
SĂ ÎNFĂPTUIM NEABĂTUT 
HOTĂRÎRILE CONFERINȚEI 

NAȚIONALE A PARTIDULUI!
Convinși că hotărîrile adoptate la Conferința Naționali a Parti

dului Comunist Român răspund intereselor fundamentale ale na
țiunii noastre socialiste, că ele vor duce la ridicarea țării pe o 
nouă treaptă de dezvoltare economici sociali, vor asigura sporirea 
continuă a bunăstării și fericirii poporului — așa cum subliniază 
și Rezoluția Conferinței Naționale — oamenii muncii se angajează 
să înfăptuiască neabătut insuflețitoarele obiective. Printre aceștia 
se numără, firesc, și cei care activează in domeniul educației fizice 
și sportului.

COMUNIȘTI! VOR FI ÎN FRUNTE
Trăim și noi, întregul colec

tiv al clubului sportiv Steaua, 
alături de întregul nostru po
por, un sentiment de mare 
bucurie și dorim să exprimăm 
angajamentul nostru ferm de a 
participa cu toate forțele_ la 
transpunerea în viață a hotărî- 
rilor Conferinței Naționale a 
partidului. Atît din Raportul 
prezentat de tovarășul N1COLAE 
CEAUȘESCU, cît și din cuvînta- 
rea rostită la închiderea lucră
rilor, am desprins dorința 
nestrămutată a unei națiuni, 
materializată prin fapte, de a 
clădi ziua de mîine pe succesele 
prestigioase ale zilei de azi.

în fața acestor mărturii înăl
țătoare ale eforturilor unei so
cietăți întregi pentru perfecțio
nare, pentru realizări ample șl 
complexe, sportul are datoria 
de onoare de a ține pasul cu 
avîntul celorlalte domenii de 
activitate. Sarcina expresă a

clubului Steaua, implicat cu re
alizări dar și cu obligații in 

.mișcarea noastră sportivă, este 
de a generaliza experiența Îna
intată a celor mai buni compo
nent ai săi, comuniștii, care au 
certe succese în activitate. în 
sarcina lor, In primul rînd, stă 
confirmarea activității de pînă 
acum, împărtășirea experienței 
și a învățăturii acumulate celor 
mal tineri, șlefuirea calităților 
acestora. Aceasta va fi nu nu
mai o expresie a profundei re
cunoștințe pentru condițiile mi
nunate create pentru practicarea 
sportului, dar și încadrarea ne
cesară în efortul general de a 
răspunde prin fapte orientărilor 
și sarcinilor cuprinse în hotărî
rile Conferinței Naționale a 
partidului.

col. MARIN TRUFAȘU 
secretarul Comitetului de partid 

al clubului „Steaua*
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„ECHIPA ROMÂNIEI ȘI-A JUSTIFICAT PRIN JOC 
VICTORIA DE ANUL TRECUT ASUPRA FRANȚEI" 
Presa iranccză remarc# soliditatea, maturitatea $l vigoarea nigbijștilor noștri, 
ins# ncimplinirea acestor calități prin rezultat arată ca rugbijul românesc mai arc

încă de lucrat pentru a realiza mult dorita victorie m deplasare

SPORTURILE TEHNICE,
Muncind ca educator al tinerei 

generații, însărcinat să îndrum 
pașii copiilor, de la cea mal 
fragedă vîrstă, spre disciplinele 
tehnice, să le cultiv dragostea 
față de partid și de patrie, față 
de muncă, am simțit o profun
dă satisfacție ascultînd sub
linierea pe . care secretarul ge
neral al partidului o făcea cu 
privire la rolul și necesitatea 
folosirii celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii în toate 
domeniile de activitate,

în toate domeniile vieții este

ȘCOALA A MUNCII
nevoie de oameni cu tot mai 
înaltă calificare, cu o pregătire 
tehnică multilaterală. Este o 
înaltă cinste și satisfacție pen
tru mine să pot contribui Ia 
formarea acestor cadre încă de 
pe băncile școlii, în laboratoa
re, în atelierul secției de mo- 
delism pe care o conduc, înari- 
pîndu-le dorința de a munci, de 
a fi folositori patriei și poporu
lui nostru.

prof.- ION N. RADU 
maestru emerit al sportului 

campion mondial la modelism

PERFORMANȚE, NUMAI PRIN MUNCA DE CALITATE
Am urmărit cu un sentiment 

de mare bucurie și mîndriepa- 
tribtică Raportul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU la Con
ferința Națională a partidului, 
amplu tablou al marilor suc
cese pe care România socialistă 
le-a obținut in ultimii ani.

Avem marea datorie să no 
alăturăm eforturilor întregului 
nostru popor, sporind continuu, 
și pe plan sportiv, prestigiul pa
triei, prin rezultate tot mal 
înalte. în județul nostru, atît 
în municipiul Gheorghe Gheor-

ghlu-Dej, cit și la Bacău, am 
obținut multe' rezultate bune. în 
spiritul exigențelor partidului, 
ne vom perfecționa neîncetat 
metodica antrenamentului, vom 
întări disciplina In pregătire, 
astfel incit, an de an, perfor
manțele pe care le vom obține 
să fie mereu la înălțime, să du
că în toată lumea renumele 
României.

MIRCEA B1BIRE 
antrenor de gimnastică 

la S.C. Bacău

PARIS, 12 (prin telefon). Fi
rește, aici, în Franța, vic
toria minusculă la rugby_ din 
meciul cu echipa României 
nu a mulțumit. Nu a plă
cut slăbiciunea XV-ului galic, 
care a permis oaspeților, e ade
vărat incomozi — cum se recu
noaște dealtfel —, să revină de 
la 0—6 la 6—6 și chiar să 
amenințe gazdele cu un eșec, 
dacă una sau două lovituri de 
pedeapsă din cele 5 ratate de 
români ar fi fost reușite.

Ziarul „L’EQUIPE", în numă
rul său de luni, titrează în pa
gina I : „O victorie care nu a 
rezolvat nimic". Cităm din con
ținutul editorialului : „Francezii, 
excelențl în prima repriză, nu 
au reușit să-și concretizeze su
perioritatea. In repriza secundă, 
ei au fost dominați de XV-le 
României, care și-a confirmat 
reala valoare, justifieîndu-și ast
fel prin joc neta victorie de 
anul trecut, de la B ucurești". 
Reputatul comentator Henri 
Garcia a ales un subtitlu „O su
perbă linia a IlI-a", sub care 
scrie : „Echipa României a con

firmat soliditatea sa, ca de
altfel șl o maturitate promiță
toare. Desigur, jocul ei la mină 
rămîne încă puțin «împrumutat» 
Dar rugbyul său e mai puter
nic ca altădată. Remarcabila li
nie a treia — Murariu, Dumitru 
și Stoica — a susținut o muncă 
titanică, atît la tușă (Dumitru) 
cit și în joc și mai ales în for
marea celui de-a! doilea val de 
apărare aproape exemplar (Mu
rariu și Stoica). Soliditatea Iul 
Marin lonescu, din linia a n-a, 
calitatea individuală a taloneru- 
lui Ortelecan, a mijlocașului Ia 
grămadă Paraschiv (n.n. — care 
chiar astăzi împlinește 23 de

ani) și a aripei Motrescu fac ca 
echipa României, întotdeauna 
solidă și bine preparată, dar mai 
degajată, să poată astăzi, mai 
mult ca oricînd, să rivalizeze 
perfect cu celelalte formații din 
Turneul celor 5 națiuni. In ceea 
ce o privește, amenințarea cu 
care apasă de fiecare dată XV-

a devenit dintr-o dată mai pu
țin puternic, în timp ce resur
sele lor, grație unei surprinză
toare condiții fizice, erau intac
te. Urmarea inevitabilă pe tabe
la de marcaj : egalitatea. Nu 
mal era vorba de un joc de 
paradă, ci trebuia să lupți pen
tru a putea cîștiga. A trebuit o
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ION BALAȘ, conducătorul delegației noastre : „Ne putem declara 
mulțumiți de joc. Dacă toți rugbyjtii noftri erau mai atenți și dacă 
șansa nu ne-ar fi ocolit, sportul românesc ar fi repurtat o mare vic
toria. Din păcate, Bucos a fost neinspirat in transformări**.

VALERIU 1RIMESCU, antrenor federal : „Am fost foarte aproape de 
victoria. Dar, dacâ anul trecut am marcat trei încercări Franței, de 
data aceasta nu am reușit sâ fructificăm ocaziile care ni s-au oferit. 
Am comis erori - nu am controlat suficient balonul in tușă, spre e- 
xemplu..."

VIOREL MORARII, antrenor emerit : „S-a jucat bine, progresul față 
de precedentele partide este cert. Rugbyștii noștri nu au fost mai 
prejos decis valoroșii lor adversari, ba uneori au fost chiar superiori. 
Foarte bun jocul liniei a treia, in frunte cu Stoica. Aș remarca insă 
unele defecțiuni la grămezile deschise. Arbitrajul larg i-a favorizat pe

Șt
francezi'*.

CHARLES DURAND, președintele colegiului de 
al F.F.R. : „Felicitări I Sînteți in mare progres I*

JEAN PIQUE, antrenor francez : ,,Românii au 
oră foarte buna in repriza a doua. Au arătat 
Consider câ vor putea progresa ți 
construcției, nu a jocului destruct!*".

arbitri al F.I.R.A.

de

i
1

«\\\\\\\\\\\\\\\^

avut o jumătate 
remarcabile calități, 

mai considerabil mergînd pe linia

CA\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\-?

TURNEUL DE TENIS DE LA BRAȘOV

le Franței ar trebui să fie pen
tru ea un minunat prilej de 
încurajare, mai ales după suc
cesul ei de anul trecut". Refe- 
rindu-se la arbitraj, „L’Equipe* 
remarcă : „Hughcs se află la 
debutul său internațional. De 
aceea, să-i iertăm cele cîteva 
greșeli grosolane, care au defa
vorizat ambele tabere". „Jour
nal du Dimanche" subliniază că 
„au fost două reprize diametral 
opuse. S-a petrecut ceva stra
niu. Echipa Franței, lipsită de 
combativitate, a fost incapabilă 
să mal joace. Li s-au tăiat pi
cioarele „cocoșilor" noștri. Ei nu 
au mai avut aer in plăminl, la 

fel ca în fața AII Blacks-ulul
Românilor le-au trebuii 10 mi
nute in repriza secundă pentru 
a înțelege că pachetul francez

greșeală a românilor că să ne 
putem detașa în învingători".

După cum se constată, presa 
franceză apreciază echipa Ro
mâniei, însă, pentru noi, rămîne 
amărăciunea neîmplinirii ca re
zultat — fie măcar o egalitate, 
pe care ar fi meritat-o. De ce 
nu am putut avea o asemenea 
satisfacție ?

Din nou, o timiditate inexpli
cabilă i-a „blocat" în prima 
repriză pe rugbyștii noștri, li
nele greșeli copilărești, gafe ne- 
permise unor jucători de faima 
și valoarea lor, i-au costat 
puncte, francezii luînd astfel a-

Dimitrie CALL1MACHI

(Continuare in pag. a 4-a)

ȘI-A INAUGURAT IERI ÎNTRECERILE
începind de Ieri după-amiază, 

Sala sporturilor din Brașov este 
gazda întrecerilor din cadrul 
turneului internațional de tenis 
pe teren acoperit. De fapt, ade
văratul „start" are loc astăzi 
dimineață (ora 9), ieri dispu- 
tîndu-se o rundă preliminară 
pentru calificări pe tabloul com
petiției. Și iată primele rezul
tate înregistrate : Jean Bîrcu—

Șerban Nlslparn 6—3, 7—5; Ma
rian Mirza — Silvan Nlculescu 
7—6, 6—1 ; Laurențiu Țiței — 
Livlu Mancaș 7—5, 6—7, 6—2.

Principalii favoriți, printre 
care șl oaspeții străini, intră ta 
concurs azL în rîndul acestora 
trebuie citat, desigur, campionul 
R. D. Germane, Thomas Emm- 
rioh, care .vine după o frumoasă 
victorie, cucerită duminică ta

finala Indoor-ului de la 
Sofia. La același turneu, 
primul reprezentant al țării 
noastre. Dumitru Hărădău, a 
avut o remarcată prezență ta 
sferturi de finală, unde a cedat 
greu (2—6, 6—4, 10—12 !) în fața 
unui alt cunoscut jucător sue
dez, Tenny Svensson. Partidă, 
considerată ca fiind cea mai 
frumoasă a întregului turneu.

FOTBALUL Șl VACANȚA
Iama a venit, fotbalul con

tinuă totuși cu meciurile cam
pionatului Diviziei B care se 
încheie abia duminica viitoare. 
Este una din defecțiunile siste
mului competițional actual, um
flat ta mod artificial, care obli
gă la jocuri în asemenea con-

diți, de zăpadă, gheață și ger, 
care nu folosesc nimănui. Nid 
fotbaliștilor, nici spectatorilor, 
nici procesului de creștere a 
fotbalului, atît de dorit șl ade
sea invocat.

Reducerea numărului de c— 
chipe, la toate eșaloanele divi-

(Continuare in pag. 2—3)

Emanuel FÂNTÂNEANU

,Trenul de persoane 3281 pleacă peste cinci minute

Un moment de relaxare, după 
cetului

o coborîre pe pîrtia Clăbu 
Foto : Vasile BAGEAC

La o oră cînd ziua nu des
chisese Încă bine pleoapele, 
în Gara de Nord au început 
să se adune, încet-încet, ti
neri și virstnid în echipa
ment de munte. Rind pe 
rînd, au scuturat cele din 
urmă semne ale somnului și 
veselia a pus stăpînire pe 
tot peronuL Nu ne-a fost, 
astfel, greu să-i găsim pe 
participanții Ia obișnuitele 
excursii duminicale organi
zate de B.T.T. șl O.N.T. spre 
mult îndrăgita Vale a Pra
hovei.

..„Atențiune I Trenul de 
persoane nr. 3281 pleacă 
peste 5 minute L- Vă do
rim călătorie plăcută !...** în
demnați da vocea crainicei, 
urcăm șl noi în „3281 — tre
nul veseliei și al tinereții", 
cum l-a numit unul dintre 
partlcipanțL

încă de la plecare, facem 
cunoștință cu Aristide Căli
mări, de la Agenția B.T.T., 
care ne oferă primele infor
mații. „în tren stat aproape 
800 de turiști — elevi, stu- 
denți, tineri muncitori — 
care, organizați in grupuri,

vor urca spre cabanele mon
tane. Adăugați că, în plus, 
la Babele, Padina, Poiana 
Izvoarelor, Scropoasa și Pia
tra Arsă se găsesc deja peste 
400 do excursioniști care au

plecat de simbătă. Mai sint, 
de asemenea, cei plecați cu

S ■' :

zionare, pentru campionatul vii
tor este hotărită de Biroul Exe
cutiv al C.N.E.F.S. șl urmează 
ca săptămîna viitoare F.R. Fot
bal să anunțe un proiect al său 
care va fi supus dezbaterii pu
blice șl, apoi, în forma defini
tivă. va fi adoptat. Este, desi
gur, de așteptat ca noul sistem 
competițional să fie definitivat 
și comunicat înaintea începerii 
returului campionatului, pro
gramat anul viitor, la 26 fe
bruarie, cea mai grabnică re
luare de campionat.

Vacanța competițională este 
totuși lungă, de aproape trei 
luni, perioadă în care Măsurile 
pentru îmbunătățirea activității 
la toate nivelurile, publicate la 
19 noiembrie a.c., vor trebui să 
fie îndeplinite pentru a se porni 
în viitorul sezon competițional 
1978 cu reglementări noi, clare, 
eficiente pentru întregul nos
tru fotbal. Aplicarea acestor mă
suri este obligatorie pentru toate 
organismele C.N.E.F.S. și F.R. 
Fotbal, ca și pentru instituțiile 
și organizațiile de stat și obștești, 
care au răspunderi in mișcarea. 
sportivă și în fotbal.

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 2-3}



CAMPIONATELE DE GIMNASTICĂ, CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMP
SUB SEMNUL ECHILIBRULUI

liceul din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej (feminin} și Steaua (masculin)
— pe primul loc In „Cupa României"

Pe baza punctajului acordat pentru locurile fruntașe ocu
pate la diferite categorii de clasificare, trofeele transmisi
bile ce se decern în cadrul „CUPEI ROMÂNIEI" au intrat 
de duminică-seară in panoplia Liceului de gimnastică din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, (136 p), care a eîștigat la 
feminin, și a clubului bucureștean Steaua, învingător la 
masculin (99 p).

Aminteam în cronica întrece
rilor feminine ale campionate
lor republicane de gimnastică 
că această competiție s-a desfă
șurat sub semnul echilibrului, 
notă care a caracterizat atît 
disputa pentru individual com
pus, cît și cea pentru desem
narea campioanei pe echipe. Fi
nalele pe aparate de duminică 
după-amiază au adus încă un 
.argument" în sprijinul afir
mației noastre, cele patru titluri 
revenind tot atîtor gimnaste. 
Gabi Gheorghiu s-a impus la 
sărituri, grație siguranței și pre
ciziei cu care ea a evoluat atît 
la impus cît și la liber ales. 
La paralele, Emilia Eberle a 
tranșat net în favoarea ei due
lul cu Alina Goreac, cu care 
Intrase la egalitate (9,40) în fi
nală. Frumusețea compoziției, 
amplitudinea mișcării, dificul
tatea elementelor prezentate — 
lată atu-uri cu care s-a detașat 
tînăra gimnastă arădeancă. La 
bîrnă, a fost rîndul Marilenei 
Nerfcșu să-și probeze măiestria 
sa sportivă în continuă creș
tere. Exercițiul ei la acest apa
rat este, într-adevăr, de valoa
re mondială și a fost prezentat 
cu o uimitoare siguranță și pre
cizie, deși includea și un salt 
de mare dificultate. Pe bună 
dreptate, arbitrele i-au acordat

Dar, echilibrul a caracterizat 
și întrecerea masculină, cu deo
sebire cea pentru desemnarea 
campionului absolut al țării și a 
campionilor pe aparate. Cele 
opt zecimi de punct avans cu 
care aborda Sorin Cepoi pro
gramul liber ales păreau să fie 
suficiente pentru ca gimnastul 
de la clubul Steaua să devină 
noul campion absolut al Româ
niei. Intr-adevăr, pînă la pen
ultimul schimb el se afla încă 
în frunte, deși avantajul său se 
redusese treptat, ca urmare a 
mai bunei prestații a lui Dan 
Grecu în ziua a doua de con
curs. La sărituri, însă, Cepoi a 
ratat execuția, astfel că decizia 
finală urma să fie stabilită la 
ultimele două aparate. A sărit 
mai întîi Grecu și a fost notat 
cu 9,25 ; a executat apoi Cepoi 
la paralele și a primit 9,40, pen
tru un exercițiu cu multe ele
mente de categoria C (maximă). 
In acest moment al concursului, 
Grecu era în avantaj cu o ze
cime. dar o hotărîre ulterioară 
a juriului competiției i-a adus 
la egalitate pe cei doi valoroși 
gimnaști ai echipei noastre re
prezentative, ccnsemnîndu-se 
astfel o situație mai rar Intîl- 
nită la individual compus, cînd 
titlul de campion absolut este 
cucerit de doi sportivi. Dumi-

Sorin Cepoi, campion absolut de gimnastică cl tării, evoluînd la 
paralele.

9,85, cea mai mare notă, aplau
dată de publicul devean, la 
aceste finale de campionat. în 
sfîrșit, la sol a eîștigat Cristina 
Itu, cu un exercițiu bogat în 
elemente de acrobatică (ea a 
avut cel mai bun dublu salt 
înapoi în această probă) și cu o 
compoziție artistică care smulge 
întotdeauna ropote de aplauze.

In absența Marilenei Vlă- 
dărău, care s-a accidentat sîm- 
bătă după-amiază și n-a mai 
putut continua, concursul de la 
Deva a fost dominat de o ma
nieră impresionantă de gimnas
tele tinere din grupa antreno
rilor Marta și Bela Karoly. 
Cristina Itu, Emilia Eberle, Gabi 
Gheorghiu și Marilena Neacșu 
s-au situat la toate aparatele, 
prin rotație, pe primele trei 
locuri ale clasamentului.

nică după-amiază, Sorin Cepoi 
avea să-și înscrie în palmares 
două titluri de campion și în 
finalele pe aparate, el fiind de
altfel singurul care realizează 
această performanță, ceilalți 
campioni pe aparate obțlnînd 
cîte un singur loc I. Oarecum 
surprinzătoare apare victoria lui 
Sorin Cepoi Ia inele, dar multi
plul nostru campion Dan Grecu 
a avut o evoluție slabă atît la 
exercițiul impus cit și la cel din 
finala pe aparate, ratînd astfel 
succesul în proba lui favorită.

Finalele campionatelor repu
blicane de gimnastică de la 
Deva, desfășurate la finele pri
mului an al unui nou ciclu 
olimpic au relevat, firește, și 
alte aspecte asupra cărora vom 
reveni.

Constantin MACOVEI

„RALIUL BANATULUI- 
A FOST CIȘTIGAT DE 

CUPLUL ȘT. IANCOVICI - 
P. VEZEANU

Duminică, în județele Timiș $1 
Caraș-Severin s-a desfășurat „Ra
liul Banatului* — a noua și ulti
ma etapă a campionatului repu
blican- de raliuri. La această în
trecere, care a marcat finalul 
activității competiționale interne, 
au luat parte 42 de echipaje (28 
de avansați și 14v de Începători), 
în general, concursul — disputat 
pe o distanță de aproape 800 de 
km — a avut un grad sporit de 
dificultate, în special datorită 
condițiilor atmosferice deosebite : 
zăpadă, viscol, îngheț pe cea mai 
mare parte a traseului. Dar con- 
curenții s-au arătat bine pregă
tiți, ca și mașinile lor dealtfel, 
astfel că „Raliul Banatului- s-a 
încheiat cu succes.

Rezultate tehnice : clasa Dada 
1300, grupa I — 1. V. Marcov — 
M. Cozaș (ITA Timiș), 2. L Ga- 
dina — C. Dinulescu (ITA Caraș- 
Severin), 3. C. Bercea — C. Tiț 
(ITA Timiș) ; clasa Dacia 1300, 
gr. a Il-a — 1. Șt. lancovid — 
P. Vezeanu (IAP Dacia), 2. G. 
Bereni — P. Toth (ITA Timiș), 
3. E. Ionescu — D. Amărică (Uni
rea Tricolor). Clasament general:
1. Șt. Iancovici — P. Vezeanu,
2. G. Bereni — P. Toth, 3. E. 
Ionescu—D. Amărică. Echipe : 1. 
ITA Timiș, 2. Unirea Tricolor, 3. 
ITA Caraș-Severin.

In urma desfășurării „Raliului 
Banatului* titlurile de campioni 
republicani de raliuri au revenit 
următoarelor cupluri : E. Ionescu 
— D. Amărică (cl. Dacia 1300, gr. 
I), A. Szalai — A. Vință (cl. Da
cia 1300, grupa a n-a), Șt. lanco- 
vici — P. Vezeanu (campion ab
solut) .

INTERESANTĂ GALĂ DE 
VERIFICARE ÎNAINTEA 
PLECĂRII BOXERILOR 

IN S.U.A.
înaintea turneului pe care echi

pa națională de box H va în
treprinde, la începutul anului 
viitor, în Statele Unite ale Ame- 
ricii — urm înd să evolueze în 
trei meciuri consecutive la Las 
Vegas, Houston și Milwaukee — 
candidați! la titularizare vor fi 
supuși unor meciuri de verifi
care, în cadrul unei extrem de 
atractive gale care se va desfă
șura în ziua de marți 20 decem
brie, la Palatul sporturilor și cul
turii din București. în proiectul 
de program întocmit de organiza
tori figurează de pe acum cîteva 
foarte interesante partide, dintre 
care cităm : Remus Cozma — 
Săli Adem (semimuscă), Nîță 
Robu — Dumitru Cipere (mus
că), Teodor Dinu — Faredin 
Ibrahim (cocoș), Gheorghe Cio
chină — Viorel Ioana (pană), 
Georgică Donici — Costică Da- 
finoiu și Ion Gyorffi — Dumitru 
Vălcanu (semigrea).

SCHIMBARE DE LIDER 
IN SERIA SECUNDĂ A 
DIVIZIEI A LA HOCHEI

După o zi de odihnă, echi
pele participante la campiona
tul Diviziei A de hochei, seria 
secundă, au susținut duminică, 
pe patinoarul din Ploiești, 
ultimele partide din turul doi al 
competiției. Beneficiind de con
diții de joc superioare prece
dentelor reuniuni (gheață de ca
litate mai bună, timp însorit cu 
o temperatură variind între —1 
—5 grade) competitoarele au e- 
voluat mai aproape de valoarea 
lor reală, cu o singură excepție: 
A.S.E. Sportul studențesc. Lideri 
după primul tur, studenții bucu- 
reșteni au suferit de data aceas
ta trei înfrîngeri datorate, tai 
principal, lipsei de coeziune, cu 
toate că în lotul lor figurează 
o serie de jucători valoroși.

în partida de duminică, cu 
Unirea Sf. Gheorghe, conside
rată derbyul turului ploieștean, 
studenții au acționat mai mult 
individual și fără nerv, lăsînd 
impresia că sînt obosiți. In 
schimb, în ascendență de formă 
s-au prezentat hocheiștii din Sf.

Gheorghe șl Galați care au ter
minat la egalitate de puncte.

REZULTATELE ULTIMEI REU
NIUNI : A.S.E. Sportul Btuden- 
țesc Buc. — Unirea Sf. Gheorghe 
4—7 U—4, 1—0, 2—3)) ; Dunărea 
Galați — C. s. Școlar M. duc 
11—5 (0—1, 5—2, 6—2) ; Ttrnava
Odorheiu Secuiesc — Avlntul 
Gheorghienl 2—3 (0—1, 2—1, 0—1).

Clasamentul turului doi : L 
Unirea 10 p , (41—11), 2. Dunărea 
10 p (42—18), 3. Avlntul » p, 4. 
A.S.E. Sp. stud. 6 p, 5. Agrono
mia Cluj-Napoca 3 p, 6. Tlrnava 
2 p (16—37), 7. C.S. Școlar 2 p 
(26—48). CLASAMENTUL GENE
RAL (după două tururi) : L Uni
rea 17 p, 2 . Dunărea 16 p 
(76—38), 2. A.S.E. Sp. stud. 16 p 
(71—51), 4. Avlntul 16 p, S. Tlr
nava 9 p, 6. C.S. Școlar 8 p, 7. 
Agronomia 3 p. (Tr. L)

DIVIZIA DE JUNIORI 
LA HOCHEI

Au luat sfîrșit, în Capitală, 
întrecerile turului al doilea, gru
pa L a campionatului de hochei 
al juniorilor care, la această edi
ție, se desfășoară sistem divizie. 
Ultimele rezultate Înregistrate : 
C.S. Școlar București — C.S. Șc. 
Galați 7—1 (2—0, 2—1, 2—0», Stea
ua — Metalul Rădăuți 2—1 (0-0, 
1—0, 2—1), C.S. Școlar — Steaua 
»—3 (3—0, 3—1, 3—2), Metalul — 
C.S. Șc. Galați 4—2 (0—2, 1—0,
3—1). In urma acestor jocuri cla
samentul se prezintă astfel : L
C. S. Școlar Buc. 10 p (S3—12), 
2. Steaua 6 p (16—24), 3. Metalul 
Rădăuți 4 p (15—39), 4. C.S. Șco
lar Galați 4 p (15—39). Ordinea 
ultimelor două formații a fost 
decisă de victoriile rădăuțenllor 
asupra hocheiștllor gălățenl.

Antrenorul C.S. Școlar, profe
sorul Oprea Barbu ne-a declarat 
că este satisfăcut de nivelul par
tidelor care au evidențiat eîțlva 
tineri foarte talentați : A. Jus
tinian, Stoenescu, L Andreescu,
D. Radu (C.S.S. Buc.), Roșu, 
Cazan, Nae (Steaua), Carp, Bina- 
ță (C.S.S. Galați). Turul IH va 
avea loc în februarie, turul IV 
în martie iar în aprilie, la Ga
lați, turneul final — de patru — 
va reuni primele două clasate 
din cele două grupe ale diviziei. 
(Al. VILABA-coresp.).

IRINEL PĂNULESCU PER
FORMERA NR. 1 A „CU

PEI CARPAȚI- LA ÎNOT
BAIA MARE, 12 (prin telefon). 

Au luat sfîrșit întrecerile primei 
ediții a concursului internațional 
de înot „Cupa Carpațl-, com
petiție care a reunit la start 
sportivi (născuțl In 1963 șl mal 
tineri) din 4 țări. Trofeele puse 
în joc au revenit la tete iul 
Irlnel Pănulcscu (871 p pentru 
performanța de 2:28,71 la 200 m 
mixt). Iar la băieți, cehoslovacu
lui D. Semetka (699 p pentru 
rezultatul de 2:18,27 la 200 m 
spate) șl iul D. Ținea (699 p 
pentru performanța de 5:02,25 la 
400 m mixt).

Dintre rezultatele ultimei reu
niuni merită a ti relevate cei 
obținut de Cristian Ungureanu 
(numai 13 ani), cronometrat In 
18:05,90 la 1500 m, ca șl noul re
cord al orădencel Edit Kugllș 
(de asemenea 13 ani) — 2:28,99 la 
200 m spate. Irinel P&nulescu a 
realizat cea de a 6-a victorie din 
concurs la 800 m liber cu 9:36,14. 
Rezultate :

1500 m liber : 1. Cr. Ungureanu 
(România) 18:05,9® (rec. băieți 13 
ani) ; la 800 m a fost cronome
trat în 9:31,90 (rec. băieți 13 ani); 
2. L lordanov (Bulgaria) 16:10,40; 
S00 m liber (f) : 1. Irinel Pănu
lescu (R) 9:3644 ; 2. Elzbleta
Walasek (Polonia) 9:51,50 ; îoo m 
delfin (f) : 1. Marcela Kouhou- 
tova (Cehoslovacia) 67,50 ; 2. L
Pănulescu 08,37 ; 3. Renata Da

rn iecka (P) 69,22 ; 200 m spate
(f) : 1. Edit Kugllș (R) 2:28,99
(rec. fete 13—14 ani) ; 2. D. Br- 
zozowska (P) 2:29,87 (rec) ; 100 m 
delfin (b) : 1. M. Kostovski (C) 
64,08 ; 2. W. Facialski (C) 64,60 ; 
S, T. Vladimirescu (R) 66,83 ; 200 
m spate (b) : 1. D. Semetka 
(C) 2:16,27 ; 2. D. Tinea (R) 
2 49,63.
• PERFORMANTE DE VALOA

RE LA berlin. In concursul 
internațional de ia Berlin, unde 
Carmen Bunaclu s-a clasat pe 
Socul II la 200 m spate s-au fri- 
registrat și alte rezultate valo
roase : P. Thiimer (R.D.G.) 4:17,69
— 400 m liber (f) ; B. Krause 
(R.D.G.) 57,59 — îoo m liber (f) ; 
R. Reinke (R.D.G.) 1:14,11 — 100 
m bras (f) ; A. Pollack (R.D.G.) 
2:18,89 — 200 m delfin (f) ; A. 
Kudis (U.R.S.S.) 2:24,26 — 200 m 
bras (m) ; Kohzo (Japonia) 4:38,51
— 400 m mixt (m) ; R. Pyttel 
(R.D.G.) 56,61 — 100 m delfin 
(m).
• ultima verificare a 

REȘIȚENILOR. înotătorii reșițeni, 
care se pregătesc pentru „Cupa 
F.R.N." au avut stmbătă șl du
minică ultimul concurs de verifi
care. Iată cîteva din rezultatele 
Înregistrate : V. Buzatu 17:12,1 — 
1500 m liber ; M. Ștefănescu 
2:18,9 — 200 m spate ; Adina 
Schuster 2:31,4 — 200 m delfin ; 
De notat absența regretabilă de 
la start a recordmanei naționale 
Brigitte Prass, care este bolnavă, 
fiind nevoită să-și întrerupă acti
vitatea pentru cîteva luni.

ECHIPE NOU PROMO
VATE IN DIVIZIA A DE 

LUPTE
La numai o săptămînă după 

încheierea campionatului de lup
te libere pe echipe s-au disputat 
și turneele finale ale concursuri
lor de calificare în Divziia A. La 
CRAIOVA au fost organizate în
trecerile de lupte greco-romane, 
la care au participat formațiile : 
C.S. Satu Mare, S.C. Bacău, Chi
mistul Rîmnicu Vîlcea, Progresul 
Brăila, Bihoreana Marghita și 
Electroputere Craiova. Turneele 
individuale au scos în evidență 
buna pregătire a luptătorilor lo
calnici, care au acumulat cel mal 
mare număr de puncte — 44
(cinci locuri I), 2. C.S. Satu Mare 
(40 p), 3. S.C. Bacău (39 p), 4. 
Chimistul Rîmnicu Vîlcea (37 p), 
aceste echipe calificîndu-se în Di
vizie pentru anul 1978.

La ORADEA a avut loc finala 
concursului de calificare la lupte 
libere, la care au participat șapte 
formații, dintre care au reușit să 
se califice în prima divizie numai 
primele patru: 1. Vulcan București 
(53 p), 2. C.S.M. Craiova (50 p), 
I. C.S.M. iași (48 p), 4. Înfrăți
rea Oradea (42 p). (V. POPOVICI 
și L OPREA — coresp).

FINALELE DE ȘAH SUB 
SEMNUL UNEI LUPTE 

STRÎNSE
• Runda a 6-a a finalei cam

pionatului național feminin de șah 
de la Sinaia a prilejuit un mo
ment emoționant, călduros aplau
dat de public. S-au întîlnit în 
fața tablei Maria Albuleț și Ma
riana Pogorevici, mama și fiica. 
Această partidă, sugerînd o sim
bolică șl semnificativă ștafetă, s-a 
încheiat remiză. Continuă cursa 
Viorica Tâlgyi — Elisabeta Poli- 
hroniade. Ambele au obținut vic
torii : prima la Llgia Jicman, 
cea de a doua la Lla Bogdan. 
Gertrude Baumstark a eîștigat la 
Eugenia Ghindă, iar Gabriela Ol- 
teanu la Maria Nechifor. Remize 
în partidele Judit Kantor — Dana 
Nuțu, Emilia Chiș — Margareta 
Mureșan și Viorica Hie — Eleo
nora Gogâlea. în partidele între
rupte : Ilie — Kantor Va—Vi, Gogâ-

lea —J 
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G33HS21Bm. ȘTEFĂNESCU, DUBLU CAKPION PE 1977
Cu reuniunea de duminică — 

stagiunea ’77 a luat sfîrșit. 
Așa cum arătam în comen
tariile noastre anterioare, lup
ta pentru cucerirea supremației 
în clasamentul pe formații nu 
mai prezenta nici un interes, 
formația antrenată de M. Ștefâ- 
nescu conducînd cu un avans 
practic imposibil de remontat de 
către urmăritorii ei imediat! (6 
șl 9 victorii față de G. Tănase și, 
respectiv I. Oană). în clasamen
tul Individual, însă, M. Ștefănes
cu nu pleca în ultima „etapă4* 
decît cu o fragilă zestre de punc
te față de cei doi (una și, res
pectiv, 3 victorii), oricare dintre 
aceștia și în special G. Tănase
- ----------- -

REȚINEȚI !
lâ 18 0LCLMBRII1977-IRARERt SPICIAIA

acordă : autoturisme „Dacia 
,.Skoda s 100*. excursii 

In R. s. Cehoslovacă și R. d.

— recunoscut ca un driver ex
trem de ambițios — putînd să-i 
pună în pericol poziția de lider. 
Și într-adevăr acesta a făcut tot 
ce este posibil pentru a intra în 
posesia „tricoului galben**. Ata
când dezlănțuit din „start", G. 
Tănase reușește să-și adjudece 
prima alergare (Diva) și... M. 
Ștefănescu este egalat. Situația 
devine critică pentru lider, dar 
acesta „sprintează sec* și cîștigă 
spectaculos cu Femina, preluînd 
din nou conducerea. Din acest 
moment, G. Tănase începe o dis
perată cursă de urmărire a lide
rului. El atacă debordant în ur
mătoarele 5 probe, forțînd victo
ria cu Rivan. Rimifon, Haiducel

LOTO —PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Germană, precum șl cîștiguxi In 
bani — fixe și variabile.

CIȘTIGUR1LE SUPLIMENTARE 
SE SUPORTA DIN FOND SPE
CIAL i

câștigurile tragerii pro- 
NOEXPRES DIN 7 DECEMBRIE 
1977. Categoria B : 18 variante a 
7.093 lei ; categoria C : 78,50 va
riante a 1.626 lei ; categoria D : 
3.390 variante a 60 lei. REPORT 
CATEGORIA A : 457.514 lei.

șl Fiesta, dar de flecare dată nu 
reușește să termine — în ciuda 
risipei de energie ce o face — de
alt pe locul 2, la distanțe Infime 
de cîștigători, așa că dublu cam
pion pe 1977 a devenit M. Ște
fănescu. Rezultate tehnice : Cursa 
I : Diva (G. Tănase) rec. 1:37,0, 
2. Jovmir, 3. Olena. Simplu 1,40, 
ordinea 17, ordinea triplă 197. 
Cursa a 2-a : Hebron (G. Tănase) 
rec. 1:33,9, 2. Hotărel. Simplu 5, 
ordinea 38, event 18. Cursa a 3-a: 
Femina (M. Ștefănescu) rec. 
1:32,2, 2. Kandahar, 3. Formlna. 
Simplu 58, ordinea 92, event 79, 
ordinea triplă 1 521. Cursa a 4-a: 
Rulaj (C. Mihai), rec. 1:31,5, 2. 
Rivan, Simplu 5, ordinea 22, event 
485. Cursa a v-a : Hertz (G. 
Avram) rec. 1:27,9, 2, Tugaru, 3. 
Helis. Simplu 480, ordinea 32, 
event 187 ordinea triplă 351. Cursa 
a 6-a : Diascop (N. Boitan) rec. 
1:30,9, 2. Rimifon. Simplu 5,70, 
ordinea 39, event 41. Triplu cîștl- 
gător 10853 — închis. Cursa A Y-a: 
Vlăhița (S. Onache) rec. 1:31,8, 
2. Haiducel, 3. Hanger. Simplu 
6,30, ordinea 20, event SI, ordinea 
triplă 947. Cursa a, 8-a : Satirica 
(A. Brailovschi) rec. 1:35,4, 2.
Elesta. Simplu 7, ordinea 42 event 
43. Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 57 618 lei șl s-a închis. 
Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU
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Pe patinoarul din Sibiu
♦

NICI SPORTIVI,
sibian are la dis- 
patinoar artificial 
la eompresoarele. 

gheață), ” grație 
Comitetului jude-

Tineretul 
poziție un 
(racordat 
Fabricii de 
inițiativei 
țean al U.TjC., care a orga
nizat acțiunile de amenajare 
ale acestei baze sportive de 
iarnă prin valorificarea re
surselor locale.

în actualul sezon, patinoa
rul a fost deschis, spre satis
facția sportivilor care și-au 
mutat „atelierele de lucru** 
de pe... uscat pe gheață* mai 
devreme ca anul trecut. Clu
burile și școlile 
care 
cercuri 
și-au 
bucuria, 
contracte 
administrația bazei, 
du-se grafice cu 
pregătire 
ziștilor** 
afișate chiar la intrarea 
patinoar,

Aflîndu-ne la Sibiu, am tre
cut vineri 8 decembrie în ju
rul orei 8 pe la patinoar 
pentru a-i vedea pe „vlteziștii** 
clubului sportiv Școlarul 
(deșpre care fusesem infor- 
mâți că se antrenează aici 
între 7,30—9,30) cum se pre
gătesc în vederea apropiatelor 
concursuri republicane, 
ne-a fost mirarea cînd 
văzut că „dreptunghiul* 
gheață era pustiu, iar 
tinoarul zăvorit cu lacăt, 
canicul Fabricii de gheață, 
Gheorghe Manta, ne-a lămu
rit : „Patinatorii au venit, dar 
au plecat. Gheața este Im
practicabilă, deoarece nu am

șl 
au secții sau 

de patinaj 
manifestat 

încheind Imediat 
de închiriere cu 

alcătuin- 
orele de 

rezervate „vițe- 
și „artiștilor gheții-, t ln

NICI!••• GHEAȚĂ!
primit Încă dispoziție de la 
tovarășul Gheorghe Luca, 
care ne coordonează activita
tea, să dăm drumul Ia com- 
presoare*. Șeful fabricii de 
gheață, Alexandru Tamaș, 
completează : „Ar fi trebuit 
ca motoarele să funcționeze 
de la ora 5, pentru ca gheața 
să fie corespunzătoare, însă 
tovarășii din conducerea ad
ministrației patinoarului vor 
să facă economii*. Puțin mai 
tîrziu, antrenorul viteziștilor 
de la clubul Școlarul, prof. 
Ion Armenciu,

Măre 
am 
de 
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| „Am mai avut a-
s semenea surprize

neplăcute, deși plă
tim o sumă apreciabilă pen
tru folosirea gheții**.

Firește, am. cerut explicații
le. cuvenite tovarășului loan 
Cîmpean, șeful secției gospo
dărie a Comitetului județean 
U.T.C., care s-a arătat ex
trem de surprins : „Este de 
necrezut și de neadmis o ase
menea situație. Am mai avut 
o discuție pe aceeași temă cu 
șeful Fabricii de gheață, că
ruia, în calitate de specialist, 
l-a fost dată mînă liberă în 
pregătirea gheții pentru antre
namentele sportivilor, ca și 
pentru activitatea din orele 
rezervate publicului. Vom lua 
măsurile necesare**.

E limpede : una ne-au spus 
cei de la sursa de gheață, al
ta am aflat de la proprieta
rii patinoarului. Deocamdată, 
„scorul* e egal : nici gheață, 
nici sportivi !

Troian IOAN1ȚESCU
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ÎN ABSENȚA IDEII DE JOC,
„TACTICA FRICII"...

• Nivelare Ia treapta mediocrității • Jocuri în sens unic o Nici

LA „UNIO" SATU MARE» î 

UN MARE GRUP ȘCOLAR;

CHIAR DACA FOTBALUL NUI IN PROGRAMA ANALITICĂ, 
fl RĂMÎNE 0 „MATERIE* CARE SE ÎNVAJĂ CU PASIUNE
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un șut cu adresă
Prea puține aprecieri pozitive 

despre comportarea diviziona
relor A — sub aspectul pregă
tirii lor TACTICE — la sfîrși- 
tul primei jumătăți a întrecerii. 
Prin strădania unora dintre teh
nicieni, dar mai ales sub im
pulsul planurilor de pregătire, 
întocmite cu un an in urmă de 
Colegiul central al antrenorilor, 
unele echipe au mai acumulat 
cite ceva la acest important 
factor, arătând preocupări In 
efectuarea marcajului, demar- 
cajului, jocului cu libero, în 
crearea unor scheme proprii de 
atac, cu creșterea tempo-ului Ia 
finalizare. Saltul calitativ, atit 
de mult așteptat, este insă de
parte de a se fi produs I Ele
mentele enumerate mai sus apar 
prea sporadic în joc, prin re
compunerea lor neobținîndu-se 
ceea ce se înțelege, înainte de 
toate, prin factorul tactic și 
anume COORDONAREA ACȚI
UNILOR ÎN MOD JUDICIOS, 
CREATOR, ÎN FUNCȚIE DE 
POSIBILITĂȚILE JUCĂTORI
LOR. Or, care dintre echipele 
primului eșalon fotbalistic își 
poate aroga meritul de a-și fi 
organizat jocul rațional, efi
cient, în partidele susținute atit 
pe propriul teren, cit și în de
plasare, adică pe durata între
cerii turului 7 A.S.A. Tg. Mureș, 
liderul clasamentului, a reali
zat — iată — numai șase punc
te afară (din totalul de 22) și a 
înscris numai cinci goluri din 
totalul de 29 ; Dinamo, campi
oana trecutei ediții, a obținut 
în deplasare doar trei puncte și 
a marcat pe terenuri străine 
numai opt goluri. Cit despre 
Universitatea Craiova, ce să 
mai spunem 7 Fruntașa clasa
mentului întocmit anul trecut 
la sfârșitul turului pe baza punc
telor adunate în deplasare, a 
strîns, cu chiu cu vai, acum, 
doar două puncte !

O CONȘTIENTA 
DEPERSONALIZARE

Avem de-a face cu o NIVE
LARE VALORICĂ DE SUS ÎN 
JOS A FOTBALULUI NOS
TRU, cu o COBORÎRE pe PLA
NUL CALITĂȚII întrecerii, ar
gumentată și de nedoritul „re
cord" al acestei prime părți a 
campionatului, reprezentat prin 
cele DOAR 11 VICTORII RE
PURTATE DE FORMAȚIILE 
OASPETE din totalul celor 153 
de partide ale' turului.

Acesta este, în linii mari ta
bloul tactic al meciurilor din 
turul Diviziei A : JOCURI ÎN 
SENS UNIC (în marea lor ma
joritate), un duel cel mai ade
sea neinteresant, chinuit, dis
perat, intre o echipă (gazdă) 
care atacă circa 80 de minute 
și o alta care se apără... tot 
atit.

Nevalorificarea potențialului 
de care dispun (atît cit este)

în 90 de minute I
divizionarele A în partidele sus
ținute în deplasare a condus la 
o asemenea depersonalziare in
cit au fost meciuri în care une
le dintre echipe N-ĂU REUȘIT 
SA ȘUTEZE MĂCAR O DA
TĂ (!!!) pe spațiul porții, în 
90 DE MINUTE : F.C.M. Reșița 
(în etapa a 3-a), Politehnica 
Iași (a 7-a), Sportul studențesc 
si CJS. Tîrgoviște (a 11-a), Po
litehnica Timișoara (a 17-a).

PRESSING LA 6-0 I 
DAR NU LA NOI...

Este vorba, așadar, de o dău
nătoare stare de spirit, explica
bilă insă nu numai printr-un psi
hic labil, ci și prin alte serioase 
carențe — de ordin fizic și teh
nic (trecute recent în revistă la 
factorii respectivi ai retrospec
tivei de față) — lacune eviden
te, dealtfel, și în evoluțiile pe 
propriul teren. întîlnim, într-a- 
devăr, în Divizia A destui ju
cători cu disponibilități de efort 
pentru o singură repriză, întîl
nim — de exemplu — fundași 
care, lipsindu-le simțul mingii, 
conduc balonul cu capul în jos, 
(deci fără vederea periferică ne
cesară), sau extreme care, ne- 
cunoscînd procedeele elemen
tare de deposedare, nu pot fi 
utile echipelor lor în faza de 
apărare.

Sint situații întâlnite aproape 
la toate echipele, la toate parti
dele divizionarelor A într-o pe
rioadă în care — în fotbalul 
internațional — jucătorii, indi
ferent de post, execută sarcinile 
duble, cu corectitudine și hotă
râre, în cadrul unei idei de joc 
clare, eficientă. Așa cum, dealt
fel, fotbaliștii primului eșalon, 
aflați acum în vacanță, au pu
tut observa pe micul ecran și 
duminică, cînd înaintașii lui 
F.C. Liverpool efectuau apăra
rea agresivă (pressingul), „hăi- 
tuindu-i“ pe apărătorii forma
ției Hamburg. Și asta, cum bine 
s-a văzut, la scorul de 6—0 
pentru echipa britanică...

O temă de meditație, aceste 
secvențe de care vorbim, pen
tru fotbaliștii noștri, sperăm 
însă doar pentru perioada va
canței. Căci, din păcate, „sta
rea meditativă" a fotbaliștilor 
din Divizia A se prelungește 
de mulți ani. Cu consecințele 
cunoscute de toată lumea, in
clusiv de antrenorii diviziona
relor A cărora, PENTRU PRE
GĂTIREA ÎN MAI BUNE CON
DIȚII A RETURULUI, LE RE
VIN, FIREȘTE, SARCINI SPO
RITE. ÎNTRE ALTELE ȘI A- 
CEEA DE REPROFILARE A 
PROCESULUI DE INSTRUIRE- 
ANTRENAMENT ÎN AȘA FEL 
ÎNCÎT CONȚINUTUL DIFERI
TELOR LECȚII CU CARAC
TER TACTIC SĂ REFLECTE 
PE „BUCĂȚI" ȘI APOI INTE
GRAL NECESITĂȚILE JOCU
LUI.

Gheorghe NICOLAESCU

N-am înțeles pentru început 
de ce atunci cînd I-am între
bat pe profesorul Teodor Curpaș
— președintele clubului Olim
pia și dascăl de română și rusă 
Ia Grupul școlar „Unio" Satu 
Mare — dacă fotbalul are priză 
printre elevii de aci (în număr 
de 2100), în loc de răspuns 
ne-a Invitat într-un dormitor 
al internatului școlii. Pentru că 
răspunsul se afla, în culori și 
aproape în mărime naturală, 
pe pereții camerei : fotogra
fiile lui Pele și Overath !

încercînd să parez, am lan
sat o supoziție : „Bine, dar a- 
cesta o fi dormitorul fotbaliș
tilor. în rest, însă ?...“ „în 
rest 7 Veți putea vedea chiar 
azi o „mostră" — ne spune 
directorul Grupului, Constantin 
Bruciu — pe terenul din școală: 
meciul dintre echipa noastră și 
cea a Grupului școlar M.I.U.
— 7 la 7 — că terenul e... 
mini. Stăm cam prost cu te
renurile de fotbal in oraș. Noi 
nu putem juca în afara școlii 
decît pe lutul terenului din 
zona de agrement de pe ma
lul Someșului. In pofida aces
tor greutăți, a faptului (de ne
înțeles !) că din programa șco-
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O chitară însoțită de glasuri 
vesele domină atmosfera din 
vagonul alăturat. Vasile Dia, a- 
nul IV la Facultatea de meta
lurgie, la Politehnică, ne pre
zintă proiectul drumeției : 
„Sîntem un grup mai mare care 
periodic ne ducem spre munte, 
pentru a ne deconecta. Acum 
vom merge pe traseul Predeal 
— Trei Brazi — Poiana Secui
lor — Timiș. în acordurile chi
tarei lui Sorin Drăgoi, Gabriela 
Bodnari, Dumitru Selim și co
legii lor reiau cîntecele. Nu 
s-au lăsat mai prejos nici „bo
bocii" de la chimie. Nicolae Bu
ci n, secretarul organizației 
U.T.C., ne spune, printre altele, 
că nu sînt la prima acțiune de 
acest fel și că, întotdeauna 
„ele au reprezentat un foarte 
bun prilej de a ne cunoaște, de 
a lega prietenii, de a ne simți, 
într-un cuvint, minunat".

Mare veselie și în grupul ce
lor 80 de tineri de la Coopera
tiva „Radio-Progres". Abia aș
teaptă să ajungă, pentru că a- 
ceastă excursie înseamnă, după 
cum ne spunea Carmen Cim- 
poieru, ucenică în anul III, și 
un prilej de cunoaștere a orien
tării turistice, deoarece vor 
parcurge traseul folosind harta 
și busola.

La Sinaia, primul popas. Co
boară și grupul condus de ing. 
Aurel Islrate, de la întreprin
derea de calculatoare electro

nice, care va porni spre Vîrful 
cu Dor pentru „a ține cursul 
de inițiere In schi, continuind 
astfel seria acțiunilor între
prinse de secția de turism".

Predealul îi întîmpină pe tu
riști cu un cer albastru și cu 
o zăpadă strălucitoare ca-n bas
mele bunicii. La centrul de în
chiriere aflat lingă gară, Ște
fan Cheresteș și Tiberiu Pe- 
trăchescu abia fac față solici
tărilor, cererea de schiuri, bo
canci și sănii fiind foarte mare. 
La pîrtie, pe Clăbucet, mare 
aglomerație. La teleschi și tele- 
scaun se așteaptă minute bune, 
deși ele funcționează la capaci
tatea maximă. Ion Barabaș, 
Alexandru Vasiliu și Ion Vin- 
tilâ supraveghează bunul mers 
al instalațiilor. „Majoritatea ce
lor care Urcă sînt schiori, ceea 
ce înseamnă că acest sport și-a 
căpătat noi adepți. Pînă la 
sfîrșitul anului va mai fi dală 
în folosință o nouă instalație 
de schi, ceea ce va veni în a- 
julorul turiștilor". O veste bună, 
deci.

Se coboară vertiginos, se mai 
cade. Dar, rîsul nu contenește. 
Stabilim un „top" al tinereții : 
pe locul întîi — Adriana Lungu 
din Predeal. Vîrsta 7 Un an și 
jumătate („merge pe schiuri, 
dar n-a renunțat la biberon" — 
ne spune bunica) ; Cosmin Mă- 
nescu, care duminică a împli
nit 3 ani („este un... veteran, 
pentru că de anul trecut a luat 
primele lecții" — afirmă ing. 
Horia Mănescu, constructor la 
canalul Dunârea-Marea Neagră) 
șl Cristian Spiridon de 3 ani

• —Pele și Overath în interna

tul școlii I • Echipa Grupului — 

campioană județeană a „Dacia- 

dei“ • Majoritatea juniorilor de 

la Olimpia învață la „Unio** 

carte și meserie • La miuță, 

profesorii și elevii

„Conducerile unităților de învâțămint vor extinde... acti
vitățile privind inițierea și perfecționarea elevilor in fotbal 
și împreună cu organizațiile de tineret și sportive vor orga
niza echipe reprezentative de fotbal in toate școlile, care 
vor fi cuprinse intr-o activitate competițională sistematică.-*

(Din Programul privind dezvoltarea activității de 
educație fizică șl 
Politic Executiv al 
1976).

sport, aprobat de Comitetul 
C.C. ol P.C.R., din noiembrie

i

larăi a cercurilor sportive s-a 
■cos fotbalul, această disciplină 
este practicată cu pasiune de 
elevii noștri și sprijinită de ca
drele didactice. Tradiționala în
trecere între ani, între clase (la 
care participă, de regulă, în 
jur de 50 de echipe) aduce pe 
baza sportivă a școlii sute și 
sute de iubitori ai balonului 
rotund, o evidențiere specială 
meritînd clasele XIII A (denu
mită „Cosmos" !) și XIB, pen
tru pasiunea și perseverența cu 
care... aleargă după mingea de 
fotbal, fără a „dribla" cartea. 
In acest an selecționata grupu
lui nostru școlar a cîștigat 
titlul de campioană județeană 
în cadrul „Daciadei", antrenor 
fiind educatorul Nicolae Lei- 
tan". O bună bază de selecție, 
deci, pentru fotbalul local.

Cum ajută școala pe aspi
ranții Ia fotbalul de perfor
manță am aflat de la profe
sorul Teodor Curpaș. în cadrul 
Grupului școlar „Unio" din 
Satu Mare ființează un liceu 
industrial (cu cursuri de zi și 
serale), o școală profesională 
și una de maiștri. Și, în timp 
ce Ia cursurile serale ale li
ceului industrial, sau la cele

ale școlii de maiștri, deprind 
acum tainele meseriei Popescu, 
Bocșa, Kaizer, Fusztai, Sabot:, 
Both I, jucători ai divizionarei 
A, Olimpia, 15 juniori (din cei 
27, divizionari și republicani) 
ai echipelor clubului sătmărean 
sînt elevi la zi aî grupului șco
lar de pe lingă unitatea-pivot 
a industriei județului. Printre 
ei. Anton Kadar (cl. XI), Mir
cea Bolba (XJ), Doru Silagbi 
(XII B) care, ca și proaspătul 
absolvent al școlii profesionale 
loan Ghenceanu, promovat de 
Ia juniori ca fundaș central în 
lotul primei echipe, se anunță 
ca reale talente. Aceștia au în 
școală condiții bune pentru a 
îmbina în cadrul programului 
zilnic învățătura cu meseria și 
sportul. Ei sînt grupați la in
ternat („dormitorul sportivilor"),' 
au o sală pentru meditații, 
profesorii îi ajută cu dragoste, 
dar și cu exigență. De aceea, 
nu de puține ori, după orele 
de clasă, cei de la catedră și 
cei din bănci se întîlnesc la 
o miuță pe terenul din incinta 
școlii. Și, ca și in orele de curs, 
cei care au de cîștigat sint 
elevii...

Paul SLĂVESCU

FOTBALUL ȘI VACANTA
(Urmare din pag. 1)

Toate prevederile Planului de 
măsuri fac in prezent obiectul 
unor analize, alcătuindu-se un 
inventar de probleme și soluții 
pentru a se ajunge la concluzii, 
remedieri și direcții noi. înțele- 
gînd necesitatea unor aprofun
dări care să ducă la rezolvări 
valabile pentru o perioadă în
delungată și cu efecte utile, so
cotim în același timp că este 
necesar ca toți cei care au răs
punderi în realizarea noilor mă
suri să acționeze în așa fel, 
incit, clarificările și reglemen
tările să fie cit mai repede a- 
duse la cunoștință și aplicate.

în toată această perioadă pro
blema jucătorilor rămîne Ia 
ordinea zilei chiar dacă aceștia 
se bucură de vacanță totală 
pîhă Ia 7 ianuarie 1978. Fără a 
lăsa de fel să se înțeleagă că 
dorim să răpim din vacanța ju
cătorilor vom relata un episod 
de acum cîțiva ani petrecut la

și 10 luni din Buzău (cu pă
rinții aflați în concediu).

Dar, cite nu se mai pot spune 
despre această zi 7 !

S-a lăsat seara. „Atențiune ! 
Trenul de persoane nr. 3284 
pleacă peste 5 minute în di
recția București !“. Rîsetele 
continuă. Nimeni nu pare o- 
bosit.

P. S. Spre regretul nostru, 
am găsit și unele aspecte mai 
puțin plăcute., în formularele 
înmînate de agenție se speci
fică printre altele obligația ca 
participanții „să nu consume al
cool în timpul desfășurării 
excursiei". Din păcate, nici nu 
plecase trenul bine din gară și 
sticlele își făcuseră apariția. 
Dintre destul de multele exem
ple amintim pe cei cîțiva ti
neri din grupul de la „Semănă
toarea" (i-am reținut pe loan 
Florian și Dumitru Mogoi), pe 
Traian Dobre și Adriana Bălan 
din anul I chimie, pe cei de la 
„1 Mai" Ploiești (care veniseră 
cu un termos plin cu... țuică 
fiartă). Pe deasupra, aproape 
pestq. tot, domnea un greu și 
înnecăcios fum de țigară. Să fi 
fost aceasta doar o reacție față 
de faptul că C.F.R.-ul nu se în
grijise să asigure căldura în va
goane (majoritatea tinerilor cir- 
culînd pînă la stația terminus 
ca în... frigider) sau o anumită 
mentalitate 7 Să nu uităm că 
a venit iarna și alcoolul nu este 
un remediu împotriva frigului 
și nici nu asigură vigoarea ne
cesară unei excursii p-in ză
padă ! Dimpotrivă...

Rio de Janeiro. Echipa naționa
lă a României se afla într-un 
turneu în Brazilia. într-un hotel 
pe vestita plajă Copacabana din 
Rio. Intîmplarea a făcut ca la 
acest hotel să fie convocat și 
lotul Braziliei ce revenea după 
o vacanță de o lună de zile. 
Convocarea a fost făcută seara. 
A doua zi, pe stadion, testul 
Cooper. Pele a alergat în cele 
12 minute ale testului 2 400 m. 
Se știe că proba acestui test, 
adoptată de la antrenamentul 
astronauților americani, constă 
într-o alergare de 12 minute, a- 
cordîndu-se calificative de la 
slab Ia foarte bine dacă fotba
listul a alergat de la 2000 la 3200 
m în cele 12 minute, cu condi
ția ca pulsul să aibă o bătaie 
cel mult dublu peste normal 
(60—70 pe minut), de la 1(0 Ia 
1Î0 bătăi pe minut, cu reve
nire rapidă Ia normal. Pelă a 
alergat 2 400 m și numai un 
singur component al lotului bra
zilian s-a oprit la 2 200 m. 
După alergare, P616 părea 
că a realizat cei 2 400 m 
fără mare efort. Numai după 
2—3 minute de repaus el a ținut 
o conferință de presă cu zia
riștii din Rio. Cu acest rezultat 
obținut la testul Cooper și nu
mai cu 2 700 grame peste greu

tatea normală, Pele și desigur- 
și colegii confirmaseră că 
deși au avut vacanță 30 de zile 
și un regim de viață mult mai 
larg decît în sezonul competi- 
țional, ei au respectat anumite 
norme de conduită. Pele a de
clarat că n-a trecut o zi fără 
să facă gimnastica de diminea
ță, timp de 15—20 de minute; 
fără să alerge 12 minute după- 
amiaza, iar regimul alimentar 
l-a adoptat condițiilor de efort 
scăzut.

Neobișnuiți cu un asemenea 
control, al testului Cooper, din 
care, în mod cu totul de neîn
țeles, antrenorii noștri au făcut 
o probă atletică de concurs de 
3 200 m, după care mulți jucă
tori divizionari aproape leșinau, 
fotbaliștii noștri trebuie să în
țeleagă că în aceste vacanțe to
tale trebuie să țină seama totuși 
de unele reguli care, pentru un 
sportiv de performanță conștiin
cios și ambițios, nu pot să con
stituie o dificultate.

Am povestit acest episod pen
tru că în fotbal totul pornește 
de la mentalitatea jucătorilor, 
antrenorilor și cluburilor. Dacă 
aceștia se înscriu în parametri.1 
normali de atitudine și compor
tare fotbalul nu mai este o pro
blemă atît de dificil de rezolvați.

LASAȚI COPIILOR BULGARII DE ZAPADA!

$

Este plăcut, desigur, iarna, 
să-i vezi pe copii, mai ales pe 
cei de o șchioapă, hîrjonin- 
du-se prin zăpadă sau adu
ni nd în mîinile lor micuțe 
zăpada proaspăt căzută și a- 
runeînd cu bulgări unii într-al- 
ții, chicotind cu poftă. Dar alt
fel devine cazul cînd bulgării de 
zăpadă nu mai sînt niște pro
iectile inofensive în mîinile ce
lor mici, ci sînt folosite de 
cei mari, pe un te
ren de sport, 
scopul de a-1 
pe arbitru, de 
sparge geamurile de 
tiare etc.

Unii spectatori care 
tat, la Arad, la meciul U.T.A. 
— F.C. Argeș, au uitat, se 
oare, acest lucru, denaturînd 
nevinovata joacă a copiilor șl 
transformînd-o într-un act hu- 
liganic, reprobabil. Motiv pen
tru care Rusalim Hîrluț, «ar- 
tileristulM nr. 1 din ziua a- 
eeea, de pe stadionul din 
Arad, a fost amendat cu 2 000 
de lei. O amendă usturătoare 
care îl va face, credem, să 
reflecteze asupra conduitei pe 
care trebuie s-o aibă în viitor 
oe terenurile de fotbal, vara 
ca și... iarna. Alți doi specta
tori care au luat parte la 
bombardamentul cu bulgări 

Gheorghe Albu și

mlșoara,

la ves-

au asis-

Cornel Barbu, vor trebui și el 
să scoată din buzunare, cite 
1 ooo șl. respectiv, 500 lei. De
altfel, numai depistarea șl 
sancționarea huliganilor a sal
vat terenul din Arad de la 
suspendare, Comisia de disci
plină a F.R.F. dind, totuși, 
echipei U.T.A. un avertisment. 
Au fost, de asemenea, aver
tizate cluburile Politehnica Tl-

F.C.M. Reșița șl 
Steaua, pe ale că
ror terenuri s-au 
petrecut incidente 
de același gen, unii

spectatori aruncând cu bul
gări de zăpadă sau chiar 
eu sticle. Aceștia au fost
identificați de organele de
ordine șl pedepsiți conform le
gii. O impresie penibilă a pro
dus-o în ședința Comisiei de 
disciplină citirea raportului 
observatorului federal privi
toare la comportarea „gale
riei" timișorene, la vocabula
rul folosit, in locul dntecelor 
șl scandărilor atît de frumoa
se care ti creaseră publicului 
timișorean un bun renume, 
confirmat și prin cucerirea de 
două ori consecutiv a „Trofeu
lui Petschovschi". Chiar nu 
mai vrea Banatul să fie „frun- 
cea“ in materie de sportivita
te ? N-am vrea să credem...

lock BERâRIU
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După C. M. de handbal feminin, grupa valorică B SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
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UN PRIM OBSTACOL A FOST TRECUT, 
AL DOILEA, MAI DIFICIL, RĂMÎNE PE SEAMA

UNEI ECHIPE NOI, TINERE
Prima etapă în drumul hand

balului feminin spre Jocurile 
Olimpice de la Moscova a fost 
parcursă. Campionatul mondial 
al grupei valorice B, de fapt 
preliminariile reunite intr-o 
competiție de 8 zile (3—10 de
cembrie, în R. F. Germania), 
a promovat în competiția su
premă cinci echipe : IUGO
SLAVIA", POLONIA, ROMÂ
NIA, R. F. GERMANIA și O- 
LANDA. Alte trei se vor cali
fica prin luptă — campioanele 
AMERICII, AFRICII și ASIEI 
—, iar patru și-au cucerit an
terior dreptul de participare în 
grupa valorică A : UNIUNEA 
SOVIETICA, R. D. GERMANA, 
UNGARIA (clasate pe primele 
trei locuri la J.O. de la Mont
real) și CEHOSLOVACIA (țară 
gazdă a C.M.). Aceste 12 for
mații își vor disputa între 23 
noiembrie și 3 decembrie 1978, 
în cadrul ediției a 7-a a C.M., 
nu numai titlurile mondiale și 
medaliile de argint și bronz, ci 
și cinci locuri în turneul olim
pic din 1980.

Să revenim însă la recent 
încheiatele întreceri ale com
petiției de calificare. Așa cum 
prevedeam, Iugoslavia a cîști- 
gat turneul (dar mai greu de- 
cit ne închipuiam), iar Româ
nia continuă cursa pentru un 
Ioc sub soarele olimpic. între
cerea n-a fost ocolită însă de 
surprize. Din grupe n-au putut 
promova în semifinale două 
formații socotite printre cele 
cu o cotă valorică în creștere. 
Este vorba de reprezentativa 
Bulgariei, învinsă de Franța, și 
cea a Norvegiei (invingătoarea 
echipei noastre în turneul de 
ta Potsdam) care a cedat locul 
selecționatei Olandei. în fine, 
tot ca o surpriză poate fi so
cotită și necalificarea Dane
marcei intre primele cinci ale 
acestui C.M. al grupei valorice 
secunde. La polul opus al sur
prizelor, formația Olandei — 
locul V și cea a Franței — 
locul VIII.

Echipa României a avui o 
comportare contradictorie in 
preliminarii. După ce a între
cut la scor — firesc — Elveția, 
a încheiat — nefiresc — la e- 
galitate (7—7, după ce la pauză 
a condus cu 5—2) cu Suedia. 
Socotită una dintre cele mai 
mari surprize, această remiză

avea să producă multe emoții 
delegației noastre. în prima 
rundă a semifinalelor, handba
listele românce au încheiat la 
egalitate (15—15) cu Polonia și 
situația lor devenise precară. 
Doar o victorie în întîlnirea cu 
Danemarca le mai putea asi
gura în mod cert calificarea. 
Și, în sfîrșit, selecționata noas
tră și-a revenit, a ciștigat me
ciul cu handbalistele daneze și, 
apoi, și pe cel cu sportivele 
vest-germane, socotit finală 
pentru locurile 3—4. Așadar, un 
început ezitant și un final bun 
au adus handbalului nostru fe
minin posibilitatea de a se nu
măra, din nou. printre preten
dentele Ia titlul mondial și la 
calificarea în turneul olimpic. 
Este, desigur, bine cînd totul 
se termină cu bine și în aceste 
momente nu trebuie uitată 
munca antrenorilor Valeriu Go- 
gâltan și Traian Bucovală.

Calificarea — o etapă deloc 
ușoară, după cum s-a văzut —■ 
a fost obținută cu ajutorul 
handbalistelor din generațiile 
mai vechi, cu a unor jucătoare 
care au evoluat la C.M. din 
1971 (Olanda), 1973 (Iugoslavia) 
și 1975 (U.R.S.S.), ia J.O. din 
1976, cărora trebuie să le mul
țumim pentru eforturile depuse 
de-a lungul acestor ani. Deși 
cu un mare grad de uzură fi
zică Și — mai ales — psihică 
„veteranele1* au corespuns șl a- 
cestul nou examen, dînd astfel 
cale liberă spre afirmare noilor 
generații. Pentru că — este 
clar — nu mai poate fi menți
nută linia conservatoare a fe
derației.

Pînă la viitoarea ediție a 
C.M. rămîne la dispoziție, pen
tru selecție și pregătire, un an 
— timp pentru a constitui și o- 
mogeniza o formație, pentru a-1 
ridica nivelul valoric la acela 
al pretențiilor unui campionat 
mondial. Âr fi fost, fără discu
ție, ideal ca acest lucru să se 
fi petrecut cu un an în urmă, 
dar... Chiar și acum, gîndurile 
(și faptele) forului de resort 
trebuie să se îndrepte spre e- 
chipa de junioare (clasată pe 
locul III la C.M.), cea care și-a 
validat calitățile în agitata edi
ție a „Trofeului Carpați** de la 
Bacău. Chiar dacă vor fi men
ținute 2—3 jucătoare din actuala 
formație de senioare, baza se 
impune a fi constituită din e-

chipa lui Răducu, Janesch, Mă
lai, Torok, Ciobotă șl colegele 
lor. O grefare a elementelor ti
nere pe o formație de senioare 
constituită era posibilă cu un 
an-doi în urmă, acum singura 
soluție fiind aceea a schimbului 
de generații. Nădăjduim că nu 
se vor întîrzia măsurile, pentru 
că și așa ne aflăm în ceasul 
al 12-lea.

Pornind cu turneul interna
țional de la Cheb (Cehoslovacia, 
4—12 februarie) noua echipă fe
minină de handbal a României 
trebuie să ia startul pe drumul 
omogenizării sale, al creșterii 
valorii, al afirmării. Luînd In 
considerare și posibilitatea că 
pe parcurs se vor mai ivi ele
mente talentate, capabile de a 
face față unei selecții exigente, 
nucleul se impune a fi fixat, 
totuși, acum, existind suficiente 
puncte de reper.

Chiar dacă interesul scăzut 
al federației de specialitate față 
de handbalul feminin este un 
fapt notoriu, lucrurile nu mai 
pot fi lăsate pe seama întîm- 
plării, echipele combinate — cu 
jucătoare între 18 și 31 de ani 
— prezentind un risc evident 
Ne propunem, în această di
recție, să sondăm opinia facto
rilor responsabili și să aducem 
la cunoștința cititorilor măsurile 
ce vor fi luate.

Hristache NAUM

BOXERUL VALENTIN SIMION - 
CiȘTIGATOR AL TURNEULUI 

„RING-SOFIA*

Boxeri ai clubului Steaua au 
participat, în capitala Bulgariei, 
la un turneu internațional tra
dițional, aflat la a 4-a ediție, 
intitulat „Ring-Sofia“. La cât 
semimijlocie, Valentin Simlon a 
cîștigat turneul, învingînd In fi
nală pe Kircio Trainov (Bul
garia). în finala cat muscă, 
campionul bulgar Beihan Fa
ced jiev l-a învins la puncte pe 
Traian Ion (după ce întrecuse 
in semifinală și pe Gheorghe 
Govici). în cadrul semifinalelor: 
semimuscă — Gheorghiev b.ab. 
D. Șchiopu, semiușoară — Ata
nasov b.ab. C. Buzduceanu; 
ușoară — Ștefanov b.p. Fl. IJ- 
vadaru.

EGALITATE IN MECIUL DE ȘAH 
BUCUREȘTI - VARȘOVIA: 8-8

Cea de-a 5-a ediție a me
ciului internațional de șah din
tre selecționatele de juniori ale 
orașelor București și Varșovia, 
disputată la Varșovia tur-retur 
la opt mese, s-a încheiat la 
egalitate : 8—8 puncte. Din echi
pa juniorilor români, cele mal 
bune rezultate le-au realizat 
Daniel Savin și Dan Negureann 
— cite l'/i puncte din 2 posi
bile.

VIRGINIA RUZ1CI Șl FLORENȚA 
MIHAI SEMIF1NAUSTE

Turneul internațional feminin 
de tenis de la Londra a fost 
cîștigat de jucătoarea americană 
Billie Jean King, care a în
vins-o in finală cu 6—3, 6—1 
pe Virginia Wade (Anglia). în

partida pentru locul trei (s-a 
jucat un singur set), olandeza 
Betty Stove a întrecut-o cu 
6—3 pe Virginia Ruzici.

Proba de dublu a revenit pe
rechii Billie Jean King (S.U.A.) 
— Renata Tomanova (Ceho
slovacia), învingătoare cu 6—2, 
6—3 în finala susținută cu Vir
ginia Wade și Betty Stove. în 
semifinale, Billie Jean King și 
Renata Tomanova au dispus cu 
6—1, 6—3 de cuplul român Vir
ginia Ruzici — Florența MihaL

CONCURSUL DE PATINAJ 
DE LA MOSCOVA

Au luat sfîrșit întrecerile con
cursului internațional de pati
naj artistic desfășurat la Mos
cova. în proba individuală mas
culină, cîștigată de sportivul so
vietic Iurl Ovcinikov — 145,90 
puncte, patinatorul român Leo
nard Azzola s-a situat pe locul 
9. Proba individuală femini
nă a revenit Nataliei Strelkova 
(U.R.S.S.), cu un total de 140,76 
puncte. Gabriela Voica (Româ
nia) a ocupat locul 14. (

ECOURILE MECIULUI DE R UGB Y
DE LA CLERMONT FERRAND

(Urmare din pag. I)

vantaj, cu 6—0. Noroc că Ro- 
meu și Aguirre au ratat alte 6 
lovituri de pedeapsă favorabile, 
în prima parte a meciului, pro- 
fitind de neîncălzirea echipei 
noastre „cocoșii*4 au inițiat ac
țiuni clasice de rugby ofensiv, 
percutant. Dar ei s-au izbit — 
e un adevăr incontestabil — de 
o excelentă apărare, de netrecut.

Apoi, după pauză, o completă 
transformare. Reprezentativa 
României prinde aripi, cea a 
Franței „cade**, pierde teren. 
Alexandru și Bacos egalează. 
Acționînd pe tot terenul, cu 
toate liniile, asistăm, între mi
nutele 55 și 65, la un autentic 
„festival rugbystic românesc**. E 
păcat că (uneori) lipsa de deci
zie, ca și ziua extrem de slabă 
a transformerului Bucos (ne-am 
putea întreba de ce nu și-a în
cercat șansa șl un alt jucător ?) 
ne-au privat de o victorie, pe 
care, în fond — după aspectul 
reprizei secunde —, o meritam 
și, dacă ea ar fi fost obținută 
nimeni nu ar fi fost surprins 
Ia Clermont Ferrand, în plin 
„ținut al rugbyului**.

Superioritatea tricolorilor noș
tri în cca de-a doua jumătate 
a partidei este convingător ar
gumentată și de înregistrările 
statistice. Astfel, românii au 
construit în această perioadă 12 
acțiuni la tnînă (față de 5 ale 
francezilor), în grămezi au ta- 
lonat de 8 ori balonul (de 3 ori 
gazdele), în margini au cîștigat 
de 16 ori (de 12 ori adversarii), 
beneficiind de 8 lovituri de pe
deapsă (față de 7 ale francezi

lor). Șl aceasta după ce în pri
ma repriză raportul a fost al
tul : Franța 6 acțiuni Ia mină 
— România 2 ; baloane cîștigate 
în grămezi : 9—6; în margini: 
12—12; lovituri de pedeapsă : 
Franța 6 — România 4.

După evoluția de sîmbătă, a- 
preciem astfel comportarea ju
cătorilor : Bucos 5 — lanuse- 
vici 7, Nica 6, Cornel Vasile 6, 
Motrescu 7 — Alexandru 7, Pa- 
raschiv 8 — Stoica 9, Dumitru 
8, Murariu 8-|- — M. Ionesco 7, 
Pintea 6 — Dinu 8, Ortelecan 7, 
Scarlat 6.

Dintre echipierii Franței, cei 
mai bine notați au fost Rives, 
Paco șl Palmie. De asemenea, 
jocul lui Skrcla a primit apre
cieri.

Austriaca Annemarie Moser-Prfill — aici ocupind locul secund in 
slalomul uriaș de la Val d’ls&re —• conduce in clasamentul gene
ral al Cupei „Mondiale". Telefoto : A.P.-Agerpres

TELEX • TELEX
box • La Las Vegas, ta ta- 

Hlnirea dintre selecționatele 
U.R.S.S. și S.U.A., în care au 
evoluat numai pugiliștl de cate
goria grea, oaspeții au obținut 
victoria cu 6—4.

HOCHEI e In meci amical, ta 
Helsinki : Finlanda — B.F. Ger
mania 8—2 (4—0, 1—2, 3—0) • La 
Praga, ta meci amical : Cehoslo
vacia — Suedia 4—1 (1—0, 0—0, 
3—1) • Selecționata secundă a 
Cehoslovaciei și-a Început tur
neul ta America de Nord juctad 
la Indianapolis cu echipa locală 
„Racers**, pe care a învlns-o cu 
5—3 (2—0, 0—2, 3—1). In conti
nuare, selecționata cehoslovacă va 
susține trei partide ta Canada • 
La Varșovia : Polonia — R. D. 
Germană 5—1 (0—1, 5—0, 0—0).

PATINAJ viteza • La Karl- 
Marx-Stadt : R. D. Germană — 
U.R.S.S. 200—249 (la masculin 
95—130 p, iar la feminin 105—119
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Turneu pentru Marele Premiu F.I.L.T., la Sidney 
Cupa mondială — slalom și slalom uriaș (m), 
la Madonna di Gamplglio (Italia)
R. F. Germania — Vara Galilor (meci amical), 
la Dortmund
Cupa Mondială
Station (S.U.A.)
Marele Premiu al orașului Br.no

fond 15 km, la Telemark

NATAȚIE _____________________________
HANDBAL Turneu triunghiular de junioare : România — 

Cehoslovacia, la Brezova

g

fHOMAS EMHRICH
1NYINCATOR 1V IURNEUI

DE LA SOHA
SOFIA, 12 (Agerpres). — A’ 

luat sfîrșit turneul internațional 
de tenis dotat cu „Premiul te
leviziunii bulgare". Iată rezul-; 
țațele înregistrate în finale s 
simplu bărbați : Emmrich (R.D; 
Germană) — Hendrikssen (Sue
dia) 6—4, 6—i, 5—7, 6—4 ; sim
plu femei: Budarova — Brza- 
kova (ambele Cehoslovacia) 7—5,’ 
6—3 ; dublu bărbați : Ghenov; 
Petrov (Bulgaria) — Matei și 
Bojidar Pampulov (Bulgaria) 

5—7, 5—7, 6—4, 6—4, 6—2.

Fotbal
I "ntendione

„GHEATA DE AUR", EDIȚIA 
1977-78

La actuala ediție a trofeului 
Gheata de aur“, oferit de re

vista pariziană „France Football”; 
se întocmește un singur clasa
ment în care stat trecuițl șl 
fotbaliștii care și-au Încheiat 
campionatele (de pildă cei din 
țările nordice, unde întrecerea 
se desfășoară sistem primâvară- 
toamnă). De aceea, pe primei» 
-trei locuri se află — deocam
dată — doi danezi șl un finlan
dez. Iată primii clasați : 1. Han
sen (Odense) 30 meciuri jucate,' 
23 goluri înscrise, 2. T. Ander
sen (K.B. Copenhaga) 30—21, Sț? 
Faatelainen (Haka Valkeakovsknf 
22—20, ț. Dieter Minier (F. CU 
Kiiln) 17—18, 5. Itlohin (Dlnamo 
Kiev) 30—17, 6. Bechmann (Aar
hus) 30—17, 7. Kristensen (B. K.' 
1903 Copenhaga) 30—17, 8. Krankl 
(Rapid Vlena) 17—17, 9. Bianchi 
(Paris st. Germain) 19—17, 10.
Bjekovici (O.G.C. Nisa) 19—W 
Gerd Milller (Bayern) ocupă lo
cul 13 cu 18 goluri. Dudu Geor
gescu se află la jumătatea cla
samentului, cu 11 goluri înscrise 
ta 17 etape. j

p). Cîteva rezultate. Măscuita 500 
m — Martcluk (U.R.S.S.) 39,54 ; 
5000 m — Ehrig (R.D.G.) 7:42,80; 
feminin : 500 m — Valentina 
Golovenktaa (U.R.S.S.) 43,89 ;
1500 m — Marion Dittmann 
(R.D.G.) 2:17,04.

RUGBY O La Nantes : Franța 
(B) — Tara Galilor (B) 15—3
(12-0).

SCHI • „Criteriul primei ză
pezi” s-a încheiat la Val d’Isăre 
cu proba de coborlre (m), ciștl- 
gată de austriacul Franz Klam
mer, urmat de Herbert Plank 
(Italia) șl Josef Walcher (Aus
tria). In clasamentul general 
masculin al „Cupei Mondiale” 
conduc Ingemar Stenmark (Sue
dia) șl Franz Klammer (Austria) 
cu cite 25 p • La Engelberg 
(Elveția), proba masculină de 15 
km a fost cîștigată de finlande
zul Rlsto Kilsklnen cu timpul 
de 39:42,72.

ȘAH • In runda a 9-a a cam
pionatului U.R.S.S. partidele Pe
trosian — Baghirov, Sveșnikov — 
Polugaevskl șl Gheller — Dorf
man s-au încheiat remiză, iar 
Tnkmakov l-a învins pe Kuz
min șl Gulko pe Smîslov. In 
clasament conduce Gulko cu 6*A 
p. • După 10 runde, in turneul 
de la Leipzig conduce Mallch cu 
7 p, urmat de Smejkal 6*/, p șl 
Knaak 8 p (1). Rezultate din 
runda a 10-a : Smejkal — A- 
damskl 1—0 ; Malich — Peev re
miză ; Casper — Lutikov remi
ză. Celelalte partide s-au între
rupt.

TENIS, a In Cupa Davls (zona 
Asiei) : Japonia — Indonezia 
4—1 (în ultimele meciuri : Fukul
— Wldjojo 6-4, 6—L 6—3 ; Ya- 
mamato — Tarlk 8—6, 6—3, 7—9, 
3—8, 6—3). în turul următor. Ja
ponia va întîlnl Australia a Tim 
Gullikson a cîștigat turneul de 
la Adelaide, întrectad ta finală 
cu 3—6, 6—4, 3—6, 6—2, 6—4 pe 
Chris Lewis. In finala probei de 
dublu : Syd Ball, Kim Warwick
— John Newcombe șl Phil Dent

3—6, 7—6, 6—4.

CAMPIONATE
CEHOSLOVACIA (ei. ÎS, ultima 

a turului) : Bohemians — Slavia 
3—3 ; Dukla Braga — Zbrojovka 
3—1 ; Spartak Tmava — Tatran 
Preșov 1—1 ; inter Bratislava — 
Jednota Trencta 2—2. Clasament* 
L Zbrojovka — 22 p, 2. Dukla' 
Praga — 21 p, 3. Lokomotiv 
Kosice — 19 p. j

l
UNGARIA (et. 14) : M.T.K. -5 

Dunaujvâros 4—1 ; Seghedln -- 
Honvăd 1—2 ; Ferencvâros 
DlosgySr 1—L UJpesti Dozsa —< 
Videoton 5—L Clasament: V 
UJpesti Dosza — 22 p, 2. M.T.K, 
— 22 p, 3. Vldăoton — 20 p.

ANGLIA (et. 13) : Arsenal — 
Leeds 1—1 ; Aston villa — West 
Bromwich 3—0 ; Bristol City — 
Ipswich 2—0 ; Leicester — Derby 
1—1 ; Manchester City — Bir
mingham 3—0 ; Norwich — Li
verpool 2—1. Clasament: L Not
tingham — 29 p, 2. Everton — 
28 p, 3. Liverpool — 23 p.

R. F. Germania 
(Cehoslovacia) 
Cupa Mondială — slalom șl slalom uriaș (f), 
la Bormlo (Italia) ; Cupa Europei — coborîre 
(m), Ia Laax (Elveția) șl slalom (I), la Les 
Contamlnes (Franța) 
Turneul final al C.C.E., la Palermo
Cupa mondială — slalom (m), la Val Gardena 
(Italia) : Cupa Europei - '
uriaș (f), la Bettmeralp ...
uriaș (m), la Ebnat-Kappel (Elveția)
Marele premiu al orașului Gottwaldov (Ceho
slovacia)

17—21 BASCHET Balcaniada (m), ta Skoplje

1&-17

16—18
17—18
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POLO 
SCHI

£
NATAȚHS

slalom șl 
(Elveția) ;

slalom 
slalom

spania (et. 13) : Elche — Real 
Sodedad 1—2 ; Gljon — Betis 
4—3 ; Real Madrid — Atletico 
Madrid 4—2 j Sevilla — San
tander 1—0 ; Athletic Bilbao — ■ 
Las Palmas 2—1 ; Burgos — C.F. 
Barcelona 1—L Clasament : L
Real Madrid — 22 p, 2. Salamanca 
17 p, 3. C.F. Barcelona — 16 p.


