
PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
A PRIMIT PE PRIMUL MINISTRU

Al REPUBLICII TURCIA, BiiLENT ECEVIT
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit, în 
cursul dimineții 
primul 
Turcia, 
face o 
noastră 
tului român și a primului mi* 
nistru al guvernului.

Exprimînd deosebita satis
facție de a se reîntîlni cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, 
premierul turc a înmînat șefu
lui statului român un mesaj 
din partea președintelui Repu
blicii Turcia, Fahri Koruturk, 
și a transmis cele mai sincere 
urări de fericire personală, de 
progres si bunăstare pentru po
porul român prieten.

Tovarășul Nicolae^leaușescu 
a mulțumit și a rugat să fie 
transmise 
tovarășei 
mai bune 
ședintelui 
doamnei ,
cu urări de bunăstare și feri
cire poporului turc prieten.

în cadrul întrevederii, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
primul ministru Bulent Ecevît 
au evocat cu profundă satis
facție evoluția ascendentă a 
raporturilor tradiționale de 
prietenie, colaborare pe mul
tiple planuri și bună secînătate 
dintre România și Turcia. In 
acest cadru s-a subliniat con
tribuția deosebită pe care a 
avut-o dialogul la nivel înalt 
româno-turc în promovarea și 
diversificarea acestor raporturi, 
în ridicarea pe o treaptă su
perioară a colaborării și coope
rării pe plan politic, economic, 
cultural și tehnico-științific 
dintre cele două țări și popoare.

Reafirmînd dorința de a ac
ționa pentru amplificarea și 
adîncirea bunelor relații romi- 
no-turce, președintele Nicolae 
Ceaușescu și primul ministru 
Bulent Ecevît au examinat noi

de luni, pe
ministru al Republicii 
Bulent “ 

vizită oficială în țara 
la invitația șefului sfa

Eccvit, care

din partea sa și a 
Elena Ceaușescu cele 
urări de fericire pre- 

Fahri Koruturk și 
Koruturk, împreună

căi și mijloace de conlucrare 
reciproc avantajoase, cu con
vingerea că acest lucru folo
sește atît celor două țări, cit 
și cauzei păcii și colaborării 
in Balcani, in Europa, în 
întreaga lume.

Au fost abordate, de aseme
nea, unele probleme ale vieții 
politice internaționale.

★
Președintele Republicii Socia

liste România, tos arășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit' luni un 
dejun în onoarea primului mi
nistru al Republicii Turcia, 
Bulent Ecevit, și a doamnei 
Rahșan Ecevit.

★
Primul ministru al Republicii 

Turcia, Bulent Ecevit, împreu
nă cu persoanele oficiale care 
îl însoțesc, a depus, luni dimi
neață, o coroană de flori la 
Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism.

★
Primul ministru al Republi

cii Turcia, Bulent Ecevit. îm
preună cu persoanele oficiale 
care îl însoțesc, a făcut, luni 
după-amiază, o vizită la Insti
tutul de cercetări pentru meca
nizarea agriculturii și la între
prinderea „Semănătoarea" din 
Capitală.

★
In cursul după-amiezii de 

luni au început convorbirile 
oficiale dintre primul ministru 
al Guvernului Republicii So
cialiste România, Manea Mă- 
nescu. ți primul ministru al 
Republica Turcia, Bulent Ecevit

★
Primul ministru al Guver

nului Republicii Socialiste 
România, Manea Mănescu, îm
preună cu soția, Maria Mănescu, 
a oferit, luni, un dineu oficial 
în onoarea primului ministru al 
Republicii Turcia, Bulent Ecevit, 
și a soției sale, Rahșan Ecevit.
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în vederea meciului de miine cu Spania
* i»

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI
A SOSIT IERI LA VALENCIA

• Antrenament nocturn pe stadionul Luis Casanova • Atmosferă de lucru și încre
dere în tabăra noastră # Kubala nu s-a fixat asupra „11"-!ui pe care-1 va alinia
VALENCIA, U (prin tele

fon). După u-". zbor de trei 
ore și un sfert, fără escală, lo
tul reprezentativ de fotbal al 
țării noastre a aterizat la Va
lencia, fiind așteptat la aero
port de delegați ai federației 
spaniole, de reprezentanți ai 
duhului Valencia, precum și de 
numeroși ziariști și fotorepor
teri. După formalitățile obiș
nuite. lotul fotbaliștilor români 
s-a îndreptat spre hotelul Astoria 
Palace din centrul orașului, unde 
este găzduit. La Valencia ne-a 
înttmpinat un cer senin, o tem
peratură plăcută (4-13*) si un 
mare interes din partea iubi
torilor de fotbal, dintre care 
mulți erau postați in holul ho
telului pentru a solicita auto
grafe jucătorilor noștri. Odată 
îndeplinite aceste plăcute obli
gații. fotbaliștii români au ur
cat în camerele lor pentru ci
teva ore de odihnă înaintea 
antrenamentului care a avut 
loc seara, la lumina reflectoa
relor. pe stadionul Luis Ca
sanova, unde va avea loc în- 
tilnirea de miercuri. Reamin
tim că au făcut deplasarea toți

jucătorii din lot (exceptîndu-1, 
bineînțeles, pe Dobrin, ușor 
accidentat), adică : Coman,
Lung — portari ; M. Zamfir, 
Sameș. Ștefănescu. Vigu, B. 
Grigore. Mchedințu. I. Marin 
— fundași ; Romilă. Boloni, 
Iordăncscu, Iovănescu, Augus
tin, Sabin — mijlocași ; Crișan, 
D. Georgescu. Radulescu. FL 
Grigore — înaintași. La antre
namentul de luni seară, care 
a avut o durată de 40 mi
nute. întregul lot a manifestat 
o bună dispoziție de lucru. 
Pentru miine (n.r. azi) este

prevăzut un alt antrenament pe 
unul din stadioanele orașului, 
care urmează a fi pus la dis
poziție de organizatori.

Interesul în jurul acestei 
partide, deosebit de mare, este 
reflectat atît de spațiile largi pe 
care ziarele de aici le acordă 
partidei, cit și de ritmul de vîn- 
zare a biletelor. organizatorii 
scontind un stadion arhiplin, 
deoarece la Valencia se apre-

Rcdu URZICEANU

(Continuare in pag. 2-3)

O idee valorași!, pe care o salutăm

CEI MAI BUNI ANTRENORI DIN TARĂ 
SPRIJINĂ EFECTIV PREGĂTIREA 

REPREZENTATIVEI FEMININE DE HANDBAL
Printre tinerii muncitori de la „Republica"

AMBIȚIA AUTODEPĂSIRIL CULTIVATĂ
ÎN MUNCĂ Șl PE TERENURILE DE SPORT

Pe maistrul Lcon Dogaru 
nu-I gășim în biroul secției, 
pentru că pe aici nu trece de- 
cît la sosirea în uzină si la 
plecare. „Trebuie să fie la 
cuptoare" — ne îndrumă ci
neva — și ocolim stivele de 
țevi, lungul șir de agregate 
in care metalul trece prin baia 
de flăcări a arzătoarelor pen
tru â-și înnobila calitatea, tă- 

^.îăm în lung imensa hală care 
găzduiește trăgătoria — secție- 
cheie a întreprinderii bucu- 
reștene „Republica". îl cău
tăm în mijlocul oamenilor, la 
cuptoare...

— Reporter de la „Sportul"! 
— exclamă vădit bucuros Leon 
Dogaru și, zîmbind ca unei

vechi cunoștințe, ne întinde 
mîna. o mină mare, pe mă
sura staturii sale de aproape 
2 metri. își cere scuze pentru 
citeva clipe, spune ceva la 
ureche unui tînăr cu păr blond, 
căzut pe frunte, arătînd spre 
vizorul de control al instala
ției, rotund, ca o medalie de 
foc, apoi căutăm un loc mai 
puțin zgomotos pentru a schim
ba citeva vorbe.

— Eu cred că-i bine că ve- 
niți să-i vedeți și aici, la 
muncă, pe oamenii care fac 
sport Mă gîndesc la cei ce fac 
parte din echipele reprezenta
tive ale întreprinderii si care 
sint, de fapt. cultivatori ai 
gustului pentru mișcare jn aer

liber în mijlocul colectivului 
din care fac parte.

Maistrul Leon Dogaru Iși 
însoțește vorbele cu gesturi 
largi, și iarăși ii admirăm 
palmele, puternicele sale pal
me muncitorești, gata parcă 
să prindă din zbor o minge... 
De ce l-am căutat anume 
pe acest om ? Ca să purtăm un 
dialog pe tema sportului și a 
muncii. Deși locurile sale 
natale sint frumoasele melea
guri cu podgorii ale Dră- 
gășanilor, el a crescut, de fapt, 
aici, la „Republica", aici si-a 
făcut ucenicia in confruntarea 
cu metalul, pe care a învățat 
sâ-1 călească și să-i dea preț. 
A învățat la liceul seral, apoi 
la școala de maiștri, a învățat 
la înalta universitate a muncii. 
Și tot aici a fost aproape 15 
ani om de bază în echipa de 
rugby a uzinei, iar acum, în 
calitatea sa de maistru și de 
președinte al comitetului sin
dical de secție, are, printre ce
lelalte preocupări, și pe aceea

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)

Sportul se poate practica in aer liber la orice temperatură. 
Ne-au convins de acest adevăr cei 700 de tineri din cooperația 
meșteșugărească bucureșteană, care duminică și-au petrecut 4 ore 
„pline" pe stadionul Voința, cu prilejul deschiderii întrecerilor din 
cadrul ediției de iarnă a „Daciadei". In imagine, participanții la 
concursul de ciclism Foto : Ion MIHĂICÂ

ELEVII LUI MARIN DUMITRESCU, 
CAMPIONI LA AUTOMOBILISM

în excelenta organizare a 
I.T.A. Hunedoara si în pre
zența a 20 000 de ' spectatori, 
pe străzile din municipiul Deva 
s-a desfășurat ultima etapă din 
cadrul campionatului național 
de automobilism rezervat 
concurenților din grupa B. A- 
lergătorii de la Politehnica 
București, pregătiți de cunos
cutul antrenor Marin Dumi
trescu, au avut o comportare 
meritorie cîștigînd locul I pe

deechipe. Ei au fost urmați 
sportivii asociațiilor Nicolina 
Iași și Cetatea Deva. Clasa
mente : grupa I : 1. M. Alexan- 
drescu, 2. Gh. Neagu, 3. S. 
Celibidache (toți de la Politeh
nica) ; grupa a Il-a : 1. M. Co- 
țoveanu, 2. M. Zaharia (ambii 
Nicolina Iași),
(I.T.A. Oradea). în clasamen
tul general, locul I a revenit 
alergătorului M. Coțoveanu.

3. D. Ciuta

„Plutonul" handbalistelor ți-a inceput ineălzirefl. Ca fi dumi
nică, ieri antrenorul loan Bota le-a solicitat pe jucătoare intens 
în cadrul antrenamentului tehnico-tactic Foto : Dragoș NEAGU

Duminică a fost zi plină 
pentru handbalistele din lo
tul României. Apropierea celui 
mai greu campionat mondial 
din istoria acestui sport a mo
bilizat toate forțele.

In sala de la .,23 August'* 
antrenorul loan Bota nu le 
lasă clipe de odihnă . decit 
foarte rar celor 18 jucătoare 
care lucrează în comun cu 
handbalistele de la Universi
tatea București. Doar Gheor- 
ghița Mălai — accidentată — stă 
pe „banca rezervelor", iar Vio
rica Ionică efectuează un pro
gram separat, de revenire după 
accidentul suferit cu citva

timp în urmă. In rest, toată 
lumea muncește pe... nerăsu
flate. Tirul efectuat la poarta 
apărată pe rînd de Lidia Stan, 
Doina Copocz și Florica Ber
bece este reglat din diferite 
sectoare, in calea Niculinoi 
Sasu, Darincăi Andrei, Ange
le! Avădanei, Magdei Mikloș 
sau Simonei Sandu venind cu 
hotârîre „adversare" experi
mentate — Iuliana Hobincu, 
Mariana Iacob, Maria Boși,

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2-3)

Olimpiada de șah de la Buenos Aires

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI 
ÎNTRE PRIMELE ȘASE DIN LUME 

• florin Gheorghiu — nclmins Ia maso I • formația 
teminind iaregistreaza un surprinzător c$cc

Incheierea partidelor între
rupte din ultima rundă a sta
bilit clasamentul final al ce
lei de a 23-a Olimpiade de șah 
de la Buenos Aires. După cum 
s-a mai anunțat, actuala edi
ție a întrecerii șahiste supre
me furnizează o surpriză 
mari proporții — victoria 
turneul masculin (dotat 
„Cupa Hamilton Rusell") a
chipei Ungariei, înaintea for
mației U.R.S.S., cîștigătoarea 
invariabilă a competiției de la

de 
in 
cu 
c-

debutul său, la Helsinki, in 
1952.

Printre fruntașele Olimpiadei 
argentiniene s-a aflat — spre 
marea satisfacție a iubitorilor 
șahului din țara noastră — și 

_ " un
s-a 
un 
în

moi

echipa României. După 
start sinuos și nesigur, ea 
mobilizat exemplar și cu 
finiș puternic a încheiat 
trecerea pe locul 5—6, cel___
bun rezultat din întreaga is
torie a participărilor sale la 
„Turneul națiunilor". Principa
lul autor al acestui remarca-

Marele maestru 
FLORIN GHEORGHIU

bil succes este marele maestru 
Florin Gheorghiu, care obține 
un rezultat excelent Ia prima 
masă — 9 puncte din 14 po-

(Continuare în pag. 2-3)



0 VIATĂ DE OM
FE CÎMPURILE DE ZBOR

PREGĂTIREA REPREZENTATIVEI FEMININE DE HANDBAL I
(Urmare din pag. 1)

Omul acesta robust, cu fața 
arsă de soare, cu sprîncene 
stufoase care-i adumbresc o- 
chii albaștri, încărcați parcă 
de aduceri aminte, omul aces
ta aflat într-un continuu du- 
te-vino printre șirurile de a- 
vioane și-a împărțit viața în
tre cîmpurile de zbor și apele 
văzduhului. Asta înseamnă, în 
graiul cifrelor, 33 DE ANI dă
ruiți aviației militare și spor
tive, înseamnă exact — căci 
în aviație totul se cere făcut 
cu exactitate — 20 410 ORIE 
PETRECUTE ÎN VĂZDUH, la 
bordul a nu mai 
puțin de 51 de ti
puri de avioane, e- 
licoptere, planoa
re, aparate mili
tare și sportive, ca . 
lot-instructor, recepționer

își întrerupe gîndurile pen
tru că cineva are nevoie de 
sfatul său. Sare sprinten pe 
aripa apratului gata de de
colare Pilotul, un tinerel 
blond, din lotul național de 
acrobație, are nevoie de aju
torul lui. Pentru că aviato
rul Constantin Manolache îi 
este antrenor. După 33 de ani 
de aviație, cînd a ieșit la 
pensie, cind șoimul și-a luat 
rămas bun de la văzduh, el 
nu s-a despărțit, 
câmpurile 
socotește

pilot, pi- 
______________ ____ _ si 
pilot de încercare. 33 de ani 
dăruiți dezvoltării „aripilor 
românești". O biografie încăr
cată de evenimente, de res
ponsabilități, de momente li
mită chiar, în care omul este 
pus în situația de a dovedi 
maximă capacitate, curaj și 
bărbăție, înaltă conștiință pa
triotică. Acesta este CONS- 
TANTIN MANOLACHE, pri
mul maestru emerit al avia
ției noastre sportive, record
man național și mondial, dis
tins de către F.A.I. cu înalta 
Diplomă „Paul Tissandier* 
pentru merite excepționale în 
dezvoltarea aeronautici!, unul 
dintre marii 
aeriene.

— Tovarășe 
nolache, ce . _ 
mai mult in activitatea dv. de 
zburător ?

— Aproape in toți acești 
ani, sarcinile mele au constat 
în a încerca aparate, a orga
niza și conduce formații si 
unități aviatice. Dar cred că 
cea mai plină de responsabi
litate a fost și este munca de 
educator al tinerilor zbură
tori, această datorie de con
știință.

ași ai acrobației

Constantin Ma- 
v-a preocupat

Azi și miine

JOCURI

de

______ totuși, de 
de zbor. Manolache 

că experiența sa 
poate fi prețioasă 
tinerilor piloți și 
s-a oferit, ca acti
vist obștesc, să an
treneze lotul “ ~ 
acrobație. Iar 
tot mai sigur

na- 
elevii 
trep-

tlonal 
săi urcă 
lele măiestriei.

Avioanele decolează 
după altul. Antrenorul îi ur
mărește fără să clipească : 
^Zamiir — Ileana — Costlcă, 
repetă îrcă o dată tonoul. 
Dar mai sigur, mai bine ! Re
cepție !• — ordonă prin ml- 
erotenul stației radio.

Apoi, spre reporter :
— Aici nu poate C Îngădui

tă nici un fel de superficiali
tate. Zborul este o acțiune 
scumpă, de mare r spnnsabi- 
litate si băieții trebuie să fie 
conștlenți de acest lucru. In 
spiritul acesta ii educăm. Es
te vorba de o a-.u-te educa
ție : a discipoli-:, a răspun
derii, a autodepăsirii. Fiindcă 
noi nu 
tehnică. 
formam 
da este datoria 
comuniști.

Și omul cu timple cărunte, 
cu părul veșn-c răvășit de 
vlnt- ne cere scuze că de acum 
trebuie să fie cu ochii doar 
spre str e - —rntii ah? no
rilor Băieții Iși Irscep acro
bațiile...

facem dear inși 
ei in primul 

CONȘTIINȚE, 
noastră

unul

Viorel TONCEANU

ÎN DIVIZIA A

LA HOCHEI
Astăzi și piîine, la București 

și Miercurea Chic, se vor des
fășura jocurile etapei a XVII-a 
și a XVHI-a din cadrul Divi
ziei A de hochei. Cu acest pri
lej sînt programate numai două 
jocuri : Dinamo București — 
Sportul studențesc A.S.E., azi 
și mîine de la ora 17, pe pati
noarul „23 August” și S- C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea Ga
lați (tot azi și mîine pe pati
noarul din M. Ciuc). Cel de al 
treilea meci (Steaua — Unirea 
Sf. Gheorghe) a fost amînat din 
cauza participării echipei bucu- 
reștene Steaua la Cupa cam
pionilor europeni.

Maria Torok, Magda Pcreș sau 
Eva Gal. Elena Văcaru dove
dește o bună îndemînare, iar 
Larisa Cazacu încearcă să se 
reacomodeze cu postul de con
ducător de joc, pe care l-a pă
răsit forțat, atunci cînd s-a 
accidentat („Trofeul Carpați").

Se simte în atmosfera pre
gătirilor — în felul cum mun
cesc jucătoarele, în modul cum 
acceptă să repete de „n“ ori 
un anume element — că toată 
lumea dorește acea importantă 
calificare la Jocurile Olimpice, 
adică cel puțin locul V la 
C.M. (ceea ce înseamnă, impli
cit, eliminarea Coreei de Sud 
și a R. D. Germane sau Iugo
slaviei în serii), că pentru rea
lizarea acestui obiectiv este dis
pusă la orice sacrificii.

Un alt element care demon
strează nu numai unitatea, ci 
și responsabilitatea comună a 
tehnicienilor noștri în evoluția

reprezentativei la „mondiale* 
îl constituie faptul că, în timp 
ce jucătoarele se antrenau sub 
conducerea lui loan Bota, ce
lălalt antrenor al lotului, Fran- 
cisc Spier, revedea pe micul e- 
cran — împreună cu colegii 
săi, sosiți special în acest scop 
din diferite colțuri ale țârii, 
Constantin Lache, Traian Bu- 
covală, Constantin Popescu, Eu
gen Bartha și antrenorul fe
deral Pompiliu Simion — înre
gistrarea video a meciului Iu
goslavia — Cehoslovacia, fă
cută în turneul de la Varazdin 
de metodistul Petre Voicu. 
Sînt DISECATE pînă la amă
nunte care pot să nu pară 
semnificative — deși în reali
tate sînt !.— evoluțiile lui Kitici, 
Stanoevici, Sladici sau Leutar, 
reacțiile lor la jocul Foltyno- 
vei — care se aseamănă cu 
cel al Magdei Mikloș —•, la pă
trunderile rapide pe extremă 
sau la activitatea pivoților.

A devenit o PRACTICA (lău-

dabilă) A FEDERAȚIEI DE 
A-I REUNI PE CEI MAI DE 
SEAMA TEHNICIENI LlNGA 
ANTRENORII LOTULUI, de a 
le facilita UN UTIL SCHIMB 
DE EXPERIENȚA, realizîn- 
du-se un prețios AJUTOR ÎN 
STABILIREA CURSULUI PRE
GĂTIRILOR ȘI IN ALCĂTUI
REA PLANULUI TACTIC. Ast
fel, antrenorii de echipe divi
zionare, cei care dau jucătoare 
lotului, au prilejul să vor
bească, să-și înfățișeze opiniile 
înaintea campionatului mon
dial (și nu după desfășurarea 
lui, cum se obișnuia pînă a- 
cum), să contribuie DIRECT la 
o cit mai bună pregătire a e- 
chipei reprezentative.

Mărturisim că ne-a impresio
nat rîvna tuturor celor care 
și-au asumat răspunderea re
prezentării handbalului româ
nesc la C.M. și socotim de bun 
augur această colaborare pro
fesională de calitate, sinceră, 
deschisă, tovărășească.

I
I
I
I
I
I
I
I 
I

POA

în Divizia A, 
la popice

Simbătă șl dam iniei s-aa dis
puta: întrecerile etapei a Vl-a 
a campionatului Diviziei A la po- 
P**, in care s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate :

MASCULIN 9 Olimpia 
resti — 
5189 p d 
Derby ui 
o mare 
deosebit 
lor de 1 
de o 
pierde 
echipă 
ta ti va 
lumii : 
acest meci 
Cătineanu) 
dut în fața 
899). Gloria 
după schimbul patru (3425—3384) 
și n-a mai cedat-o pînă la sfîrșit.

O ana Ilz. 
ției actual 
rean, o ai 
ofere o i 
mai aproa 
putea fi i 
mal, fără 
amintire s 
șl C.A.M.1: 
sau la ce 
pe plan 
două-trei < 
ale orașul 
găi, Polițe

Și totuși, 
nitiv la o 
aduce in 
mal îndepî 
cel puțin < 
cientă o s: 
te aproape 
punînd fa 
obținute d 
în anul c 
în cel în 
Astfel, în 
tehnica oc 
zia A, cișl 
prezentare i 
U.E.F.A.* d 
clubului si 
tru orima 
bli^ă,

în prim^ 
lui, șapt^ 
era situați] 
luni de 1| 
tului 
locul 18 îl 
locul 17 s 
Divizia Bl 
nică, U.M 
17), iar ed 
tehnicii p<| 
mătate a 
în aceste 
trebarea : 
balul tim 
pe drept 
lului rom 

Intimpla 
meniul 
incidă cu | 
fotbal d 
ție CARE 
NAȘE D0 
De cînd 
pionatul 
De unde 
primă con 
DE AU1 
conducere 
și-a negii] 
neau, lăsa 
mai mult 
9 noiembl 
dință a s 
tehnicii la 
jucătorii. I 
considerări 
spune tut] 
de a „se I 
și a se i

INUMEROASE SURPRIZE Șl VICTORII IÎT DEPLASARE
Bine s-au prezentat de la Învin
gători (in afara teii Bo'/>gar) 
Marca — 838 și Dumitrescu — KA. 
Din sextetul Olimpiei ne-a plă
cut In special ..veteranul" Vrin- 
ceanu. cu un punctaj valoros — 
*95. Cei doi juniori, eocr.por.enți 
ai lotului național. Bei-.vacâ și C. 
Marin au „mers" slab, reellzlnd 
844 și, respectiv 834 p d. T.R. ■ 
Petrolul Teleajen Ploiești 
Voința București S315 — 
(4—8). Principalii realizatori 
celor două divizxmare au 
Gh Silvestru — 950 (P) i

Bucu- 
5144— 
2-4).

Gloria București 
(sc or individual

Capitalei s-a încheiat cu 
surpriză. Este o victor.e 
de prețioasă a poplcari- 

la Gloria care au dispus 
formație puternică, care 
rar acasă și care are în 
doi jucători din reprezen- 
naționaiâ, campioană a 

Tudor (învingător, în 
cu 916—8-55 asupra lui 
și G. Marin (a pier- 
lui Boțogan cu 844— 
a preluat conducerea

Al.

BASCHETUL COMPETIȚIONAL LA ZI
După jocurile de simbătă și duminică, situația în clasamentele 

campionatelor naționale de bas het este următoarea :

FEMININ MASCULIN
1. RAPID 12 11 1 1031- 772 23 1. FARUL 14 9 5 1284-1219 23
2. Univ. Tim. 12 11 1 1034- 826 23 2. C.S.U. Bv. 14 9 5 1196-1145 23
3. Crișul 12 11 1 859- 676 23 3. .U- Cj .-N. 12 8 4 1079-1035 20
4 „U- Cj.-N. 12 7 5 1011- 878 19 4. C.S.U. Gl. 14 6 8 1095-1234 20
5. Voința Buc. 12 7 5 771- 790 19 5. C.S.U. Sibiu M 6 8 1159-1335 20
«. Mobila 12 7 5 837- 905 19 6. Dinamo 10 9 1 1096- 710 19
7. Poli. Buc. 12 4 8 813- 777 16 7. Steaua 10 9 1 925- 738 19
8. Voința Bv. 12 4 8 905- 922 16 8. ICED 12 7 5 1037-1030 19
9. Progresul 12 4 8 768- 799 16 9. Rapid 10 6 4 766- 711 16

10. Olimpia 12 4 8 681- 728 16 10. URBIS 14 2 12 1036-1155 16
11. C.S.Ș. PI. 12 2 10 795-1108 14 11. Univ. Tim. 12 2 10 973-1166 14
12. P.T.T. 12 0 12 654- 988 12 12. Poli. Buc. 12 1 11 1029-1147 13

★ ★ ★

5229
i ai 

fost 
------------- — — și H. 

ArcUc — 933 (V). I. TANASESCU- 
coresp. • C.F.R. Timișoara — 
Metalul Hunedoara 5041 — 4833 
(5—1). Cele mai mari punctaje 
le-au obținut Niță (T) — 877 și 
Popa (H) — 835. ST. M.VRTON- 
coresp * Unio Satu Mare — 
Voința Cluj-Napoca 4964 — 4989 
(2—4). Clujenii, cu o echipă mai 
omogenă, au cîștigat pe merit, a- 
vînd în Deak cel mai precis ju
cător — 874. De la gazde s-a 
impus doar Pop — 870. Z. KO- 
VACS-coresp. • Aurul Baia 
Mare — Tehnoutilaj Odorhei 
5336 — 5127 (6—0) a Carpați Si
naia — Petrolul -------- •
5595 — 
năian 
record 
popice 
mixte.
gazde _
la oaspeți s-a remarcat 
Pascu — 925. V. FELDMAN-co
res?. • Voința Tg. Mureș — 
Electromureș Tg. Mureș 5059 —
5368 (2—4) a Rulmentul Brașov — 
Metalul Roman 5969 — 5975 (3—3). 
O mare surpriză, noua, promova
tă a întrecut. în deplasare, echipa 
campionului mondial iosif Tis- 
mănar, care în acest joc a dobo- 
rît doar 854 de popice. De la 
oaspeți foarte bine s-a comportat 
Bilei 883 p d. în meci restanță 
din etapa a IV-a Rulmentul 
Brașov — Constructorul Galați 
M06 — 5274. C. GRUIA-COresp. • 
Rafinorul Ploiești — Constructorul 
Galați 5620 — 5634 (2—4).

FEMININ • Laromet București
— Metrom Brașov 2706 — 2449
(5—1). Campioana țării a jucat 
foarte bine, cinci din cele șase 
jucătoare avlr.d rezultate peste 
<50 p d, cea mai bună fiind Stela 
Andrei, care cu 489 p d a stabilit 
recordul arenei și unul personal. 
Din echipa brașoveană cea mai 
precisă jucătoare a fost Eva 
Nagy — 434 p d. ST. NICOLAJE- 
coresp. • Voința Ploiești — 
Voința Galați 2451 — 2350 (5—1).
Gălâțencele au pierdut datorită 
rezultatului sLab de la manșele 
de „izolare" — 696 (ploieștencele
— 778). Primele jucătoare au fost ...

I.

I
I 
I
I

1971

Băicoi-Cimpina 
Popicarul si- 

un 
de 

lovituri

5304 (4—2)
C Tocitu a realizat 
personal cu ceLe 966 
doborîte din 200
S-a mai evidențiat de la 
St Angh-el cu 963 p d. De 

s-a remarcat Gh. 
925. V.

Polixenia Gavrilă (P) — 436 
Ariștița Dobre (G) — 434. 
TANASESCU-coresp. • Voința 
Timișoara — Voința Tg. Mureș 
2409 — 2427 (3—3). o foarte pre
țioasă victorie, în deplasare, a 
mureșencelor, care au avut în 
Elisabeta Albert performera reu
niunii cu 449 p d. M. ȘTEFAN- 
coresp 9 Voința Cluj-Napoca — 
C.S.M. Reșița 2411 — 2264 (5—1) A 
Record Cluj-Napoca — Hidrome
canica Brasov 2357 — 2463 (4—2). 
Brașovencele au produs o mare 
surpriză. învingi nd pe clujence. la 
ele acasă, la un scor sever. Pri
mele jucătoare au fost M?gdalena 
Kilin. (R) — 440 și Mariana 
Constantin (H) — 435. E. FEHEK- 
VARI-coresp 9 Voința București
— Petrolul Băicoi 2377 — 2352
(2—4). U.T. Arad — Voința Oradea 
2471 — 2420 (4—2) A Cetatea Giur
giu — Rapid București 2506 — 2548 
(3—3). Rapidistele au evoluat la 
un nivel tehnic superior. avlnd 
două jucătoare cu punctaje va
loroase : Eena Stan — 464 — re
cordul arenei — și Ioana Dogaru
— 446. De la gazde s-a evidențiat 
doar Elena Rade — 435 p d. B. 
TRAlAN-coresp. 9 Electromureș 
Tg. Mures — Voința Craiova 
2501 — 2323 (5—1) A Gloria Bucu
rești — Dacia Ploiești 2«23 — 2256 
(5—1) Gloria a avut 5 jun oare 
în acest meci, cea mai precisă a 
fost Ana Ene cu 424 p d. O. 
GUȚU coresp.

I
I
I
I
I
I
I
I
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ECHI
(U

• Rezultate 
Constructorul ___
București 66—86 (27—35), Politeh
nica Iași — Marina Constanța 
123—63 (63—26), Automatica Bucu
rești — C.S.Ș. Sa tu Mare 90—70 
(38—38), P.T.T. București—A.S. A. 
Bacău 78—87 (36—41), Comerțul

din 
Arad

Divizia B :
— Carpațl

București

SIRIUS Șl IIINSAR Dill NOU ÎNVINGĂTORI
Așa cum anticipam în cronica 

noastră de ‘ ~ —, ____ _____
desfășurată duminică dimineață a 
beneficiat de participarea unui 
număr sporit de concurenți (110), 
majoritatea acestora fiind ele
mente de elită ale turfului nos
tru. Timpul rece n-a permis în
registrarea unor valori mal deo
sebite (a existat un coeficient în 
jur de două secunde), totuși pa
tru cîștigători (Rustica, Efect,

simbătă, reuniunea

Stațiunea
SOVATA

Oferă cluburilor și a- 
sociațiilor sportive inte
resante condiții exce
lente în perioada de 
toamnă-iarnă :

Simptom, Gong) au Reușit să-și 
amelioreze recordul, restul con- 
curenților (cu cîteva excepții) 
„venind** și ei aproape de record. 
Din ansamblul rezultatelor am 
reținutr victoriile realizate de Si
rius și Hinsar (cîștigători si du
minica trecută), precum și cele 
obținute de Tlaiducel (o adevă
rată „mină de aur* pentru for
mația Tănase). Oseina (foarte bi
ne susținută de aprantiul V. Mi- 
rică) și Satirica, cu care A. Brai- 
lovschi. a conceput o frumoasă 
cursă de așteptare. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa I — 1. Rusti
ca (I. Oană) rec. 1:46,1, 2. Ca- 
vama. Simplu 2,50, ordinea 5. 
Cursa a Il-a — i. Efect (G. Tă
nase) rec. 1:35,2, 2. Jovmir, 3. 
Horoscop. Simplu 6, ordinea 16, 
event 19, ordinea triplă 197. Cursa 
a Ill-a — 1. Simptom (G. Sol- 
can) rec. 1:32,3, 2. Sadic. Simplu 
36, ordinea 128, event 144, triplu 
cîștigător 813. Cursa a iV-a — 1. 
Haidueel (G. Tănase) rec. 1:25,1,

• Cazare : în vile și 
hoteluri categoria I A.

• Masă : în pensiuni 
și restaurante cat. I și II.

• Tratament : în bază 
modernă, ultraînzestrată 
pentru recuperarea ra
pidă a accidentaților și 
readucerea lor în forma 
sportivă maximă.

• Pregătire fizică : în 
sală de gimnastică și pe 
terenuri sportive.

C.F.R.
Dinamo Oradea—

II Cluj-Napoca 79—52 (33—32),

Tg. Mureș — 
117—88 (58—39), u< - - • —
Chimia Craiova — Electrica Fieini 
85—78 (34—45). CORESPONDENȚI: 
V. Popovici, T. Tincă, E. Șura- 
nyi, C. AIbu, N. Ștefan, O. Guțu, 
V. Diaconescu, N. Străjan.

2. Artizan, 3. Diatom. Simplu S, 
ordinea 28. event 322, ordinea 
triplă 354. Cursa a V-a — 1. 
Bastia (S. Onache) rec. 1:31,9, 2. 
Comei. Simplu 9, ordinea 10, e- 
vent 19, triplu cîștigător, închis. 
Cursa a Vl-tț — 1. Oselng (V. 
Jlirjcă) Ki. 1:3O,7. 2. Superb, 3. 
Deder. Simplu 3. ordinea 38, 
event 19, ordinea triplă 722. Cursa 
a Vil-a — 1. Hinsar (G. Popes
cu) rec. 1:25,8, 2. Ostil. Simplu T, 
ordinea 40, event 110, triplu clști- 
gător 938. Cursa a VIII-a — 1. 
Sirius (M. Ștefănescu) rec. 1:25,7, 
2. Sillcia, 3. Poznaș. Simplu 2.50, 
ordinea 29, event 19. ordinea tri
plă 177. Cursa a ix-a — 
tirica (A. Brailovschi) rec. 1:29,8, 
2. Turica, 3. Fiesta. Simplu 15, 
ordinea închisă, event 52, ordinea 
triplă 1467, triplu cîștigător 1196. 
Cursa a X-a — 1. Gong (N. San
du) rec. 1:29,9, 2. Siliciu. Simplu 
5, ordinea 27, event 185.

Gh. ALEXANDRESCU

1. Sa-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PENTRU AMATORII DE

PROHOEXPRES
ASTĂZI ESTE ULTIMA 

pentru procurarea biletelor 
tragerea obișnuită de miercuri, 
M noiembrie 1379, care le poate 
aduce satisfacția unor importan
te premli în bani sau autotu
risme.

Reamintim participanțjlor că se 
efectuează două extrageri, în 
continuare, fiecare a cite șase 
numere din totalul de 45, iar câș
tigurile se acordă pe opt cate
gorii. Se obțin premii cumulate

ZI 
la

și pe variantele simple, dar cele 
mai mari șanse de cîștig le au 
variantele combinate și combi
națiile „cap de pod“, care pot 
aduce suite de premii.

Cine joacă astăzi, miine își poa
te înscrie numele pe lista marilor 
cîștigători !

Mai multe bilete cumpărate, 
mai multe posibilități de câștig !

NUMAI ASTAZI vă mai puteți 
procura bilete pentru tragerea 
PRONOEXPRES de miine,
noiembrie 1978, care va putea 
urmărită pe micul ecran,
transmisie directă, începlnd de 
ora 18.30.

Omologarea tragerii excepționa
le Loto din 7 noiembrie va avea 
loc miercuri 15 noiembrie.

15 
fi 

ÎTL 
la

PRINTRE TINERII MUNCITORI DE LA „REPUBLICA"
(Urmare din pag. I)

de a îndruma activitatea 
tivă.

— Dacă v-ar întreba 
va, tovarășe Dogaru, ce 
cîștigat dv. de pe urma : 
tului, ce ați răspunde ?

Zîmbește si dă din cap.
Omul . poate cîștiga multe 

lucruri de pe urma lui, dacă 
știe să-1 prețuiască, dacă-1 
practică zi de zi. Mai întîi 
este vorba de sănătate...

Desface larg brațele, vrînd 
parcă să spună : „Iată, sînt 
sănătos, am putere de muncă, 
nu pot să mă plîng de nimic!”

— Și mai este ceva — con
tinuă el. Sportul te învață să 
te bați pentru lucrul făcut bine. 
Mă uit la băieții ăștia cu care 
lucrez...

Maistrul ne vorbește cu mîn- 
drie despre oamenii din secția 
sa: Dumitru Toma, operator 
și unul din componenții de 
bază ai echipei de oină ; A- 
lexandru Rusen, termist și ju
cător de fotbal, Alexandru Ta- 
che și Nicolae Iacob, tehnicieni 
la cuptoare și jucători de

spor-
cine- 

ați 
spor-

rugby, Mișu Mihai, operator, 
locțiitor de secretar al orga
nizației U.T.C. nr. 13. Sînt 
muncitori de bază, tineri care 
luptă pentru calitatea produc
ției cu aceeași ambiție cu care 
luptă pentru victoria echipelor 
lor. Ei sînt cei care li aduc și 
pe ceilalți oameni pe stadion, 
să facă mișcare în aer liber...

Preocupări sportive la ordi
nea zilei ? Așa cum ne aștep
tam : organizarea întrecerilor 
pe secție în cadrul celei de 
a doua ediții a „Daciadei". 
Marțea după-amiază este pen
tru tinerii din secția trăgăto- 
rie ziua sportului. Au început 
competițiile de fotbal, șah, po
pice, tenis de cîmp.

Cineva îl cheamă pe maistru. 
Și, din nou, ocolim stive de 
țevi destinate cuptoarelor de 
tratament termic, unde oame
nii adaugă preț și calitate pro
duselor cu ambiția autodepă- 
șirii, ambiție cultivată și pe 
terenurile de sport.

CÎSTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 

8 NOIEMBRIE 1978

Categoria a 2-a : 1 varianită 
100% a 34.421 lei și 2 variante 
25% a 8.605 lei ; Categoria a 
3-a : 14,00 a 3.688 lei ; Categoria 
a 4-a : 57,25 a 902 lei ; Cate
goria a 5-a : 178,50 a 289 lei ; 
Categoria a 6-a: 5.741,50 a 40 
lei ; Categoria a 7-a : 166,25 a 
200 lei ; Categoria a 8-a : 
2.860,00 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 
143.624 lei.

Cîștigul de 34.421 lei de la ca
tegoria 2, jucat 100%, a revenit 
participantului SEBASTIAN 
COCOȘ, din București.

1 :
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OLIMPIADA DE
(Urmare din pag. 1)

sîbile (neînvins) î Alături 
el au luptat cu ambiție Mihai 
Șubă, Victor Ciocâltea, Theo
dor Ghifescu și Mihai Ghindă, 
întreaga echipă și conducăto
rul său tehnic, dr- O. Troia- 
nescu, merită felicitări.

Olimpiada a fost caracteri
zată de o lupta acerbă, foarte 
echilibrata, presărată cu nu
meroase surprize, elemente 
altminteri specifice „sistemului 
elvețian”, după care s-a desfă
șurat. De la locul 4 și pînă 
la 31, participantele sînt în
șiruite la distanțe de o ju
mătate de punct. Iată clasa
mentul final :

7—11.
Spania,

12—14.1 
landa 311

15—17. 
gentina

18—21.
Chineză J

22—23.1
24—27.1

Indonezi
28—31J 

tralia, Ij
(66 de



LOTUL DE TINERET LA A TREIA

Viața fotbalului

ntu- la radiografie

A SOSIT LA VALENCIA
Electrica Constanța

3.luat

a-

16. TEPRO Iași 3

etapa

P (8—56) 
(7-21).

Arad
Arieș’Jl 
— C.M. 
Tehno-

pen- 
repu-

(0-1).
ROVA 

Flacăra 
Metalul

(1-0), 
Celu-

STRUN-
2. Stela
Victoria

le : 
ÎS.

(*-i),
Laminorul

timișorean*"

19 p (22—8), 3. Diema 
15 p (27—20)... pe ultime-
Progresul Băilești 9 p 
15. Bistrița Băbeni 9 p 

16. Constructorul Tg. Jiu

etapa a 
cauza 

ultimul

locuri : 1. CIMEN-

Pro- 
Petrohil Videle 

Roșiori —

1—0 
Vis-

SER'A A n-a
Bacău

Ml INE, ETAPA A 6-a A ,,CUPEI F.R.F."

A7I, CUPLAJ ISHRAAJIO’.M IA BRAȘOV

3.
Bihoreana

Gloria Buzău și Olim-
Mare). au cor.tri- 

deteriorarea stării de

Sînni- 
Bocșa 
(1—0),

EZLEGATĂ NUMAI DE EA ÎNSĂȘI

in
va avea

Letea Bacău 
Mărășeștl — 
2—0 (2-0), 
Cetatea Tg.

I.M. Piatra

C.A.M.T. — îna- 
C.F.R. șl însăși 

cu două-trei de- 
departe în cam-

19) 16. Recolta Salonta 0
(10—19).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Minerul 

Bba—Seini 5—4 (2—1), Silviculto-

Sev. 4—1 (2—1). Dierna 
— Constructorul Tg.

16. 
(12—30). 16.
p (12—37).

Pregătind meciul cu Turcia

PUMNII!

BUENOS AIRES

us-

Ar-

P.
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mă cu 
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ile Be-

emat 
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na,

o-
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r, 
mij- 
San-

30 ; 
dă,

„ARGUMENTELE"

redresare. Pînă la urmă Insă, du
pă aproape cinci ore de dezbate
re— deși rufele nu s-au spălat, 
ci doar s-au... înmuiat — au re
zultat totuși o serie de observa
ții critice și autocritice, consem
nate, dealtfel, și în procesul 
verbal, iată o prezentare, în sin
teză, a acestora. Echipa nu a a- 
vut, în ciuda unei pregătiri pre- 
competiționale considerată ca bu
nă, capacitatea de a face față 
obligațiilor și campionatului in
tern și acelora de reprezentare 
a fotbalului nostru în „Cupa 
U.E.F.A.*. De ce ? Numărul foar
te mare de accidentați (Bathori 
I, Cotec, Lața, Păltinișan, Giu- 
chici, Petrescu, Volaru, Nucă) a 
făcut ca, în permanență aproape, 
să lipsească din lotul de bază 
trei-patru titulari. S-a apreciat 
că, din această cauză, echilibrul 
tactic al echipei s-a dereglat și, 
pe acest fond, al rezultatelor ne
gative, au apărut disensiuni din

ce in ce mai pronunțate care, 
treptat, au SUBMINAT UNITA
TEA MORALA A ECHIPEI, jucă
torii pierzîndu-și încrederea in 
posibilitățile lor de a se achita 
de sarcinile performanței. Pe par
cursul competiției apoi, momen
tele de insatisfacție create de în
frângerile pe teren propriu. în spe
cial In confruntările cu formați
ile fără mari pretenții (S.C. Ba
cău, —
pla Satu 
buit la _ _________________
spirit a echipei și a secției, in 
cadrul acestora formîndu-se dife
rite grupuri care, acționind di
vergent, fără simț de răspunde
re, au făcut ca Politehnica să 
coboare pe ultima treaptă a cam
pionatului, sub amenințarea foar
te timpurie a retrogradării pe ca
re unii au privit-o ca pe o fata
litate. Ca pe ceva care, neapă
rat, trebuie să urmeze după lo
cul trei ocupat în precedenta 
ediție de campionat. Pentru că, 
spun ... fa talj știi, de fiecare da
tă cînd „Poli" a ocupat locul trei 
In clasament, a retrogradat în 
anul următor. Așa s-a întimnlat 
în 1931—52, în 1953—59 și în 1963 
— 64.

Ce-1 drept, o asemenea obser
vație statistică nu e lipsită total

de un anumit interes... Dar a o 
accepta ca pe o cauză implaca
bilă este un fel de a fugi de 
răspunderea care revine, in pri
mul rind, jucătorilor. Acelora 
cărora 11 s-au asigurat toate con
dițiile (de pregătire, de studii, 
materiale) pentru a se achita de 
obligațiile performanței. Aceia 
care au avut, cum s-ar spune, 
de toate și n-au dat în schimb 
mal nimic. Și, curios, tocmai ei, 
JUCĂTORII. AU FOST SISTE
MATIC MENAJAȚL OCOLIȚI, 
NEATINȘL Chiar și in ședința de 
analiză din 9 noiembrie, in care 
ar fi trebuit să se spună lu
crurilor pe nume, și unde nu au 
fost trași ța răspundere nici cei 
care nu s-au pregătit cum tre
buie, nici cei care au dus viață 
nesportivă. Și toți la un loc n-au 
fost scuturați pentru atitudinea 
lor de automulțumire care a ur
mat .medaliei de bronz* clștiga- 
tă în campionatul trecut, pentru 
lipsa de atașament manifestată 
lață de culorile clubului.

Din scurta incursiune făcută 
recent în viața fotbalului timișo
rean, în viața une^a dmtre cele 
ma: iubite cluburi din țară, po- 
Utehnxa, <Lc discuțule purtate cu 
oameni dtn conducerea acestui 
nucieu de performanță — prof, 
emerit dr. docent ing. Gh. Silas, 
prof. Gh. Ivan. prof. C, Turcu, 
H-.’ Eugen Seracin —. cu perso
nalități d_n afara ciubalui, dar a- 
propiate waCetește acestuia fdr. 
ing. Iottiță Bagiu — duector U.M.T., 
ing. Vasiie Sunion, directorul Fa
brici de pălării, ing Ovidiu Mari, 
director în regionala C.FJl^ 
V. Deheleanu, fost Internațio
nal), cu antrenorii Angelo Nim- 
lescu șl Costică Rădulescu, cu 
mul ți dintre jucători am înțeles 
că toată lumea este conștientă că 
acum, în ceasul al 12-lea, TRE
BUIE SA SE ACȚIONEZE CU 
HOTARÎRE. Aceasta ar Însemna, 
lnaur.e de orice. O UNIRE A 
TUTUROR FORȚELOR interne 
ale clubului, prin renunțarea Ia 
orice tendință de subiectivism, la 
susceptibilități și crize de orgoliu 
personal. In acest fel s-ar putea 
reface unitatea morală a echipei, 
în primul rind, ai cărei compo- 
nenți sînt obligați să dea totul, 
coenpensind și ceea ce n-au dat 
pînă acum, pentru a reface tere
nul pierdut. Pentru ca Politeh
nica, port-drapeiul fotbalului ti
mișorean, să iasă din impas și 
să rămînă în elita fotbalului ro
mânesc. Așa cum au fost Ripen- 
sia, Chinezul și " ‘ 
inte de război ;
„Poli“ în urmă 
cenii șl nu mai 
pionatui trecut.

Mihai IONESCU

ANTRENORULUI

DIN VASLUI

REPRIZA CU MUREȘUL LUDUȘ• «
mai multe finalizări și M cu go-SIBIU, 13 (prin telefon). Pro

gramul de lucru din dimineața 
de luni a lotului reprezentativ 
de tineret a început cu repri
za,.. a treia a meciului cu Mu
reșul Luduș. Antrenorul 1M 
Voi ca a pus in funcțiune VI- 
deomagnetoscopul, comentând In 
fața elevilor săi. pe viu, cele 
mai edificatoare momente ăe 
atac și de apărare înregistrate 
pe banda magnetică. Totul a 
fost punctat cu discuții, cu re
luări de faze pe .-Slop cadre*. 
Ca lucrurile să fie mai bine 
înțelese, lui Vamaau. Stanca. 
Condruc și celorlalți li »-au 
prezentat și secvențe — asocia
te ca idee — de la finala ram- 
pionatului mondial, Argentina— 
Olanda. Concluzia generală a 
lecție: a fost aceea că echipa 
trebuie să aibă miercuri atitu
dine modernă în teren — adică 
toți trebuie să alerge, să ocupe 
spații cocr.enabile in teren, să 
anticipeze pozițiile viitoare, să 
Joace cu SCOP — adică cu cit

lari.
După această demonstrație, 

lotul de tineret a fast oaspetele 
Fabricii de confecții Steaua ro
șie din localitate, unde tinerii 
jucători au făcut cunoștință cu 
creația și realizările hamiațor 
oameni ai muncii de aici. 
După-amiază. sub conducerea 
antrenorilor I- Voica și V. 
Kraus, l-a parcurs iacă un an
trenament cu caracter tactic, 
apoi au urmat orele de refa
cere (baie, saună, masaj și o- 
dihna). In dimineața zilei de 
marți are loc antrenamentul care 
va încheia, practic, pregătirile 
pentru meciul de miercuri cu 
Turcia. Gazdele (in speță. Clu
bul de fotbal Șoimii, care a 
editat și un interesant program 
pentru acest med internațio
nal) au pus in vânzare biletele 
de intrare. Se contează pe un 
aflux foarte mare de specta
tori.

Stelian TRANDAF1RESCU

Mingea, șutată puternic șl 
precis din mijlocul careului, 
a poposit în plasă. Arbitrul 
a arătat prompt centrul tere
nului. Unul dintre jucătorii 
echipei care a primit golul 
s-a repezit la conducătorul 
partidei, protestînd, spunîn- 
du-i că tușierul a ridicat fa
nionul. semnalizând 
Schimbul de cuvinte jucător- 
arbitru s-a soldat cu elimina
rea jucătorului, care a plecat 
spre vestiare cu capul plecat. 
Și cu capul plecat — proba
bil lși dăduse seama că exa
gerase cu protestul său — se 
afla în momentul cînd, pe 
pista de zgură a stadionului, 
a fost ajuns din urmă de 
antrenorul său și lovit. O 
dată, de două ori... Și fiecare 
pumn zdravăn era dublat de

ofsaid.

Un atractiv cuplaj fotbalistic 
va găzdui, astăzi după-amiază. 
stadionul Tractorul din Brașov. 
Divizionara B Tractorul va in- 
tflni echipa sovietică Sudos- 
troitel Nikolaev. In deschidere, 
se va disputa meciul dintre Lo
tul reprezentativ de juniori si 
o selecționată de juniori a ora
șului Brașov. Această partidă

se înscrie pe agenda pregătiri- 
kr reprezentativei de juniori 
in vederea meciurilor de la 16 
noiembrie, cu Bulgaria (amical), 
Si de la 22 noiembrie, cu Unga
ria (oficial). Din lotul de ju
niori fac parte, printre alții. 
Nițu, Pavel. Ivana, Pop, Geol- 
gău, D- Zan.tir, Tur cu, iovan, 
Ilie.

Mîine se dispută jocurile eta
pei a 6-a din cadrul „Cupei 
F.R.F.Iată programul : seria 
I : U.T.A. — F.C. Bihor și F.C. 
Baia Mare — F. C. Olimpia 
Satu Mare ; Seria a II-a : 
Jiul — F.C. Corvinu] și A.S.A.

Tg. Mureș — Politehnica Timi
șoara ; seria a IlI-a : C.S. Tîr- 
goviște — Chimia Rm. Vilcea 
și Sportul studențesc — F. C. 
Argeș ; seria a IV-a : Politeh
nica Iași — Gloria Buzău și 
Dinamo — S.C. Bacău.

o înjurătură zdravănă ! Spec
tatorii au văzut scena și l-au 
apostrofat pe .pedagogul- bă
tăuș.

CopDul a fugit la vestiar, 
antrenorul după el și acolo a 
avut loc a doua repriză de 
pumni și de înjurături. Furia 
antrenorului s-a potolit nu
mai atunci cînd fața jucăto
rului s-a umplut de sînge!!!

Bătăușul : Grigore Ion. fost 
jucător la Viitorul Vaslui, a- 
cum antrenorul echipei de ju
niori a acestui club.

Jucătorul bătut : Surugiu
Valentin.

Cele relatate s-au întimplat 
duminică 12 noiembrie, la 
Galați, pe stadionul Dunărea, 
în timpul meciului de juniori 
F.C.M. Galați — Viitorul Vas
lui.

Epilogul acestei .scene" 
inadmisibile nu-1 cunoaștem, 
dar avem ferma convingere 
că el va conține SANCȚIUNEA 
CEA MAI DRASTICA pentru 
antrenorul care n-a învățat că 
educația tinerilor jucători nu 
se face cu pumnii și cu în
jurăturile.

Laurențiu DUMHRESCU

ca siguri Del Bosque și Villar, 
rămânând ca pentru cel de-al 
treilea com-ponent Kubala să 
se decidă între tehnicul Leal 
și impetuosul Solsona, ultimul 
avînd de partea sa și simpatia 
sporită a publicului localnic. 
La ora la care telefonez nu cu
noaștem aici decizia U.E.F.A. 
în legătură cu recursul spaniol 
privind ridicarea 
lui Juanito, dar 
care intervenția 
succes tricouâ cu ... _
Încredințat lui Saura. In cen
tru este- certă folosirea 
Santilliana. mai ales că __
bpn Cano (ușor accidentat, dar 
menținut in lot) nu a T _ 
parte la antrenamentul de luni. 
Ultimul semn de întrebare : _ 
ripa stângă, pentru care se va 
decide intre Rojo și Heredia, 
acesta din urmă cu drept de 
joc, căci, deși venit din Ar
gentina, n-a jucat totuși nici 
un meci in reprezentativa sud- 
americană. In tabăra spaniolă 
se manifestă, în general, opti
mism, dar gazdele noastre păs
trează și o doză de precauție 
decurgând din declarațiile lui 
Kubala care, după vizionarea 
pe viu a partidei România — 
Iugoslavia, impresionat 
prestația echipei noastre in 
priza a 2-a, avea să spună 
„echipa română este capabilă 
de orice rezultat". „Il“-le spa
niol va fi anunțat marți seară, 
după antrenamentul pe care 
gazdele îl vor face pe stadio
nul Luis Casanova.

suspendării 
în cazul
nu
nr. 7 va fi

lui 
Ru-

de 
re-
câ

Formația feminină, în schimb, 
candidată la o medalie (cla
sată de patru ori pe locul II 
în edițiile anterioare), înregis
trează un eșec greu. Ea nu s-a 
calificat în turneul pentru 
locurile 1—8, iar în acela pen
tru locurile 9—16 s-a clasat la 
egalitate cu prea puțin cunos
cuta echipă a Suediei. Clasa
mente finale :

Locurile 1—8 : 1. U.R.S.S. 16, 
2—4. Ungaria, R.F.G., Iugosla
via 11, 5. Polonia 8*/j, 6—7. Spa
nia, Bulgaria 8%, 8. Anglia 71/,.

Locurile 9—16 : 9—10. Româ
nia, Suedia 15, 11. Olanda 10, 
12—13. Argentina. Franța S'h, 
14. S.U.A. 9, 15. India 8‘/s, 16. 
Australia Vfa. (Au participat în 
total 32 dc echipe).

REZULTATELE ETAPEI A 12-a A DIVIZIEI C
SERIA I

Cristalul Dorohoi — C.S. Boto
șani 1—1 (0-0), Nicolina Iași — 
A.S.A. dmpulung Moldovenesc 
1—0 (O-O), Avîntul TCMM Frasin 
— C.F.R. Pașcani 0—2 (0—2),
Doma Vatra Dornei — Unirea 
Săveni 6—o (1—0), Foresta Fălti
ceni — Zimbrul Suceava 1—o
(0—0), Șiretul Bucecea — Metalul 
Rădăuți 3—0 (2—0), Danubiana Ro
man — TEPRO Iași 3—1 
Metalul Botoșani 
Roman 2—1 (0—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a “ 
TOȘANI 19 p 
Pașcani 16 p 
V. Dornei 15 
talul Dorohoi 
ultimele : M.

lurgistul Sadu — Constructorul 
Craiova 2—2 (0—1), Progresul
Băii ești — Minerul Vulcan 3—0 
(1—0), Chimistul Rm. Vilcea — 
Lotru Brezoi 0—1 (0—0).

Meciul Gloria Drobeta T.S. — 
Minerul Lupeni (din 
IX-a), n-edisputat din 
schimbării terenului în
moment de echipa organizatoare, 
s-a omologat cu 3—0 in favoa
rea formației Minerul.

Pe primele locuri : 1. PANDU- 
RU TG. JIU » p (36—9), 2. C.FJt. 
Craiova “ 
Orșova 
le : 14. 
(1G—19), 
(7—30), 
7 p (12—24).

12-a : 1. C.S. BO- 
(33—3), 2. C.F.R. 

(18—17), 3. Doma 
p (23—14), 4. Cris-
15 p (23—17)... pe 
Laminorui Roman 

7 p_ 15• Unirea Săveni 7
P

Aripile
1—2 (1—1), DEMAR 
Minerul Comănești
Bradul Rcznov — 
Neamț 1—1 (0—0),
Neamț — Hușa na Huși 1—1 (0—1), 
Rulmentul Bîrlad — Cimentul 
Bicaz 3—1 (1—0), Oituz Tg. Ocna 
— Energia Gh. Gheorghiu-Dej 
0—2 (0—1). Partizanul Bacău —
Petrolul Moinești 4—2 (2—1),
C.S.M. Borzești — Constructorul 
Vaslui 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. LETEA 
BACAu 20 p (27—8), 2. Energia
Gh. Gh. Dej 20 p (22—6), 3- Partiza
nul Bacău 17 p (22—10)... pe 
ultimele : 15. Mineral Comănești 
< - — - - — - 
3

p (7—1»), 16. Oituz Tg. Ocna 
P (6-24)

seria A in-a
Foresta Gugești — Prahova 

Ploiești 2—2 (2—1), Metalosport 
Galați — Petrolul Berea 1—1 
(0—0), Olimpia Rm. Sărat — Chi
mia Buzău 1—0 (0—0), Dinamo 
Focșani — C.S.U. Galați 1—0 
(1—0). Luceafărul Adjud — Pe
trolistul Boldești 1—0 (1—0). Car- 
pați Neboiu — Avântul Urzlcenl 
2—2 (1—1), Petrolul Băicoi —
Oțelul Galați 0—0. Ancora Galați
— Unirea LDSMSA Focșani 0—2 
(0—1).

Pe primele locuri : 1. PRAHOVA 
PLOIEȘTI 19 p (40—10), 2. Unirea 
Focșani 19 p (29—6), 3. Dinamo 
Focșani 18 p (24—7)... pe ultime- 

14. Oțelul Galați 7 p (7—30), 
__Carpați Nehoiu 7 p (9—24), 
16. Petrolul Berea 5 p (19—33).

SERIA A.TV-a
Dada Unirea Brăila — Cimen

tul Medgidia 2—1 (1—1) — s-a 
jucat la Măcin, Victoria Țăndărei
— Unirea Eforie 3—2 (2—1),
Arrubrurn Măcin — Voința Con
stanța 1—2 (0—0), Marina Manga
lia — Șoimii Cernavodă 0—0, 
Granitul Babadag — Unirea Tri
color Brăila 1—0 (1—0), I.M.U.
Medgidia — Pescărușul Tulcea 
1—0 (1—0), Tractorul Viziru — 
Azotul Slobozia 0—0, Chimpex

Constanța —
2-4 (1—1).

Pe primele
TUL MEDGIDIA 16 p (17—10), 2. 
Pescărușul Tulcea 15 p (29—19), 3. 
Unirea Tricolor Brăila 15 p 
(22—12), 4. Azotul Slobozia 15 p 
(26—17)... pe ultimele : 16. Trac
torul Viziru 7 p *
Arrubium Măcin 4

SERIA A V-a
Automatica București — T.M. 

București 1—2 (1—1), Voința
București — I.C.S.I.M. București
2— 0 (1—0), Tehnometal București
— Automecanica București ' “
(0—0), Sirena București — 
coza București 1—0 (1—0), Uni
rea Bolintin — Victoria Lehliu

• Flacăra Moreni a pierdut in derbyul de la Mija ți a cedat, 
după 10 etape, țefia seriei a Vl-a formației ROVA Roțiori • Aba
torul București continuă să fie neînvinsă de 12 etape ți ocupă locul 
secund in seria a V-a © Scorul etapei : Dorna Vatra Dornei - Uni
rea Săveni 6-0 • T.M. București ți Pandurii Tg. Jiu - fruntașe 

cu cele mai multe puncte (cite 21)
ț\\\\\\\\\\\X\\\\\\\\\\\\\\\W^
3— 2 (2—1), Mecanică fină Bucu
rești — Abatorul București 2—2 
(0—2), Electronica București — 
Luceafărul I București 1—0 (0—0), 
Luceafărul II București — Unirea 
Tricolor București 2—1 “
Flacăra roșie București — 
loza Călărași 1—0 (0—0).

Pe primele locuri, după 
a 14-a : 1. TJVI.B. 21 p (2&—13), 
2. Abatorul 20 p (17—12), 3. Me
canică fină 19 p (21—11), 4. Uni
rea Tricolor 17 p (21—12)... pe
ultimele : 17. Victoria Lehliu 6
p (11—29). 18. Luceafărul I 5 p 
(14-3(7)

1« p (24—8)... 
15. Minerul Băiuț 
' Șimleu

INTER 
Or. Vic-

Metalul 
mecanica 
cia Pitești 
(0—0). Cetatea Tr. Măgurele 
Chimia Găești 1—0 (1—0), 
greșul Corabia ’ ’ ”
2—1 (1—0). ROVA
Progresul Pucioasa 2—1 (1—1).
Recolta Stoicănești — Răsăritul 
Caracal 1—0 (0—0), Dinamo Ale
xandria — Cimentul Fieni 0—0. 
•Electronistul Curtea de Argeș — 
Constructorul Pitești 0—1

Pe primele locuri : 1. 
ROȘIORI 19 p (24—7), 2.
Moreni 18 p (30—7), 3. 
Mija 16 p (20—5)... pe ultimele: 
14. Răsăritul Caracal 9 p (16— 
18), 15. Electronistul Curtea de 
Argeș 9 p (12—20), 16. Construc
torul Pitești 9 p (10—26).

SERIA A vn-a
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Ro- 

vinari 4—1 (4—0). C.F.R. Craiova 
— Minerul Lupeni 1—0 (0—0),
Unirea Drăgășani — Gloria Dro- 
beta Tr ~ ‘ ' '* '
Orșova
Jiu 4—1 (2—1). Minerul Motru — 
Bistrița Băbeni 3—6 (2—0), Meta-

SERIA A VI-a
Mija — Flacăra Auto- 
Moreni 1—0 (0—0), Da- 

I.O.B. Balș 1—0

Unirea
Metalul

2—0
— știință Pe- 
C.F.R. Simeria 

(0—0), Unirea 
Iulia

SERIA A vni-a
Gloria Reșița — 

colau 2—0 (1—0),
— Minerul Ghelar 
IC RAL Timișoara 
troșani 1—0 (0—0),
— C.I.L. Blaj 2—0 
Tomnatic — Unirea Albă 
1—0 (0—0), Metalul Hunedoara — 
Vulturii textila Lugoj 0—2 (0—1), 
Laminorul Nădrag — Electromo
tor Timișoara 1—0 (0—0), Metalul 
Oțelu Roșu — Minerul Oravița 
1—1 (1—1).

Pe primele locuri : 1. VULTURII 
LUGOJ 16 P (24—12), 2. Lamino
rul Nădrag 16 p (27—17), 3. Uni
rea Tomnatic 15 p (21—10), 4.
Unirea Sînnieolau 15 p (16—11)...

x pe ultimele : 14. C.I.L. Blaj 9 p 
(9—16), 15. Metalul Bocșa 9 p
(12—20). 16. Metalul Hunedoara 9 
p (9—21).

SERIA A IX-a
Rapid Arad — Strungul 

0—0, Unirea Dej — sticla 
Turda 0—0, Minerul Bihor 
Cluj-Napoca 2—0 (2-0),
frig Cluj-Napoca — Tricolorul 
Beiuș î—o (1—0), Recolta Salonta 
— Oțelul Or. dr. Petru Groza 
3—0 (1—0). C.F.R. Constructorul
Arad — Metalul Aiuri 0—0, Vic
toria Ineu — Voința Oradea 1—1 
(1—0), Minerul Suneuiuș — Biho
reana Mar g hi ta 0—0.

Pe primele locuri : 1. 
GUL ARAD 17 p (22— 6). 
Turda 16 p (19—6), ‘ 
meu 15 p (18—10), 4. ___
Marghita 15 p (17—9)... pe ulti
mele : 15 Minerul Bihor 9 p (16—

P

rul Măieru—Anieș — Minerul 
Băiuț 2—0 (1—0), CUPROM Baia 
Mare — Rapid Jibou 3—0 (2—0),
Lăpușul Tg. Lăpuș — Bradul 
Vișeu 2—0 (2—0), Viitorul Șimleu 
— Victoria Cărei 3—0 (1—0), So
meșul Satu Mare — Minerul Eiă- 
ța 2—0 (1—0), Minerul Rodna —
Hebe Sîngeorz Băi 2—0 (1—0), Mi
nerul Baia Sprie — Oașul Ne
grești 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA ZALAU 17 p (23—13), 2.
Someșul Satu Mare 16 p (29—11), 
3. Minerul Rodna " 
pe ultimele :
S p (11—23) 16. Viitorul
I p (14—07).

_____ SERIA A Xl-a
Metalul Sighișoara — 

Sibiu 2—0 (0—0), Chimia 
toria — Oțelul Reghin 3—0 (2—0), 
Foresta Bistrița — Automecanica 
Mediaș 1—1 (1—0), Avîntul Re
ghin — Construcții Sibiu 2—1 
(2—0), Sticla Tîrnăveni — Metalul 
Copșa Mică 2—0 (0—0), I.P.A. Si
biu — IMIX Agnita 4—1 (1—0) — 
s-a jucat la Brezoi, Utilajul Fă
găraș — Carpați Mîrșa 0—1 
(0—0), Mureșul Luduș n-a jucat 
deoarece avea ca adversară Tex
tila Cisnădie. echipă exclusă din 
campionat.

Pe primele locuri : 1. CARP ATI 
MIRȘA 17 p (21—8). 2. Metalul 
Sighișoara 16 p (13—6), 3. Con
strucții Sibiu 14 p (19—10) 
Chimia Victoria 14 p (15—7)... pe 
ultimele : 13. inter Sibiu 3 p 
(9—16). 14 Automecanica Mediaș
I p (8—16), 15. IMIX Agnita 8 p 
(11-21)

In clasament s-au operat modi
ficările Impuse de excluderea 
din campionat a echipei Textila 
Cisnădie. Conform regulamentu
lui s-au anulat rezultatele echi- 

‘ (etapele

1.

4.

Carpați 
Brașov

pelor din meciurile 
1—S) ea Textila.

SERIA A Xll-a
Viitorul Gheorgheni — 

Sinaia 1—1 (i-0). C S.U. 
— Progresul Odorhei 1—1 (0—0), 
Torpedo Zărnești — Caraimanul 
Bușteni 2—1 (2—1), Carpați Bra
șov — Metrom Brașov 0—1 (0—1). 
I.R.A. Cîmpina — Precizia Săcele 
0—0 Minerul Bălan. — Izvorul Tg. 
Secuiesc 1—0 (1—0), Măgura
Codlea — Tractorul M. Ciuc 2—0 
(1—0). Avîntul Mîneciu — Minerul 
Bara olt 0—3 — deoarece nu s-a 
asigurat asistență medicală pe 
teren meciul a fost programat la 
Ploiești.

Pe primele locuri î 1. METTIOM 
BRAȘOV 17 P (26—11), 2. Viitorul 
Gheorgheni 17 p (20—8), 3.
Carpați Sinaia 16 p (21—119... 
ultimele : 15. Precizia Săcele 7 p 
(10—14), 16. I.R.A. Cîmpina 5 p 
(7—30).

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



Corespondența specială din R. F. Germania

CAMPIONII MONDIALI DE HANDBAL 
VIN EA BUCUREȘTI FĂRĂ A El CUNOSCUT 
ÎNFRÎNGEREA ÎN ULTIMELE 20 DE LUNI
Campioana mondială la hand

bal masculin, echipa R.F. Ger
mania, va evolua în România. 
Firește, prezența selecționatei 
vest-germane la București (16 
noiembrie) și Craiova (18 no
iembrie), cînd va întîlni re
prezentativa țării gazdă, fosta 
campioană mondială, va consti
tui un eveniment de seamă in 
lumea handbalului internațio
nal. Chiar dacă cele două me
ciuri au un caracter amical, ele 
au menirea să arate stadiul de 
pregătire în care se află în 
prezent cele două selecționate, 
care vizează titlul olimpic în 
1980. Vorbind despre echipa pe 
care antrenorul Vlado Stenzel 
o va deplasa la București, vom 
nota mai întîi că din lot fac 
parte 12 din cei 16 jucători care 
au fost la „mondiale", dintre 
care vom aminti pe Wunderlieh, 
Brand, Hofmann, Raucr, Frey, 
Kliihspiess, Freisler, Ehret, 
Meffle, Waltke. Din păcate, 
doi dintre jucătorii de bază nu 
vor face deplasarea în Româ
nia. Este vorba de Horst Spen
gler (de 105 ori internațional), 
suspendat de federația vest-ger- 
mană pe termen de 4 luni pen
tru repetatele proteste aduse la 
adresa arbitrilor, și de Joachim 
Deckarm (100 de meciuri inter
naționale, în care a marcat 350 
de goluri), aflat în prezent în 
sesiune de examene. Dar, șl 
fără acești jucători valoroși, 
iugoslavul Vlado Stenzel, care 
conduce de cîțiva ani, în mod 
impecabil, echipa vest-germană, 
speră ca deținătorii titlului 
mondial să facă partide spec
taculoase în fața publicului 
român, exigent și bun cunos
cător al acestui sport. Locul ltd 
Spengler va fi luat, probabil, de 
pivotul Claus Honnel (T. V. 
Grosswallstadt), iar Deck arm 
va fi înlocuit cu Harald Uhly 
(T. V. Hiittenber).

Reprezentativa masculină de 
handbal a R.F. Germania este 
neînvinsă din 15 martie 1977 
(ultima înfrângere : 16—20, cu 
echipa U.R.S.S.). De atunci, se
lecționata vest-germană a sus
ținut 28 de meciuri în care nu 
a cunoscut înfrîngerea. Este, 
desigur, un bilanț excelent, dar 
marele merit aparține antreno
rului Vlado Stenzel, care afir
mă că „una din cheile succesu
lui o constituie faptul că am 
reușit să ridic moralul și pofta 
de joc a elevilor mei. Astăzi, 
selecționabilii nu mai abordea
ză meciurile cu teama înfrin- 
gerii, așa cum o făceau înainte 
de venirea mea". Dar nu nu
mai atît, Stenzel a părăsit ti
parele vechi ale sistemului de 
joc folosit de predecesorul său, 
prof. Horst Kâsler, și a pus un 
accent mai mare pe jocul ofen
siv, pe fantezia și eficacitatea 
atacanților. In plus, Stenzel a 
alcătuit un lot din jucători ti
neri, cu perspective, pe care l-a 
rodat cu multă perseverență și 
pe care intenționează să-l men
țină pînă la următoarea mare 
competiție mondială. Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Intr- 
adevăr, actuala echipă funcțio
nează ca o mașină bine pusă la 
punct, mînuirea balonului se 
face cu „ochii închiși,", cu o 
precizie de admirat. „Desigur, 
fiind in posesia titlului fiecare 
formație pe care o întîlnim — 
ne-a spus Heiner Brand, noul 
căpitan al echipei — joacă la 
maximum de capacitate, pen
tru a obține un rezultat cit 
mai bun. Iată de ce, misiunea 
noastră este și va rămine deo
sebit de dificilă, cu atît mai 
mult in fața foștilor campioni 
mondiali".

JOACHIM NEUSSER 
redactor la S.I.D. — Dusseldorf

in C. C. E. la hochei

PODHALE NOWY TÂRG A CÎȘTIGAT 
SI MECIUL RETUR CU STEAUA

Duminică seara, patinoarul 
artificial din Nowy Târg (Polo
nia) a găzduit meciul retur din 
turul III al „Cupei campionilor 
europeni" la hochei, dintre e- 
chipa locală Podhale și forma
ția Steaua București. Ho: 
cheiștii polonezi au cîștigat și 
această întilnire, <*a și pe cea 
de la București, cu un scor i- 
dentic : 3—1 (2-0, 1—1, 0-9).

Meciul a fost frumos, dina
mic. cu foarte multe momente 
de mare spectacol, echipa bucu- 
reșteană ridicindu-se la valoa
rea recunoscută a adversarilor 
ei (in meciul retur din etapa

precedentă a C.C.E., Podhale 
învinsese pe teren propriu 
campioana R. D. Germane, Dy
namo Berlin cu 7—2 !). Punc
tele au fost marcate de Tomas- 
kiewicz, Dzubinski și Jaskier- 
cki pentru Podhale și de Jus
tinian pentru Steaua. A condus 
la centru G. Sommerschuh, a- 
jutat la cele două linii de M. 
Exner și K. Plotzka — toți din 
R. D. Germană.

în felul acesta, Podhale Nowy 
Târg s-a calificat pentru semi
finalele C.C.E., în care va juca 
cu campioana Finlandei, ASAT 
Pori, calificată direct.

CONCURS INTERNATIONAL DE GIMNASTICĂ
Sîmbătă și duminică, în sala 

din șoseaua Ștefan cel Mare 
din Capitală a avut loc întîl- 
nirea internațională amicală 
dintre sportivii și sportivele 
cluburilor Dinamo Moscova și 
Dinamo București. S-a concu
rat numai Ia exerciții liber a- 
lese. Din formațiile gazdelor 
au lipsit Anca Grigoraș și Dan 
Grecu.

și Olga Lohoci (Dinamo Mos
cova) 38,05.

Concursul băieților, desfășu
rat duminică, a fost dominat 
de sportivii de la Dinamo Mos
cova, care au cîștigat cu 278,10 
la 274 p. Primii clasați : 1. 
Alexandr Svarcenko 56,85, 2. 
Leonid Kondakov 56,70, 3. A- 
lexandr Tumilovici 56,60 (toți 
de la Dinamo Moscova).

8 MARI CAMPIOANE ÎN CURSA PENERU „MASTERS1*
9 Azi, mult așteptatul start © Virginia Ruzici — prima româncă printre protago
nistele elitei tenisului © Atuurile și scăderile marilor vedete ® Va reuși Chris Evert

să-și apere supremația ? © „Stele" ce urcă spre zenit

La Palm Springs (California) se dă astăzi startul în „Turneul campioanelor", probă finală a 
circuitului internațional feminin de tenis dotat cu Marele Premiu. Participă primele 8 cla
sate, cele mai bune jucătoare din lume. Pentru prima oară, într-o asemenea întrecere re

zervată exclusiv elitei, este prezentă și o reprezentantă a tenisului românesc. In rindurile ce ur
mează, opt micro-portrete ale competitoarelor.

VIRGINIA 
RUZICI

CHRIS 
EVERT

„Prințesa" tenisului, 
cum i se spune adeseori, 
frumoasă și delicată, as
cunde sub fragila apa
rență o forță de joc ine
galabilă. Vine rar în a- 
tac, dar cu drive-urile 
ei necruțătoare de la li
nia de fund (backhand 
cu 2 miini) face mereu 
breșă în poziția adver
sarei. S-a născut la 21

decembrie 1954, la Fort Lauderdale (Florida). 
A fost inițiată în tenis de tatăl ei, antrenorul 
Jim Evert. Sora (Jeanne, n. 1957) și fratele 
(John, n. 1958), joacă și ei. Primele afirmări 
în 1973, cînd ciștigă Marele Premiu feminin, 
în 1974, primele titluri la Roland Garros și 
Wimbledon. De atunci, de patru ori consecutiv 
cotată nr. 1 în clasamentul mondial (1974—77).

Purtătoarea speranțe
lor noastre în acest 
„Masters" al campioane
lor, care începe peste 
cîteva ore. O cunoaștem 
cu toții. Apriga, ini
moasa, talentata noastră 
campioană, cel mai bun 
produs al tenisului ro
mânesc din ultimii ani. 
Născută la Cîmpia Tur- 
zii (31 ianuarie 1955), for
mată la clubul Dinamo București. Era încă 
junioară, în 1973, cînd cîștiga primul ei titlu 
național, recucerit apoi de trei ori. A făcut 
cei mai spectaculos salt florie între două se
zoane : a 18-a în clasamentul mondial ’77, 
acum a 5-a în Marele Premiu ’78. Cinci tur
nee internaționale cîștigate în acest an (prin
tre care și cel de la Roland Garros). Triplă 
campioană europeană, campioană balcanică.

VIRGINIA 
WADE

„In sfîrșit, l-am luat !_“ 
— exclama fericită Virgi
nia Wade, anul trecut, 
pe „centralul- de la AII 
England Club, cînd ciș- 
tiga primul ei Wimble
don. Așteptase pini la 
virsta de 32 ani (n. 10 
iulie 1945, la Bourne
mouth) și aproape două 
decenii de carieră com- 
petițională. A adus prin
aceasta deplină satisfacție compatrioților ei, 
care nu mai salutaseră o victorie britanică 
in clasicul turneu de la cîștigarea titlului de 
către Ann Haydon Jones, în 1969. Temperamen
tală, posedă un stU activ, orientat spre atac 
la fileu. Clasată nr. 3 mondial în 1976 și nr. 2 
în 1977.

KERRY 
REID

Kerry Melville, deve
nită Reid în 1976, prin 
căsătoria ei cu jucăto
rul american Raz Reid, 
este una din „supravie
țuitoarele" tenisului aus
tralian de mare clasă. 
Născută la Mosman 
(Noua Galie de Sud), la 
7 august 1947. S-a afir
mat de timpuriu, cîști- 
gînd titlul național de

junioare la Sydney, în 1965. Apoi, urcă pînă 
în finală la Roma (1969) și Forest Hills (1972). 
Semifinalistă la Wimbledon (1974). încununarea 
carierei sale poate fi socotită cucerirea titlului 
feminin în campionatele Australiei, la Mel
bourne 1977. Joc solid, fără prea multe plusuri 

sau minusuri.

MARTINA 
NAVRATILOVA

Una caldă, una rece.- 
Cam așa arată graficul 
rezultatelor acestei „stîn- 
gace", redutabilă încă 
din anii junioratului, 
dar vădind oarecare in
consistență în joc. Nu 
împlinise 18 ani (n. 18 oc
tombrie 1956, la Bernice, 
lingă Praga), cînd deve
nea finalistă la Roma, 
performanță repetată la
Roland Garros in sezonul următor. Peste încă 
„n an, în 1976, ajunge în semifinale la Wim
bledon. Dar deplina consacrare îi lipsea, pînă 
în actualul sezon. Martina a luat un start în 
trombă, ciștigînd șapte turnee în circuitul „Vir
ginia Slirris ’78". Iar apoi — surprinzător sau 
nu — și-a înscris numele pe lista campioane
lor Wimbledon-ului: 2—6, 6—4, 7—5 în finala 
cu Chris Evert I

Sîmbătă a avut loc întrece
rea fetelor, in care victoria a 
revenit gimnastelor sovietice, 
atît pe echipe cit și la indi
vidual compus. Oaspetele au 
cîștigat cu 189 la 188,20, dar 
trebuie menționat că sportivele 
gazdă au ratat victoria prin 
două căderi la paralele. Cla
samentul individual compus ; 
1. Larisa Gonciko (Dinamo Mos
cova) 38,70, 2. Alina Goreac 
(Dinamo Buc.) 33,25, 3—4. Lu
minița Baicea (Dinamo Buc.)

START IN C.E. DE RUGBY
Sîmbătă, la Toulouse, a de

butat noua ediție a campio
natului de rugby al Europei. 
In partida inaugurală s-au în- 
tîlnit echipele Franței ți U- 
niunii Sovietice, care au fur
nizat un joc aplaudat de cei 
peste 15 000 de spectatori. Con
form așteptărilor, a învins e- 
chipa gazdă, mai experimen-

tată, care a înscris 4 încercări 
prin Bustaffa, Belascain, No
ves și Petrissans : 3 l.p. și 2 
tr. prin fundașul Aguirre. Pen
tru oaspeți a marcat Goniani 
(incerc. + Lp.). Scor final : 
29—7 (7—3).

Următoarele partide din C.E. 
la 19 noiembrie: Polonia—Ro
mânia și Italia — U.R.S.S.

BASCHET • Reprezentativa 
masculină a poloniei și-a început 
turneul in S.U.A., jucînd la Cle
veland cu selecționata Universi
tății locale, pe care a tnlrecut-0 
cu 77—70 (34—29). « Selecționata 
feminină a R.P. Chineze a susți
nut un meci amical la Oakland 
(S.U.A.) in compania echipei Uni
versității din California. Baschet
balistele chineze au terminat În
vingătoare : 67—57 (56—30).

HANDBAL • In mal multe 
orașe din Elveția au continuat 
Întrecerile C.M. masculin (grupa

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

O : Elveția — Portugalia 27—10 
(11—9) ; Norvegia — Italia 21—14 
(9—5) ; Israel — Austria 17—11 
(7—6) . • Turneul feminin de la 
Katowice a fost cîștigat de prima 
reprezentativă a Poloniei — 8 p, 
urmată de Bulgaria — s p și 
Cehoslovacia — 6 p. In ultima zi: 
R.D. Germană — Polonia (A) 
16—11 (11—6) ; Bulgaria — Cehos
lovacia 18—11 (10—7) ; Olanda — 
Polonia (B) 21—19 (14—10),

LUPTE • La Cracovia s-a des
fășurat un turneu internațional 
de greoo-romane (pentru juniori). 
Printre învingătorii competiției 
s-aiu numărat și tinerii luptători 
români Nicolae Iordache (cat. 43 
kg) și Gheorghe Minea (cat. 75 kg).

ȘAH s în runda a 4-a a tur
neului” feminin de la Halle, maes- 
tra româncă Ligia Jicman a tn- 
vins-o Pe Walther (R.D.G.). In

BETTY 
STOVE

Atuurile ei : serviciu 
puternic, dese veniri la 
fileu. O ajută pentru n- 
ceasta statura înaltă 
(1,86 m) și o alonjă re
marcabilă. Această olan
deză omniprezentă în fa
zele superioare ale ma
rilor turnee are in pal
mares o finală la Wim
bledon și o semifinală 
la Forest Hills (ambele

1977), dar In special o serie impresionantă de 
titluri la dublu, cu diferite partenere. Născută 
la Rotterdam (24 iunie 1945), este de 15 ani 
titulară în echipa Olandei pentru „Cupa Fede
rației” și alte competiții internaționale. Vulne
rabilă uneori și din cauza unui traumatism la 
genunchi, care recidivează.

EVONNE 
GOOLAGONG

A fost o apariție in
solită la început de ca
rieră, prima australiancă 
„aborigenă" pe firma
mentul tenisului. S-a 
născut la Barellan, In 
Noua Galie de Sud (31 
iulie 1951), dintr-o sim
plă familie de păstori, 
cu 8 copii. Descoperită 
și formată de antreno
rul Vic Edwards. Prodi
gioasă ascensiune, culminînd cu cîștigarea titlu
rilor la Roland Garros si Wimbledon în același 
an (1971). Un virf de performanțe pe care nu 
l-a mai repetat de atunci. Joc de mare natu
ralețe și cursivitate, este insă deficitară la ca
pitolul volitiv. Acum poartă și numele Cawley, 
al soțului ei. Reintră după mai multe absențe.

WENDY 
TURNBULL

Anul trecut, a primit 
titlul pe care-1 deține- 
acum Virginia Ruzici — 
„Jucătoarea cu cel mal 
marcat progres" — ofe
rit de W.T.A. Antrenată 
la început de tatăl ei, in 
Australia (n. 26 noiem
brie 1952, la Brisbane), 
și-a făcut apoi o remar
cată apariție europeană 
în 1972. De atunci a

jucat mult, acumulînd treptat experiență și 
căpătînd alură. Aproape pe nesimțite, a urcat 
pe locul 7 în clasamentul mondial 1977. O re
comanda, pentru aceasta, o finală la Forest 
Hills (6—7, 2—6 cu Chris Evert) și alte cîteva 
rezultate secundare. Confirmate, în bună parte, 
în sezonul actual. O „stea” de mărime medie, 
care poate că nu și-a atins încă zenitul.

Grupaj realizat de Radu VOIA

0 INIMOASĂ EVOLUȚIE A

în raliul automobilistic Koln — 
Ahrweiller (R.F.G.), desfășurat în 
zilele de 4 și 5 noiembrie șl 1* 
care au participat 81 de echipaje 
din opt țări, echipajul românesc 
Eugen Ionescu-Cristea — Cătălin 
Tutunaru a avut o frumoasă 
evoluție. Concurînd pe o mașină 
„Dacia 1300“ de serie, sportivii 
români au ocupat locul 8. Raliul

AUI0M03iLI$TlL0R ROMÂNI
a fost cîștigat de echipajul Melin 
— Kjell (Suedia) pe un Volkswa
gen GTI.

clasament conduce Brigitte Hof
mann (R.D.G.), cu 3’/2 P-

TENIS • Turneul. feminin de 
La Oldsmar (Florida) a fost cîș
tigat de Virginia Wade, care a 
lnvins-o în finală pe Maria Fer
nandez, cu 6—1, 7—6. în. semifi
nale : Wade — Marsikova 2—6,
6— 0, 6—3 ; Fernandez — Turnbull
7— 6, 5—7, 6—0. De menționat că 
în ,,sferturi4* Marsikova eliminase 
pe Navratilova (7—6 , 6—3) « Sur
prize în semifinalele de la Stock
holm: McEnroe — Borg 6—3, 6—4; 
Gullikson — Fi-bak 6—3, 6—3.

FINIȘ In „internaționalele- 
DE TENIS DE MASĂ ALE FRANȚEI

PARIS, 13 (Agerpres). în sala 
„Pierre de Coubertin” au luat 
sfîrșit campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Franței. Ia
tă ultimele trei finale : simplu 
bărbați : Tibor Klampar (Unga
ria) — Peter Stellwag (R.F.G.) 
3—0 (16, 12, 16) ; simplu femei : 
Zsuzsa Olah (Ungaria) — Bona 
Uhllkova (Cehoslovacia) 3—1 (21, 
14. —8, 21) ; dublu bărbați : Se
cretin, Birocheau (Franța) — 
Gergely (Ungaria), Orlovskl
(Cehoslovacia) 3—0 (13, 17, 16).
- După cum s-a mai anunțat, 
proba feminină pe echipe a fost 
clștigată de formația României.


