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Fotbaliștii tricolori din noo împreuna, la Snagov

0 BUNĂ ATMOSFERĂ DE LUCRU, 
HOTĂRÎRE PENTRU 0 TEMEINICĂ PREGĂTIRE 

ÎN VEDEREA MECIULUI CU SPANIA
Ieri dimineață, la Complexul 

sportiv de la Snagov, prima 
ședință de pregătire a trico
lorilor în vederea meciului cn 
Spania, din preliminariile 
Campionatului european de 
fotbal.

Sub conducerea antrenorilor 
Constantin Cernăianu ți Gheor- 
ghe Constantin, component ii 
lotului execută un program de 

pregătire fizică, urmind ca 
punctul forte al programului 
zilei să-1 constituie antrena
mentul, mai intens, cu balo
nul, de dupâ-amiază.

Sint prezenți toți jucătorii 
convocați, mai puțin dinamo- 
vistul Ion Marin, așteptat să 
sosească în cursul zilei.

Cea mai mare parte a lotu
lui execută, sub supravegherea

Miercuri 8 noiembrie '978

lui C. Cemăianu. exerciții de 
refacere ți pregătire fizică ge
nerală. Participă : CoBin,
Lung. M. Zamfir, Sameș, Ște- 
fănescu, Mehedința, Vig», B. 
Grîgore, Romilă. Iovăoescn. 
Sabia, Augustin, Crâșan. FL 
Grigore, Dobrin, lardăaesca. 
Rădulesn.

Exere.țîne. alese ce grijă, 
sint executate cocțtuneaaa, iar 
mica repriză de— baschet com
pletează o prmaă țedmță de 
pregătire desfășurată intr-o 
atmosferă de lucru plină de 
responsabilitate, din care na 
lipsește buna rt sprtrițăe tine
rească.

le două jocuri de eacnptocat 
ale echipei sale Li se acordă.

Roda URZKXMTJ

(C.Tfiwar-r ia pt; 2—3)

..Cupa Angliei saligny" la institutul dc construcții

DUPĂ ȘANTIER, STUDENȚII 
ÎȘI CONTINUAU ZIUA PI STADION

Start intr-una din cele trei serii 
rezervate stadenjilor atleți

Cînd Însuși rectorul Iașii to
tala de ceasti Beții — prof dr. 
Daa ChisraS — primește rapor
tul part : fanților ia o cosn- 
pef„e sportivă studențească 
t finalele -Capei Aogbel Sa- 
lăguy*! înseamnă că una dintre 
condițiile succesului competi
ției este îndeplinită. Așa s-au 
petrecut lucrurile miercurea 
‘recută la baza sportivă stu
dențească de la lacul Tei. cînd 
au fost organizate finalele a- 
miîititei acțiuni la atletism 
O probe !). fotbal, volei, te
nis de masă ți baschet Os 
acest prilej, participanții au 
deschis suita manifestărilor 
ediției a D-a a „Daciadei*.

Dintr-un început ne-a m*- 
presâcoat plăcut numărul ma
re de participant,- Să poți ra
porta prezența pe stad.cn a 
peste 1 :•» de studenți ți stu
dente. Intr-o zi noroasă. des
tul de friguroasă, de toamnă, 
pentru ca toți aceștia sâ-si 
încheie defilarea eu meciuri.

densocstrative, iată o dovadă 

ele finalelor probei <de 103 metri.
Foto : Constantin BOCA

elocventă că sportul studen
țesc își păstrează și-și ampli
fică a tu urile: entuziasm, do
rință de întrecere, pasiune. 
Dar deosebit de interesant este 
faptul că In luna care a 
trecut studenții constructori 
s-au aflat în plină practică 
productivă pe diferite șantiere 
ale Capitalei : la Polizu, la 
Bucur Obor, în Militari. Să 
însemne asta că. dată fiind ac
tivitatea, prin excelență fizică, 
de pe șantier, întrecerile pe 
grupe, pe ani de studiu. au 
fost făcute cumva formal sau 
nu s-au organizat deloc ? 
Nicidecum ! Șefa de catedră 
Mioara Șerban argumentează 
prin „oglinzile* întrecerilor 
des—surate pe cele mai mici 
unități de studiu la absolut 
toate sporturile din program. 
Ne-a atras atenția una, ta
bloul pentru tenis de cîmp, în

Radu TEODOR

(Continuare în pag. 2—3)

Aspect din antrenamentul de ieri dimineață al lotului : Vigu (cu 
balonul) „sever marcat* de Iovănescu, Sameș ți Romilă 

Foto : Ion MIHAICA

Noua ediție a „DACIADEI" — judcful Caraș-Sevcrin

Azi, pe terenul de la „Tei"

R. C. SPORIRI SÎODfOJfSC - StltCJlOUU 
RUGBY A IRWIIUNIVERSITARA DE

CHEIA SUCCESULUI NU TREBUIE CAUTATA 
IN ALTE JUDEȚE, CI LA DOI PAȘI, LA BOCȘAJ

■râ, 
sporește interesul iu- 
sportiilui cu balonul 
Capitală. Ei vor avea 
să constate valoarea 
oaspe înaintea par-

Azi, selecționata universi
tară de rugby a Franței își 
începe turneul în țara noas
tră, jucînd în compania divi
zionarei A K. C. Sportul stu
dențesc. Meciul (programat ce 
la orele 14 pe terenul de la 
,,Tei“) constituie o prei 
ceea ce 
bitorilor 
oval din 
prilejul 
formației 
tidei pe care aceasta o va sus
ține sîmbătâ cu XV-le univer
sitarilor noștri (ora 13.30 pe 
„Parcul copilului*, astfel ca 
amatorii de rugby să poată 
urmări pe micul ecran și ;-.til- 
nirea de la Cardiff, dintre 
Țara Galilor și Noua Zeelan- 
dă, care se transmite în direct 
de la orele 16), totodată să re
vadă o echipă radical schim
bată în bine, cum este cea a 
R. C. Sportul studențesc, ca
lificată în turneul final (1—8) 
al primei divizii.

Arbitrului T. Witting i se 
vor alinia următoarele forma
ții probabile :

SELECȚIONATA UNIVER
SITARA A FRANȚEI : Fort —

în C.C.E. la volei

steaua Învingătoare
In deplasare

Evoluînd în deplasare, în pri
ma manșă a preliminariilor 
Cupei campionilor europeni la 
volei, reprezentanta țării noas
tre, Steaua București, a obținut 
victoria care îi asigură, practic, 
calificarea în faza următoare a 
competiției, învingînd cu 3—2 
pe Hapoel Kiriat, campioana 
Israelului.

Simoin. ManiavaL Chadeb-ch. 
Coste — Pedetoar, Sejanrt — 
Tardy, Serves. Vassa — Lasse- 
re, Duplaissy — Bernardie, 
D’rrieussecq. Vina.

R, C. SPORTUL STUDEN
ȚESC : Nîeolescu — Tănase, 
leseaafl. C. Hariton. FL Nîcu- 
lescu — A. Hariton. Șt Iones- 
cu — Eădulescu, Al. Atan?siu, 
Fugigi — Iancu, V. Dumitres
cu — St Căinaru, Bossenma- 
jer, D. Căinaru.

MAREA TENTATIVA 
A VIRGINIEI RUZICI

Ultimele antrenamente ale reprezentantei tenisului
nostru In „Turneul campioanelor" (14-19 noiembrie)
Furtunile pornite din ra

cheta Virginiei Ruzici bîntuie 
actualmente pe planșe uâ roș- 
verde ai sălii de la ,23 Au
gust*. tulburlndu-i liniștea o- 
bîșnuită. Campioana grăbește 
ritmul antrenamentelor sale șl 
are un motiv foarte pertinent. 
Snătămina următoare, la Palm 
Springs (California), ea își va 
apăra șansa în fața celorlalte 
7 fruntașe ale tenisului mon
dial, în „Turneul campioane
lor*. Săptămâna aceasta, așa
dar. decisivă in pregătirea vii
toarelor rezultate.

Sfătuitor ți conducător teh
nic ii este, se cunoaște. Ștefan 
Georgescu. Antrenorul care 
știe să pună pe jăratec pe 
orice elev al său, în fața unul 
start de importanță. Iată-1, 
lurâd o durină întreagă de 
mingi in palma miinii stingi 
(număr de prestidigitație—) 
pentru a le trimite apoi, cu

Preg&tindu-ti 
atenție un vale 

stingă 
Foto: V. BAGEAC 

nestrămutată obstinație, în a- 
celași șl mereu același loc, în 
terenul opus, de unde Virginia 
trebuie să-1 răspundă „pe 
temă* — in lung de linie, cros, 
lift sau slice. Și o face cu o 
incSrjire care poate surprinde 
pe spectatorul neavizat Nu-4, 
parcă, un simplu antrenament—

— Jucăm ta • intensitate 
mult superioară unei partide 
reale — ne lămurește, intr-o 
pauză de respirație, profesorul 
Georgescu. Ntunaț • încărcă- 

tradiție sportivă și cu o forță 
economică ee nu mai are ne
voie de recomandări — a doua 
ediție a „Daciadei*, competiția 
competițiilor. Întrecerea celor 
mia și mari, tineri sau mai pu
țin tineri, a începătorilor si 
măritor campioni, acest cam
pionat al campionatelor care 
ține larg și primitor deschisă 
poarta de intrare spre sport. 
Stăm de vorbă cu prof. A. 
Gherghina, prim-vicepreședinte 
al C.J.EJ-S. Pasionații boxului 
nu i-au uitat numele si, poate, 
nici meciurile spectaculoase în 
care a evoluat Spectatorii sint 

tură grea, pe plan fizic și teh
nic, te călește pentru efort, 
pentru jocul în competiție, care 
va părea atunci mai ușor, mai 
simplu. Cine obosește la antre
nament. va fl mai odihnit in 
partidă. Este lege I

Lege apbcaU fără menaja
mente ți ia cazul de față. Cînd 
Virginia ajunge la fileu, în ur-

Rodu VOIA

(Continuare ta pag. 2—3) 

voioși, cum vă spuneam, pentru 
că — în fine — F.C.M.-ul a în
vins. Interlocutorul nostru de
vine insă preocupat cînd ata
căm subiectul „noua ediție a 
Dadadei*. Și explică imediat 
de ce : ,.Nu sîntem mulțumiți, 
nici nu știu dacă e nevoie s-e 
mai spunem, de situația noas
tră în ambele clasamente ale 
primei ediții. Și startul nostru 
vrea să fie, înainte de toate, 
un start al unor reale și am
ple succese*. Aflăm că în
treaga „fizionomie* a partici
pării la „Daciadă* (prima ediție) 
în Caraș-Severin a fost anali
zată cu amănunțime, disecată, 
spre a i se găsi principalele . 
defecțiuni : „Sigur că am cer
cetat metodele învingătorilor, 
ale celor din Alba, completează 
prof. A. Gherghina. Noi am 
greșit in faptul că nu am asi
gurat stabilitate loturilor, cred 
că nid selecția n-a fost reuși
tă. Am învățat, fiți siguri, din 
toate...** Și cu ce idei noi de
marează ediția a doua 7 „O to
tală reconsiderare a ramurilor 
de sport cuprinse în „Daciadă*, 
o ofensivă de mobilizare a pă
rinților întru ideea 
Mai' sint încă destui 
in această privință, 
principală, veche 
nouă, rămîne aceea 
tuturor resurselor 
sub toate aspectele, 
grenarea 
la folosirea 
lor. Un prim 
foarte repede în noua ediție, de 
iarnă. Vrem ca Semenicul să 
trăiască un sezon-record al e- 
xistenței sale !“

Are Caraș-Severi nul un mo
del la scară mai mică după 
care să se ghideze în inițiati
vele — ambițioase — ale noii 
ediții 7 Da, are. credem noi. 
Are tntr-uin oraș mic. dar cu o 
inimă mare pentru sport: Bocșa. 
Bocșa a cucerit frumoase vic
torii— netrecute In vreun cla-

Eftimie IONESCU

sportului, 
nelămurîți 
Dar îdeea 
și mereu 
a utilizării 

județului, 
rle la an- 

particîpantilor pînă 
intensivă a baze- 

examen îl dăm

(Continuare in pag. 2—3)
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BOGAT PROGRAM DE ACJIUNI
POLITICO-IDEOLOGICE, CULTURAL- 

EDUCATIVE Șl SPORTIVE PENTRU 
PREȘCOLARI Șl ELEVI

Ministerul Educației și In- 
vățămîntului, în colaborare cu 
Comitetul Central al Uniunii 
Tineretului Comunist și Con
siliul Național al Organizației 
Pionierilor, a definitivat re
cent Programul acțiunilor po- 
litico-ideologice, cultural-edu
cative și sportive, care se vor 
organiza cu preșcolarii ți e- 
levii în anul școlar 1978—1979. 
Manifestările incluse au me
nirea de a contribui, alături 
de procesul de învățămînt, la 
pregătirea multilaterală a ge
nerației viitoare, la cunoaș
terea politicii partidului nos
tru, a normelor eticii și echi
tății socialiste. Se remarcă ma
nifestările din cadrul actualei 
ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", dedicate 
unor momente de profundă 
semnificație din viața poporu
lui nostru — împlinirea a 60

de ani de la formarea statului 
național unitar român, a 35-a 
aniversare a eliberării Româ
niei de sub dominația fascis
tă, 2050 de ani de la formarea 
primului stat dac centraliza
și independent condus de Bu- 
rebista.

Dintre activitățile menite să 
cultive pasiunea elevilor pen
tru învățătură și munca pro
ductivă subliniem concursurile 
școlare pe discipline de stu
diu. Continuă, de asemenea 
tradiționalele concursuri de 
creație științifică și tehnică 
pentru pionieri și școlari, 
concursurile pe meserii și spe
cialități.

In program sint specificate 
și numeroase activități ce fi
gurează în cadrul celei de-a 
doua ediții a ..Daciadei". di
verse campionate ți concursuri 
sportive.

„Cupa Construcția" la orientare turistica

PĂRINȚI Șl COPII, LA STARTUL
ACELEIAȘI ÎNTRECERI

Sporf și conștiința
Handbalistic noastre

ȘLEFlilTOriUL DE TALENTE DIN ORȘOVA

Cupa interjudețeană „Con
strucția", ajunsă la a XV-a e- 
diție, a deschis „Daciada" la 
orientare turistică. duminica 
trecută, la Poiana Brașov.

Vensțî din toate colțurile 
țării (cu precădere din Bucu
rești, Brașov, Bistrița, Zalău. 
M. Ciuc. Iași, Timișoara și Si
biu) cei peste 350 de orienta- 
riști — ..vîrfurile" actuale și 
„veterani" (printre care Ma
riana Abrudan și Eugen Iosif, 
primii maeștri ai sportului la 
orientare) au împînzit timp de 
trei zile împrejurimile Poienii 
Brașov, dorind să obțină rezul
tate meritorii în prima compe
tiție a celei de a II-a ediții a 
„Daciadei" în „sportul păduri
lor".

Competiția și-a avui „virtu
țile" sade. In primul rind, ea 
s-a constituit intr-un excelent 
spectacol de sport de masă. In 
prima zi au luat parte mulți 
începători din cele 21 de aso
ciații ca aiparțin Consiliului 
asociațiilor sportive Construc
ția din București, iar In a doua 
zi — zeci și zeci de școlari, cei 
maj buni din județele loc, au 
luat startul împreună cu se
niorii. In al doilea rind, a fost 
un excelent mijloc de propa
gandă pentru sport, sutele de 
oameni aflați la odihnă ta Po
iana Brașov puțind să cunoas
că îndeaproape caracteristicile 
acestui sport tehnico-aplicativ. 
In al treilea rind, competiția a 
demonstrat continua dezvoltare 
a capacității de organizare a 
unor atari concursuri. In care 
calitatea hărților, precizia lor 
Și mai ales instalarea poșturi- 
lor de control incumbă o deo
sebită pricepere.

Rezultatele obținute de spor
tivi au arătat din nou că Bistri
ța (Clubul „Cutezătorii", 
antrenor Solomon Bindea) 
continuă să fie o adevărată 
pepinieră pentru orientarea tu
ristică. Brașovenii, câștigători 
la băieți, categoriile 15. 17 și 
19 ani, au valoroase elemente 
de perspectivă. O mențiune

---------- rrasWBmaMM----------  

„CUPA ANGHEL SALIGNY* 
(Urmare din pag. I)

deosebită trebuie acordată 
coccurenților din — ju
de; pini maj ieri necunoscut 
în orientarea turistică — care 
au cîștigat „Cupa Construcția".

— Reușita eonmrsulai ne-a 
bucurat din multe panele de 
vedere, ne-a declarat Gh. Smo- 
leann, președintele Consiliului 
asociațiilor sportive din C«a- 
strucții. De la 20 de concurenți 
prezenți la prima ediție a „Cu
pei Construcția", am ajuns Ia 
afluența care s-a văzui aici. 
Pentru organizare, trebuie să 
mulțumim ing. Gh. Solacolu, 
care și ca pensionar ține sus 
steagul turismului în asociații
le noastre. Competiția de azi 
a declanșat „Daciada" în ori
entarea turistică pe țară si Ma
tern fericiți că marea competi
ție a început în organizarea 
noastră. Sintern botăriți ea in 
fiecare duminică să avem un 
concurs de orientare in aso
ciațiile noastre, ceea ce va 
constitui o veritabilă Infuzie 
de sănătate pentru cei care 
lucrează in construcții.

Iată câștigătorii pe categorii de 
rirstă : Aneta Bauer (11 ani) s. 
Steluța Istrate (13 am), de la _Cu- 
tezători"-Bistrița. Șerban Chiuriea 
(11 ani) ți Richard Schuller (U). 
Irma Calamar (F. 15) si Metania 
Birta (F 17) de ta M. Cine. Lis
beth Danek <F. 19) de la Rulmen
tul Brașov. Paula Chturiea (F. 25)
— I.T.B.. Lucia Săftescu (F . 33) — 
Grupul 3 construcții Buc. La mas
culin : H. Zoltner (M. 15). L Da- 
povet (M. 17), W. Honnlgberger 
(M. 19) — toți trei dtr. Brașov. 
Gh. Halzea (M. 25) — Zalău, G. 
Reinhold (M 85) — Sibiu, Gh. Po
pescu (M. 43) — Gr. 3 construcții 
Buc. și Eugen Iosif (M. 58) — 
Voința Buc.

„Cupa Construcția", rezervată 
celor care lucrează in construcții, 
a revenit, la feminin, reprezentan
telor Gr. 3 construcții Buc. (Ște- 
fania Andronache — Maria Ghe- 
baura), iar la masculin — repre
zentanților Zalăului (Mihai Vere?
— Augustin Moldovan).

Sever NORAN

In Orșova, frumoasa așezare 
situată pe malul lacului de a- 
cumulare al hidrocentralei Por
țile de Fier I, tovarășul loan 
Iaceb, prim-vicepreședinte al 
consiliului orășenesc pentru e- 
ducație fizică și sport, a ținut 
neapărat (și nu numai el) să ni-1 
prezinte pe profesorul de edu
cație fizică loan Cern eseu, ca 
unul cu care ce» de pe aici șe 
mîndresc : „Nu-1 cunoașteți?
Migălește de ani, eu meticu
lozitate de ceasornicar, la for
marea de handbaliști. Ana Ge
bauer, Folker, Milo van, Naghi, 
divizionari A, sint doar eițiva 
dintre cei depistați ți crescuți 
cu grijă de eL..“

Profesor de educație fizică 
la Liceul ..Ștefan Plavăț", inter
locutorul nostru Ioan Cernescu 
reușește să-și onoreze profesia 
cu rezultate meritorii. Măr
turisește că iubește cu pasiune 
handbalul și vrea să facă 
„ceva" pentru el. Datorită lui, 
astăzi m eul orășel — Orșova 
— are reprezentanți In prima 
divizie de handbal a țării. In 
acest an profesorul din Orșova 
a ajuns cu echipa sa de ju
niori II în turneul final pe 
țară : are elemente noi selec
ționate în loturile reprezenta
tive de juniori (Alexandru Vlad, 
Mihai Ghiocel)...

— N-am metode speciale, ne 
spunea. Mai intîi aleg copii 
talentați și. neapărat, intelî- 
genți. Pun mare preț apoi pe 
educarea lor, în cadrul căreia 
unul din mijloacele importante 
îl constituie exemplul per
sonal : na beau, nu fumez... și 
ei văd. Țin seama de perso
nalitatea Iot, ii stimez și așa 
ajungem de ne respectăm re
ciproc. In ceea ce privește pre
gătirea. caut să le insufla cul
tul muncit Atit la învățătură, 
eit si la sport. Eu n-am „gi- 
ganți" pe-aici, așa că cei pe 
eare-i pregătesc trebuie să fie

foarte tehnici. Deci, multă 
muncă, fără rezerve, pentru 
însușirea tehnicii.

— Vă refereați la inteligență, 
la învățătură...

— Argumentez afirmația cu 
faptul că Folker este student 
la Politehnica din Timișoara, 
că în vara aceasta 6 dintre cei 
7 juniori din echipă au reușit 
la examenele de admitere ale 
diferitelor facultăți, că marea 
majoritate a elevilor mei sint 
buni și foarte buni la învăță
tură.

— Aveți greutăți în munca 
de educație ?

— Uneori se ivesc probleme 
chiar din primul moment al 
colaborării dintre antrenor și 
jucător. Ultimul are însă da
toria să acționeze cu multă a- 
tenție, pentru a nu ajunge la... 
hopuri greu de trecut. L-am 
prins fumînd pe portarul D. 
Crăciun, l-am sancționat aspru. 
Și din sancțiunea lui au învă
țat toți ceilalți : alte cazuri 
n-am mai avut. Le-am explicat 
cit de dăunător este fumatul și 
ce-i cu acel ..pepsi îmbunătățit" 
care — au văzut ei — îl beau 
unii de aceeași vîrstă, Ia Ti
mișoara. Au înțeles și totul 
merge — bine — înainte. îmi 
place mult să lucrez cu copiii, 
acest aluat gingaș. Muncind 
laolaltă, devenim prieteni foarte 
apropiați. Și răminem prieteni 
și după inevitabila despărțire. 
Folker vine și acum la mine să 
mai stăm de vorbă...

L-am cunoscut, deci, pe pro
fesorul loan Cernescu. fostul 
ucenic al C.F.R., montator de 
locomotive, care, absolvind 
I.E.F.S.-ul, a devenit un apre
ciat șlefuitor de talente spor
tive. Realizările sale pe tărî- 
mul noii profesii se datorează, 
de bună-seamă, și spiritului 
muncitoresc care îi definește 
activitatea.

Modesta FERRARINI

în cadrul pregătirilor pentru 
apropiatul turneu final al cam
pionatului mondial, echipa fe
minină de handbal a României 
a întreprins un turneu în 
R. F. Germania. După cum se 
știe, a cîștigat partidele cu O- 
ianda și Franța și a pierdut 
meciul cu formația țării gaz
dă. La întoarcerea în țară, am 
avut o scurtă discuție eu loan 
Bota, antrenor al echipei noas
tre naționale.

— Care au fost cauzele eșe
cului din întîlmrea cu R. F- 
Germania ?

— In primul rind, oboseala.
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C. S. ARAD Șl C.S.M. C!

CAMPIOANE DE JUNIORI LA

NOUA EDIȚIE
(Urmare din pag. I)

CE A FOST SI CE A AJUNS AZI
„TREI BRAZI44...

Vnde stat. oare, cei trei 
brazi de «xirrnnară 2

Cabana veche, mult cântată, 
deseori cântată. vechea caba
nă care ne-a găzduit atltea 
vacanțe si coaceda și pe Sugă 
care Învățam abc-ul OThiulul. 
cabana .Trei brazi* este azi 
o banală unitate de alimenta
ție publică. Astăzi al ochi 
pentru vechea cabană -Trei 
brazi* coar dacă vrei grătar 
și bere...

Acum privirile îți sînt furate 
de impunătorul hotel „Trei 
brazi". Civilizația a 
urcat în creierul 
munților. Spectacu
loasă transformare.

Azi nu mal taie
nimeni lemne la „Trei 
brazi". La masă te servesc 
ospătărițe cu epoleți la uni
formă. Sigur, nu avem nimic 
Împotrivă. Dar, parcă ar fi 
mai bine daci n-ar cânta așa 
cum cîntă — adică mult prea 
tare, să-ți spargă urechile — 
tonomaoul, acum 10—15 ani la 
modă ; dacă pe mesele eonsu- 
mat jrilor (turiștilor !) cu cra
vată și cămașă albă ar fi mai 
puține sticle cu băutură (zi
lele trecute, spre seară, am 
întrebat de o ceașcă de ceai: 
ospătărița a ridicat mirată 
din umeri...) ; dacă, de pildă, 
Vasile Neacșu. șofer la 
C.S.A.P Constanta, n-ar ti 
fost obligat să-și ceară de
unăzi mutarea de la 108, din 
cauza mult prea puțin educa
tei familii de la 110, care che- 
fuia pină ttrzlu in noapte ;

dacă in fine, vizitatorul nu 
ar fi obligat să inspire norul 
de fum albastru ti in restau
rant

Toate' astea sint. poate, lu
cruri mărunte. Ele pot fi tre
cute cu vederea cu atit mai 
mult cu cit așa cum spunea 
șefa de unitate, Ancuța Ana
stasia, hotelul „Trei brazi" a 
realizat și chiar depășit pla
nul de încasări. De unde 
se vede că investiția este ren
tabilă. Se pare însă că numai 
această rentabilitate — cea 

materială — se 
află în vederile 
O.J.T. Brașov, cel 
ce tutelează hote
lul „Trei brazi".

Se gîndește, oare, O.J.T. Bra
șov și la rentabilitatea pe ca
re ar avea-o investițiile făcute 
în odihna activă a oaspeților 
săi, oameni ce muncesc in 
întreprinderi șl instituții T S-a 
construit un loc asfaltat de 
parcare și nici un spațiu re
zervat sportului 1 S-a organi
zat un bar cu băuturi verzi, 
roșii, străvezii, dar în magazia 
hotelului nu se află nici schiuri 
și nici săniuțe de închiriat ; 
se vînd țigări, dar la vedere 
nu se află nici o rachetă de 
badmington, nici o minge de 
volei, nici una de fotbal.

Civilizația a urcat în creie
rii munților. Iar noi, cei ple
cați din oraș, schimbăm un 
restaurant cu alt restaurant 
Apoi, afirmăm sus șl tare că 
...am urcat pe munte.

Radu TIMOFTE

în Sala sporturilor din Pi
tești — gazdă excelentă — s-a 
disputat returul campionatelor 
republicane pe echipe de ju
niori la tenis de masă. Au 
cucerit titlurile de campioană 
formațiile C. S. Arad —la fete 
(Eva Ferenczi, Gabriela Ra
dar, Crinela Sava, Elisabeta 
Eedei și Doina Dehelean, an
trenor — Emil Prokopecz) și 
C.S.M. Cluj-Napoca I — la bă
ieți (Simion Crișan, Zsolt 
Biihm, Ovidiu Mesaroș și Ște
fan Nagy, antrenor emerit 
Paneth Farkaș). Dacă numele 
campioanelor au confirmat 
pronosticurile, modul cum au 
fost cîștigate titlurile — nu. La 
fete au învins detașat, numai 
cu 5—0, arădencele. Ele nu au 
mai fost talonate de colegele 
lor craiovence, aspirante cînd- 
va la titlu. C.S.Ș. Craiova o- 
cupă locul al doilea pe po
dium, grație rezultatelor foarte 
bune din turul campionatului. 
Antrenorul Cătălin Cojocaru 
explică situația echipei sale 
atit prin pierderea celei mai 
bune sportive, Maria Păun 
(transferată) și trecerea la 
seniorat a Mihaelei San
du, cit și prin condi
țiile precare de pregătire 
pe care le are în ultima vre
me. Fetițele antrenorului Al. 
Verzar au crescut, la propriu 
și la figurat. Echipa Comerțul 
Tg. Mureș a dat o replică dîr- 
ză partenerelor mult mai mari, 
Olga Nemeș și Jutka Borbely 
au cîștigat chiar cite un set 
la campioane (pentru că au 
fost desconsiderate) și au o- 
cupat un vrednic de laudă loc 
doi în clasamentul returului. 
In progres — C.S.Ș. Rm. Vîl- 
cea (antrenor — Traian Ancu
ța) — medalie de bronz in 
campionat și C.S.M. Iași.

în grupa a doua valorică, pe 
primul loc in retur C.S.Ș. Vi
itorul Pitești — cu 5 victorii 
în 5 meciuri 1 Politehnica 
București, care promitea mai 
mult, abia pe locul 3, după 
echipa C.S.Ș. 1 Buc., nici ea 
pe roze.

La băieți, revelația returu
lui au constituit-o juniorii de 
la Universitatea Craiova (an
trenor Virgil Bălan), pe locul 
secund în clasamentul returu
lui. Ei au suferit o singură 
înfrîngere, la limită (4—5) în 
fața campionilor clujeni, dar 

, tot atît de bine puteau să și 
cîștige. Explicația ? Omogeni
tatea și pregătirea craiovenilor, 
care iși adjudecă medaliile de 
bronz în clasamentul campio
natului. și mai slabul randa
ment în acest retur al lui Z. 
Bohm, obosit, desigur, după 
bogata activitate competiționa-
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A „DACIADEI** — JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN

care conf. dr. ing. Iacint Ma- 
noliu, decanul Facultății de 
construcții industriale și agri
cole, ocupa locul de cinste in 
urma finalelor. L-am căutat pe 
fostul ziarist sportiv, statornic 
iubitor și practicant al sportu
lui. pentru a ne explica legă
turile studenților sâi cu spor
tul. L-am găsit urmărind me
ciul de volei al echipei facul
tății sale. ,.Nu are nici o im
portanță că studenții studiază 
în amfiteatru sau pe viu, an
grenați in viața înfierbîntată 
a șantierului. Dacă ei au îm- 
plantată in conștiință și, deci, 
în obișnuință necesitatea pre
zenței pe terenul de sport, vor 
face mișcare oricînd și oriun
de. Așa se explică faptul că 
în luna care a trecut, după 
programul de șantier, studen
ții și-au continuat, aproape în 
fiecare zi,„ viața în comun pe 
bazele sportive".

sament, dar mai durabile derit 
acelea : victorii ta fortificarea 
vieții sportive a orașului. „Ta 
noi — ne mărturisea cu modes
tie dar și cu bucurie A. Sebe
ny, prim-vicepreședinte al 
C.O.E.F.S. — români, maghiari, 
germani — copiii celor Jin în
treprinderile orașului sau chiar 
ei oamenii de la strunguri, de 
la volanele autocamioanelor, 
din mină, se întîlnese eu prie
tenie și voioșie și pe terenurile 
de sport". Care sint cele mai 
mari daruri ale primei ediții 
ale ,,Daciadei" făcute Bocșe’ ? 
„Păi, înainte de toate, cei 6486 
de concurenți la ediția de vară 
și 5342 la cea de iarnă", ne 
răspunde A. Sebeny. Șj conti
nuă : „La Crosul tineretului 
am avut 2 9S0 de participanți, 
care au sculat orașul, eu larma 
lor tinerească. Dar important a 
fost și faptul că asociațiile 
sportive din întreprinderi — ca 
Metalul sau Auto-Foresta — 
au cunoscut o amplificare deo-

sebitâ * acdviUțH lor si pe 
planul sportului de mase și pe 
cel al performanței". O să a- 
dăugâm că Bocșa continuă să 
fie un pilon al Caraș-Severinu
lui pentru box, unele dintre 
speranțele pugilistice ale jude
țului pregătindu-se între corzile 
'ringului de la MetaluL Am gă
sit acolo și împlinirea unor ini
moase acțiuni locale. S-a reali
zat — de DUdâ — prin muncă 
obștească un frumos Ioc de a- 
grement la barajul de la Mi- 
duș. O idee originală : constru
irea, tot acolo, a două bazine 
metalice pentru învățarea îno
tului. Dar poate că elementul- 
forte al reușitelor Bocșei in e- 
diția inaugurală a „Daciadei" 
îl reprezintă sincronizarea ac
țiunilor din școli, o totală uti
lizare a forțelor din acest sec
tor vital al vieții sportive. La 
Școala generală nr. 1 sau la 
Liceul industrial nr. 2 ritmul 
programării competițiilor, par
ticiparea, valoarea unor rezul- x 
tate, totul a făcut ca declanșa
rea unui concurs inter-școli pe 
oraș să se soldeze cu un suc

ces remarcabil, o platformă de 
pe care se pot lansa succesele 
ediției a doua. Iar exemplele, 
de hărnicie, de spirit de iniția
tivă, de capacitate organizatori
că dovedită de unele cadre, ca 
Olga Lepși sau Ion Lepși tre
buie să trezească ambiții cole
giale. Dar tot aici, la capitolul 
evidențieri, mai sînt de men
ționat și alte nume (fără pre
tenția de a epuizâ capitolul) — 
de activiști, de instructori, de 
profesori — precum ; I. Iorga. 
T. Secoșan, A. Laszlo, I. Siro- 
tenco, P. Kneipp etc. Inventa
rul bazelor sportive ale Bocșei 
a crescut, în ultima perioadă, 
cu terenurile bituminate de 
handbal, volei, baschet, de la 
Școala generală nr. 1, cu ame
najările de la stadionul Meta
lul. Se lucrează la un frumos 
cadou pentru cei mici — un sat 
de vacanță la Bocșa Izvor, un
de vor exista șl două bazine 
de înot. Pînă la zilele de vară 
insă, sportivii din Bocșa vor să 
fie între fruntași în întrecerile 
ediției albe, de iarnă. Și cum 
locurile unde trăiesc nu duc

lipsă de amenajări pentru schi 
și săniiuș, ei așteaptă doar ză
pada. în șălj se vor încinge a- 
prige concursuri de tenis de 
masă, de șah, de gimnastică. 
Și, ca și în concursurile din 
primăvară și din vară, printre 
oaspeții asociațiilor sportive ale 
orașului se vor afla sportivi din 
satele dimprejur: Berzovia, 
Dochin. Tirol, Ramna, Măure- 
ni. Iată, în citeva rînduri doar, 
ce a reprezentat „Daciada" — 
în prima sa ediție — la Bocșa. 
Cea de a doua ? „Ea va însem
na mai mult și mai bine — as
ta e sigur", afirma A. Sebeny.

Acum, în întreg județul Ca- 
raș-Severin, a doua ediție a 
„Daciadei" și-a început exis
tența. Multiplicînd de la „sca
ra Bocșa" la scara județului, 
perspectivele de progres real 
de care vorbea prim-vieepreșe- 
dintele C.J.E.F.S., A. Gherghi
na pornesc de Ia premise soli
de, reale. Așteptăm efectele în 
realizările de fiecare zi, In ini
țiative utile și ingenioase. Și 
mai așteptăm clasamentele fi
nale ale ediției a doua...
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neți să realizați 7

— In primul rînd, ______ ___
și colegul meu Francisc Spier 
ne vom ocupa de menținerea 
pregătirii fizice. Vom urmări 
in cadrul antrenamentelor îm
bunătățirea jocului ta atac. Mă 
refer atît la circulația jucă
toarelor din linia de la 9 m, 
cit și la colaborarea lor activă 
și eficientă cu cele de la semi
cerc. De asemenea, vom face 
totul pentru sporirea procen
tului realizărilor jucătoarelor 
de la 9 m, în condițiile luptei 
cu adversarele. Accentul va 
cădea pe atac pentru motivul 
că neajunsurile jocului echi
pei noastre provin, în majori
tatea cazurilor, din aceste faze. 
Prea ușor se pierde 
în atac, prea multe 
sînt făcute „cadou" 
relor, subminindu-se 
ceasta și încrederea 
ciența sistemului 
Vom urmări reușitele 
domeniu cu prilejul

de faptul 
C-M. din 
stat doar 
vă propu-

atît eu eît
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---- ultimelor 
două verificări, pe care le vom 
face în compania reprezenta
tivei Bulgariei. Atît jucătoa
rele. cit și noi, antrenorii, 
ne-am întărit convingerea că 
trebuie să muncim și mai mult 
pentru a ajunge la nivelul exi
gențelor. Dorim acum mai 
mult ca oricînd să îndeplinim 
obiectivul de a ne califir-» la 
Jocurile Olimpice, deci de a 
termina pe unul dintre pri
mele 5 locuri acest atlt de greu 
campionat mondial care bate 
la ușă.

Hristache NAUM

® COMPETIȚII
București au loc, ta ordinea de 
mai sus, in sala JToreasca, azi de 
la ora 15 și mîine de la ora 8.3C.

94 DE PARTICIPANT!
LA CONCURSUL DE SA

NIE (PE ROLE) 
DIN SINAIA I

De un mare succes s-a bucurat 
concursul de sanie pe role „Cupa 
clubului sportiv orășenesc sinaia- 
desfășurat pe pista betonată din 
Sinaia, sub genericul „Daciadei", 
cu o participare impresionantă : 
94 de concurenți (36 juniori. 27 
junioare, 21 seniori șl 10 senioare). 
Buna organizare asigurată de 
C.S.O. Sinaia șl vremea lavora- 
bllă au contribuit la reușita ta- 
trecerilor, care au constituit un 
bun mijloc de verificare a pre
gătirilor efectuate în vederea a- 
propiatul sezon competițfonal. 
La concurs au participai sportivi 
din Brașov, Vatra Dornel, Bucu
rești, Petroșani, Predeal șl Si
naia.

Rezultate. SENIORI (1 «N m — 
2 manșe) : 1 " -------- *
mata Brașov) 
ghel (AS. A.) 
nuș (I.E.F.S.) 
(800 m — 2 
Stan (C.S.O.
Doina Roșculeț (Carpați

— 3. Carmen 
2:12,30 ;

— 2 manșe) :

I. Ispas (A.S Ar- 
2:44,71 ; 2. V. An- 

2:47,04 ; 3. C. Tigă- 
2:53,63 ; SENIOARE 

manșe) : 1. Elena 
Sinaia) mi, 74 ; L 
- - Sinaia)

2:64,95 : 3. Carmen Popovku
(I.E.F.S.) 2:12,30 ; JUNIORI (800
m — 2 manșe) : 1. GK Pleșa
(C. Ș. Școlar Sinaia) 1H.« ; 2. 
D. Comșa (C.S.Ș. Sinaia) 133J0 ; 
3. Cr Piciorea (C.S.Ș. Sinaia) 
1:15,61 ; JUNIOARE (800 m — 1 
manșă) : 1. Simona Toe (CA Ș. 
Sinaia) l:01,7S : 2. Camelia Gurgu 
(Carpați) 1:02,T5 ; 3. OomeLa Va- 
sile (C.SȘ Sinaia)
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deci, o atenție specială, nrmă- 
rindu-se aducerea lor la ace
lași grad de pregătire cu cei
lalți selecționabili care au a- 
vut, in ultima vreme, o activi
tate de regularitate, mai sus
ținută.

Medicul lotului, dr. Dumi
tru Tomescu, ne face o succin
tă prezentare a „fișierului* 
său. Situația este bună. Doar 
Romilă s-a prezentat cu o u- 
șoară contuzie, căpătată ta e- 
tapa de campionat, ta timp ce 
Rădulscu are o stare gripală 
pasageră. Nici la unul, nici la 
celălalt nu stat, de fapt, „pro
bleme*, așa Incit amfcdci par
ticipă cu tragere de inimă ta

ACTUALITĂȚI
• POPULARA COMPETTȚTE 

„CUPA ROMÂNIEI-, care se 
desfășoară sub egida J)ACIA- 
DEI*. p-cg--—săptăctaa 
viitoare o nouă etapă, ulti
ma înaintea intrării ta compe
tiție a divizianarefor A. Aat- 
feL joi 16 noiembrie vor avea 
Joc 14 jocuri, pentru eare 8-au 
calificat 14 formații dta cam
pionatul secimd, 13 din Divizia 
C și ur.a din ..județ*, fi anu
me. Victoria Craiova. Cele 
mai interesante partide te a- 
nunță, firește, cele dintre dhri- 
zionarele B. Dar iată progra
mul complet :

Rapid București — Metalul 
București, Delta Tulcea — F.C- 
Constanța. Mușeelul Ctapu- 
lung — Rulmentul Alexandria. 
Metalul Rădăuți — Construc
torul Iași, I.M. P. Neamț — 
F.C.M. Galați, Azotul Slobozi*
— Chimia Brazi, Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej — Poiana 
Cimpina, Victoria Craiova 
Dinamo Slatina. Metalul 
ghișoara — Steagul roșu 
șov, Minerul Baia Sprie 
„U“ Cluj-Napoca, Metalul
— Sticla Arieșul Turda,
toria Cărei — Unirea Sînni- 
colau. Laminorul Nădrag - 
Dierna Orșova și Minerul Ghe- 
lar — Șoimii Sibiu. >

prima ședință 
înaintea jocului 
cia.

De fapt, de ___ _______
obișnuiți ai lotului (Vign, Ior
dan eseu, Crișan. Dobrin, Sa- 
meș — ea să nu mai vorbim 
de portarul Coman, revenit la 
lot după zece ani) — pină la 
noii m:mbri ai familiei trico
lorilor. Augustin și Sabia, a- 
flați ia prima lor convocare 
In lotul A. toți cei prezenți la 
Snagov mar.festă poftă de lu
cru, privesc cu atenție pregă
tirea lor pentru meciul de 
miercurea viitoare.

Cum se vor desfășura ta 
continuare pregătirile ?

Miercuri si joi, antrenamen
te la Snagov. Joi seara, ctad 
ae va întoarce de la Paris 
(unde va urmări miercuri me
ciul amical Franța — Spania) 
șă vicepreședintele FJLF„ 
Ștefan Covaci, lotul reprezen
tativ va reveni ta Capitală.

Pentru duminică 12 noiem
brie este prevăzut un meci de 
verificare între formația pro
babilă pentru jocul de la Va
lencia și o echipă OAigR.tă 
dta rezervele iotului d alti 
jucători dlvtaiccari A.

Plecarea fs Spania este fi
xată pentru Îmi 13 nciem- 
brie.

de pregătire 
de la Valen-

la mai vechii

Se apropie din nou un 
meci in deplasare, un meci 
greu, cum bine se știe, și 
cuvântul de ordine, Îndem
nul care se face auzit de 
pe acum și se va auzi fără 
îndoială pină ta seara jo
cului de pe stadionul Luis 
Casanova din Valencia este 
ca băieții să LUPTE din 
toate puterile, să lupte e- 
xemplar. să se bată pentru 
fiecare minge pină ta ulti
mul minut al partidei ! In
tr-adevăr. fără luptă echipa 
noastră nu are — din ple
care — nici o $ansă, iar 
jucătorii ei degeaba se 
mai urcă in avionul pentru 
Spania dacă nu sint ferm 
botăriți să arunce ta focul 
întrecerii toate resursele 
de energie de care sînt ca
pabili.

Lupta este evident prima 
condiție. Lupta este fără 
nici o îndoială condiția ne
cesară obținerii unui rezul
tat bun. dar, in același 
timp, nu este și condiția 
suficientă. De ce 7 Prea 
multe exemple de meciuri 
in care conținutul jocului 
l-a reprezentat exclusiv 
lupta, meciuri ratate, me
ciuri pierdute în cele din 
urmă, au dovedit că a miza 
numai pe puterea 
pe lupta ta sine, 
greșeală. Nu mai 
decit anul trecut, 
dr.d. cu același ________
echipa noastră a luptat din 
toate puterile timp de 75 
de mmute, dar in cele dta 
urmă a cedat pentru mo-

de luptă, 
este o 
departe 
la Ma- 

adversar,

tivul esențial că lupta ei a 
fost adeseori oarbă. Lupta 
n-a slujit unei IDEI rea
liste, constructive, eficien
te. S-a luptat doar pentru 
apărare, pentru a rezista, 
pentru a respinge atacurile 
adverse. Nici un efort, nici 
un gînd constructiv, de atac 
propriu. Logica fotbalului 
a făcut ca o astfel de luptă 
să aibă - ■
pierdere 
au vrut 
tida cu
cu o experiență, amară, ce-i 
drept, dar o EXPERIENȚA 
CU VALOARE, ’____ 2
noștri au toate motivele să 
pregătească in alt chip — 
folosind o idee mai realistă, 
superioară — jocul cu Spa
nia. Această idee trebuie 
să aibă la bază necesitatea 
ca echipa României să fie 
cu adevărat capabilă să 
pună pe atac și pe contra
atac probleme reale și grele 
adversarei sale Ia Valencia- 
Nu o apărare disperată ne 
poate aduce un rezultat 
bun la 15 noiembrie, ci un 
joc echilibrat, foarte solid 
in defensivă, dar și cu pu
ternice valențe ofensive. 
Iar toate acestea nu se cer, 
nu se pretind pur și sim
plu înainte de joc, ci se 
PREGĂTESC, acum, atent, 
minuțios, judecind una cite 
una 
care 
bine 
unui 
lui.

in cele din urmă 
de cauză. Sorții 
să se repete par- 
Spania. înarmați

antrenorii

toate problemele pe 
le pune un adversar 
cunoscut În condițiile 
meci jucat pe terenul

Marius POPESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

Si- 
Bra-

Atad 
Vlc-

O DATELE ^MECIURILOR 
REPREZENTATIVEI DE JU- 
NIORI ÎN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI UXJJL Peste 
două săptămîni, selecționata 
de juniori a țării noastre va 
debuta pi preliminariile Tur
neului U.EFA, e<fiția M79. 
Primul ei meci este progra
mat, la Brașov, eu reprezenta
tiva de juniori a Vt^ariei (22 
noiembrie). Ttaerfl noștri tri
colori vor raaține___celelalte
trei partide ta primăvara a- 
nuhii viitor. dțță turnătorul

România — U.R-S.S. 
fi I-P-S.S. — 
aprilie).

program : Ungaria — 
(28 martie), r 
(4 aprilie)
România (11

BERLIN KVO- 
BACAU a SU- 

formație

Petcu (ta tricou de culoare Indusă) deschide scorul in meciul de 
simbdtă : Rapid — Gaz metan Mediaș. Foto : Dragoș NEAGU

AT SLĂBIT RESERSHE
lEBEREEEI?

în tribunele stadionului Tine- 
retului (complet renovat 
modernizat) au aplaudat 
dărnicie victoria echipei locale 
(2—0). Dar nu rezultatul con
tează, ci. mai ales, modul ta 
care cele două combatante au 
abordat partida, jucînd variat, 
ofepsiv, de unde și numeroa
sele faze de poartă, una mai 
frumoasă ca alta. Steagul roșu 
a obținut ciștig de cauză da
torită tempo-ului alert cu 
care și-a sufocat adversaruL 
Buna circulație a balonului la 
mijlocul terenului a avut ca 
scop principal lansările, în a- 
dtacime. spre cele trei vîrfuri. 
Șișcă. Ghergbe și Paraschives- 
eu, ultimul detaștadu-se prin 
eiteva inctfrsiuni impetuoase, 
înaintașul central brașovean,' 
eu un gabarit impresionant, 
și-a... pierdut deseori pe drum 
adversarii direcți, cursele sale 
de 30—40 m fiind finalizate ca 
„șuturi-bombă" care l-au so
licitat, din plin, pe portarul 
constăntean Sărăcin. Cuvinte 
de laudă se cuvin și lui Pes- 
caru. In vîrstă de aproape 36 
de ani — el a acționat pe pos
tul de libero — fără greșea
lă, „gen Ștefănescu", stopind 
numeroase atacuri adverse sau 
participind susținut la faza de 
atac.

F. C. Constanța a lăsat și 
ea o destul de bună impresie, 
a ținut pasul cu tempoul impus 
de adversar, a echilibrat jocul 
o mare parte din timp (dova
dă raportul de cornere : 6—6 și 
al șuturilor la poartă 10—9), a 
contraatacat energic și numai 
lipsa de decizie la finalizare, 
„stîngăciile" lui Peniu și D. 
Zamfir au făcut ca formația 
de pe litoral să nu poată 
marca.

în concluzie, parcă am asis
tat la un meci de Divizia A—

Gheorghe NERTEA p

si 
cu

partidele cu Progresul Vulcan 
și Dinamo Slatina, lăsind im
presia unor carențe ta pregă
tire, pe plan fizic ta special. 
Or, fără o înlăturare grabnică 
a acestor carențe, fără o mobi
lizare corespunzătoare a tu
turor componenților 
ta aceste ultime cinci 
ale turului (care se 
ca foarte dificile), va 
ca actualul lider al seriei 
H-a

Sknbâtă după-amiază. pe 
dionul Republicii, Rapid a 
mit din partea echipei 
metan Mediaș o replică _
dirză decit era de prevăzut și 
chiar decit o lasă să se înțe
leagă scorul final de 3—1. 
Bucureștenii și-au asigurat vic
toria în cele 15—20 de minute 
de joc bun din prima repriză, 
ctad au și înscris toate golu
rile, două dintre ele insă cu 
oarecare șansă, oferită de 
portarul oaspeților, Dum- 
brean, care a apărat slab, fiind 
— dealtfel — înlocuit In rest, 
medieșenii (care au ca antre
nor principal pe Petrică Ră- 
dulescu, iar ca secund pe fos
tul jucător de la A.SA. Tg. 
Mureș, N. Naghi) au jucat de 
la egal la egal cu partenerii 
lor, iar după pauză chiar mai 
bine decit ei, înscriind un gol 
și ratînd alte două mari o- 
cazii (la una din ele s-a opus 
Grigoraș, care alături de Pet
ec 
că tori 
numai 
a lui

Ce-i 
zentat 
titulari (Zalupca, Vlad și Co
jocarii accidentați, cărora in 
timpul meciului li s-a adăugat 
și fundașul Puriț, precum și 
Rontea — suspendat), dar și 
in aceste condiții dificile for
mația feroviară și-a cam 
dezamăgit suporterii prin jo
cul prestat îndeosebi jn repri
za secundă. Dealtfel și ta me
ciurile precedente de la Bucu
rești (cu Metalul și Rulmentul 
Alexandria), giuleștenii 
evoluat sub așteptări, 
cu precădere de dorit 
mijlocașilor (excepție 1 
și al înaintașilor. Deși 
urmare și a conjuncturii, a re
zultatelor celorlalte rivale — 
a devenit lider, Rapid n-a mai 
convins așa cum a făcut-o jn

Sts-

mai echipei 
meciuri 
anunță 

fi greu 
a 

să-și mențină poziția.

Constantin F1RĂNESCU

• UNION 
LUEAZÂ LA 
CEA VA. Cunoscuta ___
Union Berlin, dta prima divi
zie a campionatului R.D. Ger
mane, întreprinde — Ia invitația 
clubului din Bacău — un tur
neu de două jocuri ta țara 
noastră. Prima tatîlnlre a oas
peților va avea loc duminică, 
de la ora 11, la Bacău, ta com
pania formației Sport Club. 
In al doilea joc. Union Berlin 
va tatitai la Suceava, marți 14 
noiembrie, pe divizkmara B 
C.S.M.

Â VIRGfNIEl RUZICI
sară redutabilă, de care cele
lalte competitoare la suprema
ție știu că trebuie să se fe
rească. Altfel, Brighton-ul «eu 
Roland Garros-ul se vor repe
ta și pe terenurile de la Palm 
Springs !
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
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EXCURSIA - 
ce nu trebuie

o disciplină 
să lipsească

de pe agenda vreunei școli!
științe ale naturii, economie

----- EXCURSIA
O lecție de istorie, geografie, . 

social-politică, patriotism. Iată ee reprezintă 
pentru elevi l O veritabilă disciplină, care trebuie să se gă
sească atît pe agenda învățătorilor și profesorilor, cil și a 
elevilor.

Gustul pentru cunoaștere, pentru drumeție, sentimentul de 
dragoste pentru țară se formează și se întăresc folosind a- 
cest interesant și atractiv mijloc didactic de relaxare.

Traseele pot fi alese de către școală sau propuse, după 
tematica dorită, de către organizatorii de turism ai OFICI
ILOR JUDEȚENE DE TURISM, care dispun de cunoștințe 
multilaterale, precum și de o documentație bogată.

Se asigură mijloace confortabile de transport, servicii 
ghid, cazare și masă în unități de categorie preferată.

de

IMPORTANT !

Pentru excursiile Organizate in zilele de luni pină vineri 
se acordă reduceri la transportul cu autobuzele, autocarele 
si microbuzele.

UN MECI DE DIVIZIA A
DISPUTAT LA... BRAȘOV
Derby-ul seriei I dintre fos

tele divizionare A Steagul 
roșu și F. C. Constanța a fost 
un meci de bună factură, pe 
parcursul
18 000 de spectatori

căruia cei peste
prezenți

I
$

zm
3

3 o.I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
au fost cei mal buni ju

de la Rapid), față de 
una a gazdelor (o bară 
N. Manea).
drept. Rapidul t-a pre- 
în acest meci fără tițiva

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 7 NOIEMBRIE 1S78

BĂLTĂTEANU EMIL și ATA-
NASIU GHEORGHE din BUCU
REȘTI

sa
32
84

37 83.
DE CIȘTIGURI :

CIȘTIGURH.E 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 5 NOIEMBRIE 
1378

RECORD
DE AUTOTURISME ClȘTIGATE 

LA O TRAGERE OBIȘNUITA

LOTO
i au 
lăsind 
jocul 

Petcu)
— ca

(13 reziliate) 7 va- 
25°,® a 50.000 lei ; Categoria 
: (12 rezuUa-te) 42.25 va- 
a 6 421 lei ; Categoria a 
(11 rezultate) 478 variante 
lei Report categoria I :

Categoria I : 
riante 
a Ll-a 
riante 
LU-a : 
a &51 
64.332 lei.

Cîștigurile de 50.000 lei au re
venit pârtiei nanților : BOGDAN 
NiCOLAE din CARANSEBEȘ, 
ADAM ANDREI din LAȘI, RA
DULESCU NICOLAE din URZI- 
CHNi-LLFOV, OBRETIN MARIN,

ACEST MARE SUCCES A FOST 
OBȚINUT DE PATRU PARTI
CIP ANȚI LA TRAGEREA DIN 27 
OCTOMBRIE 1978. FERICIȚH CIȘ- 
TIGATORl SINT : Niculae Nicu- 
lae din Pitești, Iordan Simion din 
corn. Budești (jud. Ilfov), Alexan
dru Illeș din Ploiești, Dumitru 
Dumitrach.- din București.

ORICINE LE POATE URMA 
EXEMPLUL DACA PARTICIPA 
CU REGULARITATE LA TRAGE
RILE LOTO.

PESTE DOUA ZILE. LA 10 NO
IEMBRIE VA AVEA LOC O 
NOUĂ TRAGERE

Tragerea Prcnoexpres de astăzi 
va fi televizată la orele 17,45.



Al treilea concurs international de dirt track

ALERGĂTORII NOȘTRI DIN NOU ÎNVINGĂTORI
0 DELEGAȚIE OLIMPICA 
CANADIANA A VIZITAT

OLIMPIADA DE ȘAH
Cine va fi noul președinte al F.I.D.E. ?

Pe pista stadionului Metalul 
din Capitală s-a disputat cea 
de a treia întîlnire internațio
nală die dirt-track dintre echi
pa Volan Debrețin (Ungaria) și 
combinata secțiilor Metalul 
București, I.P.A. Sibiu și Voin
ța Sibiu. Și de astă dată, ca și

același club, cu 10 puncte. Lo
curile 3 șl 4 au fost ocupate de 
Antal Toncso și Zsoltan Haljon 
de la Volan Debrețin, cu cite 
9 puncte. Pe parcursul celor 13 
manșe ale întrecerii, am asis
tat la momente de mare spec
tacol, aplaudate de publicul

Start in manșa a doua cîștigată 
rești)

de Gheorghe Sora (Metalul Bucu- 
Foto : Vasile BAGEAC

MOSCOVA
MOSCOVA (Agerpres). — 

Moscova a fost vizitată recent 
de o delegație sportivă cana
diană condusă de James Wor- 
ral, membru al C.I.O., care a 
declarat corespondentului a- 
genției TASS. printre altele : 
,,Am vizitat bazele sportive ale 
viitoarei Olimpiade de vară și 
sintem convinși că Jocurile 
de la. Moscova din 1980 vor fi 
organizate în cele mai bune 
condițiuni. în Canada se ma
nifestă un viu interes pentru 
această manifestare sportivă, 
mai ales după ce noi înșine 
am organizat Olimpiada pre
cedentă. Cred că peste 8000 de 
turiști canadieni amatori de 
sport vor veni la Moscova in 
1980 pentru a urmări întrece
rile Olimpiadei.

BUENOS AIRES. 7 (Ager
pres). — Turneul masculin al 
Olimpiadei de șah a continuat 
la Buenos Aires cu meciurile 
din turul 10, în care s-au în
registrat următoarele rezulta
te : România — Argentina (B) 
</,—*/s (trei partide întrerupte) 
S.U.A. — Cuba 2‘A—l*/t, R. F. 
Germania — Ungaria l*/2—l'/t 
(1), U.R.S.S. — Israel l‘/2—1'/2 
(1), Iugoslavia — Argentina (A) 
l‘/2—1% (1), Franța — Polonia 
1-1 (2), " - - - 
Chineză 
Bulgaria 
glia 2—1 . .. .
2‘/2—*/2 (1), Danemarca — El
veția 2—1 (1). Rezultate în
registrate în runda a treia 
a turneelor finale din cadrul 
competiției feminine : locurile

Venezuela — R. P.
1— 0 (3), Islanda —
2— 0 (2), Suedia — An
ti), Spania — Austria

1—8 : Spania — Bulgaria 
*/r—*/» (2), Ungaria — Anglia
l‘/2—'/» (1), U.R.S.S. — Polonia 
3—0, R. F. Germania — Iugo
slavia */j—*/i (2); locurile 9—16: 
Suedia — Argentina 2—1, 
S.U.A — România 2—1, In
dia — Olanda 1—1 (1), Fran
ța — Australia */2—»/t (2).

La Buenos Aires au început 
lucrările Congresului Federa
ției internaționale de sah 
(FIDE), pe ordinea de zi figu- 
rînd ca punct principal alege
rea noului președinte al aces
tui for. Pentru postul de pre
ședinte al FIDE, care-1 va 
înlocui pe Max Euwe, Olan
da, candidează Svetozar Gligo- 
rici (Iugoslavia), Friedrick O- 
lafsson (Islanda) și Narcisio 
Rabell Mendez (Porto Rico).

în întrecerile de ,1a Arad și Si
biu, alergătorii români au ter
minat victorioși <-u 45 de punc
te față de cele 31 realizate de 
sportivii oaspeți. Cele mai bu
ne rezultate din acest concurs 
au fost obținute de Marin Do- 
bre, de la Metalul București, 
care a acumulat 11 puncte, ur
mat de Gheorghe Sora, de la

UN MARE TURNEU DEMONSTRATIV
DE TENIS LA TALLIN

Iau parte : Borg, Gerulaitiș, 
Panatta și Mayer

MOSCOVA (Agerpres). — La 
27 noiembrie se va desfășura 
la Palatul sporturilor din Ta
llin un turneu demonstrativ 
de tenis, la care au fost .invi
tați patru dintre cei mai buni 
jucători din lume : campionul 
suedez Bjorn Borg, italianul 
Adriano Panatta și americanii 
Vitas Gerulaitiș și Sandy Ma
yer.

spectatar. în cele trei întilniri 
de dirt-track dintre aceste for
mații, o comportare bună au 
avut sportivii noștri Ion Bobîl- 
neanu (I.P.A. Sibiu), Ionel Pa
vel (Voința Sibiu) și Marin Do- 
bre (Metalul București). In ge
neral, în aceste întreceri, ma
joritatea motocicldștilor _ ro
mâni au dovedit o formă bu
nă, dobindită prin participarea 
lor în acest an la un număr 
mai mare — decit de obicei — 
de concursuri interne și inter
naționale.

Odată cu desfășurarea acestor 
întilniri 
sezonul 
track.

amicale, s-a încheiat și 
competițional de dirt-

I. HOABÂN

3600 Km IN TURUL FRANȚEI
Turul ciclist al Franței edi

ția 1979 se va desfășura pe un 
traseu în lungime de 3 600 km 
în 24 de etape cu o singură zi 
de repaus. Plecarea se va da la 
27 iunie la Fleurance, iar sosi
rea va avea loc la 22 iulie la 
Paris, pe Champs Elysâes.

GIMNASTELE DE LA C.S.M. BAIA MARE
ÎNVINGĂTOARE ÎN U.R.S. S.

Echipa de gimnastică C.S.M. 
Baia Mare a evoluat, la finele 
săptămînil trecute, la Ivano
vo-Franko  vsk (U.R.S.S.), în 
cadrul unei reuniuni interna-

Turneul international de handbal de la Debrețin

ECHIPA ROMÂNIEI A DEBUTAT 
CU 0 VICTORIE, 24-17 CU OLANDA

DEBREȚIN, 7 (prin telefon). 
Turneul internațional de hand
bal masculin, organizat de fo
rul de specialitate din Ungaria, 
la care participă selecționatele 
României, Olandei, Poloniei, 
Bulgariei, U.R.S.S, și Ungariei, 
a început miercuri în Sala 
sporturilor din localitate. Re
prezentativa României a debu
tat victorioasă, întrecînd se-

lecționata Olandei cu 24—17 
(11—8). Pentru echipa română, 
viu aplaudată de cei 2 500 de 
spectatori, au înscris : Birta- 
Ian 5, Oros 5, Grabovschi 4, 
Durau 2, Stingă 2, M. Voinea 2. 
Flangea 2, Tase 1 și Voina 1. 
Turneul continuă.

ționale de gimnastică femini
nă. Pe echipe a cîștigat C.S.M. 
Baia Mare, iar lâ individual 
compus întrecerea a fost domi
nată de Rodica Dunca (C.S.M.), 
învingătoare detașată. Toate cele 
patru finale pe aparate au re
venit gimnastelor românce. 
Rezultate tehnice : echipe: 
C.S.M. Baia Mare 189,30, Se
lecționata Ivanovo-Frankovsk 
182,80 ; individual compus : 
Rodica Dunca (C.S.M.) 38.60,
Daniela Brîndescu (C.S.M.) 
37,40, Lesia Popadiuk (Iva
novo-Frankovsk) 37,25. La să
rituri (9,60), paralele (9,70) și 
birn& (9,80) a terminat învin
gătoare Rodica Dunca, in timp 
ce la sol prima s-a clasat Da
niela Brîndescu (9,60).

0 „CUPĂ MONDIALĂ Șl LA NATAȚIE Ir>-------

Ediția inaugurală, in 1979, la Tokio
MONTE CARLO. 7 (Ager- 

pres). — Președintele Federa
ției internaționale de natație,

Din fările soci aIist e

CAMPIONII LUMII,
BASCHETBALIȘTII IUGOSLAVI

Iugoslavia este din nou cam
pioană mondială la baschet, 
după ce primul titlu îl cucerise 
în 1970. Echipa iugoslavă 
și-a învins toate adversarele 
întîlnite — nouă la număr — 
pe unele dintre ele, preten
dente chiar la o medalie, fără 
drept de apel, la scoruri care 
fac inutile orice comentarii. 
Italienii au trebuit să pără
sească terenul învinși la 32 
puncte diferență (108—76) 1 
Zece victorii la rînd, nici o 
înfrîngere, adversara prin
cipală, echipa Uniunii Sovietice, 
fiind învinsă de două ori : 
prima oară în serii, la 13 
puncte diferență, a doua oară 
în finală, după prelungiri, cu 
82—81.

Dacă la cele două medalii 
de aur adăugăm și cele trei de 
argint cucerite la Campionatele 
mondiale din 1963 — Rio de 
Janeiro. 1967 — Montevideo și 
1974 — San Juan, atunci va
loarea baschetului iugoslav a- 
pare în lumina adevăratei per
formanțe. Iugoslavia are azi 
50 000 de baschetbaliști înre
gistrați. Dacă cu un asemenea 
număr de baschetbaliști iugos
lavii cuceresc locuri’ fruntașe 
la marile competiții, atunci se 
poate trage concluzia că în 
țara vecină și prietenă tinerele 
talente sînt judicios selecțio
nate și dezvoltate.

La recentul campionat mon
dial, sportivii iugoslavi 
demonstrat un baschet 
înaltă clasă, atractiv, cu 
stil propriu, inspirație și
tuozitate ieșite din comun, pe 
fondul unor execuții în mare 
viteză. S-au remarcat în spe
cial reputații Drazen Dalipa- 
ghici și Dragan Kicianovici. Ală
turi de aceștia s-au evidențiat 
și vechile cunoștințe ale spec
tatorilor noștri Ciosici. Slav- 
nici. sau mai tinerii (dar tot 
atît de talentații) Radovanovici,

Delibașici, Jerkov, Zizici, pre
cum și Krstulovici, Knego,

Vilfan’și Skroce, componenți ai 
„12“-lui iugoslav • -
altfel, Drazen 
fost declarat cel 
chetbalist al 
mondial, pentru ___ __
de ziariști. Colegul său de e- 
chipă Kicianovici a ocupat, cu 
167 de voturi, locul al doilea 
în acest clasament. Din cel

Javier Ostos, a anunțat cu pri
lejul reuniunii A.G.I.F.S. de la 
Monte Carlo crearea unei 
„Cupe Mondiale" la natație. 
competiție ce se va desfășura 
în 1979 la Tokio și va reuni 
înotători din S.U.A., U.R.S.S., 
R. D. Germană, Canada, Ja
ponia și trei selecționate din 
America, Europa și Austra- 
lia-Asia. Formațiile R. F. Ger
mania și Suediei au fost alese 
ca rezerve în cazurile unor 
eventuale fortfaituri. Turneul 
de polo pe apă din cadrul a- 
cestei „Cupe Mondiale" va a- 
vea loc în 
Iugoslavia, 
te urmînd 
o viitoare

au 
de 
un 

vir-

victorios. De- 
Dalipaghici a 
mai bun bas- 
campionatului 
el votînd 174

DINAMO

CAMPIOANA DE FOTBAL

NOUL CAMPION AL AUTOMOBILIȘTILOR, MARIO ANDRETTI,. 
UN PILOT ÎNDEMiNATIC
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P. Vilfan 190 73 20 40
D. Kicianovici 191 87 24 151
A. Knego 205 93 22 94
R. Jijici 210 105 23 91
J. Jerkov 208 94 25 134
B. Skroce 193 85 23 38
Z. Slavnici 181 72 29 147
K. Ciosici 210 90 30 262
R. Radovanovici 210 96 22 84
D. Krstulovici 201 90 25 65
D. Dalipaghici 196 100 27 151
M. Delibașici 197 86 24 119

mai bun „cinci* al campiona
tului mondial fac parte acești 
doi jucători iugoslavi, alături 
de Tkacenko (U.R.S.S.), De 
Sousa și Schmidt (ambii din 
Brazilia).

Să amintim în final și’ de 
creatorul acestui succes de 
prestigiu, antrenorul Alexan- 
dar Nikolici.

Din vitrina de trofee 
chetbaliștilor iugoslavi 
de încărcată cu medalii 
sește doar medalia de
Jocurilor Olimpice, O vor cu
ceri și pe aceasta baschetba- 
liștii iugoslavi 7

GH GLI5IQ

a bas-
— atît
— lip- 
aur a

A UNIUNII SOVIETICE

luna octombrie în 
echipele participan- 
a fi desemnate la 
reuniune a F.I.N.A.

Clasamentul final al campio
natului mondial al piloților de 
Formula încheiat după

TBILISI

In penultima _ . ... .
natului de fotbal al U.R.S.S. 
chlpa Dinamo Tbilisi a terminat 
la egalitate (0—0) meciul dispu
tat In deplasare cu formația Lo
komotiv Moscova, asigurindu-șl 
titlul de campioană a țării.

In prezent, Dinamo Tbilisi 
totalizează 41 de puncte, fiind ur
mată In clasament de echipele 
Dinamo Kiev — 38 p șl Șahtior 
Donețk — 37 p.

etapă acampio-
e-

• TELEX • TELEX
AUTO • Cea de-a 22-a ediție 

a „Raliului Corsicii", probă con- 
tînd pentru campionatul mondial 
de raliuri, s-a încheiat la Bastia 
cu victoria pilotului francez Ber
nard Darnlche („FIAT IM 
Abarth"). Pe locurile următoare 
s-au clasat compatriotul său 
Jean-Claude Andruet și pilotul 
italian Sandro Munari (ambii pe 
„FIAT 131 Abarth"). Aceasta a 
fost cea de-a patra victorie obți
nută de Bernard Darnlche în a- 
cest tradițional raliu O Pentru a 
doua oară consecutiv titlul de 
campion al S.U.A. rezervat ma
șinilor de tip „Indianapolis" a 
fost cucerit de pilotul Tom 
Sneva (în vlrstă de 39 ani), ur
mat de Al Unser șl Gordon John- 
coock.

BASCHET • In continuare* 
turneului pe care-1 Întreprinde ta 
S.U.A.. echipa masculină a

Iatâ-l pe noul campion al pilo- 
ților de formula I. Mario An
dretti, alături de conducătorul 
tehnic al firmei „LOTUS*

al 
pe

disputarea marelui premiu 
Canadei, îl are în frunte 
Mario Andretti (S.U.A.).

Component al echipei „Lotus*, 
care și-a plasat pe primele

Șl CU SiNGE RECE
două locuri ambii piloți (al 
doilea fiind regretatul Ronnie 
Peterson), Mario Andretti este, 
după cum fi indică și numele 
cu rezonanță latină, de ori
gine italiană, părinții săi, mo
dești agricultori, emigrînd în 
anii *50 In Statele Unite, în- 
tr-un mic orășel din statul Pen
nsylvania, de numai 7 000 de 
locuitori, în care familia An
dretti locuiește și astăzi.

Noul campion mondial reu
șește, la 38 de ani, marea per
formanță, după 21 de ani de 
competiții automobilistice, din
tre care 11 In Formula 1, fiind, 
după Brambila și Regazzoni, 
cel mai vechi pilot în peri
culoasele întreceri ale mono- 
plasurilor de F 1. Andretti, un 
adevărat pachet de mușchi 
(74 kg la 1,68 m înălțime), cu 
o figură mai degrabă de boxer, 
a dominat autoritar campiona
tul mondial de anul acesta, cîș- 
tigînd 6 mari premii, adică tot 
atîtea cît în cei 10 ani prece
dent de concurent în FI. In el, 
firma „Lotus* a găsit un pilot 
de o mare regularitate, des
tul de bun pe circuitele rapide 
și excelent pe cele care so
licită din plin îndemînarea șl 
sîngele rece al piloților, foar
te priceput în mecanică, un pa
sionat de dificila sa meserie, 
capabil să străbată într-un an 
peste 400 000 km pentru a ajun
ge din S.U.A. în cele mai în
depărtate colțuri ale lumii, 
unde se alergau mari premii, 
împărțindu-și viața între fa
milie (are 2 băieți, de 15 și 
13 ani, și o fetiță de 8 ani) și 
circuitele automobilistice.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
U.R.S.S. * susținut un meci ami
cal cu selecționata statului Ore- 
gon. Victoria a revenit gazdelor 
CU 87—65 (M—44).

JUDO • In ultima zi a campio
natelor mondiale universitare care 
s-au desfășurat la Rio de Janeiro, 
japonezul Yshlro Yamashita a 
terminat învingător la categoria 
„Open". Proba pe echipe a fost 
cîștigată de formația U.R.S.S., 
urmată de selecționatele Franței 
și Japoniei. In clasamentul final 
pe medalii, pe primul loc s-a si
tuat Japonia cu un total de 9 
medalii (5 de auir, 2 de argint șl 
2 de bronz), urmată de U.R.S.S. 
— 5 (3, 3, 0) ; Brazilia — 6 (1,
0, 3).

PATINAJ • Concursul feminin 
de patinaj artistic pentru trofeul 
„Richmond" s-a încheiat la Lon
dra cu victori* sportivei italience 
Susanna Driano — 140.« p. ur-

rnată de
133,01 p
(Anglia)

Carrie Rugh 
șl Karena 
— 131,M P.

• Turneul

(S.U.A.) —
Richardson

feminin de 
fost cistigaa 

stoii :

TENIS 
la Rio de la Piața a 
de americanca Caroline 
6—3, 6—3 ta finala cu Emilia Ra
poni (Argentina). » In primul 
tur al turneului de la Stockholm, 
tânărul jucător suedez Per Hjert- 
quist a obținut o surprinzătoare 
victorie, cu 3—6. 6—1. 6—3. ta fața 
americanului 
Alte rezultau 
6—3, 6—2 ; Ti 
cher 7—6. 6
relU 6—3, t- 
bec 7—6 6—
Anand Amritraj 7—6, 6—3 ; 
Ier — John Uoyd 6—2, 6—4 ; 
mk — Van Dillen 6—t 
Amaya — Dibba 6—3. 3—6. 
Okker — Ismail El Shafei 
6-7. 6—t

Solomon.
— Birner 
n — Let-
— Zuga- 
1 — Hre-
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