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FORUMUL COMUNIȘTILOR-EXPRESIE 

A COEZIUNII DINTRE PARTID Șl POPOR
Miercuri, 7 decembrie, în 

Sala Palatului Republicii Socia
liste România, s-au deschis lu
crările Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, e- 
veniment de deosebită impor
tanță și semnificație in viața 
partidului și a țării întregi.

Precedată de largi și însufle
țite dezbateri, desfășurate la 
nivelul tuturor organelor șl or
ganizațiilor de partid, expresie 
pregnantă a democrației noas
tre de partid, Conferința a fost 
întîmpinată printr-o intensă ac
tivitate politică, prin muncă a- 
vîntată și rodnică pentru înde
plinirea planului anual, a pre
vederilor actualului cincinal, 
pentru înfăptuirea mărețelor o- 
biectlve stabilite de Congresul 
al Xl-lea.

...Ora 9. Delegații șl invitații 
salută eu multă căldură, cu vil 
și îndelungi aplauze, sosirea, in 
sală, a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar genera! al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, a celorlalți tova
răși din conducerea partidului 
și statului. Se aclamă, minute 
in șir, pentru partid și 
secretarul său general. Sala un
de iși desfășoară Conferința lu
crările, spre care se îndreaptă, 
în aceste clipe, gîndurile și 
simțămintele tuturor cetățenilor 
patriei, este o imagine-simbol a 
celei mai strînse coeziuni a po
porului in jurul partidului și

secretarului său general, a vo
inței oamenilor muncii de a În
făptui neabătut politica partidu
lui, izvorîtă din cele mai înalte 
aspirații ale națiunii noastre 
socialiste. Această unitate și 
această fermă hotărîre își gă
sesc expresia în cuvintele scan
date cu însuflețire de miile de 
participant : „Unitate” —
„Ceaușescu și poporul* 1, „Mun
că, cinste, demnitate* !, „Strîns 
unit întreg poporul făurește vi
itorul* 1 Se scandează cu înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R.*, 
particlpanții reafirmînd, in mod 
vibrant, sentimentele de fier
binte dragoste, de profundă sti
mă șl recunoștință pe care în
tregul popor le nutrește față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, dc 
a cărui neobosită activitate sînt 
indisolubil legate istoricele suc
cese doblndite In construcția 
socialistă, in propășirea rapidă 
și multilaterală a patriei, creș
terea prestigiului și a rolului 
României In lume.

In Sala Palatului domnește o 
ambianță însuflețită, sărbăto
rească, caracteristică momente
lor de seamă din viața națiunii 
noastre. Steaguri roșii și trico
lore — larg desfășurate — în
cadrează portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Cu litere 
mari, se află înscris evenimen
tul ce polarizează, în aceste 
zile, atenția și interesul între
gii țări : „CONFERINȚA NA
ȚIONALA A PARTIDULUI CO

MUNIST ROMAN — 7—9 DE
CEMBRIE 1977*.

In ovațiile șl uralele delega- 
ților șl invitaților, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, luind cu- 
vîntul, a spus :

„Stimați tovarăși,
Deoarece sint prezenți aproa

pe totalitatea delegaților ți in
vitaților la Conferința Națională, 
din împuternicirea Comitetului 
Central al partidului, declar 
deschise lucrările Conferinței 
Naționale și urez succes deplin 
activității pe care o veți des
fășura. (Aplauze puternice).

Adresez tuturor participanților 
la Conferință un salut călduros 
din partea conducerii partidului 
ți cele mai bune urări I (Vii 
aplauze).

Salutăm, de asemenea, repre
zentanții statelor cu care Româ
nia întreține relații diplomatice 
ți care sint prezenți in sală*. 
(Aplauze).

Delegații aleg apoi, în una
nimitate, prezidiul Conferinței 
din care fac parte tovarășii : 
NICOLAE CEAUȘESCU, Manea 
Mănescu, Elena Ceaușescu, 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorglie Cioară, Lina Ciobanu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță,

(Continuare in pag. a 4-a)

Omul-in centrul 
preocupărilor 

partidului
Raportul prezentat de to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la Conferința Națională a parti
dului reprezintă un document 
de o mare forță teoretică și 
practică, strîns legat de reali
tatea românească contemporană 
și cuprinzînd idei generoase, o- 
riginale, privind cele mai im
portante domenii ale vieții po
litice, economice și sociale. Ra
portul secretarului general al 
partidului e străbătut de la un 
capăt la altul de grija față de 
om, de bunăstarea și fericirea 
poporului și, pe acest temei, 
dă orientări și soluții pentru 
perfecționarea continuă a tu
turor domeniilor de activitate, 
în scopul dezvoltării și mai im
petuoase, și mai dinamice, a 
României pe calea progresului 
și civilizației, în spiritul Progra
mului partidului, al hotărîrilor 
adoptate de Congresul al Xl-lea 
al P.C.R.

Raportul reprezintă un docu
ment de o excepțională impor
tanță și pentru mișcarea spor
tivă, un îndreptar prețios în 
munca noastră imediată și de 
perspectivă, de grăbire a reali
zării, la parametri și mai înalți, 
a sarcinilor încredințate de 
partid, personal de tovarășul

Conf. dr. EMIL GH1BU 
secretat al C.N.E.F.S.

(Continuare in pag. a 4-a)

PROFUND ECOU ÎN INIMILE NOASTRE!
SPORTIVII, ÎN
Miercuri, 7 decembrie. Holul 

complexului sportiv „23 August*. 
A început transmisia TV a lu
crărilor Conferinței Naționale_ a 
Partidului Comunist Român. 
Printre sportivii aflați în fața te
levizorului, campioana olimpică 
Nadia Comaneci, vicecampioana 
olimpică Teodora Ungureanu, 
handbalistul Werner Stockl din 
echipa campioană mondială, a- 
tleți, luptători și mulți alți spor
tivi, împreună cu antrenorii lor.

Sportivii ascultă cu atenție 
cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pe chipuri!^ lor se 
poate observa o mare Ducurie 
tinerească Ia auzul cuvintelor 
care înfățișează marile realizări 
ale poporului nostru, „dezvolta
rea tumultuoasă și dinamică* a 
României, marile perspective 
ale patriei noastre socialiste.

In pauza lucrărilor Conferin
ței, ne apropiem de campioana 
olimpică, Nadia Comăneci. Spu
ne cu simplitate : „Ori de cîte 
ori îl văd sau ii aud vorbind 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
mă gindesc la seara aceea de 
august 1976, cînd m-a sărutat 
cu prilejul festivității din Pa
latul sporturilor șl culturii. Eu 
știu foarte bine că tot ceea ce 
spune secretarul general al par
tidului se va împlini. M-am 
născut intr-un oraș care abia a 
împlinit 25 de ani și știu foarte 
bine că la noi se înfăptuiește 
tot ceea ce se promite, așa cam 
cum s-a intimplat și la Onești,

PAS CU ȚARA
cu blocurile nenumărate, cu 
sala cea mare pe care au ad
mirat-o atiția oaspeți din stră
inătate și in care am crescut 
noi. Teodora și cu mine. Confe
rința Națională a partidului 
este, pentru mine, un mare în
demn in muncă. Sper să meri
tăm toată căldura și dragostea

(Continuare in pag. a 4-a)(Continuare în pag. a 4-a)

Raportul secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, transmis in direct de 
posturile de radio și televiziune, a fost ascultat cu deosebită atenție și interes de sportivii noștri 
fruntași aflați la Centrul de pregătire olimpică de la complexul sportiv „23 August", printre care 

Nadia Comăneci și Teodora Ungureanu

MEREU IA ÎNĂLȚIMEA SAIICINIIOR INCIIFDINȚATE
Am urmărit cu viu interes 

și legitimă mîndrie patriotică 
Raportul prezentat la Conferin
ța Națională a . partidului de 
către secretarul general al C.C. 
al P.C.R. Conștiențl că noua e- 
tapă de dezvoltare impetuoasă 
a țării reprezintă — așa cum 
am reținut din magistralul șl 
mobilizatorul Raport prezentat 
de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU la marele forum 
al comuniștilor — o perioadă 
de efort angajant, de inițiative 

în toate sectoarele, noi, spor
tivii, alături de toți oamenii 
muncii, sintem hotărîți să fim 
la înălțimea mărețelor sarcini 
și obiective trasate de partid, 
contribuind cu toată vigoarea 
tinereții la înfăptuirea gran
dioaselor planuri de dezvoltare

IVAN PATZAICHIN 
maestru emerit al sportului 

campion olimpic și mondial



Cum iți crește tenisul performerii de miine ? Campionatul național sătesc de tri

DACĂ PE PORȚILE CLUBULUI STEAUA
AR IEȘI UN NOU ILIE NASTASE

româ- 
ocupâ

Prlntre ctitorii tenisului 
nesc de azi, clubul Steaua 
un loc aparte. I-au purtat steagul 
și însemnele numeroși campioni 
ai rachetei, de pe porțile sale a 
ieșit în marea arenă acel adevă
rat as al „sportului alb“ care este 
Ilie Năstase. Lauri a cucerit sec
ția de tenis a clubului nostru os
tășesc încă din primii ani de ac
tivitate. Impresionantă este seria 
celor nu mai puțin de 20 de vic
torii cucerite de echipierii săi în 
campionatul republican de la îr>- 
tîia sa ediție (1948) și pînă azi. 
Artizanii primelor afirmări au 
fost — să-i amintim aici pentru 
mai tinerii cititori — frații Viziru,
C. Chivaru, T. Ivan, C. Năstase, 
pentru ca azi ele să fie conti
nuate de un nou eșalon de buni 
jucători, cum sînt O. Popovici,
D. Hărădău, M. Mîrza, L. Țiței.

Dragostea față de culorile clu
bului se vădește și în fidelitatea 
cu care cei mai mulți dintre te- 
nismanii steliști rămin legați de. 
secția din care s-au ridicat și 
unde șl-au dus activitatea. Foști 
jucători continuă să muncească 
la club, contribuie la formarea 
succesorilor lor, pregătindu-i pen
tru performanță. Așa se face că 
azi primul antrenor al secției ele 
tenis este maestrul emerit al spor
tului Gheorghe Viziru (de 9 ori 
campion național), ajutat de alti 
doi foști coechipieri, Constantin 
Chivaru și Dumitru Viziru. Re
cent, forțelor acestor reputați teh
nicieni li s-au adăugat altele noi, 
cele * ' ’
nora 
grijă 
vînt, _ 
au, Ia Steaua, de la cine învăța 
dificila artă a mînuirii rachetei. 
Profesorii sînt buni, cadre cali
ficate.

Nume prestigioase de sportivi, 
trofee strălucitoare înscrise în 
palmares, bază materială de prim 
ordin. Ce-ai mai putea spune ? 
Și totuși... Ne amintim de 
vechi 
așa :

ale fostei campioane Eleo- 
Dumitrescu. Ei i s-au dat în 
grupele de copii. Intr-un cu- 
noile generații de tenismani

un 
proverb care- sună 

___ „copacul falnic dă rod pu
țin...44 înțelepciunea populară pa
re să fie pe deplin confirmată și 
în tema ce o urmărim aici, a 
„schimbului de mîine44 în tenis. 
Tocmai în acest domeniu, de 
mare responsabilitate, rezultatele

L2
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Tinere „rachete" steliste, sub îndrumarea 
Dumitrescu (a doua din dreapta).
secției steliste lasă de dorit. In 
ultimii ani, prea puțini tineri te
nismani de perspectivă au urcat 
treptele măiestriei, în cadrul clu
bului, de la prima treaptă, a ini
țierii, pină la seniorat. Mai mulți 
au fost luați la club, gata formați, 
făcîndu-și aci doar „încălzirea" 
pentru sprintul final spre perfor
manță. Or, descoperirea talentelor 
și cizelarea lor constituie SAR
CINI PRIMORDIALE pentru fie
care secție de tenis.

Așa se face, desigur, că în 
mul clasament al federației 
specialitate, la categoria de 
niori și copii, primul nume 
stelist apare abia pe locul 53 .... 
ia băieți, iar la fete — pe locul 
20. Dacă Steaua este multiplă 
campioană la seniori, la catego
riile tinerelor „rachete" rămine 
mult în urmă. Faptul poate pă
rea surprinzător, știind că mai 
de mult, cu ani In urmă, antre
norul C. Chivaru conducea un 
activ centru de copii la vechiul 
sediu al clubului, pe „Bonaparte", 
acolo de unde s-a ridicat însusi 
Ilie Năstase. Și mulți alții. Dar

ulti- 
<le 

ju
de 

(!)♦

Azi, in Sala sporturilor din Deva

CAMPIONATELE DE GIMNASTICA
DEBUTEAZĂ CU EXERCIȚIILE IMPUSE

unor asociații 
nu au putut 
complete) vor 
ceeași serie, _________  ...
cele patru aparate, cite două 
echipe în fiecare schimb 
flîndu-se în pauză. Conform 
regulamentului, notele obținu
te vor conta atît în clasamen
tul individual, cit și in cel pe 
echipe. Deoarece multe dintre 
gimnaste se află la prima lor 

, evoluție cu noul program 
impus, concursul capătă o 
semnificație deosebită și va fi 

instructiv pentru spccia- 
noștri. ’ * ’ ’
interesant
care — 
amintiți

Astăzi, în Sala sporturilor din 
Deva, se va da startul în pri
mele probe ale campionatului 
republican de gimnastică al 
maeștrilor, individual și pe e- 
chipe : exercițiile impuse. Pri
mele concurente și primii con- 
curenți vor fi chemați în fața 
aparatelor la orele 16. Parti- 
cipanții la competiția mascu
lină au fost împărțiți în 3 
grupe a cite cinci gimnașți : 
Sorin Cepoi, Nicolae Oprescu, 
Kurt Szilier, Dan Grecu, Aure
lian Georgescu (gr. D ; Radu 
Branca, Romulus 
Mihai Borș,

și cluburi care 
alinia formații 
evolua în a- 

concomitent la
a-

anircnoarei Eleonora 
Foto : S. BAKCSI

fost odată. A urmat un 
activitate, pe care I-a 
nu numai clubul, ci

Bucuroiu, 
Ion Checicheș, 

Pavel Szabo (gr. a II-a) ; Dorel 
Marin, Ștefan Gali, Vaier Fie
rea, Gheorghe Neagu, Gabriel 
Popescu 
dul lor, 
de club
Dinamo 
tiv școlar Sibiu, 
gimnastică
Gh. Gheorghiu-Dej, C.S.M. Ba
ia Mare — și una alcătuită din 
sportive individuale aparținînd

(gr. a IlI-a). La rîn- 
gimnastele (5 echipe

— Sport 
București,

i, 
din

Club Bacău, 
Clubul spor- 

Liceul de 
municipiul

foartc 
liștii 
va fi 
tatori 
naștii 
prilejul de a le 
pe Emilia Eberle, Cristina Itu, 
Marilena Neacșu, Gabi Gheor
ghiu, Marilena _
utentice speranțe ale gimnas
ticii românești, ca și pe Alina 
Goreac, Anca Grigoraș, Gabri
ela Trușcă, Rodica Sabău, spor
tive consacrate și autoare ale 
unor rezultate prestigioase.

Bineînțeles, el 
și pentru spec- 
pe lingă gim- 
— vor avea 
vedea la lucru

Vlădărău, a-

aceasta a 
„gol“ in 
resimțit 
întreg tenisul nostru de perfor
manță. Politica „senatorilor de 
drept" În prima echipă, neschim
bați de ani, vinătoarea de locuri 
pe podium (și neapărat locul în- 
tii !), dar puțină muncă in pro
funzime — sînt practici care nu 
caracterizează numai clubul 
Steaua. Dar pentru acesta devin 
și mai supărătoare, dat fiind po
sibilitățile de care dispune.

în ultimele două-trei sezoane 
s-a produs, totuși, un oarecare 
reviriment, prin cooptarea Eleo- 
norei Dumitrescu printre antreno
rii secției. Ea și-a format un bun 
nucleu de copii — băieți și mai 
ales fete — cu care a și obținut 
succese in competiții. Tot ea 
supervizează activitatea de tenis 
din cadrul Școlii sportive „Stea
ua". Poate — opinăm noi — este 
o muncă prea dificilă pentru un 
singur om și Ia aceasta ar trebui 
să contribuie, impărțindu-și sarci
nile, ceilalți tehnicieni ai secției. 
Aci, încă o remarcă. Școala dis
pune de 4 profesori de educație 
fizică cu specialiazarea In tenis, 
dar dintre aceștia numai Florica 
Butoi este fostă jucătoare, deci 
direct calificată pentru munca de 
selecție și formare a copiilor ta- 
lentați. Poate tocmai de aceea, 
această „pepinieră” a secției de 
tenis — așa cum ar trebui să fie 
— ftu s-a arătat pînă acum su
ficient de productivă.

Să nu intrăm într-o analiză 
prea amănunțită, care ar putea 
deveni obositoare pentru cititorii 
noștri. In rîndurile de față, am 
dorit doar să relevăm aspectele 
esențiale ale problemei. Și anu
me că de Ia clubul Steaua se aș
teaptă MAI MULT In asigurarea 
acelui „schimb de miine” In te
nis, pentru găsirea unor succesori 
((măcar apropiați ca valoare) al 
Iul Iile Năstase, cel mai bun te- 
nisman al său.

îmbrăcat într-un frumos cos
tum alb — avînd un manșon 
de aceeași culoare la o mînă 
și un altul albastru la cealaltă — 
multiplul campion mondial și 
olimpic Gheorghe Berceanu a 
arbitrat meciul inaugural al ce
lei dc-a IX-a ediții a „Cam
pionatului național sătesc de 
trîntă“. A fost un moment spec
taculos (aveau să-i urmeze și al
tele) al acestei pasionante și 
atît de utile competiții, organi
zate de C.C. al U.T.C. și Fe
derația română de lupte. Spor
tivii — 240 de tineri cu trupuri 
ca de statui, simbolizînd frumu
sețea și vigoarea — s-au sim
țit onorați și au imprimat în
trecerii, de la prima și pînă la 
ultima reuniune, o notă de mă
iestrie. potrivită tentei confe
rite de prezența, pe aceeași sal
tea, în calitate de oficiali, 
nu doar a lui Berceanu, ci și 
a altor „olimpici", „mondiali" 
$i „mondiali universitari" : Ion 
Păun, Costică Alexandru, Ion 
Draica și Ion Baciu.

Unul dintre concurenți — 
i-am numi abonați ai campio
natului — și-a încheiat acum, 

salteaua A, îndelungata 
carieră de luptător. Ia-

pe 
Iui
tă-1 pe tractoristul Mihai Tri- 
fan din comuna gălățeană Slo
bozia Conachi. Exact în ziua 
cînd împlinea 30 de ani, juriul 
— avînd în componență nume 
bine cunoscute : antrenorul
constănțean Constantin Ofițe- 
rescu, „tatăl" lui Alexandru și 
Draica, profesorul șef de cate
dră la I.E.F.S., Dumitru Hitru 
și asistentul său Gheorghe Ciș-

maș — i-a acordat lui Trifan 
titlul de campion național să
tesc la categoria 87 kg. Este 
pentru a 8-a oară consecutiv ! 
„Mă simt in stare să lupt și 
anul viitor — ne spune Trifan. 
Regulamentul 
permite. Dar nu regret. In opt 
ediții nu am fost niciodată în
vins. Nu voi abandona acest 
sport. Ceea ce am acumulat 
de-a lungul edițiilor Ia care am 
participat îmi va fi folositor, 
deoarece vreau să pregătesc un 
tînăr tot din Slobozia Conachi".

Intr-o sală alăturată celei de 
concurs alți 14 tineri — toți de 
peste 100 kg și nedepășind 
vîrsta de 24 de ani — erau su
puși unor teste de mare rigu
rozitate, organizate în vederea 
îndrumării lor spre perfor
manță. Asistentul univ. Gheor
ghe Cișmaș ne spunea : „Pri
mele teste nc indică valori ri
dicate ale capacității fizice. 
Gheorghe Czifra din Tămășel 
(Bihor) și Gheorghe Purcar din 
Petelea (Mureș) au 
spirometru — ca să ofer doar 
un exemplu de test — 6 900 cm 
cubi primul și 7 000 al doilea". 
Referindu-se la această ediție 
a campionatului. — 
este de părere 
superioară celor

nu-mi va mai

suflat la

Dumitru Hitru 
că „ea a fost 
precedente. Am 

reținut citeva nume : Ion 
(Constanța), Cornel Ursu 
Nicolae Dima (Vaslui), 
Nica (Dîmbovița), Ion 
stroiu (Dolj). I-aș recomanda a- 
tenției antrenorilor divizionari".

O viu aplaudată demonstrație, 
susținută de Berceanu, Baciu, 
Păun, Alexandru și Draica a

Duma 
(Alba), 
Mirel 
Albă-

Radu VOIA
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berg 1—
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lu 1 
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reanu re 
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reanu și
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Runda a 
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man — 
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s-a între

Tolgyi 
cu Baun 
dă, și c< 
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TINERETUL A CÎȘTIGAT
Sala sporturilor din Tg. Jiu 

era plină pînă la refuz. în acea 
seară de noiembrie se juca fi
nala „Cupei de toamnă44 la hand
bal masculin între Dinamo Bucu
rești și Politehnica Timișoara. Cei 
~~L. IrlL—.J — mulți dintre 
ei necunoscînd faptul că Incom- 

de joc 
loturile 
neră to

pe Pe-

aflați în tribune — r.._l„ 
ei necunoscînd faptul că 
petiție nu aveau drept 
handbaliștii convocațl la 
naționale — așteptau cu 
dare să-1 vadă evoluînd „
nu, Licu, Grabovschi. Trăiam și 
noi, parcă, alături de localnici, 
decepția că nu-i vom vedea, m 
teren, pe reputații handbaliști — 
campioni ai lumii. Dar meciul 
a început evident fără .cel mari", 
antrenorul Oprea Vlase trimițtnd 
în focul luptei o echipă tînără, 
atît de tînără și cu nume atît 
de necunoscute, Incit ne întrebam 
cu toții cum vor face față acești 
debutanțl garniturii nr. 1 timișore
ne. La sfîrșitul întilnirii satisfacția 
celor peste o mie de iubitori ai 
handbalului avea să fie și mai ma
re : handbaliștii dinamoviștl nu 
numai că au ciștigat, dar au o- 
ferit un spectacol remarcabil. 
Explicația, pentru reporter, pu-

tea să fie una singură : paralel 
cu pregătirea echipei de bază, 
Oprea Vlase se ocupase metodic, 
cum știm că-i este felul, de an
trenarea unei a doua echipe. 
Care in seara finalei a devenit 
prima 1 Gheorghe Covaciu, Ma
rian Mirieă, 
Daniel Indianos 
teva 
zestrați, 
antrenor 
totală și, Cum s-a

Cristian Becicheri, 
. ________ iată doar cî-
nume de tineri foarte în- 

cărora experimentatul 
le-a acordat Încredere 

văzut,

PRI
unii dint 
facă 
Român!? 
Olimpice 
antrenoru 
sesc aces 
rea că pi 
sabili de 
vor da c 
a celor i 
In privinl 
ajunge pi 
care post

vâ oferâ nu
de agre- 
schi (tele- 

patînoar, 
$i piscina.

Stațiune de odihna care 
nu-și dezminte numele, Poiana 
Brașov vâ așteaptă, in lunile 
de iarna, cu ghirlanda noilor 
șl modernelor sale hoteluri și 
unități de alimentație publi
că, cu o gamă diversificată 
de servicii.

Pentru a-F fi oaspeți,, e su
ficient să vă odresafi

OFICIILOR JUDEȚENE DE 
TURISM Șl ITHR BUCUREȘTI

Poiana Brașov — stațiunea 
sporturilor de iarnă, stațiunea 
tuturor viratelor — ”
meroase mijloace 
ment : pîrtil de 
scaun-telecabină), 
săniuțe, precum ți piscina. 
Jocuri^ mecanice, echltațle, po
sibilități de excursii cu auto
care și microbuze in împreju
rimi.

Poiana Brașov — stațiunea 
tuturor anotimpurilor

Poiana Brașov — Poiana 
Soarelui — stațiunea tuturor 
posibilităților. Vi se oferă, la 
cerere, servirea mesei a la- carte, meniuri cu specific strămoșesc, picnic 
la stină, programe folclorice. Durata sejurului — in funcție de prefe
ri nțe.

Amănunte importante
Puteti solicita și reține locuri din timp, odreslndu-vă șl direct Ia dis

peceratul stațiunii (tel. 921/1.52.59).
La transportul pe calea ferată se beneficiază de o reducere a ta

rifului de 50 la sută.

e . ___________
Speranța Bacău, de pe lingă 
Liceul industrial de celuloză 
și hirtie, a organizat în ca
drul Daciadci o mare compe
tiție de handbal și fotbal, 
la care s-au întrecut nu mai 
puțin de 48 de echipe (31 de 
handbal, dintre care 16 de 
fete) • LA CENTRUL DE CAL
CUL din Brașov a luat ființă 
o asociație sportivă care va 
avea patru secții : tenis de 
masă, șah, fotbal șl bob. Bo- 
beril vor lua parte la compe
tițiile oficiale încă din acest 
sezon. • IN COMUNA CA- 
TEAȘCA (jud. Argeș), parti
cipantă la concursul județean 
„Pentru cea mai frumoasă 
bază sportivă", s-a amenajat 
în acest an un complex spor
tiv. Acesta cuprinde terenuri 
de fotbal, handbal, baschet, 
tenis, o popicărie și o pistă 
cu obstacole. La noul obiec
tiv sportiv, peste 300 de ti
neri din comună au efectuat 
aproape 4000 de ore de muncă 
patriotică. • IN SALA DE 
SPORT a Școlii generale nr. 
2 din Bistrița s-a desfășurat 
un „triunghiular- de lupte 
greco-romane între echipe de 
elevi din Cluj-Napoca, Boto
șani șl, evident, orașul gazdă. 
La copii au cîștlgat micii 
atleți din Botoșani, iar la ju
niori mici și mari cei din 
Bistrița. Q NU DE MULT la 
Pitești a avut loc un meci 
de fotbal între arbitrii și an
trenorii din localitate. Au 
cîștlgat arbitrii cu 5—2, care, 
după cum spun gurile rele, au 
jucat... în 12, avînd de partea 
lor și pe conducătorul de joc. 
Au marcat Anuțescu, M. lo- 
nescu (2), Sorescu, Bărbules- 
cu șl Nlcolescu pentru învin
gători, respectiv, Zgardan și 
Cîrciumărescu. • LA TG. BU
JOR a luat ființă, recent, o 
secție de lupte. Sub conduce
rea profesorului de educație 
fizică Dumitru Berbeci, tine
rii luptători se pregătesc in

SPORTIVA 
de pe lingă

noua sală de sport din loca
litate. O INTRE ORAȘELE 
Berești și Tg. Bujor (jud. 
Galați) există o frumoasă ri
valitate sportivă. Tinerii din 
cele două localități se întrec 
la fotbal, volei, handbal și 
alte discipline. In prezent, pe 
primul loc în întrecerea din- 

allâ 
A.S. 

ta

primul loc in întrecerea 
tre cele două urbe se 
sportivii din Berești. • 
VOLANUL SATU MARE 
părtinind de I.T.A.), in cola
borare cu F.C. Olimpia, ame
najează un complex sportiv 
care va avea terenuri drenate 
de fotbal, handbal, baschet, 
volei, tenis precum și anexele 
respective. Aici va funcționa 
anul viitor și un centru de 
fotbal pentru copii al clubu
lui Olimpia. • LA SIBIU acti
vează încă o secție de judo, 
și anume, cea înființată re
cent pe lingă A.S.A. Pentru 
început* noua secție are 30 de 
membri începători și avan
sați, care se antrenează sub 
conducerea maestrului sportu
lui I. Buzic. O LA COMBINA
TUL POLIGRAFIC „CASA 
SC1NTEII" din București se 
desfășoară în ultimul timp o 
frumoasă activitate turistică 
Noua secție, afiliată la fede
rația de specialitate, 
zează , __
excursii și drumeții. Animato
rul activității sportive de la 
C.P.B. este tînărul tipograf, 
Dan Grigoriu, secretarul orga
nizației U.T.C. pe combinat. 
• O PREMIERA la Timișoa
ra : concurs de badmington, 
„Cupa gazetei Ifjumunkas", 
la care au luat startul 20 ac 
tineri. Pe primele locuri s-au 
clasat : 1. E. Bakacs (Fac. dc 
construcții), 2. V. Andor (Lie. 
C. D. Loga), 3. I. Mllodit (Inst. 
Politehnic).

RELATĂRI de la : I. lăn
cii, C. Gruia, Al. Mometc, 1. 
Toma, I. Fețeanu, D. Moraru- 
Sllvna, M. Dumitru, I. Toth, 
I. lonescu, N. Tokacek și C. 
Crețu.

. organl- 
aproape săptămînal

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Șutului lui Andrcoscu încearcă să i se op 
de jucători, intre care Ștcf și Paizan. I
greșit cu nici unuî. Chiar antre
norul emerit Oprea Vlase ne spu
nea : „Trebuie să precizez că am 
lucrat mult cu acești băieți. Săp- 
tămînal i-am chemat Ia antrena
mente de cite in și 12 ori, fie
care ședință avînd o durată de 
120 de minute. Nu aveam însă 
nici o îndoială asupra randamen
tului lor44. Firește, siguranța în 
aprecieri a antrenorului vine din 
faptul că el s-a aflat alături de 
noii săi elevi încă din faza de 
selecție cînd, printre alte cri
terii, și-a 
absolut 
Așa se 
noii 
cm ! __ _____
trenamente de atît de mare in
tensitate, în«ît într-un meci, oricît 
de greu, consumă abia jumătate 
din cantitatea de efort întrebu
ințată în pregătire. „Eu sper ca

cînd, _
propus ca unul sâ fie 

hotărîior : GABARITUL, 
face că media înălțimii 

sale garnituri este de 191 
Apoi, i-a obișnuit cu an-
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de anU-em 
curs —’ at 
că avem 
supremația

Cu cîtev. 
sistat la v 
handbaliști 
turi de P 
Cozma și 
component 
că mai a 
pînă să aj 
lor iluștri, 
că ei nu 
mînă 
telor.
o bătălie ș 
din marile 
timp, „seci 
Vlase !
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CAMPIONULUI

LA HANDB.jJ

o
1
1 
o 
o
1

1. Universitatea Euc,. 7 7 0 0 116- 76 14 1. Știința C<
2. Petrolul Veleaien 7 5 0 2 143-118 10 2. Univers'da
3. Oltul Sf. Gh. 7 4 0 3 114-132 8 3. TextdalF
4. Metalul Vaslui 7 3 1 3 139-139 7 4. Rulme,*/tul
5. C.S.U. Calați 7 3 0 4 86- 84 6 5. Relonui S
6. Tractorul Ev. 7 2 1 4 111-120 5 6. Vulturii F
7. Come;ful C-ța 7 2 0 5 87- 98 4 Spartac B
8. A.S.A. Ploîerti 7 1 0 6 113-142 2 lârași — elin

CZRIA A Ba

1. Nttramon'a Tăg. 7 5 0 2 116 106 10 1. Constructo
2. Minaur II B. M. 7 4 1 2 130-110 9 2. Constructo

3
3
3
4
4
5

8
7
7
6
6
3

4
3
3
3
3
1

133-114 
105-102 
114-122
82- 94 

103-127
86- 99

3. Voința O
4. Oltul Sf.
5. C.S.M. Si
6. G.I.I.L. Ci

Sparta M« 
gâraș — elin

5. Timirul Lugoj
6. A.S.A. Tg. M.
7. Sideful Jimbolia
8. Met. Hunedoara

3. Universitatea Cv. 7
4. Independența Sb. 7
“ .......................... 7

7
7
7



I Cum ci u ev oluat divizionarele A ?
Care a fost randamentul jucătorilor?

(tfȘTI I CEI 18 ANTRENORI LA ORA „ÎNCHEIERII MEDIILOR" PRIMULUI SEMESTRU
noasă edi- 
it de con- 
organizare 
locale din

bat< 
lorglik..
kg.

k ; 63
) ;
h ; 87 
[ +87 
rahova).

rxiatii. de 
ghej Bruj 

Geor- 
kg. 
kg. 
kg. 
kg.

TELE

ă prezentăm alte 18 „fotografii" 
astăzi au două clișee. In dorința 
în plus, edificatoare in privința nivelului jumătății de cam

pionat recent încheiată, am solicitat acelorași interlocutori din iia- 
Irul nostru de ieri să ne furnizeze judecățile lor de valoare și in 

ceea ce privește potențialul echipelor de care răspund de-a lungul 
celor 17 etape, ca și în privința randamentului individual al jucă- 

I torilor (notat de la 1 Ia 10). Le-am adresat, in consecință, celor 18 
I antrenori următoarele întrebări :

1. CUM APRECIAȚI COMPORTAREA ECHIPE! DV. IN TURUL 
CAMPIONATULUI ?

2. CE NOTE LE ACORDAȚI, FAȚA DE RANDAMENTUL DAT, 
JUCĂTORILOR ECHIPEI PE CARE O CONDUCEȚI î

lată cele 36

|V

I
I de răspunsuri.

în clb-negru. Cefe de 
de o prezenta elemente

VALENTIN STĂNESCU (F.C. Petrolul) 
cont de faptul că 

din lotul echipei au 
această toamnă, în 

eu consider ca sa- 
comportarea echi-

1. Ținînd
16 jucători 
debutat, în 
Divizia A, 
tisfăcătoare ._____  ___
pei pe parcursul turului. Echi
pa a realizat și citeva jocuri 
foarte bune, cu F. C. Argeș la 
Pitești, cu F. C. Constanța și

I

SA
Universitatea Craiova, la Plo
iești.

2. Constantin I 6 +, Mîrzca 
6 + — Gh. Dumitrescu 7, Ne- 
goiță 7, Ene 7 +, Sotir 6, Bu- 
tufei 7 — Angelescu 7 +, Coza- 
rek 5, FI. Nicolae 6, Fl. Dumi
trescu 7 + — Pisău 7, Simaciu 
7, Toporan 6 +, State 6.

CONSTANTIN DELIU (Universitatea Craiova)

SAU SĂ NU Al—
cHOROCUL ÎN VIAȚĂ *

AL LUI ZAHIU
fotbalul fot-

masculin). 
u — Griin-
— Trata- 

lu Cio- 
S Witite- 
—2. Urzică 
ii, Neamțu
— Ungu

ri Ilijin —

I
I
I

1. Mulțumitor 
cativul pe care 
portării în tur a echipei pe ca
re o pregătesc. în partidele de 
pe teren propriu, A.S.A. a ju
cat bine în prima parte a tu
rului — cînd a marcat cîte 3—4 
goluri de meci — și mult mai 
slab spre final. înfrîngcrca din

EMERICH JENEI (Steaua)
1. Comportarea echipei a fost, 

in general, oscilatorie.
2. Moraru 

Anghelini 6, 
Vigu 8, FI.

TIBERIU BONE (A.S.A. Tg. Mureș)
— iatji califi-
il acord com-

partida cu F. C. Corvinul con
stituie o excepție, o surpriză de 
proporții.

2. Solyom 8, Vunvulea 7 — 
Kortesi 7, Unchiaș 7 +, Ispir 8, 
Onuțan 7, Gal 6 + — Varodi 7, 
Boloni 8, Pîslaru 7 — Fazekaș 
7, Fanici 7 +, Both II 6 +, Haj- 
nal 8, Caniaro 6, Marton 6.

luc Ungu- 
fe'A puncte, 

feminin), 
for — Go- 
[ Nuțu 0—1, 
gyi 0—1>
k 1—0, Jic- 
roniade — 
Bogdan re- 
kr — Chiș

I
I
I

întrerupta 
irima run- 
isament cu

I
I

TALIE I

8, Dumitru 7, Iordăncscu 8, Ion 
Ion 6, Zahiu 7 — Troi 6, Năs- 
tase 6, M. Răducanu 6, Zamfir
6, Ad. Ionescu 6, Aelenei 6.

1. Comportarea echipei noas
tre a fost cu mult sub valoa
rea jucătorilor din Iot. Cea mai 
mare lacună : lipsa de eficaci
tate. Cu toate că au fost crea
te multe situații de gol, doar 
16 au fost concretizate, ceea ce 
înseamnă nici măcar un gol pe 
etapă. Puțin, foarte puțin. Prin
tre cauze : lipsa unui realiza
tor, tehnica precară a unor ju
cători (Crișan, Cămătaru), jocul 

individualist al altora 
Marcu, Bălăci). Toate

GHEORGHE OLA
citeva cuvinte, compor-

foarte 
(Cîrțu,

Idbaliști să 
care 

•a Jocurile 
ne spune 

Mărturi- 
convingc- 

bci respon- 
■ naționale 
lei noastre, 
la cluburi, 
Iacă se va 
pentru fic- 
lării să se

I
I
I
I

numeros 
IIAICA
Iri —J AȘ3 
unui post 
cază con- 
ca afirma 
menținem 
handbal1*, 

hă am a- 
hanient al 
Iști. Ală- 
rabovschi, 
pai tineri 
Ideși știau 
pat mult 
11 colegilor 
Isc-tisfacția 
iți să ră- 
bra vede- 
rticipat la 
lEsLe unul 
lin același 
llui Oprea

I
I
I
I
I
I
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El 7b I

I
i
1
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0
ifecția Câ-

4
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48-30
60-43 

"53-42
47- 47
48- 74
37-59

7
7
7
7
2
0

I
I
I

7, Iordache 7 —
Agiu 8, Sameș 8, 

Marin 8 — Stoica
FLORIN HALAGIAN (F.C. Argeș)

1. Desigur, fiecare formație a 
avut de realizat obiectivul său, 
pe care și l-a propus in raport 
cu valoarea lotului, cu posibili
tățile de îmbunătățire a aceste
ia, cu promovările ’ făcute, care 
la F. C. Argeș au fost în ulti
ma vreme destul de însemnate. 
Ținînd seama de toate acestea, 
ca și de valoarea competiției și 
a partenerelor de întrecere, de 
posibilitățile lor, cred că evolu
ția echipei noastre, avînd în 
vedere prestațiile și rezultatele 
obținute, concretizate în locul

ANGELO NICULESCU
1. Apreciez că echipa a avut 

o comportare constant bună. în 
ciuda unor rezultate mai slabe, 
conținutul jocului a corespuns. 
Ne-am clasat pe un loc care 
corespunde cu obiectivele pro
puse de noi la începutul com
petiției. Ce m-a nemulțumit ? 
Jocul de apărare al echipei și 
nu al apărătorilor. M-a intrigat 
chiar acest aspect negativ care 
ne-a costat multe ■ goluri pri
mite în mod nepermiș, mai ales

ION NUNWEILLER (Dinamo)
pasiune și dăruire In jocuri, 
parcă cineva i-ar obliga 
practice fotbalul.

2. Ștefan 6, Eftimescu 6 
Cheran 6, Sătmăreariu II 7, Do- 
brău 6, G. Sandu 4, Lucuță 4, 
Ghiță 6 — Dinu 5, Custov 7, I. 
Marin 5, Mateescu 4 (excep- 
tînd meciurile din Cupa cam
pionilor), Augustin 5, Al. Mol
dovan 4, L Moldovan 6 — 
Țălnar 6, D. Georgescu 
Vrînceanu 7, Dragnea 4.

GHEORGHE STAICU (F.C. Olimpia Satu Mare)
Apreciez comportarea echi- 7 — Kaiser 8, Bathori II 7, Sa- 
drept bună. bău 7, Helvci 6 — Hațeganu 5,

2. Pusztai 7 — Mureșan 7, Mathe 5, Both 8.
Smarandache 8, Matei 8, Bocșa

TRAIAN IONESCU (Jiul Petroșani)
P. Nicolae 6, P. Grigore 7, Mul- 
țescu 9, Stoichiță 7, Stoica 7, 
Sălăjan 7, Dumitrache 8, Bucu- 
rescu 8 — numai la partidele 
cu F.C.M. Reșița, Dinamo, 
Steaua, U.T.A., A.S.A., Univer
sitatea Craiova, Sport Club 
Bacău, F. C. Bihor, Politeh
nica Timișoara. La celelalte 
jocuri îi notez pe toți jucă
torii cu 6.

(Sportul Studențesc)
tițional la nivelul unor jucători 
de bază ai formației, absenței 
titularilor Grigore și M. Sandu, 
ca și unor arbitraje care ne-au 
dezavantajat.

2. Răducanu 6, _Lazăr 6 — 
Tănăsescu 6 +, 
Cazan 8, Manea 5 +, Cățoi 6 — 
Iorgulescu 7 +, Munteanu 6 +, 
Rădulescu 9, O. Ionescu 7 (ca 
mijlocaș) și 5 (ca atacant), Șer- 
bănică 6 + 
Grosu 5, M. 
deanu 5, Stroe

ION IONESCU (U.T.A.)
1. Comportarea echipei, deci 

calitatea jocului prestat de că
tre formația pe care o pregă
tesc, comparativ cu nivelul Di
viziei A, pe care în ancheta 
precedentă l-am notat cu 6, o a- 
preciez la nivelul mediei de 5,50.

1. Echipa s-a comportat sub 
așteptările noastre; adică în no
ta generală a desfășurării tu
rului campionatului, avînd o 
comportare modestă. După opi-> 
nia mea, cauzele ar fi urmă
toarele : ușurința cu care jucă
torii tratează și respectă sarci
nile de joc, viața nesportivă a 
unora dintre ei, din care motiv 
se pierd aproape in totalitate 
acumulările dobîndite în prece

de instruire, ca și lipsa de

1. Apreciez comportarea e- 
chipei ca inegală. Fundașii și 
atacanții au avut o prestație 
bună in prima parte a turului, 
în schimb a suferit jocul de 
construcție. în partea a doua, 
jocul la mijlocul terenului s-a 
îmbunătățit, dar s-au arătat în 
suferință apărarea și atacul.

2. Cavai 8, Homan 7 — Rusu 
7, Bădin 7, Ciupitu 8, Toma 6,

MIRCEA RADULESCU
1. Echipa a avut în acest tur 

de campionat comportări diame
tral opuse. în primele 10 etape 
echipa a manifestat preocupări 
pentru practicarea unui joc de 
calitate și de aici a decurs și 
ocuparea unei poziții superioa
re în clasament. în a doua par
te a turului, mai exact în ulti
mele șapte etape, evoluția e- 
chipei a fost slabă. Această 
comportare nemulțumitoare din 
finalul sezonului s-a datorat li
nei scăderi a tonusului compe-

1 
o 
o 
0
1 
0

o
1
2
3
3
5

lonia

92-42
61-51
55-62
65-80
53-58
52-89

9
8
6
4
3
0

Fâ-

I
I
I

trei ocupat la sfîrșitul sezonu
lui, poate fi apreciată ca bună.

2. Cristian 7, Speriatu 7 — 
Zamfir 8, Olteanu 8, Stancu 7, 
Ivan 7 — Bărbulescu 8, Chi-

1. în
tarea formației poate fi carac
terizată astfel : mulțumitor — 
acasă, slab — în deplasare. De 
ce mulțumitor acasă ? Pentru 
că din cele 9 jocuri disputate 
pe teren propriu, doar 6 pot fi 
considerate drept bune, restul 
de 3 mediocre sau slabe. De ce 
slab în deplasare ? Deoarece nu 
am cucerit decît un singur 
punct pe terenuri străine, și a-

ANCHETA NO ASTRA

acestca conjugate și cu sufi
ciente carențe de ordin moral- 
educativ aU făcut să ne clasăm 
pe un Ioc inferior posibilități
lor echipei.

2. Boldici 7, Lung 5, Purcaru 
6 — Negrilă 6, Tilihoi 6, Ștc- 
fănescu 7, Constantinescu 5, 
Purima 6 — Donose 6, Țiclea- 
nu 6, Bcldeanu 5, Bălăci 7, Un- 
gureanu 5 — Irimescu 5, Cri- 
șan 4, Cîrțu 4, Marcu 5, Cămă- 
taru 4, Stăncescu 4.

(F.C. Constanța)
nume Ia Pitești, iar în depla
sare am jucat bine numai în 
anumite perioade ale meciuri
lor. De pildă, în prima repriză 
în meciurile de la Tîrgoviște, 
Tg. Mureș și Satu Mare și în 
cea de a doua la Pitești și Ba
cău. Firește, motivul poate fi 
căutat și în faptul că în echipă 
avem foarte mulți tineri care 
nu au încă forța fizică și tăria 
psihică a jucătorilor experi
mentați.

2. Ștefănescu 6, Sărăcin 7 — 
Mustafa 6, Antonescu 8, Nistor 
6, Turcu 7 — Petcu 7, Ignat 
6 +, Livciuc 7 — D. Zamfir 7, 
Peniu 6, Buduru 7 +.

De cînd e 
bal, rezultatele au fost 
întotdeauna argumentele 
care au convins. Steaua 
a încheiat în chip de 
sprinter irezistibil (5—0 
acasă, 4—0 în deplasare) 
acest tur de campionat, 
după ce pe parcursul în
trecerii era de vreo două 
ori gata, gata să se piar
dă pe drum...

Intr-un ansamblu am
bițios în ceasul al 
12-lea, a apărut un fac
tor dinamizator , exploziv 
cu un randament impre
sionant : Zahiu. 6 goluri 
în ultimele două meciuri, 
3 cu F. C. Constanța, 3 
cu F.C.M. Reșița. Ba-

Panefag pg c

5,
8,
8.

vescu 7, Iovănescu 8, Iatan 
Cîrstea 7 — Doru Nicolac 
Roșu 8, Radu II 6 +, Dobrin

(Politehnica Timișoara)
din faze Gxe.
semnalele 
pregătirea

2. Cred 
echipei se 
cători îi notez astfel : Bathori 
I 7 — Nadu 5, Păltinișan 7, 
Mehedințu 7, Barna 6, Vișan 8, 
Floareș 6 — Dembrovschi 7, 
Lața 7, Roșea 7, Șerbănoiu 
6 — Anghel 6, Cotec
Volaru 8, Petrescu 6, Nucă

Este unul din 
de alarmă pentru 

returului.
că media generală a 
apropie de 7. Pe ju-

6,
5.

de 
să

5,

Ciugarin 6 +,

- Chihaia 
Sandu 7, 

5.

2. Iorgulescu 5, Jivan

6 4-, 
Prc-

5 —
Bîtea 6, Gașpar 5, Gali 5, Ku- 
kla 7, Giurgiu 6 — Leac 6, 
Schepp 5, Bedea 4, Broșovschi 
8 — Cura 5, Nedelcu 5, Tisa 6, 
Coraș 5, Domide 5.

DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR (S.C. Bacău)
fi putut obține, totuși, rezultate 
mai bune.

2. Ursache 6+, Mîndrilă 6-1----
Pruteanu 6, Andrieș 6+, Catar- 
giu 7, Lunca 7, Margasoiu 6-1----
Solomon 7, Cărpuci 6+, Panaite 
6+, Vamanu 7, Pană 6 — Chitara 
7, Antohi 6, Botez 7, Florea 7.

1. Avem o echipă tînără. Nu
mai în acest tur de campionat 
au fost promovați 5 jucători în
tre 18 și 21 de ani, fără^xpe- 
riență competițională. Așa stînd 
lucrurile, sigur că nu putem 
decît să ne declarăm mulțumiți 
de comportarea echipei, care ar

IOAN REINHARDT (F.C. Bihor)
1. Funcționînd la F, C. Bi

hor doar în a doua jumătate a 
turului, aș putea spune că e- 
chipa (prin prisma acumulării 
punctelor) a avut o evoluție- a- 
propiată de satisfăcător, 
privind lucrurile în mare, 
înclina spre „modest", 
prisma calității jocului, princi
palul reproș care se poate adu-

NICOLAE PROCA
1. Fiind nou promovată, e- 

chipa a fost lipsită de expe
riența primei divizii și nu a 
beneficiat de aportul unor ju
cători așa-ziși „vedete". în ma
rca majoritate a fost menținut 
lotul care a reușit promovarea 
în „A". Am căutat ca, odată cu 
desfășurarea campionatului, ju
cătorii să se acomodeze cu noi
le cerințe, să-și ridice valoarea 
fotbalistică muncind mai mult 
și mai responsabil. Nu am reu-

ce jucătorilor orădeni, ca și al
tora, dealtfel, fiind incapacita
tea de a face față jocului cu 
sarcini duble.

2. Albu 7 — Z. Naghi 6, Bi- 
gan 8, Lucaci 7, Popovici 7, 
Petrovici 6 — Naom 
gheli 6 +, M. Marian 
— Lupău 7, Florescu 
6 +, C. Georgescu 6.
(C.S. Tîrgoviște)
șit tot ce ne-am propus, 
tesc că cele 16 puncte obținute 
din 8 jocuri disputate pe teren 
propriu pot primi un califica
tiv mulțumitor al comportării 
echipei.

2. Coman 7 + -- Gheorghe 
6 +, Ene 6 +, Enache 6 +, FI. 
Alexandru 6, Pitaru 6 + — Fur
nică 7 +, Tătara 6 +, Tănase
6, Grigore 6 — Greaca 6 +, Sa
va 6 +, Marinescu 6 +, Kallo
7, Isaia 6.

ILIE OANA (Politehnica lași)
1. Echipa noastră a evoluat 

sub posibilitățile așteptate după 
finalul campionatului trecut. 
Asta se explică în primul rînd 
prin marele număr de jucători 
accidentați. E suficient să a- 
mintesc absența prelungită a 
lui Simionaș, un jucător care 
contează foarte mult în angre
najul tactic al echipei. Sperăm 
într-o masivă refacere 
ceastă iarnă, 
așteptările, 
înainte de

dar, 
a? 

prin 7,
6,
7,

Ghcr- 
Kun 7 
Fildan

Soco-

am spus că vom încheia turul 
cu 15 puncte. Așa s-a și întîm- 
plat. Prin prisma programului 
din retur (nouă jocuri acasă), 
sperăm să adunăm 
puncte, prin joc bun.

2. Naște 9 — Micloș
7, Ursu 7, Ciocîrlan 8,
6, Ciobanu 6 — Romilă 8, So- 
fian 6, Trandafilon 8, Banu 6 
— D. Ionescu 6, Dănilă 8, Cos- 
tea 6, Florean 6, Cernescu 
Nemțeanu 6.

in a- 
pentru a confirma 
Cu șapte etape 
terminarea turului
ȘTEFAN COIDUM (Corvinul Hunedoara)

1. Am ocupat un loc slab, ne
corespunzător valorii jucătorilor. 
Două motive pot explica randa
mentul nesatisfăcător: numeroa
sele accidentări și lipsa de omo
genitate creată de unii jucători 
experimentați, dar cu păreri 
prea „personale" despre fotbal.

CICERONE MANOLACHE (F.C.M. Reșița)
1. Exccptînd „accidentul" din 

ultima etapă a turului, com
portarea echipei a mers spre 
bine, după opinia mea, începînd 
cu meciul susținut acasă în 
compania formației din Hune
doara.

încă 19

6, Anton 
Mureșan

6,

2. I. Gabriel 7 — Bucur 
Gruber 6, Vlad 6, Angelescu 
Niculescu 6, Miculescu 6 
mitriu IV 7, R. Nunweiller 6,
Cassai 6, Economu 6 — Lucescu 
7, Agud 5, Nicșa 6, Georgescu 
6, Văctuș 6.

6,
6, 

du

2. Windt 9 — Uțiu 6, Poraț- 
chi 7 +, Hergane 7, Boțonea 7, 
Filipescu 6 — Portic 7, Gabel 
7, Bora 7, Jacotă 6 — Atodire- 
sei 6 +, Oancea 
Bojin 5, Lepădatu

7, Florea 8,
5.

„profesorale" 
bune echipe 

. ale fotbalului nostru, să formulăm citeva observații la răs
punsurile primite.

In primul rînd, să notăm că doar patru antrenori - I. Nunweil
ler, C. Deliu, I. Oană și Șt. Coidum - se declară nemulțumiți de 
randamentul formațiilor pe care le au în grijă. Alți tehnicieni — 
E. Jenei, Tr. Ionescu, M. Rădulescu, Gh. Ola - socotesc că echi
pele lor au avut oscilații de comportare, randamente diferite de la 
un meci la altul sau pe diferitele „porțiuni" ale campionatului. An
trenorii I. Ionescu, I. Reinhardt, N. Proca apreciază ca mediocră 
prestația formațiilor lor, in timp ce T. Bone, FI. Halagian, A. Nicu
lescu, G. Staicu, D. Nicolae-Nicușor, V. Stănescu și C. Manolache 
se declară satisfăcuți de modul cum au evoluat echipele lor.

Mai departe, să subliniem exigența in aprecierea randamen
telor indiv'duale arătată de antrenorii 1. Nunweiller, I. Ionescu, 
C. Deliu, Șt. Coidum, V. Stănescu, in timp ce tocmai C. Manola
che, spre exemplu, se arată mult prea îngăduitor cu elevii săi.

Acum, după ce ați aflat caracterizările și notele 
ale celor 18 conducători tehnici ai celor mai 
nici fnbl-in li 1 !> 11 rmcFrir cri fermi

ratki, Bodola, Ozon, Con
stantin, Dumitrache fă
ceau asemenea isprăvi. 
Pentru că erau jucători 
de mare clasă.

Cine e Zahiu ?
E rezerva introdusă în 

chip forțat, de nevoie, în 
disperare de cauză, în 
locul lui Dumitru, favo
ritul multora dintre iubi
torii noștri de fotbal, ju
cătorul pe care antreno
rii și simpatizanții Stelei 
l-ar fi vrut permanent 
în teren. Dar Dumitru, 
ieșit din formă, a ieșit 
și din formație. Și nu 
numai el. 
apelat la : 
Ionescu, 
Zahiu.

Fructul unei conjunc
turi... nefavorabile, fina
lul Stelei a dat certificat 
de naștere unei posibile 
viitoare stele a fotbalului 
românesc. Zahiu.

Acest final a inventai 
un jucător care n-ar fi 
existat 
apariții 
Dumitru

Acum 
pornit, 
înainte. Cu Dumitru sau 
fără Dumitru lîngă el. 
Problema este alta. Aș
teptăm în continuare ca 
valorile să aibă norocul
— de conjunctură — al 
lui Zahiu pentru a ne 
arăta că sînt valori sau 
facem ceva pentru a le 
ajuta afirmarea 7

O temă de meditație
— și de lucru 1 — pentru 
multe echipe.

Și atunci s-a 
rezerve. La Ad. 
la Năstase, la

(în pofida unor 
efemere) dacă 
era în formă* 
roata vieții s-a 

Zahiu va juca

Marius POPESCU

NU UITAȚI 1 Duminică II de
cembrie 1977 — o nouă tragere 
specială PRONOEXPRES după 
noua formulă tehnică lansată Ia 
30 octombrie a.c. și care s-a bucu
rat de mult succes în rîndurile 
participanților.

La această tragere se acordă :

• Autoturisme „Dacia 1300“

• Excursii în R. D. Germană 
sau R. S. Cehoslovacă, precum și 
bilete de odihnă . la Predeal sau 
Sinaia.

• Cîștiguri în bani — fixe 
(25.000, 10.009 Ici etc.) și variabile.

o Se' efectuează 8 extrageri re
partizate In 3 faze, atribulndu-se 
14 categorii de cîștiguri.

• Se cîștigă șl cu 3 numere din 
cele 5 ale fiecărei extrageri de Ia 
faza I și din cele 6 ale fiecărei 
extrageri de la faza a Iii-a.

IMPORTANT 1 ClȘTIGURILE 
SUPLIMENTARE SE SUPORTA 
DIN FOND SPECIAL !

• Se participă pe bilete de 6 
șl 15 lei varianta simplă. Numai 
biletele de 15 lei participă la toate 
extragerile*

Participînd cu mai multe bilete, 
vă sporiți șansele de ciștig

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA PRONOEXPRES

7 DECEMBRIE 1377

J
TRA- 
DIN

Extragerea I : 33 26 20 32 24
Extragerea a n-a : 44 42 11 9 37
Extragerea a IlI-a: 21 30 1 23 40 
FOND TOTAL DE CIȘTIG URI : 

916.292 lei din care 393.707 lei re
port la categoria A.

Extragerea I : 33 26 20 32



FORUMUL COMUNIȘTILOR-EXPRESIE
A COEZIUNII DINTRE PARTID Șl POPOR

In semifinalele C. M. de handbal feminin, smpa valorică B

ROMÂNIA - POLONIA 15-15 (7-5)
(Urmare din pag. 1)

Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pâțan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Ion Coman, Teodor Co- 
man, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Ludovic Fazekas, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Ion Ilies
cu, Ștefan Mocuța, Vasile Pati- 
linet, Mihai Telescu, loan Ursu, 
Richard Winter, Constantin 
Dăscălescu, Aurel Duma, Necu- 
lai Agachi, Ion Șt. Aldea, Ioana 
Anghel, loan Avram, Elena Ba
laurii, Ion Bara, Constantin 
Băbălău. Clara Biro, Alexandru 
Bora, Floare Bulboacă, Vasile 
Cerbu, Iuliana Chiorean, Florica 
Chiselencu, Vasilica Cîmpeanu, 
Alexandru Clichici, Dumitru 
Coliu, Magdalena Maria Datcu, 
Eugenia Viorica Dobrescu, Va
sile Drăgănescu, Eduard Eiscn- 
burger, Margareta Fabian, Ni
colae Florea, Mihail Florescu, 
Vaier Gabrian, Iosif Ștefan Ga- 
lavits, Suzana Gâdea, Gheorghe 
Gomoiu, Lovoliub Jivorad 
Grbici, Virgil Hampu, George 
Homoștean, Ion Hortopan, Ma
ria Ică, Dumitru Ilina, Valen
tin lonită, Mircea Valeriu Iz- 
bășoiu, Xîeorge Macovescu, Va
sile Magopăț, Vasile Marin, 
Mihai Marinescu, Angelo Mi- 
.culescu, Sabina Liliana Mihuț, 
loan Mocanu, Ion Moldoveanu, 
Ion Andrei Neagu, Gheorghe 
Neațu, Constantin Nicolae, Ște
fan Pavcl, Ștefan Peterfi, Ma
ria Pînca, Constantin Pîrvules- 
cu, Ion Popescu-Puțuri, Stelian 
Popescu, Petre Preoteasa, Luiza 
Răican, Gheorghe Roșu, Con
stantin Sandu, Alexandru Sen- 
covicl. Ana Sepsi, Ion Sălăgean, 
Ion Traian Ștcfănescu, Stelian 
Teodorescu, Ghizela Vass, Ion 
Vermeșan, Vasile Vîlcu, Ioana 
Zainea.

„Irt numele tuturor membrilor 
prezidiului - a spus, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu - aș dori să 
exprim mulțumiri călduroase 
pentru încrederea ce ne-ați 
acordat-o și să vă incredințez

PROFUND ECOU ÎN INIMILE NOASTRE!
Premise pentru noi și mari 

progrese In toate 
domeniile de activitate

. Prin multitudinea și diversitatea 
problemelor abordate, ca și prin 
profunzimea ideilor, prin rigoa
rea științifică a soluțiilor preco
nizate, Raportul prezentat de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la Conferința Națională a parti
dului are o mare valoare teoreti
că și practică, constituie un pro
gram mobilizator și pentru noi, 
activiștii mișcării sportive. înal
tul forum al comuniștilor dez
bate problemele fundamentale 
ale societății noastre, ale pro
gresului mai rapid al României 
socialiste în toate domeniile. 
Sînt ferm convinsă că lucrările 
Conferinței Naționale vor marca 
un nou și important pas îna
inte în dezvoltarea tuturor sec
toarelor de activitate din țara 
noastră, inclusiv cel al educației 
fizice și sportului.

Mă angajez ca, împreună cu 
colectivul de specialiști din ca
drul I.E.F.S. și din federația ro
mână de baschet, să contribui 
și mai activ la obținerea unor 
rezultate superioare pentru glo
ria sportului românesc.

Conf. univ. ARISTE1A HRIȘCĂ
Președintele F.R. Baschet

Mereu la înălțimea 
sarcinilor încredințate

(Urmare din pag. 1)

a țării și la continua afirmare 
a sportului românesc pe plan 
internațional. Avem pentru a- 
ceasta condiții excelente de 
pregătire și nu vom precupeți 
nici un efort pentru gloria 
sportivă a României socialiste. 
Ocazii de a ne arăta hărnicia 
am avut, noi caiaciștii și cano- 
iștii, și în acest an, cu prile
jul campionatelor mondiale de 
la Pancearevo. Vom avea și 
în anii următori. Și numai de 
pe podiumul de premiere vom 
putea raporta că ne-am făcut 
pe deplin datoria. 

că ne vom strădui să asigurăm 
desfășurarea in cele mai bune 
condițiuni a Conferinței*. (Aplau
ze puternice, îndelungate).

Lucrările ședinței de dimi
neață sînt conduse de tovarășul 
Ilie Verdeț, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

Sînt alese in continuare or
ganele de lucru ale Conferinței.

în continuare, delegații apro
bă, în unanimitate, următoarea 
ordine de zi :

1. Raportul cu privire la rea
lizarea hotărîrilor Congresului 
al XI-lea, a Programului Par
tidului Comunist Român și la 
sarcinile de viitor.

2. înfăptuirea planului cinci
nal X976—1980 și măsuri supli
mentare de dezvoltare econo- 
mico-socială pină in 1980.

3. Cu privire la orientările ge
nerale pentru iniocmirea Pla
nului de dezvoltare economîco- 
socială în perioada 1981—1985.

4. Programul de ridicare a 
nivelului de trai în anii 1976— 
1980 și îmbunătățirea Legii re
tribuției.

5. Cu privire la reducerea du
ratei săptămînii de lucru.

6. Cu privire Ia perfecționarea 
conducerii tuturor sectoarelor de 
activitate, a organelor Ministe
rului de Interne și Ministerului 
Justiției, îmbunătățirea legisla
ției Republicii Socialiste Ro
mânia și dezvoltarea democrației 
socialiste.

Delegații au aprobat apoi con
stituirea celor zece secțiuni ale 
Conferinței și prezidiile fiecăreia.

în continuare a fost aprobat 
regulamentul de desfășurare a 
lucrărilor Conferinței.

în aclamațiile participanților, 
în entuziasmul și însuflețirea ge- 
nerală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu prezintă, de ia tri
buna înaltului forum, Raportul 
cu privire la realizarea hotăriri- 
lor Congresului al Xl-lea, a 
Programului Partidului Comunist 
Român și la sarcinile de viitor.

Omul - in centrul preocupărilor partidului
(Urmare din pag. 1)

NICOLAE CEAUȘESCU, mate
rializate în Programul de dez
voltare a activității de educa
ție fizică și sport pînă în anul 
1980.

Noi, slujitorii mișcării spor
tive, lucrăm cu oamenii, atit în 
activitatea sportivă de masă, 
cît și în cea de performanță. 
Pe fondul creșterii mal accen
tuate a bunăstării poporului, al 
măsurilor privind trecerea trep
tată la reducerea duratei săp
tămînii de lucru și, ținînd sea
ma de trăsăturile caracteris
tice ale omului nou al Româ
niei de azi și de mîine, miș
cării sportive îi revin, firesc, 
sarcini sporite. Chemată să con
tribuie activ la întărirea sănă
tății și capacității de muncă și 
de creație a populației, la dez
voltarea multilaterală și edu
carea revoluționară a tinerelor 
generații. Ia petrecerea în mod 
plăcut și util a timpului liber, 
mișcarea sportivă își va înde

SPORTIVII, ÎN PAS CU ȚARA
(Urmare din pag. 1)

cu care ne-a înconjurat și ne 
înconjoară tovarășul Nicolae 
Ceaușescu*,

Silueta impunătoare a lui 
Werner Stockl îl atrage pe re
porter. Temerarul „pivot* al e- 
chipei naționale meditează cu 
voce tare : „Știu foarte bine că 
lucrările Conferinței Naționale a 
partidului vor asigura un ritm 
și mai susținut pe drumul con
struirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. In ceea ce 
mă privește pe mine, ca spor
tiv. vă rog să credeți că am 
ascultai această primă parte a 
cuvîntării. gîndindu-mă la ceea 
ce avem de făcut noi. tinerii, 
pentru a fi în pas cu tot ceea 
ce se realizează în țara noastră, 
pentru a confirma în arena 
sportivă Internațională marile 
ritmuri de dezvoltare din in

Raportul prezentat de secreta
rul general al partidului a fost 
urmărit cu deosebită atenție, cu 
profundă satisfacție și deplină 
aprobare, el fiind subliniat, în 
repetate rînduri, cu vii și puter
nice aplauze.

La încheierea raportului, în
treaga asistență ovaționează, a- 
clamă cu însuflețire pentru par
tid și secretarul său general, 
scandează îndelung „Ceaușescu- 
P.C.R.* !, două nume cu valoare 
de simbol, rostite într-o alătu
rare firească, două nume atit de 
scumpe tuturor, cu profunde re
zonanțe în sufletul și conștiința 
întregii națiuni.

Delegații și invitații fac să 
răsune, in marea sală a Con
ferinței, cuvintele înălțătoa
re ce înflăcărează întreaga țară, 
ce umplu cu dragoste și mîndrie 
inimile tuturor fiilor patriei : 
„PARTIDUL — CEAUȘESCU — 
ROMANIA", „CEAUȘESCU ȘI 
POPORUL*. Este rostit, în ace
lași timp, cuvîntul „PACE*, care 
exprimă această năzuință scumpă 
a poporului român, a întregii 
omeniri.

Pariicipanții la Conferin
ță — și prin ei comu
niștii. toți cetățenii patriei, băr
bați și femei, tineri și virstnici, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — își exprimă, 
încă o dală, cu putere, dragostea 
și încrederea în partid și 
secretarul său general. In aces
te momente vibrante, de înăl
țător patriotism, ei se angajea
ză, în fața partidului, a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, să 
muncească cu fermitate și 
abnegație pentru a transpune in 
viață in mod exemplar politica 
partidului, hotăririle Congresu
lui al XI-lea și ale Conferinței 
Naționale a P.C.R., Programul 
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre 
comunism, avînd convingerea 
nestrămutată că aceasta este 
singura cale pentru asigurarea 
fericirii șl bunăstării poporului.

★
în cursul după-amlezil au în

ceput dezbaterile în plen asu
pra problemelor înscrise pe or
dinea de zi a Conferinței.

Lucrările Conferinței continuă.

plini cu cinste misiunea de 
mare răspundere cu care a 
investit-o partidul.

Strîns uniți în jurul partidu
lui, al secretarului său general, 
sportivii, antrenorii, profesorii 
de educație fizică, întregul nos
tru activ, în frunte cu comu
niștii, se consideră angajați 
plenar în îndeplinirea orientă
rilor și indicațiilor cuprinse în 
Raportul prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a ho
tărîrilor ce vor fi adoptate de 
Conferința Națională a partidu
lui. Nu vom precupeți nici un 
efort pentru perfecționarea în
tregii activități de educație fi
zică și sport, care se va inte
gra și mai organic în viața ti
neretului, a tuturor oamenilor 
muncii, ca factor activ de dez
voltare, stimulator de energii. 
Vom face totul pentru a repre
zenta demn patria dragă în a- 
rena sportivă internațională, la 
nivelul înaltului prestigiu de 
care se bucură România în lu
mea întreagă.

dustria noastră, din agricultura 
noastră, din întreaga noastră e- 
conomie. Privindu-1 și ascullîn- 
du-1 pe conducătorul iubit al 
partidului și poporului nostru, 
imi aduc aminte de reproșul 
părintesc pe care ni l-a făcut 
nouă, handbaliștilor, in acea 
seară de august 1976 în Sala 
polivalentă. Căldura acelui re
proș este ceva ce eu nu pot uita 
și vă rog să mă credeți că 
nu-mi voi permite nici o clipă 
de răgaz. în jocuri și la antre
namente. pînă nu vol face to
tul pentru ca echipa noastră să 
vină în întîmpinarea dorinței 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
care ne iubește atit de mult*.

Sportivii își reiau locurile în 
fața televizorului. Așteaptă, cu 
însuflețire, imaginile vii ale Ro
mâniei de mîine...

loan CHIRILĂ

BOCHUM, 7. După o zi de 
pauză, miercuri au continuat în 
R. F. Germania întrecerile din 
cadrul campionatului mondial 
de handbal feminin, grupa va
lorică B, ajunse In faza grupe
lor semifinale. Iată rezultatele 
înregistrate :

In grupa semifinală I:
La Espelkamp, R. F. Germa

nia — Franța 14—10 (9—5) ;
La Porta Westfalica, Iugo

slavia — Olanda 22—11 (13—6) ;
In grupa semifinală II:
La Bochum, România — Po

lonia 15—15 (7—5) ;

HANDBALIȘTII NOȘTRI VOR EVOLUA 

ÎN ELVEȚIA Șl R D. GERMANĂ
După meciurile din R. F. 

Germania și Danemarca — în 
care a evoluat echipa repre
zentativă — și turneul de la 
Tbilisi — la care a participat o 
selecționată divizionară — lo
tul masculin de handbal al 
României s-a reunit Antrenorii 
Nicolae Nedef și Cornel Oțelea 
au selecționat 20 de jucători 
(printre care : Pena, Munteanu. 
Birtalan, Folker, Stingă, Stockl, 
Flangea, Bota, Mironiuc, Gra- 
bovschî, Kicsid, Drăgăniță, Voi- 
na, Tudosie) pentru a forma 
reprezentativele A șl B ale ță
rii noastre. Cele două echipe 
pleacă astăzi in Elveția pentru 
a susține Ia 9 decembrie, la 
Aarau, și la 10 decembrie, la 
Zofingen, meciuri amicale cu 
selecționatele A și B ale El
veției.

Din Elveția, lotul de handbal

LUMEA RUGBYULUI FRANCEZ
ASTEAPTA CU VIU INTERES MECIUL 

CU ECHIPA ROMÂNIEI
Ș

Rugbyul francez își caută re
abilitarea în această partidă de 
sîmbătă, la Clermont-Ferrand, 
în fața XV-Iul românilor. In
tr-adevăr, prima Infrîngere din 
acest an, în unul din cele două 
meciuri cu neo-zeelandezli fai
mosului „AII Blacks", pare să 
fi biciuit orgoliul ■ cîștigătorilor 
ultimului Turneu al celor 5 na
țiuni. care vor să-și recapete 
acum strălucirea.

La noi, se speră mult in re
venirea lui Jean-Piere Rives, 
a cărui absență a fost greu re
simțită împotriva «neo-zeelande- 
zilor. Dimpotrivă, există te
meri că înlocuirea lui Papa- 
remborde pe postul de pilier cu 
novicele Pierre Dospita!, de la 
Bayonne, ca și „golul* pe care-I 
lasă Bastiat, substituit cu Guil- 
bert, să nu scadă forța grăme
zii noastre.

O linie de tretsferturi com
plet schimbată urmează să in
tre în teren, ca urmare a acci
dentărilor centrului Sangalll și 
a aripii Bustafa. Astfel, aripa 
stingă Noves — foarte bun la 
ultima sa apariție — va trece 
pe dreapta, iar Averous, un alt 
om de bază al echipei prezen
tate la începutul sezonului, re
intră pe cealaltă aripă. La 
centru, un nou jucător își va 
face debutul: Christian Belas- 
cain, tot de la Bayonne. Este o 
autentică „speranță*, foarte ta
lentat, cu cârtiră atletică (1,81 
m pentru 83 kg), 23 de ani. 
Desigur, insă, tt lipsește expe
riența. Ceea ce s-ar putea spu
ne pentru întreg ansamblul 
acestui compartiment vital pen

IN DIVIZIA A LA VOLE! 
MASCULIN

EXPLORĂRI BAIA MARE -
C.S.M. DELTA TULCEA 3-0
BAIA MARE, 7 (prin telefon). 

Miercuri seara tn Sala sporturilor 
din localitate s-a desfășurat par
tida restanță din cadrul Diviziei 
A la volei dintre echipele mascu
line Explorări Bala Mare șl 
C.S.M. Delta Tuicea. După 43 de 
minute de joc. victoria a revenit 
gazdelor cu S—0 (», 5, S,), care 
șl-au dominat net partenerii de 
întrecere. S-au remarcat : Paras- 
chivescu, Băgăian șl V. Marian, 
de la Explorări, respectiv Staicu. 
Au arbitrat foarte bine E. Mendel 
și C. Pitaru (ambii din Sibiu),

V. SASARANU — coresp.

La Urina, Danemarca — Sue
dia 11—4 (6—2).

Astăzi se dispută runda a 
doua — ultima — a semifina
lelor. Sînt programate partidele 
Iugoslavia — R. F. Germania 
(la Petershagen) și Olanda — 
Franța (la Bad Oeynhausen) — 
în grupa semifinală I, România 
— Danemarca (la Gelsenkir
chen) și Polonia — Suedia (la 
Ltinen) — in grupa semifinală 
II. întrecerile pentru clasa
mentul final vor avea loc vineri 
și sîmbătă la Liibeck și Min
den.

al României — în care vor râ- 
mîne 15 jucători — se va de
plasa în R. D. Germană pen
tru a participa, intre 13 și 18 
decembrie, la turneul interna
țional de la Cottbus. Vor fi 
prezente la întrecerile aces
tei competiții reprezentativele 
R. D. Germane (A și B), Polo
niei, Uniunii Sovietice, Ceho
slovaciei și României. Se va 
juca sistem turneu, astfel că e- 
chipa noastră va avea din nou 
prilejul să se confrunte cu o 
parte dintre forțele de prim 
rang ale handbalului internațio
nal.

în luna ianuarie, între 6 și 
12, echipa de handbal a Româ
niei va lua parte la un turneu 
în Spania, iar la 17 și 19 ia
nuarie va susține două meciuri 
pe teren propriu în compania 
selecționatei Bulgariei.

tru jocul echipei. Valabil 
și pentru toulonezul Guil- 
bert, care îmbracă acum tricoul 
cu nr. 8 al lui Bastiat, fără să 
fi jucat niciodată pe acest post, 
de închizător la grămadă.

Toate acestea vor însemna 
poate mai puțin într-un meci în 
care, probabil, va predomina 
testul fizic, domeniu în care — 
după cum prea bine știm —; 
echipa României excelează.

HENRI GARCIA I 
„L’Equipe*—Paris

VAjeridiaAM.
F. C. LIVERPOOL

CÎȘTIGÂ „SUPERCUPA“
Peste 35 000 de spectatori au ur

mărit la Liverpool meciul retur 
ai finalei „Supercupci Europei*4, 
In care s-au întîlnit F.C. Liver
pool, deținătoarea Cupei campio
nilor europeni, și echipa vest-ger- 
mană Hamburg S.V., cîștigătoarea 
Cupei Cupelor. Gazdele au obținut 
victoria cu 6—0 (2—0), prin golu
rile înscrise de McDermott (3), 
Thompson, Fairclough și Dalglish, 
în formația învinsă a evoluat și 
englezul Keegan, fost jucător la 
F.C. Liverpool.

Primul meci se încheiase la e- 
galitate (1—1), astfel că F.C. Li
verpool a cucerit trofeul.

• Tn meci amical : St. Etienne 
— Manchester United 0—0.

Cupa u. e. r. a.
Aseară s-au desfășurat meciu

rile retur din cadrul optimilor de 
finală ale Cupei U.E.F.A.

Iată rezultatele complete (în pa
ranteze rezultatele din tur) :

Bayern Miinchen — Eintracht 
Frankfurt pe Main (0—4) 1—2

R, C. Lens — F.C. Magdeburg 
(0—4) 2—0
Grasshoppers Ziirich — Dinamo 

Tbilisi (0—1) 4—0
Eintracht Braunschweig — 

P.S.V. Eindhoven (0—2) 1—2
Standard Ltege — F.C. Carl

Zeiss Jena (0—2) 1—2
Athletic Bilbao — Aston Villa 

(0—2) 1—1
A.C. Torino — Bastia (1—2) 2—3
C. F. Barcelona — Ipswich Town 

(0—3) 6—1 după 11 m. .
Echipele subliniate s-au calificat 

în sferturile de finală.
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