
ÎNCHEIEREA VIZITEI
PRIMULUI MINISTRU AL TURCIEI

Marți dimineața s-au încheiat 
convorbirile dintre președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușcscu, și 
primul ministru al Republicii 
Turcia, Bulent Ecevit.

în aceeași atmosferă cordială, 
prietenească, a continuat dia- 
logul consacrat extinderii și di
versificării relațiilor dintre 
România și Turcia, conlucrării 
celor două state, atit pe plan 
bilateral, cit și pe plan inter
național. Președintele Nicolae 
Ceaușcscu și premierul Bulent 
Ecevit au exprimat hotărîrea 
de a acționa pentru transpu
nerea in viață a acordurilor și 
înțelegerilor convenite, de a 
impulsiona colaborarea dintre 
România și Turcia în domeniile 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific și cultural, în interesul 
ambelor noastre popoare, al 
cauzei păcii, securității și în
țelegerii în Europa și în lume.

In cadrul convorbirilor, a 
continuat, de asemenea, schim
bul de vederi în probleme ale 
vieții internaționale actuale.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Bulent Ecevit au 
evidențiat interesul României 
și Turciei de a-și aduce o con
tribuție tot mai activă Ia re
zolvarea marilor probleme care 
confruntă omenirea, Ia edifi
carea în Europa a unui sistem 
trainic de securitate și coope
rare, ' - - -
teior 
stare

nistru al Guvernului Republi
cii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, și primul minis
tru al Republicii Turcia, Bulent 
Ecevit.

După încheierea convorbiri
lor, în prezența celor doi prim- 
miniștri, Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice interna
ționale, și Gunduz Okcun, mi
nistrul afacerilor externe, au 
semnat Protocolul privind co
operarea economică, industrială 
și tehnică, diversificarea schim
burilor comerciale și in dome
niul turismului dintre Republi
ca Socialistă România si Repu
blica Turcia.

HtOLETARI DIN TOATE ȚARH.E, UNIȚI-VA I
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Aslă-searâ, la Valencia, in cadrul campionatului Europei

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI

la înfăptuirea dezidera- 
de pace, progres și bună*  
ale tuturor popoarelor.

★
La

marți _ ____ ________
rile oficiale dintre primul mi-

București s-au încheiat, 
după-amiază, convorbi-

★
In cursul dimineții de marți, 

primul ministru al Republicii 
Turcia, Bulent Ecevit, împreu
nă cu primul ministru al gu
vernului român. Manea Mănes
cu, și persoanele oficiale turce 
care îl însoțesc pe oaspete, au 
vizitat Combinatul petrochimic 
de la Brazi și întreprinderea 
„1 Mai“ din Ploiești.

★
D upă vizita oficială de trei 

zile întreprinsă in țara noas
tră, la invitația președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
primului ministru ăl guvernu
lui român. Manea Mănescu. 
primul ministru al Republi
cii Turcia, Bulent Ecevit, îm
preună cu soția, Rahșan Ece
vit, au părăsit Capitaia, marți 
seara.

RĂDĂUȚI, UN OMS MIC 
CU AMBIȚII SPORTIVE MARI

Mi-am 
un oraș i 
iată-mă 
Dragoș 
C.J.E.F.S. 
Știrb u, șeful comisiei 
rism a Consiliului județean al 
sindicatelor. Cei doi știu multe 
lucruri interesante despre sportul 
din Rădăuți, că din cei mai buni 
10 sportivi ai Județului primii trei 
sînt rădăuțeni, că orașul are echi
pă de hochei pe gheață în Di- * - ... c.

propus să scriu despre 
mic, am ales Rădăuții și 

’* "----- împreună cu
secretarul 
cu Petru 
sport-tu-

la drum,
Macovel,
Suceava și CT^

ÎNTÎLNEȘTE REPREZENTATIVA SPANIEI
6 „Tricolorii" hotăriți să încheie cu bine sezonul de toamnă 9 Ladislau Kubala 
are încă rezerve asupra formației S Arbitrul olandez Corver, indisponibil, a 
fost înlocuit cu compatriotul său J. Kaiser a Intîlnirea va începe la ora 22 (oia 

Bucureștiului) și va fi in întregime transmisă la radio și televiziune
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Radulescu 
lordănescu 

Same;

a\\\\\\\\\ ROMÂNIA

D. Georgescu 
Boloni 

Ștefănescu 
Coman

Crișan
Romilâ

M. Zamfir

vizia A, una de 
adaugă numeroase 
sportivi și antrenori. ________
participări la acțiunile de masă 
etc. Așadar, reportajul începe să 
se închege de pe acum, dar, po
trivit regulei, reporterul e mal 
bine să vadă o dată decît să as
culte de zece ori. Fără supărare...

Iată și Rădăuții, nu mal intri 
printre case mici, unele frumoa
se. e drept, dar multe cu cușma 
pe-o sprinceană, roase de timp, 
de care mal amintește doar gră
mada de cărămizi de la o demo
lare. rămasă între splendoa
rea blocurilor moderne. albe. 
Tragem lingă parcul frumos din 
centru, dar tovarășul Gheorghe 
Cuciurcanu, primarul orașului, 
nu e de găsit, e prin Întreprin
deri, prin școli, prin magazine, 
dar unde nu e. că nu stă in 
birou decît cel mult un ceas, di
mineața, restul timpului afUn- 
du-se între oameni, unde se ho
tărăsc șl se fac toate. Așa eâ 
mergem la c.S.ș. Bucovina Ră
dăuți. N-am greșit adresa ? Câ

fotbal în 
nume de 
cifre c’e

Șahul, sport din 
programul etapei 
de iarnă a „Dacia- 
dei“. are numeroși 
adepti de toate 

virstele

Foto :
I. MINDKESCU

chei, bancuriIn curte, iată, prese.___ ._______
de lucru șL frumos rinduite, mul
țime de cadre metalice pentru 
scaune, păzite de o noatină de 
cățel cu un lanț zdravăn, de par
că ar fi cel puțin leul care rage 
alături, în microgrădina zoologi
că, cu cămilă, cu cerbi... Pe pis
ta patinoarului natural, neînghe
țat încă, nu e destul de frig, un 
grup de sportivi — dună aspect 
luptători — se .încălzesc-, a 
doua zi au etapă la Suceava. Se 
desprinde dintre ei un om Încă 
tinăr, cu un piept „triunghi- pe 
care nu se mal poate încheia 
la nasturele de sus haina de pie
le. .Stnt Petru Storoj, directorul 
Clubului sportiv școlar... Da-.

profesor. Ce e cu fiarele ♦ Gri
dina zoologică... Aaa... aceste*  ? 
Producția noasu-L Muncim sl fa
cem bani, să cjrnplrlra saltele,

Mircea COSTEA

(Continuare in xxxq 2-3)

VALENCIA, 14 (prin telefon). 
Echipa noastră reprezentativă 
a făcut marți dimineață ulti
mul antrenament înaintea me
ciului de miercuri seara cu 
Spania. Acest antrenament, cu 
o durată de 70 minute, a con
stat in exerciții de pregătire 
fizică generală urmate de lucru 
intens cu balonul, pe comparti
mente, și exersarea unor sche
me tactice. La întoarcerea la 
hotelul Astoria Palace („tri
colorii" s-au antrenat pe 
un teren aflat la 8 km de cen
trul orașului), în cadrul unei 
conferințe de presă, vicepreșe
dintele F.R.F., Ștefan Covaci, a 
anunțat numeroșilor ziariști și 
radioreporteri. prezenți forma
ția definitivă a României pen
tru meciul de miercuri seara : 
Coman — M. Zamfir. Ștefănes
cu. Sameș, Vigu — Romilâ, B<5- 
loni, lordănescu — Crișan, D. 
Georgescu, Radulescu. Ca re
zerve, conform regulamentului 
competiției, vor fi înscriși cinci 
jucători și anume : Lung. P. 
Grigore, Mehedințu, lovănescu 
și FI. Grigore.

în. cadrul echipei s-a vădit 
și astăzi (n.r. ieri) aceeași bu
nă stare de spirit și încredere. 
Toți jucătorii se simt bine, a- 
preciază că pregătirile s-au 
desfășurat în bune condițiimi

Joi. la București, și sîmbătă, la Craiova:

și că meciul cu Spania ii gă
sește într-o formă sportivă co
respunzătoare importanței par
tidei. In acest sens, redăm de
clarația lui lordănescu, căpita
nul echipei. „Privim meciul a- 
cesta cu mult calm și cu multă 
seriozitate. Spaniolii nu repre
zintă pentru noi niște „necu
noscute", am mai jucat contra 
lor atit in meciuri interțări, cit 
și în diferite partide interclu- 
buri. Consider că pregătirea 
noastră fizică este foarte bună, 
orientările tactice pe care le-am 
primit în vederea acestui joc 
ne sînt clare, iar faptul că în 
formație n-au intervenit decît 
schimbările determinate de ac
cidentări. antrenîndu-se toată 
săptămîna trecută in formația 
preconizată, a contribuit Ia cal
mul din lot și, totodată, la creș
terea gradului de omogenitaie 
a echipei. Desigur, jucînd pe te
renul său, in fața unui public 
fierbinte, echipa spaniolă este 
considerată favorită, dar noi 
n-am venit aici ca să pierdem, 
ci, dimpotrivă, ca să ne mă
rim șansele la cî.știgarea gru
pei. Sperăm intr-un rezultat 
bun și știm că pentru a-1 ob
ține trebuie să luptăm fără me
najamente, să temperăm de la 
început zelul ofensiv al gazde
lor, să fim deci prudenți în 
apărare, dar să nu uităm nici 
principiur — de atîtea ori veri
ficat în fotbal — că cea mai 
bună apărare este atacul. In 
calitatea mea de căpitan al e- 
chipei pot spune că împreună 
cu toți băieții sintem hotăriți 
ca în cele 90 de minute 
partidei să facem tot ce ne 
in putință pentru a încheia 
bine sezonul internațional 
toamnă".

Deoarece Ladîslau Kubala, 
selecționerul echipei spaniole, 
n-a participat la conferința de 
presă de Ia Astoria Palace, mo- 
tivind că. spre deosebire de 
Ștefan Covaci, el nu este în 
măsură să comunice ziariștilor

Radu URZICEANU

(Continuare în vao. 2-3)

»» IN CENTRUL ATENȚIEI, PREGĂTIREA SUSȚINUTĂ» DERBY AL SEZONULUI INTERNAȚIONAL
ROMANIA

UNGARIA,

ale 
stă 
cu 
de

RESPONSABILA. A TINEREI GENERAȚII
Interviu cu proi. Aici, lâzârcscu, secretar al f.R.T.

u

— S-a analizat, recent, 
în Biroul federal, activita
tea internă și internațională 
a tenisului 
concluzii ați 
secretar al 
tenis ?

— La sfîrșitul 
petițional se poate afirma că 
au fost obținute unele rezul
tate notabile, faptul cel mai 
îmbucurător fiind acela că. pe 
plan intern, s-a înregistrat 
creșterea interesului pentru or
ganizarea de turnee care să 
confere activității noastre un 
mai accentuat caracter de con
tinuitate. Astfel, toate echipele 
divizionare A au găzduit, în 
acest an, cite un turneu, iar 
acest lucru a trezit interesul 
jucătorilor fruntași. Pe de altă 
parte, în centrul atenției a fost 
pregătirea susținută, responsa
bilă a generației tinere. In a- 
cest sens, ponderea revine 
Centrului național de pregă
tire. Prin grija C.N.E.F.S. am 
fost dotați cu tot ceea ce este 
necesar procesului modern de 
instruire, astfel că antrenorii 
s-au putut ocupa. în exclusivi
tate, de două mari și impor

nostru. La ca 
ajuns, tovarășe 
Federației de

unui an com-

tante probleme : selecția si 
pregătirea. Deocamdată, a fost 
inițiată o acțiune de testare 
printre copiii de la cluburile 
și secțiile din Capitală. în urma 
căreia din aproape 100 de șco
lari au rămas în atenția teh
nicienilor 40. Antrenorii Cen
trului urmează să se depla
seze, în curînd. la Ploiești și 
Brașov, apoi si in alte locali
tăți, In vederea continuării ac
țiunii.

— Unitatea de măsură a 
valorii tenisului nostru ne-o 
poate oferi comportarea 
sportivilor în competițiile 
internaționale de anvergură. 
In această privință care este 
opinia forului de speciali
tate ?

— Mai întii. deși faptele sînt 
cunoscute, să reamintim ex
celenta evoluție a Virginiei 
Ruzici în actualul sezon inter
național, cel mai fructuos, 
după opinia noastră, din ca
riera ei de pînă acum. Si-

Ion GAVRiLESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Confruntările dintre repre
zentativele României — fostă 
campioană mondială — și R. F. 
Germania — actuală campioană 
a lumii — reprezintă, fără în
doială, cel mai important eve
niment al sezonului internațio
nal de handbal masculin. Pro
gramate miine (Palatul sportu
rilor și culturii, de la ora 
18,15) și sîmbătă (Sala sportu
rilor din Craiova, ora 18,15), 
întîlnirile depășesc cadrul me
ciurilor amicale, devenind par
tide ale marilor ambiții, ade
vărate 
tuale.

Pînă

țional, antrenorul federal Ni
colae Nedef ne declara : „Este 
pentru prima oară cînd am 
reușit să-i adunăm pe aproape 
toți cei pe care tehnicienii ii

in primul tur al prelimina
riilor turneului olimpic de 

fotbal.
(Amănunte 

în pagina a IV-a)

teste ale valorii ac-

acum, cele două selec
ționate s-au intilnit de 24

' ' de
5 

handbaliștilor vest-germani 
meciuri s-au terminat la ega
litate). Ultima întîlnire a avut 
loc cu prilejul campionatului 
mondial, desfășurat anul acesta 
în Danemarca, și s-a încheiat 
la egalitate : 17—17.

Sportivii români pregătesc cu 
grijă aceste confruntări de 
prestigiu. După un sezon com- 
petițional intern foarte aglo
merat, ei au luat startul în 
întrecerile internaționale concu- 
rînd — cu succes, se știe — 
la „Trofeul Debrețin". Despre 
acest prim contact cu plutonul 
fruntaș al handbalului interna-

ori, victoria revenind 
ori „tricolorilor" și de

(Continuare in pag. a 4-a)

Hristache NAUM

Aspect de la antrenamentul de ieri al lotului național de handbal. 
In prim-plan, Vasile Stingă posîndu-i iui Mircea Ștef.

Foto : V. BAGEAC



Pcsîc două zile, Campionatele europene de Judo al

din București a scos In evidentă un imperativ: SPORTIVII NOȘTRI ȘI-AU ÎNCHEIAT P
RELAȚIA ÎNVĂȚĂTURĂ - SPORT, SPRE 0 NOUĂ CALITATE

A

’ ’ ' ' »
Adunarea pentru dare de 

seamă și alegerea Consiliului 
asociației sportive a Liceului 
nr. 2 de filologic-istorie din 
București, liceu cu clase spe
ciale de sport (atletism, nata- 
ție, baschet, gimnastică — 
băieți), a relevat multiplele 
succese repurtate de elevi în 
campionatele naționale ale ju
niorilor și în întrecerile inter
naționale. Recordurile de ju
niori și alte performanțe rea
lizate de atleții Adrian Stoica 
(100 și 200 m plat), Maria Ber- 
bccaru (lungime), Răzvan Stă- 
nescu (prăjină), Eugen Popescu 
(înălțime), de înotătoarele Car
men Bunaciu (aflată in elita 
europeană a natației, „speranță 
olimpică" pentru 1980), Ligi» 
Anastasescu și Cristina Paști u, 
de gimnaștii Aurelian Geor
gescu (component al echipei 
care a reprezentat țara noas
tră la „mondialele" de la Stras
bourg). Ana Odorlîean, Adrian 
Bîcu și Octavian Ionașiu, cîș- 
tigarea pentru a 12-a oară a 
titlului de campioană națională 
la baschet-juniori de către e- 
chipa școlii — iată doar cîteva 
dintre reușitele elevilor liceu
lui. La acestea se adaugă me- 

Jocuriie 
și bunele 
în întîl- 
interclu- 

elevii li-

acționind pentru o nouă cali
tate în relația învățătură- 
sport".

Atît raportul prezentat, cit 
și discuțiile au scos în evi
dență faptul că. uneori, pro
verbul „nu vezi copacii din 
cauza pădurii" a fost inversat, 
adică „nu se vede pădurea din 
cauza... copacilor". Din cauza... 
performanțelor, care „ies in 
față" prin rezultatele lor, nu 
se mai vede „pădurea", adică 
masa celorlalți elevi. Curios, 
dar adevărat, —,într-un liceu 
ca ăl nostru, se spunea în re
ferat, sint unii elevi care nu 
fac nici un sport !“ In cadrul 
ședinței s-a arătat, atit de că
tre directorul liceului, prof. 
Eugen Danciu. cit și alți vor
bitori, importanța care trebuie 
acordată cuprinderii tuturor e- 
levilor în întrecerile „Daciadei", 
iar ca măsură practică s-au 
înființat trei noi secții — pen
tru tenis de masă, șah și tir 
— menite să ofere posibili
tatea de a face sport și masei 
de elevi care nu sînt cuprinși 
în sportul de performanță.

„Trebuie să se facă mai mult 
pentru propaganda sportivă", a

fost o altă concluzie care s-a 
desprins din cuvîntul multor 
vorbitori. Liceul are frumoase 
tradiții : în băncile sale au în
vățat sportivi care au sporit 
faima sportului românesc. Un 
album cu numeie și performan
țele lor ar putea arăta că li
ceul se află printre cele mai 
valoroase pepiniere de sportivi 
de performantă din țară. Cei 
înscriși la cuvînt au arătat ne
cesitatea realizării unor panouri 
cu performeri pe secții, nece
sitatea ca liceul să aibă o em
blemă. un steag al său, o cupă 
pentru fiecare secție 
mură de sport etc.

Au fost, desigur, 
propuneri. Dar ideea 
a rămas 
școală-sport 
spre o nouă 
liceul să-și 
nirea — să 
neri de performanță, car — 
în același timp — bine pregă 
tiți pentru a se 
feritele domenii 
ale construcției 
în țara noastră.

Pe ra-

alte 
bază

Și 
de 

relafia 
să urce

aceeași : 
trebuie 
calitate, pentru ca 
Îndeplinească me- 
dea sportului ti-

integra in d:- 
de activitate 
socialismului

Saver NORAN

Șl SÎNT ÎNCREZĂTORI ÎN ȘANSE
Peste două zile, cei mai 

buni tineri judoka din mai 
multe țări europene vor fi pre- 
zenți la startul unei noi ediții 
a campionatelor continentale. 
In vederea acestei importante 
competiții, antrenorii Florică 
Georgescu și Gheorghc Ilie au 
selecționat un Iot de tineri 
sportivi care s-au remarcat în 
întrecerile din ultima vreme.

în sala de la complexul spor
tiv „23 August" i-am găsit pre- 
gătindu-se pe juniorii din lo
tul care va participa la ^eu
ropenele- de la Miskolc (Un
garia). Pe rînd, procedeele 
tehnice, de la cele mai simple 
pînă la cele mai complexe, e- 
rau executate de sportivii loan 
Domnar, Bella Onodi, Vichente 
Dusa, Gabriel Sapta, Ștefan 
Toma, Costcl Năftică, Benone

Olar, Vasile Pușcașu, Gabriel 
Stoica și Mihai Cioc.

„Pentru astăzi ne-am propus 
un antrenament ceva mai pu
țin intens — ne-a spus FI. 
Georgescu, căci sintem Ia sfîr- 
șitul pregătirilor pentru „eu
ropene". în vederea acestui im
portant eveniment sportiv, am 
avut cîteva prilejuri să veri
ficăm comportarea lotului, 
chiar și in confruntări cu 
sportivi de peste hotare, par- 
ticipînd la două turnee. în Po
lonia și Ungaria".

— Cum s-au comportat spor
tivii noștri în aceste întîlnîri 
și ce concluzii s-au desprins ?

— Adversarii au fost de va
lori diferite. Cele mai bune 
evoluții le-au avut, la juniori 
mari, Ioan Dumnar la cat.

superușoa 
semiușoar 
semimijloi

— Din 1 
tele euro] 
echipe co:

— Intr-i 
vom avea 
goriile se: 
mimijlocit 
grea (jun 
dispunem 
să aibă 
toare une 
semenea 
care vor 
cei mai 1 
tegoriile 
tiți, și sp 
tare meri 
ție a Cai

—J»'
«fes

ÎN CENTRUL ATENȚIEI LA TENIS: TINARA
(Urmare din pag. I)

daliile cîștigate la 
Balcanice de natație 
rezultate obținute 
nirile internaționale 
buri. Mulți dintre 
ceului sînt componenți ai lotu
rilor naționale de juniori. Dar, 
pe cît s-a văzut la adunarea 
de dare de seamă și alegeri, 
aceste rezultate nu-i mulțu
mesc pe membrii asociației 
sportive hotărîți să ridice pe 
o treaptă superioară realiză
rile lor.

Există și lipsuri în activi
tatea asociației reliefate în spi
rit autocritic de către parti
cipant. „Realizarea performan
țelor nu este posibilă fără un 
antrenament intens, un volum 
mare de muncă, dar asta nu 
înseamnă a neglija învățătura**,  
spunea, pe drept cuvînt, Car
men Gulian, secretara Comite
tului U.T.C. pe școală. „Unii 
elevi înțeleg că performanța 
realizată atrage de la sine și 
note bune la învățătură și cred 
că relaxarea după efort se 
poate face... în orele de curs**,  
a arătat prof. Z. Tanberg. 
„Peste 55 la sută dintre absc^l- 
venții din acest an au reușit 
la institutele de învățămint su
perior. Aceasta arată că la li
ceul nostru se face și carte, 
a spus prof. Vasile Chioreanu. 
Tradiția trebuie continuată,
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DIN VOLEI
CLASAMENTELE DIVIZIEI A 

MASCULIN

ACTUALITĂȚI
■I

- In campionatul Diviziei B de 
volei s-au desfășurat partidele 
etapei a iV-a din cadrul primu-
lui tur. iată rezultatele înregis 1. DINAMO 5 5 0 15: 1 10
trate : 2. Univ. Cv. 6 2 4 9:15 8FEMININ : i.T. București — 3. Polit Tim. 4 3 1 11: 6 7
Penicilina II iași 1—3, C.S.Ș. Su 4. Explorări 4 3 1 9:5 7
ceava — Ceahlăul P. Neamț 1—3, 5. C.S.M. Suceava 5 2 3 8:12 7
C.p. București — Braiconf Brăila 6. Steaua 3 3 0 9:0 6
3—2, Albatros Constanța — Fla 7. Tractorul 4 2 2 8:6 6
căra roșie București 2—3, Spartac 8. Delta 4 2 2 7: 8 6
Eucureși — Voința Craiova 0—3, 9. Viitorul 4 2 2 6: 9 6
C.S. Rm. Vâlcea — Dacia Pitești 10. „U" Cj.-Nap. 5 14 5:14 6
0—3, Universitatea București *— 11. Silvania 4 13 7:9 5
Confecția București 3—2, Voința 12. C.S.U. Galați 4 0 4 3:12-4
M. Ciuc — C.S. Zalău 9—3, Me-
talotehnica Tg. Mureș — Con
structorul Arad 3—2, Olimpia O- 1. Umv. Tim. 6 5 1 15: 3 11
radea — Corvinul Deva 3—0. 2. Dinamo 5 5 0 15: 4 10

DIVIZIA A LA BĂSCHIT
Trei din meciurile etapei a 6-a 

a campionatului național de bas
chet masculin se dispută astăzi și 
mîine, în Capitală, astfel : sala 
Giuiești : Rapid — Universitatea 
Cluj-Napoca (azi la ora 17,30, 
mîine la ora 10) ; sala Floreasca: 
Dinamo — Universitatea Timișoa
ra, Steaua — Politehnica Bucu
rești (azi de la ora 17, mîine de 
la ora 9,30).

MASCULIN î Progresul Brăila
— C.F.R. București 3—0, Con
structorul Brăila — Relonul Să- 
vinești 3—0, Petrolul Ploiești — 
C.S.U. Suceava 3—0, Dinamo Brăi
la — Electra București 1—3, Pro
gresul București — Farul Con
stanța 3—2. Electroputere Craiova
— Calculatorul București 1—3, 7
Noiembrie Sibiu — Rapid Bucu
rești 0—3, SARO Tîrgoviște — 
C.S.U. Pitești 3—0, Motorul ~ 
Mare — Oțelul Or. Dr. Petru 
Groza 3—0. Metalul Hunedoara — 
Voința Alba iulia 2—3. C.P.L. 
Arad — Didactica Victoria Zalău 
1—3.

CORESPONDENȚI : Gh. Lazăr, 
I. Mindrescu, C. Toader, V. Paș
canii, S. Giornoiu, N. Stere, P. 
Lorincz, S. Albu, A. Crișan, N. 
Strejan. AL Avanu, V. Popovici, 
B. Sebastian, N. Costin, I. Vlad, 
A. Cristea, St. Bucură, Tr. 
Enache.
ASTAZI, ÎN SALA FLOREASCA

Având in. vedere participarea 
echipei Ș eaua la meciurile din 
cadrul C.C.E.. partida restanță 
din etapa a IV-a a campionatului 
masculin Steaua — Poli tehnica 
Timișoara, va avea loc astăzi, în 
sala Floreasca, de la ora 14.
• Partida dintre Dinamo și „U“ 

Cluj-Napoca se va desfășura 
data de 22 noiembrie.

Penicilina 
Univ. Cv. 
C.S.U Galați 
Știința 
Rapid 
Chimpex
C.S M. Sibiu 
Maratea 
Farul
,,U“ Cj.-Nap.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
5

4
4
4
4
4
3
1
1 
0
0

2
2
2
2
2
3
5
5
6
5

10 
10 
10
10
10

9
7
7
6
5

tuarea lui Ruzici printre cele 
mai bur.e 8 jucătoare ale lu
mii îi atestă cu prisosință va
loarea și ne îndreptățește să 
credem în continuarea ascen
siunii sale. De asemenea, ne 
putem referi și la alte afir
mări ale tenismanilor români 
pe plan internațional, ca, de 
pildă, la Campionatele euro
pene de tenis rezervate ama
torilor, competiție 
fășurat la Brașov 
ca și calificarea 
Dîrzu în turneul 
cuitului britanic.

— Promovarea acestuia 
din urmă, ca și a Iui Flo
rin Segărcoanu (desigur da
torită meritelor celor doi 
tineri și talentați jucători) 
în lotui pentru „Cupa Da
vis" nu a slăbit, cumva, c- 
șalonul „Cupei Galea**,  unde, 
în mod cert, Segărceanu a- 
vea mai multe șanse de a 
se roda și de a se afirma?

— Răspunsul la întrebare 
suportă multe discuții. Voi 
spune că, în concepția noastră, 
atît „Cupa Davis**,  cît și „Cupa 
Galea" au prezentat o impor
tanță majoră. Daca, totuși, 
antrenorii echipei naționale de

ce s-a des- 
în acest an, 
lui Andrei 

final al cir-

seniori au considerat că le era 
mai utilă prezența lui Segăr- 
ceanu în echipa de „Cupa Da
vis**.  noi a trebuit să le a- 
cordăm acest credit. Și pentru 
că ne aflăm la capitolul „tenis 
de echipă**,  trebuie să afirm că 
sîntem nemulțumiți de com
portarea reprezentativei Româ
niei în ediția din acest an a 
„Cupei Galea**,  ca și de a 
băieților la Campionatele Bal
canice de la Plovdiv.

— Timpul zboară și, iată, 
vine luna martie 1979, cînd 
urmează să întîlnim echipa 
Belgiei în primul tur al 
noii ediții a „Cupei Davis1*.  
V-ați gîndit Ia vreo for
mulă de echipă ?

— Ideea noastră este să ro
dăm o echipă tînără. De aceea, 
credem că atît Andrei Dfrzu, 
cît și Florin Segârceanu, pre
cum și alți jucători tineri care 
se vor afirma, vor evolua pe 
măsura așteptărilor și a con
dițiilor create, astfel ca la vi
itoarele 
vergură, 
vis*,  ei 
scontate.
prezența 
ce ar îmbina experiența sa de 
mare jucător, cu aceea mai re
dusă a tinerilor săi coechipieri.

confruntări de an- 
inclusiv „Cupa Da- 
să ofere rezultatele 
în plus, contăm și pe 
lui Ilie Năstase, ceea

B.

La

RĂDĂUȚI, UN ORAȘ MIC CU AMBIȚII SPORTIVE MARI
(Urmare din pag. 1)

FORMALISM SAU NEGLIJENȚĂ ?
Răsfoind — era prin luna 

februarie a anului în curs — 
darea de seamă asupra acti
vității pe 1977 a secției de tir 
a Universității lași, făceam cî
teva constatări plăcute. Ca în 
orice dare de seamă erau tre
cute în revistă — normal — 
succesele : o serie de tineri 
(Carmen Olaru, Sanda Ver
deș, Dan Butnaru, Ana Ipi- 
mahi, Silviu Grosaru) intra
seră în aria performanței cu 
cîteva cifre promițătoare. Doi 
dintre membrii secției fuse
seră chiar nominalizați în lo
tul olimpic de perspectivă.

Sigur că aceste reușite erau 
de natură să bucure pe auto
rii lor, sportivi și 
antrenori, și să — 
constituie, c___
mitent, baza unor 
noi performanțe, mai 
dicate, mai apreciate, 
vederea atingerii acestui 
scop se stabiliseră în planul 
de măsuri și obiectivele pen
tru campionatele naționale 
ale anului 1978, din luna oc
tombrie. Să le reamintim : la 
pușcă liberă și standard, 60 
f.c. — Paul Chiosac 598 p, 
Dan Butnaru 595 p, Sanda 
Verdeș 593 p. Marieta Cojo
caru 595 p. Melania Morariu 
593 p, Ana Ipimahi 594 p etc. 
La vremea respectivă ne-au 
cam impresionat aceste cifre, 
date fiind atît valoarea lor în 
sine, destul de ridicată, cit și 
faptul că ele urmau să fie 
obținute la un concurs de 
miză, în care — se știe — 
uneori emotivitatea influen
țează negativ rezultatele. 
Ne-au impresionat cu atît 
mai mult cu cît aceste obiec
tive depășeau substanțial — 
în medie eu 10 puncte — re-

zultatele realizate de ieșeni la 
„naționalele- din anul prece
dent. Am gîndit, însă, că 
știau ei ceva cei care au fi
xat haremurile respective în- 
tr-un document de seamă, 
cum este planul de măsuri, 
adică intr-un instrument e- 
sențial pentru bunul mers al 
activității, care trebuie res
pectat ca atare.

Și au venit campionatele 
naționale din 1978. I-am cău
tat în clasamentele finale pe 
trăgătorii moldoveni. Cu o 
excepție (Sanda Verdeș, cam
pioană națională cu 591 p la 
pușcă standard, 60 f.c. juni
oare I), în rest rezultate mo

deste și locuri pe 
51 sa i-», -măsură în lerarhi-
conco- f ile naționale ale

probei. Le tran- 
(in paranteză reamin- 
cifrele de angaja- 
: Paul Chiosac 588
p), Dan Butnaru 578 p

ri- 
In

scriem 
tun 
ment) 
P (598
(595 p), Melania Morariu 578 
p (593 p). Marieta Cojocaru 
și Ana Ipimahl n-au figurat 
în clasamentele „naționalelor" 
de curînd disputate, ceea ce 
înseamnă că nu și-au îndepli
nit nici măcar haremurile de 
participare 
tițle-etalon 
tru.

Una din 
de măsuri _ __ .__ ___
Universitatea Iași a fost ÎN
FRUMUSEȚAT cu obiective 
care să impresioneze, fără a 
se ține cont de condițiile exis
tente, sau PREGĂTIREA — 
în vederea realizării haremu
rilor propuse — A FOST DE 
SLABA CALITATE. FORMA
LISM SAU NEGLIJENȚA 7

Radu TiMOFTE

la această com pe - 
a tirului nos-

două : sau planul 
al secției de la

dresuri, ghete*.  Au și buget, cît 
se poate anul ăsta, dar nu se 
mulțumesc cu atît. Vor mai mult. 
Că, uite, saltelele costă, echipa
mentul și deplasările iar costă.

Ar putea sta liniștiți, cîți nu 
fac așa, „nu avem, nu facem, 
tovarăși, noi sîntem profesori, 
antrenori, dați-ne dacă vreți mai 
mult". Ei, însă, nu ! Au cerut 
la o unitate din oraș de lucru, pom 
mâinile lor mari de luptători, și 
mușchii lor de luptători, și hăr
nicia lor de luptători (ați văzut, 
ei nu vin cu mâna goală de la 
Olimpiade, de la „mondiale" și 
„europene", ci aduc medalii), așa 
îneît directorul și încă vreo cîți- 
va (inclusiv omul la toate — 
șofer, mecanic, om de serviciu) 
nu pleacă după „program", trag 
la șaibă, să facă bani. Cumpără 
saltele, dresuri, ghete, aparate de 
forță, panouri de baschet, mingi 
de tot felul, pentru club și sate, 
că ei nu se mulțumesc cu ce se 
poate da anul acesta. Ei, cei 4 
antrenori de lupte, nu au stat 
unde zice „schema", au hotărât 
să nu aștepte ia grilaj, să le vi
nă copii, tineri, iată-ne, 
scris pe frunte „viitori___
pioni-. Nici n-ar fl avut loc în 
sala mică, veche, în clădirea de 
pe vremuri, ci s-au risipit în 
comune. Trei antrenori din pa
tru lucrează în sate cu copii și 
tineri zdraveni, cum lucrează 
Ilie Munteanu în Mănăuți, comu
na Frătăuții Vechi, unde aduce 
și copii din împrejurimi. Se „a- 
coperă- 13 sate. In sălițe mid, 
modeste, dar cu tot ce trebuie, îi 
învață abecedarul, dar ce zic, eu, 
îi face campioni de copii, după 
numai 6 luni, cum i-au făcut pe 
Gheorghe Savu, născut ’62 și pe 
Vasile Lavric, ’64.

Păi e club școlar, orășenesc 
sau sătesc ? Sau muncitoresc, că 
văd aici și pe Ștefan Rusu, vice- 
campion olimpic la Montreal, 
campion european, mondial și, 
firește, național în 1978, pe Lei- 
zer Eizic și Albert Ghiță, munci
tori la I.P.L., la „Mobila" ? Clu
bul școlar nu trage cu creta, ca 
în șotronul copiilor, pînă aici e 
voie, cine calcă linia... nu știm, 
nu ne interesează. Sigur, ar fi 
comod, așa, așa fac mulți, iau 
leafa, nu-i doare capul (asta noi 
o spunem). Clubul școlar l-au 
încropit muncitorii din Rădăuți, 
tâmplari, fierari, ei au fost primii 
dascăli în performanță. Copiii au 
crescut, au devenit muncitori și 
campioni, simbioza întreprindere- 
sport, muncă-școală-muncă e evi
dentă, ca și cea oraș-sat și in
vers. Știți care e culmea 7 Că 
nici Storoj — directorul, nici Vir
gil Gherasim — antrenorul, nici 
Ștefan Rusu, nimeni, nimeni nu

avem 
eam-

se bate cu pumnul în pieptul lat, 
triunghiular, pe care abia îl cu
prinde haina de piele sau bluza 
de trening, nu-și strigă victoriile, 
munca asta îndirjită, pe saltea, 
la îndoit țevi, se antrenează în 
frigul de-afară și, notați, nu se 
plîng că sala e mică și veche, 
friguroasă (dacă tot e frig, lu
crăm afară, să respirăm aer cu
rat, că ajută), nici că micul dor
mitor, unde sînt culcați peste 
noapte cei aduși din sate, ia 
„teste**,  la concursuri, are cite trei 
paturi suprapuse. Oamenii nu se 
lamentează că trei luptători for
mați la Clubul școlar au fost trans
ferați la Steaua și Dinamo. Cu vo
ce egală, ei repetă în răstimpuri: 
„Da, avem ceva rezultate, dar 
nu sîntem mulțumiți. Putem mai 
mult". Am auzit expresia, ade
vărat cuvînt de ordine. In discu
ția cu tovarășul Mihai Clim, șeful 
secției organizatorice a Comite
tului județean Suceava al P.C.R., 
președintele Consiliului județean 
pentru educație fizică si sport, 
am auzit-o și de la Mihai Frun
ză, secretar-adjunct al Comite
tului orășenesc Rădăuți al P.CJU

Fiindcă, iată, orașul — asta în
seamnă clubul școlar, asociațiile 
sportive Metalul, Mobila, cea de 
la Textile, din cooperație, de la 
liceul „Hurmuzachi" sau Mecanic 
1, comunele dimprejur — are o 
bogată activitate și în alte spor
turi, cum e hocheiul pe gheață : 
copii, juniori n și I, speranțe, 
ba Metalul a promovat în Divizia 
A (antrenori — prof. Ștefan To- 
m o vi ci și Mircea " 
patinoar artificial.

Auziți, tovarăși 
de la Ploiești, de 
Ehei, de-ar avea 
veți dv ! Dar ei, 
gheață cînd vrea 
îi cară pe toți la . _
pe drum 2—3 ore, pe care le-ar 
putea folosi ia antrenament, îi 
cară la Miercurea Ciuc, la Bucu
rești, așa îi fac mari ! Și asta 
costă, îi ajută muncitorii cu 
cotizațiile, consiliul popular, 
U.G.S.R.-ul, acum îi va ajuta și 
federația, se ajută și singuri, fac 
față cu greu, că au și echipă de 
fotbal, în divizia ,,C“, dar nu 
se lasă, nu piling pe la uși.

Cum e firesc, motorul acestui 
avînt sînt comuniștii, muncitorii. 
Ne spuneau tovarășii din consi
liul asociației sportive Metalul, a 
Fabricii de confecții metalice și 
prelucrări mecanice, abia aleși în 
ajun de conferința asociației : La 
noi, consiliul nu poate sta de
geaba, nu-I lasă muncitorii : 
„vrem să facem o excursie du
minică", sau „ați aranjat unde 
trage joi Strungăria cu Turnăto
ria ?• „Daciada" la Metalul în
seamnă un campionat de fotbal, 
ca în divizie, între ateliere, lip-

Lupașcu), fără

de la Brașov, 
la Timișoara ? 

Rădăuții ce a- 
iarna, da, au 
iama, în rest 
Suceava, pierd

sesc doar cel in deplasare, un 
campionat îndrăcit de șab, unul 
de popice, de handbal, tenis de 
masă... Predomină tineretul, dar 
nici cei de peste 40 de ani nu se 
lasă. La „Mobila" se joacă mai 
ales șah și tenis de masă. Nu e 
loc pentru cite mese se cer, pun 
oamenii o placă de „pal“ pe trei 
capre, trag o linie cu creionul 
lor tîmplăresc cam unde ar fi. 
locul plasei și joacă. „Avem ce
va rezultate in „Daciadă", dar nu 
sîntem mulțumiți- — ne spune 
Dumitru Moldovan, președintele 
de la „Metalul", Aurelian Zegrea, 
secretarul Comitetului de partid 
de la ‘ —
ajuns

Dar 
dada" 
pada, 
atunci 
deschiderea etapei de iarnă, pe 
stadionul „23 August", cu ansam
blu de gimnastică in premieră, 
pregătit fulger 
delor ctmpului. 
cee gimnastica 
face pe fond 
școlare Iși formează echipe la di
ferite ramuri. Dar fetele? Se or
ganizează crosuri pentru școlile 
generale și licee, separat, in unele 
duminici. Șl muncitoarele de la 
„Bucovina", din cooperație ? 
Da, textillstele fac gimnastică la 
locul de muncă, unele merg la 
cercul de gimnastică de întreți
nere organizat in sala de la Li
ceul industrial 1. Se practică 
baschetul, handbalul și voleiul, 
dar și aici e loc de mai bine.

Terenurile de 
lui — stadionul 
cele de la licee, 
generale, de la 
că a stațiunii din apropiere, pe 
care o grupă de copii călăresc 
ghidranii sub privirea expertă a 
directorului Irimescu, slnt folo
site la capacitatea maximă, dar, 
evident, activitatea de masă șl 
de performanță a pus probleme 
și ele 
șului. 
cinste 
atestă 
1978 Jocul I in întrecerea orașe
lor cu 20 000 de locuitori în ceea 
ce privește buna gospodărire e o 
chezășie că și zestrea sportului 
se va dezvolta, ca întreaga zestre 
■ orașului. Fiindcă și acest suc
ces a fost comentat cu bine
cunoscutul cuvînt de ordine din 
care nu lipsește dorința de a fa
ce mai mult.

I.P.L. și Vasile Chidovăț, 
director din ucenic.
în școli, cum merge „Da- 
7 să dea înghețul și ză- 
și-atunci să vedeți. Fină 
? Notați : 4 000 de elevi la

după culesul roa- 
La cele două ti
de înviorare se 

muzical, unitățile

sport ale orașu- 
(în modernizare), 
de la unele școli 
Șiret, baza hipi-

sînt In atenția edililor ora- 
Diploma aflată la loc de 
în biroul primarului, care 
că Rădăuții au cucerit în

La condu 
mine în 
Georgescu 
Serester. 
cătorilor 
Chineză 1 
mun și îi 
nit apoi, 
prezent 1: 
noiembrie 
slovacia), 
Sofia, 1 
Brașov. I 
programa 
chipa re) 
riei. Apo 
lui viitor 
„Cupa Si 
o misiune 
ce priv< 
terilor 1 
dividuale 
buie subl 
devine d 
atit dato 
ficărilor 
turneele-; 
trebuind 
ajungerej 
lor-major 
dificultăți 
nanciar, 
putem r< 
și junior 
turnee : 
va face 
Mancaș, 
două fete 
lăjan, 1 
Marilena 
cipa la 
Florida 
care por 
la progre 
și pe care 
urmăreas 
ponsabili
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Azi, la Sibiu, în campionatul european de tineret

ROMANIA - TURCIA
0 partidă in care așteptăm ca speranțele fotbaluluiapta la

*

ECHIPA ROMÂNIEI iNTlLNEȘTE REPREZENTATIVA SPANIEI
(Urmare din vaci- I)
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SIBIU (prin telefon). Iubitorii 
de sport din orașul de pe Cibin, 
împînzit de afișele colorate care 
anunță meciul de tineret Româ
nia — Turcia din cadrul campio
natului european, așteaptă cu 
interes să vadă la lucru, intr-o 
partidă oficială, speranțele fotba
lului nostru, practic, pregătirile 
lotului s-au încheiat în cursul zi
lei de ieri, cind 
nică a efectuat 
ment complex.

Aflați într-un 
tradiții culturale 
firesc ca tinerii fotbaliști să vizi
teze, de pildă, intre altele, și bo
gata galerie de artă a celebrului 
muzeu Brukenthal. Acolo, tinerii 
sportivi au trăit momente de 
reală desfătare. Cum spuneam, 
pregătirile au fost încheiate, dar 
fiecare component ai lotului, 
aflat acum 
se gîndește 
aproape ’ 
pe care 
Condruc 
spunea : _
foarte repede, are o bună tehni
citate, manifestă o formă spor
tivă care-i dă dreptul să se gln- 
dească numai la victorie. Opti
mismul nostru este clădit pe rea
lități și nu pe vorbe goale-.

Antrenorul ion Voica făcea și 
el următoarea remarcă : ^In re
centul meci cu Ungaria, pierdut, 
după cum se știe, băieții n-au 
jucat rău. In perioada de pregă
tire, împreună cu Viorel Kraus,

conducerea teh
ui tim ui antrena -

în... priza meciului, 
la o evoluție dt mai 
disponibilitățile reale 
are. în această idee, 
căpitanul echipei, ne 

„Echipa s-a omogenizat

de 
le

am căutat să dezvoltăm la echipă 
părțile bune desprinse din acea 
int ilnlre. Armele pe care le-am 
pregătit pentru medul eu echipa 
Turciei sînt : tempo ridicat, ofen
sivă permanentă, pressing in ori
ce moment de construcție a ad
versarului- Sigur, ja riadul lor, 
oaspeții vor lupta cu toată ener
gia pentru un rezultat bun, dar 
noi trebuie să-i intrecem la toate 
capitolele*.

Ci te va vești din tabăra oaspe
ților. Ei au sosit cu un autocar 
luni seară, la București. Marți ia 
prînz și-au continuat drumul 
spre Sibiu, unde au ajuns spre 
seară. Imediat după sosire. între
gul loc a efectuat un antrena
ment de acomodare pe stadionul 
dir. parcul de sub Arini. Echipa 
oasp-e se aSă șî ea la al doilea 
joc in cadrul competiției conti
nentale. Primul l-a pierdut, aca
să, in fața reprezentativei Unga
riei. cu 2—3.

Iată acum formațiile probabile 
care, azi la ora 14. se vor ali
nia în fața brigăzii de arbitri din 
Cehoslovacia, avlndu-l la centru 
pe Iozep Marko : ROMÂNIA : 
Lazăr — Andreicuți, Stancu, Con- 
druc, L Ghcorghe — Mureșan, 
Vamanu, Florean — Biro, Terbeș, 
Antohi. TURCIA : Erhan — Meh
met L Cem, Zafer, Sadettin — 
Cuneyt, Yoncay, Kazim — Bah
tiyar, Basic Mehmet IL Antrenor: 
Karim Tures:m.

Stelian TRANDAFIRESCU

formația exactă, amînînd aceas
tă comunicare pentru ziua me
ciului, l-am vizitat azi (n.r. 
ieri) după-amiază la hotelul EI 
Saler, unde și-a stabilit sediul 
lotul echipei gazdă. Iată ce de
clară Kubala: „Consider că 
meciul cu Român'a era oricum 
dificil, dar a devenit mult mai 
greu din cauza deciziei comisi
ei de apel a C.E.F.A. care a 
respins luni seara apelul nos
tru de ridicare a suspendării 
lui Juanito in urma incidente
lor petrecute Ia meciul Gras- 
shopers 
dorit ca 
că doar 
ș> Pe 
U^.F.A.

— Real Madrid. Am fi 
sancțiunea să priveas- 
meciurile de club, nu 
cele intertări. Dar 
s-a menținut pe pozi

ția inițială, aceea de a consi
dera valabilă suspendarea pen
tru toate competițiile desfășu
rate sub egida sa. Lipsa lui 
Juznito imi creează multe difi
cultăți în alcătuirea echipei. De 
aceea n-o voi comunica decit 
in ziua partidei. Singurii titu
lari asupra cărora m-am oprit 
deocamdată sint portarul Miguel 
Angel, fundașii Carrete, Mi- 
gueli și Marcelino, mijlocașii 
Del Bosque, Villar și atacan
tul central Santillana".

Pornind de Ia această decla
rație a selecționerului spaniol, 
precum ți de Ia alte informa
ții culese de 13 colegii din pre
sa spaniolă, se pare că _ll*-le  
țării gazdă 
seara se va prezenta pînă la 
urmă astfel : Miguel Angel — 
Carrete, Migueli, Asensi (Oimo), 
Marcelino — Del Bosque, Vil
lar. Leal (Asensi) — Saura, 
Santillana, Heredia.

Solicitîndu-i lui Kubala și 
alte opinii asupra acestui joc, 
el ne-a spus : „Apreciez echi
pa română pentru ritmul ei de 
joc susținut, pentru soliditatea 
apărării și tehnica individuală 
a unor jucători, calități pe care 
ni le-au relevat jocurile ante
rioare, dar mai ales repriza se
cundă a meciului cu Iugoslavia. 
Aștept ca românii să ne dea o 
replică viguroasă, dar sper că 
pină la urmă le vom învinge 
rezistența ca și in ultimul meci 
jucat la Madrid. Cred că dacă 
vom învinge tom lua o impor
tantă opțiune asupra califică
rii, dar aceasta nu va însemna 
că lupta in grupă s-a încheiat. 
Spania, România și chiar Iugo
slavia sînt capabile să mai 
ciștige în deplasare cum s-a 
văzut și în preliminariile C.M„ 
iar acum va interteni și ^r-

bjtrațul" Ciprului, 
cizia în grupa a 
va cunoaște decit în ultimele 
meciuri".

Aici, la Valencia, vremea este 
călduroasă, azi (n.r. ieri) la 
prînz termometrele arătînd +20 
grade. Locațiunea de bilete 
crește vertiginos. In ultimul 
moment aflăm că arbitrul olan
dez Corver a devenit indispo
nibil, fiind bolnav, așa incit 
jocul va fi condus de compa
triotul său J. Kaiser. Intilni- 
rea va începe la ora 21 (ora 
Bucureștiului 
mărită, ca 
UXF.A., de
Petit

Iubitorii 
vor putea 
transmisia 
radio și televiziune.

așa incit de» 
IlI-a nu se

22) și va fi ur- 
observator al 

belgianul Koger

de
urmări în 
acestei partide

fotbal din țară 
direct 

la

pentru miercuri

MUNCA SUSȚINUTA, ENTUZIASMUL, DISCIPLINA
iată secretele ascensiunii spectaculoase înregistrate

pro- 
fața

1978.

de Rulmentul Alexandria

MECIUL NR 300 !
Așadar, reprezentativa noastră a 

ajuns înaintea medului nr. 300! 
Startul a fost luat cu X de ani 
în urmă, mai precis la i iunie 
1922 la Belgrad, cind Rcmarva 
a învins (2—1) Iugoslavia. Din 
cele £93 de partide disputate pî
nă acum. 125 au revenit „tricolo
rilor-, 72 s-au Încheiat la egali
tate, 1,2 fiind pierdute. Colave- 
rajul general : 5CS—«r . Par
tida de azi. de pe stadionul 
spaniol „Lais Casanova*  dT 
Valencia este cea de-a X<-a In 
palmaresul nostru național și 
totedată cea de-a 7-a In cronica 
meciurilor România — Spania. 
Prima, disputată la 1 noiembrie 
1962, ia Madrid, s-a Încheiat cu 
tnfringerea echipei noastre 
(•—6). In trudi jocul se disputa 
în cadrul preliminariilor cam- 
pxxiatului Europei (la Id ca ți 
cel de azi), la 25 noiembrie 1962 
reprezentativa Spaniei a evoluat 
la București în meciul retur, 
fotbaliștii români ciștigînd cu 
3—1. • Din 1975 cele două echipe 
se intnnesc aproape anual, Ce 
în preliminariile C.E., Ce în cele 
ale Cupei Mondiale. Ultimul joc 
a fost cel disputat anul trecut, 
la 26 octombrie, la Madrid, cind 
naționala Spaniei s-a impus cu 
2—0, victorie realizată în Cnalul

partidei. 
tot un

• întâlnirea de azi 
caracter oficial :

are 
-------- -- cele 

două echipe conduc, la egalitate 
de puncte, in clasamentul grupei 
a m-a a preliminariilor campio
natului Europei, fiind urmate de 
Cipru și Iugoslavia. • Pentru 
partida de la Valencia a fost al
cătui un lot de 19 jucători. 
Șase dintre ei (Lung, Ion Marin, 
Sa bău, Iovănescu, FI. Grigore și 
Augustin) tind debutanți. iată-i 
pe ceilalți și numărul de me
ciuri disputate sub culorile na
ționalei : Coman 9, M. Zamfir 4, 
Sameș 21, Ștefănescu 6, Vigu 19, 
Mebedințu «, B. Grigore 1, Ro- 
milă 13, Boloni 27, Iordănescu 49, 
Crișan 27, Dudu Georgescu 35, 
Rădulescu 3. Antrenorii echipei: 
Ștefan Covaci, Constantin Cernă- 
ianu, Gheorghe Constantin. • 
Meciul va fi condus de olandezul 
Charles Corver, cel care a mai 
arbitrat un meci Spania — Ro
mânia. cel disputat la 17 aprilie 
1975 și încheiat la egalitate (1—1), 
golul nostru fiind opera lui 
Crișan. El, Dudu Georgescu și 
Iordănescu sînt cei trei jucători 
care au 
prezenți 
nr. 7 a
Spania.

rezistat timpului, fiind 
și în lotul pentru ediția 
meciului România —

cam neîngrijite, vestiarele (un
de s-a făcut ceva, dar nu suli- 
.clent) mai au nevoie de mina 
unui bun gospodar. De ce să n-o 
spunem, terenul a rămas in urma 
rezultatelor echipei, a pasiunii, a 
dragostei și mal ales a aspirați
ilor declarate.

... In urmă cu cîteva luni, echi
pa din Alexandria abia se salva 
de la retrogradare. Acum, Rul
mentul se află pe primul loc șl 
nu puțini se gîndesc la Divizia 
A. O atmosferă care are la bază 
MUNCA SUSȚINUTA, ENTU
ZIASMUL, DISCIPLINA 1 Să spe
răm că rezultatele de pînă acum 
sînt doar un început. Că aceste 
succese nu vor face să fie tre
cute cu vederea și unele rămîneri 
în urmă, care, evident, mai sînt.

Constantin ALEXE

... Să poposim mai mult în ta
băra liderei seriei a Il-a a Divi
ziei B. Rulmentul de azi este 
Unirea de ieri. S-a schimbat doar 
numele pentru că formația a tre
cut pe lingă tînăra fabrică de 
rulmenți. Jucătorii sînt aceiași : 
portari — Boroi (23 de ani — ori
ginar din Teleorman), Bunea (26
— Teleorman) ; fundași — Ghiță 
(27 — București), I. Radu (23 — 
București), ignat (17 — Teleor
man), Tiță (23 — București), 
Tiuș (28 — Teleorman), Jipa (26
— Teleorman) ; mijlocași — Pană
(18 — Hfov), Pleșoianu (23 —
București), Chiriac (28 — Bucu
rești), Lăcoviște (22 — Teleor
man), Zarafu (18 — Teleorman) ; 
atacanți — Voicilă (24 — Teleor
man), Gh. ; *
Ghencu (24 — Teleorman), Hîrșu- 
lescu (24 — București). Doar Voi
cilă și Bunea — dintre localnici
— au jucat cîte două meciuri în 
Divizia A, pe cind au fost „pa
sageri14 la Rapid și, respectiv, 
Sportul studențesc, și, bineînțe
les, Pleșoianu (cu prezențe în 
Divizia A), produs al lui Rapid. 
„Nume mari“ nu sînt la Alexan
dria și nici cine să vină nu prea 
se vede. Este așteptat doar Ia- 
găru, juniorul care se află la 
Luceafărul II, al Centrului na
țional de juniori. Am asistat la 
un trial, organizat cu jucătorii de 
la „județ*,  2—3 s-au dovedit a fi 
apți pentru Divizia C, printre ca
re macaragiul V. Cristea (22 de 
ani), coborit intr-o pauză de pe 
macaraua-turn de la I.C.M.T., In 
dorința de a juca și el și care 
s-a dovedit a fi cel mai bun I

Care este totuși SECRETUL 
ASCENSIUNII RULMENTULUI ? 
Pe scurt, „secretele- sînt urmă
toarele : 1. grija pe care organele 
locale o acordă echipei ; 2. in
struirea bună ; 3. disciplina ; 4. 
entuziasmul general. Antrenorul 
P. Gavrilă a adus cu el ceea ce 
a Învățat la Tîrgoviște, de la Ni- 
colae Proca. 
antrenamente, 
cundul său, L 
cu elevii lor 
ritm susținut, 
rilor a fost demnă de evidențiat. 
.Disciplină, seriozitate, respecta
rea sarcinilor de joc. Acestea din 
urmă le repetăm ca la școală*,  
ne spunea P. Gavrilă.

Ar mai trebui Insă ea la toate 
acestea să se aducă îmbunătățiri 
și la stadionul Rulmentul. Tere
nul de joc, denivelat, tribunele,

AZI, ETAPA A 6-a
Astăzi, prima ediție a compe

tiției „Cupa F.R.F.“ iși încheie 
prima fază, pe grupe, cu dispu
tarea etapei a 6-a.

Radu (28 Ilfov),

Tată programul : SERIA I :
U.T.A. — F.C. Bihor, F. C. Baia 
Mare — Olimpia Satu Mare. SE
RIA A H-a : Jiul — Comunul, 
A.S.A. Tg. Mureș — Politehnica 
Timișoara. SERIA A m-a : C.S.

Pe urmele unei scrisori

FOTBALUL CERE PASIUNE, DAR

A „CUPEI F.R.F."
Tîrgoviște — Chimia Rm. Vîlcea, 
Sportul studențesc — F.C. Argeș.

‘ ’ Iași
S.C.

SERIA A iv-a : Politehnica 
— Gloria Buzău, Dinamo — 
Bacău.

vorPartidele din Capitală se __
disputa astfel : Sportul studențesc 
— F.C. Argeș, pe Stadionul Re
publicii ; Dinamo — s.C. Bacău, 
pe stadionul Dinamo (ambele, de 
la ora 14).

• • • RAȚIUNE !

... Duminică 25 iunie 1978. Nu 
mai departe decît în vară, Uni
rea Alexandria termina campio
natul Diviziei B pe locul 9 și se 
salva de la retrogradare grație 
victoriei obținute pe teren 
pri-u, în ultima etapă, în 
Chimiei Rm. Vîlcea.

... Duminică 12 noiembrie
Doar după cîteva luni, Rulmen
tul Alexandria se află pe primul 
loc în seria a Il-a a Diviziei B, 
într-o serie în care alte formații 
aspirau la șefie : Petrolul, Rapid, 
Metalul București, Dinamo Sla
tina, Progresul Vulcan.

Cum a fost posibilă o aseme
nea „schimbare ia față*,  într-un 
timp atît de scurt ?

... Am poposit la Alexandria, 
am stat cîteva zile în atmosfera 
fotbalului de aici, i-am văzut ba
za materială, am urmărit antre
namentele divizionarei B, am vă
zut și un meci de „C“, am stat 
de vorbă cu oamenii. Ce ne arată 
o radiografie a fotbalului din Te
leorman ?

Piramida fotbalului de pe aces
te meleaguri este destui de ma
re, dar nu prea trainică, dacă ne 
vom. referi la posibilitățile de se-

- lecție și la calitatea fotbalului 
1 practicat. De jos în sus, organi- 
>^zatoric, lucrurile stau cam așa : 
® un campionat „zonal*  ; un cam

pionat județean „Promoție*  ; un 
altui la același nivel, dar numit 
„Onoare*  ; patru echipe de Divi
zia C (Dinamo Alexandria, ROVA 
Roșiori, Cetatea Tr. Măgurele, 
Petrolul Videle), două echipe de 
juniori în campionatul republi
can și două divizionare B — Rul
mentul Alexandria și Chimia Tr. 
Măgurele. Aici se oprește... vîrful 
piramidei de care vorbeam.

Baza materială este cantitativ 
mulțumitoare : cinci terenuri cu 
tribune, alte patru terenuri in 
orașe, alte 37, împrejmuite, la 
sate, 188 — neîmprejmuite — și 174 
miniterenuri în curțile școlilor. 
Antrenorii, mai bine-zis cadrele 
care să lucreze cu jucătorii, care 
să se ocupe de formarea lor, sînt 
mai puțini. Cîteva exemple sînt 
edificatoare : Rulmentul, ROVA 
și Dinamo sînt pregătite de trei 
bucureșteni, p. Gavrilă, C. Simio- 
nescu și I. Szoke, în timp ce 
Chimia Tr. Măgurele, divizionară 
B, după plecarea lui N. Voines- 
cu, este pregătită de doi foști ----- - ... .............................

I
I
I

Am urmărit două 
P. Gavrilă ?i se- 
Catană, au lucrat 
două ore într-un 
Adeziunea fu că te-

jucători, actuali instructori, 
Vîlceanu și FI. Grecu.

PORT INFORMEAZĂ
mai 
ntru
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VINERI 17 NOIEMBRIE 1978. 
Tragerea va avea loc în Bucu
rești, la ora 17, în sala clubului 
Progresul, din str. dr. Stalcovicl; 
panoul cu numerele extrase va Ii 
televizat la ora 19.

Tragerea Pronoexpres de astă
zi, 15 noiembrie 1978, va tl tele
vizată în direct la ora 18,30.

Omologarea câștigurilor tragerii 
excepționale LOTO din 7 noiem
brie are loc astăzi, miercuri 15 
noiembrie.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 NOIEM

BRIE 1978

Categoria 1 (13 rezultate) : 1
variantă 25% — AUTOTURISM 
„DACIA 1300“ ; Categoria 2 (12
rezultate) ■. 3a variante 25% a TS35 
lei ; Categoria 3 (11 rezultate) : 
198,50 variante a 2.164 lei.

Report categoria 1 : 232.628 lei.

MECIURI AMICALE
BRAȘOV, 14 (prin telefon). E- 

chipa Sudostroitei din Nikolaev 
a jucat marți In localitate cu for
mația - • ■ - — —
med 
(1—0) 
(min. 
(min. 
întîlnl joi 
zionara A, . __
lotul reprezentativ de 
care va evolua joi, tot la Brașov, 
în compania selecționatei similare 
a Bulgariei, a susținut o partidă 
de pregătire întUnind ln^ prima 
repriză echipa C.S.Ș. ~ 
(5--0), iar în repriza 
formația de juniori a 
Tractorul (1—0). Au 
Turcu (3), Suciu, Ziga 
(C. GRUlA-coresp.).

divizionară B, Tractorul, 
terminat la egalitate : 1—1 

Au
13).
75).

marcat : Dereveaga
respectiv Borgovan 

Fotbaliștii sovietici vor 
la Petroșani pe divi- 
Ji-jl. In deschidere, 

Juniori,

Brașovia 
secundă 
clubului 
înscris : 

Șl Bie.

•.Hoi, membrii și susținătorii aso
ciației sportive I.RA Cîmpina, in nu
mele nostru și al miilor de încadrați 
ai întreprinderii..., venim cu prezenta 
sesizare, rugind sâ se analizeze si
tuația, pentru a se respecta luarea 
unor botărîri în cadrul asociației. „ 
Astfel, I.R.A. Cîmpina, printre alte 
activități, a avut și o secție de fot
bal, care a activat in Divizia C, 
echipă care în campionatul 1977-78 
a avut rezultate remarcabile... Aceas
tă echipă are peste 1 850 de membri 
susținători, care, de bunăvoie, achită 
o cotizație medie între 5 și 25 lei, 
plus că e foarte simpatizată de sus
ținătorii din oraș... Conducerea de 
partid din uzină, prin tovarășul se
cretar C. Chioveanu, in ioc sâ spri
jine activitatea sportiva a inițiat 
DESFIINȚAREA secției de fotbal, mu
tarea echipei la întreprinderea Ener- 
gopetrol Cîmpina*.  Două pagini de 
text, după care urmează cîteva sem
nături, prima fiind a kri Al. Grigo
rescu, membru în biroul secției de 
fotbal, tată, pe scurt, dete despre 
scrisoarea primită cu crtva timp m 
urmă și pe urmele căreia am plecat.

ro. Cîmpina. Pentru că faptele de
scrise ni s-au părut destul de grave, 
cm pus scrisoarea fa dispoziția to
varășului N. Dumitrașcu, prim-sec re
tor al comitetului orășenesc aJ 
P.C.R., oare, lecturind-o, ne-a spus : 
„Cunoaștem sesizarea și conținutul ei 
pentru că ea a mai fost trimisă și 
altor organe. Lucrurile nu stau deloc 
așa. S-a verificat situația și eu un 
reprezentant al CJ.E.F3. Prahova. 
Despre ce este vorba: dupâ ani buni, 
cind a și ratat promovarea in Divizia 
B, I.R.A. îrrtimpinâ dificultăți, mai 
ales privind baza materială și for^ 
marea de jucători, și ne-am gîndiț 
că o fuzionare cu tînărui colectiv de 
la Întreprinderea de reparații crtilaj 
electric ar duce la un reviriment, ar 
putea crea nucleul unui club spor
tiv puternic, eventual numit Sportul 
muncitoresc, nume de tradiție. Dar 
o să mergeți și la IJt.A. și o sâ vă 
convingeți de realitate*.  Ceea ce am 
și făcut. însoțiți de prof. V. Constan- 
tinescu, vicepreședinte al C.O.E.F.S.

ro. I.R.A. Cîmpina. Purtăm o discu
ție cu tovarășul C. Chioveanu, se
cretarul comitetului de partid, șl cu 
președintele asociației, contabilul L 
Tomescu. • Tovarășe secretar, vi se 
atribuie unele măsuri abuzive, cum 
că vreți să desființați echipa de 
fotbal, ceea ce a mîhnit pe unii 
dintre sîmpatîzantiî ei. Cum stau Io

crurile ? • „După ce o ratat promo
varea în Divizia B, entuziasmul a 
moi scăzut. Au mai plecat jucători, 
doi la Poiana, pe care organele su
perioare au hotărrt să o întărească 
pentru a ne putea reprezenta în 
Divizia B. întreprinderea noastră are 
2 000 de angajați. Condițiile de care 
dispunem nu ne permit să facem în 
scurtă vreme o echipă buna. Am ră
mas mai mult cu juniori și copii. De 
unde să luăm jucători fără pretenții. 
Toți vor echipă, dar nimeni nu aju-

pune Io dispoziție cifre (în medie? 
pe lună) : CHELTUIELI - 13 850 lei; 
VENITURI — 11 500 lei, la care se 
moi adaugă cîteva sute provenite din 
folosirea 
culturale, 
deosebite 
ielile cu 
pa sâ-și 
Deci, 
partid

autobuzului pentru activități 
• Așadar, se fac eforturi . 
pentru a echilibra cheltu- 
veniturile, pentru ca echi- 
poatâ continua activitatea, 

avea dreptate secretarul de

• O dezbatere la Cîmpina, 
din care pot învăța mulți • 
Intre .entuziasmul*  lui Al. Gri- 
gorescu ți logica secretarului 
de partid • Argumentul cifre
lor prezentate de un... contabil
* Un teren de toți călcat și 
de nimeni™ îngrijit • Fotba- 
Ețtiiî „Muncesc, tovarășe!*  In 
realitate, jucătorii (locul 16 in 
Divizia C) erau la ora 11 la 
antrenament ți la 13 la masă I

to concret Colectivul întreprinderii e 
destul de mic, o echipă de fotbal, 
chior de Divizia C, cere eforturi — 
deplasări, masă, cazare, echipament, 
teren ; noi pentru teren plătim chi
rie. Avem o oarecare activitate spor
tivă de masă 
riști că, campionatul 
fotbal —, dor ea a 
jată pentru că toată 
dreptatâ spre echipa 
menii nu mai admit 
cători, care nici nu 
ducție. Șl sa • in regulă. Noi avem 
sarcini pe fiecare om. S-a avansat 
bdeea creării în Cîmpina a uniri club 
mai puternic, Sportul muncitoresc. Am 
vrut să fuzionam cu I.R.U.E., un alt 
colectiv de 2 000 de oameni. A avut 
toc o ședință cu reprezentanții foru- 
Fflor de resort, s-a pus la vot și 
majoritatea a optat pentru o fuziune. 
Deci n-o fost o măsură luată de 
■line**.  • Se spune in scrisoare des
pre o cotizație între 5—25 lei de la 
1550 de membri susținători. E ade
vărat tovarășe președinte al asocia
ției t • Fiind ,i contabil, vă roi

tenis, orientare tu- 
asociațlei la 
ccm fost negli- 
ctenția era în
de fotbal. Oa- 

rfosele unor ju- 
dau pe ta pro-

★
Cîteva concluzii se desprind 

„cazul I.R.A. Cîmpina*,  din 
se pot trage învățăminte prețioase 
și de către alții. Acesta este și mo
bilul principal al dezbaterii publice. 
• O echipă de fotbal nu se poate 
întreține dear cu vorbe, cu aplau
ze, iar conducătorilor unei întreprin
deri sau asociații sportive nu li se 
poate pretinde să facă abuzuri (cum 
ar fi încadrările fictive ale unor 
jucători care nici nu știu unde e 
locul tor de muncă). • Suporterii 
nu pot fi confundați cu membrii sus
ținători, în număr atît de mic la mai 
toate echipele. Rivalitatea sportivă 
nu trebuie (cum e cazul și la Cîm- 
pino) sâ frineze realizarea unui club 
mai puternic. • Promovările de jos 
in sus. în cadrul aceluiași județ sau 
oraș, intîmpină greutăți din cauza unor 
ambiții mărunte. I.R.A. nu poate lua 
doi jucători de la I.C.I.M. Cîmpina, 
din județ, tor 
sorii) nici nu _ ,
forțele cu alții. > Proasta gospodă
rire a bazei materiale. Toți se plîng 
de lipsa terenurilor, dar nici cel 
existent nu e întreținut. I.R.A. plă
tește 30 000 lei chirie pe an pentru 
terenul care aparține rafinăriei, pe 
care joacă cinci echipe, dar nimeni 
•u-l îngrijește și el arată de parca 
ar fi părăsit. Și aceasta tot din 
cauza unei proaste colaborări între 
asociații, • Ambițiile nu sînt bune în
totdeauna. I.R.A. n-a fuzionat cu 
I.R.U.E. (regulamentul nici nu-i per
mite in perioada campionatului). Du
pă 12 etape e pe ultimul loc» cu 
5 p. Va retrograda, prgbabîl. După 
unii, deci, mai bine să*  retrogradeze 
decit sâ se fi făcut o echipă mai 
bună la timpul potrivit șî cu ajuto
rul altora. • La ora 11, jucătorii 
erau la antrenament, Iar la ora 13 
erau la masă. Cum e atunci cu pre
zența tor în producție, așa încerca 
tovarășul Al, Grigorescu să-l contra
zică pe secretarul de partid ?

Al. CONSTANTIN

din 
care

unii (semnatarii seri- 
vor să-și unească



Start în „Turneul campioanelor" la tenis Retrospectivă atletică 1978 (I)

VIRGINIA 31JZICI ÎNTÎLNE$TE 
PE KERRY REID ÎN PRIMA RUNDĂ

PALM SPRINGS, 14 (prin 
telefon). Cele opt fruntașe ale 
„Marelui Premiu" feminin al 
tenisului, reunite de la înce
putul săptămînii în pitoreasca 
stațiune climaterică din sudul 
Californiei, sînt gata pentru 
startul în „masters". Jocurile 
au început marți după-amiază, 
16, ora locală (n.n. — miercuri, 
ora 2 noaptea, pentru Bucu
rești) pe terenurile de ciment 
ale centrului de la Mission 
Hills Country Club, acolo unde, 
anul trecut, se disputase și e- 
diția experimentală a_ turneu
lui, cîstigată de Chris Evert, 
în finala cu Virginia Wade. 
Cele două excelente tenismane 
se regăsesc în fruntea listei 
competitoarelor fiind cotate ca 
primele favorite. Următoarele 
șase participante au fost trase 
la sorți pentru cele două ju
mătăți de tablou și iată confi
gurația acestora. In partea de 
sus (grupa „roșie) figurează 
Virginia Ruzici, reprezentanta 
României în prestigioasa între
cere avîbd ca primă adversară 
pe puternica jucătoare austra
liană Kerry Melville Reid. în- 
vingătoarea din acest meci va 
întîlni, în runda a doua, pe 
cîștigătoarea întîlnirii care 
opune pe favorita nr. 1, Chris 
Evert, proaspetei introduse _pe 
tablou, cehoslovaca Regina 
Marsikova. Aceasta (a 9-a In

PREGĂTIRI PENTRU 
FINALA „CUPEI DAVIS '

Așa cum s-a mai anunțat, 
între 8 și 10 decembrie se va 
desfășura la Rancho Mirage 
(California) finala competiției 
internaționale de tenis „Cupa 
Davis". în care se vor întîlni 
echipele S.U.A. și Angliei. Din 
echipa S.U.A. vor face parte 
John McEnroe, Brian Gottfried, 
Stan Smith și Bob Lutz. După 
cum se vede, lipsesc din for
mație cunoscuții tenismani 
Jimmy Connors și Vitas Ge- 
rulaitis.

La rîndui său, căpitanul ne
jucător al echipei engleze, 
Paul Hutchins, a 'anunțat că 
intenționează să-i utilizeze în 
probele de simplu pe John 
Lloyd și Buster Mottram, iar 
în proba de dublu va evolua 
cuplul Mari: Cox — David 
Lloyd.

ROMÂNIA - R. F. GERMANIA IA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pag. I)

creditează cu valoarea necesară 
selecției în echipa națională. 
A început, de fapt, închegarea 
echipei — am cuprins aici și 
partea morală — în vederea 
pregătirii pentru Jocurile O- 
limpice. Turneul din Ungaria 
a însemnat și o bună posibi
litate de pregătire a celor donă 
meciuri cu reprezentativa R. !•’. 
Germania".

Antrenorii Oprea Vlase și 
Lascăr Pană au făcut ieri, în 
sala de la „23 August", un prim 
antrenament, după revenirea 
din Ungaria. Lotul : Penu, 
Munteanu, Solomon — portari. 
Stingă, Tase, Voina. Durau, 
Birtalan, Flangea, Boroș, M. 
Voinea, Grabovschi, Bedivan, 
Palko, Matei. Folker, Stockl, 
Drăgăniță și Ștef. Dintre a- 
cești jucători vor fi aleși cei 
12 pentru întilnirile de joi și 
simbătă. Desigur, această ul
timă și deosebit de dificilă

© TELEX © TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
BASCHET • Reprezentativa 

masculină a R.P. Chineze, aflată 
în turneu în S.U.A.» a susținut 
un meci amical la Los Angeles 
în compania selecționatei Uni
versității din California. Partida 
s-a terminat cu scorul de 111—83 
în favoarea gazdelor. » Echipa 
masculină a U.R.S.S. a obținut o 
nouă victorie în cadrul tumeu- 
ul pe care-I întreprinde în 
S.U.A.. cîștigînd cu scorul de 
68—55 (32—27) meciul susținut la 
Bloomington (Indiana) cu o se
lecționată locală.

BOX • Meci amical la Copen
haga : Danemarca — Anglia 1—9. 
In cinci dintre cele zece întâl
niri. pugiliștii englezi au obținut 
victoria înainte de limită !

PATINAJ a Proba individuală 
feminină a concursului de la 
Prag a a fost cî ști gata de spor
tiva americană Jill Sawyer — 

clasamentul circuitului) a în
locuit-o în ultimul moment pe 
Evonne Goolagong, care s-a 
declarat indisponibilă. Așadar, 
Evert — Marsikova și Ruzici— 
Reid sînt meciurile din prima 
grupă „roșie". în partea de jos

clasamentul „marelui 
PREMIU" PE «78 

(ediția a V-a)

1. Chris Evert 740 p. 2. Vir
ginia Wade 635 p, X Kerry 
Ileid 560 p, 4. Martina Navra
tilova 540 p, 5. VIRGINIA 
RUZICI 470 p. 6. Evone Go
olagong 450 p, 7. Betty Stove 
445 p, 8. Wendy Turnbull 430 
p, 9. Regina Marsikova 370 p, 
10. Tracy Austin 310 p. 11. Mi
ma Jausovec 220 p, 12. Caro
line Stoll 195 p, 13. Lesley 
Hunt 135 p, 14.Sue Barker 175 
p. 15. Jeanne Duvall 165 p, 
IS. Laura Dupont 160 p, 17. 
Pam Shriver 155 p. 18. Dianne 
Fromholtz 145 p, 19—20. Sha
ron Walsh și Carrie Meyer — 
140 p.

PERFORMANȚA MONDIALĂ LA 73 ORA EUROPEANĂ"...
Fără îndoială, sezonul atle

tic internațional 1978 poate fi 
considerat drept unul impor
tant. Și nu numai datorită fap
tului că acum, la încheierea 
lui, sîntem mai aproape de 
Moscova decît de Montreal, ci 
și pentru că în rîndui eveni
mentelor consumate pot fi con
semnate cîteva performanțe 
care vor marca evoluția atle
tismului.

Să notăm mai întîi, desigur, 
numărul mare de recorduri 
mondiale stabilite — 24 — și 
să subliniem că această canti
tate (de fapt, expresie a cali
tății) lasă să se întrevadă, în 
ciuda piscurilor atinse, dispo
nibilități poate încă nebănuite 
ale potențialului uman.

Să rememorăm, deci, perfor
manțele maxime realizate in 
1978, în aer liber si în pro
bele „clasice : MASCULIN: 
5 000 m : 13:08,4 Henry Rouo 
(Kenya) ; 10 000 m : 27:22,4
Rono ; 3 000 m obstacole : 8:95,4 
Rono; înălțime : 2.34 m Vla
dimir Iascenko (U.R.S.S.) — și 
2,35 m în sezonul de sală ; 
greutate : 22,15 m Udo Baycr 
(R. D. Germană) : disc : 71,18 
m Wolfgang Schmidt (R. D. 
Germană) ; ciocan : 80,14 m
Boris Zaiciuk (U.R.S.S.) și 
80,32 m Karl Heinz Riehm 
(R. F. Germania) ; FEMININ: 
200 m : 22,OS Maritta Koch
(R. D. Germană) — de două 
ori ; 400 m : 49,19, 49,02 și 48,94 
Maritta Koch; 3 000 m: 8:32,1 
Grete Waitz (Norvegia) ; 100
mg : 12,48 Grazyna Rabsztyn
(Polonia); 400 mg : 55,44
Krysztyna Kaczperczyk (Polo
nia), 55,31 și 54,89 Tatiana Ze- 
lențova (U.R.S.S.) ; lungime : 
7,06 m și 7,09 m Wilma Bar- 
dauskiene (U.R.S.S.) ; inălți-

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII INTERNATIONALE
ECHIPA MASCULINA DE 

HANDBAL (tineret) a Româ
niei participă în aceste zile la 
tradiționalul turneu de Ia Tri- 
nec (Cehoslovacia). Din Iot fac 
parte, printre alții, Popa, Redl 
n, Covaciu, Croitoru, Voik, 
Tătaru, Oprea. Conducerea 
tehnică a echipei este asigu
rată de antrenorul Mihai 
Pintea.

TURNEUL INTERNAȚIO
NAL de juniori la popice, des
fășurat la Budapesta — la care 
au participat sportivi din Aus- 
ria, Cehoslovacia, R. D. Ger
mană, Iugoslavia, România și 
Ungaria — a fost cîștigat de 
dubla campioană mondială, 
Zsuzsa Kristyan (Ungaria) cu

ÎN SEMIFINALELE
„CUPEI CUPELOR" LA POLO

Echipele Canottieri Neapo- 
le și Rote Erde (R. F. Ger
mania) s-au calificat pentru 
turneul final al „Cupei Cupe
lor" la polo pe apă. în ultima 
zi a grupei semifinale de la 
Roma s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Canottieri — 
Rote Erde 6—3 (1—2, 1—1, 2-0, 
2—0) ; Robben (Olanda) — To- 
polcany (Cehoslovacia) 8—5 
(3—0, 1—0, 2—3, 2—2).

în semifinala de la Dubrov
nik, echipele K.P.K. Korcula 
(Iugoslavia) și Ferencvaros 
Budapesta s-au calificat pentru 
turneul final al „Cupei Cupe
lor" Ia polo pe apă. Rezultate 
din ultima zi : K.P.K. Korcula 
— Fetencvaros Budapesta 7—7 
(3—2, 1—0. 2—3, 1—2); Loko
motiv Sofia — Anvers (Belgia) 
8—3 (3-0, 1—2, 1-0, 3—1).

6—4, 4—6 8—4 ; Pecci — A. Fillol 
6—3, 6—1 ; Gehring — Andrews 
6—7, 7—5, 6—2 ; Winitsky — Pa- 
rrini 6—2, 6—3.

TENIS DE masa • în conti
nuarea turneului pe care-1 în
treprind în Iugoslavia, selecțio
natele R P. Chineze au susținut 
în localitatea Kranj o dublă în
tâlnire cu. reprezentativele țării 
gazdă Meciul masculin s-a în
cheiat cu scorul de 5—4 în fa
voarea echipei iugoslave. La fe
minin, sportivele din R.P. Chine
ză au terminat învingătoare cu 
scorul de 5—0.

VOLEI • în meci retur pentru 
C.C.E la masculin, echipa polo
neză A.Z.S. Olsztyn a învins pe 
teren propriu, cu 3—î, formația 
olandeză Blokker Rijswijk și s-a 
calificat pentru turul n al com
petiției 

me : 2,01 m Sara Simconi (Ita
lia) — de două ori; disc : 70,72 
Evelyn Jahl (R. D. Germană) : 
4 X 100 m : 42,27 R. D. Ger
mană.

Fără pretenția de ierarhizare 
a valorii acestor recorduri — 
încercarea ar fi absurdă, fiind 
vorba, doar, de recorduri mon
diale — trebuie să recunoaștem

HENRY RONO 

că unele din ele au o „greu
tate specifică" mai mare, con- 
stituindu-se In adevărate puncte 
de referință in istoria uneia sau 
alteia dintre probe, prin atin
gerea sau depășirea unor cifre 
„rotunde* *,  pe care ne place să 
le numim granițe. Cele mai 
spectaculoase ar fi, in acest 
sens, noile limite la aruncarea 
ciocanului (cifrele lui Connolly 
sau Csermak par acum de do
meniul preistoriei atletismu
lui), săritura in lungime femei

— „grupa albastră" — partidele 
inaugurale sînt Virginia Wade
— Wendy Turnbull și Martina 
Navratilova — Betty Stove.

O precizare, In privința sis
temului de disputare a tur
neului. învinsele din primul 
tur nu ies din competiție, ci 
se întîlnesc între ele, în gru
pele respective. Dintre acestea, 
cîștigătoarele joacă mai de
parte cu învinsele din turul 
doi (în cealaltă grupă, deci „în 
cruciș"). Este un sistem cu re
calificări, eliminate fiind nu
mai jucătoarele care au supor
tat două înfrîngeri.

Virginia Ruzici și antreno
rul Ștefan Georgescu au sosit 
la Palm Springs în seara zilei 
de simbătă. Jucătoarea noastră 
a făcut antrenamente în cele 
două' zile rămase pînă la con
curs. Prezența ei la startul 
„Turneului campioanelor" este 
privită cu interes de către spe
cialiști și presa locală. Se con
semnează și preponderența eu- 
ropencelor în întrecere, în 
contrast cu o singură repre
zentantă a S.U.A., multipla 
campioană Chris Evert, căreia 
însă i se acordă în continuare 
prima șansă. Finala este pro
gramată pentru simbătă după- 
amiază.
• Din cauza diferenței de fus 

orar, primele rezultate vor apare 
în numărul următor al ziarului 
nostru.

triere se va face cu puțin timp 
înaintea începerii meciului.

Cu toții — sportivi și antre
nori — se află conectați la fe
bra care precede marile eve
nimente. Foștii campioni ai lu
mii vor sâ dovedească tuturor 
— și, în primul rînd, adver
sarilor — că numai, datorită 
unui accident și doar tempo
rar au pierdut titlul.

Dealtfel, în acest sens se ex
prima și antrenorul emerit O- 
prea Vlase : „Echipa României 
poate și trebuie să revină pe 
primul ioc in handbalul mon
dial. Cel mai important prilej 
îl oferă Olimpiada. Pentru asta 
este, insă, nevoie de multă, 
extrem de multă muncă, de 
un optimism pe care nu-I pot 
aduce decît marile performanțe. 
Meciurile cu selecționata R. F. 
Germania sînt și ele un bun 
prilej în cadrul acțiunii de 
reînălțare a handbalului româ
nesc".

Un ultim amănunt : meciu
rile vor fi arbitrate de cuplul 
suedez Nilsson și Lundin.

107,42 p. urmată de Karin Riedi- 
ger (R.F. Germania) — 102,OS p 
și Renata Baierova (Cehoslovacia) 
— 98,12 p. în proba de dans, vic
toria a revenit cuplului cehoslo
vac Liliana Reh a ko va—Stanislav 
Drastich, cu 107,48 p.

SCRIMA • Concursul de sabie 
de Biaritz a revenit italianului 
Mazzoni, cu 1 victorii în turneul 
final.

TENIS > Turneul de la Stock
holm s-s încheiat cu victoria lui 
John McEnroe, care l-a întrecut 
în finală cu 6—2, 6—2 pe Tim 
Gullikson. Reamintim că fai 
semifinale, John McEnroe l-a 
eliminat pe Bjorn Borg, cotat ca 
principal favorit al concursului < 
Eliot Teltscher a terminat învin
gător in turneul de la Hong 
Kong. în finala căruia a dispus 
cu 6—4, 6—3, 6—2 de Pat Dupre. 
• La Bogota : Kary — Fritz

836 p d (două jocuri) și Miro
slav Liovici (Iugoslavia) cu 
1 776 p d. Cei doi sportivi ro
mâni au ocupat locurile 4 — 
Alexandru Szekely — 1 710 p d 
— și, respectiv, 9 — Mariana 
Butâ-Croitoru — 792 pd.

LA CRAIOVA se desfășoară, 
în prezent, un turneu interna
țional masculin de șah. După 
două runde, în fruntea clasa
mentului se află argentinianul 
Ricardo Szmetan, care totali
zează 2 puncte. Pe locul doi, 
C. Buzea — !«/,.

ÎN PRIMUL JOC AL PRELIMINARIILOR OLIMPICE 
ECHIPA ROMÂNIEI VA ÎNTÎLNI PE CEA A UNGARIEI

MADRID, 14 (Agerpres). — 
în cadrul lucrărilor Comitetu
lui Executiv al F.I.F.A., care 
se desfășoară Ia Madrid, Comi
tetul pentru amatori al acestui 
for sportiv a stabilit modul de 
disputare a preliminariilor tur
neului olimpic de fotbal din 
1980. La turneul final olimpic, 
care se va desfășura in orașele 
Moscova, Leningrad, Kiev și 
Minsk, vor participa ÎS echipe 
(4 din Europa, 3 din Africa, 3 
din Asia, 2 din America de Sud 
și 2 din zona America de 
Nord, Centrală și Caraibilor). 
Sînt calificate direct selecțio
natele R. D. Germane, dețină
toarea titlului, și U.R.S.S., ca 
țară gazdă a Jocurilor Olim
pice. Pentru cele patru locuri 
rezervate Europei echipele în
scrise au fost repartizate (după 
criterii geografice) în patru 
grupe preliminare.

Echipa României face parte 
din grupa I, alături de forma
țiile Poloniei, Ungariei, Ceho
slovaciei și Bulgariei. In pri

ȘTIRI, REZULTATE
• în preliminariile C.E. se 

dispută astăzi alte 3 jocuri : 
Austria — Portugalia (gr. 2) ; 
Polonia — Elveția și Olanda — 
R. D. Germană (gr. 4).

• în meci amical, la Frank
furt pe Main : R. F. Germa
nia — Ungaria
• Echipa Poloniei a întrecut 

intr-un meci de verificare for
mația Pafawag (divizia C) cu 
6—1 (5—0), prin golurile în
scrise de Boniek (3), Ogaza (2) 
și Rudy.

• Echipa „Cosmos" New 
York a dispus la Mendoza cu 

(„7 metri" au devenit realitate 
la 10 ani după ce Viorica Vis- 
copoleanu validase ideea... po
sibilității). 400 m femei (la cite 
campionate naționale mascu
line ar putea fi Maritta Koch 
finalistă ?).

Dacă alegerea celui mai va
loros record este imposibilă, 
este foarte ușor, în schimb, să 
desemnăm pe cel mai merituos 
recordman. Acesta nu poate fi 
altul decît excepționalul fon
ii ist kenyan Henry Rono, caro 
într-o campanie de cîteva săp- 
tămîni a spulberat (acesta este 
cuvîntul) patru recorduri — 
celor trei „clasice" alăturin- 
du-i-se cel de la 3 000 m plat. 
Intr-o perioadă de aglomerare 
a vedetelor de nivelare „în 
sus" a valorilor, Rono amin
tește de Ron Clarke (pe care, 
să fim sinceri, nici Viren, nici 
Eedford, nici Puttemans său 
Foster nu-1 depășiseră în va
loare intrinsecă, pentru că, să 
nu uităm, australianul și-a sta
bilit recordurile pe zgură...) 
Rono a refuzat „mica ciupeală", 
tăind porții zdravene din car
nea vechilor recorduri, singur, 
fără a primi un cit de mic 
ajutor în vreuna din curse.

Parcurgînd lista noilor re
corduri se impune o constatare: 
cu excepția kenianului, lista 
este în întregime europeană. 
Explicația nu este greu de gă
sit : a fost anul campionatelor 
europene, iar meetingul conti
nental rămîne, orice s-ar spune, 
cel mai important concurs din
tre două ediții ale Jocurilor 
Olimpice. Atletismul feminin 
de virf este în întregime eu
ropean : foarte puține atlete 
din afara continentului „urcă", 
în și mai puține probe, în rîn
dui primelor 10 performere, 
fapt simptomatic, acum, la ju
mătatea ciclului olimpic, pen
tru candidaturile la un loc pe 
„podiumul*  de la Moscova.

S-ar mai putea vorbi acum, 
prin această prismă, și despre 
schimbarea generațiilor, des
pre noua față a atletismului 
mondial. O vom face mai a- 
mănunțit in numerele viitoare, 
In care vom privi mai îndea
proape principalele evenimente 
din viața diferitelor grupuri 
de probe. Cu accent pe atletis
mul european, pentru că, așa 
cum spuneam, atleții conti
nentului au dat tonul sezonu
lui 1978.

Vladimir MORARU

mul tur preliminar, echipa 
României va întîlni forma;» 
Ungariei, iar Bulgaria va Juca 
cu Cehoslovacia. Echipele în
vingătoare, împreună cu selec
ționata Poloniei, calificată di
rect în turul 2, vor disputa un 
turneu cu meciuri Uir-retur, 
cîștigătoarea urmind sâ objină 
calificarea pentru turneul fi
nal.

Iată programul meciurilor din 
celelalte trei grupe prelimi
nare : grupa a II-a : italia — 
Grecia ; Turcia — Austria ; 
grupa a IlI-a : Olanda — Spa
nia ; Israel — Belgia ; grupa a 
IV-a : Norvegia — Irlanda ; 
Finlanda — Danemarca. Echi
pele Iugoslaviei ~(grupa II-a), 
Franței (grupa IlI-a) și R. F. 
Germania (grupa IV-a) sînt 
calificate direct în turul al 
doilea. Toate meciurile preli
minare se vor disputa în pe
rioada 1 ianuarie 1979 — 30 a- 
prilie 1980. La preliminariile 
turneului olimpic de fotbal par
ticipă 88 de echipe.

2—1 de Independiente Rivada- 
via. Mîine, fotbaliștii americani 
vor juca cu Boca Juniors, cîș
tigătoarea Cupei intercontinen
tale.

• Iată primele echipe ale 
clasamentului final al campio
natului U.R.S.S. : 1. Dinamo
Tbilisi 42 p ; 2. Dinamo Kiev 
38 p ; 3. Șahtior Doncțk 37 p ; 
4. Dinamo Moscova 36 p. în 
clasamentul golgeterilor pe 
primul loc s-a situat Iarțev 
(Spartak Moscova) eu 19 go
luri marcate.
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