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LA PREDEAL, SPORTURILE DE IARNĂ 
URCĂ VOINICEȘTE SPRE COTA CLĂBUCETULUI
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Pentru amatorii de schi sosiți cu 
rile duc la.

Iarna s-a instalat cu puteri 
depline la Predeal. Ca și în a- 
nli trecuți, la fiecare sfîrșit de 
săptămină trenurile aduc mii 
de iubitori ai sporturilor de 
iarnă, care se alătură, pentru
două zile, celor aflați in con
cediu in frumoasa stațiune. Nu 
peste multă vreme, odată cu 
începerea vacanței, vor sosi 
elevii și studenții.

Dorind să aflăm ce noutăți 
oferă Predealul in acest an vi
zitatorilor săi și ce măsuri s-au 
luat pentru ca practicanta 
sporturilor de iarnă să aibă 
condiții cit mai bune, ne-am a- 
dresat tovarășei Ana Bratu, 
noul primar al orașului.

— Ne-ar interesa, pentru în
ceput, situația pîrtiilor și a 
instalațiilor mecanice.

— Consiliile populare poartă 
răspunderea directă asupra fe
lului în care se traduc în viață 
măsurile de dezvoltare econo- 
mico-socială în localitățile res
pective. Sportul, care face par
te din sfera largă a activități
lor sociale, se va bucura de

1977 se încheie ; 1978 vine cu noi exigențe...

TOTUL DEPINDE DE HĂRNICIA SPORTIVILOR 
SI ISCUSINȚA ANTRENORILOR!•> >

Club de înaltă performanță, 
cu pondere olimpică covirșitoa- 
re, Dinamo se află în prima 
linie a sportului românesc în 
promovarea noului. în pregăti
rea sutelor de performeri se 
simte primenirea perpetuă a 
metodelor și mijloacelor, se vede 
eficiența colaborării omului de 
sport cu omul de știință.

Antrenorul emerit Radu Huțan 
și secondanții săi, antrenorii 
Stavru Todorov și Simion Is- 
mailciuc, se află în fruntea ce
lor 24 de olimpici dinamoviști 
ai caiacului și canoei. în frunte 
— adică la pregătire în aer 
liber și la bac, in frunte — adi
că la convertirea cifrelor și da
telor din planuri în ore de 
muncă. (Continuare în pag. a 4-a)

Ieri, pe stadionul Dinamo, la antrenamentul caiaciștilor și canoișlilor Foto : Dragoș NEAGU

trenul la Predeal toate drumu- 
Clăbucet

Foto : V. BAGEAC

toată atenția consiliului popular 
al orașului nostru. Cunoscînd 
afluența de schiori-amatori de 
la sfîrșit de săptămină, am fă
cut demersurile nedesare ca

Balcaniada de gimnastică-juniori

ALTE PATRU TITLURI DE CAMPIONI 
PENTRU REPREZENTANȚII TĂRII NOASTRE 
© Rodica Dunca, învingătoare Ia bîrnă și sol

După succesul înregistrat în 
Întrecerea pe echipe, precum și 
la individual compus, gimnas
tele noastre au dominat net și 
finalele pe aparate din cadrul 
Balcaniadei juniorilor. Rodica 
Dunca a cîștigat medaliile de 
aur la birnă și sol, iar Dumi- 
trița Turner și-a mai înscris în

în timp ce sportivii și-au ter
minat porția de cros și se așea
ză în barca fixă a bacului, îl 
iscodim pe cel care este cu a- 
devărat artizanul multora din
tre victoriile cucerite de spor
tivii români pe diferite lacuri 
ale lumii, antrenorul emerit 
Radu Huțan.

— Continuați, fără răgaz, șirul 
pregătirilor. Ați mărit, desigur, 
volumul antrenamentelor ?

— Firește. Orice nouă etapă 
cere eforturi și mai mari. Dar, 
ne preocupă nu numai cantita
tea — numărul orelor de mun
că. Putem ajunge la 2 000 sau

Hristache NAUM 

@ Un nou teleschi @ Să
niuțele au, în sfîrșit, pîrti- 
ile lor I ® Noul primar al 
orașului vrea să învețe 
schiul © „Stop !“ repara
torilor de ocazie și „in

structorilor" particulari

\\\\\\\\\\\\\\\\' 
pîrtia de la Clăbucet-sosire să 
fie iluminată in zilele de sîm- 
bătă și duminică. Curind va fi 
gata instalația de teleschi de 
la Clăbucet-plecare, astfel că 
schiorii avansați vor avea unde 
să se pregătească nestingheriți, 
lăsînd pîrtia de la Clăbucet- 
sosire pentru cei care fac pri
mii pași în schi. încă din toam
nă s-au reparat pîrtiile de schi 
și s-au amenajat două pentru 
săniuțe : una — sub teleschiul 
de la Clăbucet-sosire, iar alta

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2—3)

palmares „un aur“, la sărituri. 
La băieți, în disputa pe echipe, 
ca și în finalele pe aparate 
s-au impus tinerii sportivi bul
gari. Din selecționata țării noas
tre o evoluție mai bună au 
avut Adrian Căpățînă și Emi- 
lian Necula, primul cîștigînd și 
un aparat, inelele. La ritmică- 
modernă, . trei locuri 3, prin
Rozica Popescu.

Rezultate tehnice : FEMININ- 
echipe 1. ROMANIA 184,05, 
campioană balcanică ; 2. Bulga
ria 182,50, 3. Iugoslavia 181,15 ; 
individual compus : 1. DUMI- 
TRIȚA TURNER (România) 
37,15, campioană balcanică ab
solută, 2. Miruna Doklzasla 
(Iug.) 37,05, 3. Dana Crăciun 
(Rom.) 37,00... ; 7. Rodica Dun
ca 36,65, 8. Lucia Negrea 36,45, 
9. Ofelia Iosub 36,35 ; pe apa
rate : sărituri : 1. Turner 18,700...
4. Angela Bratu 18,350 ; para
lele : 1. Silvia Topolova (B)
18,95, 2. Dana Crăciun 18.85, 3. 
Turner 18,70 ; birnă : 1. Rodica 
Dunca 18,70... 6. Crăciun 17,80 ; 
sol : 1. Dunca 18,85, 2. Turner 
18,80 ; MASCULIN-echipe 1. 
Bulgaria 265,15, 2. România
262,65, 3. Iugoslavia 257,80, 4. 
Grecia 234,00 ; individual com
pus : T. Ivan Popov (B) și Țve- 
tan Kazabov (B), ambii cu 
53,90, 3. Bane Tripkovici (I) 
53,55, 4. Adrian Căpățînă (Rom.) 
53,30... 6. Emilian Necula (Rom.)

(Continuare in pag. 2—3)

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^I 1CEI MAI BUNI SPORTIVI 
ROMÂNI AI ANULUI 1977
stabiliți de federațiile de specialitate

Tradițional, federațiile de specialitate îl desemnează în 
aceste zile pe cei mai buni 10 sportivi ai anului 1977. In- 
cepind cu acest număr, ziarul nostru va publica toate aceste 
clasamente ca o estimare valorică dar și ca o apreciere a 
celor care, prin performanțe deosebite, și-au înscris numele 
printre fruntașii diferitelor ramuri de sport.

începem, firește, cu sporturile care în acest an și-au con
firmat din plin valoarea, cucerind noi trepte ale consacrării 
in arena mondială și europeană : gimnastică, caiac-canoe, 
lupte.

GIMNASTICA
FEMININ

CAIAC-CANOE

NADIA COMANECI 
(Liceul din municipiul Gh. 
Gheorghiu-De j), 2. Alina
Goreac (Dinamo București), 
3. Teodora Ungureanu (Li
ceul din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej), 4. Anca Gri- 
goraș (Dinamo București), 5. 
Cristina Itu (Dinamo Bucu
rești), 6. Emilia Eberle (C.S. 
Arad), 7. Marilena Neacșu 
(C.S.Ș. Sibiu), 8. Gabriela 
Trușcă (S.C. Bacău), 9. Gabi 
Gheorghiu (Liceul nr. 4 Ga
lați), 10. Dumitrița Turner 
(Liceul din municipiul 
Gheorghiu-Dej)-.

LUPTE
GRECO-ROMANE

MASCULIN

1. DAN GRECU (Dinamo 
București), 2. Nicolae Opres- 
cu (Dinamo București), 3. 
Sorin Cepoi (Steaua), 4. Ion 
Checicheș (Steaua), 5. Aure
lian Georgescu (Liceul nr. 2 
București), 6. Kiirt Szilier 
(Dinamo București), 7. Dan 
Nemeth (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca), 8. Gabriel Alexe (C.S.Ș. 
2 București), 9. Emilian Ne
cula (C.S.Ș. București), 10. 
Mircea Petre (C.S.Ș. 2 Bucu
rești).

RITM1CA-MODERNĂ

4.
(C.S.Ș.

Vasillca Cior- 
Constanța), 6. 
(Liceul nr. 1 
7. Gabriela 

Viitorul Bucu-

1. MIHAELA TIRNOVEA- 
NU (C.S.Ș. 2 București), 2. 
Rodica Mazilu (I.E.F.S.), 3. 
Firicel Laszio (C.S.Ș. Viito
rul București), 4. Ileana 
Măndescu (C.S.Ș. Viitorul 
București), 5. 
tan (C.S.Ș. 1 
Carmen Coca 
Baia Mare), 
Epure (C.S.Ș.
rești), 8. Rodica Giurgiu (Li
ceul nr. 1 Baia Mare), 9. Ro
zica Popescu (C.S.Ș. Bucu
rești), 10. Irina Miiler (C.S.Ș. 
2 București).

I
I
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I

1. VASILE DÎBA (Dinamo 
București), 2. Lipat Varabiev 
(Dinamo București), 3. Ivan 
Patzaichin (Dinamo Bucu
rești), 4. Agafia Orlov și 
Nastasia Nichitov (Steaua), 
5. Maria Cozma (Dinamo 
București), 6. Pavel Cozlov 
(Dinamo București), 7. Mihai 
Zafiu (Dinamo București), 
Beniamin Borbandi, Ion Dra- 
gulschi și Vasile Simiocenco 
(Steaua), 8. Cuprian Maca- 
rencu și Nicolae Ticu (Dina
mo București), 9. Chirilă Si
mion și Nicolae Simionenco 
(Dinamo București), 10. Toma 
Simionov, Gheorghe Simio- 
nov (Steaua), Petrică Mar- 
cov, Gherasim Munteanu 
(Dinamo București).

1. NICU GINGA (Dinamo 
București), 2. Ion Draica 
(C.S. Școlar nr. 2 Constan
ța), 3. Ion Păun (Dinamo 
București), 4. Constantin A- 
lexandru (Steaua), 5. Petre 
Dicu (Dinamo București), 6. 
Ștefan Rusu (IPROFIL Ră
dăuți), 7. Gheorghe Ciobota- 
ru (Dinamo București), 8. 
Mihai Boțilă (L.C. Dacia Pi
tești), 9. Victor Dolipschi 
(Dinamo București), 10. Ni
colae Horniceanu (Dinamo 
București).

LIBERE

£

1. VASILE PUȘCAȘII 
(Steaua), 2. Gheorghe Rașo- 
van (C.S.M. Reșița), 3. Emi
lian Cristian (Dinamo Bra
șov), 4. Ion Ivanov (Steaua),
5. Ludovic Sandor (Steaua),
6. Ladislau Șimon (Mureșul 
Tg. Mureș), 7. Gigei Anghel 
(Steaua), 8. Gheorghe Bîrcu 
(Steagul roșu Brașov), 9. Va-.........................................
sile Stănescu (Dinamo Bra- j; 
șov), 10. Andrei Ianko (Di- 0 
namo Brașov).



CAMPIONATELE REPUBLICANE DE GIMNASTICA
SUB LUPA EXIGENȚEI OLIMPICE
In secții, exercițiile impuse au fost pregătite In pripă, necorespunzător

Analiza recentelor finale ale 
campionatelor republicane de 
gimnastică ale maeștrilor, des
fășurate la Deva, într-o orga
nizare care merită calificativul 
excelent, ar fi desigur incom
pletă dacă — pe lingă aspectele 
pozitive, subliniate în comentari
ile noastre anterioare — nu am 
aborda și minusurile acestei 
competiții, programată la în
cheierea primului an din noul 
ciclu olimpic.

Un prim aspect asupra căruia 
se impune să insistăm este ace
la al elementelor originale, de 
mare efect și spectaculozitate, 
bine cotate în orice mare com
petiție internațională. întrece
rile de Ia Deva au fost, din 
păcate, deficitare la acest ca
pitol, multe dintre participante, 
dar cu deosebire concurenții, 
mulțumindu-se să se prezinte 
în concurs cu lucruri știute și 
răsștiute din competițiile ante
rioare. Este adevărat — și noi 
am remarcat faptul la timpul 
potrivit — că o 
nastele noastre 
evoluat la unele 
mente de mare 
care au cîștigat 
categorică pe plan intern. Dar 
tot atît de adevărat e că numai 
cil aceste elemente ele nu se 
pot impune astăzi pe plan in
ternațional. Antrenorii și spe
cialiștii noștri prezenți la „Cupa 
Mondială" de la Oviedo, din 
Spania, au avut, de pildă, pri
lejul să constate ritmul rapid 
In care cele mai bune gimnaste 
ale lumii și-au însușit, intr-o 
perioadă scurtă, mișcări și com
binații noi, 
procesul de 
tlvilor noștri 
prezent acea

parte din gim- 
de frunte au 
aparate cu ele- 
dificultate, cu 
de o manieră

originale. Dar în 
pregătire al spor- 
nu se observă în 
dorită și aștepta

BALCANIADA DE GIMNASTICA JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

62,80, 7—8. Iulian Saiu și Ni- 
colae Zegan (Rom.) 52,25 ; în 
finalele pe aparate : sol : Saiu 
și Zegan, la egalitate pe locul 
4 cu 17,90 ; cal : Căpățină pe 
locul 3, cu 17,40, Necula pe lo
cul 4 cu 17,35 ; inele : Că
pățină locul 1 cu 18,40, Necula 
pe locul 3 cu 17,75 ; sărituri : 
Căpățină pe locul 4 cu 17,525,

Campionatele individuale de tenis de masă

COPffl AU CRESCUT DAR MM AU DE INVAȚAT

confruntării 
Arad fiind 
și j uniorii 

următoarele 
13 senioare, 
6 mici ; la

Deși au 
timp su- 
exersare 
federația

tă preocupare pentru combina
ții și mișcări noi, care 
te amprenta spiritului 
al școlii românești de 
tică. Noutățile la bîrnă 
au venit în concurs
Dunca și Eva Zaharanschi (am
bele de la C.S.M. Baia Mare) 
reprezintă, desigur, mult prea 
puțin pentru ceea ce se aștepta 
și ceea ce putea să ne arate o 
finală de campionat național.

într-un stadiu îngrijorător se 
află — ne-au arătat-o convin
gător campionatele de la Deva 
— exercițiile impuse, acea par
te a programului cu care gim- 
naștii se prezintă în debutul 
marilor întreceri și care, de 
obicei, se dovedește hotărîtoa- 
re în stabilirea configurației fi
nale a clasamentului. “ 
avut la dispoziție un 
ficient de învățare și 
(acum aproape un an 
de specialitate a organizat un 
curs special cu antrenorii din 
întreaga țară, în cadrul căruia 
au fost prezentate exercițiile 
impuse, cu toate explicațiile 
tehnice și metodice), în secțiile 
de performanță au continuat să 
fie puse pe primul plan exerci
țiile liber alese, cele cu care 
s-a concurat de-a lungul anului 
competițional. Astfel că unele 
echipe au învățat programul 
impus abia în ultimul moment, 
motiv pentru care, mai ales Ia 
masculin, a fost o mare deose
bire între nivelul calitativ al 
competiției la „impuse" și cel 
de la „liber alese". Credem că, 
pe lingă măsurile întreprinse, 
federația ar fi putut acționa cu 
mai multă eficiență în direcția 
controlării modului cum se ac
ționează în secții pentru pregă
tirea exercițiiior impuse, ba

să poar- 
creator 

gimnas- 
cu care 
Rodi ca

Zegan pe 5 cu 17,450 ; paralele : 
Căpățină pe locul 5 cu 17,40, 
Saiu pe 6 cu 16,95 ; bară : Ne- 
cula pe locul 2 cu 18,05, Daniel 
Dumitrescu pe locul 3 cu 18,00; 
ritmică-modernă : echipe 1. Bul
garia 85,50, 2. România 82,45, 
Iugoslavia 79,20 ; la individual- 
compus, Dorina Cordoș s-a cla
sat pe locul 5 cu 27,70, iar pe 
aparate Rozica Popescu s-a si
tuat pe locul 3 la coardă, cerc 
și minge.

Am zice că neîmpUnirea tine
reții la cotele așteptate astăzi 
in tenisul nostru de masă s-a 
datorat tocmai lipsei atuurilor 
tinereții in unele probe : curaj, 
voință de afirmare, viteză de e- 
xecuție și solicitarea fizică a ad
versarului. Pentru demonstrație 
alegem semifinala de simplu 
Alexandru — Ferenczi, confirma
tă de disputa pentru locurile 3—4 
Ferenczi — Zaharia. Tînăra Eva 
Ferenczi, azi cu apreciabilă ex
periență, a jucat bătrînește, lent, 
șablonard, cu mișcări largi și 
lovituri „ telefona te“, greșeli 
care, adăugate la jocul exact și 

Maria 
Lidia 
poftă 
noas- 

aproa- 

La tactica bine aleasă de 
Alexandru și, respectiv, 
Zaharia (în revenire, cu 
de joc), au adus pe tînăra 
tră speranță într-o postură 
pe ridicolă. Tot cam pe aici se 
situează și evoluția tinerilor în 
proba de simplu, rămasă „proba 
adevărului14 și în tenis de masă.

, așadar, că antrenorii mai 
mult de lucru cu tinerii, 

dacă aceștia au cucerit, 
’ _ două medalii

Telurile n-au fost încă 
ele rămînînd undeva la 
o primă etapă constitu- 

■ dacă vreunul dintre ti- 
primi credit — „euro- 
de la Duisburg, din

lată, 
au i 
chiar 
după cinci probe, 
de aur. 
atinse, 
orizont, 
lnd-o — 
neri va 
penele" 
martie.

O singură considerație tehnică, 
J antrenorii

topspinul, 
un adevărat fe- 
văzut și la A- 

auxiliar,. cum 
topspinul a că- 
coroana de lo-

despre topspin. Toți 
exersează cu elevii 
din care se face 
tiș. Așa cum s-a 
rad, din mijloc 
este în realitate, 
pătat, nemeritat, _____ _  __
vitură de bază, ceea ce este to
tal greșit. Dacă adăugăm că ma
joritatea tinerilor jucători exe
cută un surogat de topspin, de 
fapt lufturi și loburi lente, ușor 
de atacat decisiv, am spus totul. 
Una din explicații ne-o dă an-

Emil Băcioiu: „Topspi-
Una 
trenorul 
nul cere o pregătire fizică supli
mentară (efortul necesar e mai 
mare), pe care nimeni nu o a- 
sigură ; topspinul e eficace dacă 
e fulgerător și razant, deci de- 

pe adversar. în 
caz, să ridice

Slguid , lupspill 
c fulgerător și 
rutant, obligind 
cel mal bun 
mingea**.

Vine vacanța ____ ,_
tabăra de pregătire la tenis__
masă. Tocmai la timp, ca să se 
retușeze (termenul e binevoitor) 
ceea ce e de retușat. între al
tele. tinerii trebuie învăța ți să 
se bată tinerește pentru victorie, 
să judece, să știe să execute 
ceea ce li se cere.

Mircea COSTEA

și, odată cu ea, 
...........................î de

mare competiție internă, 
fi suferit mai multe amî- 
succesive, fiind „împinse" 
finele sezonului.

chiar și prin programarea mai 
din vreme a unor concursuri cu 
programul olimpic complet, așa 
cum au procedat alte federații 
de gimnastică din Europa. Este 
neîndoios că din acest punct de 
vedere ar fi fost un cîștig pen
tru gimnastică dacă întrecerile 
campionatelor republicane, cea 
mai 
n-ar 
nări 
spre

Marile repsonsabilități de re
prezentare pe plan internațional 
la un nivel ridicat pun în fața 
gimnasticii noastre obiective ma
jore de pregătire și competi- 
ționale, toți factorii cu atribuții 
avînd obligația de a nu precu
peți nici un efort pentru ca în 
următorii ani, începînd chiar cu 
1978, să 
care le 
nasticii

se obțină succesele pe 
așteaptă iubitorii gim- 
din țara noastră.

Constantin MACOVEI

ES3

O duminică in parcul sportiv Voința din Capitală

SPORT, MIȘCARE, VOIE BUNA LA SFIRSIT DE SAPTAMINA1

Dimineață geroasă. Din tram
vaiul 5 coboară la Pipera gru
puri de cite 10—15 băieți și fete. 
Intră cu toții în frumosul parc 
al clubului Voința. Nu bagă în 
seamă frigul, unii se așează pe 
bancă, alții direct pe gheață, 
schimbîndu-și încălțările obiș
nuite cu ghetele cu patine. In
tre timp, pe suprafața strălu- 
cindă a patinoarului natural a 
trecut pentru ultima dată mă
tura. Concursul poate începe ! 
Instructorii Aurel Cugereanu, 
Gheorghe Anca și Mihai Mure- 
șan — și ei gata echipați — îm
part sfaturi în stingă și-n 
dreapta. Mulți dintre meșteșu
garii bucureșteni veniți să-și 
petreacă o dimineață în aerul 
tare al acestei dimineți de de
cembrie sînt începători intr-ale 
patinajului. Astfel că sfaturile, 
de orice natură sînt mai mult 
decît binevenite. Notăm pre
zența la această primă întrecere 
de patinaj din cadrul „Daciadei" 
a unor tineri și tinere de la co
operativele „Igiena", „Tehnome
talica", „Arta lemnului", „Avin- 
tul îmbrăcămintei". Geta Socai, 
de la „Tehnometalica", ne 
spune : „Am început să patinez 
de foarte puțin timp și de a- 
ceea nu am încă pretenție să 
cîștig vreuna din diplomele pe

LA PREDEAL, SPORTURILE DE IARNA
(Urmare din pag. 1)

la Poliștoacă, lingă cabana Cio
plea. Avînd locuri special ame
najate, amatorii de săniuș nu 
vor mai apărea pe pîrtiile de 
schi, expunîndu-se accidentării 
sau puțind provoca accidenta
rea schiorilor. Studiem posibi
litatea ca în zona Cioplea să 
mai apară încă o pîrtie pentru 
săniuțe.

— In sezonul trecut, centrele 
de închiriat echipament sportiv 
n-au corespuns întotdeauna so
licitărilor. De asemenea. s-a 
simțit nevoia unor ateliere de 
reparații la schiuri.

— I.A.P.I.T.-ul, adică între
prinderea de agrement pentru 
industrializarea turismului, a 
luat măsuri pentru ca centrele 
de închiriat schiuri, săniuțe și 
echipament de sport să func
ționeze cu orar prelungit și să 
aibă materiale de calitate. In 
privința atelierelor de reparat 
unele defecțiuni sîntem încă în... 
defect. Dar vom lua măsuri să

D/M TOA7F
Al ITiTl ,N ..RALIUL BANATULUI-, LA 
nUIU iNCEPA.ORl, pe primele trei 
locuri ale întrecerii s-au clasat cuplu
rile : 1. Gh. Biniuc — P. Ciuciudină 
(IRA Suceava), 2. V. Lara — V. Din- 
că (ITA Gorj), 3. G. Stoica — M. Ion 
(ITA Ialomița). • FILIALA A.C.R. 
COVASNA a organizat primul con
curs de automobilism (viteză pe cir
cuit închis) din județ, la care au 
participat concurenți din județele 
Alba, Brașov, Cluj, Covasna, Sibiu 
și din București. La începători a cîș
tigat Francisc Botoș (St. roșu Brașov), 
iar la avansați Florin Hancu (A.S. 
Textila Prejmer) — ambii pe Dacia 
1100.
HANDRAI CONSTRUCTORUL BA- rl/AiMLz&ML jA MARE Q cîștigot 
»,Cupa 30 Decembrie-. Timp de trei 
zile, în Sala sporturilor din Boia 
Mare s-a desfășurat un interesant

DE LA DAWN FRASER LA CARMEN BUNACIU..
Prima înotătoare din țară care învinge (59,90) cele 60

de secunde pe 100 m

•AWWWWWWWVu
24 
în 
de 
de 
în

Cea mai bună înotătoare a 
țării, Carmen Bunaciu, ne-a 
oferit și în ultima reuniune a 
concursului internațional de la 
Baia Mare, dotat cu „Cupa F.R. 
Natație", o mostră a deosebite
lor sale calități. Ambițioasă, 
dornică în permanență să mai 
smulgă cronometrului secunde, 
zecimi prețioase, multipla cam
pioană a Izbutit duminică seara 
ceea ce ratase de puțin cu 
de ore 
primul 
4 X 100 
echipa 
4:07,43

respectat promisiunea 
o făcuse cu cîteva zile îna- 
și a parcurs distanța în 
puțin de 60 de secunde, 

exact în 59,90, îmbunătățin- 
național

înainte. Luînd startul 
schimb al ștafetei 
m liber, încheiată 
clubului Dinamo 

(nou record), Bunaciu 
peși-a 

care 
inte 
mai 
Mai 
du-și propriul record 
cu 25 de sutimi de secundă.

In urmă cu 13 ani, Dawn 
Fraser, celebra sprinteră austra
liană a deceniului trecut (cam
pioană olimpică la 100 m, la trei Adrian VASILIU

Start intr-un de viteză Foto : N. DRAGOȘconcurs

CAM
A

pregătite aici. Darcare le văd 
voi fi tot atît de bucuroasă dacă 
la capătul a două ceasuri voi 
constata că am progresat în a- 
cest frumos sport. Duminica vi
itoare voi fi din nou prezentă 
pe patinoar"...

Este sigur că orice Iubitor al 
sportului popicelor cunoaște fru
moasa arenă acoperită, cu pa
tru piste, din incinta aceluiași 

înființăm un asemenea atelier, 
pentru ca schiorii să nu fie la 
cheremul unor particulari, care 
cer prețuri după bunul plac.

— Fiindcă a venit vorba 
„particulari44. Anul trecut 
făcuseră apariția pe pîrtii 
felul de „instructori" 
care cereau sume i 
schimbul serviciilor lor.

— Cu ajutorul controlului 
muncitoresc vom face să dis
pară asemenea ,.instructori4'. 
Totodată, vom alcătui un corp 
de monitori de schi, din foști 
sportivi de performanță, care 
își vor oferi serviciile la tarife 
legale, intr-un cadru legal.

In ansamblu, finala Campiona
tului individual de tenis de ma
să din cadrul „Daciadei** a fost 
interesantă, onorînd — prin 
ceea ce a avut mai bun — ma
rea competiție sportivă republi
cană. întrecerea a avut culoare, 
datorită îndeosebi 
dintre generații, ia 
prezenți și seniorii, 
mari, și cei mici, in 
proporții : la fete — 
13 junioare mari și 
băieți — 13 seniori, 8 juniori 
mari și 7 mici (pe tablourile de 
simplu). Asaltul tinereții a apă
rut mai spectaculos la fete. 
Liana MLihuț întrerupînd supre
mația autoritară a Măriei Ale
xandru în proba de simplu, și 
— într-o măsură — la dublu 
masculin, frații Iosif și Zsolt 
Bohm cucerind medalia de aur.

Tinerii și-au spus cuvîntul și 
la dublu mixt, prin victoria cu
plului Eva Ferenczi — Cristinel 
Romanescu, prin prezența lui 
Iosif Bohm (alături de Magda
lena Leszay) pe cea de a doua 
treaptă a podiumului, din nou 
£rin Romanescu — locul secund

i dublu masculin și, la fel de 
important, prin Liana Mihuț (pe 
locul I) și Eva Ferenczi (pe lo
cul al II-lea) in proba de dublu 
feminin. Ar fi de adăugat Cri- 
nela Sava și Gabrie.a Kadar ia 
dublu fete (pe locul III).

In rest, „vechea gardă" își a- 
pără pozițiile, mai ales la sim
plu masculin, unde trio-ul Teo
dor Gheorghe, Marin Firănescu 
și Ștefan Moraru au barat dru
mul spre podium, deși valoarea 
lor internațională — lucru con
firmat și răsconfirmat în ultime
le concursuri — a fost precară. 
Așadar, să ne bucurăm că tinerii 
și-au adjudecat două titluri, în 
proba de simplu și în cea de 
dublu, în care cuplurile se for
mează ad-hoc, fără o repetiție 
specială, dar să păstrăm pro
porțiile, chiar dacă meciurile 
finale ne-au reținut atenția, și 
să judecăm lucid, să recunoaș
tem că nu este îndeajuns să 
fim tari... între noi, atîta vreme 
cit în străinătate nu „ne vedem", 
părăsind cu seninătate competi
ții de prim rang încă din primul 
tur, cel mult al doilea ! în rest, 
rezultate în general scontate, pe 
alocuri cu un plus (Liana Mihuț 
și Lidia Zaharia) la simplu, 
frații Bolim — ia dublu mascu
lin și Ferenczi, Romanescu — la 
mixt sau un minus — aceiași 
frați Bohm și aceeași Ferenczi 
(la simplu), față de ce se aș
tepta.

— îngăduiți-ne încă o între
bare : vă place sportul ?

— Foarte mult ! Vă fac 
mărturisire : mi-am pus
gînd să învăț să schiez. Nu 
alta, dar intr-un oraș în 
schiul e la loc de frunte între 
celelalte sporturi, cred că un 
primar care nu știe să schieze 
ar face o notă discordantă.

de 
își 
tot 

' de schi, 
mari in

o 
în 

de 
care

turneu de handbal (f) la care au 
participat echipele Constructorul Ti
mișoara, Mureșul Tg. Mureș,- Știința 
Bacău și Constructorul din localitate, 
lată rezultatele înregistrate : Con
structorul Baia Mare - Mureșul 
22—16 (13—8) ; cu Știința Bacău 21—15 
(10—6) ; cu Constructorul Timișoara 
16—13 (6—7) ; Constructorul Timișoara
— Mureșul Tg. Mureș 19—13 (9—5) ;
cu Știința P u 15-14 (9-9) ; Mu
reșul - Știința 15-14 (8—8). Clasa
ment : 1. Constructorul Baia Mare
6 p ; 2. Constructorul Timișoara 4p; 
3-_ Mureșul 2 p ; 4. Știința 0 p. (V. 
Sâsâranu — coresp.).
ÎNOT ,NCEPiND DE ASTAZI, timp 

de trei zile, sînt programate 
întrecerile „Cupei speranțelor". La 
Baia Mare vor concura sportivi nă$- 
cuți în 1966-1968, iar la Cluj-Napoca 
cei născuți în 1963-1965. 

ediții consecutive ale J.O.) reu
șea pentru întîia oară același 
rezultat. Astăzi, medaliata 
bronz a „europenelor" de 
Jonkoping în cursa de 200 
spate se poate mîndri și 
titlul de prima înotătoare 
România 
graniță. Și, de 
lucru, după ce 
înainte ea înotase 200 m spate 
în 2:18,90, performanță de va
loare mondială (la o secundă de 
recordul țării), rezultat (994 p) 
cu care a cîștigat „Cupa F.R.N.". 
La băieți, trofeul a revenit po
lonezului Darius Broda cu 804 p 
(4:15,28 — 400 m).

Ultimele rezultate ale con
cursului : D. Broda 16:56,94 — 
1500 m ; Ir. Pănulescu 9:34,23 — 
800 m ; A. Miclăuș 66,21 — 100 
m delfin ; H. Lucaciu 59,67 — 
100 m delfin ; M. Mandache 
2:11,99 — 200 m spate (rezultat 
pentru care a primit 803 p).
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A

parc sportiv Voința. în această 
duminică ea a fost pusă, în
treaga dimineață, la dispoziția 
celor care au venit să se des
tindă făcînd sport, după o săp- 
tâmînă de muncă. Mai mult de 
30 de concurenți își așteptau 
rîndul la capătul uneia din 
piste. După ce au fost invățați 
să se „încălzească", au intrat 
cu toții în concurs. Alți colegi 
de-ai lor erau prezenți la în
trecerile de tenis de masă. Atît 
Elena Tudor („Igiena"), cit și 
Nieulina Sîrbu și Ioana Mul- 
țescu („Tehnometalica") își pu
seseră în gînd să devină cam
pioane ale acestei duminici 
sportive.

Prezent printre tineri, vice
președintele clubului Voința, 
Constantin Furcela, ne-a spus : 
..Duminica sportivă organizată 
de noi a avut și caracterul unei 
întreceri intre cooperative în 
scopul mobilizării unui număr 
cit mai mare de tineri. După 
cite îmi dau seama în frunte 
s-a situat din nou cooperativa 
Igiena". Intr-adevăr, reprezen
tanții acestei unități se aflau 
notați în cele mal multe foi de 
concurs...
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de să se d 
de principa: 
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Bogdan — 1
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tașele clasa: 
partidele st 
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Ghindă a 
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CLASAM 
8*/» (1), BIon GAVRILESCU

TRĂGĂTORII DE LA OLIMPIA BUCUR
ÎN PARTIDA AMICALĂ CU K.L

.. „dia- 
seniori — Gh. Vasi- 

p ; senioare — Sara
380 p ; juniori — 

369 p ; junioare — 
1 cu

L.

Partida amicală de tir dintre 
reprezentanții cluburilor Olimpia 
București și K.L.K. Budapesta, 
disputată în sala de la poligonul 
Dinamo din Capitală, a tost cîș- 
tigată de bucureșteni cu scorul 
de 54—45 (în urmă cu două săp- 
tămîni, la Budapesta, victoria re
venise țintașilor unguri). Acum, 
sportivii de la Olimpia au avut 
o comportare bună, cîștigînd cu 
rezultate valoroase, în special la 
probele de pușcă seniori și ju
nioare și pistol junioare.

Pe primele locuri s-au clasat : 
pușcă cu aer comprimat 40 
Oolouri" — seniori — Gh. 
Jescu 382
Petro (Bp.) 380 p ;
St. Olteanu 369 p ; 
Mariana Toma 372 p. Pistol 
aer comprimat — seniori — 
Mart ou fi (Bp.) 377 p ; senioare 
Alina Jerca 370 p ; juniori — 
Gvorik (Bp.) 366 p ; junioare 
Virginia Rădulescu 374 p.

★
„Cupa României", la arme 

aer comprimat, competiție rezer
vată trăgătorilor pînă la 23 de 
ani, a revenit țintașilor de la

A.
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FACEM TOTUL!'* Sugestiile „medici cr$Ick“
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simplă ne 
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E2S3ZZEEM
1977, fi- 

rtivi din 
județe, 
ictiviștilor 
puțin de 

mas, așa- 
S, promi- 
setive ne- 
nu uităm 
rimul an 
importan- 

. nu mai 
mimic, ea 
Qk^hpu m 

mare".
I tot se 
ribuție e- 
afirmarea 

I în lume, 
Mai exis- 
iiție, de 
a, dar de 
1 în care

sportivii bucureșteni realizea
ză peste 78 la sută din totalul 
punctelor, iar cei din 30 de 
județe sînt doar spectatori la 
acest efort de angajare este 
un drum de prea mare co
moditate și lipsă de responsa
bilitate care să nu dea de gîn- 
dit, care să nu îngrijoreze și 
— mai ales — să nu deter
mine măsuri.

Din lunga listă a județelor 
absente din acest clasament al 
calității muncii 
de performanță 

sebi, 
dere
n-au 
un ] 

județe 
de

i in unitățile 
notăm, îndeo- 

cu surprin- 
faptul că 

acumulat nici 
punct sporti- 

cu mari po- 
______ ______ a-și aduce o 
importantă contribuție la în
deplinirea sarcinilor încredin
țate de partid pentru repre
zentarea cu cinste și demni
tate a sportului românesc in 
marile competiții internațio
nale. Este vorba de județele 
Arad, Bihor, Brăila, Cluj, 
Dolj, Galați, Sibiu, Prahova, 
dar exemplele sint mai nu
meroase.

Așadar, să nu privim doar 
totalul 1 Să nu uităm, de pil
dă, că dacă județele mențio- 

măcar

vii din 
sibilități

nate ar fi contribuit
cu cîte o jumătate de punct 
ROMANIA ar fi urcat — 
locul 7 pe locul 6 în 
mentul mondial al sporturilor 
olimpice pe acest an.

Dan GÂRLEȘTEANU
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PATRU ECHIPE IN LUPTA PENTRU TITLU?
• F. C. Bihor la egalitate

Clasamentul oficial al tu
rului Diviziei A este cu
noscut. A.S.A. Tg. Mureș 

se află în frunte, cu două 
puncte avans. Dar, pentru că 
am scris cîndva despre 
engleză", vă 
clasamentul

Despre ce 
dia engleză" 
tre jocurile 
propriu și cele din 
Orice punct pierdut 
propriu se 
Orice punct ciștigat 
sare ia loc în rubrica 
în acest fel, în jurul coloanei 
vertebrale a echipei, care e 
reprezentată de punctele cîști- 
gate pe teren propriu, flotează 
insuccesele de 
tual, reușitele

Privind prin 
iată cum arată 
rului Diviziei A.

1—4. Steaua +4 puncte
A.S.A. Tg. M. 4 
F.C. Argeș 4 
Poli Timișoara 4

.media 
propunem astăzi 

acestei medii.
este vorba ? „Me- 
este raportul din- 

susținute

înscrie

pe teren 
deplasare, 
pe teren 
la pasiv, 
în depla- 
activului.

acasă și, even- 
din deplasare.
această prismă, 
clasamentul tu-

cu...
5.

6—9.

10—14.

Dinamo © Universitatea Craiova — două puncte sub C. S. Tîrgoviște
Sportul stud. 
Dinamo 
Olimpia 
F.C. Bihor

+ 1
0
0 
o

C.S. Tîrgoviște 0 
Poli Iași 
Jiul
U.T.A.
S.C. Bacău
F.C. Corvinul
F.C. Petrolul
Univ. Craiova
F.C. rC-ța

punct 
puncte

punct—1 
—1 
—1 
—1 
—1 
—2 
—2 
—2

18. F.C.M. Reșița—6
(Ordinea echipelor cu 

număr de puncte a ținut sea
ma — în mare — de cuantumul 
golaverajului, singurul mijloc 
de departajare).

Pentru a lămuri mecanismul 
„mediei engleze", să luăm e- 
xemplul liderului. Steaua a sus
ținut pe teren propriu opt 
jocuri. „Media engleză" îi cere 
pentru aceste jocuri 16 puncte. 
Steaua a pierdut, însă, pe te
ren propriu trei puncte (1—1 
cu F.C. Argeș, 2—2 cu Poli
tehnica Timișoara și 3—3 cu

puncte

puncte 
același

Dinamo). Acest 
este compensat 
puncte ciștigate 
două puncte cu 
puncte cu F.C.M. Reșița, 
punct cu C.S. Tîrgoviște, 
punct cu Corvi nul și unul cu 
S.C. Bacău. (Acest mecanism 
a fost aplicat tuturor echipe
lor). Cu alte cuvinte, 16—3+7= 
20, ceea ce ne dă acel „plus 
4", cu care Steaua, împreună 
cu celelalte trei echipe cu plus 
4, se află în fruntea clasamen
tului, constituind, 
cheful din care va 
babil, cîștigătoarea 
campioană a țării.

„minus trei“ 
de cele... 7 

în deplasare : 
Petrolul, două 

un 
un

dealtfel, pa- 
apărea, pro- 
titlului de

acest clasa-; arată
: al „mediei engle- 
fată de clasamentul

un joc exact, ca pe tabla de 
șah, această idee fiind întărită 
și de 
ținute 
pania 
vate :

Printre surprizele pe care 
subliniază „media engleză", 
notăm coborirea vertiginoasă 
Sportului studențesc in ultimele 
etape ale turului, coborîre 
terminată 
fața 
miza 
bele 
final 
echipe care se afla în plutonul 
fruntaș. A doua surpriză, dacă 
nu chiar prima, este poziția 
Universității Craiova, care se 
află în zona de retrogradare a 
„mediei engleze".

valoroasele „remize" ob- 
pe teren străin în com- 
celorlalte două promo- 

Olimpia și Petrolul.
le 
să 
a

de- 
în

re
am-

de infringerea 
lui F.C. Argeș și de 
In fața băcăuanilor, 
pe teren propriu. Acest 
a compromis șansele unei
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pfanov — 
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ptrerupte : 
rrî* 0—1, 
remiză.
I Gheorghiu 
iJngureanu

7>A (1), Ghițescu 7%, Radovici,
Urzică, Ghindă 7, Voiculescu, 
Șubă, Pavlov, Mititelu 6Vi, Griin- 
berg, CiocâJtea, Tratatovici 6, 
Ștefanov 5>/i, Neamțu 5, Georges
cu *>/, (1), Ilijin 3‘/, (1).
• In turneul internațional de la 

Tg. Mureș, după 8 ru-nde condu
ce Kaposztas (Ungaria) eu 6 p, 
urmat de Gică Alexandrescu 5 p 
și R. Szmetan (Argentina) 3% 
puncte, o partidă întreruptă. 
(1. PAUS, coresp.).
REZULTATELE DIVIZIEI 

LA VOLEI
FEMININ : Olimpia Buc 

Flacăra roșie Buc. 3—1, Confec
ția Brăila — Voința Craiova 3—0, 
Universitatea Buc. — Medicina 
Buc. 3—2, C.S.M. Sibiu — Mon
diala Satu Mare 3—0, „U“ Cluj- 
Napoca — Metalotehnica Tg. Mu
reș 3—0, C.S.U. Tg. Mureș — 
Ceahlăul P. Neamț 3—2.

MASCULIN : Calculatorul Buc. 
— Electra Buc. 3—2, C.S.U. Su
ceava — Petrolul Ploiești 3—1, 
Electroputere Craiova 
Pitești.......................
Fores ta 
Vîlcea 
Terom 
SARO „ 
brie" Sibiu 3—1, Voința Alba Iu
lia — Metalul Hunedoara 3—2.

★
Duminică dimineața, antrenorul 

formației . .................... “ "
xandru 
viață în 
cord.

Lumea 
parte cu 
pasiona ții , , _
căto-r și antrenor la mai multe 
echipe divizionare, activitate că
reia i s-a consacrat cu pasiune 
pînă în ultimele clipe ale vieții. 
„CUPA 30 DECEMBRIE-, 
O ATRACTIVĂ COMPETIȚIE 

INTERNAȚIONALĂ DE
HOCHEI

• Pe patinoarul artificial dm
Miercurea Ciuc se desfășoară în 
aceste zile jocurile tradiționalei 
competiții dc hochei dotată cu 
„Cupa 30 Decembrie" La între
ceri participă citeva bune forma
ții din țara noastră, precum și 
două echipe de peste hotare. 
Iată rezultatele din primele zile: 
Z.P.A. Preșov (Cehoslovacia) — 
Avîntul Reghin 4—3 (1—2, 1—0,

Selecționata divizionară B 
M. Ciuc 
Avîntul

B

C.S.U.
1—3, Alumina Oradea — 

Arad 1—3, C. S. Rm.
— Farul Constanța 0—3,
Iași — C.S.U. Galați 0—3,
Tîrgoviște — „7 Noiem-

Voința Alba Iulia, 
Stanciu, a încetat 

urma unui atac

Ale- 
din 
de

des-voleibalistică se 
regret de unul dintre 
acestui sport, fost ju-

GĂTORI
ESTA

b au tota- 
următoare

I s-au si- 
hpia Bucu-

hdîVftftiale: 
ki : yi: M. 
I p (două 
hM), 2. D. 
Bțfe^Japoca) 
F (Petrolul
11. Eva O- 
b p, 2. Ni- I 744 p, 3. 
I 7j2 p. La

H>ÎI - G.
28 p ; ju- 
rra (Oiim-
— Roxana 

|6 p. Pistol
: 1. Maria

12. D. Vinț
Pop (Di

li I — A.
p ; juniori 

amo) 744 p; 
ița Paitlică

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

acest

2-1), 
— S.C.
1—0),
S.C. M. Ciuc 3—2 
Z.P.A. Preșov — 
vizionară B 5—2

Preșov
1—0,

7—1 (2—1, 4—0,
Gheorghieni — 
(1-0, 0-0, 2-2), 
Selecționata di- 

(2—1, 1—0, 2—1), 
Z.P.A. Preșov — S.C. M. Ciuc 
3—2 (2—1, 1—0, 0—1), Selecționata 
divizionară B — Metalurg Celia- 
binsk 1—11 (0—2, 1—6, 0—3). Com
petiția se va încheia astă-seară.

• Primele două tururi ale cam
pionatului național de hochei re
zervat juniorilor din seria a II-a 
s-au încheiat la Miercurea Ciuc 
cu următorul clasament : 1.
S.C. M. Ciuc 12 p (nici un meci 
pierdut), 2. Liceul M. Ciuc 8 p, 

C.S. Școlar Odorheiul Secuiesc 
p, 4. C.S. Școlar Gheorghieni 
p. (V. PAȘCANU, coresp.)

3.
3 
1

I
I
I

Acum doi-trei ani, cînd 
oraș avea două echipe în Divizia 
A, Înregistram la Cluj-Napoca un 
număr foarte redus de spectatori 
pe stadioanele C.F.R. și, mai a- 
les, Municipal, acolo unde își 
susținea partidele MU“. Căderea 
celor două echipe clujene în e- 
șalonul secund a regenerat, însă, 
pasiunea pentru fotbal a publi
cului clujean, acum t numărul 
spectatorilor la partidele de „B“ 
ale celor două echipe stabilind 
adevărate recorduri de public. 
Iar duminică, la meciul lui „U“ 
cu Mureșul Deva, singura forma
ție care smulsese un punct în 
fieful liderului (F.C. Baia Mare), 
circa 8.000 de spectatori au în
fruntat un ger aspru, cîntînd ne
contenit. O ----- - 
echipa lui 
vărați care,

galerie tînără, ca și 
,U“, susținători ade- 
în final, după ce

aplaudat victoria „șepcilor roșii”, 
au rămas cîteva minute în tri
bune, cu tranzistoarele la ureclie. 
să asculte ultimele minute ale 
partidei de la Moldova Nouă, 
unde juca echipa feroviarilor clu
jeni. (inspirată inițiativa studiou
lui de radio Cluj-Napoca de a 
transmite — minut cu minut — 
cele patru meciuri tari ale seriei 
a ni-a a diviziei secunde). Slo
ganul suporterilor clujeni „Fa
ceți loc, noi urcăm pe primul 
loc !“, cîntat în final, trăda, de 
fapt, unitatea de acțiune a pu
blicului clujean, care, acum, nu 
mal este divizat, ci are o singură 
dorință, să revină acolo sus, în 
Divizia A, unde orașul de pe So
meș are o frumoasă tradiție fot
balistică !

au Mircea M IONESCU

EA1RPLAY-EL ÎNAINTE DE
Teașcâ șiConstantin __

Gheorghe Constantin au 
alcătuit, i 
campionat 
promițător, 
cuplu de 
Steaua. Colaborarea din
tre cei doi a durat in
să mai puțin decit un 
an, iar despărțirea care 
a urmat i-a adus în si
tuația unor raporturi — 
hai să le spunem — de 
inamiciție. Duminica tre
cută, la Galați, cei doi 
reputați tehnicieni s-au 
reîntîlnit, la marginea 
gazonului, ca adversari

in ediția de 
1973-74, un 

, pe atunci, 
antrenori la

Gh. Constantin, 
echipei antre- 

urmâ cu cinci 
Iar

SUCEVENII S Al

TOATE!
sau, bucuros e- 
de succes, re-

I
I

rîndu! 
vident 
marca cu multa obiecti
vitate : „Steagul roșu a 
jucat bine, a fost un 
adversar dificil pe care 
l-am întrecut, în ciuda 
scorului realizat, mai 
greu 
lider, 
fața 
doar 
mare 
sportivitatea înainte 
toate t

direcți. 
la cîrma 
nată în urmă cu 
ani de C. Teașcâ, 
acesta ain urmă la con
ducerea formație: brașo 
vene Steagul roșu. Și, 
așa cum *e stă bine u- 
nor adevârați sportivi, 
ei și-au dat mina îna
inte de meci, iar la 
sfirșitul celor 90 de mi
nute de joc C. Teașcâ 
— trecind peste amără
ciunea insuccesului — a 
venit și l-a felicitat pe 
Constantin pentru victo
ria obținută. Acesta, la

SIPĂRAT LA GOLIL... ȘAPTE I

întrecut, în 
realizat, 

decit pe actualul 
Gloria Buzău, în 

căruia am ciștigat 
cu Așadar,

rivalitate, dar 
de

Mihai IONESCU

oficial ?
„Media 

fapt, trei 
echipe. Este vorba de categoria 
competitoarelor la titlu (cele 
patru din frunte), deși nu se 
poate susține că returul ne va 
oferi, în mod obligatoriu, un 
campionat „în patru" pentru 
titlu, Sportul studențesc și Di
namo (cel puțin) avînd unele 
căi de apel. A doua categorie 
reprezintă (scuzați termenul), 
„apa și pămîntul" campionatu
lui, deoarece nu mai puțin de 
13 echipe sînt eșalonate pe trei 
puncte. în sfîrșit, a treia cate
gorie e reprezentată printr-o 
singură echipă (F.C.M. Reșița), 
care a 
contactul cu plutonul.

Ce ne mai demonstrează 
„media engleză" în afară de 
cenușiul care colorează un grup 
de 13 echipe ? Acest clasament 
pune pe picior de egalitate (ca 
urmare a diferenței de jocuri 
susținute pe teren propriu), o 
echipă situată pe locul cinci 
(Dinamo), cu una situată pe 
locul 14 (F.C. Bihor). Ambele 
se află în zona lui 50 la sută, 
un barem așteptat, dealtfel, în 
cazul echipei orădene, dar cu 
totul surprinzător pentru cam
pioana țării.

„Pachetul" celor patru din 
frunte stabilește un echilibru 
valoric intre A.S.A. (cu o evo
luție mult mai modestă în tu
rul ediției trecute), Steaua (for
mație reabilitată în ultimele 
trei etape, printr-un sprint fi
nal spectaculos), F.C. Argeș (cu 
un „11“ întrunind individualități 
în ascensiune) și Politehnica 
Timișoara care (deși cu numai 
un punct în plus față de edi
ția trecută, cînd totalizase 19 
puncte) lasă unele speranțe 
pentru retur, ca urmare a efor
turilor de omogenizare începute 
în această toamnă.

în grupul „celor 13", să re
marcăm „turul" echipei lui Ni- 
colae Proca, peste așteptări, cu

engleză" stabilește, de 
mari categorii de

pierdut, deocamdată,

evăzind programul retu
rului prin prisma „me
diei engleze", să remar

căm situația avantajoasă (cel 
puțin din punct de vedere teo
retic) a echipelor F.C. Argeș, 
A.S.A. și Politehnica Timișoa
ra, care primesc pe teren pro
priu cîte două din „rivalele" 
aflate în „grupul celor patru". 
Steaua are însă o situație ceva 
mai dificilă, deoarece joacă la 
Tg. Mureș și la Pitești. (Toate 
acestea sînt, bineînțeles, cal
cule de circumstanță, deoarece 
pe teren lucrurile se întîmplă 
altfel, ......................................
casă : 
Mureș, care 
unui hotărîtor (poate) „1 
șase" in compania Corvinului). 

în sfîrșit, o observație, su
gerată de antrenorii Ilie Oană 
și Ioan Reinhardt. Amîndoi sînt 
convinși de faptul că la ter
minarea campionatului echipe
le lor se vor afla în prima ju
mătate. Cei doi antrenori se 
prevalează de faptul că susțin 
nouă jocuri în deplasare și că 
adversarii cei mai puternici nu 
vor fi la Iași și la Oradea. Ceea 
ce (susțin antrenorii) e un pa
radox avantajos. Reinhardt, de 
pildă, susține că e un avantaj 
să joci în deplasare cu Steaua, 
Dinamo, Politehnica Timișoara 
și F.C. Argeș. Acest paradox 
sugerează ideea că meciurile 
„celelalte", pe teren propriu, 
sînt obiective mult mai concret 
realizabile.

...Iar nouă, celor care con
tinuăm „să jucăm" la gura so
bei sau în fața televizorului, 
privind golurile extraordinare 
ale celor de la Liverpool în 
partida cu Hamburg, nu ne ră- 
mîne decit să sperăm că pre
gătirea din această iarnă ne va 
oferi un fotbal mult mai vigu
ros, care să se ridice deasupra 
„hîrtiei cu puncte"...

chiar dacă evoluezi a- 
vezi cazul A.S.A. Tg. 

a pierdut șansa 
(poate) „plus

loan CHIRILÂ 1

Petrache 
Ghizdea- 
rezervă, 
muscu-

Fără fundașul central 
(bolnav), cu mijlocașul 
nu trecut pe foaie doar 
datorită unei întinderi 
lare, lără fundașul titular Ivana,
plecat la lotul național de juni
ori, se părea că Gloria Buzău va 
avea o misiune dificilă In par
tida cu C.S.M. Suceava, echipă 
care venea recomandată de lo
cul S ocupat In clasament. Cu 
toate acestea, meciul avea să fie 
o simplă formalitate pentru lider, 
care a reușit să depășească mo
mentele dificile și să cîștige la 
un scor neașteptat (7—0), după 
ce Stan, Toma sau Negoescu au 
mai ratat alte 5—6 mari ocazii, 
față de doar două ale oaspeților.

Atît de slabă a fost replica 
formației din Suceava Incit Stan 
sau Oprișan și-au permis

le „numere personale", pentru 
care ar fi meritat a fi criticați. 
Dar la 7—0, ce să le mai zici ? 
De neînțeles rămîn protestele oas
peților la acordarea loviturii de 
ia 11 m, îu min. 90, — la scorul 
de... 0—6 ! — scenele lor de dis
perare (!?), de parcă atunci se 
hotăra soarta meciului. Portarul 
Voinea l-a faultat pe Negoescu 
(l-a atacat dur și l-a lovit cu pi
ciorul în umăr), infracțiune fără 
dubii. Și totuși, de ce mai pro
testau sucevenii ? Am aflat de la 
arbitru : 
de gol, 
Voinea, : 
nu știe 
sau nu :
comisă

Silviu lorg tries cu propune

TESTE SPECIALE PENTRU PORTARI!

și une-

„Pentru că nu era fază 
spuneau oaspeții". Oare 
fost portar de Divizia A, 
că, indiferent dacă este 

fază de gol, infracțiunea 
în careu se penalizează 

la 11 m ?
Al. C.

careu
eu lovitură de

SCHWARTZ CA PE
în me- 
: căpi-

VREMURI IEIE

I

Două observații plăcute 
ciul de la Sibiu. PRIMA 
tanul echipei, minuscula extremă 
dreaptă Schwartz, a impresionat 
prin largul său registru de teh
nică individuală, în regim de vite
ză, prin anticipație. „Are ușurință 
in joc, startul și driblingul para
lizant pe care numai sibianul 
nie Oană Ie avea pe vremuri — 
remarca fostul arbitru interna
țional Cornel Nițescu, prezent în 
tribună. Păcat că se apropie de 
29 de ani și că nu i s-a acordat 
mai mult credit cînd a figurat 
în Iotul lui U.T.A. •. A DOUA

evoluția foarte
Autobuzul,

OBSERVAȚIE : 
sportivă a echipei 
care nu a practicat nici un mo
ment antijocul la care recurg, de 
regulă, echipele oaspe. Bucureș- 
țenii au pasat bine, au construit 
ingenios la mijlocul terenului, 
mai ales prin Stroe și Nagh\ dar 
eforturile lor ofensive n-au avut 
finalitatea dorită. Sultănoiu a fost 
prea greoi pentru un teren- 
patinoar, iar Mocanu, Ciornoavă 
și Andrei s-au „bătut" ca niște... 
iepurași.

Stelian TRANDAFIRESCU

L0I0 - PRONOSPORT IMOD'IIAZA
Tot mai mul ți pârtieipanți la 

tragerile obișnuite LOTO și PRO
NOEXPRES otțin autoturisme și 
mari cîștiguri în bani.

Vă prezentăm cîțiva dintre ul
timii cîștigători de autoturisme 
din luna decembrie a.c.

Tarșaly llona din Oradea, jud. 
Bihor.

Dumitriu Gheorghe din Bucu
rești.

Iacob Aron din București.
Mihai u Radu din Sibiu.
Streche loan din București. 
Moscu Constantin din Roman, 

jud. Neamț.

Zidaru Rodi ca din București.
Pârtiei pînd cu perseverență 

tragerile Loto și Pronoexpres 
veți putea înscrie numele 
lista marilor cîștigători I

la 
vă 
pe

CIȘTIGURILE TRAGERII SPE
CIALE PRONOEXPRES DIN 11 

DECEMBRIE 1977
Faza I : Cat. A : 1 ___

25% autoturism Dacia 1300 ;
B : variante a 3.979
Cat. 67 a 1.084 lei ; Cat.
2416,50 a 60 lei.

Report cat. A : 423.S55 lei
Faza a Ii-a : Cat. G : 2 varian-

variantă 
Cat. 
lei ; 
D :

te 25% a 2.500 lei ; Cat. H : 13,75 
variante a 2000 lei sau la alegere 

■ o excursie la Predeal sau Sinaia 
și diferența in numerar ; Cat. I:
51.50 variante a 1000 lei ; Cat. J : 
128,25 a 100 iei.

Faza a IlI-a : Cat. 2 : 1 varian
tă 25% a 6250 lei ; Cat. 3 : 13,75 
variante a 5000 lei sau Ia alegere 
o excursie de un loc în R. ~ 
Germană sau R.S. 
sau două bilete de
Predeal sau Sinaia și diferența 
in numerar; Cat. 4 : 18 variante 
a 2000 lei sau la alegere un bilet 
de odihnă la Predeal sau Sinaia 
și diferența în numerar ; Cat. 5 :
90.50 a 500 lei ; Cat. 6 : 2403,75 a 
60 lei.

D.
Cehoslovacă 
odihnă la

Atunci, după meciul cu 
Iugoslavia, cind programul 
de jocuri al Diviziei A era 
atît de alert (meciuri dumi
nică— miercuri — duminică), 
cînd terenurile deveniseră și 
ele „piatră 
federația a 
echipele să 
zico-tehnic. 
(sau, din nou, 
fugeau și de testul Cooper) 
s-au... declarat indisponibili, 
chiar dacă s-a spus că nu 
vor juca în etapele 
re. Cei mai mulți, 
însă, s-au confor
mat hotărîrii foru
lui de resort. Cit au 
fost de edificatoare 
rezultatele, ținînd 
seama de conjunctura în 
care au fost realizate, rămî- 
ne de văzut, dar testul a în
semnat un semnal de alarmă 
pentru cei ce se mulțumesc, 
de regulă, cu puțin.

Cei harnici, conștiincioși, 
nu se împacă însă cu forma
lismul. Este și cazul porta
rului arădean Silviu Iorgu
lescu, care, cu o ambiție re
marcabilă, 
unii îi 
arenă, 
tașii 
scopul 
specificul postului său, Ior
gulescu vine cu o propunere, 
considerată de noi a fi dem
nă de luat în seamă :

„Nu voi contesta utilitatea 
acțiunii federației, ci, dimpo
trivă, cred că ea va stimula 
masa de jucători, pe cei

de încercare", 
hotărît ca toate 
susțină testul fi- 

Unii jucători 
aceiași care

următoa-

harnici, in primul rind. Gă
sesc însă că acest test este to
tuși nepotrivit pentru portari. 
Modesta mea experiență com- 
petițională mă face să afirm 
că pentru un portar (n.n. — 
și meciurile cu Spania și 
Iugoslavia ne-au arătat că 
avem nevoie de un nou Voi- 
nescu sau Toma, de un Mihai 
Ionescu, Răducanu sau... Ior
gulescu) e mai puțin impor
tant cum aleargă 3 serii de 
1 600 m 
ție, de

decit viteza de reac- 
a

JucaTorii 
aucuvîiîtul

i, la o vîrstă cînd 
prevesteau ieșirea din 
este unul dintre frun- 
portarilor noștri. In 
adaptării testelor la

ii
se ridica, de pildă, 
după un plonjon și 
a sprinta 5—10 m 
pentru un eventual 
nou blocaj. Partici- 
pind Ia o cursă de 
1600 m, portarul,

aflat mereu in coada pluto
nului (excepțiile sint rare), 
își poate crea complexe de 
inferioritate față de colegii 
de Iot. Iată de ce cred că 
este nevoie ca pentru porta
rii de Divizia A, ca și pentru 
cei ai echipelor din eșalonul 
secund 
niori, 
poate 
unor
cu multă experiență) să în
tocmească un lest specific 
pentru aceștia".

O propunere interesantă. 
Poate că ea va fi adoptată 
și la primele examene din 
primăvară testarea portari
lor Se va face cu mijloace 
specifice, mai aproape de 
ceea ce reclamă acest difi
cil post.

Constantin ALEXE

sau divizia dc ju- 
specialiștii (n.n. — 
chiar cu consultarea 
portari de reputație,

lț
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Asta seară, la Palatul sporturilor

CAPETE DE AFIȘ" IN GALA DE SELECȚIE
Astă seară, incepînd de la 

orele 18,30, în jurul ringului in
stalat la Palatul sporturilor și 
culturii, amatorii de box din 
Capitală vor putea urmări o 
atractivă gală de verificare, în 
cadrul căreia evoluează cei mai 
buni pugiliști români, candidați 
la un loc în echipa națională 
care va efectua turneul de trei 
partide în Statele Unite, la 
începutul anului care vine.

Pe programul reuniunii figu
rează meciuri de mare interes, 
întrecînd uneori în valoare fina
lele campionatului național (da
torită absențelor motivate la 
campionat și revenirii în ring 
de astă dată). Exemplul cel mai

LA HOCHEI JUNIORI
ROMÂNIA-UNGARIA 12-3
BUDAPESTA, 19 (Agerpres). 

în localitatea Jaszbereny s-a 
disputat cel de-al doilea meci 
internațional amical de hochei pe 
gheață dintre selecționatele de ju
niori ale Ungariei și României. 
De data aceasta, victoria a reve
nit hocheiștilor români cu scorul 
de 12—3 (5—0, 0—1, 7—2) prin 
golurile înscrise de Kemenes, 
Marcu (cîte 3), Teodoroiu, T8ke 
(cîte 2), Todor și Gherghișan. 
în primul joc, desfășurat la 
Szekesfehervar, gazdele au cîști- 
gat cu 4—2.

HALTEROFIlll DE LA STEAUA 
IA ERAAIKFURT PE ODER

concludent îl prezintă partida 
din limitele categoriei ușoară, 
în care — pentru succesiunea 
la supremația atîta vreme deți
nută de fratele său Calistrat —, 
iată, Simion Cuțov încearcă „să 
încheie socotelile" cu un adver
sar tenace, dar necunoscut lui 
din precedentele întîlniri în 
ring : Carol Hajnal. S-ar putea 
spune același lucru despre me
ciul Costică Dafinoiu — Georgî- 
că Donici, chemat să numească 
un nou titular, mai tînăr, la 
categoria semigrea, în absența 
campionului Ion Gyorffi. Și nu 
în ultimul rînd se cuvine a 
menționa partida-vedetă, la ca
tegoria cocoș, dintre campionul 
țării (și vicecampionul european) 
Teodor Dinu și proaspătul 
challenger Ia această clasă, con- 
stănțeanul Faredin Ibraim.

Dar iată programul complet 
al galei : Remus Cozma — Săli 
Adem (semimuscă), Dumitru Ci- 
pere — Niță Robu (muscă), 
Teodor Dinu — Faredin Ibraim 
(cocoș), Gheorghe Ciochină — 
Viorel Ioana (pană), Dragomir 
Ilie — Traian Georgea (semi- 
ușoară), Simion Cuțov — Carol 
Hajnal (ușoară). Cornel Hoduț 
— Vasile Cicu (semimjlocie), 
Ion Miron — Ion Mocanu (mij
locie mică), Valentin Silaghi — 
Ladislau Bacica (mijlocie), Cos
tică Dafinoiu — Georgică Donici 
(semigrea), Mircea Simon —Ion 
Cernat (grea). Să menționăm că 
programul va fi completat (de 
la ora 17,30) cu cîteva meciuri 
opunînd cei măi buni juniori ai 
țării, aflați în pregătire înain
tea unui turneu în Algeria.

10 REPREZENTATIVE DE HANDBAL 
LA STARTUL „CUPEI ȚĂRILOR LATINE 

sorți a repartizat astfel echi
pele în cele două grupe : 

A " " ’ .
Belgia, Canada și Brazilia ; 

B —Spania, Franța, Italia, 
Maroc și Mexic (de la această 
din urmă reprezentativă s-a 
primit doar confirmarea pro
vizorie de participare).

După cum se știe, ultimele 
ediții ale acestei competiții in
ternaționale au fost cîștigate de 
reprezentativa de tineret a ță
rii noastre.

Recent a avut loc la Paris 
ședința comisiei de organizare 
a competiției internaționale de 
handbal masculin dotată cu 
„Cupa țărilor latine". Din par
tea forului nostru de speciali
tate a participat Lucian Gri- 
gorescu, secretar al F.R.H.

Cu acest prilej s-a hotărît 
ca ediția din anul 1978 a „Cu
pei țărilor latine" să se desfă
șoare la Rabat (Maroc), între 
19 și 26 martie. Tragerea la

România, Portugalia,

Campionatul balcanic de baschet

0 REPRIZA ECHILIBRATA Șl APOI 
ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 80-101

SKOPLJE, 19 (prin telefon). 
In ziua a doua a ediției a 19-a 
a Campionatului balcanic de 
baschet masculin, reprezentati
va României a întîlnit puter
nica reprezentativă a Iugosla
viei, aureolată cu performanțe 
de înaltă valoare, printre care 
cucerirea titlului mondial în a- 
nul 1970, campionatelor euro
pene în 1973, 1975 și 1977 și a 
15 locuri I la Balcaniade. E- 
chipa țării gazdă, deși a ali
niat o formație evident întine
rită față de cea care a luat 
parte, în luna septembrie, la 
Campionatul european din Bel
gia (au lipsit, dintre cel mai 
buni, Ciosici, Dalipagigi, Kica- 
novici, Slavnici), a izbutit să 
se impună și să cîștige cu sco
rul de 101—80 ■'

întrecerea a 
în primele 20 
baschetbaliștii 
primat un ritm rapid acțiunilor

apărat cu agresi- 
luptat deseori de

TELE
BOX • La Praga, întîlnirea a-’ 

micală dintre selecționatele 
hoslovaciei șl Finlandei s-a 
cheiat la egalitate : 10—10.

Ce
lu

în

(46—42).
fost echilibrată 

de minute, cînd 
români au im-

BERLIN, 19 (prin telex). La 
Frankfurt pe Oder s-a încheiat 
concursul internațional de hal
tere dotat cu „Cupa Oder". Tro
feul a revenit halterofilului bul
gar Ștefan Dimitrov care a 
realizat cea mai bună perfor
manță a întrecerilor : 270 kg la 
cat. pană.

La concurs au participat și 
sportivi al clubului Steaua 
București. Cele mai bune rezul
tate le-au obținut Mircea Tuli 
(locul 2) cu 215 kg, urmat de 
Stan Paraschiv cu 200 kg — 
ambii la cat. cocoș. In rest, re
zultatele sportivilor de la Steaua 
au fost sub valoarea lor : Ion 
Buia a ocupat locul 7 cu 260 kg. 
la cat. ușoară, V. Dociu — locul 
9 cu 245 kg la cat. semimijlocie, 
M. Purdilă — locul 11 cu 270 kg 
la cat. mijlocie, iar P. Pavel, 
V. Groapă și M. Parapancea, 
ratînd cîte 3 încercări au ieșit 
din concurs.

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ

de atac, s-au 
vitate și au 
la egal sub panouri. Apoi, neta 
superioritate de talie a gazde
lor s-a făcut din ce în ce mai 
simțită și, ca urmare, acestea 
au dominat cu tot mai multă 
autoritate lupta sub panouri. 
Diferența de numai două coșuri 
consemnată la pauză s-a mărit 
treptat, dar simțitor, ajungînd 
în final la 21 de puncte. Au 
înscris : Oczelak 17, Cernat 16, 
Uglai 15, Popa 10, Niculescu 10, 
Ivascenco 8, Caraion J pentru 
România, respectiv
28, Krote 23, Nakici 14, Rado- 
vanovicî 12, Knego 6, Djajici 
4, Koeci 4, Papici 4, Subotica 
2, Koprivica 2, Radulovici 2. 
Au arbitrat bine Neiko (Bulga
ria) șl Papaharasis (Grecia).

într-o altă partidă, selecțio
natele Greciei și Turciei au 
furnizat o dispută echilibrată, 
interesantă, încheiată cu victo
ria sportivilor greci la scorul 
de 72—63 (36—30). In sfîrșit, în 
meci neoficial, Iugoslavia B (de 
fapt, o formație de tineret) — 
Bulgaria 95—87 (40—51).

Clasament la zi :

CICLISM a După 72 ore 
cursa de 6 zile de la Maastricht, 
conduce perechea belgiană Eddy 
Merckx — Patrick Sercu, cu 
358 p.

HANDBAL a In localitatea da
neză Esbjerg : Ungaria — Dane
marca (masculin) 20—19 (9—6).
• Competiția masculină de la 
Grenoble a fost cîștigată de Bul
garia, care în meciul decisiv a 
învins cu 15—13 (6—7) prima re
prezentativă a Franței. în parti
da pentru locul trei, selecționata 
secundă a Franței a dispus cu 
27—19 (12—11) de Portugalia.

POLO • „Cupa campionilor eu
ropeni" a fost cîștigată de forma
ția italiană Canottierl Napoli. în 
turneul final, Canottierl Napoll 
a totalizat 5 p, fiind urmată de 
Ț.S.K.A. Moscova — 4 p. Parti
zan Belgrad — 3 p și S.V. WUrz- 
burg (R.F. Germania) — Op. Re
zultate din ultima zi : Canottierl 
Napoll — Ț.S.K.A. Moscova 5—5 
(0—0, 0—1, 4—3, 1—1) ; Partizan
Belgrad — S.V. Wurzburg 5—8 
(1—0, 1—2, 2—1, 1—0).

ȘAH • Campionatul masculin 
al U.R.S.S., a continuat la Le
ningrad cu runda a 13-a, în care 
Romanișin l-a învins pe Grigo
rian, iar Koclev a cîștigat la 
Smtslov. A fost consemnată re
miza în partidele Gulko — Ba- 
ghirov și Balașov — Dorfman, 
iar celelalte partide s-au între
rupt. Lider al clasamentului se 
menține marele maestru Boris 
Gulko cu 8V2 p.

Delibasici
TENIS 0 Fibak a terminat în

vingător în turneul de la Sindel
fingen (R.F. Germania), în finala 
căruia l-a întrecut cu 7—6, 7—5 
pe Reinhard Probst. La dublu : 
Fibak, Fassbender — Pilici, Fra- 
nulovicl 6—4, 5—7, 6—4. • Tur
neul de la Sydney s-a încheiat 
cu victoria lui Roscoe Tanner, 
învingător în finală cu 6—3, 3—6, 
6—3, 6—7, 6—3 în fața lui Brian 
Teacher. în finala feminină, Evon
ne Goolagong-Cawley — Sue Bar
ker 6—2, 6—3. a „Cupa continen
tală" (rezervată jucătoarelor pî- 
nă la 18 ani) s-a încheiat la Dal
las cu victoria selecționatei 
S.U.A., care a întrecut în finală 
cu 2—1 formația Cehoslovaciei.

NOI ÎNTRECERI DE
Tenismanii lotului reprezenta

tiv de seniori au avut o foarte 
scurtă pauză, după turneul de 
la Brașov. Ei se vor regăsi în 
fața fileului, incepînd de azi, în 
sala complexului sportiv „23 
August". Se 
J. Bîrcu, M. 
Segărceanu, 
are caracter 
inclus în

sportiv 
întrec D. Hărădău, 
Mirza, A Dîrzu, FI. 
E. Pană. Concursul 
de selecție și este 
„Memorialul Marin

în urma disputării probei 
masculine de coborîre de la Val 
Gardena, cîștigată de italianul 
Herbert Plank, situația în cla
samentele generale ale „Cupei 
Mondiale" la schi alpin se pre
zintă astfel : individual mascu
lin: 1. Ingemar Stenmark — 75 p;
2. Herbert Plank — 45 p ; 3—4. 
Heini Hemmi și Franz Klammer 
— cîte 40 p ; pe echipe : 1. Aus
tria — 157 p ; 2. Suedia — 75 p ;
3. Italia — 71 p.

Proba masculină de slalom 
uriaș de la Laax (Elveția), din 
cadrul „Cupei Europei", a reve
nit lui Andreas Wenzel.

„Cupa Mondială" la schi 
probe nordice a programat 
Davos o cursă masculină de __ 
km, în care victoria a revenit 
suedezului Thomas Wassberg, 
în 41:06,45.

In continuarea l 
care-I întreprinde 
selecționata secundă 
a jucat la Cincinnati 
ția locală Stingers, 
sovietici au terminat 
cu scorul 
2—2).

turneului pe 
în S.U.A., 
a U.R.S.S. 
cu forma- 
Hocheiștii 

învingători 
(1-2, 2-0,

L IUGOSLAVIA 2 2 0 192—137 4
2. Grecia 2 11 129—154 3

3. Bulgaria 110 95— 94 2
4. România 2 0 2 174—196 2
5. Turcia 10 1 63— 72 1

Echipa României susține ur
mătorul joc în compania selec
ționatei Iugoslavia B.

Paul IOVAN

VOLEI • în meci retur din 
C.C.E. (feminin) Start Lodz a 
învins în deplasare cu 3—0 (15—4, 
15—9, 15—10) formația franceză 
A.S.P.T.T. Montpellier. învingă
toare și în primul joc, voleibalis
tele poloneze s-au calificat pen
tru turul următor. • La Hamburg, 
în C.C.E. masculin, Starlift Blok- 
ker Haga a dispus cu 3—2 de 
S.V. Hamburg și s-a calificat în 
turul următor al competiției.

la
15

TENIS INDOOR'> >
Viziru", a cărui a doua grupă 
valorică și-a început de ieri în
trecerile în sala Steaua.

★
Viitorul start al echipei na

ționale este programat pentru 
29 decembrie, la Baia Mare. Ea 
va primi vizita selecționatei 
Ungariei, care va deplasa pe 
J. Benyk, P. Szoeke, R. Machan, 
I. Kucharsky.

CAMPIONATE

Va reveni Beckenbauer in 
selecționata R.F.G. î

1—2. Clasament : 1. F.C. 
Koln 26 p, 2—3. Borussia 
Monchengladbach, F.C. 
Kaiserslautern — cîte 23 p.

TOTUL DEPINDE DE HĂRNICIA SPORTIVILOR
(Urmare din pag. 1)

2 500 de ore de antrenament pe 
an și să nu progresăm nici mă
car cu o zecime de secundă in
tr-o cursă de 10 000 m. Fără a 
fi lipsită de importanță, canti
tatea muncii este în directă re
lație cu calitatea pregătirii, aș 
spune chiar că aceasta din urmă 
este decisivă.

—• în pregătirile pe care Ie 
efectuați, ce înseamnă „calitatea 
muncii" 1

— înseamnă intensitate — pe 
care o stabilim în colaborare cu 
medicii, înseamnă mijloace di
versificate, înseamnă alternanța 
munte—șes, înseamnă disciplină 
și hotărire, înseamnă participa
rea conștientă a sportivului Ia 
pregătire. Pentru a asigura 
continuu creșterea calității gîn- 
din» mai mult, colaborăm cu 
oamenii de știință, cerem și ne 
bucurăm în permanență de spri
jinul clubului.

— Vasile Dîba, Ivan Patzai-

chin și alți sportivi de la Dina
mo care au devenit campioni 
olimpici și mondiali au ajuns, 
fără îndoială, la plafonul cel 
mal înalt al calității.

— Vedeți, după opinia mea 
nu există „plafonul cel mai 
înalt al calității". El este, cum 
v-ați exprimat cu un alt prilej, 
un plafon... mișcător, pe care 
noi îl împingem — prin știință 
și muncă — tot mai sus. Dîba 
și Patzaichin, ca și colegii lor, 
trebuie să pună primii umărul. 
Altfel alții, mai sîrguincioși, 
Ie-o vor lua înainte. Ei au fost 
cei mai buni în 1977. Dar anul 
se încheie peste cîteva zile și 
în 1978 startul se dă pentru toți 
din același punct...

Am înțeles acum ca și altă
dată că doar talentul și palma
resul nu vor izbîndi niciodată. 
Ele trebuie completate, puse în 
evidență, augmentate de mun
că, enorm de multă muncă la 
un nivel calitativ din ce în ce 
mai ridicat.

SPANIA (et. 14) : Va
lencia — Athletic Bilbao 
3—1 ; Real Sociedad — 
Vallecano 1—1 ; Betis — 
Elche 4—0 ; C.F. Barce
lona — Gijon 1—0 ; A- 
tletico Madrid — Burgos 
2—1 ; Cadiz — Real Ma
drid 1—0 ; Santander — 
Espanol 4—0 ; Hercules — 
Sevilla 2—2 ; Las Palmas
— Salamanca 0—0. Cla
sament : 1. Real Madrid 
22 p, 2—3. C.F. Barcelo
na, Salamanca — cite 
18 p.

R.F. GERMANIA (ct. 
19) : Eintracht Frankfurt 
pe Main — Schalke 3—0; 
Hertha — Monchenglad- 
bach 2—1!, Miinchen 1860
— Hamburg 2—2 ; Kai
serslautern 
ken 2—1 
Eintracht 
5—0; St. 
Miinchen 
dorf — 
Bochum 
Duisburg

Saarbriic-
Stuttgart — 

Braunschweig 
Pauli — Bayern 

0—0 ; Diissel- 
Bremen 2—0 ;
— Koln 0—0 ; 

— Dortmund

După cum anunță a- 
gențiile de presă, fede
rația vest-germană de 
fotbal va purta negocieri 
cu clubul Cosmos din 
New York pentru a ob
ține participarea lui 
Beckenbauer în echipa 
R.F. Germania la cam
pionatul mondial. Antre
norul II. Schon a decla
rat că 
trebui să 
gram de 
puțin de 
Șansele 
Beckenbauer 
sînt însă reduse din ca
uza pretențiilor 
re ale clubului 
kez, a declarat 
tător de cuvînt 
rației vest-germane.

„Beckenbauer ar 
urmeze un pro- 
pregătire cel 

la 1 mai 1978“. 
includerii lui 

în echipă

financia- 
new-yor- 
un pur- 
al fede-

O fază din meciul amical desfășurat recent 
la Dortmund, intre reprezentativele R. F. 
Germania și Țării Galilor (1—1). In imagine, 
un atac la poarta oaspeților : in dreapta, 

mijlocașul vest-german, Burgsmiiller. 
Telefoto : A.P.-AGERPRES

Campionatul european de tineret (sul) 21 ani)

EDIJIA INAUGURALĂ SE ÎNCHEIE, ALTA VA ÎNCEPE IN 1978
Reprezentativa României în aceeași grupă cu echipele Turciei și Ungariei

Odată cu încheierea prelimi
nariilor C.M. de fotbal s-au 
disputat și ultimele partide din 
cadrul jocurilor eliminatorii ale 
campionatului european de ti
neret (sub 21 de ani), aflat la 
prima lui ediție. Iată câștigă
toarele celor opt grupe : Dane
marca (gr. 1), Italia (gr. 2), 
R. D. Germană (gr. 3), Bulga
ria (gr. 4), Anglia (gr. 5), Ceho
slovacia (gr. 6), Iugoslavia (gr. 
7) și Ungaria (gr. 8). Cele opt 
învingătoare vor disputa (dată 
limită a ultimului meci : 10 a- 
prilie 1978) sferturile de finală 
ale competiției. Conform trage
rii la sorți recent efectuate, cele

patru meciuri (tur-retur) sînt 
următoarele : Cehoslovacia — 
R. D. Germană, Iugoslavia — 
Ungaria, Danemarca — Bulga
ria, Anglia — Italia. în semi
finale (pînă la 30 aprilie 1978) 
se vor disputa partidele Dane
marca I Bulgaria — Cehoslova
cia/R.D.G. și Iugoslavia / Un
garia — Anglia / Italia. Partida 
finală a fost hotârîtă pentru 
ziua de 22 mai 1978.

O competiție se încheie, deci, 
dar altă începe, pentru că odată 
cu tragerea la sorți a jocurilor 
finale ale ediției inaugurale a 
C.E. de tineret (sub 21 de ani), 
la Roma s-au alcătuit și gru

pele pentru a doua ediție a 
competiției rezervate tinerilor 
jucători. Cele 25 de țări în
scrise au alcătuit următoarele 
opt grupe : Anglia, Danemarca* 
Bulgaria (gr. 1), Belgia, Nor
vegia, Scoția, Portugalia (gr. 2), 
Iugoslavia, Cipru, Spania (gr. 
3), Olanda, Polonia, R. D. Ger
mană (gr. 4),Cehoslovacia, Sue
dia, Franța (gr. 5), U.R.S.S.,
Finlanda, Grecia (gr. 6), Italia, 
Luxemburg. Elveția (gr. 8). E- 
chipa ROMÂNIEI face parte 
din grupa a 7-a, alături de re
prezentativele Turciei și Un
gariei. Competiția va începe în 
toamna anului viitor și se va 
încheia în primăvara lui 1980.


