
ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ
A OBIECTIVELOR PENTRU J.U. DIN 1980- 

PRINCIPALA SARCINĂ
A SPORTIVILOR CLUBULUI STEAUA

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORT

f ANUL XXXIV - Nr. 9017 I 4 PAGINI - 30 BANI j Joi 16 noiembrie 1973 |

Astă-scară, la Palatul sporturilor $1 culturii

Recent « avut loc ta Capi
tali conferința anuali a clu
bului Steaua, care ți-a propus 
si analizeze cu exigență ți 
răspundere. In spirit critic și 
autocritic, munca desfășurată 
de conducerea clubului, antre
nori, tehnicieni și sportivi pen
tru îndeplinirea obiectivelor a- 
nului 1978,

ROMÂNIA - R. F. GERMANIA, UN MECI 
AL „GIGANȚILOR" HANDBALULUI MONDIAL

Programul de astăzi, de la Palatul sporturilor și culturii : 
Ora 16,45 : Selecționata divizionară feminină — Univer

sitatea București ;
Ora 18,15 : România — R.F. Germania
Loturile celor două echipe :
ROMÂNIA : Pena, Munteaau, Solomon — Stingă, Tase, 

Voina, Durau, Birtalao, Flaagea, Boroș, M. Voinea, Gra- 
I bovscht Bcdivan, Palko, Matei, FSlker, Stăckl, Drăgănlță, 

Ștef.
R. F. GERMANIA : Hofmann, Rauer, Niemeyer — Brand, 

Wunderlich, Frey, Kluhspiess, Freisler, Meisiger, Hormel, 
Ehret Meffle, W’altke, Keller, Ohly.

Arbitri : Nilsson șl Lundin (Suecha).

La post — Cornel Penu, căpi
tanul echipei de handbal a 

României

Așadar, astăzi, la ora 18,15, 
ta Palatul sporturilor și cul
turii, moment de virf ta lumea 
handbalului. Echipa României, 
fostă campioană a lumii, și cea 
a R.F. Germania, actuală deți
nătoare a titlului suprem (cu
cerit la începutul acestui an, 
în Danemarca), se intilnese in
tr-o partidă de mare atracție. 
Intr-un veritabil derby al se
zonului international.

Cine va cîștiga 7 Greu de 
răspuns la această întrebare. 
Cert este că vom vedea in 
arenă celebrități ale acestui 
sport, oameni capabili să asi
gure un spectacol de înalt ni
vel. Cornel Penu, excelentul

apărător al buturilor noastre, 
se va afla la cel de al 253-lea 
med al său ta națională (veri
tabil record I), iar Ștefan Bir- 
talan se va prezenta cu un im
presionant număr — 737 — de 
goluri marcate pentru echipa 
României. De cealaltă parte, o 
formație dominată de uriașul 
Erhard Wunderlich (2,01 m), în 
care Înălțimea este, în gene
rai, un atu: Hofmann —1,91 m, 
Rauer — 1,92 m, Niemeyer — 
1,90 m, Freisler — 1,95 m, Frey 
— 1,93 m, Brand — 1,93 m, 
Kluhspiess — 1,95 m ! Desigur, 
nu numai Înălțimea jucătorilor 
săi a contribuit la performanța 
echipei R. F. Germania la Co
penhaga— Și ai noștri pot fi 
socotiți „giganți" dacă ne gîn- 
dim la palmaresul, la valoarea 
lor !

Antrenorii — Oprea Vlase și 
Lascăr Pană (România), VladO 
Stenzel (R.F. Germania) — aș
teaptă de la echipele lor victo
ria. Cine o va obține 7

Handbaliștii vest-germani, aseară, la sosirea pe aeroportul Otopeni. 
Foto : B. VASILE

Rjgbyștii noștri vor j'Jca duminică la Lublin

Așa cum subliniază Darea 
de seamă a conferinței, pre
zentată de președintele clubu
lui, colonel Gheorghe Drăgă- 
nescu, întreaga activitate a 
sportivilor militari a avut ta 
permanență la bază prețioasele 
concluzii desprinse din lucră-
rile Plenarei C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și spor
tului, valoroasele indicații și 
sarcinile cuprinse în Mesajul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
adresat Conferinței pe țară a 
mișcării sportive, ca și Progra
mul privind dezvoltarea activi
tății de educație fizică și sport 
pe perioada 1976—1980 și pre
gătirea sportivilor români pen
tru J.O. din 1980.

Avind în vedere obiectivele 
pe care sportivii și tehnicienii 
clubului Steaua și le-au pro
pus pentru Olimpiada de la 
Moscova, pentru anul 1978 au 
fost stabilite obiective inter
mediare, pentru care, după 
cum reiese din tabelul prezen
tat mai jos, există posibilități 
ca, pînă la finele anului, să 
fie îndeplinite și chiar depă
șite.

C.M. 11 medalii (planificat) 
— 10 medalii (realizat).

C.E. 10 njedalii — 12 medalii 
J.B. 44 medalii — 36 medalii 
Darea de seamă apreciază că 

cele mai valoroase rezultate 
le-au obținut secțiile de caiae- 
canoe, lupte, tir, haltere, gim
nastică și hochei, evidențiind 
pentru merite deosebite pe 
Constantin Alexandru (lupte). 
Ion Birlădeanu, Nicușor Eșeanu, 
Gheorghe Simionov, Toma Si- 
mionov, Agafia Orlov, Marin 
Nichitov, Adriana Mihala (ca- 
iac-canoe), Corneliu Ion (tir). 
Ion Buta (haltere), ca și pe 
antrenorii Nicolae Navasart, 
Gheorghe Șuteu, Teodor Col- 
dea. Valentin Enea. Costaclie 
Gheorghiu și Ștefan Achim,

START BUN AL VIRGINEI RUZICI 
ÎN „TURNEUL CAMPIOANELOR" 

® Kerry Reid învinsă în 2 seturi © Perechea Ruzici 
— Jausovec joacă în Masters-ul de dublu

Constantin Alexandru (dreap
ta), unul dintre cei mai va
loroși sportivi ai clubului, a 
reușit anul acesta să devină 
campion mondial și european

Așa cum se sublinia în da
rea de seamă, succesele din 
1978 au fost posibile, în primul 
rînd, datorită unei munci cali
tativ superioare in ceea ce 
privește instruirea și educarea 
sportivilor. Printre măsurile șl 
orientările stabilite în acest an 
pot fi citate : a) coordonarea 
acțiunilor clubului cu cele ale 
C.N.E.F.S. privind pregătirea 
olimpică prin stabilirea, îm
preună cu federațiile de spe
cialitate, a direcțiilor de efort, 
obiectivelor de performanță in
termediare și finale pentru a- 
nul în curs ; b) sprijinirea cu 
prioritate a secțiilor reprezen- 
tînd sporturile cu pondere in 
programul olimpic, prin asi
gurarea unei asistențe tehnica 
și metodice la cel mai înalt ni
vel și alocarea unor fonduri 
bugetare sporite în scopul a- 
propierii condițiilor de pregă
tire Ia club de cele ale pre
gătirii la Iot ; c) organizarea 
sistematică a unor acțiuni de 
selecție in unități militare, 
școli și întărirea legăturilor cu 
o serie de cluburi sportive, cu 
unele Consilii județene pentru 
educație fizică și sport, prin 
care — numai în anul 1978 — 
au fost depistați 41 de sportivi 
valoroși, de perspectivă.

„Rezultatele obținute de clu
bul nostru în 1978 sînt bune — 
afirma colonel Gh. Drăgănescu,

Adrian VASILIU

(Continuare in pag. 2-3)

PALM SPRINGS, 15 (prin 
telefon). — Runda inaugurală 
a „Turneului campioanelor- a 
prilejuit un bun start al Vir
ginie! Ruzici, reprezentanta 
tenisului românesc In presti
gioasa întrecere. întilnind pe 
cunoscuta jucătoare australiană 
Kerry Reid, ea a obținut o 
victorie In două seturi : 7—6, 
6—2. Lupta a fost foarte strin- 
să ta prima parte, cu lungi 
schimburi de mingi, solicitînd

pe ambele jucătoare Ia un 
efort fizic deosebit 'a 5—4, 
Ruzici pierde ocazia de a în
cheia setul, intrînd în prelun
giri. Se ajunge la tie-break și 
aici jucătoarea româncă men
ține conducerea de la primul 
serviciu, asigurindu-și distanța 
de 2 puncte în finiș (scorul tie- 
breakului î 7—5). în setul al

... .. I
(Continuare in pag. a 4-a)

A ROMÂNIEI, 
MAREA

REVELAȚIE !
Impresii dupâ turneele 
reprezentativei noastre 

in Brazilia
(pag. a 4-o)
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PARTIDA ROMÂNIA - POLONIA,
primul examen din lungul drum spre titlul european

Aseară, la Valencia, in preliminariile C. E. de fotbal

Pentru rugbyștii „tricolori-, 
la sfîrșitul acestei săptămini 
se va da startul în „campania 
de toamnă", care se traduce 
prin două întreceri impor
tante : la Lublin și București. 
In prima localitate, XV-le nos
tru național va juca chiar du
minică cea dinții partidă ofi
cială a sa din acest campio
nat european — F.I.RA. (a- 
juns la a 11-a ediție), cu e- 
chipa similară a Poloniei, pen
tru ca apoi, la 3 decembrie, să 
întîlnească în Capitală repre
zentativa Franței, intr-un 
meci care, prin tradiție, a de
venit decisiv în ceea ce pri
vește desemnarea cîștigătoarei 
competiției. Atît pentru acest 
an, întrecerea urmînd a se re
lua la primăvară, cînd rug
byștii noștri vor juca, conse
cutiv, cu Italia (22 aprilie, la 
București), cu Spania (29 apri
lie) și cu U.R.S.S. (6 mai, am
bele partide vor avea loc în 
deplasare).

în vederea meciului de la 
Lublin, antrenorii Valeriu Iri- 
mescu și Alexandru Paloșanu 
au reținut 20 de jucători, din
tre care 19 au luat parte și 
la recentul turneu britanic. 
Iață-i : fundaș — T. Tudose; 
aripi — Al. Marin, P. Mo- 
trescu; centri — Gh. Nica, L 

Constantin, Gh. Varga^ („omul 
nou- care apare în lot) ; mij
locași — M. Bucos, D. Ale
xandru, M. Paraschiv ; înain
tași : FL Murariu, E. Stoica, 
Gh. Dumitru, P. Borș, Gh. 
Dărăban. M. Ionescu, C. Dinu, 
FI. loniță, C. Scarlat, M. Or- 
telecan, M. Munteanu. Prezen
tăm in fața Poloniei o echipă 
puternică. Sîntem, așadar, în- 
drituiți să sperăm că examenul 
de la Lublin va fi absolvit cu 
bine. în viziunea noastră, însă, 
această partidă (relativ mai 
ușoară) ar fi fost o bună o- 
cazie de a încerca și alte 
cîteva elemente cu certe per
spective. Ne gîndim, în pri
mul rtad. la dinamovistul 
Cornelia Gheorghe (un ex
celent pilier), la timișorea
nul L. Matei (jucător poli
valent pe linia de treisferturi), 
atît de remarcat în partida cu 
studenții francezi, la colegul 
său de echipă D. Florea (foarte 
oportun în acțiunile înaintării), 
ca și la mai ttaărul echipier 
al Sportului studențesc Al. Ra
dulescu, la frații Căinaru, în 
continuu progres, și la alții. 
Gîndim că sugestia noastră nu 
va rămtae fără ecou și că ea 
va fj materializată cu o proxi
mă ocazie.

D. CALLIMACHI

SPANIA — ROMÂNIA
Echipa noastrâ învinsa la limita, după un

VALENCIA, 15 (prin telefon), 
tn prezența unui public numeros, 
cifrat la cea. 50 OM de spectatori, 
astă seară s-a desfășurat 
în localitate medul dintre repre- 
zeratatLveSe Spaniei șl României 
coottad pentru preliminariile 
campionatului european. La ca- 
păttli unul joc viu disputai, e- 
chaibrat, victoria a revenit for
mației gazdă cu 1—0 (1—0), prin 
golul Înscria de Asensi în 
min. 10.

Jocul Începe alert, cu schim
buri rapide. Echipa noastră con
trează cu precizie cele cîteva ac
țiuni spaniole. Pe contraatac, Ră- 
dulescu demarează periculos pe 
partea stingă. Din păcate, pe un 
fond de Joc echilibrat, fără ac
țiuni pe poartă, spaniolii deschid 
scorul. VUlar execută o lovitură 
liberă de pe partea dreaptă, iar 
ASENSI, complet liber In careu, 
trimite • „boltă* eu capul, peste 
Coman, care a încercat o inter
cepție. Mingea lovește In mod 
fericit, pentru gazde, bara inte
rioară și Intră In goL Echipa 
noastră are un moment de de
rută șl, peste numai două minu
te Heredia, angajat în profun
zime de Del Bosque, ajunge sin
gur ta fața lui Coman, șutează, 
dar portarul nostru apără cu un 
reflex extraordinar. Din acest 
moment, echipa noastră taoepe 
să se vadă mult mal mult ta joc. 

In mta. 15, Sameș avansează fa 
forță, descrie „un-doi*-ui Ja mo
mentul oportun, dar Dudu Geor
gescu ratează. în min- 25, un 
nou demaraj al KU Rădulescu se 
Încheie cu o centrare pe care 
Dudu Georgescu o reia mult 
peste poartă. Forcingul echipei 
noastre scade ta jurul minutului 

32, ctad Del Bosque șuteazâ pu
ternic, dar „tricolorii* îșl revin, 
încheind repriza printr-o domi
nare tot mal insistentă pe care 
o sugerează foarte bine cele 
două șuturi periculoase expedia
te ta penultimul minut de._ 
fundașii Sameș și Vigu.

La reluare, gazdele pun mingea 
ta joc dar ofensiva lor așteptată 
înttrzle. Abia în min. 52 se în
registrează o taii periculoasă In 
careul nostru, cînd Asensi luf- 
tează ta poziție favorabilă. După 
aceea, pentru cîteva minute, spa
niolii pun stăptnlre pe joc însă 
apărarea echipei române, ta frun
te cu Sameș șl ștefănescu, este 
la post. In min. 58, reținem șu
tul lui BSianl, de la distanță, 
ta... plasa laterală șl pe cel al 
Iul Dudu Georgescu, din min. M, 
etnd din poziție bună, atacantul 
nostru șutează lmpreds. In min. 
66, la o pătrundere în careu a Iul 
Crlșan, Marcelino 11 atacă nere
gulamentar, dar arbitrul Kaiser 
trece cu vedea infracțiunea. După 
aceea, o lungă perioadă de timp.

1-0 (1-0)
meci echilibrat
Clasamentul grupei a 3-a :

1. Spania 22003-14
2. România 2 10 13-31
3. Cipru 00000—08
4. Iugoslavia 2 0 0 2 3-5 0

Următoarele meciuri : Spania — CI-
pru (13 decembrie 1978), ROMÂNIA 
— Spania (4 aprilie 1979).

jocul se desfășoară mai mult la 
centru. Surprinzător, jucătorii 
spanioli trag de timp, pasează la 
nesfîrșlt și sînt fluierați de pu
blic. Mijlocașii noștri împing 
mereu jocul înainte, dar cei din 
față sînt aproape inexistenți. In 
min. 75 șl 87, Coman are două 
intervenții excepționale, după 
care, In min. 89, echipa noastră 
este La un pas de egalare, cînd 
Romilă pătrunde foarte decis, 
șutează de la 12 m, puțin din 
unghi, șl portarul salvează.

Arbitrul J. Kaiser (Olanda) a 
condus formațiile :

SPANIA : Miguel Angel - Carrete, 
Migueli, Alescando, Marcelino - Del 
Bosque, Villar, Asensi — Heredia 
(min. 75 Saura), Santillana, Rojo 
(mtn. 63 Ruben Cano).

ROMANIA : Coman - Zamfir, So
meș, Ștefânescu, Vigu - Romilâ, Bo- 
I3ni, lordănescu — Crișan, D. Geor
gescu, Râdulescu.

Radu URZICEANU
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MUGURII PERFORMANTEI POT IRUMPE DE PE UMERII... NECINSTEI

Șl ÎN RÎNDUL COPIILOR DIN MOTRU!
Orașul Motru a apărut pe 

harta țării sub ochii noștri, 
creație a socialismului victo
rios. Motru, oraș minier, tinde 
să devină și un oraș al spor
tului, deocamdată al sportului 
pentru toți.

Este o notă caracteristică im
primată de afluența masivă a 
copiilor din grădinițe, a pionie
rilor și școlarilor către exerci
țiul fizic. Mii de reprezentanți 
ai generației in formare sînt 
cuceriți de farmecul mișcării 
in aer liber, al sportului, prac
ticat după puteri. aptitudini 
sau preferințe. Edilii Motrului 
au merite deosebite in asigu
rarea celor de trebuință aces
tor activități : pentru cei mai 
mici cetățeni ai orașului au 
fost prevăzute spații de joacă, 
s-au amenajat terenuri simple, 
iar în cîteva zone ale așezării 
au apărut chiar complexe spor
tive. Să mai reținem și amă
nuntul că tineretului studios 
de toate virstele ii sînt rezer
vate gratuit (dar organizat, sub

• CLUBUL SPORTTV ȘCO
LAR BRAȘOVLA — creat Ia 
începutul anului școlar prin 
fuzionarea a două cluburi 
școlare — a devenit un pu
ternic centru sportiv al tine
retului studios din orașul de 
tub Ttaipa. Brașovia are, in 
momentul de față. In cele 107 
grupe din 14 secții pe ramu
ră de sport 1361 de elevi. Sub 
îndrumarea președintelui clu
bului, prof. Ion Vulcăneaau, 
activează nu mal puțin de 45 
de cadre tehnice, profesori de 
educație fizică șl antrenori. 
• ELECTRICIANUL Ștefan 
Grlgoraș (de la întreprinderea 
de utilaj petrolier Tlrgovlște, 
care a activat timp de 13 ani 
tn formația divizionară de lup
te libere C.S. Tlrgoviște) și-a 
luat rămas bun duminică de 
la colegii săi de sport, retră- 
gîndu-se din activitatea com- 
petițională. La ultima sa evo
luție pe salteaua de concurs. 
Șt. Grigoraș a lăsat o impre
sie frumoasă, învingtad prin 
tuș pe cel trei adversari al săi 
la categoria grea. • FOȘTII 
FOTBALIȘTI din Sinaia sînt 
deosebit de activi. Ei au sus
ținut, în ultimul timp, șase 
jocuri, obținind 5 victorii șl 
un egal (în deplasare, cu di
vizionara C Cimentul Fieri). 
Printre adversarele formației 
de old-boys: echipa arbitrilor 
din Ctmpina, Caraimanul Buș
teni (div. C) ș.a. • COMISIA 
JUDEȚEANĂ Brăila pentru 
turismul de masă, creată în 
urmă cu cîteva luni, are la ac
tiv cîteva acțiuni reușite, ea 
de pildă organizarea a două 
excursii cu vaporul la Tulcea 
și în Delta Dunării, la care 
au luat parte peste 1 000 de 
oameni al muncii. Cu ocazia 
acestor excursii au fost vi
zitate și cîteva localități isto
rice din nordul DobrogeL • 
LA BERLAD s-au dat, recent, 
tn folosință două terenuri 
sportive simple pentru activi
tatea sportivă de masă, care 
vor sta la dispoziția elevilor. 
In eurind, terenurile din 
curtea Liceului _K>n Roșea 
Codreanu" vor fi moderniza
te, acoperite eu bitum. • 
PESTE 70 DE CONCURENȚI 
an onorat eu prezența lor în
trecerile «Cupei înfrățirea» la 
tenia de masă, competiție or
ganizată de A.S. înfrățirea 
Tg. Mureș. Pe primele trei 
locuri, pe echipe, s-au clasat: 
înfrățirea Tg. Mureș, C.S.M. 
duj-Napoca și C.S. Se. Bistri
ța. La individual, trofeul • 
revenit Iul Gabriela Bal tot 
(înfrățirea) $1 D. Toata (Co
merțul Tg. Mureș). • PRIN
TRE MANIFESTĂRILE care 
au marcat începerea noii edi
ții a „Daciadei* tn eomuna 
Bascul Qud, Bacău) s-a nu
mărat și un reușit eros la 
eare au alergat peste zoo de 
copil șl tineri din toate sate
le comunei. Printre cd evl- 
dențlațl s-au numărat Maria
na Buzinschi, Gabriela Țugu
ie», Gheorghe Pulu șl Viorel 
Bucur • LA ȘCOALA GENE
RALA din Bereștl (jud. Ga
lați) s-a dat tn folosință, nu 
de mult, o mlcrobază sporti
vă cu terenuri pentru hand- . 
bal, volei, baschet șl sectoare 
de sărituri șl aruncări. • 13 
ȘAHIȘTI, printre care patru 
maeștri, s-au Întrecut In sala 
de cultură a sindicatelor din 
Tg. Mureș în «Turneul maeș
trilor*. a ctștlgat Al. Solo
mon (Mureșul Tg. Mureș) — » 
p din 11 posibile. In urma 
Mii s-au clasat : V. Țacu 
(Spartac București) 8,5 p șl 
O. Pușcașu (I.T.B.) I p.

RELATĂRI Df la : c. 
Gruia, M. Avanii, V. Feld
man, N. Costin, V. Tlmuc, P. 
Ion, E. Teirău, D. Moraru- 
Sllvna și L Păuș.

supravegherea educatoarelor, 
instructorilor sau profesorilor) 
ore de activități educative pe 
stadion, unul din cele mai fru
moase din județul Gorj.

Tovarășul Tudor Florlcă, 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, locțiitor de pri
mar, ne mărturisea că „toate 
eforturile edililor din Motru au 
In vedere dezvoltarea armo
nioasă a copiilor, a Oilor de 
mineri și, paralel, descoperirea 
de elemente de perspectivă 
pentru sportul de performanță. 
Mugurii performanței pot i- 
rumpe și aid, la noi...*

Peste ceea ce se realizează 
in mod obișnuit la orele de 
educație fizică sau in activită
țile sportive extrașcolare (cam
pionate pe asociație, cupe ale 
claselor, cercurilor sau anilor 
de studii, concursuri atletice 
pentru stabilirea celor mai buni 
alergători, săritori »aa aruncă
tori, a celor mai puternici, a 
țintașilor de frunte etc.), este 
de subliniat munca desfășurată 
b> afara ariei grădinițelor sau 
unităților școlare, și anume i» 
cercurile sportive de la Casa 
pionierilor și șoimilor patriei. 
considerat cel mai prielnic a- 
pariției mugurilor performan- 
ței.

Intrînd la Caso pionierilor și 
șoimilor patriei din localitate, 
ne-am amintit ce ne spunea la 
Tg. Jiu prof. Victor Plugaru. 
responsabilul comisiei sportive, 
de turism și de pregătire pen
tru apărarea patriei, din cadrul 
Consiliului județean Gorj al 
organizației pionierilor : „Veți 
vedea la Motru unul dintre 
cele mai bine organizate colec
tive sportive pionierești, cu ac
tiviști pricepuți și copii har
nici, deosebit de ambițioși*.

Cum se realizează, practic, 
selecția tn cercurile „Casei' ?

Operația demarează la orele 
de educație fizici, fiind condu

să de profesorii de specialitate 
din școli, asistați de instructo
rii și cadrele didactice ale or
ganizației de pionieri. Elevii 
care se detașează sînt luați 
inițial intr-o primă evidență. 
Urmează diferite concursuri 
sau competiții pe unități de in- 
vățămint sau pe oraș, la care 
copiii fruntași in sport susțin 
noi teste, altă etapă către pro
movarea in cercurile Casei pio
nierilor și șoimilor patriei. Sînt 
concursuri sau competiții orga
nizate cu o frecvență aproape 
săptăminală.

tn toate cercurile te desfă
șoară o activitate febrili, zil
nic, după o planificare riguroa
să. O activitate urmărită, a- 
tent, de cadre didactice cu o 
bogată experiență in munca cu 
copiii (prof. Maria Vintilescu 
și prof. Ion Militam), ceea ce 
reprezintă o garanție i seriozi
tății și exigenței și eu o fina
litate care și începe si se •- 
rate in atletism, gimnastică, 
tir (cu aer comprimat), tenis 
de masă și tenis de cimp. Se
cretarul Consiliului orășenesc 
pentru educație fizici și sport, 
Ion Vădeanu. ne-a vorbit cu 
însuflețire despre atletul Ion 
Spoială, produs al „Casei*, 
printre fruntașii pe țară la Pen
tatlonul atletic școlar de la Ti
mișoara, după cum a avut cu
vinte de laudă la adresa mici
lor gimnaste Camelia Iliescu, 
Marinela Cuțul sau Camelia 
Apetrei. a ținta țuluî Costel Bo- 
rontea. Lista celor eare au me
rite deosebite in aria bunelor 
rezultate — copii care repre
zintă mugurii performanței — 
ar putea cuprinde și multe al
te nume. Ne oprim, însă, aici, 
pentru că despre „marile spe
ranțe' sportive din orașul Mo
tru nădăjduim si mai avem 
prilejul să scriem.

Tiberiu STAMA

„Crosul tipografilor* se a- 
proșda de sllrșit. Sosiseră din 
cursă șl seniorii când. spre 
masa juriului, s-a pornit un 
adevărat șuvoi de oameni care 
kiaoțeau, zgomotos, pe Con
stantin Nechifor, de ta Aso
ciația sportivă a Combinatului 
Poligrafic

„Admiratorii fac 
manifestația de i 
ne-am zis, aflînd că 
primise tichetul cu 
8, semn ■ ’' 
al doilea, 
măsură ce 
se apropia, 
dat seama 

’tul era 
minase 
zgomotos.

— A Ieșit din boschețl șl 
s-a alăturat concurenților I A 
alergat numai o tură 1 N-a 
ooncurat dnstit I Descaliiica- 
ți-1 !, se auzeau glasuri vălmă- 
șlte.

C. Nechifor, căruia 1 se con
testa meritul de . a fi pe lo
cul doi, stătea impasibil. În
trebat re e adevărat șl ce 
nu, el a răspuns, fără tremur 
In glas, că a concurat cinstit.

Auzindu-1, rei din jur s-au 
Înfuriat. manifestlnZhi-șl in
dignarea. Juriul a fost rugat 
să cercereze cazul. In tot a- 
eese timp. C. Nechifor aștepta, 
mgul se misprise șl cineva, 
probabil un cunoscut, proba-

.Casa Scînteil". 
cuvenita 

«im palie", 
i Nechifor 

numărul
că «oslse

Dar pe 
«al&iul" 

ne-am 
că al

in o tivul care 
formarea

bll un prieten, și-a desfăcut 
paltonul șl a petrecut pul
panele acestuia peste umerii 
lui Nechifor, care se zgribu
lise de tot.

In cele din urmă, pe baza 
depoziției martorilor, C. Ne
chifor a fost descalificat Cre
deți, cumva, că a prostestat, 
că șl-a revendicat vreun 
drept 
senin
mase

și-a .. .
, 7 Nu I Era tot atît de

Pc.Că
cît fusese dnd afir- 
concunase cinstit.
s-a petrecut a- 

tund un fapt care 
ni s-a părut semni
ficativ. Tacit, a-
proape reflex, o-

-I ținea îmbrățișat 
pe C. Nechifor șl-a desfăcu* 
pulpanele paltonului, lăslndu-1 
pe Nechifor cu spatele 
coperit. descoperit* la 
prin, dar șl la figurat, 
gestul omului care refuză să 
se solidarizeze cu necinstea.

Poate că „omul cu palto
nul" era un prieten. Poate un 
antrenor Oricine ar fi fost, 
gestta său merită atenția cu
venită, cu atât mal mult cu 
cât se mal găsesc tocă, pe 
alocuri, „oameni de... suflet* 
care-și „iau In brațe* tavo- 
rițil, chiar etnd aceștia stnt 
neloiall. Pentru toți aceștia, 
un semnal : ..Atenție: pe câne 
luați in brațe 1*

Sever NORAN
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„CRITERIUL TINERETULUI" LA BOX
Peste puțin timp, cei mai 

buni boxeri juniori din țară 
se vor prezenta la startul u- 
nei competiții pe eare o putem 
numi a afirmării: „Criteriul 
tineretului*. întrecerile vor s- 
vea loc în două orașe, Zalău 
și Focșani, In fiecare dintre 
ele fiind așteptați tineri pu- 
giliști din cite 20 de județe. 
La Zalău competiția se va des
fășura între 22 și 26 noiem
brie, iar la Focșani, o săptă- 
mînă mai tîrziu, între 4 și 10 
decembrie. Ediția din acest an 
a „Criteriului tineretului* vi
zează testarea stadiului de pre
gătire a juniorilor fruntași a- 
flați In vederile selecționeri
lor pentru campionatele mon-

diale de juniori din 1979, pre
cum și depistarea unor noi e- 
lemente talentate.

ÎNDEPlIMRfA INTEGRALĂ A OBIICTIVEIOH
(Urmare din pag. 1)

dar este necesar să subliniem 
cu toată răspunderea și lipsu
rile ce se mai manifestă in 
activitatea noastră, cauzele lor, 
și să stabilim direcțiile de ac
țiune pentru perfecționarea 
continuă a muncii*. Astfel, tn 
stilul de muncă al consiliului 
de conducere al clubului și bi
roului acestuia sînt încă ne
ajunsuri. în planuri se trec 
activități importante, dar nu 
întotdeauna sînt urmărite mo
durile în care sînt îndeplinite, 
eficiența lor. Spiritul de exi
gență și responsabilitate, dis
ciplina, nu au caracterizat în
totdeauna rezolvarea proble
melor de fond ale procesului 
instructiv-educativ în unele 
secții. Nu s-au respectat cifrele 
planificate privind volumul 
pregătirii (rugby, atletism, 
handbal, ciclism, lupte libere). 
Controalele efectuate nu s-au 
soldat întotdeauna cu măsuri 
concrete, care să ducă la re
zolvarea aspectelor negative și 
Ia îmbunătățirea muncii de in
struire și educație.

Lipsurile existente în proce
sul instructiv-educativ, In în
tărirea ordinei șl disciplinei 
sînt consecință directă a unor 
deficiențe existente în conținu
tul și desfășurarea muncii po- 
Utico-educative. Comitetul și 
organizațiile de partid nu au 
reușit sa înlăture in totalitate 
(fin munca lor unele aspecte 
de formalism și desfășoară ti
nde activități fără un scop 
precis. încă nu s-a reușit ca 
toți antrenorii să devină edu
catori pasionați, să desfășoare 
cu răbdare și tact munca de 
la om la om.

în discuțiile purtate pe mar
ginea Dării de seamă au ieșit 
la iveală și alte lipsuri din ac
tivitatea sportivilor militari. 
Antrenorul Ștefan Achim pre
ciza că la antrenamentele hal
terofililor există Încă o mare 
risipă de timp, că intensitatea 
în repetări nu a atins încă 
90—95 la sută. Antrenorul Teo
dor Coldea atrăgea atenția asu
pra unor lipsuri în selecție, dar 
în special asupra greșitei pla
nificări a formei sportive la 
unii dintre trăgători. Antreno
rul emerit Nicolae Navasart 
sublinia necesitatea întăririi 
muncii educative In secția de 
caiac-canoe, iar Cornel Oțetea 
explica rezultatele mai slabe 
ale handbaliștilor, în acest se
zon, prin starea de automul- 
țumire care a existat printre

sportivi, prin minusul de e- 
xigență dovedit de antrenori 
în procesul de pregătire, ca și 
prin cîteva abateri de la dis
ciplină (Stockl, Tudosie. Dră- 
găniță) care au slăbit efectiv 
forța colectivului.

Reamintind că In fața celor 
180 de sportivi și 29 de antre
nori de la Steaua, nominalizați 
în diferite loturi olimpice, 
stau obiective importante și 
sarcini de mare răspundere, 
tov. general-locotenent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte 
al C.N.E.F.S., a felicitat din 
partea biroului executiv al 
CJLE.F.S. pe sportivii meda- 
Iiați In marile competiții in
ternaționale și, In același timp, 
a precizat că trebuie făcute 
eforturi înzecite peniru înde
plinirea integrală a obiective
lor olimpice stabilite.

«Rezultatele nesatisfăcătoare 
înregistrate de unele secții ale 
clubului — sublinia tov. gene
ral-locotenent Marin Dragnea 
— se datorează volumului de 
muncă insuficient, comodită
ții unor antrenori și tehnicieni 
care nu vădesc suficientă pa
siune și dăruire și pe care 
conducerea clubului ar trebui 
să-i tragă Ia răspundere pen
tru slabele rezultate, faptului 
că asistența medicală și știin
țifică nu sînt încă orientate 
spre cerințele practice ale an
trenamentului modern. La clu
bul Steaua sînt necesare mă
suri politico-organizatorice fer
me pentru îndeplinirea inte
grală a obiectivelor. Un con
tact permanent eu federațiile 
de specialitate, îmbunătățirea 
substanțială a climatului de 
muncă, e atenție majoră in 
procesul de selecție, mai mult 
sprijin sporturilor rămase In 
urmă — iată ce trebuie să 
preocupe tn principal pe con
ducătorii și tehnicienii clubu
lui. în același timp, se impun 
eforturi susținute în procesul 
continuu de educare a sporti
vilor, deoarece marea perfor
manță cere multă disciplină ți 
seriozitate".

în încheierea lucrărilor Con
ferinței a luat cuvîntul tov. 
general-locotenent Gheorghe 
Gomoiu, adjunct al ministru
lui Apărării Naționale, și se
cretar al Consiliului politic su
perior, care, apreciind activi
tatea bogată a clubului, ca 
și unele rezultate bune ob
ținute de sportivii militari în 
anul 1978, a subliniat ma
rea oscilație a performanțe
lor. „Valoarea rezultatelor — 
a spus vorbitorul — tre-

PENTRU J.O 1980
buîe corelată permanent cu 
nivelul performanțelor mon
diale și vor trebui făcute toate 
eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor majore care stau în 
fața tehnicienilor si sportivilor 
clubului Steaua. Ridicarea per
manentă a calității muncii in 
secții trebuie să preocupe, în 
egală măsură, pe toți cei cu a- 
tribuții în întreaga activitate. 
Timpul care a mai rămas piuă 
Ia J.O. din 1980 trebuie folosit 
cu. maximă eficiență. Nu avem 
voie să fim îngăduitori față de 
actele de indisciplină, față de 
orice manifestare care ar im
pieta . asupra pregătirii la cel 
mai înalt nivel. Totodată vor 
trebui făcute eforturi sporite 
pentru continua primenire a 
cadrelor cu elemente tinere și 
talentate, care să contribuie e- 
fectiv la creșterea prestigiului 
clubului, și, în mod direct, al 
sportului românesc".

La sfîrșitul Conferinței a 
fost ales noul consiliu de con
ducere al clubului alcătuit din 
35 de persoane. în funcția de 
președinte a fost reales tov. 
colonel Gheorghe Drăgănescu, 
care a asigurat pe participan- 
țli la Conferință că sportivii 
clubului Steaua vor îndeplini 
obiectivele ce și le-au propus 
pentru Olimpiada de la Mos
cova.
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CAMPIONATE • COMPETIȚI
In campionatul masculin 

de volei
STEAUA - POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 3-0
In sala Flcreasca s-a desfă

șurat Iert partida restantă din 
etapa a IV-a a campionatului 
masculin de volei Steaua — Po
litehnica Timișoara. Inrilnlreti, 
care a durat 55 de minute, s-a 
încheiat cu victoria echipei 
Steaua eu «corul de 3—« CT, 1. 5). 
Au arbitrat C. Șovăială (Ploiești) 
și Al. Dragomir (București). (D. 
MORARU-SUVNA, COresp.).

FINALELE DE GIMNASTICA 
ALE JUNIORILOR

In acest an, finala campiona
tului republican de Juniori —
pentru categoriile a n-a. i și
maeștri — a avut loc în orașul 
Arad, sub semnul unul 
deosebit al publicului din locali
tate. Atracția întrecerii a consti
tuit-o, cum era și firele disputa 
pentru titlu ta feminin — maes
tre, ta care erau angajate mai 
multe componente ale lotutul re
publican. A clștigat Dumltrița 
Turner, la mică distanță de Ro
die» Dune», ambele socotite rele 
mai bune gimnaste ale concursu
lui, care au dominat șl finalele 
pe aparate. La masculin, s-au e- 
vidențiat doar învingătorii. Re
zultate tehnice : MASCULIN — 
cat. a B-a : echipe — c.S.Ș. nr. 
3 Buc. 307,65, C.SM. Cluj-Napoca 
153,06, C.S.Ș. Tg. Mureș 173J75; 
individual compus : Dmllian Ni- 
cula (C.S.Ș. Buc.) 55,14, Valentin 
Plntea(C.S.Ș. Lugoj) 56,80, Ale
xandru Nistor (C.S.Ș. Lugoj) 
52,70 ; cat. 1, Individual eompua : 
Adrian Bîcu (C.S.Ș. 1 Buc.) 53,50, 
Iulian Olariu (Șc. gen. K Tlnti- 
șoara) 52,45, Dumitru Avarvarel 
(C.S.Ș. ! Buc) 52.15 : maeștri :
Aurel Ghergu (C.S.Ș. Lugoj) 
53,95, Ion Stoica (C.S.Ș. Sibiu) 
5340, Gabriel Alexe (Cfl.Ș. î 
Buc.) și Dumitru Sîrbu (C.S.Ș. 
Lugoj) 53,00 ; FEMININ, cat. a 
H-a : echipe — C.S. Arad 146,325, 
Sport club Bacău 145,06, Ide. 
de gimnastică Onești. 144,875 ; 
Individual compus : Lticta 
reuță (Lie. 4 Gaîațl) 37,375,

a'

EXCURSIA,
un cadou plăcut, util șl reconfortant pe care vi-l puteți oferi singur 
adreslndu-vă agențiilor șl filialelor OFICIILOR JUDEȚENE DE 
TURISM. Traseul fi puteți alege după preferință seu opta pen
tru tuia din formulele pregătite special pentru amatorii de dru
meție de către specialiștii offirfulul.
Pe agenda turistică a lunii noiembrie figurează printre afie 

numeroase și atractive excursii pe care vl le oferă Oficiul 
județean de turism șt posibilitatea vizitării: Văd Prahovei, Ol
teniei de sub Munte, Maramureșului și Tării Oașului, Porților 
de Fler, Munților Banatului și Apusenilor, Tării Hațegului. Văii 
Oltului, Nordului Moldovei, precum și a unor însemnate obiec
tive turistice din țară ta cadritl „cârreiUultri turistic al Româ
niei", excursie care se bucură de o popularitate tot mal largă.

Hoteluri confortabile șl unități de alimentație publică modeme 
șl bine aprovizionate vin să adauge un plus de atractivlîate 
excursiilor.

Nu Uitați : LUNA NOIEMBRIE — LUNA EXCURSIILOR DE 
TOAMNA, un sezon pe care meteorologii fi anunță propice 
pentru drumeții.

înscrieri șl informații suplimentare la agențiile șl filialele OFI
CIILOR JUDEȚENE DE TURISM.
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Reporter la pregătirile echipelor noastre

9!România — Turcia 2-1 (1-1) in C L dc tineret TREPTELE PE CARE A URCAT „U“ SE NUMESC DĂRUIRE,
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SIBIU, 15 (prin telefon). 

Greu, foarte greu au obținut 
tinerii noștri fotbaliști această 
victorie, la limită, In fața re
prezentativei de tineret a Tur
ciei, acumulind primele două 
puncte fn campionatul euro
pean. E drept, cei peste 10 000 
de spectatori prezenți in tri
bunele stadionului de sub Arini 
au fost satisfăcuți In final de 
acest rezultat, dar nu ți de 
comportarea de ansamblu a ti
nerei noastre 
sub posibilitățile 
In alte partide, 
jocul crispat in 
versar puternic, 
(care a avut în . .___
jucători peste limita de vîrstă). 
cu reale calități atletice, com
bativ, venit la Sibiu să-ți vîn- 
dă scump pielea. Scorul a tost 
deschis in min. 15 de către 
ANTOHI (cel mai bun de pe 
teren) : Andreicuți a centrat. 
Florean a prelungit ca precizie 
in careu ți™ 1—0. Bucurie de 
scurtă durată, deoarece ttc mi
nut mai tîrziu o suită de gre
șeli nepermise (Condruc, Ter
ii eș, Stancu, Lazăr) aduce egu- 
litate pe tabela de marcaj prie

reprezentative, 
sale, atestate 
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Ceea ce marți no s-a tnrtnqUat 
dedt pe jumăKOe, s-a petrecu* 
aseară pe patinoarul artificial din 
Miercurea Ciuc : Dunărea Galați 
a produs o surpriză de mari pro
porții. Intreclnd Sport club pe 
terenul acestei echipe I Gazdele 
— care reușiseră cu cftva ttoip 
ia armă o nescontată victorie a- 
supna formației Dinamo — an e- 
voluat mal slab, spre deosebire 
de elevii antrenorilor L Tîron și 
O. Corduban, toarte ambițioși șl 
ta real progres. Io min. M. scorul 
era 4—4. Dar tn acest moment 
Bartails (S.C.M.C.) a faaț eliminat 
i minute, gălățenii tnscrund go
lul victoriei In min. 17 : 6—* 
(9—2, 1—1, 2—1). Realizatori : Vhl- 
riță Oțel mal bun jucător ol 
oaspeților, alături de portarul Mo
rarul — s. respectiv Antal 2, Pe
ter șl Todor. An arbitrat : O. 
Barbu, Gh. Tașnadl șl T. Szabo. 
(Valerin PAȘCANU, coresp.).

Arbitrul eehoilovac J. Mark! 
a condus excelent formațiile : 

ROMANIA: Lazăr — Andreicuți, 
Stancu, Condruc, L Gheorghe 
— Vsmanu, Mureșan, Florean 
(min. 30 Orac) — AntoH, Biro 
I (min. 68 ChltaruJ, Terbeț j 

TURCIA : Erhan — Mehmet I, 
Sadettin, Cern, Zafer — Tun- 
gicajr, Kazim, Arii — Bahtinar 
(min. Si Adnan), Rațid, Meh
met n.

SteGon TRANDAF1RESCU
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pentru eandldații la concursul de 
ncep din data de 19 noiembrie 1979 
Lnlcă intre orele 9—13, la sediul In
line nr. 12.
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PUTERE DE MUNCA SI DORINȚA » »
Napoca, tradițional lea- fort, răspund fără menajamente 
fotbalului nostru, era- tuturor solicitărilor. Esențialul 

este că se lucrează cu totul alt
fel față de trecut SE MUN
CEȘTE MAI MULT ȘI 
BINE 1 SE MUNCEȘTE 
TRAGERE DE INIMA I 
muncește cu un singur 
eu o singură dorință : ca 
chil de duminică să se Încheie 
cu tm rezultat bun care să în
semne un pes In plus spre Di
vizia A_ -Cine trage chiulul se 
elimină singur. S intern o fa
milie ți nimeni n-are voie să 
greșească — spunea Anca, ve
teranul echipei. Climatul sănă
tos de muncă, reeiștigarea uni
tății sufletești, dorința de afir

mai 
in 

iată 
de-

țe’e revenirii unei echipe in 
Divizia A. Universitatea, căd 
despre ea este vorba, conduce 
detașat in clasamentul seriei a 
IU-a a Di viziei B ți, deși mai 
sînt de disputat încă 21 de 
meciuri, șansele cele mai mari 
rămln de partea „șepcilor ro
ții". Un fapt remarcabil este 
și acela că studenții clujeni — 
pregătiți din vară de cuplul 
de antrenori Petre Moldoveana 
— Teodor Pop (primul ți In 
campionatul trecut la contL- 
eerea tehnică a lui „U”) — nu 
a mai cunoscut infrîngerea de 
la data de 2S august. <£s etapa 
a doua eind a pierdut meri ui 
dhspuxat. ta deplasare, eu Glo
ria Bistrița. De atunci, prin e- 
voluțu constant txxie ți foarte 
bune. Universitatea a adunat 
pinct după punct, atrăgtndu-ți 
totodată multi suporteri de 
partea eu Această schimbare 
de ccmgxvtare a creat lp ara
pul de pe Someș un entuziasm 
generaL Toată hor, ea, munci
tori. cadre didactice. studenți 
«pruină din plin activitatea e- 
chipei. participă efectiv la viața 
de duh. Vechile gioeti ale lui 
_U”. care ta decursul anilor au 
Scut cinste „șepcuor roșii", an 
revenit treptat la_ matcă. Le- 
^țl trup ți suflet de destinul 
echipei, atit eît le permite tim
pul. Luea, Rădulesca. Coracu, 
Tandrăa. Ioanoviei. Sneiu. Mar
eo. Nicoară. Adam, Costin, H. 
Moidcvaa, Sabaslău. F. EmR, 
Băluția (ultimii trei antrenări 
la Centrul de copii ți juniori al 
Universității) ți să nu-1 uităm 
nici pe Remus Cimpeanu, vice
președintele duhului, acești 
oameni cu vastă experiență vin 
eu un sfat, cu o idee, cu o îm
bărbătare ți vorbele lor ajută. 
Cum s-a produs ascensiunea 
kii „U“ ? Singura explicație 
valabilă a metamorfozării echi
pei este aceea eă jucătorii și-au 
schimbat radical atitudinea față 
de pregătire, au pus umărul 
la treabă, s-au subordonat pro
cesului de Instruire. Toți, fără 
excepție, de la mic la mare, 
printr-o totală adeziune la e-

MAI
CU 
Se 

g'nd, 
me-

mare a jucătorilor (pini 
ieri anii dintre ei pierdut: 
anonimatul Diviziei O. 
feciorii principali care aa 
terminai refacerea moralului 
■nri echipe cere la un moment 
dat se părea eă a abandonat 
kdeea revenirii in primul eșa
lon".

Da. la Universitatea Cluj-Na
poca se muncește astăzi eu to- 
tti altfel, cu mai multă abne
gate Am urmărit echipa la 
pregătiri. săptămîna trectră. 
AM. ta „amicalul* cu dțvizio- 
nara „C* CM Cluj-Napoca. 
studenții au ctștigat cu 9—0. 
Dar au eeuru! a interesat Ne a 
autpikM kt primul rind modul 
ta care toți jucătorii au știut să 
apeleze la atributele jocului 
modem: marcajul ți demarca- 
JoL presingul In bloc, mărirea 
tempoului la finalizare, șulu- 
rfle-surpriză. permanenta circu
lație eu șl fără balon, partici
parea supranumerică in mo
mentele de atac și apărare. Vi
neri, la apelul antrenorilor, au 
răspams prezent portarii Mol
dovan ți juniorul Nep (Lăză- 
reanu este de multă vreme in
disponibil), fundașii Anca, L. 
llihai, Moș, Ciocan, Bagin ți 
L Mureșan, mijlocașii Mânu, 
CSmpeanu și Răduță $i înain
tașii Dobroiă, Uifălcanu, Bata- 
diu, Vidican, Floreseu, A. Mu- 
reșan si Stana. A fost un an-

CUPA F.R. FOTBAL"

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA PRONOEXPBES 
DIN 15 NOIEMBRIE 1278

Extragerea I: 24 38 23 2 24 23. 
Extragerea a n-a I D ÎS • 1 e 
44. FOND TOTAL DECIȘTIGURI: 
917.575 lei din care 143.624 Jel re
port la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE LOTO 
DIN 7 NOIEMBRIE 1378

FAZA I: categoria 1: 1 varian
tă 100% — autoturism Skoda 
105-L și 4.000 lei în obiecte exis
tente In magazinele comerciale 
șl 3 variante 25% a 17.500 lei; ca
tegoria 2: 1 variantă 100% a 
25.000 lei sau la alegere o excursie 
de 2 locuri In R. S. Cehoslovacă 
— R. P. Ungară sau tn R. D. 
Germană și diferența In nume
rar și 8 variante 25% a 6.250 lei; 
categoria 3: 13,00 ă 5.467 led; ca
tegoria 4 : 83,75 a 846 lei; cate
goria 5: 101,75 a 400 lei; categoria 
*: 259,50 a 300 lei; categoria 7: 
304,50 a 200 lei; categoria 8: 
2-132,75 a 100 lei.

C,

DE AFIRMARE
trenament complex. S-a lucrai 
120 de minute intr-un ritm a- 
lert, jucătorii efectuînd circui
te de reală dificultate in care 
elementul static a fost eliminat 
In totalitate. Se auzeau indica
țiile antrenorilor P. Moldovea
na ți T. Pop : „Sprîntează, Vi- 
dieane! Detenta. Batacliule, fo
losește mai mult această cali
tate ! Să nu cadă mingea. Cio
cane ! Nu stă nimeni, executăm 
totul din viteză !“™ Important 
este că fiecare exercițiu a ur
mărit un anume scop. TOTUL 
EXECUTÎNDU-SE IN CONDI
ȚII SPECIFICE JOCULUI. 
Simbăiă i-am regăsit pe purtă
torii tricouriior alb-negre la 
stadionul MunicipaL De data 
aceasta, antrenamentul a durat 
numai 60 de minute, dar șe
dința a fost de intensitate me
die. Chiar și In ajunul me
dului cu Minerul Anina conce
siile au fost excluse.

Acesta este ..secretul* Uni
versității Cluj-Napoca, MUNCA 
ți IAR MUNCA. „Avem un lot 
de jucători serioși și harnici, 
puși pe fapte mari — ne măr- 
tsrisea dr. Mircea Loca, sto
perul de acum un sfert de se
col al șepcilor roșii. La anul,' 
sărbătorim șase decenii de la 
înființarea duhului nostru ți 
băieții s-au angajat să onoreze 
evenimentul prin jocuri de ca
litate, care să le asigure reve
nirea în Divizia A. Sînt tot 
timpul în mijlocul lor. îi cu
nosc bine. Se vor ține de cu- 
▼înt“.

Președintele clubului Univer- 
sitatea. prof. dr. George To- 
mița. și președintele secției de 
fotbal, prof. Sever Groze, ne-au 
încredințat că toți factorii lo
cali sprijină susținut echipa, că 
datorită ambianței, nemaiîntîl- 
nită de multă vreme la Cluj- 
Napoca, toată lumea așteaptă 
revenirea lui „U“ In Divizia A.

Și jucătorii au obligația să 
facă toate eforturile pentru a 
împlini această unanimă do
rință.

Gheorghe NERTEA

Metamorfoza sibiană

Șl LA ȘOIMII, TINERETUL
VINE TARE DIN URMA...

FAZA a n-a: categoria A: 1 
variantă 25% a 12.500 lei; cate
goria B: 1 variantă 100% a 
10.000 lei sau la alegere o excursie 
de 2 locuri în R. s. Cehoslovacă 
— R. P. Ungară sau în R. D. 
Germană și diferența In numerar 
ți 2 variante 25% a 2.500 lei; ca
tegoria C: 9,50 a 10.000 lei; cate-

★
Pentru amatorii de PRONOS- 

PORT, redăm praocetoiriie m- 
trenorului echipei Dinamo, ion 
Ntmweiller, la concursul de du
minică îs noiembrie 1T71 :

★
I. „Poli" Timișoara — P. 

Bihor 1, n. Uriv. Craiova
U.T. Arad 1, HL r.C. Bala Mare
— Polit iași IX, IV. F.C. Argeș
— Spartul Stud. IX, V. Gloria. 
Buzău — Corvinul IX, VL Olim
pia — CJS. Tlrgoviște 1, VH. Chi
mia Rm. V. — Dinamo X2, VIU. 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 1, XX. 
Steaua — S.C. Bacău L X. Ave- 
Ulno — Napotl 2, XL Juventus — 
Torino X, Xn. Lanerossd — MHan 
1X2, Xul Roma — Perugia L

(min. 52 si 82). Hajnal (min. 
TI) ți Pislaru (min. 84).

JIUL PETROȘANI — F. C. 
CORVLNUL 2—3 (8—2). Auto
rii golurilor : Ciupitu (min. T7), 
Dumitrache (min. 86). respectiv 
Nicșa (min. 30 ți 38). Economu 
(min. 81). (S. Băloi, coresp )

SERIA A «-□
SPORTUL STUDENȚESC — 

F.C. ARGEȘ 2—2 (2—2). Au
tascris : Predoi (min. 1T ți 25) 
pentru Sportul studențesc, la
ta* (min. 7 ți 21) pentru FXL 
Argeș. (Nic. Ștefan, coresp.).

C£- TÎRGOVIȘTE — CHI
MIA RM. VtLCEA nu 
disputau

s-a

SERIA A IV-a
DINAMO BUCUREȘTI—S. C- 

BACAU I—2 (3—1). Au marcat: 
Dragnea (min 4). Țevi (min. 14 
ți 60), Vrineeanu (min. 45), 
Dinu (min. 63), L Moldovan 
(min. 75). respectiv Fior ea 
(min. 20), Timofi (min. 57). (G- 
Octavian, coresp.)

POLITEHNICA IAȘI — GLO- 
RLA BUZĂU 7—0 (3—0). Auto
rii golurilor : Costea 2. Simio- 
naț X, Banu si Doru Ionescu. 
(AL Nour, coresp.).

<
în sîmbăta aceea, cînd fot

baliștii sibieni au sosit la A- 
lexandria fără Mihăilă, fără 
Oprea, fără Fanea Lazăr, lo
calnicii și-au zis că Rulmen
tul va avea un meci ușor. Și 
părerea căpăta consistență eind 
oaspeții treceau pe foaia de 
arbitraj 3 (TREI) juniori. Pe 
Biriș. Coman ți Birsan.

Echipa Șoimii n-a fost însă 
o victimă sigură, cum au cre
zut unii Dimpotrivă, ea a ju
cat un fotbal parcă mai fru
mos decit partenera din Ale
xandria — actuală lideră a se
riei a n-a a Diviziei B. Aeri
sit, variat la mijloc, simplu ți 
eficace In ofensivă (mai ales 
pe contraatac) ți sigur în a- 
pârare, jocul echipei 
biu s-a bucurat de 
rile localnicilor.

Care este secretul ? 
de noua conducere a 
(președinte Virgil Tălmăceanu), 
antrenorul Ștefan Coidum în
cearcă să clădească o viitoare 
echipă. Și se pare că drumul ' 
pe care a pornit e bun. Căci 
mai rău decit a fost — atîtea 
insuccese, ultimele locuri în 
clasament — nici nu se putea. 
Oprea a fost scos din lot, Mî-

ACTUALITATI
• astăzi, la brașov, 

ROMÂNIA — BULGARIA (JUNI
ORI). Stadionul Tractorul din 
Brașov găzduiește, astăzi, parti
da amicală dintre selecționatele 
de Juniori ale României și Bul
gariei. Este al treilea Joc dintre 
cele două echipe disputate In a- 
eeastă toamnă. In prima partidă, 
la Cîmpina, juniorii noștri au 
dștigat cu 1—0, după care, ia Iz
mir, în cadrul Balcaniadei, vic
toria a revenit din nou formației 
noastre cu 2—1. Partida de astăzi 
constituie testul edificator în ve
derea stabilirii „11 “-lui care va 
juca săptămîna viitoare cu Un
garia în cadrul preliminariilor 
„Turneului U.E.F.A.*. Iată lotul 
din care antrenorii R. Cosmoc și 
M. Ciornoavă vor alcătui forma
ția care se va alinia astăzi pe 
terenul divizionarei B Tractorul': 
Nlțu, Pavel și Paniță — portari; 
Ivana, Pop, Iovan, Lațcu, Rednic

din Si- 
aprecie-

Sprijinit 
clubului

șl Mânu — fundași ; Gcolgău, 
Jiga, Suciu, Darie și Ilie — mij
locași ; D. Zamfir, Turcu, Mărgi
nean țu și Cămui — atacanți. Par
tida va începe la ora 14.

• AZI, O NOUA ETAPA IN 
.CUPA ROMÂNIEI-. Azi va avea 
loc o nouă etapă în cadrul .Cu
pei României-, competiție ce se 
desfășoară sub egida „Daciadei-. 
In București va avea loc un ade
vărat derby al divizionarelor B, 
între Rapid și Metalul (arbitru 
— N. Petriceanu) —, pe Stadionul 
Republicii. Iată restul meciurilor 
(în paranteză arbitrii): Metalul 
Rădăuți — Constructorul Iași (S. 
Burlacu), I.M. P. Neamț — F.C.M. 
Galați (C. Teodorescu), Delta 
Tulcea — F.C. Constanța (P. Că
priță), Azotul Slobozia — Chi
mia Brazi (T. Alexandrescu), E- 
nergia Gh. Gheorghiu-Dej — Po
iana Cîmpina (M. Huștiuc), Vic

hăilă s-a lăsat el, Fanea La- 
zâr, din cauza unei acciden
tări, nu a jucat multă vreme. 
Așa a ajuns Șoimii la Ale
xandria doar cu trei jucători 
peste 25 de ani (Negru, 
Schwartz și Turtea), cu doi la 
această limită de vîrstă (Șoaită 
ți Mănăitu), cu Rotar și Ștefan 
— de 19 ani ; în sfîrșit, cu al 
doilea portar — la 16 ani ne
împliniți. dar plin de talent: 
Liviu Coman. fiul fostului 
portar de la Rapid și U.T.A. 
Apărarea a fost excelentă 
pentru că este... excelentă ți 
în privința mediei de vîrstă 
(21.6 ani) și a taliei (media 
peste 1,80 m).

Să mai spunem un lucru:
• de unde pină nu demult la 

Sibiu poposeau mereu jucători 
din cele patru zări, azi în 
lotul lui Șoimii sînt 12 fotba
liști din acest 
alt ciștig pe 
tivei.

La Șoimii 
▼ine tare din 
muguri au apărut. Poate că nu 
▼or înflori în acest campionat.- 
Dar la anul...

județ. Iată un 
planul perspec-

tineretulSibiu 
urmă. Și primii

Constantin ALEXE

toria Craiova — Dinamo Slatina 
(S. DrăguUci), Muscelul Cîmpu- 
lung — Rulmentul Alexandria 
(V. CiocEteu), Metalul Sighișoa
ra — Steagul roșu Brașov (V. 
Topan). Minerul Baia Sprie — 
.U- Cluj-Napoca (O. Ștreng), 
Metalul Aiud — Sticla Arieșul 
Turda (I. Arcălean), Victoria Că
rei — Unirea Sînnicolau (C. Si- 
laghi), Laminorul Nădrag—Dier- 
na Orșova (E. Poka) și Minerul 
Ghelar — Șoimii Sibiu (V. Dam- 
șa).

Toate jocurile încep ia era 13.30.

• AZI, PE STADIONUL RE
PUBLICII, în deschidere la me
ciul de Cupă Rapid — Metalul 
va avea loc o atractivă întâlnire 
dintre două echipe formate din 
foști jucători, aflați la cursul de 
antrenori la București. Printre 
alții, spectatorii îi vor urmări din 
nou pe I. Voinescu, V. Zavoda, 
I. Greavu, Șt. Czako, Gh. Ene, 
Tr. Ivănescu, I. Oblemenco. Me
dul va începe la ora 12,15.



Ziarul brazilian „Folha de Goiaz":

'A

Ultima mare competiție in
ternațională de haltere a anu
lui, la care vor fi prezenți 
sportivi români este Balca
niada. Ea se va desfășura în
tre 17 și 19 noiembrie, la Sa
lonic. La această competiție, 
devenită tradițională, România 
va fi reprezentată de o echipă 
completă, din care nu vor lipsi 
proaspătul medaliat la _ cam
pionatele mondiale Virgil Do- 
ciu (cat. ușoară) și Marin Pa- 
rapancea, care a reușit, nu 
demult, cea mai bună perfor
manță românească din toate 
timpurile (202,5 kg la cat. grea). 
Din lot mai fac parte și alți 
sportivi, care sperăm că-și vor 
onora prezența prin rezultate 
cît mai bune. Ne referim la 
Ștefan Tașnadi (cat. grea u- 
șoară), Vasile Groapă, revela
ția acestui an, la cat. semigrea, 
Mihai Purdilă (cat. mijlocie), 
Constantin Chiru și Marian 
Grigoraș (cat. pană), Gh. Maf-

tei (cat. cocoș), Vasile Cocio- 
ran (cat. muscă) și Ștefan Krei- 
cik (cat. supergrea). Lotul este 
condus de prof. Alcxe Nicu, 
președintele F. R. Haltere, și 
este însoțit de antrenorii La- 
zăr Baroga — care va func
ționa și ca arbitru, Ștefan 
Achim și Gh. Mănăilescu. De
plasarea se va face în cursul 
zilei de azi, pe calea aerului.

„Misiunea noastră la actuala 
Balcaniadă — spunea antreno
rul Lazăr Baroga — va fi, de 
data aceasta, dificilă, deoarece 
reprezentativa Bulgariei va 
prezenta pe cei mai buni halte
rofili ai săi, între care cam
pionul mondial Janko Rusev, 
medaliații olimpici și mondiali 
Iordan Mitkov, Atanas Kirov, 
Andon Nikolov, Blagoi Bla- 
goev ș.a. In plus și grecii, ea 
Iliadis și Iakovu, vizează pri
mele locuri. Lotul nostru este 
bine pregătit și se va strădui 
să se comporte cît mai bine*.

ECHIPA ROMÂNIEI - MAREA
Impresii după turneele reprezentativei noastre de baschet

REVELAȚIE!
la Goiania și Campinas

SPORTIVI ROMANI
TINERII HANDBALIȘTI, ÎNVIN

GĂTORI IN CEHOSLOVACIA

PESTE HOTARE
în prima zi a competiției 

masculine de handbal pentru 
echipe de tineret, care se des
fășoară în orașul cehoslovac 
Trinec, selecționata României 
a întrecut cu scorul de 27—20 
(10—16) formația Cehoslovaciei 
Intr-un alt joc : Polonia — 
Bulgaria 25—18 (16—10). La tur
neu mai participă și selecțio
nata _

Panatta — Taroczy 6—L 4—
7—5 ; Gerulaitis — Gunthardt 
7—5, 6—3 ; Ashe — Amaya
2—6, 7—6, 6—X

UGIA JICMAN, PRINTRE 
FRUNTAȘE LA HALLE

R.S.S. Gruzine.

NĂSTASE JOACA 
LA WEMBLEY

primul tur al turneului 
se desfășoară în sala_

în
care_  __________
Wembley din Londra, Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 6—3, 6—4 
pe americanul Peter Fleming.

Alte rezultate : Tanner — 
Gullikson 6—3, 6—7, 9 7 ( 
Gottfried — Lewis 7—6, 6—0 | 
Stockton — Smid 6—1, 6—4 I

In runda a 7-a a turneului 
internațional feminin de șah 
de la Halle (R. D. Germani), 
maestra românei Ligia Jicman 
a învins-o pe Sternina (UJLS.S4, 
Hofmann pe Michel, iar Po- 
rubsky a cîștigat la Keller. Li
deră a clasamentului se men
ține Brigitte Hofmann (R. D. 
Germană), eu 6 p, urmată de 
Eretova (Cehoslovacia) — 4% 
p (1). Ligia Jicman totali
zează p.

BOROVO - UN NOU EXAMEN 
PENTRU JUCĂTORII NOȘTRI 

DE TENIS DE MASA

START BUN
AL ViRGINIEI RUZICI

(Urmare din pag. 1)

doilea, australianca pare mar
cată de oboseală și cedează vi
zibil în fața unei Ruzici din ce 
ta ce mai stăpînă pe joc, care 
de la 2—2 nu mai lasă adver
sarei nici un ghem. Prin a- 
ceasta, Virginia Ruzici repetă 
victoriile din precedentele ta- 
tîlniri cu Kerry Reid, ultima 
fiind cea obținută în turneul 
de la Brighton (Anglia). A doua 
adversară în competiție a ro
mâncei va fi favorita nr. 1, a- 
mericaraca Chris Evert. Aceasta 
a tatrecut-o cu 6—3,6—4 pe te- 
nismana cehoslovacă Regina 
Marsikova, în cealaltă partidă 
a grupei „roșii". în grupa a 
doua — „albastră" — Virginia 
Wade a intîmpinat o puternică 
rezistență din partea out-side- 
rei Wendy Turnbull, de 
s-a departajat la scorul
3—6, 7—5, 6—3. în schimb,
Martina Navratilova s-a impus 
foarte neț în fața lui Betty 
Stove, de care a dispus cu 
6—2, 6—0. După cum s-a mal 
anunțat, învinsele din primul 
tur nu ies din competiție, în- 
ttlnindu-se între ele pentru re
calificări.

Paralel cu Masters-ul de sim
plu este programat și un tur
neu de dublu, la care participă 
perechile, clasate pe primele 
patru locuri în Marele Premiu 
feminin. în primul tur al semi
finalelor, Virginia Ruzici (Ro
mânia) și Mima Jausovec (Iu
goslavia) întîlnesc cuplul aus
tralian Kerry Reid — Wendy 
Turnbull, cealaltă partidă fiind 
cea dintre perechile Billie Jean 
King — Martina Navratilova și 
Virginia Wade — Franțoise 
Durr.

După campionatele interna
ționale de teiKB de masă ale 
Italiei (la care maestre emerită 
a sportului Maria Alexandru a 
cîștigat proba de simplu) șl
Franței (echipa feminină a
României pe primul loc), teni
sul nostru de masă se află ta 
fața unul nou examen — cam
pionatele internaționale ale Iu
goslaviei. Competiția se anunță 
deosebit de dificilă, alături de 
renumitele formații ale țării 
gazdă aflîndu-se numeroși Ju
cători din elita mondială. An
trenorii Ella Constantinescu și 
Andi Ardeleanu au optat pen
tru Liana Mihuț, Eva Ferenczi 
(Maria Alexandru este indispo
nibilă), respectiv Teodor Gheor- 
ghe, Zsolt Bohm $1 
Romanescu.

întrecerile vor avea 
rașul Borovo, de azi 
mini că.

Cristind

loc In o- 
pină du-
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Castel Cernat înscrie «n nou coș ta meciul eu echipa Uraguavu- 
IbL Urmăresc atent faza, Ivascencu (nr. 3) 

stingă.mul din
eu fața ți Popa, pri

După cum se știe, echipa de 
baschet a României a evoluat 
recent ta Brazilia, participind 
la două prestigioase turnee. La 
primul, desfășurat ta orașul 
Goiania — ta apropiere de 
Mato Grosso — au mai fost 
prezente reprezentativele S.U-A. 
— locul 5 la ultimele campio
nate mondiale de la Manila, 
Canadei — clasată pe locul 6, 
ta aceeași comQețiție, Poloniei, 
Uruguayului și Braziliei — me
dalie de bronz la C.M. 1978. 
Rezultatele înregistrate de 
baschetbaliștu români au fost 
foarte bune, ei realizînd pres
tigioasa performanță de a-și 
disputa finala turneului, din 
sala „Ginasio de Esportes Rie 
Vermelho*. ta compania selec
ționatei BrazilieL Toate ziarele 
aa subliniat comportarea ex
celentă a sportivilor români. 
Astfel, unul dintre ele, „Folha 
de Goiaz* scria : „Echipa 
României a constituit marea re
velație a turneului, reprezen- 
tînd <m enorm pericol pentru 
formația Braziliei*. Al doilea 
turneu s-a disputat la Campi
nas — ta apropiere de Sao 
Paolo, la întreceri participînd 
formațiile României, S.U.A„ 
Canadei și Tenis Clube — cam
pioana Braziliei. Aici, sporti
vii români au pierdut la un 
coș meciul cu S.U.A. și au în
vins Canada, cucerind locul 1

La înapoiere l-am rugat pe 
antrenorul principal al lotu
lui, Dan Nicuîescu, să ne răs
pundă la cîteva întrebări :

— Cum apreciați turneul 
brazilian al baschetbaliștilor 
noștri 7

— Extrem de folositor și in-

Pot să par lipsit de 
dar trebuie să spun "

teresant 
modestie, 
că am demonstrat clar că va
loarea baschetului românesc se 
află la o cotă destul de ridi
cată. Iată argumentele : am a- 
juns la Goiania cu trei ore 
înaintea meciului cu Polonia. 
După o oră de odihnă am fost 
la sală, ta care erau prezenți 
10 000 de spectatori. Adversa
rii erau considerați favorițî, 
dar băieții noștri au intrat re
pede ta atmosfera extraordi
nară din sală și au jucat a- 
proape fără greșeală, devenind 
favorițil entuziaștilor specta
tori brazilieni. Echipa noas
tră a cîștigat cu 84—77. Al 
doilea meci din serie s-a dis
putat ta compania selecționatei 
S.U.A. Partidă mare, pe ma-

chie de cuțit Am condus multă 
vreme, dar adversarii noștri 
au înscris un coș în ultimele 
secunde și au cîștigat cu 87— 
86. Pot spune că meciul a fost 
pierdut de noi și nu cîștigat de 
baschetbaliștu americani. Cu 
toate acestea am cucerit pri
mul loc ta serie și am dispu
tat semifinala turneului cu e- 
chipa Uruguayului, pe care am 
învins-o cu 92—83. Finala cu 
Brazilia (locul 3 la C.M. din 
Filipine) a fost un veritabil 
apogeu. Băieții au luptat for
midabil și au lăsat o impresie 
deosebită. Am fost întrecuțl 
cu 86—73, dar aplauzele spec
tatorilor s-au adresat, în e- 
gală măsură, învingătorilor șl 
învinșilor.

— Ce a fost la Campinas 7
— Datorită impresiei exce

lente lăsate la primul turneu, 
la Campinas au fost invi
tate reprezentativele României, 
S.U.A. și Canadei, la care s-a 
adăugat echipa campioană a 
Braziliei Tenis-Clube. Am ju
cat primul meci cu S.U.A. șl 
am pierdut din nou, de data 
aceasta la.„ două puncte, astfel 
că am evoluat ta finala pen
tru locul trei cu echipa Cana
dei (a șasea la C.M. de la Ma
nila), pe care am întrecut-o 
cu 89—80. Baschetul românesc 
a demonstrat, deci, că poato 
obține victorii de prestigiu. _

— Cum apreciați evoluțiile 
sportivilor noștri 7

— Toți și-au făcut datoria, 
neprecupețindu-și eforturile, iar 
evidențieri îmi este greu să 
fac. Totuși, un plus pentru NU 
culescu, Cernat, Popa, Ivas- 
cencu, Oczelak, Uglai — oameni 
de bază. Dar și ceilalți și-au 
adus contribuția la performanța 
generală a echipei României. 
Să nu se uite că am întîlnit 
pentru prima oară echipele 
S.U.A. și Braziliei — protago
niste ale tuturor competițiilor 
de anvergură.

Nu ne rămîne decît să u- 
răm noi succese de prestigiu 
baschetbaliștilor noștri.

Paul IOVAN

In Marele Premiu (masculin)

JIMMT CONNORS SE DISTANȚEAZĂ

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

masculină a U.R.S.S. a evoluat 
la West Lafayette (S.U^A.-India- 
na) în compania unei selecțio
nate locale, pe care a învins-o 

cu 65—61 (37—34). Principalul re
alizator al formației sovietice a 
fost pivotul Vladimir Tkacenko, 
care a înscris 19 puncte. • In 
turneul masculin de la Bmo, 
echipa Universității din Leipzig 
a întrecut cu 81—69 (37—39) for
mația locală Tehnika, iar Slavia 
Praga a dispus cu 92—90 (49—51) 
de I.T.V.S. Budapesta.

FOTBAL • în C.E. de tineret, 
la Rostock : R. D. Germană — 
Olanda 2—0 (0—0). • Disputat la 
Karlsruhe, meciul amical dintre 
selecționatele secunde ale R. F. 
Germania șl Ungariei s-a înche
iat cu victoria gazdelor : 3—6
(0—0). O La Bristol, în meci 
amical : Bristol City — Dinamo 
Moscova 0—0.

HANDBAL • în mai multe 
orașe din Elveția au început în
trecerile turneului final al cam
pionatului mondial masculin 
(grupa C). Primele rezultate : 
Elveția — Italia 27—15 (13—€) ;
israel—Portugalia 23—19 (12—12) ; 
Norvegia — Austria 21—16 (12—7).

HOCHEI Q La Oslo, în med

amical, selecționata R. D. Ger
mane a învins cu 5—4 (1—4, 1—1, 
1—1) formația Norvegiei.

PATINAJ • Concursul de pa
tinaj artistic de la Fraga s-a în
cheiat cu victoria sportivului 
francez Jean Christoph Simond — 
IM,58 p, urmat de canadianul 
Vern Tayloc — 104,04 p șl ame
ricanul Robert Wagenhofer — 
103,02 P. 6 Cu prilejul unul con
curs de patinaj viteză desfășu
rat la Moscova, campionul eu
ropean Serghel Marduk a cîștigat 
proba de 500 m cu timpul de 
39,0. ta proba de 3 000 m victoria 
a revenit tot Iul Marciuk, crono
metrat în 4:31,4.

TENIS • Rezultate din turneul 
de la Bogota : Molina 
meister 2—6, 8—4, 6—4 ;
— Benavides 6—4, 6—1
— Alvarez 7—6, 6—3 ; 
Rinaldi 6—0, J—6, 7—5.

- Gilde- 
Hlgueras
J. FlUol 
Ieaza —

REZULTATE IN C. E. DE FOTBAL
Aseară, în preliminariile C.E. de fotbal : 

în gr. 2, la Viena : Austria 
în gr. 4. la Wroclaw : Polonia

Rotterdam : Olandași la

— Portugalia 1—2 (0—1)
— Elveția 2—0 (1—0)
— R. D. Germană 3—0 (1—0)
★

Miercuri,
Invln. cu , , ____ ,______ ______ , _________
in grupa respectivă. Fotbaliștii iugoslavi vor întilnl 
prezentativa României.

la Skoplje, în „Cupa balcanică", echipa Iugoslaviei a
4—1 (1—1) selecționata Greciei, daslndu-se pe primul loc 

l în finală re-

ESEURJ OLIMPICE
Academia internațio

nală olimpică, cu apro
barea C.I.O. șl a Co
mitetului olimpic elen, 
organizează un concurs 
internațional de studii 
sau eseuri avînd ca 
temă „Contribuția o- 
llmplsmului la educa
ția cetățeanului lumii 
contemporane*. Lucră
rile, însumlnd între 20 
— 30 de pagini, vor 
trebui să albă un ca
racter original șl să nu 
fi fost publicate îna
intea prezentării lor la 
concurs. Vor fi acor
date șase premii, con- 
stind ta burse de par
ticipare la a 19-a se
siune a Academiei in
ternaționale olimpice

în urma rezultatelor înregis
trate ta turneul internațional 
de tenia de la Stockholm, si
tuația ta clasamentul Marelui 
Premiu (masculin) se prezintă 
astfel : L J. Connors — 2 030 
p, X B. Borg — 1822 p, 3. E. 
Dibbs — 1 496 p, 4. R. Rami
rez — 1294 p, X B. Gottfried 

I .....................................

— 1156 p, 6. n. Solomon — 
1 098 p, 7. J. McEnroe — 1026 
p, 8. C. Barazzutti — 906 p, 
0. G. Vilas — 895 p etc. După 
cum se știe, primii opt clasați 
se vor califica pentru „Turneul 
campionilor*, programat în 
luna ianuarie a anului viitor 
la New York.

LONGEVITATE Șl PUGILAT
a

f
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Agențiile de presă ne-ou odus zilele trecute e veste tristă : într-un 
spital die Greenwich s*e stins din viață Gene Tenney, fostul campion 
noadlai el „gceHoc" le anM 1926-28. B devenise, de la 25 mal, octo
genar, demonstrind că pugilatul, dublat do o viață ordonată, este un 
sport dătător do viață lungă.

Celebritate de primă mărime a sportului mondial. Tunney a Intrat 
In domeniul legendei. O legendă frumoasă, cu pKde do hărnicie, curaj 
șl istețime. O legendă a oamplonuhd oare nu a cunoscut Infringe rea. 
O legendă care a înflăcărat imaginația multor generații de tineri.

Ce mal mult de o Jumătate de secol in urmă, Intr-o vreme când în 
modurile dintre boxerii do categorie grea „șocul- era rege. Gene 
Tunney e făcut să triumfe armele tehnici*. Jocul de picioare și eschiva. 
Pugtttat onest. Gone e.M îndrăznit să-l învingă pe campionul mondial 
Jack Dempsey, kiîndu-4 titlul, deși oftase că temutul gangster american 
Al Capone parioso multe mii do dolari pe adversarul său.

Tunney a luptat In două „meciuri ale secolului", în ambele avînd 
același adversar celebru — Jack Dempsey. A învins șl în prima partida 
(23 septembrie 1926, Philadelphia) și In cea de a doua (22 septembrie 
1927, Chicago). Cea dlntîl victorie asupra tel Dempoey i-a adu» 
Tunney mult dorita centură cu diamante j meciul revanșă a rămas 
istoria sportului cu mânuși : record de asistență, greu de egalat 
155 000 do spectatori I

Gene Tunney s-a stins din viață. A rămas, tnsS, legenda sa. O ._ 
gendă cave oontinuă să-l atragă pe tinerii puternici șl curajoși de pre
tutindeni spre „careul magic".

lui 
în

le-

Petre HENȚ
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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predare a Ju- 
a fost fixat 
îl decembrie

din anul 1971. Terme
nul de 
crărilor 
pentru 
1978.

LASSE VIREN 
INDISPONIBIL 1

Cunoscutul atlet fin
landez Lasse Viren, 
campion olimpic la 
Munchen și Montreal, 
suferind de o afecțiune 
reumatismală la ge
nunchi, a trebuit să re
nunțe la participarea 
prevăzută ta maratonul 
de la New York și — 
după spusele specialis
tului finlandez dr. pel-

tokalio — pare Incertă 
șl prezența sa la Jocu
rile Olimpice de Ia 
Moscova. In vîrstâ de 
29 de ani. Lasse Viren, 
cvadruplu medaliat eu 
aur la 5 ooo m și 10 oo« 
m, intenționa să con
cureze la Olimpiada din 
1930 In proba de mara
ton.
ARCAȘ DE PRECIZIE
In cadrul .Cupei 

U.R.S.S.* la tir cu ar
cul, desfășurată la Aș- 
habad, sportivii! sovie
tic Ketevan Losaberid- 
ze a stabilit un nou 
record mondial m

proba
329 
ba de la distanță 
70 m, el a realizat 
nou record unional, 
621 puncte.

HELLSTROEM 
PREMIAT

Ziariștii de speciali
tate din Suedia l-au 
desemnat pe porta
rul Ronnle Hellstroem 
drept cel mal bun 
fotbalist suedez al a- 
nulul 1978. în a- 
ceastă apreciere s-a 
tinut seama In primul 
rînd de jocul excelent 
prestat de Hellstroem 
la Campionatul mon
dial din Argentina, un
de a apărat poarta for
mației scandinave.

de 50 m, cu
puncte, tn pro- 

....................  de 
un 
cu
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