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Un festival al sportului sâtesc in județul Neamț
..... 1 ■ f

JJ SINTEM FERICIȚI CA PUTEM DA ȚĂRII CAMPIONI <<

EXEMPLUL BĂIMĂRENILOR, 
UN FERMENT CARE 

AR PUTEA FI VALORIFICAT 
DE FOTBALUL NOSTRU

Fulguia, iar șoselele erau „de 
sticlă", din cauza poleiului, 
încă nu se luminase de ziua 
cînd cei mai buni sportivi din 
peste 30 de asociații comunale 
din județul Neamț au pornit 
cu autobuzele spre Săbăoani, 
unde urma să se desfășoare, 
sub egida „Daciadei". cea de-a 
7-a ediție a „Cupei 30 Decem
brie", căreia, în acest an, ju- 
bilejul Unirii îi conferea o 
semnificație în plus.

Tinerii din Humuleștii lui 
Creangă — cunoscuți ca buni 
handbaliști —. cei din Dul- 
cești, Icușești, Războienl, 
Sagna, Bîra și Gherăiești — 
vicecampioni republicani la 

, cei din Tamășești și

Borlești, 
tigători 
joc. au 
hotărîți 
sus în 
tesc nemțean.

Aflată la 6 km de Mirceștii 
lui Vasile Alecsandri, la vreo 
20 de celebrul „Han al Ancu- 
ței", la o zvîrlitură de băț 
de Războieni. unde Stefan 
Vodă a dat lupte grele cu 
turcii, comuna Săbăoani deține 
un record greu de egalat : din 
12 000 de locuitori, dintre 
care 4 500 lucrează în indus na 
Romanului, 7 000 stnt tineri sub 
20 de ani. O „comună a tine
reții".

de mai multe 
ai trofeului 
poposit la !

să se claseze cit mai 
ierarhia sportului să-

• ori cîș- 
pus in 

Săbăoani

întrecere a început

Ixatul echipei Steaua, pentru a 20-a oară campioană națională de 
haltere. Sus, de la stingă la dreapta : P. Antoniade (masor), I. An- 
ghcluță, V. Căpriceru, V. Groapă, C. Nicolae, V. Oprea, A. Druzluc, 
M. Parapancea și antrenorul echipei, l-t. col. ștefan Achlm. Jos : 

M. purdilă, C. Chiru, M. Tuli, N. Tuțuianu. Din imagine lipsesc 
I. Buta și S. Paraschiv (accidentați), care au concurat în etapa din 
tur. Foto : Gh. JAKAB — Cluj-Napoca

cu tui cros al școlarilor din 
Săbăoani, desfășurat în vreme 
ce, în sala Căminului cultu
ral, „se făcea cir.tarul" pentru 
lupte și haltere, într-o sală de 
clasă se trăgeau la sorți locu
rile la cele 15 mese de șah, 
în mica sală de sport a co
munei — fosta uzină electrică 
— se făcea încălzirea la te
nis de masă, iar in cancelaria 
Liceului agro-ir.dustrial „Va- 
sile Alecsandri" se alcătuia 
programul meciurilor de hand
bal.

— Comuna noastră se mîn- 
drește cu handbaliștii săi. ne-a 
spus primarul, Constantin 
Aanicăi. Elevii profesorului Ion 
Ungureanu s-au clasat pe lo
cul doi pe țară la juniori HI. 
Am obținut rezultate meritorii 
la atletism, cunoscutul club 
atletic din Roman avind la noi 
una din principalele sale surse 
de talente. Ne mîndrim cu e-

Serer NORAN

(Continuare in pag. 2-3)

Nu știm dacă va rămine sau 
nu pe primul loc al turului, 
cert este de pe acum faptul 
că F. C. Baia Mare a cîștigat 
— convingător — meciul cu 
scepticii, cu malițioșii și cu 
„filozofii* de pe marginea fot
balului nostru, cu cei care l-au 
contestat de la început pe Ma
teianu, îl contestă și acum și 
sînt în stare să-1 conteste chiar 
și pînă la cîștigarea campio
natului... Obicei vechi, 
demult și în 
universală : e 
iești munca 
muncești tu.

învingînd-o 
cea de-a treia echipă bucu- 
reșteană (soartă împărtășită și 
de Dinamo, și de Sportul stu
dențesc) — cea mai pre
tențioasă, campioana — F. C. 
Baia Mare a redevenit Eder 
prin acumularea a 21 de 
puncte, reușită de excepție pen
tru o promovată din Divizia 
B. Din fericire pentru ea și 
pentru fotbalul nostru, F. ~ 
Baia Mare a ajuns în frunte 
nu printr-o caznă obscură și 
mediocră de adunare (oricum, 
cu orice preț) a punctelor, ci 
v alorificînd idei interesante, e- 
ficiente (după cum s-a demon
strat). novatoare ale unui an
trenor care are o singură 
mare™ vină, e TIN AR. E tînăr, 
nu vine de la un club mare, 
cu nume, nu are în spa ele 
lui două-trei rînduri de „spe
cialiști" partizani, are de par
tea lui numai., rezultatele. 
Ceea ce e încă puțin după o-

intrat 
literatura clasică 
mai ușor să con- 
altuia decît să

duminică și pe

C.

pinia „supertehnicienilor", nu 
și a marii mase de iubitori ai 
fotbalului românesc care văd 
în sfîrșit — cu ochii lor — 
că între vorbe și fapte poate 
exista și concordanță. Bine ar 
fi ca exemplul lui Mateianu 
și al echipei băimărene să fie 
privit și să fie valorificat ca 
un adevărat și valoros FER
MENT — căci asta este ! — al 
fotbalului nostru. După cum 
bine ar fi ca mîine-poimîine 
să avem încă doi-trei Mateieni 
care să încerce, să îndrăz
nească, să aibă putere să per
severeze în munca lor crea
toare, așa cum a făcut Viorel 
Mateianu la Baia Mare. Nu 
am mai avea timp să tot as
cultăm văicărelile unui tehni
cian sau altul in care toate 
sînt de vină — fotbaliștii, con
dițiile de pregătire, mentali
tatea, aerul, apa, pămîntul... 
— numai munca lui puțină nu 
e de vină. Și, ca să nu ni 
se reproșeze că operăm cu ab- 
strații, iată un exemplu care 
vorbește aproape de la sine. 
Universitatea Craiova are un 
lot multmai bun, valoric de- 

Mare. Mulți 
chiar că e- 
are cel mai 

țară Dar U-

cît F. C. Baia 
tehnicieni susțin 
chipa craioveană 
puternic lot 
niversitatea 
să învingă 
Satu Mare, 
„Olimpia a

din
Craiova nu poate 
acasă pe Olimpia 
pentru motivul că 

jucat bine“. nu

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2-3)

însemnări pe marginea partidei de rugby România — Franța

• înaintașii din nou la nivelul
consecutiv! © Rives

celor mai buni, dar ce facem cu treisferturile ? ® Al treilea 6-9
și Daraban, cei mai buni oameni ai meciului

La campionatele de haltere pe echipe-seniori

„NOUL VAL" S-A
De 14 ani 

pentru a 20-a 
halterofilii de 
campionatul național pe echipe. 
Este, desigur, un succes re
marcabil. care atestă valoarea 
sportivilor de la acest club 
fruntaș, cuprinzînd numeroși 
campioni și recordmani. Munca 
serioasă, continuă, depusă atlt 
în cadrul clubului, cît și în 
lotul național (din care fac 
parte numeroși sportivi mili
tari) a condus Steaua, fără di
ficultate. la cucerirea titlului 
de campioană a țării.

Dar campionatul pe echipe, 
desfășurat zilele trecute la 
Cluj-Napoca, a scos în evi
dență și alte aspecte semni
ficative. Ne vom ocupa în pri
mul rînd de unele rezultate 
realizate de „noul val", care, 
desigur, ne bucură. S-a consta
ta*. si cu acest prilej, că s-a 
lărgit substanțial cercul selec- 
țion-biMor, al elemente’or de 
perspectivă pentru viitoarele 
mari întreceri. Fără îndoială 
că revelația acestui campionat 
au constituit-o tinerii haltero
fili de la A.S.A. Tg. Mureș, 
pînă nu demult niște necunos- 
cuți. Cu sprijinul 
asociației și datorită 
neobosite
Rad. secția de haltere din o- 
ra^ul de pe Mureș s-a afirma* 
pu*ernic în ultima vreme și

IMPUS DIN NOU
consecutiv — și 
oară în total — 
la Steaua cîștigă

conducerii 
muncii 

a antrenorului Al.

GIMNAȘTI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

• Ieri a plecat spre Sao Paulo 
i-j gimnastul Dan G... u.(T . _

ca ■ va evolua la întrecerile f ■ -- -»• _
cembrie) O La concursul care 
începe astăzi la Londra vor fi 
prezenți și Teodora Ungur.anu, 
Z.nca Grigoraș, Crisiîna Ilu. 
Kurt Szilier. Au-e'ian Geor
gescu și Gabriel Popescu, ală
turi de pimnaști din U.P.S S . 
S.’’ A.. Ungaria, Canada și, de
sigur, Anglia.

~?i Mondiale1 (8—11 de-

va avea desigur un 
spus în viitoarele 
Este poate suficient 
tim că tinerii de la 
au corectat 4 recorduri ale tă
rii la juniori : la „supergrca", 
Z. Rad și-a îmbunâ*ăți* per
formanța la „total" cu 12 5 kg. 
la juniori mari ; a „smuls-* 140 
kg (cu 2 5 k» mai mu’* decît 
vechiul record al lui Kreicik) 
și a „aruncat- 
semenea cea 
formanță de pînă acum 
țara noastră 
sub 20 de ani.

Tot printre elementele 
perspectivă se înscrie și 
Cserei (A.S.A. Tg. Mureș), 
torul unui nou record de 
niori la „aruncat" 175 kg, 
cat. semigrea, dună ce cu două

Ion OCHSENFELD

cuvînt de 
competiții, 
să amin- 

Tg. Mureș

187,5 kg. de a- 
mai bună per- 
." " din
a halterofililor

cu 
Șt- 
au- 
ju- 

la

(Continuare in vaq. 2-3)

Rugbyștii români nu au pu
tut încheia sezonul internațio
nal 1973 — mai bogat ca în 
anii din urmă și plusat de un 
important turneu în Anglia și 
Țara Galilor — în chip pozi
tiv. Fapt regretat cu atîț mai 
mult cu cît, în ultimul timp, 
ei ne obișnuiseră, atunci cînd 
jucau acasă, cu victoria! Se 
crease chiar, în această direc
ție, o mică tradiție care părea 
a instala XV-le nostru favo
rit în partida cu rugbyștii 
francezi.

întîlnind 
tr-un meci 
ter decisiv 
campionatului ...... _
byștii noștri au cedat la li
mită cu 9—6 (două lovituri de 
pedeapsă 4- o lovitură de pi
cior căzută, francezii — con
tra două lovituri de pedeapsă, 
de partea noastră). Așadar, al 
treilea eșec (după cele de la 
Paris și Clermont Ferrand) în 
fața Franței, al treilea conse
cutiv și la scor identic, din 
ultimii doi ani. Și, nota bene, 
toate intilnirile puleau fi la fel 
de bine cîștigate ! De unde și 
sentimentul de ’ " ' 7
mai puternic ca altă dată. Ce 
s-a întîmplat de fapt ?

Fără a avea pretenția de a 
descoperi „piatra filosofală", 
vom spune că o echipă de 
rugby trebuie să constituie un 
TOT (deși, se știe, ea este

echipa Franței în- 
oficial, cu carac- 
pentru cîștigarca 

european, rug-

insatisfacție,

două comparti-formată din
mente : înaintare și treisferturl, 
legate între ele de cel doi 
mijlocași care transmit celor 
din urmă balonul „prelucrat"

obține
Este

tăzi jocul „se face' 
la nivelul grămezii și al oa
menilor care o compun șl că

performanțe de seamă, 
foarte adevărat că as- 

!“ mai mult

Murariu (șarjat de Paco) va reuși să-i paseze lui Paraschiv care 
se duce glonț spre stingă. Din 
va eșua.

păcate, fi de această dată atacul
Foto : D. NEAGU

de înaintași), gen o mașină cu 
caroserie și motor. Una fără 
alta nu se poate. Or, la ora 
actuală, XV-le. național are, se 
pare, doar înaintare. Ceea ce-i, 
desigur, insuficient pentru a

„Cupa Cfirpafi" la popice in perspectiva confruntărilor Internationale

INELE EVOLUȚII PROMIȚĂTOARE, DAR

de regulă succesul surîde celor 
care au înaintași mai buni. 
„Lecția" aceasta, învățată în 
Noua Zeelandă, antrenorii noș
tri (V. Irimescu și M. Palo- 
șanu) au reușit să o tr~nsmită 
elevilor lor — puternici, în- 
demînatici, inte’icen'i, recep
tivi, care știu bin** cum tre
buie să joace acolo, în față, 
pentru a obține mingi bune, ei 
ridieîndu-se astăzi la valoarea 
celor mai buni ! Dar. se pare.

• •• Dimitrie CALUMACHl

...campionul mondial, I. Tismănar, a făcut doar figurație
a „Cupei Car-

des fășurat5
ediție 

popice, 
trei zile în Capială, 
ca și în anii trecuți. 
consacrați

A 12-a 
păți" la 
timp de 
a reunit, 
sportivi 
internațională, care 
mîndu-și cărțile de 
au furnizat întreceri 
dicat nivel tehnic.

Alături de fes*ul campion 
mondial, iu-os’.—ul Nikola 
Dragas, maghiarul Laszlo Sută 
(cîștigătorul tro.'eu.u.; Horst 
Wostehoff (R.D.G.), laureatul 
ediției 1977. unguroaica Lasz- 
lone Holczer, iugoslava Liuba 
Tkaleici, cehoslovacul Jiri Sev- 
eîka și alte num' cu rezo-'a-'ță 
"e plan mondial nu evoluat 
toți membrii loturilor noastre

în arena 
— confir- 
vizită — 
de un ri

■’U

de seniori, precum și o serie 
de juniori vizați a reprezenta 
țara noastră la C.E.. de anul 
viitor. în linii generale, bi
lanțul popicarilor români este 
pozitiv, maestra emerită a 
sportului Ana Petrescu înscri- 
indu-și în palmares, pentru a 
treia oară consecutiv, victoria 
la individual, iar perechea 
Mariana r-'-ștan ’-’ și Tî’n Bă- 
iaș a cîștigat, de asemenea, 
locul I.

Dacă turneul individual fe
minin a fost dominat copios 
de reprezentantele noastre. în 
schimb principalii animatori 
ai confruntărilor masculine au 
fost oaspeții (în ultimii trei 
ani victoria a revenit jucăto-

rilor străini), de valoarea că
rora s-au apropiat doar Iuliu 
Bice (915) și Marin Grigore 
(913). Este adevărat că, spre 
deosebire de fete, băieții au 
avut adversari mai puternici 
de peste hotare, însă a fost 
evidentă criza de formă spor
tivă prin care trec unii dintre 
selecționați. Iosif Tismănar. 
deținătorul titlului mondial a 
făcut... figurație in compania 
lui L. Suta (931) și N. Dragas 
(9221. cu care s-a aflat în luptă 
directă pe arenă, doborînd din 
200 bile doar 870 popice. Și 
a doua zi, în proba de dublu 
mixt, Tismănar a evoluat cu 
mult sub posibilitățile reale,

Traian 1OAN1ȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

PROGRAMUL BALCANIADEI

(Continuare in pag. 2-3)

Of BASCHET-SEÎ4I0ARE
F.R. Baschet a stabilit ca În

trecerile ediției a lG-a a Balca
niadei de senioare, care vor fi 
găzduite de Sala sporturilor din 
Craiova, între 15 și 17 decembrie, 
să se desfășoare după următorul 
program : vineri : România — 
România (tineret), Bulgaria — 
Iugoslavia ; sîmbătă : România 
(tineret) — iugoslavia. România 
— Bulgaria ; duminică : Bulga
ria — România (tineret), Româ
nia — Iugoslavia.

La turneu vor oficia ea dele
gați F.I.B.A. arbitr'i A. Davi
dov (U.R.S.S.) si CU Tsolakldis 
(Grecia) e



CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
C.S.M. PITEȘTI Șl CARPAȚI MIRȘA AU PROMOVAT 

IN DIVIZIA A DE JUDO
„Cupa Olimpia" la tir cu arcul

NOI Șl VALOROASE RECORDURI NAȚIONALE

FEL

Sala sporturilor din Pitești a 
găzduit timp de trei zile între
cerile turneului final de calificare 
pentru Divizia A de judo.

Deși se înscriseseră H echipe, 
pe saltea s-au prezentat doar 8 : 
Metalul Roman, Carpați Mirșa, 
Politehnica Timișoara, Rapid 
Oradea, Muncitorul Reșița, Sani
tarul Deva, TEROM Iași și C.S.M. 
Pitești. Din motive necunoscute, 
Rulmentul Alexandria, Construc
torul Brăila și Progresul Strehaia 
au lipsit 1

In primele două zile, lupta s-a 
dat pentru obținerea unul loc 
fruntaș în serii (1—2), fapt ce le 
dădea dreptul echipelor să aspi
re la promovare. Astfel, în seria 
I s-au întrecut C.S.M. Pitești, 
Politehnica Timișoara, Sanitarul 
Deva și Muncitorul Reșița, iar în 
cea de a doua Carpați Mirșa, 
Rapid Oradea, Metalul Roman și 
TEROM Iași. In ambele grupe 
confruntările au fost deosebit de 
echilibrate, spectaculoase, cu nu
meroase procedee tehnice reușite.

S-au calificat pentru turneul fi
nal, în cea de a treia zi, C.SJM. 
Pitești și Carpați Mirșa (fără nici 
O înfringere), Politehnica Timi
șoara și Rapid Oradea (cu cite 
o înfringere). Deosebit de dispu
tat a fost meciul dintre Carpați

Mirșa $1 Rapid Oradea, oare a 
oferit numerosului public piteș- 
tean un „recital" de agilitate șl 
curaj (5—2 pentru Mirșa). Intilni- 
rile din cadrul turneului final 
au desemnat cele două echipe 
care in ediția 1979 vor evoiua In 
prima divizie a țarii. Acestea sînt 
C.SJM. Pitești — iară nici o ta- 
fringere (antrenor Aureliu Barbu) 
și Carpați Mirșa — o înlringere 
(antrenor Patriciu Petridean). 
Iată și rezultatele finale : C.S.M. 
Pitești — Rapid oradea 4—2, Car
pați Mirșa — Politehnica Timi
șoara 5—2, Rapid Oradea — Po
litehnica Timișoara 2—5, C.S.M.
Pitești — Carpați Mirșa 5—2 (me
ciurile C.S.M. Pitești — Politeh
nica Timișoara și Carpați Mirșa— 
Rapid Oradea nu s-au mal dis
putat luindu-se In ---- -<—>«-
rezultatele din sării, 
ambele întâlniri).

Bun arbitrajul prestat de bri
gada condusă de Mihai Platon. 
De asemenea, se cuvine să apre
ciem strădaniile 
întrecerii, care au racut ca

în București s-a desfășurat un 
interesant concurs de tir cu ar
cul dotat cu .Cupa Olimpia". 
Au participat sportivi fruntași 
din toate secțiile din țară. Deși 
întrecerile s-au desfășurat în sa
lă, rezultatele au atins un nivel 
ridicat, mai ales la categoriile 
seniorilor și senioarelor, în ca
drul cărora s-au înregistrat două 
noi recorduri republicane. Mihai 
Bîrzu (Voința Satu Mare) a 
reușit performanța de 285 p în 
întrecerea de la 25 m (vechiul 
record era de 283 p și-i aparți
nea lui V. Stănescu), iar Tereza 
Preda (Sănătatea Tg. Mureș) a 
totalizat, la aceeași probă. 272 p 
(v.r. 269 p — Maria Grebur).De ----------- -----------
ne și

remarcat, comportările bu- 
rezultatele pe măsură obți-

nute de tinerii trăgători de la 
Minerul Aninoasa. Antrenorul Va
sile Tamaș își reconfirmă astfel 
talentul de a crește trăgători de 
valoare la această probă.

iată .................. ........... ........
pia“ : 
285 p 
Tereza 
juniori 
ninoasa) 263 p ; ________ .
Ecaterina Tur ache (Minerul Ani
noasa) 237 p ; juniori II : V. Bud 
(Minerul Aninoasa) 207 p ; juni
oare II : Camelia Mihăilescu 
(C.S.M. iași) 251 p ; 18 m (cîști- 
gătorii în ordniea acelorași cate
gorii) : M. Birzu 281 p și Tere
za Preda 260 p ; P. Feier 268 p 
și Ecaterina Turache 223 p; V. 
Bud 202 p și Dorina Damian 164 p.

ESTE ACELA CAR.

.Cupei Olim- 
M. Bîrzu

cîștigătorii „
25 m, seniori :
(nou record) ; senioare : 
Preda 272 p (nou record); 
I : P. Feier (Minerul A- 

263 p ; junioare I :

considerație
5—2 In

orgamzatocllor
___ _______________“a ac

tuala ediție * campionatului de 
cele

calificare pentru Divizia A 
judo să se desfășoare la 
mai bune condiții.

Nicoloe CH1NDEA

REZULTATE DIN CONCURSURILE ZONALE DE TIR
S-au desfășurat primele con

cursuri de barem din noul sezon 
de tir redus. Iată amănunte de 
la aceste întreceri zonale :

BRAȘOV. In sala C.S.U. s-au 
Întrecut 79 de trăgători din Arad, 
Alexandria, Cugir și Brașov. Re
zultate : pistol, seniori : 1. F.
Irimia (C.S.U. Brașov) 368 p ; 
senioare * 
(U.T.A.) 
(U.T.A.) 
Covaci 
re : 1.
Brașov) __ .
Ș. Biolan (C.T. Alexandria), 2- S. 
Babii (U.T.A.) 361 p ; junioare 
II: 1. Niculina Matei (Construc
torul Alexandria) 352 p ; pușcă, 
senioare : 1. Eva Ionescu (C.S.U. 
Brașov) 377 p ; juniori I : 1. I. 
Varvara (C.S.U. Brașov) 370 p, 
2. M. Bea (U.T.A.) 370 p. (Carol 
GRUIA — coresp.)

BUCUREȘTI. Cîteva rezultate 
bune au caracterizat întrecerile 
zonale de la sala Dinamo. Prin
tre acestea : la pușcă 10 m : I. 
Trăscăveanu (Steaua) și D. Pan- 
tazi (Dinamo) — 377 p, la seni-

seniori 
Brașov)

1. Silvia
369 p, 2. Maria
359 p ; juniori 

(U.T.A.) 368 p ;
Ildiko Domszodi

355 p ; juniori

1.
368

Kaposztay 
Sălăjan 

: 1. T. 
junioa- 
(C.S.U. 
II : 1.

ÎN DIVIZIILE A Șl B LA VOLEI
campionatul Diviziei B de 
s-au desfășurat

ori ; Mariana Feodot (Dinamo) 
— 382 p, la senioare ; V. Popa 
(C.S.Ș. 2) — 374 p, la juniori I ; 
Raluca Zamfirescu (Dinamo) la 
junioare II - 372 p ; C. Soare 
(Olimpia) 361 p, la juniori n ; 
Mariana Tindeche (Dinamo) — 
372, la junioare II ; la pistol au 
cîștigat : I. Petre (Olimpia), cu 
381 p și Anișoara Matei (Dina
mo), cu 383 p, la seniori ; I. 
Neagu (I.E.F.S.) și Dumitra San
du (Dinamo), cu 366 p, la juni
ori I ; G. Cristache (Dinamo), cu 
372 p și Emilia Bordîngă (Dina
mo), cu 363 P (rec. nat. egalat), 
la junori II. (Paul GORETTI)

FOCȘANI. în sala noului poli
gon din localitate s-au întîlnit 
țintași de la Universitatea Iași, 
Unirea Focșani, Letea și C.S.Ș. 
din Bacău. Iată cifrele unor cîș- 
tigători : pușcă, seniori : O. De- 
lescu (U. Iași) 375 p; juniori II : 
C. Rusu (U. iași) 352 p; junioare 
II : Olga Rădulescu (Unirea Foc
șani) 356 p ; pistol, seniori : V. 
Olaru (Letea) 364 P ; juniori I • 
Gh. Pădureanu (Letea) 333 
(Cornel POPOVICI — arbitru)

P

CAMPIONATELE DE ȘAH
® Dana Nuțu se distanțează în finala feminină 1 

® Turneul masculin anunță un finiș încordat
Autoarea unui scor record de 

5Vâ puncte înscrise în șase parti
de, tînăra maestră internațională 
din Timișoara Dana Nuțu s-a 
distanțat la un punct în fruntea 
finalei campionatului feminin de 
șah care se desfășoară la Me
diaș. în runda a 8-a ea a cîști
gat o partidă foarte agitată la 
Eugenia Ghindă.

O bună evoluție are și Marga
reta Teodorescu, jucătoare din 
prima promoție a maestrelor 
noastre internaționale. Ea a în
vins-o în runda a 8-a pe Ligia 
Jjcman

Celelalte partide încheiate au 
fost remize : Ioana Miroslav — 
Mariana Nechlfor, Elena Rădu- 

— Maria Albuleț și Ger- 
Baumstark — Eleonora Go- 
Trei întîlniri s-au între-

canu 
trude 
gîlea. ___ _______ ___
rupt : Gabriela Olteanu—Elisabe- 
ta Polihroniade, Margareta Mu- 
reșan — Lia Bogdan și Rodica 
Reicher — Marina Pogor evici.

Clasamentul după 8 runde es
te următorul : NUȚU 6V2» Teodo- 
rescu 51/0, Reicher, Mureșan, Po
lihroniade 41/*» (1), Albuleț. Jic-
man, Baumstark 41/*» Ghindă 4, 
Gogilea 31/-», Olteanu 3 (1), Ne- 
chifor 3, Bogdan 21/-) (1)» Rădu- 
canu 2V2, Pogorevici 2 (1), Miro
slav V,.

Runda a 9-a programează cî
teva întîlniri cu implicații pen
tru primele locuri : Reicher —

Nuțu, Ghindă — Polihroniade, 
Bogdan — Teodorescu. Gogilea — 
Mureșan, Olteanu — Baumstark. 
Și o dispută inedită, In care 
ria Albuleț o va întilni pe... 
sa Maria Pogorevici !

★
în finala masculină, de la__ *

le Herculane, luni a fost zi li
beră. Astăzi dimineață se reiau 
trei partide întrerupte (Grfinberg 
— Vaisman, Voiculescu — Urzică 
și Negulescu — Pavlov), care pot 
modifica ordinea locurilor frun
tașe : Ghindă 6 p, Vaisman 
(1), Grunberg 5 p (1) “
amiază, în 
man îl va 
Ghindă pe 
Șubă, trei 
„capete de

runda 
întilni 
Urzică, 
partide 
aliș".

-31

Ma- 
filca

Băi-

După- 
a 10-a, Vais- 
pe Ciocâltea, 
Grunberg pe 
— veritabile

UE DARURI pentru

L1LLA tiD) •) UdlLDJ

Marile magazine univer
sale și maga:<inele speciali
zate în vînzarea articolelor 
sportive oferă amatorilor de 
schi : costume din relon, 
practice și comode, hanorace 
atrăgător colorate, pulovere 
călduroase, fulare și căciulițe 
tricotate, pretum și încălță
minte adecvată.

Iată cîteva sugestii de ca
douri potrivite pasionalilor 
de schi !

vîntul în j 
de oboseala 
el fixat în 
i-au acorda 
lui Asaftei]

Da cobor] 
juniorului d 
dat să asisl 
trem de 11 
rul Lazăr ] 
ceastă 
explice

în rîndul celor opt forma
ții participante la 
final al Diviziei 
te libere s-a 
Vulturii Textila Lugoj 
tren or Gheorghe Luca), 
formantă apreciabilă 
tru reprezentanta unei 
sociații sportive. La Bucu
rești, echipa a fost însoțită 
și de un tinăr antrenor. La- 
zăr Bădoi, care se' ocupă de 
instruirea grupei de 
copii în cadrul sec
ției respective.

printre compo- 
nenții echipei lugo
jene l-am întîlnit și 
niorul Mateiaș ~ .
băiețel vioi, ou chip ca de fa
tă. care cîntărețte 48 de kilo
grame. Introducerea sa în for
mație s-a dovedit a fi o ale
gere bună, juniorul lugojan 
aducind echipei 3 puncte, mai 
mult decit majoritatea cole
gilor săi.

Intr-una din Ir.tilnlrile sus
ținute (cu constănțeanui ion 
Asaftei), tînărul luptător din 
Lugoj a început bine lupta șl 
cu cîteva acțiuni ofensive reu
șite a luat conducerea la punc
te: 3—1, 5—3, 6—4 ... Efortul in
tens depus în prima parte a 
meciului și-a spus însă cu-

turneul 
de lup- 

calificat șl 
(an- 
per- 
pen- 

a-

pro 
ce

pe ju- 
Galița, un

ră să 
pălmuit 
celor din

Ne Intri 
un antren» 
ducător) 
sirea unoi 
de „educai 
tivi ?

Cine îi 
doi să-și 
bătdnd co| 
antreruv*lH

Center < 
cela care I

Ce cauta 
Oul antren

CORESPONDENȚI î N. Mate- 
escu, Gh. Lazăr, V. Săndulescu, 
O. Guțu, M. Domlțian, I. Fe- 
țeanu, M. Timoc, M. Avanu, A. 
Cristea, I. Jura, C. Toader, I. 
Rusu, L Ghișa, C. Gruia, L Min- 
drescu.

CLASAMENTE, DIVIZIA A
MASCULIN

In 
volei _ 
etapei a Vil-a. Iată 
înregistrate :

MASCULIN : Elecțra București
— Progresul București 2—3,
Steaua II București — Dinamo 
Brăila 2—3, Rapid București — 
ELectroputere Craiova 3—1. Oțe
lul Or. dr. Petru Groza — î£c 
talul 
tești 
fr-3, 
Alba
— 7__________________ - _
Iul Ploiești — Constructorul Brăi
la 3—1, PECO Ploiești — Farul 
Constanța 1—3, Metalul Suceava
— C.F.R. București 3—2.

FEMININ : Universitatea Bucu
rești — C.S. Rm. Vîlcea 3—0, 
Calculatorul București — Alba
tros Constanța 1—3, Confecția 
București — Voința Craiova 3—1, 
Voința București — Penicilina II 
Iași 3—1, Corvinul Deva — C.S. 
Zalău 3—2, Flacăra roșie Bucu
rești — c.P.B. 3—1, Ceahlăul P. 
Neamț — I.T.B. 3—0, Dacia Pi
tești — Spartac București 3—0, 
Olimpia Oradea — Metalotehnica 
Tg. Mureș 3—1, Prahova Ploiești
— C.S.M. Suceava 2—3, G.I.G.C.L. 
Brașov — Braiconf Brăila 3—0.

LA ZI, IN DIVIZIA A LA BASCHET
• întilnirea dintre 

tea Cluj-Napoca și 
cadrul ultimei etape a campio
natului național (9—10 decem
brie), a fost devansată și se va 
desfășura astăzi și mîine, în 
Sala sporturilor din Oluj-Napoca.

partidele 
rezultatele

__ ______________ Me- 
Hunedoara 3—1. A.S.U. Pi- 
— calculatorul București 
Didactica Zalău — Unirea 
Iulia 3—2, SARO Tîrgoviște 

Noiembrie Sibiu 3—1. Petro-

C.P.B.

1. STEAUA 9 9 0 27: 2 18
2. Dinamo M 8 • 24: 2 16
3. Explorări 9 7 2 21:11 16
4. Tractorul 853 17:15 13
5. Poli Tim. 8 4< 17:15 12
6. Delta Tulcea 8 4 4 15:17 12
7. Silvania 9 2 7 15:21 11
8. C.S.M. Suceava 8 3 5 13:20 11
9. Viitorul Bacău 8 3 5 10:13 11

10. „U“ Cluj-Napocat 9 2 7 8:23 11
11. Univ. Craiova 8 2 6 11:21 10
12. C.S.U. Galați 8 17 8.21 9

FEMININ
1. DINAMO 10 10 0 30: 6 20
2. Penicilina 10 8 2 25: 9 18
3. C.S.U. Galați 10 7 3 24:16 17
4. Univ. Craiova 972 22:10 16
5. Știința Bacău 10 6 4 18:18 16
6. Univ. Timișoara 963 22:11 15
7. Chimpex C-ța 9 4 5 17:17 13
8. Rapid 945 14:22 13
9. Farul 927 16:21 11

10. C.S.U. Sibiu 9 1 8 8:25 10
11. Maratex 9 1 8 7:24 10
12. ,,U“ Cj.-Napoca 9 0 9 3:27 9

Meciurile etapei a 10-a a Divi
ziei A la baschet masculin nu 
au darificat nici una din pozi
țiile „cheie" ale clasamentului. 
Dinamo și Steaua continuă „due
lul", deocamdată indirect pentru 
cucerirea titlului ; Farul, Univer
sitatea Cluj-Napoca, ~ 7
șov și I.C.E.D. sînt principalele 
candidate la locul 3 (deținut a- 
cum de Farul, datorită celor 
două victorii obținute sîmbătă și 
duminică asupra formației Uni- ■ 
versitatea Cluj-Napoca) ; Uni
versitatea Timișoara, Urbis și Po
litehnica București râmîn cele 
mai amenințate cu retrogradarea.

C.S.U. Bra-

coțgeterilor,

CLasamemtul la zi :
1. DINAMO 20 19 1 2222-1318 39
2. Steaua 20 19 1 1868-1424 39
3. Farul 20 15 5 1886-1711 35
4. „U“ Cj.-Np. 20 13 7 1776-1659 33
5. C.S.U. Bv. 20 11 9 1701-1697 31
6. I.C.E.D. 20 11 9 1644-1762 31
7. Rapid 20 10 10 1472-1514 30
8. C.S.U. Gl. 20 8 12 1523-1743 28
9. C.S.U. Sibiu 20 6 14 1605-1959 26

10. Urbis 20 3 17 1461-1745 23
11. Univ. Tim. 20 3 17 1558-1900 23
12. Poli. Buc. 20 2 18 1617-1901 22

■ în clasamentul _________  .
continuă disputa dintre Florentin 
Ermuraclte (Politehnica), autor a 
473 p șl Constantin Moraru 
(C.S.U. Brașov) care a înscris pî- 
nă acum 467 p îi urmează Petre 
Grădișteanu (I.C.E.D.) cu 400 p, 
Gheorghe Oczelak cu 347 p etc.

LA ARAD : ÎNT1LNIRE 
INTERNAȚIONALA DE 

GIMNASTICA
ARAD (prin telefon). — în Sala 

polivalentă din localitate s-a des
fășurat — sîmbătă și duminică 
—■, într-o excelentă organizare, 
întflnirea internațională de gim
nastică dintre echipele de juniori 
și junioare ale României și se
lecționatele Rezervelor de Mun
că din U.R.S.S. Atît la masculin 
cît și la feminin oaspeții s-au 
dovedit mai buni. Iată rezulta
tele tehnice : masculin — echipe: 
U.R.S.S. 274,50, România 265.35 ; 
individual compus : A. Akopian 
55,35, A. Sikoveț 55,20. M. Kir- 
meș 54,75 (toți U.R.S.S.) ... 6. Oc
tavian Ionașiu (Rom.) 52,85 ; fe
minin — echipe : U.R.S.S. 186,95, 
România 185,05; individual com
pus : Stela Zaharova (U.R.S.S.) 
38,85, Angela Bratu (Rom.) 37,45, 
Elena Iarușeva (U.R.S.S.) 37,45...
5. Lucia Negrea (Rom.) 36.70, 6. 
Daniela Brîndescu (Rom.) 36.65. 

I. IOANA, coresp.

CC7PÂ CARPAȚI" L.
(Urmare din paa. 1)

Umversita- 
Urbis, din

iar tinerii Maria Nichifor-Iosif, 
Vasile Ivan și Gheorghe Schol- 
tez au dovedit o supărătoare 
inconstanță de la un joc la al- 

Dealtfel, această carență

joace în 
de a dou< 
și situații 
dreescu 
(899—939/J 
943) data 
lizare suj 
uz de îrJ

Mariana Constantin și Uie Băiaș s-au da 
lalte 15 cupluri participante la „Cupa Carpal

s-a observat, din păcate, în e- 
voluția multora dintre sportivii 
noștri fruntași, care după un 
rezultat remarcabil, înregistrau 
o surprinzătoare cădere : Ma
rin Grigore 913 la individual, 
860 la perechi. Alexandru Că- 
tineanu 902—887, Erika Oros 
416—388, Ildiko Szasz 423—103 
și Ioana Do^aru 429—395 nu 
au mai avut resurse fizice să

zic și t 
un rând 
bele pre

Se ir» 
rea pro 
o cerinj 
realizări 
la carrJ 
mondiali 
țara nd 
binemen

„SINTEM FERICIȚI CA PUTEM DA ȚARII CAMPIONI
(Urmare din pan. 1)

chîpele de tenis de masă, de 
lupte și de șah, care în cam
pionatul județean au obținut 
rezultate
sportul __ __
Vreți încă o dovadă ? Din cele 
șapte străzi ale comunei, una 
se numește „Strada Sportului".

Toate acestea ni le spunea 
în timp ce priveam unul din
tre meciurile de handbal des
fășurate în aer liber. Ninsoa
rea se îndesise și frigul ame
nința să transforme terenul de 
joc în ghețuș. Dar asta nu «că
dea nici ardoarea jucătorilor, 
nici entuziasmul spectatorilor. 
Sute de copii îsi încurajau fre
netic echipele favorite.

Intre timp, juriul calcula 
punctajul obținut de competi
tori. Ca și la edițiile ante
rioare, cei mai buni s-au do
vedit tinerii din asociația spor
tivă a comunei Borleștj, care 
au cîștigat pentru a cincea 
oară trofeul pus în joc. Pe 
locurile următoare s-au 
cei din Sagna, 
nari, Budesfi

— Cele mai 
le-au realizat 
spunea prof.

frumoase. La noi, 
e la loc de cinste.

. . . _ clasat 
Săhăoani. Poe

ți RSzboienJ.
multe puncte 
luptătorii. ne 

Aurel Prundu,

Intre 9 și 13 decembrie a.c., 
la Bușteni (Căminul Alpin) 
va avea loc plenara F.R.T.A. 
(10 decembrie), precedată de 
ședințele comisiilor centrale 
tehnice (alpinism, turism, 
orientare, speo-sport, salva- 
mont). în continuare se va 
desfășura consfătuirea anua
lă a antrenorilor.

U

din 
este 

aici au 
și Ion 
și Cos- 
și vice-

conducătorul delegației 
Borlești. Comuna noastră 
renumită dealtfel. De 
pornit juniorii Mihai 
Purcaru, Gh. Olteanu 
tică Armanu, campioni 
campioni republicani la lupte. 
Sintem bucuroși că putem da 
țării campioni.

—■ Nu vă 
cupăt doar 
întrebat pe 
președintele 
tive „Energia'

— Ca Ia orice concurs, 
ciștigat cei mai buni, ne-a răs
puns acesta. Sintem mulțumiți 
că am fost la înălțime : nu-i 
ușor să găzduiești aproape 400 
de sportivi, să organizezi o 
competiție de asemenea am
ploare. Principalul nostru cîș- 
tig constă în splendida propa
gandă care s-a făcut pentru 
„Daciadă", pentru sport, în co
muna noastră.

— Un lucru este cert, a 
spus la festivitatea de pre
miere Constantin Vernica, se
cretar al C.J.E.F.S, Neamț. Că 
ediția a Il-a a „Daciadei" a 
luat un start bun în comunele 
județului nostru, 
pentru cla<””n"ntul 
județe se plămădește $1 aici, în 
mediul sătesc.

pare rău că ați o- 
locul trei ? l-am 
Alexandru Dămoe, 

asociației spor- 
i“ din Săbăoani.

au

Punctajul 
final pe

I.S.I.A.P. (întreprinderea 
de stat pentru imprimate și 
administrare de publicații) 
angajează pentru ziarul 
„SPORTUL" șofer tinăr, cu 
bune 
viciu 
tarea 
ției 
în str. VasHe 
între orele 13—15 și 18—20.

referințe, pentru ser
in două 
zilnic la 
ziarului

ture. Prezen- 
sedîul redac- 
„SPORTUL", 

Conta nr. 16,

...Continua să ningă, terenu
rile de sport erau încetul cu 
încetul acoperite cu omăt, dar 
cei care asistaseră la întreceri 
auzeau încă freamătul specta
torilor. în geana zării, Mir- 
ceștii lui Alecsandri se cufun
dau în 
noi ne 
tului :

„Din

ceață. Ningea calm, iar 
aminteam cuvintele poe-

văzduh cumplita iarnă 
cerne norii de zăpadă...*.

SE APROPIE

Prin consumarea reuniunii de 
minică, stagiunea hipică a acestui 
an se apropie cu pași mari de sfîr* 
șit, ultima apariție publică a trăpa
șilor noștri urmînd să aibă loc (cel 
puțin așa este prevăzut în programul 
oficial) la 10 decembrie, cînd ur
mează să se dispute „Premiul de în
chidere". Datorită acestui fapt, anu
mite „calcule" cu substrat material, 
întâlnite de multe ori în 'cursul anului 
la unii antrenori, nu-și mai fac sim
țită prezența, fiecare formație fiind 
preocupată de realizarea unui număr 
cît mai mare de victorii, la aceasta 
adăugîndu-se și lupta pentru cîști- 
garea titlului de campion. Pînă în 
prezent, lider autoritar în cele două 
clasamente, formații și driven, este 
Gică Tănase (71—55), urmat de Tr. 
Marinescu (54—28), Gh. Niculaie 
(51-30) și Gh. Vasile (50-34). Sur
prinzătoare apare poziția campionului 
de anul trecut, M. $tefănescu, care 
ocupă — deocamdată — un modest 
loc 7 cu 43 și, respectiv, 27 victorii. 
Revenind la alergări, merită sublinia
te victoriile rea!:zate de Macrou în 
.hiturMe „Premiului Bravo", ca și du
blul succes obținut de formațiile N. 
Gheorghe (Frecvent, Hebron) și G. 
Tănase (BanHu. R'mifon). REZULTATE 
TEHNICE : Cursa I : 1. Rustica (I.

(Urmare din paa 1)
săptămîni în urmă corectase 
un alt record la cat. grea 167,5 
kg (tot la „aruncat").

Dar cea mai bună perfor
manță a campionatului a fost 
realizată 
(Chimpex 
antrenorului L. Ionescu, un 
tinăr în vîrstă de 21 de ani,

de Dumitru 
Constanța).

L.
Petre 

Elevul

„BILANȚUL"
3.FI or ea) rec. 1:44,0, 2. Curioasa, 

Oșanca. Simplu 10, ordinea 102. or
dinea triplă 110. Cursa a U-a : 
Frecvent (N. Gheorghe) rec. 1:34,0, 2. 
Roditor. Simplu 9, ordinea 380. event 
108. Cursa a li l-a : 1. Silicia (S. 
Mutu) rec. 1:32,4, 2. Ripan. Simplu 
8, ordinea 46, event 397. Cursa a IV-a: 
1. Macrou (G. Solcan) rec. 1:30,9, 2. 
Juvenil, 3. Artizan. Simplu 5, ordinea 
16, event 73. triplu cîștigător 3643, or
dinea triplă 63, Cursa a V-a : 1.
Banjo (G. Tănase) rec. 1:31,1, 2. Tu- 
fica. Simplu 2, ordinea 7, event 6.
Cursa a Vl-a : 1. Hebron (N. Gheor
ghe) rec. 1:31,6, 2. Slminica, 3. Osei- 
na. Simplu 8 ordinea 18, event 
ordinea triplă 193. Cursa a VIl-a : 
Macrou (G. Solcan) rec. 1:30,2, 
Hermcfon. Simplu 2, ordinea 54, 
vent 7 triplu cîștigător 77. Cursa 
Vlll-a : 1. Rimifon (G. Tănase) i 
1:30,8, 2. Bavari, 3. Jug. Simplu 
ordinea 25. event 6, ordinea triplă 
Cursa a iX-a : 1. Gascon (G. Avram) 
rec. 1:30,7, 2. OtMian, 3. Diva. Simplu 
14, ordinea 58, event 61, ordinea 
trlolâ 5393. triolu cîștigător 136. 
Cursa a X-a r 1. Jalonat (I. Nicu'Iae), 
rec. 1.33,6, 2 Hazoasa. Simplu 2, or
dinea 1? event 47. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 45 816 lei și a 
fost cîștiqat de un buletin cu 7 cai 
în valoare de 22 903 iei și 10 tichete 
cu 24 comb'naț-i a 954 lei fiecare. 
(Rezultat prov'zoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

1.

în plin 
325 kg 
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recordu 
Gh. Mi 
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I DE LA IOVĂNESCU

LA HARALAMBIE...

In cea 
existat 
ia An-

Băiaș 
(924— 
mobi- 

îfăcînd 
nai fi-

I
I
I

Vă mai amintiți, stimați citi
tori, de marea ocazie ratată de 
Dobrin in partida România — 
Scoția 7 Atunci, Internaționalul 
piteștean a recuperat un balon 
la centrul terenului, a avansat, 
singur-singurel, pînă in fața ca
reului echipei Scoției, dar a ra
tat. Faza aceea, trasă parcă la 
indigou, s-a repetat de două ori 
duminică în partida de la Satu 
Mare. Numai că cel care a făcut 
cursele — pornind din propriul 
teren — a fost 
Iovănescu. în 
min. 15 și 52, 
cînd jucătorul 
lui F. C. Argeș 
a ajuns nestin
gherit 
careul 
toată 
văzut___ ______  .____
ții echipei sătmărene. De fie
care dată, însă, șuturile lut îo- 
vănescu l-au... nimerit pe Ha- 
ralambie. Se pune întrebarea : a 
ratat cel mai bun jucâ-.oc al lui 
F.C. Argeș (în acest mecy sau a 
apărat rezerva... rezervei de por
tar de la F.C. Olimpia î Iovă
nescu afirma după me<x : „Am 
ratat ocazii pe care ml le-am 
creat singur. Fără îndoială, slat 
vinovat de înfrlngerea echipei 
meie". In ceea ce l privește pe 
Haralambie, cel îmbrățișat de 
coechipieri după meci, lată-1 ca
racterizat de antrenorul MU, Gh. 
Staicu : „E născut la Bocov — 
Ploiești. A venit la noi de Ia 
Cimpia Turzii. L-am promovat 
pentru că Feher șl Pusztal erau 
accidentați. Are 24 de ani, are 
viteză de reacție, are elasticitate, 
suplețe și are mai ales curajul 
de a plonja la picioarele orică
rui atacant în situațiile cele mai 
dificile". Iovănescu (i-am fi dat 
nota 9 sau 10, dacă ar fi marcat 
măcar un gol) șl Haralambie au 
fost ,,pionii" care au decis rezul
tatul de la Satu Mare, un rezul- 

care a stat in cumpănă ptnă 
ultimele secunde ale paradei.

Laurențiu DUMITRESCU

JOS MATEIANU!...
Minutul 91 a] meciului F. C. 

Baia Mare — Steaua. Stadionul 
de lingă Dealul Florilor a izbuc
nit in urale. Pentru localnici, sa
tisfacția era dublă : au asistat la 
un meci bun, iar echipa tor a 
ieșit Învingătoare în fața actua
lei campioane, 
mul loc 
mul era 
înfocării 
aplaudau

revenmd pe pri- 
in clasament. Entuzlas- 
de nedescris. Din nou, 
suporteri ai echipei 11 

pe Viorel Maieianu.

BRAVO MATEIANU!

ETAPA S-A ÎNCHEIAT, 
COMENTARIILE CONTINUĂ ,

■ --------- ;-----------ii-4___ 2_____ - I
pînă în 
gazdelor, 

lumea a
mingea în plasa por- Aveau s-o facă, apoi, și pe pe

ronul gării, la plecarea accelera
tului de 
antrenor 
tren pe
Capitală

A tune-.

Bucure^ti. dnd ttoârul 
venise sâ-1 conducă la 

cei. ce se mapoiau in 
fun gest rrumos).
and cu greu puteai

vorbi cu V. Mateianu din cauza 
suporterilor, ne-am amintit. de ce 
se întimpiase după meciul cu 
Politehnica Timișoara, ciad, poe
te, aceiași „suporteri- l-au apos
trofat pe V. Mateiami, etnd unii 
au vrut, chiar, să se răfuiască 
cu ei, făcindu-1 răspunzător de 
insuccesul neașteptat. Deci, „jos, 
Matehmu, bravo Slateianu D_n 
păcate, unii suporteri s-au obiș
nuit numai cu succesele, igno
rând adevărul că și marile echi

pe ale lumii au 
gustat din cupa 
amară a lnfrin- 
gerii.
refluxuri, 
și Leeds United 
sinț doar două 
exemple in a- 
cest sens. Și 

F. C. Baia Mare nu poate fa
ce excepție, mal ales că n-a 
atins perfecțiunea, că jucătorii și 
antrenorul, cu o mooestte demnă 
de toată stima, știu că mai au 
dest’Xe lucruri de pus la punct.

Constantin ALEXE

cunoscind
Ajax

NUMELE VEDETELOR CRAIOVENE NU SINT DE AJUNS

DAR HAJNAL CIND VA JUCA ?...“

cele- 
rEAC I

. tîrgmureșeanul a 
duminică o prezența de 45 
minute in formația sa, 
spectatori s-au întrebat in 
Iul partidei : „Dar Hajnal 
va juca, totuși Și
dreptate ! Purtătorul tricoului cu 
nr. 10, distribuit in rolul de ex
tremă stingă vesn.tabllă (A.S.A. 
juca acasă și se dorea in perma
nentă ofensivă), a cam bătut pa
sul pe loc, a vrut să facă de 
toate pe la mijlocul terenului, 
acolo unde de fapt eraiu destui. 
Cineva a și exclamat în timpul 
primei reprize : „Iată un om in 
plus într-adevăr, echipa lui
Tiberiu Bone a jucat cu o „ari
pă amputată“, contind numai pe 
acele explozii ale excelentului 
Fazekaș, care începuseră să fie 
și ele anticipate de adversar și

avut

aveau

anihilate prin baricadele ee le i- 
șeza in fața impetuoasei extreme 
drepte. Și Bone a decis : Both Ii 
In locul Iul Hajnal. Astfel, A.S.A. 
și-a recăpătat adevărata el forță, 
sprinttnd lung, decisiv pe ambele 
laturi ale terenului. Aproximativ 
20 de minute, gazdele, reconside- 
rtndu-șl mecanismul de joc, 
și-au încălzit suporterii printr-o 
prestație modernă, în permanen
tă mișcare, care a reamintit de 
adevărata A.S.A...

S teii an TRANDAFIRESCU

Si totuși. chiar în aceste condi
ții favorabil. cra-ovenil nu au 
reușit să obțină victoria Ei n-au 
putut Infringe rezistența oaspeți
lor, care, în frunte cu portarul 
Coman — admirabil exemplu de 
dăruire in joc — au lupta-, deo- 
aebti de energic pentru a evita 
goxti, obținmd un merita* re
zultai de ega; tate. Fără a scă
dea insă din men.țrie jucătorilor 
Iui Proca, trebuie să spunem că 
la menținerea aoestui rezultat au 
și— cratovenii partea lor de 
coturibupe. Deși avertizați asu
pra tenacității cu care se apară 
tSrgoviștenii, localnicii nu an iz
butit să se descurce m fața 
dului* advers, sâ desfacă siste
mul defensiv al oaspeților. Vina 
pentru aceasta o poarta Îndeosebi 
mijlocași1, care au Înghesuit jo
cul pe centru, au sporit aglome
rata din prea;.-na ți in interiorul 
careului advers.

Este, desigur, de mirare cum o 
echipă de Internaționali (aproape 
toți jucătorii cnaâoveni fac par
te din diferite ioturi reprezenta
tive), cu multă experiență, este 
ținută în șah, pe propriul teren, 
două etape la rfnd, de către ad
versare evident mai slab cotate 
valoric. Probabil că vedetele cra- 
lovene își Închipuie că pot înge
nunchea echipele vizitatoare fie și 
numai cu numele, fără a mai 
munci temeinic Ia antrenamente 
șl a se angaja cu ambiție și dă
ruire in jocuri. Ceea ce, după 
cum se vede, nu e dosidii.

Constantin FIRĂNESCU

ttut da 
n am- I EXEMPLUL BĂIMĂRENILOR

IN AJUNUL PRIMEI MANSE 
A FINALEI CUPEI BALCANICE
Miine, la Petroșani
Miine, pe gazonul stadionului 

„Jiul- din Petroșani, echipa lo
cală va disputa prima manșă a 
finalei Cupei balcanice inter-cij- 
buri. in compania formației 
iugoslave N. K. Rijeka. Jiul 
devine astfel ultima reprezen
tantă a fotbalului nostru care 
susține in acest sezon o con
fruntare internațională eu mi.ă 
și tocmai de aceea se va stră
dui. după cum ne-a declarat 
antrenorul N. Oaidă. sâ decidă 
soarta dublei întîlniri (returul 
miercuri 13 decembrie, la Ri
jeka) încă de miine sub pri
virile suporterilor ei.

Partenera Jiului este o ve
che și apreciată divizionară A 
iugoslavă. Aflată la jumătatea 
clasamentului la încheierea tu
rului, N. K. Rijeka 
in efectivul său cițiva 
socotiți revelații ale 
1977. Este vorba de 
Avramovici. fundașul 
mijlocașul Ciukrov ți 
șui Desnica. toți patru promo
vați dealtfel In prima repre
zentativă. Dar ei nu încheie

numârâ 
jucători 

anului 
portarul 
Hrstici, 
înainta

ACTUALITATI
• Partida Steaua — Jiul din 

etapa de duminică a Diviziei A 
se va disputa simbătă. cu în
cepere de la ora 14 pe stadio
nul Steaua. Schimbarea ” 
de disputare a întîlnirii 
produs deoarece miercuri 
decembrie echipa din Petroșani 
▼a disputa la Rijeka, manșa a 
doua a finalei Cupei balcanice 
intercluburi.

zilei 
s-a

13

• Meciul Sportul studențesc 
— Olimpia Satu Mare, din ul
tima etapă a turului Diviziei A, 
este programat duminică dimi
neață, la ora 
Republicii.
• Așa după 

nonfat, ieri 
București, lotul de tineret 
vederea meciului cu reprezenta
tiva similară a Albaniei din ca
drul „Cupei Balcanice".

• In ședința sa din 1 decem-

11, pe Stadionul

cum am mai 
s-a reunit, la 

în

Jiul — N. K. ' Rijeka
lista atuurilor antrenorului M. 
Spasojevici _ care așteaptă mult 
și ce la „vîrful-* Jerolimov, cel 
care se bate pentru titlul de 
golgeter al campionatului. Să 
mai amintim că N. K. Rijeka 
este ultima deținătoare a Cu
pei Iugoslaviei. Angrenată în 
actuala ediție a Cupei cupelor, 
ea a cedat relativ greu califi
carea In turul trei după un 
0—0 și un 0—2 cu puternica 
echipă belgiană Beveren.

în vederea int finirii de 
miine. organizatorii depun toate 
eforturile spre a asigura con
diții normale primei manșe a 
finalei balcanice intercluburi. 
Astfel, terenul de joc a fost 
din nou curățat după zăpada a- 
bundentă căzută în aceste zile, 
instalațiile stadionului au fost 
verificate și isi așteaptă oas
peții. Biletele au fost puse în 
vin zare de ieri și se speră ca 
simpatizanții Jiului să vină în 
număr mare la prima finală 
balcanică în care apare favo
rita lor.

• ACTUALITATI
brie, comisia de disciplină a 
Colegiului central al antrenori
lor a luat următoarele măsuri: 
retrogradarea pe timp de 3 luni 
cu o categorie (de la prima Ia 
a doua) a antrenorului Marcel 
Pigulea (Chimia Rm. Vîlcea) 
care a refuzat să trimită in te
ren echipa la meciul din ca
drul „Cupei F.R.F.", de la Tîr
goviște, cu C. S. Tîrgoviște. De 
asemenea, antrenorul M. Pigu
lea este obligat să recupereze 
cheltuielile ocazionate de de
plasarea echipei Chimia la Tîr
goviște ; suspendarea pe două 
etape din incinta terenului de 
joc a antrenorului T. Dobre 
(Granitul Babadag), pentni ati
tudine ireverențioasă față de 
arbitri ; antrenorii Cornel Popa 
(Energia Gh. Gheorghiu-Dej) 
și Ion Matei (Victoria Lehliu) 
au fost reconvocați pentru da
ta de 8 decembrie a.c.. la comi
sia de disciplină a antrenorilor.

REZULTATELE ULTIMEI ETAPE A TURULUI DIVIZIEI C
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poate să învingă nici pe C. S. 
Tîrgoviște. tot acasă, din „vina" 
lui Coman, care a apărat ex
celent (și credem că a apărat 
excelent, dar portarul e și el 
om. apără mingile posibile, nu 
imposibile) și uite-așa motive 
se găsesc... Faceți și dumnea
voastră, stimați cititori, com
parația și raționamentul : cine 
ar trebui să fie azi mai sus 
situată in clasament judecind 
după valoarea jucătorilor și a 
echipei, F. C. Baia Mare sau 
Universitatea Craiova ? Și uite 
că e F.C. Baia Mare, pentru 
că la Baia Mare SE 
deosebit, și nu e 
tea, pentru că la 
cu un lot de 7—8 
nali ! — nu se face 
sebit, ba, dimpotrivă.
face nici atît cit e necesar— 

Și comparația se poate ex
tinde, cu aceeași evidență mo
rală, la destule alte divizio
nare A.

Ceea ce trebuia demonstrat 1 
Ceea ce iubitorii fotbalului au 

văzut, au înțeles și s-au con
vins.

SERIA 1
Metalul Rădăuți — C.S. Boto

șani 0—0, C.F.R. Pașcani— A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc 1—0 
(0—0), Avîntul TCMM Frasin — 
Zimbrul Suceava 2—1 (1—1), Me
talul Botoșani — Foresta Fălti
ceni 2—1 (1—0), TEPRO Iași —
Șiretul Bucecea 3—3 (1—1), La
minorul Roman — Nicolina lași 
1—0 (1—0). Dorna Vatra Dornei 
— Danubiana Roman 3—0 (1—0). 
Cristalul Dorohoi — Unirea Să- 
veni 7—0 (2—0).

Pe primele locuri în clasament 
la încheierea turului campiona
tului : 1. C.S. BOTOȘANI 23 p 
(golaveraj 33—3), 2. C.F.R. Paș
cani 20 p (24—19), 3. Cristalul
Dorohoi 19 p (33—19).„ pe 
mele : 
(10-66), 
(13-23).

15. Unirea Săveni
16. TEPRO iași

SERIA A Il-a

ulti-
• P
7 P

rea Eiorie _3—2 (1—1), Azotul Slo
bozia “ - - - - ‘ ‘ '
(2—0), Dacia Unirea Brăila—Trac
torul Viziru 4—1 
jucat la Măcin.

Pe primele locuri : 
TUL MEDGIDIA 22 p 
Pescărușul Tulcea 21
3. Azotul Slobozia 19 _
4. Unirea Tricolor Brăila 19 p 
(29—17)... pe ultimele : 15. Trac
torul Viziru 7 p (14—40), 16. Ar- 
rubium Măcin 6 p (17—51).

SERIA A V-a
Abatorul București—T.M. Bucu

rești 0—1 (0—1), Flacăra roșie
București — Victoria Lehliu 3—0 
(1—0), Celuloza Călărași — 
I.C.S.I.M. București 2—1 (0—0),
Electronica București — Viscoza

Granitul Babadag 6—1

(1—1) s-a

1. CIMEN- 
(24—11), 2. 
p (35—21), 
p (36—23),

(14—24), 16. Constructorul Pitești 
10 p (12—33).

SERIA A Vll-a
Minerul Lupeni — Pandurii Tg. 

Jiu 3—1 (1—0), Dierna Orșova
— C.F.R. Craiova 2—0 (0—0),
Metalurgistul Sadu — Minerul 
Motru 4—0 (1—0). Constructorul
Craiova — Minerul Vulcan J—2 
(1—0), Unirea Drăgășani 
trița Băbeni 4—1 (1—0),
Drobeta Tr. Sev. 
Băilești 1—1 (0—0), 
Tg. Jiu—Lotru Brezol 
Chimistul Rm. Vîlcea 
Rovinari 4—1 (1—0).

Pe primele locuri : 
RII TG. JIU 25 p 
C.F.R. Craiova 23 p 
Dierna Orșova 20 p (31—21) ... pe

- Bis- 
Gloria 

— Progresul 
Constructorul 

3—0 (3—0), 
— Metalul

1. PANDU- 
(46—14). 2. 
(27—10), 3.

FACE ceva 
Universita- 
Craiova — 
internațio- 
nimic deo- 

nu se

sport informează:

de lo- 
iră un 
! și E- 
prtante 
fcE ȘI 
ei mai

ta Ma- 
fercncz 
tic Va* 
) “ 
105 L“
eorghe

(Ho- 
hrudose 
u Ni
ko, Co
fe alați) , 
Turlea 

20.000 
kt (Ti-

mișoara), Achim Elena (Pitești). 
Țibuleac Ion (Deleni, jud. Iași), 
Nemet Laszlo (Mărtănuș, jud. 
Covasna), Dulan Constantin (Bîr- 
lad), Lazăr Ion (Glăvănești, jud. 
Bacău), Zală Serafin (Focșani) 
— cite 10.000 lei fiecare.

AST AZI este ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor La trage
rea PRONOEXPRES de miine, 6 
decembrie 1978 !

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de astăzi, 5 decembrie 
1978, are loc la București, ora 
17, în sala clubului Progresul, 
din str. dr. Stai co vi ci nr. 42. Pa
noul cu numerele cîștigătoare va 
fi televizat îr cursul serii.

CIȘTTGURILE TRAGERII PRO
NOEXPRES ----- "
1978

Categoria 
13.997 lei ; 
2.058 lei 
1.296 iei 
299 lei ;

Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
Letea Bacău 1—0 (1—0). Aripile
Bacău — Cimentul Bicaz 3—1 
(1—0), Bradul Boznov — DEMAR 
Mărășești î—0 (1—0) — s-a ju
cat la Buhuși, Rulmentul Blriad
— Partizanul Bacău 1—1 (O— 1) — 
s-a jucat la Vaslui, Hușana Huși 
—Constructorul Vaslui 3—2 (3—1), 
Oituz Tg. Ocna — IM. Piatra 
Neamț 3—4 (2—2), Petrolul Mol- 
neștl — C.SM. Borzești 3—0 
(î—0), Minerul Comănești — Ce
tatea Tg. Neamț 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : L ENER
GIA GH. GHEORGHIU-DEJ 24 p 
(24—7). 2. Letea Bacău 23 p
(33—U), 3. Partizanul Bacău 21 P 
(28—14)— pe ultimele : 15. Ceta
tea Tg. Neamț 9 p (13—24), 16. 
Oituz Tg. Ocna 3 p (10—35).

SERIA A Ul-a
Petrolul Băicoi — Unirea 

IDSMSA Focșani 0—1 (#—1). Di
namo CPL Focșani — Prahova 
Ploiești 1—0 (1—0). C.S.U. Galați
— Chimia Buzău 1—• (1—0). fo
rests Gugești — Avtntui Urzi- 
ceni 3—1 (2—1). Petrolistul Bol
dești — Metalosport Galați 3—â 
(2—0), Carpați Nehofu — Petro
lul Berea 2—0 (1—0), Oțelul Ga
lați — Olimpia Rm. Sărat *—0, 
Luceafărul Adjud — Ancora Ga
lați 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : L 
FOCȘANI 24 p (34—7), 
mo Focșani 24 p <33—8). 
Galați 22 p (24—8)... pe15. - - -
16.

I.M.

DIN 29 NOIEMBRIE

2 : 5 variante 25<V„ 
categoria 3 : 34,00 
categoria 4 : 54,00 

categoria 5 : 233,75 
categoria 6: 7.635,75 a

a 
a

a
xei ; cuTe^ona o; (.oao.o a 40 

lei ; categoria 7 : 189.00 a 200 lei; 
categoria 8 : 3.369,50 a 40 lei.

Report categoria 1 : 245.538 lei.

UNIRE-A 
z Dîna- 
3. C.S.U. 
ultimele: 

Petrolul Berea I p (22—36), 
Metalosport Galați 8 p (13—30).

SERIA A rV-a
Cimentul Medgidia — Șoimii 

Cernavodă 3—0 (1—0), Pescărușul 
Tulcea — Unirea Tricolor Brăila 
3—1 (2—0) Electrica Constanța 
— I.M.U. Medgidia 2—0 (0—0),
Arrubium Măcin — Victoria Țăn- 
dărei 4—2 (3—1), Marina Manga
lia — Chimpex Constanța 3—2 
(2—1), Voința Constanta — Uni-

• Un scor ...Ajax-Bayern: Viitorul Șimleu — Oașul Negrești 0—8 ! • 
Disputa pentru șefia seriei a ll-a, între formațiile focșănene Unirea 
ți Dinamo, va continua în primăvară • Carpați Sinaia a ter
minat turul campionatului pe primul loc în seria a Xll-a • Echipa 
cu cele mai puține puncte (3) în tur : Oituz Tg. Ocna ® Pandurii 
Tg. Jiu învinsă cu 3-1 la Lupeni • Strungul Arad, cu un joc mai 

puțin, conduce in seria a IX-a

București 0—0, Luceafărul I Bucu
rești — Automatica București
1— 2 (0—1), Sirena București —
Voința București 4—3 (1—2). Me
canică fină București — Unirea 
Tricolor București 0—0, Tehnome- 
tal București — Luceafărul n 
București 3—0 (1—0). Automeca-
nica București — Unirea Bolin- 
tin 3—1 (1—0).

• " locuri : I. TJ1.B.
, 3. Mecanică fină 
3. Celuloza Călărași 

4. Unirea Tricolor 
5 Abatorul 22 p 

ultimele : 16. Lu- 
p (18—43), — — 

I p (14—35). 
ceafărul I 7 p (19—33).

SERIA A VI-a
Cetatea Tr. Măgurele —

Automecanica Moreni 0—0. Elec
tronistul Curtea de Argeș — 
ROVA Roșiori 1—0 (1—0), Cons
tructorul Pitești — Progresul 
Pucioasa 2—3 (2—2), Chimia Gă- 
ești — Progresul Corabia 1—1 
(1—1), Răsăritul Caracal — Pe
trolul Videle 5—0 (2—0), Cimen
tul Fieni — Recolta Stoicănești
2— 0 (0—0). Dinamo Alexandria
— I.O.B. Balș 3—0 (0—0), Meta
lul Mija — Dacia Pitești 3—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. FLACA- 
RA MORENI 23 p (34—7), 2. 
ROVA Roșiori 21 p (26—9), 3. Me
talul Mija 19 p (24—3). 4. Pro
gresul Pucioasa 19 p (25—18) ... 
pe ultimele : 14. Cetatea Tr. Mă
gurele 11 p <20—27), 15. Electro
nistul Curtea de Argeș 11 p

Pe primele
25 p (32—15),
24 p 03—11), :
22 p (24—12),
22 P (25-14),
(20—16)... Pe
ceafărul n 9
toria Lehliu 8

17. Vic-
18. Lu-

Flacăra

4.

ultimele : 14. Minerul Motru 
(23—22). 15. Constructorul
Jiu 11 p (16—26), 16. Bistrița 
beni 10 p (10—37).

SERIA A Vlll-a
Vulturii textila Lugoj — Unirea 

Alba iulia 2—0 (0—0), Minerul
Oravița — Electromotor Timișoa
ra 4—0 (2—0), Metalul Oțelu Roșu
— Minerul Gbelar 2—0 (1—0),
Unirea Sinnicolau—Unirea Tom
natic 2—0 (1—0), ICRAL Timi
șoara — Laminorul Nădrag 1—0 
(0—0). Metalul Bocșa — Metalul 
Hunedoara 3—1 (1—0), Știința Pe
troșani — C.F.R. Simeria 2—1 
(0—1), Gloria Reșița — C.LL. 
Blaj 4—0 (1—0).

Pe primele iocuri : j. VULTU
RII LUGOJ 20 p (29—13), 2. Uni
rea Sinnicolau 19 p (28—16), 3. 
Laminorul Nădrag 18 p (28—20), 
4. Unirea Tomnatic 18 p (27—14) 
... pe ultimele : 14. C.F.R. sime
ria 11 p (14—19). 15. CIL Blaj 
11 p (11—22). 16. Metalul Hune
doara 11 p (11—29).

SERIA A IX-a
Tehnofrio Ciuj-Napoca — Strun

gul Arad — nu s-a disputat, 
Tricolorul Beiuș — Victoria Ineu
2— 0 (0—0), Bihoreana Marghita
— Minerul Bihor 4—0 (3—0), Ra
pid Arad — C M. Cluj-Napoca
3— 1 (1—1), Recolta Salonta —
Minerul Suncutuș 2—0 
Sticla 
Aiud 
C.F.R.
(0-0), 
za —

HP

14. C.F.R.

Pe primele locuri : 1. STRUN
GUL ARAD 20 P (24—6) — din 
14 jocuri, 2. Sticla Turda 20 p 
(24—10), 3. Bihoreana Marghita
19 p (24—11) ... pe ultimele : 15. 
Recolta Salonta 11 P (12—23), 16. 
Minerul Bihor 11 P (17—29).

SERIA A X-a
Someșul Satu Mare — Lăpușul 

Tg. Lăpuș 4—0 (2—0), Viitorul
Șimleu — Oașul Negrești 0—8 
(0—2) Iii, Bradul Vlșeu — Mine
rul Băiuț 1—0 (1—0), Silviculto
rul Măieru-Anieș — Victoria Că
rei 2—0 (1—0), Minerul Băita — 
Hebe Singeorz. Băi 3—0 (1—0),
Minerul Ilba-Seini — CUPROM 
Baia Mare 3—0 (1—0), Minerul
Baia Sprie — Rapid Jibou 2—0 
(1—0), Armătura Zalău 
nerul Rodna 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. 
ȘUL SATU MARE 21 p 
2. Armătura Zalău 21 p

Minerul Băița 20 p (25—14) .„ 
pe ultimele : 13. Rapid Jibou 11 
p (14—27). 16. Viitorul Șimleu
8 p (14—52).

SERIA A XI-a
INTER Sibiu — Carpați Mlrșa 

î—1 (1—1). Metalul Sighișoara — 
Utilajul Făgăraș 0—1 (0—0) —
s-a jucat la Copșa Mică, chimia 
Or. Victoria — I.M.I.X. Agnita 
2—1 (1—0), Foresta Bistrița —
IJ’.A. Sibiu 3—0 (1—0), cons
trucții Sibiu — Otelul Reghin 
4—3 (3—0), Automecanica Mediaș 
— Metalul Copșa Mică 1—0 (1—0). 
Avîntul Reghin — Mureșul Lu
duș 2—2 (1—1), Sticla Tîrnăveni 
n-a jucat, deoarece avea ca ad
versară pe Textila Cisnădie, echi
pă exclusă din campionat.

Pe primele locuri : 1. CARPAȚI 
MIRȘA 22 p (27—10), 2. Metalul 
Sighișoara 18 p (22—8), 3. Chimia 
Victoria 18 p (19—11) ... pe ulti
mele : * ' - - —
(22—24). __
(14—19), 15 Automecanica 
10 p (10—21).

SERIA A Xll-a
Izvorul Tg. Secuiesc — 

Brașov 3—0 (2—9), I.R.A. _ .
na — Minerul Bălan 6—2 (3—2), 
Torpedo Zărneștl — Precizia Să- 
cele 1—0 (0—0) Carpați Brașov
—Viitorul Gheorghenj 2—1 (2—1), 
Caraimanul Bușteni — Măgura 
Codlea 4—1 (2— 0), Tractorul M.
Cluc — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 0—0. Carpați Sinaia — Mi
nerul Baraolt 
tul Mineciu

Mi-

3.

16.

SOME- 
(34—HU 
(35—16),

13 Mureșul Luduș 10 p
14. I.P.A. Sibiu 10 p

Mediaș

Metrom 
Cimpi-

2—0 (1—0), Avîn-
Brașovc.s.u.

C M.
Recolta

Suncuiuș 2—0 (1—0),
Arieșul Turda — Metalul 

2—1 (1—0), Unirea Dej —
Constructorul Arad 1—1 

Oțelul Or. dr Petru Gro- 
Voința Oradea 1—0 (0—0).

0—0.
Pe primele

PATI SINAIA _ .
Metrom Brașov 19 p (30—10), 
Viitorul Gheorgheni 19 p (25—12) 
... pe ultimele : 15. Precizia Să-
cele 11 p (12—16). 16. I.R.A. Cîm- 
pina 7 p (13—37).

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

locuri : 1. CAR-
21 p (25—11), 2.

3.



C. M. de handbal feminin

CU O SINGURĂ VICTORIE, ECHIPA NOASTRĂ 
VA JUCA DOAR ÎN TURNEUL PENTRU LOCURILE 7-9

d Azi, la Bratislava, România •—
GOTTWALDOV. 4 (prin te

lefon). Luni dimineața, 9 din 
cele 12 formații participante 
la cea de a VII-a ediție a 
campionatului mondial de hand
bal feminin au plecat spre Bra
tislava, în timp ce echipele 
Coreei de Sud, Algeriei și Ca
nadei, clasate pe locurile 4 în 
grupele de la Gottwaldov, 
Trnava și Cheb, și-au înche
iat aici evoluția în competiția 
supremă.

Intr-unui din autocare s-a 
aflat și echipa reprezentativă 
a României calificată, însă, 
spre regretul nostru, doar pen
tru turneul locurilor 7—9._ Cu 
o singură victorie, obținută în 
fața Coreei de Sud, selecțio
nata noastră a ratat califica
rea în turneul locurilor 1—6, 
și deci și pentru J.O., urmînd 
să mai susțină două meciuri 
de clasament, cu R. F. Ger
mania — marți și cu Olanda 
— joi.

După prima manșa a com
petiției, se fac — desigur — 
multe comentarii. întrebarea 
care se pune pentru handba
listele noastre și pentru teh
nicienii lor este : dacă și cum 
se putea face mai mult pen
tru a obține calificarea în tur
neul de elită ? Concluziile pre
supun, fără îndoială, o analiză 
în timp, exigentă, a tuturor 
datelor obiective și subiective 
relevate de desfășurarea me
ciurilor. Dar. de pe acum, se 
desprind unele observații de 
natură să explice insuccesul e- 
chipei noastre la această edi- 

ÎNAINTAREA SINGURĂ 
NU POATE CÎȘTIGA UN MECI!

(Urmare din pap. 1)

în grija cu totul specială a- 
cordată acestui compartiment- 
cheie s-au neglijat liniile 
dinapoi, unde prea de mult se 
mizează doar pe rutina lui 
Nica (astăzi la 55 de selecții 
în națională), pe piciorul unui 
Bucos (cu o formă oscilantă 
de la o zi la alta), pe viteza 
de explozie a unui Motrescu. 
Acțiunile coordonate nu au fost 
luate suficient în considerare, 
deși semne de slăbiciune au 
apărut de cîtva timp încoace 
(chiar atunci cînd întîlneam 
adversari cu un potențial mai 
redus, cum ar fi, de pildă, 
rugbyștii polonezi sau cei din 
echipa universitară a Franței). 
Duminică, pe stadionul Ciu
lești, în fața rutinatei echipe 
a „cocoșilor", deficiențele au 
apărut mai pregnant : multe 
pase greșite, baloane scăpate 
din mîini în situații bune, șu
turi (multe) neinspirate, nesin- 
cronizarea acțiunilor de atac 
și cîte și mai cîte. Defectuoasa 
organizare a țreisferturilor în 
teren a dus la o circulație 
haotică a balonului, irosindu-se 
și cele cîteva ocazii mai clare. 
Și doar s-a văzu» că atunci 
cînd, de pildă. Motrescu a 
avut balonul, butul francez a 
fost în pericol. Din păcate, a- 
semenea situații au fost pu
ține. Pentru a completa acest 
tablou al nereușitelor, ar tre
bui să adăugăm că și ..deschi
derea" (Paraschiv — Bucos) a 
jucat mai slab ca altădată, cel 
de al doilea neavînd, în plus, 
nici un fel de inspirație atunci 
cînd a trimis baloanele cu pi
ciorul.

Așa stînd lucrurile, succesul 
XV-lui francez apare just, el 
fiind realizat pe fondul unui 
joc mai sigur, atent în apă
rare (s-a remarcat Aguirre, cu 
o excelentă priză la balon), a- 
gresiv și insistent atunci cînd

BASCHET s Rezultate din gru
pele sferturilor de finală ale 
C.C.E. (masculin) : Parker Lei
den — Soedertaelje 115—86; Real 
Madrid — Honved Budapesta 
119—83 ; Le Mans — Olympiakos 
Pireu 76—56 ; Amicale Luxem
burg — Sporting Lisabona 99—94; 
Zbrojovka Brno — Limasol 
125—38 ; Kloster Neuburg — Za- 
malek Cairo 92—63 ; Crystal pa
lace — Juventud Badalona 98 — 
120 ; B.C. Bruxelles — Eczacibasi 
Istanbul 105—81.

CICLISM ® La Conenhaga da
nezul Hans Oersted a stabilit un 
non record mondial in proba de 
10 km cu start de pe loc, reali- 
ztod 12:06,28 (medie orară 49,566 
km). 

ție a C.M. A fost limpede de 
la bun început și ultimul meci 
de duminică (R. D. Germană
— Iugoslavia), considerat o a- 
devărată finală a C.M., a con
firmat pe deplin faptul că 
grupa de la Gottwaldov, în 
care erau prezente actuala 
campioană mondială și fostele 
deținătoare ale titlului, a di
minuat considerabil — prin 
valoarea sa ieșită din comun
— șansele noastre de califi
care printre primele 6 echipe. 
Cu toate acestea, se poate a- 
precia. o fac dealtfel și teh
nicienii noștri prezenți aici, că 
obiectivul propus putea fi rea
lizat, dar numai printr-un joc 
fără greșeală, prin valorifica
rea deplină, maximă, a poten
țialului echipei, al fiecărei ju
cătoare în parte. Or, aceste 
cerințe n-au fost îndeplinite, 
în pofida unor evoluții supe
rioare celor din ultimele me
ciuri de verificare, întîlnirile 
amicale cu formația Bulgariei, 
în întîlnirea cu echipa R. D. 
Germane, de exemplu, încer
carea de temporizare, indicată 
în fața unui partener de în
trecere superior la ora ac
tuală, nu a fost suficientă, ne
avînd eficiență din cauza unor 
inexactități in apărare și a 
lipsei de decizie în atac. Cu 
alte cuvinte, s-a reușit scoa
terea din ritm a adversarelor, 
dar, inhibate de ideea jocului 
reținut și a atacurilor prelun
gite, jucătoarele noastre au 
trecut adesea peste momente 
favorabile aruncărilor la poartă, 

echipa oaspete (bine condusă 
de Rives) juca și ataca cîmpul 
nostru.

Iată, dealtfel, cum apreciem 
jocul celor 15 „tricolori" : Tu- 
dose — 7 (a șutat destul de 
bine și s-a intercalat de cîteva 
ori curajos) ; Ianusevici — 5 
(apatic și lipsit de acea explo- 
zivitate cerută unei aripi) ; 
Nica — 5 (nu s-a văzut în joc, 
iar cele cîteva pase date au 
fost greșite) ; Constantin — 6 
(este autorul celor 6 puncte ale 
echipei noastre, slab în atac, 
ceva mai bun în apărare); Mo
trescu — 7 (în două situații 
de atac și-a dovedit clasa in
ternațională. în apărare mai 
slab : a fost trecut ușor de 
Bustaffa) ; Bucos — 5 (una
din partidele sale slabe) ; Pa
raschiv — 6 (a încercat multe, 
deși nu cu prea mult succes) ; 
Stoica — 7 (s-a văzut în cîteva 
situații în fundul tușei, dar a 
fost sub valoarea de altă dată); 
Dumitru — 8 (după pauză a 
dus echipa înainte, fiind la 
originea cîtorva bune acțiuni) ; 
Murariu — 7 (în revenire, a 
circulat mult în teren, îmbi
nând atacul cu apărarea) ; Dă- 
răban 8-i- (cel mai bun înain
taș al nostru, agresiv și eficace, 
s-a „stins" însă în final) ; M. 
lonescu — 7 (a prins bine in 
margine) ; Dinu — 7 (a rezis
tat cu succes la șocul grămezii 
franceze); Munteanu — 6 (sub 
ceea ce a fost altă dată, a 
greșit decisiv la situația clară 
de eseu din min. 5); Ioniță — 
6 (grămada a cedat de cîteva 
ori în partea sa).

în concluzie, un meci (al 
28-lea din palmaresul româno- 
francez) dintre acelea care nu 
vor rămîne însă în memorie...

în clasamentul „Cupei F(RA“, 
conduce Franța cu 3 victorii 
(din3 meciuri); câte o victorie 
au echipele României șl 
U.R.S.S. (din două partide), 
Poloniei (din 3 meciuri) ; Ita
lia și Spania nu au reușit nici 
o victorie.

TELEX ® TELEX
HANDBAL • Competiția mas

culină desfășurată în mai multe 
orașe din Franța s-a încheiat cu 
victoria Poloniei, care în ultimul 
meci a întrecut cu 34—13 (13—5) 
prima reprezentativă a Franței. 
Pentru locurile 3—4 Islanda a în
vins cu 35—24 (12—12) R. P. Chi
nezi.

NATAȚIE • „Cupa Cupelor* 
la polo a fose cucerită de echipa 
iugoslavă KPK Korkula, care în 
turneul final, disputat la Dubrov
nik, a totalizat 4 p. Pe locurile 
următoare, cu același număr de 
puncte, dar cu un golaveraj in

ferior, s-au clasat formațiile Fe- 6—3,

R. F. Germania
renunțînd la ele. Să adăugăm 
tot la jocul în atac faptul că 
a fost suficient să se greșească 
două-trei pase pentru ca aceste 
inexactități să permită adver
sarelor lansarea unor contra
atacuri materializate în goluri. 
Punctele acestea au dus la de
partajare, la victoria adversa
relor noastre din primul meci. 
Speranța calificării viza vic
toria în meciul cu Iugoslavia, 
în situația aceasta s-a urmărit
— pentru obținerea victoriei — 
ca echipa noastră să impună 
ritmul de joc. Nici această în
cercare n-a fost însă încunu
nată de succes. Echilibrul a 
fost păstrat multă vreme, dar 
n-am putut lua conducerea. 
Miza mare a jocului și-a spus 
cuvântul — așa cum nu o do
ream —, determinind o prea 
mare reținere a jucătoarelor 
noastre în atac, unde s-au com
plicat mult și inutil. Ultima 
șansă pe care am avut-o a fost 
aceea de la 14—15, cu trei mi
nute înaintea încheierii parti
dei, cînd formația noastră s-a 
aflat în superioritate numerică, 
dar și atunci s-au comis gre
șeli de neiertat in atee. Victo
ria din meciul cu Coreea de 
Sud, clară și meritată, nu ne-a 
adus decît locul trei în grupă, 
trimițîndu-ne în turneul locu
rilor 7—9.

Despre comportarea generală 
a jucătoarelor noastre vom 
vorbi la sfîrșitul întrecerilor 
de la Bratislava, cînd vom fo
losi și opiniile specialiștilor 
pentru a încerca să determi
năm perspectivele handbalului 
feminin. în finalul acestor con
siderații. să notăm victoria 
Cehoslovaciei în meciul cu 
U.R.S.S. de la Trnava și sco
rul la pauză în întîlnirea Po
lonia — R. F. Germania (5—8)
— ca pe niște surprize. în rest,
rezultatele au fost cele scon
tate. Rămîne să așteptăm me
ciurile viitoare, care pentru 
turneul 1—6 pornesc de la ur
mătorul clasament : 1. Ungaria 
2 p (21—14), 2. R. D. Germană 
2 p (15—14), X Cehoslovacia 2 
p (11—10). 4. U.R.S.S. 0 p
(10—11), 5. Iugoslavia 0 p (14— 
15), 6. Polonia 0 p (14—21).

Dan GÂRLEȘTEANU

SPORTIVI ROMÂM ÎN ÎNTflECfRI INTERNAJIONAIE
TRAIAN MARCU PE LOCUL 3 
IN INDOORUL CEHOSLOVAC 

DE TENIS
FRAGA, 4 (Agerpres). — 

Turneul internațional de tenis 
de la Litvinov (Cehoslovacia) 
a fost cîștigat de jucătorul ce
hoslovac Vladimir Zednik, care 
l-a întrecut în finală cu 6—4, 
6—2 pe Thomas Emmrich 
(R. D. Germană). în partida 
pentru locul trei, tenismanul 
român Traian Marcu l-a în
vins cu 6—3, 6—4 pe polonezul 
Tadeusz Nowicki.

PUG1LISTI ROMANI LA ZGOR- 
ZELEK Șl SOFIA

Desfășurat în localitatea po
loneză Zgorzelek, meciul a- 
mical dintre selecționatele de 
tineret (pugiliști pînă în 18 
ani) ale Poloniei și României 
s-a încheiat cu scorul de 12—10 
în favoarea gazdelor.

S-au încheiat întrecerile ce-

In ancheta internațională organizată de I. S. K.
HENRY RONO Șl TRACY CAULKINS, 

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI 1978
La slîrșitul fiecărui an. Agenția 

„Internaționale Sport-Korrespon- 
denz* (I.S.K.) din Stuttgart 
(R.F.G.), organizează o ma- 

rencvaros Budapesta și Canottieri 
Neapole. Pe locul patru s-a si
tuat echipa vest-germană Rote 
Erde — Op. Rezultate înregis
trate în ultima zi a competiției : 
Ferencvaros — KPK Korcula 16—6 
(1—3, 3—2, 1—1, 5—2; Canottieri 
— Rote Erde 9—5.

RUGBY • In cadrul turneului 
pe care-1 întreprinde In Marea 
Britanie, reprezentativa Noii Ze- 
elande a învins la Birkenhead o 
selecționată regională cu 9—6 
(6—6). @ La Split, într-un meci 

pentru campionatul european 
(grupa B) : Olanda — Iugoslavia 
30—11 (14—10).

tenis a In finală la Calcutta: 
Yannik Nvad — Pascal Portes 

6—2.

SCHIUL FEMININ, MAI CONSERVATOR 
DECÎT CEL MASCULIN

• Pcrrinc Pcllcn dinamitează slalomul • Amic Mărie
Proll, o... stiRCâ incâ inexpugnabila

Dacă la băieți pronosticu
rile sînt mai ușor de făcut, 
specialiștii oprindu-se la un 
singur nume — Stenmark, la 
fete situația pare mai greu 
previzibilă. Și e firesc, căci 
nici una dintre „stelele" sezo
nului 1977/78 nu s-a detașat de 
rivale spre a obține un avans 
obiectiv, real, sau o preferință 
la masa presei. Valorile, deși 
ridicate, ale tuturor concu
rentelor sînt într-un prea lent 
proces de stabilizare favorizat 
de menținerea spre vîrful pi
ramidei a reprezentantelor 
„vechii gărzi" (1972) din care 
reamintim pe Anne Marie 
Proll (Austria), Monika Kaserer 
(Austria), Mărie Therese Na- 
dig (Elveția). Cindy Nelson 
(S.U.A.), Fabienne Serrat 
(Franța) și altele. Aceste re
dutabile schioare controlează 
clasamentele marilor întreceri, 
lăsînd foarte greu să treacă 
prin filtrul impus de prezența 
lor orice tînâră speranță. Tra
diționalul sistem de punctaj 
F.LS. le ajută să-și păstreze 
aceste poziții cîștigate, deve
nind un obstacol major, une
ori insurmontabil, pentru tînăra 
valoare aflată în marș spre 
afirmare. Și dacă avem în ve
dere și faptul că la fete afir
marea începe mult mai devre
me ca la băieți — la 14—15 
ani, adică Ia o vîrstă cînd pre
tendentele n-au destulă expe
riență... și nici răbdarea (în
țeleaptă) ca s-o dobîndească, 
înțelegem de ce schioarele a- 
mintite, ocupînd poziții strate
gice în clasamente, constitue 
un baraj (cu valoare certă, to
tuși), dificil pentru adolescen
tele pornite în făurirea zestrei 
de medalii și publicitate pe 
pirtiile alpine. în mod para
doxal, la fete ierarhiile sînt 
mai conservatoare. înnoirile 
mal lente șl mai greu de ob
ținut în această conjunctură. 
Și totuși... Și totuși la slalom 
o vedem ureînd pe Perrine 
Pellen (Franța) — încă junioară 
— pe poziția a doua a Cupei 
Mondiale. Și se pare că în 
sezonul care începe nu se va 
mulțumi nici cu acest loc. Va

•lei de-a 5-a ediții a turneului 
internațional de box „Ring So
fia ’78“. în finala categoriei 
cocoș, pugilistul bulgar Pehli- 
vanov l-a întrecut la puncte 
pe Niță Robu. în limitele ca
tegoriei semimijlocie. Grozev 
(Bulgaria) l-a învins la puncte 
în finală pe Ion Budușan.
VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO 

PE LOCUL 2 LA LEIPZIG
Turneul internațional mascu

lin de volei de la Leipzig a 
fost cîștigat de echipa ȚSKA 
Moscova — 10 p, urmată de 
formațiile Dinamo București — 
9 p, Traktor Schwerin — 8 p, 
o selecționată a Cubei — 7 p. 
Reszowia Reszow și S.C. Leip
zig — cîte 6 p.

In ultimele două zile de con
curs, voleibaliștii de la Dina
mo au învins sîmbătă cu 3—0 
(1, 8, 1) formația poloneză
Reszowia, iar duminică cu 3—1 
(—12. 8, 5. 4) pe S.C. Leipzig.

re anchetă internațională pen
tru desemnarea celor mal buni 
sportivi ai anului in curs. 
Ieri, au fost date publicității a- 
cesțe clasamente.

MASCULIN : 1. Henry Rono — 
atletism 101 p. 1. Bjorn Borg — 
tenis 69 p. 3 Mario Kempes — 
fotbal 63 4. Vladimir Iascenko — 
atletism 49 p. 5. Cassius Clay — 
box 47 p ; 6. Ingemar stenmark
— schi 37 p. 7. Anatoli Karpov
— șah 26 p. 8. Mario Andretti — 
auto 24 p. ». Nikolai Andrianov
— gimnastică 17 p, 10. Jesse vas- 
salo — înot 13 p.

FEMININ : I. Tracy Caulkins
— înot 122 p, 2. Sara Sim eoni
— atletism 92 p. 3. Marita Koch
— atletism 84 P. 4. Vilma Bar- 
dauskîene— atletism 48, 5. Martina 
Navratilova — tenis 45 p, 6. Ve
ra Muhina — gimnastică 40 p, 
7. Annemarie Moser-ProU — 
schi, 20 p. 8. Irina Rodina — 
patinai artistic 1* p, 9. Chris
tel Stockelbergee — călărie 6 p. 
10. Hanny Wenzel — schi 5 p. 

întîmpina. desigur, rezistența 
îndîrjită a polivalentei Ilanni 
Wenzel (Liechtenstein), a com
patrioatei sale Fabienne Serrat 
(„Miss Sky“), a ambițioasei, dar 
fragilei Lise-Marie Morerod 
(Elveția), a austriecelor Lea 
Solkner și Proll și mai pro
babil a temperamentalelor a- 
mericance Christin Cooper, 
Abby Fischer, Bechy Dorsey. 
Nu pot fi uitate nici Maria 
Epple sau Christa Zechmeister 
(ambele R.F.G)

în slalomul uriaș, finețea 
virajelor la o viteză mai ri
dicată presupune o experiență 
mai îndelungată, un rulaj mai 
mare pe schi, astfel îneît cre
dem că și în acest sezon ierar
hia va rămîne cea tradițională, 
doar cu posibile schimbări de 
locuri între binecunoscutele 
protagoniste. Slalomul uriaș 
rămîne o probă pretențioasă, 
dificilă, un test de experiență, 
de control permanent al vite
zei și virajului prin înclina
țiile corpului, o probă conser
vatoare în favoriți.

Proba de coborîre femei ră
mîne o preferință austriacă. 
Virtuțile inegalate ale Annei 
Marie Proll (Moser) transformă 
aproape orice traseu într-un 
domeniu particular pe care 
merituoasa campioană cîștigă 
cînd vrea... Maturitatea com- 
petițională. riscul pe care îl 
reclamă această probă, exerci
țiul mereu perfecționat, auto
controlul și stăpînirea pe care 
se bazează sînt armele cu care 
operează Anne-Marie Prâll și, 
în același timp, inconvenien
tele (mai mari sau mai mici) 
ale adversarelor sale. Nici ele 
nu sînt niște novice, ci doar 
niște vedete care au avut ghi
nionul (sau șansa. „) să aibă 
în generația lor o supercam- 
pioană. Nelson. Nadig, Mitter- 
maier, Agostini, Epple sînt 
gata să preia și să conducă 
spre perfecțiune „moștenirea' 
celei mai mari cariere a schiu
lui alpin. Rămîne doar ca 
Moser-Proll să aleagă momen
tul retragerii...

Mihai BARA ’

CUPE, CAMPIONATE
• La Conakry, In meci tur 

pentru finala „Cupei campionilor 
Africii", echipa locală Mafia a 
terminat la egalitate : 0—0, cu 
formația Canon Yaounde.

UNGARIA (ct 14). Ujpestl 
Dozsa — Tatabănya 5—1 ; Za- 
laegerszeg — Csepel 3—1 ; Fe- 
rencvăros — Videoton 3—2 ; 
Szombathely — M.T.K. 2—1 ; Sal- 
gotarjăn — Vasas 1—1 ; pecs — 
Dunaujvaros 0—0; Szekesfehărvăr 
— Gyor 0—0 ; Honved — Vasas 
Izzo 4—1; Bekescsaba — Dcosgyor 
5—0. Clasament : 1. Honved — 
21 p. 2. Ujpesti Dozsa — 20 p, 
3. Ferencvaros — 20 p.

IUGOSLAVIA (et. 17. ultima a 
turului) ; Steaua Roșie — OJ.K, 
5—1 ; Bud*cnost — Partizan 1—0; 
Napredak — Tuzla 2—2 ; Liublia- 
na — F.C. Zagreb 1—o ; Hajduk— 
Sarajevo 5—0 ; Zeiezniciar Sara- 
ievo — Rijeka 1—o ; Dynamo 
Zagreb — Vojvodina 2—0 ; Niș — 
Velez 2—2 ; Borac — Ocijek 1—0. 
Clasament : 1. Dynamo — 24 p ; 
2. Hajduk — 22 p ; 3. Buduc- 
nost — 22 p.

SPANIA (et. 12) : Las Palmas — 
Gijon 0—0 ; Valencia — Real So- 
ciedad 1—0 ; Sevilla — Alicante 
1—0 ; Santander — VaUecano
1— 0 ; Salamanca — Zaragozsa 
3—1 ; Burgos — Huelva i—o ; 
C. F. Barcelona — Atletico Ma
drid 2—4 ; Athletic Bilbao—Celta 
Vigo 3—1 ; Real Madrid — Espa- 
noi Barcelona 0—0. Clasament :
1. Real Madrid — 13 p ; 2. Ath
letic Bilbao — 15 p ; 3. Atletico 
Stadrid — 13 p.

FRANȚA (et. 22-a) : Stras
bourg — Monaco 2—1 ; Metz — 
Laval 5—1 ; Lille — st Germain 
Paris 3—1 ; Bordeaux — Marsilia
2— 1 ; Nisa — Bastta 2—2 ;
Reims — Nantes 1—4 ; Nimes — 
Lyon 2—2 ; F.C. Paris — Nancy 
1—1 ; Angers — Sooiiaux 3—2 ; 
St. Etienne — Valenciennes 5—0. 
Clasament : 1. Strasbourg — 30
p (un joc mai puțin disputat) ;
2. St. Etienne — 29 p. 3. Nan
tes — 28 puncte.
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