
ANGAJARE FERMĂ ÎN ÎNDEPLINIREA 
HOTĂOÎRILOR CONFERINȚEI 

NAȚIONALE A PARTIDULUI
Alături de oamenii muncii din întreaga țară angajați cu fer

mitate și spirit revoluționar in a răspunde prin fapte hotăririlor 
Conferinței Naționale, chemărilor mobilizatoare ale secretarului 
general al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, se află 
tinerii sportivi, cadrele de specialitate și activiștii in domeniul 
educației fizice și sportului.
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ACTIVUL OBȘTESC
Așa cum se axată in Rezo

luția Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român, 
o înalta apreciere a fost dată 
măsurilor luate de partid, la 
inițiativa directă a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. de 
creare și perfecționare a ca
drului organizatoric, atît la ni
velul unităților economico-so- 
ciale, al orașelor și comunelor, 
cit și la nivel național.

Pentru mișcarea sportivă 
măsurile au o importanță capi
tală. După cum se știe, în 
consiliile asociațiilor și clubu
rilor sportive, în cele orășe
nești și județene, în federații 
și în C.N.E.F.S., în celelalte in
stituții și organizații cu atri
buții activează un mare nu
măr de oameni ai muncii 
care își aduc aportul lor pre
țios, fără de care nu ar fi de 
conceput conducerea, organiza
rea și desfășurarea întregii ac
tivități sportive. Este și aceas
ta o dovadă a largului demo-

VIITOR LUMINOS PENTRU
Raportul prezentat de to

varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
la recenta Conferință Națională 
a partidului a înfățișat perspec
tivele de dezvoltare ale țării 
noastre, viitorul luminos al ti
nerei generații, al copiilor de 
azi.

Simțim in mod nemijlocit 
grija părintească și permanen
tă a partidului, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, 
pentru asigurarea unor condiții 
mereu mai bune de învățătură, 
pentru formarea noastră ca

PENTRU ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR LA J.O. 1980
Din complexa și riguroasa 

analiză a întregii activități eco- 
nomico-sociale făcută de 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în strălucitul Ra
port prezentat la Conferința 
Națională a P.C.R., am desprins 
o serie de sarcini importante 
ce ne revin nouă, tuturor celor 
care activăm în sport.

în frunte cu comuniștii, toți 
activiștii, tehnicienii și antre
norii clubului Dinamo, unitate 
de performanță care se numără 
printre principalele furnizoare 
ale loturilor reprezentative, sînt 
pătrunși de această mare răs

-SPRIJIN PREȚIOS
cratism promovat cu consec
vență de partidul nostru, per
sonal de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Considerăm de datoria 
noastră să folosim cu mai 
multă eficiență numerosul ac
tiv obștesc al mișcării sporti
ve, să ținem o mai strînsă le
gătură cu el, să dezbatem cu 
regularitate în organele și or
ganizațiile noastre principalele 
probleme pe care le avem de 
rezolvat, să analizăm cu spirit 
de răspundere propunerile ve
nite din rînaul activiștilor 
obștești, al maselor de iubitori 
ai sportului. în acest fel ne 
vom îndeplini o îndatorire 
partinică și vom asigura dez
voltarea și mai impetuoasă a 
activității sportive de masă și 
de performanță la nivelul ce
rințelor documentelor de 
partid.

MIRON OLTEANU 
secretar al C.N.E.F.S.

NOI, COPIII DE AZI
sportivi de performanță. Sub 
îndrumarea antrenorilor, de cu- 
rînd am realizat cel mai mare 
succes al vieții mele de sporti
vă : am devenit campioană 
absolută de gimnastică a țării.

Mă angajez din toată inima 
să muncesc mai mult și mai 
bine pentru a răspunde cu noi 
performanțe dragostei părintești 
pe care o poartă partidul tine
retului sportiv al României so
cialiste.

CRISTINA ITU 
campioană absolută de gimnastică

pundere care le revine și sînt 
hotăriți să-și multiplice efortu
rile pentru a realiza o instruire 
la nivel superior a sportivilor. 
Sîntem. de asemenea, conștienți 
de importanța activității de 
educație în spiritul normelor 
eticii și echității socialiste, con
diție esențială pentru realizarea 
unor rezultate valoroase, la ni
velul parametrilor internațio
nali, prin care clubul să-și în
deplinească obiectivele stabilite 
pentru J. O. din 1980,

col. GHEORGHE GR1GORESCU 
secretarul organizației de partid 

a clubului Dinamo

Antrenorul la locul său de munca,

in „atei ierul performanței'1

EXEMPLUL
In spiritul hotăririlor Confe

rinței Naționale a partidului, 
antrenorii au datoria, la locu
rile lor de muncă, să țină pa
sul cu eforturile întregului 
nostru popor. Ei trebuie să-și 
perfecționeze zi de zi nivelul 
de pregătire profesională, să 
întărească disciplina și ordinea 
în pregătire și să desfășoare o 
susținută și eficientă muncă 
educativă de creștere a campio
nilor, condiție a rezultatelor de 
mare valoare.

In raidul nostru de astăzi vă 
prezentăm antrenori demni de 
laudă pentru seriozitatea pe 
care o vădesc în creșterea unor 
sportivi de nădejde.

NEOBIȘNUITELE ORE SU
PLIMENTARE ALE ANTRE

NORULUI BLEIER...
Sîmbătă, către ora prinzului, 

în frumoasa sală de la etaj a 
clubului Universitatea din Ti
mișoara, șase fete silitoare șle- 
fuiau, peste plasa de volei, lo
vituri eficace sub îndrumarea 
antrenorului lor, profesorul de 
educație fizică Dezideriu Ble- 
ier. în ce scop atîta vrednicie, 
la o vreme atît de neobișnuită?

Echipa feminină de volei a 
Clubului sportiv școlar urma să 
plece peste o oră (!), la drum 
lung, spre Orașul dr. Petru 
Groza, unde avea să susțină a 
doua zi dimineață un meci în 
cadrul campionatului școlar. 
Deci, cu puțină vreme înaintea 
imobilizării echipei în scaunele 
nu totdeauna confortabile ale 
autobuzului (și oricum incomo
de la un voiaj de mai multe 
ore), antrenorul a găsit cu cale 
să efectueze un ultim antrena
ment, nu doar de dezmorțire, 
ci cu tendință vizibilă spre per
fecționarea unor elemente teh
nice. în plus, la această „oră 
suplimentară" era prezentă și 
una din excelentele jucătoare 
ale echipei, Cristina Cosma, ca
re nu a făcut uz de calitatea 
ei de membră -(concomitent) a

PERSONAL CONVINGE

Deși antrenorul Zoltan Vamoș avea de susținut ieri dimineață 
citeva examene, antrenamentul cu grupa de atletism a clubului 
Dinamo, alcătuită din elevele clasei a IV-a de la Școala gene
rală nr. 24, n-a suferit nici o modificare. El a fost condus de 
una dintre atletele clubului, Nicoleta Decă, in condițiile preco
nizate de antrenorul Vamoș : adică in aer liber, la minus 

15 grade.-

echipei divizionare Universita
tea Timișoara pentru a se sus
trage, ci — imediat după înche
ierea orelor la Liceul filologie- 
istorie, unde este elevă — s-a 
prezentat la acest antrenament 
suplimentar.

Aceste citeva rînduri despre 
„atelierul performanței", cu as
pectele sale mai puțin văzute, 
merită mai ales menționarea 
epilogului. Citeva zîle după în- 
tîlnirea de la Timișoara, am 
primit la redacție — din par
tea antrenorului D. Bleier — o 

Pregătirile boxerilor pentru turneul în S. U. A.

MECIUL SIMION CUȚOV-CAROL HAJNAL 
ÎN VEDETA GALEI DE SELECȚIE

scrisoare din care cităm un pa
saj definitoriu : „Echipa noastră 
a sosit în Orașul dr. Petra 
Groza la orele 19,30 și la locul 
de cazare am găsit o invitație 
din partea Liceului real-uma- 
nist din localitate pentru a mer
ge la o seară de dans. Consi- 
derînd frumoasă inițiativa gaz
delor, am acceptat invitația și 
ne-am deplasat la școala res
pectivă, unde am stat pină la

(Continuare în pag. 2-3)

CICLISM LA MINUS 17 GRADE!
UN LOT DE TINERI

A PORNIT PE DRUMUL 
AFIRMĂRII OLIMPICE

Crainica radio-jurnalului de 
dimineață anunță — cu o oare
care ezitare în glas — tempe
ratura aerului în Capitală : mi
nus 17 grade... Simpla enunțare 
îți strecoară un fior rece, te în
deamnă să cauți hainele cele 
mai călduroase, să-ți ridici gu
lerul paltonului înainte de a da 
piept cu aerul ce a împrumutat 
tărie din asprimea gerului. Este
— pentru sportivi — vremea 
schiului și a bobului, a săniu
ței și a patinajului. Dar pen
tru ceilalți ? Firește, voleibaliș
tii, baschetbaliștii, înotătorii și 
handbaliștii, luptătorii și bo
xerii, toți cei care beneficiază 
de protecția cupolelor nu-și fac 
griji. Dar cicliștii ?.,.

Ei bine, rutierii și pistarzii 
sînt la datorie. Nu numai în sala 
de forță, ci și pe șosele. Nc-o 
spune — mai întîi președintele 
federației, tovarășul Pavcl No- 
văcescu, ne-o spune, apoi, reali
tatea văzută eu ochi proprii. 
Sub conducerea antrenorilor Ion 
Stoica (fond) și Paul Soare 
(pistă) 20 de alergători, între 17 
și 22 de ani, au luat startul 
în pregătirea sezonului 1978, de 
fapt în pregătirea performanțe
lor care să-i recomande pentru 
Jocurile Olimpice din 1980. Se 
ambiționează întregul nostru ci
clism să transforme amărăciu
nea Balcaniadei 1977 în bucu
ria sezonului 1980. Și nu arare
ori un eșec — chiar și usturător
— a mobilizat energiile spor
tivilor.

Ieri, la minus 17 grade, 
rutierii se antrenau...

Foto : Vasile BAGEAC

— Așadar, ce veți face Ion 
Stoica pentru a reintra pe or
bita olimpică ?

— Vom munci înzecit, ne vom 
pune mintea Ia contribuție, vom 
folosi fiecare zi, fiecare oră 
pentru pregătirea și creșterea 
valorii tinerilor rutieri.

— Credeți intr-adevăr că veți 
reuși să faceți față exigențe
lor ?

— Sîntem convinși. Istoria

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

HANDBALISTII NOȘTRI AU DEBUTAT VICTORIOȘI 

ÎN TURNEUL DE LA COTTBUS (R. D. GERMANĂ)
La Cottbus și în alte citeva 

orașe din R. D. Germană au 
început întrecerile unui mare 
turneu masculin de handbal. în 
primul său joc, disputat la 
Schleife, în prezența a peste 
2 000 de spectatori, selecționata 
României a învins cu 29—20 
(13—9) reprezentativa secundă a 
R. D. Germane, prin punctele 
înscrise de Mironiuc 7, Drăgă- 
nițâ 7, Birtalan 7, Folker 4, 
Voina 2, Stingă și Kicsid. Au

După cum s-a anunțat, marți 
20 decembrie, începînd de la 
orele 18,30, la Palatul sporturi
lor din Capitală va avea loc o 
atractivă gală în cursul căreia 
vor fi verificați boxerii din lo
tul național care se pregătesc 
pentru turneul de 3 partide din 
Statele Unite. Programul reu
niunii aduce în ring 7 campioni 
naționali și prilejuiește reîntîl- 
nirea cu 4 vedete absente în ul
tima vreme din meciurile pu
blice : Simion Cuțov. Faredin 
Ibraim, brăilenii Niță Robu 
și Costică Dafinoiu. Pe afiș fi
gurează întîlniri de un deosebit 
interes spectacular, întrecînd a- 
desea în valoare finalele cam
pionatului național. Iată citeva 
exemple, meciuri pe care orga
nizatorii au și hotărît să le a- 
șeze în fruntea programului, în
cheind cu ele gala : Dumitru 
Cipere — Niță Robu (muscă), 
Teodor Dinu — Faredin Ibra
im (cocoș) și Simion Cuțov — 
Carol Hajnal (ușoară), ultimele 
două partide prilejuind lui F.

mai jucat Penu și Marchidan 
— portari, Durău, Bota și 
Stockl. Meciul a fost arbitrat 
de Gentz și Pritzkow. ambii din 
R. D. Germană. Următorul joc 
al handbaliștilor români va fi 
cel cu selecționata Cehoslova
ciei.

Tot în prima zi, alte două 
rezultate (foarte strînse !) : 
R. D. Germană A — Polonia 
27—26 (16—14), U.R.S.S. — Ceho
slovacia 24—23 (15—12).

Ibraim și S. Cuțov trecerea Ia 
categorii superioare de greutate.

Programul complet al reuniu
nii arată astfel : Remus Cozma 
—■ Săli Adem (semimuscă), 
Gheorghe Ciochină — Viorel 
Ioana (pană), Dragomir Ilie — 
Traian Georgea (semiușoară). 
Cornel Hoduț — Vasile Cicu 
(semimijlocie), Ion Miron — Ion 
Mocanu (mijlocie mică), Valen
tin Silaghi — Ladislau Bacica 
(mijlocie), Costică Dafinoiu — 
Georgică Donici (semigrea), 
Mircea Simon — Ion Cernat 
(grea) și cele 3 meciuri-vedetă, 
menționate mai sus.

ECHIPA DE BASCHET 
A ROMÂNIEI A PLECAI 

LA BALCANIADA 
DIN IUGOSLAVIA

Azi a plecat Ia Skoplje (Iugo
slavia) echipa reprezentativă de 
baschet a României, care între 
17 și 21 decembrie va participa, 
alături de formațiile similare 
ale Iugoslaviei, Bulgariei, Tur
ciei și Greciei la Balcaniada de 
baschet pentru seniori. Antre
norii Dan Niculescu și Mihai 
Nedef au selecționat următorii 
sportivi : Vasile Popa — căpi
tanul echipei, Gheorghe Ocze- 
lac, Costel Cernat, Dan Nicu— 
lescu, loan Uglai, Lucliian Ivas— 
cencu, Mihai Caraion. Gabriel 
David, Gheorghe Mihuță, Petre 
Brănișteanu, Virgil Băiceanu și 
Zoltan Gellert. Medicul echipei 
este dr. Tudor Minescu, iar ca 
arbitru va oficia Pompiliu Pa
sere — purtător al ecusonului 
F.I.B.A.



„Cupa României" la gimnastica

SPERANȚELE DE AZI
V A

TREBUIE SA CONFIRME MIINE
• La categoriile „mici" concluzii îmbucurătoare
0 Și întrecerile băieților au evidențiat uncie progrese

Organizarea concomitentă a 
finalelor campionatelor republi
cane ale maeștrilor și a între
cerilor din cadrul „Cupei Româ
niei" a constituit un excelent 
prilej de a vedea, paralel cu ni
velul vîrfurilor gimnasticii noas
tre, și valoarea rezervelor de 
care dispune această disciplină, 
a „speranțelor". Proba a fost 
eu atît mai concludentă, cu cîț 
— regulamentul „Cupei" îngă
duind participarea numai pe 
bază de invitații -— i-am urmă
rit, de fapt, pe cei mai buni 
reprezentanți ai tuturor catego
riilor de clasificare, atît la fe
minin cit și Ia masculin.

Și trebuie s-o spunem din 
capul locului, concluziile privi
toare la categoriile mici de cla
sificare (cu deosebire a IV-a și 
a III-a), din care se vor selec
ționa viitorii noștri performeri, 
Sînt îmbucurătoare. La feminin, 
specialistele noastre și publicul 
spectator au apreciat cu precă
dere nivelul tehnic la care s-au 
prezentat micuțele gimnaste de 
la Liceul Gh. Gheorghiu-Dej și 
C.S.S. Oradea, unități în care, 
după cum s-a văzut, preocupa
rea pentru pregătirea viitoare
lor noastre maestre se află pe 
primul plan. La categoriile a 
Il-a și I au evoluat, în gene
ral, sportive care s-au impus 

desfă- 
Rodica 

Baia

riment se semnalează la Clubul 
sportiv școlar nr. 2, cu gimnaști 
clasați pe locuri fruntașe la toate 
categoriile, după cum sint de 
menționat , de asemenea, rezul
tatele obținute de gimnaștii de 
la C.S.Ș, Lugoj și C.S.M. Cluj- 
Napoca.

Cel mai important însă e fap
tul ca speranțele de azi să con
firme 
parte 
nești.

miine, să ducă mai de- 
renumelc gimnasticii româ-

Constantin MACOVEI

50 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE 
Șl UNUL DE LA... DESFIINȚARE

Cum își crește tenisul pcilormt

PENTRU CA „PRflG
Vrei să afli ce competiții 

sportive se desfășoară la 
Predeal în acest sezon, ce se 
întreprinde sub genericul 
„Daciadei“ ? Nimic mai sim- 
' - ■ - j telefon

și în alte întreceri 
șurate în acest an.
Dunca, de la C.S.M.
Mare, s-a detașat la catego
ria a Il-a, chiar cu mai multă 
Siguranță decît arată punctajul, 
ea avînd și o bună prestație, la 
categoria maestre, în echipa sa 
de club. Rodica Dunca a intrat, 
dealtfel. în vederile selecției în 
lotul pentru viitoarele mari 
competiții. La aceeași categorie, 
frumoase aprecieri se cuvin și 
Danei Crăciun (Lie. de gimnas
tică Gh. Gheorghiu-Dej) și Ni- 
coletei Prisecaru (S. C. Ba
cău). La categoria I succes aș
teptat și meritat al Mirelei 
Oancea (Lie. de gimnastică Gh. 
Gheorghiu-Dej).

La masculin, un plăcut revi-

Rezultate tehnice : feminin — 
cat. a IV-a : Mirela Barbălată 
(Liceul de gimnastică municipiul 

Gheorghiu-Dej) 36,50, Lavi- 
nia Agachi (Lie. gim. municip. 

Gheorghiu-Dej) 36,25, Anca 
unu? (C.S. Șc. Oradea) 35,95 ; 
cat. a III-a : Maria Lupușor 35,95, 
Aurelia Pînzaru 35,50, Mirela 
Smîndu 35,40 (toate de la Lie. Gh. 
Gheorghiu-Dej) ; cat. a Il-a: Ro
dica Dunca (C.S.M. Baia Mare) 
37,20, Dana Crăciun (Lie. Gh. 
Gheorghiu-Dej) 36,95; Nicoleta Pri
secaru (S.C. Bacău) 36,40 ; cat. I: 
Mirela Oancea (Lie. Gh. Gheor
ghiu-Dej) 35,90, Eniko Feher 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 35.55, Ilea
na Amărișcăi (S.C. Bacău) 34,90; 
masculin — cat. a IV-a : Mircea 
Petre (C.S. Șc. nr. 2 Buc.) 54,50, 
Radu Bora (C.S.O. Arad) 53,85,
Levente Molnar (C.S. Șc. Gheor
ghieni) 53,20 ; cat. a III-a : Daniel 
Dumitrescu (C.S. Șc. nr 2 Buc.) 
53,70, Nicolae Zăgan (C.S. Șc. nr. 
2 Buc.) 52,95, Titu Butur (C.S.M. 
Cluj-Napoca) 52,15; cat. a II-a: 
Dumitru Sirbu (C.S. Șc. Lugoj)
53.40, Iulian Olariu (C.S. Șc. Lu
goj) 52,90, Dumitru Avarvarei 
(C.S. Șc. nr. 2 Buc) 52,85 ; cat. I: 
Dănuț Nemet (C.S.M. Cluj-Napo
ca) 54,10, Aurel Ghergu (C.S. Șc. 
Lugoj) 53,45, Octavian Ionașiu 
(C.S. Șc. Lugoj) 52,75 ; gimnasti
că ritmică-modernă : individual 
compus — Mihaela Tîrnoveanu 
(C.S. Șc. nr. 2 Buc.) 38,50, Firicel 
Laszlo (Viitorul Buc.) 37,40, Ro
dica Giurgiu (Lie. nr. 1 Baia Ma
re) 36,95 ; pe probe : exercițiu cu 
coardă — Tîrnoveanu 9,50, Laszlo 
9,30, Giurgiu 9,15 ; exercițiu cu 
cerc — Tîrnoveanu 9,50, Laszlo
9.40. Vasilica Ciortan (C.S. Șc. 
Constanța) 9,35 : exercițiu cu min
ge — Tîrnoveanu 9,60, Laszlo 9,30, 
Ciortan 9,20 ; exercițiu cu pangli
că — Tîrnoveanu 9,80, Laszlo 9,40, 
Giurgiu 9,40.

Gh.

Gh. 
Chiș

piu 1 Pui mina pe 
și...

...Și abia acum 
ciudățenia. De ce ? 
motivul că nu ai o persoană 
oficială, un for competent, 
căruia să i te adresezi. în 
cartea de telefon, editată cu 
ani in urmă, găsești numă
rul Asociației spor
tive Predealul și 
al Consiliului oră
șenesc pentru edu
cație fizică și sport. 
suna mult și bine, 
posturi au fost desființate.

Mergîpd pe... fir, vei afla, 
nu fără uimire, că un 
cu vechi tradiții 
(mai ales la schi, 
care in cadrul unui simpo
zion recent, bine organizat 
de iubitorii sportului prede- 
lean, a serbat 80 de ani de 
la atestarea documentară a 
primului concurs de schi, nu 
mai are un organ oficial, 
specializat, afiliat Consiliului 
județean pentru educație fi
zică si sport Brașov, de care 
aparține Predealul. De 
nu mai există acest 
de specialitate ? De la 
sul președintelui său, 
Chicomban, survenit 
doi ani.

La recentul simpozion s-au 
serbat și 50 de ani de la în
ființarea primului club spor

începe 
Pentru

Punctul pe i j
Dar poți 
Ambele

oraș 
sportive 
săntuș),

cind 
organ 
dece- 

Vasile 
acum

tiv din localitate, in cadrul 
căruia au activat sportivi 
cunoscuți ca Florica Lepăda- 
tu, frații Zăpadă, Mihai Bâră. 
Dar, coincidență stranie ! 
Și acest club (devenit aso
ciația sportivă Predealul) a 
încetat să mai existe, tot de 
la decesul președintelui său, 
Dumitru Degeratu !

Dacă e să facem haz 
necaz, atunci 
spunem că la __
pozion trebuia să se

50 de ani 
înființare 
an de 
țâre. .

ar fi

___ de 
ar trebui să 
recentul sitn- 

! serbeze 
de la 
și... un 
desfiin- 

da ! So- 
Dar,

! la 
Așa 
exacte, 
sint astfel in

cotelile 
oare, lucrurile 
regulă ?

De ce, adică, 
nizarea vieții 
Predeal nu există un for spe
cializat, ca în Sinaia (unde 
sint asociații sportive puter
nice și un club _ '
sau în alte stațiuni monta
ne? /“
seama Oficiului județean de 
turism sau a Casei de 
tură, care sint mai 
de miezul fierbinte al 
blemelor sportive, 
existe ~
pentru 
sport ? 
nizarea 
seama ____ , . , .
n-au nici mijloacele necesa
re, nici calitatea 
muta tis-mutandis, 
punderea cuvenită

Sever

pentru orga- 
sportive în

orășenesc)

De ce se lasă totul pe

cul- 
departe 

pro- 
. , în loc să

un consiliu orășenesc 
educație fizică și

De ce se lasă orga-
activitățli sportive pe 

unor „sufletlști*, care

oficială și. 
nici răs- 
?
NORAN

ÎNCEPE „CUPA 30 DECEMBRIE44 LA HOCHEI
Pe patinoarul acoperit din 

Miercurea Ciuc se va disputa în
tre 16 și 19 decembrie tradițio
nala competiție dotată cu „Cupa 
30 Decembrie". La ediția din

acest an iau parte patru forma
ții: Z.P.A. Prerov (Cehoslovacia), 
selecționata secundă a României, 
Avîntul Gheorghieni și S. C. 
Miercurea Ciuc.

LOTUL OE JUNIORI IN FAȚA ALTOR EXAMENE DIFICILE
De cîteva zile, pe 

,,23 August4* și-a început 
tirile și lotul de juniori, 
derea dublei întîlniri cu 
zentativa Ungariei (17 și 
cembrie, la Budapesta) și ____
participarea la „Turneul celor 6 
națiuni**, care X.
acest sezon, la Sofia, între 27 de
cembrie și 2 *
scurtă convorbire pe 
avut-o 
echipei, Mihai Flamaropol 
Alexandru Kalamar (ei sînt 
jutați în acest sezon și de Vasile 
Boldescu) am aflat că, în gene
ral, componența echipei va " 
aceeași ca și la „Turneul Prie
tenia**, adică nu

patinoarul 
pregă- 
în ve- 
repre- 

18 de- 
pentru

va avea loc în

ianuarie.
care 

cu cei doi antrenori 
Mihai

Intr-o 
am 

ai 
Și 
a-

fi

vor lipsi, de

MEDICINA SPORTIVA

SĂ NU DEVINĂ UN sfAi

pildă, Teodorii!, Marcu, Chiriță, 
Gherghișan, Todor, Toke, Gereb, 
Daneial sau portarii Vasilescu și 
Andrușa. Totuși, să consemnăm 
o absență : Mihai Popescu, de 
la Steaua, sancționat disciplinar, 
pentru injurii aduse arbitrilor. El 
va rămîne suspendat de la orice 
activitate , ",L___1“ ‘ “
cînd grava lui abatere va fi 
cutată de Biroul Federal.

cornpetițională pînă 
dis-

S-A ALCĂTUIT
SELECȚIONATA SECUNDĂ

Se împlinesc 15 ani de la 
înființarea Centrului de Medi
cină Sportivă, eveniment mar
cat prin organizarea celei de-a 
Vl-a sesiuni științifice, mani
festare ce are loc azi și miine 
începind de la ora 9,30 in amfi
teatrul din bd. Muncii 37—39.

înființat in 1962 ca un cen
tra pentru asistența medicală 
de specialitate a loturilor spor
tive reprezentative ale țării 
noastre, datorită continuei per
fecționări a bazei tehnico-ma- 
teriale și încadrării cu specia
liști, unitatea se prezintă azi ca 
un centru metodologic puternic 
in care alături de activitatea de 
asistență medicală curativo-pro- 
filactică acordată loturilor olim
pice și republicane (în laborator

și în teren : baze, loturi) se des
fășoară o susținută activitate 
de cercetare aplicativă, o acti
vitate de invățămînt și de con
trol și îndrumare medico-spor- 
tivă, activități menite să crească 
contribuția medicinii sportive in 
activitatea de educație fizică și 
sport.

Așa cum prevede Progra
mul adoptat de Comitetul Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olimpice 
din 1980, Centrului de Medicină 
Sportivă îi revin sarcini impor
tante atit pe linia asistenței me
dico-sportive cit și a cercetării.

Sub impresia mărețelor ho- 
tărîri adoptate de recenta Con
ferință Națională a partidului 
și a îndemnului mobilizator al 
tovarășului secretar general 
Nicolae Ceaușescu, colectivul de 
lucrători din C.M.S. se consideră 
angajat ferm alături de între
gul popor pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ii 
revin în ocrotirea sănătății pu
blice, pentru creșterea eficienței 
contribuției medicinii sportive 
la obținerea unor performanțe 
sportive de inaltă valoare și re
prezentarea cu cinste și demni
tate a culorilor patriei la J.O. ’80.

conf. dr. IOAN DRAGAN
directorul C.M.S,

Peste puțină vreme își va în
cepe activitatea și selecționata 
secundă a țării noastre, de pre
gătirile căreia se ocupă antre
norii Virgil Crihan și Constantin 
Dumitraș. în componența acestei 
echipe intră, printre alții, Stoi- 
culescu, Malihin, Nuțescu, Pană, 
Dumitru, Pisaru, Gherman (Di
namo), Sarosi, Popa, Herghelegiu, 
Cazacu, Bucur (Steaua), Vlad 
Ungureanu, Marinescu (A.S.E. 
Sportul studențesc), Raica, Ber- 
dilă, Liga (Dunărea Galați). 
După cum se vede, din lot lip
sesc unii -- •- -- —
Miercurea Ciuc, fapt 
prin aceea că ei au 
la echipa lor de club 
participării la „Cupa 
brie**.

Reprezentativa secundă 
noastre 
19 cu 
Miercurea Ciuc, 
oaspeții vor putea să dispute și 
al treilea meci în țara noastră, și 
va participa la „Cupa 30 Decem
brie.

jucători de la S. C. 
explicabil 

fost lăsați 
în 
30

vederea 
Decem-

a
va juca, probabil, 
Traktor Celiabinsk 

în cazul

tării 
luni 

la 
cînd

Dacă cineva so angajează 
într-o discuție despre tenisul 
bucurc.ștean, iși va lua, cu si
guranță, drept punct de reper, 
Progresul. Și pe bună dreptate. 
Nu numai 
frumoasele 
strada Dr. 
primul rînd 
ra dintre componenții clubului 
constituiau, pentru spectatori 
și pentru iubitorii tenisului in 
general, o adevărată fascinație. 
Să ne amintim de aplaudatele 
apariții, pe suprafețele de zgu
ră, ale foștilor multipli cam
pioni ai tării, Tache Caralulis 
și „Cucu" Schmidt. Și tot aici 
— după ce aceștia au devenit 
antrenori — au învățat tainele 
sportului alb mulți alți tenis- 
mani, care apoi au fost promo
vați în loturile reprezentative. 
Cu aceste ginduri am abordat, 
recent, o discuție cu factorii 
cei mai îndreptățiți ai clubu
lui Progresul, avînd drept su
biect migăloasa muncă ce tre
buie efectuată pentru ca a- 
cesta să redevină o forță în 
tenisul românesc și, implicit, 
să contribuie cu pepiniera sa 
la consolidarea pe plan națio
nal a unui sport atît de îndră
git.

Dispune — la ora actuală — 
clubul bucureștean de elemen
tele ce-i sînt necesare pentru 
îndeplinirea acestor obiective ? 
Răspunsul este afirmativ. în 
primul rînd o bază materială, 
pe care fără exagerare o pu
tem numi ultramodernă : 10
terenuri de zgură, dar în pri
mul rînd „centralul" cu tribu
ne avînd o capacitate de 6 000 
de locuri. Aid este necesară 
o precizare : de cînd a fost re
făcut, devenind, în fapt, un 
adevărat complex de tenis, 
stadionul central a fost prea 
puțin folosit pentru reuniuni 
de anvergură. Evident, în pri
mul rînd clubul, dar 
rația de specialitate, 
să vegheze ca această 
să arenă să nu devină 
să de muzeu !

în secția de tenis a 
sului activează, în 
de față,' trei antrenori 
câți : Teodor Frunză (care 
ocupă de echipele de 
acestea 
Diviziei), Vladimir 
(a cărui responsabilitate este de 
a îndruma tenisul feminin) 
Alexandru Burcea (care 
ocupă de copii). Cîteva ] 
formanțe obținute în 
doi ani, 
privește 
chete", ne îndreptățesc să 
credem în afirmațiile tehnicie
nilor — precum și ale profeso
rului Flaviu Filip, vicepre
ședintele clubului, care coordo
nează secția de tenis — anume 
că sînt create toate condițiile 
„pentru a alaca marea perfor
mantă". „Antecedente", chiar 
foarte recente, există : Daniela 
Nemeș, Gcorgeta 
rile Valentina și 
Cocan, Marius 
Cristian Moroșan 
Săndulescu (dar mai sînt și 
alte nume) sînt deja „rachete" 
cunoscute. Cei trei antrenori 
au dovedit pînă acum nu nu
mai suficiente cunoștințe de 
specialitate, care să le permită 
să crească viitori performeri, 
dar și calități de pedagogi.

bătrînul parc
sale terenuri 
Staicovici, dar 
personalitatea uno-

cu 
din 

in

și fede- 
trebuie 

frumoa- 
o... pie-

Progre- 
momentul 
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se 
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și Florin 

sint
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• Astăz 
la ora 17 
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bele parti 
campionat!
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• A VIII-a EDIȚIE a com
petiției reșițene „Crosul șco- 
larul“, organizată de C.S. 
Școlar Reșița, a revenit elevi
lor de la Școala generală nr. 
8. Dintre cîștigătorii pe cate
gorii de vîrstă (finale) amin
tim pe Mariana Donath, Ma
riana Lakatos, Veronica Para, 
Mircea Țcpeneu, Attila Posta 
și Nicolae Manciu. La între
cerile care au precedat fina
lele au participat aproape 1500 
de concurenți. • ÎN ACEST 
AN în alte opt comune din 
județul Vaslui s-au amenajat 
baze sportive simple, la 
Muntenii de Jos, Văleni, Mur- 
geni, Zorleni, Ivănești, Vetri- 
șoara, Codăești și Defeni. 
• LA GALAȚI a avut loc 
„Memorialul Ștefan Babin“ la 
lupte greco-romane (ediția a 
Il-a), la care s-au întrecut 
echipe de tineret din Brașov, 
Ploiești, Cîmpulung Muscel, 
Iași și Galați. Pe primele trei 
locuri s-au clasat : 1. Dună
rea Galați 13 p, 2. C.S. Șco
lar 2 Galați 13 p. 3. C.F.R. Bra
șov 12 p. A DUMINICA TRECU
TA numeroși tineri, amatori ai 
sporturilor zăpezii, de la a- 
sociațiile snortive sătmărene 
Mondiala, Unio, Flacăra, Ra
pid, Constructorul și Someșul 
au luat parte la o excursie 
pe dealurile de la Huța Cer- 
teze. undo au schiat și s-au 
avîntat pe pantele înzăpezite 
cu săniuțele. • LA COMBI
NATUL de prelucrare a lem
nului din Focșani s-a încheiat

campionatul de fotbal pe 
secții, organizat în cadrul 
„Daciadei". Pe primele două 
locuri s-au situat fotbaliștii 
de la atelierul mecanic cen
tral și sectorul utilități. • 
A.S. POLIGRAFIA BRAȘOV 
a organizat pentru tipografii 
din oraș „Cupa 13 Decembrie" 
la popice, întrecere care a 
fost cîștigată de echipa sec-

ției tipar înalt. La individual, 
cele mai multe popice 
doborît Mihai Petre, 
cursul s-a desfășurat pe 
cu doua piste a ~ 
tei. A CURTEA 
NERALE NR. 1 
(jud. Gorj) s-a 
într-un frumos 
Sub conducerea ' 
de educație fizică* 
Udriște, elevii și părinții 
efectuat muncă patriotică es
timată la peste 100 000 lei, care 
s-a materializat în final în te
renuri de volei, handbal, te
nis (pe care se vor amenaja 
patinoar natural și sectoare 
de atletism). Tot la această 
școală s-a dat în folosință o 
sală de gimnastică. • LA

le-a 
Con- 

arena 
Casei Arma- 
ȘCOLII GE- 
din Motru 

transformat 
mlni-stadion. 
profesorului 

Aristide 
au

DACIA PITEȘTI au fost de
semnați primii 10 sportivi ai 
anului. Pe primele patru lo
curi — yîn mod firesc — se 
află automobiliștii : Uie Ol- 
teanu, -Ovidiu Scobai, Ștefan 
lancovici, Andrei Belu, Arpad 
Szalai și Andrei Vință. a 
SALA CONSTRUCTORUL
din Hunedoara a găzduit zi
lele trecute o frumoasă în
trecere feminină de handbal, 
„Cupa 30 Decembrie**, la care 
au evoluat formații din Timi
șoara, Cluj-Napoca, Sf. 
Gheorghe și, evident, orașul 
gazdă. Trofeul a revenit echi
pei Constructorul Hunedoara 
(antrenor : I. Orătășan). a 
APROAPE 800 DE ELEVI de 
la școlile generale nr. 1, 2
și Liceul mecanic din Simeria 
au participat la o întrecere 
polisportivă — tenis de masă, 
șah, fotbal, atletism, gimnas
tică și volei. • CENTRUL DE 
JUNIORI ia fotbal din Bistrița 
funcționează cu rezultate 
mulțumitoare. în anul compe- 
tițional 1976—1977 au fost pro
movați de aici In echipa 
Gloria tinerîî Aurel Nalaci. 
Emil Gîtă, Doru Andrecuț si 
Dumitru Dănilă, unii dintre 
ei vizați și pentru loturile 
naționale de juniori.

RELATĂRI DE LA ! D. 
Glăvan. D. Moraru-SIivna, T. 
SiriopoT, I. Toth, I. Bucătaru, 
C. Gruia, G. Jugănaru, I. Fe- 
țeanu, I. Vlad, V. Ion și L 
Tom a.

CICLISM LA MINUS 17 GRADE!
(Urmare din pag. 1)

ciclismului nostru ne dovedește 
că pe aceste meleaguri s-au a- 
flat in permanență numeroase 
talente, iar activitatea desfășu
rată de antrenorul emerit Ni- 
colae Voicu în ultimii ani ne-a 
arătat fără putință de tăgadă 
că există și premise științifice 
pentru ea munca să rodească. 
Nicolae Voicu este coordonato
rul activității noastre, iar in lot 
se află speranțele autentice ale 
sportului nostru cu pedale, așa 
incit nu rămine decit să mun
cim cu rîvnă. Ceea ce și facem.

— Care sint competițiile în 
care vom putea să verificăm 
valoarea celor afirmate astăzi ?

— Balcaniada — iunie, în 
Turcia, și campionatele mon
diale — august, în R. F. Ger
mania.

Impresia de fermă angajare a 
ciclismului pe drumul afirmării 
cu ajutorul tineretului ne este 
confirmată de președintele F. R. 
Ciclism, tovarășul Pavel Novă- 
cescu : „Pornim din nou la 
drum pentru a cuceri — prin 
rezultate — sufragiile selecțio
nerilor olimpici. Dăm credit de
plin tineretului, cicliști și, deo
potrivă, antrenori, cerindu-le 
să dovedească hărnicie, abnega
ție și disciplină. Ii vom sprijini 
— moral și material — cu toate 
puterile noastre".

Cicliștii au pornit, deci, Ia 
drum. Le urăm succes 1

ce a doual 
campionat] 
și imediat 
ajungînd a 
vele trebu 
intrueit a 
școală"-

V

„NU-I I
Rll MEI

Lotul de ciclism (șosea și pistă) : Marin Valentin (Dinamo — 
20 de ani), Traian Sirbu (Dinamo — 20), Florian Vlașcu (Dina
mo — 19), Dănuț Bonciu (Dinamo — 20), Ion Ionel (Steaua — 
19), Radu Ion (Steaua — 19), Aurel Lungu (CI. sp. șc. 1 — 18), 
Andrei Gutue (Ci. sp. șc 1 — 18), Cornel Nicolae (Voința 
Ploiești — 18), Florin Naghl (Voința Ploiești — 18), Constantin 
Căruțașu (Metalul Plopeni — 19), Victor Bănescu (Hidrotehnica 
Constanța — 19), Marian Petrescu (Hidrotehnica Constanța — 
18), Aurel Tin ase (Olimpia — 21), Ștefan Pintecan (CIBO Bra
șov — 19), Ionel Gancea (Voința Arad — 19), Gheorghe Lăutaru 
(Ci. sp. șc. 1 — 17), Nanciu Sirbu (Dinamo — 20), Atila Telegdi 
(Steaua *— 22), Ion George (CI. sp. șc. 2 — 17). Pentru „Cursa 
Păcii" s-a format un Iot separat, avindu-i in frunte pe Vasile 
Teodor și Mircea Romașcanu.
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Turul Diviziei Amiine ?
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Vara trecută găsea fotbalul 
nostru de club cu patru „pre
miante" : Dinamo — campioană, 
Universitatea Craiova — câști
gătoarea Cupei României. Steaua 
și A.S.A. Tg. Mureș — califica
te in Cupa U.E.F.A. Acestor 
patru ambasadoare ale fotbalu
lui românesc în competițiile 
europene le reveneau în toam
na care a trecut încă două 
sarcini : dădeau, toate la un 
loc, marca majoritate a selec- 
ționabililor în preliminariile • 
Campionatului Mondial și jucau 
— cu toate drepturile și obli
gațiile — în campionatul Româ
niei.

Ce au realizat „premiantele" 
din obiectivele lor ?

în cupele europene, să nu ne 
sfiim de termen, randamentul 
lor a fost NUL. Deși pregătite 
și întărite cu „consilieri fede
rali speciali", toate cele patru 
reprezentante au căzut cu brio 
la primul examen, Universita
tea Craiova — beneficiara unei 
plimbări oficiale în Cipru, sin
gura ajunsă în turul II — a 
părăsit și ea scena cînd a în- 
tîlnit un adversar serios. Deoa
rece conducătorii de cluburi sînt 
îndeobște sensibili la nuanțe, 
să menționăm că Dinamo și 
Universitatea Craiova au „mu
rit frumos", spre deosebire de 
Steaua (cu totul altă echipă în 
dubla întîlnire de anul trecut 
cu Bruges) și A.S.A. care au 
eșuat penibil.

Obiectivul nr. 2. Selecționa- 
bilii de la Steaua, Dinamo, Uni
versitatea Craiova și A.S.A. au 
pierdut — cu reprezentativa —
2 meciuri (decisive) din 2 me
ciuri jucate.

Obiectivul nr. 3 — campio
natul. A.S.A. (locul 1) a domi
nat destul de autoritar toamna 
care a trecut, situîndu-se, după 
părerea noastră, prin forța ei 
de joc (amintiți-vă suita de 
meciuri în care a înscris, aproa
pe duminică de duminică, 4 și
3 goluri) și prin calitatea evo
luției cu un cap peste toate 
competitoarele.

Prin felul cum a încheiat tu
rul, Steaua (locul 2) a demon
strat limpede că are — cînd 
vrea ! — resurse să „bată" de
tașat un campionat în care lo
tul său este evident mai bun ca 
al celorlalte. Din păcate, Steaua 
a stat ancorată multă vreme 
în rada unei mediocrități inex
plicabile pentru multă lume, 
ușor de înțeles însă de cei care 
cunosc flexibilitatea de cauciuc 
de care a dat dovadă secția 
de fotbal în direcții de 
principiu care trebuie să gu
verneze o colectivitate a spor
tului _ nostru de mare perfor
manță. Indisciplina repetată, to
lerată luni de zile, a subminat 
un colectiv puternic, de la care 
se așteptau multe. Stoica n-a

LA LOCUL SĂU DE MUNCĂ
1)

ă, creoare- 
p jocul de 
kt cu 3—1 
km plecat, 
le 20. Ele- 
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kvul aces- 
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miine ar 
nații divi- 
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[lăcăi gata 
Be perfor

manță : Almășan, Călian, Ko- 
rondi, Popa, Hudrea. Să vă mai 
numesc și alții ?“

I-am asistat pe flăcăii prof. 
Urs la cîteva antrenamente e- 
fectuate în condiții ideale, în- 
tr-o sală modernă, spațioasă 
(30 X 15), cum este cea a Li
ceului industrial de construc
ții, locul de unde sînt selecțio
nați cei mai mulți dintre com
ponența secției. După orele de 
școală sau de practică în pro
ducție tinerii luptători de la „li
bere" vin și lucrează aici cite 
150 de minute („porția" zilnică 
obligatorie), începători, avansați 
și’ performeri (cei din echipa 
campioană). Inițiativa este lău
dabilă : novicii invață de la cei 
cu o experiență mai bogată ; 
sportivii mai aproape de consa
crare sint stimulați la rindu-le. 
Antrenamente într-un ritm foar
te alert („Nimeni nu intră în 
secție pentru a-și pierde timpul" 
ține să sublinieze antrenorul la 
fiecare lecție), fie că pregătirea 
vizează creșterea forței, a rezis
tentei — prin alergări pe teren 
variat, deseori în pădurea de la 
Făget — sau îmbunătățirea teh
nicii.

Numai văzind cum se mun
cește pentru descoperirea (990 
de tineri trecuți prin selecție a- 
nul acesta) și șlefuirea luptă
torilor de la „libere" îți poți da 
seama din ce motiv mulți din
tre profesorii de educație fizică 
din localitate (printre care D. 
Mateșan și M. Donea) își în
drumă elevii către acest adevă
rat atelier al performanței.

Tiberiu STAMA

jucat multe etape pentru că 
s-a... însurat (dacă acesta poa
te fi considerat un motiv ! ? !), 
Zamfir a făcut multă vreme 
pantomimă, ajungînd cu chiu 
cu vai în preajma meciului cu 
Spania cam la jumătatea po
tențialului său real, ca urmare 
mai ales a insistențelor antre
norului Ștefan Covaci, care a 
vrut cu orice preț să-l recu
pereze pe extremul stelist. Cu 
Dumitru povestea a fost mai 
complicată. Nepregătit fizic 
toată toamna, căpitanul echipei 
a avut salturi și căderi, cele 
două ipostaze ale conducătoru
lui de joc influențînd 
zător, în bine sau în 
luția întregii echipe, 
terminat foarte bine 
campionat, finalul de 
poate scuti de la 
Steaua, el subliniindu-i, dimpo
trivă, marile lipsuri înregistrate 
în timp. De la această echipă 
toată lumea are mari și justifi
cate pretenții, 
gații speciale, 
s-o onoreze și 
le-a onorat în

în criză de 
(locul 5) a fost 
nă o „palidă copie' 
nei ediției trecute. Lăsîndu-1 pe 
Lucescu să plece la alt club, 
echipa dinamovistă nu avea, la 
un moment dat, 11 fotbaliști 
buni de joc ! Sandu Gabriel, 
excelentul stoper de marcaj de 
acum 2—3 ani, jucător care a 
coborît în „viața invizibilă" 
treaptă cu treaptă, a ajuns la 
un moment dat să fie „dat dis
părut" de la club, echipa căutîn- 
du-1 peste tot. Firește, absența 
sa a creat o problemă de ne
imaginat pentru o echipă cam
pioană. Dudu Georgescu, se 
pare excesiv de euforic după 
cucerirea „Ghetei de aur", s-a 
pierdut multă vreme printre 
apărătorii adverși, greul echipei 
ducîndu-1 Sătmăreanu II, Che- 
ran, Dinu (foarte ambițios pen
tru a reveni în echipa naționa
lă) și Vrinceanu (ultimul afir- 
mîndu-se definitiv într-o echi
pă în mare criză de efectiv).

Periculoasă în trecut și în de
plasare, Dinamo nu a mai spe
riat pe nimeni nici acasă, la 
București. în fața acestei echi
pe, care nu are lotul Stelei, 
problemele de perspectivă sînt 
pe eît de spinoase, pe atît de 
îngrijorătoare.

Câștigătoarea Cupei. Universi
tatea Craiova (locul 12), a acu
zat din plin plecarea lui Teaș- 
că, antrenorul „excesiv de auto
ritar". Deși C. Deliu este unul 
din tehnicienii noștri de viitor, 
un antrenor bine pregătit, el 
n-a reușit să „țină în mină" 
buchetul de trandafiri cu spini 
pe care-1 reprezintă foarte do- 
tații Bălăci et comp. Și Uni
versitatea a căzut tot mai jos 
pe scara clasamentului, cu un 
lot care ar trebui să concureze 
pentru titlul de campioană.

Cam aceasta ar fi radiografia 
unei metamorfoze de nimeni 
dorite a unor echipe premiante 
transformate sub ochii noștri 
în corigente. Asprimea acestui 
sezon care a rănit profund su
fletele numeroșilor iubitori ai 
fotbalului românesc ar trebui 
să convertească morala toam
nei care a trecut într-o viață 
cu totul nouă a echipelor des
pre care vorbim. De la toate 
patru, simpatizanții fotbalului 
așteaptă mult și au primit foar
te puțin.

corespun- 
râu, evo- 
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a 
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n-o 
pe
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care ar trebui 
pe care ea nu 

nici un fel.
efectiv, Dinamo 
în această toam- 

>“ a campioa-

Marius POPESCU

Disciplina și 
manifestă și in

indisciplina se 
cazul fotbalului 

peste tot : în joc, la antrena
ment, in vestiar, în viața de 
toate zilele. Așa cum se afirma 
într-un material precedent, o 
bună parte 
fășurată în 
perioade — 
mină — se 
trasportive".

Dar întîrzierile de la antre
namente, ce sînt ? Dar chiulul 
de la îndeplinirea programului 
de pregătire, ce este ? Nu tot 
indisciplină ?

Am amintit toate acestea pen
tru că ele nu pot avea decît 
urmări nefaste acolo pe gazon, 
unde din cauza unei insufi
ciente pregătiri fizice, tehnice 
sau tactice, apare neputința, se 
manifestă jocul dur, încep pro
testele și gesturile nesportive, 
urmate, firește, de. cartonașele 
galbene și roșii, care de la în
ființarea lor dau măsură stării 
disciplinare în care se desfă
șoară competiția. Și cum se va 
știe, nici acest tur de cam
pionat n-a fost scutit de ase
menea momente, n-a fost scutit 
de un bilanț în care unele cifre 
le depășesc pe cele din anul 
precedent.

De cîtva timp, după insucce
sele din acest sezon internațio
nal, echipele — jucători, antre
nori și chiar conducători — au 
fost chemate Ia ordine, pentru 
întărirea disciplinei, pe toate 
planurile, acest obiectiv consti
tuind unul din dezideratele cele 
mai importante pentru realiza
rea revirimentului. Se știe bine 
că fără o disciplină desăvîrșită, 
orice proces de instruire, fizică, 
tehnică și tactică, fie el Ia cel 
mai ridicat nivel, nu poate duce 
Ia rezultatele așteptate. Din pă
cate, nici măcar spre sfîrșitul 
sezonului nu s-au văzut ame
liorări pe planul eticii, al dis
ciplinei. De pildă, Dumitrache 
(Jiul), Mustafa (F .C. Constanța), 
Anton (Politehnica Iași) și G. 
Sandu (Dinamo), la care ar fi 
trebuit să se adauge și Mure- 
șan (Politehnica Iași), pentru 
lovire cu pumnul, au fost eli
minați de 
disputate 
Deci, una 
înțelege.

Bilanțul 
pionat, din punct de vedere al 
disciplinei (mai bine spus, al 
indisciplinei) nu numai că nu 
poate mulțumi pe cineva, dar, 
din nou, trebuie să constituie 
subiect de analiză, de reflecții 
și măsuri hotărîtc (cum ar fi 
intensificarea muncii de educa
ție cu jucătorii, începînd cu pe
rioada de pregătire, care creează 
condiții optime în acest sens ; 
întărirea secțiilor și birourilor 
de fotbal cu oameni competenți, 
care să constituie ei, în primul 
rînd, exemple pilduitoare) și, 
cînd e cazul, de sancționare 
(sînt atitea posibilități la înde- 
mînă) a abaterilor.

In prima jumătate a acestui 
campionat S-AU ACORDAT 
264 DE CARTONAȘE GAL
BENE (cu 16 mai multe decît 
în aceeași perioadă a ediției 
trecute ! ?). Iată și un nedorit 
clasament, alcătuit pe baza nu
mărului de cartonașe primite : 
1. Sportul studențesc — 23 de 
cartonașe (10 jucători), 2. Jiul
— 22 (9), 3—6, Universitatea
Craiova (11), Poli Timișoara 
(13), U.T.A. (9) și Corvinul (10)
— cite 20, 7. Politehnica Iași — 
18 (12), 8. C. S. Tîrgoviște — 15 
(8), 9—11. A.S.A. Tg. Mureș (8),

din pregătirea des- 
cursul unei anume 
să zicem, o săptă- 
pierde pe căi „ex-

pe teren în jocuri 
după 13 noiembrie ! 
se vorbește, alta se

acestui tur de cam-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

DUMINICA 18 DECEMBRIE 1977 
— O NOUA TRAGERE SPECIALA 
„LOTO-2"

La această tragere, organizată 
după noua formulă tehnică lan
sată la 23 octombrie 1977, care 
s-a bucurat de mult succes în 
rîndul participanților se acordă :

Autoturisme ,,Dacia 1300“ și 
„Skoda S 100“, excursii în R. S. 
Cehoslovacă și R. D. Germană, 
precum și cîștiguri în bani de 
valoare fixă (25.000, 10.000 lei etc) 
și de valoare variabilă.

mere, iar cîștigurile. se atribuie 
pe 15 categorii.

Se poate cîștiga și cu 2 numere 
din cele 4 ale fiecărei extrageri 
și cu 3 numere din cele 8 ale 
extragerilor a IV-a și a V-a lua
te la un loc.

IMPORTANT ! 
SUPLIMENTARE 
FAZA a Il-a SE 
FOND SPECIAL !

Participarea — 
și 15 lei varianta 
biletele de 15 lei 
te extragerile.

CÎȘTIGURILE 
ACORDATE LA 
SUPORTA DIN

pe bilete de 10 
simplă. Nu mai 

participă la toa-

IA 18 0ECTMBRIT1977 IRAGffl[ SPECIALĂ

LOTO. 2
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 14 DECEMBRIE

Tragerea constă din efectuarea 
a 5 extrageri, repartizate în 3 
faze. în total se extrag 20 de nu-

1977

Extragerea I :
18 22 1 5 44

Extragerea a Il-a :
18 26 39 16 10

Extragerea a IlI-a
44 23 25 45 9

Fond total de cîștiguri:
508 106 lei.

F.C.M. Reșița (9), F. C. Oliam- 
pia S. Mare (8) — cite 13, 12. 
Petrolul — 12 (7), 13—14. Steaua 
(8), F. C. Argeș (7) — cite 11, 
15—16. S. C. Bacău (7), F. C. 
Bihor (6) — cile 9, 17. Dinamo 
— 8(6),18. F. C. Constanța — 7 
cartonașe (6 jucători). în unele 
cazuri (Universitatea Craiova, 
Poli Timișoara și Politehnica 
Iași) s-au primit cartonașe cit 
pentru o echipă întreagă și chiar 
și rezerve. Surprinzător acest 
bilanț pentru Politehnica Timi
șoara, formație cu o poziție 
fruntașă și de atitea ori remar
cată pentru jocul prestat. Există, 
însă, și aici carențe ce nu pot 
fi trecute cu vederea. Mai pu
țin dur, mai puțin... poluat de 
gesturile nesportive a fost jocul 
prestat de echipele Steaua, Di
namo, F. C. Argeș. ~ 
hor, Petrolul și mai 
nerele formații din 
Constanța.

Continuînd acest 
spunem că lista jucătorilor sus
pendați pentru 3 cartonașe gal
bene cuprinde 31 de nume, cite 
4 de la Sportul studențesc (M. 
Sându, O. Ionescu, Șerbănică, 
Ciugarin) și Jiul (Sălăjan, Bă- 
din, Rusu, Toma), cîte 3 de la 
Corvinul (Miculescu, Economu, 
Gruber), U.T.A. (Broșovschi,
Leac, Sehepp) și C. S. Tîrgo
viște (Gheorghe, Tătaru, Gri- 
gore). Multe nume cunoscute, 
nelipsite la fiecare bilanț de 
campionat cînd e vorba de car
tonașe, ceea ce ar trebui să dea 
de gîndit jucătorilor în cauză 
și antrenorilor lor. Gruber 
(Corvinul) este... cap de listă, 
cu 6 cartonașe, deci, de două

F,
ales de

Bacău

C. Bi- 
ti- 
și

bilanț, să

ori suspendat ! Nu lipsesc nici 
internaționalii Biiloni și Bălăci, 
cel care la Constanța, tot din 
indisciplină a mai cerut (de ne
crezut) un cartonaș galben țar 
fi fost al 6-lea), să-și facă o 
nouă normă, asta ca să joace 
sau să nu ’ 
vrea el ! ?

Eliminările 
fost 8 la număr 
puțin ca în turul 
lui trecut) : Naște 
Sălăjan (a 8-a), Bitea (a 9-a), 
Zaliiu (a 10-a), Dumitrache (a 
12-a). Mustafa și Anton (a 13-a), 
G. Sandu (a 17-a). Deci, după 
primele 6 etape, „cuminți", au 
început eliminările, in special 
la echipele aflate la periferia 
clasamentului. Tot spre finalul 
sezonului s-au acordat și cele 
mai multe cartonașe galbene : 
24 în etapa a 15-a și 23 în e- 
tapa a 17-a. De multe ori ati
tudinile nesportive, soldate cu 
un cartonaș galben sau roșu, 
gesturile unora, duritățile altora, 
au incitat și pe alți jucători și 
chiar pe o parte din public, 
ceea ce a avut urmări nedorite.

Acesta ar fi, pe scurt, bilan
țul cifric al indisciplinei ma
nifestată în turul campionatu
lui pe care îl analizăm. Dar a- 
cest fenomen care a apărut de 
atitea ori și sub alte forme (ca 
să nu mai amintim că unii ar
bitri au trecut, de atitea ori, 
cu vederea fapte ce meritau a 
fi sancționate) ne duce la o 
singură concluzie : și 
pect disciplinar, turul 
natului a însemnat o 
nire.

joace decît cînd

dc pe teren au 
(cu una mai 
campionatu- 

(ctapa a 7-a),

Constantin

PRIVIRI SPRE

EȘALONUL SECUND u
«ioiha iți respectă swomthii...

Ger, duminică dimineață, 
la Brașov. șl, totuși, zece mii 
de oameni au venit pe sta
dionul Tractorul. Printre ei, 
citeva sute de suporteri bu- 
zoieni, prezenți in tribune, 
cu o oră și jumătate înain
tea partidei. Galeria lideru
lui, inimoasă și sportivă, n-a 
știut mai bine de trei ore 
ce-i frigul ! Ea și-a susținut 
permanent favorlții, cintind. 
Erau • aceiași suporteri ade- 
vărați care însoțiseră „Glo
ria" și in celelalte opt de
plasări, unde liderul a reușit 
un bilanț demn de { —
Pentru că din cele 
jocuri susținute in 
Buzăului echipa antrenată de 
Ion 
mai 
prin

invidiat, 
nouă 
afara

Ionescu a obținut nu 
puțin de opt puncte, 
trei victorii (la Piatra

0
Aproximativ 12 000 de spec

tatori au ținut să urmărească 
— pe o vreme geroasă — par
tida dintre Rapid și Chimia 
Rm. Vîlcea, două dintre echi
pele bune ale seriei a doua a 
Diviziei B. Meciul 
tare, au abundat 
La intrările decise 
șului central Niță, 
răspuns prin faulturile 
Carabageac și, îndeosebi, 
lui G-. Stan, ambii 
preocupați mai mult de a- 
tacuri asupra adversarilor de
cît de organizarea jocului 
echipei lor. Pînă la urmă, 
antrenorul vîlcean M, Pigulea 
(după meci el afirma 
„victoria bucureștenilor 
indiscutabilă, dar noi 
continua să ne pregătim 
luptăm pentru obținerea 
tului de a promova în ] 
divizie a țării") l-a 
pe Carabageac, 
dament a fost foarte slab pe 
parcursul celor 60 de minute

a început 
faulturile, 

ale funda- 
oaspeții au 

lui 
ale 

irascibili, 
mult de

că 
este 
vom 

și să 
drep- 
prima 

înlocuit 
al cărui ran-

sub as- 
campio- 
ncîmpli-

ALEXE

Neamț, Botoșani și Tecuci) 
și doua egalități (la Făgăraș 
și Brașov, cu Tractorul). 
Gloria a pierdut, deci, la 
Tulcea, Brașov (cu Steagul 
roșu), Galați (cu F.C.M.) si 
Sf. Gheorghe. Duminică, la 
Brașov, echipa buzoiană a 
demonstrat că cele 8 puncte 
obținute in deplasare n-au 
fost întâmplătoare. ci rod al 
unei stabile idei de joc, al 
unei omogenități și maturități 
nebănuite. La sfîrșitul parti
dei, cînd arbitrii și fotbaliștii 
de la Tractorul se grăbeau 
să alerge la cabine, jucătorii 
Gloriei au uitat de ger și 
s-au dus spre tribuna a Il-a 
pentru a-și saluta suporterii. 
Un gest de respect reciproc, 
intre echipă și suporteri.

Mircea M. IONESCU

ȚUICĂ DE VÎLCEA I
cît s-a aflat pe 
că același lucru 
să se întîmple și cu Stan, cel 
mai... rău jucător al vîlceni- 
lor, care părea ... amețit. „A- 
mețit a și fost — afirma V. 
Călinoiu, observatorul federal 
— deoarece a consumat alcool 
înaintea meciului. In timp ce 
coechipierii lui au băut ceai, 
Stan a băut... alcool cu ceai î 
Am sesizat acest lucru, a fă
cut-o și arbitrul Intilnirii și 
G. Stan va trebui să apară In 
fața comisiei de disciplină". 
Iată deci o explicație a ges
turilor nesportive din teren 
ale acestui jucător față de 
care va trebui să ia măsuri 
în primul rînd conducerea 
clubului Chimia Rm. Vîlcea. 
O fi fost duminică gerul 
praznic, dar o 
a lui G. Stan 
sfera încălcării 
normelor vieții

Luuren’iu DUMITREfCU

teren. Poate 
ar fi trebuit

„încălzire" 
se înscrie 
grosolane 
sportive.

nă- 
ca 
în 
a

UN MECI CUMINTE, CU TREI ARBITRI COSTISITORI
Duminică, la Craiova a fost o 

zi geroasă. Un soare cu „dinți* 
își trimitea razele spre ora 11, 
adică atunci cînd formațiile 
Electroputere și Metalul Bucu
rești se aliniau la mijlocul te
renului de la Stadionul Tinere
tului pentru a saluta publicul, 
mai bine zis cele cîteva pilcuri 
de spectatori, odevărațl îndră
gostiți de fotbol care s-au încu
metat să lese căldura de acasă 
și să ia drumul orenei. In total, 
după cum om aflat, s-au vindut 
380 de bilete. înmulțiți cu 7 
lei, costul unui bilet, și oflati

încasările făcute de organizatori. 
Dar la acest meci — un joc 

cuminte, așa cum se și prevedea 
— au fost delegați arbitri tocmai 
din cealaltă parte a tării : doi de 
la... Oradea (Octavian Ștreng și 
Oscar Ujhely), ia» cel de al trei
lea de la... Cluj-Napoca (Vasile 
Topan) • Organizatorii le-au 
chitat, acestora, conform 
murilor, 1796 lei. Adăugați 
de teren ce trebuie plătită 
A.B.S. Oaiova (circa 30 la

a- 
bare- 
cota 

către 
sută 

din încasări) și... nu mai rămîneți 
cu nimic I

Mircea TUDORAN



ÎN CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE LA BERLIN 
CARMEN BUNACIU ȘI-A CONFIRMAT VALOAREA
La sfîrșitul sâptâmînii trecute, 

eîțiva dintre cei mai buni îno
tători ai țării au fost angajați 
în două interesante competiții 
internaționale — Concursul or
ganizat de Comitetul Olimpic al 
R. D. Germane și „Cupa Car- 
pați" — prilej foarte bun de 
a aprecia stadiul pregătirilor din 
primul ciclu (octombrie-decem- 
brie).

După cum ne-a relatat an- 
trenoarea Cristina Șoptereanu, 
care a însoțit cei 5 sportivi ro
mâni în capitala R. D. Ger
mane, concursul berlinez s-a ri
dicat la un nivel deosebit, la 
start fiind prezenți numeroși re
cordmani mondiali, finaliști 
olimpici și ai ultimelor campio
nate europene, care și-au în
cheiat evoluțiile cu rezultate 
remarcabile.

Dintre reprezentanții noștri, 
cea mai bună comportare a a- 
vut-o Carmen Bunaciu. Cam
pioana țării noastre a confirmat 
și cu acest prilej că este una 
dintre cele mai bune specialiste 
din lume la procedeul spate, 
locul secund (a fost ehiar la 
un pas de a cîștiga proba) la 
200 m spate fiind o dovadă in 
plus a marilor sale posibilități. 
„Carmen a înotat și în acest 
concurs — ne-a declarat C. Șop- 
tereanu — fără o pregătire spe
cială, rezultatele sale fiind o ur
mare directă a unor evidente 
acumulări, mai ales în ceea ce

cu 
a 

în 
de

Kugliș (2:28,99 la 
s-au apropiat, la 
de performanțe 

pentru vîrsta lor

Edit
spate) 

lor, 
bune 
I. atrăgînd în mod serios

în turneul „indoor“

de la Brașov

BRAȘOV, 14 (prin telefon). — 
In ziua a treia a turneului in
ternațional de tenis pe teren a- 
coperit, care se desfășoară în 
Sala sporturilor din Brașov, spec
tatorilor le-au fost oferite ulti
mele partide din optimile de fi
nală ale probei de simplu și cele 
din primul tur la dublu.

Printre performeri s-a numă
rat din nou tînărul nostru jucă
tor Andrei Dîrzu, în fața căruia 
oaspetele bulgar Emilian Pampu
lov n-a reușit să opună o rezis
tență mai susținută decît în al 
doilea set, decis la tie-break. O 
evoluție asemănătoare a avut-o 
și partida dintre Traian Marcu 
șl alt jucător bulgar, Liubomir 
Petrov, în care acesta s-a salvat de 
mai multe ori de pericolul unei în- 
frîngeri rapide, prelungind lupta 
în a doua manșă. Trebuie men
ționată și victoria lui Jean Bir cu

0 NOUA FORMULA PENTRU C.M.
DE TENIS DE MASA ?

privește rezistența. Anul trecut, 
exact în aceeași perioadă, Bu
naciu cîștiga la Praga și Got- 
waldow (în bazin de 25 m) 
2:25,0. De data aceasta ea 
parcurs distanța de 200 m 
2:19,70, după o cursă destul 
bine echilibrată : 32,5 — 36,1
35,6 — 354. Ea a avut un fi
niș remarcabil depășindu-le pe 
rînd pe Antje Stille (R.D.G.>, 
fosta recordmană a lumii, 
Wendy Hoog (Canada), Gina 
Layton (S.U.A.), Dianne Edelijn 
(Olanda) și Daniela Beier 
(R.D.G.), dar a pierdui pe ul
timii metri în fața canadien- 
ce< Cheryl Gibson. Rezultatul 
de la 100 m spate (65,58 și doar 
locul IV) este mai slab față de 
actualele sale posibilități, dar 
faptul este explicabil deoarece 
nu am lucrat mai deloc pentru 
viteză. Totuși, la Baia Mare 
(n.r. sîmbăta și duminică) Car
men va încerca să coboare sub 
60 de secunde la 100 m craul

Cîteva satisfacții certe ne-au o- 
ferit și tinerele înotătoare pre
zente la „Cupa Carpați“, com
petiție deschisă sportivilor (M 
ani) care vor putea concura a- 
nul viitor la „europenele" de 
juniori. Irinel Pănulescu a cîș
tigat fără eforturi deosebite cele 
6 probe de craul și mixt cu 
rezultate foarte apropiate de 
recordurile sale naționale. în 
plus, timișoreanca Cristine Scidl 
(1:1^58 la 100 m bras) și oră-

deanca 
200 m i 
rîndul 
foarte 1 
(13 ani) 
atenția selecționerilor lotului o- 
limpic pentru 1980. Pănulescu, 
Seidl, Kugliș... In perspectivă 
de reținut că toate trei au nu
mai 13 ani — o nouă ștafetă 
mixtă cu ambiții mari. Firește, 
atunci cînd specialiștii noștri 
vor găsi și o a patra înotătoare 
(la craul, sau delfin) pentru a 
întregi un cvartet cu certe po
sibilități.

Adrian VASIttU

Nu de mult, J. Schlaf (R. F. 
Germania), președintele Comi
siei europene a Federației in
ternaționale de tenis de masă, 
a acordat un interviu ziarului 
cehoslovac 
căruia s-a referit la formula de 
organizare a campionatului mon
dial. El s-a arătat nemulțumit 
de modul în care este organi
zată în prezent disputa pentru 
titlul suprem. Principala critică 
adusă sistemului de desfășurare 
a fost aceea că el avantajează 
pe jucătorii sau jucătoarele de 
mare valoare, închizînd total sau 
parțial căile spre marea perfor-

,Prace“, în cadrul

C. S. ARAD - PROLETER COKA 2-5

ÎN C. C. E. DE TENIS DE MASĂ

Echipa feminină C.S. Arad a 
întilnit în localitatea iugoshavă 
Coka formația similară a clubu
lui Proleter, în cel de-al treilea 
tur al C.C.E. la tenis de masă. 
Sportivele noastre au pierdut 
meciul cu 2—5 și au părăsit 
competiția. Antrenorul Emil Pro- 
copeț apreciază jocul foarte bun 
prestat de cunoscutele jucătoare 
Palatinus și Percucin, cotate în 
fruntea ierarhiei europene și care 
nu au pierdut nici una din par
tidele disputate. Numai Magda
lena Leszay a fost pe cale să 
cîștige la Palatinus, cînd scorul 
general era 1—1 dar finalurile

TINERII TENISMANI ROMANI
S-AU FĂCUT DIN
obținută în dauna cehoslovacului 
Jan Navratil, după o întîlnire 
foarte disputată. într-o altă par
tidă echilibrată, Marian Mîrza a 
cedat la limită jucătorului bulgar 
fruntaș Bojidar Pampulov. în 
sfîrșit, printre evidențiați, s-ar 
putea număra și componenții cu
plului român Jean Bîrcu — Edu
ard Pană, învingători în trei se
turi în fața perechii poloneze 
Zbigniew Kotulsky — Zcnon 
Rhode.

Iată, dealtfel, rezultatele înre
gistrate, la simplu : L. Țiței — Z. 
Rhode 7—6, 6—2 ; J. Bîrcu — J. 
Navratil 6—3, 3—6, 10—8 ; A. Dîr
zu — E. Pampulov 6—0, 7—6 ; Tr. 
Marcu — L. Petrov 6—2, 7—6 ; B. 
Pampulov — M. Mîrza 6—4. 6—4. 
La dublu : M. Mîrza, L. Țiței — 
T. Bogdan, V. Sălăjan 6—1, 6—3; 
J. Bîrcu, E. Pană — Z. Kotulsky, 
Z. Rhode 4—6, 6—1, 9—7.

NOU REMARCAȚI
In continuare, joi (n.r. azi) se 

dispută sferturile de finală ale 
probei de simplu și turul al doi
lea la dublu. Prima reuniune 
este programată la ora 9 și cu
prinde întîlnirile : D. Hărădău — 
L. Țiței ; J. Navratil, S. Birner 
— M. Mîrza, L. Țiței ; S. Barany, 
B. Laszlo — J. Bîrcu, E. Pană, 
în cea de după amiază (ora 14) 
vor apare : S. Barany — J. Bîr
cu ; S. Birner — A. Dîrzu ; Tr. 
Marcu — B. Pampulov ; A. Dîr
zu, FI. Segărceanu — O. Vîlcioiu, 
D. Stănescu ; D. Hărădău, Tr. 
Marcu — O. Katzarov, L. Petrov 
sau L, Mancaș, S. Niculescu.

C. GRUIA, coresp.

ECHIPA DE BASCHET

fă-mai bune ale adversarei au 
cut ca victoria în ambele seturi 
să fie de partea acesteia (—23, 
—23). Celelalte rezultate: Mihuț — 
Subotin 2—0, Ferenczi — 
cin 1—2, Ferenczi — 
Mihuț — Palatinus 
— Percucin 0—2,' 
Palatinus 0—2.

Percu- 
Subotin 2—0, 
0—2, Leszay 
Ferenczi —

tnanță elementelor tinere și 
bine dotate. Pentru a pătrunde 
în „lumea celor mari" — cum 
spunea președintele Comisiei 
europene — este 
tînăr jucător 
neîntreruptă 
manțe, ceea 
realizat.

în continuare, 
că are pregătit un plan, pe care 
îl va supune discuției. Este vorba 
de propuneri legate de restruc
turarea campionatului mondial, 
care — după opinia sa — ar 
putea reuni 32 de selecționate 
de țări, calificate pentru a- 
ceastă întrecere pe baza clasa
mentelor din cadrul întrecerilor 
continentale, care au loc cu re
gularitate peste tot.

Discuți nd, în finalul interviu
lui, despre inovația adusă pale
telor de joc, dintre care unele 
au pe fiecare față aplicat cîte 
un material diferit, J. Schlaf a 
precizat că pe ambele fețe ale 
paletei trebuie să fie aplicat a- 
celași gen de material, a căruî 
compoziție este necesar să fie 
comunicată de către federațiile 
naționale respective.

să 
de 
ce

necesar ca un 
obțină o suită 
mari 
este

perfor- 
greu de

el a declarat

A ORAȘULUI BUCUREȘTI

CAMPIONATELE DE ȘAH ÎNVINGĂTOARE LA BERLIN

DIN CRUDELE REALITĂȚI
AIE TOTBAIULUI PROFESIONIST

Egalitatea s-a restabilit în 
fruntea clasamentului finalei 
campionatului național feminin 
de șah. în runda a 8-a, Po- 
Iihroniade a cîștigat la Pogo- 
revici, iar Tolgyi a remizat cu 
Chiș, ambele acumulind acum 
cîte 6 puncte.

Celelalte rezultate : Kantor 
— Olteanu 1—0, Gogâlea — Mu- 
reșan, Jicman — Bogdan, Ne- 
chifor — Baumstark, remize. 
Ilie — Nuțu și Albuleț — 
Ghindă, întrerupte.

în clasament urmează: Baum
stark 5, Kantor, Chiș, Gogâlea, 
Mureșan 4‘A, Jicman 4 etc.

Un nou lider în turneul mas
culin de la Sibiu. * Biriescu a 
cîștigat la Ștefanov, trecînd pe 
primul loc, în timp ce Ungu- 
reanu a întrerupt, în ușor a- 
vantaj, cu Ghițescu, Ncamțu l-a

învins pe Ilijin, iar Tratato- 
vici pe Georgescu. Restul, re
mize : Șubă — Gheorghiu, Ur
zică — Ciocâltea, Pavlov — Mi- 
titelu. S-a întrerupt întîlnirea 
Radovici — Grunberg.

Clasamentul : Biriescu 6. Un- 
gureanu 5’AU), Gheorghiu 54/2, 
Radovici 5 (1), Șubă, Trata- 
tovici, Ghindă 5, Ghițescu 41/7 
(1), Urzică, Pavlov, Ciocâltea 
4i/9 etc.
£\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\WI
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ECHIPAMENT 
PUS LA INDEX !

HOCHEIȘTII DE LA 
TRAKTOR CELIABINSK

EVOLUEAZĂ ÎN CAPITALĂ
La sfîrșitul acestei săptămîni, 

mai precis vineri și sîmbăta, în 
ambele zile de la ora 18, selec
ționata divizionară, de fapt lo
tul reprezentativ, va întîlni o 
puternică formație sovietică din 
prima ligă a campionatului 
U.R.S.S. : Traktor Celiabinsk, 
aflată în momentul de față pe 
locul 6, înaintea lui Spartak 
Moscova, Avtomobilist Sverd
lovsk, Kristal Saratov și a altor 
echipe puternice.

Iată și formația standard a 
lui Traktor Celiabinsk : Ghera- 
simov — Ponomarev, Starikov ; 
Belov, N. Makarov ; Tîjnîh, Pa- 
ramonov — S. Makarov, Șuma- 
kov, Malinkov ; Lapșin, Ker- 
kaev, Șorin : Belousov, Boro
dulin, Prirodin. Din acest lot 
Prirodin și Șorin au făcut parte 
din prima echipă a U.H.S.S., iar 
alți 7 jucători din formația se
cundă.

Secretariatul fede
rației internaționale de 
schi a confirmat sus
pendarea schioarei
austriece Anne Mărie 

a 
săptămîna 
concursul 

un 
țesă- 

depășind normele 
impermeabilitate 

de regula- 
schimb, com

ae esteia, 
a 

ex- 
că 
în
de

Anne 
Moser-Proll pentru 
fi utilizat, 
trecută, în 
de la Val d’ls&re, 
echipament cu 
turi * ’ ‘ *
de 
permise 
ment. în 
patriotul 
Franz 
fost scos 
perții 
echipamentul său 
trunea condițiile 
concurs. Disputele în 
jurul noilor costume 
folosite de schiori în 
concurs au apărut în 
urma lansării unui tip 
de echipament din- 
tr-un material plastic 
special care contribuie 
la sporirea vitezei.

Klammer, 
din culpă 

constatînd

LA DOCTORAT

amintiți de Mar- 
Gummel ? Desi-

N-au trecut nici 
ani de cînd blon-

Vă 
gitta 
gup. 
zece
da atletă din lotul re
prezentativ al R. D. 
Germane cucerea me
dalia olimnică de aur 
în proba de aruncare a 
greutății. Acum, nume
le ei apare din nou în 
rubricile de sport, dar 
nu în cadrul marilor 
competiții. Este vorba

BERLIN, 14 (Agerpres). — La 
Berlin au început întrecerile u- 
nui turneu internațional mascu
lin de baschet, la care participă 
și o selecționată a orașului 
București. Baschetbaliștii bucu- 
reșteni au întrecut cu scorul de 
100—75 (50—34) formația polo
neză Pogon Szczecin. Intr-un 
alt meci, echipa A.D.W. Berlin 
a dispus cu 84—68 (44—34) de 
formația cehoslovacă V.Z.K.G. 
Ostrava.

Ne-au atras recent atenția trei 
comentarii apărute în publicația 
franceză „Miroir du Football", 
comentarii ce se referă la fapte 
petrecute în fotbalul profesionist 
occidental, oglindă fidelă a socie
tății pe care o reprezintă.

Desigur, au făcut vîlvă în lu
mea fotbalului cele șase goluri 
încasate de formația vest-ger- 
mană S.V. Hamburg în a doua 
manșă a „Supercupei Europei", la 
Liverpool, din partea formației cu 
același nume, care terminase la 
egalitate (1—1) partida susținută 
la Hamburg. Deci, înfringere la 
scor. Rezultatul aduce în discu
ție dorința conducătorilor clubu
lui din marele oraș-port de a 
crea un „super-team". Pentru 
aceasta ei au cumpărat o serie 
de jucători binecunoscut!, prin
tre care și pe englezul Kevin 
Keegan, chiar de la... F C. Li
verpool. Dar iată că proaspătul 
sosit joacă din ce în ce mai slab 
la noua sa echipă. Și ca el și 
ceilalți, aducînd pe S.V. Hamburg 
pe o poziție deloc invidiată în 
clasamentul național. Cîștigătoare 
indiscutabilă a Cupei cupelor edi
ția 1976—77, S.V.H. a fost elimi
nată încă din turul secund al 
competiției de anul acesta. Invin- 
gătoarea sa, ~
nu este alta decît formația pe 
care Hamburg a întrecut-o în fi
nală, la Amsterdam ’ întărită cu 
vedete internaționale binecunos
cute, S.V.H. nu și-a ameliorat jo
cul. Ceea ce dovedește încă o da
tă că vedetele în goană după 
bani, adunate sub același stin
dard, nu se omoară cu firea, 
pentru că țelul momentan și l-au 
atins.

Intr-adevăr, un țel de moment 
pentru că, atunci cînd își încheie 
activitatea, mulți fotbaliști pro
fesioniști ajung întocmai faimo
sului internațional portughez 
Eusebio : șomeri ! După cum

R.S.C. Anderlecht,

de un alt fel de eveni
ment petrecut în viața 
ei. Margitta Gummel 
și-a susținut recent te
za de doctorat la Insti
tutul de educație fizică 
din Leipzig. Tema pre
zentată : „Probleme ac
tuale în pedagogia spor
tivă".

VOLEI „PRO"

Inoeput cvasi-anonim, 
acum dțiva ani, în să
lile californiene, vole-

iul profesionist din 
s.U.A, tinde să proli
fereze. Pentru a-1 grefa 
mai multă „personali
tate", conducătorii săi 
tehnici au fixat cîteva 
reguli inovatoare și sui- 
generis. Astfel, echipele 
sint „mixte", cuprinzînd 
obligatoriu 4 băieți și 
2 fete. Nu se face ro
tație, jucătorii rămî- 
nind fixați la posturile 
lor pe toată duratei me
ciului. Serviciu din ori
ce punct al liniei de 
fund. Setul se joacă 
plnă la U puncte (cu 
„tie-break" la egalita
te în set decisiv, dună 
6 puncte !). In sfirșit, 
ițtcă o regulă foarte 
specifică : după prime
le două seturi se face 
o pauză de jumătate de 
oră, pentru ca publicul 
să poată savura un 
„show" de balet și mu-

zică Uiltra-modemă. To- pedalei. într-una din 
tul, așadar, pe tipicul cele mai spectaculoase 
industriei spectacolu- 
lui...

ARCAȘA NR. 1

în toamna acestui an, 
la Roma — în prezen
ța președintelui Fede
rației internaționale de 
tir cu arcul, Francesco 
Gnecchi-Ruscone — a 
fost copios depășit re
cordul mondial feminin, 
adus de la 1235 la 1304

puncte. Acest excepțio
nal punctaj a fost obți
nut de tînăra sportivă 
sovietică Zebiniso Rus- 
tanova (22 ani), 
pioană 
1975 și 
bronz la J. 
Montreal. Fiind 
femeie din lume care 
depășește cele 1300 de 
puncte, ea urmează 
să primească „Steaua 
F.I.T.A." pe fond pur- 
nuriu, distincție pe ca
re nu au mai obți
nut-o plnă acum decît 
alți 4 trăgători cu 
cu1, doi italieni și 
americani.

cam- 
mondială în 
medaliată cu 

O. de la 
prima

RECORDURI 
PE 2 ROTI

La

ar- 
doi

întrecere cu ace
le cronometrului s-au 
luat, de-a lungul a- 
nilor, nenumărați ași ai

specialități ale ciclis
mului — cursele cu 
antrenament mecanic — 
a excelat francezul Jo
se Meiffret, care sta
bilea, în 1951, un re
marcabil record mon
dial (medie orară — 
175,721 km) pedalînd în 
spatele unui automo
bil de curse, pe șo- 
șeaua Toulouse — St. 
Gaudens. Tot el, la 
distanță de 11 ani, ma
jora cifra la 204,778 km, 
„protejat" de un Mer
cedes 300-SL. Meiffret 
împlinise atunci respec
tabila vîrstă 
ani. Acum, 
compatriot 
Jean-Francois 
ani), intenționează să 
efectueze o tentativă de 
doborîre a recordului, 
își vor da concursul 
firmele „Porsche" — 
care îi va pune la dis
poziție o puternică ma
șină de sport — și 
„Longines", t avînd în 
grijă ca timpul înregis
trat să corespundă e- 
xact performanței.

scrie amintita revistă, celebrul 
jucător portughez al anilor ’60, 
cel care a cucerit de două ori 
Cupa campionilor europeni cu 
Benfica Lisabona, a revenit în 
Portugalia, țara sa adoptivă, dez
gustat după nereușita experiență 
făcută în fotbalul nord-american. 
Cu toate că în 1976 a cucerit tit
lul cu echipa Toronto, Eusebio 
n-a putut să se impună și mai 
ales să-și „vindă" talentul așa 
cum dorea. La 36 de ani, dez
gustat și nemulțumit, fosta stea 
a C.M. din 1966 a revenit acasă 
în căutarea unei noi echipe. Dar 
Benfica este departe, foarte de
parte și Eusebio nu îndrăznește 
să mai privească spre ea. De 
aceea a fost încercat la clubul 
„Deportivo" din divizia secundă, 
care luptă pentru supraviețuire, 
încercat într-un meci amical, 
„judecătorii" lui s-au dovedit foar
te severi și oferta lui Eusebio — 
deși dintre cele mai modeste — 
n-a fost acceptată. „Trist sfirșit 
al unui mare fotbalist care nu știe 
nimic altceva decît să dea cu pi
ciorul Intr-o minge...** — conchi
de „Miroir du Football".

Din nefericire, nici măcar a- 
ceastă libertate se pare că nu o 
va mai avea internaționalul aus
triac Sepp Stering de la Wacker 
Innsbruck, obiectul unei adevăra
te agresiuni din partea jucătoru
lui Peter Nowak, libero-ul forma
ției Admira Viena. Nu numai că 
i-au fost smulse ligamentele in
terne și externe de la genunchiul 
drept, dar Stering are multiple 
fracturi ! Jucătorul din Innsbruck 
știe că nu va putea participa la 
turneul final al “ - - -
mondial 
trebarea 
vreodată 
trenorul
Helmut Senekowitsch, pierde ast
fel unul dintre cei mai buni ata- 
cânți ai săi. Pe patul de spital, 
Stering se întreabă de ce agreso
rul său n-a fost suspendat pe 
viață. „Natural, asta nu va schim
ba cu nimic situația mea, dar o 
asemenea măsură ar face să re
flecteze pe cei ce nu ezită să fo
losească pe gazon orice mijloace 
de deposedare". Firește, Stering 
are dreptate. Probabil că doar 
cu atîta va rămîne...

Campionatului 
din Argentina, dar în- 
este : va mai putea fi 
apt pentru fotbal ? An- 
reprezentativei Austriei,

TELEX © TELEX

de 49 de 
un tînăr 

al său,
Rudes (23

NĂLUCI PE APE

Un nou record mon
dial de viteză la bărci 
cu motor a realizat 
australianul Ken War- 
by. oare a acoperit ki
lometrul lansat cu o 
medie orară de 463,685 
km. Vechiul record, de
ținut de americanul Loe 
Taylor, era de 453,952 
km.

BASCHET o în sferturile 
„Cupei Koraci" : Inter Bratisla
va — Scavolini Pescara 111—92.

BOX • în al doilea meci, la 
New Orleans : S.U.A. — U.R.S.S, 
(exclusiv cat. grea) 2—5. Printre 
rezultate : Zaev b.k.o.l Gregg, 
Page b.p. Alekseev, Vîsoțki b.p. 
Garrett.

HANDBAL • La Elsinore, în 
meci amical (m) : Danemarca —» 
Iugoslavia 15—18 (9—6).

HOCHEI • La Quebec, Sel. lo
cală — Cehoslovacia (B) 8—4 • 
La Lappeenranta, Finlanda — 
R.F. Germania 7—4.

RUGBY • La Tulle, într-un 
tradițional meci : Selecționata 
universitară a Franței — Selec
ționata universitară a României 
36—10 (14—7). Punctele echipei 
române au fost realizate 
Fugigi (încercare 4- două 
turi de pedeapsă).

SCHI • La Madonna di 
piglio, în slalomul special 
1. Stenmark. 2. Heidegger, 
Krizaj. în clasamentul 
Mondiale" conduce Stenmark, în 
clasamentul pe țări : 1. Austria 
84 n. 2. Suedia 50 n.

TENIS o în Cupa Davis (zona 
Asiei) : India — Coreea de Sud 
4—1 ; în turul următor : India — 
Noua Zeelandă. m în turneul de 
la Sydney : Hardie — Alexander 
6—7, 7—6, 7—5 ; Newcombe — 
Feaver 6—2. 6—2 ; Smith — Tom 
Gullikson 6—2. 6—3 : Gerulaitis — 
Cahill 6—7, 6—3, 6—2 ; Teacher — 
Case 6—3, 6—0.

de 
lovi-

Cam- 
(m) • 

3. 
„Cupei

1.


