
ședința biboului executiv
IL CONSILIULUI NAȚIONAL

AL OAMENILOR MUNCII
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialisto România, președinte
le Consiliului Național al Oa
menilor Muncii, a as ut Ioc, Joi, 
26 octombrie, ședința Biroului 
Executiv al Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii.

Biroul Executiv a discutat 
raportul cu privire la planul 
național unic de dezvoltare 
economico-socială a României 
în anii 1979—1980, apreciind că 
nivelurile șt sarcinile propuse 
țin seama de rezultatele bune 
obținute pînă în prezent în 
îndeplinirea planului cincinal, 
în realizarea prevederilor din 
programul suplimentar de creș
tere a nivelului de trai al popu
lației.

în cadrul ședinței, s-a subli
niat rolul important, de mare 
răspundere, pe care îl au con
siliile oamenilor muncii în mo
bilizarea tuturor celor ce mun
cesc la înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce revin fiecărei 
unități economice din planul 
național unic.

Biroul Executiv a stabilit ca 
toate organele de conducere 
colectivă să ia măsurile nece
sare pentru punerea în funcțiu
ne, la term nele stabilite, a 
noilor obiective economice, pen
tru realizarea integrală a pro
ducției fizice în sortimentele 
prevăzute în plan, asigurarea 
în condiții optime a planului 
la export, îmbunătățirea apro
vizionării tehnico-materiale. re
ducerea în continuare a costu
rilor de producție și sporirea 
eficienței în toate sectoarele de 
activitate economică.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a cerut consiliilor oamenilor 
muncii să se preocupe mai in
tens pentru folosirea integrală 
a materiilor și materialelor uti
lizate în procesul productiv și, 
îndeosebi, a metalului,'' pentru 
recuperarea materialelor secun
dare și a deșeurilor, selectarea 
acestora pentru refolosirea lor 
cit mai efici ntă.

în acest scop, 
Nicolae Ceaușescu
Ministerului Aprovizionării Teh- 
nico-Materiale și Controlului 
Gospodăririi Fondurilor Fixe 
să elaboreze un plan de apro
vizionare în care să se inclu
dă și folosirea materiilor și 
materialelor recuperate 
procesul productiv.

Biroul Executiv a examinat, 
în continuare, raportul privind 
principalele concluzii desprinse 
din adunările generale ale oa
menilor muncii, care au avut 
loc în lunile iulie—august 1978. 
S-a apreciat că dezbaterile din 
adunările generale s-au desfă
șurat în spiritul exigentelor 
autoconducerii muncitorești, al 
hotărîrii oamenilor muncii de 
a înfăptui neabătut obiectivele 
de dezvoltare economico-socia
lă a țării, stabilite de Con

tovarășul 
a indicat

din

al XI-lea și Conferința 
ale partidului. In a-

gresul 
Națională 
dunările generale au fost ana
lizate, în mod critic și auto
critic, lipsurile din activitatea 
economică și socială a unități
lor, cauzele care au determinat 
ca unele întreprinderi indus
triale, de construcții și altele 
să nu-și îndeplinească planul 
la toți indicatorii, precum și 
deficiențele din munca unor 
birouri executive ale consiliilor 
oamenilor muncii, fapt ce a in
fluențat negativ rezultatele eco- 
nomico-financiare din între
prinderile respective.

Secretarul general al parti
dului a cerut ca organele de 
conducere colectivă ale minis
terelor, centralelor și întreprin
derilor, sub îndrumarea și cu 
sprijinul organelor și organiza
țiilor de partid, să ia toate mă
surile în vederea îndeplinirii 
în întregime a planului pe 1978, 
să soluționeze in timp util toate 
problemele ridicate în adună
rile generale ale oamenilor 
muncii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a indicat ministerelor, centra
lelor și întreprinderilor să se 
ocupe îndeaproape de pregăti
rea planului pe anul 1979, de 
încheierea la timp a contracte
lor, să ia toate măsurile în ve
derea desfășurării în mod co
respunzător a activității pe 
timp de iarnă. De asemenea, a 
subliniat necesitatea bunei pre
gătiri a adunărilor generale ale 
oamenilor muncii programate 
la inceputul anului viitor, pen
tru ca acestea să asigure o 
participare mai deplină a celor 
ce muncesc la conducerea în
treprinderilor, la mai buna or
ganizare a producției și a 
muncii.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Biroul Exe
cutiv a hotărit să se elaboreze 
un regulament de funcționare 
a consiliilor oamenilor muncii 
din centrale și întreprinderi, 
care să precizeze cu claritate 
atribuțiile ce revin președinți
lor, vicepreședinților, tuturor 
membrilor acestor consilii.

Eiroul Executiv a analizat, 
de asemenea, programul unitar 
de perfecționare a pregătirii 
președinților consiliilor oame
nilor muncii din întreprinderi 
și a reprezentanților oamenilor 
muncii din consilii, stabilind 
măsuri corespunzătoare in ve
derea creșterii eficienței activi
tății organelor de conducere 
colectivă a unităților socialiste 
și sporirii contribuției fiecărui 
membru al consiliului la solu
ționarea operativă și compe
tentă a tuturor problemelor pe 
care le ridică activitatea eco
nomică și socială din întreprin
deri.

Biroul Executiv a hotărit 
convocarea plenarei Consiliu
lui Național al Oamenilor Mun
cii in a doua Jumătate a lunii 
decembrie
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La Strasbourg. NADIA COMANECI și EMILIA EBERLE aplaudate la scenă deschisă

ECHIPA ROMÂNIEI, VICECAMPIOANA MONDIALA
• Gimnastele sovietice an cucerit titlul • formația R. D. Germane-pe locul trei

Teodora Vngureanuz-milia EberleNadia Comaneci

Vlădărău Anca GrigorațMarilenaMarilena Neacșu

STRASBOURG, 26 (prin tele
fon). Iată că echipa feminină 
de gimnastică a României, în 
plin proces de transformare a 
formației și a exercițiilor — în 
raport cu noua vîrstă a meda
liatelor olimpice șl a debutan
telor — reușește să devină 
pentru prima oară vicecampioa- 
nă mondială, 
bourg, 
ani in 
a creat 
gimnastica mondială, 
în primul rind, triplei campioa
ne olimpice Nadia Comăneci. 
Nadia ne-a dovedit în această

acum, 
după ce 
urmă, la 
un nou

ia Stras- 
cu doi 

Montreal* 
drum în 

datorită*

seară entuziastă că a rămas a- 
ceeași Nadia ambițioasă și te
merară. Chiar dacă ea nu mai 
e fetița cu păpuși de la Olim
piadă, ci „Ia belle roumaine- 
(frumoasa româncă), 'cum ti 
spun aici francezii. Așteptam 
seara aceasta cu emoție, să ve
dem dacă Nadia Comăneci, în 
noua ei haină de vîrstă, tempe
rament și gabarit, va face să

trepideze din nou sala cu miile 
de spectatori și să impresio
neze presa și lumea specialiști
lor gimnasticii.

A fost o seară frumoasă, 
împreună cu Eberle, ca și cum 
ar fi fost vorba de două su
rori, una mai mare și una mal 
mică, talentate, sprințare și si
gure, ele au fost în fruntea 
unei echipe care a vrut să-și 
păstreze reputația și a luptat 
pină la ultima picătură de e- 
nergie pentru aceasta. Teodora 
Ungureanu a fost splendidă la 
birnă și sărituri, Marilena 
Neacșu a evoluat excepțional 
la birnă. Anca Grigoraș a fost 
un veritabil metronom al echi
pei, iar micuța Marilena Vlă
dărău, dorind să facă prea 
multe, mai ales în ce privește 
elementele acrobatice, a greșit 
la paralele și la bîrnâ. Cu toate 
acestea, este evident. Marilena 
are o valoare deosebită și cu 
siguranță o va confirma mai 
concludent în viitorul apropiat

Obținerea medaliei de argint 
la acest campionat mondial 
este cu atit mai valoroasă cu 
cit această a 19-a ediție a în
trecerii supreme a gimnasticii 
marchează o creștere valorică 
substanțială a celor mai bune 
echipe d’m lume, în primul r'nd 
a campioanei mondiale repre
zentativa Uniunii Sovietice, al 
cărei schimb de generații s-a 
produs înaintea altor formații 
și ea a prezentat aici o valoare 
ridicată la nivelul celor sase 
componente ale sale. De ase
menea, progresul echipei S.U.A. 
este un semn al asaltului gene
ral spre podium din partea 
tuturor acelora care fac gim
nastică în lume.

Sîntem desigur mulțumiți de 
evoluția din această seară a 
sportivelor noastre pentru că

Aurel NEAGU

(Continuare în pag. a 4-a)

Concurența, mijloacele de exprimare

După meciul
România— Iugoslavia
in preliminariile C.E

PENTRU CA
STARTUL

„TRICOLORILOR
SĂ FIE LANSAT Sameș înscrie spectaculos golul egalizator D. NEAGU

virtuozitatea sint
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STRASBOURG, 26 (prin telefon). Au început și continua ,,serile 
galâ** ale gimnasticii mondiale, transmise de miercuri, direct și 
direct, de 59 companii naționale de televiziune din întreaga lume, __ 
torltâ unei soluții provizorii gâsitâ de Comitetul de organizare al com
petiției. Serile acestea încep la ora 17, de regula cu grupa penultima 
a echipelor și gimnaștHor individuali, în ordinea inversa a clasamen
tului, astfel că în gala de miercuri searâ rezervata echipelor mascu
line aimnaștîî noștri nu lu~t n^rte io reuniunea de d^s-^Mere. îm
preună cu reprezentativele Franței, Cehoslovaciei, Elveției, Poloniei și 
Bulgariei. Echipa K0..1 vei, in urina prezentării exercițiilor liber alese, 
a rămas în fruntea acestui pluton, sâ-i zicem de categoria a doua, 
nereușind să pătrundă în grupa întîî, alcătuita din cele mai bune șase 
echipe naționale, grupa în care t-a aflat atît în 1974, la campionatele 
mondiale de la Varna, cit și în 1976, la Jocurile Olimpice de la

A. N.

de 
în
do

(Continuare in pag. a 4-a)

Așadar, o revanșă a „trico
lorilor" în fața fotbaliștilor 
iugoslavi, rivali ai jucătorilor 
noștri de mai bine de o ju
mătate de secol. O revanșă 
așteptată de aproape un an, 
mai precis de la 13 noiembrie 
1977, cînd, pe același teren, 
„nlavii" învingeau la un scor 
(6—4) propriu mai degrabă 
polo-ului pe apa.

Deschizînd un nou ciclu com- 
petițional, preliminariile Cam
pionatului european, ediția 
1978—1980 — pe care-1 dorim, 
firește, mai fructuos decît pre
cedentul — meciul de miercuri 
se impune a fi, cit de cit, di
secat, „istoricul" Iui, cu epi
soade și fapte distincte, ser- 
vindu-ne, mai mult ca oricînd, 
la extragerea unor concluzii u- 
tile ; căci a fost, cum bine s-a

Gheorghe NICOLAESCU

Campionatele naționale fi ale „Daciadei" la box

SPRE 0 FINALĂ S. CUȚOV-C. HAJNAL
9 Juniorul V. Gîrgavu elimină pe campionul 1. Miron # O finală™ în 

optimi : Turei b. k.o. Cozma I # Azi, semifinalele în două gale
Sub privirile unui public pasionat, care nu pregetă să rămînă In sală pînă după 

miezul nopții, a continuat și ieri maratonul pugilistic al campionatelor naționale care 
oferă asemenea situații neobișnuite ca aceea din meciul S. Tîrîlă — AL Crișan,

(Continuare in pag 2—3)

început miercuri și încheiat...

învingătorii în cele 44 de 
meciuri ale galelor de ieri 
și-au asigurat un loc pe po
diumul finalelor, au și in
trat — cum se spune — în 
posesia medaliilor de bronz, 
pâstrînd șansa de a le trans
forma în „argint" sau „aur".

joi.

Această frumoasă perspecti
vă a mărit ambiția fiecăru
ia dintre boxerii care au 
urcat pe ringul de la Pala
tul sporturilor din Capitală. 
Dintre partidele „muștelor", 
în deschiderea reuniunii de 
ieri, am reținut meciul Va-

sile Stanca (Rapid) — Gheor
ghe Niță (C.S.M. Sibiu) pen
tru dinamism și momentele 
de tensiune oferite. Niță a

Victor BANCIULESCU 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

Cu asemenea lovituri și-a asigurat 
Gh. Ciochină avantajul — după ce fu
sese trimis la podea in primul rund 

de către I. Lungu
Foto : Ion MIHAICA



Intr-o atmosferă sărbătorească
*

SPORTIVII DIN MEDGIDIA AD LUAT STARTUL
ÎN EDIȚIA A II-a A

Ce și-au spus iubitorii spor
tului din orașul Medgidia ? 
Startul în ediția a n-a a „Da
ciadei", etapa de iarnă, a fost 
fixat pentru luna viitoare. De 
ce a fost fixat pentru luna 
viitoare ? Fiindcă, precum se 
anunța la buletinul meteo... 
.vremea va continua să se ră
cească treptat, iar pe alocuri 
vor cădea lapoviță ți nin
soare". De lapoviță nu prea 
avem nevoie. De zăpadă, prea 
puțin, deoarece — exceptînd 
întrecerile copiilor la săniuțe, 
la noi în Medgidia cea arsă 
de soare, nu prea avem tra
diții locale la slalom uriaș sau 
combinata nordică. Ce avem 
in schimb ? Avem toate cele
lalte sporturi cuprinse în pro
gramul „Daciadei" de iarnă, 
popice, tenis de masă, șah etc. 
întrebarea este : așteptăm ca 
timpul să se răcească, ca vre-

„DACIADEI" DE IARNĂ
lință — în grădinițele și șco
lile generale nr. 1, 2, 3. 4, 5... 
și multe altele din acest oraș 
ce întinerește și se dezvoltă 
zi de zi. Ău venit apoi pio
nierii exeeutînd — în tempo 
de marș — exerciții anume a- 
lese pentru această sărbătoare 
sportivă. Au venit, după a- 
ceea, elevii școlilor și liceelor 
din localitate, sute și sute de 
tineri din asociațiile sportive 
Cimentul, I.M.U.M., Autobu
zul, Minerul, Voința, Sănăta
tea etc. Au venit cunoscute 
ansambluri artistice dobrogene, 
au venit sportivi din alte lo
calități, a venit aproape în
treg orașul!

Festivitatea propriu-zisă nu 
a durat mult. Mult au durat 
întrecerile care au urmat, nu
mărul amatorilor de sport fiind 
mare. Cu siguranță se petrece 
ceva sportiv in acest oraș am-

Deschiderea festivă a „Daciadei" 
dionul din Medgidia

mea să vremuiască ? Sau pro
fităm de zilele însorite ale a- 
cestei toamne frumoase și luăm 
startul chiar duminică în în
trecerile „Daciadei" de iarnă ?

Se vede treaba că iubitorii 
de sport din Medgidia au op
tat pentru a doua variantă, 
deoarece duminica trecută, pe 
noul stadion al orașului, mii 
de tineri au venit Ta deschi
derea festivă a etapei de iarnă 
a „Daciadei" — ediția a Il-a. 
Au venit „șoimii" cu reprizele 
lor „portocalii" de gimnastică, 
învățate pe „dinafară", precum 
poeziile — adică cu multă si

de iarnă, ediția 1978, pe sta- 
Foto : I. MIHAICA

bițios, în plină dezvoltare so
cialistă. Se petrece, fără îndo
ială. o încercare de a ridica 
— tot prin efort colectiv — 
sportul de performanță. De 
aici și graba, și inițiativa — 
dictată de acest obiectiv — de 
a declanșa mai devreme în
trecerile noii ediții ale „Da
ciadei albe". De aici și noul 
complex sportiv, și alte pregă
tiri temeinice care se fac pen
tru dezvoltarea sportului de 
masă în vederea afirmării ce
lui de performanță.

Vasile TOFAN

O nouă ediție — a XVn-a — 
a „Trofeului Carpați" pentru e- 
chlpe feminine intră ta istoria 
handbalului nostru. ‘ 
competiție frumoasă, spectaculoa
să, plină de semnificații. înainte 
de a vorbi despre echipe și jo
cul lor simțim datoria de a sub
linia încă o dată eforturile orga
nizatorilor brălleni, reușita de
plină a strădaniilor lor. In mod 
cert, excelentele condiții oferite 
competitoarelor șl entuziasmul 
publicului, care a umplut seară 
de seară pînă la refuz tribuna 
elegantei săli a sporturilor, au 
însemnat un puternic stimulent 
pentru echipe, au contribuit la 
ridicarea nivelului tehnic al jocu
rilor. Felicitărilor tuturor oaspe
ților le adăugăm pe ale noas
tre.

„Trofeul Carpați", pentru multe 
dintre handbaliste ultima verifi
care înaintea campionatului mon
dial, s-a situat — așa cum s-a 
anticipat — la un înalt nivel va
loric. I-au conferit această cali
tate nu numai echipele care s-au 
prezentat cu primele garnituri 
(K. D. Germană, Ungaria și 
România), ci și cele care și-au 
încercat în această prestigioasă 
competiție elementele de viitor 
(Uniunea Sovietică șl Iugoslavia). 
Fără discuție, în fruntea tuturor 
participantelor s-a situat repre
zentativa R. D. Germane, cîști- 
gătoare a trofeului, singura echipă 
neînvinsă pe parcursul celor 
cinci etape ale turneului. Cu un 
gabarit impresionant, cu o pre
gătire fizică ireproșabilă, care i-a 
permis să desfășoare fazele de 
atac într-o viteză amețitoare și 
să dovedească o mobilitate de
concertantă în apărare, cu o pu
tere de luptă remarcabilă, totul 
grefat pe cunoașterea cvasiper- 
fectă a tehnicii și pe însușirea 
unor scheme tactice de mare efi
cientă, selecționata R. D. Ger
mane n-a avut realmente contra
candidată în disputele găzduite de 
Sala sporturilor din Brăila.

Renunțînd deliberat la analiza 
jocului celorlalte formații parti
cipante la turneu, vom discuta 
despre prima noastră echipă. An
trenorii Francisc Spier și loan 
Bota și-au pus multe speranțe în 
această competiție. In parte, ele 
au fost împlinite. „Partea umbri
tă" este alcătuită din imposibili
tatea de a se confrunta cu echipa 
intîl a Iugoslaviei (federația de 
resort din țara vecină și prietenă 
și-a trimis la Brăila echipa de 
tineret) șl, deci, de a avea date 
concrete în elaborarea planului 
de pregătire pînă la „mondiale", 
precum și din faptul că jucătoa
rele noastre au avut comportări 
diametral opuse pe parcursul tur
neului, au dovedit tocă serioase 
carențe. Desigur, în ceea ce pri
vește obținerea unor informații 
concrete despre actuala valoare, 
despre jocul Iugoslaviei, rezolva
rea ar fi constat și în trimite
rea unor observatori („Înarmați" 
cu aparate de filmat) la turneul 
care începe astăzi la Varazdin și 
în care handbalistele iugoslave 
se întrec cu cele din Ceho-

A fost o

slovacia, Danemarca și R.F. Ger
mania. Cealaltă parte este, fără 
discuție, mal dificilă. Ea iși are 
originea în faptul că actuala for
mulă de lot a fost decisă prea 
tîrziu de forul de resort (după 
opinia noastră s-a pierdut aproa
pe un an și, ceea ce este mai 
grav, s-a irosit posibilitatea tine
relor noastre jucătoare de a cu
ceri o prețioasă experiență prin 
participarea la C.M. grupa valo
rică B din R.F. Germania, 1977) 
șl in lipsa de valoare a unor 
handbaliste din posturi chele in 
echipă. Coroborate, aceste cauze 
duc la lipsa de constanță a echi
pei (labilitatea fiind o consecință 
a experienței scăzute, dar si a 
minusului de valoare), la impo
sibilitatea de a găsi — în teren 
— soluții eficiente ta fața unor 
stiluri diferite de joc. la o omo
genitate precară în gîndire șl 
acțiune. Cele patru victorii de la 
„Trofeul Carpați" nu pot asigura 
pe nimeni că selecționata noastră 
este capabilă ta această oră să 
depășească „barajul" seriei de la 
C.M. Ele pot fi o premisă de la 
care să se plece ta stabilirea 
unul „7“ de bază — după opinia 
noastră : Lidia Stan — Janesch, 
Mikloș, cazacu (Mălai), Răducu, 
Torok și Boși (pivot) — și lntr-o 
campanie consistentă de muncă 
fără menajamente. Este dar că 
tinerele handbaliste din echipa 
României, care aspiră la prezența 
pe scena olimpică, vor putea scă
pa de trac numai fiind stăpîne 
pe ceea ce știu, numai dovedind 
o omogenitate care să le confere 
încredere, numai fiind conștiente 
că au pregătite soluții pentru 
orice probleme puse de adversa
re. Lupta pentru calificarea la 
J. O. începe la 30 noiembrie, dar 
preparativele trebuie să fie non
stop.

Hristache NAUM

UB St MUNCEȘTI
SE DESCOPERĂ TALENTE

Raidul nostru la citeva lie
In ultimii ani, la nivelul atle

tismului juniorilor se constată 
o mutație interesantă, dar per
fect explicabilă, a celor mai 
valoroși dintre tinerii atleți 
către liceele de atletism, de 
fapt licee de matematică-fizică 
sau de filologie-istorie care au 
și citeva clase de atletism și 
în cadrul cărora se desfășoară 
astăzi o muncă i“odnică, mult 
mai bună decît în trecutul nu 
prea depărtat, deși ar mai fi 
încă destule de făcut.

La această oră, majoritatea 
componenților loturilor noastre 
republicane de juniori o con
stituie elevii acestor „licee de 
atletism". De aceea, am găsit 
oportună organizarea unui 
scurt raid pe la citeva dintre 
aceste unități de învățămînt, 
căutînd să aflăm, între altele, 
care sînt obiectivele de perfor
manță ale secțiilor respective, 
mai ales că, în sezonul viitor, 
se va desfășura în Polonia la 
Bydgoszcz cea de a V-a edi
ție a campionatelor europene 
de juniori, indiscutabil un 

al
de juniori, indiscutabil 
foarte important examen 
atletismului juvenil.

IAȘI - POSIBILITĂȚI BUNE ; SE 
IMPUNE VALORIFICAREA LOR 

SUPERIOARA I
Liceul „Mihai Eminescu" de 

filologie-istorie. Directorul ad
junct, profesorul Radu Teti- 
niuc, reputat antrenor de atle

DERBY DE MARE TENSIUNE
LA HANDBAL MASCULIN

BAIA MARE, 26 (prin telefon). 
Un meci de o mare tensiu- 

ta care cele două echipe 
Minaur (deținătoarea 

„Cupei României") si Dinamo 
București (campioana țării) — au 
pus în joc tot ce au avut mai 
bun, atit ca gîndire tactică, cit 
și ca tehnică individuală a band- 
baliștilor respectivi. Au fost 60 
de minute de încleștare din par
tea ambelor formații, dar șl de 
echilibru. Băimărenil au meri
tat victoria — 17—15 (9—8) —. el 
avind un moral excelent, precum 
șl tăria de a rezista ptaă ta ul
tima secundă a ultimului minut 
de joc, atunci cînd, dealtfel, au 
și obținut victoria grație inspira
tei aruncări la poartă a lui Bo- 
roș. H.C. Minaur s-a aflat de 
17 ori la conducere (9—7. 12—11,

ne, 
— H.C.

13—11, 15—13), dar chiar si în 
această situație elevii antrenoru
lui dinam ovist Oprea Vlase au 
știut să la totul de la oapăt și 
să egaleze (16—16) ta mta. 56 si 
30 de secunde. La acest scor a 
intervenit, credem, momentul 
psihologic al Întregii Intîlniri ; 
Tase ratează o aruncare de la 
7 m, ceea ce-i face pe bălm&reni 
să prindă din nou aripi. Ei 
zboară, realmente, spre poarta 
apărată magistral de Penu (Belu 
a fost ți el ‘ ‘
Înscriind 
marcat : 
nea 3, 
Mironiuc .
Avramescu 1 ______________ .
Bcdivan <, Tase 3*. Grabovschi 3* 
Cosma 2, Durău 1, Lieu 1, Flan- 
gea 1, ștef 1 — pentru Dinamo. 
Au arbitrat cu unele scăpări care 
nu au influențat rezultatul c. 
Căpățtnă șl B. Iamandl (Buzău).

ta zl excelentă) 
golul victoriei. Au 

N. Votaea S, ML Voi- 
Palko *, Boroș t, 

2, Odae 1, Pantiru 1. 
pentru Minaur;

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
C.S.M. SIBIU, ÎNVINGĂ
TOARE IN PROBA DE 
OBSTACOLE PE ECHIPE
SIBIU, 26 (prin telefon). Vre

me rece, ploaie măruntă — aces
ta a fost decorul în care s-a des
fășurat proba pe echipe, cea mai 
importantă, a finalei campiona
tului republican de călărie (ob
stacole). Spre deosebire de zn.ua 
precedentă, reprezentanții celor 6 
cluburi au executat parcursuri 
mai bune, cîțiva detașîndu-se 
printr-o evoluție fără greșeală — 
Ion Popa (Steaua), cu Licurici, 
Mircea Neagu (C.S.M. Sibiu) cu 
Marchiza, Enache Boiangiu (O- 
limpia) cu Gruia, Comei ilin 
(Steaua) cu Rondel și Gruia Deac 
(C.S.M. Sibiu) cu Năzdrăvan — 
ei avind o contribuție decisivă și 
la comportarea de ansamblu a 
echipelor lor. In general, formațiile 
parc.cipante s-au stratificat după 
prima manșă, detașîndu-se călă
reții de la C.S M. Sibiu și Steaua, 
care au terminat fără penalizare. 
Pentru locul ai treilea și-au ma
nifestat aspirațiile Olimpia Bucu
rești și C.S.M. Craiova.

A fost așadar, o primă manșă 
mai echilibrată. Neașteptat, din 
această luptă pentru pozițiile 
fruntașe au lipsit călăreții dina- 
moviști, care au avut In prima 
manșă o prestație necorespunză
toare (excepție doar Victor De- 
mian cu Stolnic, penalizat și el, 
totuși pentru un obstacol), acu
mulând 24 și % puncte. De ase
menea, nici sportivii clujeni nu 
au dat satisfacție — deși se ob
servă unele semne de înviorare — 
ei fiind obligați să se retragă din 
concurs. Ln manșa a doua lupta 
a fost la fel de echilibrată. Mai 
omogenă echipa antrenorului si- 
bian C. Smarandache a reușit să 
termine, din nou. fără penalizare 
în timp ce o singură „bară" i-a 
adus de la Steaua pe lo
cul secund.

CI'" : 1 — C.S.M. Sibiu
(M. Neagu cu Marchiza, P. Fleis
cher cu Vampir, AL Burtea cu 
Hazard, G. Deac cu Năzdrăvan) 
0n — campioană republicană, 2. 
Steaua 4 p, 3. Olimpia 16 p. l 
C S.M. Craiova 25t, p, 5. Dir-arr.o 
28% p.

Probele de dresaj — categoria 
„Sf. Gheorghe" și intermediară 1 
— conform așteptărilor, au reve
nit călăreților de la Steaua, ca
re au ocupat primele trei locuri în 
ambele concursuri. Am consem
nat, de asemenea, faptul că maes-

trului sportului Iosif Molnar i-a 
fost luminată din partea C.S.M. 
Sibiu o frumoasă cupă cu ocazia 
retragerii lui din activitatea com- 
petițională și cîștigării celui de 
al 40-lea titlu de campion na
țional.

CLASAMENTE : categ. „Sf.
Gheorghe" : 1. Anghel Donescu
cu Emir 819 p — campion repu
blican, 2. Anghel Donescu eu 
Triumf 805 p 3. Dumitru Loneanu 
cu Mister 798 p ; categ. interme
diară ; 1. Iosif Molnar cu Dor 
891 p — campion republican, 2. 
Anghel Donescu cu Triumf, 845 
p, 3. Sorin Soveja c»u Baba No
vac 812 p.

Vineri, de la ora 8,30 se des
fășoară proba de obstacole, ca
tegoria mijlocie.

Emanuel FÂNTÂNEANU

ÎNTRECERI de tenis
„CUPA ELECTRICA- — EDI

ȚIE jubiliara. Ediția din a- 
cest an a „Cupei Electrica- la 
tenis — organizată cu prilejul 
aniversării a 50 de ani de exis
tență a asociației sportive timi
șorene — a fost cîștigată de Ma
rian Mîrza (Steaua). El l-a în
trecut în finală, cu 7—5, 6—4, pe 
colegul său de club, Florin Nlță. 
Lucia Romanov (Politehnica 
București) s-a clasat pe primul 
loc în concursul feminin, dispu- 
nînd cu 6—4, 6—3 de Nadia Be
cher eseu (Electrica). Finala de 
dublu bărbați și-au adjudecat-o 
FL Niță și O. Pavel (Steaua), 
care au terminat victorioși cu 
7—5, 4—6, 6—4 în fața colegilor lor 
de dub, M. Mîrza și L. TițeL 
(P. ARCAN — coresp.)
• FL. SEGARCEANU — ELI

MINAT IN SEMIFINALA ! Pe te
renurile de la Ștrandul tineretu
lui din Capitală s-au încheiat în
trecerile de tenis organizate de 
clubul bucureștean «Pionierul*1. 
La masculin întrecerea a fost 
cîștigată de O. Vflcioiu (Dinamo 
Brașov), care în finală l-a între
cut cu 6—4, 3—6, 8—6 pe J. Bir
ou (Dinamo București). într-una 
din semifinale Bîrcu a dispus în 
două seturi (6—2, 6—3) de FL Se- 
gărceanu (Dinamo București), iar 
Vîlcioiu l-a întrecut cu 6—4, 6—3 
pe S. Nisi păru (Politehnica). Fi
nala feminină s-a disputat în... 
familie : Lucia Romanov a dis
pus cu 6—3, 4—6, 6—2 de sora sa, 
Maria. în semifinale : Maria Ro
manov (Politehnica) — Elena Po
pescu (Politehnica) 6—3, 6—4 ;

Lucia Romanov — Marilena To- 
toran (Dinamo București) 6—0, 
6—0 J

ION BOBÎLNEANU 
ÎNVINGĂTOR IN 

„CUPA F.R.M." 
LA DIRT-TRACK

SIBIU, 26 (prin telefon). 
Ajunsă la a patra etapă, „Cupa 
F.R. Motocielism" la dirt- 
track, a doua competiție moto- 
cidistă după campionatul 
republican, și-a derulat ulti
mele secvențe joi după-amiază 
pe pista de zgură a stadionu
lui Voința din localitate. Ploaia, 
care a căzut fără încetare pînă 
la ora startului, a înmuiait pis
ta de concurs, ceea ce a supus 
pe concurenți la un plus de 
efort. Dintre principalii favo- 
riți, doar maestrul sportului 
Ion Bobîlneanu, N. Riureanu 
(ambii de la I.P-A. Sibiu) și in 
mai mică măsură talentatul 
Ionel Favel (18 ani) au con
firmat așteptările publicului. 
Sufragiile spectatorilor le-a în
trunit însă N. Riureanu, care a 
terminat neînvins cele patru 
manșe. Aceleași merite In rea
lizarea spectacolului motoci- 
dist le are și Ion Bobîlneanu, 
care de pe poziția secundă in 
clasamentul general (pînă la 
acest concurs) a reușit, făcînd 
din nou dovada calităților sale 
care l-au consacrat, să devină 
in final un lider merituos, cu
cerind invidiatul trofeu

Spre satisfacția generală, 
printre animatorii unor m-anșe 
s-au numărat și tinerii Mihai 
Bencic (Rapid Arad) și Dan 
Kolcear (Voința Sibiu). In 
schimb, fostul campion Gheor
ghe Sora, după ce a abandonat 
in prima manșă din cauza unei 
defecțiuni tehnice, nu și-a mai 
apărat șansele cu aceeași hotâ- 
rire, fiind nreocupat mai mult 
să-și jeneze adversarii. Sub 

orice critică s-a prezentat ac
tualul deținător al titlului, Ma
rin Dobre (Metalul Buc.), care 
s-a dedat și la unele acțiuni 
periculoase, trecute, din păca

te, cu vederea de către arbi
trul principal R. Crister (Bucu
rești), căruia i se mai pot re
proșa și unde decizii eronate.

Clasamentul etapei : 1. N. 
Riureanu 12 p, 2. I. Bobîlnea
nu 10 p (ambii I.P.A. Sibiu), 3. 
C. Voiculescu (Metalul Buc.) 9 

p, 4. Gh. Sora (Metalul Buc.) 
8 p, 5—6. Al. Pis, L Pavel (am

bii Voința Sibiu) 7 p.
CLASAMENT GENERAL : L 

I. Bobîlneanu 43 p, 2. Gh. Sora 
42 p, 3. N. Riureanu 36 p, 4. C. 
Voiculescu 36 p, 5. L Pavd 29 
p, 6. Al. Pis 25 p.

Troian IOANIȚESCU

DIVIZIA A DE LUPTE 
SE APROPIE DE FINAL

Întrecerile echipelor din Divi
zia A de lupte (greco-romane și 
libere) se află înaintea ultime
lor etape. Sîmbătă și duminică 
sînt programate turnee divizio
nare la ambele stiluri.

Iată programul competiției 
(greco-romane, etapa a V-a) : 
SERIA I (la iași) : Mobila Ră
dăuți, C.S.M. Suceava, C.S. Bo
toșani, Nicolina lași, C.S. Bacău, 
A.S.A, Bacău și Dunărea Galați ; 
SERIA a H-a (la București. în 
sala Dinamo) : Dinamo, Steaua, 
Metalul București, Delta Tulcea, 
Progresul București, Farul Cons
tanța și Rapid București. Echi
pele din seriile a TH-a șl a IV-a 
vor susține confruntările acestei 
etape in zilele de 4—5 noiem
brie.

Lupte libere, etapa a IV-a : SE
RIA I (la Lugoj) : C.F.R. Timi
șoara, U.M. Timișoara, Vulturii 
Lugoj, I.O.B. Balș, Constructorul 
Hunedoara, Jiul Petrila si C.S.M. 
Craiova ; SERIA A Il-a (la Satu 
Mare) : C.S. Satu Mare. C.S.M. 
Cluj-Napoca, A.S.A. Oradea, Ra
pid Arad, Comerțul Tg. Mureș, 
Lemnarul Odorhel șl Mureșul Tg. 
Mureș ; SERIA A IlI-a (la Bucu
rești, în sala Progresul) : Rapid 
București, Progresul București, 
Steaua, Vulcan București, C. S. 
Tîrgoviște, Steagul roșu Brașov 
și Dinamo Brașov ; SERIA A IV-a 
(în municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej) : C.S.M. Iași. Dunărea Ga
lați, Nicolina lași, Progresul 
Brăila, C.S. Onești — municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, I.C.H. Hidro
tehnica Constanța, Dunărea Med
gidia.

Calin ANTONESCU
CLASAMENTUL

LA ÎNCHEIEREA TURULUI

1. DINAMO
2. H.C. Mimam
X Steaua
4. „Poli" Timiș.
5. Știința Bacău
6. „U“ Cluj-Nap.
7. C.S.M. Borzești
8. Gloria Arad
9. „U“ Craiova

10. „U“ București
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8702 181-139 14
9702 189-102 14
9612 177-150 13
9612 184-157 13
9504 183-188 10
9315 178-190 7
9 3 0 6 17*0-189 6
9225 154-168 6
9216 157-195 5
9009 142-177 0

DIN SPORTUL POPICELOR
• In competiția individuală 

„Cupa Federației române de 
popice", la care participă cei 
mai buni popicari din echipele 
divizionare, indusiv cotnpo- 
nenții loturilor naționale, con
duc după patru etape Elena An- 
dreescu (Voința Buc.) cu 14 p 
(1309 pd) și Gheorghe Silves
tru (Petrolul Tdeajen Ploiești) 
cu 13 p (2712 pd). Etapa a V-a 
va avea loc în zilele de 14 și 15 
noiembrie, la Brașov.

• Mîine și duminică se dis
pută etapa a V-a a campiona
tului Diviziei A. înaintea aces
tei confruntări, in clasamente 
conduc : la femei — seria sud
— Rapid București 8 p. seria 
nord — Electromureș Tg. Mu
reș 6 p ; la bărbați — seria sud
— Carpați Sinaia 6 p. seria 
nord — Aurul Baia Mare 8 p.

0 în partida restanță din e- 
tapa a IV-a a campionatului 
masculin Divizia A, Petrolul 
Teleajen Ploiești a dispus de 
Olimpia București cu 5504 —
5017 p d. Ploieșteanul Gh. Sil
vestru a doborît în acest joc 
1031 de popice.

0 A încetat din viață, după 
o lungă și grea suferință, 
Gheorghe Bălan, președintele 
Federației române de popice. 
Timp de peste 20 de ani, el a 
muncit cu dragoste și pasiune 
pentru dezvoltarea sportului po
picelor în țara noastră și afir
marea acestuia pe plan inter
național.
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educație fizică din diferite 
mune (Călărași, Amărăști, 
tate, Dăbuleni etc.), acțiunea 
de selecție inițiată de C.J.E.F.S. 
împreună cu Inspectoratul șco
lar județean. în urma căreia 
tinerii cu calități deosebite au 
fost transferați la liceu.

Anul acesta, din secția cra- 
ioveană. două atlete s-au im
pus în mod deosebit și pe ele 
se contează pentru anul viitor 
că ar putea evolua cu succes 
la „europene". Este vorba de 
Cristina Popescu la 200 m și 
de Ana Marcu la 400 m, exis- 
tînd, în cazul acesteia, posibi
litatea ca împreună, de exem
plu, cu o. altă craioveancă, 
Nicoleta Lia, cu brăileanca 
Sica Bunea și cu buzoianca 
Carmen Ușatenco, să «e alcă
tuiască o echipă puternică la 
4 X 400 m.

Cu mai multă atenție la îm
bunătățirea muticii, cu accent 
pe calitate, atleții eraioveni 
vor putea înregistra salturi va
lorice și mai nete, mai com
petitive pe plan național și 
internațional.
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CIMPULUNG MUSCEL - 1978, 
ANUL CEL MAJ RODNIC-

Profesorul Mihai Băuțoiu, 
directorul Liceului de filologie- 
istorie, al „liceului central de 
atletism", așa cum este știută 
școala din Cimpulung Muscel, 
ne-a arătat că 1978 a fost, in
discutabil, anul cel mai pro
ductiv, pe toate planurile ac-

I
I

IERI, In „cupa româniei
Ieri a avut loc o nouă etapă 

în cadrul „CUPEI ROMÂNIEI" 
la fotbal, competiție ce se des
fășoară sub egida JDACIADEI". 
Iată rezultatele :

Flacăra roșie București— Ra
pid București 1—3 (0—2), Me
talul Rădăuți — Viitorul Vaslui 
4—0 (1—0), Victoria Cărei — 
înfrățirea Oradea 1—0 (1—0),
Metalul Mija — Chimia Brazi 
2—3 (1—3), Minerul Comănești 
— F.C.M. Galați 0—3 (0—1),
Metalul Aiud — Chimica Tîr- 
năveni 3—0 (2—0), Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej — F. C. Brăila 
2—0 (1—0), Sticla Arieșul Tur
da — Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii 4—1 (1—0), Dierna Or
șova — C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin 2—0 (1—0), Metalul 
Hunedoara — Șoimii Sibiu 0—1 
(0—1), Unirea Tricolor Brăila 
—Delta Tulcea 1—2 (0—1. 1—1), 
I.C.S.I.M. București — Metalul 
București 0—3 (0—0, 0—0), So
meșul Satu Mare — „U- Cluj- 
Napoca 0—2 (0—0), Precizia 
Săcele — Steagul roșu Brașov 
1—2 (0—1), Torpedo Zărnești —

JJ

CLASAMENIUL DIVIZIEI
NATIONALS DE JUNIORI

(Urmare din pag. I)

L „U-. CRAIOVA 9 T 1 1 34- T 15
2. S.C. Bacău • 6 2 1 17-10 14
1. F.C. Olimpia • 5 2 2 13- 3 12
4. Sportul stud. • 441 14- » 12
5. F.C. Corvin ui • 4 3 2 20-10 11
«. Steaua • 351 12- 7 11
7. Poli. Timiș. • 4 3 3 7- • 11
3. A.S.A. Tg. M. • 3 4 2 23-13 10
». F.C. Baia Mare • 2 4 2 13-14 10

10. U.T.A. • 4 2 3 3-12 10
ÎL F.C. Argeș • 3 4 3 0- 7 3
12. C.S. T-viște • 4 • 5 11-13 3
13. F.C. Bihor • 3 1 5 13-12 7
14. Dinamo • 2 3 4 10-15 7
15. Chimia Rm, V. 3 3 1 5 10-18 7
16. Politehnica Iași • 12 1 3-22 4
17. Gloria Buzău • 1 1 7 3-29 3
18. Jiul • 027 2-20 2
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sportivă 
cuprinsul 
|e tinerii 
periodic ; 
esori de

tivității. A fost mai întîi acea 
excelentă acțiune inițiată de 
Inspectoratul școlar județean 
privind selecția unor tineri cu 
gabarit, de pe urma căreia 38 
dintre cei 70 declarați admiși 
s-au prezentat la liceu, în cla
sele V—VIII. Cu experiența 
cîștigată în acest an, viitoarele 
acțiuni de acest fel vor fi, cu 
siguranță, și mai eficiente. în 
legătură cu această acțiune 
trebuie arătat însă că. deși au 
fost descoperiți copii cu cali
tăți deosebite, mîllți dintre a- 
ceștia, din diferite motive, nu 
fac parte, din păcate, din li
ceul de atletism I Remarcabile 
au fost, de asemenea, unele 
dintre rezultatele elevilor, cele 
mai bune din istoria școlii : 
Gh. Cojocaru la lungime (cîști- 
gător al ..Concursului Priete
nia"), Mihai Ene la triplu, Ni- 
colae Ion la 3 000 m, Mititica 
Junghiatu la 800 m, Tatiana 
Mihalcea la disc. Viorel Gagiu 
la obstacole. Pentru campiona
tele continentale se estimează 
că vor putea cuceri medalii 
Cojocaru, Ene și Ion, ceilalți 
luptînd pentru locuri cît mai 
bune în finale.

De pregătirea atleților de la 
Cimpulung se ocupă soții Vic
toria și Gabriel Bădescu, C-tin 
Staicuj Gabriel Ștefănescu, 
George Nițescu, Adrian Sîrbu 
și Mihai Răuțoiu, care nutresc 
convingerea că în 1979 va fi 
realizat un nou pas înainte — 
și mai substanțial — în activi
tatea acestei unități etalon a 
atletismului nostru.

Romeo VILARA
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După jocul de la Seghedin

Muscelul Cimpulung 1—2 (0—2), 
Metalul Sighișoara — Oltul Sf. 
Gheorghe 1—0 (1—0), Minerul 
Ghelar — Gaz metan Mediaș 
1—0 (0—0, 0—0), Poiana Cimpi- 
na — Petrolul Ploiești 6—5 
(1—1, 1—1, 2—2) — după exe
cutarea loviturilor de la 11 m, 
A.S.A. Cimpulung Moldovenesc 
— Constructorul Iași 1—2 
(0—0), Azotul Slobozia — Me
talul Plopeni 1—0 (0—0), Uni
rea Sinnicolau — C.F.R. Cons
tructorul Arad 4—2 (0—0. 0—0, 
0—0), Portul Constanța —■_ F.C. 
Constanța 1—3 (0—0, 1—1), La
minorul Nădrag — F.C.M. Re
șița 2—1 (1—1), Victoria Craio
va — Pandurii Tg. Jiu 1—0 
(0—0, 0—0), I.O.B. Balș — Di
namo Slatina 1—4 (1—1), Unirea 
Sînnicolau Mare — Constructo
rul Arad 4—3 (0—0, 0—0).

ACTUALITĂȚI
• SELECȚIONATA DE JU

NIORI A ȚÂRII NOASTRE va 
susține la 22 noiembrie primul 
meci în preliminariile Turneu
lui U.E.F.A. : jocul cu repre
zentativa similară a Ungariei. 
Pînă atunci, tinerii noștri jucă
tori vor evolua, la 16 noiem
brie, în compania echipei de 
juniori a Bulgariei intr-o parti
dă cu caracter de verificare.

• „TROFEUL PETSCHOV-
SCIII". Situația in „Trofeul Pe- 
tschovschi" (decernat anual de 
ziarul nostru celui mai sportiv 
public), după 9 etape, se pre
zintă astfel : 1—2. TlRGOVIȘTE 
și BUZĂU 9,75 ; 3. Baia Mare 
9.20 ; 4. București 9,07 ; 5—9.
Craiova, Iasi, Rm. VUcea, Ora
dea și Satu Mare 9,00 ; 10—12. 
Bacău, Petroșani și Pitești 8,75; 
13—14. Arad și Hunedoara 8.60 ; 
15. Tg. Mureș 8,25 ; 16. Timi
șoara 8,20.

TINERETUL" A JUCAT BINE, FRUMOS,
DAR... REZULTATUL CONTEAZĂ

SEGHEDIN, 26 (prin telefon). 
La puțin timp după ce echipa 
de tineret a țării noastre pără
sea învinsă terenul Tisza 
Seghedin, reprezentanți ai 
rului de specialitate ungar 
cunoșteau, în mod sportiv, 
echipa pregătită de antrenorii 
I. Voica și V. Kraus nu merita 
să piardă o partidă pe care a 
controlat-o in cea mai mare 
parte și că formația „cadeților" 
români — judecind după calita
tea jocului practicat — are fru
moase perspective în viitorul 
apropiat.

Intr-adevăr, observațiile teh
nice șj datele statistice ale me
ciului de la Seghedin confirmă 
faptul că — excepție făcind in
tervalul de timp cuprins între 
minutele 32 și 45, când gazdele 
au marcat un relativ reviri
ment, stimulate evident de gra
va eroare de arbitraj care le-a 
permis înscrierea golului victo
riei — jucătorii români au do
minat întrecerea, uneori cu au
toritate. realizînd pe ansamblul 
Intilnirii un raport net favora
bil al acțiunilor de atac: 95—73. 
Pe reprize 41—38 și 54—35. Am 
spune o situație neobișnuită 
pentru o echipă în deplasare. 
La aceasta va trebui să mai a- 
dăugăm raportul general al șu
turilor la poartă (13—12) și cel

din 
to
rc
ea

RESTANȚĂ IN „CUPA F.R.F.*

S.C. BACAU—POLITEHNICA 
IAȘI 2—1 (1—0). Au marcat 
Șosu (min. 25), Botez (min. 55) 
pentru băcăuani, respectiv Si- 
mionaș (min. 71) din lovitură 
de la 11 m. (E. TEIRAU-coresp.)

DUPĂ INTÎLNIREA ROMÂNIA - IUGOSLAVIA

văzut, o „partidă a reprize
lor diferite" — ca FACTURA

PE ARIPI. CHIAR
Intr-adevăr, partea a doua a 

meciului a fost net superioară 
celei dintîi, datorită modifică
rii operate de conducerea teh
nică, care, Ia reluare, l-a în
locuit pe Doru Nicolae cu Ră
dulescu. O schimbare fericită, 
cum s-a văzut, cu următoarele 
consecințe pozitive : alături de 
coordonatorul principal (l-am 
numit, desigur, pe Dobrin, care, 
nefiind un vîrf de atac, a re
venit, încetul cu încetul, pe 
pozițiile-i convenabile), a apă
rut pe flancul opus un „dis
pecer secund" (jucînd cu brio 
și rolul aripei), odihnit și in
spirat în egală măsură. în
văluită astfel, apărarea ime
diată a oaspeților s-a văzut 
nevoită să-și Împartă atenția, 
să se desfacă din mijlocul ca
reului mare, zonă prin care 
s-au creat golurile și situa
țiile rămase nefructificate. 
Toate, momente de reală pa
nică la poarta lui Borota, pro
duse, cu precădere, de Dobrin 
și Rădulescu; ambii posedînd 
și bagajul tehnic și spiritul 
creator, atuuri acuzate din 
plin în repriza secundă de un 
partener prestigios, dar învins 
în cele din urmă cu... ar
mele lui.

După meci, la cabine. Ște
fan Covaci, referindu-se la me
ciul cu Spania (15 noiembrie, 
la Valencia), ne spunea, între 
altele, că, în linii mari, 
PĂSTRĂ FORMULA DE 
CHIPA folosită miercuri în 
priza a doua. Ne-a lăsat 
deducem că a renunțat la
sfirșitele căutări de extreme 
de meserie, lipite de tușă, 
modă într-atît de veche și de 
perimată Incit la ea nu mai 
recurg, astăzi, nouă din zece 
tehnicieni reputați. O aripă 
gen Crișan, impetuoasă și aco
perind zone mari, îi

puternic, la ora actuală, decît 
cel de miercuri), încadrarea 
lor în echipă se impune a fi 
făcută cu mai mult discernă- 
mînt, în relații de colaborare 
cu coechipieri potriviți, înca
drați, firește, cu toții, într-un 
sistem și o concepție de joc 
clare și eficace. O dată, 
miercuri’, INSPIRAȚIA DE UL
TIMĂ ORA, NE-A SCOS DIN 
IMPAS. A doua oară însă, inP 
provizației va trebui să-i ia 
locul lucrul serios și temeinic. 
Cu atît mai prețioasă va fi 
această primă 
nută la startul preliminariilor 
C.E. 
din.

al loviturilor de colț (6—2), am
bele in favoarea echipei noas
tre, buna circulație a balonului 
in timpul tactic, aplicarea pre
singului și lupta pentru recu
perarea balonului chiar in trei
mea adversă. Toate aceste 
lucruri înscrise, acum, la ora 
bilanțului intilnirii de la Se
ghedin. la capitolul realizări nu 
sînt, să recunoaștem, deloc pu
ține și lipsite de importanță, 
raportindu-le firește la ceea ce 
pretinde fotbalul modem. To
tuși, in mod paradoxal, la sfir- 
șitul meciului a rămas înscris 
pe tabela de marcaj, pe foaia 
de arbitraj și în istoria ediției 
în curs a Campionatului Euro
pei, scorul de 1—0 pentru for
mația de tineret a Ungariei. Și, 
vrînd-nevrind, trebuie să recu
noaștem că acesta reprezintă 
esențialul. Adică rezultatul este 
acela care pînă la urmă 
tează, in 
fotbalistic 
decorativ 
priu-zise.

De aceea ni se pare impor
tant a privi infringerea de la 
Seghedin și a o explica totoda
tă nu numai prin prisma ero
rilor de ansamblu sau a ne
șansei. Conducătorul lotului de 
tineret, prof. M. Birsan. re
marca pe bună dreptate că in 
componența „ll“-lui de 
simte nevoia unui mai 
chilibru valoric, că este 
ca jocul echipei să fie, 
tinuare. îmbunătățit mai 
la finalizare, că pe plan moral 
se impune stimularea încrede
rii în forțele proprii, în posibi
litatea obținerii victoriei. Chiar 
și in condițiile în care împre
jurările sint nefavorabile. Așa 
cum au fost în bună parte la 
Seghedin, unde se pare că toc
mai acest plus de voință și de 
convingere că se poate evita in
fringerea și chiar învinge a 
lipsit echipei noastre de tineret.

O echipă cu frumoase pers
pective, așa cum subliniau și 
adversarii noștri de miercuri, 
care va trebui ajutată. în con
tinuare, să devină ceea ce de 
fapt constituie rațiunea existen
ței ei: o pepinieră valoroasă 
pentru prima reprezentativă, an 
nucleu de bază al echipei ®a- 
ționale dc mîine.

Mihai IONESCU
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LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
F.C. BAIA MARE — UNIVER

SITATEA CRAIOVA, capul de afiș 
al etapei campionatului național 
de fotbal si al concursului PRO
NOSPORT din 29 octombrie 1978. 
Deosebit de Interesante se anun
ță și celelalte întîlnlrl, dintre ca
re se desprind meciurile Jiul — 
Dinamo și S.C. Bacău — Sportul 
studențesc. Și în campionatul 
Italian un derby : Torino — m- 
ternazionale Reține atenția și 
laptul că echipe fruntașe — Ju-

DE JOC și implicit REZUL
TAT —, o partidă a învățămin
telor, sperăm, rodnice, în pers
pectiva confruntărilor viitoare.

Șl... FĂRĂ EXTREME
suficientă înaintării. Pe flancuri 
se poate prepara și străpunge 
cu jucători din oricare linie, 
după scheme ad-hoc sau pre
gătite din timp. Deși soluții — 
in extremis Dobrin și Rădu
lescu, datorită științei lor fot
balistice, au putut salva o si
tuație ce părea iremediabil 
pierdută. Pentru meciul de Ia 
Valencia însă (in deplasare, în 
compania unui adversar mai

STOPERUL MOBIL - O NECESITATE
Tot de multă vreme se dis

cută în fotbalul nostru și de 
raza de acțiune a stoperilor. 
Să rămină aceștia în zona lor 
(de bază) din apropierea re
lativă a coechipierului portar ? 
Să se „aventureze" în atac ? 
De foarte mulți ani, de la 
Beckenbauer încoace, trecînd 
pe la Mc Queen, Passarella, 
Tresor ș.a., dilema nu mai e 
o... dilemă. Cei doi stoperi, al
ternativ sau măcar unul din
tre ei, urcă in sprijinul ofen
sivei cu rezultate dintre cele 
mai bune. La noi încă se 
bîjbîie, încă sînt temeri ne
justificate. Vor dispare, cre
dem, de aci înainte, sub im
pulsul 
astă 
torul 
erate" 
Miercuri, 
a îndrăznit să „iasă de la cu
tie", îndeosebi la fazele fixe.

exemplului oferit, de 
dată, de Sameș, au- 
celor două goluri „lu- 

ale „tricolorilor", 
jucătorul stelist

>1
Din nou, epilog nedorit la 

un meci care conectează la 
înalta lui tensiune zeci de mii 
de spectatori și telespectatori 
de ordinul milioanelor. Dubla 
gafă Răducanu — Rădulescu, 
consemnată in ultimul minut 
al partidei, redeschide un ca
pitol pe care-1 doream înche
iat.

Dar aportul fundașilor centrali 
— în fotbalul actual — poate 
fi mult mai mare : și în trei
mea de mijloc, unde sprijină 
construcția atacului, și în li
nia întîi, unde înlesnește fina
lizarea, direct sau indirect. 
Plecarea lor, sistematică, gîn- 
dită (tot în cadrul unei lecții 
bine însușite), departe de a fi 
o „aventură" (deoarece, auto
mat, se produce acțiunea de 
suplinire), este, azi, o necesi
tate : izvorîtă din „principiul 
normelor întregi", al dozării 
raționale a efortului care pre
vede norme egale (întregi) 
pentru fiecare component al li
nei echipe. Proaspătul exem
plu — Sameș va servi, sperăm, 
și acelor divizionare A ai că
ror fundași centrali mai „trag 
chiulul" la muncă, sub oblă
duirea prea puțin îndrăzneți
lor lor antrenori.

.TRADIȚIONALELE" ... GAFE
Ce s-ar fi întîmplat dacă în 

acel minut 90 al partidei de 
miercuri pe tabelă ar fi figu
rat un scor limită ? Gafa ar fi 
fost ireparabilă, ar fi' întristat 
din nou pe numeroșii iubitori 
ai fotbalului. Să n-o trecem cu 
vederea, să se facă ceva — 
o dată pentru totdeauna — și 
în această direcție.poate fi

o NOUA și ---- —. —. - ——  ----------
atractiva

tragere.

ooncursul PRONO- 
duminicâ 29 octom-

★
LOTO de astăzi va

ventus, Roma și Lanerossi — 
joacă în deplasare. ASTĂZI SI 
MIINE SÎNT ULTIMELE ZILE 
PENTRU DEPUNEREA BULETI
NELOR la 
SPORT de 
brie a.c.

Tragerea 
avea loc în sala Progresul, din 
str. Dr. Stalcovici, la orele 17. 
Panoul cu rezultatele va fi trans
mis la televiziune la orele 19.

organizată de

ADMINISTRAȚIA DE 
STAT LOTO PRONO
SPORT la 29 octom
brie 1978

Tragerile 
care au 
prezintă 
van taie

LOTO 2, 
loc bilunar, 

numeroase a- 
.. . pentru parti

cipant! : Se pot obține 
autoturisme și cîștiguri 
în numerar la valoarea 
plafonului maxim de 
50.000 lei. • Se extrag 
în total 12 numere din 
75. o Se atribuie 
cîștiguri pe 6 categorii. 
CI Se atribuie și cîști
guri fixe de 200 lei

pentru 3 numere din 12 
extrase și de 100 lei 
pentru 2 numere din 4 
ale uneia din cele 3 
extrageri. Participarea 
se face pe bilete Seria 
„R“ de 10 lei. comple
tate cu 1 variantă sim
plă achitată 100% sau 
cu 4 variante simple 
achitate 25° n. Indife
rent de cota Jucată, 
toate biletele au drept 
de participare la toate 
cele 3 extrageri. BI
LETELE SE POT PRO
CURA pînă sîmbătă 28 
octombrie 1973.

I
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PE MICUL 
ECRAN

VINERI 27 OCTOM
BRIE, ora 15 : Aspecte 
din semifinalele Campio
natelor naționale de box 
(transmisiune directă; co
mentator — Mihai Tran- 
că) ; ora 22,15 : Cam
pionatele mondiale de 
gimnastică, proba indivi
duală masculină (selec- 
țiuni înregistrate de lâ 
Strasbourg; comentator 
Cristian Țopescu).

SÎMBAtA 28 OCTOM
BRIE, ora 15 : Fotbal ; 
F. C. Argeș — Corvinul 
Hunedoara (transmisiune 
directă de la Pitești ; co
mentator — Radu Urzi- 
ceanu). în pauză, selec- 
țiuni din semifinalele C.N. 
de box ; ora 22,40: Cam
pionatele mondiale de 
gimnastică (selecțiuni în
registrate din proba in
dividuală feminină).

DUMINICA 29 OC
TOMBRIE, ora 11,45: As
pecte din finalele C.N. de 
box (transmisiune direc
tă) ; ora 16 : Fotbal, F.C. 
Baia Mare — Universita
tea Craiova (transmisiu
ne directă de la Baia 
Mare a reprizei a doua; 
comentator — Eftimie Io- 
nescu) ; ora 19,59 (pro
gramul II) : „Telerama 
sport'1 (emisiune de Du
mitru Tănăsescu) ; ora 
22,50; C.M de gimnasti
că (selecțiuni înregis
trate).

MIERCURI 1 NOIEM
BRIE. ora 14 : Fotbal, 
Politehnica Timișoara — 
Honved Budapesta, meci 
retur în Cupa U.E.F.A. 
(transmisiune directă de 
la Timișoara ; comenta
tor — Radu Urziceanu).

JOI 2 NOIEMBRIE, ora 
18,30 : Fotbal internațio
nal (rezumatul meciuri
lor retur din cupele eu
ropene intcrckiburi, tu
rul II).



REPREZENTANTELE SCHiFULUI 
NOSTRU FEMININ AU PLECAT 
LA CAMPIONATELE MONDIALE

Lotul reprezentativ femi
nin de canotaj al țării noas
tre care, între 1 și 5 noiem
brie, va participa la Campio
natele mondiale a plecat în 
Noua Zeelandă. întrecerile 
sînt programate p? lacul Ka- 
rapiro și la startul lor schiful 
românesc va alinia următoa
rele cinci echipaje : simplu — 
Aneta Marin ; 2 vîsle — Olga 
Homeghi, Sanda Torna ; 2 fără 
cîrmaci — Marlena Zagonl, 
Angelica Chcrtic ; 4+1 rame
— Elena Oprea, I'lorica Dospl- 
nescu, Florica Silaghi, Geor- 
geta Mașca-Militaru + Ancta 
Matei ; 4+1 vîsle — Mariana 
Zaharia, Valeria Racilă, Sofia 
Banovici, Mariana Catană + 
Elena Giurcă.

CAMPIONATELE DE BOX
(Urmare din pag. I)

urmărit tot timpul lovitura deci
sivă, reușind să-și trimită ad
versarul la podea. Dar, cu o lovi
tură nu se cîștigă un meci ! 
Stancu a marcat constant, acu- 
mulînd puncte prețioase în fie
care rund și obținînd, în final, 
decizia. Din păcate, cel mai aș
teptat meci la categoria muscă, 
cel dintre Teofil Ghinea și 
Gheorghe Govici (ambii de la 
Steaua) nu a avut loc, din pri
cina... dispariției subite a fos
tului campion Ghinea, care 
contravine — nu pentru prima 
oară — regulilor sportivității 
și moralei ; poate e cazul, după 
nenumăratele sancțiuni de pînă 
acum, să i se aplice una de
finitivă ! La categoria pană, 
campionul Gheorghe Ciochină 
(Steaua) a trecut printr-un mo
ment dificil în primul minut al 
meciului său cu Ion Lungu 
(B.C. Galați) care l-a expediat 
la podea cu un puternic cro
șeu de stingă. Dar cam atît 
a făcut Lungu in tot meciul. 
Tactica gălățeanului, de a ur
mări lovitura decisivă, s-a do
vedit ineficace în fața unui 
boxer de valoarea și experien
ța lui Ciochină, învingător de
tașat la puncte. Surpriză de 
mari proporții la cat. mijlocie 
mică : juniorul Vasile Gîrgas u 
(Steaua), debutant in campiona
tul seniorilor, l-a surclasat pe 
campionul Ion Miron (CJ5.M. 
Cluj-Napoca). Tînărul Girgavu,

REZULTATE TEHNICE
Ultimele meciuri de miercuri noaptea. Mijlocie : Is rase fBC Gi.) 

b.p. Lupu (Rapid), Chipirog (Nicoiina) b.ab.l Uță (Cim. Medg ). Nâs- 
tac (Steaua) b.p. Butnaru (Met. Buc.). Aii (Farul) b ao. i stana (CFB 
Tlm.), Răducu (BC Br.) b.p. iirim (St.). Silaghi (Dinamo) Uab.2 

■rieleanu (Din. Alexandria), constantin (Met. Cuglr) b. ab 3 Ctric (Voin
ța Br.), s. Tirilă (BC Gl.) b.p. Crișan (Tehnotrig Cj.-Nap.).

GALA I. Muscă : Vișan (Met. Bocșa) b.p. Roșu (Dacia). Stancu 
pid) b.p. Niță (CSM Sibiu), Ileana (St. r. Bv.) b.p. GavrîU (Coostr 
Bz.), Qovici (Steaua) b. neprez. Ghinea (Steaua); pană: Memet (Fa
rul) b.p. Ruja (ASA Cj.-Nap.), Oțeiea (Dacia) b.p. Enache (O_m. 
Medgidia), Cercel (Dinamo) b.p. Săli (Farul), Ciochină (Steaua) bp. 
Lungu (BC Gl.); ușoară : Covad (Unio S.M.) b.p. Tudocache (Li
toral), Hajnal (Steaua) b.ab.2 Stamatescu (Met. Buc). Șteianovici 
(Elect. Cv.) b.p. Girleanu (Un. Focșani), S. Cuțov (Dinamc) b.abj 
Sirbu (Met. Bocșa) ; mijlocie mică : N. Mocanu (Met. Bic.) b.n L 
Mocanu (Met. Bocșa), chioveanu (Litoral) b.p. Vîrlan (Un:o SJL) 
Cicu (Dinamo) b.p. Muraru. (St. r. Bv.), Girgavu (Steaua) b. ab î 
Miron (CSM Cj.-Nap.) ; semigrea : Văleanu (Steaua) b.ab.î Preda 
(Torp. Tohan), Vasile (Rapid) b.p. viran (CSM Reșița), Donici (Stea
ua) b.p. Chiracu (BC Gl.), Culineac (Urbis Buc.) b.k.o.l Cuplări 
(Steaua).

Gala n. Semimuscă : Turei (Voința Cj -Nap.) b.k.o. 2 Cozma (Di
namo), Constantin (Steaua) b.p. Crăciun (Met. Buc), Boboc (ASA 
Cj.-Nap.) b.p. șeitan (Lltorai), Ciobanu (Ceahlăul P. Neamț) b.p. vol- 
Cllă (Steaua) ; cocoș : Negoițâ (B.C. Br.) b.p. Bumb (ASA Cj -Nap.), 
Dinu (Dinamo) b.ab. 2 Duminică (B.C. Gl.), Voinescu (CER Tim.) b p. 
D. Cercel (CSM Sibiu), Ibraim (Farul) b.p. Szlgeti (ICMA Cj.-Nan.) ; 
ușoară : Gh. Vasile (Sem. Buc.) b.p. Costache (Dacia), Tudor (P~â- 
hova) b.p. Turcitu (CFR Cv.), Stoenescu (B.C. Gl.) b p. Șandor (Farul). 
IHe (Dinamo) b.p. Cănrlceanu (Elect. Cv.) ; semimijlocie : 
Gh. Simion (Din.) b.p. V. Slmlon (Farul). Budușan (Met. Buc.) b.p. 
Vladimir (Din), Hoduț (Rapid) b.p. Teofil (Voința Buc.), Modrogan 
(R) b.p. Costache (R) ; mijlocie : Istrate (B.C. Gl.) b.k.o. 1 Chipirog 
(Nicolina), Aii (Farul) b. neprez. Năstac - (St.), Silaghi (D) b.k.o. 2 
Răducu (B.C Br.). s. Tirilă (B.C. Gl.) b.k.o. 1 Constantin (Met. Cuglr); 
grea : Căpățînă (Met. Drob. Tr. Sev.) b.ab. 2 Moldovan (Voința Cj.- 
Nap.), Grigore (St.) b.p. Luxemburger (ASA Cj.-Nap.), Cemat (St.) b.p. 
Boancă (Litoral), Ungureanu (Muscel) b.ab. 2 Miau (B.C. Gl.).

TELEX
AUTO • A 10-a ediție a ,.Raliu

lui Bandama" s-a încheiat la A- 
bidjan cu victoria pilotului fran
cez J.P. Nicholas (,,Peugeot—504“), 
secundat de finlandezul Timo 
Makkinen.

CICLISM • Cuplul Patrick 
Sercu—Dietrich Thurau a cîștigat 
cursa de 6 zile de la Frankfurt pe 
Main. Pe locul doi, G. Braun-W. 
Peffgen.

HOCHEI • în derbyul campio
natului polonez, L.K.S, Lodz. li
dera clasamentului, a dispus cu 
7—5 de Podhale Nowy Târg, vii
toarea adversară a formației 
Steaua în turul m al ,,Cupei cam
pionilor europeni".

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Basel (Elveția) : Ocleppo — 
Țlrlac 6—4, 6—3; Vllas — Pasquler
6— 1, 6—2 ; El Shafei — Hrebec
7— 8, 6—2 ; Sanders — Waltke 6—4. 
7—3. • I. Năstase, B. Borg, V. 
G-erulaitis și R. Tanner și-au con
firmat participarea la turneul de 
la Montego Bay — Jamaica (11 
—17 decembrie).

SCOR NEOBIȘNUIT ÎN DERBYUL CAMPIONATULUI 
DE HOCHEI, DINAMO - STEAUA 6-1!

Etapa a 9-a a Diviziei A de 
hochei a programat pe pati
noarul „23 August**, în cuplaj, 
întîlnirea codașelor și apoi a 
celor două fruntașe. In primul 
meci. Dunărea Galați a întrecut 
pe A.S. Sportul studențesc cu 
6—0 (1—0. 2—0, 3—0) la capătul 
unui joc destul de anost, dar 
sportiv. Punctele au fost marca
te de : Vișan (min. 2). Liga (31), 
Marcu (38) și Chiriță (42 și 58, 
de două ori).

în bilanțul tradiționalelor în- 
tîlniri dintre Dinamo și Steaua, 
scorul de 6—1, ca cel de asea
ră, apare destul de rar. Dar 
ieri, acest 6—1 (3—1, 3—0, 0—0) 
ar fi putut fi și mai mare, pen
tru că hocheiștii de la Dinamo 
au fost superiori, evident, pe 
toate planurile disputei sporti
ve, dar în special în țfrivinja

DIN PROGRAMUL DE AZI

Musca : Gow'k» (Steaua) — 
ileana (St. r Bv.); pană ; 
Memet (Farul) — Oțeiea (Da
cia), Cercel (Dinamo) — Gh. 
Ciochina (Steaua): ușoară : 
Hojnal (Steaua) — Covaci 
(Unio Satu Mare), S. Cuțov 
(Dinamo) — Ștefonovici. (E- 
lectroputere Craiova): mijlocie 
mica : Cicu (Dinamo) — 
Girgavu (Steaua); semigrea : 
Donici (Steaua) — Culineac 
(Urbis Buc.).

originar din Călărași, a atacat 
curajos, lovindu-1 decisiv pe 
Miron care nu a găsit replică. 
In numai 4 minute, Miron a 
fost numărat de 3 ori, fiind 
salvat de la un k.o. iminent de 
prosopul antrenorului său. Gîr- 
gavu obține astfel o victorie 
care îl lansează printre vede
tele acestor campionate. O de
cizie contestată de public i-a 
fost acordată lui Vasile Cicu 
(Dinamo) în dauna lui Gh. Mu- 
raru (St. Roșu Brașov) care a 
dominat finalul partidei.

Astăzi, la Palatul sporturilor, 
se dispută semifinalele, -in două 
gale cu program orar schim
bat : 15 și 18.30.

P-S. Am remarcat de-abia in 
a patra zi a finalelor, prezența 
in sală a antrenorului federal 
Eustațiu Mărgărit, însărcinat 
cu operațiile de selecție. în 
absența sa s-au consumat 123 
de meciuri.

In c.E. dc ioiDai: PROGRAM
Iată cîteva amănunte, după 

meciurile din preliminariile 
C.E. disputate miercuri. în 
grupa I s-a desfășurat o etapă 
completă. La Dublin, englezii 
n-au putut trece de irlandezi 
(1—1). după ce au condus cu 
1—0 prin Ratchford (min. 8), 
dar gazdele au egalat prin Daly 
(min. 27). La Belfast, Irlanda 
de Nord a obținut o victorie 
dificilă în fața Danemarcei 
(2—1). Oaspeții au deschis 
scorul prin Jensen (min. 51), 
după care au urmat golurile 
gazdelor : Spence (min. 63) și 
Anderson (min. 85).
1—2. Anglia 2 110 5—43
1—2. Iri. Nord 2 110 2—13

3. Irlanda 3 0 3 0 4— 4 3
4. Danemarca 4 0 2 2 D—11 2
5. Bulgaria 10 10 2—21
Extrem de pasionantă a fAst 

întîlnirea din grupa a II-a 
dintre Scoția și Norvegia (3—2), 

preciziei paselor, a rapidității 
lor, a prezenței șuturilor la 
poartă. Steaua a avut, ce e 
drept, cîteva ocazii bune de a 
marca, dar ofensiva prea indi
vidualistă și, în cele din urmă, 
pripeala în momente de finali
zare a jucătorilor săi au împie- 
dicat-o să concretizeze.

Punctele au fost înscrise în 
ordine de: Pisaru (min. 4), 
Solyom (min. 10), Z. Nagy (min. 
13), Justinian (min. 19) pentru 
Steaua, Axinte (min. 28) și Tu- 
reanu (min. 31 și 34). A condus 

ECHIPA FEMININĂ DE GIMNASTICĂ 
VICECAMPIOANĂ MONDIALĂ

(Urmare din pag. I)

știm dificultățile transformări
lor prin care trece echipa noas
tră și repercusiunile inevitabile 
care decurg din aceasta și toc
mai de aceea fetele noastre, 
mici și mari, merită să fie îm
brățișate eu căldură și felici
tate. ea dealtfel si antrenorii 
lor, soții Bela și Marta Karoly, 
care si-au luat răspunderea 
pregătirii echinci intr-un mo
ment foarte <2.cil și au știut 
cum nu se poate mai bine să 
mențină la inâlțime reputația 
gimnasticii românești.

Ora tirzle la care s-a termi
nat concursul nu ne permite să 
lărgim comentariul, urmmd a 
reveni asupra evoluției echi
pei noastre feminine, deoarece 
— și in această seară — atit 
Nadia Comăneci. cit și Emilia 
Eberle au fost de două ori 
frustrate dc notări superioare, 
situație care a produs din nou 
protestele publicului francez. 
Dar, în seara aceasta, să ne 
bucurăm totuși.

Echipa noastra a început 
concursul la paralele, iar no
ta de 9-40 primită de Anta Gri- 
goraș părea sâ nu lanseze re
prezentativa României spre 
succesul ce avea să urmeze, 
mai ales că. in continuare, Ma
rilena Neacșu a obținut și ea 
aceeași notă, iar Marilena VLă- 
dărău a ratat execuția (8J5). 
Ultimele trei componente ale 
formației au obținut insă note 
bune (Teodora Vngureanu 9.50, 
Nadia Comâneci 9.70, Emilia 
Eberle 9,75), astfel că punctajul 
de 47,75 realizat în această 
probă menținea echipa in lupta 
pentru ,.argint1*. Să fim sin
ceri, tare mult am fi dorit ca 
Emilia (notată cu 9,90 la impu
se) să repete performanța din 
prima zi, pentru a intra cu 
un punctaj cit mai ridicat in 
finala pe aparate. A urmat, 
bineînțeles, birna. De mulți ani, 
fetele noastre nu se mai tem 
de această ..punte a suspine
lor” , cîțtigîndu-și o binemeri
tată reputație mondială in a-

UN MECI KARPOV - 
FISCHER, DIN NOU 

IN PROIECT?
SINGAPORE, 26 (Agerpres). — 

Ia drum spre Moscova, campio
nul morZLal de șah, Anatoli Kar
pov venind din Filipine, a făcut 
o escală in Singapore. Intr-un in
terviu acordat ziariștilor locali, 
Karpov a declarat că probabil 
pină la începutul anului viitor nu 
va mal participa la nici un tur
neu. în legătură cu un. eventual 
meci împotriva fostului campion 

mondial, Bobby Fischer, marele 
maestru sovietic a declarat că este 
ga‘a să-l intilnească oe șahistul 
american, dar deocamdată nu s-a 
hotărlt nimic concret.

COMPLET PENTRU BRITANICI
la Glasgow ! Oaspeții au con
dus de două ori prin punctele 
lui Aase (min. 3) și Buklund 
(min. 64), dar gazdele au re
montat prin golurile lui Dal- 
glish (min. 15 81) si Gem-
mii din 11 m (min. 87) !
1. Austria 2 2 0 0 5—2 4
2. Scoția 2 1 0 1 5—5 2
3. Belgia 2 0 2 0 2—2 2
4 Portugalia 1 0 1 0 1—1 1
5. Norvegia 3 0 1 2 3—6 1

Grupa a VII -a a fost inau-
gurată cu partida dintre Țara 
Galilor și Malta (7—0), în care 
Edwards a înscris 4 goluri. 
Din grupă mai fac parte echi
pele R. F. Germania și Tur
ciei.

O In C.E. (tineret); R.D.G.— 
Iugoslavia 2—1 (1—0) : Scoția 
— Norvegia 5—1 (1—0). O In 
meci amical : A. S. Roma — 
Sel. R. P. Chineză 0—2 (0—1).

A. Balint (M. Ciuc), ajutat de 
O. Barbu și M. Presneanu 
(București).

Astăzi au loc meciurile eta
pei a 10-a, ultima din primul 
tur al Diviziei. în Capitală, la 
ora 16: Dunărea — A.S.E. Spor
tul studențesc, ora 18,30 : Steaua 
— Dinamo.

R. VIL

• La Miercurea Ciuc, Sport 
club — Unirea Sf. Gheorghe 
9—1 (3—0, 3—0, 3—1).

V. PAȘCANU, coresp.

ceaștă. probă dificilă. Evoluția 
echipei noastre avea să con
firme din plin acest renume. 
Sâ amintim doar că Nadia 
Comăneci a primit 9,90. Emilia 
Eberle 9,85, iar Marilena Neac
șu 9.80. Sala a aplaudat cu 
entuziasm și deosebită căldu
ră reușitele feteldr noastre. în 
acest moment, avind în vede
re și notele adversarelor noas
tre, Nadia și Emilia iși conso
lidau poziția fruntașă in cla
samentul individual compus. 
Solul, în schimb, a fost o pro
bă mai puțin reușită, de data 
aceasta numai Nadia (9,60) și 
Em.l.a (9,70) obținînd note 
competitive, la nivelul celor 
mai înalte exigențe. La sări
turi. ultimul schimb pentru fe
tele noastre, din nou evoluții 
bune pentru fruntașele echipei. 
La a doua încercare, Nadia Co- 
mâned ne-a amintit de cele 
mai frumoase reușite ale sale 
in această probă, obținînd 9,80, 
iar Emilia Eberle a ținut să 
nu rămină mai prejos, fiind 
noîață tot cu 9.80 pentru im
pecabilul dublu salt înapoi. în 
ace*» fel. echipa noastră în
cheie exercițiile liber alese cu 
19S P. punctaj eu eare iși asi
gură MEDALIA DE ARGINT.

INSUFICIENTUL PROGRES ÎNREGISTRAT
(Urmare din pc.g. 1)

și la barâ el a evoluat mai slab. Ca și Dan 
greșit la cal cu minere. Dacă nu ar fi ratat 

fi putut sâ-l întreacă chiar și pe Dan Grecu. 
preferat în ultimul moment lui Mihai Borș dar, 
concurat slab, neconvingător și a ratat și el

M°mrea Deț>. miercuri girr.naștH noștri ou evoluat mai bine decit 
luni. Io exerațule impuse, ei n-au reușit să-și amelioreze poziția in 
clasament sa reducă diferența față de echipa Ungariei, care se afla 
pe locul 6. Dimpotrivă, unele greșeli comise, mai ales la cal cu minere, 
oar și ja alte aparate, au făcut ca echipa noastră să rămînă la o 
distanța șl mai mare față de formația clasata pe locul 6.

Este adevărat, față de campionatele mondiale de acum patru ani. 
?e echîpa României a progresat cu aproape 14 puncte (de
la 547,25 la 560,85), iar față de Montreal — cu mai bine de 3 puncte 
și a reaNsat aid, la_ Strasbourg, o medie de 9,340 p de gimnast, cea 
ma‘. r,"j°ată de pînâ acum într-o competiție oficială de mare anver
gura. Și cu toate acestea, echipa noastră masculina a coborît de pe 
ocy . $. P* Locul 7 l Aceasta, după opinia noastră, ca urmare a rit

mului insuficient în care gimnastica noastră masculină și echipa re
prezentativă au progresat în ultimii ani.

Am încercat să aflăm care sînt cauzele acestui Insuficient ritm de 
creștere valorică. Numeroasele evo|^ții de aici, mal ales ale formațiilor 
fruntașe pe plan mondial, oferă un răspuns nu greu de descirrat. jn 
pofida unor calități apreciabile ale gimnaștilor noștri, echipa reprezen
tativă a României nu oferă încă o omogenitate valorică, este lipsită de 
precizie și eleganța mal ales atunci cînd echipierii sâi vor sâ imprime 
dinamism, ritm susținut execuțiilor. In acele momente gimnaștii noștri 
devin prea concentrați, prea inhibați de teama de a nu greși și tocmai 
de aceea. ei~ comit adeseori inexactități și, ca urmare, sînt depunctați. 
Aceeași lipsa de omogenitate se constată la echipa noastră și atunci 
cînd este vorba de randamentul fiecărui sportiv în parte la cele șase 
probe cuprinse Jn program. La cal cu mînere, de pildă, putem vorbi 
de o insuficienta pregătire a întregii noastre echipe, iar la alte apa
rate, cum or fi bara fixă sau paralelele, s-au înregistrat, de data a- 
c ea sta, greșeli. considerabil mai multe decît la alte concursuri anteri
oare. Doar la inele și sărituri situația se prezintă bine.

In altă ordine de idei, să consemnăm că Dan Grecu, încă remarcabil 
la inele, nu a tm«t nici el pasul cu alți gimnaștl care nu de mult îl 
erau egali, astfel că în prezent echipa noastră nu are un gimnast de 
bază, de mare anvergură, cum ar fi Gienger (la R.F. Germania), Ma
gyar (R.P. Ungară), Thomas (S.U.A.), sau Nikolay (R.D. Germană), 
care să ofere o_ garanție de notare superioară. Specialiștii români și 
străini afirmă că gimnastica masculină a făcut un mare pas înainte. 
In afara celor două mari echipe, distanțate atît valoric cît și ca punc
taj de toate celelalte formații prezente aici — campioana mondială Ja
ponia și campioana olimpică U.R.S.S. — care au oferit miercuri seară 
un spectacol de excepție, datorită cursei de urmărire făcută de gim- 
naștH sovietici pentru recuperarea diferenței ce îi separa de selecțio
nata. niponă, un mare număr de alte formații și-au îmbunătățit sub
stanțial componența și execuțiile. Printre acestea, se numără, în pri
mul rînd, selecționata Statelor Unite, care reușește pentru prima oară 
să se claseze între primele șase la întrecerea supremă a gimnasticii, 
ajungînd acum la numai 2 puncte de medaliata cu bronz a întrecerii, 
echipa R.D. Germane. Alte numeroase echipe au luptat din răsputeri 
pentru o-șl îmbunătăți poziția în ierarhia mondială, mizînd pe mijloace 
dintre cele mai variate. Intre acestea, o insistentă proliferare a gim
nasticii, utilizarea, în cadru! pregătiri], a celei mai moderne epara- 
turi, schimburi de experiență cu echipe puternice, de certă talie inter
națională.

• n mod sigur, tinerii gimnosti care alcătuiesc echipa noastră mascu
lină, ca și cei care vor fi selecționați în anii viitori în loturile repre
zentative vor trebui sâ devină „gimnaști zburători-, de tipul campioni
lor japonezi care au uluit sala ..Rhenus- prin exercițiile lor âv'ntate, 
de mare virtuozitate, temerare, mai ales la bară fixă și parolele.

Dintre componenții echipei României, Dan Grecu, Kurt Szilier și Ion 
Checîcheș s-au calificat pentru concursul nr. 2 al mondialelor, in care 
ce] mai buni 36 de gîmnaști prezenți aici își vor disputa medaliile la 
individual compus. După cum apreciază tehnicienii români prezenți aici, 
gimnastul nostru care, în funcție de calități și forma actuală, a avut 
cea mai bună comportare este Ion Checicheș. Campionul țării, Kurt 
Szilier, a concurat bine, dar stilul, eleganța și expresivitatea sa lasă 
încă de dorit. Aurelian Georgescu ar fi putut avea o medie mal mare, 

. dar atît la paralele cît
Grecu, dealtfel, care a 
la cal. Sorin Cepoi ar 
Nîcolae Oprescu a fost 
cu excepția inelelor, a 
calul cu mînere.

Aceste campionate ridică multe probleme, atrâgînd atenția, în pri
mul rînd, asupra efectuării pregătirii în funcție de ceea ce întreprind 
și realizează adversarii aflați în imediata apropiere, chestiune care 
devine o regulă în sportul de performantă deoarece cam^’nnafG’e 
mondiale șl europene, ca și Olimpiadele, au devenit o permanentă cursă 
de urmărire. Cine nu rezistă pierde locul. Acum, gimnaștii noștri au 
regresat de pe locul 6 pe locul 7. Evident, coborîșul trebuie oprit.

în turneul de tenis 
de la Stuttgart

0 NOUĂ VICTORIE 
A VIRGINIEI RUZICI

STUTTGART, 26 (Agerpres). — 
In optimile de finală ale turneu
lui internațional feminin de tenis 
de la Stuttgart, Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—3, 7—6 pe Iris Rie
del (R.F.G.). Alte rezultate : Bet
ty Stove — Sharon Walsh 6— 3u 
6—4 ; Nina Bohm — Tania Har
ford 7—6, 4—6, 6—2 ; Mima Jau- 
sovec — Renee Blount 6—3, 6—3 ; 
Lesley Hunt — Sylvia Hanika 
6—3, 7—5 ; Tracy Austin — Betsy 
Nagelsen 6—3, 6—1.

CEA MAI BUNA PERFOR
MANȚĂ REALIZATĂ VREO
DATĂ DE REPREZENTATIVA 
ROMÂNIEI LA CAMPIONA
TELE MONDIALE.

Titlul de campioană a lumii 
a fost cucerit, la fel ca la edi
țiile precedente ale întrecerii, 
de echipa U.R.S.S., remarcabilă 
prin omogenitatea și valoarea 
componentelor ei de’ bază. So
vieticele au încercat elemente 
de mare dificultate, pe care 
însă Filatova și Șapoșnikova 
le-au ratat.

Clasament; 1. U.R.S.S. 388.95 
P, campioană mondială; 2. 
România 384,25 ; 3. R. D. Ger
mană 382,25; 4. Ungaria 377,80; 
5. S.U.A. 377,50; 6. Cehoslovacia 
373,80 ; 7 Japonia 370,60 - 8.
Canada 369,90; 9. R. F. Ger
mania 369,25; 10. Bulgaria 367,85. 
în clasamentul' individual, pe 
primul Ioc a trecut Elena 
Muhina (78,250), urmată de Na
dia Comăneci și Natalia Sapoș- 
nikova (77,950), Emilia Eberle 
(77,900), Nelli Kim (77,850), Ma

ria Filatova (77,550).
Vineri, în cadrul campiona

telor mondiale este programat 
concursul primelor 36 pentru 
individual compus.
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