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în derbyul masculin de volei

PARTIDA CU EXPLORĂRI BAIA MARE
Suporterii dinamoviști au 

trăit aseară clipe de mari emoții 
la derbyul masculin de volei 
Dinamo — Explorări B. Mare 
(partidă amînată din etapa a 
8-a), datorită echipei campioane, 
care a avut o evoluție apatică, 
oscilantă, pe parcursul celor 
cinci seturi, și băimărenilor, 
care, dirijați inspirat și cu mul
tă fantezie de ridicătorii Viorel 
Bălaș și Marian Viorel, au gă
sit cu ușurință breșe largi în 
sistemul rigid al defensivei di- 
namoviste.

Partida a fost foarte echili
brată, cu excepția setului al 
doilea, cîștigat net de oaspeți. 
Cel mai atractiv a fost setul 
trei, în care Dinamo (condusă cu 
4—1 și 5—2), a avut în final 
14—9, pierzînd totuși în prelun
giri. în setul patru băimărenll 
s-au detașat la trei puncte 
(10—7, 11—8), după care forma
ția Iui Schreiber a greșit mai 
puțin la preluare și a revenit 
mai decisă în atac. După ega-

litatea 
la 
tul 
fost 
un 
fect, urmat de o 
nouă perioadă bu
nă a campionilor, 
victorioși 
cu 3—2 
—19, 11, 
mai buni 
vingători 
Gîrleanu, 
Băroiu, iar de la 
învinși, in afara 
celor doi ridicători 
menționați. Neghi
nă și Paraschives- 
cu. Arbitri s D. 
Rădulescu (inegal 
în aprecierea exe
cuțiilor) șl A. Dinicu (pe fază).

Azi, la Giulești, de la ora 18, 
o nouă restanță : Rapid — „U“ 
Cluj-Napoca, la masculin i

Aurelian BREBEANU

Miercuri 14 decembrie 1977

VOM ÎNDEPLINI FERM 
HOTĂRÎRILE CONFERINȚEI 

NAȚIONALE A PARTIDULUI!
Noi și noi colective de producție, oameni ai muncii din întreaga 

țară iși exprimă adeziunea deplină la hotăririle Conferinței Na
ționale a partidului, angajîndu-se ferm, cu înaltă responsabilitate, 
să traducă in viață luminoasele obiective cuprinse in magistralul 
Raport prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, de dez
voltare economică și socială a patriei, de ridicare a României so
cialiste pe culmile progresului și civilizației. Printre aceștia se 
află, cum este și firesc, numeroși sportivi și cadre sportive.

restabilită 
2—2, începu-
setului 5 a 

marcat de 
echilibru per-

în final 
(9, —3, 

10). Cei 
de la în- 
au fost 
Chiș și
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Tutovan (Dinamo) „pune" o minge peste 
blocajul băimărean. Foto : Dragoș NEAGU

• într-o altă partidă restan
tă, formația feminină Universi
tatea Craiova a cîștigat cu 3—1 
{10, 3, —13, 14) întîlnirea cu 
Maratex Baia Mare.

A devenit atletismul un sport prioritar ?

LITORALUL ARE UN ILIE FLOROIU. DAR ÎN SPATELE LUI ?
Privit de afară, atletismul 

constănțean arată frumos, cel 
puțin dacă-i raportăm înfăți
șarea la un 
îndepărtat, de 
deceniu. Cînd 
te gîndești imediat la Ilie Flo- 
roiu, și un oraș care dă atle
tismului românesc un Floroiu... 
în atletismul nostru, Constanța 
înseamnă într-adevăr, în pri
mul rînd, Floroiu, dar nu nu
mai atît. în ultimii ani au ple-

trecut nu prea 
o jumătate de 
spui Constanța

cat pe drumul performanței 
sau au ajuns la cele mai ri
dicate valori ale carierei în 
orașul de pe malul mării o se
rie de sportivi care se numără, 
la cîteva probe, printre frun
tașii ierarhiilor interne. Etalo
nul sigur al progresului înre
gistrat în această perioadă îl 
constituie, 
la nivelul performanței, echipa 
reprezentativă a județului, ca
lificată toamna trecută în

in ultimă instanță,

prima grupă valorică a „Cupei 
României", în care a ocupat o 
poziție de mijloc, după Steaua, 
C.A.U., Dinamo, dar înaintea 
altor județe sau cluburi cu 
tradiție.

Fără îndoială, aceste realizări 
sînt expresia interesului cres
cut manifestat față de sportul 
olimpic numărul 1 de Consi
liul județean pentru educație 
fizică și sport, de alte organe 
cu atribuții în domeniul spor
tului (Consiliul județean al 
pionierilor, inspectoratul școlar 
județean etc.). într-o discuție

Vladimir MORARU

(Continuare în pag 2-3)

MILITAM CONSECVENT PENTRU
SOCIALISMULUI Șl

Moment de referință în is
toria contemporană a României 
socialiste, Conferința Națională 
a partidului jalonează cu o stră
lucită clarviziune drumul ascen
dent al patriei noastre spre vi
itorul ei comunist. Magistralul 
Raport prezentat de secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a fost 
primit de întregul nostru po
por cu profundă adeziune, cu 
vibrantă mîndrie patriotică.

Cu un înalt spirit de respon
sabilitate, de principialitate și 
consecventă revoluționară, se
cretarul general al partidului, 
personalitate proeminentă a 
vieții politice contemporane, a 
abordat de pe poziția 
tomică a partidului și a 
noastre cele mai arzătoare

RĂSPUNDEREA

CAUZA
PĂCII IN LUME

politice inter-bleme ale vieții 
naționale. O lume fără arme, o 
lume fără războaie, o lume a 
păcii, lată o idee din strălucitul 
Raport al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu care a trezit un 
larg ecou internațional. Sîntem 
cu toții conștienți de marea pri
mejdie pe care o constituie e- 
xistența unor uriașe arsenale 
de arme nimicitoare. Cu atît 
mai mult ne exprimăm hotă- 
rîrea noastră nestrămutată de a 
sprijini prin toate forțele poli
tica partidului nostru, politica 
întregului popor, de apărare 
consecventă a socialismului și 
păcii în lume.

sta- 
țării 
pro-

DE

VIOREL JIANU
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S, 

Hunedoara

A
AL SPORTULUI

Hotăririle Conferinței Națio
nale a partidului au un puter
nic ecou în rîndurile oamenilor 
muncii din întreaga țară. Ra
portul prezentat de 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, care a 
stat la baza lucrărilor, de
monstrează cu o excepțională 
forță de convingere că grija 
față de om. pentru bunăstarea 
poporului constituie preocupa
rea de căpetenie a partidului.

Noi, sportivii, sîntem benefi
ciari în dublă ipostază ai aces
tei griji permanente, părintești. 
Ca tineri cetățeni, ne putem 
realiza asemenea tuturor oame

nilor muncii din minunata noas
tră țară. Ca sportivi, 
create cele mai bune 
de pregătire pentru

secretarul

avem 
condiții 

a urca

FI AMBASADOR
ROMANESC

treptele măiestriei pînă la afir
marea internațională. Faptul 
că pot practica sportul pre
ferat, atletismul, și că în acest 
an am obținut cele mai bune 
rezultate se explică în princi
pal tocmai prin condițiile de 
care am beneficiat. Exprimîn- 
du-mi recunoștința față de 
partid, nu uit niciodată că pe 
listele de concurs. în dreptul 
numelui meu stă scris ROMÂ
NIA, că sînt ambasador al 
sportului românesc, că am 
cinstea și datoria de a lupta 
pentru performanțe la nivelul 
realizărilor obținute de poporul 
nostru în toate domeniile de 
activitate.

ILEANA SILAI
maestră emerită a sportului

NE ANGAJĂM SA MUNCIM
în spiritul magistralului Ra

port prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU la 
Conferința Națională a partidu
lui și înflăcăratei chemări adre
sate întregului nostru 

cei care activăm în do
meniul fotbalului, ne 
angajați plenar — ținînd seama 
îndeosebi de sarcinile pe care 
conducerea de partid le-a tra
sat pentru redresarea acestei 
populare discipline sportive — 
în acțiunea privind perfecțio
narea cunoștințelor noastre, a

noi,
popor,

simțim

FARA PREGET
instruirii la nivelul ce- 
internaționale, în preo- 
de a crește elemente va
gi, în același timp, cu

aducerii 
rințelor 
cuparea 
loroase _ , _ 
o ținută ireproșabilă, cetățeni 
demni ai României socialiste. 
Dorința noastră fierbinte este 
aceea de a munci fără preget 
pentru ca fotbalul să răspundă, 
prin rezultate cît mai apreciate 
în arena mondială, excelentelor 
condiții create de partid miș
cării sportive din țara noastră.

ILIE OANA
antrenor emerit

„Topul ziarului Sportul" la săritura in lungime

ȘTAFETA RECORDULUI - LA ARAD!
@ Concurs Ia minus 3 grade ! ® Nisipul se dezgheață cu benzină ® loan Șuman
dan — 5,68 m l (v. r. — 5,62 m), Maria Ciuba — 4,78 (v. r. 4,32 m)! @ Mediile : 

băieți — 5,09 m (v. r. 4,92 m), fete — 4,18

PREGĂTIRI NON-STOP

Ne-am dat întîlnire pentru a 
doua zi, la stadionul Gloria. Am 
rămas înțeleși că, ninge-plouă, 
la ora 11 fix ne vedem cu e- 
levii dintr-a 9-a G a 
„Ion Slavici" la săritura

liceului 
în lun-

PENTRU ÎNTRECERILE DIN VÂRĂ
Q Tinerii boxeri visează centurile

de aur ale Dublin-ului

Băieți

1. Sumandan loan
2. Sabâu Victor
3. Marinescu Ionel
4. Danețiu Octavian
5. Botas Aurel
6. Bodirlâu Adrian
7. Schmidt Francisc
8. Paiușan loan
9. Simandan Gheorghe

10. Parcea Dinu
a 

sportivilor 
sezon cunosc 

Mulți dintre 
handbaliști 

nu mai vor- 
din divizia

în ciuda gerului aspru și 
zăpezii, pregătirile 
pentru viitorul 
același ritm alert, 
atleți și cicliști, 
și rugbyști, ca să 
bim de fotbaliștii 
secundă, care și-au prelungit se
zonul, lucrează cu rîvnă în aer 
liber sfidînd condițiile 
rice.

Sălile, ca de obicei 
sezon, cunosc o mare 
din zori și pină seara 
în funcție de programul

atmosfe-

în acest 
animație 

tîrziu. 
de

muncă sau de orele 
sportivii își solicită antrenorii 
pentru antrenamente 
pentru pregătiri 
gure o creștere 
performanțelor.

Acestea sînt
care părăsești — chiar și după 
o sumară vizită — bazele spor
tive ale complexului „23 Au
gust". Ieri la amiază, de pildă,

Hristache NAUM

de curs,

intense, 
să le asi-care

substanțială a

concluziile cu

(Continuare in pag. a 4-a)

media : 5,09 m.

Maria 
Nicol-ta 
Felicia

1. Ciuba
2. Toma
3. Suciu
4. Ardelean Mihaeîa
5. Tirsin Radmila
6. Sisa Amalia
7. lacobescu Doina
8. Cturka lldico
9. Cuzman Tatiana

10. Erdelyi Elisa beta

media :

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

dea greu biruită de ventilatorul 
cu aer cald.

— Cred că nu vin elevii, că 
prea e frig, am zis.

— Nu cred, a răspuns tovară- 
rășul Olteanu.

gime. Dis-de-dimineață însă, 
cînd am plecat prin Arad cu 
Marcel Olteanu, președintele a- 
sociației sportive „Constructo
rul" și cu Ion Goloșie. metodist 
la C.J.E.F.S., să vedem cîțiva 
sportivi la locul de muncă, era 
un frig îndrăcit iar în pomi în
florise chiciura Gheața încleș
tată pe parbrizul mașinii se dă

că vor veni băieții, 
nu cred că mai vin

— Poate 
Dar fetele 
— mi-am dat cu părerea.

— Nu cred, a răspuns tovară
șul Goloșie.

— Bine, dar e așa de frig... 
Cum o să sară ? Numai sărit 
nu mai e ăla...

— Ăștia sînt de la clasele de 
atletism, sînt căliți, a mai zis 
Goloșie.

Ioan Șumandan, realizatorul re
cordului la băieți, sare sub pri

virile prof. Ioan Marconi

Intrăm pe poarta stadionului 
și cînd facem la dreapta vedem 
că elevii profesorului Ioan Mar
coni fac „încălzirea", ca și cînd.

Mircea COSTEA

(Continuare în pag. 2-3)



La finala pe țara a competiției lor sportive, din cadrul ,,DACIADEI"

LUCRĂTORII DIN COMERȚ ÎNTR 0 ZI FARÂ... HALATE
BfRCEANU CAUTA... BTHCTNl LA RUGINDASA!

Instantaneu din sala unde au avut loc întrecerile de șah...

s-a intimplat : chiar și simpla 
participare la o finală pe țară 
este o adevărată victorie !

Gazdele — Consiliul jude
țean Brașov al sindicatelor și 
C.J.E.F.S. — au organizat pen
tru finaliști vizitarea rețelei co
merciale brașovene, prin aceasta 
realizindu-se, așa cum ne spu
nea Nicolae Chirea din Slobo
zia, „un schimb de experiență 
cu colegii noștri dintr-un oraș 
unde comerțul cunoaște un ni
vel înalt de organizare".

CLASAMENTE. Tenis

La Brașov au venit 240 de 
tineri și tinere. Dar se poate 
afirma — cum s-a și spus cu 
prilejul festivității de deschi
dere — că prin ei au luat parte 
la finala Competiției pe țară a 
lucrătorilor din comerț, din ca
drul „Daciadei". toți cei peste 
300 000 de băieți și fete care 
iși desfășoară activitatea in a- 
cest important sector de servire 
a populației. Inițiativa a fost 
lansată anul trecut. Comitetul 
Uniunii sindicatelor din comerț, 
cooperație și turism organiza, 
la nivel de asociații sportive, 
întreceri de cros, șah, tenis de 
masă și popice. Atunci ultima 
etapă a competiției avea loc la 
Orșova. Anul acesta manifesta
rea a căpătat un conținut nou. 
Organizată sub genericul „Da
ciadei", ea a imbinat cit se 
poate de armonios întrecerea 
sportivă cu cea de profil, inti
tulată „Concursul de îndemî- 
nare profesională". Și nu puțini 
dintre concurenți — Eva Mol
nar, Ion Cîrlig, Florica Măgu- 
reanu, pentru a ne opri aici 
cu exemplele, erau deja deți
nătorii unor locuri fruntașe pe 
podiumul măiestriei profesio
nale. Tovarășul Ștefan Olteanu, 
vicepreședinte al C.U.S. din co
merț, cooperație și turism, ne

spunea : „Dorința noastră, care 
s-a materializat cu sprijinul 
Ministerului Comerțului Inte
rior. al Ministerului Turismului 
și Centrocoop, a fost de a crea 
o competiție sportivă proprie 
pentru tinerii din domeniul nos
tru de activitate, știut fiind fap
tul că ei sînt dispersați în uni
tăți, în general mici, și au un 
program care le ocupă aproape 
toată ziua. Cu toate acestea, am 
pus cel mai mare accent pe e- 
tapele de masă".

In moderna sală de sport a 
întreprinderii „Tractorul" s-au 
desfășurat întrecerile de tenis 
de masă. Silvia Mustață, vinză- 
toare la o unitate comercială 
din municipiul Hunedoara, fă
cea uz de întreaga ei indemi- 
nare pentru a-și acumula ulti
mele puncte necesare ocupării 
locului III pe țară. Mica dele
gație a acestui județ a aplau
dat-o pe învingătoare.

Plecăm la o altă bază spor
tivă. Cea mai modernă arenă 
de popice din Brașov, in ace
lași timp una dintre cele mai 
frumoase din țară, a fost pusă 
la dispoziția lucrătorilor comer
ciali și, timp de două zile, ei 
au luptat pentru fiecare punct, 
toți dorind să se întoarcă acasă 
victorioși. Și de fapt chiar așa

de 
masă (m) : I. A. Csizek (Mara
mureș), 2. I. Tunei (Ialomița), 
3. I. Barta (Harghita) ; femi
nin : Marilena Pană (Dolj), 2. 
Constanța Dumitrescu (Argeș), 
3. Silvia Mustață (Hunedoara); 
popice (m) : I. M. Borș (Mureș), 
2. A. Molnar (Alba), 3. C. Iri- 
mie (Galați) ; feminin : 1. Ana 
luhasz (Caraș-Severin), 2. Mă
ria Filleki (Mureș), 3. Constan
tin Horhocea (Brașov) ; șah 
(m) : 1. D. Buciu (Timiș), 2. Gh. 
Mezaroș (Alba), 3. I. Cîrlig 
(Prahova) ; feminin : I. Eva 
Molnar (Satu Mare), 2. Fănica 
Pană (Vaslui), 3. Maria Szabo 
(Harghita).

Ion GAVRILESCU

La Ruginoasa — comună 
cu nume de rezonanță în is
toria modernă a României 
— am ajuns odată cu lăsa
rea întunericului. Sala că
minului cultural, care în mod 
normal nu poate găzdui mai 
mult de 200—250 de specta
tori, era plină cu peste 500 
de oameni. Veniseră cu toții 
să-i vadă și să schimbe im
presii — în cadrul unei ex
celente inițiative a ziarului 
„Scînteia tineretului": 
performeri în arena 
tului de masă" — cu 
campioni ai luptelor 
nești, totodată și mari per
formeri ai lumii, Gheorghe 
Berceanu, Constantin Ale
xandru, Ion Baciu și Ion 
Draica. Nu întîmplător a- 
cești patru campioni, îm
preună cu antrenorul con
stănțean Constantin Ofițe- 
rescu și cu secretarul fe
derației de lupte, Victor 
Dona, au ales Ruginoasa ca 
loc al popasului lor de 
cîteva ceasuri. Aici, prin 
grija profesorului de istorie 
Dumitru Gîdea, primarul co
munei, a luat ființă un pro
mițător centru de lupte, 
pornit la drum cu peste o 
sută de copii de școală ge
nerală, antrenați de profe-

TURUL SECUND

LITORALUL ARE UN ILIE FLOROIU
(Urmare din pag. 1)

purtată cu tovarășii Gheorghe 
Răuță, secretar al CJ.E.F.S., 
Constantin Mihail, președintele 
comisiei județene de atletism, 
și antrenorul Ion Veliciu ni s-a 
spus — și n-avem nici un mo
tiv să ne îndoim — că la Con
stanța există, în prezent, un 
climat favorabil atletismului, 
condiții bune pentru dezvolta
rea sa la toate nivelele.

Nu trebuie însă să se înțe
leagă că totul este roz, că lu
crurile merg ca pe roate și că 
în atletismul constănțean va 
începe să plouă cu campioni. 
Ba, privind mai îndeaproape și 
intrind în esența lucrurilor — 
activitatea la nivelul juniorilor, 
a viitorilor performeri — ne pu
tem da seama că acest lucru 
nu este de întrevăzut. Dim
potrivă ! Iată, de pildă, clu
bul Farul (4 antrenori cu norma 
întreagă) unde au crescut Flo- 
roiu, Toboc, Avram etc. nu are, 
în acest moment, nici un ju
nior valoros. în acest an, la 
campionatele republicane ale 
juniorilor la toate cele trei ca
tegorii de vîrstă, nici un atlet 
de la Farul nu a reușit o cla
sare pe podium. Constănțenii 
și-au pus mari speranțe în ve
nirea lui Adrian Samungi, teh
nician tînăr, fost atlet de per
formanță. Profesorul Samungi 
a făcut, însă, o mare pasiune 
pentru... rugby, în detrimentul 
atletismului, convertindu-1 și pe 
elevul său, alergător de gar
duri, Valeriu Teașcă (acesta a 
fost chemat totuși recent la 
pregătiri în lotul republican 
de atletism).

Nici la Clubul sportiv școlar 
nr. 1, cîndva cu o secție apre
ciată, situația nu este mai bună. 
Din cei patru antrenori^ doar 
Constantin Boroianu are în 
pregătire cîteva elemente de 
viitor (P. Văduva, D. Neacșu, 
Speranța Radu). Valeriu Teașcă, 
proaspăt absolvent, oscilează 
— așa cum scriam mai sus — 
intre lotul național de atletism, 
secția de rugby de la Farul și 
activitatea la catedră. Mircea 
Grigorescu activează de 2 ani 
dar n-a încropit mai nimic. 
Dan Ciocan, odinioară un an
trenor entuziast, nu mai iubește, 
parcă, atletismul. Deși activi
tatea secției a fost analizată 
de mai multe ori — spre deo

sebire de cea a clubului Farul, 
unde de mai bine de un an 
nu a avut loc nici o ședință 
a biroului secției ! —, deși pro
fesorii și-au luat angajamente, 
lucrurile merg în continuare 
prost. Spunea cineva că „cu cei 
100 de copii remarcați la ac
țiunea de selecție făcută pe 
plan județean profesorii de la 
clubul sportiv școlar și-ar pu
tea alcătui grupe mai valoroase 
decît cele cu care lucrează în 
prezent !“ Fiindcă, iată, dacă în 
urma acțiunilor de selecție fă
cute la lupte, box, haltere sau 
la caiac-canoe secțiile clubului 
sportiv școlar nr. 2 s-au îmbo
gățit cu elemente talentate, la 
atletism tinerii cu aptitudini 
deosebite s-au întors acasă, 
care de unde au venit. Și e- 
xistă, ni s-a mai spus, cel pu
țin 20 care ar merita să în
ceapă imediat pregătirea de 
performanță ! (Clubul sportiv 
școlar, nr. 1 nu are internat, 
dar copiii pot fi găzduiți la in
ternatul celuilalt club școlar, 
iar inspectoratul școlar jude
țean — inspector general Leo
nida Florea — poate rezolva 
problema transferului...).

La Constanța, „fața" fru
moasă a atletismului de per
formanță nu poate ascunde ri
durile existente la nivelul ac
tivității de bază, cea care tre
buie să ne mai dea un alt 
Floroiu. Rezultatele spectacu
loase ale cuplului Veliciu — Flo
roiu au atras la Constanța și 
alți atleți, care au simțit că 
aici se pot realiza pe deplin. 
Din păcate, exemplul nu a fost 
deloc stimulativ tocmai pen
tru tehnicienii din oraș !

Pentru ca atletismul Litora
lului să se înscrie și mai ferm 
pe drumul progresului, astfel in
cit contribuția sa la dezvoltarea 
atletismului românesc să fie 
substanțială, la Constanța sînt 
necesare eforturi în mai multe 
direcții. Orașul nu are o sală 
de atletism, și nu se poate miza 
la nesfîrșit pe blindețea ierni
lor... S-ar simți, poate, nevoia 
existenței unui club sau a unei 
secții specializate. Dar mai 
mult decît atît se simte nevoia 
unei responsabilități superioare 
a celor care fac atletismul și 
pe atleți, a celor care primesc 
bani pentru a căuta și forma 
campioni și care — deocamdată 
— nu o fac 1

„Mari 
spor- 

iluștri 
româ-

sorul de educație fizică Ilie 
Teșu. Trebuiau văzuți cu 
cită curiozitate în priviri și 
cu cît interes ascultau des
tăinuirile lui Berceanu și ale 
celorlalți luptători. Din mo
dul lor de a pune întrebări 
se desprindea lesne că nu 
sînt străini de regulile, une
ori destul de greu de 
frat, 
care 
facții 
pice 
acea 
cut în pepiniera de la Rugi
noasa, Traian Grigoraș, 
urma să intre pe saltea, la 
Sala sporturilor din Iași, 
pentru desemnarea campio
nilor naționali sătești de 
trîntă. Alți colegi de-ai lui 
Grigoraș, mai mici ca vîrstă, 
au făcut o aplaudată de
monstrație în fața spectato
rilor și a celor patru mari 
campioni. Secretarul federa
ției, entuziasmat, 
că va înzestra 
centru de lupte cu 
materiale (în special 
și nu încape nici o 
că investiția va da 
ciile așteptate de 
ieșean și chiar cel național.

Gabriel IONESCU
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și mondiale. Chiar în 
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PENTRU FORMAȚIILE DIN GRUPA B A DIVIZIEI A LA HOCHEI
După Miercurea Ciuc, unde 

s-a inaugurat ediția din acest 
an a seriei secunde a Diviziei 
A la hochei, patinoarul artifi
cial din Ploiești a găzduit, în 
tot cursul săptămînii trecute, al 
doilea tur al acestei competi
ții, considerată pe bună drep
tate o „pepinieră" de cadre 
pentru primul eșalon. Cele 7 
formații angrenate în această 
serie au 
jocurile 
Ciuc) la 
tinoarul 
a cerut 
un plus

Examenului turului 
i-au făcut față mai 
mațiile „Unirea" Sf. 
Dunărea Galați și 
Gheorghieni, care s-au prezen
tat în progres, manifestînd în 
evoluțiile lor o concepție de 
joc și o evidentă îmbunătățire 
a pregătirii fizice. De aseme
nea, studenții clujeni, în reve
nire de formă, au reușit să rea
lizeze la Ploiești primele lor 3 
puncte în actualul sezon, iar 
tinerii hocheiști de la C. S. Șco
lar M. Ciuc au constituit ad
versari incomozi pentru mai 
experimentații lor parteneri. In 
schimb, A.S.E.-Sportul studen
țesc, care a cîștigat turul inau
gural, a avut o neașteptată că
dere, suferind trei înfrîngeri. 
Studenții bucureșteni au lăsat 
impresia, mai ales duminică, în 
întîlnirea cu „Unirea" Sf. Gheor
ghe, că nu au suficiente resurse 
fizice pentru a acționa la va
loarea lor reală pe un teren 
în aer liber și în condiții me
teorologice diferite. La fel, ci
frele arată (2 puncte față de 7 
la M. Ciuc) că Tîrnava Odor- 
heiul Secuiesc se află în re
gres.

Așadar, întrecerile de la Plo
iești, desfășurate pe ploaie, vînt 
și ger, au supus echipele la un 
serios examen. Din păcate, con
dițiile grele de joc au fost am
plificate și de unele deficiențe 
de natură organizatorică. Ma
șina „Rolba" s-a defectat timp 
de două zile și, în consecință, 
gheața a fost de o calitate ne
corespunzătoare. S-a întîmplat 
destul de des ca medicul să 
nu fie prezent la arenă, el fiind

de latrecut astfel
în sală (Miercurea 

cele în aer liber (pa- 
din Ploiești), fapt care 
din partea hocheiștilor 
de efort

ploieștean 
bine for- 
Gheorghe, 

Avîntul

Lidera primului tur, A.S.E. Sportul studențesc, a fost învinsă la 
Ploiești de Dunărea Galați. In imagine, gălățeanul Gherghișan 
(9) — realizatorul unuia din cele trei goluri înscrise in poarta 

studenților bucureșteni
Foto : Ion TĂNĂSESCU — Ploiești

suplinit de... șoferul ambu
lanței. De asemenea, corpul de 
oficiali a fost redus la maxi
mum, duminică cronometrorul 
funcționînd și ca secretar, iar 
la ultimul meci nu a mai avut 
cine să manipuleze tabela de 
marcaj. în sfîrșit, cu toate că 
intrarea pe patinoar a fost gra
tuită, foarte puțini spectatori au 
vizionat meciurile, ceea ce în
seamnă că s-a făcut o slabă 
popularizare competiției. Or, 
tocmai în scopul popularizării 
hocheiului în acest centru au 
fost programate jocurile la 
Ploiești.

Nu putem încheia însă fără a 
aminti, măcar în treacăt, nu
mele cunoscuților FI. Gubernu, 
M. Presneanu (București), A. 
Balint (M. Ciuc) care, ajutați 
de mai tinerii lor colegi Șt. En- 
ciu (București), M. Lupașcu 
(Rădăuți) și L. Pctraș (M. Ciuc) 
au reușit, uneori conducînd șl 
două partide consecutive, să a- 
sigure un arbitraj competent.

Seria secundă a Diviziei A se 
va relua în prima decadă a lu
nii ianuarie pe patinoarul aco
perit din Miercurea Ciuc. Cre
dem că timpul rămas pînă la 
turul trei al comr-»tiției va fi

folosit din plin de echipe pen
tru continua ridicare a nivelu
lui lor tehnic și fizic.

Troian IOANIȚESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ! 

LA

20 DECEMBRIE I977 TRAGERE EXCEPȚIONALA

LOTO

Se acordă :
• Autoturisme „Dacia 1300“
• Excursii in R.P. Polonă» R.P.

Bulgaria, precum șl bilete de tra
tament la Băile Felix.

• Cîștiguri în bani — fixe și 
variabile

Se efectuează 5 extrageri re
partizate în 2 faze. Se extrag în 
total 42 de numere.

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

Tragerea Pronoexpres de astăzi 
va fi televizată in pauza turneu
lui internațional de tenis de la 
Brașov. Rezultatele vor fi trans
mise și la radio în cursul serii.

CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 11 DE
CEMBRIE 1977

Categoria 1 : (13 rezultate)
•“ 13,50 variante a 7.311 lei.

Categoria 2 : (12 rezultate)
■= 272,75 variante a 434 lei.

Categoria 3 : (11 rezultate) 
.•=> 1898,00 variante a 94 lei.
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D SPOR
A.S.M. CUGIR - METALUL 

BUA OȚELUL ROȘU 29-15.
a urmărit în
,,7 Noiembrie"

Un 
sala 
din

numeros public 
cinematografului 
Cugir întîlnirea amicală dintre pugl- 
liștii localnici și cei de la Metalul 
Oțelul Roșu. Gazdele au obținut vic
toria cu scorul de 29—15, după o 
întrecere interesantă, dominată de 
elevii antrenorului C. Stănescu. lată 
rezultatele (primii sînt gazdele) : I. 
Crețu b.ab.1 V. Gîrba, N. Damian 
b.p. T. Teodorovici, G. Blaga b.ab.1 
P. Sora, V. Sait m.n. cu P. Rodoi, I. 
Coca p.p. I. Bumbăceanu, N. Sait 
m.n. cu M. Covaci, D. Huștiuc b.ab.1 
V. Ștefani, F. Kovari b.p. Șt. Rățoi, 
I. Gaftoreanu b.p. I. Sîmbetean, D. 
Nicoară b.p. C. Ciucă, C. Gheorghe 
b.ab.1 Gh. Găină.
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ȘTAFETA RECO
(Urmare din pag. 1)

afară nu ar fi —3° Celsius, 
după cum aflăm de la serviciul 
meteorologic din Arad.

Nisipul din groapa de sări
turi, transformat de ger intr-o 
masă de beton, a fost dezghe
țat cu benzină aprinsă.

Profesorul Marconi dă co
mandă de pregătire, elevii ji 
elevele iși pun pantofii cu cuie, 
este scoasă lista și ruleta și 
„Topul Sportul" începe.

Traian Prundan și Simion 
Jarco, profesori de educație fi
zică și ei, sint gata să măsoare 
săriturile, sub privirile atente 
ale șefului catedrei de educație 
fizică a liceului, prof. Alfred 
Kelemen și ale reporterului.

încep, totuși, băieții, cu sări
turi de acomodare. Prof. Mar
coni dă fiecăruia indicațiile ce 
se cuvin și... gata ! Se dă star
tul săriturilor măsurate. Un

4,74 (Adrid 
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taș), pentri 
să sară 5
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5,58 meJLk] 
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jurul a 3, 
Ciuba să r| 
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confirmă | 
pe prima.
un ușor 
dintre ele 
zultatele.
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făcătoarele 
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IPopa) cu o alta, mai in virstă, 
care nu are drept de joc in 
echipa sa (Maria Bocsadi) etc, 
etc.

Ni se pare demnă de reținut, 
ca . expresie a atitudinii adevă- 
raților iubitori ai sportului, 
scrisoarea trimisă federației de 
un spectator, martor al inci
dentelor din sala Electra, scri
soare din care cităm : „Față de 
cele arătate, nu mai trebuie să 
mire pe nimeni că jucăm cu 
sălile goale și că, pe undeva, 
acest sport nu-și mai atinge co
tele valorice din trecutul nu 
prea îndepărtat. Sînt foarte in
dignat de cele văzute și auzite 
și m-ar bucura foarte mult dacă 
cei în drept vor cerceta și vor 
lua cele mai severe măsuri pen
tru instaurarea unui climat de 
cinste și ordine care caracteri
zează sportul nou din țara 
noastră" (semnează Gh. Roma- 
nițâ, metalizator la A.E.I.P.I. 
Gălbinați).

Comisia de educație ți disci
plină a F.R.V., analizind abate
rile, a hotărit : ridicarea drep
tului de a organiza meciurile în 
care sînt gazde, pe teren pro
priu, echipelor Relonul Săvi- 
nești, Electra București (ambele 
pină la sfirțitul campionatului) 
și Universitatea Craiova (etapa 
de duminică) ; suspendarea pe 
6 luni a jucătoarei Maria Boc
sadi ; interdicție de a conduce 
echipa în următoarele 6 etape 
antrenorului T. Vlaic ; ridicarea 
dreptului de joc pe cîte două 
etape, pentru manifestări ne
sportive, voleibaliștilor Dan Re- 
bedea (Univ. Craiova), Dan Pâ- 
tran (Electra), Mihai Caliță 
(Progresul) ; a propus Biroului 
federal scoaterea din viața 
sportivă a jucătorului Sterin- 
baum ; iar Colegiul central de 
arbitri a decis scoaterea din lo
tul C a arbitrilor V. Petcu ți 
G. Mișchie.

Măsuri firețti, binevenite. Dar 
problema problemelor rămine 
atacarea cauzelor care au ge
nerat atîtea abateri de la spiri
tul sportului, de la normele vie- 

noastre sociale.
Alin BARBU
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IN DIVIZIA B LA VOLEI
In campionatul Diviziei B de 

volei s-au desfășurat partidele 
etapei a 9-a. Iată rezultatele 
înregistrate :

Feminin : Dacia Pitești — 
I.T.B. 0—3, Mondiala S. Mare — 
Constructorul Arad 3—0, Olim
pia Oradea — C.S.M. Sibiu 3—1, 
Flacăra roșie Buc. — Medicina 
Buc. 2—3, C.P.B. — Olimpia 
Buc. 3—0, Universitatea Buc. — 
Spartac Buc. 3—0, Metalotehni- 
ca Tg. Mureș — Voința Miercu
rea Ciuc 2—3.

Masculin : Metalul Hunedoara
— Silvania Șimleu Silvaniei 
3—1, Alumina Oradea — Voința 
Alba Iulia 1—3, Dinamo Brăila
— Terom Iași 3—0, C.S.U. Pi
tești — SARO Tîrgoviște 3—1, 
„7 Noiembrie" Sibiu — C. S. 
Rm. Vîlcea 3—0, Petrolul Plo
iești — Relonul Săvinești 3—1, 
Farul Constanța — Electropute- 
re Craiova 3—0, C.S.U. Galați
— C.S.U. Suceava 3—1.
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PATINOAR LA VOINȚA
Astăzi, de la ora 14,

se deschide patinoarul natu
ral amenajat la stadionul 
„Voința" din Capitală. Pati
noarul va fi pus, în mod gra
tuit, la dispoziția tinerilor și 
a celorlalți amatori de sport 
din cartier. Aici va ființa un 
centru de inițiere in patinaj și 
vor fi organizate concursuri 
de masă în cadrul „Daciadei".

Cînd stratul de zăpadă o va 
permite, la același stadion, 
pe terenul II, va funcționa un 
centru de învățare a schiului 
(fond).
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tură este realizată tot de Ciuba 
care, adăugind 4 centimetri la 
prima încercare, obține un va
loros 4,78 m și primul loc la 
fete.

Spre deosebire de materiile 
de curs, la care se ațteaptă 
sfirțitul trimestrului, „Topul 
Sportul" încheie mediile pe loc: 
5,09 m la băieți ți 4,18 la fele
— ambele noi recorduri, ca și 
cele două rezultate individuale.
— reamintim — Ioan Șumăndan 
5,68 m și Maria Ciuba 4,78 m !

Felicităm pe noii deținători 
ai recordurilor in „Topul Spor
tul", pe harnicii lor profesori, 
între care Ioan Marconi. Dar a- 
cesta din urmă se... scuză că re
zultatele nu sînt mai bune, in- 
trucit „vedeți și dv. ce frig e 
ți, se înțelege, asta a fost pen
tru noi un handicap serios..."

Ațadar, de la Ploiețti. țta- 
feta nevăzută dar atit de pasio
nantă a „Topului" a trecut la 
Arad. Cine urmează la schimb ?
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Turul Diviziei A In fapte și idei
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„GRUPUL TINERETII“ N-A PREZENTAT CELE 
MAI CONVINGĂTOARE ARGUMENTE. LE AȘTEPTĂM...
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• SPORT CLUB BACĂU. Lo
cul 10 (17 5 7 5 23—30 17). In
vara acestui an, cînd echipa se 
pregătea la Slănicul Moldovei, 
președintele clubului băcăuan, 
Corneliu Costinescu, afirma : 
„Dacă vom reuși să ne menți
nem UN CAMPIONAT în pri
ma divizie a țării, atunci Bacăul 
va avea pentru multă vreme o 
echipă bună". Și iată că, acum, 
după parcurgerea a jumătate 
din drumul celui de al 60-lea 
campionat divizionar A al țării, 
formația băcăuană a obținut 
jumătate din punctele posibile. 
După ultima etapă a turu
lui, făcînd bilanțul com
portării echipei pe care o 
pregătește, antrenorul Dumi
tru Nicolae-Nicușor se declara 
mulțumit, notînd cu 7 un grup 
de 7 jucători: Catargiu, Lunca, 
Solomon, Vamanu, Chitaru, Bo
tez și Florea. Pe parcursul ce
lor 17 etape, „ll“-îe băcăuan a 
realizat unele momente de fot
bal bun (chiar și în partide 
disputate în deplasare, cum au 
fost cele de la Arad, Petroșani, 
București — cu Dinamo și Spor
tul studențesc), dar și evoluții 
sub nivelul posibilităților jucă
torilor care îl compun (cu O- 
limpia Satu Mare, Steaua, Po
litehnica Iași).- Cînd analizăm 
evoluția acestei echipe, trebuie 
să ținem cont, însă, de un fapt 
cu totul aparte : S. C. Bacău se 
află pe punctul de a deveni 
sută Ia sută o formație a ora
șului de pe Bistrița. In actua
lul campionat, din lotul de 20 
de jucători, doar trei nu sînt 
băcăuani — Catargiu, Băluță și 
Florea. Toți ceilalți sînt jucă
tori CRESCUȚI în ultimul timp 
de Bacău în cele două pepinie
re, Centrul de copii și juniori 
și Clubul sportiv școlar. Nici o 
altă echipă din prima divizie 
a țării nu are în componența 
sa un număr atit de mare de 
jucători localnici. Iar cițiva din
tre tinerii ridicați de pepinie
rele locale — Mîndrilă, Lunca, 
Solomon, Panaite, Vamanu, An- 
tohi — pot deveni în scurt 
timp pionii de bază al — mo
mentan — neexperimentatei 
echipe băcăuane.

• F.C. CONSTANTA. Locul 
13 (17 7 2 8 21—27 16). înaintea 
unei etape din returul campio
natului trecut, antrenorul Gheor- 
ghe Ola sublinia că „nu se mai 
poate conta pe jucători plafo

I
Carențe esențiale ale eșalonului performanței

JUCĂTORII TREBUIE SĂ ÎNVINGĂ, ÎNAINTE DE TOATE,
I
I
I
I
I
I
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I

«Pregătirea psihică a sportivului 
are ca obiectiv creșterea capaci
tății sale psihice și a rezistenței 
la factorii perturbatorii ai com
portamentului. Mijloacele de edu
cație și pregătire psihică se adre
sează motivației optime, con
știentizării sarcinilor, modelării 
acțiunilor, formării priceperilor de 
adaptare a conduitei la versatili
tatea situațiilor din concurs, for
mării atitudinii specifice de re
zistență la stress și frustrare. 
Dezvoltarea metodelor de auto
reglare este In legătură directă 
cu fenomenul de creștere a ni
velului de conștientizare a activi
tății sportivului, determinat de ne
voia ca acesta să realizeze în mod 
individual o buuă parte din pro
gramul de pregătire. Acestor me
tode trebuie să le adăugăm teh
nicile de autoeducare a voinței, 
de autocunoaștere și autoaprecie
re, de autoinstruire", opinează 
prof. dr. Mihai Epuran, de la
I.E.F.S.

Mentalitatea defensivă reflectă carențele pregătiriiI
I
I

Condiția psihică a fotbaliștilor 
din primul eșalon este marcată 
de mentalitatea defensivă, de „mi
ca ciupeală", care mină, de azi 
pe inline, echipele divizionare în 
campionat, mentalitate care re
flectă și alte serioase carențe de 
pregătire și, în primul rînd, cele 
de ordin fizic. De aceea, cînd 
sînt solicitate să iasă din acest 
tipar distructiv („dacă nu primim 
gol repede"...) echipele nu mai 
șâu să acționeze, fiind lipsite de 
deprinderile necesare. Ele se ex
primă fără personalitate. Cîte din 
echipele noastre sînt adeptele jo
cului ofensiv sau, cel puțin, îl 
cultivă în „sera" contraatacului ? 
La sfîrșitul campionatului trecut 
Politehnica Iași era considerată 
ca o echipă care nu uitase că 
jocul mai are și o fază a atacu
lui. Dar iată că după etapa a 8-a 
a actualei ediții, cînd Poli Iași 
nu mai înscrisese nici un gol de 
patru etape, antrenorul ieșean 
ilie Oană ne spunea că jucătorii 
săi sînt „blocați psihic*4 și că vor 
ieși din „pasa neagră44 cînd vor 
reuși să înscrie încă din prima 
repriză. Și așa a fost. Ieșenii au 
condus la pauză la Petroșani 
(chiar dacă în final au pierdut), 
au marcat apoi trei goluri Stelei,

nați, pe VEDETE RĂSUFLA
TE care una promit și alta fac". 
Exemplul tipic pe care l-a dat 
a fost Mărculescu. Gh. Ola a 
înțeles necesitatea reîmprospă
tării sîngelui din arterele echi
pei constănțene. El a pornit cu 
mare curaj la promovarea unor 
foarte tineri jucători din pro
pria pepinieră, jucători mode
lați de trei antrenori serioși, 
harnici și pricepuți : Tîlvescu, 
Bukossy, Munteanu. Așa se fa
ce că în echipa litoralului și-au 
făcut apariția Dorel Zamfir, Ig
nat, Petcu, Codin, Livciuc, Ta- 
rarache. Acești tineri au DINA
MIZAT jocul echipei. In prima 
parte a turului puține formații

• Echipele cu cea mai 
mică medie de vîrstă 
văzute la jumătatea 
campionatului • Elanul 
și dorința de afirmare 
pot da roade frumoase 
.\\\\\\\\\\^
au reușit să stăvilească, la Con
stanța, iureșul mînjilor lui Ola. 
Spre final, însă, echipa a părut 
obosită. In două meciuri care 
se puteau solda cu cel puțin 
trei puncte la activ (cu Olim
pia și Dinamo), apărarea nu a 
beneficiat de aportul lui Anto
nescu, același sportiv exemplar, 
„nucleul" în jurul căruia se în- 
vîrt cei zece... electroni ai for
mației. Considerînd ca satisfă
cătoare evoluția echipei acasă 
și ca necorespunzătoare în de
plasare, antrenorul Gh. Ola n-a 
uitat, desigur, să argumenteze 
partea a doua a afirmației sale 
prin lipsa de experiență a ju
cătorilor care compun trio-urile 
de mijlocași și atacanți. In echi
pele constănțene de juniori din 
divizia națională și campiona
tul republican se mai află alți 
cițiva jucători înzestrați (Dinu, 
Marinof, Pacea) pe care antre
norul Ola speră să-i aducă în 
prim-plan.

ADVERSARUL DIN EI ÎNȘIȘI
Adaptând cele spuse de reputa

tul psiholog la fotbaliștii noștri, 
putem afirma că aceștia, înainte 
de a învinge adversarul din te
ren, trebuie să-și învingă adver
sarii din el înșiși. Pentru că pre
gătirea pentru competiție, care 
înseamnă stimularea capacității 
psihice a fotbalistului și proteja
rea ei în fața factorilor deterio- 
ranți, este deficitară, începînd cu 
cei investiți cu responsabilitatea 
întregii pregătiri (conducători de 
cluburi, antrenori etc.) și termi- 
nînd cu... primii interesați în 
performanță — jucătorii. Labili
tatea psihică a marii majorități 
a jucătorilor divizionari A con
stituie una din deficiențele ma
nifestate pregnant în ultimele 
sezoane.

(remontând de la 1—2), obținînd 
ulterior chiar o victorie în de
plasare (2—0) la Reșița. Expri- 
mîndu-se mai echilibrat ca echi
pă, elevii lui Oană s-au „deblo
cat44 psihic, înscriind în ultimele 
9 etape 13 goluri și acumulînd 10 
puncte. Înainte, deci, de a-și în
vinge adversarii, ei și-au învins 
adversarii din ei înșiși.

După meciul cu Iugoslavia, de 
la București, unde echipa repre
zentativă și-a anulat șansele în 
preliminariile C.M. printr-o com
portare mult sub așteptări, Romi
lă aducea un punct de vedere 
al celor aflați atunci în teren : 
„Parcă ne-a întunecat cineva ju
decata, ca să nu respectăm indi
cațiile de joc... Era normal ca 
acolo, în teren, unul dintre jucă
torii cei mai experimentați să fi 
tras semnalul de alarmă asupra 
erorilor pe care le săvirșeam în 
lanț., să fi sunat stringerea rîndu- 
rilor echipei. N-a făcut-o nimeni, 
deși trebuia s-o facă, în numele 
maturității și personalității care 
trebuie să ne caracterizeze pe noi, 
jucătorii de performanță". Un 
punct de vedere lucid care, după 
părerea noastră, pune punctul pe 
i, relevînd incapacitatea jucători
lor de a-și adapta stereotipul țin

• POLITEHNICA IAȘI. Lo
cul 16 (17 5 5 7 18—16 15). „In 
acest campionat am convingerea 
că echipa va juca un fotbal 
bun, că iși vor spune cuvinlul 
acumulările din edițiile prece
dente" — afirma antrenorul Ilie 
Oană. Și startul Politehnicii în 
actualul campionat părea să 
confirme spusele antrenorului ei. 
Dar, deși evolua bine, deși miș
carea jucătorilor în teren se fă
cea după tiparele unei concep
ții clare, deși majoritatea jucă
torilor răspundeau comenzilor, 
rezultatele echipei contrastau cu 
strădaniile ei. Apoi au venit 
accidentările ; accidentări în 
lanț, cum n-au mai existat la 
nici o altă divizionară A. Re
velația lui Oană din returul 
campionatului trecut, portarul 
Bucu, n-a apărat decît intr-un 
meci (l-a înlocuit însă cu suc
ces Naște). Multe etape la rînd 
au trebuit să stea pe tușă Ursu, 
Mureșan, Banu, Dănilă. Dar 
pierderea cea mai grea a fost 
Simionaș, cel care împreună cu 
Romilă constituie punctul forte 
al „ll“-lui ieșean. Așa stînd 
lucrurile, antrenorul a apelat la 
rezerve. Iar rezervele s-au nu
mit Florean, Cernescu, Nem- 
țeanu, jucători foarte tineri. 
Făcînd însă o investigație asu
pra comportării echipei ieșene 
în tur (sub posibilități — con
sideră antrenorul ei), apare un 
paradox deosebit de interesant : 
o treime din puncte Politehni
ca le-a obținut în întîlnirile di
recte cu cei... trei mari ai cam
pionatului : 2—1 cu Dinamo, 3—2 
cu Steaua, 0—0 cu Universita
tea, la Craiova, In cele trei 
meciuri echipa și-a etalat ade
văratele ei posibilități.

S.C. Bacău, F.C. Constanța, 
Politehnica Iași sint trei echipe 
aflate în plin proces de for
mare, alcătuite din mulți jucă
tori foarte tineri ; echipe care 
au avut unele circumstanțe 
atenuante vizavi de evoluțiile 
etalate in prima parte a cam
pionatului. Este, insă, indiscu
tabil că toate trei POT MAI 
MULT, că fotbalul practicat de 
ele poate și trebuie să fie mai 
bun, tinzind spre fotbalul de 
valoare internațională...

Luurențlu DUMITRESCU

primul rînd psihic) deprins Ia 
cluburi Ia cerințele echipei națio
nale. Și dacă asemenea jucători, 
fruntași, nu pot avea inițiativă

întărirea responsabilității Intr-un
Fotbaliștii noștri fac față rare

ori situațiilor și activităților stres- 
sante. Iată doar trei exemple din 
ultima parte a turului. F.C.M. 
Reșița a capotat lamentabil într-un 
meci cu miză mare, chiar acasă, 
în fața Stelei, organizarea jocu
lui — ca expresie a lucidității — 
lipsind cu desăvârșire. Sportul 
studențesc, pierzîndu-și busola, a 
obținut doar un punct în ulti
mele 5 partide ! Iar „gheata de 
aur", Dudu Georgescu, nu a mai 
înscris nici din penalty ! O ase
menea degringoladă este, evident, 
și expresia fragilității psihice. Și 
nu este de mirare, în condițiile 
în care cluburile divizionare A 
nu dau atenție acestui aspect im
portant al pregătirii. Psihologi nu 
există pe lingă echipe, iar me
dicii acestora privesc In genere 
fotbalistul numai din punct de 
vedere fiziologic. Se uită- astfel 
un adevăr esențial : fotbalul este 
un SPORT DE ECHIPA în care 
colectivul își subsumează niște 
individualități. Pot fi trecute cu 
vederea resentimentele majorită
ții jucătorilor față de cantona
mente (o recentă anchetă a zia
rului releva că „în cantonament 
te plictisești44 și că acesta „a de
venit un mijloc de repunere pe 
picioare a celor care în cursul 
unei săptămîni au dus o viață 
dezordonată") ? Cantonamentul a- 
junge, paradoxal, singura formă 
de manifestare a colectivului — 
facilitînd în fapt — fuga de răs
pundere, a jucătorilor în primul 
rînd, față de propriul program 
de viață-. Astfel, suprasolicitării 
morale, prin accentuarea răspun
derii în cazul insucceselor (care 
n-au Ia bază numai carențe psi
hice !), i se adaugă subsolicita- 
tea psihică în perioadele de pre
gătire, în care totul se reduce la 
antrenament (și acesta fără ac
centele necesare fotbalului mo
dern) și la activități de „umple-

Nlcroiiitcrvlul nostru

A S. A. TG. MUREȘ 
CU PROBLEMELE 
Șl OBLIGAȚIILE

UNUI LIDER
— Tova;ășe Gf<eorghe Pintilie, 

lucrați de 11 ani la A.S.A. Tg. 
Mureș. O parte din aceasta pe
rioadă ați colaborat cu tov. 
Alexandru Florescu, actualul șef 
al secției de fotbal Steaua. De 
patru ani conduceți A.S.A. Tg. 
Mureș care, iată, pentru intiia 
oară in activitatea sa termină, 
cu echipa de fotbal, pe locul 1 
în clasamentul turului. Ce cre
deți că a determinat obținerea a- 
cestui loc ?

— Socotesc că, în toamna aceasta 
și în perioada pregătitoare, s-a lu
crat mai mult și mai bine decît în 
celelalte sezoane. Asta nu înseam
nă că am atins gradul de volum, 
de intensitate și de calitate a antre
namentului pretins de marea perfor
manță internațională. Știm doar, din 
atîtea situații ivite în stagiunea care 
s-a încheiat, din eșecurile selecționa
telor și ale echipelor de club, suită 
de rezultate în care apare și for
mația noastră, cîte deficiențe are 
fotbalul nostru. Speranța noastră — 
confirmată în parte de competiție — 
este aceea că ne aflăm, sub rapor
tul instruirii, la un început bun. 
Principalul este sâ-l continuăm, să 
realizăm, așa cum cere dealtfel și 
Planul de măsuri al C.N.E.F.S., pro
grese, importante sub toate aspecte
le, la acest capitol decisiv al obți
nerii performanței.

— Care sînt principalele cîștî- 
guri ale echipei in sezonul de 
toamnă 1977 ?

— Consolidarea unor promovări, de 
care echipa avea mare nevoie : 
Vunvulea, Kortesi, Gall, Fanici, Mar
ton, iată jucătorii care intră în a- 
ceastă reușită ; după cum revenirea 
lui Caniaro în formație reprezintă 
de asemenea un cîștig.

— Ce v-a nemulțumit în com
portarea echipei ?

— Unele căderi neașteptate, în 
special aceea din partida cu Corvi- 
nul, o înfrîngere cu totul și cu totul 
surprinzătoare pentru mine.

— Ce așteptați de la sezonul 
de primăvară ?

— In primul rînd o creștere a po
tențialului, prin instruire temeinică 
și seriozitate. Știm că ni se pregă
tesc replici foarte puternice, din 
partea unor concurente experimentate 
sau a unora pline de dorința afir
mării. Sper să acumulăm mai multă 
experiență internațională, prin per
fectarea unor întîlniri cu adversari 
valoroși. Astfel, putem evita apariții
le noastre, direct neonorabile, din 
cupele europene. Sperăm și în spri
jinul F.R.F. în această privință. Dar, 
înainte de orice, vrem să contribuim 
prin muncă, prin valoarea jocurilor 
noastre, la ofensiva de creștere ca
litativă a fotbalului românesc.

Eftimîe IONESCU

în joc și nici măcar nu se pot 
concentra pe ideea de joc preco
nizată de antrenori, miza parti
dei anulîndu-i, mai putem vorbi 
despre jucătorul-personalitate, e- 
lement indispensabil în fotbalul 
modern ?

climat de ordine și disciplină
re a timpului", jucătorului lipsin- 
du-i satisfacțiile activităților coti
diene, obișnuite. Și tonusul per
formanței scade, instaurindu-se 
obose ila înainte ca efortul să se 
fi produs !

Oboseala (fizică și psihică) este 
însă și consecința cedării in fața 
tentațiilor, acești factori deterio- 
ranți ai formei sportive. Abate
rile repetate de la normele vieții 
sportive, nesancționate prompt și 
cu eficiență de forurile în drept 
(cluburi, federație), permit acre
ditarea ideii în rindul fotbaliști
lor că marea performanță este 
pentru ei... benevolă I în ase
menea condiții, își fac loc como
ditatea, lipsa de dăruire și disci
plină, nesportivitatea. Recent în
cheiatul tur al Diviziei A a fost, 
din păcate, presărat cu multe 
asemenea manifestări negative. 
Asigurîndu-se — așa cum cer 
măsurile preconizate de Biroul 
Executiv al C.N.E.F.S. — creș
terea educației politice și cetă
țenești a jucătorilor, întărirea res
ponsabilității, a ordinii și discipli
nei, aplicarea cu fermitate a nor
melor eticii și echității, climatul 
astfel format va respinge blaza
rea lui Dumitru (care se sustra
ge pregătirii și jocului), nervozi
tatea și comoditatea lui Bălăci 
(care se ceartă cu arbitrii și face 
totul pentru a lipsi La greul ce 
va urma), chefurile repetate ale 
lui C. Zamfir, Troi, Bartales, 
Bora, „disparițiile" periodice ale 
Iui Coman, altercațiile între doi 
colegi de generație, Vigu și R. 
Nunweiller.

In afara influenței asupra struc
turii psihice individuale, trebuie» 
deci, să intervină și acele mij
loace care condiționează cadrul 
general de manifestare a con
duitei fotbaliștilor : COEZIUNEA 
ECHIPEI, DISCIPLINA, STATU
TUL SOCIAL AL SPORTIVULUI^

Paul SLAVESCU



iș pregătim, la ce aspirăm ?

ECHIPELE ROMÂNEȘTI DE BASCHET 
VIZEAZĂ LOCURI FRUNTAȘE 

LA JOCURILE BALCANICE
în această ultimă lună a 

anului, echipele naționale de 
baschet (băieți și fete) parti
cipă la importante competiții 
balcanice : seniorii la J. B. de 
la Skoplje, 17—21 și senioarele 
la cele de la Belgrad, 22—25 
decembrie. Pregătirile au în
ceput din vreme, forul nostru 
de specialitate luînd măsuri pen
tru îndeplinirea riguroasă a pro
gramului de antrenamente. Lo
turile sînt substanțial întineri
te, cuprinzînd elemente de per
spectivă.

Pe băieți i-am găsit în sala 
Floreasca. După o perioadă de 
șase ani, antrenorul Dan Nicu
lescu a revenit la cîrma echi
pei naționale. II secondează alți 
doi apreciați tehnicieni, Mihai 
Nedef și Haigazun Tursugian. 
Lotul lărgit cuprinde 16 bas- 
chetbaliști, dintre care vor fi 
aleși cei 12 care vor face de
plasarea la Skoplje : Vasile Po
pa, Costel Cernat, Gheorghe 
Oczelak. Dan Niculescu, Lu- 
chian Ivascencu, Ion Uglai, Mi
hai Caraion, Victor David, 
Gheorghe Mihuță, Cristian FIu- 
turaș, Zoltan Gelert, Petre Bră- 
nișteanu, Florin Ermurache, Vir
gil Băiceanu, Ion Zgriban și 
Gheorghe Dumitra. Ei nu pre
cupețesc nici un efort pentru a 
îndeplini întocmai sarcinile an
trenamentelor. Prof. Dan Nicu- 
culescu este mulțumit de felul 
cum îi răspund elevii la soli
citări. De la interlocutorul nos
tru am aflat că, de la început, 
preocuparea de bază a fost crea
rea unei atmosfere cît mai bu
nă între sportivi și conducerea 
tehnică, formarea unei echipe 
în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului. Am văzut la tehnicieni 
intenția de a construi o echipă 
care să aplice principii simple 
de joc. în această primă etapă 
se încearcă îmbunătățirea posi
bilităților actuale ale baschet- 
baliștilor, adaptarea unui sis
tem de joc care să pună în va
loare calitățile sportivilor, sim- 
plificînd cît mai mult jocul. 
Tacticile savante vor fi ocolite, 
se va miza pe calitățile fizice, 
pe personalitatea fiecărui jucă

tor în parte. Se încearcă reali
zarea unui joc bazat pe vite
ză, agresivitate în apărare, pre
cizie sporită în aruncările la 
coș și pase rapide. Iată doar 
cîteva dintre dorințele și in
tențiile tehnicienilor, pentru 
Jocurile Balcanice de la Skoplje, 
unde se speră într-un loc 2. 
Acest început de drum vizează 
pregătirea unei echipe pentru 
viitorii trei ani competiționali 
în care baschetul românesc va 
încerca să reintre în circuitul 
marilor competiții. Pentru a- 
ceasta, Oczelak, Popa, Cernat și 
Niculescu muncesc cot la cot cu 
mai tinerii lor colegi Brăniș- 
teanu, Caraion sau David.

Pe baschetbaliste le-am găsit 
înfruntînd gerul și pantele în
zăpezite din Poiana Brașov. Ele 
au urmat un scurt stagiu de 
antrenament la munte, care a 
avut ca scop principal o bună 
pregătire fizică. Pentru aceasta 
fetele au alergat mult, au ur
cat pante și au folosit halterele. 
Mingea nu a fost întrebuințată 
decit pentru susținerea unor 
aprige meciuri de... fotbal pe 
zăpadă. Sportivele au răspuns 
bine la solicitări, iar în săptă- 
mîna premergătoare Balcania
dei de la Belgrad lotul se va 
deplasa la Timișoara, unde vor 
fi puse la punct ultimele amă
nunte de ordin tehnico-tactic. 
Antrenorul loan Nicolau șl se
cundul său, Gabriel Năstase, 
sînt satisfăcuți de modul cum 
muncesc elevele lor. Au lipsit 
motivat primele două zile de Ia 
convocare Doina Prăzaru-Mathe 
și Elena Filip, dar ele au re
cuperat imediat rămînerea în 
urmă. Tehnicienii echipei noas
tre nu-și ascund intențiile în 
privința Balcaniadei de la Bel
grad : ei vizează locul I în ac
tuala ediție a acestei compe
tiții. Iată, deci, obiective ma
jore pentru echipele de baschet 
ale României la apropiatele în
treceri din Iugoslavia. Modul 
cum se pregătesc sportivele și 
sportivii noștri ne îndreptățește 
să sperăm într-o comportare pe 
măsura eforturilor depuse la 
antrenamente.

Paul IOVAN

PREGĂTIRI NON-STOP
(Urmare din pag. 1)

sălile și terenurile găzduiau 
antrenamente la atletism, gim
nastică, scrimă, înot, hochei, 
box, lupte etc. Ne-am oprit 
pentru cîteva clipe în sala de 
box. unde, așa cum se vede și 
în fotografia din pag. 1, 20 de 
tineri — visind evoluții încunu
nate cu victorii la campionatele 
europene și mondiale, la Olim
piadă — luptau cu... umbra, cu 
sacul de nisip sau cu... antreno
rii Constantin Niculescu, Vasile 
Mariuțan, Constantin Vasiiiu și 
Gabriel Pometcu.

— Viitoare vedete ale ringu
lui ?

— Posibil, dacă ne gîndim la 
Constantin Ghindăoaru din 
Piatra Neamț, la Vanghele 
Bacs din Brăila, la Gigei Didiță 
din Iași, la Radu Daniel din 
București, la Marian Tocea din 
Craiova sau la Marcel Țurcaș 
din Hunedoara — ne răspunde 
antrenorul Constantin Nicu
lescu.

— Și proiecte mai apropiate ?
— Meciurile de verificare de 

la 17, 22 și 24 decembrie, 
întîlnirile internaționale de 
la începutul anului viitor 
și campionatele europene de 
tineret — Dublin, iunie 1978.

— Ce temă a avut antrena
mentul de astăzi ?

— Timp de 135 de minute am 
lucrat pentru verificarea poten
țialului de luptă al acestor ti
neri boxeri.

— De fapt, cum ați putea să 
ni-i recomandați in corpore ?

— Boxeri aparținînd genera
țiilor 1959—1961, selecționați cu 
prilejul turneelor de Ia Iași și 
Timișoara.

Pornim spre redacție. Zăna- 
da scîrțîie sub pașii grăbiți. 
Vara pare atît de departe... 
Cînd, însă, muncești fără pre
get pentru un sezon care tre
buie să-ți aducă consacrarea, 
vara pare atît de... aproape.

RUNDĂ CALMĂ ÎN
După lupta acerbă care s-a 

dat cu o zi înainte (7 partide 
decise din 9 !), runda a 8-a a 
finalei campionatului național 
masculin de șah, de Ia Sibiu, 
a fost liniștită. Doar Ciocâltea, 
amenințat după două înfrîngeri 
să piardă contactul cu plutonul 
fruntaș, a forțat în întîlnirea 
cu Georgescu, obținînd o victo
rie de care avea foarte mare 
nevoie.

Toate celelalte partide s-au 
încheiat la egalitate : Ghindă — 
Pavlov, Miiitelu — Ungureanu, 
Ghițescu — Urzică, Tratatovici
— Radovici, Grunberg — Neam- 
țu, Ilijin — Ștefanov, Biriescu
— Șubă și Gheorghiu — Voicu- 
lescu. Ștefanov a cîștigat în
trerupta cu Grunberg.

La jumătatea turneului, cla-

MECIUL DE ȘAH 
KORCINOI SPASSKI

A 8-a partidă a meciului de 
șah dintre marii maeștri Boris 
Spasski și Viktor Korcinoi, 
care își dispută la Belgrad fi
nala turneului candidaților, în
treruptă la mutarea a 42-a în
tr-un final complicat de turnuri 
și cai, a fost reluată ieri și s-a 
terminat cu victoria lui Korci
noi la mutarea a 66-a.

Scorul este acum de 6—2 in 
favoarea lui Korcinoi.

LA SPLIT, ÎN 1979 
JOCURILE MEDIIERAhlEENf
In cadrul unei ședințe, Comi

tetul executiv al Jocurilor 
sportive mediteraneene a sta
bilit ca cea de-a 8-a ediție a 
acestei importante competiții să 
aibă loc între 15 și 29 septem
brie 1979 la Split (Iugoslavia). 
Tn programul Jocurilor vor 
figura 13 discipline sportive. 
La întreceri se preconizează 
participarea a peste 3 400 de 
sportivi și sportive.

CĂDERE DE CORTINĂ ÎN TENISUL MONDIAL'
® Virginia Ruzici și Florența Mihai, di.i nou printre fruntașe O Cursa americano- 
auslraliană pentru „Cupa Davis" la scor egal : 24—24 I 0 Guillermo Vilas încheie 

irezistibil Q Un „Masters" numai între tineri
Se apropie căderea de cortină 

în sezonul internațional de te
nis 1977, în ale cărui ultime sec
vențe ne-au bucurat cîteva re
zultate bune ale jucătoarelor 
noastre fruntașe, Virginia Ru
zici și Florența Mihai. Prima a 
urcat pînâ în semifinalele in- 
door-ului de la „Crystal Palace", 
din Londra, după o prețioasă 
victorie la vechea sa rivală Re
nata Tomanova, cedînd apoi 
numai Virginiei Wade, cîștigă- 
toarea de la Wimbledon. Cea
laltă reprezentantă a noastră se 
clasează printre „primele 8", în
vinsă de multipla campioană a- 
mericană Billie Jean King.

între timp, trofeul suprem al 
tenisului, ~
întors în 
terval de 
premații 
1975, Italia 1976) îi urmează una 
tradițională, australienii fiind 
la a 24-a victorie în disputa 
centenară pentru „Salatieră". 
Tot 24 numără și echipa S.U.A., 
de la primul start, astfel că ac
tualmente scorul acestui meci- 
maraton între giganții rachetei 
este din nou egal. Așa cum fu
sese și în 1971, cînd americanii 
smulgeau o dificilă victorie (cu 
3—2) în fața acelei intrepide 
challengere care era echipa 
României. Acum, pe iarba are
nei Kooyong din Melbourne, 
lucrurile au fost mai simple. 
Gazdele — deși reprezentate de

doi campioni în declin, Roche 
și Alexander — luaseră un a- 
vans de 2—0 din prima zi asu
pra echipei lui Panatta și Ba- 
razzutti. Avantaj care a rămas

„Cupa Davis", s-a re- 
Australia după un in- 
patru ani. Scurtei su- 

europene (Suedia

Tenismanul argentinean Guiller
mo Vilas, pentru a treia oară 
laureat al Marelui Premiu FILT

consfințit și după ultima zi, 
cînd Italia părăsea terenul în
vinsă cu 3—1 (ultimul meci, 
Roche — Barazzutti, rămînînd 
neîncheiat). Oarecum parado
xal acest succes australian a- 
cum, cînd tenisul de la Anti
pozi este în vizibilă scădere.

în turneul de tenis de la Brașov

FAVORITII OBȚIN VICTORII 
ÎN PRIMELE TURURI

BRAȘOV, 13 (priD telefon).
Turneul internațional de te

nis, început luni în Sala spor
turilor din Brașov, 
sub bune auspicii, 
cat pînâ acum o serie 
partide frumoase, de apreciabil 
nivel tehnic. Din rîndul aces
tora pot fi desprinse, în primul 
rînd, cea cîștigată de tînărul 
nostru echipier Andrei Dirzu 
în fața polonezului Zbigniew

continuă 
S-au ju

de

Kotulsky, învingătorul fiind de
seori răsplătit cu aplauze. De 
asemenea, întîlnirea dintre Du
mitru Hărădău și jucătorul ma
ghiar Baiasz Laszlo, în care 
acesta din urmă a opus o ac
tivă rezistență campionului 
nostru, cîștigător la limită.

Multiplul campion 
Szabolcs Barany a 
prim adversar pe 
Ocnean

Supraaglomerarea sezonului 
de tenis mai oferă și alte pa
radoxuri. Astfel, dacă vorbim 
de cădere de cortină pe scena 
competițiilor 
alta s-a și 
zonul viitor, 
mele tururi 
ale „Cupei 
pildă — campionatele Austra
liei, prima probă majoră a ca
lendarului 1978, este programată 
chiar din acest decembrie, în 
ultima săptămînă a anului.

Ce ne oferă viitoarea „Cupă 
Davis" ? Perspective nu tocmai 
lejere pentru echipa Româ
niei, deși favorită 
ma 
Intrăm direct în 
(săptămînă 10—16 
cîștigătoarea desemnată 
tr-un lot select de competitoare 
printre care se disting Ceho
slovacia, Olanda, Polonia. Va fi, 
probabil, Cehoslovacia. în acest 
caz, tenismanli noștri vor lua 
drumul „Orașului de aur" iar 
pe terenul praghez șansele tan
demului Kodes-Hrebec sînt 
demne de luat în seamă.

își încheie lunga cursă și cir
cuitul pentru Marele Premiu 
FILT, în varianta sa masculină. 
La capătul a 12 victorii de tur
neu, argentineanul Guillermo 
Vilas (antrenor : Ion Țiriac) ter
mină victorios disputa așilor ra
chetei, repetind succesul de a- 
cum doi ani, dar într-o manieră 
mult mai categorică (aproape 
400 p avans !). Printre „primii 
8“ care se vor prezenta, între 
4 și 8 ianuarie, sub cupola Iul 
Madison Square Garden din 
New York, pentru disputarea 
celui de al optulea „Masters", 
principalele nume vor mai fi 
Jimmy Connors — în postură 
de debutant la turneul de în
chidere, Bjorn Borg, Brian 
Gottfried, Raul Ramirez. O 
luptă între tineri campioni, pen
tru stabilirea noii ierarhii a „ra
chetelor".

din acest an, o 
ridicat pentru se- 
S-au disputat pri- 
în cele trei zone 

Davis", iar — de

deși favorită în pri- 
grupă zonală europeană, 

semifinale 
iulie), cu 

din-

Radu VOIA

SUCCESE

TURNEELE DE SAH
samentul este următorul : Un
gureanu 5'/2, Biriescu, Gheor
ghiu, Radovici 5, Șubă, Ghițes
cu 4l/2. Voiculescu, Urzică, 
Pavlov, Ciocâltea, Tratatovici, 
Ghindă 4, Ștefanov, Mititelu 
3*/î. Grunberg, Ilijin, Neamțu 3, 
Georgescu 2*/2 puncte.

După cum se vede, situația 
pe tabel este foarte strînsă, cea 
de a doua jumătate a competi
ției anunțîndu-se astfel 
bit de interesantă.

★
O zi de „respiro" șl în 

cerea feminină care se 
șoară la Sinaia. Partidele cen
trale ale rundei a 7-a, Tolgyi — 
Kantor și Baumstark — Foli- 
hroniade au fost remize, rezul
tat înregistrat și în întîlnirile 
Nuțu — Chiș, Mureșan — Ilie 
și Gogâlea — Albuleț. Jicman 
a cîștigat la Olteanu și Nechi- 
for la Bogdan, ambele cu 
grele. S-a întrerupt partida 
gorevici _  Ghindă.

Situația din clasament 
neschimbată : Tolgyi 5’/2, 
lihroniade 5, Baumstark 
Chiș, Gogâlea. Mureșan 
Kantor, Ilie, Olteanu, Jicman 
3*/j, Nuțu, Albuleț 3, Nechifor 
2V2, Pogorevici, Ghindă 2 (1), 
Bogdan lVj.

★
La Tg. Mureș se desfășoară 

un mic turneu internațional la 
care iau parte 6 concurenți : 
Kaposztas (Ungaria), R. Szme- 
tan (Argentina), Alexandrescu, 
Fazekas, Solomon și PranitschI 
(România). Se joacă tur-retur. 
După 3 runde conduce Ka
posztas cu 3 p., urmat de Pra- 
nitschi cu 2 p.

deose-

între- 
desfă-

ne- 
Po-

este
Po- 
4‘A, 

4,

HOCHEIȘTII CEHOSLOVACI
PRAGA, 13 (Agerpres). — La

Praga, în prezența a peste 13 000 
de spectatori, s-a desfășurat cel 
de-al doilea meci dintre selec
ționatele de hochei pe gheață 
ale Cehoslovaciei și Suediei. 
Gazdele au terminat din nou 
învingătoare, de data aceasta cu 
9—2 (3—2, 4—0, 2—0), prin go-

maghiar 
avut ca 
bulgarul 

Katzaroc, de cafe a 
dispus fără a se întrebuința în 
mod deosebit. Din cauza unor 
indisponibilități de ultim mo
ment, locul unor invitați a fost 
luat de jucători tineri.

Iată rezultatele partidelor, în 
ordinea disputării lor : O. Vîl- 
cioiu — S. Niculescu 6—1, 6—3; 
O. Katzarov (Bulgaria) — T. 
Bogdan 6—3, 6—3 ; B. Laszlo 
(Ungaria) — E. Pană 3—6, 6—2, 
9—7 ; L. Petrov (Bulgaria) — 
D. Stănescu 6—1, 4—6, 6—0 ; 
J. Navratil (Cehoslovacia) — 
FL Niță 6—1, 6—4 ; A. Dîrzu
— Z. Kotulsky (Polonia) 6—2, 
6—3 ; S- Birner (Cehoslovacia)
— O. Vîlcioiu 6—2, 6—4 ; D. 
Hărădău — B. Laszlo 6—4, 
6—4 ; S. Barany (Ungaria) — 
O. Katzarov 6—2, 6—1.

Miercuri (n.r. azi), de la ora 
9, turneul continuă cu partide 
din optimile de finală la sim
plu, precum și cele din primul 
tur la dublu.

ALE SPORTIVILOR
DIN R. P. CHINEZĂ

C. GRUIA-coresp.

TELE

• Campionatul
baschet al Asiei 
la actuala ediție _ _____ ,_____
R.P. Chineze. în ultimul meci 
al turneului final, disputat la 
Kuala Lumpur, baschetbaliștii 
din R.P. Chineză au învins cu 
61—58 (34—32) formația Coreii 
de Sud. în partida pentru lo
cul 3, echipa Japoniei a între
cut cu 85—71 (40—34) formația 
Malayeziei. La întreceri au 
participat 14 echipe.
• La Rouen în dubla întilni- 

re amicală de tenis de masă 
dintre reprezentativele Franței 
și R.P. Chineze, victoria a re
venit sportivilor chinezi : la 
masculin cu 5—1, iar la feminin 
cu 3—1. Cîteva dintre rezulta
tele înregistrate în meciul mas
culin : Huan Tun-șen — Biro- 
cheau 2—0 (7,15) ; Secretin — 
Uei Cin-șen 2—0 (21,16) ; Huan 
Tun-șen — Secretin 2—1 (18, -16, 
18).

masculin de 
a fost cîștigat 
de selecționata

• TELE
ATLETISM • Concursul de cros 

desfășurat la Londra a fost cîș
tigat de etiopianul Eshetu Tura, 
care a parcurs 8580 m în 26:42,0. 
Principalul favorit al cursei, Mir- 
tus Yifter (Etiopia), a ocupat 
locul 3 cu timpul de 26:54,0. Proba 
feminină a 
Greta Waitz

AUTO • 
lua startul, 
de 15 '
9-a ediție a .. 
care măsoară 5 500 km. Printre 
piloții înscriși se numără finlan
dezii Makkinen, Mikkola, englezii 
Cowan, Liddon, francezul Nicolas 
și kenyanul Joginder Singh, de 
trei ori cîștigător al „Raliului 
Safari".

HOCHEI • La Varșovia, în

revenit norvegiene! 
(4 600 m în 15:05;0).

59 de echipaje vor 
la Abidjan, In ziua 

decembrie, în cea de-a 
.Raliului Bandama"

km.

DIN NOU ÎNVINGĂTORI
lurile înscrise de Vei th, Novak, 
Hlinka (cîte 2), Martinec, Neliba 
și Bubla. Punctele formației 
suedeze au fost marcate de Lin
dgren și Lundberg. In primul 
joc, disputat cu o zi în urmă, 
tot la Praga, echipa cehoslovacă 
cîștigase cu 4—1.

meci revanșă : Polonia — R. D. 
Germană 7—3 (1—0, 1—0, 5—3). In 
primul joc : 5—1.

SCHI © în cadrul Cupei Euro
pei, proba de slalom uriaș (m) 
desfășurată la Villach a fost do
minată de schiorii austrieci, cla
sați pe primele 3 locuri: Siegfried 
Jaritz, Ewald Zlrblsegger șl Josef 
Prieller. Pe locul 4 s-a situat 
sportivul polonez Jan Bachleda.

ȘAH • In campionatul mascu
lin al U.R.S.S. după 10 runde, 
în clasament conduce Gulko, cu 
7 p, urmat de Petrosian G'/i p.

TENIS • tn primul tur, la 
Sydney, modestul jucător austra
lian Cliff Letcher a reușit să-1 
învingă pe celebrul său compa
triot Ken Rosewall, cu 4—6, 6—1, 
7—5. Alte rezultate : Gorman — 
Holladay 6—4, 6—4 ; Tanner —
Andrew 6—2, 6—3 ; Dibley —
Masters 6—2, 6—3. O tn meci de
monstrativ, la New York : Vitas 
Gerulaitis — John McEnroe 7—6. 
C—4. • La Montevideo, în „Cupa 
Davis" (zona americană) : Uru
guay — Brazilia 4—1. F. Gentile 
a înscris punctul de onoare al 
brazilienilor, întrecînd cu 6—4, 
2—6, 6—4, 2—6, 6—4 pe H. Rove- 
rano.

VOLEI © tn meci-tur pentru 
optimile de finală ale C.C.E. (m): 
S.C. Traktor Schwerin — V.C. 
Turnhout (Belgia) 3—2. © tn „Cu
pa cupelor" (m) : A.Z.S. Olsztyn 
— A.S.P.T.T. Montpellier 3—0.

„Informația"
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