
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 
A REVENIT ÎN CAPITALĂ DIN VIZITA 
ÎNTREPRINSĂ ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a înapoiat 
în Capitală, venind din Iugo
slavia,

La aeroportul Otopeni. to
varășul Nieolae Ceaușescu a 
fost întîmpinat de tovarășa 
Elena Ceaușescu, de tovarășii 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, 
Lina Ciobanu. Constantin Dăs- 
călescu. Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Petre 
Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Râdulescu, 

J.eonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț. Ștefan Voitec, Ion 
Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nieolae 
Giosan, Ion Ursu, Richard Win
ter, Vasile Marin, Vasile Mu- 
șat. de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, de conducători 
de instituții centrale și orga
nizații obștești, de personali
tăți ale vieții științifice și cul
turale.

In intîmpinarea tovarășului 
Nieolae Ceaușescu au venit pe 
aeroport mii și mii de bucu- 
reșteni, care au făcut conducă
torului partidului și statului 
nostru o primire deosebit de 
călduroasă.

cele două partide șl țări. A fost 
manifestată convingerea că. pe 
baza Înțelegerilor stabilite, se 
va realiza o conlucrare tot mai 
strînsă, tot mai fructuoasă in
tre Partidul Comunist Român 
și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, între România și 
Iugoslavia, atit pe tărim bilate
ral, cit și în domeniul vieții in
ternaționale, în folosul și spre 
binele popoarelor noastre. în 
interesul cauzei generale a so
cialismului, progresului social 
și păcii in lume.

Cele două părți au adoptat 
un comunicai comun care se 
dă publicității.

★
Tovarășul Nieolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat vineri la un dejun 
oferit în onoarea sa de to
varășul Iosip Broz Tito, pre
ședintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, președintele Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.
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MIinc dupâ-amiazi, la . Lublin, in compania echipei Poloniei

A

RUGBYȘTII ROMANI IAU UN NOU START IN C.E.
Meciul cu numărul 122 din 

palmaresul „tricolorilor*  cores
punde unui nou start in cam
pionatul Europei, ediția 1978.79. 
Este vorba de primul joc din- 
tr-o suită de cinci, toate difi
cile. deoarece astăzi fiecare 
dintre partenerii de întrecere 
din grupa A (francezi, italieni, 
spanioli, polonezi și sovietici) 
este redutabil, mai cu seamă 
cind joacă acasă. Desigur, e- 
xistă un decalaj valoric in fa-

voarea rugbvștilor francezi și 
cei români, care ia ultimii ani, 
mai ales, iși dispută suprema
ția continentală, dar afirmația 
noastră are deplină acoperire 
dacă privim citeva dintre re
zultatele Înregistrate in timpul 
din urmă. Astfel, italienii, de 
pildă, au ciștigat in fața rug- 
byștilor noștri la Parma. in 
1976 (13—12), pentru ca în anul 
următor să piardă la București 
cu 69—0 (I). incurcindu-ne apoi

din nou socotelile anul trecut 
la Reggio Calabria (10—10). 
Aceleași diferențe și în ceea 
ce-i privește pe rugbyștii spa
nioli.

Dar polonezii ? Și lor se cu
vine să le acordăm cea mai 
mare atenție, deoarece — să

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag a 6-a)

, ★
în cursul dimineții de vineri, 

tovarășul Nieolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a vizitat Centrul de conferințe 
„Sava“ din Belgrad.

In continuare, a fost vizitat 
cartierul Novi Beograd.

Pretutindeni pe unde a trecut 
coloana oficială, locuitorii Nou
lui Belgrad au ieșit să-i salute 
pe oaspeții dragi din România, 
exprimîndu-și sentimentele de 
caldă prietenie față de poporul 
român, față de conducătorul 
său, președintele Nieolae 
Ceaușescu.

★
La Palatul Alb de pe Dedi

nie s-au încheiat, vineri, 17 no
iembrie, 
varășul 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, 
președintele Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Președinții celor două țări 
au continuat schimbul de in
formații în legătură cu activi
tatea celor două partide și state 
pe plan intern ți in sfera in
ternațională.

Tovarășii Nieolae Ceaușescn 
și Iosip Broz Tit® au subliniat 
cu deosebită satisfacție rezul
tatele rodnice ale convorbirilor 
purtate, care reprezintă o nouă 
și însemnată contribuție la 
adincirea prieteniei și solidari
tății româno—iugoslave, la ex
tinderea și aprofundarea cola
borării multilaterale dintre

convorbirile între to- 
Nicolae Ceaușescu,

*•
Vineri după-amiază s-a în

cheiat vizita de prietenie in Iu
goslavia a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, efectuată la invi
tația tovarășului Iosip Broz 
Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

Aceeași atmosferă cordială, 
de caldă prietenie de la sosire 
a domnit și Ia plecarea înalților 
oaspeți români. Ceremonia ple
cării s-a desfășurat pe platoul 
din fața Palatului Alb de pe 
Dedinie.

La ieșirea din palat a to
varășilor Nieolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito, garda militară 
a prezentat onorul. Au fost in
tonate _ _ Imnurile de stat ale 
României ți Iugoslaviei, în timp 
ce erau trase 21 salve de arti
lerie.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
și tovarășul Iosip Broz Tito au 
trecut in revistă garda de 
onoare.

Cei doi conducători de partid 
și de stat iși iau apoi un cor
dial rămas bun, îți string cu 
căldură miinile, se îmbrățișea- 

re-

ECHIPA MASCULINA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
ARE NEVOIE DE FOARTE MULTA MUNCA 
PENTRU A-SI ATINGE OBIECTIVUL OLIMPIC

ză cu prietenie. „La '
vedere la București*
sînt cuvintele ce care 
varășul Nieolae Ceaușescu 
desparte de tovarășul 
Broz Tito.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
ia apoi loc ia limuzina prezi
dențială. Coloana oficială, es
cortată de motocicliști, șe În
dreaptă spre aeroportul „Beo
grad*.  Pe tot traseul, mii de 
locuitori ai Belgradului aplau
dă cu entuziasm, fac o caldă 
manifestare de stimă ți pre
țuire șefului statului român.

La ora 15.00 (ora locală) ae
ronava prezidențială a decolat, 
îndreptîndu-se spre patrie.

to- 
se 

Iosip

Birtalan a încercat fără succes să tragă peste blocajul uriașilor 
Brand — 1,93 m (nr. 14), Kliihspiess — 1,95 m (nr. 15 ) ți Fey — 
1,93 m (nr. 10). Dealtfel, Kluhspiess a reușit să blocheze arun
carea Foto : I. MIHAICĂ

la prima vedere — paradoxală. 
O mai atentă analiză poate să 
demonstreze, insă, că într-o 
oarecare măsură înfrîngerea se 
poate explica. Pornind de la 
faptul că selecționata noastră a 
arătat lipsă de prospețime, un 
joc haotic, reiese faptul că ju
cătorii ei prezentau la ora în- 
tilnirii cu R. F. Germania o 
evidentă oboseală. Este obosea
la acumulată în intîlnirile de 
campionat (echipele fruntașe, 
care dau cei mai mulți jucători 
lotului, au avut, în finalul Di
viziei A. un program foarte a- 
glomerat. condensat și mal 
mult ăe evoluțiile din cupele 
europene), la care s-a adăugat 
și cea rezultată din participarea 
la turneul de 
tre campionat 
competiția din 
balistii noștri 
poziție doar cîteva zile. în care 
nici nu s-au putut odihni ca

la Debrețin. In
și plecarea la 
Ungaria hand- 

au avut la dis-

Hristache NAUM
Meciul de handbal dintre for

mațiile masculine ale României 
și R. F. Germania, disputat joi 
seara in Palatul sporturilor și 
culturii, a lăsat tuturor celor 
care l-au văzut — la fața lo
cului sau pe micul ecran — un 
gust amar. Băieții noștri n-au 
ciștigat pentru că au avut o 
evoluție submediocră. lipsită 
de posibilități tehnico-tactice. 
de orizont

Față de comportarea echipei 
in turneul de la Deorețin, pe 
care l-a ciștigat cu numai cî
teva zile in urmă, față de elo
giile care au însoțit evoluția ei

in fața unor formații presti
gioase, prestația total nesatis- 
fâcătoare de joi seara apare — (Continuare in pag-, a 6-a)

PROGRAMUL REDRESĂRII TIRULUI 
SE POATE ^DEPLINI INTEGRAL 

NUMAI PRIN EFORTURI STĂRUITOARE

Mîine, etapa a 12-a a Diviziei A de fotbal

O REALĂ PROBĂ DE REZISTENȚĂ
CLASAMENTULÎN FINALUL TURULUI

Campionatul de fotbal intră 
Intr-un final non-stop, pînă la 
terminarea turului jucindu-se, 
cu o singură excepție (perioa
da 3—10 decembrie), cite două 
etape In fiecare săptâmină. 
In fața echipelor din primul e- 
șalon se află un serios examen 
al capacității de efort. Deși 
unii nu apreciază o asemenea 
programare, cerințele fotbalului 
actual de performanță au trans
format în regulă un ritm cum 
e cel impus și echipelor noas
tre de prima divizie. Nutrim 
speranța că proba de rezisten
ță la care ele vor fi supuse va 
prezenta si un NIVEL. CALI
TATIV SUPERIOR CELUI DIN 
ETAPELE DE PÎNA ACUM.

Recentele confruntări inter
naționale ne-au arătat că defi
ciențele jucătorilor de frunte 
sint încă numeroase și înlătu
rarea lor nu se poate face de- 
cît prin pregătire, prin muncă, 
prin străduință în cadrul jocu
rilor oficiale. în campionat.

Treclnd la etapa de mîine — 
a 12-a — să remarcăm că ma-

joritatea partidelor prezintă — 
cei puțin apriori — un pronun
țat echilibru. Ne gîndim, de 
pildâ. la eforturile pe care e- 
chipeie din plutonul codaș le 
vor face. Ce că joacă acasă, 
fie că se află In deplasare, 
spre a menține contactul cu 
concurentele din prima jumă
tate a clasamentului. Indicind 
totuși întHnirile cele mai atrac
tive, credem că ele sînt F. C. 
Argeș — Sportul studențesc ți 
Chimia — Dinamo.

Timișoara : 
g; Craiova: 
îg Baia Mare : 
g: Pitești : 
îg Buzău : 
g; Satu Mare : 
Ig Rm. Vilcea :

1. F.C BAIA M. 11 0 1 2 15- 7 17
L Steaua 11 <23 21-13 14
X F. G Aipaț 11 < 1 4 17-14 13
X CHnnma 11 4 4 3 15- 9 12

Unt». Craiova 11 4 4 3 16-10 12
X CA. Tirparițto 11 5 2 4 12-12 12
7. S. G Bacău 11 S 1 5 12- 9 11
X U. T. Arad 11 4 3 4 14-13 11
9. Sportul ttud. 11 3 5 3 14-13 11

IX Olimpia 11 9 1 9 13-13 11
11. Folholariea lari 11 4 3 4 0- 9 11
1X ASA Tț. M. 11 4 3 4 13-10 11
IX F. G Corrinol 11 9 0 4 14-17 16
IX Oz—» m .--------- «

AWB rSlrOpaiV 11 4 2 9 13-13 10
îs. Gloria Bazau 11 4 2 5 13-17 10
1X F. G Bihat 11 4 1 4 14-10 9
17. Oiimla Bm. V. 11 2 4 5 11-21 0
IX Font, flariț 11 1 3 7 4-15 9

PROGRAMUL ETAPEI
POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA 
FOTBAL CLUB 
F. C ARGEȘ 
GLORIA 
OLIMPIA 
CHIMIA

(repriza tacundâ va n 
A.SA. 
STEAUA

jî Tg. Mureș : 
îg București :

- F. C BIHOR
- U.T.A.
- POLITEHNICA IAȘI
- SPORTUL STUD.
- CORVINUL
- CS. TIRGOV1ȘTE
- DINAMO 

trananbâ la T.VJ
- JIUL
- S.C. BACĂU

(rtadionu! Steaua)
Toate partidele w începe la ora 14.

I

Nerealizârile trăgătorilor ro
mâni la Montreal, acum doi 
ari și mai bine, au condus la 
schimbarea, în perioada post- 
olimpică. a stilului de lucru, a 
unor orientări în munca celor 
răspunzători de soarta tirului 
românesc. Apreciindu-se, pe bu
nă dreptate, la vremea respec
tivă, că cele doar două puncte 
aduse de această disciplină 
zestrei olimpice românești în
seamnă un aport mult sub con
diții și posibilități, inferior 
unor bune tradiții, federația 
de specialitate a analizat amă
nunțit cauzele acestei râmlneri 
în urmă și a propus Biroului 
executiv ail C.N.E.F.S. un plan 
de măsuri menit să ducă în . 
cel mai scurt timp la redre
sarea situației tirului nostru. 
Acest plan de perspectivă, ce 
avea în vedere actualul ciclu 
olimpic, a fost pus în discuția 
specialiștilor ți a antrenorilor 
din toate cluburile, precum și 
a majorității țintașilor frun
tași, cu prilejul unei reuniuni 
organizate la Snagov. „Progra
mul redresării tirului*  — cum 
a fost denumit atunci — a a- 
juns acum, după doi ani, la o 
primă scadență. Se poate a- 
precia că această acțiune a fost 
aplicată cu hotărîre și și-a 
atins. în general, scopurile : 
ioturile au fost întinerite, dar 
fără ca acest proces să fie du
blat, în totalitatea probelor, de 
rezultate ridicate din partea 
noilor veniți (vezi pușca liberă 
3 X 40 f, seniori) ; a fost mă
rită substanțial cantitatea de 
muncă depusă la antrenamente, 

dar au existat ți cazuri in

care cluburile și secțiile n-au 
asigurat material pregătirile, 
iar antrenorii n-au acordat 
sportivilor asistență tehnică la 
cei mai înalț! parametri de 
calitate, adică așa cum s-ar fi 
cuvenit ; la multe dintre cele 
nouă probe olimpice (pistol 
liber și viteză, pușcă liberă 
60 f.c. și 3 X 40 f, trap, skeet 
și mistreț alergător, tir cu ar
cul feminin și masculin), o- 
biectivele anuale intermediare
— echivalente unor rezultate 
de nivel mondial — au fost 
atinse de către zece trăgători, 
fără, insă, ca această cifră să 
fie pe deplin liniștitoare; a 
fost realizată o legătură via
bilă. cu unele urmări favo
rabile, intre colectivul de teh
nicieni al loturilor olimpice fi 
o brigadă de specialiști în di
ferite științe ajutătoare, și la 
acest capitol rămînînd încă 
multe lucruri bune de făcut.

Dat fiind faptul că, în cazul 
fiecăruia dintre aceste capitole 
ale pregătirilor pentru Olim
piada din 1980, sînt de semna
lat și lipsuri — unele chiar 
importante, altele mai puțin
— e firesc să se apeleze la 
toate mijloacele pentru ca re
zultatele să fie îmbunătățite 
Intr-un viitor apropiat.

Să subliniem, în primul rînd, 
că orientările generale stabi
lite atunci, la Snagov, s-au do
vedit a fi corecte, greșelile 
și inexactitățile aparținînd mo
dului de aplicare a lor în 
practică. Din acest motiv, pro-

(Continuare în pag. 4—3



Sport-sănâtafe INTERVIUL

N-A MAI AVUT LOC...
concurs de orientare turistică,

_________ ___________ care ținuse două zile se oprise. 
Căutam un medic, pentru un interviu despre bine
facerile exercițiului fizic în aer liber. Doream mult 
să discut cu un medic care să fie și sportiv. Cu 
alte cuvinte, pe cineva care prescrie medicamentul, 
dar îl si folosește.

Și l-am găsit : doctorul Victor Popa, participant 
la festivalul „Chemarea munților", în fruntea echi
pajului din Cîmpulung Muscel. A înțeles repede 
ce voiam.

— Ați vorbit cu Gheorghe Pînzaru dc la Iași, cel 
care a reușit ieri, pe prăpădul acela, să-și ducă 
echipa la victorie ? Dar cu Leontin Bonțideanu, care 
i-a condus pe clujeni, de-a lungul celor 11 km de 
traseu, pe lapoviță și ceață ? m-a întrebat docto
rul. Cei doi au fost ghizi. Mereu pe munte. Cu 
state vechi în „sportul pădurilor".

— Acum nu mă interesează cîștigătorii concursului. 
Vreau un interviu despre...

— Ba cred că o să vă intereseze cînd am să vă 
spun că cei doi sînt de aceeași vîrstă. Ba nu ! 
greșesc. Pînzaru e cu o lună mai... bătrîn.

— Nesemnificativ. Iar eu vreau...
— Ba e semnificativ cînd am 

să vă spun că cei doi au... 74 
de ani ! Șapte-zeci și pa-tru 1 
Știți, orice v-aș fi răspuns în 
cadrul interviului n-ar fi va
lorat mai nimic pe lingă a- 
ceste exemple vii de vigoare, 
putere, sănătate.

I-am „interceptat" pe cei doi 
ți le-am cerut să ne dezvăluie 
„secretul" sănătății și vigorii

Ne aflam lâ un 
pe munte. Vîntoasa 

lor. Străbătuseră 14 km pe 
ploaie și lapoviță, luîndu-se la 
întrecere cu concurenți ce nu 
depășeau vîrsta de 30 de ani 1

— Păi eu, de cînd mă știu, 
în timpul liber™ drumețesc pe 
munte și prin pădure — a spus 
Gh. Pînzaru, iar colegul său, 
clujeanul, a aprobat dînd din 
cap.

Apoi au tăcut amîndoi, că-
tind cînd spre creasta munte
lui, cînd spre poteca ce se 
afunda în pădure. I-am privit. 
Arătau excelent. Ce rost mai 
avea să-i întreb despre viața 
rațională, despre hrană... ?! Ți
nuta lor vorbea de la sine.

— Și-acum, cred că interviul 
cu un medic sportiv s-a ter
minat, a mai zis doctorul Vic
tor Popa, zîmbind. Nu de alta, 
dar n-ar avea rost. Ați aflat 
secretul lui... Polichinelle, a- 
dică ceea ce știu toți semenii 
noștri dar, din păcate, prea pu
țini aplică.

Sever NORAN

CONCURENȚI MODEȘTI - TOTUȘI ALERGĂRI PASIONANTE
HIPISM -

Cu foaie că programul celor șapte 
alergări disputate joi după-amiozâ pe 
hipodromul din Ploiești, prin numărul 
r®* *tnn$  de partanți și lipsa unor 
elemente mai valoroase, nu prezenta 
perspectiva unor întreceri pasionante, 
putem afirma, fără teama de a greși, 
că latura spectaculară a fost salva
ta datorită ditzeniei cu care majori
tatea concurenților (excepție făcînd 
doar cei din alergarea a cincea) 
>i-au apărat șansele. Din ansamblul 
rezultatelor merită subliniat dublul 
succes realizat de formația G. Vasile 
cu Selenar și Goran. Primul, un 
mînz cu. frumoase perspective, și-c 
învins fără emoție adversarii, iar cel 
de-al doilea a reușit să întreacă, de 
puțin, dar sigur (G. Vasile n-a tre
buit să ,,scoată" cravașa) pe Macrou 
și Heliodor, sosiți la intervale mi
nime. Din rest, menționam victoria 
repurtată de Hrib, cursa curajoasă 
făcută de Frecvent (..aruncat" de N. 
Gheorghe chiar pe linia sosirii) și 
succesul înregistrat de V. Moise cu 
Olena în ultima probă a zilei. O vic
torie „comodă" (I) a realizat joi 
Retuș, dar timpul înregistrat de a-

Gh. Pînzaru (stin
gă) ți Leonti n
Bonțideanu intr-o 
discuție amicală, 
țac planuri pentru 

anul... 2000.

competiții • Concursul re
publican ..Cupa Federației roma
ne de radioamatorism* la ra<Lo- 
tdefonie. pe banda de K m. se 
va desfășură in două etape, in 
zilele de S3 și X noiembrie, du- 
pă-amiezile. Sini invitați să 
participe toți radioamatorii YO 
care lucrează ta unde scurte. 
stabilind cit mai multe legături.
• In zilele de 24—25 noiembrie, 
timp de 48 de ore, radioamatorii 
români pot participa la concursul 
internațional CQWW. organizat 
de Asociația radioamatorilor din 
S.U.A., in radiotelegraEe. pe toa
te benzile destinate radioamato
rilor de unde scurte. . Comisia 
de radioamatorism a municipiu
lui București organizează ta ziua

cesta (1:35,1) nu i-ar fi permis, in 
nici un caz, sâ termine pe primul 
ioc dacă adversarii săi și-ar fi sus
ținut corect șansele. REZULTATE 
TEHNICE. Cursa 1 : 1. Furibunda (FI. 
Pașcc) rec. 1:47,3, 2. Suve In ița. Sim
plu 4, ordinea 37. Cursa a 2-a : 1. 
Hrib (G. Tănase) rec. 1:37,9, 2.
Ienupăr, 3. Sâbâdâu. Simplu 2, or
dinea 10, event 25, ordinea triplă 
118. Cursa a 3-a : 1. Frecvent (N. 
Gheorghe) rec. 1:32,6, 2. Versiunea. 
Simplu 20, ordinea 48, event 20. 
Cursa a 4-a : 1. Selenar (G. Vasi-le) 
rec. 1:32,1, 2. Oran, 3. Samara. Sim
plu 1,30, ordinea 4, event 9, ordinea 
triplă 72. Cursa a 5<i : 1. Retuș (G. 
Solcan) rec. 1:35,1, 2. Frugal. Simplu 
1,70, ordinea 16, event 9, triplu cîș- 
tigăto 216. Cursa a 6-a : 1. Goran 
(G Vasile) rec. 1:26,3, 2. Macrou, 3. 
Heliodor. Simplu 8, ordinea 20, event 
30, ordinea triplă 209. Cursa a 7-a : 
1. Olena (V Moise) rec. 1:34,0, 2. 
Galera, 3. Organist. Si-mplu 2, ordi
nea 4, event 23, ordinea triplă 32, 
triplu cîștigâtor 168. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 34 302 
lei și a fost cîștigat (50%) de șase 
tichete cu 11 combinații a 1 559 lei 
fiecare. (Rezultat provizoriu).

Gh. ALEXANDRESCU
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

| (ilOUill BĂI - 0 INTUIȚIE

LA ODIHNA $1 SĂNĂTATE !
APE ALCALINE, ușor sulfuroase, bicarbo na ta te, magneziene, 

mezotermale și termale, radioactive ; nămol de turbă, ioduros- 
feruglnos, acționează energic în afecțiunile aparatului loco
motor — reumatisme degenerative, abarticulare, inflamatorii, 
posttraumatice, neurologice periferice, precum și în afecțiunile 
ginecologice.

B IZ A DE TRATAMENT modernă și bine dotată cu apara
tură de specialitate asigură un mare număr de proceduri me
dicale. în același timp, hotelul — recent construit — oferă con
diții deosebit de confortabile de cazare. Stațiunea dispune și de 
un mare număr de vile cu grade diferențiate de confort.

ÎN ACEASTA LUNA se beneficiază de importante reduceri de 
preturi atît la cazare, cît și la masă. Astfel un Ioc într-o ca
meră cu două paturi și baie (categoria I-A) costă pe zi doar 
20 lei, în timp ce în sezonul estival costă 37,50 Iei, masa 35 lei 
față de 50 lei în timpul verii, iar la o vilă confort UI, de pildă, 
un loc cazare și masă costă în această lună numai 37 lei/zi.

O reducere SUBSTANȚIALA, dacă se reține faptul că o 
cură balneară sau un concediu de odihnă efectuat în această 
per oa : atît la G~oau ■ BAi cît și la oricare altă stațiune 
balneoclimaterică din țară este la fel de eficace în anotimpul 
rece, ca și cel făcut în perioada lunilor de vară.

Informații suplimentare și procurări de bilete prin agențiile 
și filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM. De reținut : 

ia transportul pe calea 
KEB33^EsaaBSEES3SEa!2296£SBi rată se beneficiază de 

ducerea tarifului.

fe- 
re-

Cronică YO

RADIOAMATORII AU ÎN ACESTE ZILE 
0 BOGATĂ ACTIVITATE COMPETIȚIONALĂ

de 4 decembrie. dupA-am.ava 
concursul de rad o telegrafie și 
racLoteiefortie. în banda de IC m, 
„Cupa București*.

rezultate « Campionatul 
internațional de unde scurte ale 
României, organizat de federația 
de specialitate, a fost cîștigat 
la individual seniori de Dan 
Fruozeiti — YO8AHL — din Iași. 
Pe echipe seniori, victoria a re
venit radioeiubulu: județean
Constanța. La individual juniori, 
locul I este ocupat de Titus Ia- 
nițchi - YO5AZZ — din Bis
trița. iar pe c-chipe juniori, ce 
raoioclubul județean ialomița. • 
în concursul ..Constructorul de 
mașini”, organizat de radioclu- 
bul județean Cluj și secția de 
radioamatorism a asociației spor
tive a uzinei „Unirea*  din Cluj- 
Napoca, pe primul loc la cate
goria stații fixe se află Vasile 
Onisimov — YO7GD — din Pi
tești iar la categoria stații por
tabile — Dan Zâlaru — YO6EZ — 
din Brașov » Concursul „Cupa 
Victoriei-, organizat tot de radioa
matorii clujeni, a fost cîștigat la 
categoria stații portabile de Ale
xandru Siito— YO5DS — din Baia 
Mare și de Paul Ivan — 
YO9BCI — din Roșiorii de Vede 
(la categoria stații fixe). •După 
desfășurarea concursului „Tro
feul Carpați-, organizat de radio- 
dubul județean Brașov, pe pri
mul loc se află Mircea Bădoiu — 
YO9AGI — din Pucioasa (Dîmbo
vița) . a Concursul „Floarea de 
mină- al radioamatorilor mara
mureșeni a fost cîștigat de Iosif 
Lingvay — YO5AVN — din Bala 
Mare

★
Cu sprijinul Direcției de radio 

și televiziune București, în Capi
tală a avut loc o sesiune de exa
mene pentru obținerea certifica
telor de radioamatori, la care 
s-au prezentat peste 60 de candi
dați. O asemenea sesiune va avea 
loc și la Ploiești, precum și în 
alte județe care vor solicita a- 
cest lucru • în prezent, la ma
joritatea radioclu burilor jude
țene. inclusiv în Capitală, se 
desfășoară cursurile pentru for
marea noilor radioamatori. (I.H.)

DAN ZAHARIA, IAȘI. Narcis 
Coman are 32 de ani. Născut la 
5 octombrie 1946, la Giurgiu, el 
a avut prima legitimare la echi
pa Olimpia din acest oraș. Asta 
se Intimpla în 1961 „ în Divizia 
A, el a jucat la U.T.A., Dinamo, 
F.C. Argeș, Steaua. S.C. Bacău 
și, de la 30 iunie 1977, apără bu
turile formației C.S Tîrgoviște, 
unde parcă trăiește o a doua ti
nerețe. iată-1, dealtfel, revenind 
și în poarta echipei noastre na
ționale, pe care a mai apărat-o 
cu ani în urmă.

MIHAI BALAJ, BEIUȘ. DobrăU 
este student la Cluj-Napoca. El 
n-a mai jucat de aproape un an, 
dar, scriptic, continuă să fie le
gitimat la Dinamo.

L C.» BORSEC. Vă mulțumesc 
pentru încredere 1 Sper să nu 
reveniți asupra ei, după ce voi 
spune că epigramele trimise sînt 
foarte slăbuțe. Deci : nepublica
bile.

Cărți noi

ÎNVĂȚAȚI FINALURILE
CU MIHAI RĂDULESCU!
Vasta literatură șahistă a 

sfârșitului de partidă s-a îm
bogățit cu o nouă lucrare 
românească de mare valoare: 
în editura „Sport-Turism" a 
apărut recent. volumul doi al 
cărții lui Mihai Rădiulescu 
,,FIN ALURI COMPLEXE ÎN 
ȘAH-.

Autorul, care timp de pes
te trei decenii a făcut parte 
din elita șahiștilor țării, a 
fost el însuși un maestru al 
finalului. Dar, în plus față 
de mulți alțl mari specialiști 
ai acestui stadiu al luptei de 
pe tabla de șah, ea știe foar
te bine să sistematizeze pro
blemele, să le explice pe în
țelesul tuturor și, dintr-un 
uriaș material informativ, să 
extragă esențialul. De aceea, 
toate cărțile lui Mihai Rădu- 
lescu dețin deopotrivă virtuți 
didactice.

In volumul u al .^inaluri
lor complexe" autorul folo
sește ca elemente constituti
ve partidele jucate de ultimii 
trei campioni ai lumii t Boris 
Spasski, Robert Fischer și 
Anauoli Karpov, toți trei vir
tuozi ai finalului- Comenta
riile sint însoțite de analizele 
aprofundate ale autorului, 
care au necesxat — rirește — 
o asiduă muncă de Laborator. 
Autorul a căutat să releve 
la observațiile sale ati: „ade
vărul pur șahiet-, cdt și cau
zele de ordin sportiv care au 
determinat alegerea unor con
tinuări dubioase sau chiar 
com.urea d*  greșeli. destul 
de rare la titanii șahului. In 
F-crare au fos*.  cuprinse, pe

SĂ CUNOAȘTEM
FRUMUSEȚILE PATRIEI

Există, printre volumele a- 
p&rute sub egida Editurii 
Sport-Turism, cîteva care re
țin atenția cu deosebire, ele

fiind o invitație documenta
tă și pasionantă la drumeție, 
la cunoașterea frumuseților 
patriei. Printre ele, de un 
real succes se bucură cele 
din seria „ghiduri turistice 
județene-, veritabile micro

D. GABRIEL, TÎRGOVIȘTE. 
„Sînt de 7 ani un înflăcărat su
porter al echipei C.S. Tîrgoviște, 
care se află la cea de o doua 
sa participare la campionatul Di
viziei A-. Dacă erați un suporter 
mai vechi, satisfacția dv. ar fi 
fost și mai mare, C.S. Tîrgoviște 
fiind la a treia participare la 
campionatul Diviziei A (cea din
ții, în ediția 1961—1962). Ea n-a 
rezistat atunci decît un singur 
an în prima divizie, clasîndu-se 
pe locul 13 din 14 echipe. Actuala 
echipă tîrgovișteană se anunță 
mult mai ambițioasă din acest 
punct de vedere. Ne bucură și-i 
dorim succes !

T. FILIPIDESCU. BUCUREȘTI, 
îi vom transmite Virginiei Ruzici 

urarea dv. : „să seringă cit mal 
multe ghemuri și să țese cu ele 
cît mai multe victorii-. 

cit a fost posibil, argumente 
și variante care să nu-1 lase 
pe cititor sub povara unor 
întrebări majore neexpEcate.

Fără a emite pretenția de 
a fi efectuat demonstrațiile 

prxi variante exhaustive (a- 
ceasta nefiind — practic — 
posibil la nivelul finalurilor 
de mare complexitate), auto
rul a reușit — lntr-un mod 
cu totul remarcabil — să ex
pună esențialul, oferind nu
meroase elemente de studiu 
care se adresează tuturor ca
tegoriilor de șahiști.

V. CH.

monografii ale unor zone de 
deosebit interes turistic. Da
tele de ordin geografic și is
toric, hărțile, prezentarea 
unor trasee accesibile atit 
turistului automobilist, cit și 
celui cu rucsacul in spate, 
fac ca volumele din aceste 
colecții să fie deosebit de 
căutate. Dintre ultimele apa
riții in această serie a ghidu- 
rilor județene notăm : Dîm
bovița", realizat de un colec
tiv format din Gabriel Mi- 
hâescu. Const. Manolescu și 
Ion Zâvoianu, precum și ..Ar
geș". semnat de Teodor Ma- 
v rodin, Ion S. Bă can u, Spi
ridon Crîstocea, Grigore Con- 
stantinescu, ambele remardn- 
du-se nu numai prin valoa
rea de interes turistic a date
lor prezentate, ci și prin ți
nuta grafică.

După „Craiova in legende 
și povestiri- de Alexandru 
Mitru, o nouă carte are ca 
temă frumusețile Olteniei, de 
cu-rind ieșind de sub tipar 
„Itinerare in nordul Olteniei-, 
datorată lui I. Ionescu-Du- 
năreanu și Mihai Cristescu. 
Cartea se dorește, așa cum 
mărturisesc și autorii, o „in
vitație la drumeție — privită 
sub cel mai autentic și mai 
primar aspect al ei : mersul 
pe jos...".

Iată, așadar, trei utile vo- 
hime. prieteni de drum 
celor care doresc să străbată 
și să cunoască frumusețile de 
netăgăduită valoare — de ieri 
șl de azi — ale patriei noas
tre. (Em. F.)

GABRIEL MIHALESCU, BUZĂU. 
Spațiul rezervat acestei rubrici 
nu ne permite să răspundem la 
Întrebări legate de zeci și zeci de 
rezultate. Ar însemna să vă răs
pund numai dv., în dauna altor 
cititori. Ceea ce n-ar fi echitabil, 
să recunoașteți !

V. F., CONSTANȚA. Din pă
cate, același răspuns.

IVAN FILIMON, BRAȘOV î F.C. 
Argeș s-a întîlnit cu Real Madrid 
în cadrul ediției 1972—1973 a „Cu
pei campionilor europeni", cîști- 
gînd meciul de la Pitești cu 2—1 
și pierzînd cea de a doua manșă 
de la Madrid cu 3—1.

MARIN TOMA, BUCUREȘTI. La 
j. O. din 1956 (Melbourne), am 
fost reprezentați de 4 boxeri și 
toți au urcat pe podium : Nicolae 
Linca pe prima treaptă, Mircea 
Dobrescu și Gheorghe Negrea pe 
cea de a doua, iar Titi Dumi
trescu pe cea de a treia. Deci, 
o medalie de aur, două de ar
gint șl una de bronz •

Ilustrații ; N. CLAUD1U



ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI"
SĂ PULSEZE DIN PLIN ÎN FIECARE UNITATE DE BAZĂ I

Una din cerințele de prim ordin ale activității 
sportive de masă din cadrul etapei de iarnă a 
marii competiții sportive naționale „Daciada" 
este ca in fiecare unitate de bază (atelier, 
clasă, an de studii) să pulseze din plin o bo
gată gamă de concursuri, in care să fie antre
nați toți tinerii, toți oamenii muncii. Asigurarea 
continuității întrecerilor, cu un număr mereu 
crescind de participanți, la ramurile de sport în

scrise in programul ediției de iarnă, ca ți la 
alte discipline, in funcție de condițiile atmosfe
rice, iată una din sarcinile care stau in fața 
tuturor asociațiilor sportive.

Cum se împlinește acest deziderat t - iată 
întrebarea la care au căutat răspuns reporterii 
noștri, intr-un prim raid întreprins în citeva lo
calități din țară.

In judeful Vîlcea:

ȘCOLARII - DEMARAJ PUTERNIC, 
TINERII DIN ÎNTREPRINDERI-

La Sighișoara START MAI LENT...

FARA MULT INTILNITULFARA „APROXIMATIV",
handbal ? 46 de echipe (!). „Tra
diție ?“ Da, Grabovschi, Bulga
ra, Radu Voina, Guneș, B o go
lea $i aiți băieți au plecat de 
aici.

A început „Daciada*  de iar
nă, în municipiul Sighișoara au 
avut loc și alte întreceri la ni
velul unităților sportive de ba
ză. Adică, în asociațiile sporti
ve Metalul, Faianța, Tirnava 
etc. „Cîți tineri au venit, du
minică, la arena de popice Vo
ința ?“ 14 tineri. „Sînt mulți, 
sint puțini ?“ Sînt in fiecare 
zi !.- Mai puțin duminica, fiind
că se pleacă în excursii (la 
sfîrșitul săptăminii trecute 16# 
de tineri de la „Tirnava*  și 
„Faianța*  au plecat Ia Buciu. 
in Masivul Harghita), cînd spor
tivii ajută la stringerea recol
tei, la colectarea deșeurilor.

A început „Daciada* de iar
nă, in municipiul Sighișoara

PESTE"
La Sighișoara există o fru

moasă tradiție sportivă, o acti
vitate permanentă și serioasă, 
care își urmează calea fireas
că, fără spectaculoase doborîri 
de recorduri la „număr de com
petiții**,  la „număr de competi
tori**.  A început „Daciada**  de 
iarnă, în municipiul Sighișoara 
au avut loc mai multe crosuri : 
„Cîți elevi au participat la ul
tima întrecere ?“ 112 de la
Școala generală nr. 1. 97 de Ia 
Școala generală nr. 6, 202 de 
la Liceul industrial nr. 1... Ci
fre nerotunjite, fără „aproxi
mativ**,  fără • mult întilnitul 
„peste**.

A început „Daciada**  de iar
nă, în municipiul Sighișoara au 
avut loc întreceri de șah și te
nis de masă : „Cîți tineri gi-au 
disputat întîietatea. duminica 
trecută, la șah ?“ 12 tineri, 
tenis de masă ? 18 tineri.

— cum spuneam — nu au avut 
loc spectaculoase dobori ri de 
„recorduri*  la „număr de com
petiții", la „număr de competi
tori*.  Atitea table de șah. atitea 
mese de tenis, atit timp de joc, 
atiți competitori. Totul planifi
cat (pe școli. pe întreprinderi) 
riguros si zilnic organizat, în 
raport direct cu baza materială 
existentă. ..Deci, fără spectacu
los ?*._  Fără- Doar dacă specta
culos Înseamnă a avea finalițti 
la „Crosul tineretului**  de anul 
trecut, a avea tineri în loturile 
de perspectivă ale țării — la 
canotaj, bunăoară, patru. „Așa
dar. calitatea ?*  Da. calitatea : 
la fiecare masă de șab sau de 
tenis — un instructor, un pro
fesor. La fiecare echipă — un 
tehnician, nn pedagog, un vo
luntar pasionat, un fost sportiv, 
care va pregăti un nou sportiv-

T9IUL fSTE

LA DLSCHiDLREA
LIMITEZI

FESTIVĂ
ce se petre- 
sportivă să-

Dorind să aflăm 
ce într-o asociație 
tească la o săptămînă după de
clanșarea celei de a doua edi
ții a „Daciadei*,  am vizitat du
minica trecută comuna Chiaj
na, din apropierea Capitalei, 
Pilcuri de copii, băieți și fete, 
in ținută sportivă, cu obrajii 
îmbujorați de aerul rece, se 
adunau în curtea • școlii gene
rale. Afișele „Daciadei**,  expu
se peste tot, precum și marca
jele proaspete de pe stradă 
arătau că urmau să aibă loc 
manifestații sportive. Erau 
prezenți toți profesorii școlii, 
în frunte cu Ionel Velicu, omul 
care — aveam să aflăm mai 
tîrziu — este sufletul tuturor 
acțiunilor sportive din școală și 
din comună. Era și primarul 
comunei, Ștefan Florian, fost 
sportiv de categoria I la tir $1 
handbal, împreună cu vicepre
ședintele asociației sportive, 
Gheorghe Enache, cîndva schior 
de performanță.

— Nu ne-am oprit, firește, la 
deschiderea festivă a ediției de 
iarnă a „Daciadei*  — ne spu
nea primarul. Vom continua să 
organizăm acțiuni sportive in 
fiecare duminică. Pentru astăzi, 
elevii vor participa la între
ceri între clase la șah si tenis 
de masă, la cros. Pe baza spor
tivă va avea loc dubla intil- 
nire de fotbal dintre echipele 
de juniori și seniori ale comu
nei Chiajna și echipele similare 
ale întreprinderii Electrotehni
ca din Capitală...

Am aflat că duminica viitoa
re, dacă timpul va îngădui, in 
pădurea Roșu, de pe raza co
munei, vor avea loc concursuri 
de orientare sportivă, atît pen
tru cei mici, cit și pentru cei 
mari, pentru cînd va cădea ză
pada, copiii și tinerii au deja 
pregătite săniuțele.

Vasile TOFAN

Organizatorii au pregătit nu
mere de cracuri ea de obicei, 
dar ele s-au dovedit insufi
ciente. Duminica trecută au 
participat la cros toți copiii 
din Chiajna 1

Intre timp s-a dat startul La 
cros. Cei 600 de metri 
destinați fetelor din clasele V 
și VI au fost parcurși in cite
va minute. Fetele din clasele 
a Vil-a și a VIII-a au alergat 
800 de metri, iar băieții au fost 
eșalonați pe 800 si 1000 metri. 
In total, peste 350 de copii la 
cros, aproape 80 la șah și 30 
la tenis de masă au fost in 
postura de mari sportivi, în
demnați, încurajați și felicitați 
pentru rezultatele obținute de 
profesori, de frații și părinții 
lor care i-au urmărit în aceas
tă zi. Și, desigur, cîștigători au 
fost nu numai elevii Dănuț Co- 
jocaru, Sofica Dragnea, Octa
vian Cristea, Radu Stoian — ca 
să-i amintim numai pe 4 din
tre cei, clasați pe primele locuri 
— ci toți participanții, benefi
ciari în egală măsură ai aces
tei zile de sport.

Ion HOABAN

In satul Vizantea- 
Răzășeasca din Vran- 
cea, toți elemi pose
tori de sănii, schiuri 
sau patine și-au adus 
la școală materialele j 
de concurs. Profe- ; 
torul de la atelierul- ; 
școală, împreună cu 
profesorii de educație 
fizici au verificat 
fiecare sanie, schi 
sau patină. Cele de
fecte au fost repara
te. Acum zăpada și 
gerul pot veni. Elevii 
au săniile, patinele 
ți schiurile gata pen
tru întrecerile etapei 
de iarnă a ..Daciadei". 
Foto :

Gh. ȘTEFANESCU

Profesorul Gheorghe L'drea, 
secretar al C.J.E.F.S. Vîlcea, 
s-a arătat foarte prudent cînd 
l-am rugat să facă o apreciere 
generală a acțiunilor cu care 
au debutat sportivii din acest 
județ în noua ediție a „Da
ciadei*...  A evitat cifrele, evi
dențierile. considerind că „nu 
trebuie să ne grăbim cu elo
giile, pentru că sîntem abia la 
început și oamenii — profesori 
de sport și activiști sportivi — 
se cuvine să-i cintărim în an
samblul muncii lor și nu nu
mai după momentul de start—*

Ziua bună se cunoaște de di
mineață... în destul de puține 
asociații sportive vîlcene. In 
Rm. Vîlcea, de pildă, în cele 
aparținind școlilor generale 1, 
2, 4 și 9, liceelor „Nicolae Băl- 
ceșcu*,  economic, industrial de 
chimie și Grupului școlar auto, 
la „Oltul*.  „Vilceana*,  „Chimis
tul*  și „Proiectantul*.  La or
dinea zilei se află întreceri de 
șah, tenis de masă și din cînd 
în cînd — în funcție de posi
bilitatea accesului pe unele 
baze sportive din localitate — 
meciuri de fotbal, handbal și 
tenis de clmp.

Și la Drăgășani tot școlile 
au fost cele care au dat to
nul întrecerilor, printr-un cros 
de toamnă, cu întreaga masă 
de elevi, repetat apoi la ni
velul multor unități de învă- 
țămint (timpul fiind deosebit 
de prielnic), competiții de fot
bal și handbal. Demarajul a 
fost Insă mult prea timid la 
„Chimistul**,  „Metalul*,  „Con
structorul*,  în unitățile din 
sistemul cooperatist, cu acțiuni 
sportive izolate, care cuprind 
puțini tineri. în ciuda faptu
lui că peste tot există ama
tori de sport. Dar pînă la o 
activitate sportivă sistematică, 
organizată, așa cum se 
vine în „Daciadă**,  mai
cale lungă. O conlucrare mai 
strinsă a organizațiilor de ti
neret ți sindicale cu cele de 
sport poate fi determinantă în

cu- 
este

transpunerea in viață a multor 
inițiative izvorite din mase, 
astfel ca stadionul „Unirea*  
din localitate să cunoască zil
nic o activitate cit mai bogată.

Deși mai izolată, localitatea 
Horezu s-a dovedit mult mai 
promptă în organizarea prime
lor întreceri, care au desem
nat, cu prioritate din rîndul e- 
levilor, cîțiva campioni pe a- 
șociații. La cros — Ionela Gru- 
ian și Adrian Tălăbuș, la te
nis de masă — Nicolae Huidu 
și Dan Ghilduță, ia șah — Fi- 
ruța Jivan și Victor Dumi
trescu. O inițiativă frumoasă a 
horezenilor : între copiii iubi
tori de șah din localitate a 
fost prezent, pentru a da un 
simultan, elevul Gh. Larion din 
Olănești, clasat pe locul III 
la finala pe țară a ..Dacia
dei*...

Vîlcenii se pregătesc și pen
tru activitatea sportivă de 
iarnă, județul oferind — prin 
„Daciadă*  — un larg spațiu u- 
nor ramuri specifice sezonului 
alb. Amenajărilor efectuate pe 
dealul Capela din Rm. Vîlcea 
(cu o tradiție de peste o ju
mătate de veac în întreceri de 
sanie și chiar de bob) li se a- 
daugă cele de Ia Goranu și 
Vaideeni. Ultimul constituie 
un centru sprijinit de federa
ția de schi, perspectiva ame
najării aici a unei minitrambu- 
line fiind aproape de împlinire. 
In întîmpinarea acestei reali
zări, profesorii de educație fi
zică cu specializare schi, sau 
care au o îndelungată activi
tate pe planul organizării unor 
competiții de schi (Emil Efrim, 
Vasile Stătescu, Petre Daria 
etc.), pot contribui la iniție
rea unor instructori voluntari, 
mai ales din comunele înveci
nate centrului de la Vaideeni, 
astfel ca acesta să ajungă — 
cum se dorește — unul din se
diile principale ale sporturilor 
de iarnă din județ.

Tiberiu STAMA

FIECARE OM ARE NEVOIE DE 0 RAȚIE
In municipiul Buzău. cea 

de-a doua ediție a „Daciadei**  
a debutat printr-un amplu pro
gram de demonstrații și com
petiții sportive, desfășurate pe 
un stadion îmbrăcat in haină 
de sărbătoare. Evenimentul, 
pregătit cu grijă, cu pasiune, a 
foet urmat de citeva frumoase 
inițiative, la nivel de munici
piu, cum ar fi „Crosul boboci
lor*  (clasele L V, IX. anul I). 
desfășurat duminică, în „Crlng*,  
un mare concurs de șah, la 
Casa de cultură, dar centrul de 
greutate al activității de masă 
in această perioadă îl consti
tuie întrecerile in asociații : pe 
ateliere, secții, clase, ani de 
studii. Ne-am convins de acest 
lucru în raidul întreprins pe 
această temă, din care consem
năm două moduri de a privi 
debutul în noua ediție a „Da- 
ciadei**,  punîndu-le față în fată.

handbal, 15 băieți jucau... fot
bal. ,.Antrenament — ne spune 
matrițerul Gh. Șerbaa. Peste 
un cea» avem meci : juniorii 
en seniorii secției**.  La popicâ- 
rie. un băiețandru brunet, pe 
nume Ion Bănică. însărcinat să 
conducă întrecerile, ne prezin
tă un program pe toată săptă- 
mîna. ..Acum ii avem pe piste 
pe tinerii de la centrala termi
că șl atelierul electric*.  Aceeași 
atmosferă o găsim și la tenis

Raid-anchetă prin citeva asociații
din municipiul Buzău

PE BAZA SPORTIVĂ 
„CHIMIA*  - ÎNTRECERI 

IN FIECARE ZI

de masă. Căutăm, totuși, pe 
cineva din consiliul asociației. 
„Păi. uita.ți-1 pe tovarășul pre
ședinte — ne spune 
Joacă tenis. Tovarășul
solid**.  Da, Gheorghe Mocanu 
are statură de halterofil. In

cineva, 
acela...

ZILNICĂ DE SPORT.

Ora 16,30. Pășim cam cu în
doială pe poarta întreprinderii 
de mase plastice, una din ma
rile unități ale Buzăului : vom 
mai găsi, oare, pe cineva din 
consiliul asociației sportive la 
această oră a după-amiezii ? In 
văzduh se simte, vibrează, pu
ternica respirație a combina
tului...

— Nu vă faceți griji — ni se 
spune la intrare —, vă trimi
tem la baza sportivă. Doar e 
plină de oameni. Trebuie să 
fie cineva din consiliul aso
ciației.

Și așa era.
Asociația „Chimia*  benefi

ciază de un frumos complex 
sportiv : un teren de fotbal, 
două de tenis, unul de handbal 
și volei, o popicărie modernă 
cu două piste, gală de tenis, 
de șah și altele. Pe terenul de

mișcările sale se văd calitățile 
omului care a făcut sport.

— Mai schimb și eu o minge 
cu băieții : două seturi, rația 
zilnică__ Fiecare om are nevoie
de o rație zilnică de sport.

Am aflat că aceste ultime cu
vinte le-a spus Gh. Mocanu și 
la recenta adunare generală a 
asociației, cînd a fost reales 
președinte. Așa a spus și Vi
sile Bădicu, responsabil cu ..Da
ciada*.  Și iată-i pe oameni la 
sport-

— Zilnie cineva din consiliul 
asociației este prezent aid, la 
bază. Doar avem opt secții : 
popice, modelism, fotbal, hand
bal, șah. tenis de masă, vo
lei, turism — ne spunea Gh. 
Mocanu.

Pentru tineri, pentru oamenii 
muncii de la „Chimia*  sport 
în cadrul „Daciadei*  înseamnă

ți gimnastică la locul de mun
că ți acțiunile turistice, și zi
lele de muncă patriotică pentru 
continua modernizare a bazei.

COMODITATE ÎMBRĂCATA 
IN CUVINTELE : „NU AVEM 

CONDipi*

La întreprinderea de utilaj 
tehnic întrecerile celei de a 
doua ediții a „Daciadei*  nu au 
început încă. Dealtfel, tinerii 
de la I.U.T. sînt absenți de o 
bună bucată de vreme din viața 
sportivă a municipiului. „Și ce 
acțiuni frumoase organizam noi 
odată !“ — exclamă Nicolae 
Cernat, președintele Comitetu
lui sindicatului. De ce nu se 
organizează și acum? Se pare 
că nu înțelege întrebarea și 
pleacă sâ-1 caute pe președin
tele asociației sportive. Teodor 
Cioculescu. Dar acesta nu-i de 
găsit și ni-1 trimite pe secre
tarul asociației care, după ce 
încearcă să ne convingă că au 
avut ,,un cros pe aleile între
prinderii, dar nu-mi aduc a- 
minte cînd a fost*,  ne spune 
că nu au condiții pentru sport. 
La doi pași de întreprindere 
însă, la grupul școlar al aces
teia, există o splendidă bază 
sportivă complexă...

La I.U.T. s-a organizat, to
tuși. ceva în ultima vreme : 
un meci de fotbal „old-boys*,  
terminat cu un zaiafet de po
mină.

Credem că este stringent ne
cesar să se analizeze cu toată 
răspunderea activitatea sportivă 
la LU.T. și să se ia măsuri de 
îndreptare a lucrurilor.

Viorel TONCEANU
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PENTRU A ȚINTI PODIUMU 
TREBUIE SĂ PROGRESEZE

ETALON: TIRUL MONDIAL PERFORMANȚE DE VALOARE DOAR... IN
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Raportate la performanțele actuale din tirul 
mondial, rezultatele obținute in ultimii doi ani 
de sportivi români sînt uneori Îmbucură
toare. De pildă, la unele probe olimpice re
prezentanții noștri ocupă locuri fruntașe in 
dasamentele primilor performeri mondiali ai 
anului 1978. Datorită unor comportări nota
bile, au Fost aduse in vitrina cu trofee a tiru
lui două medalii de campioni continentali, la 
pistol viteză, prin Corneliu Ion, ți la pușcă ju
niori prin echipa formată din Mircea lica, 
Gabriel Tâtaru și Florin Minișan. Acestor rea
lizări li se adaugă un al treilea titlu european 
cucerit de Niculina losif, la proba - neolim
pică — de pușcă standard 60 fc. Sint toate 
afirmări de prestigiu ale tirului românesc care 
ilustrează faptul că trăgătorii parcurg un 
drum corect ales, care oferă garanția unor 
noi succese, constituind, concomitent, un im
bold psihologic de care ei aveau nevoie.

Să trecem in revistă principalii performeri 
mondiali ai anului 1978 in probele olimpice 
și să raportăm la rezultatele lor dfrele trăgă
torilor români. (Au fost luate in 
concursuri și intilniri interțări de prim rang) :

PISTOL LIBER. Excepționalul record mon
dial al elvețianului Maurice Minder — 577 p 
(v.r. 573 p I) schimbă total datele progresului 
in această probă, intrucit noul campion al lu
mii trage cu pistolul răsucit cu 90 de grade 
spre interior, avind aparatele de ochire mon
tate pe partea dreaptă a armei. Pe Laurențiu 
Pop (567 p) ii despart acum nu 6 puncte ci 
10 de recordul mondial I Din păcate, media 
celorlalți trăgători români este foarte coborită 
(547,5 p). Poate ți din cauza prelungitelor 
căutări spre un nou sistem de declanșare a 
focului efectuate de celălalt consacrat al pro
bei, Liviu Stan....

CLASAMENT MONDIAL : 1. M. Minder 
(Elveția) 577 p, 2-3. S. Sumatoțin 
(U.R.S.S.) ți H. Vollmar (R.D.G.) 573 p,
4—5. O. Gunarsson (Suedia) ți R. Skana- 
ker (Suedia) 569 p, 6-8. L POP (ROMA
NIA), A. Melentiev (U.R.S.S.), S. Pishianov 
(U.R.S.S.) 567 p, 9-10. LIVIU STAN (RO
MANIA) ți A. Planert (R.D.G.) 566 p etc.

PISTOL VITEZA. Supremația românească es
te incontestabilă nu numai prin titlul euro
pean al lui Corneliu Ion (corecordman mon
dial, cu 598 p), ci și prin rezultatele colegu
lui de club și echipă națională Marin Stan ți 
ale lui Dan Iuga. Din păcate, nici unul dintre 
tineri nu se apropie de cei trei consacrați.

CLASAMENT MONDIAL: 1. G ION 
(ROMANIA) 599 p, 2. M. STAN (ROMA
NIA) 598 p, 3. E Glock (R.F.G.) 597 p, 
4-7. D. IUGA (ROMANIA), H. Weisenber- 
ger (R.F.G.), J. Wiefeld (R.D.G.), W. Beier 
(R.F.G.) 596 p, 8-11. A. Radke (R.D.G.), 
V. Hurt (Cehoslovacia), A. Kuzmin 
(U.R.S.S.) 595 p.

evidență 13

PUȘCA UBERĂ 60 F.G Dacă un singur tră
gător, englezul Alister Allan (locul 51 la Mont
real, cu 584 p I) a reușit 599 p. alți 6 țintași 
au totalizat 598 p. Printre aceștia se află și 
Marian Oncică, cîștigător al Campionatelor 
țărilor latine și Greciei in 1978 (Marin Marin 
se Impusese în aceeași competiție, cu aceeași 
cifră, în anul precedent). Ceea ce se poate 
reproșa celor doi trăgători : inconstanța la ni
vel înalt și capotarea in întrecerile cu miză.

CLASAMENT MONDIAL : 1. A. Allan
599 p, 2-7. G. Lutcikov (U.R.S.S.), L Wig- 
ger (S.U.A.), H. Schwartz (R.D.G.), P. Kos- 
motko (Polonia), Z. Milutinovici (iugosla
via), H. Adlhoch (Canada), M. ONCICA 
(ROMANIA) 598 p etc.

PUȘCA UBERĂ 3X40 F. Nid unul dintre tră
gătorii români nu se află în partea superioară 
a ierarhiei performerilor in 1978. Pentru com
parație aveți primele trei rezultate românești 
din acest an.

CLASAMENT MONDIAL : 1. G. Lutcikov 
(U.R.S.S.) 1173 p, 2. E Etzel (S.UA.) 
1166 p, 3-5. R. Kupewieser (R.F.G.), L 
Wigger (S.UA.), G. Kustermann (R.F.G.) 
1165 p, 6-9. B. Ramms (R.F.G.), V. Da- 
nilcenkov (U.R.S.S.), U. Lind (R.F.G.), B. 
Poljak (U.R.S5.) 1164 p etc. Clasament 
national: 1. L CODREANU 1159 p, 2. M. 
ONCICA 1151 p 3.R. NICOLESCU 1150 p etc.

TRAP, E o surpriză plăcută să constatăm că 
Mihai Ispașiu ocupă un loc bun (al 8-lea) în 
Ierarhia mondială a probei, el reușind 
spargă 196 
performanță 
ținută și de

SKEET. 1.

să 
talere. Din păcate, insă, această 
opare stingheră, ea nefiind sus- 
alte rezultate asemănătocre.
L Ionică — 193 t. 2—3. A Oster și 

B. Marinescu — 192 t, 4. I. Toman — 190 t, iată 
cele moi bune performanțe românești, in vre
me ce titlul mondial a revenit americanului 
j. Clemmons, cu 199 t

MISTREȚ ALERGĂTOR. Progres substanțial 
la doi ani de la introducerea probei in țara 
noastră : Mihai Ion a realizat 571 p în luna 
apritie, susținindu-și performanța în luna mai, 
cu 570 p. G. Danne 
anului cu 538 p, iar 
probei aparține lui 
581 p.

TIR CU ARCUL In

(R.F.G.) este performerul 
noul record mondial al 
T. Pfeffer (R.DG.) cu

ultimii ani arcașii români 
au reușit salturi spectaculoase, la masculin și 
feminin, ei apropiindu-se la 100-150 p de cele 
mai bune performanțe mondiale.

Așadar, reușite la unele probe. La altele, 
pe lingă succese, și neimpliniri. In fine, există 
și probe total deficitare. Fără a uita, 
decum, ceea ce s-a făcut bun in acești
ani, paginile de față vor incerca să se ocupe, 
in principal, de ceea ce trebuia făcut mai 
bine și, mai ales, de căile de rezolvare a pro
blemelor dificile care au frinat un progres ce 
putea fi mai substanțial.

nicl- 
doi

I
I

pistol viteză, tn anul 1978 : Corneliu Ion ți Marin Stan jr
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(Urmare din pag. I)

greșul performanțelor ta tirul 
românesc a fost prea lent sau, 
ta orice caz, sub ritmul gene
ral al dezvoltării acestei ra
muri sportive in țările avan
sate. Pentru a lichida acest 
decalaj e necesară, în perioada 
de doi ani care a mai rămas 
pînă la Jocurile Olimpice, a- 
tingerea cel puțin a următoa
relor obiective care constituie 
tot atîtea condiții esențiale ale 
revenirii tirului între sportu
rile productive în puncte și 
medalii olimpice :

^■’.Lărgirea ariei de perfor
meri care aspiră, prin valoare, 
la ocuparea celor două locuri, 
rezervate de regulamentul o- 
limpic unei națiuni, la startul 
fiecărei probe. Existența a

— Tovarășe Viorel Manciu, 
vă rugăm, ta calitate de se
cretar responsabil al Federației 
române de tir, să treceți ta 
revistă rezultatele procesului 
de Întinerire a loturilor na
ționale, acțiune prioritară in 
primii doi ani ai ciclului olim
pic.

— în fiecare din acțiunile pe 
care le întreprinde, federația are 
și va avea In vedere concluziile 
analizei comportării trăgători
lor români la Olimpiada de la 
Montreal. S-a hotărît atunci, 
printre altele, inițierea unui ri
guros proces științific de tre
cere ta revistă a tuturor tine
rilor susceptibili de a comple
ta loturile olimpice. Dacă in
tențiile au reușit din punct de 
vedere cantitativ, nu am putut 
asigura, fn schimb, acestei ac
țiuni un caracter pe deplin 
științific și nid riguros In to
talitate. Din acest motiv, cău
tările federației s-au încheiat 
tatr-o primă etapă eu rezultate 
bune doar la pistol liber, unde 
Laurențiu Pop și Liviu Stan, 
ambii tineri, capabili tacă de 
mari progrese, au devenit „so
liștii*  probei. La pușcă liberă, 
Insă, majoritatea tinerilor se
lecționați au progresat prea 
lent la 60 f c și aproape deloc 
la 3X40 f. în proba de pistol 
viteză nici un tînăr nu a ridi
cat pretenții la pozițiile frun
tașe deținute de mai vechii 
trăgători Corneliu Ion, Marin 
Stan și Dan Iuga. E adevărat 
că, la această ultimă probă, 
valoarea — și implicit consa
crarea — se obțin mai greu, în 
timp, cu prețul unei cantități 
mai mari de muncă Dar, cu- 
ncsctad tocmai această înceti
nire obiectivă a procesului de 
formare a unor trăgători va
loroși de pistol viteză, ar fi 
trebuit să găsim eu toții mij
loace prin care să obligăm clu
burile la a depune eforturi mai 
mari in tentativa de creștere a 
tinerilor trăgători pentru aceas
tă probă-fanion a tirului ro
mânesc.

— Care sînt principalele o- 
biective de atins pentru anul 
care va veni 7

— în 1979 va continua pro
cesul instaurării unei concepții 
unice de pregătire a tuturor 
țintașilor care ar putea consti
tui obiectul selecției pentru

EXCEPȚIA DE AZI,
MARIN FERECATU, antre

norul lotului la proba de mis
treț alergător : „Din capul lo
cului am căutat să imprim lo
tului cu care lucrez un ritm 
intens de pregătire, din care 
să lipsească timpii morți, inu
tili și obositori. Mi-am amin
tit că în tinerețe, pentru a-mi 
îmbunătăți poziția de tragere 
(n.r. M. Ferecatu a fost cam
pion european de juniori la po
ziția In genunchi), stăteam In
tr-un genunchi și citeam cite 
un roman întreg. Antrenorii 
m-au învățat să muncesc din 
greu pentru un rezultat m®re 
și același lucru am vrut să-i 
învăț pe actualii mei elevi. 
Anul trecut, de pildă, In pe-

Olimpiada din 19®). Acest an 
va fi unul ta care trebuie să 
se realizeze performanțe la pa
rametri mondiali Ia toate pro
bele olimpice, obținute — ac
centuez — nu la concursurile 
interne, ci ta marile competiții 
internaționale. Am ta vedere 
campionatele europene pentru 
arme cu glonț de la Lwow și 
campionatele mondiale de ta
lere de la Montecatini (Italia). 
Un alt scop deosebit al perioa
dei ce urmează este aducerea 
trăgătorilor „olimpici*  ta ma
ximum de formă ta perioada 
iulie-august 1979 cînd, cu oca- 

campionatelor internațio-

REA UN. 
RITE DE 
context < 
pregătirea 
tică vor 
de alți a 
rent. Sint 
de*  ale j 
re de cai 
care, trăi 
rit sa n- 
cum s-ar 
atitudine 
de podiur 
ffimaționa 
pat Din 
noastre s< 
a-i detexj

Un tinăr de mare perspectivi (17 ani), cot 
juniori, campioană europeană tn Finland^ 
mai bun rezultat al tău U individual: 597

nale ale României, vom 
să realizăm „modelarea" 
cursului olimpic de la 
cova.

— La ee mijloace se

căuta 
con- 

Mos-

gîn- 
dește federația să apeleze pen
tru a reuși ceea ce își pro
pune ?

— în vederea îndeplinirii, 
fără excepție, a acestor dezi
derate, fără de care nu putem 
concepe buna reprezentare a 
tirului nostru la Olimpiada ’80, 
sezonul de 
ceput tacă 
cis de la 
derăm că 
timp va permite

pregătire 1979 a In- 
din_. 1978, mai pre- 
1 noiembrie. Consi- 
această extensie In

EFECTUA-

MEDIA DE MHNE
rioada de iarnă, ctad alți tră
gători se aflau în vacanță, tră
gătorii mei tacremeneau fa po
ziție, făceau cu nemiluita ridi
cări de armă și efectuau mii de 
trageri oarbe „pe tub*.  Zi de 
zi, săptămînă de săptămînă. Așa 
a ajuns Mihai Ion la 571 și 570 
p. Le-am atras, însă, băieți
lor, atenția că asta nu poate 
însemna mare lucru : nu tre
buie să uite nici o clipă că 
media lor este tacă scăzută — 
557 p. La Olimpiadă, nu poate 
nimeni emite pretenții la punc
te decît cu o medie de 570 p, 
adică un standard aflat la ni
velul performanțelor de excep
ție de azi“.

REDRESĂRII TIRULUI SE POATE ÎNDEPLINI INTEGRAL
i—5 trăgători de valoare a- 
propiată, dar de înalt nivel, ar 
instaura un climat de concu
rență favorabil ridicării con
tinue a performanțelor (la pis
tol viteză și pușcă liberă 60 
f-c.). La probele ta care există 
doar „aoliști", este necesară 
accelerarea creșterii unui al 
doilea trăgător (la trap și mis
treț alergător).

o
De vreme ce măsurile 

luate n-au dat roadele scon
tate pentru progresul in proba 
de pușcă liberă 3 X 40 f , vechi
lor mijloace de pregătire tre
buie să li se adauge altele noi, 
care să rezolve problema po
ziției in picioare, „cheia*  pro- 
bei-maraton a tirului. Printre 
acestea : atestarea ca antrenori 
a unor specialiști tineri aleși 
dintre trăgătorii cu o mare ex-

periență, înăsprirea sistemului 
de haremuri la pozițiile fa pi
cioare și ta genunchi și con
diționarea participării la dife
rite competiții 
ternaționale de

9
v* Alcătuirea, pentru următo

rii doi ani, a 
calendar < __________
cluburile și echipele reprezen
tative să nu evite contactul cu 
concurenți puternici, bine co
tați pe plan internațional, vi
itori parteneri de întrecere la 
Olimpiadă. E necesar să se re
nunțe la deplasările de agre
ment la concursuri slabe, inu
tile, ■ ■ - •
mai
4.

rea

interne ți in- 
tadeplinirea lor.

unui astfel de 
competițional Incit

deplasări care produc nu- 
oboseală.

Selecționarea și menținc- 
în loturile olimpice doar 

trăgătorilor care dcmon-

strează, cu ajutorul testelor, că 
stat bine dotați din punct de 
vedere fizic, că stat posesorii 
unei rezistențe psihice deose
bite In regim de solicitare.

Conjugarea eforturilor tu
turor factorilor care pot con
tribui la progresul performan
țelor In tirul românesc (tehni
cieni, armurieri, medici, psiho
logi, cercetători științifici etc.). 
Asigurarea unui sistem de pre
gătire unitară (ta această di
versitate) constituie premisa 
saltului calitativ, materializat 
în cifre ridicate.

k*  Modernizarea poligonului 
Tunari (încălzire, cazare, refa
cere, săli de pregătire fizică), 
fapt care ar oferi posibilita
tea prelungirii antrenamentelor

specifice In timp de iarnă, per- 
mitînd mărirea numărului de 
ore afectat anual pregătirii.

w 
★ *

Să subliniem că nu 
vorba de modificări de ______
ale antrenamentelor pentru O- 
limpiada din 1980. Specialiștii 
au la dispoziție UN PLAN DE 
MUNCA CORECT JALONAT, 
O ORIENTARE GENERA
LĂ ȘTIINȚIFIC ALCĂTUITĂ. 
„Semnalele*  de mai sus la a- 
dresa federației, specialiștilor, 
cluburilor, antrenorilor și spor
tivilor, urmăresc, ta principal, 
’ " * ajutor ta vederea

cerințelor deja cu
cele mai bune con- 
la indici calitativi

este 
fond

să Ce de 
Îndeplinirii 
noscute, In 
diții. adică 
superiori.

teleagă, Ir 
este de nj 
„de salon' 
muncește 
specific ai 
ce altă dl 
la capitol 
amintită 1 
aer comp 
însă, un t 
racter cor

LA
OLIMPIU 

loturilor 
„Probele < 
șl, mal pi 
principala 
tru. In m« 
$11 români 
mele locui 
In terna fion 
valorică ir 
schimb, cîi 
examen se 
gătoril nc 
europene < 
la pollgcffl 
dintre mei 
tatlve n-a 
se situeze 
clasamente 
dreanu cu 
sau de loc 
(Romulus

Printre c 
rat stagnai 
ceastă pro 
sarea, in i 
iumuiui d< 
federația i 
țle d< cei 
moderne. 1 
sportivii i 
șl preocup 
portant ca; 
probă eilr 
rea eantita 
•re a cod 
de netmpll 
stat de axx 
re a unui 
proba-mari 
grea, care 

multiple pl 
partea spe 
vftor. o o 
activității 
cu fiecare 
aceasta es' 
fi a sportu 
cine n« c 
timp liber, 
muncească 
consumă p 
rit eu tena 
ta marea 
fruntași. / 
tul „o li mp 
gur Die C 
pie, tatr-o 
profilul un 
pușcă, fa 
lescu, Mari 
scăveanu, 
doi cu oai

S.UA
S.UA


TERAPIE ?

NU ÎNSEAMNĂ

IN ECHIPA NAȚIONALA

UN „CAZ" CE IȘI AȘTEAPTĂ REZOLVAREA
de făcut 0 Mai mulți antrenori

o.-.

NOIJ RECORD, CU TALERE DE BAIA MARE

9.

ce avem un singur trăgător bun de 
care, prin performanta de a doborî

se puteau 
pe el, în 

de echipă, 
oprit aid.

i

.după 
acel 

teste 
repe- 

ex-

I

răspunde : 
respectiv 

) elevul, 
risipit, 

ia

I

| 3 CONCURENȚI PENTRU... 4 LOCURI

tată razul onuta rfm- 
tr» col Mal talantatl 
Vâgătod tioari, Martan 
OoătaA A tort elevul 
■au. Ea I-cm de,coperIt,

LIMPIC, TIRUL ROMÂNESC

DIAGNOSTIC, DA;

PE CIND ȘI

I PE LOC,

8

I

hipei de 
ru. Cel
est an

g
g

A „IN PICIOARE"
or al 
pușcă : 
*X«f

I MULT Șl MAI REPEDE I
TI SPO- 

In acest 
susținute, 

teore- 
deosebire

preponde- 
-zis „ari- 

pregăti- 
o justifi- 

s-au fe- 
lncă. așa 

această
t deseori 
îrilor ijh- 
1 partici- 
eforturile 
a și spre 

să in-

nu mal 
n sport 
care se 
upă un

In ori- 
vă. Tot 
trebuie 

eu
i avea, 
nțat ca-

ui no6- 
pușca- 

la prl- 
e 

câpare 
In 

de un 
toți tră- 
Lonatele 

chiar 
unul
fi *ă  

7 ta 
e Co- 

unchi), 
probei 
« p). icne

li a- 
ealî- 

a vo- 
de 

func-

lm- 
mtr-o 

ta- 
de

edenie 
Sigur, 
crește- 
tabS în

sporti-

Bti se 
urm&- 
căuta 
vilor

în Io
sin- 

apro- 
1. de 
et de 

Nico- 
Tră- 

ltimii 
revl-

Laurențiu Pop, aspirant la 
primele locuri in orice con
curs internațional, tntr-una 
din cete mai dificile probe 
sie tirului, pistolul liber. As
censiunea ta se datorează ri 
exigenței față de propria pre
gătire, etalată adesea ta poli
gon de ttnărut țintaș

Complicatele procese ce au 
loc la nivelul scoarței cere
brale in timpul unui concurs 
de tir, toate activități ce in
fluențează direct personalitatea 
trăgătorului și. implicit, nive
lul rezultatelor, conferă tirului, 
după șah, și atributul — foarte 
nimerit — de sport al minții. 
Așa vom Înțelege mai lesne de 
ce tirul face parte dintre disci
plinele care nu pot fi concepute 
Si, cu atit mai mult, practicate, 
in afara unei amănunțite cer
cetări științifice.

.Analiza momentului Mont
real- a pus in lumină faptul 
că pregătirea trăgătorilor nu 
mai poate_ fi efectuată 
ureche". ~ 
prilej că 
trebuie sd 
țațele si 
pavimente 
aparatura 
buie să 
depline te

Și cd.

Se stabilise eu 
bateriile de 

înlocuiască 
îndelungatele 

prin eliminare; ei 
de laborator tre- 
intre eu drepturi 

antrenamentul sil
nic ; și că, in fine, ana
liza computerizată trebuie să 
suplinească bijbiielile te alcă
tuirea programului de pregă
tire sau te stabilirea conținu
tului fiecărei ieșiri pe poligon. 
E adevărat. In cei doi ani. «-au 
făcut pașî importanți In această 
direcție. S-a instaurat un cli
mat de colaborare destul de 
fructuoasă între federația da 
specialitate Și o brigadă alcă
tuită din specialiști ai I.E.F.S., 
In frunte cu multidiscipUnarul 
lng. Adrian Gagea. Ca urmare, 
componențil loturilor olimpice 
au fost testați de cîteva ori. 
mal ales pentru stabilirea gra
dului de oboseală. Știința ve
nea, deci, să arate că unul sau 
altul dintre țintașl se află ta 
pragul unei curbe descendente 
a rezultatelor sale, că putea să 
cedeze dintr-un moment ta al-

tuL Antrenorii nu 
baza, în consecință, 
alcătuirea formulei

Dar lucrurile s-au . _______
Or. rolul cercetărilor de labo
rator — mai ales în domeniul 
tirului — poate să fie d tre
buie extins. -Ele nu trebuie — 
ne spunea pe această temă an
trenorul de lot Virgil Atanarlu 
— doar să ne ofere aa diag
nostic. Simțim nevoia să fim 
ajutați spunindu-ni-se nu >■- 
mai •DE CE» capotează un 
trăgător te anumite concursuri 
cu miză, ci si CUM să-l facem 
să-fi revină. adică la ee mij
loace psihice să apelăm, te 
funcție de fiecare sportiv te 
parte, pentru a evita noi că
deri. Am dat numai un exem
plu, dintr-o foarte lungi certe'.

Sigur că interlocutorul are 
dreptate. Științele ajutătoare 
trebuie să adopte un rol ac
tiv, dinamic, să participe efec
tiv la pregătirea trăgătorilor, 
oferind soluții, propunlnd me
tode fi mijloace noi de antre
nament. Stanțele ajutătoare 
trebuie tă participe ca drepturi 
ți eu răspunderi egale la te- 
tregul proces de pregătire ri 
m sd se manifeste prin apa
riții sporadice la poligon, să 
•e limiteze la culegerea de date 
• dată sau de două eri pe an 
fl la compararea lor. .Fiind 
vorba despre o acțiune de pio
nierat, poate că nici noi n-am 
rtiut ee să cerem colaborato
rilor noștri de la I.E.FJS*.  E 
bine. acum, că se gOe. lucru
rile nu trebuie să continue așa 
eum au început Ne referim la 
0 mai mare operativitate a cer
cetătorilor, fapt care trebuie sd 
conducă spre scurtarea kt ma
ximum a timpului înregistrat 
între 
rtrea 
xuri 
fost

culegerea datelor si ofe- 
solutiilor (au existat ca- 
in care Interpretările au 
comunicate antrenorilor 

următoarea culegere de 
; avem In vedere d sto-

DACĂ NU-S ABATERI GRAVE, 
CĂ DISCIPLINA E LA LOC

rimer.t la campionatele naționale 
din 1978), ea șl ceilalți compo
nent! ai lotului, se prezintă cu 
deficiențe de tragere, ta special 
la pozițiile ta picioare și mol 
puțin in genunchi. Mai apar 
M trăgătorii noștri multe greșeli 
de tehnică, de orientare ta con
curs, precum șl mari deficiențe 
ta ceea ce privește pregătirea 
fizică, morală și de voință, exact 
la vtrsta la care ar trebui să se 
afle la maximul posibilităților 
lor de performeri. Pușcașii ro
mâni cunosc A.B.C.-ul tirului, 
știu poziția culcat, adică cea 
mal simplă, dar nu cunosc, ta 
totalitate, restul alfabetului, po
zițiile ta picioare și ta genunchi, 
adică pozițiile grele care pretind 
un volum mare de muncă, nee- 
îectuat însă. așa cum ar trebui, 
la cluburi, ta perioada de Învă
țare șl perfecționare.

Ața se face că, din lipsă de 
pretendenți valoroși, la loturi stat 
chemați trăgători Incomplet!, pe 
care trebuie să-l perfecționăm a- 
tta pe plan tehnic cit șl, mai ales, 
pe cel al organizării muncii ta 
antrenamente șl in concursuri. 
Din acest motiv se înregistrează 
a mare fluctuație de sportivi, tape 
care ne Împiedic A ii muncim așa 
eum ar trebui, im pre* urare tata! 
nefavorabilă marii performanțe-. 
Pentru toate aceste motive a tre
buit să facem eforturi pentru a 
organiza două tabere de pregăti
re, ta cursul cărora să rezolvăm, 
ta sflrșit, problema pregătirii 
fizice pe care eomponențil lotu
lui nu și-au făurit-o la cluburi: 
Va ti, de asemenea, necesar ea, 
lntr-o altă perioadă, să studiem 
cu toții detaliile regulamentului, 
pentru a profita de ele ta con
cursuri șl a fi puși la adăpost 
de eventuale scăpări. La fel stau 
lucrurile șl cu pregătirea teore
tică întreb : nu trebuiau făcute 
toate acestea In secții și la clu
buri 7 Sigur că da. Numai că 
acea inerție ruginită, acea como
ditate nefastă, acea lipsă de do
rință de inventivitate tronează 
tncă in activitatea multor antre
nori din unele cluburi. Toate a- 
cestea afectează un progres altfel 
menit să micșoreze decalajul ce 
există intre pușcașii români ți 
cei din țările eu un tir avansat".

date)
Mlirea unor sarcini precise pe 
care brigada științifică le are 
de rezolvat intr-o anume pe
rioadă de pregătire ; ne mal 
gtadim sl la faptul că trebuie 
oprită colaborarea concomitentă 
ea moi multe federate a soc
ietari brigăzi de specialiști in 
Striatele ajutătoare.

K vremea ca cercetarea ști
ințifică să devină parte inte
grantă a antrenamentului.

In primii doi ani ai ciclului 
olimpic nu au existat cazuri 
grave de indisciplină în tirul 
românesc. Antrenorii, mai ales 
cei de la loturile olimpice și 
naționale, n-au avut, din acest 
punct de vedere, nici un fel de 
probleme. Mai mult, în ultima 
vreme cu deosebire, a fost in- 
itaurat, prin eforturile activiș
tilor federației și ale multor 
specialiști, un climat de serio
zitate In antrenamente. In de
plasări, in perioadele de pre
gătire. Antrenorul Teodor Col- 
dea de la clubul Steaua In spe
cial se remarcă la acest capi
tol. Ca o primă urmare, a scă
zut sensibil procentul absențe
lor și al Intîrzierilor de la pro
gram. într-una din vizitele 
premergătoare campionatelor 
europene pentru senioare și ju
niori din Finlanda, făcută la 
poligonul Tunari, am constatat 
marea exactitate cu care tră
gătorii selecționați îți Îndepli
neau programul zilnic, pe ore 
fi minute. A fost rodul exi
genței sporite a antrenorilor de 
lot Virgil Atanasiu fi Olimpia 
Galea. (Opinăm chiar că prin
tre cauzele bunei comportări 
• trăgătorilor la Hâmmelinna 
se află și acest climat de serio
zitate : delegația română s-a 
întors din Finlanda eu 2 titluri 
de campioni europeni, eu o 
medalie de argint și una de 
bronz).

6ă însemne, oare, că. din a- 
cest punct de vedere, derularea 
procesului de pregătire a tră
gătorilor noștri nu se împie
dică In nici un obstacol disci
plinar ? Nu putem răspunde 
afirmativ — nimeni din ti
rul românesc nu o poate face. 
Să amintim, de pildă, că tră
gătorii noștri — constatarea Q 
privește și pe unii dintre con- 
aacrați — nu au făcut încă pro
gresele necesare In privința 
creșterii gradului de responsa
bilitate personală față de pro
priile obligații in antrenamen
te. Problema aparține tot de 
eapitolul — foarte important — 
al disciplinei, iar In tir auto- 
educarea, autoinstruirea joacă 
un rol absolut preponderent. 
Se mai trage încă chilul — 
ehiar cu .concursul" antreno-

Relaț^a sportiv - specialiști • Elevul să știe clar ce are 
de făcut # Mai mulți antrenori — nici un rezultat I

VLADIMUl ECKEST, 
ontrsrw ta clubul O- 
Bmșrta Bucuraști: _Aș
vrao sd scot ta «vldsnța 
unul tfta siohels aspec
ts ale relației ipcrtiv- 
spedolirt. Ftaeore aetre- 
eor kebuie sâ-l cunoat- 
cd pe eleva sâi ta eb- 
■atal toate amănuntele. 
Na evreal ta antrsna- 
etent. d ți ta vfața de 
toate alele. Un sportiv 
arte se em ca proble- 
ate. oneort greu de pd- 
»*4.  corei preocupă 
«tem De resotoorea o- 
cestoro depir.de te sta
te perie Btccetul pregă-
rtetre cele tea! rtcrf 
-gătelnițe*  ale vtețS 
■ele de anhenor core a 
0 'ețe to perrle. Vreau 
td tpue că sportivul te 
bute eor.tvtax, eu pe» 
orbește te boaba. A» 
benorH se Inlieczc te 
a basc tor ci.-7. dor
uită tă afle daco spor
tivul participa rt os su
flatul ta proprio pregă
tire. Or, eu cred ed o- 
sertțiol este, ao antre
nor și pedogog, td afli 
acest lucru. Se tpvr.e a- 
desea : -Trăgătorul «eu 
a muncit mult, dar re
zultatele din concursuri 
sînt slabe. Nu știu ce să 
cred I-. Aș i' 
«Antrenorul 
nu-șl cunoaște 
Munco Iul s-o 
din acest motiv, 
vînt...»

••L-om format, EU L-AM 
CUNOSCUT. A kcs re- 
zuhote ccum 2-3 ani, 
toanei pentru câ l-am 
ftlut toate preocupările, 
toate întrebările ia care 
căuta răspuns. In ultima 
weme s-a afirmat, mai 
rar fosâ decit ar fi 
trebuit >1 numai Ic 60

te. reușind chiar 528 
p. Az S fost normal sâ 
foca mari progresa și 
ta 3X40 I- Acum doi 
ani U Învinsese. Intr-un 
concurs foarte greu, chiar 
pe multiplul campion 
mondial Lones Wigger. 
Dar ctit. înseamnă câ 
S-o trecut peste acea 
parte Intlmâ a conștiin
ței sale, poate mai sen
sibilo decit ta olți tră
gători. $i mă doare a- 
cest lucru. Acum, că lu
crează ta olt dub, ta 
Dewmo București, Ma
rian nu mai progresează 
ara cum i-ar de dreptul 
to lentul său de ezeep- 
ție. Aud că I se schim
bă mereu antrenorii. Am 
vorbit cu el și om oftat 
că muncește din greu, 
că e ptin de ambiție, 
câ-l preocupă cauzele 
stagnării sole. De ce 
nu progresează I Pentru 
că cei care lucrează cu 
el nu re apleacă asupra 
Iul in moi mare măsu
ră. eo educotori, ea 
părinți, aș îndrăzni »o 
spun. Acestui tinăr cu o 
personolitate extrem de 
complexă nu-i trebuie 
doar un simplu antre
nor, de ta oare să în
vețe mecanic o tehnică 
goală de tragere. Ma
rian Ondcă trebuie să 
se formeze In antrena
mente ca un băgător, 
care este, Insă in pri
mul rlnd, un om*.

DE CINSTE
veni inutilă. Am accentuat asu
pra acestui aspect întrucît și 
alte cluburi și alți antrenori pre
zintă asemenea vicii de pregă
tire care pot deveni foarte ușor 
de fond ale tirului nostru.

Am cerut părerea federației 
de specialitate asupra tuturor 
acestor aspecte. Iată răspunsul 
antrenorului federal Gheorghe 
Florescu : „Considerăm că lotu
rile olimpice sint o expresie a 
modului de lucru, a seriozității 
cu care se îndeplinesc sarcinile< 
a climatului de disciplină exis
tente la nivelul cluburilor și sec
țiilor. Implicit, responsabilita
tea reprezentării cu cinste a 
culorilor patriei in marile com
petiții internaționale și la Jocu
rile Olimpice cade, in egală 
măsură, pe umerii federației, 
ea și pe cei ai cluburilor. In 
consecință, in viitor, vom ana
liza la fața locului fiecare sec
ție in parte, căutind să ne în
deplinim cu seriozitate funcția 
de îndrumare și control. Aces
te analize nu vor avea nicide
cum un caracter festivist. Ele 
vor fi întruniri de lucru, re
zolvarea problemelor fiind e- 
fectuată pe poligon, pe standu
rile de tragere. Numai un mod 
de lucru operativ, eu soluții 
imediate $i eficiente constituie 
garanția unui progres mai ac
celerat al tirului nostru spre 
poziții fruntașe în lume. Este 
nevoie de aceste vizite in te
ren, cu atit mai mult cu cit» 
pînă acum, noi, cei de la fede
rație nu ne-am achitat in con
diții foarte bune de obligațiile 
pe care le aveam pe această 
linie. Și din acest motiv, al 
numărului relativ scăzut de 
contacte eu realitatea din teren» 
au fost posibile deficiențele in 
disciplina pregătirii amintite 
mai inainte".

rilor — la antrenamentele cu 
caracter fizic ; se mai taie ci
te o buclă din distanța de aler
gare ; nu se îndeplinește nu
mărul total de execuții pentru 
dezvoltarea forței ; prea puțini 
dintre trăgători execută sin
guri, acasă, din proprie iniția
tivă, mențineri In poziție. De 
ce, oare, un campion european, 
un sportiv de talia lui Corneliu 
Ion îți poate .fabrica**  o copie 
fidelă, în greutate egală, a unui 
pistol real, instrument cu aju
torul căruia exersează mai 
mult ca un trăgător începător? 
Sigur, Întrebarea este retorică, 
deoarece răspunsul se află in
clus In ea... Este vorba de 
marea seriozitate, de rigurozi
tatea cu care acest trăgător de 
clasă Iși privește propria pre
gătire.

Nici antrenorii noștri nu se 
pot lăuda, Întotdeauna, cu o 
etică... totală a disciplinei pre
gătirii. Bunăoară, nu puțini 
dintre ei lasă antrenamentele 
10 dispoziția... elevilor tor. 
„Trageți și voi 100 de cartușe!" 
— pică indicația de început de 
„antrenament", după care, pă
răsit, trăgătorul Iși vede de ale 
tai. Un recent control al fede
rației, la C.S.U. Brașov, a scos 
ta evidență nerespectarea pro
gramului de antrenament, a ce
rințelor ședințelor de pregătire 
fizică, nereguli In conceperea 
planurilor de pregătire si a do
cumentelor de evidență. La a- 
cest club s-au obținut rezultate 
absolut notabile în domeniul 
selecției, mii de elevi fiind exa
minați. Dar, dacă aceste mari 
eforturi nu vor fi dublate de o 
organizare model a pregătirii și 
mai ales de respectarea întoc
mai a cerințelor și disciplinei 
de antrenament, imensa canti
tate de muncă depusă va de- 
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ION DUMITRESCU, antrenorul lotului național de trap : 
„Tnceplnd din 1974, pe harta talerelor românești au apărut 
noi centre de practicare a acestei probe (Vînătorul Timi
șoara, Unirea Joița, Petrolul Ploiești). De atunci încoace 
se muncește intens pentru lărgirea numărului de „vînă- 
tori“-sportivi de valoare. Nu e însă de mirare că, dat 
fiind această scurtă perioadă, rezultatele nu sînt pe mă
sura așteptărilor. In concursuri, la unele categorii, se mai 
Înregistrează, Încă, un număr redus de participant!. La 
campionatele naționale de seniori, la trap s-au înscris 
doar 3 concurenți, nici cît să ajungă pentru alcătuirea 
unei echipe naționale, știut fiind că ea trebuie să fie 
formată din 4 trăgători...

în aceste condiții, principalul nostru scop rămîne ma
siva selecție In rîndul tineretului școlar și angrenarea 
elementelor de perspectivă în sportul de înaltă perfor
manță. Rezultatele au început să se vadă, numărul recoș- 
a :i— a-i categoriile mjci fiintjt anui acesta,durilor doborîte la 
In creștere.

Așa se explică de
trap, Mihai Ispașiu,_____ , ,____ ,_______________________ _________ _
Intr-un concurs 196 t, a arătat că, atent pregătit, poate 
emite pretenții la obținerea de puncte la J. - "

ANATOLIE SALCEANU, antrenorul lotului național de skeet : 
„O serie de impedimente s-au aflat ta calea progresului la ta
lere, ta ultimii ani. Mulți consideră că stagnarea skeetului ni 
se datorează ta exclusivitate nouă, specialiștilor. Avem întx-a- 
devăr o vină, dacă mă gindesc, mal ales, că ia cluburi nu s-a 
muncit suficient, calitativ și cantitativ Dar adevărul trebuie în
tregit. Talerele stat un sport costisitor, fiind pînă nu de mult 
practicat numai cu materiale din import. Pentru a limita chel
tuielile, F.R. Tir și alte organe cu atribuții au făcut mari efor
turi pentru a colabora cu o serie de întreprinderi din. țară ta 
vederea fabricării, pe scară largă, a talerelor, a instalațiilor de 
lansare și a cartușelor românești. A fost o perioadă îndelungată 
de căutări, cînd calitatea talerelor a avut de suferit (fie că 
ae spărgeau la aruncare, fie că nu se... spărgeau la impactul 
eu plumbul), instalațiile erau imperfecte iar spotul de cartușe 
se pulveriza prea mult „ocolind- discul de argilă. Sîntem ta 
măsură să anunțăm că, în momentul de față, taleriștii noștri au 
la dispoziție talere, cartușe și instalații românești de bună ca
litate : cele 196 t reușite de M. lapașiu la trap au fost realizate 
cu talere fabricate la Baia Mare. In concluzie : Bogdan Mari
nescu, Ion Ionică, Adalbert Oster și Ion Toman, cbmponenți 
ai lotului olimpcc. vor avea din primăvară condiții optime de 
pregătire, poligonul Tunari fiind la rîndul lui îmbunătățit și 
modernizat".

Pagini realizate de Radu TIMOFTE 
Fotografii de Ion MIHĂICĂ și Vasile BAGEAC
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La Liceul din Predeal ASTĂZI, IN SALA SPORTURILOR DIN CRAIOVA

OBIECTIVE PENTRU FOND Șl BIATLON,
SPECIALIȘTI PENTRU... ALPINE!

AL DOILEA MECI DE HANDBAL
ROMANIA R. F. GERMANIA

nos- 
una

ce 
de

Iarna bate la ușă ! Piscurile 
Carpaților au și îmbrăcat man
tie albă, semn că, în scurtă 
vreme, sporturile zăpezii vor 
intra in drepturi depline. Pre
gătirilor făcute de timpuriu li 
s-au adăugat unele măsuri lua
te de torul de specialitate îm
preună cu alți factori, care vi
zează realizarea unor perfor
manțe notabile și in cazul 
schiului si al biatlonului 
tru. Azi ne vom ocupa de 
dintre aceste măsuri.

De mai mulți ani (după 
și-a schimbat denumirea
cîteva ori). Liceul de filologic
ii tor ie din Predeal are în struc
tura sa clase cu program de 
schi. Nu trebuie să mai vor
bim de rolul și de menirea a- 
cestora. Evident, pentru im
pulsionarea și realizarea unor 
performanțe valoroase !

Avînd în vedere rezultatele 
obținute pînă acum, condițiile 
existente și în mod deosebit 
sarcinile stabilite cu privire 
la lichidarea rămînerii in urmă 
a sporturilor de iarnă, Minis
terul Educației și învățământu
lui și Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport, 
prin federația de specialitate, 
au luat unele măsuri legate de 
activitatea unității de învăță- 
mint predelene, dintre care a- 
mintim pe aceea ca întreaga 
activitate a Liceului să se re
organizeze în conformitate

orientările stabilite prin Pro
gramul de dezvoltare a mișcării 
sportive, aprobat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. In protocolul întocmit 
au fost stabilite priorități clare 
pentru activitatea liceului : schi 
fond, biatlon, sărituri și probe 
alpine. Efectivele de elevi vor 
avea deci următoarele propor
ții : schi fond și biatlon 50%, 
sărituri 25%. probe alpine 25%. 
Sînt precizări dare, care vor 
condiționa, tn mare măsură, ți 
sprijinul ce va fi acordat uni
tății școlare din Predeal...

Dar. în funcție de aceasta, 
să vedem care este proporția 
de încadrare a profesorilor de 
specialitate Ia liceul din Pre
deal Dintre cele șapte cadre 
didactice cu specializare schi, 
ȘASE se ocupă exclusiv de 
probele alpine ! Proporția ni se 
pare nefirească față de cerințe, 
care vizează, în primul ri2, 
axarea pe schiul de 
Ion și sărituri !

Discuțiile purtate 
zentanții M.E.I., ai

rînd, 
fond, biat-

cu repre- 
inspectora-

►

SIMBĂTA

11
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15,30 : Politehnica 
— P.T.T. (i. A), urbis — 
Dinamo (m. A), Politehnica — 
ICED (m. A) ; sala Giulești, 
de ta ora 17 : Rapid — Crlșul 
(f. A), Rapid — Universitatea 
Timișoara (m. A).

HOCHEI. Patinoarul „a 
August”, de la ora 16 : Du
nărea Galați — ASE Sportul 
studențesc și Steaua — Dina
mo, meci uri ta divizia A

POPICE. Arena Giulești, ora 
ÎS : Rapid — Voința Ploiești, 
divizia A (fem.).

VOLEI. Sala Institutului Pe
dagogic, ora Vt : Voința — 
LT.B. (f), sala Flacăra roșie, 
ora 17 : Flacăra roșie — Cal
culatorul (f). sala Steaua, de 
la ora 17 : Confecția — Spar- 
tac (!) șl Electra — Steaua IT, 
meciuri ta divizia B.

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 8,30 : Politehnic*  — 
P.T.T. (f). URBIS - Dinamo 
(m) Politehnica — ICED (m); 
sala Giulești, de ta ora ».1C : 
Rapid — Crlșul (f). Rapid — 
Universitatea Timișoara (m), 
meciuri In divizia A ; sal*  
Construcția, de ta ora 9 :
Carpațl — Dinamo Oradea 
(m). Academia militară —
Combinatul 
C.F.R. — 
meciuri ta

chimic Craiova, 
Știința Petroșani, 
divizia B.

Stadion Steaua,FOTBAL.
ora 14 : steaua — s.C. Bacău 
(div. A), ora 12,15 : Steaua — 
S.C. Bacău (juniori) ; stadion 
Progresul, ora 11 : Progresul 
Vulcan — Chimia Tr. Măgu
rele : stadion Metalul. ora 
11 î Metalul — Chimia Brazi, 
meciuri în divizia B ; teren 
Flacăra roșie, ora 11 : Flacăra 
roșie — Automatica ; teren 
Triumf, ora 11 : Automecanl- 
ca — Voința ; teren ICSIM, ora 
11 : ICSIM — Electronica; te
ren Mecanică fină, ora 11 : 
Mecanică fină — Unirea Bolin- 
tta Vale ; teren Abatorul, ora 
11 : Abatorul — Tehnometal ; 
teren Unirea Tricolor, orali; 
Unirea Tricolor — T.M. Bucu
rești, meciuri tn divizia C.

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust”, de la ora 16 : Dunărea 
Galați — ASE Sportul studen
țesc șl Steaua — Dinamo, me
ciuri ta divizia A.

POPICE. Arena Voința, ora 
3,30 : Voința — Olimpia; arena 
Republica, ora 8.30 : Gloria — 
Rulmentul Brașov, partide ta 
divizia A.

VOLEI. Sala Giulești, ora 
M t Rapid — SARO Tirgoviște 
(m) ț sala mectronica, ora 
19 : Calculatorul — 7 Noiem
brie Sibiu (m) ; sala Elec
tra, ora 1# : C.F.R. — Con
structorul Brăila, meciuri In 
divizia B.

Sportul

tului școlar județean, F.R.S.B. 
și cu conducerea liceului au re
levat și ele faptul că încadra
rea profesorilor nu este in con
cordanță cu obiectivele stabili
te, cu ceea ce se așteaptă de 
la această unitate de învăță- 
mlnt. Argumentul conducerii 
liceului, acela că tradiția pre- 
delenilor este pentru schiul al
pin și ea atare fondul devine 
mai greu asimilabil nu are a- 
coperire nici măcar in rezulta
tele de ptaă acum ale „specia
liștilor" ! Fiind vorba de reali
zarea unor salturi valorice in 
ierarhiile internaționale, atunci 
in orice caz acestea sînt mai 
ușor previzibile în probele de 
fond și biatlon decît în cele 
alpine. Acest lucru trebuie în
țeles și de către conducerea li
ceului, de cadrele sale de spe
cialiști. treeîndu-ee la reorga
nizarea în totalitate a activi
tății catedrei de schi in con
formitate cu cerințele M.E.L și 
ale C.N.E.F.S.

Astăzi, la ora 18,15, Sala 
sporturilor din Craiova găzdu
iește ce*  de a doua Intîlnire 
amicală dintre reprezentativele

ECHIPA MASCULINA DE
(Urmare din vag- 1)

Paul IOVAN

lumea, nici n-au putut pregăti 
in condiții bune viitoarele evo
luții internaționale. Este drept, 
încă de la Încheierea campio
natului antrenorul emerit Oprea 
VTase ne-a făcut cunoscute 
opiniile sale :

.„Socotesc că handbalul nos
tru n-a ajuns, ne mărturisea 
reputatul tehnician, la stadiul 
valoric necesar pentru a în
cepe noul urcuș spre vîrful 
ierarhiei. Echipa are nevoie de 
putere, de multă, extrem de 
multă muncă pentru a se lansa 
în această importantă campa
nie. Părerea mea este că in 
competițiile care constitue o 
obligație de calendar ar trebui 
trimisă echipa B sau selecțio
nata de tineret, așa cum fac 
dealtfel și alte țări. Reprezen-CAMPIONATE • COMPETIȚII

Etapă a meciurilor echili 
brațe în Divizia A 

la baschet (f)
alePatru din cele șase meciuri 

etapei a 7-a. a Diviziei A ta bas
chet feminin opun echipe de va
loare apropiată și cu obiectiv*  
asemănătoare ta competiția res
pectivă. Este vorba de partidele 
dintre Rapid și Crlșul (tocurile 1 
și, respectiv, 3 ta clasament, de
partajate doar de coșaveraj), U- 
niversitatea Cluj-Napoca șl Uni
versitatea Timișoara (tocurile 4 
șl 25, Mobila și Voința București 
(locurile 6 și 5), CJS.Ș. Ploiești și 
Olimpia (locurile U șl 19). Cele
lalte jocuri ale etapei : Politeh
nica București — P.T.T. și Voința 
Brașov — Progresul.

In campionatul național mascu
lin se vor desfășura următoarele 
tattlniri ale etapei a 8-a : Urbis
— Dinamo. Politehnica București
— ICED, Rapid — Universitatea 
Timișoara, C.S.U. Brașov — 
Steaua, CA.U. Galați — Universi
tatea Cluj-Napoca șl C.S.U, Sibiu
— Farul.

Astăzi ți mîine

Derbyul campionatului 
de hochei, 

Steaua — Dinamo

e-

Jocuri clasa
se prezinți

astfel :
L DlnAmo 14 14 • 2 164- 41 M
X. Steaua 12 11 t 1 103- o» a
X. S.C. M- Ciuc 14 4 1 4 90- 50 14
4. Dunârca 14 5 1 12 74-114 U
S. Unirea 14 5 1 01-US U
L ASE Sp, 14 4 1 15 40-1» 1

Elena Andreescu, virtuală 
cîțtigătoare a „Cupei Fe

derației” la popice

Echipele de volei fruntașe 
evoluează in deplasare

masculine de handbal ala 
României și R. F. Germania. 
Partida va fi arbitrată tot de 
suedezii Lundin și Nilsson.

HANDBAL A ROMÂNIEI

„Cupa Federației” la popice, 
competiție individuală la care 
participă componența ioturilor 
naționale șl alțl sportivi fruntași 
din echipele divizionare, *e  a- 
propie de sfirșlt. Zilele trecuse 
s-a disputat etapa a patra, pe 
arena Rulmentul din Brașov, iar 
ta zilele de 1—3 decembrie va a- 
vea toc, la București, concomi
tent cu Întrecerile competiției in
ternaționale „Cupa Carpați”, ul
tima etapă (a V-a). La întrece
rile de la Brașov o foarte bună 
comportare a avut Elena Andre
escu (Voința București). vtoe- 
camptoană a lumii, care a coti
ga*  categorie etapa («9 p dl, a- 
cumuitnd acum a de puncte șt 
devenind astfel virtuală câștigătoa
re a trofeului. Pe tocurile 3—3 
s-au clasat ta etapa de la Bra
șov Elena Sta*  (Rapid Buc.) 449 
p d a Mariana Constatați*  (Hi
dromecanica Brașov) 4*9  pi.

Ia bărbați, victoria a revenit 
ttnărului țucător de la Electro- 
mureș Tg. Mureș, Hie Hoeu, ea 
M3 pd, care a întrecut cu un 
„băț” pe Gh. Silvestru (Petrofcil 
Teleajen Ploiești) — M7 (ta „Izo
late- 313» a L BSiaș (Construc
torul Galați) — 917 (303).

Iată a clasamentele generale — 
FEMEI : L Elena Andreescu 31 p 
(17(9 p d), X ndlco Szasz 13 p 
(1743). 3. Ana Petrescu 19 p 
(17U), bArbati : L Gh. sil
vestru 13 p (3623), X L Tismănar 
14 p (3614) 3. Gr. Marin 13 p
(3930).
• Azi a mttoe are loc etapa a 

vn-a a campionatului Diviziei A, 
care cuprinde ta program cîteva 
jocuri importante pentru evolu
ția clasamentelor, ca, de pildă, 
meciurile feminine Petrolul Băieoi 
— Cetatea Giurgiu, Voința Ora
dea — Electromureș Tg. Mureș 
a C.S.M. Reșița — U.T.A., iar 
ta bărbați Voința București — 
Olimpia București, Voința CluJ- 
Napoca — Aurul Bala Mare a

Cu Dartitlele de <xt si miicie. 
din cadrul etapelor a ll-a șl a 
39-a. k încheie prima parte a 
Diviziei A ta hochei pa gheață. 
Acum sine programate tatiiitirito: 
ASE Sportul studențesc — Dună
rea Galați șt Steaua — Din ama, 
ta program cuplat, pe patinoarul 
din parcul „3 August-, azi șl 
mtlne, la orele 1( șl, respectiv, 
18,39. Cea de a treia partidă, U- 
nlrea SI. Gheorghe — Spor*  club 
Miercurea Cioc, va avea loc pe 
patinoarul — descoperi*  — dta 
Poiana Brașov.

Cea de a doua perie a compe
tiției, două tururi cu rite M 
etape, se va desfășura anul vii
tor. Din prima jumătate au mal 
rămas Insă de disputa*  riteva 
meciuri duble : S.C. M. Cioc — 
Steaua, Steaua — A.S.E. Spor
tul studențesc, Dinamo — S.C. M. 
Ciuc șl Steaua — Unirea, a căror 
programare o vom anunța la 
timp.

Programul acestei săptămini 
este dominat de IntUnirea derby 
a Diviziei, dubla partidă dintre 
Steaua șl Dinamo, cu implicații 
foarte mari asupra locului tatu 
al clasamentului. Plnă acum, ta 
actualul campionat, cele două 
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Universitatea 
șurat ante- 
ibtaatâ stu- 
^artlclpă ta 

turneu ta

CASETOFONUL

STAR MC 12
Momentele unice, irepe- 

tabile pot fi retrăite 
după un minut, după o 
zi, după o lună, după un 
an, dacă ați avut preve
derea să le înregistrați 
pe o bandă a casetofonu- 
lui STAR MC 12.
Casetofonul STAB MC 12 

este un aparat portabil 
de dimensiuni reduse, e- 
chipat cu un microfon, 
cu două cordoane (de re
țea și de înregistrare-re- 
dare).

Magazinele de specia
litate ale comerțului de 
stat vă oferă casetofonul 
STAR MC 12 la prețul 
de 2058 lei.

tativa țării are nevoie de pre
gătire, de refacerea moralului, 
lucruri care se realizează in 
timp și nu In campanii de ci- 
teva zile. Nu sini pentru parti
ciparea la turneul din Ungari*  
(n_n. dealtfel, antrenorul Vlase 
nici n-a efectuat această depla
sare), cele trei săptămini pe 
care Ie avem la dispoziție ur- 
mind să Ie folosim pentru o- 
dihnă — prima parte — și pen
tru antrenament special în ve
derea meciurilor cu R. F. Ger
mania — partea a doua. Șt 
în continuare spațiile de limp 
afectate pregătirii vor trebui să 
fie mai mari, iar competițiile 
și meciurile bilaterale pentru 
prima echipă națională alese 
cu grijă, in funcție de nevoile 
ei și nu de obligațiile de calen
dar. Așa și numai așa se va 
putea ajunge pe prima treaptă 
a podiumului olimpic !"

Lucrurile nu s-au întîmplat 
așa pentru că omul care a con
dus echipa României spre mul
te dintre succesele care-i alcă
tuiesc astăzi prestigiosul pal
mares n-a găsit înțelegere. 
Sperăm că o va obține în vi
itor. Aceasta pentru că opiniile 
sale sînt perfect argumentate. 
Medul de joi a scos in evi
dență carențele pe care el le 
anticipa : oboseala jucătorilor, 
lipsa lor de putere, de orien
tare. un mecanism nepus Ia 
punct. Poate că astăzi, la Cra
iova, echipa noastră va juc*  
ceva mai bine, resursele puțind 
să provină din ambiția lor de 
a nu ceda și a doua oară ne 
terrai propriu în fața actualilor 
campioni mondiali. Datele pro
blemei nu se vor schimba însă.

Pornind de la premisa că ab
solut toți oamenii handbalului
— federație, antrenori, jucători
— doresc revenirea handbalu
lui românesc în vîrful ierarhiei 
mondiale, chestiunea se rezumă 
doar la dezbaterea tuturor nro- 
blemelor în comun, la stabili
rea unor măsuri pe care să 1*  
respecte toată lumea. Lucru 
posibil, mal ales acum cind 
chiar F.R.H. a inițiat — in 
handbalul feminin — un astfel 
de for tehnic, a creat posibili
tățile conlucrării colective, ale 
ajutorului oferit prompt și prin 
aceasta cu eficiență sporită. 
Meciul cu R. F. Germania ră- 
mlne un episod (neplăcut, de
sigur). tn timp ce eîștigare» 
medaliei olimpice de aur este 
un obiectiv care trebuie să mo
bilizeze toate forțele handbalu
lui nostru.

ECHIPA Df JURIIORI — LA
„THRAEOL PRIETENA"

Luni va pleca la Zauoroje 
(U.R.S.S.) echipa de juniori a 
țării noastre care, intre 21 si 30 
noiembrie, va participa la tra
diționala competiție a speran
țelor „Turneul Prietenia". Din 
lotul alcătuit de antrenorii Va
lentin S am un gi și Gh. Zamfir 
fac parte, printre alții, Claudiu 
Ionescu, Alexandru Buligan, 
Klaus Haberpursch. Ștefan 
Knuff, Sorin Chirică. Gheorghe 
Dăgărescu, Marin Mirică. Ale
xandru Arghir și Cornel Mi ele.

RUGBYȘTII ROMANI IAU UN NOU START
(Urmart din pag. 1)

nu uităm — ultima apariție a 
rugbyiștilor polonezi in capitala 
noastră a constituit realmente 
o surpriză, ei conducînd scorul 
in meciul cu echipa României 
timp de peste 60 de minute. 
Așa ceva nu se mai Intîmplase 
in trecut. Polonezii au jucat 
toarte bine (este drept, pe fon
dul unei prestații mediocre a 
„tricolorilor"). fiind necesară o 
maximă mobilizare a tuturor 
resurselor și cunoștințelor teh- 
nico-tactice (evident superioa
re) ale rugbyștilor români spre 
a ■ se Întoarce rezultatul și a se 

o victorie 
In felul a- 

întîlnirilor 
rămas ima- 

— 10 succe- 
ooștri (scor

obține finalmente 
muncită : 38—21 I 
cesta. palmaresul 
româno—polone a 
culat : 10 meciuri 
se ale rugbyștilor 
general : 281—73).

Antrenorul federal Valeriu 
Irimescu, care va fi și condu
cătorul delegației sportivilor 
români in Polonia, a pregătit, 
împreună cu colegul său Ale
xandru Paloșanu, cu maximă 
atenție partida de la Lublin,

selecționînd în scopul obținerii 
unui rezultat favorabil jucători 
cu vastă experiență internațio
nală. Iată, dealtfel, echipa pro
babilă cu care se va începe 
meciul : Tudose — Motrescu, 
Nica, Constantin, Marin — Bu- 
cos. Paraschiv — Murariu, Du
mitru, Stoica — Dărăban. M. 
Ionescu — Dinu, Munteanu, Io- 
niță. Rezervele (de valoare a- 
propiată cu a titularilor) vor fi : 
Varga și D. Alexandru, pentru 
linia de treisferturi ; Borș, Or- 
telecan și Scarlat, pentru înain
tare.

Forul de specialitate polo
nez «' pregătit cu grijă acest 
meci. Conducerea tehnică a e- 
chipei a convocat la lot un nu
măr mare de jucători — peste 
30. Formația urmează să fie 
stabilită în ziua meciului. 
Oricum, se anticipează prezen
ța nucleului echipei care a lă
sat anul trecut, la București, 
o bună impresie.

Jocul va fi condus de spa
niolul I. Segurola, același care 
în 1976 a arbitrat partida O- 
landa — România, de la Hil- 
versum.



înaintea etapei a 12-a După mcciul-tcst al Juniorilor noștri

„BULETINUL DE ȘTIRI AL CELOR 18 DIVIZIONARE A
0 POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — F.C. BIHOR. Timișore
nii, porniți, se pare, Jn cam
pania de refacere — după „e- 
galul“ cu Dinamo — anunță, 
din păcate, o nouă accidenta
re : Petrescu a făcut o întin
dere în timpul jocului-școală 
de miercuri. El va fi înlocuit, 
probabil, de Nadu. F.C. Bihor, 
cu moralul refăcut, anunță un 
joc frumos, la nivelul celui 
practicat la Bacău, unde oră- 
denii au dat o replică de echi
pă fără complexe în deplasare.

ARBITRI : O. Anderco (Satu 
Mare) — T. Balanovici (Iași), 
V. Ciocîlteu (Craiova).

0 UNIVERSITATEA CRAIO
VA — U.T.A. După cum se 
știe, echipa craioveană a jucat, 
la Sofia, cu reprezentativa 
Bulgariei. Deși lipsită de mulți 
titulari, Universitatea a cedat 
la limită (1—2), dînd o replică 
viguroasă partenerei sale. Pen
tru meciul de mîine se anunță 
reintrarea lui Bălăci, căruia 
i-a expirat suspendarea de 
două luni, dar rămîn indispo
nibili Marcu și Cămătaru. Ară
denii, sosiți la Craiova după 
o... haltă la Herculane, anunță 
cea mai bună formație.

ARBITRI : G. Dragomir
(București) — M. Moraru (Plo
iești), S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin).

• F.C. BAIA MARE — PO
LITEHNICA IAȘI. Băimârenii 
— fără nici o indisponibilitate 
fa lot — au lăsat în urmă în- 
frîngerea de la Sa tu Mare și 
privesc încrezători înainte, mai 
ales după «revanșa- (6—1) In 
fața sătmărenilor in partida de 
miercuri din «Cupa F.R.F.*.  Stu
denții ieșeni, ta drum spre Ba
ia Mare, au făcut o escală la 
Tg. Neamț, efectuind aici ulti
mele antrenamente.

ARBITRI : C. Dinulescu
(București) — V. Tătar (Hune
doara), Gh. Jucan (Mediaș).

DIVIZIA A IN CIFRE
0 In cele 11 etape ale Diviziei A 

8-au marcat 245 de goluri : 174 
gazdele, 49 oaspeții. Cea mai pro
ductivă etapă a fost a 4-a, cu 28 
de goluri, la polul opus situta- 
du-se etapele a 8-a șl a 18-a, cu 
numai 18 goluri. a Din cele 99 
de partide disputate, 43 au re
venit gazdelor, 21 s-au Încheiat 
la egalitate, Iar ta 15 victoria a 
fost de partea oaspeților. 0 In 
11 etape s-au Înscris 4 autogo
luri : N. Răducanu — pentru F.C. 
Bihor, Cassal — pentru Corvinul, 
Varodl — pentru F.C. Baia Mare 
și Vlgu — pentru politehnica lași. 
• Plnă in prezent, 4 jucători au 
fost eliminați de pe teren : An- 
ghelini, Costea, Tilihol și Matei. 
0 tn cele 11 etape, arbitrii au a- 
rătat de 154 de ori cartonașul 
galben ; cele mai multe cartona
șe in etapa a M-a : 18, cele mal

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Mîine, 19 noiembrie 197», a doua 

tragere specială

PRONOEXPRES 
OLIMPIC

la care se atribuie din n-ou :
• AUTOTURISME DACIA 1X0 

Și SKODA 105 L
• EXCURSH LA OLIMPIADA 

DE LA MOSCOVA 1960
A CÎȘTIGURI IN NUMERAR 

DE 50 000 25.000. 10 000 LEI etc.
Și dv. vă puteți număra printre 

cîștigătorii unuia dintre aceste a- 
tractdve premii dacă veți participa 
cu cit mai multe variante. Ju
cate 100% sau 25%. pe care NU
MAI ASTĂZI le mai puteți pro
cura

Tragerea va avea loc duminică 
19 noiembrie în București. la 
ora 17. în sala clubului Progre
sul din str. dr. Stajcovici ; pa
noul cu numerele extrase va C 
televizat în cursul serii.

Astăzi este ULTIMA ZI și pen
tru completarea buletinelor ia 
concursul PRONOSPORT de mfi- 
ne, 19 noiembrie 1978. care bene
ficiază de un substanțial report 
la categoria I : 232.628 lei !
numerele extrase la tra
gerea LOTO DIN 17 NOIEM

BRIE 1978
Extragerea I : 3 28 65 12 70 72 58 

41 52
Extragerea a n-a : 57 52 49 21 

27 8 61 68 24
FOVD TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

1.233.407 lei din care WO.OOO lei 
re^or*  la categoria 1.
CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 

DIN 12 NOIEMBRIE 1978
Categoria 1 : 2 variante 25% 

a 30 4415 lei : categoria 2:5 a 
12.162 lei ; categoria 3 : 14 a 
4.344 lei categoria 4 : 96 a 633 
lei : categoria 5 : 273,75 a 200 lei; 
ca-eenria 6 • 1 938 a 100 lei.

Cîștigurile de categoria 1 att 
revenit participanților : CON
STANTIN SLACINUEANU din 
comuna Cerașu — Prahova șl 
DIMITRIE LINGURAR din Arad.

de antrenamente obișnuit. 
II este complet refăcut 

va relua locul în centrul 
de atac. în schimb, folo- 
lui Dobrin este incertă.

C F.C. ARGEȘ — SPORTUL 
STUDENȚESC. Piteștenii au 
urmat în această săptămînă un 
ciclu 
Radu 
Și îȘi 
liniei 
sirea
Sportul studențesc a susținut, 
joi, un joc-școală cu diviziona
ra B Autobuzul, de care a dis
pus cu 4—0. Munteanu are rup
tură de fibre musculare, iar 
Ciugarin este suferind de he
patită.

ARBITRI : N. Rainea (Bîr- 
lad)— Gh. Ispas (Constanța), 
V. Topan (Cluj-Napoca).

• GLORIA BUZĂU — COR 
YENUL HUNEDOARA. Gazde
le, cu efectivul complet, aș
teaptă cu încredere întîlnirea 
de mîine. Antrenorul Ion Io- 
nescu intenționează să folo
sească aceeași formulă de e- 
chipă din etapa precedentă. 
Corvinul a deplasat la Buzău 
un lot cuprinzlnd toți titularii, 
inclusiv pe Lueescu, care este 
apt de joc.

ARBITRI : C. Ghiță — Gh. 
Racz (ambii din Brașov), C- 
Szilaghi (Baia Mare).

• F.C. OLIMPIA — C. 8. 
llKGOVIȘTE. O partidă echi
librată, între două echipe care 
au obținut rezultate bune ta 
actualul campionat. Sătmărenii 
au destui jucători indisponibili. 
Feher nu este refăcut, Pinter, 
Pop și Bathori n s-au acci
dentat în această săptămînă, 
Mureșan are întindere. Se fac 
eforturi pentru recuperarea lor. 
CS. Tîrgaviște — care se află 
de ieri la Satu Mare — nu-i 
va putea utiliza pe Sava, Ma
rinescu (întinderi musculare) și 
Titaru (entorsă).

ARBITRI : C. Jurja (Bucu
rești) — N. Dinescu (Rm. Vîl- 
cea) și M. Fediuc (Suceava).

puține In runda a 2-a : 8. • Cele 
II divizionare au utilizat plnă tn 
prezent 211 jucători. Cel mai 
mulți : Jiul șl Corvinul, cite 20; 
cei mal puțini : F.C. Bala Mare 
14, Sportul studențesc 15. 0 Pe 
lista marcatorilor, după 11 etape, 
figurează 113 jucători. Cel mai 
mulți : Corvinul 9. Cei mal pu
țini : Politehnica Timișoara, Unlv. 
Craiova, S.C. Bacău, A.S.A., Po
litehnica Iași șl F.C. Bala Mare, 
dte 5. * In 11 etape, jucătorii 
eeJor 18 divizionare au expediat 
8 887 de șuturi la poartă (1753 
gazdele, 774 oaspeții), dintre care 
1187 pe spațiul porții (837 gazde
le, 3M oaspeții). • Partidele celor 
11 etape au fost urmărite de 
1271 000 de spectatori. Cel mal 
mulți s-au Înregistrat tn prima 
etapă ; UI «00, iar eei mal puțini 
ta runda a 10-a : M oo«. 0 ta 11 
etape s-au dictat 85 de lovituri 
de la n m : 19 ta favoarea gaz
delor, 4 pentru oaspeți ; 19 pen
tru motiv de fault, 4 pentru tn- 
taacțiunea de henț ; 19 transfor
mate, 4 ratate. Simplă... coinci
dență !

GALATIUL LA A>
Prima încercare datează din 

axul 1963—1963. In acei campio
nat, o echipă gălățeană a pășit 
pe prima scenă a fotbalului nos
tru. Se numea SiderurgistuL A 
fost o prezență foarte scurtă, de 
numai un an. cum avea să fie și 
următoarea, cea din ediția 1965— 
1966, cind promovarea a făcut-o 
Siderurgistul, iar retrogradarea 
s-a datorat Politehnicii, echipa 
•chimbîndu-și numai numele, nu 
și comportarea. Au urmat opt 
ani de anonimat, după care Ga- 
lațiul a încercat din nou să re
ziste pe prima scenă fotbalistică, 
pentn: a treia oară : 1974—1975. 
Dar F C M.-ul n-a reușit mai mult 
decit Siderurgistul și Politehnica. 
A retrogradat, s-a dezmeticit în 
.B*  și iat-o — in toamna lui 
1976 — iarăși în primul eșalon, 
la startul celei de a 4-a încer
cări. soldată tot cu un eșec. GA
LA ți vl NEHEUȘIND SA SE 
MENȚINĂ MAI MULT DE UN 
AN IN DIVIZIA A. De ce ? Care 
au fost cauzele ? Cum numărul 
lor este mare, ne vom opri acum 
doar ia două, cele hotăritoare. 
Prima : ECHIPA CARE PRO
MOVA NU ERA GALAȚEANA. 
ci un fel de adunătură de jucă
tori de la alte cluburi, unii la 
apusul carierei, dar toți porniți 
spre Galați ca spre un Eldorado 
al fotbalului nostru. Nimeni nu-1 
vedea ne Tudor°’ stoica (acum 
la Steaua), în schimb erau aduși 
ca., salvatori '•onstănțeanul Stoi
ca, bucure^tenii Sălceanu și Du- 
mitriu HI. ieșeanul Lupulescu și 
încă mulți alții. în ultimii opt 
ani, peste 130 de jucători au îm
brăcat tricourile echipei din Ga
lați ! A doua cauză : SCHIMBĂ
RILE DE ANTRENORI Și dte 
doi-trei pe an ! Fiecare venea cu

0 CHIMIA RM. V1LCEA — 
DINAMO. Gazdele au făcut 
pregătiri atente, punctate de 
un meci „în familie" disputat 
joi. Persistă o oarecare îngri
jorare în legătură cu alcătuirea 
formației, fatrucît Stanca, Co
ca și Carabageac acuză acci
dentări mai vechi. Se fac efor
turi pentru recuperarea lor. Di- 
namoviștii pleacă astăzi cu auto
carul spre Rm. Vîlcea. întreg 
lotul — exceptîndu-1 pe Săt- 
măreanu II — este valid.

ARBITRI : C. Teodorescu (Bu
zău) — O. Ștreng (Oradea), 
FI. Cenea (Caracal).

0 A-S.A. TG. MUREȘ — 
JIUL. Caz destul de rar : bl 
ambele loturi nu sfat indispo
nibilități. Vor fi aliniate, deci, 
cele mai bune formule de echi
pă. La A S.A., antrenamentele 
au continuat cu intensitate. E- 
chipa din Valea Jiului a jucat, 
joi, eu formația sovietică Su- 
dastroitel Nikolaev, pe care a 
favins-o cu 3—1 (3—0), prin go
lurile marcate de Mulțescu, 
Sto.chiță și Silâjan După pau
ză au fost folosite toate re
zervele.

ARBITRI : N. Petriccanu — 
C. Bărbuleseu. M. B uze a (toți 
din București).

0 STEAUA - S.C. BACĂU. 
Except; ndu-i pe Troi ți Biescu 
(tacă indisponibili după acci
dentările suferite, ultimul — 
operație de menise), formația 
bucureșteanâ a beneficiat la 
antrenamente de efectivul com
plet, inclusiv de N. Rădu- 
e*nu  și Dumitru, care vor ju
ca mîine. în perioada de între
rupere, S.C. Bacău a evoluat, 
acasă, ta compania echipei 
F.C. Union Berlin (0—0). Un 
«tagur nume incert pentru jo
cul cu Steaua : Antohi (gri
pat).

ARBITRI t I. Rus (Tg. Mu
reș) — N. Raab (C. Turzii), M. 
Salomir (Cluj-Napoca).

ACTE DE HULIGANISM LA MECIUL
DE „CUPA» RAPID - METALUL

Pe Stadionul Republicii s-a 
disputat, joi, meciul Rapid — 
Metalul București, în cadrul 
„Gupei României". Partida 6-a 
desfășurat ta condiții normale 
(arbitrul N. Petriceanu a făcut 
apel doar o singură dată la 
cartonașul galben), tnehein- 
du-se cu scorul de 3—2 pentru 
Metalul.

După terminarea locului, 
însă, dteva zeci de spectatori 
turbulenți, din rîndurile su
porterilor Rapidului, au pătruns 
ta incinta terenului, tocercind 
să-1 lovească pe arbitru, ca și 
pe unii jucători de la Metalul 
Arbitrul N. Petriceanu a reu
șit cu mare greutate să se re
fugieze ta cabină, nu fașă îna
inte de a fi lovit cu piciorul de

5-a TENTATIVĂ PENTRU DIVIZIA A...
ideea lui, fiecare cu jucătorii lui, 
fiecare eu pretențiile iui și Gala- 
Uul rămînea tot fără echipă. 
Anul trecut, cind toată lumea 
vedea iarăși F.C.M.-uI în ,^A-, a- 
ces"_a a ratat promovarea și oa
menii s-au scuturat ca după un 
vis urit. A fost un eșec care i-a 
trezit pe mulți la realitate.

S-a pornit din nou la drum, 
dar ALTFEL. Nu s-a mal apelat 
la un antrenor... faimos. De echi- 

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^  ̂

• „suplimentul" lui Viud-Mujaru și acțiunea de întinerire

a fotbalului din orașul de Ia Dunăre

pă au început să se ocupe doi 
tehnicieni tineri și capabili — 
Mircea Nedelcu și Dumitru Boe- 
ru —, care și-au propus și se 
străduiesc să CONSTRUIASCĂ o 
echipă cu adevărat reprezentativă 
pentru fotbalul gălățean. „Nu mai 
avem vedete — afirma M. Ne
delcu. Și cum nu avem nici ju
cători foarte puternici, masivi, 
căutăm să alergăm mai mult, mai 
rapid, să ne apărăm cu 8—9, să 
atacăm cu 7—8 jucători. Mai mult, 
neavînd un vîrf sau jucători care 
să șuteze tare la poartă, obiec
tivul pe care ni l-am fixat este 
acela de a ne apropia cît mai 
mult de buturile adversarului. în 
acest sens muncim intens la an
trenamente".

Ne-am convins că așa este la 
două din antrenamentele lideru
lui seriei I a Diviziei B, pe du
rata cărora s-a insistat asupra 
unor scheme privind combinațiile

ADEVĂRATUL EXAMEN VA FI SUSȚINUT 
MIERCURI, CU ECHIPA UNGARIEI...

Selecționata de juniori a ciș- 
tigat din nou în fața echipei 
similare a Bulgariei. Pentru a 
treia oară ta această toamnă : 
1—0 la Cimpina, 2—1 la Izmir, 
ta cadrul Balcaniadei, și joi. 
la Brașov, 2—1. Această „serie" 
de succese merită să fie sub
limată, cu atit mai mult cu 
dt juniorii noștri nu prea 
erau... obișnuiți cu victorii in 
disputele cu cei bulgari.

Meciul de joi, de pe stadio
nul Tractorul, a fost dștigat la 
limită. Numai că cei care l-au 
urmărit știu că acest scor nu 
reflectă superioritatea echipei 
pregătită de Robert Cosmoc și 
M. Ciorr.oavâ. Or, 65 din cele 
80 de minute jocul a avut sens 
unic, spre poarta lui Țenev, 
dominare concretizată prin 
două goluri spectaculoase și 
prin 7-8 ocazii imense (ah. ra
tările. nesfirșitele ratări !), re
zultate din ACȚIUNI CLARE, 
DESFĂȘURATE IN VITEZA 
spre buturile oaspeților. Supe
rioritatea echipei noastre poate 
fi argumentată și printr-un alt 
element concret al partidei : 
diferența dintre șuturile expe
diate spre cele două porți, 
22—5 ! In partea a doua a me 
tiului. juniorii bulgari au șutat 
o singură dată, imprecis, la 
poarta lui Pavel. Perioada cea 
maj dificilă pentru echipa 
noastră a fost cea dintre mi
nutele 20—35. cînd oaspeții — 
masivi, ambițioși, tenaci, pe 

PROGRAMUL Șl ARBITRII PARTIDELOR
DIN ETAPA A 14-a A DIVIZIEI B

SERIA I : I.C .IM. Brașov — 
Viitorul Vaslui : A. Szilaghi (Tg. 
Mureș) ; Constructorul Iași — 
Delta Tulcea : C. Blaj (Bucu
rești) ; Nitramonia Făgăraș — 
Portul Constanța : V. Grigorescu 
(Craiova) ; Minerul Gura Humo
rului — F.C. Brăila : Fl. Popes
cu (Ploiești) ; Muscelul Cimpu- 
Kmg — Steagul roșu Brașov : 
El. Munteanu (Reșița) ; Progre
sul Brăila — Oltul Sf. Gheorghe:

unul dintre huligani. Aceștia, 
fdrțînd ușa de la intrarea spre 
cabine, au lovit și cîțiva oa
meni de ordine, care au încer
cat să-i oprească, tntr-o con
vorbire telefonică, N. Petricea- 
nu ne-a declarat că a fost în 
pericol de a ajunge In mîinile 
huliganilor și de a fi maltratat 
de aceștia.

Comisia de disciplină a 
F.R.F. va lua în discuție, ta 
ședința de joi seara. aceste 
fapte deosebit de grave, cu 
atit mai grave cu rft s-au pe
trecut pe un stadion din cen
trul Capitalei, ta văzul 
spectatori 
plecat cu 
meci, din 
mai sus.

altor 
disciplinați care au 
un gust amar de la 
cauza celor arătate

în viteză, pe spații mari și mici, 
încheiate cu șut la poarta apă
rată de Oană sau Hagioglu. Și 
fiecare din cele două antrena
mente a avut un epilog-surpriză: 
Vlad și Majaru au mai rămas 30 
de minute pe teren pentru un 
antrenament-supliment. Nu 1^-a 
cerut nimeni așa ceva. Numai că 
d AU ÎNȚELES că altfel nu se 
poate... Vlad și Majaru, doi din
tre cei mai tineri jucători ai Ga- 

lațiuiui i Ei, împreună cu Orac, 
Balaban. Bejenaru, Popescu și 
Hagioglu, alcătuiesc grupul gălățe- 
nilor sută la sută. în „suplimentul*  
celor doi. ca și în creșterea conti
nuă a numărului gălățenilor pro
movați în ,,11 “-le de bază se poate 
distinge SCHIMBAREA survenită 
la Galați, o schimbare de aproa
pe 180 de grade. Despre această 
„rotire" într-o concepție care a 
adus în trecut atîtea eșecuri 
ne-au vorbit și P. Caradinț, pre
ședintele clubului, precum și trei 
dintre activiștii Consiliului jude
țean pentru educație fizică și 
sport — T. Oprică, președinte. 
Șt. Marcu, secretar, I. Petre, me
todist — de la care am aflat în 
plus : de ce a retrogradat C.S.U., 
fosta deținătoare a „Cupei 
României", de ce divizionarele C 
gălățene (Oțelul, Ancora, Metalo- 
sport) „înoată*  în subsolul cla
samentului seriei in care joacă. 

alocuri depășind limitele jocu
lui atletic — au forțat egala- 
rea, pe care au obținut-o în 
urma unei lovituri libere, sol
dată cu un gol norocos. In a- 
ceastă perioadă, apărarea — cu 
excepția lui Pop. mai puițin si
gur în joc — a făcut față pre- 
ssingului, a recuperat prompt 
baloanele pe care le-a lansat 
apoi, oportun, spre mijlocașii 
și atacanții demarcați.

Juniorii noștri i-au învins ia
răși pe cei bulgari. Nu trebuie 
uitat, totuși, că partida de la 
Brașov a avut un caracter a- 
mical. Ea a constituit un teși 
in vederea celei de miercurea 
viitoare cind. pe același sta
dion, este programat meciul 
România — Ungaria, din ca
drul preliminariilor Turneului 
U.E.F.A. Este al doilea meci 
din grupă. Primul s-a disputat 
cu trei săptămini in urmă : Un
garia — U.R.S.S. 0—0. Prin ur
mare, miercuri echipa noastră 
va debuta în ediția ’79 a cam
pionatului Europei pentru ju
niori și are DATORIA SĂ 
CONFIRME REZULTATELE 
MULȚUMITOARE OBȚINUTE 
fa ultimul timp. La Brașov, joi, 
ea a demonstrat că poate să 
joace fără complexe, să joace 
bine, să cîștige.

Cum sperăm s-o facă și 
miercuri. în ADEVĂRATUL EI 
EXAMEN DIN ACEST SEZON.

D. LAURENȚIU

Al. Drăguț (Zimnicea) ; C.S.M. 
Suceava — Victoria Tecuci : L. 
Peto (Mediaș); Helen- Ceahlăul 
p. Neamț — F.C.M. Galați : Dan 
Petrescu (București) ; F.C. Con
stanța — Tractorul Brașov : F. 
Platoș (București).

SERIA A n-a : ș.N. Oltenița — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : D- 
Ursu (Brăila) ; Șoimii Sibiu — 
Poiana dmpina : M. Izghireanu 
(Timișoara) ; F.C.M. Giurgiu — 
Dinamo slatina : F. Nasuto (Rm. 
Vîlcea) ; Progresul Vulcan Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele r 
M. Dumea (Roman) ; Viitorul 
Scornicești — Autobuzul Bucu
rești : I. Igna (Arad) ; Petrolul 
Ploiești — Rulmentul Alexandria : 
Fl. Anuțescu (Pitești) ; Metalul 
Plopeni — Rapid București : Gh. 
Ion eseu (Brașov) ; Metalul Bucu
rești — Chimia Brazi : E. Poka 
(Deva) ; Electroputcre Craiova — 
Gaz metan Mediaș : A. Forwirth 
(Timișoara).

seria A in-a : Aurul Brad — 
Ind. sârmei C. Turzii : C. Ignat 
(București) ; Minerul Anina — 
C.I.L. Sighet : L zaharia (Dro
beta Tr Severin) ; Mureșul Deva
— Minerul Moldova Nouă : llie 
Boșogz (București) ; C.F.R. Ti
mișoara — înfrățirea Oradea : 
C. loniță I (București) ; Minerul 
Cavnic — U.M. Timișoara : T. 
Oniga (lașb ; Chimica Urnăveni
— „U*  Cluj-Napoca : Gh. Rete
zau (București) ; C.F.R. Cluj-Na
poca — Dacia Orăștie : I. Urdea 
(București) ; F.C.M. Reșița — 
Victoria Călan : C. Mateescu
(București) ; Gloria Bistrița — 
Metalurgistul Cugir : Gh. Vasi- 
lescu n (București).

1. C.S.U. a retrogradat pentru că, 
intr-un singur an, a pierdut a- 
proape o întreagă echipă (Mari
nescu, Enache, Georgescu, Tâna- 
se, Dobre etc.) și a schimbat trei 
antrenori ; pentru că echipa nu 
primește nici un ajutor din par
tea conducerii Universității pe 
care o reprezintă. 2. Ancora, O- 
țelui și Metalosport joacă slab 
pentru că se află in criză de 
efective, pentru că nu s-au pre
ocupat să-și crească jucătorii ne
cesari. Este însă o situație tem
porară, deoarece, începînd din a- 
eest an, la fiecare din aceste 
asociații — cu baze sportive co
respunzătoare — au luat ființă 
subcentre de copii și juniori, de 
care se ocupă antrenori priceputi 
(G. Tănase, Gh. Huștiuc, G. Iva
nov, D. Apostol etc.). «Mai mult 
— ne spunea președintele 
C.J.E.F.S. — am obligat echipele 
din campionatele «Onoare*  (14 
formații) și „Promoție*  (28 for
mații împărțite în 2 serii) să a- 
pară in meciuri cu 5 jucători sub 
23 de ani și cu 3 juniori. încer. 
căm prin toate aceste acțiuni să 
forțăm întinerirea fotbalului gă
lățean....*

Un proces care trebuia declan
șat mai demult. Dar. mai bine 
mai tîrziu decît niciodată..

Revenind, însă, la F.C.M., la 
liderul seriei 1 ia „suplimentul*  
de 30 de minute al ambițioșilor 
Vlad si Majaru, la faptul că. în 
afara năbădăiosului Radu Dan, ni
meni nu mai vrea să părăsească 
echipa, putem avansa ideea că 
a 5-a ÎNCERCARE a Galațiului 
de a promova și a rămîne în Di
vizia A are sorți de izbîndă. Mai 
mulți ca orieînd.

L DUMITRESCU
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VIRGINIA RUZICI A INVINSO PE BETTY STOVE 
Șl S-A CALIFICAT PRINTRE „PRIMELE 4"!

VICTOR CIOCALTEA
A DEVENIT AL TREILEA

PALM SPRINGS, 17 (prin 
telefon). „Turneul campioane
lor", ediția 1978, iși are desem
nate primele 4 rachete frun
tașe. Cele care-și vor disputa 
semifinalele competiției. Prin
tre acestea se află și repre
zentanta României, excelenta 
noastră Virginia Ruzici. In a 
treia zi a întrecerii care gru
pează In îndepărtata Californie 
elita tenisului mondial feminin, 
jucătoarea româncă a obținut o 
clară victorie in fața unei ad
versare cu veleități, olandeza 
Betty Stove : 6—2. 6—2. Față 
de tendințele ofensive ale în
vinsei sale, tactica adoptată a 
fost aceea a mingilor lungi, 
care au ținut-o pe Stove de
parte de fileu. Românca a ju
cat fără greșeală de la fundul 
terenului, „pășind*  cu regula
ritate in lung de linie la orice 
in cercare de atac a acesteia și 
asigurindu-și inițiativa pe 
proape tot parcursul jocului.

După această victorie. Virgi
nia Ruzici continuă să fie in 
centrul atenției specialiștilor ți 
presei. Ea a răspuns întrebări
lor puse de ziariști, la confe
rința de presă organizată tra
dițional după fiecare rundă a 
turneului. întrebată dacă se aș
tepta să ajungă semifinalistă 
a Masters-ului, jucătoarea noas
tră a declarat : ,Jn ultimele

*-

noastre trei întilniri am în
vins-o de două ori pe Betty 
Stove, așa că pot considera re
zultatul meu ca normal. Desi
gur. de aci înainte va fi mai 
greu pentru mine, dar voi în
cerca să-ml valorific șansa*.

în semifinale. Virginia Ruzici 
întilnește pe Martina Navrati
lova. favorita nr. 2. Iar Chris 
Evert, prima favorită, joacă 
împotriva Virginiei Wade, care 
a depășit relativ greu 
tența opusă de Kerry 
6—2, 3—6, 6—-3. Intr-un ______
contind pentru locurile 7—8 ale 
clasamentului s-au întilnit 
Wendy Turnbull (Australia) și 
Regina Marsikova (Cehoslova
cia). Prima a cistigat cu 7—5, 
6—4.

Finala turneului de simplu 
se va disputa simbătă. iar du
minică este programat meciul 
pentru locurile 3—4. precum și 
finala probei de dublu, in care 
Virginia Ruzici joacă alături 
de campioana iugoslavă Mima 
Jausovec.

rezis- 
Reid : 

«neci

TUR-IN BUNDA A IlI-a A
NEULUI DE ȘAH DE LA BUE
NOS AIRES, --------- ------- ‘—
Florin Gheorghiu a remizat 
mareie maestru sovietic 
Vaganian. Rezultatul de egalitate 
a mal fost consemnat șl în par
tidele Panno — Keene și Najdorf 
— Smîslov. In clasament conduce
a\\\\\\x\xx\x\\\\\\\\\\\\\\x\\\\\\x\\\\x\\\\\\\\\\x\?;

marele maestru 
cu 

Rafael

(1), urmat de 
și Najdorf —

MARE MAESTRU ROMÂN!

e

s

Congresul F.I.D.E., desfă
șurat recent la Buenos Ai
res, cu prilejul Olimpiadei 
de șah, a acordat titlul de 
mare maestru internațional 
lui VICTOR CIOCALTEA. 
care devine astfel, alături 
de Florin Gheorghiu și Mi
hai Șubă, al treilea jucător 
român cu această înaltă cla
sificare.

în vîrstă de 46 de ani, de 
profesie tehnician-construc- 
tor, membru al clubului I.T. 
București, Victor Ciocâltea 
a început șahul de perfor
manță In anul 1948, remar- 
cîndu-se ca un foarte talen
tat junior. Trei ani mai tîr- 
ziu s-a calificat in finala 
campionatului țării, pe care 
avea să-I clștige anul urmă
tor, repetînd — apoi — încă 
de 6 ori performanța. In 
1957 a devenit maestru in
ternațional, Cind în repe
tate rînduri, la mari turnee. 
In imediata apropiere a nor-

melor de mare maestru. I-au 
fost necesari 21 de ani ca, 
In sflrșit, să le realizeze. 
Jucător combativ, de atac, 
cu o bună pregătire teore
tică, autor de cărți și pu
blicist șahist, Ciocâltea se 
bucură de multă simpatie 
In cercurile șahiste interna
ționale, nu numai pentru 
calitățile sale de jucător, 
dar și pentru comportarea sa 
ireproșabilă, pentru atitudi
nea sportivă și spiritul de 
fair-play pe care îl promo
vează. Felicitări și noi suc
cese marelui maestru I

★
Comisia de clasificări a 

F.I.D.E. a validat cu prile
jul Congresului titlul 
mare maestru obținut 
Mihai Șubă, acelea de maes
tru internațional ale )ui 
Mihai Ghindă și Emil Un- 
gureanu și de maestră in
ternațională al Danei Nuțu.

de 
de

B
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BENONE OLAR - MEDALIE DE BRONZ 
LA C.E. DE JUDO JUNIORI

TELEX

TREI REPRIZE IN MINUS, 
DAR ACELEAȘI PROFILURI

g

g

g

După ce a stat între viață și 
moarte 25 de zile, in urma luptei 

din ring, și — incredibil I — a 
revenit la viață, fostul campion 
european profesionist Eipel nu 
are din ce trăi. La 21 de ani. 
virsta visurilor și afirmării, a de*  
plinei puteri de munca, Eipel nu 
are nici o meserie, lupta in ring 
fiind singurul său mijloc de exis
tență. Furat și abandonat de ma
nagerul său, râu sfătuit de un 
doctor (!) și un avocat să ceară 
revenirea în ring, tinârul vest-ger- 
man se agață de mânușile de 
box ca de un fir de pai. Foa
mea, groaza neputinței ii macină. 
Nimeni nu-și moi asumă acum 
responsabilitatea urcării sale in 
ring și forurile de resort vest-ger- 
mane nu l-au mai acordat licen
ța. Și, pentru a preintîmpina ori
ce eludare, organizația boxului 
profesionist european (E.B.U.) a 
interzis orice perfectare a unei 
întilniri avîndu-l protagonist pe 
Eipel. Tardivă grijă I Cu sănăta
tea zdruncinată și fără nici un 
ajutor pentru a-și reorganiza via
ța, Eipel primește dure lovituri 
acum de la societatea care a 
văzut In el doar o marfă, a că
rei valoare de întrebuințare a 
dispărut...

Forțați de o crudă și acuza
toare realitate» diriguitorii boxu
lui profesionist de pe bâtrinul 
continent au trebuit să mai în
chidă din dramaticele supape 
prin care se scurgea viața plătită 
in bani a luptătorilor din ring. 
Alertată de vil va cazului Eipel, 
și. mai ales, de moartea chaHan
gerului Jacopucci in fața campio
nului european al mijlociilor, A- 
lan Minter, în iulie, E.B.U. a dat 
curs Inițiativei italiene hotărînd 
recent, la sesiunea de la Gene
va, ca meciurile pentru titlurile 
continentale profesioniste să nu 
se mal desfășoare in 15 reprize, 
ci în 12. Și pentru a mai da o 
posibilitate boxerilor de a-și ,.tra
ge sufletul*,  secunzii au acum 
dreptul să solicite arbitrului un 
răgaz suplimentar de un minut, 
in pauza dintre reprize, elevii 
lor fiind penalizați cu două 
puncte pentru aceasta.

Președintele E.B.U., Leclerc, a 
declarat că acest for „a decis 
să apere sănătatea și viitorul bo
xului profesionist in Europa*.  
Dacă în ceea ce privește grija 
pentru sănătatea sportivilor avem 
reale motive să ne îndoim, «în
teții siguri că viitorul boxului pro
fesionist, cu ale sale afaceri ne
buloase șl mănoase, îi preocupă 
foarte serios pe cei direct inte
resați. Trei reprize în minus, dar 
aceiași bani în buzunarele orga
nizatorilor.

Paul SLAVESCU

Vaganian, cu 1% p 
Gheorghiu, Keene 
cu rite 1 p (1).

IN CADRUL
MASCULINE DE HANDBAL pen
tru echipe de tineret, care se 
desfășoară la Trinec, selecționata 
României a învins cu 30—15 
(16—8) pe cea a Bulgariei. Intr-un 
alt joc : R.S.S. Gruzină — Polo
nia 27—20 (12—8).

IN OPTIMILE DE FINALA ALE 
CAMPIONATELOR INTERNA
ȚIONALE DE TENIS DE MASA 
ale iugoslaviei, care se desfășoa
ră la Borovo, echipa feminină a 
României a întrecut cu 3—1 for
mația U.R.S.S. : Ferenczl —
Bahutova 2—1 (14, —18. 19) Po
pova — Miluit 3—« (ia, 15). Fe- 
renezi — Popova 2—1 (—12. 19,
14), Ferencd. Mibuț — Popova, 
Bahutova 2—1 (—11. IT, Ul

in sferturile de finală »-«u În
registrat următoarele rezultate : 
Iugoslavia (B) — România 2—2. 
R.P. Chineză — Franța 3—6. R? 
Chineză (B) — Ungaria 3—6. 
Iugoslavia — Anglia 3—2.

COMPETIȚIEI

LA
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MÎSKOLC, 17 (prin telefon). 
Vineri dimineața, după Înche
ierea ultimelor formalități (cin- 
tarul oficial, vizita medicală 
și tragerile la sorți), In Sala 
sporturilor din localitate au 
început întrecerile campiona
telor europene de judo rezer
vate juniorilor.

BENONE OLAR

taPrimii care au intrat 
concura au fost juniorii miri. 
In rindul lor numărindu-se și 
trei judoka români: Benone 
Olar (super-ușoară), Vasile 
Pușcața (mijlocie) și Gabriel 
Stoica (semigrea), dintre care 
primul a obținut un frumos 
succes, ciștiglnd medalia de 
bronz.

CAMPIONATELE EUROPENE EEMININE DE G MNASTICĂ RITMICĂ
La Madrid a-au Încheiat cam

pionatele europene feminine de 
gimnastică ritmică. Pe echipe, 
titlul a foat cucerit de selec
ționata Bulgariei — 38,625 p, 
urmată de formațiile UJLS.S.— 
38,600 p, și Cehoslovaciei — 
38,575 p.

La individual, pe primul loc 
a-a clasat sovietica Galina Șu- 
gurova. cu un total de .28.95 p. 
urmată de coechipiera sa Irina 
Deriughina — 28,65 p și de 
gimnasta spaniolă Susana Men- 
dizabal — 28.05 p.

întrecerile au fost urmărite 
de peste 8 000 de spectatori.

Așa cum se așteptau antreno
rii noștri, tinârul în vîrstâ de 
16 ani Benone Olar, de la 
C.S.M. Borzești, s-a comportat 
bine 4n întrecerile din cadrul 
grupei sale, obținînd două vic
torii, care i-au asigurat cîști- 
garea grupei și calificarea 
etapa juperioară. 
meci, 
goric (prin ippon) pe suedezul 
Haggoquist In partida urmă
toare, juniorul român l-a în
trecut prin superioritate teh
nică pe norvegianul Evensen. 
Cu aceste doua victorii, spor
tivul nostru Iși asigurase cali
ficarea și, în întîlnirea urmă
toare, el și-a păstrat forțele 
pentru etapa superioară, fiinu 
învins la limită de polonezul 
Grudzinski.

V:t«ile Pușcașu a pierdut pri
mele două meciuri prin supe
rioritate tehnică, în fața engle
zului White si a olandezului 
Kiezcnbos, cîștigînd apoi întîl- 
nirea cu Bokstal (Belgia), pe 
care l-a învins prin ippon, dar 
n-a obținut calificarea.

Cu două Infringed și o vic
torie a încheiat întrecerile din 
gi upă și celălalt reprezentant 
al nostru, Gabriel Stoica. El a 
fost învins prin superioritate 
tehnică de italianul Oleari și 
de Methedliksvili (U.R.S.S.). 
în ultimul meci. Stoica l-a În
vins prin descalificare pe olan
dezul Ranssen, dar nu s-a ca
lificat.

în lupta pentru im loc pe 
podiumul de premiere, Benone 
Olar l-a Întilnit pe Passas 
(Franța), de care a fost în
vins. în recalificări. Olar l-a 
avut ca adversar pe maghiarul 
Zold, pe care- l-a învins, cîști- 
gtnd astfel medalia de bronz. 
Cealaltă medalie de bronz a 
revenit englezului Gdines. în 
finala 
(U.R.S.S.) 
francezului 
du-și titlul

In
In primul 

B. Olar l-a Învins cate-

categoriei, Sokolov 
s-a impus in fața 
Passas, adjudeeîn- 
european.

Nicolae CHINDEA

BASCHET O Rezultate din gru
pele sferturilor de finală din 
C.CX (masculin) : Zbrojovka 
Brno — Bosnia Sarajevo 90—8*  
(40—49) ; Amicale Luxemburg — 
Varese 68—108 (27—57) ; Real Ma
drid — Klosterneuberg (Austria) 
107—59 (55—29) ; Crystal Paiace
Londra — Soedertarije 70—so 
(36—43) ; BC Gdansk — Olym- 
piakoa Pireu 91—85 (49—45) •
Continulruău-șl turneul în S.U.A., 
echipa masculină a Poloniei a 
jucat la Nashville (Tennessee) cu 
o selecționată locală, de care a 
fost învinsă cu 89—81 (37—30). • 
tn S.U.A., echipa masculină a 
Universității din Sarajevo a sus
ținut un meci amical cu o se
lecționată a statului Michigan, 
care a cîștigat cu 105—67 (49—31).

CĂLĂRIE • Proba de obsta
cole .Trofeul campionilor", din 
cadrul concursului de la Londra, 
a revenit sportivului englez Har
vey Smith cu „Sanyo*.

FOTBAL • Selecționata Fran
ței s-a calificat în finala turneu
lui de juniori de la Monte Carto. 
In ultimele două meciuri alo 
grupei preliminare A s-au înre
gistrat rezultatele : Franța —
U.R.S.S. 2—1 (1—0) ; Polonia —
Italia 1—0 (6—0) • La Tel Aviv, 
în med amical : israel — Belgia 
1—0 (0—0), prin golul marcat da 
Perete (min. 96) • La Mar del
Plata, echipa locală Boca Junior» 
a întrecut pe Cosmos New York 
OU 4—2 (2—1).

HOCHEI • ta 
U.RȘ.s. lidera 
Ț.SJCA.. Moscova, 
teren propriu, cu scorul de 9—3, 
formația Aripile Sovietelor Mos
cova. Alte rezultate : Automobi
list Sverdlovsk — SKA Leningrad
5— 5 ; HImik Voskresensk—Trak
tor Cellablnsk 2—1 ; Torpeda 
Gorki — Dinamo Riga 3—5.

NATAȚIE • Rezultate din pri
ma si a concursului care se des
fășoară in bazin mic (25 m) ia 
Verona : 50 m liber — Guarduccl 
24.11 ; 200 m liber — Mike Bru
ner 133,87 ; 200 m fluture —
Jagenburg 2:04,05, 100 m spate
— Jackson 58,27 ; 2M m mixt — 
Armellinl 2:12,87 ; 100 m liber
femei — Carla Galimberti 58.50.

PATINAJ • Proba de dansuri 
din cadrul concursului de la Ha
ga a revenit cuplului cehoslovac 
Liliana Rehakova — Stanislav 
Drastleh. cu un total de 109,94 p.

TENIS • In optimi de final! 
la Bogota : Higueras — Kary 
7—8. 7—5 ; Lewis — Icaza 6—3,
6— 4 ; Damlanl — Maynetto 6—2, 
1—6.

eamplonatul 
clasamentului, 
a Învins, pa

g
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• S-A INTIM PLAT LA ZCRICH-.
Luni de dimineață, ing. Andrei Rădules- 
cu, fost internațional de fotbal, a plecat 
la Ztirich pentru a participa la dezbate
rile legate de contestația spaniolă pri
vind cazul Juanito. (Andrei Rădulescu 
fusese observator la meciul Grasshoppers 
— Real Madrid, In cadrul căruia Juanito 
l-a bruscat pe arbitrul de tușă, fapt care 
„a pus capac*  numeroaselor sale acte 
nesportive anterioare). în holul hotelu
lui, Andrei Rădulescu. înainte chiar de 
a-i intllni pe reprezentanții U.E.F.A, s-a 
„trezit*  in fața a cinci delegați ai echi
pei Real Madrid, veniți „la judecată*.  
Dar, așteptatele reproșuri (in asemenea 
situații) n-au avut loc. D. Calderon, noul 

' președinte al riribuluj Real Madrid, i-a 
mulțumit hd Andrei Rădulescu pentru 
obiectivitatea cu care a redactat foaia de 
observații. Juanito a fost suspendat pen
tru un alt cap de acuzare (specificat In 
foaia de arbitraj). In afara celor men
ționate de Andrei Rădulescu... în aceste 
condiții, legătura pe care unii cronicari 
spanioli au făcut-o înaintea meciului de 
miercuri, de la Valencia, între suspen
darea Iul Juanito și naționalitatea obser
vatorului U.E.FA a primit o replică

netă din partea președintelui clubului 
madrilen. • VIRGINLA RUZICI ÎN 
SEMIFINALA LA PALM SPRINGS ! 
Jucătoarea noastră și-a confirmat pro- 
nosticuâ făcut săptâmlna trecută la... 
„Radar*.  Bravo. Virginia 1 • BASCHET- 
BALIȘTII ROMANI in prim-plan la tur-

neul din Brazilia. Rezultatele slnt 
moașe, fără îndoială, dar avem vaga im
presie că băieții lui Dan Niculescu și Ne- 
def se simt tentați să judece clasamentul 
în absolut, uitind necazurile pe care le 
Intîmpină ori de rite ori e cu adevărat 
, pe puncte*.  Să sperăm că „Radarul*  se 
înșeală. • AȚI AUZIT DE GOIANI? 
Probabil că nu. Este' vorba de rugbystul 
sovietic care a reușit să înscrie 7 puncte 
(dintre care 4 dinte-o încercare) dincolo 
de buturile faimoasei echipe de rugby a 
Franței. Nu-i exclus ca de Goiani să se

mai audă. • UN SEMNAL INTERCEP
TAT DIN MASA SUPORTERILOR. Vi-1 
reproducem textual : „Vă mărturisesc că 
nu gtnt din Baia Mare. Spun asta pentru 
a vă convinge eă nu pledez pro domo. 
N-am înțeles de ee selecționerii noștri an 
ținut cu atita insistență Ia menținerea 
in teren a lui Dudu Georgescu și a lui 
Birtalan, împotriva evidenței. Sini abso
lut convins că Terheș (care a mai lost 
încercat și a dat randament) și Paiko (un 
jucător complet, prin excelență) ar fi 
putut să facă mult mai mult, fie și nu
mai după pauză. Am impresia că lucrul 
cel mai important in sport e să fii— 
idol*.  • CIO CIO SAN sare in înălțime 1 
în clasamentul anului 1978 la săritura tn 
Înălțime femei, pe locui 12 se află, cu 
1,90 (!>, atleta japoneză Tamami Yagi. 
Performanța In sine nu e extraordinară, 
astăzi. Dar dacă aflăm că săritoare a ni
ponă măsoară 1.64 m si rîntărește 49 de 
kg. atunci lucrurile se schimbă. • fARA 
GALILOR ÎNVINSA PE ARMS PARK ! 
Pentru simplul fapt că Tara Galilor fără 
Gareth Edwards (sau Phil! Bennet) e ca 
„Hamlet*  fără Lawrence Olivier...

loan CHIRILA
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