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Joi dimineața a început vizi
ta de prietenie în Iugoslavia a 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
întreprinsă Ia invitația tova
rășului Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

Eveniment politic de o deo
sebită însemnătate, vizita to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
țara vecină și prietenă, convor
birile cu tovarășul Iosip Broz 
Tito se înscriu ca o nouă con
tribuție de cea mai mare im
portanță la dezvoltarea pe mul
tiple planuri a relațiilor de 
strînsă colaborare dintre Parti
dul Comunist Român și Uniu
nea Comuniștilor din Iugo
slavia, dintre Republica Socia
listă România și Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia, 
în folosul ambelor noastre po
poare, al cauzei socialismului, 
păcii și înțelegerii în lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit in această vizită 
de tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politie 
Executiv al C.C. al P.C.R-, 
prim-ministru ni guvernului, 
Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan An
drei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, de alte 
persoane oficiale.

...Aeroportul „Beograd” în- 
timpină pe înalții soli ai po
porului român în ținută de săr
bătoare.

La coborirea din avionul 
prezidențial, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat, în 

numele președintelui Iosip Broz 
Tito, de Stane Dolanț, secreta
rul Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, care i-a 
urat un călduros bun venit pe 
pămintul Iugoslaviei prietene.

De la aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a îndrep
tat spre Palatul Alb de la De- 
dinie, unde a avut loc ceremo
nia oficială a sosirii.

De-a lungul traseului străbătut 
de coloana oficială, escortată de 
motocicliști, belgrădenii au făcut 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
o caldă manifestare de simpa
tie și prețuire. Pe parcursul a 
peste 12 km, zeci de mii de 
locuitori ai Belgradului au ieșit 
in întâmpinarea oaspeților din 
România, fluturînd stegulețe 
tricolore române și iugoslave, 
scandînd lozinci pentru priete
nia trainică dintre cele două 
țări, exprimindu-și bucuria față 
de dezvoltarea continuă a re
lațiilor de strînsă colabora
re româno-iugoslave, satisfacția 
pentru noua întilnire la nive
lul cel mai înalt.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a răspuns cu multă simpatie și 
prietenie caldelor manifestări 
ale belgrădenilor.

La ora 10,30, coloana oficială 
sosește la Palatul Alb. Pe pla
toul din fața palatului se des
fășoară ceremonia oficială a 
primirii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a fost întâmpinat cu deosebită 
căldură de tovarășul Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia. Cei doi con-

(Continuare in pag. a 4-a)

ALE ECHIPEI FEMININE DE TENIS DE MASĂ A ROMÂNIEI
intcnlu cn maestra emerita a sportului Maria Alciandru

A doua zi după reîntoarce
rea din Franța a jucătorilor 
noștri de tenis de masă, am 
avut o convorbire cu maestra 
emerită a sportului Maria 
Alexandru. Am felicitat-o pen
tru frumosul succes obținut de 
echipa noastră feminină, cam
pioană internațională a Fran
ței, ca și pentni titlul cucerit 
In proba de simplu la cam
pionatele internaționale ale I- 
taliei.

— Cum a fost în Italia ?
— Fiind vorba de primul 

concurs, mă aflam In depli
nătatea forțelor și. In pofida 
unui drum istovitor de 24 de 
ore cu trenul, de la Roma la 
Bolzano, mi s-a părut mai 
ușor. în proba de simplu am 
întâlnit mai Întâi două jucă
toare modeste, o italiancă și 
o canadiancă. Așadar, o „încăl
zire” gradată, după care, din 
sferturi, am intrat în ..seria” 
sportivelor iugoslave: Svetko- 
vici, apoi Fabri și finala cu 
Batinici — peste tot 3—0 !

— Cum ați jucat în Fran
ța ? Cum apreciați evolu
ția echipei feminine ?

— După părerea mea, în sala 
„Pierre de Coubertin” echipa 
feminină a României a obți
nut nu numai o victorie pre
țioasă, dar a dovedit că este 
„cineva” In Europa. Am În
ceput cu echipa secundă a Un
gariei (cu Olah și Csik), în tu

rul doi am eliminat echipa 
Angliei (Witt și Stevenson), 
pentru ca apoi să întâlnim pu
ternica formație a Ceho
slovaciei, cu Uhlikova și Sil- 
hanova. Vă imaginați că nici 
finala, cu echipa țării gazdă 
(Bergeret și Thiriet), nu a 
fost deloc ușoară...

— La dublu feminin ați 
fost la un pas de cel de-al 
doilea titlu. Ați avut 2—0 
la seturi...

— Regret mult că am ratat 
această victorie. Am condus. 
Intr-adevăr, cu 2—0 la seturi. 
In fața valorosului cuplu un
gar Szabo—Magoț. Și eu și 
Liana Mihuț am considerat că 
setul decisiv e o pură forma
litate și ne-am deconectat. Am 
pierdut, incredibil, trei seturi 
și— victoria finală.

— Cum a jucat Liana 
Mihuț și Eva Ferenczi?

Aseară, în Palatul sporturilor și culturii

ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 12-14, 
LA HANDBAL MASCULIN

Al doilea meci, simbătă la Craiova

— încep cu Eva, care mi-a 
plăcut foarte mult. E sigură 
pe lovituri, se mișcă bine, lo
vește tare, crește văzînd cu 
ochii. A pierdut, e drept, cl- 
teva meciuri, și la echipe și 
la simplu, dar importante sînt 
acumulările ei evidente. Liana 
a jucat mai slab, ca de obi
cei, mi s-a părut nepusă la 
punct cu pregătirea. De asta 
s-a convins și ea. Oricum, 
poate mult mai mult...

— Ce ne spuneți despre 
proba de simplu ?

— în sferturi am învins-o 
cu 3—0 pe Magos. în setul al 
doilea a avut 19—14 și am clș- 
tigat la avantaj. Am dirijat

Mircea COSTEA
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Calitatea pregătirii de azi = performanțele de mline

GALAȚI-UN CENTRU DE LUPTE CU TRADIȚIE, 
ĂL CĂRUI REGRES TREBUIE STOPAT

Galațiul, centru de lupte cu 
tradiție, a dat loturilor națio
nale numeroși sportivi talen- 
tați, care au obținut succese 
remarcabile în mari competiții 
internaționale de greco-romane 
Si chiar de libere : Nicolae 
Martinescu, Marin Dumitru, 
Gheorghe Ciobotaru, Zaharia 
Felea, Nicolae Horinceanu, Pe
tre Poalelungi, Aurel Ncagu 
etc. Secțiile de lupte din ma
rele nostru port dunărean au 
reprezentat, ani de-a rîndul, un 
permanent izvor de talente 
pentru puternicele echipe locale 
din prima Divizie deși condi
țiile de pregătire de care dis
puneau pe atunci luptătorii gă- 
lățeni erau mult inferioare ce
lor de azi...

în acest an. echipele gălățe- 
ne (de libere și de greco-roma

Pentru mulți dintre elevii din școlile municipiului Satu Mare, 
practicarea exercițiilor fizice șl sportului în aer liber, 
chiar și acum In plină lună noiembrie, este o obișnuință. Cîțl 
dintre voi, dragi elevi, vă străduiți să le urmați' exemplul?—

ne) au avut evoluții modeste 
In prima Divizie, iar la cam
pionatele individuale de se
niori și juniori (la ambele sti
luri) luptătorii din acest oraș 
au obținut rezultate mult infe
rioare celor din anii prece- 
denți. La una dintre ultimele 
etape ale Diviziei, echipele 
Dunărea Galați s-au clasat pe

C!ND UN ANTRENOR FACE DE TOATE
Șl... NIMIC CU FOLOS

La secția de „libere” a clu
bului Dunărea, antrenorul Ion 
Popescu răspunde de pregă
tirea echipei divizionare, se o- 
cupă și de creșterea juniorilor, 
avind în grijă, în același timp, 
și o grupă de copii. Este ade
vărat că mulți dintre corr.po- 

locurile 5 în seriile respective 
(formate din cîte 7 echipe) ceea 
ce nu le face cinste 1

Cu puțin timp în urmă, i-am 
vizitat pe antrenorii gălățeni 
la citeva ședințe de pregătire 
și am purtat discuții cu ei în 
intenția de a desprinde cauzele 
care au determinat stagnarea 
frumoaselor performante ale 
elevilor lor.

nenții primei echipe (foști elevi 
ai lui P. Poalelungi : D. Lupa, 
T. Drâguș, I. Broască, N. Ca
zaca) se pregătesc și acum sub 
îndrumarea primului lor antre-

Mihoi TRANCĂ
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Ediția a ll-a a „Topului Sportul" a debutat la Rlmoica Vllcea

LA LICEUL „VASUL ROAITĂ“ REZULTATELE 
sînt doar un punct de plecare intr-o activitate 

atletică bine organizată
Noua ediție a „Topului Spor

tul” a debutat la Rinînicu Vhcea, 
totir-o atmosferă de deosebit in
teres. Fapt firesc, desigur, deoa
rece inițiativa ziarului nostru 
constituia o noutate pentru ele
vii pitorescului oraș de pe OM, 
cu mulți tineri pasionați pentru 
atletism și pentru activitatea 
sportivă In. general.

Locul de desfășurare a „Topu
lui” a rost primitorul stadion de 
sub dealul Capela. A participat 
clasa a IX-a A a Liceului „Vasile 
Boaită” ; 16 fete și tot a ti ți-a 
băieți. Sub conducerea profe
soarei de educație fizică Zoe 
Lazăr și cu concursul celorlalte 
cadre didactice din colectivul ca
tedrei de specialitate, a organe
lor sportive (prin. prof. Gh.

Bedivan, infiltrat pe semicerc, il invinge — in sfirșit — pe porta
rul vest-german Hofmann fi inscrie Foto : Ion MIHĂICĂ

Peste 4 000 de spectatori au 
asistat aseară. In Palatul spor
turilor și culturii, la întâlnirea 
internațională amicală de hand
bal dintre reprezentativele 
masculine ale României și R.F. 
Germania. Partida a fost pre
cedată de o emoționantă festi

Udrea, secretar al C.J.E.F.S. 
Vllcea) elevii au trecut șnur cele 
două norme ale „Topului”, pro
bele de sprint <90 m fetele și SO 
m băieții) și lungime.

Pe lingă satisfacția unei foarte 
bune organizări a acestei ac
țiuni sportive de masă. Înscrisă 
sub genericul ,.Dadadel”, se des
prind citeva concluzii.

„Topul” a relevat faptul că pe 
planul pregătirii fizice generale 
lotul elevelor clasei a IX-a A 
de la Liceul „Vasile Roaită” din 
Rm, Vllcea s-a prezentat acum, 
la jumătatea primului trimestru 
de școală, mult mai omogen de-

Tiberiu STAMA
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vitate. în numele Biroului E- 
xecutiv al C.N.E.F.S., tovară
șul general lt. Marin Drag- 
nea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a conferit maeștri
lor emeriți ai sportului Cris
tian Gațu, Ghiță Licu și Ro
land Gunesch — cu prilejul 
retragerii lor din activitatea
internațională — „Diploma de 
onoare” a C.N.E.F.S. Miile de 
spectatori i-au aplaudat cu en
tuziasm pe cei care au contri
buit activ la ciștigarea titluri
lor mondiale, pe cei care au 
contribuit decisiv la afirmarea 
handbalului românesc în lume.

Din păcate, meciul care a 
urmat, ne-a dovedit cîtă ne
voie ar fi avut, încă, echipa 
națională de acești bravi spor
tivi. Nu numai faptul că am 
pierdut acest meci al ambiției 
— România — R.F. Germania 
12-14 (7—7) — în care sporti
vii și antrenorii voiau să do
vedească că sînt superiori ac
tualilor campioni ai lumii, d 
îndeosebi maniera în care au 
evoluat reprezentanții noș
tri a fost cea care a lăsat o 
umbră neplăcută. Fără un co
ordonator de joc în adevăratul 
înțeles al cuvîntului (atît Voina 
cît și Ștef au intrat prea re
pede pe semicerc), fără o linie 
de la 9 m care să poată stră
punge înaltul zid al oaspeți-

Hristache NAUM
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In Divizia A
la baschet masculin

RAPID „U“ CLUJ-NAPOCA
1-1 IN „GIULEȘTI"

Restanțele etapei a 6-a a Divi
ziei A la baschet masculin s-au 
desfășurat miercuri după-amiază 
și joi dimineața in sălile Giu- 
Jești și Floreasca din Capitală. 
Iată cîteva amănunte :

RAPID — UNIVERSITATEA 
CL.UJ-NAPOCA 1—1 : 70—53 (25— 
*0) și 71—78 (37—45). In primul meci, 
studenții clujeni au luat 
bun. Ei s-au instalat la 
Jocului, Iar scorul .le-a 
vorabil pînă in min. 29 
De aici, timp de cîteva ______ ,
rapldlstul Bulancea a jucat for
midabil, nu a putut fi marcat șl 
a Înscris 14 puncte. El a colaborat 
excelent cu Gh. Dumitru (care a 
Început să fie preocupat mal mult 
de evoluția proprie diecît de mo
dul cum conduc arbitrii) șl Tur- 
canu, conductndu-și echipa 
victorie, fa partida de joi dimi
neața, clujenii au Început jocul 
In forță, au luat conducerea, pe 
care nu au mai cedat-o pînă la 
sfirșitul Întrecerii. Cel mal buni: 
Bulancea 2O+Zli, Gh. Dumitru 
19+21. Baciu 11+14 de la Rapid, 
Riihring 8+18, Barna 11+24, Cră
ciun 10+11 de la „U* fa primul 
meci au condus N. niescu (bine) 
și C. Negulescu (cu scăpări), iar 
fa al doilea E. Nicolescu (ezitant) 
șl M. Dimancea (bine).

un start 
clima 

fost ta
tu—40). 
minute,

spre

Paul IOVAN

DINAMO — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 2—0 : 119—5S (65—21) 
și 103—55 (57—32). Ambele parti
de au fost la discreția dinamoviș- 
tilor, care au evoluat în nota o- 
blșnuită. chiar dacă antrenorul 
Dan Niculescu nu l-a întrebuin
țat decit miercuri pe Popa, iar 
pe Fiuturaș In nici un meci. Ti
mișorenii au încercat să facă 
față redutabililor lor adversari, 
dar antrenorul Anton Minius nu 
a putut beneficia de aportul a 
trei dintre jucătorii săi de bază 
— Copăceanu, Mînzat și Lăză- 
reanu —, astfel Incit ei 
putut emite pretenții la 
zultat mal strins. S-au 
cat : Niculescu 23+10, 
10+14, Georgescu 17+15, 
lescu 16+14 de la Învingători, 
Stratulat 14+9, Szabo 8+16, Florea 
8+11 de Ia Învinși.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
STEAUA 0—2 : 63—85 (18—35) și 
TI—104 (38—57). Steaua a obținut 
două victorii clare, deși nu l-a 
avut ta teren pe Cernat, Căpușan, 
Tarău șl pîrșu. Studenții au lup
tat mult pentru a diminua pro
porțiile scorurilor, dar. cu toate 
eforturile, nu au putut realiza 
mai mult. Remarcați : Marinache 
12+12, Ermurache 17+15 de la În
vinși, Zdrenghea 18+12, Scariat 
14+16, Brănlșteanu 4+16 de la 
Steaua.

nu au 
un re- 
remar- 
Novac 
Chivu-

Nicoleta ALDEA

0 INTILNinr DEVENITA TRADIȚIONALA 
OFERĂ PERSPECTIVA UNEI COMPETIȚII CONTINENTALE!

Clieva sublinieri după meciul de rugby dintre selecționatele universitare ale României și Franței
Cu victoria obținută sîmbătă 

(11—6), selecționata universitară 
de rugby a României a pre
luat conducerea în seria întîl
nirilor amicale cu „15“-le si
milar al Franței. A fost o vic
torie meritată, în fața unui ad
versar care și-a apărat ferm 
șansele, de unde a rezultat un 
joc de angajare de, ambele 
părți, dîrz și deseori' specta
culos. Succesul a surîs echipei 
noastre încă din primele mo
mente ale întîlnirii. dar pers
pectiva unei detașări, printr-un 
scor mai comod, cum se an
ticipa, nu s-a materializat. 
Dimpotrivă, pînă fa ultimul 
minut de joc, avantajul rug
byștilor noștri a fost foarte 
fragil, doar de un punct (7—6) 
și numai inspirația impetuo
sului Matei, care a adus echi
pei 4 puncte, printr-o încer
care ce nu se vede deseori, 
ne-a făcut să respirăm 
rați. Pînă la fluierul final 
rămăseseră 
cunde...

Intîlnirea 
cele două 
universitare 
s-a ținut să

doar 40 de

ușu- 
mai 
se-

dinrugbyștilor
țări la eșaloanele 

constituie, cum 
se releve din nou,

un prețios cîștig pentru spor
tul cu balonul oval din Roma
nia și Franța, fiind în măsură 
să confirme calitățile unor ju
cători sau să-i descopere pe 
alții. In ceea ce ne privește, 
meciul de sîmbătă a demon
strat încă o dată valoarea unor 
sportivi ca Dumitru, Ortelecan, 
Tudose, Dinu, Urdea, dar, fa 
același timp, a descoperit o 
posibilă aripă pentru echipa re
prezentativă, pe Matei de la 
Universitatea Timișoara.

Peste satisfacția prilejuită 
de faptul că bilanțul global în 
întîlnirile tradiționale dintre 
cele două selecționate univer
sitare ne-a devenit favorabil 
(4—3) o avem și pe aceea că 
— pe baza unei propuneri ro
mânești — s-a creat perspec
tiva extinderii întîlnirilor din
tre echipele de rugby universi
tare din Europa.

Intr-adevăr, există perspec
tiva ca, în viitorii ani, actua
lul „bilateral” România — 
Franța să devină un .triun
ghiular”, cu participarea Ita
liei. care a și confirmat, sau 
chiar un „patrulater*, fa cazul 
includerii fa întrecere și a e-

EDIȚIA A ll-a A „TOPULUI SPORTUL"
(Urmare din pag. 1)

cit cel al băieților. Dovadă : 6 
fete s-au situat ta. primele 10 
locuri ta clasamentele ambelor 
probe, ta timp ce numai 4 băieți 
au reușit această performanță. 
Analiza rezultatelor probei de 
lungime ne arată că distanța 
dintre prima clasată la fete (Au
rora Ionescu : 4,55 m) și elevele 
care au încheiat „plutonul” (Ma
ria Marin, Eugenia Buharu și 
Florica Negrilă : 3,85 m) a fost 
de 70 cm, în timp oe la sprint 
diferența dintre locul 1 (Pușa 
Andreescu 9,0 sec.) și eleva cla
sată pe locul 10 (Constanța Zi- 
daru 9,8 sec.) '
0,8 sec. 
păți la
44 cm 
(Daniel 
locurile
Petrișor, Ovidlu Boiangiu, Daniel 
Teleșpan șl Dan Mirea : 4.75 m). 
în schimb, Ia sprint, diferența a 
fost de 0,9 sec. (1. Florin Negoies- 
cu 10,6... 10. Adrian Telițoiu 1L3). 
Mediile clasei pe probe se pre
zintă astfel : fetele : 4.148 m la 
lungime și 9,4 sec. la 60 m;

, a fost de numai 
Băieții au fost mai gru- 
săritura in lungime, doar 
diferență intre locul 1 
Băsturescu : 5,29 m) și 
7—10 (ex aequo : Claudiu

De inline, „Cupa Olimpia** la arme cu aer comprimat

START ÎN NOUL SEZON DE TIR „INDOOR c C

MAI BINE MAI TlRZIU DECI
la rubrica 

ziarul 
articol

Sfirșitul acestei săptămini 
marchează un eveniment im
portant în activitatea internă 
a trăgătorilor noștri. Cu prile
jul organizării, fa sala din par
cul sportiv Dinamo, a con
cursului de nivel republican 
dotat cu „Cupa Olimpia”, se 
dă startul în noul sezon com- 
petițional „indoor”. Programul 
întrecerilor cuprinde probele

de pușcă și pistol cu aer com
primat (de la 10 metri), la 
toate categoriile de vîrstă : ju
niori mici și mari (fete și bă
ieți), seniori și senioare. La 
concurs (care se va desfășura 
simbătă și duminică faceptad 
de la ora 9) sfat invitați tră
gători de la toate cluburile 
fruntașe din țară.

băieții : 4,906 m la lungime șl
11,05 Ia 80 m.

Sigur, rezultatele nu au o... va
loare spectaculoasă. Primii clasați 
(atlt la băieți, cit și la fete) se 
află undeva la nivelul tocurilor 
4—5 ta. clasamentul general al 
primei ediții a „Topului Sportul*. 
...Este vorba, firește, de proba de 
lungime. Consemnind acest as
pect, nu dorim să facem un re
proș elevilor ; clara supusă tes
tului revenise doar de o săptă- 
mînă la activitatea sportivă pre- 
prlu-zisă, după un stagiu 
practică In : 2_ _________
să convingerea că profesorii 
specialitate din acest liceu, 
dre didactice cu un stagiu înde
lungat ta școală și recunoscută 
competență, le vor considera 
drept un punct de plecare. Fiind
că important este ca probele a- 
Uetice, cunoscute pentru larga lor 
accesibilitate, să fie prezente cit 
mai des ta orele de educație fi
zică și In activitățile sportive de 
masă. Dealtfel, consiliul asocia
ției sportive a liceului dovedește 
o asemenea preocupare, prevăzfnd 
ta calendarul competițional, ta a- 
fara alergărilor de cros, o serie de 
probe atletice pentru stabilirea 
campionilor pe clase la sărituri și 
aruncări. Condițiile de care dis
pune liceul „Vasile Roaită* din 
Bm. vîlcea (în afara unei săli de 
sport, spațioasă șl modernă, un 
miaFO-complex dotat cu pistă 
pentru alergări și sectoare pen
tru sărituri și aruncări) repre
zintă un Îndemn către o activi
tate sportivă In aer liber intensă, 
permanentă ți, implicit, eficientă. 
Sprijinul noii conduceri a liceu
lui (director — prof. Ion Bratu, 
secretar de partid — prof. Elena 
Gibea), alcătuită din cadre di
dactice foarte tinere, pune un 
accent deosebit, cum ne-am pu
tut convinge, pe simbioza dintre 
tavăță/tură și sport, ceea oe re
prezintă, desigur, o garanție a 
promovării atletismului, ta gene
ral a activității sportive, din a- 
ceastă importantă unitate de ta- 
vățămint vUceană.

_____ de 
producție. Avem în

de 
ca-

SALA DE HALTERE
ACUM SlNT TlNARUL CEL MAI ÎNDRĂGOSTIT DE ACEST SPORT!"

VIRGIL DOCIU

do 
mal In-

vedere 
dezvol-

chipei Poloniei. înainte de 
a părăsi Bucureștiul, dl. Claude 
Richard, directorul Federației 
Naționale a Sportului Univer
sitar din Franța, ne mărturi
sea că împărtășește această ini
țiativă a Ministerului Educației 
și învățămîntului din țara noas
tră. Ea trebuie studiată și, de
sigur, transpusă în viață.

Cu alte cuvinte, intr-un vi
itor nu prea îndepărtat, s-ar 
putea constitui nucleul unui 
viitor campionat european uni
versitar de rugby, ceea ce, de
sigur, va duce la continua dez
voltare a sportului cu balonul 
oval pe continentul nostru. Și, 
ceea ce este îmbucurător, ini
țiativa aparține României.

Tiberiu STAMA

Acum un an, 
«Punctul pe i“ din 
wostru, a apărut un 
cu titlul „50 de ani de la în
ființare și trei de la desfiin
țare", în care se arăta că 
sărbătorirea semicentenarului 
asociației sportive „Predea
lul* a avut loc în absența... 
sărbătoritului, adică a asocia
ției, care sucombase cu trei 
ani în urmă. Ziarul făcea 
apel la forurile lo
cale (îndeosebi la 
Consiliul popular al 
orașului Predeal) și 
la Consiliul județean al sindi
catelor Brașov să sprijine reîn
ființarea acestei asociații cu 
vechi tradiții în sporturile de 
iarnă.

Răspunsul la articolul apă
rut in ziarul nostru a venit 
după un an. Dar, vorba pro
verbului. „Mai bine mai tîr- 
ziu decit niciodată". Aflăm că, 
In sfîrșit, prin procesul-verbal 
nr. 24. din 2 noiembrie 1978, 
(deci in pragul sezonului hi- 
vernal!) s-a reînființat „Aso
ciația sportivă Predealul", cu

secții de scl 
eveniment 
efortului dl 
popular all 
(președintei 
tar Traian ] 
foștilor 
țâ Gh. 
Mircea 
leanu.

Urăm

ZA]
Si

su< 
sperim

mează 
dețean al I 
șov să 
tă acțiune. I 
de-acum H 
mai ființa dq 
bal, ci șl d 
secții care 
prețioase ii 
clasamentul 
del albe”.

Sperăm c 
tru să fie j 
cuvine la a

(Urmare din pag. I)
nor, dar oricum, pentru un sin
gur om, voiumul de muncă este 
prea mare. NiC---------
mirare faptul că procesul 
instruire (în aceste condiț 
desfășoară sub nivelul pretins 
în sportul de performar.;â $• că 
rezultatele luptătorilor de la 
Dunărea urmează un drum des
cendent- Acest fapt ne-a fost 
confirmat și de antrenorul L 
Popescu, cu care am avut o 
discuție (ca și cu ceilalți teh
nicieni) în prezența conducerii 
clubului. EI ne-a explicat re
zultatele slabe ale sportivilor 
prin faptul că , „aceștia nu se 
dăruiesc total ia pregătire și

tai nu mai este de 
de 
se

Marin 
juniori 
primei

antrenori : Ion Donose. 
Dumitru (răspunde de 
și ajută la pregătirea 
echipe). Dumitru Toni eseu (co
pii și juniori). Unele schimbări 
de responsabilități in cadrul co
lectivului de tehnicieni (deter
minate de buna intenție a con
ducerii clubului de a îmbună
tăți randamentul celor trei an
trenori) au creat animozități in 
cadrul secției, cu consecințe în 
procesul de pregătire.

La imul dintre cele două an
trenamente la care am fost 
prezent, am găsit doar patru 
sportivi, jucînd... fotbal ?! La 
cea de-a doua lecție (vizită 
anunțată !), frumoasa și spa
țioasa sală era plină de tineri

Petre Poalelungi, ieri un sportiv

Virgil Dociu este Bnârul iporRv 
român oare, la Campionatele mon
diale de ha Here din S.U.A.. e 
„smuls* 132,5 kg șl a urcat pe po
diumul de premiere de la Gettysburg 
pentru a primi medalia de bronz.
- Frumos orașul Gettysburg ? în

trebăm.
Virgil Dociu își privește ..bor.doje- 

I®" de la mîini. A ridicat muHe 
tone la antrenamentul oare s-a în
cheiat Nu pare a fi „omul-tor
ță"1. E mai degrabă tipul tînărutoi 
studios;
- Frumos și liniștit, răspunde ei. 

Un oraș mic, cu un trecut mare. 
Am vizitat casa in care s-a născut 
Abraham Lincoln. Am văzut și trenul 
- in genul celor din filmele „Wes- 
t®rn“ care-l purta pe președinte 
prin tară. Dealtfel, în mai toate ma
gazinele _ puteai vedea o sabie, o 
cartușieră, ceva ce amintea de ma
rea, de hotăritoarea bătălie dintre 
Nord și Sud, desfășurată în apro
piere.

Ne spuneam, privindu-te la antre
namente, cai nu ești „omul-forță.

— Poate, fiindcă sînt la categoria... 
ușoară. Oricum, arăt mai bine de 
cînd am început să practic halterele.

— Să înțelegem că înainte de a 
practico acest sport nu arătai gro
zav ?

— Nu prea ordtom grozav. Aveam 
ÎS ani și mai toți colegii mâ depâ- 
Rua in inâlțime.

— Vrei k »pul câ la haltere aî ve- 
•ft de nevoie, nu din pasiune ?

— Oricum, nu din pasiune. Aș fi 
putut, desigur, veni mai demult, dar 
aream o aversiune totalâ țață de o- 
cvm sport in care toata ziua ridici 
bare, tot mai grele bare I Bânurți, 
poete, de unde această pornire T

— intr-un fel...
Cunoscusem prea devreme, prea 

de mic, acest sport care nu are ni
mic eu joaca copiilor, li cunoscusem 
prin marii halterofili ai familiei, toți 
cu dorința ascunsă de a mă vedea 
urcat cit mai curind pe podium. 
Tata — llie Jenciu Dociu, campion la 
haltere, 57 de recorduri naționale, 
medaliat ți el a bronz la campio
natele mondiale universitare de la 
Budapesta. Acum, la 54 de ani, este 
tot in sala de haltere, antrenor la 
Olimpia. Fratele tatei — unchiul 
Gheorghe lenciu — de asemenea cam
pion și recordman la haltere. Vărul 
meu, Gheorghe lenciu — junior, tot 
halterofil I far eu, printre ei, prin 
sălile unde se antrenau, unde fiarele 
cădeau cu zgomot asurzitor, unde 
oboseala și sfîrșeala erau, parcă, 
„specialitatea** casei. Așa gîndeam 
pe vremea aceea și dțiva ani buni

n-am mal Intrat tn nici • «alâ 
haltere. Acum lini tinârul ce! 
drâgostit de acest sport I

— Explicabil dacă avem In 
că halterele cu contribuit la 
tarea ta fizică.

— Explicabil numai tn parte. Vreau 
•â «pun că Iubesc acest sport (i 
pentru alte lucruri. Vedeți dumnea
voastră, la prima lecție de aport, a- 
eoastâ venerabila bătrinâ, rece și 
taflexibilâ, care w cheamă balterâ, 
m-a întrebat : „Cum stai cu ambiția, 
cu perseverența t“ Binișor - am răs
puns —. dar nu pot să mă laud că 
am dus multe lucruri pică la capăt. 
Bunăooră, școala. „Rău I Cu străda
nia, cu puterea de muncă, de con
centrare, cum ștaif De asemenea, 
binișor, excepting unele cazuri cînd 
tentațiile... „Rău'I In sfîrșit, cum stai 
cu increderea in forțele proprii, cu 
voința de a te depăți, cu dorința de 
a 6 util celor din jur?” Ceva mai 
bine. Insă, pe viitor, voi încerca... 
„Bine, începe prin a încerca să mă... 
conduci in sus și in jos pe distanța 
asta mică dintre podea și trezâ*. 
De cite ori ? „De o mie de 
Deocamdată, bineînțeles I”
- Pretențioasă „profesoară* I
- Pretențioasă, dar elevul ei 

„urcat* anul acesta la Gettysburg 
pentru a lua medalia de bronz, și a 
urcat și in Dealul Spirii să-și ia 
carnetul de student.

— Mulțumită, deci ?
— Mai rece și mai inflexibilă ea 

aricind I Și mai u—■ "
spun mai ., grea.
ore.

— In fond, ic
— Ca materie
- Da.
- MUNCA !

nu au pasiune". Dar, fa același 
timp, a recunoscut eă nici el 
n-a reușit să le transmită pa
siunea, dragostea față de mun
că și dorința de a deveni mari 
sportivi. îndrăznim să spunem, 
ta rtodu-ne, că și lui I. Popes
cu îi lipsește acel 
siune pe care-1 au 
nori, că și nivelul 
gătire profesională 
susceptibil de a fi 
tățit... Altfel, el va rămîne un 
antrenor care face de 
dar nimic cu folos și 
mantele luptătorilor 
de la stilul libere se 
zadarnic așteptate.

DISENSIUNI, ABSENȚE, 
LIPSĂ DE INTERES - CAUZE 

ALE SLABELOR REZULTATE
Nici ta secția de ereco-roma- 

ne a dubului Dunărea rezulta
tele din acest an nu stat 
măsură să-i mulțumească 
antrenori și, firește, pe cei din 
conducerea clubului. în această 
imitate sportivă activează trei

plus de pri
marii antre- 
său de pre- 
este serios 

Imbună-

toate, 
perfotr- 

gălățeni 
vor lăsa

In 
pe

ori.

dificila. Vreau 
Mai exigenta

ce 
de

preda ? 
bază ?

Vasife TOFAN

„MĂNUȘA DELTEI- 
LA BOX

Zilele trecute, la Tulcea, 
încheiat întrecerile 
VH-a a competiției
„MAnușa Deltei**, la care au luat 
parte 124 de boxeri juniori și 
seniori din. 10 județe ale țării, ca 
și două loturi străine, din Tol- 
buhin (Bulgaria) și Tamow (Po
lonia).

lată cîștigătorii (juniori mici) : 
cocoș — I. Burlacu (Rafinorul 
Ploiești), pană — V. Ciocîrlie 
(Delta Tulcea), semiușoară — I. 
Pătrumjel (Delta Tulcea), mijlo
cie — D. Siminițchi (Delta Tul
cea) ; Juniori mari : semi muscă
— I. Șofau (Delta Tulcea), muscă
— A. Nazif (Farul Constanța), 
pană — M. Dumitrache (Oțelul 
Galați), semiușoară — D. Țocev 
(Tolbuhin), ușoară — I. Cheltu- 
ianu (Delta Tulcea), semimijlocie
— D. Neagu (Oțelul Tîrgoviște); 
seniori : cocoș — I. Vasile (Me
talul Plopeni), pană — Z. Prico- 
chie (Delta Tulcea). mijlocie mi
că — Z. Ivanov (Tolbuhin).

Pe echipe, trofeul a revenit e- 
chipei Delta Tulcea (antrenor 
Aurel Dinu).

P. COMȘA, coresp.

ș-au
ediției a 
pugilistice

I.

— I.

fruntaș, azi un harnic antrenor. 
Foto : D. ALDEA-Galați

luptători, de pregătirea lor o- 
cupindu-se M. Dumitru și D. 
Tomescu (I. Donose — cel care 
răspunde de pregătirea echipei 
din Divizie — era absent). M. 
Dumitru ne explica scăderea 
performanțelor sportivilor de 
la Dunărea prin faptul că „O 
serie de luptători au plecat 
să-și satisfacă serviciul mili
tar. Lipsa unor tineri capabili 
să-i înlocuiască se datorește 
faptului că, în ultimii trei ani, 
de pregătirea juniorilor ■-* 
ocupat (n.n. nu s-a ocupat) an
trenorul C. Tănase, care în *- 
eeastă perioadă n-a 
nici un luptător de 
producind 
fluxul de 
nivel”.

în aceste 
trenării nu . _
rfnd alții nu-și justifică exis
tenta timp de trei ani. iar I. 
Donose lipsește de la pregătire, 
nu ne mai miră faptul că din- 
tr-o excelentă sală, pe care o 
au la dispoziție în exclusivi
tate luptătorii, nu mai pornesc 
spre loturile naționale tineri 
capabili să contribuie la creș
terea prestigiului sportului ro
mânesc In. arena internațională. 

Cei doi tineri tehnicieni M.
Dumitru și D. Tomescu ne-au 
prezentat, totuși, o serie de co
pii și juniori talentați (C. Bu- 
ccag, M. Ion. Gh. Păduraru, V. 
Tudor, L. Mihai. P. Ursu, N. 
Dima, P. Coricică, Șt. Gagiu), 
manifestindu-și dorința și ho- 
tărfrea de a-i pregăti cu grijă

crescut 
valoare, 

astfel un gol in 
producție la acest

condiții, rfnd an
se înțeles între ei,

FINALA CAMPIONATULUI 
DE 6IMNĂSIICĂ 

RITMICĂ MODERNĂ
Incepînd de astăzi și pînă 

duminică, la Tulcea se va des
fășura finala pe țară a cam
pionatului republican de gim
nastică ritmică modernă. în 
prima zi vor evolua sportivele 
de la categoria a Il-a și maes- 
trele, iar simbătă cele de la 
categoria I și ansamblurile. Fi
nalele la categoria maestre — 
duminică dimineață.
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„Tricolorii" în meciul de la Valencia

DACĂ S-AR FI JUCAT TOT TIMPUL
CA ÎN REPRIZA SECUNDĂ...

Citeva observații și 
in a doua

o caracterizare a comportării jucătorilor 
partidă din Campionatul european

IE
S.Ș. 2 
Poale- 
așoară 
lă ne- 
mzățor 
kb tri- 
lurilar. 
ale a- 
pdeste 
[clubul 
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iNico- 
I spor- 
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I din 
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lastrt, 
I’ C- 
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I). C. 
tolar) 
I *n I mari

Deși echipa noastră a pierdut 
doar la limită, in deplasare și 
in fața unei formații de renu
me. participantă la recentul 
turneu final al C.M., regretul 
fi insatisfacția pentru infrin- 
gere nu pot fi lăsate deoparte.

Cu atît mai mult cu cit, in 
condițiile concrete ale meciu
lui cu Spania, se putea mai 
mult, „tricolorii" n-au fost de
parte de a se întoarce de la 
Valencia cu un punct care ar 
fi contat enorm în desfășura
rea viitoare a grupei prelimi
nare a Campionatului european, 
dar pe care l-au ratat, printre 
altele, din cauza aceleeași vechi 
lacune a insuficientei încrederi 
în forțele lor. a unui nejustifi
cat „respect" față de adversar.

Cu toate acestea, comparind 
meciul de la Valencia cu pre
cedentele întîlniri româno-spa- 
niole, credem că nu greșim a- 
firmînd că echipa României a 
realizat miercuri seara una din 
cele mai bune evoluții ale sale 
împotriva fotbaliștilor iberici.

Ca joc, formația noastră s-a 
ridicat, în repriza secundă, 
chiar deasupra realizărilor sale 
din meciul câștigat la Bucu
rești, anul trecut, cu 1—0. Este 

Inu numai părerea noastră, ci 
și a unor confrați spanioli care 
au văzut ultimele meciuri și 
care — după partidă, la vestia
re, ca și în ziarele lor — a- 
preciau mai ales faptul că. 
deși în deplasare, „românii au 
jucat fără complexe" (Marca). 
Alte ziare au scris : „după un 
sfert de oră dezlănțuit al spa
niolilor, oaspeții au dominat 
repriza o doua" (Levante) ; „de 
Ia entuziasm, românii ne-au
dus la nemulțumire" (As) ;
„oaspeții, la început timizi, au 
arătat in final că știu să atace 
și Romilă a fost ia un pas de 
egalare" (El Pais).

I
I
I

I
I
I
I
I

Adevărul este că (la fel ca 
in partida de La București, din 
această toamnă, cu Iugoslavia) 
meciul de la Valencia a avut 
„două fețe". corespunzătoare 
celor două reprize. In primele 
45 de minute, spaniolii au jucat 
maj bine, in primul sfert de 
oră chiar debordant. în repriza 
secundă, fotbaliștii noștri au 
fost mai activi, au atacai mai 
mult (a contat, in acest reviri
ment. în special aportul ofen
siv al lui Iordănescu și plusul 
de curaj al lui Romilă), dar 
„vîrfurilor" noastre le-a lipsit 
decizia și forța la finalizare și 
rezultatul n-a mai putut fi 
modificat. Dacă Dudu Georges
cu ar fi fost mai energic și 
mai percutant, dacă Crișan ar 
fi luat cu mai mult curaj ac
țiuni pe cont propriu, iar Ră
dulescu ar fi avut un colabo
rator cu care să se înțeleagă 
In atac, meciul putea lua alt 
curs, putea avea alt deznodă- 
mîn-t. In orice caz, este de re
ținut faptul că in repriza se
cundă, și cu deosehire în final, 
spaniolii erau cei care apărau 
rezultatul, prin dese mingi tri
mise la portar sau chiar în 
tribune.

In echipa noastră, fără îndo
ială. cel mai bun randament 
l-a dat apărarea imediată.

Portarul Coman. cu 2—3 in
tervenții salvatoare, a dezmin
țit pe cei care nu mai cre
deau in capacitatea lui de a 
mai apăra in poarta echipei 
naționale după zece ani de la 
dispariția sa din lot.

Fundașii laterali, Zamfir $i 
Vigu, au fost destul de ușor 
depășiți in primele 15 minute, 
ceea ce a creat derută în apă
rare ; după pauză, și-au reve
nit Sameș și Ștefănescu au 
fost cei mai buni jucători ai 
noștri, primul avînd și meritul

I ȘTIRI... ȘTIRI... ȘTIRI™
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In intiinirca de juniori de la Brașov,

ROMANIA BULGARIA 2-1 (1-1)
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• „CUPA F.R.F.*. Miercuri 
s-au dispuitat meciurile etapei a 
•-a a MCupei F.R.F.“, ultima din 
cadrul fazei pe grupe. In urma 
rezultatelor înregistrate, echipele 
Olimpia Satu Mare, A.S.A. Tg. 
Mureș șl Politehnica lași s-au 
clasat pe primul loc în seriile 
respective, obținind dreptul de a 
participa ia faza următoare a 
competiției, cînd se va disputa 
un. turneu simplu. La acest 
turneu de ,,6“ mai iau parte 
campioana țării, Steaua, câștigă
toarea „Cupei*, Universitatea 
Craiova, și echipa clasată pe 
primul loc în seria a m-a. după 
disputarea meciului restanță 
C.S. Tlrgoviște — Chimia Rm. 
Vlleea (derbyul seriei, ambele 
formații avînd ctte 6 puncte). 
Primele două clasate in acest 
turneu Uși vor disputa fina
la competiției, iar câștigătoarea 

fi Înscrisă în „Cupa Bal ca- 
ndcă".

mia Tr. Măgurele, stadionul Pro
gresul, dc la ora 11 ; Metalul — 
Chimia Brazi, ’
de la ora 11.

stadionul Metalul,

• BILETELE 
DINAMO — ___
CRAIOVA, care va ____ ___
miercuri 22 noiembrie pe atadio- 
nut Dinamo, se vor pune In vin- 
zare tnceplnd de mîlne La casele 
obișnuite. De menționat eă In 
xlua partidei nu se vor vinde 
bilete la casele stadionului. Tot 
M casele obișnuite se găsesc de 
vtozare începînd de astăzi bile
tele de intrare la meciul Steaua 
— S.C. Bacău, care se dispută 
duminică pe stadionul dm bd. 
Ghencea, de la ora 14.

PENTRU MECIUL 
UNIVERSITATEA 

avea loc

i ln- 
irna- 
hesc.

I 
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• DUMINICA, ÎN CAPITALA. 
Partidele de Divizia A șl B care 
vor avea loc duminică in Capi
tală se vor desfășura după ur
mătorul program : Steaua — S.C. 
Bacău, stadionul Steaua, de la 
ora 14 ; Progresul Vulcan — Chi-

vineri. Intre orele IS șl is, <Jin
S. Ultima 

I decembrie.

diul CM.B.EF.s., 
rica Amzel nr. " 
Înscrieri :

pentru 5 numere din primele 
c extrase la una din cele 
două extrageri ale fazei a II-a;
• Indiferent de numărul etț- 

tigătorilor. se atribuie, in nu
măr nelimitat, ciștiguri tn 
bani de valori fixe, 50.900, 
25.000, 10.000 lei etc. ;
• Excursii la JOCURILE O- 

LIMPICE de la Moscova din 
1980 ;
• Se efectuează 5 extrageri, 

tn trei faze, cu un total de 34 
de numere ;
• La faza a doua se efectu

ează 2 extrageri tn continuare 
de cite I numere ;
• 20 de categorii de eiști- 

guri ;
• Ctștigurile suplimentare 

de la faza a IH-a se suportă 
din fond special.

Participarea se face :
— pe bilete seria „L“ com

pletate cu o variantă simplă 
de 5 numere diferite din 45, a- 
chitate 100% ■= 6 lei, cu drept 
de participare numai la faza 
I (extragerea I a tragerii) si

— pe bilete seria „T“ de 25 
lei, completate cu o singură 
variantă achitată 100% sau cu 
4 variante simple achitate 25%, 
cu drept de participare la toa
te cele 5 extrageri.

Pe biletele seria 
obține 
chiar la 
tragerii.

Ultima 
biletelor : sîmbătă 
brie 1978.

MAI MULTE BILETE JU
CATE !

ȘANSE SPORITE DE C1Ș- 
TIG !

cîștlguri 
toate cele

zi pentru

—*

,T“ se pot 
cumulate, 

3 faze ale

procurarea
18 nolem-

• lEM, 
PUBLICII ________ ____________
joc de fotbal Intre foști jucători, 
afiați M cursul de antrenori. In 
cele două echipe au evoluat, 
printre alții, Voinescu, FL Voi- 
nea, Zavoda □, Deliu, Lupuleseu, 
Czako I — ia .Albaștri-. Obie- 
menco, Kraus, Remus Lazăr, 
Greavu, L Vasile și Frății* — M 
„roșii-. Au ctștlgat „albaștrii- eu 
5—4. prin golurile înscrise de 
Voinea, Lupuleseu, Mițaru, Ba
co?, Cazacu, respectiv, Oblemen- 
ec (Z), C. Dinu și Frățilă. (O. 
GUTU-coresp.).

PE STADIONUL 
a avut loc un atractiv

B£-

telefon), 
partidei

BRAȘOV, 16 (prin 
Primele minute ale 
amicale dintre echipele de ju
niori ale României și Bulgariei 
îl au ca protagonist pe funda
șul Pop. El ratează prima mare 
ocazie a meciului (min. 3) și 
tot el, puțin mai tirziu, se află 
la un pas de autogol ! Echipa 
noastră se grupează insă bine 
în apărare, atacă viguros, ra
pid, perpendicular pe poarta 
adversă și in min. 9 deschide 
scorul: D. Zamfir face pressing, 
„fură" balonul fundașului 
cov, intră decis în careu 
tează pe lingă portar : 
Urmează o suită de mari 
ale tinerilor noștri tricolori, ra
tate pe rînd de Geolgău (min. 
14), Tur cu (min. 27) și D. Zam
fir (miin. 33). Cum se întîm- 
plă mai întotdeauna după ast
fel de ocazii mari, cînd pur și 
simplii mingea nu vrea să intre 
în poartă, golul se înscrie la 
poarta cealaltă... în min. 34, 
Stoianov execută o lovitură li
beră de la aproximativ 25 m, 
balonul ocolește „zidul", 
vește stilpul din dreapta porții 
lui Pavel, ricoșează în cel din 
stingă, revine în teren și Hris- 
tov fl împinge în plasă : 1—1.

In repriza secundă echipa 
noastră domină cu autoritate, 
joacă minute in șir în preajma 
careului oaspeților, dar Turcii 
ratează (min. 44 și 55) de la 
numai câțiva metri. Tn min. 58, 
însă, jucătorii noștri nu mai 
greșesc, dimpotrivă, ei reali
zează una dintre cele mai fru
moase faze ale meciului : Io- 
van ii lansează pe D. Zamfir, 
acesta îl depășește pe fundașul 
Bezinschi. centrează Înapoi și 
Geolgău, venit în viteză, șu- 
tează imparabil de la aproxi
mativ 16 m, înscriind golul 
unei victorii absolut meritate, 
a treia obținută în fața junio
rilor bulgari în această toamnă.' 

Arbitrul C. Ghiță (Brașov) 
a condus bine următoarele for
mații : ROMANIA : Pavel — 
Ivana, Pop, Iovan, Rednic — 
Ilie. Suciu, Jiga (min. 62 Da
rie) — D. Zamfir, Geolgău, 
Turcu ; BULGARIA : Tenev — 
Bezinschi, Dimitrov, Davidcov 
(min. 41 Mitev), Grevcov (min. 
70 Blancev) — Mihailov, Sad- 
cov, Hristov — Stoianov. Era- 
nosian, Vasiliev (min. 41 Dra- 
golov).

s
ia

unor repetate intercalări in 
tac, încheiate cu 
poartă.

La mijloc. Romilă 
mult, dar a greșit la 
mit, lăsindu-1 
Asensi (dat in grija lui), 
a reluat nejenat, cu capul, spre 
poartă. (Adevărul este că 
niolul n-a vrut să trimită spre 
poartă, ci doar să înalțe min
gea, în spate, in careu, dar... 
l-a ajutat șansa). Boloni, luptă
tor in apărare, a contat mai 
puțin in atac. Iordănescu s-a 
văzut destul de puțin in pri
mele 45 de minute, dar a în
viorat atacul după pauză; mar
chează o creștere a formei 
sportive în comparație cu 
timele jocuri.

Și acum, conpartimentul __
mai deficitar, atacul. Crișan — 
confuz și mai puțin insistent 
decit în alte partide interna
ționale. Dudu Georgescu — 
șters în cea mai mare parte a 
jocului, a avut o oarecare re
venire in final. Radulescu — 
mai puțin remarcabil 
meciul cu Iugoslavia.

Echipa Spaniei (in 
bună alcătuire a sa la 
ciului, exceptindu-1 poate pe 
Juanito) a început dezlănțuit, 
reușind să creeze multe mo
mente critice in careul nostru, 
grație __
mișcări a celor trei 
(Heredia, Santillaoa. 
care atacau variat, schimbind 
locurile intre ei, precum și in
geniozității și marelui travaliu 
al lui Asensi, liderul echipei in 
această partidă Cînd jucătorii 
noștri și-au îndeplinit mai bine 
sarcinile de marcaj, jocul gaz
delor a scăzut ca ritm. Ne-a 
impresionat neplăcut duritatea 
unor jucători spanioli, mai ales 
Carrete și Villar, care i-au fa
ultat continuu pe Rădulescu, 
și, mai ales, pe Iordănescu 
fără ca arbitrul să le arate car
tonașele galbene care li se cu
veneau. In apărare (comparti
ment cu o alcătuire oarecum 
neașteptată pentru noi), gazde
le au dovedit destule slăbi
ciuni. Cu atît mai mult regre
tăm că atacul nostru n-a dat 
miercuri seara ce așteptam de 
la eL„

șuturi

a muncit 
golui pri- 

nemarcat pe 
care

spa-

sale 
ud-

cel

ci eci t in

cea mai 
ora me

rapidității și continuei 
virfuri 
Rojo),

Radu URZICEANU

Grev- 
Si șu- 

l—O.
ocazii

lo

Laurențiu DUMITRESCU

REZULTATELE DE IERI
In etapa dc ieri a „CUPEI 

ROMÂNIEI- s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Rapid 
București — Metalul București 
2—3 (1—2), Delta Tulcea —
F-C. Constanța 0—1 (0—1), 
toria Craiova — Dinamo 
tina 0—1 (0—0), Minerul 
Sprie — „U“ Cluj-Napoca 
(0—1), Azotul Slobozia — 
mia Brazi 2—3 (0—2), Lamino
rul Nădrag — Dierna Orșova 
4—2 (2—1), Metalul Aiud —
Sticla Arieșul Turda 4—5 (0—0, 
0—0, 1—1) — după executarea 
loviturilor de la 11 m, Musce
lul Cîmpulung — Rulmentul 
Alexandria 2—1 (1—0), Victoria 
Cărei — Unirea Sînnicolau Ma
re 3—1 (3—0), Metalul Rădăuți 
— Constructorul Iași 4—5 (0—0, 
0—0,0—0), Metalul Sighișoara — 
Steagul roșu Brașov 0—2 (0—0, 
0—0) — după prelungiri, I.M. 
Piatra Neamț — F.C.M. Galați 
0—1 (0—1), Minerul Gbelar —

Vic- 
Sla- 
Baia
0—3 
Chi-

DIN „CUPA ROMÂNIEI"
Șoimii Sibiu 4—0 (3—0), Ener
gia Gh. Gheorghiu-Dej — Po
iana Cimpina 1—0 (0—0, 0—0).

Publicul tirgoviștean.

ge primul loc
„Trofeul Petschovschi"Io

înaintea etapei a 11-a a Di
viziei A, situația în întrecerea 
spectatorilor, dotată cu „Trofeul 
Petschovschi" (decernat anual 
de ziarul nostru celui mai spor-, 
tiv public), este următoarea:

1. Tîrgoviște 9,60 ; 2. Buzău 
9,40; 3. Iași 9,16 ; 4—7. Bucu
rești, Craiova, Oradea și Rm. 
Vîlcea 9,00 ; 8—10. Bacău, Baia 
Mare și Hunedoara 8,83; 11—12. 
Pitești și Satu Mare 8,80; 13—14. 
Arad și Petroșani 8,66; 15. Ti
misoara 8,20 ; 16. Tg. Mureș
8,00.

Marginalii la meciul reprezentativei de tineret

DOAR 15 MINUTE DE JOC MODERN! PREA PUȚIN

W74 DE POSIBILITĂȚILE SELECȚIONABILILOR
Meciul de miercuri al tine

rilor noștri fotbaliști, cu e- 
chipa Turciei, a rămas undeva 
In urmă. A trecut și bucuria 
firească a victoriei, obținută, 
cum se știe, cu greu în fața 
unui adversar tenace și în pro
gres evident față de ceea ce 
știam noi despre fotbalul turc. 
Acum, interpreții partiturii — 
jucătorii și dirijorii ei. Ion 
Voica și Viorel Kraus — caută 
răspunsuri la întrebarea: „De 
ce echipa de tineret a făcut 
cel mai slab joc de pînă a- 
cum?" Mai ales că nu se în
trevedea așa ceva, după evolu
țiile ei precedente, din întîlni- 
rile amicale și oficiale susți
nute recent.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Continuă seria marilor succese 

La PRONOSPORT I
Astfel, la concursul desfășurat 

duminică 12 noiembrie 1978, in
spiratul participant Gheorghe 
Grosu din Săver.i, jud. Botoșani, 
a fost singurul care a indicat 13 
rezultate exacte pe o variantă 
combinată achitată 25’,obținind 
un autoturism Dacia 1300 și e 
suită de alte ciștiguri la catego
riile a n-a și a m-a. Este de 
remarcat și valoarea ridicată a 
celor 38 de premii de la catego
ria a n-a, respectiv 7535 lei fie
care, înregistrate, de asemenea, 
pe variante combinate 
25% !

Marile succese vă pot 
și dv., participlnd cu__ _____
multe variante la concursul PRO
NOSPORT de duminică 19 noiem
brie 1978, care beneficiază de un 
important report la categoria I : 
232.628 lei !

Tragerea Loto de astăzi, 17 no
iembrie 1978, va avea loc la Bucu-

reștl, in sala Clubului Progresul, 
din str. dr. Stalcovici, la ora 17. 
Panoul cu numerele extrase va 
ii televizat la ora 19.

CIȘUGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 10 NOIEMBRIE 1978

achitate

surâde 
cit mai

Categoria 1 : 1 variantă 25% 
(autoturism Dacia 1300) ; cat. 
3,25 a 38.758 lei ; cat. 3 : 26,50 a 
3.193 lei ; cat. 4 : 24,50 a 3.453 
lei ; cat. 5 : 154,75 a 547 lei ; cat. 
6 : 256 a 331 lei ; cat. X : 1.552,25 
a 100 lei.

Report la categoria 1 : 500.000
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de 
la categoria 1, realizat pe o va
riantă 25%, a revenit participan
tului RADU HAHUI din comuna 
Lișești, județul Galați, iar cîști- 
gul în valoare de 38.758 lei de 
la categoria 2 realizat pe o va
riantă 100%, participantului ION 
MAREȘ din Ploiești.

2 :

Poate fi vorba și de un a- 
numit trac, determinat de miza 
meciului, poate fi vorba și de 
faptul că jocurile în care ad
versarul se aglomerează deli
berat devin mai grele (dată 
fiind criza de spațiu și de 
timp). Toate la un loc, firește, 
înseamnă circumstanțe, dar 
dacă videomagnetoscopul mane
vrat de Ion Voica ar intra în 
funcțiune atunci am putea des
coperi cîteva mari deficiențe 
care au grevat prestația tine
rei noastre reprezentative. Pri
ma și cea mai evidentă este 
aceea că echipa de miercuri a 
uitat să mai facă acel joc coni- 
binativ cu pase dintr-o sin- 
gură atingere a balonului pen
tru a păstra inițiativa in teren. 
S-au cărat baloane, pierdute 
insă repede la primul contact 
în forță cu adversarul direct. 
Cum pressingul n-a funcționat, 
contrar indicațiilor, echipa Tur
ciei n-a așteptat prea multe 
invitații să iasă Ia joc, să pună 
ea grele probleme tinerei noas
tre reprezentative. Doar în ul
timul sfert de oră al primei 
reprize fotbaliștii noștri au a- 
vut acea evoluție modernă în 
teren pe care s-a pus mare 
accent în perioada pregăti
toare : dinamică sporită, reali
zată printr-o continuă circula
ție de balon și de jucători, ac
țiuni dirijate în adîncime, 
pressing sufocant în treimea 
adversă. Au rezultat din a- 
ceasta 21 de acțiuni rapide și 
patru mari ocazii de gol, din 
păcate însă nefructificate din 
lipsă de decizie și de precizie 
la poarta apărată de Erhan.

Supărător a fost și faptul că 
în toate compartimentele s-au 
simțit dezarticulații, nesincro-

nizări și destule greșeli indi
viduale. In linia întii s-au 
semnalat : deficit de forță, in
suficientă superioritate nume
rică, nimeni n-a încercat șutul 
de la distanță în afară de Orac 
(min. 76) și Chitaru (min. 83), 

Erhan a salvat uluitor, 
în linia de mijloc, lipsită de 
inventivitate: Vamanu a fost 
surprinzător de dezorientat, iar 
Terheș ni s-a părut fără vlagă. 
Pierzînd inițiativa în joc, re
prezentativa de tineret a fost 
fragilă și în compartimentul a- 
părării, ’ angajările cu mingi 
înalte practicate de jucătorii 
turci fiind cîștigate cu regu
laritate de Rașit și Mehmet II 
în zona fundașilor noștri cen
trali, acolo unde altă dată e- 
chipa prezenta atîta încredere.

Cu siguranță că antrenorii 
echipei, selecționabilii vor dis
cuta pe larg minusurile din 
partida cu reprezentativa Tur
ciei, că ei vor găsi, în liniște 
și cu luciditate, remediile cele 
mai nimerite, astfel ca la vi
itoarea apariție reprezentativa 
să fie O ECHIPA, să se poată 
exprima la valoarea compo- 
nenților ei. Știm că actualul 
lot cuprinde un mănunchi de 
talente indiscutabile, el fiind 
comparat de specialiști cu acea 
garnitură a anilor din urmă, 
din care au țîșnit Dumitru, 
Dumitrache, Dinu, Beldeanu, 
Neagu și atîția alții. La rîn- 
dul lor, prin muncă și serio
zitate, Vamanu, Antohi, Ter
heș, I. Gheorghe, Biro I și cei
lalți vor putea să cunoască 
adevărata consacrare, pe care 
noi le-o dorim.

cind

Stelian TRANDAFIRESCU



VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA
(Urmare din vag. 1)

ducători de partid și de stat 
își string miinile cu căldură, 
se îmbrățișează cu prietenie.

O gardă militară prezintă 
onorul. Se intonează imnurile 
de stat ale României și Iugo
slaviei, în timp ce, în semn de 
salut, sînt trase 21 de salve de 
artilerie. . .

După încheierea ceremoniei 
oficiale, cei doi conducători de 
partid și de stat au avut, în 
salonul oficial al Palatului Alb, 
o scurtă convorbire prieteneas
că, în cursul căreia și-au ex
primat satisfacția de a se reve
dea, de a continua dialogul la 
nivel înalt româno-iugoslav, 
manifestîndu-și, totodată, depli
na mulțumire pentru evoluția 
ascendentă a raporturilor de 
strînsă prietenie și colaborare 
dintre țările și popoarele noas
tre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost condus apoi de tovarășul 
Iosip Broz Tito pînă la reșe
dința oficială de la Palatul 
Vechi, care i-a fost rezervată 
pe timpul vizitei în Iugoslavia, 

★
La Palatul Alb de pe De- 

dinie, din Belgrad, au început. 
Joi, 16 noiembrie, convorbirile 
oficiale între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist _ Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

Convorbirile prilejuiesc un 
larg și aprofundat schimb de 
păreri privind activitatea și 
preocupările Partidului Comu
nist Român și Uniunii Comu
niștilor din iugoslavia, desfă
șurarea construcției socialiste 
în cele două țări, dezvoltarea,

ÎN PERSPECTIVA
(Urmare din pag. 1)

foarte bine mingile pe apărare 
și am atacat cu backhand-ul 
în linie tot ce mi_-a venit de 
tras. In semifinală, cu Uhli- 
kova (Cehoslovacia) am jucat 
slab, am greșit multe _ mingi 
ușoare și am pierdut în trei 
seturi. Deși îmi convine stilul 
ei, oboseala acumulată și-a 
spus cuvîntul. Dar, precizez, 
ea a fost de-a dreptul fantas
tică în acest concurs. Și, așa 
cum se mai întîmplă în sport, 
în finala cu Olah — pe care 
eu o învinsesem cu 2—0 în 
proba pe echipe — Uhlikova a 
cedat greu, cu 2—3, și titlul a 
revenit jucătoarei ungare. Eu 
am ocupat locul trei...

— Credeam că joci și la 
Borovo...

După cum știți, concursu
rile internaționale de la Boi

ROMÂNIA-R.F. GERMANIA LA HANDBAL
(Urmare <lln pag. 1)

lor, fără o conlucrare activă 
între cele două linii și — mai 
ales — fără putința de a folosi 
șansa a 4 din cele 6 arun
cări de la 7 m (ca să nu 
mai vorbim de alte situații 
ideale ratate incredibil), echi
pa noastră a apărut departe de 
veleitățile ei, de valoarea cu 
care am creditat-o. Campionii 
mondiali, fără să strălucească, 
dar avînd un joc sigur, știind 
să folosească bine atuul înăl
țimii și mișeîndu-se mai iute 
decît ai noștri s-au aflat In 
marea majoritate a timpului 
la cîrma jocului. Handbaliștii 
noștri n-au condus decît o dată 
(2—1 min. 9) și i-au egalat pe 
partenerii lor’ tot o singură 
dată, în finalul primei repri
ze (7—7).

Meciul a fost dîrz și, chiar 
dacă n-a avut virtuți’ tehnice 
deosebite, a ținut încordată a- 
tenția spectatorilor. A fost, de 
fapt, o permanentă „cursă ri" 
urmărire", în care echipa noas
tră încerca (dar fără resurse, 
fără prospețime) să-și ajungă 
din urmă adversarul. S-a opus 
mai îritîi lipsa lor de posibili
tăți reale, apoi portarul Hof
mann, care, uneori, a apărat 
senzațional. Sigur, se poate spune 
că din formația gazdă au ab
sentat Stockl, Mironiuc ș.a., 
dar și de la oaspeți au lipsit 
Spengler și Decarm, așa ca

pe multiple planuri, a relațiilor 
româno-iugoslave, precum și 
în legătură cu probleme actua
le ale vieții politice internațio
nale, ale mișcării comuniste și 
muncitorești.

★
Tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
i-a fost înmînat, Joi, în cadrul 
unei solemnități desfășurate la 
Palatul Alb, Ordinul „Erou al 
Muncii Socialiste", conferit de 
tovarășul Iosip Broz Țito cu 
prilejui împlinirii vîrstei de 60 
de ani și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară, pentru 
contribuția excepțională la dez
voltarea multilaterală a priete
niei româno-iugoslave și_a ce
lei mai strînse colaborări de 
bună vecinătate, precum și 
pentru aportul său la colabo
rarea internațională, bazată pe 
egalitate în drepturi.

înalta distincție i-a fost în- 
mînată tovarășului Nieolae 
Ceaușescu de tovarășul Iosip 
Broz ’ Tito, președintele Repu
blicii Socialiste. Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

★
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat joi la un dejun 
oficial oferit în onoarea sa de 
tovarășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Republicii Socialisto 
Federative Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor dia 
Iugoslavia.

In cadrul dejunului, desfășu
rat într-o atmosferă de caldă 
prietenie, tovarășul Iosip. Broz 
Tito și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au rostit toasturi, 
care au fost primite, cu înde
lungi aplauze de cei prezenți.

„MONDIALELOR" 
zano și Paris s-au disputat la 
un foarte scurt interval, de 
timp. A trebuit să mă între
buințez serios. La încheierea 
internaționalelor Franței, aten
tă ca de obicei, antrenoarea 
federală Ella Constantinescu 
m-a întrebat dacă voi putea 
face față în continuare unui 
veritabil... maraton, cel de la 
Borovo, la internaționalele Iu
goslaviei. Sesizase că sînt o- 
bositâ. Am hotărît împreună 
să rămîn acasă, să-mi reiau 
antrenamentele cu dispoziție 
de joc, în vederea programu
lui viitor, deloc ușor...

— Apropo. Ce aveți în 
continuare în program 7

— Obiectivul principal, mon
dialele de la Phenian, din a- 
prilie. întreaga pregătire, ca si 
etapele de verificare în unele 
concursuri internaționale, se 
subordonează firesc acestui o- 
biectiv.

Să subliniem în final că echi
pa de handbal a R. F. Germa
nia a obținut o victorie pe 
deplin meritată.

Au înscris : Grabovschi . X 
Durău 2, Birtalan 2, Bedivan 
2, Stingă 1, M. Voinea 1 și 
Ștef 1 — pentru România.
Ehret 5, Wunderlich 3, Keller 
2, Kluhspiess 2, Waltke 1 și 
Meisinger 1 — pentru R. F. 
Germania.

Au arbitrat : G. Lundin și 
K. O. Nilsson (Suedia).

în deschidere a avut loc ln- 
tîlnirea dintre Selecționata di
vizionară feminină și Univer
sitatea București : 22—8 (8—6).

Ai doilea meci dintre repre
zentativele masculine de hand
bal ale României și R. F. Ger
mania se va disputa sîmbătă. 
la Craiova, în Sala sporturilor, 
de la ora 18,15.

C.I.O. VA AVEA UN
MtJNCHEN, 16 (Agerpres). 

Willi Daume, președintele Co
mitetului olimpic al R. F. Ger
mania, intenționează să-și de
pună candidatura la postul de 
președinte al Comitetului in
ternațional olimpic. După cum 
transmit agențiile internaționale 
de presă, actualul președinte 
al C.I.O., lordul Killanin, în 
vîrstă de 64 de ani. a afirmat 
că nu dorește să-și reînnoiască 
mandatul. Alegerea noului pre-

GIMNASTUL 
SORIN CEPOI - 

ÎNVINGĂTOR LA PEKIN
PEKIN, 16 (Agerpres). — 

Concursul internațional mascu
lin de gimnastică, desfășurat 
la „Palatul Sporturilor" din 
Pekin în prezența a peste 
18 000 de spectatori, s-a înche
iat cu o frumoasă victorie a 
sportivului român Sorin Cepoi, 
care a totalizat Ia individual 
compus 56,65 p. Gimnastul ro
mân a primit la cele șase apa
rate următoarele note : inele
— 9,55; sol — 9,50 ; sărituri și 
cal cu minere — 9,45 ; para
lele — 9,40 și bară fixă — 9,30.

Pe locurile următoare s-au 
clasat Tun Fei (R.P. Chineză)
— 56,55 p. Si Men-cîun (R.P. 
Chineză) — 56,00 p și Aurelian 
Georgescu (România) — 55.90.

Campionatele europene de judo (juniori)

B. OLAR, V. PUȘCAȘU Șl G. STOICA
EVOLUEAZĂ ÎN PRIMA ZI

• La startul întrecerilor, aproape 300 de concurențl din 26 de țări
MISKOLC, 16 (prin telefon). 

Marea majoritate a concurenți- 
lor la campionatele europene 
de judo rezervate juniorilor au 
sosit în localitate. în cursul 
după-amiezil de azi (n.r. joi) 
este așteptată numai delegația 
Portugaliei. Actuala ediție a 
competiției continentale de ju
niori se bucură de mult inte
res, presa și televiziunea acor- 
dînd spații largi competiției 
care începe vineri. La startul 
întrecerilor, pe cele două gru
pe de vîrstă. vor fi prezenți 
aproape 300 de tineri judoka 
din 26 de țări.

Cele mai numeroase delegații 
sînt cele ale U.R.S.S., R.DG, 
Austriei, R.F.G. și, firește. Un
gariei, care vor alinia garnituri 
complete atît la juniori mari, 
cît și la mici.

Concursul se desfășoară în 
Sala sporturilor din Miskolc. 
Primii care vor intra în între
ceri sînt juniorii mici de la ca
tegoriile 53 kg, 57 kg. 62 kg, 
68 kg și 75 kg, ale căror dispu
te sînt programate în cursul 
zilei de vineri, cînd vor evolua 
și trei sportivi români ; Beno- 
ne Olar (superușoară), Vasile 
Pușcașu (mijlocie) și Gabriel 
Stoica (semigrea).

Sîmbătă sînt programate par
tidele din cadrul categoriilor 83 
kg și +83 kg (juniori mici) și 
60 kg, 65 kg, 71 kg (juniori 
mari), urmînd ca duminică să 
se dispute întrecerile la catego
riile 78 kg, 86 kg. 95 kg și +95 
kg (juniori mari), prilej cu ca
re vor concura și ceilalți judo
ka români prezenți la C.E-

La scurt timp după sosirea 
la Miskolc, antrenorii Gheorghe 
Ilie și Florică Georgescu si-au 
convocat elevii în sala de an-

austriecii Învinși pi teren propriu i
Dintre meciurile din prelimi

nariile C.E., desfășurate miercuri 
seara, cea mal mare surpriză s-a 
Înregistrat la Viena, unde echipa 
Austriei a fost învinsă cu 2—1 
(1—0) de cea a Portugaliei. Go
lurile au «ost înscrise de NenC 
(min. 30), apoi gazdele au egalat 
prin Schachner (min. 71), iar por
tughezii au Înscris In ultimul mi
nut punctul victoriei prin Alber
to. Partida a fost excelent arbi
trată de N. Hainea (România), 
care a prelungit jocul cu două 
minute pentru „tragerea de timp"

NOU PREȘEDINTE ?
ședințe al C.I.O. va avea Ioc 
în luna iulie 1980, cu prilejul 
Jocurilor Olimpice de la Mos
cova.

Willi Daume, în vîrstă de 65 
de ani, este membru al C.I.O. 
și a fost vicepreședinte al a- 
cestui for sportiv. El a fost și 
președinte al Comitetului de 
organizare a Jocurilor Olimpi
ce de vară de la Miinchen din 
1972.

La „Turneul campioanelor14 de tenis

CHRIS EVERT RĂMÎNE NEÎNVINSĂ...
PALM SPRINGS, 16 (prin te

lefon). A doua rundă a 
„Masters“-ului feminin, care 
continuă pe terenurile de la 
Mission Hills Country Club, a 
furnizat rezultate ce se situează 
în zona așteptărilor. Favorita 
nr. 1 a întrecerii, campioana 
americană Chris Evert, se do
vedește, pînă acum, de _ neîn
vins. Partida sa cu Virginia 
Ruzici a furnizat un spectacol 
de mare clasă, încheindu-se cu 
victoria celei care păstrează 
incontestabil prima șansă de a 
se situa, din nou, în fruntea 
campioanelor rachetei. Scor: 
Evert — Ruzici 6—1, 6—3. Jo
cul a durat 1 oră și 40 de mi
nute, ceea ce (pentru un to
tal de 16 ghemuri) certifică ca
racterul aprig al disputei, cu 
prelungite dueluri de mingi. 
Românca a încercat să-și sur
prindă adversara cu schimbări 
de ritm și variație a lovituri- 

trenament, efectulnd cîteva re
petări ale principalelor proce
dee de atac șl apărare și ur
mărind, în același timp, păstra
rea bunei capacități fizice de 
efort. Tehnicienii noștri au în
credere Îndeosebi In posibili
tățile de afirmare ale tinerilor 
Benone Olar, Bella Onodi, VI- 
chente Dușa și Costel Năftică, 
care manifestă o bună formă 
sportivă.

Nicolae CH1NDEA

Sîmbătă șl duminică. In localitatea iugoslavă Maribor

CAMPIOANA FEMININĂ LA POPICE, 
LAROMET BUCUREȘTI, PARTICIPĂ 

LA TURNEUL FINAL AL C.C.E.
Echipa feminină Laromet 

București, campioana țării la 
popice, participă sîmbătă și du
minică la turneul final al „Cu
pei campionilor europeni", e- 
diția 1978, care se va desfă
șura în orașul iugoslav Mari
bor. Cunoscuta formație bucu- 
reșteană, cîștigătoarea ultime
lor două ediții ale campionatu
lui republican, s-a pregătit cu 
multă seriozitate pentru con
fruntarea continentală de la 
Maribor și cu toate că are, din 
motive obiective, unele indis
ponibilități (lipsesc Bălașa Tă- 
nase și Olimpia Dragu) există 
speranța că va trece peste a-

Meclul următor : Portugalia — 
Scoția (29 noiembrie).

In grupa a 4-a s-au desfășurat 
două întîlnlri. Olanda a dispus 
cu 3—0 (1—0) de K. D. Germană. 
Au marcat : Klsche (min. 17 — 
autogol) șl Geels (în min. 73 din 
penalty ți M). in al doilea joc, 
Polonia a Întrecut cu 2—0 (1—0) 
echipa Elveției, prin golurile în
scrise de Bonlek (min. 40) șl Sce- 
11a (min. 65). Clasamentul grupei:

provocată de portughezi. Clasa-
mentul grupei a 2-a :

1. Austria 3 2 0 1 6—4 4
2. Portugalia 2 1 1 0 3—2 3
X Scoția 2 1 0 1 5—5 2
4. Belgia 2 0 2 0 3—2 2
5. Norvegia 3 • 1 2 3—6 1

1. Olanda 3 3 0 0 9—1 <
2. Polonia 2 2 0 0 4—0 4
3. B. D. Germană 2 10 1 3—4 2
4. Elveția 2 0 0 2 1—5 •
5. Islanda 3 0 0 3 1—8 o

Meciul următor : Olanda — El
veția (28 martie 1979).

• Meciul amical dintre primele 
reprezentative ale R- F. Germa
nia și Ungariei, desfășurat la 
Frankfurt pe Main, a fost între
rupt din cauza cetii în min. 60, 
cînd scorul era 0—0. Organizatorii 
au hotărît ca întîlnirea să nu se 
mai reia.

lor, dar aceasta a știut să-și 
adapteze jocul la toate situa
țiile ivite, greșind foarte pu
țin. în setul doi, la 3—2, Ru
zici conducea cu 40—0 și pă
rea să întoarcă în favoarea ei 
cursul partidei. Americanca a 
revenit implacabil, însă, pu- 
nînd stăpînire pe joc și majo- 
rîndu-și avansul. „Un meci ex
traordinar !“ — avea să de
clare, după partidă, cunoscutul 
specialist american Dennis 
Ralston, fostul căpitan al echi
pei S.U.A. pentru „Cupa Da
vis". Intr-adevăr, un meci în 
care, deși învinsă, jucătoarea 
noastră s-a arătat adesea la 
înălțimea adversarei, dîndu-i o 
replică foarte susținută.

în mare formă se arată și 
Martina Navratilova, care a 
învins-o categoric pe a doua 
favorită, Virginia Wade, cu
6— 1, 6—2. în celelalte două
întilniri ale zilei, în recalifi
cări, s-au înregistrat rezulta
tele : Kerry Reid — Regina 
Marsikova 7—6, 6—0 ; Betty
Stove — Wendy TurnbuU 2—6,
7— 5, 7—5. învinsele din aceste 
ultime partide, suportînd cîte 
două înfrîngeri, ies din com
petiție, ocupînd locurile 7—8 
ale clasamentului.

în continuare, Virginia Ru
zici întîlnește pe Betty Stove, 
în recalificări. în timp ce 
Kerry Reid joacă împotriva 
Virginie! Wade. învingătoarele 
din aceste jocuri vor intra în 
semifinale.

TL. GHEORGHIU, REMIIA 
ÎN PRIMA RUNDA 
LA BUENOS AIRES

In runda a doua a turneului in
ternațional de șah de la Buenoe 
Aires, marele maestru român Flo
rin Gheorgnlu a remizat cu ma
rele maestru englez Raymond 
Keene, rezultat consemnat șl în 
partideie Dzindziașvlll — Quin
teros și Torre — Najdorf. în pri
ma rundă, Florin Gheorghiu a 
întrerupt partida cu Jose Szmetan 
(Argentina).

ceste dificultăți și se va com
porta onorabil.

în turneul final de la Mari
bor vor juca următoarele șase 
echipe : Laromet București, 
Goldene 9 Waldorf (R.F.G.), 
Ferencvaros Budapesta, Bun- 
desbahn S. V. Viena, T. J. Mo- 
ravska Slavia Brno (Cehoslova
cia) și K. K. Medvesceak Za
greb.

Echipa Laromet. avîndu-1 ca 
antrenor pe Petre Trandafir, a 
deplasat următoarele jucătoare' 
la turneul final al C.C.E.: 
Rodica Tigheanu, Elena Tran
dafir, Stela Andrei, Silvia Rai- 
cîu. Ana Petrescu, Elena Ni- 
chita și Florica Bogdan.

• In meci amical la Fees (echi
pe de tineret) : Ungaria—u.R.S.S. 
0—1 (0—1). A arbitrat: N. Dines- 
cu (România).
• în C.E. (tineret) : Luxemburg 

— Elveția 0—3 (0—1).

DATELE „SUPERCUPEI 
EUROPEI"

Uniunea europeană de fotbal 
a stabilit datele de disputare a 
„Suțpercupei Europei", in care 
se vor tntîlni F.C. Liverpool, 
cîștigătoarea „Cupei campioni
lor europeni", și R.S.C. Ander- 
lecht, învingătoare în „Cupa 
cupelor". Primul meci: la 4 
decembrie Ia Bruxelles, iar re
turul la Liverpool în ziua de 
19 decembrie.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
LA SOFIA

Echipa reprezentativă de fot
bal a Bulgariei a susținut la 
Sofia un meci de verificare cu 
formația Universitatea Craiova,’ 
în fata căreia a cîștigat cu 
scorul de 2—1 (0—1). Fotbaliștii 
craioveni au deschis scorul ia 
minutul 5 prin Irimescu, golu
rile gazdelor fiind înscrise de 
Panov (min. 59) și Jevizov 
(min. 81).


