
În cadrul vizitei făcute ieri la expoziția 
organizată pe platforma industrială 

Militari din Capitală 

TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

a examinat, intr-un amplu dialog 
cu specialiștii, probleme 

ale creșterii eficienței în activitatea 
de construcții

de lucru

In cursul dimineții de vineri, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a analizat, in cadrul unui cu
prinzător dialog de lucru, pro
punerile specialiștilor privind 
realizarea unor noi soluții con
structive, materiale de con
strucție și elemente prefabri
cate rezistente și ușoare care 
să conducă Ia economii de ma
teriale și îndeosebi de metal, 
la reducerea costului lucrări
lor, la ridicarea gradului de 
funcționalitate și confort al 
construcțiilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
insolit de tovarășii Manea 
Măneseu, Gheorghe Cioară, Li
na Ciobanu, Ion Dincă, Gheor
ghe Oprea, Ion Pățan. Virgil 
Trofin, Iosif Uglar, Ilie Ver- 
deț, Ion Ursu, Richard Winter, 
Angelo Miculescu, viceprim-mi- 
nistru, de alți membri ai gu
vernului, a analizat aceste im
portante propuneri și soluții în 
cadrul vizitei făcute la expo
ziția organizată pe platforma 
industrială Militari din Capita
lă, unde sînt prezentate reali
zările în acest domeniu ale in
stitutelor de. cercetare-proieo- 
tare. inginerie tehnologică, ale 
unor unități de profil din toate 
ramurile economiei naționale.

La sosire, numeroși oameni 
ai muncii de pe platforma in
dustrială Militari au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o primire călduroasă, dind ex-

preaie sentimentelor de adinei 
dragoste și prețuire pe care în
tregul nostru popor le nutrește 
față de secretarul general al 
partidului, pentru grija sa con
stantă fată de progresul neîn
trerupt a] economiei tării, pen
tru bunăstarea $i fericirea na
țiunii noastre socialiste.

In cursul dialogului de lu
cru, care a durat aproape trei 
ore, a fost abordată o vastă 
problematică legată de introdu
cerea mai rapidă in activitatea 
de construcții a unor tehnolo
gii și materiale noi, de o efi
ciență ridicată., sporirea gradu
lui de industrializare a lucră
rilor prin îolosirca prefabrica
telor $1 extinderea mecanizării, 
creșterea productivității mun
cii, îmbunătățirea ‘ ............. ..
ții si aspectului 
social-culturale.

Această analiză 
a unor probleme 

revoluției 
intr-un sector de o 
însemnătate pentru 

tării, cum sînț con- 
se înscrie în cadrul

funcționalită- 
construcțiilor

aprofundată 
esențiale ale 

tehnico-afirmării 
științifice 
deosebită 
progresul 
strucțiile,_ __ ___ _ __ ___
preocupărilor conducerii parti
dului și statului pentru înfăp
tuirea in cele mai bune con 
diții a hotăririlor Congresului 
al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R. privind 
dezvoltarea continuă și intr-un 
ritm înalt a economiei româ
nești și, pe această cale, ridi
carea neîncetată a nivelului de 
trai material șl spiritual al oa
menilor muncii.
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0 AMPLĂ ACȚIUNE MENITĂ SĂ STIMULEZE 
ACTIVITATEA DE EDUCAJIE FIZICĂ Și SPORT
Adunările șl conferințele pentru

In aceste zile încep adună
rile și conferințele pentru 
dări de seamă și alegeri ale 
asociațiilor și cluburilor spor
tive. în cursul lunii noiembrie 
urmează să se țină conferin
țele consiliilor orășenești și 
municipale pentru educație fi
zică și sport, iar în decem
brie conferințele mișcării spor
tive din județe. Prin urmare, 
organizațiile și organele spor
tive locale sînt angrenate în- 
tr-o acțiune extrem de impor
tanță, a cărei pregătire, or
ganizare și desfășurare se im
pun a fi făcute cu maximă 
atenție, pentru a se realiza 
o temeinică analiză a modu
lui in care se acționează și a 
ceea ce este de făcut, in con-

dări de seamă și alegeri In
in vederea aplicării 
la nivelul cerințelor 

a prevederilor Pro- 
de dezvoltare a miș- 

sportive pe perioada

tinuare, 
in viață, 
actuale, 
gramului 
carii

' 1976—1980, adoptat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R„ a orientărilor și indi
cațiilor cuprinse în cuvin- 
tarea tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, la festivi
tatea prilejuită de inminarea 
unor inalte distincții sportivi
lor care au obținut succese la 
Olimpiada de la Montreal, ca 
și în Mesajul adresat recent 
participanților la competiția 
sportivă națională „Daciada". 

Eficiența adunărilor și con
ferințelor va fi cu atît mai

Astăzi și miine, In Divizia A de fotbal

M FI O ETAPA A GAZDELOR?
Astăzi șl miine vom urmări 

meciurile etapei a 9-a. Pe ne
simțite. campionatul Diviziei 
A de fotbal trece de prima ju
mătate a turului. Avem azi o 
„introducere în temă", oferită 
de partidele de la Timișoara 
și Arad, unde evoluează re
prezentantele noastre în „Cupa

COMENTARII ELOGIOASE LA ADRESA JOCULUI
RUGBYȘTILOR ROMANI IN MAREA BRITANIE
© Asian, la Oilton, penultimul meci al turneului

BATII, 13 (prin telefon). — 
După meciul de miercuri, cu 
London Scottish, ‘ selecționata 
divizionară de rugby a Româ
niei s-a reîntors în străvechea 
stațiune balneară, reședința ei 
pe timpul turneului în Marea 
Britanie. Ecourile acestei ulti
me partide nu s-au stins încă. 
Categoricul succes (49—12) ob
ținut în fața unei valoroase e- 
chipe, cel mai sever eșec su
ferit vreodată de London Scot
tish, a fost mult_comentat 
presă. 
Mail" 
blică, 
putați 
O’Connors, Peter West 
David Frost, articole care con
țin aprecieri dintre cele mai fa
vorabile la adresa jocului rug
byștilor noștri : „Românii au ar

ta 
Ziare ca „Times", „Daily 
sau „The Guardian" pu- 
sub semnătura unor re- 
cronicari precum Terry 

sau

juns la ara lor cea mare* ; „In 
eurind, vestiarele de la Twic
kenham vor fi pregătite și pen
tru echipa României". Este re
liefat jocul extrem de fluent al 
rugbyștilor noștri, cu faze reu
șite pe toate compartimentele. 
„Ne-atn convins că românii pot 
juca un rugby complet" — este 
o părere unanim 
presa britanică și printre teh
nicienii din patria sportului cu 
balonul oval, așa cum _a ținut 
să remarce și sir 
secretarul general al 
englez de specialitate.

Desigur, componenții 
nostru, știu că trebuie 
firme aceste frumoase 
cieri și ta ultimele două parti
de cu Clifton (simbătă) și Bris
tol (marți). Ne-au declarat a- 
ceasta, tatr-o convorbire telelo-

acreditată ta

Weighill, 
forului

lotului 
să con- 

apre-

nică, atît ing. Viorel Moraru, 
vicepreședinte al F.R.R.. cit și 
antrenorul federal Valeriu Iri- 
mescu. Meciul de Ia Clifton — 
stațiune balneară de pe valea 
Avanului — a fost pregătit în 
acest spirit. Toți jucătorii stat 
valizi, putîndu-se alinia, prin 
urmare, o formație capabilă de 
o bună prestație și un rezultat 
favorabil. Ținîndu-se cont de 
marea uzură pe care o produce 
un asemenea turneu, unii din
tre jucătorii întrebuințați mai 
mult pînă acum vor fi mena
jați. Dar iată cum va arăta, 
după toate probabilitățile, XV-le 
care va fi trimis în teren (se 
va juca la lumina reflectoare
lor) : Fălcușanu — Marin, A. 
Hariton, Ilolban, Motrescu — 
Bucos, Paraschiv — Murariu, 
Dumitru, Stoica — Stroe, Urdea 
— Bucan, Ortelecan, Scariat.

U.E.F.A.", care au nevoie de 
o zi în plus de odihnă șl pre
parative pentru dificilele con
fruntări de miercurea viitoare. 
Dar pînăatunci, F. C. Argeș 
și „Poli" vor încerca să treacă 
cu bine examenele în fața 
U.T.A.-ei și, respectiv, Olimpi
ei Satu Mare.

Miine se vor disputa celelalte 
șapte jocuri, din care se des
prinde în........cap de afiș" me
ciul de la Iași. De ce ? Poli
tehnica vine după victoria de 
la Bacău, iar Steaua se află 
după insuccesul din etapa tre
cută și știe că, dacă piejde din 
nou, poate scăpa „plasa" lide
rului, F. C- Baia Mare, la a 
cărei constanță în jocurile bu
ne se adaugă, în această rundă 
(în care întîlnește pe S.C. Ba
cău) și avantajul terenului. Un 
„calcul al hirtiei" referitor la 
viitoarea configurație a clasa
mentului. in zona superioară, 
ar fi, deci, în favoarea forma
ției din Baia Mare, după cum

PROGRAMUL ETAPEI
ASTĂZI

POLITEHNICA - F.C. OLIMPIA S.M.
U.T.A. - F.C. ARGEȘ

(medul va fl transmis la TV)
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asociațiile șl cluburile sportive
vor reuși acestea 
problemele prin-

mare cu cit 
să abordeze 
cipale ale dezvoltării mișcării 
sportive și, mai ales, să sta
bilească măsurile cele mai po
trivite pentru creșterea sub
stanțială și perfecționarea ca
litativă a educației fizice si 
sportului românesc.

în centrul dezbaterilor vor 
sta problemele privind dezvol
tarea intensă și multilaterală 
a educației fizice și a sportu
lui de masă, sporirea contri
buției acestei activități la e- 
ducația socialistă a maselor, la

GHEORGHE VLĂDICA 
șef de secție in C.N.E.F.S.

(Continuare in pag. a 6-a)
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18. Politehnica Tim. 8

F.C. BAIA M. 
Steouo
F.C. Argeș 
Sportul stud. 
Univ. Craiova 
Politehnica lăți 
A.S.A. Tg. M. 
Dinamo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Corvinul

10. S.C. Bacău 
11-14. F.C. Bihor

C.S. Tîrgoviște 
Olimpia 
Gloria Buzău

15. U.T.A.
16. Jiul
17. Chimia Rm. ,V.
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6- 5 
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12- 7
11- 13

4- 4
12- 15

9-12
8-11
8-11

11-11
9-13
8-18
4-11
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9
•
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Universi-Sportul studențesc și 
tatea Craiova au șanse să mai 
urce o treaptă. In „Bănie* este 
însă așteptată cu curiozitate 
replica echipei din Buzău, 
am văzut, capabilă de 
prize.

în ansamblu, privind 
gramul etapei a 9-a.
este favorabilă gazdelor, 
reuși oare, de astă dată. Chi
mia Rm. Vil cea să profite de 
avantajul terenului ? Este greu 
de dat un 
matorii de

cum 
sur-

pro- 
accasta 

Va

răspuns pentru a- 
pronosticuri...
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PROGRESE, DAR

Șl RAMINERI
ÎN URMĂ ÎN TIRUL

DE PERFORMANȚA
Recentele campionate națio

nale de tir. disputate sub egi
da „Daciadei", au constituit un 
eveniment deosebit pentru a- 
ceastă disciplină, prilejuind tot
odată concluzii importante cu 
privire la ’ dezvoltarea sau re
gresul diferitelor probe.

Avînd în vedere numărul 
mare de participant! la finală 
— peste 500 de concurenți. din
tre care majoritatea juniori — 
putem spune că tirul continuă 
să se bucure de popularitate, 
mai ales în rîndurile tineretu
lui. Si nu trebuie să uităm că 
au fost admiși la întrecerile fi
nale numai acei trăgători care

Terezia Preda (Sănătatea Tg. Mureș) s-a remarcat în mod de
osebit la intrecerile arcașilor, ciștigind dificila probă de dublu 
FIT A cu un nou și valoros record republican. Foto : I. MIHĂICA 
au reușit să ipdeplinească anu
mite haremuri la concursurile 
premergătoare „naționalelor", 
haremuri care au fost destul 
pretențioase.

Privind tabloul sinoptic 
celor 43 de probe disputate.

de

al 
la

care s-au acordat 76 de titluri 
(43 individuale), observăm o 
ierarhizare interesantă, care di-

T. RABȘAN

(Continuare in pag. a 6-a)

Timișoara : 
Arad :

$

MIINE
Craiova : UNIVERSITATEA - GLORIA BUZĂU
lași : POLITEHNICA - STEAUA

(repriza a Î1-a se televizează)

Rm. Vilcea : CHIMIA - A.S.A. TG. MUREȘ
București : DINAMO - F.C. BIHOR

(stadionul Dl na mo)
Baia Mare : FOTBAL CLUB - S.C. BACĂU
Tirgovițte : CLUBUL SPORTIV - F.C. CORVINUL
București : SPORTUL STUDENȚESC - JIUL

(Stadionul Republicii — ora 11)
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Ca excepția meciului Sportul studențesc — Jiul, toate partidele 
vor începe la ora 15.

„Cupa României** la scrimă

FLORETISTA MARCELA MOLDOVAN (FARUL)
IM ACEST AM

I
I

La ediția 1978 a „Cupei 
României", disputată în sala de 
scrimă Floreasca, pe listele de 
concurs doar 44 de floretiste, 
mai puțin decît prevedea forul 
de resort. Și nu ne-am mai 
mirat, văzînd că Farul Con
stanța — echipă aflată pe locul 
secund în divizia națională A 
— a trimis la faza finală, din 
Capitală, doar două reprezen
tante...

După două tururi eliminato
rii, s-a ajuns în faza elimină
rilor directe și recalificărilor 
în care s-au calificat 16 scri- 
mere. Surprize notabile nu am 
avut de consemnat pină la a-

ceasta fază, „calculul hîrtîei" 
operind cu strictețe. Am re
marcat însă cele mai nete vic
torii din concurs înregistrate 
de Adriana Dragomir (Steaua) 
în fața foarte tinerelor flore- 
tiste din Satu Mare, Otilia 
Hochdorfer și Rozalia Oros 
(8—0), precum și suita neîntre
ruptă de victorii- a junioarei 
Gabriela Betuker (C.S. Satu 
Mare), cu care s-a calificat di
rect în finală (împreună cu 
Marcela Moldovan, Magdalena

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. a 8-a)



Înaintea etapei a 9 a Sublinieri

BULETINUL DE ȘTIftH AL CELORJ»
U.T.A. - F.C. ARGEȘ: FARA...
LEAC ÎMPOTRIVA RAPIZILOR

D. NICOLAE Șl RADU U

Gh. Ispas (Constanta). Cr. Teo- 
dorescu (Buzău).

18 DIVIZIONARE A

U.T.A. — în mare criză de 
puncte — privește cu maximă 
atenție acest meci șl, deși nu-1 
va avea în formație pe „argin
tul el viu“, Leac (plecat să-șl 
satisfacă stagiul militar), va mi
ra mult pe cartea ofensivei. Dar 
F. C. Argeș atit așteaptă, ea cu
noscând bine lecția contraatacu
lui lansat de Dobrln sau Iovă- 
nescu și purtat în zona finali
zării de cele două vîrfurl rapi
de, Radu n șl D. Nicolae (ușor 
accidentat după meciul „olimpi
cilor", in Polonia). Se anunță un 
meci foarte echilibrat.
, Arbitri: M. Buzea, Fr. Coloși, 

Gh. Retezan (toți din București).

F.C. BAIA MARE -S.C. BACĂU:
VOR OBȚINE OASPEȚII CEEA 

CE N-AU REUȘIT ȘAPTE 
ECHIPE ?

— și dorește să... reediteze evo
luția de La Timișoara. Nu numai 
evoluția I

Arbitri: Gh. Racz (Brașov). I. 
Rus (Tg. Mureș). V. Topan (Cluj- 
Napoca).

POLITEHNICA TIMIȘOARA - 
F.C. OLIMPIA SATU MARE : 
GIUCHICI, O IDEE-SPERANȚA I

Prin, intermediul firului telefo
nic, pe bălmăreni l-am găsit vi
neri la ora 9,30 ia stadion. înce
peau un nou antrenament. Erau 
așteptați să sosească «olimpicii* 

rwagomirescu. în ta
băra liderului, nici nu se putea 
altfel, atmosferă bună si convin
gerea că victoria li va surîde. 
Dar nu va fi ușor. S. C. Bacău 
vine după insuccesul de acasă. 
Speră ca exasperanta ineficaci
tate să se fi încheiat miercuri, 
odată cu golurile Înscrise de bă
căuanii Chitaru și An to hi în me
ciul lotului de tineret cu Cemo-

SPORTUL STUDENȚESC - JIUL: 
DUMITRACHE IȘ| DOREȘTE O 
REVEDERE PLĂCUTA CU PU

BLICUL BUCUREȘTEAN

Se pune mare preț în orașul 
de pe Bega pe o victorie — astăzi
— în meciul lui „Poli* cu F. C. 
Olimpia Satu Mare. Motivul ? Re
facerea moralului înaintea parti
dei pe care studenții timișoreni 
o vor susține miercuri în Cupa 
U.E.F.A., în deplasare, cu Hon* 
red. în ideea de a schimba ceva 
ta bine în jocul echipei, se 
înscrie și utilizarea lui Giuchici
— din primul minut — in linia 
tatii. F. C. Olimpia (cu o serie 
de accidentați, plus... 3 cartonașe 
recoltate de Popa) se află de 
ieri la Timișoara, unde va dori 
să confirme „surpriza* ultimei 
etape din Cupa F.R.F., cînd e- 
ctiipa Iul Gh. Staicu a învins la 
scor F. C. Baia Mare !

Arbitri : C. Bărbulescu, C. Jur
is (ambii din București). N. Bal
nea (Bîrlad).

ciul lotului de tineret cu Cemo- 
moreț Burgas. Dar să nu uităm, 
F C. Baia Mare n-a —” 
ta șapte etape !

Arbitri: N. Dinescu t____ _
cea), C. Ghiță (Brașov), L Igna 
(Arad).

primit gol

CRm. VH-

DINAMO -F.C. BIHOR: JOCUL 
«CALCULULUI HIRTIET Ș| AL- 

SURPRIZEI

EchJpa antrenată de M. Rădu- 
lescu șl V. Kraus abordează cu 
un moral ridicat partida cu Jiul. 
O absentă certă : A. Rădulescu, 
suspendat de F.R.F. pe 2 etape 
pentru neprezentare la convoca
rea lotrului olimpic ; șl una proba
bilă : Mircea Sandu, care s-a reac- 
eldentat In cele 23 de minute ju
cate cu Steaua. Petroșenenii au 
sosit in Capitală cu tot lotul, in
clusiv cu Mulțescu care, se pane, 
este refăcut. Dumitrache lsl do
rește o revedere plăcută eu pu
blicul bucureștean în sensul de 
a-1 oferi acestuia posibilitatea 
de aJ. aplauda din nou.

Arbitri: T. Baianovid (Iași), 
Gh. Jucan (Mediaș), B. Șerb an 
(Craiova).

POLITEHNICA IAȘI - STEAUA
SE ANUNȚA UN DERBY

La Iași, într-unul dintre cele 
mai echilibrate meciuri ale eta
pei, se întâlnesc două echipe 
care, indiferent de conjunctura 
competition al ă, au oferit specta
cole fotbalistice de calitate. Po
litehnica, învingătoare In depla
sare — la Bacău — sîmbăta tre
cută, va căuta, desigur, să nu 
rateze momentul favorabil pentru 
a-șl consolida poziția în partea 
superioară a clasamentului. Ie
șenii au lotul complet si speră în 
victorie. Steaua — probabil fără 
Dumitru și Stoica, accidentați — 
se va strădui cu siguranță să 
dovedească că înfrîngerea pe te
ren propriu din etapa preceden
tă, cu Sportul studențesc, a fost 
un accident. In perspectivă, deci, 
o dispută care ar putea întruni 
atributele unui veritabil derby.

Arbitri: O. Streng (Oradea),

Dinamo ar avea destule argu
mente în acest med cu F c. 
Bihor, chiar dacă de la Satu i**™. 
a revenit (prin rezultat și prin 
joc) în mijlocul clasamentului. 
F. c. Bihor pare să fi depășit 
„șocul psihic* din start șl mai 
știe că U.T.A. a reușit un 0—0 
chiar în „ștefan ©el Mare" 
acum o lună. Favorită rămine e- 
chipa bucureșteană, mai ales că 
dinamoviștii nu vor să scape pri
lejul de a ne reaminti, în pers
pectiva meciului cu Iugoslavia, 
că internaționalii lor, absenți m 
meciul cu Polonia, nu și-au spus 
ultimul cuvînt. In concluzie, un 
joc cu o probabilă superioritate 
teritorială a echipei gazdă, în 
eare una din contrașanseie oas
peților rămine o zl de grație a 
mult prea absentului Kun n

Arbitri: O. Anderco (Satu
Mare), Al. Gbigea (Bacău), V. 
Tătar (Hunedoara).

CHIMIA RM. VÎLCEA - A.S.A.
TG. MUREȘ : VILCENII SPERA, 

SPERA, MEREU...

O.

DIVIZIA A IA Clffif...

Fără să ignore valoarea adver
sarului, jucătorii Chimiei, ca și 
suporterii ior dealtfel, speră in 
obținerea celor două puncte atit 
de necesare lor. Atacul, lipsit de 
productivitate in jocurile de pînă 
acum, l-a preocupat, în mod 
special, pe antrenorul M. Pigulea. 
Se pare că Stanca, preferat fun
daș central, va fi readus in cen
trul liniei ofensive. La - - 
Ispir este accidentat în 
nuare; înlocuitorul lui 
Bdlonii ” ' ’ " _____
aibă următoarea alcătuire: 
rodi, Pîslaru, Bozeșan.

Arbitri: C. Dinulescu, G. 
gomir, n. Georgescu (toți 
București).

A.S.A., 
cociti- 

___ __________va fi 
linia mediană uimind să 

Va-

Dra- 
dln

OS. TÎRGOVIȘTE - CORV1NUL : 
CU COMAN, FARA LUCESCU 

Șl ECONOMU

După trei stăptărrdnl. publicul 
tfrgoviștean așteaptă cu nerăb
dare reîntâlnirea cu echipa sa 
preferată. Interes major, mal 
ales că în poartă se anunță re
intrarea lui Coman — restabilit 
—, care va da un plus de încre
dere echipierilor săi. La Corvi
nul, ta schimb, Lucescu și Eco- 
nomu sint ta ‘ "
penibili.

Arbitri: M. 
N. Petriceanu, 
din București).

cootinuare indiz-

Mor aru (Plodești), 
V. Roșu (ambii

Moment de vlrf al sezonului competițional internațional. 
Fe două planuri : L reprezentativele A și de tineret debu
tează — in săptăminile următoare — in noua ediție a 
Campionatului european ; 2. cele două echipe de cltib, F. C. 
Argeș și Politehnica Timișoara, atacă, miercuri, „momentul 
doi- al Cupei U.E.F.A. Acesta din urmă fiind evenimentul 
principal cel mai apropiat, este cazul să ne oprim, astăzi, 
asupra lui.

Prin urmare, miercuri, la Pitești, F. C. Argeș — F.C. Va
lencia, și, in aceeași zi, la Budapesta, Honved — Politeh
nica Timișoara, ambele partide contînd pentru turul al doi
lea (manșa întîi) din Cupa U.E.F.A.. Jocuri mult mai grele 
pentru cele două reprezentante ale noastre rămase în cursa 
cupelor europene. Absolut normal, dacă ne gîndim că „sita" 
competiției a cernut, în prima etapă a întrecerii, multe din
tre formațiile de o valoare mai scăzută. F. C. Valencia, lo
cul patru în trecuta ediție a campionatului spaniol, prezintă 
o formație și mai puternică în actuala „stagiune" ; l-a achi
ziționat pe Bonhof iar, prin obținerea unei duble cetățenii 
(argentiniano-speniolă) de către Kempes, îl utilizează și pe 
un al treilea jucător străin, argentinianul Felman. Honved, 
formație care a fost protagonistă a trecutei ediții a cam
pionatului ungar, șl-a amplificat rolul în actuala întrecere 
fiind considerată ce specialiști drept marea favorită la titlu.

Cunoscind foarte bine potențialul adversarilor, așteptăm 
ca atit mai mult din partea formațiilor noastre o creștere 
a nivelului de Joc, raportat la realizările primului tur. F. C. 
Argeș — echipa care a trecut cel mai clar, fără echivoc, în 
al doilea tur — are de partea sa o bună stare morală și a- 
vantajul tinereții formației sale, crescută în proporție de 
9 din 11 titulari în pepiniera piteșteană. .Argumente care 
trebuie folosite din plin miercuri, pe stadionul din Trivale. 
Politehnica Timișoara dispune de un lot numeros, cu ele
mente de toate vîrstele, capabile de o eu totul altă expri
mare deciț aceea din campionat. La „Poli", primul adversar 
care trebuie învins este scăderea unității morale. Știm că 
au apărut unele îmbunătățiri in această direcție. Dar me
dul de miercuri trebuie să găsească antrenorii ți echipa 
intr-o deplină coeziune morală și de acțiune. Este o condi
ție care primează In fața oricărei alteia, de ordin tehnic ! 
Să depășești adversari tot mai puternica iată regula, obiș
nuită, a avansării în Cupele europene !

Așteptăm ca cele două merituoase reprezentante ale noas
tre să dovedească H in turul al doilea virtuțile din turul 
inaugural î Din această seară, F. C. Argeș și Politehnica 
Timișoara intră în pregătirea directă a meciurilor...

Eftimie IONESCU

Divizia naționala de juniori

DUPĂ OPT ETAPE UN SINGUR DEBUT!
• Antrenori sancționați pentru slabe preocupări de ordin educativ
• Un cuplaj „A" 4- juniori, 

cel disputat cu două săptămîni 
In urmă pe stadionul „1 Mai" 
din Rm. Vîlcea, a adus în prim- 
plan unul din autenticele talente 
ale diviziei de juniori: 
Chimiei, N. PaveL După

portarul
ace

• In cele opt etape ale ac
tualei ediții a Diviziei A s-au 
marcat 182 de goluri: 130 gaz
dele, 52 oaspeții. Cea mai pro
ductivă etapă a fost a 4-a cu 
28 de goluri, ia polul opus 
afKndu-se runda a 8-a cu 
numai 18 goluri. • De-a lungul 
Diviziei A s-au înscris 22 642 
de goluri. • Din cele 72 de 
partide disputate în acest 
campionat, 47 au revenit gaz
delor, 12 s-au încheiat la e- 
galitate, iar în 13 victoria a 
fost de partea oaspeților. De 
remarcat că în fiecare din 
cele 8 etape am consemnat 
cel puțin o victorie a oaspe
ților; în runda a 2-a au fost 
chiar 3. • In 8 etape s-au în
registrat 3 autogoluri: N. Ră- 
ducanu pentru F. C. Bihor 

a 2-a). Cassai pentru 
Corviaul (etapa a 3-a) și Va- 
r< ->+ru U.T.A. (etana a
7- a). A Numărul jucătorilor a- 
vertizați este în continuă creș
tere: în 8 etape 75 de jucători 
au primit 103 cartonașe gal
bene. „Liderii* se distanțează:

Iorgulescu și Kaizer au 
deja cite 4 cartonașe (după 
ce au stat cite o etapă — 
suspendați automat — au pri- 
m't la meciul următor alt 
cartonaș). ® Vă prezentăm o 
situație la zi a cartonașelor 
r ie: C. S. T’r«o -te 7 ju
cători — 9 cartonașe, S. C. 
Bacău 6—10, F. C Argeș 6—8, 
Politehnica Timișoara 6—6, O- 
llmpia 5—11, Sportul studen
țesc 5—10, Steaua 5—7, Uni
versitatea Craiova 5—5, 
Bihor 5—5, U.T.A. 4—6. 
mia Rm. Vîlcea 4—5, Jiul 4—4, 
Gloria Buzău 3—3, Corvinul 
2—4, Dinamo 2—3, Politehni
ca Iași 2—3, A.S.A. Tg Mureș 
2—2. F. C. Baia Mare 2—2. 
o După 8 etape, pe lis-

-+nril-r figurează 96 
de jucători. • în 8 etape cele 
18 divizionare A au expediat 
1872 de suturi la poartă 
(1307 gazdele, 565 oaspeții), 
dintre care 884 pe spațiul por
ții (631 gazdele, 253 oaspeții). 
Cele mai multe suturi s-au 
înregistrat în etapa a 3-a: 
264, în timp ce în runda a
8- a am consemnat doar 199 
de șuturi. • Cele 18 divizio
nare au executat ta 3 etape 
970 de comere: 732 gazdele, 
238 oaspeții.

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
GLORIA BUZĂU : „SOLIST- 1 ?

Teoretic se merge „1«. Mai ales 
eă reintră Cămătaru. Miercuri, 
Universitatea, fără jucătorii de 
lot, a cîștlgaț (4—1) partida ami
cală cu Viitorul scornicesti. Re
zultat care a trezit mari ambiții 
trio-ului Crișan — Cămătaru — 
Marcu. Gloria a căutat să eli
mine deficiențele din meciul cu 
Baia Mare — lipsa pressingulul, 
pregătirea fizică necorespunză
toare șl, mal ales, Ineficacitatea

formației de ju-

1. S.C. BACĂU 8 6 2 0 15- 4 14
2. Univ. Craiova 8 6 1 1 26- 7 13
3. F.C. Oiimpia 8 5 2 1 12- 6 12
4. Corvinul 8 4 3 1 19- 8 11
5. Steaua 8 3 4 1 12- 7 10
6. Sportul stud. 8 3 4 1 12- 9 10
7. A.S.A. Tg. Mureș 8 2 5 1 20-12 9
8. U.T.A. 8 3 3 2 10-11 9
9. „Poli* Timișoara 8 3 3 2 5- 8 9

10. F.C. Baia Mare 8 2 4 2 12-12 8
11. F.C. Argeș 8 2 4 2 6- 6 8
12. F.C. Bihor 8 3 1 4 13- 9 7
13. C.S. Tîrgoviște 8 3 0 5 9-12 6
14. Dinamo 8 1 3 4 7-15 5
15. Chimia 8 2 1 5 7-16 5
16. Gloria Buzâu 8 116 8-21 3
17. Polit. lași 8 1 1 6 8-22 3
18. Jiul 8 0 2 6 2-18 2

apărat buturile __________ ____ ____
nlori, același tînăr jucător a fost 
trimis șl In poarta echipei de 
seniori (min. 32), Roșea greșind 
grav la primele două goluri mar-

cate de Sportul studențesc. Pa
vel a apărat calm si sigur, ca șl 
in poarta selecționatei de Ju
niori, la Balcaniada de la Izmir. 
Debutul lui a fost de bun augur, 
„tribunele" l-au aplaudat pentru 
intervențiile sale, dar in finalul 
meciului s-a accidentat. N. Pavel 
este astfel primul junior promo
vat în acest campionat in Divi
zia A. Să sperăm că vor urma 
și alții...
• Făceam recent un inventar 

al sancțiunilor dictate după pri
mele cinci etape ale campiona
tului și atrăgeam atenția asupra 
numărului foarte mare de jucă
tori intrați în „conflict44 cu arbi
trii, cu spiritul de sportivitate. 
Nici etapele 8, 7 jl 8 n^au făcut 
excepție, din păcate, de la... re
gula celor care le-au precedat, 
alți jucători au fost avertizați sau 
eliminați pentru lovirea adver
sarilor, pentru injurii, gesturi 
nesportive, vociferări etc. Reve
nim asupra acestui aspect, de
oarece nimeni nu are voie să-l 
treacă pe plan secundar: cu atit 
mai mult, cu cit este vorba de 
Jucători foarte tineri. In formare. 
Ce fac antrenorii T Adică peda
gogii lor, cel care trebuie să 
desfășoare pregătirea fotbalistică

în cadrul procesului unitar, 
structiv-educativ ? Și pentru 
mul ți nu fac aproape nimic __
acest sens, federația a fost obli
gată să intervină. E Popescu, G. 
Tonca, M. Bîrzan, M. Popa, G. 
Birău, D. Chiriță au fost sancțio
nați pentru jucătorii lor... sanc
ționați de comisia de disciplină 
în primele șapte etape ! Poate 
că în acest fel vor înțelege ceea 
ce trebuiau să înțeleagă mai 
demult și fără să fie forțați de 
cineva.

În
că 
in

Laurențiu DUMITRESCU

UN EXEMPLU VENIT
DE LA BOLINTINUL

DIN VALE

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA
SERIA I : Nitramonia Făgăraș

— C.S.M. Suceava : L Necșulescu 
(Tîrgoviște) ; F.C. Constanța — 
Portul Constanța : M. Fediuc 
(Suceava) ; Muscelul CîmDulung
— Relon-Ceahlăul P. Neamț : A. 
Szilaghi (Tg. Mureș) ; I.C.I.M. 
Brașov — Oltul Sf. Gheorghe : 
FL Pitiș (Oradea) ; Minerul Gura 
Humorului — Delta Tulcea : I. 
Cîmpeanu (Cluj-Napoca) ; Stea
gul roșu Brașov — Tractorul 
Brașov : L Honing (Arad) ; Vic
toria Tecuci — Viitorul Vaslui : 
FI. Popescu (Ploiești) ; F.C. Bră
ila — Progresul Brăila :_G. Fodor 
(București) ; 
Constructorul 
(Caracal).

F.C.M. Galați — 
Iași : FL Cenea

LOTO

A 9-a A DIVIZIEI B

2-fl Sportul

SERIA A D-a: Autobuzul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești : N. Raab (C. Turzii) ; 
Electroputere Craiova — Metalul 
Plopeni : E. Călinescu (Reșița) ; 
--------- Drobeta Tr. Severin — 

Giurgiu : N. Capră (Si- 
; Ș.N. Oltenița — Șoimii 
I. Mal ci u (Tulcea) ; Di- 

Viitorul Scorni-

CJS.M. 
F.C.M. 
meria) 
Sibiu : 
namo Slatina 
cești : M. izghireanu (Timișoara); 
Chimia Tr. Măgurele — Rulmen
tul Alexandria : C. Tănase
(Cîmpulung) ; Rapid București — 
Metalul București : L Chilibar 
(Pitești) — azi, Stadionul Repu
blicii, de la ora 15 ; Gaz metan 
Mediaș — Petrolul Ploiești : 
C. Szilaghi (Baia Mare) ; Chimia 
Brazi — Poiana Cimpina : C. 
Ghilă (Constanța).

SERIA A m-a : Metalurgistul 
Cugir — F.CJM. Reșița : “ 
guliei (Drobeta Tr. î . .
Minerul Moldova Nouă — Chimi
ca Ti mă veni : D. ‘ f
(Craiova) ; C.F.R. Cluj-Napoca — 
Gloria Bistrița : Gh. Manta
(București) ; U.M. Timișoara — 
Aurul Brad : P. Căpriță (Brăila); 
Minerul Anina — Minerul Cavnic: 
C. Maieescu (București) ; Mureșul 
Deva — „U“ Cluj-Napoca : V.
Clocilteu (Craiova) ; Victoria Că- 
lan — Ind. sîrmei C. Turtii : Z. 
Czavar (Odorhei) ; Dacia Orăștie 
— C.F.R. Timișoara : L Roșoga 
(București) ; CXL. Sighet — în
frățirea Oradea : C. Matache 
(București).

: S. Dră- 
Severin) ;

Preoțescu

E3

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 13 OCTOMBRIE

Extragerea 
65 56 50 3 "33

1978

date poștale va începe aproxi
mativ la 26 octombrie 1978.

obținut de CEOTIC GRIGORE 
din MANGALIA, juri. CON
STANȚA.

★

I : 58 77 72

a n-a : 53
25.

54 61
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 6 OCTOMBRIE 

1978

ASTAZI ESTE ULTIMA 23 
PENTRU DEPUNEREA BULETI

NELOR LA CONCURSUL

41 62

TOTAL DE
1.199.149 lei care

C1Ș-FOND 
TIGURI : 
434.036 lei report categoria 1.

Plata cîștigurilor pentru •- 
ceasta tragere se va face ast
fel : în Capitală începînd de la 
23 octombrie la 13 decembrie 
1978, în țară de la 26 octom
brie la 13 decembrie 1978.

Plata cîștigurilor prin man-

1 : 1 variantă 100% 
Dacia 1300 și 5 va- 
a 17.500 lei ; cat.

cat. 3 : 
32.50 

a 2.630 lei ; cat. 5 : 136 a 628 
lei ;

Categoria 
autoturism 
riante 25% 
2 : 5,25 a 16.279 lei 
24,25 a 3.524 lei; cat 4:

PRONOSPORT
DIN 15 OCTOMBRIE 1ST»

★
lei ; cat. 6 : 356,25 a 240 
cat. X : 1.236,25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 
434.036 lei.

1:

Autoturismul Dacia 1300 
cat pe o variantă 100% *

pînă astăzi mai puteți cum- 
bilete șl pentru tragerea 

2 care va avea loc mîine, 
15 octombrie a.c„ la sala Clubu
lui Progresul din str. Dr. Staieo- 
vid, la orele 17. Panoul cu re
zultate va fi trans mia la televi
ziune, în cursul serii.

Punctul 13 de pe ordinea de 
zi a ședinței din 5 octombrie 
a Comisiei de disciplină a 
F.R.F. : „Valentin Dragnea
(Unirea Boiintinul din Vale) 
a fost eliminat pentru insulte 
aduse arbitrului de centru44. 
Jucătorul — elev — n-a putut 
veni. Din partea echipei din 
Boiintinul din Vale se pre
zintă Mihai Dumitru din Con
siliul asociației... Membrii Co
misiei parcă întrevăd ceea ce 
va urma. Ceea ce s-a petre
cut și cu prilejul celorlalte 
12 cazuri de indisciplină ju
decate pînă atunci : președinți 
de asociație sportivă, antre
nori care — în loc să deza
probe faptele comise de jucă
torii respectivi — le-au găsit 
fel de fel de scuze, mulți 
dintre ei nesfiindu-se să afir
me că cei 
făcut absolut 
cede scrise de arbitru 
observatorul _______ _
simple invenții. Și cei____ ____
vorbit în acest fel n-au fost 
reprezentanții unor echipe 
cum promovate în Divizia 
ci activiști cu vechi state 
serviciu, de la care era 
așteptat o atitudine plină 
responsabilitate.

..JDeci. se anunța un „avo
cat* în plus.

Dar, surpriză. Mihai Dumi
tru, nu numai că n-a sărit in 
ajutorul celui care-1 insultase 
pe arbitru, dar a condamnat 
cu toată hotărirea fapta aces
tuia :

— „Pedepsiți-1 cît se poate 
de aspru : Este inadmisibil
ca un băiețaș care n-a împli
nit nici 15 ani să înjure un 
arbitru care, ca virstâ, i-ar 
putea fi tată. Nu mai spun că 
arbitrul a aplicat corect, In 
faza respectivă, legea avanta
jului, In timp ce jucătorul 
meu a cerut „fault44 și a În
ceput să injure44.

Comisia de disciplină l-a 
suspendat pe Dragnea pe 6 
etape, felicitindu-1 pe Mihai 
Dumitru pentru poziția a- 
doptată.

Un caz care n-ar trebui să 
rămîr.ă izolat. L-am consem
nat, de aceea, in mod special.

eliminați 
nimic

federal

n-au 
șl că 

sau de 
sint... 

care au

a-
c, 
de 
de 
de

Jack BERARIU



PRINCIPALA CALE A RIDICĂRII FOTBALULUI NOSTRU:
PRODUCȚIA PROPRIE DE JUCĂTORI! • Cc nc arata un studiu pornit dc ia constatările 

perioadei 1966 1968 $1 continuat pc ultimul
■C- n vara anului 1967 revista „Fotbal- publica un studiu asupra 
I producției fotbalistice la nivekU primei divizii, plecind de La. 
| ideea stabilirii paternității teritoriale (locul de naștere) șl a 

paternității sportive (ca performanță) a unui număr de 2M 
Jucători participanți la ediția de campionat 1966—■67. Iată cîteva 
concluziile principale desprinse atunci don acest interesant studiu 
pe care 11 vom considera — dat fiind faptul că este primul pe o ast
fel de temă — și un material de referință : L. elementul local nu este 
folosit in deplinătate și cu suficientă încredere. Culesul din „gr&dina* 
altora a devenit o regulă pentru majoritatea echipelor divizionare 
A ; 2. circulația jucătorilor pe orizontală este mare. In vreme ce cir
culația pe verticală se desfășoară lent și este insuficient sprijinită ; 
X centrul de greutate al producției de jucători s-a deplasat in mod 
evident spre București, oraș care tinde să devină leagănul fotbalului 
românesc. In același timp, alte mari centre cu o veche tradiție fot
balistică, precum Timișoara, sau Oradea, an trecut pe un plan ie- 
cundar ; 4. multe zone fertile de pe teritoriul țării rămin in bună 
parte nedesțelenite și necultivate.

Doi ani mal târziu, în 1969, investigațiile făcute de prof. Comeliu 
Răd-uț, de la Centrul de cercetări științifice C-N.E.F.S., pe aceeași 
temă, a provenienței pe județe și orașe a 394 divizionari A, folosiți 
în edițiile de campionat 1967—68 și 1968 6S, scotea în evidență : 1. mi- 
grația exagerată a jucătorilor în primul eșalon ; 2. creșterea ponde
rii orașului București pînă la aproximativ 26% din valoarea totală 
a producției fotbalistice ; 3. o ușoară și totuși semnificativă mărire 
a procentului jucătorilor nâscuți in mediul rural (27%) in 1368—63, 
față de 25% în 1967—68, ca urmare, tn principal, a procesului intens 
de urbanizare a țării.

Care este situația după încă zece ard, acLcă în 1978 7

deceniu • Pufiic Judcfc contribuie Ia lormarca sportivilor din eșalonul pcriortnanțcl
• o marc parte din cluburi $1 asociații privesc mereu si culeg mereu din „gradina
vecinului** • Numai încurajarea promovării propriilor cadre și generalizarea acestui
sistem vor duce la creșterea - cantitativa șl calitativa - a noilor generații

dc iotbalisll dc Înalta performanți

Pentru a avea o Imagine <dt 
mal reală și mai completă asu
pra a ceea ce a însemnat în ul
timul deceniu PRODUCȚIA DE 
JUCĂTORI a județelor și contri
buția electivă a acestora la rea
lizarea fondului de valori fotba
listice ale țării, ne-am propus, 
de astă dată, o analiză ceva mai 
complexă șl mai profundă dedl 
investigațiile făcute pină acum, 
tn această idee, am extins raza 
de studiu și cercetare asupra u- 
nui număr de 1002 jucători care 
au activat in prima divizie pe 
parcursul a opt ediții de campio
nat. Am Întocmit, după aceea, o 
hartă a producției fotbalistice ta 
perioada 1970—78, defalcind, pe 
județe, cifra totală, de 1 002 Ju
cători. ta raport de locul naște
rii, de prima legitimare și do 
promovarea ta Divizia A. Spre 
exemplu : în județul Bihor s-au 
născut S2 dintre cei 1002 jueâtort 
divizionari A al perioadei 1970— 
78 ; 40 din totalul de 1 002 au fost 
legitimați pentru prima oară ta 
diferite formații din cuprinsul 
aoeluiașl județ ; 46 au promovat 
ta Divizia A îăctnrl parte din e- 
cliipeîe Crișul sau F.C. Bihor. De 
reținut că neconcordanta celor 
trei cifre înscrise în limitele ți
nui județ este determinată de 
faptul că sînt multe cazurile ta 
oare un jucător născut, să spu
nem, la Oradea, este, apoi legiti
mat la Cluj-Napoca,' după care 
se afirmă la Tg. Mureș, unde 
trece pragul Diviziei A.

Am vrut, de asemenea, să pre
cizăm care a fost și aportul du
hurilor șl asociațiilor fruntașe ta 
realizarea producției fotbalistice 
globale din ultimul d-eceniu. In 
acest scop am urmărit pe filiera 
sportivă pe flecare dintre cel 
1 002 Jueăori divizionari A ta dis
cuție, stabilind u-le cu exactitate 
paternitatea pe linia performan
ței.

Și acum să vedem ce se des
prinde din analiza diferitelor as
pecte ale producției fotbalistice 
* județelor.

ți perseverență toate ungherele 
țării unde ar putea apare ele
mente dotate pentru fotbalul de 
performanță. Aceasta ar expli
ca — în parte — și slaba pro
ducție a unor județe ca Neamț, 
Sălaj, Vaslui, Bistrița Năsăud, 
Botoșani, Gorj și Tulcea • nu-

- - - - - ....................A
a 

în 
U

■78. Acest

mărul jucătorilor divizionari 
proveniți din mediul rural 
ereseut da la ZI la sută 
1968—69 la aproximativ 52 
sută in perioada 197C 
lucru s-a produs ca efect di
rect al accelerării procesului de 
urbanizare a țării, dar și a

2. Gocj 1, Tulcea ți Botoșani 0. Așa
dar, cos tot ocaleați județa core 
produc Jucâtod Unt In frunte și la 
capitolul „selecția* șl cam tot ace
leași car» m produc m aflâ ta 
coada clasamentului. Comparativ ai 
perioada anterioară anului 1970, ju
dețele Cluj. Bacâu, Caraș Severin, 
Galați. Satu Mare sînt In creștere, 
iar Bihor, Brașov, Mureș, Constanța 
sint în scădere.

O imagine și mal grăitoare ta 
ceea ce privește repartiția cifrei de 
1 002 jucători divizionari A ta func
ție de selecția și prima lor legitimare 
ne-o oferă, fârâ îndoială, clasamen
tul întocmit pe marile cluburi șl aso
ciații sportive. Dar mal intil să ve
dem cum arăta un astfel do clasa
ment el echipelor din primul eșa
lon în urmă cu rece ani : 1. RAPID, 
2. Dinamo X Politehnica Timișoara 
4. Petrolul X Progresul Buc. A 
U.TA. 7. Universitatea Cluj-Napoca 
X Politehnica lași 9. Steagul roșe 
10. F.G Constanța 11. F.G Argeș 12. 
Universitatea Craiova 11 Jiul 14. 
Steaua, ta perioada 1970—78. ordinea 
echipelor. ta raport de contribuția 
adusă ta legitimarea fotbaliștilor o-

U.TA. d Unhrortitatea Cluj-Napoca : 
2. leiprestooant «oftul realliat de 
Steaua, car. te ultimul decenta m 
Înscrie printre cele mal productive 
cluburi, ca p progresate rea li rote de 
F.G Argeș, Unnarsltotea Craiova d 
Politehnica log. te schimb echipe ca 
Jiul d Politehnica Timișoara, care a. 
trăit multă vreme dte ..importuri de 
jucători, sint plasate, firesc, te par
tea inferioară a clasa man tu te f, acolo 
unda mai tntilnlm pe A.SA. si Spor
tul studențesc, cluburi te cadrul că
rora de-abte te ultimul timp a în
ceput -să se facă simțită preocuparea 
pentru recrutarea d creșterea ele
mentelor proprii.

Interesant do reținut este d faptul 
că tint cazuri de echipe divizionare 
B bucureștene ■ căror contribuția la 
fondul de jucători de p-Hormcntâ 
este net superioară multor cluburi de 
Divizia A «"«te dintre ele chiar cta- 
------- - -- ța

te
bun d« fotbal. Așa, oe pilda. 
METALUL aw fâcut primii poți 
fotbal, to perioada 1770— 78, nu 
puțin de 16 Jucâtori (A. Ghîțâ. Em. 
Dumitru, G. Sonda. O. Stan, M. So
re, Mateescu, Velea. M. Olteana, 
ton Va sile, loton, Minculesca. Merid,

DUCUREȘTIUL - PRINCIPALEIprodiicâior de valori
FOTBALISTICE

Repartizînd cei 1 002 jucători 
divizionari A pe județe, in funcție 
de proveniența lor natală, situa
ția se prezintă astfel: București 
206, Cluj 65, Ilfov 53, Bihor 52, 
Prahova 49, Dolj 43, Timiș 40, 
Arad 37, Constanța și Iași 31, 
Mureș 30, Argeș 28. Dîmbovița 
27, Bacău, Hunedoara și Satu 
Mare 26, Brașov 24, Caraș Se
verin 23, Galați și Alba 21, Si
biu 14, Mehedinți și Teleorman 
12, Ialomița 11, Olt, Maramu
reș, Brăila, Buzău 10, Vil cea, 
Vrancea și Suceava 7, Covae- 
na și Harghita 6, Neamț și Să
laj 5, Vaslui 4, Bistrița-Nă- 
săud. Botoșani și Gorj 2, Tul
cea 1 (județele subliniate au 
sau au avut în ultimul dece
niu echipe în Divizia A). Re
zultă de aici : • Bucureștiul
continuă să rămină principalul 
producător de jucători de va
loare ; • alături de capitala 
țării, județul Ilfov își aduce • 
contribuție din ce in ce mal 
mare la fondul fotbalistic de 
performanță • o serie de ju
dețe ca Bacău, Argeș, Dolj. 
Iași, Cluj, Teleorman înregis
trează creșteri procentuale com
parativ cu perioada dinainte de 
1970; în același timp, alte ju
dețe, ca Brașov, Mureș, Arad, 
Bihor și chiar Constanța (cu 
excepția ultimilor ani) sînt In 
scădere • mulți fotbaliști buni 
se nasc și în județe care nu au 
echipe in Divizia A. In Alba, 
de pildă, numărul acestora este 
de 21, adică tot atît cit în Ga
lați, aproape la fel cit în Ca
raș Severin și de trei ori mai 
mult dedt în Vîicea, județe 
reprezentate de echipe în pri
mul eșalon în perioada 1970— 
78. De aia și remarca, pe care 
am mai făcut-o șl cu alt pri
lej, că ACȚIUNEA DE DEPI
STARE ESTE DEFICITARA, că 
nu sînt răscolite cu pricepere

CAMPIOANA PROMOVÂRILOD

existenței unui spațiu mai mare 
pentru joacă la țară, factor fa- 
vorizant pentru formarea de
prinderilor fotbalistice In peri
oada uceniciei sportive.

RAPID - RAMPA NR. 1
DE LANSARE A JUCĂTORILOR

SPRE PRLMA DITIEIE
Să urmărim ta continuare pe coi 

1 002 divizionari A ta raport de le
cui unde au apărut — pentru prima 
oară — ca jucători legitimați. lată 
cum or arăta, după acest criteriu, o 
repartiție pe județe : București 271 
Chij 65, Prahova 49, Timiș 41, Bihor 
șl Arad 40, Dolj 36, lași 34, Argeș 
și Caraș Severin 33, Brașov 32. Mu
reș 30. Satu Maro 29, Bacău 28, 
Constanta 27. Hunedoara 26, Dîmbo
vița 25, Galați 23, Ilfov 19. Sibiu șl 
AJb© 17, Maramureș 14, Brăila 10, 
Mehedinți 8, Neamț 7, Harghita 6, 
Buzău și Teleorman 5, Covasna, Să
laj. Vîicea. OH, Suceava 4, Bistrița 
Nâsăud 1 Ialomița» Vaslui, Vrancea

junși ulterior pe prima treaptă 
petiționclă, este următoarea : Rapid 
(S3 jucători). Steaua (44), Dinamo 
(28), Petrolul (27). Progresul Buc. 
(25). F.G Argeș (25). U.TA. (23), 
Politehnica lași (21). Universitatea 
Craiova (17), Universitatea Cluj-No- 
poca (18), F.C. Bihor (17). GS. Tîr- 
goviște (15), F.G Constanța (14), 
F.GM. Reșița (14), GFJL Cluj-No- 
poca (12), Corvinul (11). S-G Ba
cău (10), Steagul roșu (9), Olimpia 
Satu Mare (8). Sportul studențesc 
(8). A-SA Tg. Mureș (7). GF.R. Ti
mișoara (5). Politehnica Timișoara 
(5). F.GM. Galați. Jiul d Otlmte 
Rm. Vîicea (cite 2). De menționat 
că <m număr de 120 de Jucători au 
lost legitimați primo oară te echipe 
de Divizia B, Iar olți 490 la forma
ții divizionara C sau din categorii 
Inferioara.

CTtevo concluzii din analiza compa
rată a celor două clasamente I 1. 
RAPID RAM INE LIDERUL AUTORITAR 
AL ACTIVnAȚa DE PRODUCȚIE $1 
LANSARE A JUCĂTORILOR TALENTAR 
SPRE SCENA PRIMEI DIVIZII. Alături 
da clubul din Giuleștl, o preocupară 
constantă te această privință au «so
ni festat d echipate bveureștene Di
namo d Progresul, Petrolul Ploiești,

- PLIROLIL PLOIEȘTI
Cel de al treilea aspect ca

racteristic al producției fotba
listice, pe care ne propunem 
să-1 analizăm în continuare, 
este statistica promovării în 
prima divizie a celor 1002 ju
cători asupra cărora s-au axai 
investigațiile noastre. De astă- 
dată — pentru că repartiția pe 
județe este mai puțin semnifi
cativă, ținînd seama de faptul 
că în discuție nu pot intra de- 
cît acele județe cu echipe în 
IMvlzia A — am întocmit un 
clasament pe cluburi a cărui 
înfățișare este următoarea : 
Petrolul 73, Jiul 56. F.C. Argeș, 
Politehnica Lași și Universita
tea Cluj-Napoca 54, Universi
tatea Crăiova 51, Sport Club 
Bacău 48, Rapid 47, F.C. Bihor 
46, U.T-A. 45, F.C. Constanța 
44. Diaarao 43, Steaua 35. Stea
gul roșu 33. Progresul Bufi, 
ABA_ si C.F.R. Cluj-Napoca 
32, Politehnica Timișoara, F.C.M. 
Reșița 31, F.C.M. Galați 30. O- 
limpia Satu Mare 28, C.F.R. Ti
mișoara 24, Sportul studențesc 
23. CB. Tîrgoviște 18, Corvinul 
1T. Chimia Rm. Vîicea 15. Vi
itorul București 5, Minerul Baia 
Mare 1.

Și-acum, cîteva succinte ob
servații : • campioană deta
șată a promovărilor este Petro
lul Ploiești, club care și-a creat 
o frumoasă tradiție în această 
privință. Petrolul a promovat 
73 de jucători, adică tot atîția 
cit Jiul și Corvinul Ia un loc. 
De remarcat că diferența maro 
dintre cifrele realizate de cele 
două echipe din județul Hune
doara se datorează faptului eă 
Jiul a folosit în principal calea 
transferulni pe verticală (ceea 
ce ni se pare lăudabil) în timp 
ce Corvinul a optat pentru va
rianta transferului pe orizonta
lă. completîndu-și anual efecti
vul eu jucători consacrați • 
O serie de echipe ca F.C. Ar
geș, Politehnica Iași,_ Universi
tatea Cluj-Napoca, 
tea Craiova, Rapid 
club Bacău au dos 
deceniu a susținută 
promovări ia primul eșalon. 
Acest lucra n-a constituit insă 
întotdeauna un factor de pro
gres, neîndeplinindu-se, cum 
ar fi fost de dorit, condiția de 
calitate a promovării • Statis
tica ultimelor opt ediții 
campionat arată eă media 
nuală a promovărilor este 
întreg eșalonul divizionar A. 
98. Practic, deci, aproximativ o 
pătrime din efectivul total al 
primei divizii se împrospătează 
odată ee începutul unui noa 
sezon competițional. Cantitativ 
această operațiune corespunde 
ideii de întinerire a loturilor. 
Dacă însă ne gîndim că mal 
bine de jumătate din numărtti 
total al celor promovați vin din 
Divizia B, eă cei mai mulți 
sint simple apariții meteorice, 
care dispar între tur și retor, 
atunci ajungem la constatarea 
eă din punct de vedere calita
tiv promovările nn își îndepli
nesc realmente roiul de revita- 
Uzare a competiției.

Universită
ți Sport 

în ultimul 
politici de

da
•-

de

CÎTEVA CONCLUZII... LA CONCLUZII
Raportind perioada 1979—1978, la care am 

făcut investigații (in privința locului naște
rii, a primei legitimări și promovări tn Di
vizia A) asupra a 1 001 Jucători, la perioada 
1996—1999. se pot face următoarele aprecieri 
de sinteză :

L INSUFICIENTA ATENȚIE ACORDATA 
ELEMENTELOR LOCALE, manifestată atit pe 
linia preocupării pentru creșterea de Jucă
tori în cadrul cluburilor și asociațiilor, cit șl 
în ce privește activitatea de depistare a ele
mentelor dotate pentru fotbal, pină la nive
lul celor mal mici așezări rurale ;

2. MIGRAȚLA JUCĂTORILOR a căpătat 
după anul 1970 proporții Îngrijorătoare, 
Goana după achiziții și transferuri a devenit 
o regulă pentru multe cluburi care, în dorin
ța de a forța performanța, șl-au făcut un 
obicei din a culege roadele din grădina al
tora, tn loc să crească jucători In grădina 
proprie. Marea circulație a jucătorilor a 
exercitat o influență negativă asupra instrui

rii și în mod deosebit asupra omogenității 
echipelor ;

1. Politica promovărilor, deși pe alocuri 
susținută, n-a Însemnat un factor de progres 
pe ansamblul fotbalului nostru. Explicația 
constă in faptul că pe poarta Diviziei A au 
pătruns puțini jucători apțl a face față ma
rilor cerințe ale performanței actuale. Valoa
rea nou creată tn ultimele opt ediții de cam
pionat se Înscrie sub limitele baremului de 
satisfăcător. Ca o confirmare elocventă a 
acestui lucru, iată șl o listă a jucătorilor, 
considerați buni, care au urcat treapta pri
mei divizii In perioada 1973—1978 : Augustin, 
Aglu, Boldid. Cămătaru, Cristian — FX. Ar
geș, Ctrțu, B. Grigore. Jivan, Manea — Ra
pid, Moraru, NedeLcu tl, Radu H, Speriata, 
Vrtnceanu, Wtadt, C. Zamfir, M. Zamfir șl 
Zahiu. In total: 18, tn medie — doar 1 pe ani Pe 
posturi: 6 portari (nici unul insă apt de a-t 
înlocui pe Răducanu șl Coman), 2 fundași la
terali și 3 fundași centrali (dintre care doar

unul, M. Zamfir, • fost titularizat în echipa 
națională), nici un mijlocaș (I) șl 7 înaintași 
(toți nil moi promis!uni, dar nici măcar O 
certitudine pînă tn prezent).

Așa sttad lucrurile, SOLUȚIA CARE SE IM
PUNE, ta paralei ca măsura binevenită a li
mitării transferărilor, este trecerea la pro
ducția netă de Jucători, principala cale capa
bilă să asigure fotbalului românesc fondul 
valoric necesar redresării șl afirmării sale pe 
plan internațional. Pentru aceasta este ne
cesar ca toate cluburile să-și Înscrie, 
ca obiectiv prioritar tn programul lor de 
activitate creșterea de jucători ta pepiniere 
proprii, să albă posibilități reale pentru o 
producție de calitate șl să existe șl certitu
dinea ci ele — cluburile producătoare — 
vor fi primele beneficiare ale proprii
lor produsa Numai in acest fel impasul 
tn care se află de mai multă vreme fotbalul 
nostru va putea fi depășit, numai așa re
zultatele pe care țe așteptăm să vină nu se 
vor mal lăsa mereu așteptate.

Studiu realizat de Mihai 1ONESCU



L COMPETIȚIA SPORTIVĂ NAȚI
ONALĂ „DACIADA" — EDIȚIA A U-a

1) EDIȚIA DE IARNA
SANIE. SCHI. PATINAJ, SAD 

SI TENIS DE MASA
— etapa pe asociație sportivă.

pînă la : 28.1
— etapa pe localitate, comună, 

centru de comună, oraș, mu
nicipiu. sector (municipiul 
București) pină la : 4.II

— etapa pe județ si municipiul
București pină la 18.11

2) EDIȚIA DE VARA
ATLETISM, GIMNASTICA,

ÎNOT. CICLISM. BASCHET, 
FOTBAL. HANDBAL. VOLEI, 
OINĂ. POPICE, TENIS DE 
CTMP. ORIENTARE TURISTI
CA. KARTING. MODELISM 
(AERO, AUTO SI NAVOMODE- 
USM). MOTOCICLISM, RA
DIOAMATORISM. TIR. TRtN- 
TA. ZBOR CU ȘI FARA MO
TOR. PARAȘUTISM. PRECUM 
*1 LA ALTE RAMURI SPE

CIFICE JUDEȚELOR
— etapa pe asociație sportivă

pînă la: l.VI
— etapa pe localitate, comună, 

centru de comună, oraș, mu
nicipiu. sector (municipiul 
București) pină la : 15.VIII

— etapa pe județ si municipiul 
București pină la : l.XI

8. ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASĂ 
TRADIȚIONALE, CU FINALE PE ȚARĂ, 
ORGANIZATE DE ORGANELE DE STAT 
9 OBȘTEȘTI CU ATRIBUȚII IN 

MIȘCAREA SPORTIVA
ALPINISM

ALPINIAD/V VINATORILOR
DE MUNTE

— finala De tară X

ATLETISM
TETRATLON — ECHIPE 

Catec. 10—14 ani (b+f) — școli 
generale

— etapa pe școală
— etapa pe localitate ______
— etapa pe județ si municipiul 

București pină la : 20.V
— etapa interjudețeană

26—27.V 
•ona I — In Sălaj participă 

Județele Bistrita-Năsăud. Ma
ramureș. Cluj. Sălaj.

■fif'd a Il-a — în Arad parti- 
cipă județele Alba. Bihor. 
Satu Mare, Sibiu, Arad.

®ona a III-a — In Harghita par
ticipă județele Brașov. Covas
na. Mureș. Harghita.

Bena a IV-a — in Hunedoara 
Participă județele Caras-Se- 
Jerin. Dolj. Mehedinți. Timiș. 
Hunedoara.

Bona a V-a — în Gorj partici
pă județele Dîmbovița. Olt. 
Vilcea. Gorj.

«ona a Vl-a — in Ialomița par
ticipă județele Argeș. Ilfov, 
Prahova. Teleorman. Ialomița. 

Bona a VII-a — în Tulcea par- 
Hcipă județele Constanta. 
Brăila. Galati. Tulcea.

Bona a VIII-a — In Botoșani 
Participă județele Iași. Neamț, 
Buceava. Botoșani.

Bona a IX-a — în Bacău parti
cipă județele Buzău. Vaslui. 
Vrancea. Bacău.

Bona a X-a — în București 
participă cîștigătorii celor 8 
sectoare.

— finala pe tară 
Tîrgu Mureș

X.1978 
IV.1979

16—17.VI
CROSUL PIONIERILOR 

Categoriile 11—12 ani 
Si 13—14 ani

— etapa pe asociație sportivă
Pînă la : 9.IV

— etapa pe localitate si sec
toarele din municipiul Bucu
rești pînă la : 16.TV

— etapa pe județ si municipiul 
București pînă la : 23.IV

— finala pe tară
București IV

CROSUL TINERETULUI — 
ediția a XII-a

Categoria 15—16 ani. 17—19 ani 
C peste 19 ani (toate categoriile 

de tineri)
— etapa de masă

pînă la : I.IV 
—- etapa pe localitate, oraș, mu

nicipiu. sector (municipiul 
București), centru de comu-

pînă la : 8.IV
— etapa pe județ si municipiul

București pînă la : 23.IV
— finala pe tară

București IV

PENTATLON ATLETIC ȘCO
LAR (individual) — ediția a XI-a 
Categoria 14—19 ani (toate ca

tegoriile de tineri)
— etapa de masă pînă la : 15.V
— etapa pe comună, centru de 

comună. municipiu. oraș, 
sector (municipiul București)

pînă la : 25.VI
— etapa pe iudet si munici

piul București
pînă la : 9.VII

— finala pe tară
Deva 16—17.VIII

CONCURSUL ȘCOLAR DE SE
LECȚIE LA ALERGARL SĂ
RITURI ȘI ARUNCĂRI PEN
TRU TINERII DE LA SATE

(categoria 14—19 anD
— etapa pe comună 

pină la : 2XVI
— etapa De județ

pînă M: 8.VH
— finala pe tară

Deva »—17.V1I
CONCURSUL DE ȘTAFETE 

AL ELEVILOR
Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) — ediția • 

m-a
— etapa de masă

pină la: IXV
— etapa pe comună, centra de 

comună. municipiu. oraș, 
sector (municipiul București)

pînă la: 25.VI
— etapa De județ si municipiul

București pînă la : 9.VII
— finala pe tară

Deva 15—IX VII

CROSUL TINERILOR MUNCI
TORI

Categoria 16—30 ani (ediția a 
V-a)

— etapa De asociație sportivă.
Dină la : 30.VI

— etapa pe localitate
pină la : 31.VII

— etapa oe Județ si municipiul 
București pină la : Sl.VIII

— finala pe tară
Brașov 9.IX
CROSUL TIPOGRAFILOR

— etapa pe asociație sportivă
pînă la : 30.IX

— finala pe tară
București 11.XI

CUPA U.N.C.A.P.
— etapa de masă

pînă la : 27.V
— etapa pe iudet

pînă la : 10.VI
— finala ne tară

Ianca-Brăila 24—25. VI
DINAMOVIADA

— etapa oe cerc si asociație
sportivă IV

— finala De tară
Oradea V

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA (M.A.N.)
a) Liceele militare
— finala De tară 15—20.V
b) Școlile de ofițeri
— finala pe tară 27.V—3.VI 
<d Școlile militare de maiștri

și subofițeri
— finala pe tară : 10—17.VI

BASCHET
FESTIVALUL DE BASCHET 

AL PIONIERILOR
— etapa De asociație sportivă, 

localitate și sectoarele din 
municipiul București

pînă la : 15.V
— finala pe tară

Tulcea 18—24.VI
CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA (M.A.N.)
a) Liceele militare
— finala De tară 15—20.V
b) Școlile de ofițeri
— finala De tară 27.V—3.VI

CICLISM
-FLOAREA PRIETENIEI” 

(cicloturism), pentru pionieri si 
școlari

— etapa pe asociație sportivă și
localitate pînă la : 20.VI

— etapa pe județ si municipiul
București pînă la : 15.VII

CIRCUITUL CICLOTURISTIC 
PENTRU TINERET

VIII 
CUPA U.G.S.R. (șosea)

— etapa pe localitate
pînă la : 8.TV 

■— etapa pe iudet si municipiul 
București pină la : 22.IV

— finala pe tară
Brașov XV

FOTBAL
CAMPIONATUL ȘCOLILOR 

GENERALE
a) Categoriile de vîrsti 8—10 

ani și 11—12 ani
— etapa pe scoală

turul 15.IX—15.XI
returul l.IV—15.V.1979

— etapa pe comună, centru de 
comună. municipiu. oraș, 
sector (municipiul București)

15.V—30.VI
b) Categoria de vîrstă 13—14 ani
— etapa pe scoală

15.IX—15.XI.1978 
(se poate prelungi pină la 

1.IL1979)
— etapa pe comună, centru de 

comună. municipiu. oraș, 
sector (municipiul București)

15.III—15.V
— etapa pe județ si municipiul

București 15.V—15.VI
— etapa interjudețeană

15—20. VI 
Zona I — în Suceava partici

pă județele Bistrita-Năsăud, 
Neamț, Iași, Botoșani, Su
ceava.

Zona a Il-a — în Vrancea par
ticipă județele Galați. Vaslui. 
Bacău, Harghita, Vrancea.

Zona a III-a — în Ialomița par
ticipă județele Buzău. Brăila. 
Constanța, Tulcea, Ialomița.

Zona a TV-a — în Prahova par
ticipă județele Dîmbovița. 
Municipiul București, Ilfov, 
Teleorman, Prahova.

Zona a V-a — în Gorj partici
pă județele Vîlcea. Argeș, 
Dolj, Olt, Gorj.

Zona a Vl-a — în Arad parti
cipă județele Timiș. Hune
doara. Mehedinți. Caraș-Se- 
▼erin, Arad.

Zona a VII-a — în Cluj par
ticipă județele Sălaj, Cluj, 
Bihor, Maramureș, Satu Mare. 

Zona a VIII-a — in Sibiu par
ticipă județele Alba. Mures. 
Brașov, Covasna, Sibiu.

— finala pe tară
Pitești 18—25. VII

CAMPIONATUL LICEELOR, 
ȘCOLILOR ȘI GRUPURILOR 

ȘCOLARE PROFESIONALE
— etapa pe scoală

15.IX—15.XI.1978 
(se poate prelungi pină la

1.H.1979)
— etapa pe comună, centru 

de comună, municipiu, oraș, 
sector (municipiul București)

15.III—15.V
— etapa pe județ si municipiul

București 15.V—15.VI
— etapa interjudețeană

20—24. vn 
Zona I — în Neamț participă 

Județele Suceava. Botoșani, 
Iași, Bistrița-Năsăud, Neamț. 

Zona a H-a — în Vaslui parti
cipă județele Bacău. Galati. 
Vrancea, Harghita, Vaslui. 

Zona a III-a — în Buzău par
ticipă județele Brăila. Ialomi
ța, Tulcea, Constanța, Buzău. 

Zona a IV-a — în București 
participă județele Ilfov. Te
leorman, Dîmbovița, Prahova, 
Municipiul București.

Zona a V-a — in Olt participă 
județele Dolj. Gorj. Vîlcea, 
Argeș, Olt.

Zona a Vl-a — Ir. Mehedinți 
participă județele Caraș-Se- 
verin. Timiș, Arad. Hune
doara, Mehedinți.

Zona a VII-a — în Bihor par
ticipă județele Sălaj, Cluj, 
Satu Mare, Maramureș, Bihor. 

Zona a VIII-a — in Mureș par
ticipă județele Alba. Sibiu. 
Brașov, Covasna, Mureș.

— finala pe țară
Vaslui 1—5.IX

CUPA U.T.C. — PENTRU 
TINERII DIN MEDIUL RU
RAL — categoria peste 19 ani 

— ediția a IX-a
— etapa de masă, pînă la:

23. VI
— etapa pe comună, centru de

comună, pînă la : 7.VIL
— etapa pe iudet. pînă la :

21.VII
— etapa interjudețeană

3-4. VIII 
Zona I — la Bacău participă 

județele Botoșani, Neamț. 
Iași. Suceava. Vaslui.

Zona a Il-a — la Vaslui par
ticipă județele Bacău. Brăila. 
Buzău. Galati. Vrancea.

Zona a III-a — la Galati par
ticipă județele Constanta. Ia
lomița. Ilfov. Tulcea.

Zona a IV-a — la Pitești par
ticipă județele Dîmbovița, 
Dolj, Olt, Teleorman, Vîlcea. 

Zona a V-a — la Brasov par
ticipă județele Alba. Co
vasna. Harghita. Prahova, 
Sibiu.

Zona a Vl-a — la Cluj-Napoca 
participă județele Bihor. Bis
trita-Năsăud. Brașov. Hune
doara. Mureș.

Zona a VII-a — la Craiova 
participă județele Argeș. Ca- 
raș-Severin. Gorj. Mehedinți, 
Timiș.

Zona a VIII-a — la Oradea 
participă județele Arad, Cluj, 
Maramureș. Satu Mare, 
Sălaj.

— finala pe țară
Bistrita-Năsăud 17—19. VIII

GIMNASTICA
CAMPIONATUL REPUBLICAN 

AL ȘCOLILOR GENERALE 
Categoria 7—14 ani

— etapa Pe școală XII.1978
— etapa pe localitate 1.1979
— etapa pe iudet si municipiul 

București pînă la : 18.III
— etapa interjudețeană

24—25.III
Zona I — în Maramureș par

ticipă județele Bistrita-Nă- 
»ăud. Satu Mare. Suceava. 
Maramureș.

Zona a Il-a — în Bihor parti
cipă județele Sălaj. Cluj, 
Mureș. Harghita. Bihor.

Zona a III-a — în Arad parti
cipă județele Alba. Timiș, 
Caraș-Severin. Hunedoara, 
Arad.

Zona a IV-a — în Dolj parti
cipă județele Gorj. Vîlcea, 
Mehedinți. Olt. Dolj.

Zona a V-a — în Brașov par
ticipă județele Sibiu. Co
vasna. Prahova. Brașov.

Zona a Vl-a —' în Vrancea par
ticipă județele Botoșani. Ba
cău. Neamț. Vrancea.

Zona a VII-a — în Constanta 
participă județele Tulcea, 
Vaslui. Iași. Constanta.

Zona a VIII-a — în Buzău par
ticipă județele Argeș. Ilfov, 
Teleorman. Buzău.

Zona a IX-a — în Galati par
ticipă județele Brăila. Ialo
mița. Dîmbovița. Galati.

Zona a X-a — în București 
participă cîștigătorii celor 8

CALENDARUL

FESTIVALUL ANSAMBLURI
LOR ȘCOLARE DE GIMNAS

TICĂ RITMICA MODERNA

Categoria 14—19 ani (toate cate
goriile de tineri) — ediția 

a VII-a.
— etapa pe școală.

pină la : 26.11
— etapa pe comună, centru de 

comună, municipiu. oraș, 
sector (municipiul București)

pînă la: 19.III
— etapa pe județ si municipiul 

București. pînă la : 2.IV
— finala pe tară

Buzău 7—8.IV

CONCURSUL REPUBLICAN 
UNIVERSITAR

— etapa pe facultăți (inter-anl)
pină la : 18.III

— etapa De institut (inter-fa-
cultăți) pină la :8.IV

— etapa pe centru universitar.
pînă la : 22.IV

— finala pe tară
Timișoara 12—13.V

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA 

(M.A.N.)
a) Liceele militare

— finala pe tară 15—20.V
b) Școlile de ofițeri

— finala pe tară 27.V—XVI
c) Școlile militare de maiștri 

si subofițeri
— finala pe tară 10—17.VI

HANDBAL
CUPA U.T.C.

Categoria 14—19 ani fete (toate 
categoriile de tinere)

— etapa pe școală.
pină la : 1XV

— etapa pe comună, centru de 
comună, municipiu. oraș, 
sector (municipiul București),

pină la : 17.VI
— etapa pe iudet si municipiul 

București pină la : 1.VII
— etapa interjudețeană

15—16. VII
Zona I — la Piatra Neamț par

ticipă județele Botoșani, 
Brăila, Iași. Suceava. Vaslui.

Zona a H-a — la Brăila parti
cipă județele Bacău. Buzău, 
Galați. Neamț. Vrancea.

Zona a III-a — la Giurgiu par
ticipă județele Constanta, 
Dîmbovița. Ialomița. Tulcea 
și Municipiul București.

Zona a IV-a — la Tîrgoviște 
participă județele Brașov, 
Covasna. Ilfov. Harghita, 
Prahova.

Zona a V-a — la Hunedoara 
participă județele Alba. Bis
trita-Năsăud. Cluj. Mureș, 
Sibiu.

Zona a Vl-a — la Bistrița par
ticipă județele Bihor, Hune
doara. Maramureș. Satu 
Mare. Sălaj.

Zona a VII-a — la Tîrgu Jiu 
participă județele Arad. Ca
raș-Severin. Olt. Mehedinți, 
Timiș.

Zona a VIII-a — Ia Slatina 
participă județele Argeș, 
Dolj. Gorj. Teleorman, Vîlcea

— finala pe tară
Rm. Vîlcea 21—22.VII

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA 

(M.A.N.)
a) Liceele militare

— finala pe tară 15—20.V
b) Școlile de ofițeri

— finala pe tară
27.V—3.VI

c) Școlile militare de maiștri 
și subofițeri
— finala pe tară 10—17.VI
HOCHEI PE GHEAȚA

FESTIVALUL PIONIERESC 
AL SPORTURILOR DE IARNA
— etapa pe asociație sportivă 

și localitate.
pînă la : 22.XII.1978

— etapa pe județ si municipiul 
București,

pînă la 31.XII.1978
— finala pe tară

Miercurea Ciuc 3—9.1
ÎNOT

CUPA PIONIERUL
a) Categoriile 7—8 ani si 9—10

ani
— etapa De asociație spor-

tivă. pînă la : l.VI
— etapa De localitate.

pînă la : 15. VI
Categoriile 11—12 ani și
13—14 ani
— etapa De asociație spor-

tivă pînă la : 15.V
— etapa De localitate.

pină la : l.VI
— etapa De județ si muni-

cipiul București
pînă la : 10.VI

Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa pe asociație sportivă
pină la : 30.V

— etapa pe comună, centru de 
comună, oraș, municipiu, sec
tor (municipiul București),

pînă la : l.VII
— etapa pe județ si municipiul 

București
pină la : 15. VII

— finala pe tară
Constanta 28—29. IX

JUDO

— etapa
Bucur,

— finala
Cluj-I

CU 
(aero si
— etapa

— etapa
Bucuri

— finala

CUPA U.T.C.
Categoria 14—20 ani (toate ca

tegoriile de tineri)
— etapa pe centre de pregătire 

a tineretului pentru apăra
rea patriei

pină la : 22.IV
— etapa pe județ ei municipiul 

București pină la : 1XV
— finala pe tară

Făgăraș 27—29.VII
DINAMOVIADA

— etapa De cerc si asociație 
sportivă. pînă la : 21.X

— finala pe tară
Arad XII

KARTING
CUPA U.T.C.

Categoria 14—20 ani (toate ca
tegoriile de tineri)

— etapa cercurilor tehnico-apli-
eative pînă la : 15.VII

— etapa pe județ si municipiul 
București pînă la : l.VIII

— finala pe tară
Cluj-Napoca 6—8.VIII

LUPTE
CUPA U.N.C.A.P.

CONCURSUL NAȚIONAL SĂ
TESC DE LUPTE GRECO- 

ROMANE
— etapa pe comună si consiliu 

intercooperatist
pînă la : 15.VH

— etapa De județ
pînă la : 22.VII

— etapa Interjudețeană
4—5. Vin 

Zona I — la Botoșani participă 
județele Bacău. Buzău. Iași, 
Neamț. Suceava. Vaslui, 
Vrancea, Botoșani.

Zona a Il-a — la Cristian (Bra
șov) participă județele Ar
geș. Covasna. Dîmbovița, 
Harghita, Olt. Sibiu. Teleor
man. Brașov.

Zona a III-a — la Caransebeș 
participă județele Alba. Dolj. 
Gorj, Hunedoara. Mehedinți, 

Timiș. Vîlcea. Caraș-Severin.
Zona a IV-a — la Zalău parti

cipă județele Arad. Bihor, 
Bistrița-Năsăud. Cluj. Mara
mureș. Mureș. Satu Mare, 
Sălaj.

Zona a V-a — la Tulcea par
ticipă județele Brăila. Con
stanța. Galați. Ialomița. Ilfov, 
Prahova. Tulcea.

— finala pe tară
Livada, Satu Mare 18—20.VIII

MODELISM
CUPA U.T.C. (aero. auto, navo 

si rachetomodele)
Categoria 14—20 ani (toate ca

tegoriile de tineri)
— etapa pe cercuri tehnico- 

aplicative pină la : l.VI
— etapa pe județ si municipiul 

București pină la : XVIII
— finala pe tară

Oradea 30.VIII—l.IX

CUPA M.E.I.
(RACHETOMODELE) 

elevi și studenti
— finala pe tară

Suceava 22—23. IX
AEROMODELE — 
ZBOR CAPTIV 

„TROFEUL H. COANDA" 
PENTRU PIONIERI

— finala pe tară
Pucioasa 16—17.VII

AEROMODELE — ZBOR LIBER 
„MEMORIALUL TRAIAN 

VUIA”
— finala pe tară

Bacău 20—24.VI
NAVOMODELE — „TROFEUL 

MIRCEA CEL BATKIN-
— finala pe tară

Mangalia 2—4.IX
AEROMODELE — MACHETE 

CAPTIVE
„TROFEUL AUREL VLAICU"
— finala pe tară

Arad 11—14.VII
CUPA VOINȚA 

(AERO ȘI NAVOMODELE) 
a) aeromodele

— finala pe tară
Deva 19—20.V

— etapa 
fi loc:

— etapa
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pină la : 31.VII 
■— etapa pe județ si municipiul 

București 15.VIII
■— finala pe tară

Tg. Mureș 27—28.VIII
CONCURSUL REPUBLICAN 

UNIVERSITAR
— etapa pe an (inter-grupe)

pină la : l.IV
— etapa pe facultate (inter-ani)

pină la : 8.IV
— etapa pe institut (inter-fa-

cultăți) pină la : 15.IV
— etapa pe centru universitar

pină la : 22.IV
— finala pe tară
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VQINȚIADA
— etapa pe județ.

pină la : 27.V
— etapa interjudețeană

9. VI—4. vin 
Zona I — la Tîrgu Jiu parti

cipă județele Arad. Timiș, 
Caraș-Severin. Hunedoara, 
Bihor. Mehedinți. Dolj. Gorj. 

Zona a II-a — la Alba Iulia 
participă județele Alba. Olt, 
Sibiu. Brașov. Argeș. Vilcea, 
Prahova. Teleorman

Zona a III-a — la Bacău par
ticipă județele Bacău. Iași, 
Vaslui. Botoșani Vrancea, 
Galați. Neamț. Suceava.

Zona a IV-a — la Tîrgu Mureș 
participă județele Mureș, 
Cluj. Maramureș. Harghita, 
Satu Mare. Bistrița-Năsăud, 
Covasna. Sălaj.

Zona a V-a — la Tulcea par
ticipă județele Tulcea, Brăila. 
Constanța. Hfov. Buzău. Ia
lomița, Dîmbovița, Munici
piul București.

r— finala pe țară 21—22. IX

PARAȘUTISM
CUPA U.T.C.

Categoria peste 19 ani (toaie 
categoriile de tinerei)

— finala pe tară
Ploiești 5—9.IX

PATINAJ VITEZA
FESTIVALUL PIONIERESC 

AL SPORTURILOR DE IARNĂ
— etapa pe asociație sportivă 

șl localitate
pină la : 22.XII.1978

— etapa ne județ si municipiul 
București

pină la 31.XII.1978
— finala pe tară

Miercurea Ciuc 
«au Tușnad-Băi 3—9.1

PATINAJ PE ROTILE
CUPA PIONIERUL 

Categoriile 10—12 ani si 13—14 
ani — ediția a II-a,

— etapa pe asociație sportivă 
și localitate

p’nă la : l.VI
— finala ne tară

București sau Clui-Napoca
30—31.VIII

POPICE
CUPA U.N.C.A.P.

— etapa pe asociație sportivă ți 
consiliu intercooperatist

pină la : 28.X
— etapa pe județ

pină la : 25.XI
— finala pe tară

Neptun-Constanta 9—10.XII
CUPA U.C.E.C.O.M.

— etapa pe județ
pină la : 2.VII

— finala pe tară
București 7—9. IX

SANIE
FESTIVALUL PIONIERESC 

AL SPORTURILOR DE IARNA
— etapa pe asociație sportivă 

fi localitate
pină la : 22.XII.1978

— etapa pe județ si municipiul 
București

pină la : 31.XII.1978
— finala pe tară

Miercurea Ciuc 3—9.1
SĂNIUȚĂ DE ARGINT 

Categoria 10—14 ani
— etapa Pe asociație sportivă

P!nă Ia 21.1
— etapa pe comună, centru de 

comună. municipiu. oraș, 
sector (municipiul București)

pină la : 4.II
— etapa pe județ si municipiul 

București
pină Ia : 11.11

SĂNIUȚĂ DE ARGINT 
Categoria 14—19 ani (toate ca
tegoriile de tineri) — ediția 

a XI-a
— etapa de masă

pină la : 21.1
— etapa pe municipiu, oraș, sec

tor (municipiul București), 
centru de comună

pină la : 4.II
— etapa pe județ si municipiul 

București

pină la: ll.n
— finala pe tară

Paring. Petroșani 37—28-11

SCHI
FESTIVALUL PIONIERESC 

AL SPORTURILOR DE IARNĂ
— etapa pe asociație «oortivă 

și localitate
pină la: 22.Xn.1978

— etapa pe județ fi municipiul
București

pină la : 31.XIL1978
— finala pe tară

Miercurea Ciuc 3—9J
CUPA U.T.C.

Probe fond pentru tinerii din 
mediul rural — categoria peste 
19 ani si pentru toate catego
riile de tineri 14—19 ani — 

ediția a X-a
— etapa de masă

pină la: 14J
— etapa pe comună, centru de 

comună, municipiu, oraș, 
sector (municipiul București)

pină la : 21.1
— etapa pe județ si municipiul 

București
pină la : 4.H

— finala pe țară
Păltiniș 28—21.11

CUPA U.T.C.
Probe slalom, pentru tinerii din 
mediul rural, categoria peste 19 
ani si pentru toate categoriile 
de tineri 14—19 ani si din ju
dețele : Alba. Argeș. Bihor. Bis
trita-Năsăud, Brașov, Covasna, 
Caras-Severin. Cluj. Dîmbovița, 
Gorj, Harghita. Hunedoara. Me
hedinți, Maramureș. Neamț, 
Prahova. Suceava. Sălaj. Sibiu,

Timiș. VUcea
— etapa de masă

pină la : 21.1
— etapa pe comună, centru de 

comună. oraș, municipiu, 
sector (municipiul București).

Pină la: 12.11
— etapa pe Județ

pină la : 25.H
— finala pe tară

Semenic. Caraș-Severin
•—7.in

CUPA U.G.S.R.
(schi fond si alpin)

— finala pe tară
Vatra Domei ll.n

CUPA U.T.C. 
(schi-biatlon) participă tineri! 
din cercurile tehnieo-aplleatlve 

de vinători de munte
— etapa pe cercuri tehnico- 

aplicative pină la : 31.1
— etapa pe județe li munici

piul București
Pină la : 15.n

— finala pe tară
Clmpulung-Muscel 24—25.11

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc si asociație 

sportivă pină la : ll.n
— finala pe tară

Păltiniș, Sibiu II
CONCURSUL SPORTIV 
MILITAR DE IARNĂ 

(M.A.N.)
— finala pe tară 11—18.n

ȘAH
CUPA PIONIERUL 

Categoria 10—14 ani
— etapa pe asociație sportivă

pină la : 22.XII.1978
— etapa pe localitate

pină la : 22.1
— etapa pe județ si municipiul 

București pină la : 12.11

TENIS DE CIMP
.CUPA 

SCINTEIA TINERETULUI” 
Categoriile 10—14 ani. 14—19 ani 
si peste 19 ani (toate categoriile 

de tineri) — ediția a Vl-a
— etapa de masă

pină la : 30. VI
— etapa pe municipiu, oraș, 

sectoarele din municipiul 
București, centru de comună

pină la : 5.VIII
— etapa pe județ si municipiul 

București pină la : 25. VIII
— finala pe tară

Tîrgoviște 31. VIII—2.IX

TENIS DE MASA
CUPA PIONIERUL

— etapa pe asociație sportivă,
pină la: 22.XII.1978

— etapa pe localitate
pină la : 22.1.1979

— etapa pe județ.
pină la : 12.11.1979

CUPA U.T.C.
pentru tinerii din mediul rural 
categoria peste 19 ani si cate
goria 14—19 ani (toate catego
riile de tineri) — ediția a VII-i
— etapa de masă

pînă la : ’ 29.1
— etapa pe comună, centru de 

comună. oraș. municipiu, 
sector (municipiul București)

pînă la : 26.11
— etapa pe județ

pină la : 13.III

— finala ne tară
Focșani 21—22.IV

CUPA CENTROCOOP
— etapa de masă

pînă la : 15.VIII
— etapa De județ Si municipiul 

București pînă la : l.IX
r- finala pe tară
t Alexandria XI

r tir
CUPA PIONIERUL 

etapa pe asociație sportivă, 
pînă la : 9.IV 

•— etapa pe localitate
pină la : 30.IV

— etapa pe județ
pină la : 21.V 

CONCURS ULNAȚIONAL 
DE ȘEUcț Ie LA TIR

pentru tinerii particip&nti la 
activitatea de pregătire pentru 

apărare* patriei
— etapa de masă în cadrul cen

trelor de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei. odată cu executarea șe
dințelor de tragere 20.V

— etapa pe județ si municipiul 
București pină la : 31.V

— finala pe tară
București 9—10. VI

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc fi asociație

sportivă m
— finala pe tară

București IV
CONCURSURILE SPORTIVE 

MILITARE DE VARA
(M.A.N.)

a) Liceele militare
— finala pe tară 15—20. V

M Școlile de ofițeri
— finala pe tară

27.V—IVI 
e) Școlile militare de maiștri fi 

subofițeri
— finala pe tară 10—17.VI

TRINTA
CAMPIONATUL NAȚIONAL 

SĂTESC
Categoria 15—26 ani (tineri din 
■sediul rural) — ediția a XI-a
— etapa de masă

pină la : LX 
—■ etapa pe comună, centru de 

comună P’nă la : 38.X
— etapa pe județ

pină la : 18.XI
— finala pe tară

Galați 8—9.Xn
TURISM

EXPEDIȚIILE „CUTEZĂTORII* 
pentru pionieri si școlari

■— etapa pe asociație sportivă
l.VII —15.IX

— etapa pe localitate
22—3i.xn

— etapa pe județ sl municipiul 
București
vacanta de primăvară (ex
poziție).

ACȚIUNEA 
«ASALTUL CARPAȚILOR" 

pentru pionieri si școlari
— etapa pe asociație sportivă 

gl localitate l.VII—15.IX
ȘTAFETA MUNȚILOR

— etapa pe localitate
pînă la : l.VI

— etapa pe județ IVI—19.VIII
— finala pe tară

Sibiu 6—8.IX
DRUMEȚIE ȘI ORIENTARE 

TURISTICA
— etapa de masă

pînă la : l.V
— etapa pe localitate 14—28.V
— etapa ne județ si municipiul 

București pînă la : ll.VI
— finala pe tară l.VII

EXPEDIȚIE NAUTICĂ
PE DUNĂRE 

vn

VOLEI
CUPA U.T.C, 

categoria 14—19 ani băieți 
(toaie categoriile de tineri)

— etapa pe școală pînă la : 15.V
— etapa pe comună, centru de 

comună, oraș, municipiu fi 
sector (municipiul București)

pînă la : 17.VI
— etapa pe județ si municipiul 

București pînă la : l.VII
— etapă interjudețeană

15—16. VII 
Zona I — la Piatra Neamț par

ticipă județele Botoșani, 
Brăila. Iași. Suceava. Vaslui 

Zona a II-a — la Brăila par
ticipă județele Bacău. Buzău. 
Galati. Neamț. Vrancea 

Zona a III-a — la Giurgiu par
ticipă județele Constanta. 
Dîmbovița. Ialomița. Tulcea 
ți Municipiul București.

Zona a IV-a — la Tîrgoviște 
participă județele Brașov, 
Covasna. Ilfov. Harghita. 
Prahova.

Zona a V-a — la Hunedoara 
participă județele Alba. Bis- 
trița-Năsăud. Cluj. Mureș. 
Sibiu.

Zona a Vl-a — la Bistrița par
ticipă județele Bihor. Hune
doara. Maramureș. Satu Mare, 
Sălaj.

Zona a Vil-a — la Tîrgu Jiu 
participă județele Arad. Ca
raș-Severin. Olt. Mehedinți, 
Timiș.

Zona a VlII-a — la Slatina 
participă județele Argeș. Dolj. 
Gorj. Teleorman. Vilcea.

— finala pe tară
Rm. Vilcea 21—22.VII

CONCURSURILE SPORTIVE 
MILITARE DE VARA 

(M.A.N.)
a) Liceele militare

— finala pe tară 15—20.V
b) Școlile de ofițeri

— finala pe tară 27.V—3.VI 
e) Școlile militare de maiștri și

subofițeri
— finala pe tară 10—17.VI

IU. COMPLEXUL APLICATIV „PENTRU
APĂRAREA PATRIEI" - pionieri
— etapa PC detașament

pină la: 15. V
— etapa De centru

pină la: IVI
— etapa De localitate *

pină la : 10. VI
— etapa De județ si municipiul

București pină la : 17. VI
— etapa De zonă

pînă la : 25. VH
— finala De tară

Sibiu 1—10. vm
COMPLEXUL APLICATIV 

«PENTRU APĂRAREA 
PATRIEI* 

pentre tinerii participant! la 
pregătire* tineretului pentru *- 
păr*re* patriei — ciclurile H— 

IV de instruire
— etapa de masă

Pînă la : LIV
— etapa pe județ și municipiul 

București pină la : 15.IV
— finala pe tară

București 24.IV—2.V
ACȚIUNI PENTRU TRECEREA 
NORMELOR DIN CADRUL 
COMPLEXULUI POLISPORTIV 

«SPORT ȘI SĂNĂTATE” 
permanent

IV. CUPE PE RAMURI DE PRODUCȚIE 
PENTRU TINERII Șl OAMENII MUNCII 
UI ÎNTREPRINDERI Șl INSTITUȚII - 

categoria peste 16 ani 
CUPA SĂNĂTĂȚII 

tnomii pentru fete) la atletism, 
▼•lei, handbal, tenis de cimp

— etapa pe unitate economică
8.X—31JOL1978

— etapa pe localitate
7 —28.1.1979

— etapa pe județ fi municipiul
București 4—25.H

— î*40?. de zon^ Ga volei și
handbal) 4—25.III

— finala pe uniune
Bala Mare 7—«.IV

CUPA I.A.S.
<“ if) la volei, tenis de masă 

fi șah
— etapa pe unitate economică

4.1—25.11
— etapa De localitate

4.—25.m
— etapa De județ Si :municipiul

București 8—29.IV
— etapa de zonă (la volei)

12—13.V
— finala pe uniune

Alba Iulia 26—27.V
CUPA INVĂȚAMINTULUI 

(m+f) la volei, handbal sl tenis 
de masă

— etapa pe unitate economică
20.XII.1978—25.11.1979

— etapa pe localitate
4. III—8. IV 

~ etapa pe județ și municipiul
București 8—15.IV

— etapa de zonă Ga volei,
handbal) 21—r> rv

— finala pe uniune
Timișoara 23—24. VI

CUPA CONSTRUCTORULUI 
DE MAȘINI

atletism (m+f). popice (m+f), 
box, lupte greco-romane ți

lupte libere (eu invitație)

— etapa De unitate economică
4.III—29.IV

— etapa De localitate
6.V—20.V

— etapa de zonă 27.V—24.VI
— finala De uniune

Brașov 30.VI—l.VII
CUPA TEXTILISTELOR 

CD la atletism, handbal, volei 
si popice

— etapa pe unitate economică
4.III—20.V

— etapa pe localitate
27.V—10.VI

— etapa de zonă (la volei.
handbal) 17—24.VI

— finala pe uniune
Sibiu 7—8. VII

CUPA CONSTRUCTORILOR
la atletism (m+f). fotbal, hand
bal (m). volei (m). popice 

(m+f)
— etapa pe unitate economică

4.III—6.V
— etapa De localitate

13.V—10.VI
— etapa de zonă (la fotbal.

handbal și volei — m)
17.VI—8.VII

— finala pe uniune
București 21—22. VII

CUPA LUCRATORILOR DIN 
INDUSTRIA ALIMENTARA 

la popice (m+f) box 
(cu invitație)

— etapa pe unitate economică
l.IV—27.V

— etapa pe localitate
3. VI—29. VII

— etapa pe județ si municipiu)
București 5—19. VIII

— finala pe uniune
Brașov 25—26.VIII

CUPA LUCRĂTORILOR DIN 
INDUSTRIA ALIMENTARA 

Ia caiac. „Cursa de mare fond 
pe Dunăre" — cu invitație 

(m+f)
— finala pe uniune

Tulcea 16—19. VIII
CUPA LUCRĂTORILOR DIN 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ 
la ciclism (cu invitație)

— finala pe uniune
Bod. Brașov 1—6.IX

CUPA MINERULUI 
la atletism (m+f). popice 
(m+f), handbal (m+f). fotbal, 
lupte greco-romane (cu invitație)

— finala pe uniune
Petroșani 28. VII—5. VIII

— etapa pe unitate economică
l.IV—2.V

— etapa De localitate
13—27.V

— etapa De județ si municipiul
București 3—24. VI

— etapa de zonă Ga fotbal.
handbal -- m+f) 8—22. VII

CUPA CHIMISTULUI la atle
tism (m+f). handbal (m). volei
(sn+f). haltere (cu invitație)
— etapa De unitate economică

22.IV—17.VI
— etapa De localitate

24.VI—29.VII
— etapa de zonă (la handbal

— m. volei — m+f)
5—26. VIII

— finala pe uniune
Brazi 15—16. IX

CUPA FORESTIERULUI la 
atletism (m+f). popice (m), 

fotbal (cu invitație)
— etapa pe unitate economică

1.IV-3.VI
— etapa pe localitate

10. VI—15. VII
— etapa pe județ si municipiul

București 22.VII—5.VIII
— finala pe uniune

Reghin 1—2.IX
CUPA FORESTIERULUI la 
lupte greco-romane (cu invitație)
— etapa pe unitate economică

l.IV—3.VI
— etapa pe localitate

10. VI—15. VII
— etapa pe județ si municipiul

București 22.VII—5.V1II
— finala pc uniune

Rădăuți 22—23.IX
CEFERIADA la atletism (m+f). 
volei (m). popice (m). șah 
<■+0. tenis de masă (m+f), 

lupte libere (cn invitație)

29.VII-19.VIII

— etapa pe unitate economică
2.V-24.VI

— etapa pe localitate
1—22. VII

— etapa de zonă

— finala pe uniune
Iași 8—9.IX

CUPA METALURGISTULUI Ia 
atletism (m+f). popice (m+f), 

fotbal, box (cu invitație)
— etapa pe unitate economică

2. V—15. VII
— etapa pe localitate

22.VII —5.VIII
— etapa de zonă (la fotbal)

12. VIII—2.IX
— finala pe uniune

Hunedoara 15—16.IX
CUPA PETROLISTULUI Ia 
atletism (m+f), handbal (m), 
popice (m+f). box (cu invitație)
— etapa pe unitate economică

2.V —29.VII
— etapa pe localitate

5—19. VIII
— etapa pe județ Si municipiul

București 24.VIII—2.IX
— etapa de zonă (la hand

bal — m) 9—30.IX
— finala De uniune

Ploiești 13—14.X
CUPA ENERGETICIANULUI 
la atletism (m+f), popice (m+f). 

handbal (m). fotbal
— etapa De unitate economia»

2.V—22.VII
— etapa pe localitate

8.VII—26. VIII
— etapa pe iudet si municipiul

București 2—16.IX
— etapa de zonă (la fotbal, 

handbal — m)
23.IX—7.X

— finala pe uniune
Bacău 20—21.X

CUPA COMERȚULUI la atle- 
tlsm-cros (m+f), șah (m+f), 
popice (m+f) tenis de masă 
(m+f). concurs îndemînare 

(m+f)
— etapa De unitate economică

2.V—26.VIII
— etapa pe localitate

2-30. IX
— etapa De iudet si municipiul

București 7—28.X
— finala De uniune

Sinaia 17—18.XI
CUPA TIPOGRAFILOR la tenis 
de masă (m+f) volei (m + f), 

sah (m + f)
— etaoa De unitate economică

3.IX—2.XII
— finala De uniune

București 15—16.XII
NOTĂ:

— Competițiile se vor desfășu
ra conform protocoalelor pe 
fiecare disciplină sportivă.
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dezvoltarea armonioasă a ti
nerei generații, la păstrarea și 
întărirea sănătății poporului.

Anul 1978 a însemnat un pas 
înainte în ceea ce privește e- 
ducația fizică și sportul de 
masă, ale căror sfere de cu
prindere s-au lărgit sub im
pulsul organizării competiției 
sportive naționale „DACIADA". 
Marea competiție sportivă se 
înscrie ca un subiect central 
al adunărilor și conferințelor 
organizațiilor sportive, care 
urmează. să adopte măsurile 
corespunzătoare necesare orga
nizării temeinice în spiritul 
respectării regulamentului și a 
bunei desfășurări a viitoarei 
ediții, începind din luna no
iembrie a.c.

Adunările și conferințele vor 
avea o contribuție cu atît mai 
însemnată la ridicarea nivelu
lui general al activității spor
tive de masă și de performanță 
cu cît vor aborda mai con
cret preocupările și sarcinile 
diferitelor organizații sportive, 
potrivit specificului fiecăreia 
în parte.

Educația fizică și sportul șco
lar ocupă un loc prioritar In 
sistemul educației fizice și 
sportului, dar eficiența măsu
rilor adoptate în acest dome
niu nu se face simțită încă la 
nivelul cerințelor actuale. Ac
tivitatea- sportivă școlară nu 
are încă un caracter larg de 
masă, iar rezultatele sportive 
obținute de elevi la vîrsta 
copilăriei și junioratului sînt 
modeste. De aceea, este firesc 
ca adunările asociațiilor spor
tive ale elevilor să situeze In 
centrul atenției examinarea 
modului în care se transpun 
în viață sarcinile privind an
grenarea tuturor elevilor, tn 
timpul liber, la practicarea 
sistematică a exercițiilor fi
zice, sportului și turismului, 
organizarea săptămîr.ală a u- 
nor acțiuni sportive de masă 
pe clase, ani de studii, școli, 
prin care să se asigure pentru 
întreaga masă a elevilor vo
lumul de activități fizice ne
cesar pentru o dezvoltare cit 
mai sănătoasă a organismului. 
O maximă atenție se cuvine 
acordată extinderii inițierii și 
perfecționării tineretului, mai 
ales a copiilor, în diferite ra
muri sportive, precum și altor 
probleme prin care sportul de 
masă să formeze o bază si
gură a sportului de perfor
manță, un rezervor care să-1 
poată alimenta continuu cu ta
lente.

Adunările asociațiilor spor
tive din unitățile economice, 
cooperatiste, cartiere, comune 
și sate constituie un prilej de 
analiză exigentă a probleme
lor legate de acțiunea de pro
movare a educației fizice și a 
sportului de masă într-o gamă 
largă de forme și ramuri spor
tive/ organizarea recreației 
populației prin sport, în timpul 
liber, prin acțiuni săptămînale 
la nivelul unităților de bază — 
ateliere, secții, servicii — In 
întreprinderi, instituții, în car
tierele de locuințe, la zonele 
de agrement, în scopul întă
ririi sănătății, călirii fizice, 
creșterii capacității de muncă 
și creație, potrivit specificu
lui activității productive, pen
tru a face tot mai activă și 
eficientă participarea oameni-

v -
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teri oarecum de edițiile prece
dente ale competiției. Steaua, 
cu puternica ei secție, continuă 
să se mențină în frunte, cuce
rind acum 17 locuri I (6 pe 
echipe). Un salt spectaculos a 
făcut secția de tir a clubului 
bucurestean Olimpia, care a 
cîstigat nu mai puțin de 1# 
locuri I. majoritatea la juniori. 
Urmează Dinamo — 9 (în re
gres la unele probe, ca de 
pildă, pistol viteză și probe
le olimpice de pușcă). I.E.F.S. 
— 7. si U.T. Arad — 4 (dar 
numai la probele de pistol stan
dard juniori s-au evidențiat a- 
cum arădenii ; la întrecerile de 
pușcă, unde în alti ani au avut 
succese remarcabile, au avut 
acum o comportare modestă).

Comparînd rezultatele de a- 
cum cu cele obținute la ediția 
’77 a competiției, observăm că 
la unele probe cifrele sînt în 
progres, obtinîndu-se chiar noi 
recorduri — patru la pușcă si 
unul la pistol standard — din
tre care, spre satisfacția tutu

lor muncii la procesul con
strucției socialiste.

Conferințele sportive locale 
reprezintă totodată un bun 
prilej de a examina contri
buția la ridicarea nivelului 
sportului de performanță, la 
pregătirea sportivilor pentru 
loturile reprezentative. In anul 
1979 și mai ales In 1980, cfnd 
vor avea loc Jocurile Olim
pice, în fața sportului româ
nesc se pun sarcini mult spo
rite, iar răspunderea de a 
reprezenta cu cinste, la un ni
vel mereu mai ridicat, sportul 
românesc în competițiile in
ternaționale revine nu numai 
citorva cluburi și județe, ei 
întregii noastre mișcări spor
tive. Cît de necesară este in
tensificarea eforturilor în ju
dețe pentru sprijinirea și sti
mularea performanței sportive 
ne-o dovedește sezonul compe- 
tițional al acestui an, care a 
relevat la o seamă de ramuri 
sportive rămîneri în urmă față 
de progresul pe plan mondial. 
Antrenorii, instructorii, spor
tivii înșiși trebuie să-și spună 
cuvîntul despre felul cum se 
realizează pregătirea, cantita
tea și calitatea procesului in
structiv, reprezentarea la di
ferite competiții, rezultatele 
obținute in marile întreceri, 
cauzele rămînerii in urmă la 
unele ramuri sportive și 
probe, munca educativă, apor
tul asistenței metodice și me
dicale, despre ce trebuie fă
cut pentru a asigura in viața 
sportivă o atmosferă de muncă 
temeinică, de intransigență față 
de orice manifestări străine e- 
ticii sportive și cetățenești.

Etapa actuală reclamă ea și 
propaganda sportivă să aducă 
o mai mare contribuție la re
zolvarea sarcinilor mișcării 
sportive. Este necesară o pro
pagandă mai activă și mai con
vingătoare, menită să stimu
leze populația în a desfășura 
o activitate sportivă sistema
tică, să asigure instruirea ia 
vederea folosirii formelor și 
mijloacelor de practicare a e- 
xercițiilor fizice, sportului șl 
turismului.

în spiritul cerințelor Progra
mului de dezvoltare a activi
tății de educație fizică și sport, 
o atenție mai mare se cere 
acordată folosirii eficiente șl 
lărgirii bazei materiale a 
sportului, dotării localităților, 
cartierelor de locuințe, școli
lor, marilor colectivități ca 
bazele sportive si instalațiile 
necesare, care pot fi realizate 
fără multe cheltuieli, prin con
tribuția populației și prin 
munca voluntară a tineretului.

Conferințele reprezintă și ta 
prilej de examinare atentă a 
stilului și metodelor de muncă 
ale organelor sportive, a mă
surilor ce se impun pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, 
îndeplinirea riguroasă a tutu
ror hotărîriior și măsurilor 
stabilite, precum și de anga
jarea mult mai activă ca plnă 
acum a tuturor organizațiilor 
de masă și instituțiilor de stat 
în îndeplinirea atribuțiilor și 
sarcinilor ce le revin in acest 
domeniu.

Sarcinile tot mai importante 
pe care le pune etapa actuală 
fac necesar ca în noile or
gane să fie aleși oameni cu 
inițiativă șl corfipetență, care 
dovedesc pasiune pentru munca 
sportivă, au o bogată expe
riență practică In acest dome

ror. trei la juniori (Roxana 
Lămășao — Olimpia. Comei 
Popa — C.S. Șc. 1 Buc. si So
rin Babil — U.T.A.). La seniori 
»-a obținut un singur record de 
autentică valoare, dar nu la • 
probă olimpică (60 de focuri 
picioare — Marin Marin. Steaua 
— 570 p).

Dintre performerii finalelor, 
o impresie frumoasă a lăsat. In 
mod deosebit pistolarul Corne
lia Ion. laureat la două probe, 
viteză si calibru mare. Putem 
spune că reprezentantul clubu
lui Steaua continuă să fie cel 
mai bun trăgător de pistol la 
ora actuală, rezultatele lui fiind 
de valoare internațională (596 
la pistol viteză si 587 la calibru 
mare). Dacă la proba olimpică 
de pușcă (120 de focuri) stelis- 
tul Ilie Codreanu a reușit un 
punctaj valoros — 1159. în 
schimb la 60 f culcat cifrele 
realizate sînt neconcludente 
(în jur de 596) și ele au fost 
obținute în special de către 
trăgători în vîrstă. care nu mai 
intră în vederile selecționerilor. 
La fel stau lucrurile si în alte 
probe olimpice, cum sînt cele 

niu, sînt buni organizatori și 
se bucură de prestigiu și au
toritate în mase.

Una din cerințe este și ela
borarea calendarelor sportive 
pa anul 1979, prevăzîndu-se ac
țiuni de educație fizică și spor
tive accesibile categoriilor de 
sportivi și membri ai asocia
țiilor, care să contribuie In 
mod efectiv la asigurarea unei 
activității sistematice și con
tinue, din ce în ce mai in
tense, antren î nd mase tot mai 
largi de tineri și oameni ai 
muncit De asemenea, bugetele 
asociațiilor și cluburilor spor
tive pe anul viitor trebuie să 
reflecte posibilitățile și nece
sitățile fiecărei organizații, 
grija pentru folosirea cit mai 
judicioasă și eficientă a fon
durilor. Adunările și conferin
țele vor adopta și planuri de 
măsuri concrete, practice, pri
vind multiplele aspecte ale 
mișcării sportive, care să an
gajeze toți factorii cu atribu
ții în acest domeniu.

Pregătite temeinic, sub în
drumarea și cu sprijinul pre
țios al organelor și organiza
țiilor de partid, desfășurate în- 
tr-un pronunțat caracter de lu
cru, responsabilitate și exi
gență, adunările și conferințele 
sportive locale vor trebui să 
dea un nou impuls mobilizării 
tuturor organizațiilor obștești 
și de stat cu atribuții în acest 
domeniu, a Întregului lor ac
tiv în ridicarea educației fi
zice și a sportului pe întreg 
cuprinsul țării la nivelul ce
rințelor actuale.

CÂRTI NOI

0 VIAȚA PENTRU UN IDEAL
N avexu putini erai sportivi. căruia l-a viata

De la losii strba

numeroși idoli. Dar aveta pa
tine cărți sportive, puține sa
muri care, mai înainte eh tar 
de a glorifica niște oameal ti 
niște fapte, să ofere șeaeratf- 
Uor exemple perene.

Cartea ltd Mănos Popcaca 
— .Conducător de joc. Oa
la- — este, dacă vreri, mag 
kriO. o împlimre a Îndatoririi 
de gazetar, de oa — 
zat la ita fenomen cu multi
ple tmpbeart sociale, de ccss- 
delar care scrie Isiona coti
diană a tponurilor. E pune 
in fata tineretului o problemă 
majori ia discuție: este posi
bil ca un mare sportiv să se 
Împlinească pe toate planu
rile T

Cristian Gafe l-a ajutat te
meinic prin însâsl viața sa. 
In pagini pline de vervă. a 
episoade pe care eroul le 
povestește cu umor inimita
bil, este povestită viața plină 
de bătălii a unul om care sl-a 
închinat existența imul ideal. 
Cristian Gațu a trebuit sâ 
infrlngă nenumărate bariere: 
să-și sacrifice o primă dra
goste, fotbalul, alteia surve
nită mal ttrzlu, handbalul; să 
izbtndească Intr-un sport pen
tru care nu avea resursele fi
zice necesare; să alunge pre
judecățile unor profesori care 
nu puteau crede că o vede
tă a stadionului poate fi șl 
un student conștiincios.- Pen
tru toate acestea, pentru a 
obține tn fiecare dintre ele 
victorii ce vor deveni eta
loane, Cristian a avut arme 
de neînvins: Inteligentă, am
biție. spirit de luptător. Ast
fel si-a împlinit Gatu visul

de pistol liber (s-a cîstigat ea 
o cifră modestă — 551). mistreț 
alergător si talere. Dealtfel, la 
talere, unde au fost foarte pu
tini concurentL se pune Între
barea dacă mai merită să se 
facă eforturile materiale din 
ultimul timp.

Arcul, deși un sport care se 
practică doar în cîteva orașe — 
Tg. Mureș. București (o singu
ră secție). Cluj-Napoca. Satu 
Mare. Aninoasa si de cîtva timp 
la Iași — de către un număr 
restrîns de tineri, dar foarte 
entuziaști, rezultatele de la fi
nale au fost de-a dreptul spec
taculoase. S-a obtinut un nu
măr mare de noi recorduri na
ționale. 16. dintre care 12 indi
viduale ! Rezultatele unor arcași 
ca Terezia Preda. Aurora Chin 
(Tg. Mureș). A. Urițescu, A. 
Tamaș. P. Fcjer (Aninoasa). 
Daniela Bălescu. A. Robu (O- 
limpia București) si Stela Fel- 
deresca (A.S.A. Cluj-Napoca) 
rețin atenția în mod deosebit. 
Să sperăm că acești inimoși 
sportivi vor beneficia de acum 
înainte de o mai mare atentie 
din partea F.R. Tir.

Analizind pregătirea și par
ticiparea echipei reprezentati
ve masculine de volei la cam
pionatul mondial din Italia, 
biroul Federației române de 
volei a constatat • serie de 
lipsuri serioase In activitatea 
membrilor biroului In ceea ce 
privește Îndrumarea și con
trolul activității de pregătire 
pentru campionatul mondial. 
Astfel, nu s-a dovedit fermi
tate și exigență față de munca 
antrenorilor, deși cu prilejul 
diferitelor analize s-au consta
tat neajunsuri In activitatea 
acestora. A fost criticată și ac
tivitatea colegiului central de 
antrenori, care a avut o sla
bă contribuție In munca de se
lecție a jucătorilor, in perfec
ționarea procesului de instru
ire a lotului la nivelul cerin
țelor mondiale.

Pentru lichidarea lipsurilor 
constatate In pregătirea lotu
lui reprezentativ, au fost sta
bilite, intre altele, următoarele 
măsuri: • Pentru grave lip
suri In stabilirea unei concep
ții de joc eficiente și pentru 
greșeli în pregătirea metodică 
și educativă a lotului, antre
norii Aurel Drăgan și William 
Schreiber au fost destituiți de 
la conducerea lotului repre
zentativ | • Pentru lipsă de 
răspundere și dăruire In jocu
rile din campionatul mondial, 
au fost sancționați cu avertis
ment următorii jucători : Ni
colas Fop, Mircea Tutovan, 
Laurențiu Dumănoiu, Petro 
Ionescu, Cornelia Oros, Ioa 
Terbea, Cornel Chila, Sorin 
MacaveL Gfintber Enescu, Dan 
Gtrleanu, Viorel Manole, C-tin 
Bădiță; • Se ridică titlul de

dintre noi. A impus astfel tu
turor datoria valorificării pro
priilor calități la folosul de
plin al societății noastre, ea 
o îndatorire pentru posibili
tățile nemărginite ce nl se »- 
«eră tuturor.

Hristache NAUM

PSIHOLOGIA CONDUCĂTORULUI AUTO
O carte care suscită deopo

trivă interesul conducătorilor 
auto cit și al celor care vor 
să deprindă arta conducerii: 
MPsihologia conducătorului 
auto- — apărută in Editura 
științifică șl enciclopedică. A- 
utorul — Constantin Doru 
Blaj — pornind de la reali
tatea că numărul vehiculelor 
este din ee in ce mal mare, 
că circulația se intensifică pe 
zi ce trece, conchide că a- 
ceasta ridică serioase proble
me pe linia asigurării securi
tății și prevenirii accidentelor, 
a organizării, pregătirii si se
lecției personalului. Și, ta 
acest context autorul eviden
țiază necesitatea cercetărilor

O REUNIUNE MODESTA
Ca numai șapte alergări ta 

program, printre acestea figurind 
(nici nu se putea altfel !) șl o- 
bișnultele .hituri-, reuniunea 
desfășurată joi după-amiază a 
reușit, într-o oarecare măsură, 
sâ satisfacă pe plan spectacular. 
Peste ștacheta unor dispute obiș
nuite s-au ridicat doar cele din 
premiile Sadova. Soveja ti Si
liște, câștigate de Jurat, Indian 
ti. respectiv. Incaș. Ca de obicei 
șl hlturQe de joi s-au rezumat 
la o dispută Intre trei concurențl 
(bine că au fost șl d) In prima 
manșă (Plenița, Mala, Sanital) șl 
doar la doi în cea secundă (San- 
tal, Plenița), restul cailor fiind 
Înșirați pe zed de metri. Cam 
așa se petrec (cu rare excepții) 
lucrurile în hlturi (doi cai fug șl 
restul privesc), dar organizatorii 
forțați se pare de realizarea unui 
anumit număr de alergări pe an, 
nu se gindesc (cel puțin așa ne-a 
asigurat cineva din conducerea 
hipodromului) să renunțe, deo
camdată, la această „soluție”, 
salutară pentru instituție dar 
deficitară pentru spectatori. Șl o 
Întrebare : de ce antrenorul D. 
Toduță nu a fost sancționat (așa 
cum se face de obicei) cu sus
pendarea licenței pentru provo
care de start fals (de două ori, 
după părerea noastră) cu iapa

maestru al sportului următo
rilor jucători: Mircea Tutovan, 
Nicolae Pop, Corneliu Oros și 
Laurențiu Dumănoiu ; • Se re
organizează colegiul central 
de antrenori ți sînt numiți ca 
responsabili ai comisiilor aces
tuia : Gabriel Chcrebețiu — 
femei, Nicolae Sotir — bărbați. 
Sorin Popescu — juniori ; • 
Vor fi luate măsuri ferme pen
tru întărirea conduceriloe 
secțiilor cu echipe diviziona
re, care trebuie să se ocupe 
permanent de ridicarea jucă
torilor tineri ; • Reexamina
rea, plnă la sflrșitul anului, a 
tuturor antrenorilor și profe
sorilor de educație fizică care 
conduc echipe în cele 3 divi
zii, a arbitrilor, a președinți
lor de secții și comisii județe
ne ; • Va fi intensificat șl
permanentizat controlul pregă
tirii echipelor divizionare ; • 
Se dizolvă actualul lot mascu
lin, urmînd ca alcătuirea nou
lui colectiv să se facă în func
ție de comportarea sportivilor 
în campionatul național și în 
competițiile internaționale.

★
Pentru lichidarea deficiențe

lor din activitatea voleibalisti- 
eă, a rămînerilor în urmă ale 
acestei importante ramuri 
sportive. Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. va lua măsuri co
respunzătoare pentru întărirea 
biroului federal, a aparatului 
federației, comisiilor și colegi
ilor centrale, astfel ca voleiul 
să-și mărească contribuția la cu
prinderea maselor de tineri In 
practicarea sportului și la ob
ținerea unor noi performanța 
prestigioase în competițiile in
ternaționale.

psihologice, includerea princi
piilor șl criteriilor de ordin 
psihologie si pslhoflzlologie in 
rezolvarea optimă a acestor 
probleme.

Folosind o bogată biblio
grafie, autorul tratează m lu
crarea sa o serie de aspecte 
Interesante legate de particu
laritățile psihologice ale con
ducerii auto, structura psiho
logică a acesteia, aspecte si 
cauze psihologice ale acciden
telor rutiere, selecția condu
cătorilor auto prin metode 
psihologice șm. Cartea, com
pletată cu schițe șl fotografii, 
reușește să fie un volum de 
larg interes, bine realizat 
(M. FR.).

HIPISM
Slmca In reuniunea de dum.ntca 
trecută T Tot așa s-ar fi proceda* 
și dacă abaterea ar fi fost comi
să de Ciobanu, Pașcă, Moise sax 
Onache T Rezultate tehnice : 
Cursa 1 : L Arenda (I. Bănică) 
rec. 1:34.1, X Strungărița, 3. Să- 
bădău. Simplu X ordinea • or
dinea triplă 123, Cursa, a n-a : 1. 
Jurat (Nlculae I. Gh.)' rec. 1:2S.X 
2. Cupa. Simplu 5, ordinea 44, 
event ai ; Cursa a m-a : 1. Ple
nița (M. targa) rec. 1 31.7, x 
Maia, 3. Santal, Simplu 5. ordinea 
52, event M, ordinea triplă 308 ; 
Cursa a IV-a : 1. Indian (M. Du
mitru) rec. 139,8, X Organist. 
Simplu 2,50. ordinea 6, event 18, 
triplu clștigător 401; Cursa a V-a:
1. Incaș (L Florea) rec. 1:28,1. 
X Heliodor, S. Balerin. Simplu X 
ordinea IS, event 35, ordinea tri
plă 326 ; Cursa a VI-a : 1. Santal 
(C. Mihai) rec. 1:29,X 2. Plenița, 
X Rafon. Simplu 2, ordinea X 
event 21, triplu clștigător 229. or
dinea triplă 80 ; Curea a VH-a :
1. Zapolia (G Avram) rec. 1:36,0,
2. Samba. Simplu 8. ordinea 92, 
event 24.

Gh. ALEXANDRESCU



CAMPIONATE ® COMPETIȚII
FINIȘ IN SEZONUL 

ATLETIC 1978
Din bogatul calendar de 

cursuri al anului 1978 au 
rămas de disputat doar 
competiții. Este vorba, mal 
de întâlnirile de baraj 
„Cupa României*, p_ ________
astăzi și mline, pe stadionul de 
atletism din Pitești. Vor avea 
loc întâlniri între echipele jude
țelor Iași (ultima clasată In re
cent încheiata grupă A). Brașov 
*1 Dolj (câștigătoarele celor două 
serii ale grupei B) — învlngă- 
toarea urmînd a evolua, anul vi
itor, în grupa A și, respectiv, 
dintre reprezentativele județene 
Prahova și Hunedoara (pe ulti
mul loc în grupa B), Alba, Dîm
bovița șl Vrancea (pe primul loc 
în cele trei serii ale grupei C)
— primele două clasate califfcfin- 
du-se, pentru 1979, în eșalonul 
secund al competiției.

In sfîrșit, ultimul concurs ofi
cial al anului va avea loc, la 
sfirșitul săptămânii viitoare, la 
Buzău, mai precis pe una din
tre șoselele acestui oraș, care va 
găzdui întrecerile mărșăluitorilor 
pe 50 km și cele ale maratoniști- 
lor din cadrul campionatelor na
ționale de seniori.
• Pe stadionul tineretului din 

Capitală a avut loc un concurs 
de marș în organizarea asociației 
sportive P.T.T. Cu acest prilej, 
au fost înregistrate două noi re
corduri republicane: 5 km — ju
niori III Gh. Frec&țeanu (P.T.T.) 
23:51,5 (v.r. 24:18,4 Gh. Uceanu
— 1972) și 20 km — juniori ÎI 
Costel Șofran (P.T.T.) LM :S5,I 
(vj. 1.57:25,0 N. Sârb eseu — 1970.

con- 
mal 

două 
întii, 

pentru 
programate

reștean. De data aceasta, au fost 
prezenți la curse și reprezentanții 
clubului sportiv Petrolul Ploiești. 
Confirmind buna comportare a- 
vuită de ei in Cupa orașelor, 
sportivii de la Petrolul au domi
nat proba juniorilor mari, trei 
dintre el reușind să se claseze 
In primele patru locuri. La se
niori cursa a fost elștigată de 
Valentin Marin (Dinamo). Evadat 
din pluton in turul 5, Împreună 
cu V. Hie, Savu, Bonciu și Gan- 
cea, V. Marin reușește în turul 
20 să se desprindă de aceștia, 
după care, lulnd cursa pe cont 
propriu, ciștigă In stil de mare 
campion. Clasamente : Juniori 
mici — 1. G. Florea (Olimpia), 2. 
D. Alexandru (Olimpia) ; Juniori 
mari — 1. FI, Chițu (Petrolul 
Ploiești), 2. C. Paraschiv (Olim
pia). 1. I. Vintilâ (Petrolul); se
niori — 1. V, Marin (Dinamo), 
X V. me (Dinamo), 2. N. Savu 
(Dinamo), 4. C. Bonciu (Steaua), 
L L Gancea (Dinamo).

După cum am anunțat, mline 
dimineață Inceplnd de la ora 2,36 
la baza sportivă a clubului 
Steaua (Bd. Ghencea) se xa des- 
iășura cei de-al treilea ddocroa 
al sezonului.

Gh. ȘT.

preintimpLna eventualele defec
țiuni.

Simbătă se va desfășura o eta
pă de 295 km, duminică una 
scurtă de 110 km, campionatul 
incheindu-se cu un iest de vi
teză Sn centrul orașului Suceava.

Troian IOANIȚESCU

TITLUL DE CAMPIOANĂ A 
„DACIADEI” LA POLO 

JUNIORI SE VA DECIDE 
LA GOLAVERAJ I

Ieri, in cel mai Important Joc
al turneului final din cadrul
„Daciadei- juniori-or la polo, se
lecționata județului Bihor a În
trecut echipa București ului cu 
5—6 (2—2, 1—1, 2—0, 2—0), după 
ce a fost condusă cu 5—2 șl 6—3. 
Au marcat : Boroș 4, Costreș 3, 
Szucs de la învingători. Ciobă-
niuc 2, Niță, Chiriță, Stcrpu, Flo- 
ziocescu de la Invitași.

în urma acestui rezultat, trei
echipe se aHă la egalitate__ de 
puncte înaintea ultimei etape, ele 
fiind despărțite de golaveraj. 
Alte rezultate : Cluj — Timiș

îJBEBUIE SĂ FiM PREGĂTIȚI SĂ DEPĂȘIM ORICE ADVERSAR'1
-nc declară antrenorul dinamoviștiior, Oprea viase

Revenft de la Sofia, antrenorul 
emerit Oprea Viase n-a avu< 
Wnp sd-și savureze bucuria de
butului victorios al echipei sale 
Dlnamo București — In Cupa 
campionilor europeni. Grijile vii
torului l-au cuprins imediat. 
Campionii au un program foarte 
greu tn zilele următoare : mime, 
derbyul cu Politehnica, la Timi- 
țoara, apoi — la 19 octombrie — 
returul cu T.S.K.A. Sofia, la 22 
octombrie aerb-yul cu Steaua la 
Palatul sporturilor ți culturii, iar 
la 26 octombrie un alt derby, la 
Baia Mare, cu H.C. Minaur !

— Dacă vom trece cu bine toa
te aceste examene — ne spune 
Oprea Viase — înseamnă că 
ne-am pregătit așa cum, trebuie 
ți am ajuns la un nivel valoric 
superior anilor trecuți.

— Este într-adevăr pregătită e- 
chipa pentru o suită atît de mare 
de derbyuri ?

— Da. Antrenamentele noastre 
au avut ca scop asigurarea re
surselor pentru eforturi îndelungi 
ți tntense.

— Să lăsăm campionatul, deo

camdată, și să discutăm despre 
Cupa campionilor europeni. Spu- 
neți-mi, cum apreciați evoluția 
elevilor dv. în partida de debut, 
desfășurată miercuri la Sofia și 
soldată cu un succes categoric : 
23—17 ?

— Echipa noastră a început 
meciul crispată de emoție. A ac
ționat la întâmplare, a greșit 
copilărește. Și-a revenit in par
tea a doua a primei reprize și 
treptat a ajuns la jocul ei obiș
nuit, intreeîndu-și dirzul parte
ner. Handbaliștii bulgari sint 
bine pregătiți fizic și tehnic, dar 
n-au aruncători de forță, de la 
9 m, jocul lor bazîndu-se îndeo
sebi pe combinațiile de la semi
cerc. Nu trebuie uitat faptul că 
la T.S.K.A. evoluează mulți din
tre membrii echipei reprezentati
ve a Bulgariei.

— Și acum așteptați sorții pen
tru turul al Il-lea al C.C.E...

— Firește, nu ne este indiferent 
cu cine vom cădea. Dar, pentru 
a ajunge tn vîrf, trebuie să fim 
pregătiți să depășim orice 'ad
versar. Așa incit nu ne temem.

„u- CLUJ-NAPOCA - 
I.C.E.D., UN DERBY 
AL BASCHETULUI

Un adevărat derby al campio
natului de baschet masculin ae 
dispută, astăzi și mline. la Cluj- 
Napoca, intre echipa locală U- 
niversitatea șl I.C.E.D. Bucu
rești, formații care au manifestat 
o formă sportivă .remarcabilă tn 
acest sezon. Celelalte partide ale 
etapei a m^a: steaua — Univer
sitatea Timișoara, C.S.U. Brașov 
— URBIS, C.S.U. Galati — Ba- 
pld București, C.S.U. Sibiu — 
Politehnica București șl Farul 
Constanța — Dinamo.

La fete, tot m cadrul etapei a 
ni-a, stnt programate trei me
ciuri cu câștigătoare Imprevizibile: 
Voința București (formație in 
care debutează jucătoarea inter
națională 
Progresul 
București 
șoara și 
versitatea

PARTIDE INTERESANTE 
PE AFIȘUL ETAPEI 

DE JUDO
La. București, Tg Mureș (az© 

și Făgăraș (mline) stnt pro®-a- 
mate partidele celei de a treia 
etape a Diviziei A de Judo. In 
sala Dinamo din Capitală, cunos
cuta echipă a clubului gazdă are, 
desigur, prima șansă in meciu
rile cu Constructorul M. Cfuc șt 
eu Rapid Arad. Celelalte două to- 
fflndri Insă, Dlnamo Brașov eu 
Constructorul și cu Rapid, se a- 
nunță extrem de echilibrate. La 
St- Mureș, formația locală A.S.A., 
care nu a obținut deeft un punct 
tn etapele anterioare, va susține 
două confruntări dificile eu 
IXF.S. și cu C-S.M. Borzești. Aș
teptate cu mult interes stnt șl 
meciurile Universitatea CIuJ-Na- 
poea cu I.E.F-S. șl cu CJSJW. La 
egalitate de puncte, Nitramonia 
£ Politehnica Iași se vor In dini

Făgăraș intr-un adevărat der
by. Tot la Făgăraș, Nitramonia 
va mai lupta ou LO-B. Balș, iar 
Olimpia București cu Politehnica 
șl cu I.O.B. iată șl clasamentul 
madntea aoestel etape :

12—6 (2—0, 5—0, 2—0, 4—0) ; Arad
— Mureș 4 6 (2—1, 3—L 1—2. 
3—2). In partida Mureș — Timiș, 
prima formație a dștigat cu 11—1 
(3—0. 2—0, 3—0 4—1).

Astăzi, la „Tineretului*, de ta 
era IC. sini programate meciuri
le : București — Timiș, Cluj — 
Arad și Mureș — Bihor. Clasa
mentul înaintea acestor jocuri : 
L București 4 p (44—12) ; X Cluj 
« p (38—9) ; 3. Bihor 5 P (45—ÎS); 
X Mureș 1 p ; X Arad 3 p ; 
X Timiș 2 p.

MECI INTERNATIONAL 
DE RUGBY LA GALAȚI

„AM RĂMAS ACELAȘI PASIONAT"
După apariția In zia

rul nostru a notei cri
tice „Handbal in <*, 
am primit de la an
trenorul gâlâțean Du
mitru Sirbu o lungâ 
scrisoare. In care ne 
înfățișa cauzele situa
tei precare In care 
te află formația sa, 
QS.U. Intre timp olți 
jucători și-au trecut 
normele de control, 
astfel câ lotul cuprin

de acum 14 sportivi 
>1 va putea trece la... 
handbal în 7. lată și 
finalul teritorii sale :

„Vâ rog, daca e 
posibil, sâ faceți cu
noscut specialiștilor 
caro mâ cunosc, atît 
ca vechi octivist, cit 
și ca antrenor, câ si
tuația grea prin care 
am trecut e fost de 
■soment șl câ am ră
mas același pasionat,

animat de dorința fer
mă de a lucra în con
tinuare cu și mai mul
ta răspundere**.

Luăm act cu plăce
re — ca și colegii săi, 
sperăm — de hotârî- 
rea acestui tehnician. 
El a dat handbalului 
nostru elemente de va
loare și este firesc sâ 
așteptăm continuarea 
acestei eficiente acți
uni.

Ștefania Giurea) — 
București, Politehnica 
— Universitatea Timi- 

Voința Brașov — Uni- 
__________  Cluj-Napoca. Celelalte 
jocuri ale etapei: Olimpia Bucu
rești — P.T.T. și C.S.Ș. Ploiești 
— Rapid București. Dubla parti
dă Mobila Satu Mare — Crișul 
Oradea va avea loc la 18—19 oc
tombrie.

L Dinamo Buc.
X Dlnamo Bv.
3. Rapid Arad
4. Nitramonia Fg.
5. Politehnica lași
6. Constr. M. duc 
T. Olimpia Buc.
X C.S.M. Borzești
». I.E.F.S.

10. AJS.A Tg. Mureș 
M- „U* Cluj-Napoca
IX LO.B. Balș

4 4 6 «?- 1 4
4 4 6 23- i <
4 3 1 15- 9 3
4 3 1 13-14 3
4 3 1 12-14 3
4 3 1 10-14 3
4 2 2 11-15 2
4 13 12-ÎS 1
4 13 11-12 1
4 13 13-15 1
4 0 4 4-21 0
404 (SI

DIN NOU ALERGĂRI 
CICLISTE INTERESANTE IN 

PARCUL HERĂSTRĂU

A FOST RELUAT RALIUL 
MOTORETELOR „MOBRA"

Pe aleile parcului Herăstrău 
s-au desfășurat joi după-amiază 
întrecerile cicliste pe circuit, do
tate eu „Cupa C.S.Ș. nr. 2*. Din 
nou am asistat la alergări inte
resante, pline de dinamism, 
concurenții fiind stimulați, poate, 
fi de timpul excelent și peisajul 
deosebit de frumos pe care-1 o- 
feră acest mare parc bucu-

I lIn sezonul de toamnă

I la Tușnad g

I
I
i
g

I
V.

UN
O

CONCEDIU PLĂCUT,
CURĂ BALNEARĂ

EFICACE
Tușjiadul Iși 

vizitatorii și in 
de toamnă, cu 
mala ospeție. oferindu-le 
cazare în noile și ele
gantele hoteluri, precum 
și în vilele amenajate 
șpecial pentru acest •- 
notimp.

Stațiunea este 
mandată pentru 
Si cură balneară 
osebi în tratarea 
funcționale ale sistemu
lui nervos central și tn 
afecțiunile aparatului 
cardiovascular).

Aerul puternic ozonat, 
bogat în aerosoli răși- 
noși și ioni negativi 
constituie un miraculos 
și natural medicament 
care redă puterea de 
muncă, reîmprospătează 
forțele.

Un concediu la Tuș- 
nad-băi în sezonul de 
toamnă-iarnă reprezintă 
o puternică infuzie de 
sănătate.

DE REȚINUT ! în a- 
ceastă perioadă se bene
ficiază de însemnate re
duceri de prețuri la ca
zare și masă, precum și 
la transportul pe calea 
fera*'l.

așteaptă 
sezonul 

tradițio-

reco- 
odihnă 
(inde- 

bolilor

g
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SUCEAVA, îs (prin telefon). 
Campionatul republican de regu
laritate și rezistență rezervat 
motoretelor românești „Mobra" 
a fost reluat vineri, dimineața.

După prima parte a competi
ției, mal rămăseseră in concurs 
50 de motocicliști. Spre surprin
derea generală, la revizia tehnică 
oreotuață joi după-amiază s-au 
prezentat doar S3 de concurențl..

Plecările in etapa de vineri 
s-au dat din minut In minut, in- 
registrindu-se șl primele surpri
se : I. Vinea și L Lincrânjăn 
(ultimul numărindu-se printre 
favorit!) au fost penalizați eu 
rite 50 puncte pentru că nu 
te-*u pornit mașinile ir. timpul 
prevăzut de regulament. Ceilalți 
alergători au luat startul in con
diții bune, urmînd a străbate 
264 km pe drumuri rtWcm» ta, 
eu o medie orară intre 35—50 km, 
șl a atinge șase posturi de con
trol orar șl două puncte de tre
cere. Cel opt motocldlști, șl a- 
mme P. Lucaci — deținătorul 
titlului, I. ionescu. I. Plugaru, 
A. Benedek, Al. Enceanu (toți de 
ta Steagul roșu Brașov), Gh. 
Puran, Tr. Mihăilescu (CM — 
HRUC Buc.) șl E. Millner (Tor
pedo Zămești), aflațl pînă acum 
eu • P penalizare tn clasamentul 
individual, șl-au luat toate mă
surile de precauție pentru a

într-un meci international de 
rugby disputat la Galați, selec
ționata orașului de la Dunăre a 
terminat la egalitate, 4—1 (6—0), 
eu echipa S.K.S. poznan, una 
dintre fruntașele campionatului 
polonez. Au Înscris din încercări 
Nteoară (min. 72), respectiv Kaz- 
myrczak (min. W). (V. STEFA- 
NESCU, corcsp.).

Astăzi ți mîine, în cadrul 
finalelor „Daciadei** 

la volei
UN PROGRAM CU MAI 
MULTE CAPETE DE AFIȘ
După trei zile de Întreceri tn 

grupele preliminare, cele 16 ®e- 
lecționate județene (masculine ți 
feminine), aflate în dispută pen
tru cucerirea primelor titluri de 
campioane ale „Daciadei* la vo
lei, vor juca, astăzi și mîine, ul
timele partide, decisive pentru 
definitivarea ierarhiei.

Dintre evoluțiile de pînă acum 
ale formațiilor, remarcăm buna 
comportare a maramureșenilor, 
care au reușit o frumoasă victo
rie în fața unei selecționate Di
namo — Steaua. In fapt echipa 
noastră națională masculină. A- 
vînd în vedere sistemul de joc, 
va fi interesant de urmărit mo
dul în care maramureșenii vor ști 
ai-și păstreze avantajul în fața 
bucureștenilor. De remarcat și e- 
voluțiile voleibaliștilor din Dolj și 
Suceava, care pot avea un cuvint 
freu de spus în stabilirea ordinel 
primelor patru.

La feminin, Bucureștiul șl Dol
jul au cedat în preliminarii doar 
ctie un set. Vor ajunge ele pe 
primele două locuri, sau echipele 
«Bn iași și Bacău vor opune un 
„blocaj* de netrecut T Oricum, se 
anunță partide atractive, care tre
buie urmărite.

Iată programul ultimelor două 
xfle de concurs :

Astăzi, de la ora 8, in sala O- 
ttmpia : Constanța — Cluj, Timiș
— Bihor (f), Timiș — Brașov, 
Tulcea — Bacău (m), lași —Dolj, 
București — Bacău (f), Suceava
— Maramureș, Dolj — București.

Mline, de la ora 8, tn sala O- 
limpia ; Constanța — Cluj, Timiș
— Bihor (f). Tulcea — Brașov, 
Timiș — Bacău (m) ; sala Dina
mo, de la ora 15 : Iași — Bacău, 
București — Dolj (f), Suceava — 
București, Dolj — Maramureș 
Cm).

SIMBÂTĂ
BASCHET. Sala Horească, de 

la ora 7,30 : „Daciada**, turnee 
finale pentru selecționate de Juni
ori și junioare; de la ora 15,30: 
Voința — Progresul (f. A), Politeh
nica — Universitatea Timișoara (f. 
A). Steaua — Universitatea Timi
șoara (m. A), Olimpia — P.T.T. 
(f. A)

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 13 : Luceafărul I — Victoria 
Lehliu (Div. C), ora 15 : Rapid 
— Metalul (Div. B) ; teren ICSIM, 
ora 15 : ICSIM - Luceafărul II 
(Div. C).

HANDBAL. Sala Floreasca, de 
la ora 16 : Rapid — Mureșul, 
Progresul — Confecția București 
(„Cupa de toamnă", fem.), Stea
ua — C.S.M. Borzești (m. A).

JUDO. Sala Dinamo, de la ora
16.30 : Dinamo București — Con
structorul Miercurea Ciuc — Ra
pid Arad și Dinamo Brașov — 
Constructorul — Rapid, meciuri tn 
cadrul Diviziei A.

LUPTE. Sala Steaua, de la ora
10.30 și de la ora 17 : Divizia 
A ia libere; sala Dinamo, de la 
©ra 10,30 și de la ora 17,30 : 
Divizia A la greco-romane.

POLO. Ștrandul tineretului, de 
la ora 10 : „Daciada" juniorilor; 
bazinul Dinamo, de la ora 16 : 
Dinamo — Progresul și Rapid — 
Voința Cluj-Napoca (Divizia A, 
turneul final).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 15 : România — Ungaria, în- 
tîinire amicală de juniori șl ju
nioare.

RUGBY. Parcul copilului, ora 
12 : R.C. Giivița Roșie — Farul ; 
teren Tei, ora 14 : R.C. Sportul

MECIUL POLITEHNICA - DINAMO
domină etapa a

Turul campionatului masculin 
de handbal, Divizia A, k apro
pie de sfîrșit. Etapa a 2-a, care 
se va desfășura mline, progra
mează un derby de mare interes. 
Dinamo București, campioană a 
țării și actuală lideră a campio
natului, Intilnește la Timișoara 
redutabila formație a Politehnicii. 
Vor reuși campionii să-și păs
treze mitul invincibilității ? Vor 
reuși sportivii pregătiți de Con
stan tin Jude să încurce socotelile 
dinamovlștilor ?

8-a a Diviziei A
Celelalte meciuri ale etapei :

• Bacău: Știința — Gloria 
Arad

• Craiova : Universitatea —
— H.C. Minaur Baia Mare
• București : Steaua — C.S.ML. 

Borzești
• Cluj-Napoca : Universitatea

— Universitatea București.
Privite cu atenție, și aceste 

meciuri pot fi socotite derby-uri, 
așa cum sînt toate Întâlnirile di- 
naiîntea finișului...

DOAR HIDROTEHNICA CONSTANȚA ESTE SIGUR 
CALIFICATA IN FINALA „CUPEI DE TOAMNA"

Și „Cupa de toamnă*, întrecere rezervată echipelor feminine din Di
vizia A, se apropie de actul final. Etapa a 9-a programează următoa
rele partide :
• București : Rapid — Mureșul Tg. Mureș
• Consțanța : Hidrotehnica — Știința Bacău
a Baia Mare : constructorul — Universitatea Timișoara
• București : Progresul — Confecția
înaintea penultimei etape (șl a desfășurării meciurilor restante), cla

samentele se prezintă astfel :

SERIA I SERIA a n-a

1. Hidrotehnica
2. Știința Bacău
3. Rulmentul Bv.
4. Progresul Buc.
5. Confecția Buc.

7601 111- M 12
6 3 1 2 76- 71 7
7214 91-115 I
6 2 14 «- T4 4
6 12 3 SI- 83 4

1. Univ. București
1. Univ. Timiș.
3. Construct. B.M.
4. Mureșul Tg. M.
5. Rapid Buc.

7 5 0 2 113-100 10
6411 86-81 9
5 3 1 1 85- 67 7
6 2 0 4 90-100 4
6 0 0 6 68- 97 0

Dacă Hidrotehnica Constanța este virtual calificată pentru finaJa 
programată la 29 octombrie, ora 10,30, în Sala sporturilor din Craiova, 
adversara sa este incertă. In seria a H-a, conturile nu sînt încheiate. 
Constructorul Baia Mare și Universitatea Timișoara păstrind șanse de 
a o depăși pe Universitatea București chiar pe linia de sosire.

REZULTATE DIN DIVIZIA B
MASCULIN, seria I : Petrolul le

lea jen - Metalul Vaslui 24-17 (11-8) î 
Relonul Săvinești — C.S.U. Galați
20- 16 (12—8) ; Comerțul Constanța — 
Universitatea lași 17—15 (10-8) ; Trac
torul Brașov — Unirea Tricolor Brăila
21- 17 (12-9) ; seria a 11-a : C.S.M. 
Reșița — Timișul Lugoj 15—14 (9—8) ; 
Oltul Sf. Gheorghe — Independența 
Sibiu 14-17 (7-8) ; A.S.A. Tg. Mureș
— Știința Petroșani 17—13 (9—5) ; Ni
tramonia Făgăraș — Sideful Jimbolia 
17-10 (7—5) ; H.C. Minaur H Bala 
Mare — Metalul Hunedoara 30-11 
(20-6) ; FEMININ, seria I s Terom’ 
lași — Gloria Ploiești 36-5 (17—1) ; 
Confecția Călărași — Relonul SăvI- 
nești 15-11 (5-5) ; Confecția Vaslui
— Oltul Sf. Gheorghe 18—8 (8—4) ;

Vulturul Ploiești — Spartac București 
(6-4) ; seria a ll*a î Construc

torul Hunedoara — Avîntul Craiova 
18—14 (12—7) ; Netex Bistrița — Con
structorul Timișoara 6—23 (3-9) ;
GS.M. Sibiu — Voința Sighișoara 
16—12 (10-8). (Corespondenți : . I.
Toma, I. Vlad, I. Ionescu, D. Onciul, 
L Păuș, A. Cri stea, M. Moga, D. 
Glâvan, V. Săsâranu, N. Marcu, Gh. 
Briotă, V. Lazăr, V. Secăreanu, G. Ta- 
maș, N. Constantinescu).

Rubrica realizata de
Hristache NAUM*

DUMINICĂ
AUTO. Institutul Politehnic 

(Grozăvești), de la ©ra 9 — 
Concurs de viteză pe circuit.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 8,30 : Voința — Progresul 
(f. A), Politehnica — Universita
tea Timișoara (f. A), Steaua — 
Universitatea Timișoara (m. A), 
Olimpia - P.T.T. (f. A) ; sala 
Construcția, de la ora 9 : C.F.R.

studențesc — T.C. Ind. Constanța, 
meciuri in cadrul „Cupei federa
ției".

TENIS DE MASA. Sala Aurora, 
de la oro 17 : Spartac — C.S.Ș. 
Craiova (f. A) ; sala de la Sta
dionul Republicii, de la ora 17 : 
Politehnica - C.S.Ș. Slatina (f. 
A).

TIR. Poligonul Tunari, de Ic ora 
9 : campionatele republicane (la 
talere) ale vinătorilor.

VOLEI. Saia Olimpia, de la 
ora 8 : turneele finale ale „Da
ciadei".

— Carpați București (m. B), Po
litehnica II — Letea Bacău (m. 
B), Academia militară — Marina 
Constanța (m. B).

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 9,15 : Sportul studențesc — 
Jiul (jun.), ora 11 : Sportul stu
dențesc — Jiul (Div. A) ; stadio
nul Dinamo, ora 13,15 : Dinamo
— F.C. Bihor (jun.), ora 15 : Di
namo — F.C. Bihor (Div. A) ; te
ren Autobuzul, ora 11 : Autobuzul
— Progresul Vulcan (Div. B) ; te
ren Mecanica fină, ora 11 : Me
canica fină — T.M.B. (Div. Q ; 
teren Abatorul, ora 11 : Abatorul
— Electronica (Div. C) ; teren

Sirena, ora 11 : Sirena — Unirea 
Bolintin Vale (Div. C) ; teren FI. 
roșie, ora 11 : FI. roșie — Unirea 
Tricolor (Div. C) ; teren Laromet, 
©ra 11 : Tehnometal — Voința
(Div. C) ; teren Automatica, ora 
11 : Automatica — Vîscoza (Div. 
O*

LUPTE. Sala Steaua, de la ora
9.30 : Divizia A la libere ; sala 
Dlnamo, de la ora 9,30 : Divizia 
A la greco-romane.

POLO. Bazinul Dinamo, de la 
©ra 11 : Progresul — Voința și 
Dlnamo — Rapid (Div. A, turneul 
final).

POPICE. Arena Voința, de Ia 
ora 8,30 : România — Ungaria, 
tatîlnire amicală de juniori și ju
nioare.

RUGBY. Stadionul Giulești, ora
8.30 : Rapid — C.S.M. Sibiu („Cu
pa federației") ; teren Tei, ora 
10 : Vulcan — Aeronautica (Div. 
B) ; Stadionul tineretului, teren 
IV, ora 11 : Gloria — Olimpia 
(Div. B).

TIR. Poligonul Tunari, de la ora 
9 : campionatele republicane (de 
talere) ale vinătorilor.

VOLEI. Sala Olimpia, de la ora 
8 : finalele „Daciadei" (locurile 
5—8) ; sala Dinamo, de la ora 
15 : finalele ,.Daciadei** (locu
rile 1-4).



DINAMO A fACIJT Șl ULTIMUL PAS SPRE TULUL 
DL CAMPIOANA LA POLO

Ultima parte a turneului fi
nal, care va stabili noua ierar
hie a primelor patru clasate 
în Divizia A la polo a debutat 
ieri, după-amiază. la bazinul 
Dinamo, cu două partide de 
un nivel foarte bun. în prima, 
Rapid a dispus de Progresul 
cu 6—3 (2—0, 2—1 0—1, 2—1)
ca urmare a unei evidente su
periorități . a sistemului ofen
siv. Au marcat : Olac 3, Rusa, 
Slăvei, Ilie Gheorghe (R) și 
Manea 2, Pleșca (P). Au con
dus corect D. Paraschivescu și 
Șt. Mihai.

Cea de a doua întrecere a 
zilei a încîntat realmente pe 
cei prezenți în tribune. Di
namo șj Voința Cluj-Napoca 
s-au lansat din primele secun
de într-o dispută extrem de 
echilibrată și spectaculoasă, 
dovedind că Ia această oră se 
află într-o formă foarte bună. 
Dinamo și-a continuat marșul 
spre titlul de campioană, ob- 
ținînd o nouă victorie cu 5—3 
(2-6. 2—2. 0—1. 1-0), dar

LA HOCHEI, DINAMO - DUNĂREA 7-3 
DUPĂ UN JOC SPECTACULOS

Ieri s-au disputat alte două 
partide In Divizia de hochei. 
In prima, Unirea Sf. Gheorghe 
a trecut de Sportul studențesc- 
A.S.E. București mult mai 
ușor decît se preconiza : 9—4 
(3—2, 3—0, 3—2). Se pă
rea, în primele zece minute de 
joc că vom vedea... în reluare 
tensionanta întîlnire din ajun. 
Lukacs a deschis scorul pen
tru oaspeți după 39 de secun
de, pentru ca Ș. Constantines- 
cu să egaleze (min. 2) și să 
preia - conducerea (min. 7). 
Dar, după un frumos gol al 
lui Baka (min. 10. 2—2), me
ciul a devenit din ce în ce 
mai neinteresant. Iar dacă 
Unirea s-a arătat mai convin
să și convingătoare în joc, 
bucureștenii păreau blazați, 
patinînd bătrînește, lent.

Un model de ceea ce nu tre
buie făcut pe gheață a fost 
tocmai căpitanul formației stu
dențești, Vlacl, atent numai la 
greșelile altora — pentru in
jurii la adresa unui coechipier 
el a și fost trimis pe banca 
de penalitate timp de 10 minu
te. în atari condiții, oaspeții 
s-au desprins, încet dar sigur, 
în învingători : Tamaș (min. 
13), apoi Both (min. 31). Ke- 
menessy (min. 37) și Ungurea- 
nu (min. 39) au făcut ca sco
rul să devină 6—2. în ultima

rrCUPA ROMÂNIEI// LA SCRIMA
(Urmare din pag. 1)

Chezan, Suzana Ardeleanu, ce
lelalte două finaliste fiind, pe 
bază de recalificări Adriana 
Dragomir și Maria Habala).

în ultimul act al competi
ției, mezina finalei, Gabriela 
Betuker, a debutat cu două 
victorii nescontate la M. Che
zan și S. Ardeleanu, lăsînd să 
se întrevadă o mare surpriză, 
cu atît mai mult cu cît Marce
la Moldovan, deținătoarea tro
feului, nu-și intrase încă „in 
mînă“. G. Betuker nu a re
zistat însă tensiunii, stingîn- 
du-se. treptat. Lucrurile s-au 
complicat, pe parcursul finalei 
și, în cele din urmă, s-ă ajuns 
la un baraj în patru trăgătoa
re pentru desemnarea locuri
lor de pe podium : M. Che
zan, A. Dragomir, M. Moldo
van, S. Ardeleanu. în baraj 

a RUGBYȘTII ROMANI PRODUC IMPRESIE IN 
ANGLIA, reușind scoruri care sugerează jocuri 
de mare spectacol. „Testul englez" este, mal 
mult ca altă dată, o invitație la reflecție. Dacă 
pînă acum se vorbea despre suplimentarea „Tur
neului celor 5 națiuni", astăzi, cind echipele Ro
mâniei și Argentinei se remarcă în Anglia, s-or 
putea vorbi și despre un campionat mondial de 
rugby, în care cele patru țări britanice ar avea 
destui adversar’ de forțe aproximativ egale — 
Franța, România, Argentina — ca să eu mat 
vorbim despre forța unor echipe „de ia margi
nea lumii", ca Australia. Noua Zeelandă. insulele 
Fiji etc. Ce-ar fi ca într-o orimă fază cele două 
grupe semifinale să cuprindă echipele din emis
fera boreală și pe cele din emisfera australă I 
Ar fi foarte frumos aentru mingea ovală creată 
în curtea... ferecată a colegiului de la Eton. 
• MARIA ALEXANDRU continuă să soarbă. în 
taină, din elixirul tinereții Cele trei titluri bal
canice stau mărturie a ROMANIA - POLONIA 
1-0 la fotbal I Cu alte cuvinte, ceea ce n-a reu
șit la 4 octombrie 1932 un atac celebru, cu 
Gîanczman, Schwartz Sept $1 Dobay. a reușit 
lordânescu, printr-un șut care-l recomandă încă 
o data ca De u” mare maestru In executarea 
loviturilor libere. Să soerăm că în apropiatul 
meci cu luqoslav'o echioa noastră va mira pa 
mult mal mult decît pe ..liftul- rafinat al M

lordânescu a GIGANțU DE LA MANILA mar
chează aproape constant mal mult decît 100 de 
puncte (per echipă) în fiecare meci. Se pare 
că, în baschet, eficacitatea este echivalentă cu 
valoarea. Partea cea mai neplăcuta e câ la li
nele din jocurile diviziei noastre se înregistrează 
deseori scoruri sub nivelul disputelor feminine.

• S.UA — ANGLIA In finala ,,Cupel Davis", 
după foarte multă vreme. O finală pe care Ți- 
riac și Nâstase au împiedîcat-o în anul 1969. 
In mod bizar, unul din punctele victoriei engleze 
asupra Australiei, în semifinale, a fost obținut 
de englezul J. Lloyd, cel învins de Hârâdău, la 
București în cadrul ediției trecute. Morala ? 
Sportivii noștri strălucesc meteoric, probînd des
tule calități, așa cum s-a văzut șl în meciul de 
fotbal cu Polonia, cînd, Marcu, acest Hârâdău

al fotbalului, „s-a jucat* de vreo două ori cu 
faimosul Szymanowski, unul dintre cei mai buni 
fundași dreapta din lume, ca să dispară, ca • 
cometă, in restul celor 88 sau 89 de minute— 
• UN REZULTAT DE SENZAȚIE ! Grecia - Fi»- 
landa 8—1. în campionatul european. Finlanda, 
care a învins recent Ungaria, adică Ungaria 
care a învins acum — fără Torocsik, Nyilasi și 
Zombori — masiva echipă a lui Blohin. Cu alte 
cuvinte, o serie de rezultate imposibil de con
ciliat. Să mal menționăm că patru din cele opt 
goluri ale echipei Greciei au fost marcate de 
extremul stingă Mavros, care nici n-a mișcat la 
ultimul meci România — Grecia, disputat pe 
stadionul Steaua și încheiat cu un scor categoric 
(6-1) în favoarea „tricolorilor". Care ar fi con
cluzia, dacă* putem trage o concluzie ? Că fotba
lul este, mai mult ca oricînd, un imperiu al tu
turor posibilităților, în care cel lansat fără ore- 
judecăți are un atu... în plus. • 88 DE ECHIPE 
înscrise pentru Jocurile Olimpice la fotbal. Foar
te interesantă ni se pare repartiția pe continen
te. 21 de echipe din Europa, 20 din Asia, alte 
20 din Africa. Culorile cercurilor olimpice sînt 
frumos reprezentate. O singura nedumerire a 
reporterului : Oceania are două echipe înscrise. 
Una ar fi Australia. Care o fi cealaltă ?

loan CHIRILA

dacă clujenii, care au dat o re
plică viguroasă, nu ratau oca
zii clare la situația de 3—4, 
partida putea avea un alt dez- 
nodămlnt. învingătorii au avut 
din nou în Doru Spinu un a- 
devărat „înger păzitor" al por
ții, intervențiile sale contri
buind efectiv la succesul de 
ieri al dinamoviștilor Alături 
de el, Răducanu, D. Popescu, 
Rus, Munteanu și Nastasiu au 
evoluat la un registru supe
rior. Din formația clujeană 
ne-au plăcut frații Rusu, Col- 
ceriu și Sebok. Au înscris : 
Munteanu 2, Răducanu 2, Po
pescu de la învingători, CI. 
Rusu 2. Colceriu de la învinși. 
Foarte bun arbitrajul lui R. 
Timoe și R. Schilha.

Turneul final continuă astăzi 
(de la ora 16) și se încheie 
mîine, la bazinul Dinamo (de 
la ora 11), cînd este progra
mată și ultima întrecere direc
tă dintre Dinamo și Rapid.

A. VASILIU

parte a jocului, bucureștenii 
au avut o tresărire de orgoliu, 
dar istoria partidei fusese scri
să. Au mai punctat : Laszlo 
(min. 45 și 46), Kedves (min. 
50) peptru Unirea, respectiv Ș. 
Constantincscu (min. 47) ți 
Jinga (min. 49).

A arbitrat Gh. Mureșeanu, 
ajutat de Șt Enciu și T. Szabo.

Meciul Dinamo — Dunărea 
Galați a fost, Intr-adevăr, ve
deta cuplajului de pe patinoa
rul „23 August*. Bucureștenii 
s-au impus cu 7—3 (1—0, 4—0, 
2—3), dar sarcina lor n-a fo»t 
ușoară. Tureanu a deschis sco
rul în min. 7, pentru ca apoi, 
în ciuda unei dominări insis
tente, timp de aproape 20 de 
minute, portarul oaspeților, Va- 
rodi (cu bune intervenții, dar 
și cu șansă), să fie de nebătut 
Cele patru goluri din repriza 
a doua (B. Naghi — min. 25, 
Tureanu — min. 27. Gali — 
min. 30 și Pisaru — min. 33) 
păreau să anunțe o victorie la 
scor, dar, spre final, gălățenii 
au reușit trei goluri aplaudate 
(Horvath — min. 44 și 55 și 
Vișan — min. 54). Pentru Di
namo a mai înscris Costea 
(min. 42 și 60). Au arbitrat: 
O. Barbu, ajutat de R. Cris- 
tescu ți L. Petraș.

Geo RAEȚCH1

s-au înregistrat următoarele 
rezultate : M. Moldovan — 5—2 
cu M. Chezan, 5—3 A. Drago
mir, 5—0 S. Ardeleanu ; A. 
Dragomir — 5—4 M. Chezan,
5—2 S. Ardeleanu ; M. Chezan 
— 5—1 S. Ardeleanu.

Clasamentul final are, astfel, 
următoarea configurație: 1.
Marcela Moldovan (Farul Con
stanța) 3 v (d.b.), 2. Adriana 
Dragomir (Steaua) 3 v (d.b.), 
X Magdalena Chezan (Steaua) 
3 v (d.b.), 4. Suzana Ardeleanu 
(C.S. Satu Mare) 3 v (d.b.), 5. 
Gabriela Betuker (C.S. Satu 
Mare) 2 v, 6. Maria Habala 
(C.S.M. Cluj-Napoca) 1 v.

Fără a dovedi o formă deo
sebită (ca dealtfel marea ma
joritate a competitoarelor, in
clusiv celelalte componente ale 
lotului reprezentativ) Marcela 
Moldovan își păstrează trofeul 
cucerit la ediția predecentă.

Interviu cu selecționerul iugoslav Ante Miadinici

„MECIUL CU ECHIPA ROMÂNIEI, DE LA 25 OCTOMBRIE, 
ESTE DESCHIS ORICĂRUI REZULTAT**

La conferința de presă ținu
tă chiar pe stadionul „Maximir" 
din Zagreb, după înfrîngerea 
suferită (1—2) în meciul cu e- 
chipa Spaniei, din cadrul Cupei 
Europei, Miadinici, selecțio
nerul iugoslav declara ziariști
lor : „Sint mulfumit de jocul 
echipei, nu insă și de rezultatul 
obfinut". Această declarație i-a 
surprins în special pe repre
zentanții presei iugoslave.

Trei zile după meci, de data 
aceasta la Belgrad, unde pre
gătea meciul din campionat al 
echipei sale Partizan. cu 
Velej Mostar, l-am Întrebat pe 
Ante Miadinici dacă își men
ține declarația privind evoluția 
echipei iugoslave în amintitul 
meci.

— Da, fi acum, după cristali
zarea ideilor, insă cu corectivul 
că mijlocul terenului nu a func
ționat cum ne așteptam, lucru 
care a dus la pierderea iniția
tivei și preluarea controlului 
jocului de către spanioli.

— Kubala, antrenorul spa
niolilor, ne-a declarat că 
i-a plăcut Surjak, dar că a- 
cesta a fost în parte anihi
lat de Villar și Asensi, care 
au făcut un joc magistral.

— Anihilat sau nu, Surjak a 
făcut un joc sub posibilitățile 
sale, la care s-a adăugat și jo
cul șters al altor piese de bază 
din echipa iugoslavă. Mă gtn- 
desc la Zajeț, Zungul.

— Ținînd cont de acestea, 
aveți de gînd să faceți 
schimbări în echipă pînă la 
25 octombrie, ziua meciului 
cu România ?

In cadrul pregătirilor pentn C£ de Juniori la popice

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE AMICALĂ: ROMÂNIA-UNGARIA
Selecționatele de juniori care 

se pregătesc pentru Campiona
tele europene de popice din 
anul viitor (în luna mai, la 
Augsburg — R.F.G.) susțin azi ți 
mîine un dificil examen : dubla 
întîlnire amicală cu reprezen
tativele similare ale Ungariei. 
Partidele, cite două la fete ți 
tot atîtea la băieți, pe echipe, 
au loc azi de la ora 15 ți mîi
ne de la ora 8,30 pe arena Vo
ința din Capitală. Federația de 
specialitate a selecționat pe cei 
mai în formă juniori (tineri 
pînă la 23 de ani, limita de 
vîrstă a junioratului la popice) 
componenți ai echipelor divi
zionare. Cele două echipe vor 
fi alcătuite din următoarele lo
turi : Elena Vasile, Ioana Do
garii (Rapid Buc.), Rodica Tî- 
gheanu, I'lorica Bogdan (Laro- 
met Buc.), Maria Iosif-Nichi-

Meciul pentru titlul 
mondial de șah 

KARPOV-KORCINOI5-5!
Cea de-a 31-a partidă a me

ciului pentru titlul mondial de 
șah dintre Anatoli Karpov ți 
Viktor Korcinoi, întreruptă la 
mutarea 46-a, a fost reluată 
ieri la Baguio. Șalangerul a 
reușit să-și valorifice finalul 
superior de turnuri și pioni 
obținînd victoria. în felul a- 
cesta, scorul în meci a devenit 
egal : 5—5. Conform regula
mentului întîlnirea se dispută 
acum pînă la prima partidă 
ciștigată de unul din cei doi 
competitori.

— Aproape sigur nu va juca 
Vukotici. Nu voi apela la jucă
torii care evoluează in cluburile 
străine. S-ar putea ca încă doi, 
trei jucători să fie mutați în 
echipă, să primească alte ro
luri. Dacă voi chema alți ju
cători in lot ? Pînă la 16 octom
brie, cină voi anunța lotul de
finitiv pentru meciul de la 
București, am suficient timp. 
Hotărirea definitivă o voi lua 
după consumarea celor două e- 
tape ce urmează in campionat.

— Ne-ar interesa părerea 
selecționerului iugoslav asu
pra meciului următor, cel 
cu echipa națională a Româ
niei, de la București, prin 
prisma meciului pierdut pe 
teren propriu.

— Meciul pierdut de noi a- 
easă nu schimbă mult datele 
problemei, cele trei echipe : 
Spania, România, Iugoslavia 
fiind de valoare destul de apro
piată. Desigur, Spania a luat un 
avans substantial prin cele 
două puncte cucerite în depla
sare. De ce n-am învinge ți 
noi la Madrid, sau chiar la 
București ? Nu este exclusă 
nici o victorie a României la 
Madrid. Totul este posibil.

— Așa spunea și Kubala, 
dar credeam că o spune din 
curtoazie.

— Eu vorbesc, bazîndu-mi pe 
faptele de pină acum. Nu spun 
că va fi ușor. Dimpotrivă, ne 
așteaptă zile grele, chiar foarte 
grele, iar meciul de la Bucu
rești este deschis oricărui re
zultat. Amintiți-vă de partida 
de la Zagreb, de anul trecut, 

for, Zoîa Petre (Voința Buc.), 
Ddiko Szasz (Voința Tg. Mu
reș), Eva Mureșan (Voința Cluj- 
Napoca) și Mariana Croîtoru 
(Gloria Buc.), respectiv C- Ma
rin, S. Belivacă (Olimpia Buc.), 
AL Naszodi (Aurul Baia MareY, 
Gh. Covăsală (Constructorul 
Galați), L Hosu (Electromureș 
Tg. Mureș), AL Szekely (Pro
gresul Oradea), Bela Fazekas 
(Voința Tg. Mureș) și C, Sta- 
matescu (Gloria Buc.).

FINALĂ IUGOSLAVIA - U. R. $. S.
ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE BASCHET

MANILA, 13 (Agerpres). — 
Finala campionatului mondial 
masculin de baschet de la Ma
nila se va disputa între selec
ționatele Iugoslaviei și U.R.S.S. 
Iată rezultatele înregistrate vi
neri seara : U.R.S.S. — Brazilia

HOTĂRlRI IMPORTANTE ALE CONGRESULUI F.I.B.A.
Congresul Federației interna

ționale de baschet (F.I.B.A.), 
întrunit la Manila, a primit 
în caidrul acestui for sportiv 
federațiile de specialitate din 
Republica Populară Bangla
desh, Ruanda, Mozambic, An
gola, Brunei, Seycheles, Insu
lele Fiji. Numărul țărilor afi
liate la F.I.B.A. este acum de 
150. iar cel al jucătorilor de 
baschet din întreaga lume de- 

cînd am pierdut acasă, și da 
acel 6—4 pentru noi la Bucu
rești I Sigur, cunoscutul stra
teg care este Covaci se pregă
tește pentru marea revanșă. 
Dar nici noi nu stăm numi- 
rind zilele cum trec

— Selecționerul iugoslav 
„en-titre“, L just ița, și-a 
înaintat demisia. Se va or
ganiza un nou concurs pen
tru acest post Dv.. care 
i-ați ținut și acum locul, ați 
mai condus naționala iugo
slavă fie ca antrenor, fie ca 
selecționer, de mai multe ori. 

Inclusiv la C.M. din Mun- 
chen, cînd Iugoslavia a o- 
cupat locul 7 Veți candida 
din nou ?

—Deși am doar 50 de ani, 
încep să mă gindesc la o me
serie care să-mi permită să a- 
jung la pensie. Cea de selec
ționer al reprezentativei noas
tre de fotbal, atît de incon
stantă în joc și rezultate, nu-țl 
garantează acest lucru... Si 
vorbind acum serios, nu doresc 
să părăsesc echipa Partizan 
Belgrad, al cărei antrenor sini 
în prezent și cu care sper să 
mai obțin rezultate frumoase,

GH. GLISia

ILIE NĂSTASE
ÎS SEMIFINALE LA BARCELOIA

• în optimi de finală, la 
Barcelona, s-au înregistrat re
zultatele : U. Pinner — J. Kodes
6—4, 6—0 J W. Fibak — P. Slo- 
zii 6—2, 6—2 î J. Higueras — 
F. Gonzales 6—3, 6—0 ; T. Smid 
— L. Sanders 6—2, 6—0 ; L 
Lendl — B. Prajoux 6—2, 6—2) 
P. Bertolucci — P. Hutka 6—2,
6— X în „sferturi", Ilie N ăst ase 
l-a învins cu 6—X 6—2 pe spa
niolul Jose Higueras. Alte re
zultate : Lendl — Fibak 4—6,
7— 6, 6—4 ; Bertolucci — Smid 
6—X 6—1.

• Turneul internațional fe
minin de la Bloomington (Min
nesota) a continuat cu dispu
tarea sferturilor de finală t 
Chris Evert — Virginia Rqzicl 
6—0, 6—2 ; Wendy Turnbull — 
Tracy Austin 6—4, 7—5 ; Kerry 
Reid — Barbara - Potter 6—X 
3—6, 6—4 ; Virginia Wade — 
Betty Stove 1—6, 6—4, 6—X

94—85 ; Iugoslavia — Australia 
105—101 | S.U.A. — Filipina 
100—70 ; Italia — Canada 100 — 
831 Porto Rico — Senegal
97—83 ; R.P. Chineză — Repo- 
bliea Dominicană 115—112.

pășește cifra de 230 milioane^ 
acest spart fiind unul dintre 
cele mai răspîndite, alături da 
fotbal tenis, atletism, volei.

în ceea ce privește calen
darul internațional, prima edi
ție a campionatului mondial 
pentru juniori va avea loc a- 
nul viitor, în luna august, ia 
Brazilia, și va reuni 10 echi
pe. Campionatul mondial mas
culin de seniori din 1982 va fi 
organizat de federația din Co
lumbia, orașul-gazdă fiind pro
babil Caii, unde au avut loe 
și campionatele mondiale da 
natație.

De asemenea, s-an stabilit 
modalitățile de organizare și 
calificare în turneul olim
pic de la Moscova : la mascu
lin var participa 12 echipe îm
părțite în trei grupe, primele 
două clasate urmînd a se cali
fica în turneul final. Se califică 
din oficiu pentru J.O. de 1* 
Moscova primele trei clasate 
la turneul de la Montreal 
(S.U.A„ Iugoslavia. U.R.S.S.), 
la care se adaugă primele trei 
clasate în turneele preolimpice 
european (la Geneva. în 1980) 
și american (la Porto Rico. a- 
prilie 1980), precum și echipele 
campioane ale Africii, Asiei și 
Oceaniei. La turneul feminin, 
vor participa șase echipe : 
U.R.S.S. (calificată din oficiu) 
și primele cinci clasate din 
turneul preolimpic ce se va 
disputa în anul 1980. la Vama.

S.UA

