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În preajma Conferinței Naționale a partidului

FEROVIARII IEȘENI,
în producție, în traficul fero

viar, regionala C.F.R. Iași • 
ocupat anul trecut locul I pe 
țară. Peste 10 000 de oameni 
cu rezultate de muncă remar
cabile, rezultate exemplare, 
obținute și în acest an, și în 
aceste ultime luni, cînd toate 
realizările au fost închinate 
înaltului forum al comuniști
lor, Conferinței Naționale a 
partidului. Peste 10 000 de oa
meni cu o viață complexă, 
plină de împliniri, o viață 
în care, spre plăcuta noastră 
surpriză, ne-am dat seama că 
sportul reprezintă o compo
nentă aflată la mare cinste.

Primii în muncă, primii în 
sport ! '— iată o lozincă foarte 
veche, de care îți aduci amin
te atunci cînd o întîlnești in 
viața de toate zilele, atunci cînd 
vorbele ei sînt... fapte și oa
menii pe care-i cunoști sînt 
primii, sînt fruntași și în pro
ducție și în sport, și în atelier 
și pe stadion.

Stau de vorbă cu tovarășul 
Alexandru Filioreanu, directo
rul general al Regionalei 
C.F.R. Iași. Deși peste o ju
mătate de oră are „telespeaker* 
cu ministrul, și se aduc, pe

EXEMPLARI IN MUNCĂ Șl IN SPORT
rînd, în birou adevărate cearșa
furi de hirtie pline cu șiruri 
interminabile de cifre, pentru 
a fi înarmat în timpul convor
birii cu Bucureștiul cu toate 
datele pe care i le-ar putea 
cere conducerea ministerului, 
directorul Filioreanu găsește 
cuvinte și idei pentru sport, pe 
care-1 iubește cu o adevărată 
patimă. „Afiliat sufletește* de 
mulțl ani de zile la Politehni
ca Iași și la Rapid, directorul 
Filioreanu era omul cel mai 
încercat pe vremea meciurilor 
Rapid — Politehnica. Acum 
suferă pentru Rapid și-i îngri
jorat pentru Politehnica, pe 
care în ziua aceea, de pildă, 
nu o putea totuși urmări la joc 
din cauza multor obligații pro
fesionale. „Toate s-au adunat 
parcă astăzi. Și e nemaipo
menit ca eu, care făceam sute 
de kilometri ca să văd echipa 
jucînd în orice oraș, să n-o 
pot vedea astăzi, cînd joacă 
la cîteva sute de metri. Dar 
asta-i situația, sîntem fruntași 
în muncă și avem un prestigiu 
de apărat. O să aflu la radio 
cum s-au descurcat băieții*.

Valeriu Valerian. Șef divizie 
linii. în cincinalul trecut, re

gionala Iași a făcut 250 km de 
linii noL Ca și anul trecut și 
in anul acesta — muncind cu 
entuziasm pentru a se prezen
ta cu rezultate cit mai bun? în 
întîmplnarea Conferinței Națio
nale a partidului — lașul ce
ferist se află pe locul I la 
ceea ce se numește „starea 
liniei*, sector vital pentru 
orice trafic feroviar din lume. 
Valeriu Valerian este un foarte 
apreciat specialist în munca sa 
și în același timp un mare iu
bitor de sport. Acum 30 de ani 
a fost primul președinte al 
clubului Politehnica Iași de 
astăzi ; a jucat fotbal divizio
nar, a fost și arbitru, iar acum 
reușește — peste cele 11—12 ore 
pe care le petrece în produc
ție — să participe săptămînal 
la antrenamentele echipei de 
fotbal, să joace volei în sala 
de sport a Liceului nr. 8, să facă 
zed de kilometri pe bicicletă 
și pe jos. De ce atîta sport 7
— s-ar putea întreba unit 
„Pentru că sportul e sănătate
— spune Valeriu Valerian. EI

Marius POPESCU

(Continuare tn pag. 2—3)

Campionatul mondial de handbill feminin, grupa valor led B

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
S-A CALIFICAT ÎN SEMIFINALE
® Miercuri și joi, handbalistele noastre joacă cu Polonia și Danemarca

LANGENBERG, 5. Duminică 
și luni s-au disputat ultimele 
meciuri din cadrul, grupelor 
preliminare ale campionatului 
mondial de handbal feminin, 
grupa valorică B.

în cea de a doua rundă a 
competiției (duminică), in care 
reprezentativa României a avut 
zi liberă, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

în grupa A. Olanda — Spa
nia 15—9 și R.F. Germania — 
Norvegia 10—6 (ultimul rezul
tat constituie o veritabilă sur
priză) ;

în grupa B, Franța a între
cut Bulgaria cu 17—5, reali- 
zînd cea mai mare surpriză a 
acestei competiții ;

în grupa C (din care face 

De joi pină duminică, la Deva

GIMNASTELE SI GIMNASTIIÎSI DISPUTĂ 
TITLURILE DE CAMPIONI AI ȚĂRII

parte și România), Suedia — 
Elveția 16—10.

In grupa D, Danemarca — 
Israel 17—0 â Polonia — An
glia 30—7.

Indiferent de rezultatele ul
timei runde a preliminariilor 
(desfășurată luni seara tîrziu), 
echipa ROMÂNIEI s-a ca
lificat în grupa semifinală B. 
Ea va susține la 7 decembrie, 
la Bochum, și la 8 decem
brie, la Gelsenkirchen, parti
dele din grupa semifinală, cu 
reprezentativele Poloniei și 
Danemarcei.

• Aseară, în ultimul meci din 
preliminarii, echipa noastră a 
terminat la egalitate cu selec
ționata Suediei : 7—7 (5—2).

SPORTUL ÎN VIAJA NOUĂ A COMUNEI IALOMIȚENE COCORA Alina Goreac, evolulnd la paralele, aparatul care i-a adus un 
titlu de campioană mondială la Universiada de la Sofia din 

acest an.

Acum, în preajma Conferin
ței Naționale a Partidului Co
munist Român, ne-am propus 
să vizităm o comună din ju
dețul Ialomița, Cocora. E una 
din cele mai cunoscute comune 
ale județului. „Hărnicia oameni
lor de aici, în frunte cu comu
niștii — ni s-a spus — e recu
noscută. Oamenii din Cocora, în 
frunte cu secretarul comitetului 
comunal de partid, iubesc și 
sportul. O să vedeți,

Pe secretarul comitetului de 
partid și primar al comunei, 
Corneliu Elefterescu, l-am întîl- 
nit aproape de sediu dar, odată 
poftiți, după obicei, să intrăm 
în biroul său, ne-am dat sea
ma că nu intenționa să se o- 
prească aici, de vreme ce soba 
era rece, în cameră frig și doar 
noi ne-am așezat, să-1 spunem 
cu ce treburi am venit

— Ni s-a spus că s-au rea
lizat multe lucruri bune în a- 
ceastă comună, că Iubiți spor
tul că dv. ați făcut în comu
nă—

— Secretarul comitetului de 
partid și primarul comunei — 
ne răspunde — trebuie să se

VOLEIBALIȘTII 
DINAMOVIȘTI 
ÎNVINGĂTORI 

ÎN R.D. GERMANĂ 
început la Leipzig, turneul 

internațional masculin de vo
lei din R. D. Germană s-a în
cheiat în orașul Suhl cu o fru
moasă victorie a echipei Dina
mo București, clasată pe pri
mul Ioc cu 9 puncte. Pe locu
rile următoare în clasamentul 
final s-au situat formațiile 
Zbrojovka Brno — 8 p (setave- 
raj 12—9), ȚSKA Moscova — 
8 p (11—10), S. C. Leipzig — 
7 p (9—10), S. C. Traktor 
Schwerin — 7 p (10—12) și 
AZS Olsztyn (Polonia) — 6 p. 
în ultima zi a competiției, vo
leibaliștii români au întrecut 
cu scorul de 3—1 (15, —15, 14, 
13) echipa S. C. Traktor 
Schwerin. Alte rezultate : ȚSKA 
Moscova — Zbrojovka Brno 
3—1 (—13, 12, 2, 6) ; S. C. Leip
zig — AZS Olsztyn 3—0 (11, 
3, 10).

ocupe de toate, indiferent de 
pasiunile personale. Cînd spu
neți „ați făcut în comună* 
sper că nu v-ați referit Ia mi
ne, ci la toată obștea. Primarul 
singur nu poate face mare lu
cru. EI poate avea idei, dar 
materializarea lor depinde de 
oameni. Și cocorenii...

Am făcut apoi cunoștință cu 
viața nouă a oomunet Locuito
rii de aici s-au unit în două 
cooperative agricole de produc
ție puternice care dau an de 
an recolte bogate de grîu, 
porumb, sfeclă de zahăr. 
Cocora este astăzi • comună 
fruntașă în producția agricolă 
a județului și, în același timp, 
fruntașă In munca de gospo

S-A ÎNCHEIAT UN

Mijlocașul Panaite (in prim-plan) autorul 
singurului gol al partidei, a pătruns impe
tuos pină in apropierea buturilor echipei ad
verse, șutind la poarta lui Constantin. (Fază 
din meciul S.C. Bacău — Petrolul Ploiești, 
1—0) Foto : Dragoș NEAGU

în pofida celor două rezul
tate surpriză înregistrate du
minică la București (punct 
mare cucerit de liderul A.S.A. 

dărire. Oamenii de pc aici au 
satisfacția câștigării, pentru a 
doua oară, a întrecerii pentru 
înfrumusețarea și gospodărirea 
localităților din județul Ialo
mița.

Pionierii, uteciștii, comuniștii 
din comună, toți cei care mun
cesc și trăiesc aici au contri
buit la realizarea unor lucruri 
frumoase și în domeniul sportu
lui. La Școala generală de 10 ani 
am găsit un teren asfaltat pe 
care elevii joacă handbal, vo
lei, baschet șl chiar tenis de

Mircea COSTEA 
Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2—3)
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Duminica, in Divizia Â

SEZON FOTBALISTIC
NESATISFACATOR

Rsturul să fie pregătit cu maximă responsabilitate

Tg. Mureș, după o 
înfrîngere pe pro
priul teren, de la 
campioana „£n ti-, 
tre“, Dinamo) și 
Reșița (victoria 
Stelei la un scor 
puțin obișnuit), ul
tima etapă a turu
lui Diviziei A n-a 
făcut, în ansamblul 
ei, excepție — pe 
planul valorii jo
cului practicat — 
de la regula „împă- 
mîntenită" în aceas
tă atît de secetoa
să toamnă fotbalis
tică.

Elocvent în aceas
tă privință ne a- 
pare și nedoritul 
record al ultimei 
„runde" (a 17-a), ră
masă în istoria se
zonului consumat 
cu cel mai mic nu
măr de goluri în
scrise : 14 !

S-ar putea pune întrebarea : 
atins cumva perfecțiunea jocul 
apărare a divizionarelor A, 
împrumutat pare el de

a 
în
a 

la

Iubitorii de sport din Deva 
așteaptă cu mult Interes cam
pionatele republicane de gim
nastică ale maeștrilor, indivi
dual și pe echipe, care vor 
avea loc de joi pînă duminică.

Disputele pentru titlurile de 
campioni absoluți individuali ai 
țării, cit și pentru cîștigarea lo
cului I în întrecerea pe echipe, 
vor fi foarte atractive. La fe
minin, lupta pentru primul loc 
se va da între experimentatele 
gimnaste bucureștene Alina Go
reac și Anca Grigoraș, pe de o 
parte, și reprezentantele „nou
lui val“, Emilia Eberle, Cristina 
Itu și Gabi Gheorghin, care se 
perfecționează la Liceul cu pro
fil de gimnastică din munici-

„maniera italiană", încă ilus
trativă pe gazoanele bătrânu
lui continent sub aspectul 
marcajului nemilos ? Nici
decum ! Jucătorii primului 
eșalon fotbalistic sînt în con
tinuare deficitari la capitolul 
esențial al jocului — EFICA
CITATE. Ei nu reușesc, în ge
nere, să înscrie goluri nici din 
acțiuni, nici la fazele fixe din 
interiorul careului de 16 m. 
Duminică, iată, în etapa care 
a încheiat stagiunea, nici unul 
din cele 4 penaltyuri acordate 
de arbitri (două la Reșița, cîte 
unul la Tîrgoviște și la Bucu
rești) n-a putut fi transfor
mat, prilejuind astfel statisti
cienilor înregistrarea a încă 
unui record nedorit, depășit 
— în afara sferei competiției 
interne nr. 1 — doar de jucă
torii Universității Craiova care, 
după cum se știe, în manșa a 
doua a confruntării cu Dinamo 
Moscova, în Cupa U.E.F.A., au 
ratat trei penaltyuri Ia rînd, 
într-un singur meci !

Gheorghe N1COLAESCU 

(Continuare in pag. 2-3)

piui Gh. Gheorghiu-Dej. Este 
de prevăzut o întrecere sporti
vă extrem de spectaculoasă, de 
un ridicat nivel tehnic, în ab
sența din concurs a Nadiei Co
maneci și Teodorei Ungureanu. 
Avînd în vedere programul în
cărcat în întregul an 1977 pe 
care l-au avut ambele gimnaste 
(în plus Teodora Ungureanu a 
fost o lungă perioadă bolnavă) 
și ținînd seama de exigențele 
pregătirii anului 1978, cu expe
rimentarea unor noi exerciții 
pentru campionatul mondial, a- 
cestea nu vor lua parte la ac
tualele campionate dar vor fi 
prezente la desfășurarea între
cerilor.

La masculin, în schimb. Dan 
Grecu, în mod normal, nu poa
te fi învins, la ora actuală, de 
nici unul dintre colegii săL 
Multiplul nostru campion, pre
zent în sală la recentul med 
România — R. D. Germană, ne 
declara că s-a pregătit cu mul
tă atenție pentru concursul de 
Ia Deva, dorind să-și înscrie In 
palmares noi titluri de campion 
al țării. Adversarii săi cei mai 
valoroși sînt Nicolae Oprescu 
și Sorin Cepoi, ultimul dove- 
dindu-se însă inconstant, sîm- 
bătă și duminică.

în ce privește întrecerea pe 
echipe, la feminin Diname 
București și C.S.M. Baia Mare 
aspiră cu justificate pretenții la 
locul I, dat fiind faptul că e- 
chipei Liceului din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, oarecum 
improvizată, îi va fi greu să-și 
apere poziția fruntașă pe care 
o deține. La masculin, din nou 
un duel Dinamo — Steaua, cu 
cele mai mari șanse pentru pri
ma echipă.

Constantin MACOVEI

XV-le ROMÂNIEI PENTRU 
MECIUL CU FRANȚA 
in vederea meciului cu echipa

Franței, selecționata de rugby 
a României a disputat ieri un 
ultim joc de verificare cu echipa 
R.C. Grivița Roșie. Selecționabilil 
au arătat o pregătire fizică și 
tehnică satisfăcătoare. Echipa 
probabilă pentru meciul da 
simbătă : Bucos - lanusevici, 
C. Vasile, Nica, Motrescu —, 
Alexandru, Paraschi» - Mura- 
riu, Dumitru, Stoica - Pintea, 
lonescu — Dinu, Ortelecan, 
Scarlat



FEROVIARII IEȘENI, EXEMPLARI 
ÎN MUNCĂ Șl ÎN SPORT

(Urmare din pag I)

îmi dă forță să muncesc. El 
îmi dezmorțește articulațiile 
cam ruginite de la o vîrstă, el 
Îmi dă poftă de viață și de 
lucru."

Dumitru Pricop — 24 de ani, 
montator, Liviu Vrabie — 26 
de ani, montator, Mihai Grosu 
— 31 de ani, electromecanic. 
Fruntași în producție. Califica
tivele de muncă pe anul tre
cut — toți trei au primit 
„foarte bine". Acum sînt an
grenați într-o adevărată „cam
panie ieșeană" care are ca 
temă ameliorarea condițiilor 
de siguranță a circulației prin 
Îmbunătățiri în sala de relee. 
„Vrem să fim model pentru 
toate celelalte statii" — spune 
Mihai Grosu, Toți trei ti
neri și entuziaști, toți trei 
fruntași la locul de muncă, 
toți trei iubitori și practicanți 
ai sportului. Joacă fotbal, volei, 
tenis și participă la campiona
tele sectoarelor E.C.T.l (Elec

trificare — Centralizare — Tele
comandă) care au loc In ca
drul „Daciadei".

Omul de care mă despart 
la regionala Iași este, întim- 
plător, tot un fost fotbalist, Ion 
Ciolan. Tehnician la serviciul 
de siguranță și controlul circu
lației. Jucător 12 ani la Loco
motiva Iași, Jiul și C.S.M.S. 
A venit la regionala Iași în 1952. 
Iși cunoaște meseria pînă Ia 
ultimul amănunt și iși rezolvă 
excelent obligațiile de serviciu 
la orice oră din zi și din noap
te. Asta nu-1 oprește să fie 
un foarte bun arbitru de fot
bal, să se antreneze, ca și 
jucătorii activi, marțea și joia, și 
să fie un adevărat animator 
al sportului la locul de muncă.

Fruntași în producție, frun
tași in sport — o lozincă veche 
pe care, spre cinstea lor, tot 
mai mulți oameni ai muncii o 
trăiesc firesc, în viața mereu 
mai plină a societății noastre, 
prin fapte de zi cu zi.

SPORTUL ÎN VIATA NOUĂ
7

A COMUNEI IALOMIȚENE COCORA
(Urmare din pag. 1)

etmp. Lipită de școală, o sală 
de sport nou-nouță care găz
duiește orele de educație fizi
că („numai cînd plouă» — ne 
asigură Tudor Constantin, 
proaspăt absolvent al I.E.F.S.), 
întreceri de volei, baschet, gim
nastică. în perspectivă, înfiin
țarea unui centru de perfor
mantă la lupte și judo. Pe e- 
levi îi vedem „la oră" îmbră- 
cați toți în treninguri frumoase 
și cu pantofi de sport (cit s-a 
schimbat lumea satelor!). Exis
tă și un ștrand. Bazin de 33 
de metri, cu patru culoare care, 
In 2—3 ani, va fi mărit, aco
perit și alimentat cu apă încăl
zită de la microcentrala ter
mică ce se va construi în co
mună. Aflăm de la primar că, 
așa mic cum e, bazinul a su
plinit lipsa unei ape curgătoa
re prin apropiere, a oferit co-

piilor posibilitatea să învețe să 
înoate, 
răcorească după 
cîmp. Există și

iar celor mari să
munca 
un teren

se 
la 

_  ____  de 
fotbal regulamentar, cu iarbă. 

Ne spunea secretarul comite
tului comunal de partid. Cornel 
Elefterescu, la despărțire : 
„Succesele de pînă acum, multe 
din ele realizate in această 
toamnă, Ie dedicăm marelui c- 
veniment, din viața partidului 
și a țării, Conferința Națională 
a partidului. Ne angajăm cu 
acest prilej să obținem altele, 
mai Însemnate, pentru ridicarea 
bunăstării oamenilor din __ 
muna noastră. Apropierea sa
tului de oraș o facem și 
casc tot mal frumoase și mai 
confortabile, cu șosele asfaltate, 
eu dispensarul pe care-I vedeți 
conturindu-se aici, in stingă, 
și, printre multe 
baza materială tot 
gată la dispoziția 
exercițiilor fizice șl

co-

eu

altele, cu 
mai bo- 

lubltorilor 
sportului".

$<art în linala campionatului masculin dc șah

în sala de festivități a Ca
sei sindicatelor din Sibiu a 
început turneul final al cam
pionatului național masculin 
de șah. Actuala ediție, a 41-a 
în cronologia tradiționalei în
treceri, se dispută în cadrul 
„Daciadei", învingătorul ei ur
mind să primească titlul de 
campion de șah al acestei mari 
competiții naționale.

Iubitorii șahului din locali
tate acordă un deosebit inte
res turneului, venind în număr 
mare la sală, unde le sînt asi
gurate condiții excelente de 
vizionare. Toate partidele se 
reproduc pe table de demon
strație.

în cadrul ședinței tehnice, 
arbitrii Gh. Moidoveanu, M. 
Angliei (București) și Gh. Ră- 
șinaru (Sibiu) au efectuat tra
gerea la sorți. Iată ordinea 
concurenților pe tabela de 
concurs :

1. Sergiu Grunberg (Univer
sitatea București), 2. Neboisa 
Ilijin (Medicina Timișoara), 3. 
Ion Birieșcu (Medicina Timi
șoara), 4. Florin Gheorghiu 
(I.T.B.), 5. l’aul Voiculescu (Lo
comotiva București), 6. Mihai 
Șubă (Universitatea București), 
7. Parik Ștefanov (Politehnica 
București), 8. Șerban Neamțu 
(Medicina Timișoara), 9. Corvin 
Radovici (C.S.U. Brașov), 10. 
Vasile Georgescu (A.S.E. Bucu
rești), II. Aurel Urzică (Poli
tehnica București), 12. Emil

Ungureanu (Medicina Timișoa
ra), 13. Mircea I’avlov (I.T.B.). 
14. Gheorghe Miiitelu (Farul 
Constanța). 15. Theodor Ghi- 
țescu (I.T.B.), 16. Victor Ciocâl- 
tea (I.T.B.), 17. Moncl Trata- 
tovici (Universitatea Bucu
rești), 18. Mihai Ghindă (Uni
versitatea București).

Cei 18 participanți reprezin
tă 8 cluburi din țară, cei mai 
mulți finaliști, cite 4, fiind de 
la Universitatea București, 
I.T.B. și Medicina Timișoara.

Prima rundă a programat ca 
partidă centrală întîlnirea din
tre Gheorghiu și Ghițescu, în
cheiată repede cu remiză. A- 
celași rezultat s-a înregistrat 
și în partidele Grunberg — 
Ghindă, Biriescu — Ciocâltea, 
Voiculescu — Miiitelu, Șubă — 
Pavlov, Neamțu — Urzică. Sin
gurul rezultat decis, Ștefanov 
— Ungureanu, în care ultimul 
a obținut victoria printr-un joc 
superior în final. S-au între
rupt partidele Ilijin — Trata- 
tovici și Radovici — Georgescu. 
După cum se vede, startul a 
fost luat cu multă prudență.

în runda a doua au loc în- 
tîlnirile : Grunberg — Ilijin, 
Tratatovici — Biriescu, Ciocâl
tea — Gheorghiu, Ghițescu — 
Voiculescu, Miiitelu — Șubă, 
Pavlov Ștefanov, Ungurea
nu — Neamțu, Urzică — Ra
dovici, Ghindă — Georgescu.

Sub genericul

încearcăCei mai mici minibaschetbalifti 
măsura lor.
Spectatori numeroși șl entuziaști, 

demonstrații care au ilustrat pre
ocuparea profesorilor - antrenori 
pentru selecție și pentru o pregă
tire tehnică individuală cit mal 
bună, o altă demonstrație — de 
astă dată a Iotului reprezentativ

REZULTATE DIN
DIVIZIA B LA VOLEI

MASCULIN. C.S.U. Suceava - Di
namo Brăila 3—2; Electroputere Cv. — 
7 Noiembrie ' ~ ~
Tîrgovițte — 
3—0 ; Petrolul 
Galați 1—3 ; . _____ ____
Voința Alba lulia 3—1 ; C.S.U. Pitești 
— Farul Constanța 1-3. Calculatorul 
Buc. - Grivița Roșie Buc. 3-1. FEMI
NIN : Dacia Pitești — Voința Craiova 
3-0 ; Corvinul Devo — Mondiala Satu 
Mare 3—0 ; ,,U" Cluj-Napoca — Pe
nicilina II lași 3—0 ; Olimpia Ora
dea — C.S. Zalău 3—0 ; Metolotehnica 
Tg. Mureș — Ceahlăul P. Neamț 3—1; 
Voința M. Cluc — C.S.U. Tg. Mureș 
3—1 ; C.S.M. Sibiu — Constructorul 
Arad 3-0 ; Sportac Buc. — Flacăra 
roșie Buc. 0-3 ; C.P.B. - Universi
tatea Buc. 3-2 ; Olimpia Buc. - 
Medicina Buc. 0—3 ; LT.B. — Confec
ția Brăila 3—1.

Sibiu 0-3 ; SARO 
C. S. Rm. Vîlcea 

Ploiești — C.S.U.
Foresto Arad —

După meciul România — Polonia la box (tineret)

Nff-I TOTUL SA OBȚII VICTORIA - DEPINDE SI CUM 0 REALIZEZI
fost Dumitru Cipere (muscă), 
Gheorghe Simion (ușoară), Va
lentin Silaghi (mijlocie) și Ion 
Cernat (grea). Cipere s-a matu
rizat, a căpătat forță în lovituri 
și a devenit redutabil. Simion 
mai are de lucru pentru îmbu
nătățirea mijloacelor de apărare 
și cînd va reuși aceasta se poa
te măsura cu orice „ușor" de va
loare. Silaghi șl Cernat trebuie 
să-și amelioreze substanțial for
ța în lovituri, care poate fi de
terminantă la categoriile lor.

Deci, puține concluzii satisfă
cătoare după succesul tinerilor 
boxeri români în confruntarea 
cu sportivii polonezi.

Paul IOVAN

Victoria tineri
lor boxeri români 
In fața reprezen
tativei Poloniei a 
fost clară (9—2) și 
ea are darul de a 
mulțumi din punct 
de vedere al re
zultatului. Dar, 
privită mal în a- 
mănunt, întîlnirea 
b dezvăluit con
statări in măsură 
să dea de gîndit

Antrenorul oas
peților, fostul cam
pion olimpic Jerzy 
Kulej, a prezentat 
pe ringul din Sala 
sporturilor din 
Cluj-Napoca o gar
nitură tînără, în for
mare, care mai 
are încă multe de 
învățat din tainele 
„nobilei arte". Din
tre cei 11 sportivi 
polonezi doar 3—4 
au o oarecare va
loare, i 
vedește 
tocmai 
tinerilor 
români, 
spunem 
ria realizată îi onorează 
voluțiile multora dintre 
fost departe de ceea ce_
teaptă de la un viitor boxer de 
performanță.

Petre Leoveanu (semiușoară), 
Nicolae Vișan (mijlocie mică) 
și Dumitru Văleanu (semigrea), 
de pildă, s-au prezentat lamen
tabil, departe de cerințele unui 
sportiv care reprezintă culorile 
țării. Leoveanu și Văleanu au 
un bagaj de cunoștințe tehnico- 
tactice extrem de sărac și ei, 
deși au fost declarați cîștigători, 
nu au justificat sub nici o for
mă selecția. Ei sînt atît de ru
dimentari, incit a surprins ne
plăcut pe toți cei ce au urmărit 
întrecerile felul in care cei doi 
boxeri s-au prezentat in ring. 
N'colae Vișan, deși este bine 
clădit fizic, datorită rigidității

cea ce do- 
sarcina nu 
difirilă a 

pugiliști 
Trebuie să 

că victo-

Dumitru Cipere (stingă) evită un atac al ad
versarului fi va plasa o nouă lovitură 

Foto : L LESPUC — Cluj-Napoca
dar e- 
ei au 
se aș-

sale nu poate deveni eficace. 
Constantin Marcel (semimuscă), 
Ionel Mircea (cocoș) și Traian 
Georgea (semimijlocie) au mai 
degrabă alură de halterofili de- 
cit de boxeri. Fiecare In parte 
este prea scund pentru catego
ria respectivă. Nu au alonjă, 
iar impresia de forță ce par să 
o degaje nu se confirmă decît 
In foarte mică măsură în lovi
turile pe care le aplică. Iată că 
și aid selecționerii mai au de 
făcut multe cercetări și expe
rimentări, fiindcă cei de mai 
sus, trebuie să o spunem des
chis, nu reprezintă cele mai fe
ricite soluții.

Viorel Ioana (pană) a cores
puns doar parțial și el mai 
poate fi Încercat. Singurii care 
au confirmat bunele aprecieri 
de care se bucurau anterior au

CLASAMENTELE LA RUGBY
Și rugbyul a intrat In va

canță : activitatea competițio- 
nală internă va fi reluată în 
primele zile ale lunii martie 
1978. Vă prezentăm clasamente
le în trei competiții cu caracter 
republican : „CUPA FEDERA
ȚIEI". Grupa A : 1. Universi
tatea Timișoara 11 p, 2. Știința 
Petroșani 8 p, 3. C.S.M. Sibiu 
7 p, 4. Agronomia Cluj-Napoca 
6 p ; grupa B : 1. Rulmentul 
Bîrlad 12 p, 2. Politehnica Iași 
11 p, 3. Minerul Gura Humo
rului 7 p, 4. C.S.M. Suceava 
6p ; grupa C : 1. R. C. Grivița 
Roșie 12 p, 2. Sportul studen
țesc 10 p, 3. Farul 8 p, 4. O- 
limpia 6 p ; grupa D : 1. Steaua 
15 p, 2. T. C. Ind. Constanța 
9 p, 3. Rapid 9 p, 4. Dinamo 7 p.

DIVIZIA B. Seria I : 1. Du
nărea Giurgiu 26 p, 2. Gloria 
Buc. 25 p, 3. Vulcan Buc. 24 p, 
4. Aeronautica Buc. 17 p, 5. A.S.E. 
Buc. 17 p, 6. Petrochimistul Pi
tești 15 p, 7. Ș.N. Oltenița 15 p, 8. 
Rulmentul Alexandria 15 p, 9. 
Sp. studențesc II 15 p, 10. Ar
hitectura Buc. 10 p ; seria a 
H-a : RACEMIN Baia Mare 27 
p (un punctaveraj cu totul ex
cepțional : 349—4 !!!), 2. ~
structorul Alba lulia 22 p, 
Electrotimiș Timișoara 20 p, 4. 
Unirea Săcele 19 p, 5. I.O.B. Balș
19 p, 6. Dacii I.P.A. Sibiu 16 p, 
7. Minerul Lupeni 
Constructorul P.T.T. Arad 15 p, 
9. C.F.R. Cluj-Napoca 14 p, 10. 
Minerul Livezeni 9 p ; seria a 
IlI-a : 1. C.F.R. Brașov 25 p, 2. 
Constructorul Buzău 23 p. 3. 
U. R. A. Tecuci 23 p, 4. Rapid 
C.F.R. Galați 19 p, 5. Politeh
nica II Iași 18 p, 6. TEPRO 
Iași 18 p, 7. Automobilul Galați 
15 p, 8. I.P.G. Ploiești 15 p, 9. 
Rulmentul II Bîrlad 13 p, 10. 
C.F.R. ~ 
IVa : 
ța 24
20 p, 
LT.C. 
C.F.R.

Con-
3.

15 p, 8.

Suceava 9 p ; 
1. Constructorul 
p, 2. Chimia 
3. C.F.R. C-ța
C-ța 18 p, 
Fetești 15 p,

seria a
Constan- 
Năvodari 
19 p, 4.

5. Rapid
6. Voința

C-ța 13 p, 7. Dacia C-ța 12 p, 8. 
Farul II C-ța 11 p, 9. Portul 
C-ța 8 p.

DIVIZIA DE JUNIORI, 
ria I : 1. Locomotiva Buc.
2. Sportul studențesc Buc.
3. Automobilul Galați 19 
C.S.S. Buc. 18 p, 5. Olimpia C-ța 
18 p, 6. Gloria Buc. 15 p, 7. 
Steaua 14 p, 8. Vulcan Buc.
13 p, 9. .. ........................—’
8 p, 10. Viitorul 
7 p ; seria a II-a : 
Buc. 22 p, 2. C.S.S. 
3. Olimpia Buc. 19 
Grivița Roșie 18 p, 
C. F. Pitești 17 p, 
Marina Giurgiu 16 p, 7. Rapid 
Buc. 14 p, 8. Dinamo Buc. 12 p,
9. I.O.B. Balș J0 p, 10. Locomo
tiva II Buc. 10 p ; seria a 
III-a : 1. Lie. Ind. Marina Ga
lați 22 p, 2. Lie. Metalurgic Iași 
21 “ " - - - - - 
16 _
14 p, 5, Gr. Șc. M.M.R. Pașcani 
13 p, 6. Unirea Iași 13 p, 7. Gr. 
Șc. C. F. Iași 12 p, 8. C.S.S. 
Bîrlad 10 p, 9. C.S.S. Suceava 
7 p ; seria a IV-a : 1. Viitorul 
Cluj-Napoca 24 p, 2. Școlarul 
Oradea 20 p, 3. C.S.S. Timișoara 
18 p, 4. Gr. Șc. C.F. Arad 18 p, 
5. Șoimii Sibiu 18 p, 6. Gr. Șc.- 
C.F. Brașov 14 p, 7. C.F.R. Cluj- 
Napoca 13 p, 8. Știința Petro
șani 12 p, 9. Carpați Mîrșa 10 p,
10. Gr. Șc. M.M.R. Simeria 10 p.

LOTUL UNIVERSITAR 
JOACĂ IN FRANȚA

Lotul universitar de rugby 
țârii noastre a plecat dumi
nică în Franța, unde va susți
ne două partide, miercuri, la 
Rodez, cu o selecționată locală, 
respectiv duminică, La Tulle, cu 
echipa studențească a Franței. 
Sub conducerea prof. Gh. Dra- 
gomir și împreună cu antrenorii 
Dumitru (Titi) Ion eseu și Ale
xandru Paloșanu au făcut de
plasarea următorii jucători : 
ieșenii Bogheanu, Mltltelu, Flo- 
rescu (căpitanul formației), Ne- 
mesniciuc, Zamfir, Drumea, Pu- 
jină, Ebu, Pătrăhău, Bucan, pe- 
troșenenii Milcă, Budică, timișo
renii Matei, Peter, Tătucu Flo- 
rea, clujenii Culda, Mărgincanu, 
bucureștenii Nicolescu, Fugigl, 
Rădulescu II.

Se-
23 P,

22 p, 
P, 4.

Petrochimistul Pitești 
10. Viitorul Săcele 

1. C.S.S. 2 
C-ța 22 p, 
p, 4. R.C.
5. Gr. Șc.
6. Gr. Șc.

P,
P,

3. Gr. Șc. C. F. Buzău
4. Gr. Șc. P.T.T.R. Bacău

sen l<| 
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derby-url 
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s tî rneajJ 
dul elevi

Revenii 
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satisfacții 
baschetbJ 
suflețire 
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seniori d 
Flutur aș, 
David — 
urmă, ei 
baliștl.
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timul a fl 
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primele tr| 
sala clubd 
putat num 
bun nivel I 
M. Iosif 
(Olimpia),

S-A RUPT Șl PENULTIMA FILA
Așadar, cu reuniunea desfășurată 

duminică dimineața «-a rupt |4 pe
nultima filă din calendarul alergăto
rilor de trap, stagiunea „77”, ultima 
apariție publică a trăpașilor noștri 
urmind să aibă loc — dacă vremea 
nu se va împotrivi — duminică 11 de
cembrie. Din ansamblul rezultatelor 
înregistrate merită reținute victoriile 
repurtate de Sirius, Hogar, lola fi 
Rafon. Primul — adus de antrenorul 
M. Ștefănescu la o valoare de vîrf 
fi excelent condus de acesta — a 
reușit să-și adjudece premiul „Vâr
ful cu dor**, învingând. Intr-un finiș 
care a entuziasmat asistența, pe Dia
tom și Sacou, sosiți la intervale In
fime. Recordul înregistrat — 1:24,7 — 
este (dacă ținem seama că a existat 
un coeficient în jur de doua secunde) 
excepțional, șl-l arată pe Sirius ca 
fiind (deocamdată) campionul incon
testabil al turfului.

Hogar, la a doua victorie consecu
tivă, a confirmat forma excelentă ce 
o deține, dispunind — relativ ușor — 
de Palicar, imprudent condus de C 
Radu, iar Rafon și lola au terminat 
,,cap la cap" în penultima alergare 
a zilei, rezultat ce nedreptățește — 
după părerea noastră — pe primul» 
obligat să împartă victoria, fotogra
fia sosirii nefiind concludentă I Re
zultate tehnice : Cursa I — Superb 
(G. Vasile) rec. 1:36,8, 2. Fricos, 3. 
Indian. Simplu 8, ordinea 44, ordinea 
triplă 330. Cursa a !!-a — Galera (N.

Gheorghe) rec. 1:34,3, 2. Otîlian. 
Simplu 12, ordinea 47, event 185. 
Cur&a a Ul-a — Egreta (G. Popescu), 
rec. 1:30,8, 2. Sabena, 3.
Simplu 20, ordinea 88, 

triplă 2973.
Hogar (G.

2. Palicar.
71, event 116. Cursa a 
(C. Radu), rec. 1:27,4, 

3. Valy. Simplu 14, or- 
inchisă, event 210, or-

20, 
ordinea 

IV-o |
1:31,1, 

ordinea

Sivena. 
event 
Cursa 

Tânase), 
Simplu

164, 
a
rec.
3,50,___
V-a — Epilog 
2. Hermafon, 
di nea simplă, _ __
di nea triplă 7 221. Cursa a VI-a 
Janulia (D. Toduță), rec. 1:31,4, 
Tugaru. Simplu 6, ordinea 
închisă, _ __
tigător (3. 564), închis. Cursa a VH-a 
Sirius (M. Ștefănescu) rec. 1:24,7, 2. 
Diatom, 3. Sacou. Simplu 7, ordinea 
46, eventul, închis, ordinea triplă 
288. Cursa a Vlll-a — Rafon (G. Gri- 
gore), lola (G. Vasile), rec. 1:28,4. 
Simplu 1,30 - 2, ordinea 10/12 = 11, 
12/10 = 9, Event 12/10 — 14,
12/12 30. Triplu cîștigător 634.
Cursa a IX-a — Harapina (G. Vasile) 
rec. 1 ;39,4, 2. Tuzla. Simplu 3,60, or
dinea 20, event 10/10 «= 13. 12/10 = 
14. Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de 39 272 lei și s o închis. Rezultat 
provizoriu. Retrageri : Maura, Herma- 
lina, Rujnfța, Hoda, Ilia.

Gh. ALEXANDRESCU

Surpriză In grupa secundă 
a Diviziei A la hochei 
In etapa a 3-a a turului 

cund al grupei a Ii-a a Diviziei A 
la hochei : A.S.E. Sportul studen
țesc — Dunărea Galați 1—3 (0—2, 
0—0,1—1)! Au marcat: Marcu, Liga, 
Chiriță — Dunărea, Steinberg — 
A.S.E. ; Tîrnava Odorhei — A- 
gronomia Cluj-Napoca 2—1 (1—1, 
0—0, 1—0). (Ion Tănăsescu, coresp.)

se-

2.
simplă, 

event 222, pariul triplu cî$-

CONESCU

Nițu (Viii
b.p. Gh.
(Steaua)
Al. Dinu
lae (Semc
b.p. M.
t i^Al.
gă'JIffOlir
b.p,.r
'i siim bâte
sala trei

HANDS 
neu infern 
participat 
Mare, Știi 
Vaslui, G 
mațîa pa 
După dou 
ceri, trofeJ

Știi] 
corjSp).

I. A. P. I. T. BUCUREȘTII
12—15 d 

la care î 
clpa i 

1G dflR 
de atestai 
tic șl teo: 
frecventai

17—18 d 
lași exan 
rll vechi, 
pat la cu 

Promov; 
diționează 
torllor 
1977/1978. 
tare la tel

La Sinaia va avea loc for
marea, atestarea și reatesta- 
rea ghizilor monitori de schi 
după următorul program :

11 decembrie 1977 : Verifi
care practică a cunoștințelor 
de limbi străine ale candida- 
ților. Prezentarea la centrul 
de în’bhiriere a materialelor 
sportive de la hotel „Monta
na la ora 8,30. Condiții : mi
nimum studii medii, cunoaște
rea tehnicii schiului și a unei 
limbi străine (franceză, ger
mană, engleză).
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ECHIPEI NATIONALE BE POLO
Biroul F. R. Natație a de

semnat pe noii antrenori ai e- 
chipei naționale de polo : Ște
fan Kroner și Alexandru Szabo. 
Totodată a fost comunicat și lo
tul de 19 jucători cu care cei 
doi antrenori vor începe pre
gătirile la 20 decembrie. Prin
tre ei se află Adrian Schervan, 
Ilie Slăvei, Doru Spînu, Viorel 
Rus, Ivan Feher, Liviu Rădu- 
canu, Claudiu Rusu fi Radu 
Mirea.

Naște șl „disputa" Hun rlorcscu

IN DIVIZIA A 
LA POPICE

și Bălăci cerca cartonaș galben !!!

I
I
I
I
I

un co} pe 
AGEAC

lauda de 
n tribune), 
ul Festlva-
bucureștcan 

dimineață, 
'1-baschet- 

torll (prof, 
enerală nr. 
illu), C.S.
giu) șt de 

(prof. N. 
Irumuse- 

perspecti- 
hetului ma-
acestul joc 
fragedă, în

de acțiuni 
ră a avea 

poate da o 
lă continuă

1 școlilor, 
clase și cu 
ecționate de 
, așa rum 
urmă cînd 
Lazăr* sau 
piru Haret** 

în rin-

de la 
mționa, cu 
tualii mini- 
dat cu ln- 

erainicul 
tre actualii 
național 
jucători 

nLșteanu 
țiva ani 
inibaschet- 

ESCU).

Naște a făcut o nouă partidă 
de excepție, duminică, la Oradea. 
El a oferit publicului un regis
tru complet, cu blocaje de mare 
curaj 
1»W), 
balon 
oară, 
tală.

Echipele care nu erau anga
jate sîmbătă și duminică In 
competiția internațională „Cu
pa Carpați* sau în finala „Cu
pei F.R.F.** au susținut jocurile 
etapei a VIII-a a campionatu
lui Diviziei A. Iată rezultatele ;

FEMININ : • Hidromecanica 
Brașov — Record CIuj-Napoca 
2606 — 2517 p.d. (scor Indivi
dual 5—1). Cea mai eficace ju
cătoare — Maria Czompek — 
456 de la gazde. • Dermagant 
Tg. Mures — Voința Timișoara 
2340 — 2286 (3—3). S-au re
marcat Elisabeta Balizs — 427 
de Ia Dermagant și, respectiv, 

Grozăvescu — 402. •
Textila Timi-

Pri-

ndlco
C.S.M. Reșița 
șoara 2473 — 2343 (4—2) 
ma jucătoare de la localnice a 
fost Gertrude Apro cu 454 p.d. 
• Petrolul Băicoi — Olimpia 
București 2599 — 2529 (4—2).
De la Petrolul, fruntașa seriei 
Sud, cea mai precisă jucătoare 
a fost Maneta Oprescu — 456 
p.d.

MASCULIN : • Progresul O- 
radea — Olimpia Reșița 5173 — 
4880 (4—2). Principalii realiza
tori : L. Gallo (P) 912 și Kadar 

• Petrolul Băicoi- 
— Rafinorul Ploiești 

4988 (6—0). Jucătorul

(0) 904.
Cîmpina 
5368 — 
nr. 1 de Ia gazde a fost Șlai, 
cu 962 p.d. • C.F.R. Timișoara
— Voința Tg. Mureș 4997 — 
4886 (4—2). 0 Unio Satu Mare
— Dermagant Tg. Mureș 4957 — 
4881 (4—2). Cele mai multe po
pice le-au doborit Botoș — 865 
de la sătmăreni, respectiv Zol- 
nal — 852.

CORESPONDENȚI : C. Gru
ia, I. Păuș, D. Plăvițu, I. Brân
zea, I. Ghișa, C. Virjoghie, A. 
Petre și Z. Kovacs.

47£ SPORTURILE
at ca arbitri 
[tru reprezen- 
Panțuru, I. 

bșenoanu. UI* 
[dintele Juriu- 
polo de la 
[ai fac parte 
[Germania) și

[deflorare 
Uleă -argoni- 
tUreștl. In 
[esfăî urate in 
Lie, s-au dis- 

d« foarte 
la rezultate : 
I Gh. Bota 
CSS) b.p. T. 
ptu (Voința) 
b. Al. Mihai 
[ (Gr. Roșie), 
p Gh. Ntco- 
talcan (CSS) 
Elect romagne- 
I b. L Th 
lofil ința) 
I. rtjarțl. Joi 
Ic în aceeași 
I Daniel DIA-

U S-A 
rent un

ia care au 
'uctorul Baia 
. Sp. Școlai 
□cău ți for- 
►. Piutkova. 
moașe intre* 
a revenit e-

DIS- 
tur-

la Baia Mare : H.C. Minaur Baia 
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24-23 (12-11). (V. SASÂRANU - co- 
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JUDO CLASAMENTUL DIVIZIE! a 

înaintea disputării ultimei 
etape se prezintă astfel : 1. Dinamo 
Brașov 10 p (66-4), 2. Dinamo Bucu
rești 10 p (62—7), 3. Constructorul 
M. Cluc 7 p (34—34). 4. Rapid Arad 
7 p (32—35). 5. C.S.M. Borzeștî 4 p, 
6. A.S.A. Tg. Mureș 5 p, 7. MU" 
CIuj-Napoca 4 p (34-36). 8. „U’“
București 4 p (30-37), 9. Nitramonla 
Făgăraș 3 p (26-43), 10. Olimpia 
București 3 p (25-44). 11. I.EF.S.
1 p (22-45), 12. C.S.M. Sibiu 1 p 
(19-51). • JOI, ÎNCEP |N CAPITALA, 
ședințele de pregătire a arbitrilor din 
Divizia A. Se vor prelucra ultimele 
hotărâri ale F.IJ. Participă 48 de 
arbitri din întreaga țară.

TENIS IN DIVIZIA A, Intr-o 
r\E BlAACX partidă restantăDE MASA cadrul seriei 
ll-a, masculin, Tractorul 
șoy — Constructorul Hunedoara «v—/ 
t»ci^RU,A ” coresp.) • IN TURUL AL 
TREILEA al Cupei campionilor euro
peni pe echipe feminine formația 
C. S. Arad va întâlni, in localitatea 
Iugoslavă Coka, puternica echipă 
Proleter, din care fac porte cunos
cutele Jucătoare Perlcucln șl Pa lati
nul. Antrenorul iugoslav Iosif Szabo 
a ținut sâ fie prezent la Arad, la 
meciul C.S. Arad - D.S.C. Kalser- 
berg.
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(in stilul Iul Râducanu — 
cu frumoase culegeri de 
etalînd o tehnică superi- 
cu plonjoane la orizon- 

spre rădăcina barelor, cu 
reflexe impresionante, mal ales 
în situațiile de „pe picior gre- 
fit“. Intr-un cuvînt, Naște a con
firmat cuvintele rostite de Ilie 
Oană înainte de joc : „Avem un 
portar In mare formă care a 
strălucit la Reșița, la Hunedoa
ra fi sint convins eă va juca 
bine fi astăzi. Dealtfel, dacă 
priviți clasamentul, cele numai 
ÎS goluri primite de echipa noas
tră se explică fl prin jocul lui 
Naște-.

Sigur eă 
avut 
nim 
care

portarul Ieșean a
o zi mare. Dar scorul 
mai are o explicație, 
a subliniat-o, după

In concurs:

mi- 
pe 

joc,

antrenorul Ioan Reinhardt : 
„Lipsa noastră de eficacitate se 
explică șl prin faptul că Flo- 
rescu, un jucător combativ prin 
excelență, Încearcă mereu să 
Joace „frumos*, precum Kun. 
Neavind rafinamentul necesar, 
el iși anulează deseori comba
tivitatea, fapt care dăunează e- 
chipei*. Față de această obser
vație perfect întemeiată, să mai 
adăugăm că victoria echipei bi- 
horene a fost posibilă In primul 
rind pentru faptul că tinărul 
M. Marian a luat jocul pe cont 
propriu, suplinind „complexul 
Florescu".

Din tabăra adversă, să mențio
năm jotul curajos al ttnărului 
Florean, aflat In reală ascensiune. 
Să mal notăm, in sfirșit, că 
„Poli* Iași a resimțit absența 
unor titulari de bază ca Simi- 
onaș și Clodrlan dar n-a dezar
mat, luptlnd pînă la capăt.

A surprins, duminică, în par
tida de la Constanța, nervozi
tatea excesivă a mijlocașului 
craiovean Bălăci. Jocul său, în 
general, nu a fost Insă dezordo
nat, el și-a servit coechipierii cu 
mingi utilizabile, s-a intercalat 
în linia de atac. Numai că jocul 
său dur, ca $1 protestele la a- 
proape fiecare decizie a 
trului — care a condus corect 
și atent — ne-au făcut să-l scă
dem nota și, totodată, să ne 
întrebăm de ce a uitat conducă
torul jocului să-1 avertizeze pe 
Baiaei 7 Mai ales că, după joc, 
arbitrul R. Stîncan ne-a decla-

arbi-

Inspirația
C.S. Tîrgoviște a 

urmă — e drept. Io 
întâlnirea cu Sportul 
ție inspirației lui Tâtaru.

„Mlrlnii" cu tinerii
Două generații colaborînd : 

asta este, în fond, alcătuirea 
echipei Corvinul Hunedoara. 
Există totdeauna tentația de a 
le compara randamentul, fără e 
le situa pe poziții antagonice. 
Duminică, pe teren propriu, îm
potriva sătmărenilor, au elștlgat 
„veteranii" această dispută cu 
Implicații pozitive. Reprezentan
tul lor cel mai autorizat, Luces- 
cu, a confirmat evoluția sa me
ritorie la noua echipă. Dumltriu 
IV a încheiat In forță un sezon 
favorabil. Angelescu șl Vlad au 
fost exacțL Nici R. Nunveiller 
nu s-a lăsat mai prejos, demon- 
strind că a depășit o criză de 
formă care l-a ținut o vreme 
pe banca rezervelor.

Simbolul noului val în echipa 
hunedoreană se numește Nicșa. 
EI este nu numai cel mal ttnăr, 
dar pe umerii lui mal apasă și

o sarcină grea : a „vîrfuiui" de 
atac, de la care se așteaptă, 
Îndeobște, finalizarea. De astă 
dată, juniorul Nicșa, necopt, 
nu a făcut față exigențelor pos
tului, irosind centrări oportune 
venite de pe flancuri. Problema

câștigat pînă la 
limita, cu 1—0 — 
studențesc, gra- 

___,___ .... . ‘ . Atunci, în 
minutul 82 al partidei, Tâtaru, aflat 
la 30 de metri distanța de poarta 
lui Râducanu, a primit o pasâ de la 
Grigore și, avindu-l in fațâ numai 
pe Ciugarin, a mai avansat puțin în 
teren, dupâ care a expediat un șut 
puternic, pe jos. “ ‘ 
mîntul chiar in 
intrând în plasâ

Balonul a atins pâ- 
fața Iul Râducanu, 
peste portarul echi-

rat că Bălăci, avînd 
cartonașe anterioare, 
în timpul meciului, 
cartonaș galben ! De 
tru simplu motiv că 
craiovean — plictisit de fotbal 7 — 
nu vrea să joace in etapa de 
Cupă de la 19 februarie 1978 ! 
Poate fiindcă va fi foarte frig ! 
Și poate că pentru a-și vedea 
dorința îndeplinită în drum spre 
vestiare, Bălăci a avut un di
ferend cu un spectator constăn- 
țean, motiv pentru care i-a fost 
reținut carnetul de legitimare ! 
Epilogul îl vom cunoaște în 
curind, la Comisia de disciplină.

Iul Tatani

deja două 
i-a cerut, 

să-i... dea 
ce 7 Pen- 
mijlocașul

pei bucureștene. A fost golul core a 
adus atît de prețioasa victorie a for
mației C.S. Tîrgoviște. In aceleași 
condiții, la gândul câ are în fațâ un 
singur adversar, un alt jucâtor pooto 
câ ar fi ales soluția driblingului. Dar 
Tâtaru a preferat șutul de la distan
ța, unul dintre foarte puținele expe
diate pe parcursul întregii întâlniri. 
O dovadă în plus câ golurile cele 
mal simple se marchează prin șuturi 
din afara careului.

Măsurile de ordine nu se încheie in minutul 90!
Meciul U.T.A. — F.C. Argeș, în con

dițiile terenului impropriu, a fost un joc 
da mare angajament fizic. Gazdele 
nu reușeau sâ înscrie și spre final

etapa s- Încheiat, 
COMENTARIILE CONTINUĂ

'  " '■ '

care se pune la F. C, Corvlnul 
ni se pare simplă : „veteranii** 
să mențină ia același nlve) șta
cheta valorică, „tineretul" (Nicșa, 
Văetuș, Economu etc.) să depună 
strădanii pentru a-și merita 
promovarea.

S-A ÎNCHEIAT
| UN SEZON NESATISFĂCĂTOR
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(Urmare din pag. 1)

Dincolo de starea de spirit 
precară, prea des invocată to
tuși de antrenori și jucători in 
dorința de a argumenta ne
reușitele lor, se ascund de 
fapt PREGĂTIREA DEFEC- 
TUASA, INSUFICIENTA MUN
CA IN PROCESUL DE IN- 
STRU1RE-ANTRENAMENT sub 
toate aspectele pe care le com
portă : fizic, tehnic, tactic și 
psihic.

Că toți acești patru factori 
ai antrenamentului se inter- 
condiționează, dînd suma valorii 
individuale, și, apoi, a ansam
blului, ne demonstrează cu 
prisosință — o dată In plus — 
cîteva exemple culese tot din 
realitățile ultimei etape a 
turului. Primul ni-1 oferă e- 
chipa Steaua, reîmprospătată 
in final de sezon sub Impulsul 
unei foste rezerve, Zahiu, de
venit acum, credem, un titular 
cert Cum de n-au putut intui 
mai din vreme antrenorii și 
conducerea clubului bucurcștcan 
necesitatea unei asemenea „o- 
perații**, unei asemenea „infu
zii de singe proaspăt** intr-un 
„organism** ce se stingea, ră
rind cu ochii, de anemie 7 
Operat mai din timp, „tran
splantul Zahiu* ar fi contribuit, 
poate, la recuperarea 
plan moral-volitiv — 
Dumitru 
mijlocul 
finele eL

Cît de 
și o singură piesă In angrenajul 
unei echipe, cit de necesar 
este ca absolut toate să func
ționeze normal, pentru ca an
samblul, formația, să nu su
fere, ne-a dovedit-o țd evo
luția liderului clasamentului 
duminică, cînd „rotițele cheie*, 

jucat la 
au făcut 
zile dis-

a
și a lui Zamfir 
întrecerii și nu

importantă este

Boloni—Hajnal, au 
randamentul obișnuit, 
ca — la numai trei
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PENTRU NOUA

Procurați-vă din timp 
biletele cu numerele dv. 
preferate 1

Vă reamintim că mîine, 
miercuri 7 decembrie 1877, 
se va desfășura tragerea 
Obișnuită săptămînală Pro- 
noexpres.

Partlcipînd cu cit mai 
multe bilete vă măriți
șansele de cîștlg ! 
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. seaconUciștiguriin

mimnum ;i eimsii

tanță de la „sincopa" de pe pro
priul teren 
Tg. Mureș 
deplin titlul 
toamnă.

Concluzie 
pectul moral, 
componenți 
Craiova, pentru 
sele personale,

— echipa A.S.A. 
să-și confirme pe 
de campioană de

valabilă, sub as- 
1, și pentru unii 

ai Universității 
care intere- 

chiulul de la 
antrenamente, o precară viață 
sportivă etc, etc., se dovedesc 
a fi mai presus decît intere
sele echipei, decît năzuințele 
numeroșilor și pasionaților su
porteri din Bănie.

Asupra acestor 
considerat util să 
tăm atenția In 
articol, punct de plecare spre 
o analiză complexă a desfă
șurării turului Diviziei A, o 
analiză care — propunîndu-șl 
să depisteze cauzele mai vechi 
și mai noi, generatoare de 
atîtea insatisfacții, pe toate 
planurile, în sezonul de toam
nă — să servească, gîndim, e- 
chipelor, antrenorilor, forului 
federal.

aspecte am 
ne indrep- 

acest prim

unii spectatori protestau la deciziile 
arbitrilor. Tușierul S. Stăncescu a 
semnalizat corect o poziție de ofsaid 
șl nir-I înțelegem pe cei .ce au arun
cat In el cu bulgări de zăpadă de 
la tribuna a ll-a. Spiritele s-au aprins 
în min. 87. datorită lipsei de tact a 
arbitrului Max Popescu. N-am moi 
Inttlnit o asemenea situație pe te
renurile Diviziei A : Tisa s-a îndrep
tat către conducătorul de Joc, spre lo
cul unde se petrecuse un fault. Poate 
a zis ceva, dar Intenție de a-l lovi 
pe arbitru n-a existat. Max Popescu 
s-a pus imediat ..in gardă" apoi —

a vrut sau nu o vrut — La călcat pe 
jucâtor pe picior și, în același timp, 
l-a împins cu pieptul, trintindu-l la 
pământ. Ieri, intr-o convorbire avută, 
arbitrul regreta cele întâmplate dar 
acolo, pe stadion, atît le-a trebuit unora 
pentru ca la ieșirea din teren bul
gării de zăpadă să nu mai conte
nească decât la intervenția energică 
a jucătorilor de la U.T.A.

Lucrurile nu s-au oprit aici. La 
15—20 minute după meci, câțiva hu
ligani cu pătruns pînă la ușa sediu
lui clubului, câutîndu-l pe arbitru. 
Cînd încerca sâ-l potolească, Traian 
Crișan, șeful secției tîmplârie la 
U.T.A., de ani și ani activist obștesc 
pe tărâmul sportului, membru în bi
roul clubului, o fost lovit cu pumnul 
și doborât la pămînt. Huliganul a fu
git, dar cei de la U.T.A. îi cunosc 
înfățișarea. Orgonele de miliție din 
Arad (care ar fi trebuit sâ râmînâ 
la stadion pînă pleca toată lumea, 
șl astfel ar trebui să se procedeze 
la toate stadioanele, pentru că mi
siunea lor nu se încheie în min. 90) 
au datoria să-l găsească și sâ-l pe
depsească pe acest huligan, dupâ 
fapta comisă.

Supcriiciaî, neserios și risipitor de ocazii
In partidele de la Petroșani șl 

București (cu Sportul studențesc), 
extrema dreaptă a lui Sport Club 
Bacău a marcat două goluri, dar 
a ți irosit alte ocazii bune de a 
înscrie. In ultima etapă, cu Pe
trolul Ploiești, același Chitaru a 
fost pus de coechipierii săi In 
excelente poziții de șut, numai 
că, șl de această dată, Chitaru a 
ratat, șl a ratat cu seninătate, 
atît la 0—0, cit și la 1—0 pentru 
echipa sa. Din cele 13 ocazii de 
gol ale acestui meci, el singur a

Chitaru
ratat 5 ! Cauza ? SUPERFICIALI
TATEA de care dă dovadă acest 
Jucător, pe cît de înzestrat, pe 
atît de NESERIOS. Pentru că nu
mai despre o astfel de atitudine 
poate fi vorba din moment ce 
Chitaru... reușește să Irosească cu 
nonșalanță efortul coechipierilor 
Băi, al întregii echipe. Iar dacă 
S.C. Bacău are la Încheierea tu
rului un golaveraj negativ, unul 
din principalii vinovați este, In
discutabil, extrema dreaptă a a- 
cestei echipe, Chitaru !

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
IN MECI RESTANȚĂ din 

Divizia C — seria a VIII-a 
(din etapa a XIII-a) : Unirea 
Slnnicolau Mare — Vulturii 
textila Lugoj 1—0 (0—0). A 
marcat Breban, In min. 65 din 
lovitură de Ia H m, in urma 
acestui rezultat echipa Unirea 
(14 p) urcă in clasament de 
pe locul 13 pe 12. iar Vulturii

(13 p) coboară de pe locul 12 
pe 13.

CELE DOUA PARTIDE care 
se vor -disputa duminică dimi
neață în Capitală în cadrul 
Diviziei B vor avea loc pe Sta
dionul Republicii (Rapid — 
Chimia Rm. Vilcea) și stadio
nul Autobuzul (Autobuzul — 
Gaz metan Mediaș).

PRIVIRE SPRE EȘALONUL SECUND
C. I. L. SIGHET A RENUNȚAT

(in sfirșit)
La Timișoara, unde C.I.L. a 

jucat duminica trecută în compa
nia iul U.M.T., fotbaliștii din 
Sighet, total depășiți in primele 
« minute, cînd au șl primit 
trei goluri, s-au comportat ceva 
mal bine în a doua parte a în- 
tîlniril, perioadă în care au șl 
înscris un gol. Dealtfel, C.I.L. 
Sighet are în prezent o valoare 
mal redusă decît în anii trecuți. 
Cîțlva dintre jucătorii cei mai 
valoroși apără acum culorile 
altor cluburi. Este vorba de 
Sepi șl Deak (aflați acum la 
F.C. Bala Mare), de Bujor (la 
LR.E.M.O.A.S. București), de Iu- 
ga (la Politehnica Timișoara). 
Culda este bolnav, Iar Stan îșl 
satisface serviciul militar. La me
dul cu U.M.T. nu au putut fi 
folosiți nici Roman, căpitanul e- 
chipei, nici Bocșa U și Mușat, 
toți trei accidentați. Dar de la 
meciul în cauză a lipsit și an
trenorul echipei, Virgil Codrea, 
fostul jucător al lui „U" Cluj- 
Napoca și Rapid București. După 
cum ne-a informat președintele 
secției de fotbal, prof. Dumitru 
Tufă, Codrea fusese schimbat 
chiar eu o zi înaintea partidei 
pentru că „folosea metode ne- 
pedagogice la antrenamente și în 
relațiile cu jucătorii**. Cu toate 
că 1 s-a atras atenția în repetate 
rîndurl asupra modului în care 
„înțelegea** să-și disciplineze ju
cătorii, Codrea nu s-a Îndreptat. 
Drept urmare, conducerea clu
bului a hotărît — după nenu
mărate avertismente și ezitări — 
înlocuirea lui cu prof. T. Navo- 
darschl și prof. I. Tozser. Pri
mul, director al școlii sportive, 
se ocupă de pregătirea fizică a

LA CODREA'
lotului, cel de-al doilea, avind 
specialitatea fotbal, de antrena
mentele propriu-zise. Se speră 
într-o revltalizare a echipei, în 
lotul căreia au fost promovați, 
în afara lui Pop, un fundaș 
dreapta talentat, actualmente în 
11-le de bază al echipei, și alțl 
trei juniori — Rus, Beka șl Loiș, 
dealtfel, singurele rezerve „de 
cîmp- trecute la meciul cu U.M.T. 
pe foaia de arbitraj. Cît despre 
golul lui C.I.L., el a fost înscris de

EVOLUȚII LA
Derbyul seriei a ni-a a Diviziei 

B, disputat duminică la Baia 
Mare, între echipa locală F.C. și 
formația clujean^ C.F.R., s-a În
cheiat, după cum se știe, cu vic
toria la limită, 1—0, a elevilor an
trenorului Viorel Mateianu. Cei 
peste 12 000 de spectatori au vizio
nat un Joc care nu s-a ridicat la 
un nivel deosebit, deoarece lide
rul seriei a făcut totul ca să nu 
primească gol și partida să se în
cheie cu un scor alb. Pentru a- 
tingerea acestui țel, feroviarii 
și-au întărit dispozitivul de apă
rare, retrăgînd mijlocașii pe linia 
fundașilor, în atac rămînînd doar 
Batacliu și Coman. Datorită tacti
cii defensive aplicată de clujeni, 
din primul pînă la ultimul minut 
al meciului, jocul s-a rezumat la 
o permanentă hărțuială între îna
intașii băimăreni — susținuți de 
mijlocași și de multe ori chiar de 
fundași — și echipa oaspe masată 
în propria Jumătate de teren. 
Dacă în prima repriză bălmărenii 
au avut doar o dată posibilitatea 
să finalizeze (Roatiș, în min. 28,

tînărul Țiplea, care a terminat de 
curind perioada junioratului.

„Odată cu măsurile luate, in
clusiv aceea a completării Iotu
lui cu juniorii crescuți la noi, în 
cadrul clubului, cu îmbunătățirea 
Stării de spirit în cadrul echi
pei, vom reuși, sperăm, re
zultate mai bune. Cele de 
pînă acum nu nc-au mulțu
mit**, ne spunea prof. D. Tufă, 
președintele secției de fotbal.

Se pare că rezultatele hotărîrilor 
luate încep să se vadă : în etapa 
a 15-a, C.I.L. a realizat o victo
rie la scor, 4—1, acasă, cu Dacia 
Orăștie, care Ii deschide pers
pective frumoase.

Mircea TUDORAN

POLURI OPUSE
a șutat de puțin pe lingă poartă), 
după pauză ei și-au creat mai 
multe situații favorabile (Condruc 
— min. 55 și 65 : Roznai — min. 
56, Terheș — min. 88) șl una, 
cea din min. 77, transformată de 
Roznai. Pentru întregirea imagi
nii dominante a derbyului, jocul 
avînd sens unic — spre poarta 
C.F.R.-ului — vom apela la cî- 
teva cifre : băimărenii, în pofida 
„barajului** ridicat de formația 
oaspete, au șutat de 12 ori la 
poartă, Iar feroviarii doar o dată! 
Raportul cornerelor este și mai 
semnificativ 11—0 !

Duminică, la Baia Marc, liderul 
seriei a IlI-a, prin evoluția sa 
modestă și cu o tactică ce nu 
poate da roade, a rămas dator 
atît publicului băimărean cît și 
propriilor suporteri, veniți în nu
măr destul de marc să-și susțină 
favorițli. în schimb, F.C.-ul ne-a 
arătat încă o dată că mizează 
numai pe ofensivă, indiferent de 
adversarul pe care-1 întîlnește.

P. VINTILA



Opcrafiilc de selecție la boi trebuie continuate
Meciul Anglia — România de 

la Liverpool a fost — ca să ne 
exprimăm metaforic — „turul 
de onoare* al proaspeților noș
tri campioni naționali de box, 
selecția pentru această întâl
nire fiind evitată și dindu-se 
credit celor ce — prin formă 
sportivă de moment și 
pregătire anterioară 
zătoare 
merituoși. Antrenorul 
Constantin 
i-a asistat pe campioni în An
glia — consideră că ideea a 
fost inspirată, întrucît — în 
condițiile unei partide care nu 
a fost o simplă formalitate, 
cum s-ar putea crede din vic
toria românească cu 10—1 —
boxerii noștri s-au comportai 
foarte bine. „Scorul mare — 
ne previne C. Dumitrescu — 
nu trebuie tratat ca un rezul
tat dintr-un sport pe echipe, 
întrucît în confruntarea -"unu 
Ia unu» din box raporturile in
dividuale sînt altele*. Partida 
de la Liverpool a dovedit că 
pe plan fizic combatanții erau 
la egalitate, superioritatea pu- 
giliștilor români rcieșind din

prin 
corespun- 

s-au dovedit a fi 
emerit 

Dumitrescu — care

plusul lor de experiență com- 
petițională. Cine s-a remarcat 
din lotul învingătorilor ? Potri
vit conducătorului tehnic al 
echipei, Remus Cozma s-a ară
tat din nou eficace pe plan in
ternațional ; Teodor Dinu pro
gresează în claritatea acțiuni
lor, pare mai stăpîn pe mij
loacele tehnice ; Carol Hajnal 
a evoluat foarte bine, maturi
zat fizic, mai dur în lovituri 
și maj puțin vulnerabil ; Ion 
Miron s-a dovedit demn de în
crederea ce 1 s-a acordat ; 
Mircea Simon a aplicat obiș
nuitele sale serii la corp, a 
fost lucid și calm în ring. 
Partida cu formația Angliei — 
tînără și cuprinzînd 5 boxeri 
de culoare — a fost profitabilă 
pe planul îmbogățirii experien
ței băieților noștri, dar ea nu 
poate anula următoarele ope
rații de selecție și pregătire în 
rîndurile celor mai buni dintre 
boxerii seniori români.

Victor BĂNCIULESCU

A

SPORTIVI ROMANI
PESTE HOTARE

TINERII NOȘTRI PATINA
TOR! LA GDANSK

Orașul polonez Gdansk a 
găzduit un concurs internațio
nal de patinaj artistic, la care 
au participat tineri sportivi din 
R. D. Germană, R. F. Germa
nia, România, U.R.S.S., Polonia 
și alte țări. în proba individua
lă masculină, pe primul loc s-a 
clasat concurentul polonez Grze
gorz Glowanja — 95,24 p, se
cundat de Vladimir Rascentov 
(U.R.S.S.) — 91,52 p. Patinato
rul român Adrian Vasile a ocu
pat locul cinci. Proba femi
nină a fost cîștigată de Gra- 
zyna Dudek (Polonia) cu 89,70 
p. Irina Nichiforov (România) 
s-a situat pe locul șapte.
LA HOCHEI, R.D. GERMA- 
t NĂ-ROMÂNIA 8-2

în cea de a doua confruntare 
dintre selecționatele de hochei 
ale R. D. Germane și Româ
niei, disputată duminică seara 
la Dresda, victoria a revenit 
din nou jucătorilor echipei gaz
dă. Și această întilnire a avut 
o desfășurare asemănătoare 
celeia .care s-a consumat sîm- 
bătă Ia Karl Marx-Stadt (7—2 
pentru gazde). Primele două 
reprize au aparținut jucătorilor 
din R. D. Germană, revenirea 
din ultima parte a selecționatei 
române fiind insuficientă. Scor 
final: 8—2 (4—0, 3—0, 1—2),
prin punctele marcate de Fren- 
zel 2, Braun, Bielas, Schulz, 
Schroder, Breitschuss, Unterdor- 
fel pentru învingători, respectiv 
Antal și Hălăucă.

ANCHETELE INTERNATIONALE RESEMNEAZĂ 
SPORTIVII ANULUI"V

Nadia Comaneci, In continuare, cea mal bine cotată gimnastă a lumii
Potrivit tradiției, spre sfîrși- 

tul anului se publică rezul
tatele anchetelor întreprinse de 
agențiile internaționale de pre
să cu participarea birourilor ( 
de presă, a ziarelor și reviste
lor din lumea întreagă. Clasa
mentele acestor 
se întemeiază 
performanțele 
dial obținute

In ancheta 
cane U.P.L 
tă, printre cele mat bune spor
tive în ierarhia mondială se a- 
flă gimnasta româncă NADIA 
COMANECI, anul acesta încu
nunată cu titlul de campioană 
absolută a Europei (menționăm 
că în 1977 nu s-au disputat la 
gimnastică întreceri conferind 
titlul de campioană mondială). 
Faptul că în acest clasament 
mondial ea ocupă dintre gim
nastele lumii cel mai bun loc 
dovedește că Nadia Comăneci 
este considerată în continuare

referendumuri 
principal pe 
nivel mon- 

anul în curs, 
ameri- 

astă da-

în 
de 
in 
agenției 

și de

HOTĂRÎRI IMPORTANTE ADOPTATE 
DE CONGRESUL F.I.G.

• Campionate mondiale, din
campionate europene

doi
de
re- 
in- 

____ ,_____  _ _ pe 
a cărui ordine de zi au figurat 
numeroase probleme. Asupra 
unora dintre hotăririle adoptate 
l-am rugat să ne vorbească pe 
Nicolae Vieru, secretar al fe
derației noastre de gimnastică.

In centrul dezbaterilor — ne-a 
spus Interlocutorul — s-a si
tuat noul Regulament 
F.I.G.. care se află 
mulți ani în studiul 
țiilor naționale și al 
specialiștilor. După

La Roma s-a desfășura! 
cent Congresul Federației 
ternaționale de gimnastică.

- s-a
tehnic al 
de mai 

federa- 
tuturor 

_____ ,____ ______cum se 
știe, activitatea de gimnastică 
era pînă acum structurată pe 
mai multe capitole (arbitraje, 
campionate mondiale, campio
nate europene), fiecare cu re
gulamentul său. Acum, forul 
internațional a adoptat un re
gulament unic, care include 
atît probleme de organizare cit 
și tehnice, cu obligativitate în 
toată activitatea mondială a 
gimnasticii care se desfășoară 
sub egida F.I.G. Ne bucură că 
cei mai autorizați specialiști 
ai gimnasticii au votat și cîteva 
propuneri făcute de federația 
noastră, care au fost incluse 
în noul Regulament. Astfel, 
s-a stabilit ca tragerea la sorți 
a. brigăzilor de arbitraj să se 
facă, la toate competițiile Fe
derației internaționale, în fața 
publicului și înainte de înce
perea concursurilor. In aceeași 
ordine, de idei, amintesc că și 
repartizarea concurenților pe 
grupe se va face, de aseme
nea, prin tragere la sorți. S-a

SPORTIVII R.P. CHINEZE AU DOMINAT ÎNTRECERILE 
DE TENIS DE MASĂ ALE FRANȚEI

PARIS, 5 (Agcrpres). Au 
luat sfirșit întrecerile campio
natelor internaționale de tenis 
de masă ale Franței, desfășu
rate timp de trei zile în orașul 
Rennes. Un succes remarcabil 
au obținut sportivii din R.P. 
Chineză, care au ' 
vingători în șase 
te probe incluse 
competiției.

Iată rezultatele 
în ultimele trei

terminat in
din cele șap- 
în programul

înregistrate 
finale dispu-

tate. Simplu femei : Yan 
(R.P. Chineză) — Tun 
(R.P. Chineză) 3—0 (14, 10, 
simplu bărbați : 
(R.P. Chineză) 
(Ungaria) 3—0 (9, 10, 18) ;_du- 
blu bărbați : Secretin, 
cheau (Franța) 
Thorsell (Suedia) 
—18, 15).

Eva Ferenczi a 
preună cu Zsuzsa 
ria) locul 3 în proba de dublu.

Lin 
Lin 

. , . u) ; 
Lu Ci-uei 

Klampar

Biro- 
— Franklin, 
3—1 (10, 6,

cîșiigat im- 
Olah (Unga-

AGENDA SAPTAM1NII
5—10
5—11

HANDBAL Continuă C.M. (f.) grupa B, în R.F. Germania 
TENIS - ---------- . ..

FOTBAL

7

SCHI

7—11

g 9-11i
PATINAJ 
ARTISTIC 
SCHI

Turneu pentru Marele Premiu F.I.L.T., la Ade
laide
Returul „Supercupel* F.C. Liverpool — Ham
burger S.V.
Meciurile retur din optimile de finală ale Cupei 
U.E.F.A.
Cupa mondială, coborîre și slalom uriaș (f) la 
Val d’Isăre
Concurs internațional, la Moscova

£
$

10 RUGBY

10—11 VOLEI 
SCHI

ll FOTBAL

Cupa mondială, coborîre șl slalom uriaș (m) la 
Val d’Isăre, slalom (f) la Cervinia ; Cupa 
Europei, slalom șl slalom uriaș (m) ’ '
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TELEX

juniori și ritmică-modernă
adoptat și propunerea noastră 
ca, la finalele pe 
funcționeze brigăzi 
neutre.

Un subiect mult

aparate, să 
de arbitraj

discutat a 
fost cei al formulei de desfă
șurare a marilor competiții in
ternaționale organizate de 
F.I.G., adoptîndu-se, dealtfel, 
și importante hotăriri. Astfel, 
s-a hotărit ca în viitor cam
pionatele mondiale să aibă loc 
din doi în doi ani și nu din 
patru in patru ani ca pînă a- 
cum, „Cupa mondială* se va 
desfășura anual șl au fost ini
țiate noi întreceri cu caracter 
continental. Este vorba de 
campionatele europene de gim
nastică ritmică-modernă, pre
cum și de campionate europe
ne pentru juniori, ambele în
treceri urmînd să debuteze a- 
nul viitor. Campionatele mon
diale din 1979 vor fi și con
cursuri de calificare pentru 
Jocurile Olimpice din anul 1980.

Este evident că următorii 
patru ani vor fi extrem de di
ficili, dat fiind faptul că schim
barea radicală a ciclului com- 
petiționa] al marilor competiții 
reclamă o reorganizare a pre
gătirii, deoarece în fiecare an 
este programată o mare com
petiție pe echipe (campionate 
mondiale sau jocuri olimpice), 
precum și o dată la doi ani — 
o întrecere continentală, cu 
caracter individual. Iată cî
teva competiții mai importante 
din calendarul F.I.G. pe urmă
torii ani ; 1978 — campionatele 
mondiale de la Strasbourg ; — 
prima ediție a campionatelor 
europene de juniori ; — prima 
ediție a campionatelor europe
ne de gimnastică ritmică-mo
dernă ; 1979 — campionatele 
europene feminine, in Dane
marca ; — campionatele euro
pene masculine, în R. F. Ger
mania ; — campionatele mon
diale de gimnastică ritmică- 
modernă, în Anglia ; — „Cu
pa mondială* — în Japonia. 
Nu au fost stabilite locurile de 
desfășurare a campionatelor 
mondiale de gimnastică spor
tivă, singura ofertă fiind cea 
a Canadei.

cea mal valoroasă exponentă 
de pe glob a acestei discipline 
sportive (întrucît gimnastica eu
ropeană deține supremația 
lume). Iată clasamentul :

FEMININ : 1. Rosemarie Ac
kermann (R. D. Germană) — 
prima atletă din lume care tre
ce ștacheta înălțată la 2,00 me
tri ; X Chris Evert (S.U.A.) — 
cea mai bună jucătoare de te
nis din lume, cîștigătoarea Ma
relui Premiu FILT ; 3. Marlies 
Oelsner (R.D.G.) — recordmană 
mondială la alergarea pe 100 m 
plat, sub 11 sec. ; 4. Lise-Ma-
rie Morerod (Elveția) — cîș
tigătoarea „Cupei Mondiale* la 
schi alpin ; 5. Irena Szewinska 
(Polonia) — dublă învingătoare 
în „Cupa Mondială* la atle
tism ; 6. Nadia Comăneci
(România) — campioană abso
lută de gimnastică a Europei ; 
7. Petra ThOmer. (R.D.G.) — 
înot ; 8. Virginia Wade (Anglia)
— tenis ; " —
(R.D.G.) - 
Fibingerova 
atletism ; 
(U.R.S.S.) 
Christiane Knacke (R.D.G.) — 
înot ;

MASCULIN : L Alberto
Juantorena (Cuba) — atle
tism ; X Nikl Lauda (Austria)
— automobilism ; 1 Bjom Borg
(Suedia) ' ’ . ‘ '
Stenmark (Suedia) 
Vladimir Iascenko
— atletism; 8. Vasili Alekseev 
(U.R.SJS.) — haltere ; 7. Carlos 
Monzon (Argentina) — box ; 8. 
Edwin Moses (S.U.A.) — atle
tism ; 9. Guillermo Vilas (Ar
gentina) — box ; 10. Eric Hei- 
den (S.U.A.) — patinaj viteză ; 
11. Muhammad Ali (S.U.A.) — 
box ; 11 Brian Goodell (S.U.A.)
— înot

,,

în

9. Ulrike Tauber 
Înot ; 10. Helena 
(Cehoslovacia) — 

11. Nelli Kim 
- gimnastică ; 12.

tenis ; 4. Ingemar 
schi ; 5. 

(U.R.S.S.)

ATLETISM a Crosul de I» 
Vanves a revenit atletului belgian 
Leo Shotz, cronometrat pe distan
ța de 7 000 tn In 23:30.

HANDBAL e In turneul mas
culin de la Szeged : Elveția — 
Polonia 23—21 (12—14) l ; ungaria 
A — Ungaria B 30—22 (16—9).

NATAȚIE • In „Cupa U.R.S.S.*, 
care se. desfășoară la Harkov, la 
masculin : 200 m liber — Krilov 
1:54,62 ; 200 m spate — Kuznețov 
2:12,68 ; feminin : 200 m fluture
— Tiurina 2:15,80 ; 200 m spate
— Studienilcova 2:23,51 ; 400 m 
bras — Bogdanova 5:38,03. • „Cupa 
Cupelor- la polo a lost cîștigată 
la Milano de Ferencvaros Buda
pesta cu 5 p, urmată de Primo- 
rac (Iugoslavia) — 4 p, Recco 
Dumont (Italia) 3 p și Spandau 
(R. F. Germania) — Op. Ultimele 
rezultate din turneul final : Recco 
Dumont — Spandau 6—5 ; Fereno- 
varos — Primorac 9—7 ; Fereno- 
varos — Recco Dumont 7—7 ; Pri
morac — Spandau 7—3.

SCHI a Concursul de la Tlgnes 
(Franța) s-a Încheiat cu o probă 
masculină de slalom special, în 
care victoria a revenit lui Andy 
Wenzel (Lichtenstein), urmat de 
iugoslavul Bo; an Krlzaj șl aus
triacul Wolfram Ortner, tn clasa
mentul general al „Cupei Euro
pei- conduc Andy Wenzel șl 
Mauro Maffei (Italia) cu cite 
25 p. o Proba masculină de sla
lom paralel disputată pe pîrtia 
de la Monțgenevre (Franța) a re
venit suedezului Ingemar Sten
mark, care l-a învins în finală 
pe italianul Bruno Noeckler.

TENIS • Scorul definitiv al fi
nalei „Cupei Davis-, disputată la 
Sydney între reprezentativele Aus
traliei șl Italiei, a rămas 3—1 în 
favoarea formației australiene, 
care reintră în posesia trofeului 
după o Întrerupere de patru ani. 
Ultima partidă de simplu Tony 
Roche — Corrado Barazzuttl s-a 
întrerupt la scorul de 12—12 In 
primul set șl nu va mai fi relua
tă. • In finala turneului de la 
Bombay : Vijay Amritraj — 
Terry Moore 7—6, 6—4 a Turneul 
„indoor- de la Litvinov s-a în
cheiat cu victoria surprinzătoare a 
tenlsmanului cehoslovac Stanis
lav Blrner (23 ani), care a dis
pus In semifinale de T. Smid, cu 
6—3, 7—5, iar în finală l-a învins 
pe J. Simbera, cu 6—4, 7—6. Fi
nala Ia dublu : Granat, Navratll
— Simbera, Birner, 6—3, 7—6.

Mîine, la Val d' Islre, start Intr-o nouă ediție a „Cupei Mondiale** la schi
Mîine, în cunoscuta stațiune 

franceză de sporturi de lamă 
Val d’Isăre — prin două probe 
feminine, una de coborîre șl 
alta de slalom uriaș — se dă 
startul într-o nouă ediție a 
„Cupei Mondiale* la schL Cu 
alte cuvinte, se pune din nou 
în mișcare uriașul „cire alb*, 
susținut și dominat de mari fir
me producătoare de material și 
echipament de schi și de unele 
concerne comerciale, interesate 
în utilizarea acestor concursuri 
de îndemlnare și abilitate teh
nică pe zăpadă în scopul efec
tuării unei eficiente reclame.

Numai că, an de an, în ciuda 
spectaculozității unora dintre 
dispute și a valorii de necon
testat a așildr rapidelor coborî- 
ri pe schiuri, interesul pentru 
această „Cupă Mondială* a scă
zut treptat, ceea ce a făcut ca 
actuala ei ediție să sufere, față 
de precedentele întreceri, unele 
modificări. Iat-o pe cea mai 
spectaculoasă î spre deosebire 
de anii trecuți, „circul alb* are 
acum un circuit competițional 
ceva mai restrîns, din peregri
nările schiorilor 
dispărlnd o serie 
printre care bele 
sau America de 
„Cupa Mondială* 
în Franța, la Val d’îsere, va 
continua toată iarna, programînd 
concursuri prin Italia, R.F. Ger
mania, Austria, S.U.A„ urmînd 
să se încheie la începutul lunii 
martie 1978, deci după patru 
luni, în pitoreasca stațiune mon
tană elvețiană Arosa.

și schioarelor 
de concursuri, 
din Japonia 
Sud. Așadar 
începe mîine

Dincolo, însă, de aceste mo
dificări de calendar, interesant 
ni se pare faptul că s-a încer
cat dinamizarea 
prin diverse 
Se urmărește 
gradului de 
ceea ce va

întrecerilor 
formule tehnice, 
astfel creșterea 
spectaculozitate, 

face să fie mal 
mult urmărite, în direct sau pe 
micile ecrane, luptele acerbe ale 
schiorilor și schioarelor. In a- 
cest sens vom sublinia că sla
lomul uriaș la feminin — o 
probă foarte... telegenică — va 
avea două manșe, iar la mas
culin va deveni mai rapid, nu
mărul porților urmînd să nu 
depășească 15 la sută din dife
rența de nivel a pistei. Pentru 
că a venit vorba de rapiditate, 
să precizăm că au fost stabilite 
limite maxime la coborîre : 115 
km pe oră la masculin și 100 
km pe oră la feminin !

în încheiere, cîteva precizări 
pentru amatorii de statistici. în 
cadru) acestui „circ alb* se de
cern 8 cupe astfel : la masculin 
și feminin — învingător absolut 
(adițiune de puncte), învingător 
la slalom special, la coborîre și 
la slalom uriaș. în plus, se de
cerne o „Cupă a națiunilor*, 
care revine țării cu cel mai 
mare număr de puncte. Cea 
mai „mănoasă* recompensă o au 
însă tot firmele producătoare de 
material și echipament sportiv 
precum și marile concerne ca- 
re-și fac obișnuita reclamă (la 
propriu) pe spinarea sportivi
lor.

Colin ANTONESCU

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (et. 14-a) : 

Slavia Praga — Inter Bratislava 
1—1 ; Sparta Praga — Skoda 
Plsen 2—1 ; ZVL Jllina — Dukla 
Praga 1—2 ; Slovan Bratislava — 
Bohemians Praga 1—1 ; Union Te- 
pllce — Dukla Banska Bystrica 
0—1 ; Zbrojovka Brno — 'Spartak 
Trnava 4—0 ; Jednota Trencln — 
Lokomotiv 
Preșov — 
din cauza 
Clasament : 1.
22 p ; 2. _
Lokomotiv Kosice 17 p.

IUGOSLAVIA (et. 17-a) : 
duk Split — Radnlcki Nlș 
Steaua Roșie Belgrad — 
Mostar 1—o ; ~ *
Celik-Zenika . _ . .
Borac Banja Luka 2—2 ; Olimpia 
Liubliana — Zagreb 2—1 ; Vojvo- 
dlna No vi Sad — Rijeka 0—0 ;

Kosice 0—1 ; Tatran 
Banik Ostrava amlnat 
timpului nefavorabil. 

Zbrojovka 
Dukla Fraga 19

Brno 
p ; s.

Haj- 
î—o ; 
Velez 

O.F.K. Belgrad — 
2—0 ; Osljek —

Trepca Sloboda Tuzla 3—1 ; 
Sarajevo — Partizan Belgrad 1—1; 
Dynamo Zagreb — Buducnost 
4—1. Clasament : 1. Partizan 28 p; 
2. Steaua Roșie 24 p ; 3. Dynamo 
22 p.

BULGARIA (et. 15) : Lokomotiv 
Sofia — Levskl Spartak Sofia 
2—1 ; Slavia Sofia — T-S.K.A. So
fia 1—0 ; Cerno More — 
Blagoevgrad 2—0 ; Sllven 
komotiv Plovdiv 1—0 ; 
Vrața — Akademik Sofia 
Clasament : 1. Lokomotiv Sofia 
21 p ; 2. Ț.S.K.A. — 19 p ; 3. Sla
via — 17 p.

SPANIA (et. 12) : Vallecano — 
Athletic Bilbao 3—2 ; Valencia — 
Elche 4—1 ; Real Sociedad — Gl- 
jon 1—1 ; Betls — Burgos 2-1-; 
C.F. Barcelona — Real Madrid 
2—3 ; Cadiz — Sevilla 0—0 ; San
tander — Salamanca 0—3 ; Her
cules — Las Palmas 1—2 ; Atle
tico Madrid — Espanol Barcelona 
2—1. Clasament : 1. Real Madrid

Pi rin 
- Lo
is ot ev 

1—0.

20 p ; 2. C.F. Barcelona îy p ; 3. 
Salamanca 15 p.

R. F. GERMANIA (ei. 17) : For
tuna Dusseldorf — V.f.L. Bochura 
1—1 ; Hamburg S.V. — Hertha 2—2; 
Schalke 04 — M.S.V. Duisburg 
0—1 ; F.C. Saarbruken — Miin- 
chen 1860 1—1 ; Eintracht Braun
schweig — Eintracht Frankfurt pe 
Main 1—1 ; Bayern Miinchen — 
F.C. Kaiserslautern 4—2 ; Werder 
Bremen — V.f.B Stuttgart 0—1 ;

Kdln — St. Pauli 4—1 ; Bo- 
Dortmund — Borussia

Clasament: 
2. Borussia 
p ; 3. F.C.

F.C.
russia
Mdnchengladbach 3—3. 
1. F. C. K61n 23 p ; 
MSnchengladbach 22 
Kaiserslautern 21 p.

• La Accra (Ghana) s-a dispu
tat primul meci dintre echipa lo
cală Heart și formația Hafia Co
nakry (Guineea), contend pentru 
finala „Cupei campionilor Africii*. 
Oaspeții au obț’niit victoria cu 
1—0 (0—0).


