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La porțile Deltei, qo cod $1 minut câmpiei spartir școlar a Îmbogățit zestrea „Daciadei

COPIII Șl TINERII TULCENI AU INVAȚAT CA Șl BUCUUIILE

INTERNAȚIONALA A ITALIEI
Duminică noaptea, tîrziu, 

după închiderea ediției ia 
care publicam vestea că Maria 
Alexandru s-a calificat in fi
nala probei de simplu a cam
pionatelor internaționale de 
tenis de masă ale Italiei, de 
ta Bolzano, așteptam cu ini
ma strînsă rezultatul partidei 
cu Branka Batinici. Va rezista 
Maria asaltului impetuoasei 
jucătoare iugoslave, care are 
de partea ei și avantajul tine
reții 7 Va dispune Marta de 
rezerva de energie necesară, 
după atîtea jocuri In toate 
probele ?

Dar iată că telexurile ne a- 
doc știrea mult așteptată, • 
bucurie : Maria Alexandru ■ 
învins-o categoric pe Branka 
BattaicL eu 3—4 (11. 1*. 15) 
cucerind titlul de campioană 
internaționali a Italiei. O vic
torie splendidă, 
maestra emerită 
Maria Alexandru, la cei 40 de 
ani al săi. dă un nou și minu
nat exemplu de muncă fără 
preget, de pasiune pentru spor
tul îndrăgit, de dăruire în lup
ta pentru triumful ' “
sportive ale patriei.

Un rezultat vrednic 
liniat este clasarea 
Maria Alexandru — 
Gheorghe pe locul secund 
proba de dublu mixt, 
susținut finala !n 
jucătorilor iugcslavi 
— Klinger și. după ce au cîș- 
tigat primul set Ia 15. au ce
dat In următoarele trei (la 13, 
10. 17), cînd — este de foțe-

pnn care 
a aportului

culorilor

de sub- 
cuplului 
Teodor 

ta 
Ei au 

compania 
Ba tini ci

Aspect de la inaugurarea complexului sportiv școlar din Tulcea, prilej cu care s-a dat și startul 
ta cea de s 11-a "" ~

Inaugurarea complexului sportiv școlar din 
Tulcea, la care a luat parte un numeros public, 
a fost o sărbătoare a muncii împlinite, o caldă 
manifestare de dragoste și recunoștință față de

Parcă în nici o pa/te a ță
rii n-am simțit, ca la Tulcea, 
cît de scumpă este o palmă de 
pămint. Fiecare întreprindere, 
fiecare bloc de locuințe, fie
care edificiu social-cultural se 
ridică aici după o matură 
chibzuință, spre a se folosi cît 
mai cu economie, cu eficiență 
maximă, terenul.

Cu doi ani în urmă, aprecî- 
indu-se necesitatea amenajării 
unui complex sportiv care să

ediție a „Daciadei"
patrie și partid, față de părintele iubit al copiilor 
și tineretului nostru, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, < 
ricită a lor, a

satisfacă cerințele unui număr 
tot mai mare de copii și tineri 
din orașul de la poarta Deltei, 
s-a ales un loc care nu spu
nea mare lucru unui novice, 
dar pe care gospodarii urbei 
vedeau cu ochii minții cum va 
arăta „Complexul sportiv și de 
agrement al școlarilor*.

Cînd planurile și calculele 
au fost gata — între altele, 
trebuia săpat într-un deal ca
re părea, mai ales puștimii,

nostru,
care veghează ta viața tot mai fe- 

i părinților lor, a întregii națiuni.
cît Ceahlăul — școlarii 

l rinții lor, muncitori în
■ prinderile și instituțiile 

ne. au fost întrebați :
„Vă încumetați la o aseme- 

t nea treabă ? — și ei au răs- 
. puns ta unison : „Da !*.

Au început săpăturile, mun- 
i că anevoioasă, Ia care
■ pau zilnic, cu sutele, 

și tinerii — pionieri și
' — fiecare după puteri.

tură și muncă, muncă 
complexul lor, alături 
rinți. Și, astfel, un

și pă- 
intre- 
tulce-

partici- 
școlarii 
uteciști 
Invăță- 
pentru 

de pâ- 
loe de

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2—3)

Lotul de judo al echipei Dinamo București care • cucerit cel de 
al 5-lea titlu de campioană republicană Foto : Vasile BAGEAC

DINAMO BUCUREȘTI, DIN NOU 
CAMPIOANĂ LA JUDO

..dar Dinamo Brașov a rămas datoare ca o aplicație I
Campionatul Diviziei de 

Judo s-a încheiat duminică, 
în sala Dinamo din Capitală 
unde au avut loc toate parti
dele ultimei etape. La capătul 
acestor confruntări, DINAMO 
BUCUREȘTI (antrenor Sabin 
Lucea) a cucerit din nou titlul 
de campioană a țării (al 5-lea). 
în această ultimă etapă însă, 
spre regretul numeroșilor 
spectatori veniți să vadă, 
printre altele, mult așteptatul 
derby Dinamo București — 
Dinamo Brașov, cunoscuta șl 
apreciata formație bucti- 
reșteană a luptat împotriva u- 
nei echipe alcătuită aproape 
în întregime din rezerve 1 
Astfel acest meci cu cea mai 
mare miză a fost, de la înce
put și pînă la sfîrșit, fluierat 
la scenă deschisă. Nemeritat 
pentru dinamoviștii bucureș

tenl, care doreau să cucerească 
laurii In luptă dreaptă. Neme
ritat pentru public (mulți din
tre spectatori veniseră pentru 
acest med din provincie), care 
a asistat la un duel inegal 
încă dinainte de start. Con
semnăm — din obligație — re
zultatul : 6—1 pentru gazde.

în schimb, am avut prilejul 
să asistăm la apriga dispută 
pentru evitarea retrogradării. 
Pe rînd, cele trei formații a- 
menințate cu ieșirea din eșa
lonul divizionarelor. Olimpia 
București, Universitatea Cluj- 
Napoca și C.S.M. Borzești mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
au trecut prin „momentele 
fierbinți* ale încercărilor de

Cosim CHIRIAC
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în ce- 
cuvîn- 
femei, 
Marta 

sfertu-

Ies — eforturile Măriei 
lelalte probe și-au spus 
tuL în proba de dublu 
Maria Alexandru și 
Păun au ajuns pină în
rile de finală, fiind învinse de 
cuplul Adenuga (Nigeria) — 
Saporetti (Italia).

După cum am mai anunțat, 
sportivii noștri vor concura și 
în campionatele internaționale 
ale Franței și Iugoslaviei.

FOTBALIȘTII TRICOLORI
AU LUAT, IERI, STARTUL

PREGĂTIRILOR PENTRU
MECIUL CU SPANIA DIN C. E,

în cursul zilei de ieri, fot
baliștii tricolori au luat star
tul pregătirilor în vederea par
tidei 
drul 
care 
brie, 
zilei 
fost 
jucători, aprobat în 
Biroului F.R.F.

cu echipa Spaniei, din ca- 
campionatului Europei, 

va avea loc la 15 noiem- 
E1 s-au întrunit 
de ieri la sediul 
convocat un lot

în cursul 
F.R.F. A 
de 20 de 

ședința

Portari : COMAN, LUNG.
Fundași : M. ZAMFIR, 8A- 

MEȘ, ȘTEFANESCU. MEHE- 
DINTU, VIGU, B. GRIGORE 
(Sportul studențesc).

Mijlocași : ROMILA. 
LONL IOVANESCU,
(F.C. Baia Mare), AUGUSTIN, 
ION MARIN.

BO- 
SABAU

Din experiența unui județ

înaintași : CRIȘAN, FL
GRIGORE (C.S. Tîrgoviște), 
DOBRIN, DUDU GEORGES
CU, IORDANESCU, RADU
LESCU.

Ziua de ieri a fost consa
crată controlului medical, du
pă care componenții lotului an 
făcut deplasarea la Snagov, 
unde vor efectua pregătirile, 
în cursul zilei de astăzi, ce 
și în zilele următoare, sînt 
prevăzute antrenamente inten
se. Duminică, echipa 
bilă va susține o 
în compania unui 
care urmează să fie 
Este posibil ca acest 
să fie o „selecționată* în care 
vor fi cuprinși ceilalți compo
nent! ai lotului.

fără tradiție sportivă

proba- 
partidi 

adversar 
stabilit, 

adversar

SI NOI, BOTOSANENII, PUTEAA OBȚINE 
TEMEINICE REALIZĂRI PE PLAN SPORTIV!
# Lărgirea sistemului competițional local © „Contract 
moral*1 cu viitorii profesori de educație fizică © Elevii 
— arbitrii la propriile concursuri © Concentrarea pe 

activitatea în aer liber
cultura fizică prinde rădăcini 
— tocmai acolo unde. In această 
privință, țarina era destul de 
stearpă cu doar cîțiva zeci de ani 
la urmă. în clasamentul primei 
ediții a „Daciadei* județul Bo
toșani a ocupat un neașteptat 
kx- 9 (dacă luăm în considerare 
sporturile de vară). Asemenea 
performanță, Intr-o zonă fără 
tradiție sportivă, îndeamnă la 
valorificarea unei experiențe

pozitive, ca și ta trasarea jaloa
nelor activității viitoare. în ju
rul acestor teme am stat de 
vorbă — în cursul unui periplu 
pe la bazele sportive din Boto
șani — cu prof. Boris Mintcan- 
schi, prim-vicepreședinte. și 
prof. Gheorghe Băltuță, secre
tar la CJ.E.F.S.

— Presupunând că organele 
sportive locale îndeplinesc 
întocmai sarcinile comune 
oricărui consiliu județean, că 
prezența la acțiunile din ca-

Victor BĂNC1ULESCU
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ti» goană spre sănătate^. Crosurile de toamnă, tot mai îndrăgite de liceenii botoșăncni



INTERESELE ECHIPEI REPREZENTATIVE NU TREBUIE SA Fit
STRĂINE ANTRENORIIOR ECHIPELOR Dt CLUB

PE CÎND MĂSURI DE FOND,

TEMEINICE, CONCRETE, OPERATIVE?
I
i

în sporturile de echipă stăruie 
un adevăr pe care puțini £1 mai 
contestă : între obținerea unor re
zultate superioare de către echipa 
reprezentativă și activitatea gene
rală de pregătire din cadrul prin
cipalelor cluburi ale ierarhiei na
ționale există o strînsă legătură. 
Hocheiul este sportul în care a- 
ceastă legătură îșl găsește cel mai 
des și mai elocvent exprimarea. 
In acest sport de mare viteză și 
cu atît de spectaculoase și inge
nioase combinații, omogenitatea 
unor linii de atac sau chiar a 
unor cvintete întregi nu mal 
poate fi rodul unor antrenamente 
scurte la echipa națională, oricît 
de bine ar fi ele concepute. Pen
tru ca aceste componente structu
rale ale unei echipe de hochei 
să ajungă să acționeze unitar și 
cu multă eficiență pe gheață este 
neapărat necesar ca ele să se ro
deze ani. mulți uneori, în cadrul 
întrecerilor naționale, Ia echipele 
de club.

în acest sens avem la îndemînă 
destule exemple. In sezonul tre
cut, selecționata Uniunii Sovietice, 
campioană a lumii, a beneficiat 
de aportul unor 
foarte 
nemții 
■Mită

linii de atac 
omogene. In care compo- 
joacă tmweunâ de foarte 
vreme : Mihailov — Petrov

— Harlamov (T-SK-A. Moscova) 
sau Bodunov — Salimov — JaKu- 
sev (Spartak Moscova). Să ne mai 
amintim șl de alte cazuri celebre, 
cum ar fi linia de atac a fraților 
Hodik de la Dukla Jihlava, care 
făcea furori și în selecționata 
Cehoslovaciei. Chiar echipa noas
tră reprezentativă, care în ulti
mele două sezoane a obținut li
nele succese, a ajuns să benefi
cieze, mai mult pe fondul pregă
tirii de la lot, de unde linii de 
atac bine sudate, omogene. Exem
plul liniei dinamoviste Costea — 
Tureanu — Axinte este mai vechi. 
Avem însă la îndemînă și si
tuații mai recente. în ultimul se
zon s-au afirmat și alte două li
nii, care s-au detașat prin sigu
ranța jocului lor, prin ingeniozi
tate și buna înlănțuire a combi
națiilor tactice. Este vorba de 
linia B. Naghi — Solyom — Z. 
Naghi de la Dinamo și. mai ales, 
de terțetul : Nistor V. Huțanu
— Olenici de la Steaua. Operația 
de omogenizare la echipa noastră 
reprezentativă a mers mai de
parte. în așa fd încât fiecare din 
cete trei linii a primit și cite o 
pereche de fundași.

Sezonul pe care abia l-am în
ceput impune — »e știe — un 
examen dificil pentru reprezenta-

tiva noastră de seniori : disputa
rea grupei B a campionatului 
mondial chiar pe propriul teren. 
Se cade, deci, ca între antreno
rul federal și antrenorii princi
palelor noastre formații. Steaua 
și Dinamo, să existe o colaborare 
rodnică. In loc de aceasta, asis
tăm la „pulverizarea* pur și sim
plu a unor linii „clasice", jucătorii 
fiind dispersați in alte combinații, 
care — culmea ! — nici ele nu 
rezistă mai mult decit... un meci. 
Efectiv, in acest moment nu știm 
care este prima linie de atac la 
Steaua și nici cum sînt alcătuite 
liniile la Dinamo București. Se 
poate să fie un ,.joc-tactic* tntre 
antrenorii Z. Czaka (Steaua) și C. 
Dumitraș (Dinamo), Dar nu pe... 
spinarea echipei reprezentative! 
Pentru că — să nu uităm — in
teresele reprezentării noastre pe 
plan internațional sînt superioare 
dueluhil Steaua — Dinamo. Sau 
poate că in focul luptei, cei doi 
antrenori au uitat acest adevăr 
elementar 7 Le aducem no! amin
te, pînă nu e prea tlrz:u.„

Călin ANTONESCU

am și iîiw. ‘irntni

CAMPIONATUL DE JUDO
IN DIHII1 A LA ROfOfl

(Urmare din pag. 1)

care își legau ultimele speran
țe. Olimpia, intîlnind pe Ni- 
tramonia Făgăraș (situată pe 
locul 3 în clasament înaintea 
etapei de duminică) se părea 
că nu are decît o șansă teore
tică. Dar, luptînd cu deosebită 
ardoare, sportivii bucureșteni 
s-au apropiat de succes ter- 
minînd la egalitate : 3—3 (25— 
25). Victoria urma, așadar, să 
Ce decisă de meciul semiuțo- 
rilor S. Mikloși (Olimpia) — 
Gh. Cențiu (Nitramonia) în
cheiat eu o decizie de hiki- 
wake (egalitate). Conform re
gulamentului, în cazul unui 
rezultat egal pe echipe și la 
punctajul tehnic, pentru de
semnarea învingătoarei tre
buia să se dispute din nou 
partida de la categoria în care 
a fost consemnată „remiza". 
Luptînd cu multă dîrzenie 
pînă la capătul puterilor, S. 
Mikloși a repurtat victoria 
prin yusey-gachi (superioritate 
tehnică) și astfel Olimpia a 
eîștigat cu 4—3, scăpînd de 
orice grijă. Universitatea, a- 
mintindu-ne că in alți ani se 
număra printre formațiile bine 
cotate, a întrecut net (6—1) pe 
A.S.A. Tg. Mureș. Acest neaș
teptat succes ar fi fost plato

nic, dacă C.S.M. Borzești reu
șea să dispună de I.E.F.S., fie 
ți la limită. Dar, sportivii de 
la I.E.F.S. ți-au asigurat 
punctele la categoriile mici 
pentru a evita emoțiile la ca
tegoriile mari unde țtiau -că 
sînt vulnerabili. Scor final : 
5—2 pentru I.E.F.S. Astfel, 
C.S.M. Borzești, care cu doi 
ani în urmă a urcat pe podiu
mul de premiere, a retrogra
dat împreună cu I.O.B. Balț 
(0—7 cu Politehnica Iași) a că
rei „soartă" fusese decisă cu 
mult înaintea acestei etape.

Partida Constructorul Mier
curea Ciuc — Rapid Arad, de
și fără 
aplaudată, toate întîlnirile 
cele 
brațe, 
mită 
4—3.

Participarea campioanei țării. 
Steaua, in C.C.E., precum și me
ciurile susținute recent de lotul 
reprezentativ în R.F.G. au deter
minat unele modificări în pro
gramarea partidelor divizionare
lor A. La 7—8 noiembrie se joacă 
partidele Sp. Studențesc A.S.E. — 
Steaua - (etapele 15—16). Meciurile 
Steaua — Sp. studențesc A.S.E. 
șl Dinamo — S.C. Miercurea Ciuc 
(etapele 5—6) vor avea loc la 24 
și 25 noiembrie, respectiv la M 
și Z9 noiembrie. Tot la 28 și 23 
noiembrie are loc dubla tn- 
tflnlre (contind pentru etapele 17 
șl 18) dintre Steaua șl Unirea St. 
Gheorghe. In luna decembrie se 
dispută restanta, din etapele 3 
șl 4, S.C. Miercurea Ciuc — 
Steaua.

Grăbită să potolească alu- 
ne car ea fără precedent a vo
leiului nostru pe scara va
lorilor, federația de resort a 
oferit opiniei publice, acum 
trei săptămîni, un comunicat 
cu câteva măsuri obișnuite și 
altele neobișnuite. Un comu
nicat care semnalează 
capul I ' ‘ 
lipsuri serioase** în contul fo
rului federal, continuând cu 
enumerarea sancțiunilor, mai 
drastice ca aricind, luate îm
potriva antrenorilor șl — mai 
ales — a sportivilor din lotul 
național masculin (nimic în 
legătură cu cel feminin, aflat 
și mai... la pămînt și, în con
secință, retrimis la campio
natul mondial !) și care se 
încheie cu „noi- numiri la 
Coleg ul centrai al antrenori
lor și cu promi
siuni de activitate 
mal concretă a fe
derației. Obișnuite 

sînt de mulți ani. 
Volei, suspendările, noile nu
miri și promisiunile. Inedită, 
severitatea vizavi de jucători.

Măsurile, calificate drept 
„hotărâte*1, dovedesc însă oa
recare confuzie fia fond. 
Pentru că, de pildă, în pri
vința numirilor în noile co
misii rezultate din defalca- 
rea Colegiului central al an
trenorilor, puțină lume știe : 
că și înainte G. Cherebețiu 
era președintele Colegiului și 
răspundea din partea Birou
lui federal de activitatea lo
tului național feminin (iar în 
momentul numirii era plecat 
pentru mai mult timp 
țară) ; că N. Sotir 
parte din colegiu, dar 
știe — el se simte mai bine 
ca practician decît ca obser
vator, ale cărui sfaturi n-au 
fost puse în practică, sau ca 
om de ședințe fără rezultat 
concret, iar din numire 
(pentru care nu a fost con
sultat) nici azi nu a înțeles 
exact ce atribuții l-ar reveni 
în privința pregătirii loturi
lor reprezentative masculine. 
In ce-1 privește pe prof. 
Sorin Popescu, directorul 
C.S.Ș. Constanța șl arbitru 
de volei, acesta a fost mai

__ _________ din 
locului „o seric de

mult decît surprins — si, 
deopotrivă, jenat — de nu
mirea sa in fruntea comisiei 
pentru problemele juniorilor, 
glndindu-se la faptul că el 
are acolo, la Constanta, o 
funcție de răspundere care 
nu-i îngăduie să desfășoare 
o activitate serioasă șl la... 
București ; șl mai gîndin- 
du-se că nu ar fi el cel mai 
indicat pentru o astfel de 
sarcină, din moment ce nici 
măcar nu pregătește o echi
pă de volei în divizia ju
niorilor și școlarilor !

Ne punem întrebarea : ce 
nou în activitatea 

acest stil de

din 
făcea 
— se

va aduce 
voleibalistică 
muncă ?

S-a spus că 
nizate secțiile 
ță, dar n-am 

mic. 
că _
masculin va fi re- 
alcătuit în urma u- 

ned observări a comportării vo
leibaliștilor în campionat. Dar 
cine va urmări toate echi
pele, ca să-țd facă o idee de 
ansamblu pentru cînd va sosi 
sorocul selecției? Nu se știe! 
Cînd va veni acest soroc, ca 
să nu ne trezim din nou în 
aprilie că loturile lărgite nu 
au făcut pregătirea fizică de 
bază (de iarnă) și reprezen
tativele vor fi obligate iarăși 
să ,.gifîie“ pînă la campio
natul european de anul vi
itor, la care cei puțin echipa 
masculină țintește calificarea 
pentru Jocurile Olimpice ?

Din ce a spus și a făcut 
pînă acum federația, nu re
iese că ar fi hotărîtă să 
purceadă serios la treabă. 
Ne lasă să înțelegem doar că 
„totul va fi bine**.

Cînd ?
La ce termen ?
Cum intenționează 

lei să apropie acest
Prin ce măsuri de 

operative, eficiente, 
revitalizării unei < 
atît de populare, de 
nice, de bogate în valori și 
succese acum vreo 10—15 ani?

vor fi reorga- 
de performan- 
auzit încă nl- 
S-a mai spus 
lotul national

F.R. Vo
termen ? 
conținut, 
necesare 

discipline 
• puter-

Aurelian BREBEANU

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

„miză", a fost îndelung 
............ la

7 categorii fiind echili- 
Victoria a revenit la li- 
echipei Constructorul :

CLASAMENTUL FINAL

1. Dinamo Buc. 11 11 0 74- 2 11
2. Dinamo Brașov 11 10 1 55-21 10
3. Nitramonia Fg. 11 8 3 38-34 8
4. Poli, iași 11 6 5 36-34 6
5. A.S.A. Tg. M. 11 6 5 35-39 6
6. Corstr. M Ciuc 11 5 6 34-37 5
7. I.E.F.S. 11 5 6 32-38 5
3. Rapid Arad 11 4 7 31-40 4
9. Olimpia Buc. 11 4 7 30-42 4

10. „U“ Cj.-Napoca 11 3 8 34-40 3
11. C.S.M. Borz. 11 3 8 26-48 3
12. I.O.B, Balș 11 1 10 12-52 1

LA PORȚILE DELTEI, UN NOU Șl MINUNAT COMPLEX SPORTIV ȘCOLAR
(Urmare din pag. I)
de sport, a devenit o 
a muncii, a convinge- 
toate bunurile pămîntu- 
obțin. nu bătînd din 
nu cum ai zice „mămi- 

co, vreau o ciocolată", ci 
sudoare, muncind.

Se povestește că un stol 
pescăruși, văzînd furnicarul 
pe deal, s-a oprit undeva, 
apropiere, și cel care condu
cea stolul, pescărușul-staroste, 
i-a șoptit unui prichindel :

joacă, 
școală 
rii că 
lui se 
palme, 
co, cu

de 
de 
în

— Mutați voi dealul ăsta din 
loc, dar vă mai trebuie o gră
madă de ' j
fier, ciment pentru borduri și 
bazinul de înot, asfalt pentru 
terenurile de tenis, handbal și 
baschet. Pe urmă, din ce fa
ceți voi căsuțele de vacanță ?

Prichindelul a ridicat din u- 
meri, a „știu și eu ?“. Și pes
cărușul i-a „suflat" că, zburînd 
el cîndva pe la Constanța, a 
văzut că pionierii au adunat 
sticle și borcane, pe care le-au

lucruri : grilaje de

Șl NOI, BOTOȘANENII, PUTEM OBȚINE TEMEINICE REALIZĂRI PE PLAN SPORTIV I /✓

valorificat și, cu banii primiți, 
au procurat cele de trebuință 
unui asemenea complex spor
tiv.

Nu știu cit e de adevărată 
povestea asta, dar ce știm si
gur e că organizațiile de pio
nieri și U.T.C. au preluat ex
periența și astfel s-au cumpă
rat cele necesare. Au intrat in 
funcție, din plin, părinții, meș
teri constructori și așa a apă
rut „Complexul sportiv ți de 
agrement al școlarilor tulceni", 
pe care se organizează o bo
gată activitate sportivă in ca
drul „Daciadei". Tot aici Iși 
vor petrece vacanțele, mai ales 
pe cele din vară.

I

I
I
I
I
I
I
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(Urmare din pag. I)

lendarul central este înțelea
să de la sine, ar trebui ț>oa- 
te să ne spuneți ce conside
rați că aparține exclusiv ini
țiativei activului dv. ?
— Cel mai important obiectiv 

a fost să creăm în mentalitatea 
locală premisa că și noi, boto- 
gănenii, putem obține temeini
ce realizări pe plan sportiv ! 
Iernile, pe aici, nu au favori
zat niciodată practicarea spor
turilor specifice ; cu toate aces
tea, cu stăruință, ba chiar cu 
Jncăpățînare. am atras un ma
re număr de tineri la con
cursuri, reușind să avem parti- 
eipanti la toate finalele de iar
nă ! De sporturile de vară 
nici nu mai vorbim : am fost 
prezenți la toate. Dar și pe a- 
cestea nu le-am lăsat la voia 
întîmplării, ci le-am încununat 
eu un așa-numit „Festival al 
aportului botoșănean", care a 
mobilizat pe stadion un mare 
număr de oameni, ceea ce ne-a 
ajutat să-i convingem cît de 
frumos și util e sportul. Am 
dezvoltat felurite ramuri spor
tive și chiar oină, care stagna 
înainte, acum produce vii emu
lații. Pe lîngă sporturile prio
ritare nominalizate (atletism și 
lupte), ne preocupă și altele, 
înflorite în cadrul „Daciadei" : 
handbal („Cristalul" Dorohoi — 
locul 2), trîntă (Turna Ariciuc, 
de la C.A.P. Ringhilești — 
campion la cat. 87 kg), tir (e- 
levul Florin Lazăr, de la Li
ceul pedagogic din Botoșani — 
locul 3). tetratlon (echipa Șc. 
gen. 7 — campioană) etc. Foar
te importantă ni s-a părut lăr
girea sistemului competițional 
local, pe temeiul inițiativelor 
atît de nepotrivit numite „de 
jos" : întreprinderile Textila 
și Confecția din Botoșani țin 
regulat „crosul textilistclor" ; 
la Dorohoi se dispută cupa o- 
rașului la handbal ; avem o 
cupă a I.A.S.-urilor la tenis 
de masă, șah și popice ; în sa

tele noastre se desfășoară un 
campionat de fotbal cu peste 
60 de echipe, de unde a răsă
rit „Șiretul" din Bucecea, as
tăzi în divizia C. Noi am ple
cat de la premisa că dacă te 
organizezi bine și te pregătești 
bine, rezultatele vor fi cores
punzătoare. După etapele oom- 
petiționiale locale, noi, cei de la 
C.J.E.F.S., vizăm echipele și 
sportivii capabili de progres și 
trecem observațiile într-un am
plu program de selecție prevă- 
zînd toate detaliile de pregăti
re, răspunderile, antrenorii ele. 
In acest fel, încercăm să Încu
rajăm și rezultatele în dome
niul sportului de performanță.

— Sintetizînd învățămintele 
primei ediții, la ce vă glndiți 
și ce planuri aveți pentru e- 
diția a Il-a a „Daciadei" 7 
— Nu ne-am simți cu cuge

tul împăcat dacă n-am începe 
cu esențialul : IMPLANTAREA 
GUSTULUI ȘI DRAGOSTEI 
PENTRU SFORT. Și în pri
mul rînd la cei mici: odată 
eu spălatul pe dinți, ei trebuie 
să învețe și necesitatea mișcă
rii. Iată de ce profesorii de e- 
ducație fizică au și primit în 
grijă unitățile preșcolare și au 
fost detașați pe lingă învățăto
rii elaselor elementare. Ca mij
loc eficace de propagandă 
pentru sport, vom extinde 
festivalurile cu ansambluri 
de gimnastică și la Do
rohoi, Săveni și Darabani, 
însoțindu-le, în comune, și cu 
focuri de tabără și reuniuni de 
dans. Mai. mult, ceea ce nu ani 
făcut pînă acum, vom da un 
caracter sărbătoresc și finalelor 
la sporturile de iarnă. în ace
eași ordine de idei — a propa
gandei generale pentru sport — 
vom încuraja cu sprijinul pînă 
acum activ al consiliilor popu
lare, înzestrarea cu terenuri 
simple și materiale a cartiere
lor noi de locuințe, a locurilor 
de agrement (cabana Rediu, 
parcul „Trei coline", satul de 
vacanță „Luceafărul" etc.). 
Pentru îmbogățirea calendaru

lui campetițional, vom organiza 
noi concursuri locale. Un sin
gur exemplu : campionatul mu
nicipal de tetratlon pentru e- 
chipele școlilor generale din 
Botoșani, desfășurat in sistem 
divizionar, cu 4 etape (pînă în 
aprilie 1979), la sprint, semi- 
fond, săritura în lungime și a- 
runcarea mingii de oină. Dealt
fel. ca o datorie a noastră fa
ță de atletism, ne-am propus 
înființarea în 1979 a unui <Șub 
sătesc cu secție de atletism 
la Bucecea. De asemenea, vom 
constitui grupe de lupte pe lîn
gă școlile din Trușești, Pomirla 
și Dorohoi (Casa de copii).

— în cursul raidului nostru 
am constatat îngustimea unor 
spații de sport și unele ab
sențe în lista cadrelor de
specialitate. Precum nu a fost 
plăcut să întilnim profesori 
de sport predînd lecții pe 
stadion în costum de stradă ! 
— Observațiile sînt întemeia

te și ne determină să op
tăm pentru soluții optime de 
circumstanță. în lipsa — nădăj
duim, temporară — a unei săli 
de sport la Botoșani, vom 
transfera centnil de greutate 
pe activitatea in aer liber, pe 
orice vreme Vor prolifera în a- 
oest fel crosurile și celelalte 
concursuri pe etape, care s-au 
dovedit extrem de stimulatorii. 
Mult mai gravă este lipsa ca
drelor. Multe catedre din ju
deț nu sînt ocupate de specia
liști. Ceea ce. parțial, se ex
plică și prin faptul — ridicol, 
la prima vedere — că fotbaliști 
de renume ca Dobrin, Dem- 
brovschi, Giuchici sau Pop (că
pitanul echipei Rapid), absol
venți ai facultăților de educa
ție fizică, au primit repartiție 
în învățămînt pentru județul 
Botoșani !

— Iar dv. le-ați acordat 
negațiile...

•— Li ș-ău acordat. Dar pro
blema rămîne și noi, după 

cum v-am spus, căutăm soluții. 
Ca o acțiune preventivă (față 
de cei ce provin din județul 
nostru și nu s-ar mai întoarce 
la locul de baștină). Încercăm 
— într-un adevărat contract 
moral — să-i pregătim la învă
țătură, pe candidat ii la studen
ție și să le dăm anticipat in 
grijă grupe de copii spre 
instruire, pentru a trezi in vi
itorii dascăli de sport dragos
tea pentru locul de muncă și 
pentru învățăceii rămași acasă. 
Apoi, după terminarea facultă
ții, poate se vor simți mai le
gați să se întoarcă pe meleagu
rile natale. Adăugăm acestei 
tentative un experiment, menit 
să sporească rîndurile cadrelor 
sportive de specialitate cu for
țe proprii : elevii de la liceele 
cu profil — tutelate de între
prinderi din județ — sînt ini
țiali la cursuri de arbitri de 
fotbal și handbal, cu nădejdea 
că aceștia, rămînind în perime
trul nostru industrial, ne vor 
ajuta substanțial.

— Un perimetru industrial 
care se limita. In 1937, la o 
singură fabrică de— lumi
nări !
— Și care astăzi cuprinde, nu

mai la Botoșani, 12 mari între
prinderi I Dar asemenea dez
voltare industrială impune os
teneli pentru o viață mai sănă
toasă și implicit pentru educa
ție fizică și sport.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII 
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Categoria a 2-a : 1 variantă 
100% a 26.976 lei și 6 variante 
25% a 6.744 lei ; cat. 3 : 13,75 
a 4.905 lei ; cat. 4 : 63,75 a 
1.058 lei ; cat 5 : 205,25 a 329 
lei ; cat 6 : 6.321,75 a 40 lei ; 
cat. 7 : 181,25 a 200 lei ; cat. 8: 
3.308,25 a 40 lei.

Report categoria 1 : 91.993 Iei.

SIRIUS ClȘTIGĂ „PREMIU
Zece probe In program (printre 

eare și o „semiclasică**, Premiul 
de Toamnă). 106 concurenți (ex
ceptând pe Simca, pe pistă s-a 
aflat tot ce are mai bun la ora 
actuală turful nostru) și un timp 
excelent, lată parametrii reuniunii 
desfășurată duminică dimineața 
pe hipodromul din Ploiești. Tre- 
cînd La alergări, trebuie să ară
tăm că ele s-au remarcat prin 
nota de dîrzenie cu care aproape 
toți concurenții au înțeles să 
lupte pentru victorie (nu trebuie 
să uităm că ne apropiem cu pași 
mari de „ora bilanțului*4), sosirile 
fiind, în majoritatea lor, extrem 
de disputate. Principala probă a 
zilei. „Premiul de Toamnă", a 
revenit, după o alergare bogată 
în faze spectaculoase, armăsaru
lui Sirius, cu care M. ștefănescu 
a conceput o inspirată cursă de 
așteptare, pe locurile următoare 
tdasîndu-se Artizan și Goran. Din 
restul primilor sosiți am reținut 
pe Hinsar, Joben (am șl uitat de 
cînd n-a mai câștigat acest ini
mos cal). Superb și Bastia, aceas
ta din urmă reușind să întreacă, 
de puțin, pe Vameș, împreună cu 
care â manifestat o .„surprinză
toare*4 poftă de mers. REZUL
TATE TEHNICE : cursa 1:1. Hu
hurez (A. Brailovschl) rec. 1:4-1,6,
2. Rustica, Simplu 5, ordinea 10.
Cursa a n-a : 1. Jenilla (N.
Gheorghe) rec. 1:38,0, 2. Dialect,
3. Solitara. Simplu 1,40, ordinea 
If, event 12, ordinea triplă 96. 
Cursa a in-a : 1. jovmir (G. Sol
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PATRU CtȘTIGURI DE CITE
30.000 lei au revenit, la tragerea CUI I 
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din 25 octombrie 1978, următorilor 
participa nți :

— Constantin, Dumitru din Bră
ila

— Vasile Popescu din Timișoara
— Nicolae Militaru din com. 

Obrejița — jud. Vrancea
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PENTRU BĂLĂCI"

ILIE SAVU A AVUT DREPTATE:
NU JOACĂ NUMELE!

In vederea partidelor oficiale eu Tureia și Ungaria

Ion Socol, vicepreședin- 
clubului hunedorean, a- 
holul de la cabine lis-

de derbyul 
va, pot fi 
xare rămlne, 
care — con- 
mtinuare, in 
■ au pierdut 
propriu (pri- 
plonat) toc- 
tiipe cu care 
Dtă. urmează 
spectatorilor 

, care am 
, sub aștep- 
I Îndreptățite 
echipe care 

k>nenți lotu- 
pe o treaptă 

decepțiilor, 
L dar numai 
Elui ; pentru 
Li pot fi 
Lerea unui 
In fața unei 
pot care re- 
I deținătoarea 
pr, F.C.Ba*

ÎNAINTE 
voci, în secție.

bului, ne spunea,
MECI, că au fost ___ ,_ ____ ,__,
care cereau reducerea cu 16 zile 
a suspendării lui Bălăci (fixată 
pînĂ la 15 noiembrie) pentru ca 
acesta să joace în meciul cu 
Steaua. „N-am fost de acord cu 
acest procedeu^ needucativ, dă
unător chiar. Dacă Bălăci juca 
în meciul cu Steaua — spunea 
Oblemenco — îi făceam un rău 
in primul rînd lui, in plan edu
cațional personal, și — în plus — 
am fi pierdut și în cadrul efor
tului general pe care-1 facem în

Cînd 
al 

fișa pe - -. ___ - __
ta cu numele și numerele jucă
torilor care urmau să apară pe 
gazon, cei prezenți au rămas 
surprinși de trecerea „în bloc* 
pe banca rezervelor a lui Ange- 
lescu, Dumitriu IV, Georgescu, 
ca și de lipsa lui Miculescu (care 
aveam să aflăm că a fost scos 
temporar din lot pentru indisci
plină), la care se adăugau și in
disponibilitățile lui Lucescu și 
Nunweiller. Deci, rămînea sâ 
privească meciul mai mult de o 
jumătate de echipă. I-am cerut 
antrenorului Hie Savu cîteva ex
plicații. Iată ce ne-a spus îna
inte de meci : „De zece etape 
am tot tras de unii, le-am ofe-

■TAPA S-A [NCHEIAT, 
CO M E NT ARIILE CONTINUĂ j

ieri, un

aeeste ab- 
greu La

Mtontau oa-
Ifei, cărora 
Lori departe 
r. In legă- 
kiație, 
țintele

Ion 
clu-

domeniul instaurării unui climat 
de seriozitate și disciplină in 
secție*.

Și conducerea clubului nu s-a 
dezis, a rămas fermă. Bălăci n^a 
jucat.

Universitatea Craiova a pierdut 
duminică un punct oarecare 
clasament, dar a 
infinit mal mare !

in
cucerit altul.

rit posibilitatea să joace, dar 
forma precară, randamentul sau 
superficialitatea lor ne-au ne
mulțumit. Le-am spus tuturor 
că nu mal joacă numele, că fi 
respectăm pe -bătrial* pentru 
ce au făcut plnă acum, dar e-

chip a are nevoie de vigoare, 
pentru a-și impune ritmul pe 
propriul teren și de aceea vom 
da credit tineretului*. Așa a 
ajuns Corvinul printre cele mai 
tinere formații din Divizia A. Și, 
iată, deși avea în față pe A.S.A. 
Tg. Mureș, în noua formulă for
mația hunedoreană a corespuns 
mai mult decît bănuia cineva. 
La prospețimea fizică mani fes- 
tată de toți, s-au adăugat o ne
bănuită îndeminare si luciditate, 
o varietate a acțiunilor care îi 
puneau mereu pe picior greșit 
pe fundașii adverși. Intrat de 
a ti ta vreme într-un anonimat de 
care era vinovat, Agud a re
născut speranțele puse în el și 
neîmplinite de atita vreme. 
Printr-o viață ordonată și o pre
gătire corespunzătoare, fără toa
ne și ifose, Agud are datoria să 
confirme acum revirimentul, pen
tru ca meciul realizat duminică 
să nu fie un... foc de paie. De
altfel, acest * • • “
pentru toată 
care trebuie 
că succesul 
așteptate i-a 
prestația cu 
a defensivei ______________ .

Și la A.S.A. Tg. Mureș, clteva 
nume șira pe teren... doar cu 
numele.

lucru este valabil 
echipa Corvinul, 

să înțeleasă, totuși, 
la proporțiile ne- 
fost facilitat si de 
totul sub așteptări 
ttrgu- mureșene.

Constantin ALEXE

Radu URZ1CEANU

CI GHICITOAREA MEA
lucrurile se 
bine, nu mai 

I
s-au petrecut

In practica 
maședor —

m cauză este

REUNIREA LOTURILOR REPREZENTATIVE
DE TINERET

• LOTUL DE TINERET, 
pregătit de antrenorii Ion Voi- 
ea și Viorel Kraus, se va re
uni joi la Sibiu, localitate 
unde este programată, miercuri 
15 noiembrie, partida oficială 
cu selecționata similară a Tur
ciei. Duminică, tinerii noștri 
jucători vor susține o partidă 
de verificare cu divizionara C 
Minerul Luduș, pe stadionul 
F. C. Șoimii. Iată componența 
acestui lot : Mîndrilă si Lazăr
— portari ; Andreicuți, A. Io- 
nescu, Condruc, Stancu. Zare 
și I. Gheorghe — fundași ; 
Vamaua, Orac. Mureșan si 
Florean — mijlocași ; Antohi. 
Chitara, Terheș, Biro și Klein
— atacanți.

• LOTUL DE JUNIORI se 
reunește astăzi, la București,

Șl JUNIORI
pentru pregătirile preconiza
te să se desfășoare înaintea 
partidei cu Ungaria, de la 22 
noiembrie, meci contînd pen
tru preliminariile Turneului 
U.E.F.A. Partida se va dispu
ta la Brașov, unde, între timp, 
la 16 noiembrie, va avea loc 
întîlnirea amicală dintre pri
mele selecționate de juniori 
ale României și Bulgariei. în 
componența lotului, pregătit 
de Robert Cosmoc și Mihai 
Ciornoavă, se află jucători de 
la clubul Luceafărul, cărora li 
se vor alătura, începînd de as
tăzi, Pavel (Chimia Rm. Vil- 
cea), Ivana (Gloria Buzău), 
Geolgău (Univ. Craiova), Tur- 
cu (F. C. Argeș), Zamfir (F.C. 
Constanța) și Darie (Progre
sul Brăila).

[te vorba în 
a — a apă- 
tării —
mai

kilui Anglia 
Lre arbitrul 
I a fost ne- 
Igate discu- 
pin teren a 
h Rattin. 
Id eu C.M. 
lara noastră 
I șirau con.- 
Itătea, reu- 
kegreze în 
I meciurilor.
■ trecut mai 
lla apariția 
Inală a fot- 
I folosirii 
e de co
la noțiunilor 
Ic, a rămas 
lampionatul 
ti super fi
tului prin- 
liinat exis- 
llte cazuri 
Irul carto- 
luă să 
LStări 
| să nu

CJd. 
precis

au zis că cel
Bărbulescu. Dar pe foaia de ar
bitraj a apărut... Cirstea ! Un fel 
de „ghici ghicitoarea mea“.

Fără îndoială că in aceste con
diții se impune — pentru o în
cadrare deplină in spiritul ideii 
care a dus la introducerea car
tonașelor în fotbal — o interven
ție . hotărîtă a Colegiului central 
al arbitrilor, care va trebui să 
oblige pe cavalerii fluierului de 
ka orice nivel — șl în primul 
rînd pe cei divizionari : 1. să nu 
se mai deplaseze spre jucătorul 
sau jucătorii care urmează a fi 
sancționați, ci să pretindă 
cestora să vină in fața lor ; 
sancționarea cu cartonaș să

2.
___________ __________,_ se 
facă fără asistența celorlalți Ju
cători și foarte vizibil. In acest 
fel vor crește rolul educativ al 
sancțiunii și autoritatea arbitru
lui, iar comunicarea sancțiunii 
va avea intr-adevăr un caracter 
public.

Mihai IONESCU

-.și cînd 
mai puțin 
pe nimeni

Cam așa _ _______________
rile duminică, la Buzău. De ce? 
Pentru că. Gloria nu și-a îmbo
gățit zestrea cu cele două punc
te planificate, ci... a pierdut ți
nui I Și de unde, înainte de joc, 
conducerea clubului sau orga
nele sportive locale puisau lin
gă jucători, demonstrind acea 
coeziune firească ce trebuie să 
existe între echipă și conducă
torii ei, după meci, tocmai atunci 
cînd ar fi avut mai multă ne
voie de • îmbărbătare, de • 
vorbă bună, de un sprijin mo
ral pentru o mal ușoară trecere 
a momentelor de după minu
tul >0, „minutele adevărului*, 
cînd încă sub impresia celor 
petrecute In teren începi sâ 
„vezi* altfel lucrurfle, Ungă ju
cători nu se afla decît pre
ședintele clubului, prof. Radu 
Oprea. Ceilalți conducători, foar
te mulți atunci cînd favoriții 
cîștigă, străluceau prin... lipsă.

Desigur, era firească supărarea 
celor absenți duminică de lingă 
echipă, pe care înaintea jocului

încheie 
găsești

lucru-

nu încetau i-o laude, dar după 
eum prietenul la nevoie se cu
noaște, tot așa și cu conducă
torii sportivi : în momentele 
grele se cunosc cei care eu a- 
devărat își iubesc echipa.

Mircea TUDORAN

REZULTATELE

se 
de

_____ o 
ă abs ol vi
li, de con- 
I teren, a 
fraților vi- 
I duminică, 
I L Igna a 
kua, carto- 
ktor de la 
mai mulți, 
I sancționat 
I tricoului 
Le care și 
Ln Pitești,

NADU A FOST TRIMIS LA VESTIARE..;
A existat (din 

destul de ternul 
Htehnica Timișoara 
efecte grave pentru internaționalul 
Sâtmâreanu II. Na du l-a faultat pe 
fundașul central dinamovlst, produ- 
cîndu-i o fractură de peroneu ' cu 
smulgere de ligamente și — deci — 
Imposibilitatea de a mai relua com
petiția pînâ în viitorul sezon. Obser
ved câ, fața de faza respectiva — 
mingea fiind pe punctul de a părăsi 
(în loteral) suprafața de joc, faultul 
jucătorului timișorean a fost cu totul 
Inexplicabil, o sâ subliniem gestul

nefericire) în și 
med Dino mo — 

un moment

conduceni tehnice a Politehnicii care 
l-a scos pe Na du din teren la puține 
momente dupâ ce Sâtmâreanu fusese 
transportat la spital.

Am vrea sâ credem însă câ Nadu 
va fi cel care a învățat ceva din a- 
ceastâ întâmplare soldată cu efecte 
atît de grave pentru un coleg de 
întrecere sportivâ, câ el va depune stă
ruințe pentru a-ți corija jocul, câ va 
evita asemenea atacuri de depose
dare (din spate și violent) cum a fâ- 
cut-o In cazul Intervenției asupra Iul 
Sâtmâreanu.

Eftimie IONESCU

SERIA (
Nice lina Iași — C.S. Botoșani 

8—0, Zimbrul Suceava — Șiretul 
Bucecea 1—0 (1—0), Metalul Bo
toșani — Cristalul Dorohoi 2—0 
Q—0), Metalul Rădăuți — TEPRO 
Iași 2—1 (0—0), Laminorul Ro
man — Dorna Vatra Dornei 0—0, 
Unirea Săveni — 
man 3—2 (2—1),
hmg . Moldovenesc 
TCMM Frasin 5—0 
Pașcani — Foresta 
a-o).

Pe primele locuri 
după etapa a 
TOȘANI 18 p 
câmpulung 14 
lui Rădăuți 14 
talul Dorohoi 
ultimele: 14.
7 p (21—16), 
7 p (8—50), 16. TEPRO Iași 3 p 
(6-18).

Danubiana Ro-
A.S.A. Clmpu-

— Avintul 
(2—0), CF.R, 
Fălticeni 2—1

în clasament, 
XI-a: L C.S. BO- 

(32—2), 2—3. A.S.A. 
p (26—14), Meta- 

p (26—14), 4. Cris- 
14 p (22—16)... pe 
Laminorul Roman 
15. Unirea Săveni

CAMPIONATE
Clasamentele

• COMPETIȚII

ACT U A
• ȘTEFAN COVACI, VICEPRE

ȘEDINTE AL F.R.F., va fi pre
zent astăzi la Amsterdam — ea 
invitat — la partida-jubUeu orga
nizată cu prilejul retragerii inter
naționalului Cruytr din activitatea 
sportivă, intre Ajax și o selecțio
nată europeană. Mîine, ș-tafan 
Covaci va asista la întâlnirea a- 
micală Franța — Spania care se 
va disputa la Paris.
• ETAPA A V-a A CUPEI 

I.K.1. SE DISPUTA SLMBATA. 
Comisia de competiții a F-RF. 
anunță că. la sugestia cluburilor

L I T Ă T I
și asociațiilor, jocurile etapei a 
V-a a Cupei F.R.F. se vor dis
puta sîmbătă 11 noiembrie și nu 
duminică 12 noiembrie, cum fu
sese stabilit inițial.
• MECI INTERNAȚIONAL DE 

OLD-BOYS. Miercuri 8 noiembrie, 
la ora 15,30, pe stadionul C.F.R. 
din Arad, se va disputa un inte
resant joc amical internațional 
între echipele de old-boys U.T.A. 
(In rîndurile căreia vor evolua 
Farmati, Capaș, Pojoni, Gornea 
șl alții) și International Bratislava.

ETAPEI A Xla
fărul n București 3—1 (»—«),
Vlscoza București — Voința Bucu
rești 2—0 (0—0).

Pe primele locuri (după etapa 
a xm-a): 1. tju.b. is p (2S—12), 
2. Abatorul 19 p (15—10), 3. Me
canică fină 13 p (19—9), 4. U- 
nirea Tricolor 17 p (20—10) .„ pe 
ultimele: 17. Victoria Lehliu 6 p 
(9—26), 19. Luceafărul I 5 p
(14—26).

SERIA A VI-.a
Flacăra Automecanica Morenl

— Progresul Corabia 3—0 <1—0), 
Constructorul Pitești — ROVA 
Roșiori 2—2 (0—1), Cimentul Fieni
— Electronistul Curtea de Argeș
1—0 (1—0), Răsăritul Caracal — 
Cetatea Tr. Măgurele 2—0 (0—0), 
Petrolul Videle — Metalul Mija 
0—0, Chimia Găești — Recolta 
Stoicănești 0—1 (0—0), Progresul

A DIVIZIEI C

L Simplu 
ripiu cdș- 
: L Hin- 
1:26,4, 2.

3, or- 
îea triplă 
ober. (M. 
2. Meriș. 
event 5. 
ijada (C. 
siunea, 3. 
nea 47, 
Lă 1 013. 
r (N. Ni- 
naș. Sim
it 13. tri- 
1 vm-a :

rec. 
ran. Sim- 
k ordinea 
t : 1. Su- 
128,1, î 
18, ordi- 

tea triplă 
06. Cursa 
kebe) rec.

1J0. orr- 
I austriac 
I a 881 lei 
r. buletin 
| 18 545 lei 
rr-atti a 

provizo-

Diviziei A ta volei
L

FEMININ
DINAMO S 5 0 15: 3 18

2. Univ. Tim. 5 4 1 12: 4 9
L Știința 5 4 1 12: 7 9
4. Rapid 5 4 1 12:18 9

5- 6. Penicilina 5 3 2 10: 1 8
Univ. Cv. 5 3 2 10: 8 8

7. C.S.U. Galați 5 3 2 11:10 8
8. Chimpex 5 2 3 8:11 7
9. C.S.M. Sibiu 5 1 4 803 6

10. Maratex 5 1 4 6U2 6
11. Farul 5 0 5 9:15 i
12. „U“ Cj.-Nap. 5 0 S 3:15. S

L
MASCULIN

STEAUA 3 3 1 9* 6
2. Dinamo 3 3 8 9£L 6
8. Poli. Tim. 3 2 1 8:5 S
4. Explorări 3 2 1 6:4 s
5. Delta 3 2 i ia s
6. Univ. Craiova 3 2 1 6^ s

7— 8. Silvania 3 1 2 5:4 4
Tractorul 3 1 2 5^ 4

9—10. Viitorul 3 1 2 3:7 4
C.S.M. Suceava 3 1 2 3:7 4

11. C.S.U. Galați 3 0 3 3:9 3
12. „U* Cj.-Nap. 3 8 3 1:9 3

O singură echipă neînvinsă 
în ...................Divizia A la baschet fe 

minin : Universitatea
, Timișoara

la
(Intre Universitatea

£5 CU

ie din

)E ORI-
[ție : SA

KA ZI 
BILETE- 
tONOEX- 
«ot-embrie

de
Pro-
1, la

E trans
ei serii.

După remizele consemnate
Cluj -Napoca
șl Rapid București) și la Brașov 
(In meciul Voința — ~ ‘ ~
dea), Universitatea 
rămas singura echipă 
campionatul național 
feminin. Din păcate,_______ ___
bitorilor baschetului din Timișoara 
este umbrită de evoluția slabă a 
formației masculine care, într-o 
alcătuire „subțiată- față de cam
pionatul trecut, deține șl ea un 
^record*, dar nedorit : nu 
nici o victorie.

In rest, subliniem disputa echi
librată care se anunță în între
cerea feminină, principale candi
date la pozițiile medaliate anun- 
țîndu-se atît echipele clasate ac
tualmente pe primele patru locuri, 
cft șl Voința Brașov. Voința 
București ’ • • ............
București, 
censiune.

Crișul Ora- 
Timișoara a 
neînvinsă în 
de baschet 
bucuria lu-

are

Brașov.
și chiar ’ Politehnica 

aflate în puternică as- 
Clasamente :Turnee de clasament 

în Divizia A ia polo
La Oradea, în turneul pentru 

locurile 5—8 ale Diviziei A la 
polo, formați-a bucureșteană C.N. 
ASE a obținut trei victorii, insta- 
lîndu-se în fruntea clasamentului, 
după prima manșă. Rezultate teh
nice : c.N. ASE — C. s. Școlarul 
București 14—9 (1—2, 4—1, 4—2, 5—4); 
Crișul Oradea — Rapid Arad 9—8 
(3—2, 2—1, 2—2, 2—3) ; C.N, ASE 
— Rapid 9—8 (1—2, 3—1,
3—3) ; Crișul — Școlarul
(1—0, 3—2, 2—3, 2—2) ; Școlarul
—Rapid 9—6 (1—2, 2—1, 3—2, 3—1); 
Crișul — C.N. A.S.E. 5—6 (0—1, 
1—3, 2—1, 2—1). Clasament :
1. C.N A.S.E. 6 p ; 2. Cri*
sul Oradea 4 p ; 3. C.S. Șco
larul București 2 p ; 4. Rapid
Arad 0 p. (I. Ghișa — coresp.)

La Timișoara, în turneul pen
tru locurile 9—12 : Progresul Ora
dea : 10—4 cu Politehnica Cluj- 
Napoea 7—2 cu Mureșul Tg. Mu
reș și 9—4 cu industria lînii Ti
mișoara ; Politehnica : 9—7 cu In
dustria linii și 12—8 cu Mureșul; 
Industria linii — Mureșul 6-2.

feminin

1. Univ. Timiș o ara 8 8 0 648-530 16
î. Rapid 8 7 1 6S3-573 ÎS
3. Cricul 8 7 1 576-460 15
4. „U“ Cj -Napoca 8 5 3 695-521 13
5. Voința Brașov 8 4 4 692-591 12
6. Olimpia 8 4 4 460-476 12
7. Mobila 8 4 4 553-593 12
8. Progresul 8 3 5 512-530 11
9. Voința Buc. 8 3 5 507-556 11

10. Polit. buc. 8 2 6 510-506 10
11. C.S.Ș Ploiești 8 1 7 585 309 9
12. P.T.T. 8 0 8 438-612 8

>; 2. 
c.s.
; 4.

MASCULIN

1. C.S.U. Brașov 1« 9 3 1024- S32 21
2. Dinamo 10 9 1 1096- 710 19
3. Steaua 10 9 1 925- 738 19
4. I.C.E.D. 12 7 5 1037-1030 19
5. Farul 12 7 5 1000-1057 19
6. C.S.U. Galați 12 6 6 933-1030 18
7. Rapid 10 6 4 766- 711 16
8. „u- Cj.-Nap. 10 6 4 866- 863 16
9. C.S.U Sb. 12 4 8 977-1212 16

10. Urbis 12 2 10 863- 973 14
11. Polit. Buc. 10 1 9 841- 927 11
12. Univ. Tim. 10 0 10 753- 978 10

SERIA A n-a
Letca Bacău — C.S.M. Borzești

1— 0 (0—0), Oituz Tg. Ocna — Par
tizanul Bacău 0—1 (0—0), Hușa- 
na Huși — Minerul Comănești
2— 1 (1—1), Energia Gh. Gheor-
ghiu-Dej — Rulmentul Bîrlad
1— 0 (1—0), Petrolul Moinești —
Cimentul Blcaz 2—1 (1—1), I.M.
Piatra Neamț — Bradul Roznov
2— 0 (1—0), Constructorul Vaslui
— Aripile Bacău 1—1 (1—0), Ce
tatea Tg. Neamț — DEMAR Mă- 
rășești 0—3 (0-1).

Pe primele locuri: 
BACAU 18 p (25—7), 
Gh. Gheorghiu-Dej 18 
Partizanul Bacău 15 p . 
ultimele : 14. Minerul Comănești 6 
p (7—17), 15. Cetatea Tg. Neamț 
6 P (7—19), 16. Oituz Tg. Ocna
3 p (6—22).

SERIA A m-a
Prahova Ploiești — A vin tul Ur- 

ricenl 6—1 (3—0), Oțelul Galați — 
Ancora Galați 0—3 (0—1). Petro
lul Băi coi — Foresta Gugești 
1—0 (0—0), Unirea IDSMSA Foc
șani — Chimia Buzău 4—0 (2—0), 
C.S.U. Galați — Metalosport Ga
lați 4—0 (2—0), Petrolul Berea — 
Luceafărul Adjud 4—0 (0—0), Pe
trolistul Boldești — Dinamo CPL 
Focșani 2—2 (1—1), Olimpia Rm. 
Sărat — Carpați Nehoiu 1—0 
(l-O.

Pe primele locuri: 1. 
VA PLOIEȘTI 18 p (38—8), 
Unirea Focșani 17 p (27—6), 
C.S.U. Galați 17 p (22—7)... 
ultimele: 14 Carpați Nehoiu 6 
(7—22), 15. Luceafărul Adjud 6 
(8—29), 16. Petrolul Berea 4
(18-32).

SERIA A IV-a
Unirea Eforie — Pescărușul 

Tulcea 0—0, Voința Constanța — 
Marina Mangalia 2—2 (2—0), Ci
mentul Medgidia — Electrica 
Constanța 3—0 (1—0), Unirea Tri
color Brăila — I.M.U. Medgidia 
1—0 (0—0), Chimpex Constanța •- 
Arrubium Măcin 2—0 (1—0), Azo
tul Slobozia — Dacia Unirea Bră
ila 2—0 (2—0). Șoimii Cernavo
dă — Tractorul Viziru 5—1 (3—0), 
Granitul Babadag — Victoria 
Tăndărei 1—0 (1—0).

Per primele locuri: 1. CIMEN
TUL MEDGIDIA 16 p (16—8), 2. 
Pescărușul Tulcea 15 p (29—18), 
3. Unirea Tricolor Brăila 15 p 
(22—11)... 15. Tractorul Viziru 6 
p (12—30). 16. Arrubium Măcin
4 p (11—35).

SERIA A V-a
Celuloza Călărași — Mecanica 

fină București 0—0, T.M. Bucu
rești — Unirea Bolinttn 6—0 
(2—0), Sirena București — Fla
căra roșie București 0—0, Unirea 
Tricolor București — I.C.S.I.M. 
București 2—0 (0—0), Abatorul 
București — Automecanica Bucu
rești 1—0 (1—0), Luceafărul I 
București — Tehnometal Bucu
rești 2—5 (1—3), Electronica
București — Victoria Lehliu 0—0, 
Automatica București — Lucea-

1. LETEA
2. Energia 

p (20-6), 3. 
(18—a)... pe

PRAHO-
2.
3.

pe
P
P
P

O Mecanica fină București a 
luat un punct, in deplasare, de 
la fosta divizionară B Celuloza 
Călărași • Scoruri puțin obiș
nuite : Strungul Arad - Unirea 
Dej 8-0, Minerul llba - Viito
rul Șimleu 9-1 • I.C.S.I.M.
București, fostul lider al seriei 
a V-a, la a doua infringere 
consecutivă • Avintul Reghin 
(retrogradată din B) surclasată 
la Mirșa • Noua promovată 
Construcții Sibiu a cedat șefia 

seriei a Xl-a

Pucioasa — LO.B. Balș 1—0 
(0—0), Dinamo Alexandria —
Dacia Pitești 2—0 (1—0).

Meciul Răsăritul Caracal —
Progresul pucioasa (din etapa a 
X-a), Întrerupt in min. 55 la
0—L a fost omologat eu 3—0 in 
favoarea echipei progresul.

Pe primele locuri : L FLACARA 
MORENI 18 p (30—6), 2. ROVA 
Roșiori 17 p (22—6), 3. Metalul 
Mija 14 p (19—5)... pe ultimele: 
15. Cetatea Tr. Măgurele 8 p 
(17—22), 16. Constructorul Pitești 
7 p (9—26).

SERIA A VH-A
Pandurii Tg. Jiu — Chimistul 

Rm. Vilcea 3—1 (1—0), Bistrița
Băbeni — Progresul Băilești 3—1 
(0—0), Gloria Drobeta Tr. Sev. 
— Constructorul Tg. Jiu 1—0 
(0—0), Metalul Rovinari — Dierna 
Orșova 1—1 (0—0), Minerul Vul
can — Lotru Brezol 2—0 (0—0), 
Minerul Motru — C.F.R. Craiova 
1—1 (0—0), Minerul Lupeni —
Metalurgistul Sadu 3—1 (1—0),
Constructorul Craiova — Unirea 
Drăgășani 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PAN
DURII TG. JIU 19 p (32—8), 2. 
C.F.R. Craiova 17 p (21—S), 3.
Dierna Orșova 13 p (23—19), 4. 
Constructorul Craiova 13 P 
(16—13)... pe ultimele: 14. Mine
rul Motru 7 p (16—16). 15. Pro
gresul Băilești 7 p <13—20), 16.
Constructorul Tg. Jiu 7 p (11—20).

SERIA A Vin-a
C.LL. Blaj — Unirea Tomnatic 

1—0 (1—0), C.F.R. Simeria — 
ICRAL Timișoara 2—1 (1—1), Me
talul Hunedoara — Metalul Oțelu 
Roșu 1—0 (1—0), Unirea Sînnico- 
lau — Minerul Oravița 2—0 (2—0), 
Vulturii textila Lugoj — Minerul 
Ghelar 1—0 (0—0), Știința Pe
troșani — Gloria Reșița 1—1 
(0—1), Electromotor Timișoara — 
Unirea Alba Iulia 1—0 (1—0),
Laminorul Nădrag — Metalul 
Bocșa 4—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SINNICOLAU 15 p (16—9), 2.
Vulturii Lugoj 14 p (22—12), 3. 
Laminorul Nădrag 14 p (26—17)... 
pe ultimele: 15. C.F.R. simeria 
7 p (9—16), 16. Metalul Bocșa 7 
p (10—20).

■ SERIA A IX-a 1
Bihoreana Marghita — sticla 

Arieșul Turda 2—0 (1—0), C.M.
Cluj-Napoca — C.F.R. construc
torul Arad 2—1 (1—0), Victoria
Ineu — Minerul Șuncuiuș 3—0 
(2—0), Oțelul Or. dr. Petru Gro
za — Tehnotrlg Cluj-Napoca 0—0. 
Strungul Arad — Unirea Dej 8—0 
(3—0), Metalul. Aiud — Tricolorul 

Beiuș 0—0, Recolta Salonta — 
Rapid Arad 2—2 (1—1), voința 
Oradea — Minerul Bihor 3—1 
(3-0).
Pe primele locuri : 1. STRUN

GUL ARAD 16 p (22—6), 2. sti
cla Turda 15 p (19—6), 3. Victo
ria Ineu 14 p (17—9), 4. Bihorea
na Marghita 14 p (17—9)... pe ul
timele: 15. Minerul Bihor 7 p 
(14—19), 16. Recolta Salonta 7 p 
(7—19).

SERIA A X-A
Victoria Cărei — Armătura Za

lău 2—0 (0—0), Hebe Sîngeorz Băl
— Lăpușul Tg. Lăpuș 3—0 (2—0), 
Minerul Baia Sprie — Someșul 
Satu Mare 3—2 (2—0), Bradul Vi- 
șeu — Minerul Băița 1—o (0—0), 
Rapid Jibou — oașul Negrești 
1—0 (0—0) Minerul Ilba-Seini — 
Viitorul Șimleu 9—1 (9-0), Mine
rul Rodna — Silvicultorul Mă- 
ieru-Anieș 1—1 (0—0) — s-a jucat 
la Bistrița, Minerul Băiuț — CU- 
PROM Baia Mare 2—1 (1—0).

Meciul Someșul Satu Mare — 
Minerul Băiuț, din etapa a IX-a, 
s-a omologat cu 3—0 In favoarea 
echipei Someșul, deoarece forma
ția din Băiuț n-a avut viza me
dicală la zi.

Pe primele locuri: 1. ARMATURA 
ZALAu 15 p (23—9), 2. Someșul 
Satu Mare 14 p (27—11), 3. Mine
rul Rodna 14 p (22—8), 4. Minerul 
Băița 14 p (18—:11)... pe ultimele :
15. "Lăpușul Tg. Lăpuș 8 p (16—21),'
16. Viitorul Șimleu 6 p (11—37).

SERIA A Xl-a
' Construcții Sibiu — Utilajul Fă
găraș 0-1 (0—0), Carpați Mirșa
— Avintul Reghin 5—o (1—0), Me
talul Copșa Mică — Mureșul Lu
duș 2—1 (1—0), INTER Sibiu —
I.P.A. Sibiu 1—1 (0—0), Chimia
Or. Victoria — Foresta Bistrița 
1—0 (0—0), Automecanica Mediaș
— Metalul Sighișoara 0—0, Oțe
lul Reghin — Sticla Tîrnăvenl 7—1 
(3—0), IMIX Agnita n-a jucat 
deoarece adversara ei, Textila 
Cisnădle, a fost exclusă din cam
pionat.

Meciul Avintul Reghin — Me
talul Sighișoara, din etapa a IX-a 
(pe teren 1—0), a fost omologat 
cu 3—0 In favoarea echipei Me
talul, deoarece Avintul a folosit 
în această partidă un jucător care 
avea 3 cartonașe galbene.

Pe primele locuri : 1. METALUL 
SIGHIȘOARA 15 p (19—7), 2. Car- 
pațl Mirșa 15 p (20—9). 3. Con
strucții Sibiu 14 p (18—8) — din 
10 jocuri. 4 Chimia Victoria 14 p 
(13—7).. pe ultimele : 15. Auto
mecanica Mediaș 7 p (8—17), 16. 
Textile Cisnădie 7 p (6—S) — din 
8 Jocuri.

SERIA A XH-a
Caraimanul Bușteni — Viitorul 

Gheorghen: 4—1 (4—0). Carpați Si
naia — Torpedo zărnești 2—1 
(0—1), Progresul Odorhei — Car
pați Brașov 2—0 (2—0), Minerul
Baraolt — I R A. Cîmpina 4—0 
(1—0), Precizia Săceie — Măgura 
Codlea 1—0 10—0), C.S.U. Brașov
— Izvorul Tg. Secuiesc 3—0 (1—0),
Tractorul Miercurea Ciuc — A- 
vîntul Mîneciu 1—0 (1—0), Me-
trom Brașov — Minerul Bălan 
5—1 (2—0)

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
GHEORGHENI IC p (10—7), 2. Me- 
trom Brașov 15 p (25—11), 3. Car
pați Sinaia 15 p (20—10)... pe ul
timele : 15 Precizia Săceie 7 p 
(10—14), 16. I.R.A. Cîmpina 4 p 
(7-30).

Rezultatele nc-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



SELECȚIONATA UNIVERSITARA DE RUGBY A FRANȚEI
EVOLUEAZĂ IN

Oaspeții au sosit ieri
ȚARA NOASTRA

după amiazâ în Capitala

A 61-a aniversare a Marii Revolufii

De ieri după-amiază Bucu- 
reștiul are ca oaspeți pe rug
byștii din selecționata univer
sitară a Franței, care între
prind un turneu de două jocuri 
în țara noastră. Primul va a- 
vea loc miercuri, pe terenul 
de la Complexul universitar 
Tei, unde rugbyștii francezi 
vor întîlni una din formațiile 
de frunte ale sportului cu ba
lonul oval de la noi, K.C. Spor
tul studențesc. Apoi, sîmbătă 
XV-le universitar al Franței 
va juca în „Parcul copilului* 
în compania celui similar al 
României. Este o confruntare 
sportivă intrată în tradiție, da
că ținem seama de faptul că 
cele două formații se întîlnesc 
acum pentru a 7-a oară, din 
1972 neîntrerupt. In trei întîl- 
niri victoria a revenit 
lor noștri (1972 : 9—7 
6—3 ; 1976 : 9—7), iar 
lalte trei rugbyștilor 
(1973 : 21—6 ; 1975 :
1977 : 35—12).

Delegația oaspete,

sportivi- 
; 1974 :
în cele- 
francezi 
15—10 I

conduși

de Claude Richard, directorul 
Federației Naționale a Sportu
lui Universitar din Franța, cu
prinde 19 jucători: Pedentour 
și Duplaissy (Begles), Chade- 
bech (Brive), Coste (Montfer- 
rand). Derrieussecq (Mont de 
Marsân), Lassâre (Tarbes), 
Vina (SBUC), Pepelznak (Gre
noble), Vassa (Nice), Marty 
(Mazanet). Murguiart (Bia- 
ritz), Maniavel (R.C.F.), Ber- 
nardie (Arras), Tardy (RVEC), 
Simoin, Sajanet, Serres, Cou- 
sivie (P.U.C.) și Fort (Peze- 
nas). Din delegație fac parte, 
de asemenea, antrenorii J. 
Crampagne și M. Dax, precum 
și oficialii sportivi universitari 
(dr. P. Fourteau și H. Lavie).

In vederea acestei interesan
te întreceri sportive Ministerul 
Educației și învățămîntului, ta 
colaborare cu C.N.E.F.S., prin 
federația de specialitate, a în
tocmit un lot puternic, din care 
fac parte, printre alții. Stoic» 
Enciu, Ortelecan și Tudose 
(Știința Petroșani), Dumitra.

Florea și Peter (Universitatea 
Timișoara), A. Ilariton, Radu
lescu și Șt. Căinaru (R.C. Spor
tul studențesc), Varga (Știința 
CEMIN Baia Mare), Balînt 
(Politehnica Cluj-Napoca), Dra- 
mea (Politehnica Iași), Caragea 
(Dinamo București), Opriș (Du
nărea Giurgiu) și Stănescu 
(Rapid București). . Antrenorul 
federal, prof. Valeriu Irimescu, 
care a coordonat pregătirea »- 
cestui lot, în colaborare cu 
prof. Alexandru Paloșanu, nă
dăjduiește într-o evoluție pro* 
mițătoare a „universitarilor* 
noștri și evident într-un suc
ces. Mai mult, turneul studen
ților rugbyști francezi se do
rește a fi și un binevenit test 
in vederea apropiatelor meciuri 
internaționale ale reprezentat!* 
vei României cu Polonia (Var* 
șovia. 19 noiembrie) și Franța 
(București, 3 decembrie) din 
cadrul noii ediții a Campiona
tului european — F.I.R.A.

Și un ultim detaliu: meciul 
dintre selecționatele universi
tare de rugby ale României șl 
Franței va fi condus de arbi
trul italian Natali Cadamurra, 
delegat special al forului in
ternațional de resort.

Socialiste din Octombrie

UN MARE EDIFICIU SPORTIV
PURTIND NUMELE LUI LENIN
La 7 noiembrie, popoarele Uniunii Sovietice sărbătoresc 

împlinirea a 61 de ani de la victoria Marii Revoluții Socia- 
liste din Octombrie, eveniment istoric de o însemnătate epo- 
cală, care a dus la făurirea primului stat socialist din luma, 
semnal dl acelui puternic avint dat luptei clasei muncitoa
re ți forțelor progresiste de pretutindeni pentru eliberare so
cială ți națională, pentru transformarea revoluționară a so
cietății. Numele lui Vladimir Ilici Lenin, inspiratorul ți con
ducătorul Revoluției, este purtat astăzi ți de stadionul cen
tral din capitala U.R.S.S., remarcabil edificiu destinat să 
găzduiască marile competiții sportive.

S-a încheiat prima parte

a Diviziei A de rugby

„TRICOLORII**
ASIGURA

CALITATEA
CAMPIONATULUI

• Steaua și Știința Petroșani 
(cu punctaj maxim), in fruntea 
echipelor calificate în turneul 
final (1-8) • O formulă
competiționalâ care nu satisface

Cirid se dezlănțuie. XV-le Stelei devine irezistibil. Așa s-au petrecut , — — — — — — _ — -. y —— en • o( • ee s ei ,nc.lucrurile și 
72—9 I lată-i

duminică cînd a întrecut XV-le Politehnicii din lași cu 
pe rugbyștii militari In "* *

Prima fază, preliminară, a aces
tui al 62-lea campionat de rugby s-a 
încheiat duminică, viitorul rendez-vous 
al echipelor divizionare cu balonul 
oval urmînd a avea loc la primăvară, 
cind rugbyștii vor lua parte, în con
formitate cu clasificarea din serii, la 
cele două turnee finale (1—8. ree- 
pecthr 9—16). Dintr-un început vota 
spune că am asistat ta o întrecere 
controversată. In care lucrurile bune 
au alternat cu altele mai puțin reu
șite. Fără îndoială, cîteva partide 
s-au ridicat ia un nivel apreciaM 
(R.C. Sportul studențesc — Dinamo, 
R.C. Grivița Roșie — Știința Petroșani 
Ș.a.), impulsionate, mai ales, de pres
tația „tricolorilor", care au ținut să 
demonstreze că nu întîmplâtor rug- 
byu! nostru se bucură de elogii.

Scriind despre campionat nu pu
tem trece cu vederea peste faptul că 
două echipe. Steaua și Știința Pe
troșani, au acumulat maximum de 
puncte (18), cu alte cuvinte ele au 
obținut cîștîg de cauză în absolut 
toate cele șase partide disputate (în 
grupe), fie că jucau acasă, fie pe 
teren advers. Ceea ce spune destul 
de mult despre veleitățile lor în 1979. 
Steaua, sub conducerea lui Petre Cos- 
mănescu, urs cîrmad iscusit șl cu 
apreciabile serv'cii aduse clubului 
militar, se menține de ani lungi, cu 
o exemplară regularitate, în lupta 
pentru titlu. Care ar fi explicațiile 
acestui succes incontestabil ? Am a- 
vansa două : a. valoarea deosebită 
a lotului, deși pentru unii el apare 
puțin „demodat" (doar șase „steliști* 
au luat parte la recentul turneu 
din Marea Britanie, dintre care trei, 
M ircea Munteanu, Marin lonescu șl 
Florică Mjrariu, au figurat în XV-le 
de bază, alăturîndu-li-se, sporadic, șl 
„uvertura" D. Alexandru) și b. marea 
omogenitate a unei formule 
chîpâ, aproape neschimbată 
ani. Știința Petroșani, și ea 
protagonistele anilor trecuțl, 
pusă pe fapte mari. Și cînd 
osta ne gîndim la faptul că antreno- 
ratul echipei a fost preluat de către 
un tehnician pe cît de bine pus la 
punct pe atît de ambițios : Dumitru 
(Titî) lonescu, ca și la completările 
de lot realizate în sezonul de toam
nă internaționalilor de dată mai ve
che (Mircea Ortelecan, Encki Stoica, 
Teodorin Tudose) adăugîndu-li-se po
tențialii purtători al tricourilor națio
nale, venițl de pe meleaguri con-

stănțerve (Gh. 
ieșene (loan 
pioană, Farul 
singur meci, la Sibiu (S-O). Asta nu 
ar însemna cine știe ce. dacă n-am 
cunoaște o anume situația care gre
vează XV-le Litoralului, legată de se
rioasele amputări suferite de lotul 
de bază. Astfel, celor doi amintiți 
mal sus ti se adaugă cel plecați 
pe meleaguri maramureșene (Ion Urdea 
șl Cornel VasHe), cu toțH, anul tre
cut, piese de bază in angrenajul 
campioanei. înlocuirile s-au făcut 
„din mers", • drept, dar antrenorul 
Mlhcl Naca și ajutorul său Ghear- 
ghe Dragomirescu au muH de lucrat 
cu cel noi, greul continuing! a cădea 
pe umerii lui Mihai Bucos, omul caro 
singur, cu piciorul său, poate ta- 
fluența prognosa pe Litoral : soare 
sau timp noros. Nu putem încheia 
cele cîteva fugare impresii despre 
prima parte a întrecerii fără a aminti 
că pentru 
meci egal 
a sosit ora 
Ștefan cel 
joace din
Gheorghe _______ ... ,_______ ____
înaintași, dar nu numai cu el, d șl 
cu Pompiliu Borș, Corneliu Gheorghe. 
Marian Za fi eseu, șl „longllinul" 
Gheorghe Caragea (1,96 m) — lată 
înaintarea dinamovistă propulsată 
printre cele mai valoroase din țară.

, conduse de talentatul 
Paraschiv, nemairămînîndu-le 

balonul 
Cîteva 

Sportul 
In tur-
cu re- 
Grivița

Dina, Petre Dobre) sau 
Buoan). Formația coi»- 

(16 p) a pierdut un

Dinamo (17 p, un singur 
cu RC Sportul studențesc) 
scadenței, echipa din fot. 
Mare fitad chemată să 
nou un prim rol. Ca 

Dârăban In pachetul do

de e- 
de trei 
printre 

pare 
spunem

treisferturilor, 
Mircea “______ , _______ __
decît să fructifice, purtind 
spre terenul de țintă advers, 
cuvinte bune și pentru R.C. 
studențesc, pentru prima data 
neul de elită și, speram, și 
zuLtate corespunzătoare, R.C. ____
Roșie, oare încă nu-$i mulțumește pe 
deplin suporterii și Rapid cu ale el 
jocuri de excelentă factură, „o echipă 
mică, cu suflet mare"...

Ar mal fi cite ceva de spus despre 
fiecare dintre cele 16 participante. 
Dorim însă, în încheiere, să ne ex
primăm rezervele asupra eficacității 
actualei formule de campionat (este 
vorba de faza pe gruoe) în care 
multe echipe nu se întîlnesc eu anii 
si joacă, cel mai adesea, șansa ca
lificării (sau necalificărFi) în turneele 
finale în două meciuri sau (uneori) 
chiar Intr-unui singur. Așadar, an 
simpla „pas greșit* nu mai poate II 
recuperat, formația care l-a făcut vă- 
zîndu-și automat anulate șansele de 
a lupta pentru titlu. Avem de-a face 
cu o formulă de ,,tip k.o." care or fi cu 
totul eliminată în ipoteza revenirii

plin atac. Foto : Ion XHHAlCJk. 

ta un campionat d« regularitate (ce 
etape sistem divizie) pe care, 
dealtfel, l-au cerut șM cer 
proape toți antrenorii noștri, lucru 
reieșit și dintr-o amplă anchetă, pu
blicată de ziarul nostru. Așteptă» 
răspunsul federației la această pro
blemă pe care o considerăm cu ade
vărat cheta progresului ta rugbyul 
nostru.

Dimitrie CALLIMACHI

Cind flacăra olimpică va 
fi aprinsă pe stadionul cen
tral „V. I. Lenin" din Mos
cova, mărci nd deschiderea 
Jocurilor Olimpice de vară 
ale anului 1980, cea mai 
mare construcție sportivă 
din capitala Uniunii So
vietice se va apropia de sfer
tul de veac al 
sale. Deși înnoită din 
melii si adusă la zi cu 
te instalațiile tehnice 
cesare. imensa arenă 
poartă numele marelui 
voluționar este de multă 
vreme un punct familiar ta 
peisajul moscovit. A fost 
inaugurată la 31 iulie 1956, 
după un adevărat „record" 
în materie de construcție, 
fiind terminată la mai pu
țin de un an și jumătate de 
la punerea pietrei funda
mentale. Prima competiție 
de mare anvergură progra
mată in incinta sa a fost 
cea a Festivalului mondial 
al tineretului și studenților, 
din 
de 
concursuri 
campionate 
mondiale, meciuri și di
ferite alte întreceri, prin
tre care slnt de citat
edițiile finalelor Sparta- 
chiadelor unionale, s-au
succedat pe acest stadion- 
gigant cu care se mindreș- 
te Moscova și întreaga țară 
sovietică.

105 000 locuri pe bănci 
confortabile stau la dispo
ziția spectatorilor ta impu
nătoarele sale tribune. Dar 
numărul celor care pot ur
mări simultan Întrecerile,

existenței
te- 

toa- 
ne- 
ce

vara 
atunci,

lui 1957. ' Iar 
nenumărate 

internaționale, 
europene și 
ciuri și di-

In perimetrul parcului de 
la Lujniki, este mult mai 
mare. Alături de stadion, 
se ridică Palatul sporturi
lor, cu peste 13 000 d» 
locuri dispuse in jurul are
nei sale acoperite. Alți 
10 000 de spectatori vor pu
tea fi găzduiți de noua sală 
de sport, construită pe car
casa fostei „Arene mici", al 
cărei acoperiș rabatabil 
din materiale sintetice re
prezintă o soluție arhitec
tonică deosebit de inge
nioasă. Bazinul olimpic, 
zeci de alte terenuri, săli 
și piste de antrenament, 
numeroase instalații adia
cente, toate acestea 
pletează în chip fericit do
tarea adevăratei 
sportive durate în 
nea marii capitale.

Ca și acum mai 
două decenii, cînd 
înălțat complexul 
de la Lujniki, constructo
rii moscoviți sînt pe cale 
de a realiza o nouă perfor
manță. Ei vor fi gata eu 
toate reamenajările si mo
dernizarea marii baze, car» 
va găzdui Olimpiada ’80, 
cu mult înaintea starturilor 
in suprema întrecere spor
tivă. O adevărată „repe
tiție generală" va fl dispu
tarea, pe aceste terenuri, 
a finalelor celei de a VTI-a 
ediții a Spartachiadei po
poarelor U.R.S.S., in var» 
anului viitor. întreceri ce 
prefigurează marile starturi 
olimpice care — intre 19 
iulie ți 3 august 1980 — vor 
polariza atenția întregii 
lumi sportive.

com-

citadela 
margi-

bine de 
a fost 
sportiv

HALTEROFILI ROMÂNI PESTE HOTARE
Actuala ediție a Balcaniadei 

de haltere se va desfășura In
tre 17 și 19 noiembrie, la Sa
lonic, și nu la Atena, după 
cum au comunicat zilele tre
cute organizatorii.

Forul de specialitate din țara 
noastră a hotărlt ca la această 
importantă competiție (la car» 
vor lua startul reprezentativele 
Bulgariei — una dintre cel» 
mai puternice din lume —> 
Turciei, Greciei și Iugoslaviei) 
România să fie prezentă cu o 
formație oomfiletă.

Lotul sportivilor români este 
alcătuit din următorii haltero
fili : V. Cocioran (Olimpia Buc.) 
la cat. muscă; Gh. Maftel 
(C.S. Onești) la cat cocoș ! 
M. Grigoraș (Rapid Buc.) și C. 
Chiru (Steaua) la cat. pană ; 
V. Dociu (Olimpia Buc.) la cat. 
ușoară sau semimijlocie ; 
Purdilă (Steaua) 
locie ; V. Groapă 
cat semigrea ;
(Clujana) la cat _ 
M. Parapancea (Steaua) la cat 
grea; Șt Kreicik (C.S.M. Cluj- 
Napoca) la cat supergrea.

★
Zilele trecute echipa de hal

tere A.S.A. Tg. Mureș a par
ticipat la un turneu triunghiu
lar In localitatea poloneză 
Mjastecko-Slaskie. Formația 
mureșeană a ocupat locul 2, 
după echipa Odra (Polonia) ți

înaintea sportivilor bulgari 
din KardjalL Pe categorii, 3 
halterofili români au ocupat 
locul 1 : L. Szabo — 185 kg la 
cat. muscă, St. Cserei — 305 
kg la cat. semigrea și Z. Bad 
— 285 kg la cat supergrea.

La sfirșitul săptămînii, un 
grup de halterofili, printre 
care S. Apostol și Șt. Angbe- 
luță, vor lua startul In con
cursul* internațional de la 
Bohumin (Cehoslovacia).

BOXERII
REMARCAI

NOȘTRI S-AB
LA PERNIK

(Agerpres), — IaSOFIA, ( 
orașul bulgar Pernik au luat 
sflrșit reuniunile turneului in
ternațional de box ,,Memoria* 
Iul Delcio Iosifov*. Printre În
vingătorii competiției i-au nu
mărat și pugiliștii români Ni- 
eolae Brumă (cat. muscă) și 
Constantin Fio rea (cat semi
grea), clasați pe primul loc la 
categoriile respective.

CAMPIONATE DE FOTBAL IN EUROPA

M. 
la cat mij- 
(Steaua) la 

Șt. Tasnadi 
grea-ușoară ;

IUGOSLAVIA (etapa a 12-a) : 
Velez Mostar — Napredak 4—0 ; 
O.F.K. Belgrad — Dynamo Zagreb 
2—3 ; Radnicki Niș — Zelezniciar 
Sarajevo 1—0 ; Borac Banja Lulea
— Hajduk Split 3—2 ; Osijek — 
Olimpia Liubliana 3—0 ; Rijeka — 
Steaua Roșie Belgrad 1—0 ; Sa
rajevo — Partizan Belgrad 2—1 ; 
Vojvodina Novl Sad — Budue- 
nost 1—0 ; Zagreb — Sloboda 
Turla 2—0. Clasament : 1. Dynamo 
16 p ; 2. Buducnost 16 p ; 3. Hal
ci uk 15 p.

ANGLIA (etapa a 13-a) : Arse
nal — Ipswich 4—1 ; Aston VUla
— Manchester City 1—1 ; Bolton
— Coventry l—O ; Derby — Wol
verhampton 4—1 ; Liverpool — 
Leeds 1—1 ; Manchester United — 
Southampton 1—1 ; Middlesbo
rough — Bristol City 0—0 ; Nor
wich — Tottenham 2—2 ; Nottin
gham Forest— Everton 0—• ; 
Quenna Park Rangers — Chelsea

cAlArie • Concursul de la 
Amsterdam a programat o nouâ 
probă de obstacole, cîștigată de 
campionul englez David Broome 
(pe ,.Sportman“), cu timpul de 
38,8. L-au urmat coechipierul său 
Robert Smith (,, Sanyo") — 38,9 
și elvețianul Walter Gabathuler 
G,Harley") — 40,4.

CICLISM fș Concursul de ci- 
clocros desfășurat la Praga a 
revenit sportivului elvețian Ulii 
Muller, cronometrat pe distanța 
de 27 km cu timpul de lh 07:35. 
Pe locul secund, ia 45 sec de în
vingător, s-a clasat concurentul 
cehoslovac Jan Zaloudek.

GIMNASTICA > Competiția 
feminină desfășurată în locali
tatea elvețiană Ruswill s-a în
cheiat ou victoria echipei S.U.A.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
— 379,75 p, urmată de formația 
Elveției — 365,70 p. La Indivi
dual compus, pe primele cinci 
locuri ale clasamentului s-au si
tuat gimnastele americane. A 
clșttgat Rhonda schwandt — 
76,15 p, urmată de Kathy John
son — 76,10 p.

HANDBAL • Localitatea ita
liană Tervisio a găzduit meciul 
amical dintre selecționatele mas
culine ale Italiei șl iugoslaviei, 
încheiat cu 24—22 (12—9) in fa
voarea jucătorilor iugoslavi.

JUDO • Campionatele mon
diale universitare au continuat 
la Rio de Janeiro cu întrecerile 
de la categoria mijlocie, în care 
victoria a revenit sportivului

italian Mario Vecchl, care l-a 
Întrecut în finală pe Gugulșvili 
(U.R.S.S.).

PATINAJ • După desfășura
rea figurilor impuse șl a pro
gramului „scurt-. In clasamentul 
probei individuale feminine din 
cadrul concursului de patinaj ar
tistic de la Londra conduce ita
lianca Susanna Driano, cu 62,72 
p. O urmează patinatoarele ame
ricane Carrie Rugii — 60,86 p si 
Aim Se Kravette — 60,40 p.

TENIS ® Turneul de la Paris 
a fost ciștigat de Bob Lutz, în
vingător cu 6—2, 6—2, 7—6 în
finala cu Tom Gullikson. Finala 
la dublu : A. Pattison, B. Man- 
son — G. Vilas, L Tiriac 7—6.

6—2 fin semifinale. Tiriac șl 
Vilas învinseseră cu 6—3. 6—3, 
cuplul El Shafel — Moore). • 
Bjorn Borg a terminat învingă
tor la Tokio : 6—3, 6—4 ta fi
nala cu Brian Teacher. La du
blu : G. Masters, R. Case — T. 
Gorman, P. Dupră 6—3, 6—4. • 
Finale la K31n : Fibak — Amri- 
traj 6—2, 0—1 ab. ; McEnroe,
Fleming — Hewitt, McMillan 
6—3, 6—2. ® La Buenos Aires : 
Clerc — Lewis 6—1, 6—3. • Te- 
nismanele echipei Angliei au ob
ținut o surprinzătoare victorie 
în fața formației S.U.A.. In 
„Cupa Wightman", disputată la 
Londra : 4—3. In ultimele parti
de : Evert — Wade 6—o, 6—1 ; 
Barker — Austin 6—3. 3—6, 6—1; 
Wade, Barker — Evert, Shri
ver 6—0, 5—7, 6—4.

0—0 ; West Bromwich — Birmin
gham 1—0. Clasament : 1. Liver
pool 22 p ; 2. Everton — - - - 
West Bromwich 18 p.

SPANIA (etapa a 9-a) 
Madrid — Valencia 2—1 ; 
Vigo — Real Madrid 2—2 ; 
Sociedad — Vallecano 2—0 . 
ragozsa — Sevilla 3—2 ; Espanoi
— Santander 2—3 ; Gijon — Sala
manca 1—0 ; Huelva — C. F. Bar
celona 0—0 ; Burgos — Las Pal
mas 1—1 ; Hercules Alicante — 
Athletic Bilbao 0—L Clasament > 
1. Real Madrid H p ; 1 Athletic 
Bilbao 13 p ; 3. <LF. Barcelona 
H p.

BULGARIA (etapa a 12-a> I 
Levski Spartak Sofia — Botev 
Vrața 4—1 ; Slavia Sofia —
Ț.S.KA Sofia 1—1 ; cerno Mor» 
Varna — Pirin Blagoevgrad •—0 ; 
Cernomoreț Burgas — SHven 1—»; 
Lokomotiv Plovdiv — Marele 
Stanke Dimitrov 1—2 ; Beroe Sta- 
ra Zagora — Lokomotiv 
1—0 ; Akademik Sofia — 
Plovdiv 0—0. Clasament : I. 
Spartak 17 p ; î. Ț.S.K.A. 
3. Lokomotiv Sofia IS p.

CEHOSLOVACIA (etapa a ll-aji 
V.S.S. Kosice — BanUc Ostrava 
1—2 ; Dukla Banska Bystrica — 
Dukla Praga 2—1 ; Union Tepllca
— Jednota Trencin 1—3 ; Bohe
mians praga — Lokomotiv Ko
sice 2—0 ; Zbrojovka Brno — 
Spartak Tmava 4—1 ; Skoda Plsea
— Sparta Praga 0—0 ; Inter Bra
tislava — Slovan Bratislava 2—< 
Clasament : 1. Banik 16 p ; 2. Dn- 
kla Praga 15 p ; 3. Dukla Banska 
Bystrica 13 p.

• La Kinshasa. tn meci retur 
pentru semifinalHe „Cupei cam
pionilor Africii" echipa locală AS 
Vita a Întrecut cu 3—1 formația 
Hafia Conakry (Guineea). învin
gătoare In primul joc cu 2—«. e- 
chipa Hafa Conakry s-a calificat 
tn finala competiției.

30 p ; x.
I Atletico 

Celia
Real 
Za-

Soâ* 
Trakia 
Levskl 
IV Pi
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