani, fe
derația de rugby a luat ini
țiativa de a institui „Cupa 
fair-play", menită să răs
plătească cele mai discipli
nate echipe care activează 
in campionatul Diviziei A. 
Ce a adus nou acest trofeu ?

Deși a debutat bine, din 
cauza unei scăzute munci 
de popularizare această ini
țiativă a cunoscut, după 
vreo doi ani, un moment de 
„cădere", fapt semnalat la 
vremea respectivă de ziarul 
nostru, care a scos in evi
dență. printre altele, faptul 
că această acțiune 
reprezenta incă o 
„necunoscută" pen
tru unii jucători, a- 
dică tocmai cei chemați si 
lupte și pentru ciștigarea tro
feului! Ancheta noastră nu a 
rămas fără ecou, urmind o 
perioadă in care s-a înregis
trat un reviriment, mani- 
festindu-se mai mult interes 
din partea cluburilor.

Iată, insă, că o recentă 
discuție cu cițiva arbitri bi- 
necunoscuți a scos in evi
dență, din păcate, faptul că, 
din nou, „Cupa fair-play" 
s-a înscris pe... toboganul 
indiferenței. „O idee gene
roasă, o inițiativă valoroasă 
este tratată acum cu nepă
sare, astfel că această Cupă 
nu-și mai îndeplinește me
nirea" — afirmă Al. Lem- 
neanu.

Care ar fi cauzele care au 
dus la această situație ? Din
tre multele 
nut că, in 
completarea 
cărora se 
mentul final se face subiec-

motive am reți- 
ultima perioadă, 
fișelor pe baza 
stabilește clasa-

tiv și f__ 
„formalitate' 
plinită așa 
către antre 
locvent e 
Roșie), ei 
din delegați 
le arbitrilor 
consfS^nre 
bui. deșr. ca 
tri, opinia 
fie precump 

Sintem d 
trul G. Efti 
nea : „Succ 
mai de mo 
bul, secția

G

strălucirea". 
ducativă 
principal 
șite. ne- 
portarea 
nor echipe 
Timișoara*, 
sau Minerul 
lui. a unor 
OpAțecan, 
lo unde, ins 
desfășoară 
intilnim caz 
componenți 
ale antreno 
(fost la Po 
jucătorului 
Sportul stud 
abateri au d 
derea lor di 

Iată, de c 
plăti cele 
formații, da 
determina 
și jucători, 
climat de 
trofeu nu tr 
perit de ru

Emanuel

RITMURI NOI SPORTULUI
(Urmare din pag. D

tlcipat peste 210 000 de pionieri, 
.................................. ai 

de 
de 

sau

elevi, studenți și oameni 
muncii. Nu mai vorbesc 
campionatele asociațiilor, 
campionatele municipale 
școlare. La toate acestea nu au 
scăpat din vedere latura edu
cativă, întărirea disciplinei, 
combaterea oricăror manifestări 
în discordantă cu principiile e- 
ticii și echității socialiste.

— Din programul elaborat 
de biroul Comitetului jude
țean de partid privind re vi
talizarea sportului gălățean 
in actualul ciclu olimpic, am 
reținut preocuparea pentru 
dezvoltarea prioritară a dis
ciplinelor olimpice. Ar fi. 
credem, interesant să dez
voltați puțin această pro
blemă.

— într-adevăr, ne-am propus 
să dezvoltăm cu precădere în 
județul nostru disciplinele o- 
limpice cu mare tradiție : atle
tism, lupte, box, caiac-canoe, 
gimnastică feminină, înot, ho
chei. volei și handbal. Pentru 
realizarea in cele mai bune 
condițiuni a acestui deziderat, 
ne-am propus să asigurăm mai 
întîi cadrul organizatoric nece
sar, cu răspunderi precise. Ast
fel, Clubul școlar nr. 1 Galați 
crește și dă secțiilor de per
formanță cele mal dotate ele
mente pentru atletism, volei,
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ROMÂNIAFILM prezintă „IARBA VERDE DE ACASĂ"
o producție a Casei de
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Imaginea :
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montajul:
ADRIANA IONESCU

sunetul :
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muzica :
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scenariul :
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Numărul Patru44

Film realizat in Studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București"
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handbal și caiac-canoe, Clubul 
școlar nr. 2, pentru secțiile de 
hochei, lupte, haltere ; Clubul 
școlar din Tecuci, pentru atle
tism, lupte, handbal ; secțiile 
de inițiere de la Oțelul,_ Con
structorul, 
școlar 
Liceul 
mente

Au 
pentru 
ești, Tulcești, Șendreni, Inde
pendența, Grivița, Pechea. Tot 
în scopul dezvoltării discipline
lor prioritare, s-a trecut la pro
filarea unităților școlare și a 
grădinițelor, inițiativă ce s-a 
dovedit a fi extrem de eficien
tă. Numai in acest an au fost 
testați circa 38 000 de elevi, 600 
dintre cei cu calități deosebite 
fiind selecționați și activînd 
deja în secțiile de performanță.

Desigur, un proces de instru
ire completă și la parametri 
corespunzători etapei actuale, 
implică asigurarea unei baze 
materiale corespunzătoare, pre
cum și a unor valoroase cadre 
de specialitate. Nu ne putem 
lăuda că am epuizat lista a- 
menajărilor sportive, chiar dacă 
numai anul acesta „zestrea" a 
sporit simțitor : o bază nautică 
modernă, cinci săli pentru pre
gătirea boxerilor, un complex 
sportiv — in curs de finisare 
— la asociația Ancora, 
noi săli de sport 
școlare, o pistă 
pentru atletism, 
doar cîteva din 
sportive care s-au 
lor de pînă acum. Și, pentru 
că tot sîntem la acest capitol, 
vă pot spune că pînă în 1980 
ne-am propus să realizăm cî
teva investiții de mare amploa
re și însemnătate pentru spor
tul gălățean. Amintesc doar cî
teva : acoperirea patinoarului 
artificial, obiectiv la care se

Dunărea, Grupul 
auto și de construcții, 
nr. 9, vor crește ele- 
pentru box și lupte etc. 
fost înființate centre 
lupte în comunele : Li-

patru 
în unitățile 
de rumeguș 
acestea sint 
amenajările 
adăugat ce-

lucrează, 
pentru toate 
din Galați 
sediu și ba 
liceul cu p 
sală polival
bazin olimpi 
țiere, noi co 
cîmp. Toate 
tate cu apara 
tru antrena 
Anul viitor
sfîrșit — di 
sportiv.

Una din 
pentru activi 
aceea a ca
tate. Față de 
te în județu 
număr restri 
Hști.

Pe de altă 
să eliminăm 
mal persistă, 
ditatea, piezi 
funcționăresc

— Se 
activity! 
numai 
ei și o

— încă d 
coperit în s 
și practicat 
cere reconfo 
oferă satisfa 
tribuie din 
fizică, intel 
Iubesc miș 
puritatea și 
rilor sportiv 
rile. De a 
să-i 
leagă 
tului un mi 
unei generaț 
toși și vigur 
alizeze vas 
rat de parti 
nea rezultă 
stanță 
pe care o a 
unii dintre 
nu vreo d
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POI n TURNEUL INTERNAPONAL 
■ DESFĂȘURAT LA CLUJ-
NAPOCA a fost cîțtigat do echipa 
loealâ Voința (<5 p) care o învins cu 
13~6 pe AÂonia Sczeczin (Potonio),

o fost ci ști gat de echipa

cu B—3 pe 
cm 9—1 O, 
juniori. F*e 1<J 
datat : 2. Arkd 
nata d« juniori
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ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

ANTRE- 
fost ta-

gal Elene. 
Boțonea

• SCHIMBĂRI DE 
NORI. După cum am 
formați, echipele C.F.R. Timi
șoara șl C.I.L. Sighet au, de

etape
Steaua

probabil, de re-

fi
de

Azi, ta penultima etapă a 
turului Diviziei A conducerile 
tehnice ale echipelor anunță 
următoarele noutăți de ultim 
moment în formațiile pe care 
le pregătesc :
• La A^.A. Tg. Mureș nu 

a putut fi recuperat Solyom 
astfel că va fi folosită a- 
ceeași formație din etapa 
trecută • Corvinul Hune
doara îl are indisponibil pe 
Dumitriu IV. accidentat ta 
meciul cu Politehnica Iași 
• La Universitatea Craiova 
este problematică doar folosi
rea lui Tilihoi • Petrolul a- 
nunță reintrarea lui State că
ruia i-a expirat suspendarea 
pe o etapă pentru cele trei 
cartonașe galbene , Antreno
rul Politehnicii Timișoara, An
gelo Niculescu, are probleme : 
nu-1 va putea folosi pe funda
șul Vișan (accidentat) și se fac 
eforturi pentru recuperarea lui 
Păltinișan » La F. C. Cons-

tanța, Mustafa mai are de 
fectuat încă două 
suspendare e Echipa 
va beneficia. _ ' ‘ .
intrarea lui Iordănescu, absent 
în ultimele jocuri • F. C. Ar
geș va folosi formația de bază, 
cu Radu n, vîrf de atac și cu 
Dobrin coordonator o Echipa 
din Petroșani a plecat la Cra
iova și cu mijlocașul Toma, 
care și-a ispășit
• De 
sîntem
Kaizer 
cal de 
mineți

și cu mijlocașul
' . “.'' suspendarea 

la Olimpia Satu Mare 
informați că mijlocașul 
va primi avizul medi- 
joc în cursul acestei di- 
• F.C.M. Reșița se 

pare că nu va putea conta pe 
aportul lui Atodiresei din cau
za unei luxații a umărului, 
contractată in meciul de la 
Arad • Politehnica Iași, nu-1 
va putea utiliza pe fundașul 
Ursu, suspendat și pe Simio- 
naș și Ciocîrlan, accidentați 
• La Dinamo este posibilă re
intrarea lui Dinu.

CUM SE MUNCEȘTE
LA ECHIPELE NOASTRE?

LA U. T. A., MULTI RESTANȚIERI LA

his de 
ti do- 
| pen- 
lacere.
— în 

edico-

cheie 
I este 
peiall- 
risten- 
kn un 
roecia-

lăduim 
care 

como- 
biritul

• In etapa de azi a di
viziei A un singur jucător nu 
va putea evolua din cauza acu
mulării a 3 cartonașe 
Este vorba de fundașul 
de la F.C.M. Reșița.

cîteva zile, noi antrenori. Ast
fel, de pregătirile formației 
feroviare se ocupă acum fostul 
internațional D. Macri, care, cu 
ani in urmă, a mai activat la 
această formație, iar V. Codrea, 
de la C.I.L., a fost Înlocuit cu 
T. Navodarschl și L TOzser. Ei 
vor conduce ad-interim pregă
tirile, ptnă la desemnarea unui 
nou antrenor.

Constatări ale cronicarilor noștri 
prezenți la antrenamentele » 

divizionarelor A

PROBELE DE CONTROL
Nedelcu II acuză ruptură de fibre ți iese din con 

curs @ Leac — absent pentru accident de... automobil
Maratonul fotbalistic din a- 

cest final de sezon competițio- 
nal de toamnă, cu jocuri oficia
le disputate la scurte intervale 
(duminică, miercuri, duminică), 
a necesitat și la U.T.A. modifi
cări structurale ale ciclului săp- 
tămînal de instruire. După me
ciul ei cu F.C. Bihor, am asis
tat Ia două antrenamente ale 
U.T.A.-ei. Joi, la ora 10 dimi
neață, întreg lotul echipei era 
prezent la stadion. Primele 45 
de minute au fost afectate unei 
ședințe de pregătire teoretică, 
in care antrenorul Ion Ionescu, 
aplicînd principiul exemplifică
rii, a demonstrat la tablă, prin 
schițe, unele scheme de joc, 
insistînd asupra deficiențelor — 
individuale și pe compartimen
te— arătate de jucătorii săi în 
meciurile disputate pînă atunci. 
Cei 15 jucători (Iorgulescu, 
Gașpar, Gali, Kukla, Hirmler, 
Giurgiu, Leac, Schepp, Broșov- 
schi, Bedea, Tisa, Domide, Cura, 
Nedelcu II și Coraș) au ieșit, 
apoi, pe teren. Prezenți, dar 
scutiți de la antrenamente, au 
fost portarul Jivan (accidentat) 
și fundașul Bîtea (bolnav). Din 
conținutul antrenamentului am 
reținut alergări pe distanțe 
variabile, gimnastică articulară, 
exerciții cu balonul pentru teh
nica de bază. în final, exerciții 
de relaxare și un complex pro
gram de refacere (saună, bazin, 
masaj).

A doua zi 
intilnit din 
data aceasta 
fost prezent 
deral Octavian 
i-a asistat pe jucătorii arădeni 
la probele de control. După o- 
bișnuita „încălzire", s-a dat 
startul în prima serie a cursei 
de 1600 m. Atacantul central 
Nedelcu II a acuzat o ruptură 
de fibre musculare și a ieșit 
din concurs ! N-au participat 
la probe Bîtea, Broșovschi, Ji
van (indisponibili) și Leac, care 
în cursul acelei dimineți a avut 
un accident de automobil, din 
fericire fără urmări. Cronome- 
tror, antrenorul secund Antoniu 
Bacoș. După primii 400 de 
metri, in frunte s-a aflat Coraș, 
secondat, la mică distanță, de 
Gali și Tisa. Aceasta a fost or
dinea și Ia sosire. Timp reali
zat : 5,40_minute. în următoa
rele două serii de 1 600 
tonul s-a menținut 
pină aproape de sosire,

dimineață ne-am 
nou cu U.T.A. De 
la antrenament a 
și antrenorul fe- 
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24 de cartonașe galbene ! 
Acesta este bilanțul etapei a 
15-a a Diviziei A. Cifra repre
zintă un record nedorit al tu
rului.

Care să fie cauza ? O jude
cată blîndă ar admite crește
rea oboselii nervoase In fina
lul sezbnului. Dar ea nu poate 
ascunde cauzele mai adinei 
care duc la subminarea Jocu
lui și spectacolului.

Anul trecut. în etapa a 15-a, 
numărul cartonașelor a fost de 
asemenea mare : 17. Anul aces
ta înregistrăm o creștere, care 
poate fi pusă — doar intr-o 
anumită măsură — pe seama 
unei reale exigențe sporite din 
partea arbitrilor.

Cine sînt titularii cartonașe
lor ? Grupul fundașilor este 
reprezentat de 11 jucători. 
Cel al mijlocașilor — de 9, 
iar cel al Înaintașilor — de 4.

Mai sugestivă decît această 
„triere" oarecum logică (dat 
fiind sporul de duritate aproa
pe inevitabil caracteristic fun
dașilor), o altă distincție ni se 
pare mai edificatoare. Din 
cele 24 de cartonașe, 14 au 
fost acordate pentru* durități, 
iar 10 — pentru gesturi ne
sportive. Și dacă pentru duri
tatea în joc ar mai exista o 
scuză (dacă se poate spune 
așa ceva), susținută uneori și 
de excesul de zel al arbitri
lor (cazul Unchiaș, sancționat 
excesiv de arbitrul M. Mora- 
ru), lipsa de sportivitate re
pune pe rol marea problemă a 
educației In cadrul clubului.

Jucătorul care cumulează 
trei cartonașe galbene este, la 
urma urmelor, un sportiv care 
tși abandonează echipa la greu. 
Duminica trecută, la Tg. Mu
reș, stoperul Ciugarin nu a 
putut evolua în cadrul echipei

sale pentru că ajunsese la trei 
cartonașe. Rezultatul ? Efortu
rile inimosului stoper de cir
cumstanță Cățoi n-au putut 
.acoperi" lipsa . titularului, gre
șelile suplinitorului contribu
ind in mare măsură la înfrin- 
gerea echipei studențești. Din 
acest punct de vedere, absența 
lui Ciugarin este echivalentă 
cu o dezertare.

• Etapa a 15-a - 24 de cartonașe
galbene (!) — record nedorit al
turului Diviziei A • Fotbaliști
cn_. abonament ia cartonașe
• On semnal de alarmă pentru
jucători, antrenori și conducători

de cluburi

Ajungînd la Ciugarin, să 
menționăm, prin asociație, că 
există în fotbalul nostru ade- 
vărați „clienți" ai cartonașelor. 
Iată, de pildă, o coincidență 
cu totul semnificativă. Cerce- 
tînd colecția cartonașelor din 
etapa a 15-a a campionatului 
trecut, constatăm prezența Iui 
Anghelini, Stoica și Bîtea, adi
că a trei dintre jucătorii care 
figurează pe lista— galbenă a 
etapei a 15-a din 1977. Faptul 
nu este deloc totîmpl&tor, de
oarece acești trei jucători, ca 
și mulți alții, văd mereu roșu 
în fața ochilor și Hint tratați, 
cu destulă îngăduință, doar cu
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oembric 1577 o nouă tragere

radio în cursul

fi televizată în pau- 
de fotbal Petrolul —

Procurați-vă <Hn timp biletele 
cu numerele dv. preferate I

Tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi va....................   '
za meciului 
U.T.A.

Rezultatele 
la posturile 
serii.
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mandate poștale aproximativ 
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EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALA 
NOIEMBRIE 1577

24 1 80 43 42 M 51
a n-a 1 78 87 13 58 38 

3 43
a m-a : 39 23 7 36

Categoria 1 : (13 rezultate)
variante 25% a 29.264 lei ;

Categoria 2 : (12 rezultate) 53,25 
variante a 2.638 lei ;

Categoria 3 : (11
1.056,50 variante a 199 

Cîștigul de 29.264 lei 
tegoria I jucat 25% 
partid pa nților : Enache
București, Petre Mociran 
Cluj-Napoca, Traian Ghernaja din 
Constanța șl Gheorghe Poliade 
din Tr. Severin.

rezultate) 
lei. 
de la ea- 
a reveniit 
David din 

din

galben. Lista nu se încheie 
aici...

Duritatea este — pînă la a- 
numite limite — o problemă 
de joc. Un jucător tehnic tre
buie să fie și combativ. El nu 
va confunda combativitatea eu 
brutalitatea. Apărătorii iugo
slavi au fost mult mai aspri 
decît apărătorii noștri in me
ciul de la 13 
cest aspect a 
in balanță.

Dincolo de 
ful galben ea urmare 
de iportivitate ni se 
mai grav.

La Țg. Mureș, Fazekaș a 
schițat gestul de a șuta in ar
bitru. Gest imposibil de scu
zat. în cadrul aceluiași meci, 
Tănăsescu l-a persiflat pe ar
bitrul de tușă, la o aruncare 
banală, cerindu-i să se depla
seze din punctul in care el, 
Tănăsescu, ar intenționa să 
execute. Crișan, la Ploiești, a 
„sporovăit" pe aceeași temă, 
cu o insistență demnă de o 
cauză mai bună. Bălăci a pre
lungit in deridere o acțiune o- 
prită de arbitru. O. Ionescu 
s-a simțit dator să comenteze 
(așa cum afirmă arbitrul Mo- 
raru) absolut toate 
luate, cu Întrebarea 
candidă ; „1
fost La Reșița, fundașul 
Boțonea, pe care l-am fi bă
nuit sancționat pentru durități, 
a primit cartonașul pentru pro
teste repetate. Rezultatul ? Va 
fi... dezertor al echipei sale în 
dificilul meci din etap<a de as
tăzi.

Recordul etapei a 15-a trage 
«n puternic semnal de alarmă. 
MUNCA DE EDUCAȚIE ÎN 
CADRUL CLUBURILOR VA 
TREBUI SA SUBLINIEZE, ÎN 
PRIMUL RÎND TENDINȚA 
BAGATELIZĂRII CARTONA
ȘELOR, MAI ALES DE CĂ
TRE ABONAȚII ACESTORA. 
(Cum poate fi scuzat un jucă
tor ca Sălăjan, 
cursul 
nat 5

Cele 
fiecare 
faptul 
a scăpat de această sancțiune) 
nu epuizează gesturile de in
disciplină. Iată, de pildă, în 
mod surprinzător, Mulțescu 
practică de la o vreme sistemul 
comentării deciziilor arbitrului, 
cu gesturi largi, tn fața tri
bunei, contînd pe influențarea 
— și pe această cale — a con
ducătorului 
metodă nu 
comun 
trebuie 
sportivă.

Recordul 
a 15-a trebuie să dea de gîn- 
dit jucătorilor și, în egală mă
sură, dacă nu mai mult, celor 
care se ocupă de educarea lor.

noiembrie. Și a- 
cîntărit suficient

duritate, cariona- 
a lipsei 
pare și

deciziile 
aparent 

,Dar asta ce-a mai

. care, pe par- 
a 15 etape, a colecțio- 
cartonașe galbene ?).
24 de cartonașe (trei de 
meci, ținînd seama de 

că cel de la Constanța

CU 
să

jocului. Această 
poate avea nimic 
fair-play-ul care 

domine întrecerea

negativ al etapei

au trecut în frunte Hirmler, 
Coraș și... veteranul Domide. 
Timpi — 5,50 minute, în seria 
a doua și 5,58 — în ultima. In 
antrenamentul acestei zile care, 
In total a durat 100 de minute, 
s-a mai efectuat gimnastică a- 
xată pe mobilitate, 30 de mi
nute de pregătire tactică, în 
condiții de joc, în care antre
norul Ion Ionescu a urmărit 
demarcarea și precizia paselor 
la semidistanță și distanță. Așa
dar, în general, antrenamente 
conform cerințelor. La sfîrșit, 
după constatările medicului 
Ion B&lu, revenirea rapidă Ia 
un puls normal — după efort 
— a demonstrat că jucătorii au 
o bună capacitate de efort. 
Toate ar fi și mai bune dacă 
la clubul arădean condițiile de 
pregătire n-ar fi atît de vitrege. 
Intr-adevăr, la U.T.A. nu există 
un teren de antrenament cores
punzător, vestiarele sînt vechi, 
iar jucătorii se plîng că nu au 
la dispoziție decît o minge de 
calitate pe care o păstrează ca 
pe ochii din cap pentru meciu
rile oficiale ! ?

Gheorghe NERTEA

„TREI TIMPI"
DISCIPLINA Șl MUNCA

Băptămina trecută (în 
Jumătate a ei) am văzut _ _ 
Bihor la lucru in trei antrena
mente distincte, In „trei timpi* 
de ordine, disciplină și muncă 
intensă, destul de aproape de ni
velul cerințelor actuale.

TIMPUL I, joi d-a. (după me
ciul cu Cocrvinul) :

• PENTRU REZERVE, ANTRE
NAMENT DE MARE INTENSITA
TE, pe terenul de zgură. Aici, 
•sitrenorui secund Al. Muta par
curge cu Albu, M. Marian, Petro- 
vici, Schwartzman, Dragoș, Su
da, Stoica, Dumitrescu, timp de 
V de minute, lecția de instruire 
cu conținut fizic-tehnic. Accentul 
este pus pe exerciții care soli
cită rezistența In regim de vite
ză. Dumitrescu, cu un plus de 
greutate, este mereu impulsionat 
de Îndemnurile antrenorului. Su
da, în ciuda celor 33 de ani, e- 
xecută cu conștiinciozitate pro
gramul, umăr la umăr cu cel 
mai tineri.
• SENIORII — 45 DE MINUTE 

DE... DEZMORȚEALA. Pe terenul 
principal „ll“-le de bază, sub 
conducerea exigentului și price
putului tehnician Ion Reinhardt, 
execută mai întîi un program 
scurt de gimnastică, pentru în
călzire. Aproximativ 15 minute. 
După care urmează o diversitate 
de exerciții realizate ingenios în 
tovărășia balonului (fiecare ju
cător cu mingea Jui). Nu se 
aude nici o vorbă, decît îndem
nurile pentru Run și Ghergheli, 
ca și pentru Blgan și Z. Naghl — 
surprinși de antrenor că nu sînt 
în același tempo cu coechipierii 
lor. Nu este, desigur, ușor după 
efortul făcut în meciul cu Cor- 
vinul, dar „oboseala tot prim 
mișcare se alungă", susține Rein
hardt. Singurul aspect criticabil : 
Mp sa medicului echipei, Mircea 
Neșu, care în mod normal tre
buia să fie prezent la stadion 
pentru a supraveghea acest pro
gram de recuperare, atît de im
portant după efortul 
jucători în meciul de

TIMPUL II — vineri
• ORA TESTELOR, 

SEUL CROSULUI ’ 
Neavînd pistă la stadion, lotul 
celor 19 jucători (absent moți-

DE CE REZULTATELE DE IA

a doua 
pe F.C.

depus de 
campionat, 
dimineața:
PE TRA- 

BALCANIC. 
stadion,

vat — atacantul 
de menise) s-a 
carul la Băile Felix, în păduricea 
stațiunii, acolo unde s-a disputat 
crosul balcanic. Traseul măsoară 
exact 800 de metri (deci se va 
alerga două ture), avind în plu-5 
unele dificultăți față de pista de 
zgură : pămîntul este moale, pe 
parcurs stnt unele porțiuni deni
velate. Programul debutează cai 
20 de minute de încălzire. Apoi 
se dă startul din același punct 
In sensuri inverse pentru cele 
două grupe alcătuite astfel : gru
pa I : Kun, Florescu, Ghergheli, 
Naom, Suciu, Bigan, Popovicî, 
Lucad, Petrovici ; grupa a n-a: 
Lupău, Fildan, Stoica, Schwartz- 
man, Dragoș, Z. Naghi, Dumitres
cu, M. Marian. Grupa celor 
mai tineri, a doua, avîndu-i în 
frunte pe Lupău și Stoica (ulti
mul — fost jucător de hochei 
la Salonta) scoate o medie de 5 
minute și 55 de secunde (Dumi
trescu și M. Marian 6,05 și, res
pectiv 6,01). Grupa cealaltă, a 
experimentaților, realizează un 
timp între 6,01—6,04 (ultimul tâmp 
fiind al lui Lucacl), dar în a 
doua se va alerga și mai bine ©a 
urmare a unei mai bune dozări 
a efortului, a găsirii pasului de 
regularitate în alergare : media : 
5,55 minute. Cu o pauză de 3 mi
nute, au loc următoarele curse 
ai căror timpi «înt sub barem, 
chiar și pentru Kun, Ghergheli, 
Suciu și Lucad care termină a- 
ceste bucăți de 1 600 m scrîșnind 
din dinți. Medicul echipei șl cei 
doi antrenori fac sondaje de puls. 
Revenirile sînt normale. In ace
eași seriozitate și ritm (cu pauze 
de 1 minut, 1 minut și jumătate) 
vor fi trecute testele cu mingile 
medicinale, săriturile peste obsta
cole și flotările. Aproape 100 de 
minute de muncă, de efort.

TIMPUL III, vineri d.a. :
• ANTRENAMENT TEIINIC- 

TACTIC pe stadionul F.C. Bihor, 
timp de 45 de minute. Din nou 
acea dezmorțire a organismului 
(prin utilizarea balonului) conti
nuată cu scheme de atac într-o 
apărare aglomerată, lansări pe 
contraatac și exerciții de execu
tare a loviturilor libere.

Stelion TRANDAFIRESC'J -

F.C.M. DEȘIJA NO SÎNT]

Georgescu, operat 
deplasat cu auto-

H ÎNĂLȚIMEA CONDIȚIILOR DE ANTRENAMENT 7
Se poate spune că la antrena

mentele vizionate de noi la 
F.C.M. Reșița, cei doi tehnicieni, 
Cicerone Manolache șl Dănilă O- 
timan, au dozat bine Intensitatea 
pregătirilor șl că, ta general, ju
cătorii au răspuns corespunzător 
la solicitările cerute. Firește, joi 
dimineața s-a acordat atenție ju
cătorilor care n-au luat parte la 
partida eu Politehnica șl celor 
trei portari. A fost un antrena
ment de 80 de minute, interesant, 
bine conceput. A doua zi, In 
cursul dimineții, Întreg lotul, mal 
puțin jucătorii accidentați, a par
ticipat la trecerea testelor stabi
lite de federație. Șl de data a- 
ceasta jucătorii au răspuns bine 
la solicitări, evldențiindu-se In 
mod special Joeotă, foarte proas
păt, Florea și Telescu. Nu au pu
tut participa la aceste teste Ju
cătorii Chivu și Mioc, ambii de 
mai multa vreme accidentat!, iar 
Atodlresel și Porațchi nu au hiat 
parte decît la cursele de 1 600 m, 
amlndoi fiind accidentați după 
meciul eu Politehnica 
puternică contuzie 
drept, cel de-al doilea 
re la piciorul drept).

După-amiază, după

(primul 
la umărul 

tntlnde-
ședință 

în ca.re 
fu&cțio-

o 
teoretică de 40 de minute 
a fost discutat „blocul 
nai", s-a trecut, din nou pe teren, 
îucrlndu-se mal tatii pentru teh
nica individuală, apoi a urmat 
un joc cu accent pe finalizare, 
In care s-a evidențiat in mod 
special Bojin, („Dar ce păcat că 
șutează foarte bine numai k. an
trenamente", ne spuneau despre 
el jucătorii accidentau). In final.

exerciții de executare a lovituri» 
lor libere șl todividualizaire cu- 
Oancea (jucător ttaăr, cu fru
moase posihiliftăți de creștere va
lorică) șuturi la poartă din toate! 
pozițiile, ta general, așa cum am 
mal spus, toți Jucătorii aptl de 
antrenament au răspuns bine tu
turor solicitărilor, au avut sufi
ciente resurse (remarcat ta mod 
deosebii Bora, dar și Florea, 
Hergane șl Gabel). Recuperarea 
— tn limita mijloacelor existente 
la F.C.M. — E-a făcut cu succes,, 
neexistind dificultăți In îndepli
nirea programului. Dealtfel, ta 
momentul de față la F.C.M. Re
șița există condiții pentru antre
namente de calitate, vestiarele 
stat bine dotate, dar Hpsesc să
lile de torță, lucru pe care an
trenorul Manolache vrea sâ-1 re
medieze prin amenajarea spați
ilor disponibile de sub tribuna a 
doua. De asemenea, prin darea 
ta funcțiune a grupului social de 
la stadion, se va îmbunătăți o- 
dlhna jucătorilor Intre două an
trenamente etc. Totuși, nu de 
puține ori la stadionul din Valea 
Domanulul se resimte lipsa tere
nurilor de antrenament. Atunci 
etnd mi poate fi folosit cel mare, 
tot lotul trece pe terenul de zgu
ră, ceea ce Impietează asupra pre
gătirii juniorilor, IntrucJt aceștia 
au tn folosință numai acest spa
țiu. Este o situație pe care clu
bul reșlțean, ta colaborare cu or
ganele locale, urtnează s-o rezol
ve cit mai iute.

Mircea TUDORAN



ECHIPA FEMININĂ DE ȘAH A ROMÂNIEI
CONDUCE DETAȘAT

Cu un tur înainte de sfîrșit, 
echipa feminină de șah a Ro
mâniei este virtual Învingă
toare in întilnirea pe care o 
susține, la Pernik, cu for
mația Bulgariei. Deși run
da a 5-a a fost favo
rabilă gazdelor. Ele au în
vins cu 3’/2—2’/2 in disputa se
nioarelor și au terminat-o la 
egalitate pe aceea a junioare
lor : 1—1. Iată rezultatele in
dividuale : Polihroniade —
Krumova 1—0 (lidera echipei 
României realizează 4*/, p din 
5 posibile !). Baumstark — 
Lemaciko 0—1, Mureșan — 
Nesterova 1—0. Jicman — Si- 
kova 0—1, Chiș — Savova ’/î> 
Bogdan — Asenova 0—1. la 
junioare : Ilie — Aleksandrova 
0—1, Kantor — Donceva 1—0.

In meciul senioarelor, for-

SUCCESE ALE TINERILOR ÎNOTĂTORI 
D. GERMANĂROMANI IN R.

ii concursurile internațio- 
de la Rostock și Magde- 
(bazine de 50 m) au rea- 
13 victorii și citeva noi 

naționale. Cel mai

Tinerii înotători români pre- 
zenți 
nale 
burg 
lizat 
recorduri 
valoros rezultat a fost înregis
trat de reșițeanca Brigitte Prass 
(14 ani), învingătoare la 100 m 
bras în 1:17,0 (record național 
de senioare și junioare) și la 
200 m bras în 2:49,6.

Iată și celelalte rezultate ob
ținute de sportivii noștri: Sorin 
Plev (Reșița) 2:14.1 — 200 m 
liber (loc. I), 1:01,3 — 100 m 

m spate 
(Oradea) 
(I), nou 
și 1:10,9 

; Mircea 
100 m

liber (I), 1:11,1 — 100 i 
(III) ; Edith Kugliș ( 
2:31,1 — 200 m spate
record de fete 13 ani
— 100 m spate (I) ;
Ciodaru (Reșița) 1:09,3 —

ȚIRIAC Șl VILAS 
ÎNVINGĂTORI

BUENOS AIRES, 29 (Agerpres). 
— Au luat sfînșit întrecerile tur
neului internațional de tenis de 
la Buenos Aires. Proba de dublu 
a fost clștigată de cuplul Ion 
Tiriac (România) — Guillermo Vi
las (Argentina), care a învins în 
finală cu 6—4, 6—0 perechea Ri
cardo Cano (Argentina) —Ricardo 
Munoz (Spania).

în finala probei 
Guillermo Vilas l-a 
6—2, 7—5, 3—6, 6—3 
chuLian. Jaime Fillol.

de simplu. 
Întrecut eu 
pe jucătorul

MtCIUKI ARANJATE Șl PUGILIȘIl RACOLAU
Din nou scandal în boxul profesionist american

în boxul profesionist ameri
can a izbucnit un nou scandal 
dintre cele care izbucnesc perio
dic, aproape ciclic, într-o activi
tate foarte puțin „sportivă" și tot 
mai mult o sucursală a indus
triei spectacolului, cu obișnui
tele implicații și cortegiul de 
afaceri necurate. Sub semnătura 
directorului ei Roberto Fazi, 
revista „Boxe Ring" din Roma, 
într-un număr recent, consacră 
un lung articol unui „scandal 
zgomotos în care este amestecat 
un faimos promotor american".

Dar ce s-a înîtmplat ? Po
trivit revistei italiene, „tele
spectatorii americani care aș
teptau nerăbdători transmisia 
finalei campionatelor (profesio- 
nite) ale Statelor Uniie 13 ca
tegoria grea, dintre Larry Hol
mes și Stan Ward, au avui sur
priza să afle că meciul a fost 
suspendat prin intervenția Co
misiei de box a statului New 
York, iar spectacolul înlocuit cu 
o exhibiție in 6 rund uri a lui 
Muhammad Aii cu unul din 
partenerii săi de antrenament..."

Inițiatorul unor astfel de „fi
nale de campionat național" 
este Don King, impresarul lui 
Cassius Clay, care. organizîn- 
du-le, cu multă șiretenie, 
fie pe puntea port-avioa- 
nelor, fie la baze navale 
sau în alte centre militare, a 
știut că astfel se va putea sus
trage rigorilor fiscului sau va 
putea avea facilități economice. 
Dar a sosit ziua în care În
treaga presă americană vor
bește despre aceste „campio
nate naționale" ca despre cel 
mai mare scandal intervenit în 
lumea boxului din anii T>0. e- 
pi'-a amestecului gangsterului 
Frankie Carbo in spectacolele 
pusilistice.

Dc undo a pornit totul 1 Pri
ma seînteie a apărut Ia Balti

IN FAȚA BULGARIEI
mația României conduce, îna
intea ultimului tur, cu 17*/i— 
12V,, în acela al junioarelor cu 
6—4, iar Ia total eu 23V2—16*/i.

• In localitatea spaniolă 
Torremolinos s-a desfășurat 
întilnirea internațională de șah 
dintre echipa clubului I. T. 
București și Selecționata aso
ciației de șah din Malaga. Dis
putat in sistemul Schevenin- 
gen (zece tururi), meciul s-a 
încheiat cu scorul de 66—34 în 
favoarea șahiștilor români. Din 
echipa I.T.B. cele mai bune 
rezultate au foot obținute, în 
ordine, de marele maestru 
Florin Gheorghiu — 9*/j p din 
10 posibile, Emanuel Reicher 
— 8 puncte, Octav Troianescu 
și Theodor Ghițcscu — cite 
71/, puncte.

băieți 13 ani, 
delfin (II) ;

(Timișoara) 
bras (I) și

1:10,1 
Ținea 
spate 
(I) Și 

; An

delfin, nou record 
2:32,3 - 200 m 
Cristine Seidl 
1:20,0 — 100 m 
2:52,8 — 200 m bras (II) ; Iri- 
nel Pănulescn (Ploiești) 62,6 — 
100 m liber (I). 1:11.3 — 100 m 
spate (II). 2:33,3 — 200 m mixt 
(I), 2:27,4 — 200 m delfin (II), 
nou record fete 13 ani, 
— 100 m delfin (II); Dan 
(Oradea) 2:20,3 — 200 m 
(I), 2:21,8 — 200 m mixt 
5:01,1 — £00 m mixt (I) 
drei Toth (Timișoara) 2:41,8 — 
200 m bras (II) și Cristian Banu 
(Galați) 2:28,4 — 200 m mixt 
(III).

Azi, la Arad, in C. C. E la tenis de masă
C.S. ARAD-D.S.t: KA1SLRBER0 (R.f.G.)

oaspe va fl formată ran 
HlrschmOller, Marika 
Agnes Simon. Antreno- 

Procopeț a hotărtt marți 
trimită la masa de joc

ARAD, 29 (prin telefon). După 
cum am mai anunțat, miercuri 
după-amlază. In cadrul Cupei 
campionilor europeni, formaț'a fe
minină C. S. Arad va intllnl pe 
campioana R. F. Germania — 
D. S. C. Kaiserberg.

Echipa 
Ursula 
Stork șl 
rut Emil 
seara să 
pe cele mal In formă eleve ale 
sale: Liana Mlhuț, Eva Fcrencxi 
șl Magdalena Leszal.

Partida se va desfășura In sa
la de tenis de masă a Clubului 
sportiv Arad șl va fl folosită.

more, unde .tînărul greu Scott 
Le Doux a fost declarat învins 
de către Johnny Boudreaux. 
Imediat după anunțarea deci
ziei, în fața publicului și indi
rect către telespectatori. Le 
Doux a declarat că „meciul a 
fost aranjat* și că el „a fost 
obligat să se lase Învins". La 
ancheta judiciară care a ur
mat, Le Doux l-a acuzat pe 
Don King că el șl clanul său 
controlează majoritatea boxeri
lor candidați la „faimoasele 
campionate naționale,, că pro- 
tejații lor obțin decizii dinainte 
stabilite, că ierarhiile naționale 
sînt falsificate și aranjate in 
funcție de interesele promoto
rului King.

Ca o reacție imediată, au a- 
părut curînd tot mai multe de
clarații acuzatoare la adresa 
impresarului King. Bătrîni an
trenori arată cum le-au fost a- 
demeniți elevii cu promisiuni 
de ciștiguri pe care de fapt na 
le-au primit niciodată. Antre
norul Joe di Maria — care a 
pregătit de la vîrsta de 12 ani 
pe boxerii Adolfo și Edwin VI- 
ruet, a dezvăluit faptul că 1 
s-a promis o anumită sumă ca 
să renunțe la contractul celor 
doi frați in favoarea lui Don 
King, dar că după ce i-a ce
dat n-a mai primit nimic 1 La 
fel. boxerul de categorie mij
locie Ike Fluellen povestește că 
deși nu mai urcase in ring din 
anul 1975. a fost chemat să 
participe la campionatul State
lor Unite și că, după intrarea în 
clanul lui Don King, s-a tre
zit pur și simplu situat — fără 
vreun merit — pe locul 3 în 
așa-zisul „clasament național* ! 
Potrivit revistei italiene, cerce
tările Departamentului federal 
pentru controlul spectacolelor 
sportive sînt în curs.

In C. C. E. și în Cupa cupelor la baschet,

I.E.F.S.-LIC. 2 Șl STEAUA AU POSIBILITATEA 
SĂ SE CALIFICE ÎN SEMIFINAL

în 
au 

califi-

După tururile preliminare 
cupele europene la baschet 
fost cunoscute echipele 
cate in grupa (unică) semifi
nală a C.C.E. la băieți și în 
grupele semifinale în toate ce
lelalte competiții. în linii mari, 
calificarea a suris formațiilor fa
vorite (Mobilgirgi Varese, Real 
Madrid, Jugoplastika Split — 
C.C.E. masculin ; GEAS Sesto 
San Giovanni, Sparta C.K.D. 
Praga, Minior Pernik — C.C.E. 
feminin ; Sinudyne Bologna, 
B.C. Barcelona, Kvarner Rijeka 
— Cupa cupelor ; Partizan Bel
grad, Cinzano Milano — Cupa 
„Radivoj Koraci” ; Slovan Bra- 

-•< tislava, Marița Plovdiv, ~
Toulon — Cupa „Liliana Ron
chetti") care au izbutit să de
pășească prin valoare ambiția 
outsiderelor. S-au produs însă 
și surprize, cele mai mari fiind 
produse de promovarea în aces
te etape superioare ale cupelor 
europene a formațiilor suedeze 
Alvik Stockholm (în C.C.E. a 
eliminat pe Zbrojovka Brno), 
Sodertălje (în Cupa cupelor a 
eliminat pe Wisla Cracovia) șl 
a echipei olandeze Den Bosch

B.C.

AU FOST STABILITE GAZDELE 
DE BOXVIITOARELOR C. E

în orașul finlandez Tampere 
a avut loc ședința Comitetului 
executiv al Asociației europe
ne de box amator (EABA). Cu 
acest prilej, Gh. Guriev, vice
președinte al EABA, președin
tele Federației române de box,

conform regulamentului competi
ției, o singură masă, urmtnd ca 
echipa care acumulează 5 vic
torii să fie declarată Învingătoa
re. Reamintim că partida con
tează pentru turul n al Întrecerii 
europene.

Meciul decisiv din grupa a 8-a a preliminariilor C. M. la fotbal

AZI LA BELGRAD: IUGOSLAVIA—SPANIA
Ultimul meci din grupa a 8-a, 

cel dintre echipele Iugoslaviei 
și Spaniei — programat azi la 
Belgrad — va hotărî formația 
care va fi prezentă la turneul 
final din Argentina. După cum 
se știe, pentru a se califica, 
reprezentativa Iugoslaviei are 
nevoie de o victorie la cel pu
țin două goluri diferență, în 
timp ce un scor egal sau chiar 
o înfrîngere la un gol a spa
niolilor va aduce acestora locul 
1 în clasamentul grupei.

Selecționerul iugoslav Marko 
Valok a reținut pentru întîlni- 
rea de azi 15 jucători din lotul 
care a fost prezent la Bucu
rești, la care a mai adăugat 
încă 7. Echipa probabilă a Iugo
slaviei : Katalinici — Mujinici, 
Jelikicî, Trifunovici, Raikovîci, 
Stoikovich Popivoda, Vnkoticl, 
Șușici I, Șuriak, Șușici II.

După meciul cu România, re
prezentativa Iugoslaviei a sus
ținut trei intîlniri : cu Grecia, 
la Salonic, în Cupa Balcanică 
(0—0), cu o echipă selecționată 
de ziariștii de sport din Iugo

(în Cupa cupelor a eliminat pe 
Slavia Praga). Explicația sur
prizelor este dată de creșterea 
valorii baschetului în Suedia și 
Olanda, dar mai cu seamă de 
prezența în formațiile respec
tive a jucătorilor din S.U.A. 
(arbitrul internațional G. Chira- 
leu, care a condus meciul, 
ne-a menționat că Alvik Stock
holm a folosit în partida de la 
Ankara, cu Eczibasi, 4 jucători 
nord-americani). Evident, în a- 
ceste condiții posibilitățile de 
calificare ale echipelor alcătuite 
doar din jucători autohtoni de
vin tot mai grele.

Trierea din „optimi" a dus la 
eliminarea a două reprezentan
te ale țării noastre : 
București din C.C.E. (după 
evoluție modestă la București, 
bună — dar fără efect — la 
Varese) în fața superfavoritei 
Mobilgirgi și Rapid din Cupa 
„Lialiana Ronchetti" (compor
tare meritorie în Capitală, dar 
fdarte slabă în deplasare, unde 
a cedat la o diferență neper- 
mis de mare : 43 de puncte !). 
în schimb, au promovat în eta
pa următoare I.E.F.S.-Lic. 2 

Dinamo
o

o informare privinda prezentat 
organizarea viitorului congres al 
EABA, care va avea loc între 
25 și 30 august 1978 în țara 
noastră, în stațiunea Neptun. 
De asemenea, au fost stabilite 
datele de desfășurare a campio
natelor europene pentru seniori 
(Koln, 5—12 mai 1979) și a cam
pionatelor europene pentru tine
ret (Dublin, 8—17 iunie 1978).

în ultima zi a ședinței, au 
fost desemnate orașele care vor 
găzdui viitoarele campionate 
continentale, după cum urmea
ză : 1980 C.E. tineret — Rimini 
(Italia) ; 1981 C.E. seniori — 
Tampere (Finlanda) ; 1982 C.E. 
tineret — Schwerin (R. D. Ger
mană) ; 1983 C.E. seniori — So
fia (Bulgaria).

In cursul turneu
lui său prin R. F. 
Germania si Dane
marca, selecționata 
masculină a tării 
noastre a țntilnit 
la Hamburg repre
zentativa R.f'.G., 
cu care a terminai 
la egalitate: 19—19. 
Iată o fazi din a- 
cest meci, in care 
Alexandru Fdlker 
(nr. 10) blochează 
o acțiune a vest- 
germanului Horst 
Spengler.

Aseară la Her- 
ning, in al treilea 
meci al turneului. 
România — Dane
marca 17—17 (6—9 )

Telefoto:
A.P.-AGERPRES

slavia (4—2) și cu formația de 
tineret O.F.K. Belgrad- (4—2), 
meci In care fratele lui Safed 
Șușici (prezent la București), 
Sead Șușici a marcat 3 golurit 
în tabăra iugoslavă domină op
timismul, dar toți jucătorii îșl 
dau seama că-i așteaptă un 
meci dificil.

Lotul fotbaliștilor spanioli a 
sosit marți dimineață la Bel
grad, după un cantonament de 
7 zile. Selecționerul spaniol La- 
dislau Kubala a declarat: „Sper 
în calificarea echipei noastre...”. 
El nu a făcut referiri la forma
ția pe care o va alcătui, In 
schimb ziarul madrilen „Mar
ca" anunță echipa probabilă : 
Miguel Angel — Marcelino, 
Pirri, Migueli, Camacho, San 
Jose, Leal, Asensl, Cardenoso, 
Juanito, Santillans. Tînărul ju
cător Cardenoso de la Betis Se
villa, „omul de mijloc" al for
mației spaniole, a declarat că 
absența echipei iberice la „El 
Mundial" ar constitui o mare 
surpriză...

Gh. GLISIC1

(victorie comodă în fața unei 
echipe slabe : D.S.L Spor An
kara) în C.C.E. și Steaua (suc
ces neașteptat de categoric in 
fața unor adversari care se a- 
nunțau redutabili, jucătorii de 
la Levski-Spartak Sofia) în Cu
pa cupelor, ambele pornind în 
sferturile de finală cu șanse a- 
preciabile de clasare pe unul 
din primele două locuri în gru
pe și, deci, de calificarea în se
mifinalele competițiilor. Să pre
cizăm : și I.E.F.S.-Lic. 2 și
Steaua susțin meciurile tur cu 
partenerele considerate — teo
retic — de valoare apropiată 
(campioanele cu GEAS Sesto 
San Giovanni și Real Colt.a 
Vigo, iar steliștii cu Sodertălje 
și B.C. Barcelona) mai întîi in 
deplasare și apoi la București, 
ceea ce le creează un avantaj 
care poate deveni decisiv dacă 
echipele românești vor ști să-1 
folosească cum se cuvine. De
sigur, nu subapreciem poten
țialul echipelor respective, dim
potrivă considerăm că ele sir^ 
redutabile. Dar nici una din 
viitoarele oaspete nu este im
batabilă, mai ales în condițiile 
amintite. Pentru a-și îndeplini, 
însă, dezideratul — promovarea 
în semifinale — I.E.F.S.-Lic. 2 
și Steaua vor trebui să se pre
gătească cu deplină seriozitate, 
să elimine în cea mai mare 
măsură defecțiunile manifestate 
pină acum, să evolueze cu am
biție și luciditate în toate în- 
tîlnirile, din deplasare și de a- 
casă. Valoarea manifestată pină 
acum, condițiile de pregătire 
bune pe care le au la dispozi
ție și șansa oferită prin tra
gerea Ia sorți pot și trebuie să 
fie valorificate de cele două 
formații, care au în acest sezon 
un climat favorabil afirmării 
in prestigioasele competiții eu
ropene intercluburi.

Dumitru STÂNCULESCU

TELEX
ATLETISM C robiri de Teț

Clermont-Ferrajid (Franța) a fost 
cîștigat de portughezul Fernando 
Mamede, cronometrat pe 9 000 in 
în 27:23,4. Bl a fost urmat de 
belgianul Polleunis — 27:47,0 și 
englezul Flawed — 27:50,0.

BASCHET • Echipa masculină 
a Cubei a evoluat La Worst er 
(Massachusetts) în compania o- 
chipei universității locale. Gaz
dele au terminat învingătoare cu 
117—96 (60-44).

GIMNASTICA • IntTLnirea aml> 
cală de La Ostrava, dintre echi- 
pele Cehoslovaciei șl U.R.S.S., a 
reveni* oaspeților cu 559,75—548,90 
P la masculin și cu 370,30—367,6< 
P la feminin. în concursul mas
culin, pe primul Loc s-a situat Fe. 
dor Kulaksizov (U.R.S.S.) —
113,55 p, iar în cel feminin a câș
tigat Vera Cerna (Cehoslovacie) 
«1 74,95 p, urmată de Larisa Goo- 
cenk» (U.R.S.S.) — 74,65 p.

HANDBAL « La Evneux, se
lecționata feminină a Franței a 
fost întrecută de cea a Ungariei 
CU 23—7 (1'2—-4).

HOCHEI PE GHEAJA a La 
Haga : Olanda — Danemarca 8—4 
(2-0, 3—1, 3-3).

SCHI a Proba masculină de 
slalom special, disputată la Val 
Senates (Italia), a revenit Iul 
Bernardi (Italia), uirmat de Wem- 
zen (Liechtenstein), Gros (italia) 
șl H. Hernmi (Elveția).

ȘAH A Partida a 4-a dintre 
Korchnoi și Spasski s-a Încheiat 
remiză la mutarea a 34-a. Scorul 
este de 3—1 In favoarea Iul Kor
chnoi.

TENIS e Turneul de la islama
bad a fost cîștigat de pakistane
zul Saeed Mir, care l-a învins în 
finală cu 4—6, 6—3, 6—2, 6-2 pe 
fiii P Inez ui Romeo Rafon. în se
mifinale, Mir l-a întrecut cu 6—1, 
6—4, 6—3 pe Ku Min-Hua (R.P. 
Chineză), iar Rafon a dispus cu 
6—1, 6—2, 6—3 de AH Khan (Pa
kistan).

TENIS DE MASA • S-au în
cheiat campionatele internaționa
le ale Suediei desfășurate la Bor- 
lânge. iată învingătorii : simplu 
bărbați — Lu CiueL ; simplu fe
mei — Yan Yn ; dublu femei — 
Tun Lin, Tsao Yen-h-ua (din R.P. 
Chineză) ; dublu mixt : Claude 
Bergeret, Jacques Secretin (Fran
ța) ; dublu bărbați : Jacques Se
cretin, Patrick Birocheau (Fran
ța). Reamintim că în probele ne 
echipe victoria a revenit selecțio
natelor R.P. Chineze.

VOLEI • în turneul final al 
„Cupei Mondiale” (masculin) : 
U.R.S.S. — Polonia 3—0. Japonia 
— Cuba 3—0. în clasament con
duce, neînvinsă, echipa U.R.S.S., 
urmată de formațiile Japoniei, 
Poloniei și Cubei. în turneul pen
tru locurile 5—8 : R.P. Chineză — 
Brazilia 3—0 ; Coreea de Sud — 
Bulgaria 3—0.


