
CONFERINȚELE CONSILIILOR
SPORTIVE JUDEȚENE

Zilele acestea au început să 
se desfășoare conferințele or
ganizațiilor județene pentru 
educație fizică și sport. Cu 
acest prilej este analizat, în 
mod critic și autocritic, cu spi
rit de răspundere, cu exigență 
comunistă, modul cum acțio
nează organele teritoriale ale 
mișcării sportive din țara noas
tră pentru îndeplinirea preve
derilor Programului adoptat 
în noiembrie 1976 de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la dezvolta
rea continuă a educației fizice 
și sportului în prezent și în 
perspectivă, pînă în anul 1980, 
la stadiul de pregătire a spor
tivilor nominalizați pentru vi
itoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice. Un punct principal 
al analizelor se referă la ma
rea competiție sportivă națio
nală „DACIADA", inițiată de 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, sub impulsul că
reia în multe județe s-au ob
ținut înalți indici de pregătire 
a diferitelor categorii de ce
tățeni pentru practicarea sub 
forme diversificate a exerciți- 
ilor fizice și sportului de ma
să, angrenarea tineretului și 
oamenilor muncii la crosuri, 
la diferite forme de gimnastică 
zilnică, în școli, cămine, la 
locurile de muncă, la acțiunile 
simple desfășurate în aer liber, 
consemnîndu-se. de asemenea, 
realizări notabile în activita
tea de performanță.

Conferințele județene pentru 
educație fizică și sport adoptă 
planuri concrete de măsuri, 
destinate să valorifice și mai 
mult potențialul uman și ma-

terial existent pe plan local, 
în vederea creșterii continue a 
activității sportive de masă și 
de performanță.

La conferințe sînt 
membri ai birourilor 
telor județene de partid, 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S., 
reprezentanți ai organizațiilor 
și instituțiilor cu atribuții în 
domeniul sportului, cadre di
dactice, antrenori, instructori, 
sportivi fruntași.

Participanții ia conferințe au 
adresat Comitetului Centra] 
al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, telegrame prin 
care își ------ !~x *—----
neabătută 
eforturile 
mișcării 
sarcinilor _
pas cu actualele cerințe, 
marile înfăptuiri obținute 
toate domeniile de 
materială si spirituală, din pa
tria noastră.

Conferințele aleg organele 
de conducere ale consiliilor 
sportive județene. Din compo
nența lor fac parte :

ARAD : președinte — Pavel 
Nadiu. secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. ; prim-vice- 
președinte — Eugen Budișan ; 
secretar — Cornel Marian ;

CARAȘ-SEVERIN : președin
te — Constantin Daravoinea. 
șeful secției organizatorice a 
Comitetului județean al 
P.C.R. ; prim-vicepreședir.te — 
Aurel Gherghina ; secretari — 
Tiberiu Ciurciu și loan Bucur ;

prezenți 
comite- 

ai

exprimă hotărîrea 
de a depune toate 

pentru ridicarea 
sportive Ia nivelul 
trasate de partid, in 

‘ ' cu 
în 

activitate.

(Continuare in pag. a 2-a)

Azi, la Predeal

CONCURSUL 
DE DESCHIDERE 

A SEZONULUI 
DE SCHI

Azi, la Predeal, cei mai buni 
schiori ai țării își vor măsura 
forțele în prima întrecere ofi
cială a sezonului : „Concursul 
de deschidere". Va fi, evident, 
o primă trecere în revistă a 
posibilităților schiorilor ro
mâni, în urma măsurilor 
luate de federația de speciali
tate pentru impulsionarea per
formanțelor schiorilor și biat- 
loniștilor noștri.

Pe Clăbucet, specialiștii sti
lului alpin își vor demonstra 
aptitudinile într-un slalom pa
ralel, spectaculos și atractiv, 
în cursul căruia tinerii vor 
încerca să-i depășească pe con- 
sacrați.

Pe un traseu pitoresc, mar
cat în Poliștoacă, cu plecările 
și sosirile in fața cabanei Clă- 
bucet-sosire, fondiștii și fondis- 
tele se vor întrece în curse pe 
distanțele de 5, 10 și 15 km.

Pe noua trambulină de pe 
Cioplea, săritorii se vor avîn- 
ta în salturi temerare, pe care 
le dorim vestitoare de perfor
manțe notabile și In arena in
ternațională.

PROLETARI DIN TOATE TARILE. UNîTI-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XXXIV - Nr. 9043 | 6 PAGINI - 30 BANI Sîmbătâ 16 decembrie 1973

Balcaniada de baschet senioare

MECIURI SPECTACULOASE IN ZIUA INAUGURALA
CRAIOVA. 15 (prin telefon). 

Diriguitorii sportului din loca
litate și-au onorat reputația de 
gazde ospitaliere chiar din ziua 
inaugurală a Balcaniadei 
baschet — senioare, care 
desfășoară, piuă duminică, 
moderna Sală a sporturilor. 
Un public numeros și entu
ziast (nici nu putea fi altfel, 
deoarece marea majoritate a 
spectatorilor era formată 
elevi și eleve, pract. cânți 
baschetului), o festivitate 
deschidere frumoasă si emoțio
nantă (fanfara grupului școlar 
CFR și echipa de 
Casei de cultură a 
lui și-au adus un 
stanțial), condițiile 
găzduire și de joc. 
tea 
organizării calificativul 
lent

în ceea ce privește întrece
rea propriu-zisă ea a debutat

de 
se 
in

din 
ai 
de

dansuri a 
municipiu- 
aport sub- 

bur.e de 
toate aces- 

ne determină să acordăm 
exce-

ECHIPA MASCULINA DE
PARTICIPA LA TURNEUL

la Schwerin re- 
masculină de 

va

Ieri a plecat 
prezentativa 
handbal a României care 
participa, între 16 și 21 decem
brie, la un important turneu 
internațional organizat de forul 
de specialitate din R. D. Ger
mană. Lotul este alcătuit din 
Penu, Munteaau, Voina. Stin
gă, Stock], Birtalan, Drăgăniță. 
Bedivan, Tase, Matei, Gra- 
bovschi, Folker, Boroș, Miro-

COLEGII NOȘTRI, TIPOGRAFII

HANDBAL A ROMÂNIEI
DIN R. D GERMANA

niuc și M. Voinea. Antrenori : 
Oprea Vlasc și Lascăr Pană.

Turneul din R.D. Germană, 
care trebuie să folosească echi
pei noastre pentru omogenizare 
șl pregătire, reunește la start 
o serie de puternice reprezen
tative naționale. Iată dealtfel, 
programul handbaliștilor noștri:
16 decembrie — cu Ungaria,
17 decembrie — cu R.D. Ger
mană B, 18 decembrie — zi de 
pauză, 19 decembrie — cu Sue
dia, 20 decembrie — cu Polonia 
și 21 decembrie — cu R. D. 
Germană.

între 
țării 
..sc- 

dirză

cu o atractivă intîlnire 
selecționatele A și B ale 
noastre, în cursul căreia 
cundele" au dat o replică 
și au cedat la o diferență re
lativ mică in fața plusului de 
tehnicitate și experiență com- 
petițicnală a partenerelor de 
joc. Scor final. România A — 
România B 103—94 (48—38). Au 
înscris : Filip 20, Andreescu 17, 
Găurea 16. Balaș 14, Rădulescu 
12, Goian 9. Aszalos 6. Roșia- 
mi 4, Leabu 4, Bradu 4 Biră 2, 
respectiv Chvatal 21. Ciubăn- 
tan 20. Cuțov 19. Gross 12, 
Szabo 10, Pall 8, Funkenhauser 
4 Au arbitrat A. Atanasov 
(Bulgaria) și M. Beganovici 
(Iugoslavia).

Absența reputatei Maria

Demșar a micșorat evident po
tențialul echipei Iugoslaviei 
care, într-una din partidele 
decisive pentru cucerirea ti
tlului balcanic, a fost învinsă 
de reprezentativa Bulgariei cu 
scorul de 79—91 (44—54). Jo
cul, foarte spectaculos, a fost 
dominat de sportivele bulgare, 
excelente în apărare și pre
cise în aruncările la coș. Coș- 
getere : Metodieva — 22, Slav- 
ceva — 20, Kirilova — 19, Șa- 
șova — 14, respectiv Pekici — 
16, Bjedov — 16 și Djurkovicl 
— 12. Au arbitrat bine, A. Da
vidov (U.R.S.S.) și M. Aldea 
(România).

Sîmbătă, de la ora 18, meciu
rile : România B — Bulgaria și 
România A — Iugoslavia.

Dumitru STĂNCULESCU

In piscina de la Mamaia

SPORTIVI DIN 4 ȚĂRI IA STARTUL

MAMAIA, 15 (prin telefon), 
Participanții la ediția din acest 
an a Campionatelor internațio
nale de înot ale României sint 
gata pentru a lua primele star
turi în piscina acoperită a ho
telului „Parc14. în programul 
competiției figurează toate pro
bele clasice, inclusiv cursa de 
1 500 m liber pentru fete, re
partizate în trei reuniuni, fie
care dintre acestea urmînd să 
se desfășoare în serii contra
timp.

Pe listele de înscrieri figu
rează, alături de cei mai buni 
sportivi români, 14 înotători 
sovietici și cîte 4 din Polonia 
și Bulgaria, care la ora con- 

se află în 
Nu vor 
clubului

vorbirii telefonice 
drum spre Mamaia, 
lipsi reprezentanții 
Steaua, care au participat zi
lele trecute la un concurs in
ternațional la Berlin. Cu acest 
prilej, Mihai Mandache s-a cla
sat pe locul III la 200 m spate 
cu 2:11 60, iar Flavius Vișan 
a realizat un nou record națio
nal de juniori în cursa de 
m liber, fiind cronometrat 
4:14 46.

Foarte interesantă va fi 
deosebi disputa din întrecerile 
feminine, care va opune grupa 
înotătoarelor deja consacrate 
(C. Iloțescu, L. Anasiasescu, D. 
Georgescu, M. Costca, M. Pa- 
raschiv) celor din noua gene
rație, în rîr>dul cărora le-am 
numi pe Edit Kugiiș, Cristine

400
în

în-

Seidl, Maria Măglațu, Dana 
Pantelimon, surorile Mihăilă și 
Oclana Mladin. Din această 
confruntare nu ar fi exclus 
să înregistrăm noi corecturi în 
tabelele de recorduri și unele 
noi candidaturi pentru echipa 
națională, care va participa în 
1979 la „Cupa Europei". Singura 
absentă (în afara lui C. Bu- 
naciu și I. Pănulescu) de la a- 
cest concurs — și din păcate 
va trebui să ne obișnuim de 
acum înainte cu acest gînd — 
este _A nea Miclăuș, care și-a a- 
nunțaf. după o evoluție neîn
treruptă de 14 ani, retragerea 
din activitatea competițională.

Adrian VASILIU

ROMÂNIA - SELECJIONATA
OLIMPICĂ DE HOCHEI

A R.F. GERMANIA: 8-1
PEKIN, 15 (Agerpres). — în 

turneul internațional de hochei 
pe gheață de la Pekin, echipa 
României a Învins cu scorul de 
8—1 (1—9, 5—0, 2—1) selecționata 
olimpică a R. F. Germania, în 
timp ce reprezentativa Finlandei 
a cîștlgat cu scorul de 16—1 <4—1, 
6—0, 6—0) tntllnirea cu echipa 
Japonie!. în clasament conduce 
echipa României, urmată de Fin
landa, Japonia, R. P. Chineză șl 
R. F. Germania.

Vine o clipă in viața fiecăruia — ți aceasta se întimplă 
destul de timpuriu — cind a citi ziarul reprezintă o 
necesitate, pentru că setea de informație este una din 
caracteristicile omului societății modeme. A cunoaște 

mai mult despre semenii tăi, înseamnă a năzui spre mai 
bine, spre o lume in care popoarele vor trăi in pace și bună 
înțelegere, stăpine pe propriul lor destin.

Zilnic, la ceasurile dimineții, în toate colțurile țârii, zia
rele sosesc cu incărcătura lor emoțională. La dăltuirea in 
plumb a paginilor, colegii noștri, tipografii, au trudit in 
orele nopții, cu grijă ți dragoste față de cuvintul scris. 
Pentru că ei nu sînt — fie că lucrează in tipografia unui 
ziar sau a unei edituri — simpli culegători de litere, ci oa
meni care, acumulind tradiția unui meșteșug vechi de sute 
de ani, au devenit acei muncitori-cărturari, a căror profe
siune cunoaște o puternică angajare socială.

Aniversind „Ziua tipografilor", ii cinstim pe acei oameni 
care au contribuit la propășirea artei și culturii românești, 
la propagarea cuceririlor științei, a ideilor progresiste și 
revoluționare in rîndul maselor, care au slujit cu devota
ment, încă din anii grei ai ilegalității, idealurile clasei mun
citoare, lupta Partidului Comunist Român pentru libertate 
și bunăstare, ti cinstim, totodată, și pe cei care, într-o în
tunecată zi de decembrie, au înroșit cu singele lor caldari- 
mul din fața Teatrului Național, veniți acolo, împreună cu 
ceferiștii, metalurgiștii și laminoriștii Capitalei, înfrățiți in 
gînd și neinfricați in lupta lor pentru noi condiții de muncă 
și o viață mai bună.

Colegii noștri, tipografii. Acei oameni care se străduiesc 
zi și noapte să arate, adunind cuvînt lingă cuvint, că munca 
avîntată a întregului nostru popor este pusă în slujba înflo
ririi multilaterale a României socialiste, a idealurilor de pace 
și colaborare intre toate țările. Colegii noștri, tipografii, acei 
muncitori-cărturari care aduc in fiecare casă o rază de lu
mină...

CICLISMUL POATE REALIZA 
SALTURI SPECTACULOASE

• Sosirile Ia marginea orașelor ii indepâitează pe spectatori O 
Cind campionii mondiali au 18 ani, noi îi mai socotim tineri pe 
rutierii de 22-23 de ani O Să ne vedem mai in‘ii lipsurile noas- 

pe ale alteratre ți abia apoi

este un vehicul nepo- 
cu o contribuție deose- 
profilax'a maladiilor 
— bicicleta cunoaște 
fără precedent. S-au

Ciclismul are acum o bază 
cum nu și-a visat-o cu peste 
100 de ani în urmă, cind s-a 
născut. Deținînd două mari a- 
tuuri — 
luaint și 
bită în 
cardiace 
o vogă 
creat în unele orașe ale lumii 
trotuare speciale pentru ea, iar 
în altele se realizează acum ; 
industria de biciclete a între
cut, pentru prima oară in anii 
de după cel de al doilea răz
boi mondial, industria mașini
lor ; datorită unor cercetări 
medicale, care au dovedit că 
mersul pe bicicletă contribuie 
la menținerea și întărirea să
nătății oamenilor de orice vîr- 
stă, cicloturismul cunoaște o 
amploare imposibil de redat in 
cuvinte. Și ceea ce este jmpor- 

tant, s-a creat pretutindeni o 
opinie favorabilă sportului cu 
pedale, opinie care va înriuri 
educația noilor generații.

Evident, ciclismul nu numai 
că nu se află pe panta descen
dentă ce i-a fost prezisă în era 
automobilului, ci — dimpotrivă 
— se instalează tot mai con
fortabil intre preferințele omu
lui modern. Așa stind lucruri
le, pare — fără îndoială — pa
radoxul faptul că sportul nos
tru cu pedale progresează prea 
lent, nu ajunge să împlineas
că speranțele tuturor celor ce 
și-au făurit din el o pasiune. 
O analiză atentă elimină însă 
paradoxul și scoate în evidență 
cauze care nu puteau să con
ducă decit la o atare situație.

Deși popularitatea bicicletei 
crește, a ciclismului... scade. 
Aceasta pentru că de multă

vreme sosirile in cursele pe 
etape au loc dincolo de margi
nea orașului, adică acolo unde 
spectatorii nu au acces. Și din 
moment ce nu vezi, n-are ce 
să-ți placă. La velodrom orga
nizăm reuniuni nespectaculoase, 
cu probe neinteresante și pauze 
care scad interesul spectatori
lor și, in ultimă instanță. îi
îndepărtează din tribune. Adă- > 
ugind la aceasta și numărul
mic al performanțelor reale (se 
știe că victoriile de răsunet 
atrag ca un magnet atenția iu
bitorilor sportului) avem ima
ginea reală a cauzelor care au 
determinat scăderea 
ții unui sport atît 
și dinamic, a unui 
de-a lungul anilor, 
atitea satisfacții.

Socotind că in ceea ce pri
vește aducerea ciclismului sub 
privirile oamenilor, în inima

PAVEL NOVĂCESCU 
președintele F.R. Ciclism

popularită- 
de frumos 
sport care, 
ne-a adus

(Continuare in pag. 4—5)



CEI MAI BUNI 
SPORTIVI ROMÂNI 
Al ANULUI 1978
stabiliți de federațiile 

do specialitate 
NATAȚIE

1. CARMEN BUNACIU 
(Dinamo), 2. Irinel Pănules- 
cu (Petrolul Ploiești), 3. 
Mariana Paraschiv (Dina
mo), 4. Anca Miclăuș (Di
namo). 5. Mihai Mandache 
(Petrolul Ploiești), 6. Ligia 
Anastasescu (Dinamo), 7. 
Daniela Pantelimon (Dina
mo), 8. Marilena Măglașu 
(Dinamo), 9. Edith Kugliș 
(Crișul Oradea), 10. Alexan
dru Șzabo (C.S.M. Cluj-Na
poca).

SĂRITURI IN APA

BAGIU
Magdale-

1. ALEXANDRU 
(Crișul Oradea), 2. 
na Tolh (Crișul Oradea), 3. 
Elena Cîrstică (Progresul 
București), 4. Cornel 
(Progresul București), 
Dan Oprean (Clubul sportiv 
școlar de performanță Si
biu), 6. Carmen Bădescu 
(Progresul București), 7.
Daniela Cojanu (Progresul 
București), 8. Isabela Ber- 
caru (CI. sp. școlar Bucu
rești). 9. Felicia Cîrstea (Li
ceul nr. 2 București), 10. 
Cristina Timar (CI. sp. șco
lar București).

POLO

1. DORI) SPÎNU (Dina
mo), 2. DIub Popescu (Di
namo), 3. Claudiu Rusu (Vo
ința Cluj-Napoca), 4. Adrian 
Nastasiu (Dinamo). 5. A- 
drian Schervan (Rapid Bucu
rești), 6. Viorel Rus (Dina
mo), 7. Liviu Răducanu ~ * * 
namo), 8. Florin Slăvei 
pid București), 9. Ilie 
vei (Rapid București), 
Cornel Rusu (Rapid Bucu
rești).

CONCURSURI ATRACTIVE LA 
PRONOSPORT. începtnd de mîine, 
17 decembrie 1978, în perioada de 
întrerupere a activității compel: - 
ționale a fotbaliștilor români, 
concursurile Pronosport vor cu
prinde meciuri numai din cam
pionatele diviziilor A și B din 
Italia. După cum este cunoscut, 
meciurile dintre echipele italiene 
se soldează de cele mai multe 
ori cu scoruri strânse, care pun 
la grea încercare perspicacitatea 
amatorilor de pronosticuri sporti
ve, dar oferă și posibilitatea de a - 
obține premii substanțiale în au
toturisme și bani. ASTAZI ESTE 
ULTIMA zi pentru depunerea bu
letinelor la atractivul < 
PRONOSPORT de mâine, 
cembrie 1978 ! .

★
ASTAZI ESTE ULTIMA 

pentru procurarea biletelor

brie" (m.B) : sala 
ora 10 : Electra — 
Brăila (m.B) ; sala 
roșie, ora 10 : Flacăra roșie
— Albatros Constanța (f.B); 
sala C.F.R., ora 10 : C.F.R.
— Progresul Brăila (m.B) ; 
sala Inst. Pedagogic, ora 10: 
Voința — Prahova Ploiești 
(f.B) : sala Electronica, ora 
10 : Calculatorul — Electro- 
putere Craiova (m.B).

(Di- 
(Ra- 
Slă-

10.

SlMBATĂ

POPICE. Arena Giulești, 
de la ora 15 : Rapid — Glo
ria București (f.A).

VOLEI. Sala Electra, ora 
17 : Confecția — Universita
tea București (f.B.)

DUMINICĂ

BASCHET. Sala Floreas- 
ca, de la ora 9 : Festivalul 
de minibaschet al Capitalei.

POPICE. Arena Voința, de

Pofl.o2xi[Si>ortul

„CUPA DINAMO" LA BIATLON 
UN EXCELENT TEST

Azi și miinc, returul în cupele europene Iu volei

Dinamo", primul 
oficial intern al sezo- 
constituit un test real 

pentru biatlonistii

care

an-
Pe 

părut bună, mai 
zi, dar încâ in
ia punct au ra
ia țintă. Astfel, 
5 ture din cursa

„Cupa 
concurs 
nului a 
și dificil _ 
prezenți la această competiție. 
Condițiile meteo grele (vint. 
ceață, zăpadă moale în prima 
zi și înghețată in a doua) au 
sporit și mai mult gradul de 
dificultate al întrecerii, 
constituie un element pozitiv 
în conturarea formei sportive 
necesare participării la între
cerile internaționale. în 
samblu. situația alergării 
schiuri ni s-a 
ales în prima 
suficient puse 
mas tragerile 
datorită celor 
pe 10 km, efectuate ca penali
zare, Gh. Gîrniță, deși cu o a- 
lunecare rapidă, nu a mai pu
tut recupera handicapul și a 
trebuit să se recunoască în
vins. Se pot invoca în favoa
rea sportivilor condițiile me
teo de care am amintit, dar 
este foarte posibil ca ele să 
se repete și în alte concursuri

MllNE. FESTIVALUL
MINIBASCHETBALIȘTILOR ÎN DIVIZIA A LA POPICE

DIN CAPITALĂ
Ca în fiecare an. minibas- 

chetbaliștii din Capitală vor 
participa, duminică, de la ora 
9, în sala Floreasca, la tradi
ționalul Festival municipal pio
nieresc organizat, în cadrul 
„Daciadei", de Consiliul muni
cipal al Organizației pionieri
lor, Casa centrală a pionierilor 
și șoimilor patriei. F. R. Bas
chet și C.M.E.F.S. Programul 
prevede desfășurarea unor de
monstrații de minibaschet exe
cutate de reprezentanții Casei 
centrale a pionierilor și șoimi
lor patriei, „fantezii cu min
gea" și meciuri între repre
zentativele sectoarelor din Ca
pitală.

Vor fi oferite 16 cupe selec
ționatelor și elevilor-sportivi 
care se vor evidenția.

CONFERINȚELE CONSILIILOR SPORTIVE JUDEȚENE
secretar —Constantin Sănduță; 

CONSTANȚA : președinte — 
Gheorghe Brinză, secretar al 
Comitetului județean al P.C.R.; 
prim-vicepreședinte — Dumi
tru Ivan ; secretari — Dumi
tru Panait și Gheorghe Răuță; 

SATU MARE : președinte — 
Ion Cioltea ; secretar — Anton 
Biro.

în funcția de vicepreședinți 
ai acestor consilii au fost aleși 
reprezentanți ai unor instituții 
și organizații cu atribuții în 
domeniul sportului.

Conferințele organizațiilor 
județene pentru educație fi
zică și sport continuă.

J

(Urmare din paQ. 1)

Ro- 
Mi-

Pa-
Co-

ILFOV : președinte — 
mulus Cioacă ; secretar — 
hai Constantinescu ;

VASLUI : președinte — 
vel Stoica — secretar al 
mitetului județean al P.C.R. ; 
prim-vicepreședinte — Călăiță 
Merchea ; secretar — Constan
tin Ciulei ;

BISTRIȚA-NASAUD : pre
ședinte — Vasile Ilovan, mem
bru al Comitetului județean 
de partid, redactor-șef al zia
rului „Ecoul"'; prim-vicepre
ședinte — Gheorghe Băloi ;

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

concurs
17 dc-

ZI șl 
la UI—

Ia ora 8 : Voința 
mentul Brașov (m.A).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 
11,30 : Dinamo — Hapoel 
Hamapil (Cupa cupelor, 
masculin) ; sala Giulești, 
ora 10 : Rapid — „7 Noiem- 

Electra, 
Dinamo 
Flacăra

Ia C.M., pentru care 
se pregătesc și spor-

și chiar 
dealtfel _ _
tivii români. IATA REZULTA
TELE TEHNICE : 20 km, se
niori : 1. Gheorghe Girniță
(Dinamo) lhll:17 (3 min. pe
nalizare), 2. Vasile Băjenaru 
(ASA C-lung Moldovenesc) 
lhl5:56 (5), 3. Francisc Foriko 
(Dinamo) 11116:57 (5), 4. Vladi
mir Todașcă (Dinamo) lhl8:00 
(6), 5. Ion Pelin (Steagul
roșu) lh22:05 (6), 6. Gheorghe 
Duca (Dinamo) lh22:31 (6) ; 16 
km, juniori : 1. Teodor Ilieș
(ASA Brașov) lh05:17 (4), 2. Ion 
Stoian (Dinamo) lh08:07 (4), 3. 
Ion Staicu (ASA Brașov) 
lhl0:08 (5) ; 10 km, seniori : 1. 
Cornel Potroanchenu (ASA 
Brașov) 34:43 (nici o tură de 
penalizare). 2. Francisc Foriko 
35:00 (1), 3. Gheorghe Gîrniță 
37:01 (51. ' *'  ' -----
37:28 ~ 
(ASA 
Pelin 
ori : 
2—3.
Brașov) 
(ASA Brașov) —

4. Vasile Băjenaru 
(5), 5. Victor Fontana
Brașov) 37:35 (5). 6. Ion 
38:15 (3) : 10 km, juni- 

1. Ion Stoian 39:43 (2), 
Gheorghe

5 Și
Flucuș (ASA 
Ion Cimpoia 

6 39:45.
M. BARA

miine 
IX-a. 
Diviziei

se dispută ultima 
a turului campio- 

A la popice, 
î participă 40

seriei. 
Sud a 

două 
Intre

Azi și 
etapă, a 
natului 
competiție la care 
de ec*upe  femirune și masculine. 
Confruntarea se anunță foarte 
interesantă. întrucît programează 
in toate cele patru serii jocuri 
de mare atracție, între echipele 
aflate în fruntea clasamentelor. 
Astfel, in întrecerea masculină 
(seria Nord), campioana țării, 
Aurul Baia Mare (aflată pe locul 
secund in clasament), va juca la 
Tg. Mureș cu fruntașa 
Electromureș. 
campionatului 
jocuri tari : la București 
Voința și Rulmentul Brașov, for
mație în care joacă dublul cam
pion ni>nd:'3.1, losif Tismănarr 
respectiv, la Gala>ți, unde 
structo-rul Galați, actualul 
va primi replica formației 
reștene Olimpia, un sextet 
nic, cu doi jucători din • 
reprezentativă, campioană 
mii (Al. Tudor și G. Marin).

La femei, un derby al Capita

In seria 
masculin.,

și» 
; Con- 

lider, 
bucu- 
puter- 
echipa 
a lu-

TIMA TRAGERE EXCEPȚIONALA 
PRONOEXFRES DIN ACEST AN, 
la care se atribuie AUTOTURIS
ME „Dacia 1300“ și „Skoda 105 L“, 
EXCURSII în R.D Germană sau 
R.P. Polonă șl importante CIȘTI- 
GURI ÎN NUMERAR de valoare 
fixă <50 009. 15 000 lei etc.) șl va
riabilă Tragerea va avea loc în 
București, la ora 17, In sala Pro
gresul. din str. dr. Staicovici nr. 
42. Panoul cu numerele câștigă
toare va fi televizat în cursul 
serii.
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 15 DECEMBRIE 

1978
I : 37 62 I 1 13 71 11Extragerea

50 23
Extragerea

28 90 17 -----
FOND

1.318.715 
report categoria
CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 1# DECEMBRIE 1978
Categoria 1 : 1 variantă 100*,

16 5
TOTAL 
lei, din

DE CÎȘTTGURI : 
care 485.400 lei. 

1.
2

_ _ . __________ ______ a
3S 911 lei și 4 variante 25*'»  a 8.978 
ies : categoria 2 : 5 variante a
14 364 lei ; categoria 3 : 12 va
riante a 5.985 lei ; categoria 4 : 
67 variante a 1.072 lei ; categoria 
5 : 214 variante a 200 lei ; catego
ria 6 ; 1.507.75 variante a 100 lei.

Cîștigul de categoria 1 de 35 911 
lei a revenit participantului Pe
trescu Gheorghe din Brașov.

AZI, PE MICUL ECRAN
noastre de tele- 
transmite astăzi, 

la ora 17, în

Studiourile 
viziune ■ vor 
Începînd de ... _ .. 
direct meciul de rugby din
tre echipa Barbarians (o se
lecționată internațională eu
ropeană) și reprezentativa 
Noii Zeelande, neînvinsă anul 
acesta.

TOATE ECHIPELE NOASTRE 
AU SANSA a

Reprezentantele țării noastre 
în cupele europene de volei 
susțin astăzi și mîine partidele 
retur din cadrul turului I. 
Mîine în Capitală (sala Dina
mo, de la ora 11,30) voleibaliș
tii de la Dinamo primesc re
plica formației Hapoel Hama- 
pil, pe care au învins-o, în 
meci tur, duminica trecută, în 
Israel. Calificarea vicecampioa- 
nei noastre în turul următor 
nl „Cupei cupelor" nu poate fi 
pusă sub semnul îndoielii.

Celelalte trei echipe româ
nești evoluează în deplasare, 
în C.C.E. la masculin Steaua 
întîlnește pe Csepel la Buda
pesta, unde speră să realizeze 
dacă nu victoria, măcar un set 
care să-i asigure calificarea (în

ULTIMA ETAPA A TURULUI LA VOLEI (f)
în prima divizie de volei este 

programată miine ultima etapă 
din cadrul turului campionatu-

lei, între Rapid și Gloria, două 
di viziona ne cu jucătoare valoroa
se, componente ale loturilor na
ționale. La Tg. Mureș se va dis
puta un derby dublu, al orașului 
și al seriei Nord ; se întâlnesc 
echipele de pe locul 1 și 3, 
Voința și Electromureș. Laromet 
București, proaspăta campioană 
a continentului, care recent a 
câștigat in Iugoslavia „Cupa cam
pionilor europeni” are o misiune 
grea, la Ploiești, cu Voința,, for
mație din partea a doua a cla
samentului seriei Sud, care insă 
pe arenă proprie ca grea poate 
fi învinsă.

Iată echipele clasate pe primele 
locuri în clasamentele celor pa
tru serii: FEMININ — seria Sud: 
1. Rapid București 12 p (9798 po
pice doborîte în deplasare), 2. 
Voința Galați 10 p fl2242), 3. Glo
ria București 10 p (7362) ; seria 
Nord : 1. Voința Tg. Mureș 12 p 
(9921), 2. Hidromecanica Brașov 
10 p (12396), 3. Electromureș Tg. 
Mureș 10 p (9623). Masculin — 
seria Sud : 1. Constructorul Ga
lați 10 p (-21227), 2. Voința Bucu
rești 8 p (15339), 3. Gloria Bucu
rești 8 p (15734) ; seria Nord : 1. 
Electromureș Tg. Mureș 12 p 
(20770), 2. Aurul Baia Mare 10 p 
(15400). 3. Voința Cluj-Napoca
8 o (20795).
• In. meci restanță d:n etapa 

a VH-a ff) : Metrom Brașov — 
Gloria București 2573—2492 pd 
(scor individual 3—3). Cea mai 
bună jucătoare a fost bucu- 
reșteanca Ana Petrescu — 477 pd. 
De la gazde s-a remarcat Maria 
Bleandă — 460 pd.

TIBERIU V. LUNGU, ClMPU- 
LUNG MOLDOVENESC. Jucătorul 
de pe coperta cărții „Argentina", 
de loan Chiriiă, este argentinia
nul Kempes. Nu mai este cazul 
să continue controversa dintre dv. 
și colegii dv., întrucît sursa noas
tră de informație a fost chiar... 
Joan Chirilă.

CU...

DORIN HODIȘAN, ORADEA.
Cel mai mare scor înregistrat în 
campionatul Diviziei A de fotbal 
este cel cu care I.T.A. (U.T.A.) 
a învins în ediția 1947—48 pe Jiul 
Petroșani • 12—0 ! F.C. Ploiești, a 
scăpat atunci numai cu... il—0. 
In ediția respectivă. I.T A. a mai 
învins pe Gaz metan Mediaș și 
R.A.T.A. Tirgu Mureș cu 8—2 și 
pe A.S. Armata cu 7—0. Dacă ne 
referim însă La cel mai mare scor 
obținut IN DEPLASARE, perfor
meră este C.C.A. (Steaua), care, 
în anul 1956, a învins pe Dinamo 
Bacău cu 8—0 ! In schimb. în re
tur, la București, au ci ști gat bă
căuanii cu 1—0. Te pui cu fotba
lul ? Și, mai ales, cu fotbalul 
nostru ?

MARIN TEICA, BUZĂU, 
pălăria, cum se spune, în 
adevăraților suporteri, cei pe car-^ 
îi descrieți dv. și îi cunoaștem și 
noi. Spre deosebire de jucători și 
de antrenori, aceștia nu se... 
transferă de la o echipă la alta, 
ci rămin credincioși o viață în
treagă echipei favorite, fiind ală
turi de ea și în ctpe’e fericite 
ale victoriei, dar și în cele ama
re ale înfrângerii O apreciere In 
plus pentru membrii susținător, ai ---------- ---------- — --------echipelor noastre de fotbal.

din păcate încă prea puțind (poa
te și din vina cluburilor, care nu 
dau atenție acestei prolteme). 
Cred că un adevărat... campion 
in materie poate fi socotit Gheor- 
ghe Suciu din București, în etate 
de 72 de ani, care este membru 
cotizant la Rapid de la 3 iulie... 
1938 !

CALIFICĂRII
tur, Steaua a cîștigat cu 3—0). 
La feminin, campioana noastră, 
Dinamo, are astăzi o misiune 
mult mai ușoară la Herleen, in 
fața formației Van Houten, pe 
care a intrecut-o la 
punctaveraj liniștitor în 
3—0 (45:19). De asemenea, 
„Cupa cupelor" 
Iași îndeplinește 
returului la 
pania formației 
dent" (în tur : 
averaj : 45:6).
pele noastre au. 
posibilitatea calificării.

• Miine, la Sofia, se desfă
șoară și returul în semifinale
le „Cupei balcanice" : Slavia 
Sofia — Explorări Baia Mare 
(în tur, 3—1 pentru băimăreni).

scor si 
tur : 

in
(f) Penicilina 

formalitatea 
Uppsala în com- 

suedeze „Stu- 
3—0, punct- 
Toate echi- 
prin urmare,

lui feminin. Dar, din cele 6 
partide ale etapei două s-au 
disputat anterior (C.S.M. Li
bertatea Sibiu — Penicilina Iași 
2—3 și Maratex Baia Mare — 
„U“ Cluj-Napoca 3—1), iar în- 
tîlnirea Rapid — Dinamo a 
fost amînată pentru 21 decem
brie. Așa că se vor desfășura 
numai 3 meciuri. însă 3 me
ciuri de mare interes, echili
brate și importante pentru sta
bilirea clasamentului la jumă
tatea campionatului : Universi
tatea Timișoara — Farul Con
stanța, Știința Bacău — Uni
versitatea Craiova 
Galați

în campionatul 
penultima etapă programează 4 
întîlniri (Dinamo și Steaua 
susțin returul în cupele euro
pene) : „U*  Cluj-Napoca — U- 
niversitatea Craiova, Tractorul 
Brașov — Viitorul Bacău. Po
litehnica Timișoara — Silvania 
Șimleu Silvanieî. C.SU. Ga
lați — C.S.M. Delta Tulcea.

și C.S.U. 
Chimpcx Constanța.

masculin.

MECIURI AMICALE

La Suceava au susținut cite 
două partide amicale Selecțio
natele universitare ale orașului 
Cernăuți (R.S.S. Ucraineană). 
Cea masculină a întîlnit pe di
vizionara A locală, C.S.M., de 
care a fost întrecută cu 3—1 
și 3—2, iar cea feminină pe di
vizionara B suceveană, C.S.Ș.; 
cu care a împărțit victoriile : 
0—3 și 3—2. (I. Mîndrescu, co- 
resp.).

PAUL REPTA, BUCUREȘTI. 
Rugbyul — și mai ales unele 
posturi ale acestui joc — îmbină 
forța, tehnica, fantezia șl... matu
ritatea. Așa se explică faptul că 
mul ți practicanți ai rugbyului au

prezent: pe terenul dintre 
buturi ptză ta «0 de ani șl chiar 
mai tirziu Un exemplu ni-1 oferă 
și Gheorghe Ceiea, Înaintașul e- 
chipe: campioane. Farul, care a 
depășit ..granița* celor 40 de ani. 
L-a... tatonat pină nu de mult 
Marin Raânea (Rulmentul Bîrlad), 
fratele cunoscutului arbitru de 
fotbal. care insă a abandonat... 
disputa cu Ceiea, devenind antre
nor al fostei sale echipe.

MARTON CIRC1UȘOIANU, PIA
TRA NEAMȚ. Mă scuzați, în ca
zul cînd nu v-am descifrat bine 
numele. Dobrău s-a retras — spe
răm temporar — din activitatea 
fotbalistică Oficial, el este legiti
mat la Dinamo.

Ilustrații : N. CLAUDIU

C.SU


BASCHETUL ARE CONDIȚII SA PĂȘEASCĂ 
PE TREPTELE AFIRMĂRII INTERNAȚIONALE!

in ju 
CICLUL 
Montreal

Baschetul românesc se află in fața unei ambițioase tentative de a obține cali
ficarea și, prin aceasta, debutul în turneul olimpic I

Firește că itinerarele acestor străduințe" spre același țel sînt cu totul deosebite 
pentru jucătoarele și jucătorii noștri. Intr-o poziție favorizată (in comparație cu bă
ieții) sînt componentele echipei feminine, a căror încercare cunoaște obstacole mai 
puțin numeroase. Se știe că, pentru a-și deschide drumul spre întrecerile olimpice de 
la Moscova, în 1980, selecționatei noastre feminine ii este necesară clasarea printre 
primele 5 echipe în turneul mondial de calificare ce se va desfășura la Vama, in pri
măvara anului 1980. lată, deci, răstimpul care le stă la dispoziție pentru a-și desă- 
vîrși pregătirile, pentru a-și perfecționa jocul (in sens tehnic *și  tactic), în scopul de 
a ajunge acolo unde este ținta oricărei baschetbaliste din lume : Olimpiada.

Recunoaștem că pentru fetele noastre un asemenea obiectiv este mai mult decit 
ambițios, deoarece valoarea proprie manifestată pînă acum (cea mai bună perfor
manță : locul 4 la campionatele europene din 1962, 1964 și 1966 ; ultima performanță : 
locul 8 la ediția din acest an), precum și înalta valoare a majorității partenerelor de 
întrecere din Europa, Asia și cele două Americi indică, deocamdată, un decalaj mare 
care poate fi, însă, anulat numai prin stăruitoare antrenamente, cu o participare voli
tivă cu totul ieșită din comun, cu convingerea că merită să lupți pentru a atinge 
un asemenea țel.

La fel de bine se știe că drumul băieților spre turneul olimpic este deschis mai cu- 
rînd teoretic, decit practic. Ei ar trebui să facă un adevărat maraton competițional, 
care nu îngăduie nici o defecțiune, ar trebui să se depășească cu mult pe sine în 
valoare tehnică șl mai ales în randament fizic pentru a putea face față unei concu
rențe extrem de redutabile în etapele succesive: la campionatul continental al grupei B, 
la campionatul continental al grupei A și la turneul olimpic de calificare (firește, 
în ipoteza că obține de fiecare dată dreptul de a promova). Chiar și in acest caz ex
trem, sîntem îndreptățiți să punem și băieților întrebarea dacă scopul atit de frumos 
nu merită efortul excepțional de care este nevoie !

COMPLIlîillf OflCIALT ALE ANULUI 1978

locul

Campionate senioare — în curs
europene de desfășurare
senioare — locul 8 juniori -- locul 2
juniori I — locul 11 junioare — locul 3
junioare II — lo Cupa Prietenia
cul 4 juniori I — locul 7
Campionate junioare II — lo-
balcanice cui 6

2

LOTUL OLIMPIC FEMININ

dr. Viorel Cătăniciu.

Maria Roșianu 1,72 m 26 ani
Mariana Andreescu 1,91 m 21 ani
IZlia-na Rădulescu 1,79 m 25 ani
Rodica Goian 1,84 m 24 ani
Diana Bălaș 1,73 m 24 ani
Doina Prăzaru-Mate 1,84 m 26 ani
Alexandrina Biră 1,65 m 23 ani
Ana Aszatos 173 m 21 ani
Ecaterina Bradu 1,81 m 21 ani
Elena Filip 1,84 m 20 ani
Alexandrina Leabu 1,84 m 21 ani
Maia Cuțov 1,80 m 19 ani
Gheorghița Bolovan 1,86 m 22 ani
Iudith Gross 1,80 m 19 ani
Katalin Szabo 1,76 m 18 ani
Camelia Tănăsescu 1,88 m 20 ani
Ilona Chvatal 1,81 m 22 ani
Măndica Clubăncan 1,82 m 22 ani
Angela Silin 1,91 m 17 ani
Mariana Sandu 1,86 m 21 ani

Antrenori : Gheorghe Lăzărescu — Prin-
cinai. N coln« Martin —- secund; medic :

S-A FĂCUT CEVA, DAR INCA
PENTRU REZOLVAREA PROBLEMEI fî

PARTICIPAREA ECHIPEI NAȚIONALE MASCULINE, LOTUL OLIMPIC FEMININ
CONDIȚIONATĂ DE COMPORTAREA EA C. E ARE AMBIȚIA CALIFICĂRII!

GABRIEL POPES
CU — secretar res
ponsabil al F. R. 
Baschet; „Obiecti
vul prioritar de 
performanță al fe
derației noastre îl 
constituie calificarea 
reprezentativei fe
minine la turneul 
olimpic de la Mos
cova. Din acest an 
și pină în primăva
ra anului 1980, cînd 
va avea loc la Var
na tuirneuil de cali
ficare, componentele 
lotului vor urma 
un program de pre
gătire cu un vo
lum și o intensitate 
la nivelul parame
trilor internaționali, 
în condiții pe care 
federația se va 
Btrădiui, în limita 
posibilităților, să le 
optimizeze. Și ju
cătoarele și noi 
știm că rivalitatea 
sportivă va fi mare 
la Vama, că selec
ționatele S.U.A., iu
goslaviei. C Shostova- 
dei, Franței, Bul
gariei, Japoniei, 

Chineze, Cu- 
Ungariei, Co
de Sud, Polo- 
ca să le amin- 

doar pe cele 
valoroase, vor

R.P. 
bei, 
reei 
nieii, 
tesc 
mai 
fi partenere de în
trecere foarte difi
cile, din care cu 
greu se vor alege 
cele 5 calificate 
pentru J. O.

Referitor la lotul 
masculin în urma 
rezultatelor n-esaitis- 
făcătoare dlin primul 
semestru al anului 
1977, care au culmi
nat cu recalificarea 
In grupa A a C.E., 
s-a, procedat la încredințarea con
ducerii pregătirilor unui grup de 
tehnicieni și la promovarea unor 
jucători tineri. Pînă acum, bilan
țul este încurajator, reprezenta
tiva României clasindu-se pe 
Jocuri fruntașe la competiții im
portante Și chiar cucerind locul I 
Ja marele turneu disputat la 
Pekin. Creșterea volumului de 
muncă și îmbunătățirea calității 
procesului de instruire în lot. 
Îmbunătățirea activității politico-

---- -— întărirea ordine! și 
în procesul de antre-

Diviziei A

Mariana Andreescu, la 21 
de ani cel mai bun pivot 
și coșgetera .. ...................

nament si în tim
pul meciurilor, sînt 
elemente determi
nante în prestațiile 
promițătoare ale e- 
chipei masculine.

întrecerile din a- 
nul oare se încheie 
ne-au prilejuit în
să și posibilitatea 
de a depista defi
ciențe, dintre care 
amiutesc : insufici
enta pregătire atle
tică a unor jucători, 
lipsa unor jucători 
înalți, robuști, efi
cienți, deci competi
tivi pe plan inter
național, momentele 
de scădere a con
centrării psihice în 
fazele hotărâtoare 
ale unor partide e- 
chilibrate, ale căror 
rezultate decid si
tuația in clasament. 
Desigur, căutăm so
luții. In privința 
pivoților, deoarece 
nu am reușit încă 
să organizăm cen
trul național al ti
nerilor pivoți, am 
ioițiat, din ianuarie 
1978, scurte stagii 
de pregătire, în fie
care lună, precum 
și în timpul vacan
țelor 
oare Iau parte 
regulă- 
ganți“. In 
privință, 
un șprijiin 
din partea 
sport .* _ 
a tineretului pentru 
apărarea patriei din 
cadrul C.C. al 
U.T.C. Problema 
calendarului inter
național, deosebit 
de importantă, stă 
permanent în aten
ția noastră deoare- 
oomvinși că doar 

întilniri cu parteneri 
se poate face o verifi-

i adevărat serioasă și e- 
a potențialului, la un 
dat și in perspectivă.

gheorghe lazarescu — 
antrenor principal al lotului o- 
limpic feminin : „In alcătuirea
programului de pregătire pină la 
turneul de calificare de la Var
na am plecat de la constatarea 
că deși pregătirea fizică a jucă
toarelor, atacul pozițional, media 
de înălțime (pe primele 15 jucă
toare 1,79 m. pe primele 8 ju
cătoare 1,81 m), media de virstă 
(pe primele 15 jucătoare 21,8 ani, 
pe primele 8 jucătoare 22,1 arai) 
— sînt bune, rezultatele m com
petițiile oficiale nu atu fost sa
tisfăcătoare. Drept urmare, s-a 
stabilit rezolvarea primordială a 
următoarelor probleme : “ "
rea in atac a unui ritm de joc 
susținut pe Întreaga 
meaturilor, 
precise fiecărei jucătoare la 
fectuarea contraatacurilor, îmbu
nătățirea preciziei aruncărilor la 
coș pină la nivel de perfecțiune, 
folosirea cu randament maxim 
In atac și în apărare a jucătoa
relor cu talie Înaltă etc.

Pentru a face față noilor 
idei de joc ale echipei naționale, 
abordarea întâlnirilor se va face 
fără complexe de Inferioritate 
față de alte formații, cu convin-

păs tra
durată a 

trasarea de sarcini 
e-

că-șigerea tuturor sportivelor 
vor valorifica pregătirea.

Am credința că reprezentativa 
României se poate califica pen
tru turneul final al Jocurilor 
Olimpice, deoarece Jucătoarele 
sînt disciplinate, doresc să pro
greseze și 
ceasta, au 
diții bune de pregătire și vor să 
se afirme 7 ' 
rîndul celor mai bune echipe din 
lume".

muneesc pentru a- 
— In general — con-
prin promovarea în

DAN NICULESCU — antrenor 
principal al reprezentativei mas
culine : „Datorită bunei evoluții 
a nucleului de bază al echipei 
naționale, format din jucători cu 
experiență, verificați ca valoare 
internațională, în ultimul an au 

rezultate 
care a- 

looul se- 
balcanice

fost obținute unele 
Îmbucurătoare, printre 
mlntesc de clasarea pe 
cund la campionatele 
din 1977 și 1978 (după selecționata 
Iugoslaviei, oampioană mondială 
șl europeană), ciștigarea unui 
mare turneu internațional des

sîntem

educative, 
disciplinei

SPIRITUL
POPAVASILE___ T_

echipei reprezentative : 
drul unei selecționate, o 
portantă Ia fel de mare 
valoarea fiecărui jucător o are 
spiritul de echipă care se rea
lizează cu oameni dornici să se 
remarce echipa $i nu ei, cu 
sportivi subordonați cu totul 
intereselor echipei. Sînt căpi
tan al reprezentativei de bas
chet a României din anul 1975 
ți pot spune că pierderea unor 
meciuri ale acesteia s-au da
torat tocmai faptului că antre
norii si cei 12 iucători nu au 
format întotdeauna o echipă, 
în cel mai deplin sens al cu- 
vintului. De exemplu, la cam
pionatul european — grupa B 
de la Helsinki (1975) nu s-a 
realizat climatul de echipă,

căpitanul 
: „In ca- 

> im- 
ca

școlare, la 
...' de 

cîte 15 „gi- 
aceastâ 

am primit 
concret 
Secției 

și pregătire

ce 
prin 
valoroși 
care cu 
ficientă 
moment . __

Cit privește participarea repre
zentativei masculine la Jocurile 
Olimpice, ea este condiționată 
de comportarea la campionatul 
european. împreună cu colectivul 
de tehnicieni 
ne-am propus 
grupa continentală A, 
tație cit mai bună în

și ctu sportivii 
promovarea în 

și o preș- 
cadrul ei“.

GEORGE CHIRAL EU — antre
nor federal : „Ediția 1978—1979 a 
campionatelor naționale de bas
chet a reliefat o masivă întine
rire a multor echipe, dintre 
care Politehnica București, Uni- 
versdJtatea Timișoara, Voința Bra
șov, C.S.Ș. Ploiești la 
I.C.E.D., C.S.U. Brașov, 
Universitatea Timișoara, 
Galați, Politehnica București 
băieți, sînt cele mai reprezentati
ve exemple. De subliniat faptul că 
junioarele și juniorii promovați nu 
completează doar formal loturile, 
ci sînt elemente de bază. Acestora 
li se adaugă numeroase alte e- 
temente care au depășit de puțină 
vreme vârsta junioratului. Totuși, 
trebuie spus că, în general, deși 
in baschet există sistem compe
tițional complex, începînd de la 
minibâsclietbaliști și pînă la ju
niori cat. I, roadele promovării 
nu sînt încă satisfăcătoare, în 
special în ceea ce privește bă
ieții. Sînt, intr-adevăr, centre care 
se evidențiază prin „producția” 
de sportivi dotați, taientați, unii 
cu talie și gabarit corespunzătoa
re cerințelor baschetului modern. 
Este cazul cluburilor sportive 
școlare din Brașov (antrenor 
Gheorghe Roșu), Satu Mare (Ga
briela Both), Oradea (Toma Vel- 
ciov și Ileana Ghiță), Timișoara 
(Bogdana Diaconescu), Plodești 
(Gabriel Năstase), Galați (Aneta 
Popescu și Ion Pasnicu) La fete, 
Mediaș (Octavian Șerban), Tg. 
Mureș (Ernest Tor day). Botoșani 
(Mircea Weiser), Brăila (Petre 
Casapu) și al secției de baschet 
a clubului Steaua *
nețiu) ia băieți, 
care bat pasul pe 
mai numeroase, 
cluburi sportive școlare și secții 
de baschet ale cluburilor și a- 
soclațiilor sportive din Cluj-Na
poca (băieți și fete). Constanța, 
Arad, Sibiu. Piatra Neamț, Ora
dea (băieți), adică orașe care 
pînă nu de mult erau pepiniere 
ale baschetului de performanță. 
O situație specială prezintă uni
tățile din București (și la băieți

fete, 
Rapid, 
c.s.u. 

la

(Nicolae Da- 
Dar centrele 
loc sânt mult 
ele însumînd

și la fete), al 
viața depistării 
tivnor de pei-sj 
pe nul. La băi' 
remarcat doar 
ceului nr. 2 ( 
clase ’ '
curs 
atât, 
chet, 
celenite, 
să promoveze 
lotul de junic 
mai amintesc 
turilor depus, 
creștere ssEiâj.1 
Juniorilor și) 
Înaltă, corespu 
piață cerhnțebjj 
țional, dar prx 
refer Îndeosebi 
foarte lent, de 
crează cu ei ir 
dare, ci cu In 
rind“ cu jucăte 
Aceasta deoare 
rezultate imedi 
cei cu talie in 
este drept, ati 
anumită valoar 
viitorul bascii 
mantă. Federal 
străduit să re
de bază ale Ji 
măsuri fiind, c 
echipelor fina 
școlare și de 
un număr de j 
re cu talie lna 
că nu 
aurind 
asupra tuturor 
respectiva coi 
problemă de i 
pentru obținere 
suixer’oa.re la 
Internaționale, 
tru depistarea 
tru pregătirea 
nccă și tactică. 
Înainte în cent 
tre, dar este z 
rezolvarea el ; 
nent in prim- 
care lucrează 
și cu junioarei.

de basci 
de lichid 
iiar Club 
deși și-a 

TbU a

este st 
oblngaț

fășurat la Pekin, clasarea pe lo
cul secund in turneul din Bra
zilia (intr-o companie selectă, in 
frunte cu reprezentativa țării 
gazdă, medaliată cu bronz la ul
timul campionat mondial). Apre
ciez, însă, că in primăvara anu
lui 1979, la Atena, cu prilejul 
campionatului european — grupa 
B, condițiile vor fi mult mai di
ficile, în primul rînd pentru că 
vor fi susținute meciuri
(și foarte grele) într-un interval 
scurt, ceea ce face absolut nece
sar progresul jucătorilor tineri

in uite

GREUTĂȚI (în pregătire) CARE POT FI EVITATE
MARIA ROȘIANU — căpita

nul echipei reprezentative : 
„Componentele lotului olimpic 
feminin se pregătesc cu toată 
seriozitatea și sînt animate de 
ambiția de a-și îndeplini țelul, 
calificarea pentru turneul final 
al Jocurilor Olimpice de la 
Moscova. Programul actual de 
pregătire este neobișnuit de 
greu pentru lotul nostru, dar 
există convingerea că doar prin 
respectarea întocmai a volu
mului și intensității antrena
mentelor planificate pîna la 
turneul de calificare de la Var
na echipa va atinge o valoare 
corespunzătoare pentru a can
dida cu succes la imul din cele 
5 locuri în clasament care aduc 
promovarea la Jocurile Olimpi
ce. Atmosfera în lot este bună, 
colectivul de antrenori se pre
ocupă cu toată grija să 
permanent în dispoziție 
antrenament, dar uneori efor
turile lor (și ale noastre, de 
altfel) nu sînt suficient spriji-

ni te. Este drept, aici la Cra
iova am fost întâmpinate cu 
dragoste și prețuire de către 
localnici, care nu au precupețit 
nimic pentru a ne face să ne 
simțim cit mai bine, pentru a 
ne asigura condiții- optime de 
găzduire și de pregătire. Din 
păcate, insă, deși se știa încă 
de anul trecut că orașul Cra
iova va fi gazda Balcaniadei și 
că înaintea acestei competiții 
lotul României se va pregăti 
în Sala sporturilor, nu s-au 
luat măsuri pentru asigurarea

aparaturii necesare antrenamen
telor lă un nivel satisfăcător. 
Concret, mă refer la faptul că, 
în sală se află doar două pa
nouri. Am nădejdea că federa
ția care — dealtminteri se 
preocupă îndeaproape de pre
gătirea noastră — va evita pe 
viitor astfel de neajunsuri, de
oarece orice „gol de produc
ție" înseamnă un pas mai Pu~ 
țin făcut spre obținerea for
mei sportive maxime la tur
neul de la Varna".

exprimate în aceasta pagina de 
factorii cu răspunderi directe in

fim 
de

DE ECHIPA, DETERMINANT
relațiile dintre antrenori și 
jucători nu au fost corespunză
toare. O altă cauză a eșecului 
de atunci a fost faptul că, 
înaintea competiției, în selec
ționată s-au perindat — in
tr-un interval scurt — prea 
mulți jucători, circa 25- In 
aceste condiții, cînd componen
ța lotului s-a modificat mereu, 
a fost foarte greu să se realize-, 
ze atit de necesarul spirit de 
echipă.

In actuala sa alcătuire și 
sub conducerea antrenorului 
Dan Niculescu, reprezentativa 
României a obținut cîteva re
zultate bune tocmai datorită 
înțelegerii dintre jucători, din
tre jucători și antrenori, dato
rită climatului favorabil creat 
ce spiritul de echipă pentru

peobținerea performanțelor 
plan internațional.

Un alt aspect însemnat 
activitatea de pregătire 
competițională a selecționatei 
țării îl constituie disciplina, 
sub diverse aspecte. Pot afir
ma că acum disciplina la an
trenamente este bună ; sîntem 
însă încă datori în ceea ce 
privește disciplina de joc, pe 
care o părăsim în momentele 
decisive ale unor partide, cu 
efecte negative asupra obține
rii rezultatelor favorabile. De 
asemenea, cîteodată lasă de 
dorit și disciplina față de ar
bitri, pe care unii jucători îi 
acuză ca factori ai înfrîngeri- 
lor, deși In realitate ele se 
datorează propriilor greșeli".

in 
Si

Opiniile 
unii dintre 
activitatea de performanță a baschetului nos
tru scot în 
tui sport căruia acum, mai mult ca 
ii sint create condiții pentru 
ierarhia internațională și mai ales - 
du-ne la reprezentativa feminină - 
calificarea, pentru prima dată, la 
Olimpice. Realizarea obiectivelor și, în gene
ral, rezolvarea problemelor de fond ale aces
tui joc sportiv, impun, însă, o activitate în 
perspectivă, vizind diverse aspecte, dintre care 
cele mai însemnate ni se par a fi

• întronarea și stabilizarea unui 
muncă intensă, de disciplină, de 
tizare a antrenamentelor ;

• sporirea volumului ți ridicarea 
pregătirilor - la echipele naționale 
de club - la un nivel competitiv internațional, 
permanent ți nu doar, periodic, înaintea unor 
competiții oficiale ;

• revitalizarea muncii de selecție și pregă
tire a juniorilor, prin impulsionarea centrelor 
cu tradiție ți încurajarea unităților in 
se constată preocupare continuă din 
antrenorilor și sprijinul diriguitorilor unităților 
respective ;

• soluționarea eternei probleme a jucâtori-

relief probleme de baza ale aces- 
oricînd, 

promovarea în 
referi n- 
pentru 

Jocurile

climat de
conștien-

calității 
și la cele

care 
partea

pină la un ni’ 
solicitărilor pe 
In acest sens. . 
tian Fluturaș ș 
mai multă per 
ponsabliitate, ia 
Ermurache și 
saltul valoric 1 
lasă așteptat, 
pe care 11 dores 
al echipei noa 
dar calitățile 
doar in câmpii 
a devenit mai 
dele ușoare, in 
decisive. Opșitai 
condiții de pre: 
necesară mai n 
tru a ajunge

Verificarea p< 
chetbaliștilor si 
ne o problemă 
noastre naționa 
nul acesta pro 
nai a fost mai 
care data parti 
a fost nepianif 
definitivata In 
permițînd o 
adecvată perioa 
plus, neânscrier 
ropene, compete 
pus pe jucător 
unor celebrități 
chiar de peste 
țifie unor mecii 
constituit un ș 
trivă".

lor (mai cu seamă) ți a jucătoc 
înaltă, care trebuie să ajungă, 
lor atletice, tehnice ți tactice, 
bază ale echipelor naționale ;

• încurajarea, prin promovar 
reprezentative, a tinerilor ți tinr 
tați deosebite, dar și răspunsul 
prețuirea încrederii de care s-ai 
prestații la înalt nivel, in primul 
cerile internaționale oficiale ;

• asigurarea unui calendar 
mai cuprinzător ți judicios plai 
ca intilnirile cu selecționate pul 
vină teste edificatoare asupra 
chipelor pe parcursul pregătirilo 
competițiilor oficiale.

Diversitatea problemelor ridici 
actuală a baschetului nostru tre 
stituie nu doar prilej de consemr 
demn la demonstrarea capacităț 
lorilor de care depinde saltul 
unuia dintre cele mai îndrăgite 
țara noastră. Iar prima îndatori 
dreptarea neajunsurilor care au 
marea baschetului nostru revine 
specialitate, chemată să coordo 
activitate, să indrume ți să eoni 
in secțiile din țară ți nu să se re 
doar la rezolvarea sarcinilor repre

Grupaj realizat de Dumitru



PENTRU ATRAGEREA MASEI DE CONCURENȚI Șl DEPISTAREA ELEMENTELOR TALENTATE

PÎRTIE LIBERA INIJIATIVELOR IN CADRUL „DACIADEI"!
„SEMAFORUL ESTE DESCHIS
Etapa de iarnă a celei de a 

doua ediții a marii competiții 
naționale „Daciada" se află în 
plină desfășurare. In unele 
zone, iarna și-a așternut lin
țoliul alb peste pîrtiile amena
jate din vreme de către asocia
țiile și cluburile sportive, ofe
rind schiorilor condiții propi
ce desfășurării primelor con
cursuri.

La rindul său, mult îndrăgi
tul sport al tuturor copiilor, sa
nia, a primit și el „invitația" 
de a ieși pe scenă în decorul 
hivernal.

în săli, concursurile de te
nis de masă, popice și șah, cu
nosc o tot mai mare afluență, 
în timp ce campionatele pe 
asociații, iar în cadrul lor, pe 
ateliere, secții, servicii etc. se 
derulează continuu, fiecare 
sportiv dorind ca, prin evolu
ția sa, să contribuie la rezul
tatele care ar putea aduce 
puncte prețioase în clasamen^ 
tul final. Pe pirtii sau în săli 
sînt multe competiții care se 
desfășoară de dragul... compe
tițiilor, cîștigătorul fiind uitat 
de îndată ce se desfășoară un 
alt concurs. Cîștigul este, însă, 
al tuturor participanțîlor care, 
prin prezența lor Ia întreceri, 
au făcut o opțiune pentru miș
carea în aer liber, pentru sport, 
ceea ce este, din start, un pre
țios... punct ciștigat.

încă din primele zile ce au 
urmat deschiderii celei de a 
doua ediții a ..Daciadei" și-au 
făcut loc o serie de inițiative 
menite să atragă masa de ti-

concursurile
Odată cu prima zăpadă, la Cimpulung Moldovenesc au începui 

de săniuțe

neri, de oameni ai muncii pe 
terenurile de sport, să facilite
ze practicarea continuă a exer
cițiului fizic, să creeze acea 
emulație specifică sportului. 
Multe dintre aceste inițiative 
au devenit cunoscute. Unele au 
rămas, insă, in semi anonimat, 
deși rezultatele pe plan local 
sînt notabile. Multe inițiative 
pot fi generalizate sau pot fo
losi ca model pentru alte 
asociații sportive, contribuind 
astfel la creșterea numărului 
de participant și a valorii evo
luției acestora in cadrul 
ciadej albe“.

ii zia- 
in dru- 

cîteva 
pe care 

__ ca un 
început pe drumul populariză
rii lor. așteptind totodată ea 
asociațiile sportive, cititorii, 
să ne comunice și alte iniția
tive care s-au luat pe plan 
locaL Ziarul nostru iși va fa
ce un punct de oooare in 
publica.

Convinși că la această 
brică. pe care o vom ține 
reu deschisă, veți participa cu

Redactorii $i reporter 
ruhii no*tm  au cules, 
morile lor prin țară, 
dintre aceste inițiative, 
le prezentăm mai jos.

a le

ru
in e-

INVITAȚII „RACHETEI" TIMIȘORENE
Duminică dimineața în curtea șco

lii generale nr. 24 din cartierul timi
șorean Circumvalațiunii 4. Porțile de 
handbal par niște prezențe insolite 
în mijlocul fo fotei de sănii care se 
încrucișează pe dreptunghiul bine tro
ienit de zăpada căzută în 
precedentă. Deși 
în aer liber este mare, urmele repe
tate de pași spre intrarea în școală 
au trasa» dejo o potecă încă ina’nte 
de ora 9. Zeci și zeci de copii s-cu 
îndreptat spre sala de gimnastcă s 
atelierul de lucru, acolo unde me$e<e 
de șoh și tenis ii așteptau gata de 
concurs. Urma să se desfășoare etapa 
pe școală a „Daciadei", d>n cadrai 
ediției de ia-nă.

Cîți concurenți au fost ? M- ' La 
șah 77 (*5  băieți și 32 fete). La te
nis de masă 88 (64 băieți și 24 fete). 
Dar mai semnificative decît aceste c.- 
fre (deloc de neglijat) ni s-cu păut 
alte două aspecte. Din dorința de 
a oferi tuturor copiilor cartieru - un 
cadru adecvat de concurs (școcia — 
modernă, bine utilată, cu spat î co
respunzătoare. bine folos te s*  *"9' j • 
te — are asemenea posibilități), ca
drele didactice de aci (director ad
junct, profesorul de educație fizică 
Vasile Fantaiiu), precum ș! asociația 
sportivă a școlii, „Racheta", au avut 
inițiativă lăudabilă de a lansa invi
tații și școlilor megieșe de o-și tri
mite reprezentanți la concursul celor 
de la „24". Invitație onorată de șco
lile generale 1, 4, 13, 16, ca să dăm 
doar cîteva exemple. Și celălalt as
pect ne-a fost relevat de grăitorul și

noaptea
atracția hîrjoanei

sportivă.

Poul SLĂVESCU

EXCLUSIV PE SCHIURI !
• In județul Bistrița-Năsăud se va des

fășura, in curînd, acțiunea cultural-sper- 
tivă „Drumeție în ospeție*,  in care zec; și 
zeci de elevi dlntr-o comună pornesc .a 
drum șl Iși vizitează colegii din alte lo
calități, cu care realizează un rodnic 
schimb de experiență pe tărim-ul Învăță
turii, intrecindu-se, totodată, pe terenurile 
de sport.

Spre deosebire de alți ani, e<L*ia  care 
urmează a „Drumeției in ospeție*  se va 
desfășura exclusiv pe schiuri. Inițiativa 
a fost luată pentru a se face o frumoasă 
propagandă schiului, îndeosebi a celui de 
fond. Așadar, elevi de pe meleagurile Nă- 
săudului, dacă doriți să participări la fru
moasa acțiune sportivă a județului, trebuie 
sa vă pregătiți de pe acum schlurde !. E 
singurul mijloc de locomoție pe care II 
puteți utiliza pentru a vă vizita colegii I 
Acolo fiți siguri, principalele concursuri 
se vor desfășura tot pe schiuri.

șah etc.
Exista In fața 

primăriei din Săbâ- 
oaxu doar două pa
nouri. Unul cuprin
de probleme de cir
culație, celălalt a- 
parține insă propa
gandei sportive. Să 
ne mai mirăm 
tunci că la 
de masă pe

CULESE

O EFICIENTĂ ACȚIUNE 
PROPAGANDISTICĂ

în centrul comu
nei Săbăoanl, maire 
cît un oraș — are 
12 000 de locuitori, 
dintre care aproape 
70 la sută tineri — 
s-a instalat, chiar 
în fața primăriei, 
un panou pe care 
a apărut o... „Ga
zetă sportivă-.

Titlul este semni
ficativ, 
aparține 
sportive

Inițiativa 
asociației 

,, Energia"

din comuna respec
tivă. Intre primele 
articole : „Daciada”, 
la a doua ediție 
in comuna noastră*  
(autor prof. C. fi
nea), „Gimnastica 
de înviorare — o 
necesitate- etc. Tot 
La „Gazeta sportivă*  
apar rezultate la zi 
ale membrilor aso
ciației sportive a 
comunei, la hand
bal, lupte, trîntă.

toții, declarăm deschis... 
maforul inițiativelor**  din 
drul JJaciadeî*.

L a

„se-
ca-

Pe scena primei 
ediții a „Daciadei 
albe", săniuța — 
acest sport Îndră
git de copiii de 
pe toate meleagu
rile patriei noas
tre — a jucat un 
rol destul de re
dus „Partitura" 
i-a fost săracă a- 
tît din cauza ier
nii — zgircită în 
zăpadă — cît și 
din cauza unor 
asociații sportive a 
„celor mari*,  che
mați să organize
ze timpul liber al 
„celor mici*.  In 
unele localități 
montane organiza
torii au așteptat 
săniuțe speciale, 
de competiție, cu 
caracteristici com
parabile celor cu 
care se ia startul 
la.„ Jocurile O- 
limpice de iarnă 
(!) ui tind că ta
lentele nu se ivesc 
peste noapte și 
din nimic. Trebuie 
să avem, 
drul 
mii 
practicanți ai 
niușului, să dispu
nem de o largă 
bază de masă. Nu
mai așa vor veni 
performanțele si 
se vor ivi vîrfuri, 
cărora li se 
asigura și 
competiții.

Acestea 
ideile de 
am pornit

cuția cu tovarășul 
Milete Tacea,
președintele Con- 

orășenesc 
educație 

sport din

siliului 
pentru 
fizică și 
Bușteni.

— Ce ați între
prins pentru a se 
lărgi baza de ma
să a săniei, ca 
sport In orașul 
dv ?, l-am întrebat

STRĂZI
„ATRIBUITE0

COPIILOR !

Și-a- 
acord 

locală,

in ca- 
_Daciadei“, 

de 
să-

și mii

vor 
sănii de

au 
La 
în

fost 
care 
dis-

— Buștcniul, o- 
raș așezat pe Va
lea Prahovei, este 
strîns 
de munții 
flanchează. De a- 
ceea, avem puține 
pirtii bune pentru 
schi și sanie. Fi
rește. am acordat 
prioritate schiori
lor. Pentru săniu
țe... ne-a venit o 
idee. Inițiativa a 
pornit de la o dis
cuție cu membrii 
asociațiilor sporti
ve nou create în 
oraș : „ce-ar fi ca 
unele străzi, în 
pantă $i mai puțin 
circulate, să fie... 
„atribuite" copi
ilor care vor să 
se dea cu sania?"

încorsetat 
care-1

ne-am zis. 
tunci, de 
cu miliția 
am stabilit aceste 
străzi și urmează 
să plantăm un 
semn convențional 
pentru avertizarea 
șoferilor. Desigur, 
am luat în evi
dență străzile cele 
mai puțin circu
late, iar „în orele 
de vîrf ale săniu
ței" vom stabili și 
măsuri suplimen
tare de siguranță 
prin organizarea 
unor pichete de 
circulație din rîn- 
dul pionierilor.

— în felul a- 
cesta veți avea 
„pirtii". Dar să
niuțe ?

— Am confec
ționat sute de să
nii cu care 
dotat Liceul 
dustrial și 
patru scoli genera
le din Bușteni, 
pornind de Ia ide- 
ca că, așa cum 
spuneam la înce
putul dialogului 
nostru, săniuța 
tradițională va— 
conduce spre să
niuța competițio- 
nală, iar pe micul 
sportiv amator — 
spre rezultate ca
re să-1 îndreptă
țească să-și do
rească o sanie 
specială, pentru 
concursuri.

am
In- 

cele

Sever NORAN

„Rova“ Roșiori de Vede

CUVÎNTUL DE ORDINE - PERMANENȚĂ 
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ!...

Ori cit ar părea de ciudat, 
totuși — ne-am convins — așa 
stau lucrurile : ing. Gheorghe 
Sas, de fel din Brașov, a 
schimbat „pentru toată viața", 
cum afirmă cu satisfacție, ora
șul de sub Tîmpa cu tot mai 
atrăgătoarea așezare din cifnpia 
.-----. _ -_=----- • rîu-

ce 1
ce 

pri- 
oa- 
nici 

pe 
toți 

colectivul

largă a Boianului, dintre 
rile Vedea și Călmățui. De 
.Pentru ci am aici tot 
mi-im visat: colaboratori 
cepuți și harnici, totodată 
meni sociabili. Nn încape 
• discuție: și sportul — 
care îl practică aproape 
— a transformat 
nostru, l-a omogenizat

Faptul că ing. Sas a „adus-o*  
repede pe sport, nu m-a sur
prins : directorul-adjunct al 
întreprinderii de vagoane din 
Roșiori de Vede a fost jucă
tor de fotbal într-una din di
vizionarele brașovene. Nici a- 
cum, în ~ ’pofida multiplelor o-

bligații ce i le conferă funcția 
nu e prea departe de marea 
sa pasiune pentru balonul ro
tund. „Cum să nu te cheme 
fotbalul, sportul în general, cind 
la noi angajații ii asigură— 
Joc continuu 1" ...Eliminind 
metafora, aceasta vrea să în
semne un campionat pe asocia
ție. non-stop, cu participarea 
tuturor colectivelor din ateliere 
și secții, cu nu mai puțin de 
23 de echipe ! îmi vorbește de 
băieții de la 
primul loc 
care, înscrisă 
cunoscut nici 
nă...

La _Rova“, 
dat seama, nu numai fotbalul 
asigură „foc continuu" activi
tății sportive, de masă. „Ini
țiativa creării unei competiții 
care să asigure continuitatea 
practicării exercițiului fizic 
vizează și alte ramuri de sport"

forje, din nou pe 
într-o întrecere 
în ..Daciadă®, n-a 
o etapă de odih-

insă, cum ne-am

pînâ 
un 

in

mai 
necu- 
Săbă-

a- 
fazele 
comu-

DIN

— care 
ieri, era 
n oscul 
oani ?

— „Gazeta 
tivă“ este 
„concurent- pe plan 
local al ziarului 
dumenavoastră, ne 
spunea, în glumă, 
directorul liceului, 
prof. Vasile Ludovic.

vineri de

spor- 
un

JUDEȚELE

cuvinte, de 
la prinz. pînâ du
minică seara, oame
nii muncii din aces
te Întreprinderi au 
timp liber. Asocia
țiile sportive au 
propus și inițiativa 
a ciștigat teren : 
ziua de simbătă să 
fie dedicată sportu
lui, Întrecerilor
„Daciadei“. Pe par-

cursul întregii zile 
se vor desfășura 
competiții la spor
turile specifice eta
pei de iarnă a 
„Daciadei-. Multe 
asociații organizea
ză și acțiuni turis
tice de « de ore — 
tn special drumeție 
montană, deplasarea 
la munte cu ‘ 
rea schiului

lnvăța- 
etc.

FILIALE DE... TEMUT

ȚARII
sute 

intre- 
și că, 
virst-

Odată cu începerea noii ediții a 
dei“, merite cluburi sportive și-au

nă participă 
de tineri la 
cerile sportive 
alături de ei, 
nicii iși Încearcă și
ei put°rile intr-un
domeniu, sportul

era să răspun- 
decît că am 

să avem cît 
multi concu- 
de acest fel 

locali-

Ce 
dem, 
dori 
mai 
renți
și in alte 
tăți I !

ZIUA LIBERA... „ZIUA DACIADEI'

Inițiativa aceasta 
nu aparține unei 
singure asociații 
sportive. Am întil- 
nit-o, prima oară, la 
asociația sportivă a 
întreprinderii de 

mecanică fină*  din 
București, îndată 
după declanșarea 
celei de a doua e- 
diții a „Daciadei”. 
Dar de atunci ini-

țtativa a fost sem
nalată și în alte a- 
sociatii. In ce con
stă ea ?

Sînt multe între
prinderi în care s-a 
introdus săptămîna 
de lucru redusă. O 
dată pe lună se be
neficiază de o zi 
liberă, la sfîrșlt de 
săptămînă. Cu alte

„Dacia*  
_ - _ _ propus

să urmărească, cu atenție sporită față de
precedenta ediție, evoluția participantilor
la competițiile sportive ale asociațiilor
din mediul rural, convinși că la fazele 
de masă se pot depista talente.

Unele cluburi. însă — printre care și 
„Gloria- din orașul Bistrița — au avut o 
altă inițiativă : să înființeze în comunele 
din apropierea orașelor lor filiale ale sec
țiilor de performanță, de care să se ocupe 
nemijlocit. In acest fel, munca de selecție 
are o continuitate, iar tin Arul depistat la 
un concurs de masă poate primi un sprijin 
imediat, un ajutor calificat, chiar in co
muna lui în același timp, cei care 
n-au participat la un concurs, unde a 
fost prezent „ochiul antrenorului- de La 
„clubul-matcă" poate veni la această fi
lială să-șl încerce puterile.

Inițiativa a dus la lărgirea bazei de se
lecție pentru unele sporturi (box, haltere, 
lupte, tenis de masă etc.), iar în unde ca
zuri, filialele au ajuns să concureze, prin 
rezultatele lor, secția de bază. Cu alte 
cuvinte, au ajuns concurenți... de temut 
pentru cei care le-au creat.

ține să remarce Andrei Despa, 
președintele comitetului sin
dical. Și, în sprijinul afirma
ției vine cu dovezi palpabile, 
foi de concurs la volei (o tînă- 
ră profesoară de educație fizi
că, Ana Urziceanu caută să 
aducă în prim-plan, pornind 
de la grupele sportive, un „6“ 
reprezentativ al întreprinderii, 
ceea ce înseamnă căutări, mun
că), handbal (deocamdată apa
najul fetelor din întreprindere, 
care au în surorile Constanța 
și Ana Boca, electriciene, două 
sportive de nădejde), șah (la 
această oră peste 40 de legiti
mați, dar baza activității o 
reprezintă masa celor citeva 
sute de iubitori ai acestui 
sport prezenți zilnic, la club, 
în jurul celor 7 mese, aștep- 
tînd cuminți să-și „spună" cu- 
vîntul), lupte clasice (nucleul 
fiind alcătuit din navetiști, an- 
gajații care vin tocmai de la 
Peretu, tot mai greu de trimis 
seara acasă, să se odihneas
că...), box și chiar rugby. Spor
tul cu balonul oval a „prins", 
mai întîi, printre elevii de la 
grupul școlar al întreprinderii. 
Odată intrați în producție, foș
tii absolvenți au adus cu eî 
și pasiunea „pentru cel mal 
bărbătesc sport", cum n soco
tește prof, ion Badea, cel care 
renunțind să lucreze în spe
cialitatea sa, gimnastica, 
gătește acum echipele 
rugby ale școlii șl ale 
prinderii. Juniorii de la 
se află la un pas de 
final al campionatului 
blican al Ministerului 
porturilor și telecomunicațiilor, 
ceea ce nu este o performanță 
de neglijat!

„Am avut dreptate — mă is
codește ing. Sas, la încheierea 
documentării, cînd am spus că 
la noi sportul înseamnă 
continuu"? Și tot el ține 
adauge: „Nici n-ar putea

pre- 
de 

tntre- 
„Rova" 
turneul 

repu- 
trans-

Joc 
să 
fi 

altfel. Oamenii sini prea le
gați unii de alții, incit dacă 
unul propune să zicem, ca mîi- 
ne să începem un nou campio
nat, chiar acum, în plină iar
nă, toți vor răspunde prezent’1.

Tiberiu STAMA
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pu-

VOI- 
eme-

juniorilor ți 
ar fi daci 
abandoca a- 

obiectiv. Efor-

efort

AVEM DATORIA

sportului nostru cu pe- 
Mircea Romașcanu ?i 
fapt două dintre „pis- 

contratimp in proba

Două dintre valorile 
dale, dinamoviftii 
Valentin Marin, de 
toanele' echipei de 
olimpică de 100 km

PERFORMANTEI OLIMPICE!9

• Ascensiunea sa este grevată de slaba calitate
a muncii cu juniorii • Diversificarea obiectivelor
duce la rezultate nesatisfăcătoare • Prea multe
resurse nevalorificale, prea mare indulgență

față de diletanți și risipitori
Nu s-ar putea spune câ sportul nostru cu pedale n-a făcut — în 

acești doi ani ai ciclului olimpic Montreal - Moscova - unele progrese. 
La fond sînt notabile performanțele realizate de Teodor Vasile (locul I 
în etapa Neubrandenburg — Berlin din „Cursa Păcii", titlul de campion 
balcanic cucerit la Izmit — Turcia ș.a.) și Mircea Romașcanu (locul III în 
„Cursa Păcii"), iar la pistă se înscrie ca o perspectivă de valoare tînărul 
lori George. Sigur, se poate spune că e prea puțin. Mai ales că de ro
țile ciclismului atîrnă ca o piatră de moară lipsa de rezultate în proba 
olimpică de 100 km contratimp pe echipe (locul 14 la „mondiale", locul 
2 la Balcaniadă), precum și diferențele „astronomice" dintre performan
țele obținute pe plan internațional (peste 6 secunde la 1 000 m cu start 
de pe loc, aproape 24 de secunde la urmărire individuală și 27 de se
cunde la urmărire pe echipe) și cele de la „naționale".

Există, desigur, condiții obiective care influențează acest progres 
lent. Ponderea celor subiective este insă mult mai mare. Edificatoare în 
acest sens a fost întrebarea pusă de tov. Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S., în ședința anuală a Core telului federal : influențează pozitiv 
sau negativ pregătirea pentru proba de 100 km participarea la marile 
curse pe etape f Tehnicienii au răspuns in corpore că efectele compe
tițiilor cu multe etape sînt dăunătoare pentru pregătirea rutierilor in 
cursa olimpică de contratimp. Și, totuși, an de an. aceiași cxfișfi au hurt 
startul în lungile întreceri rutiere- Rezultatele s-au văzui Acesta este M 
exemplu, dor mai sînt și altele, numeroase, cm pendero chior moi maro.

Este nevoie, dea, de restringerea ariei, de eoncentroroa atentei spre 
acele probe care pot să-i asigure afirmarea și se mai impteve iniâevcrec 
diletantismului. Facem această <fin anaâ observație giadforfo-ne co as
tăzi fiecare secție acționează in sensei in care dorește, câ metodele de 
pregătire (chiar cunoștințele multora dfatre antrenori) rint total neștiinți
fice, rămase in preistoria ciclismului coapetițfooai de mare performanță. 
Prea multă indulgență se manifestă fața de cei necorespunzători, prea 
ușor se trece peste risipirea (sau insbămarea) unor materiale provenite 
din import, lată, deci, numai citesc sectoare in care se poate acționa, 
iată numai citeva resurse care — bine vefcrScate — vor putea ajuta ci
clismul să urce acolo unde pină ocum n ou ajuns deck speranțele.

Ciclismul, sport de deosebkn frumusețe, sport core i educă pe ti
neri pentru cutezanță, pentru mtmcă intensa, poate și trebuie să revină 
în partea superioară a sport- - cu pedale -te—cț c-.aL

O PROPUNERE
Printre alte propuneri — pe care 

oamenii ciclismului le-au făcut in cn*  
drul ședinței anuale a Comitetului fe
deral ■— s-a aflat și aceea de modifi
care a regulamentului „Cupei «rase
lor". Subscriem la acest deziderat, 
mai ales pentru faptul că In actuala 
formulă cheltuielile efectuate 
justificate. Delegațiile de sportivi se 
deplasează dintr-o parte intr-ai ta a 
țării pentru ca tinerii rutieri să aler
ge 30—40 km ! Ar fi necesar ca B:roul

au

se; pot realiza
(Urmare din pag. 1)

orașelor, vom primi sprijin de 
la forurile de resort, să vedem 
ce trebuie să rezolvăm singuri. 
Bineînțeles, în prim-plan se 
situează problema performan
ței. De ce nu ajungem — în 
nici una dintre ramurile ciclis
mului — la rezultate competiti
ve 7 Socot că asupra perfor
manței impietează îndeosebi 
nivelul scăzut de cunoștințe al 
antrenorilor șl — mai ales — 
mentalitatea lor mult rămasă 
în urmă. Este drept, n-am fost 
suficient de exigenți cu teh- 

participat la 
cursuri peste 
cerut cu fer- 
în scris con- 
opiniile, iar

nicienii care au 
competiții sau la 
hotare, nu le-am 
mitate să depună 
cluziile, noutățile, 
materialele să le punem la dis
poziția tuturor antrenorilor. 
Dar nici cei care au fost în 
străinătate, vădind o mentalita
te de „mici meseriași", 
venit din proprie 
să-și ajute colegii.
completa această parte a pro
blemei voi aminti că există — 
chiar și în aceste condiții — 
surse care ar putea fi folosite, 
dar pe prea puțini dintre pro
fesorii și antrenorii noștri îi 
trage inima să învețe ceva. 
Mai bine, și cu asta ajung lă 
cealaltă parte a chestiunii dis
cutate. conduc antrenamentele 
așa cum au învățat ei acum 
10—15 sau 20 de ani, făcînd 
rabat chiar și la aceste date 
tehnice cu totul nesatisfăcătoa- 
re astăzi. Din această cauză 
juniorii parcurg distanțe mai 
mici chiar decît acum un sfert 
de veac, mediile orare sînt și

n-au 
iniția'tivă 
Pentru a

SA INVATAMă
r.uează potențialul 
de moment al 
sportivilor, reduce 
perspectivele 
Ce-ar trebui 
facem este 
dent. Dealtfel 
derația a și 
ceput să se ocupe 
intens de proble
ma 
bine 
n-ar 
cest 
turi sînt necesare 
și In domeniul îm
bunătățirii calen
darului competi- 
țîotiai intern. Ar 
fi ideal ca, in pa
ralel cu

NICOLAE 
CU. antrenor 
rit (Dinamo) :

„Ați putea cre
de că este o buta
dă și, totuși, ceea 
ce am să spun re
prezintă un ade
văr: performanța
din acest an e un 
progres față de 
„statul pe loc" din 
ultimele sezoane. 
Sintem acum la 
nivelul pe care 
îl aveam acum 14 
ani, după ce alți 
13 regresasem. Am 
putea, deci, lua un 
nou start am 
tea — In 2—3 
— să revenim 
partea de sus 
ierarhiei i 
ționale in 
chinuitoare 
olimpică — 
contra tim 
chipe.

Cauzele 
riJor 
dare, 
rind

REALIZABILA

a gas
eri care să 
corespunde 
Jor lntr-o 

edripâ de contra
timp. De fapt, a- 
var. doar doi. To
tal pornește de la 
sejecție. Există 
prea puțină grijă 
in alegerea junio
rilor. iar pregă
tirea lor se face 
la un nivel sub 
cerințele sportu
lui de mare per
formanță. Din a- 
ceastă cauză ci
clismul nostru dis
pune și de puțini 
senior., iar din cei 
citi există ur. pro
cent extrem de 
redus face față 
manloe curse. Ar 
mai trebui adău- 
gst și faptul că 
activitatea com- 
pet; tronată nu are 
continuitate. în a- 
fară de faptul că 
încheiem mult 
prea devreme se
zonul. chiar pe 
parcursul lunilor 
de vară există go
luri care dimi-

u;tate.

SALTURI SPECTACULOASE
ele mai scăzute, iar performan
țele internaționale— Știm că 
sport— cu pedale a evoluat 
pretutindeni, că virsta unor 
campion; ai lumii de seniori 
este de 18—20 de ani, că marii 
performeri ai curselor pe etape 
sint si ei foarte tineri, dar noi 
ii menajăm pe cicliștii noștri, 
sococindu-; apți de 
țe aturrri ciad alții 
cariera.

Conservatorismul 
gubitor in creșterea 
are, firesc, grave 

Numărul

perfornxan- 
isi încheie

acesta pă- 
junioruor 

repercusiuni 
la seniori. Numărul rutierilor 
— ca să nu mai vorbim de cel 
al pistarzilor — apți pentru 
marea performanță este extrem 
de mic. Avem, de fapt, doar 
doi alergători 
aceste calități 
și Mircea Romașcanu) 
cițiva care 
după opinia noastră 
confirmat incă : Valentin Ma
rin. Nicolae Sim Traian Sirbu.

In aceste condiții este greu 
să aspiri la un rezultat onora
bil la campionatele mondiale 
sau la Jocurile Olimpice. Dacă 
încercăm. totuși, este 
faptul că ne bazăm pe 
gația, pe dăruirea și pe 
ța de afirmare a acestor 
dar veritabili sport.vi pe 
avem. Pe bună dreptate am 
fost criticați de tov. Emil 
Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
că ne-am suprapus obiectivele, 
încercînd — cu aceiași sportivi 
— să obținem rezultate bune 
și in ..Cursa Păcii" și la cam
pionatele mondiale. N-am avut, 
însă, alții. Acum, in al treilea 
an al ciclului olimpic, vom tre
ce la specializarea directă a

care întrunesc 
(Teodor Vasile 

I și alți 
deși taJentați. 

n-au

pentru 
abne- 
dorin- 
puțini 
cere-:

nesc*. Foto : Dragoș NEAGU

alergătorilor pentru cursa de 
100 km contratimp pe echipe. 

Cunoscindu-ne fisurile, știin- 
du-ne părțile slabe vom lupta 
cu toate puterile noastre pen
tru a aduce ciclismul românesc 
la nivelul pretențiilor îndreptă
țite pe care mișcarea sportivă 
le are ia el. Din ceea ce am 
arătat pină acum se desprinde 
lesne cit avem de muncit și în 
sectoare cit de diferite. Avem 
insă credința că vom reuși. 
Speranța noastră este îndreptă
țită nu numai de faptul că 
dispunem de un activ voluntar 
entuziast și priceput, ci și 
acela că lipsurile se află 
însăși familia noastră și 
deci, putem acționa imediat 
eficient asupra lor.

N-aș vrea să se creadă
ne supraestimăm forțele. Desi
gur. pe parcursul anilor care 
vor veni vom avea nevoie de 
sprijinul tuturor, al C.N.E.F.S., 
al cluburilor și asociațiilor 
sportive, al conducerii 
lor. al 
ni za ții. 
vedim 
putea

de
în 

că.
și

câ

secții- 
altor instituții și orga- 
Vom încerca să le do- 

că, sprijiniți fiind, vom 
realiza și noi salturi 

spectaculoase. Să nu uităm 
olandezii, aflați pe locul 17 
C.M. din 1977, la 17 minute 
11 secunde de învingători, 
obținut — in 1978 — locul I 
la contratimp pe echipe devan- 
sindu-î pe foștii campioni ai 
lumii cu 1 min. și 9 s I...

Și ne mai propunem ceva : 
să nu promitem. In locul vor
belor, chiar înflăcărată. vrem 
să aducem performanțe, rezul
tate. pentru că-deși cifrele sînt 
îndeobște reci, ele pot fi une
ori incandescente.

câ 
la 
Și 

au

PAUL SOARE, antrenor (Steaua) :
„Velodromul este de multă vreme „cenușăreasa" ciclismului 

nostru. I s-a oferit doar atît cit să nu dispară și a primit in 
mica sa familie doar sportivi care nu s-au putut realiza in pro
bele de fond. Eforturile din ultimii doi ani — reale, dar insufi
ciente — n-au putut, în mod firesc, să aducă redresarea aștep
tată. Iată de ce rezultatele pistarzilor sînt la un nivel scăzut, în
tre ele și cele obținute pe plan internațional existînd un decalaj 
ce poate să pară insurmontabil.

Cauzele sînt cele cunoscute, care dăinuie — așa cum spu
neam — de ani ș; ani. Nu avem sportivi specializați pentru ve
lodrom decît atiția cit pot fi numărați pe degetele mîinilor ; acti- 
v.tatea compel::ională este sporadică, cu mari intervale între o 
întrecere ți alta, nestimulativă ; antrenorii de velodrom nu au 
o linie metodică, ca să nu mai vorbim de faptul că nivelul cu
noștințelor lor este foarte depărtat de acela al tehnicienilor care 
pregătesc astăzi laureații marilor întreceri.

Readucerea ciclismului de pistă la nivelul exigențelor nu este 
o treabă care se poate face de astăzi pe miine. Ea necesită în 
primul rind o perfectă colaborare intre federație și cluburi, în
tre federație și antrenori. Prima acțiune comună ce se impune 
este realizarea unei permanente selecții pentru probele de pistă, 
apoi stabilirea tehnicienilor care să se ocupe in exclusivitate de 
pregătirea pistarzilor. Importantă este, desigur, și cooperarea cu 
fondul, pentru că in pregătirea pistarzilor este nevoie de antre
namente pe șosea, iar în cea a fondiștilor de ședințe de lucru 
pe velodrom. S-ar putea crede, din cele de pină acum, că sin
gurii care nu au nici o -, vină sau nici o misiune In viitor sint 
actualii antrenori de velodrom. Ar fi greșit. Noi ne recunoaștem 
deschis — și am făcut-o Întotdeauna — responsabilitatea care ne 
revine, sintem dornici să învățăm, să progresăm, pentru ca — la 
rindul nostru — să putem contribui mai mult și mai bine la pro
gresul performanțelor. Criticile federației ne-au ajutat șl vrem 
să muncim, dar trebuie să avem cu cine și cu ce. Fără sprijinul 
federației și al cluburilor ambițiile noastre se vor irosi"

DOAR CÎTIVA JUNIORI 
ÎNDREPTĂȚESC SPERANȚELE

niori. (Ca să fiu - Propunerile mele 
drept — nu numai ■ vîzînd îmbunătățirea 
pentru juniori...).

2. Rămînerea în 
urmă — din punct 
de vedere metodic
— a tehnicienilor 
care se ocupă de 
tinăra generație.

3. Lipsa de con
trol — periodic și 
exigent — a activi
tății antrenorilor de 
către federație. Mai 
mult, am observat o 
oarecare înțelegere 
a . muncii unor an
trenori, scuza fiind
— chipurile — 
ceea că nu pot face 
mai mult din lipsă 
de materiale.

Situația este, de
sigur, tristă. Mun
cind mai mult, u- 
nindu-ne 
vom putea 
doială să 
ciclismului 
elementele 
de care are 
nevoie.

nc-

Prof. ION STOI
CA (Clubul sportiv 
școlar nr. 1 Bucu
rești :

„Foarte puțini ju
niori au la ora ac
tuală valoarea
cesară pentru a ptr- 
tea fi socotiți spe
ranțe ale 
nostru cu 
La velodrom, 
Ion George, iar 
șosea Chițu. 
chiv, 
Mocanu, 
siliu și 
In orice 
rul lor 
mai mic decît 
al secțiilor de ju
niori 
F.R.C.

Ce a 
ceastă 
elemente talentate ? 
Cauzele ar fi„ după 
părerea mea, urmă
toarele :

1. Discontinuitatea 
calendarului eompe- 
tițional - pentru ju- ’

sportului 
pedale, 

doar 
la 

Paras- 
Bărăităruș, 
Pansa, Va- 
Marinescu. 

caz, numă- 
este mult, 

cel

afiliate

condus 
penurie

la

a-

la

a- 
de

eforturile 
fără in- 
asigurăm 

nostru 
talentate 

atîta

calității pregătirilor 
sînt următoarele :
• Elaborarea unui 

plan unic de pregă
tire, care să fie pus 
In aplicare în toate 
secțiile de juniori 
din țară.

• Trecerea nor-
- melor de control să 

se facă în prezența 
unui delegat federal.

• Cooptarea a 
doi tehnicieni în Bi
roul federal, care să 
îndeplinească func
țiile antrenorului fe
deral : controlul și 
îndrumarea proce
sului instructiv-edu- 
cativ din secții.
• Activitatea ju

niorilor să se si
tueze în prim-pla- 
nul preocupărilor 
conducerii federa-

- ției“.

Grupai realizat de Hristache NAUM



La jumătatea întrecerii in Divizia C

PE SCURT, DESPRE DISPUTA CELOR 193 DE ECHIPE
încheierea primei jumătăți a campionatului divi

ziei C, competiție în care activează 193 de echipe, 
prilejuiește, ca orice întrecere fotbalistică înregis
trarea unor date statistice și fapte, nelipsite, cre
dem, de interes pentru marea masă a suporterilor 
echipelor din cel de al treilea eșalon. Așadar...

® In turul campionatului s-au disputat 1458 de 
jocuri în care s-au înscris 3 966 de goluri, o medie 
de 2,7 goluri de meci Cele mai eficace atacuri 
le-au avut formațiile din seriile a V-a („bucureș- 
teană“) — cu 18 echipe și a rv-a care au marcat 
336 și, respectiv, 369 de goluri. La polul opus se 
situează seria a IX-a cu 276 de goluri.
• Dintre liderii seriilor cele mai mari punctaje au 

reușit Pandurii Tg. Jiu șl T.M. București, cîte 25, 
iar cel mai bun golaveraj aparține fostei divizionare 
B. C.S. Botoșani : 38—3.
• In campionat activează nu mai puțin de 37 de 

formații „metalurgiste* 4 și 15 „miniere* 4. Dintre 
„metalurgiste**  cea mai bună comportare a avut-o 
Mecanica fină București, care a totalizat în tur 24 
de puncte. în fruntea echipelor „miniere44 se află 
Minerul Bălța (seria a X-a) cu 20 p.
• Dintre fostele divizionare B, majoritatea se 

află pe primele locuri ale clasamentelor, ca de pildă, 
dis. Botoșani, C.F.R. Pașcani. C.S.U. Galați, Pra
hova Ploiești. Pandurii Tg. Jiu, Carpați Sinaia, Ar
mătura Zalău și Celuloza Călărași. Mai puțin con
cludent au evoluat A vin tul Reghin și Victoria Că
rei, care în seriile lor ocupă locurile Vil și, res
pectiv, VL
• O comportare mulțumitoare au avut dintre cele 

16 echipe sătești Unirea Bolintin (seria a V-a — 
16 p). Recolta Stoicăneștd (seria a Vl-a — 16 p), 
Unirea Tomnatic (seria a Vin-a — 19 p). Silvicul
torul Maieru — nou promovată (seria a X^a — 
15 p).
• Dintre noile promovate o impresie frumoasă 

au lăsat Tricolorul Beiuș șl Construcții Sibiu, care 
câteva etape s-au aflat în postură de lider în seriile 
respective.

• Un clasament al liderilor celor 12 serii arată 
astfel : 1. Pandurii Tg. Jiu 25 p (46—14), 2. T.M.B. 
25 p (32—15), 3. Unirea Focșani 24 p (34—7), 4. Ener
gia Gh. Dej 24 p (24—7), 5 C.S. Botoșani 23 p 
(38—3), 6. Flacăra Moreni 23 p (34—7), 7. Carpați 
Mîrșa 22 p (27—10) — 14 jocuri. 8, Cimentul Medgi
dia 22 p (24—11), 9. Someșul Satu Mare 21 p (34—11), 
10. Carpați Sinaia 21 p (25—11), 11. Strungul Arad 
20 p (24—6) — 14 jocuri, 12. Vulturii Lugoj 20 p 
(2a—13).
• Cele mai multe puncte au obținut în deplasare 

echipele : Letea Bacău 11, Pandurii Tg. Jiu, C.S. 
Botoșani. Cimentul Medgidia cîte 9 și Flacăra Mo
reni 8 p.
• N-au pierdut nici un punct pe teren propriu : 

Flacăra Moreni. Pandurii Tg. Jiu, Vulturii Lugoj, So
meșul Satu Mare și Unirea Focșani.
• Dintre formațiile codașe cele mai puține puncte 

au obținut Oituz Tg Ocna — 3, Arrubium Mă cin 
6, Luceafărul 1 București TEPRO iași și I.R.A. Cîm
pina cîte 7.
• Dintre actualii lideri de cele mai multe ori au 

condus în seriile lor echipele : Flacăra Moreni — 
în 14 etape, Pandurii Tg. Jiu — 11, Strungul Arad și 
C.S. Botoșani — cîte 9 și T.M.B. — 8.
• Cea mai ,,ghinionistă**  echipă este Armătura Za

lău (seria a X-a) care a condus în clasament timp 
8 etape dar a cedat șefia în etapa nr. 14 actualului 
lider. Someșul Satu Mare.
• Victoria cea mai categorică în deplasare a rea

lizat-o Oașul Negrești, la Șimleu Silvaniei : 8—0 (in 
etapa a xv-a).
• Iată și cîteva aspecte ale nesportivității : 256 

de jucători eliminați de pe teren. 818 etape de sus
pendări, 4 jucători suspendați pe câte 2 ani, 1471 de 
jucători au primit cartonașe galbene din totalul celor 
2081, o echipă exclusă din campionat (Textila Cis- 
nădie) și două formații cu terenul suspendat pînă 
la terminarea campionatului : Victoria Lehliu (seria 
a V-a) și Chimistul Rm. VUcea (seria a VH-a).

Toma RĂBȘAN

Clasamentele turului
SERIA I SERIA A Vl-a SERIA A X-a

La încheierea turului campionatului republican de juniori

PtRFORMIRA TOAMNEI — TRACTORUL BRAȘOV-
LCHIPĂ PREGĂTITĂ DE GH. CIMPOI

1. C.S. BOTOȘANI 13 9 5 1 M- 3 23
2. C.F.R. Pașcani 15 10 0 5 25-19 28
3. Cristalul Dor. 15 8 3 4 33-20 19
4. A.S.A. C-lung 15 8 2 5 30-16 18
5. Domo V. Dornei 15 8 2 5 27-16 18
6. Metalul Rădăuți 15 7 3 5 30-19 17
7. Zimbrul Suc. 15 7 2 6 20-21 16
8. Avintul T.C.M. 15 6 4 5 23-27 16
9. Danub. Roman 15 7 1 7 20-27 15

10. Met. Botoșani 15 6 2 7 23-22 14
11. Șiretul Bucecea 15 7 0 8 18-22 14
12. Foresta Fâft. 15 5 3 7 18-20 13
13. Nicotină Iași 15 5 2 8 16-18 12
14. Lamin. Roman 15 4 3 8 26-21 11
15. TEPRO lași 15 2 3 10 13-28 7
16. Unirea Sâveni 15 3 1 11 8-69 7

SERIA A ll-a

1. ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ
15 11 2 2 24- 7 24

2. Letea Bacău 15 11 1 3 33-11 23
3. Partizanul Bc. 15 10 1 4 28-14 21
4. Petr. Moinești 15 9 0 6 36-17 18
5. DEMAR Mârâș. 15 8 2 5 20-17 18
6. C.S.M. Borzești 15 7 3 5 29-17 17
7. I.M.P. Neamț 15 8 1 6 20-34 17
8. Hușana Huși 15 6 4 5 18-22 16
9. Cimentul Bicaz 15 7 1 7 23-20 15

10. Constr. Vaslui 15 6 2 7 22-19 14
11. Rulm. Bârlad 15 5 2 8 11-16 12
12. Aripile Bacău 15 4 4 7 14-27 12
13. Bradul Roznov 15 5 1 9 19-30 11
14. Minerul Corn. 15 4 2 9 12-21 10
15. Cetatea Tg. N. 15 3 3 9 12-24 9
16. Oituz Tg. Ocna 15 0 3 12 10-35 3

1. FL. MORENI 15 18 3 2 34- 7 23
2. ROVA Roșiori 15 9 3 3 26- 9 21
3. Metalul Mija 15 6 7 2 24- 8 19
4. Prog. Pucioasa 15 9 1 5 25-18 19
5. Prog*  Corabia 15 7 3 5 22-16 17
6. Dinamo Alex. 15 5 6 4 19-20 16
7. Rec Stoicânești 15 7 2 6 12-28 16
8. I.O.B. Balș 15 6 2 7 25-27 14
9. Răsăritul Caracal 15 5 3 7 23-21 13

10. Dacia Pitești 15 5 3 7 14-18 13
11. Cimentul Fieni 15 3 7 5 7-13 13
12. Chimia Gâești 15 5 2 8 20-21 12
13. Petrolul Videle 15 5 2 8 16-23 12
14. Cetatea Tr. M. 15 5 1 9 20-27 11
15. Electron. G Ag. 15 5 1 9 14-24 11
16. Construct. Pitești 15 2 6 7 12-33 10

SERIA A VII-c1

1. PANDURII TG. JIU 15 12 1 2 46-14 25
2. C.F.R. Craiova 15 10 3 2 27-10 23
3. Diema Orșova 15 9 2 4 31-21 20
4. Minerul Lupeni 15 9 1 5 29-14 19
5. Minerul Vulcan 15 6 4 5 18-17 16
6. Lotrul Brezoi 15 7 1 7 14-18 15
7. Const. Craiova 15 5 4 6 20-22 14
8. Metalul Rovinari 15 6 2 7 16-25 14
9. Chimistul Rm. V. 16 6 1 8 17-19 13

10. Gloria Dr. T.S. 15 6 1 8 20-35 13
11. Metalurg. Sadu 15 4 4 7 22-20 12
12. Prog. Bâilești 15 5 2 8 21-25 12
13. Unir. Drăgășani 15 5 2 8 22-27 12
14. Minerul Motru 15 4 3 8 23-22 11
15. Constr. Tg. Jiu 15 5 1 9 16-26 11
16. Bistrița Bâbeni 15 4 2 9 10-37 10

1. SOMEȘUL S.M. 15 9 3 3 34-11 21
2. Armătura Zalău 15 10 1 4 35-16 21
3. Minerul Bâița 15 9 2 4 25-14 20
4. Minerul Rodna 15 7 3 5 25-13 17
5. Oașul Negrești 15 7 2 6 30-14 16
6. Victoria Cărei 15 7 1 7 21-20 15
7. Silv. Maieru 15 7 1 7 21-31 15
8. Bradul Vișeu 15 6 3 6 14-28 15
9. Minerul llba 15 7 0 8 29-22 14

10. Minerul Baia S. 15 6 2 7 21-17 14
11. CUPROM B. M. 15 6 2 7 22-22 14
12. Hebe Sîngeorz 15 5 4 6 17-20 14
13. Minerul Băiuț 15 6 1 8 16-24 13
14. Lăpușul Tg. L 15 5 2 8 23-30 12
15. Rapid Jibou 15 5 1 9 14-27 11
16. Viitorul Șimleu 15 3 2 10 14-52 8

SERIA A XI -a

1. CARPAȚI MIRȘA 14 10 2 2 27-10 22
2. Met. Sighișoara 14 8 2 4 22- 8 18
3. Chimia Victoria 14 8 2 4 19-11 18
4. Constr. Sibiu, 14 7 2 5 24-18 16
5. Foresta Bistrița 14 7 1 6 24-19 15
6. Utilajul Fâg. 14 6 3 5 13-12 15
7. Avintul Reghin 14 6 2 6 20-21 14
8. Oțelul Reghin 14 6 1 7 25-20 13
9. INTER Sibiu 14 3 6 5 12-17 12

10. IMIX Agnita 14 6 0 8 15-24 12
11. Sticla Timăveni 14 6 0 8 15-26 12
12. Automec. Mediaș 14 4 4 6 10-21 12
13. Met. Copșa Mică 14 5 1 8 15-27 11
14. Mureșul Luduș 14 3 4 7 22-24 10
15. I.P.A. Sibiu 14 3 4 7 14-19 10

Sport Club Bacău, Rapid Bucu
rești, Steaua, Clubul sportiv 
școlar Craiova, Clubul sportiv 
școlar Timișoara, „U“ Cluj-Napo- 
ca, Tractorul Brașov și F.C. Șoi
mii Sibiu — acestea sint „cam
pioanele jje toamnă44 ale întrece
rii speranțelor fotbalului nostru, 
campionatul care reunește la 
startul său 112 echipe, dintre 
care se vor alege, pînă la urmă, 
cele opt calificate pentru turneul 
final. Ediția actuală — se obser
vă și dintr-o simplă... citire a 
clasamentelor — este, se pare, 
cea mai echilibrată dintre toate 
și aceasta se datorează faptului 
că federația a comprimat mult 
sfera participării, redueînd-o la 
două mari categorii : echipele
cluburilor și asociațiilor din Di
viziile A și B și formațiile re- 
prezentînd cluburile sportive șco
lare. Cu atît mai mare apare, 
deci, MERITUL echipelor clasa
te pe primul loc in cele opt se
rii, al antrenorilor care le-au 
condus pe parcursul celor 13 eta
pe ale turului. Și cum, din pă
cate, despre acești oameni se 
scrie foarte rar, considerăm că 
este cazul ca măcar acum, la 
încheierea turului, să le subli
niem numele alături de cîteva 
cuvinte de bine pe care ei le 
merită cu prisosință.

Este vorba, așadar, de :
L Nicolae Radu, antrenorul lui 

S.C. Bacău, cel care de aproape 
zece ani lucrează în pepiniera 
băcăuană, prin miinile lud tre- 
clnd șl Șoșu, și Vamanu, și An- 
tohi, și frații Solomon și incă 
mulți alții.

H. Gheorghe Dungu, revenit la 
fostul său club și despărțit în 
fruntea clasamentului seriei de 
adversarii săi direcți. Constantin 
Tîlvescu și Dumitru Nicolae-Ni- 
cușor, doar de criteriile „victo
rie directă- și golaveraj !..,

HL Petre Mihal, harnicul și 
tenacele antrenor de la Steaua 
cel căruia recent i s-a umplut 
inima de bucurie atunci dnd ele
vul său Șurenghin marca, la 
Oradea, un gol cit un punct pen

tru actuala sa echipă, F.C. Cor- 
vinul ; un gol care poate cin- 
tări enorm în... ruga de retro
gradare î

IV. Nicolae Zamfir, craioveanul 
care speră să profite pînă în fi
nal de „cearta”, devenită tradi
țională. dintre Universitatea șl 
F.C. Argeș...

V. Toma Dobindă, fostul jucă
tor al lui „Poli**,  hotărit — cum 
a afirmat-o în repetațe rînduri
— să pună umărul la formarea 
viitorilor Înlocuitori ai lui Dem- 
brovschi, Păltinișan, Mehedințu, 
Catena etc... naturalizați timișo
reni în ultimii ani 1

VI. Petru Emil, decis să readu
că în prim-planul întrecerii ju
niorilor echipa speranțelor „șep
cilor roșii* 4, posesoare a nu mai 
puțin de șapte titluri cîștigate 
în ultimii 25 de ani.

VH. Gheorghe Ciripoi, rapida 
extremă brașoveană de acum 
câți via ani, performerul turului, 
cu 13 victorii din tot atîtea me
ciuri, rezultat unic în competi
țiile republicane ale toamnei...

VEL Viorel Mureșan, antreno
rul care de cîțiva ani buni cau
tă să șlefuiască veritabilele ta
lente ale Sibiului.

Acești antrenori sint laureațiî 
turului campionatului republican, 
cei care au reușit să-și ducă e- 
chipele spre primul loc al clasa
mentului sau să le mențină pa 
această poziție invidiată încă din 
primele etape.

Campionatul republican al ju
niorilor șl școlarilor — mai bine 
organizat decât în edițiile trecute
— continuă, din păcate, să aibă 
și o serie de imperfecțiuni, să fie 
presărat cu destul de multe a- 
bateri de ordin disciplinar, asu
pra cărora vom reveni. Pentru 
că nu trebuie să fie nimănui in
diferent ÎN CE FEL se formează 
viitorii jucători divizionari A, cel 
care vot îmbrăca peste cîțiva ani 
tricourile echipelor reprezentative.

Laurențiu DUMITRESCU

SERIA I SERIA A IV-a

SERIA A lll-a

1. UNIREA FOCȘ.
2. Dinamo Focșani
3. C.S.U. Galați
4. Prahova PI.
5. Ancora Galați
6. Olimpia Rm. S.
7. Petrolul Bâicoi
8. Chimia Buzău
9. Foresta Gugești

10. Petrolistul Bold.
11. Avintul Urziceni
12. Oțelul Galați
13. Luceafărul Adj.
14. Carpați Nehoiu
15. Petrolul Berea
16. Metalosport Gl.

15 10 4 1 34- 7 24
15 11 2 2 33- 8 24
15 9 4 2 24- 8 22
15 9 3 3 43-13 21
15 8 3 4 23-13 19
15 6 7 2 12- 7 19
15 6 3 6 24-22 13
15 6 2 7 18-19 14
15 3 7 5 17-24 13
15 5 2 8 18-25 12
15 3 6 6 19-26 12
15 3 4 8 10-24 10
15 5 0 10 11-33 10
15 3 3 9 12-28 9
15 2 4 9 22-36 8
15 3 2 10 13-40 8

SERIA A IV-a

SERIA A V-a

1. T.M. BUC. 17 11 3 3 32-15 25
2. Mec. fină Buc. 17 8 8 1 23-11 24
3. Celuloza Câl. 17 10 2 5 24-12 22
4. Unir. Trie. Buc. 17 8 0 3 2S-14 22
5. Abatorul Buc. 17 9 4 4 20-14 22
6. Automatica Buc. 17 8 5 4 20-18 21
7. I.C.S.I.M. Buc. 17 10 0 7 32-20 20
8. Voința Buc. 17 7 4 0 31-23 18
9. Sirena Buc. 17 7 4 4 21-21 18

10. Electronica Buc. 17 15 6 12-17 17
11. Viscoza Bue. 17 2 3 12 19-33 7
12. FI. roșie Buc. 17 4 8 5 14-18 16
13. Unirea Bolintin 17 0 4 7 23-32 16
14. Tehnometal Buc. 17 8 2 9 19-21 14
15. Automec. Buc. 17 4 3 10 18-21 11
16. Luceafărul II 17 4 1 12 18-43 9
17. Victoria Lehliu 17 3 2 12 14-35 8
18. Luceafărul 1 17 2 3 12 19-33 7

I [l 8 i

SERIA A Vlll-a
1. VULTURII LUGOJ 15 9 2 4 29-13 20
2. Unir. Sînnicolau 15 9 1 5 20-16 19
3. Laminorul Nădrag1 15 8 2 5 28-20 18
4. Unirea Tomnatic 15 7 4 4 27-14 18
5. Unirea A. lulia 15 8 1 6 19-13 17
6. Electromotor Tim. 15 6 4 5 23-18 16
7. Știința Petroșani 15 6 4 5 24-22 16
8. ICRAL Timișoara 15 7 2 6 16-23 16
9. Minerul Oravița 15 « 3 6 21-20 15

10. Gloria Reșița L 15 6 2 7 23-20 14
11. Minerul Ghelar 15 6 2 7 19-19 14
12. Met. Oț. Roșu 15 5 2 8 16-22 12
13. Metalul Bocșa 15 5 2 8 16-27 12
14. C.F.R, Simeria 15 4 3 8 14-19 11
15. C.I.L. Blaj 15 4 3 8 11-22 11
16. Met. Hunedoara 15 4 3 8 11-29 11

SERIA A IX-a
1. STRUNGUL ARAD 14 8 4 2 24- 6 20
2. Sticla Turda 15 8 4 3 24-10 20
3. Bihoreana Marg. 15 8 3 4 24-11 19
4. Rapid Arad 15 4 10 1 17-11 18
5. Tricolorul Beiuș 15 6 5 4 15-13 17
6. Metalul Aiud 15 6 4 5 22-14 16
7. Victoria Ineu 15 6 4 5 19-14 16
8. Voința Oradea 15 6 3 6 20-19 15
9. C.F.R. Constr. A. 15 5 3 7 15-19 13

10. Oțelul Or. P. G. 15 4 5 6 10-17 13
11. Unirea Dej 15 5 3 7 15-24 13
12. C.M. Cluj-N. 15 5 2 8 21-28 12
13. Tehnofrig Cluj-N. 14 4 4 6 10-17 12
14. Minerul Suncuiuș 15 5 2 8 11-21 12
15. Recolta Salonta 15 4 3 8 12-23 11
16. Minerul Bihor 15 4 3 8 17-29 11

SERIA A Xll-a

1. CARPAȚI SINAIA 15 9 3 3 25-11 21
2. Metrom Brașov 15 8 3 4 30-16 19
3. Viit. Gheorgheni 15 8 3 4 25-12 19
4. Progresul Odh. 15 7 4 4 23- 9 18
5. Izvorul Tg. Sec. 15 8 1 6 17-15 17
6. Tractorul M. Ciuc 15 7 3 5 13-16 17
7. Ca ra imanul B. 15 7 2 6 19-14 16
8. Minerul Baraolt 15 7 1 7 23-23 15
9. C.S.Ui Brașov 

Torpedo Zâm.
15 5 4 6 13-14 14

10. 15 7 0 8 15-19 14
11. Minerul Bălan 15 7 0 8 18-24 14
12. Măgura Codlea 15 5 3 7 17-14 13
13. Avintul Mîneciu 15 5 3 7 10-22 13
14. Carpați Brașov 15 5 2 8 12-23 12
15. Precizia Sâcele 15 4 3 8 12-16 11
16. I.R.A. Cîmpina 15 2 3 10 13-37 7

A In seria I meciul Unirea Sâveni 
— Metalul Botoșani, din etapa a 14-a, 
a fost o mc logo t cu 3—0 în favoarea 
echipei Metalul, deoarece Unirea a 
folosit un jucător dublu legitimat

• In seria a IX-a, meciul restanță 
din etapa a XV-a, dintre Strungul și 
Tehnofrig se va juca pe 4 martie.

• Campionatul se va relua la 
data de 11 martie 1979, cu etapa 
a 18-a, cu excepția seriei a V-a, 
care va avea in program etapa 
cu nr. 18.

1. S.Q BACAU 13 11 1 1 32-11 23 1. C-S-Ș. CRAIOVA 13 11 2 0 44- 4 24
2. F.C.M. Galați 13 10 0 3 43-13 28 2. Chimia Tr. M. 13 9 3 1 45- 9 21
3. C.S.Ș, Tecuci 13 9 1 3 28-13 19 3. Univ. Craiova 13 9 2 2 32- 9 20
4. C.S.Ș. Bacău 13 8 2 3 37-13 18 4. F.G Argeș 13 8 1 4 26-16 17
5. Liceul 2 lași 13 8 1 4 26- 9 17 5. C.S.M. Dr. Tr. S.
6. Min. G. Hum. 13 7 2 4 31-19 16 13 6 2 5 26-24 14
7. Ceah.-P. Neamț. 13 6 2 5 12-17 14 6. Dinamo Slatina 13 6 1 6 26-19 13
8. C.S.Ș. Roman 13 6 0 7 19-24 12 7. C.S. Tirgoviște 13 5 3 5 19-19 13
9. C.S.Ș Gh. Gheorghiu-Dej 8. Chimia Rm. V. 13 5 1 7 29-28 11

13 3 3 7 9-21 9 9. Electroputere 13 5 1 7 25-25 11
10. Viitorul Vaslui 13 2 5 6 9-23 9 10. Muscelul C-lung 13 4 3 6 15-29 11
11. Politehnica lași 13 4 1 8 10-26 9 11. C.S.Ș. Caracal 13 4 1 8 25-29 9
12. Victoria Tecuci 13 2 3 8 14-32 7 12. C.S.Ș. C. Argeș 13 3 3 7 16-28 9
13. C.S.M. Suceava 13 1 4 8 19-31 6 13. C.S.Ș. Drâgâș. 13 2 2 9 13-52 6
14. Constr. lași 13 1 1 11 11-48 3 14. Viit. Scornicești 13 1 1 11 12-62 3

SERIA A ll-a SERIA A V-a
1. RAPID BUC.
2. F.C. Constanța
3. Dinamo Buc.
4. Luceafărul I
5. Progresul-Vulcan
6. C.S.Ș. Călărași
7. Sportul stud.
8. C.S.Ș. Galați
9. Portul Constanța

10. F.C. Brăila
11. C.S.Ș. Eforie
12. Delta Tulcea
13. Progresul Brăila
14. Ș.N. Oltenița

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9 3
9 3
9 3
9 2
8 3
5 4
5
5
4
3
2
1
1
1

3
2
2
3
3
5
3
1 11 8-63

1 41- 6
1 49-14
1 27- 9
2 27-13
2 42-11
4 23-21
5 17-23
6 20-27
7 13-25
7 21-24
8 12-29
7 12-29
9 9-27

21
21
21
20
19
14
13
12
10
9
7
7
5
3

1. C.S.Ș. TIMIȘOARA 13 9 2 2 36-10 20
2. F.C.M. Reșița 13 9 2 2 28- 9 28
3. U.T. Arad 13 9 2 2 21- 8 20
4. Aurul Brad 13 5 4 4 19-16 14
5. Viitorul Timiș. 13 5 4 4 19-17 14
6. C.S.Ș. Gl. Arad 13 6 1 6 15-16 13
7. Minerul Anina 13 5 3 5 12-25 13
8. U.M. Timișoara ' 13 5 2 6 20-21 12
9. C.S.Ș. Caransebeș 13 4 3 6 13-20 11

10. Min. Mold. Nouă 13 3 4 6 10-13 10
11. „Poli" Timișoara 13 4 1 8 19-17 9
12. C.F.R. Timișoara 12 2 4 6 7-14 8
13. C.S.Ș. Jimbolia 12 2 4 6 9-24 8
14. C.S.Ș. Lugoj 13 3 2 8 9-27 8

SERIA A Ill-a
1. STEAUA BUG
2. C.S.Ș. Pajura
3. Luceafărul II
4. Petrolul Ploiești
5. C.S.Ș. 2 Buc.
6. Poiana Cîmpina
7. Metalul Buc.
8. C.S.Ș.
9. - -

10.
11.
12.
13.
14.

, . Alex. 
F.C.M. Giurgiu 
Unirea Alex. 
Autobuzul Buc. 
Metalul Plopeni 
Chimia Brazi 
Gloria Buzâu

13 
13
13
13
13
13
13
13
13 
13
13
13
13
13

8 4
9 2
8 3
7 4
6 5
5 5
4 6
6 1
5 2
4 3
3 3
3 1

1 33- 9
2 32- 9
2 32- 9
2 33-16
2 28-17
3 29-17
3 18-15
6 25-25
6 21-25
6
7
9

3 0 10
0 1 12

15-22
15- 25
11-24
16- 58

6-43

20
20
19
18
17
15
14
13
12
11
9
7
6
1

RADU IACOBAN 
Costache-Fony

o producție

decoruri 
costume 
muzica : 
montajul 
sunetul 
regia

cu : Petre Gheorghiu, Aurel Giuru- 
mia, Paul Lavric, Ovidiu Schumacher, 
Gheorghe Di ni că, Jean Constantin, 
Mihai Mereuță, Nicolae Praida, Se
bastian Papaiani. Emil Hossu, Cornel 
Coman, Monica Ghiuță, Nicu Con
stantin și Rică Răducanu.

scenariul : MIRCEA 
imaginea : Dumitru

Alexandru Groza 
: Dodu Bălășoiu 
: Oltea Ioneseu 
Radu Șerban 
: Maria Neagn 
Bogdan Cavadia 

ANDREI BLAIER

ROMĂNIAFILM prezintă TOTUL PENTRU FOTBAL
Casei de filme „Numărul

SERIA A VI -a

1. „U" CJ.-NAP. 13 11 0 2 35- 7 22
2. C.F.R. Cj.Nap. 13 11 0 2 40-12 22
3. C.S.Ș. B. Mare 13 6 5 2 26-17 17
4. F.C Bihor 13 5 4 4 28-23 14
5. Ind. sîrmei C.T. 13 5 3 5 24-17 13
6. Infrâț. Oradea 13 5 3 5 14-15 13
7. Chim. Timâveni 13 6 1 6 23-26 13
8. F.C. Baia Mare 13 5 1 7 24-26 11
9. C.S.Ș. Cărei 13 3 5 5 20-29 11

10. Gloria Bistrița 13 4 3 6 14-26 11
11. Olimpia S. Mare. 13 3 3 7 13-21 9
12. CIL Sighef 13 3 3 7 15-26 9
13. Minerul Cavnic 13 4 1 8 17-34 9
14. C.S.Ș. Oradea 13 3 2 8 20-34 8

SERIA A Vll-a
1. TRACTORUL BV. 13 13 0 0 29- 3 26
2. C.S.Ș. Brașovia 13 9 3 1 27- 8 21
3. Nitram. Făgăraș 13 9 1 3 37-16 19
4. St. iroșu Brașov 13 8 1 4 29-13 17
5. Oltul Sf. Gh. 13 6 4 3 12- 8 18
6. I.C.I.M. Brașov 13 7 0 6 38-19 14
7. A.SJL Tg. M. 13 0 2 5 24-15 14
8. C.S.<L Tg. M. 13 5 3 5 24-30 13
9. C.S^L Odorhei 13 5 2 6 15-23 12

10. C.S.< Cristur 13 5 0 8 18-18 10
11. c.s4p. Reghin 13 4 2 7 17-29 10
12. C.S.<> Tg. Sec. 13 3 0 10 18-29 <
13. C.S.< . M Ciuc 13 2 0 11 6-41 4
14. C.S.ț5 Gheorgheni

13 0 0 13 3-45 0

SERIA A Vlll-a

if film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București" 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

i. F.C. ȘOIMII SB. 13 10 1 2 46-13 21
2. Gaz metan 13 8 3 2 26-14 19
3. C.S.Ș. Deva 13 9 0 4 40-15 18
4. C.S.Ș. Huned. 13 6 5 2 23-10 17
5. Mureșul Deva 13 7 2 4 26-14 16
6. Corvinul Huned. 13 6 4 3 26-17 16
7. Dacia Orăștie 13 5 4 4 16-16 14
8. C.S.Ș. Petroșani 13 5 3 5 22-17 13
9. C.S.Ș. Șoimii 13 5 3 5 26-24 13

10. Victoria Călan 13 5 1 7 18-31 11
11. Jiul Petroșani 13 5 0 8 18-30 10
12. Metalurg. Cugir 13 4 1 8 27-35 9
13. C.S.Ș. Mediaș 13 1 1 11 11-41 3
14. Gr. șc. Mirșa 13 1 0 12 9-57 2



3. STEAUA IROSEȘTE PREA MULT
Bilanțul turului 17 8 4 5 30 — 20 20 puncte

| Azi, la Tirana, în partida retur a finalei „Cupei Balcanice"

Campionii au luat un start 
lansat, cu 5 victorii în primele 
5 etape. A venit însă jocul de 
la Buzău, cu prima înfrîngere, 
surprinzătoare, la un scor ne
așteptat (1—4), eșec supărător. 
Cu partida de la Buzău înce
pea o nouă „semietapă", cu 
evoluții contradictorii, unele 
chiar curioase : 3—1 cu C.S. 
Tîrgoviște (joc dominat copios, 
dar plin de ratări — boală 
veche, devenită, oarecum, cro
nică), 0—1 cu Sportul studen
țesc, 0—1 la Iași și... altă 
„bombă" 1—1 cu Chimia, pe 
stadionul din Ghencea. Apoi, 
lent, curba a început să creas
că din nou — prin prisma re
zultatelor. nu și a jocului : 
0—0 la Craiova, 2—1 cu S.C. 
Bacău, 1—1 la Hunedoara, 1—1 
cu Dinamo, dar meciurile cu 
Universitatea Craiova și Di
namo s-au caracterizat mai a- 
les prin „non-combat", adică 
eu duble automulțumiri (cu va
loare de un punct). In sfirșit. 
ultimele 3 partide ale sezonu
lui : 1—2 cu F.C. Argeș la 
București, 0—1 la Baia Mare, 
4—1 cu Jiul. Două înfringeri, 
dar. dincolo de rezultate, o 
nouă rază de soare — două 
jocuri bune, derbyuri apre
ciate, la care, firește. Steaua a 
avut contribuția sa de merit. 
Deci, un sezon început exce
lent — cînd Steaua a fost ea 
însăși — terminat bine, din 
punctul de vedere âl jocului 
practicat, dar cu căderi neaș
teptate pe parcurs.

De ce această inconstanță ? 
Steaua, cu mari posibilități, cu 
valori, a rămas o echipă căpri

stantin, s-a datorat și indispo
nibilităților survenite — Dumi
tru, Anghelini. Troi. Iordânes- 
cu n-a făcut în vară o pregă
tire corespunzătoare, solicitările 
de la lot și echipa de club, ca 
și examenele de la facultate, 
i-au diminuat posibilitățile. In 
retur, sper să revină la forma

alege cel mai bine procedeul 
de lovire a balonului. Iată de 
ce la 7—8 mari ocazii se înscrie 
doar un gol, făeind inutilă • 
dominare teritorială prelungită, 
denaturind de multe ori ima
ginea reală a unui meci".

Echipă cu un recunoscut spi
rit ofensiv (golaverajul este un

I
I
I

SELECȚIONATA SIMILARA A Al MMI I

Una din acțiunile bune ale jucătorilor de la Steaua : contraatac 
rapid, Vigu a centrat din apropierea liniei de poartă ți lordâ
nescu (prezent la post, ca și Zahiu) a reluat in gol, urcind sco

rul la 3—0 in partida cu Jiul
Foto : D. NEAGU

I
I

lui cea mai bună, ca dealtfel 
și Dumitru. Acesta a început 
sezonul foarte bine, iar intr-un 
moment cind randamentul lui 
părea să crească accidentarea 
l-a scos din formă. La anul, 
cred eu, Dumitru va fi capabil 
să servească la valoarea lui

• Puncte realizate : 20 (13 acasâ 
rie cu F.C. F" r____  _
Corvinul și Dinamo) ; procentaj : 58,8 la suta.

+ .7 în deplasare — cîte
Bihor și U.T.A., cîte un punct cu Universitatea

o victo- 
Craiova,

• Golgeterii echipei : lordânescu și M. Răducanu, cite 7 goluri.

• Cartonașe roșii : Anghelini (etapa a 2-a).

• Cartonașe galbene : 14 ; cele mal multe : Dumitru 3.

A Jucători folosiți : 19 — Sameș (17 meciuri — medic notelor : 7,11), 
Vigu (17 — 6,70), M. Răducanu (17 — 6,64), Stoica (16 — 6,43), lordâ
nescu ...................... ‘ --- - -
(11 - 
(10 - 
născu 
Ion (5

(16 — 6,15), Aelenei (16 — 6,00), Zahiu (15 — 6,35), Dumitru 
7,18), Iordache (11 — 6,62). N. Râducaru (11 — 6,50), FI. Marin 
6,60), Nițu (10 - 6,20). Agiu (9 - 6,55), Troi (9 -6,33), A. lo- 
(9 — 5,66), Anghelini (8 — 6,83), Ion Gheorghe (6 — 6,00), Ion 
- 5,80), C. Zamfir (3 - 5,66).

• Media notelor echipei ; 6.44 (6,55 aoasâ, 6,33. în deplasare).

cioasă, cu prea multi jucători 
îndrăgostiți peste măsură de 
minge (M. Răducanu, Iordănes- 
cu. Zamfir, Ion Ion), adepți ai 
combinațiilor adeseori exage
rate, ai unui dribling în plus, 
chiar în faze de gol, chiar în 
careul mic al porții adverse. 
„Comportarea sub așteptări, 
de la mijlocul sezonului, ne 
spunea antrenorul Gh. Con-

fotbalul nostru, inclusiv echipa 
națională".

Steaua are destui jucători cu 
o bună îndeminare. De ce ra
tează. totuși, atit de mult ? 
Meciurile cu C.S. Tîrgoviște și 
Jiul sint doar două 
Ne-a răspuns tot 
„Este vorba de o 
taie in momentul 
înscrierii golului.

exemple. 
Constantin : 
superi iciali- 

finalizării, a 
Apoi, nu se

DIN „SALA PAȘILOR PIERDIJI i C
• • •

Astăzi. la Tirana, se dispută 
manșa a doua a finalei „Cu
pei Balcanice", ediția 1977—78, 
pentru echipele naționale de 
tineret, ia cadrul căreia repre
zentativa țării noastre întilneș- 
te pe aceea a țârii gazdă Du
nă cum se știe. în intilnirea- 
tur, disputată la 6 decembrie, 
la București, jucătorii noștri au

obținut victoria cu scorul de 
3—1, ei avînd, in acest fel. și 
prima șansă pentru cucerirea 
trofeului pus în joc. în partida 
de azi. antrenorii Ion Votca și 
Viorel Kraus intenționează să 
folosească următorul „11“ : 
lazăr — Bubela, Stanca, Sa
bin. I. Gbeorghe — Vamanu, 
L Mnreșan, Iovănescu — Chi
tara. Tertoeș (Biro), Antobi.

încheierea anului

JUCĂTORII COMENTAȚI (indirect)
DE 37 DE SELECȚIONERI...

Odată cu încheierea turului 
la toate cele trei eșaloane ale 
campionatului 
fotbal, Comisia 
F.R.F. a luat și 
însă înainte de 
„restanțe" din ultimele 
Astfel, a fost luată în discuție 
abaterea lui Dorin Naște, por
tarul echipei Politehnica Iași, 
care, în pauza meciului cu Di
namo. în drum spre cabine, l-a 
insultat pe conducătorul parti
dei, craioveanul Venus Ciocil- 
teu. Atît arbitrul, cit și obser
vatorul federal. Cornel Drăgu-

divizionar de 
de disciplină a 
ea vacanță, nu 
a lichida unele 

etape.

consemnat în rapoar- 
atitudinea ireverențioa- 

preci- 
fost 

negat

în meci amical

ELECTRONICA BUCUREȘTI —
RAPID 1-2 (1-0)

Ieri s-a disputat pe terenul E- 
lectronica, o atractivă partidă 
ameială, care a avut ca prota
goniste echipele bucureștene 
Electronica și Rapid. După un 
joc frumos, victoria a revenit 
formației Rapid cu 2—1 (0—1). 
De remarcat replica dîrză a 
divizionarei C care a deschis 
scorul în min 24 prin Diaco- 
neasa și și-a menținut avan
tajul pînă în min. 57 cînd a 
egalat Cojocaru. Golul victoriei 
echipei Rapid a fost înscris de 
Stamen, în min. 82. (N. ȘTE
FAN, coresp.).

șut, au 
tele lor 
să a lui Naște, arbitrul 
zînd și cuvintele ce i-au 
adresate. Dar Naște a 
categoric cele scrise de arbitru, 
arătînd că nu i-ar C spus 
„DECIT" atît : ,.arbitrează
cinstit !“. Ceea ce — după opi
nia lui Naște — n-ar consti
tui o insultă (?!?). Dealtfel, 
Naște nu este primul fotbalist 
eliminat de pe teren 
insulte aduse arbitrului, 
se apără în acest fel — 
cu multă candoare ! — 
te adresa arbitrului cu 
tele „arbitrează cinstit !“ 
seamnâ a-j reproșa implicit că, 
pînă atunci, nu arbitrase așa. 
Insultă clară, fără nici un e- 
chivoc. Motiv pentru care Co
misia de disciplină l-a suspen
dat pe Naște pe 2 etape. Și a- 
ceasta. Cu multă indulgență.

Apărîndu-se, Dorin Naște a 
afirmat că. in meciul respec
tiv, și alți jucători, cu nume 
mai sonore, ar fi fost ireveren
țios! față de arbitru, dar pe a- 
ceștia conducătorul partidei 
s-ar fi făcut că nu-i aude. E- 
vident, prin aceasta. Naște nu 
apare mai puțin vinovat. Dar 
— credem — Colegiul central 
al arbitrilor n-ar greși dacă ar 
încerca să lămurească în ce 
măsură această afirmație co
respunde adevărului. Pentru 
că, în fața regulamentului, nu 
există, jucători „mici" și ju
cători „mari", exceptați de la 
regulile generale.

argument), care, după F. C. 
Baia Mare, e in stare să păs
treze cel mai mult mingea în 
posesia ei. Steaua a avut, pa
radoxal, în apărare comparti
mentul cel mai bun și mai con
stant- Cînd au intervenit indis
ponibilitățile, Iordache l-a în
locuit cu succes ce N. Rădu
canu. Nițu pe Anghelini, Agiu 
pe FI. Marin. In celelalte com
partimente, însă, a fost altfel. 
Dumitru nu a avut un înlocui
tor pe măsura lui (cu toate... 
oscilațiile lui Dumitru), Ior- 
dănescu n-a putut fi suplinit 
cînd accidentarea sau forma lui 
o cereau, totul 
seama 
Stoica. 
suferit 
treme, _ . .... _
frînt, jar Steaua, fără joc ofen
siv, nu e Steaua ! Zamfir a ju
cat doar 3 meciuri Troi — 9. 
M. Răducanu a intrat de 17 ori 
în teren (ca Sameș și Vigu), 
dar cînd pe centru, cînd pe 
dreapta, cind pe stingă. A sim
țit rigorile acestei permanente 
navete, handicapat și de lipsa 
de viteză necesară chiar și u- 
nei „extreme false". Și randa
mentul lui M. Răducanu a os
cilat. Cu destui jucători maturi 
in formație, actuala campioană 
joacă uneori... copilărește, lip- 
sindu-i uneori echilibrul lui 
Constantin, alteori ambiția lui 
V. Zavoda, antrenorii ei. Și co
pilăriile au costat-o, au cobo- 
rît-o uneori sub nivelul la 
care trebuie să aspire, chiar în 
preliminariile C.C.E., . competi
ție la care trebuia — de fapt 
— să se raporteze Steaua, nu 
doar la anonimatul în care s-a 
scăldat campionatul nostru.

rămînind pe 
puterii de luptă a lui 
La înaintare, Steaua a 
cel mai mult. Fără ex- 
jocul ei avîntat a fost

Constantin ALEXE

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

sor rindun 
RILOR.

Ș. acum, 
geratâ de 
(Ca Întotdeauna. seria de 5 ju
cători a fost punctată cu 5—l—3 
—3-1).

L SAMEȘ 1«, 2. COMAN 118, 
X DOBRIN «L

4. Romilă 59, 5. Ștefănescu 46, 
S. Dinu 30, 7. lordânescu 25, 8.
Rădulescu 22, 9. Iovănescu 17, 10. 
Sabău 6. 11. Boloni 4, 12—13. Du
mitru, Vigu 3, 14—15. Cămătaru, 
Condruc 2 Cîte un punct au pri
mit Balaol, Iordache, Păltinișan, 
R. Paraifil ------------ -----------------
Mare).

Această 
antrenorii , _ _ _ ...
lui de perfecționare, printre care 
se află destule „nume” (Voi- 
nescu, Deliu, Florea Voinea, Fră- 
țilă, Dinu-Kapid, Tilvescu etc., 
etc.), scoate la iveală dteva e- 
lemente pline de semnificație.

In primul rind, apreciind com
portarea de ansamblu a jucători
lor, fie și numai prin prisma a- 
cestor notări, constatăm supe
rioritatea netă a apărătorilor în 
disputa cu înaintașii. Concreti- 
zind, vom spune că apărătorii 
au primit 340 de puncte, mijlo
cașii Întrunesc 215 puncte, iar 
înaintașul autentic (în cazul de 
față Cămătaru) totalizează... 2 
puncte. Aceste raporturi aproape 
neverosimile scot la iveală cva- 
sidispariția virfuiui de atac în 
fotbalul nostru. (A virfului de 
atac, sau mărind puțin sfera, a 
înaintașului... nemijlocaș, deoare
ce, așa cum vom vedea imediat, 
dacă apărătorii ii domină pe 
mijlocași, mijlocașii 11 surclasea
ză pe înaintașii de goi).

Pentru a clarifica și mal mult 
lucrările, să procedăm la forma
rea unei echipe cu... 37 de se
lecționeri. Iată această echipă :

Coman 110 — Sabău (?) 6,
Sameș 143 Ștefănescu 46. Vigu 
(!) 3, — Romilă 59, Dinu 30 (deși 
a obținut voturile în primul 
Tind ca libero), Iovănescu 
Dobrin 81, lordânescu 25. 
lescu 22.

Această echipă confirmă 
că în fotbalul nostru au

.-.v.-r..-: â -j-
anzrer.orii în cauză.

și Muroșan (F.C. Baia

ordine, prezentată de 
aflați în cadrul cursu-

17 —
Rădu-

ideea 
proli-

pentru 
care 

și încă 
deși a 
cuvin- 

în-

Jack BERARIU

j — 
ferat mijlocașii. dar na pentru 
ca jncfeoru ar fi atrași Ln mod 
deoseon de efortul sever al sar> 
cmier tufele, ci pentru CA, asu- 
nunda-n roiul de creator, u c- 
Judezi pe eel de executant.

Echipa antrenorilor confirmă. 
ce de aetea ori in ultimă am, 
fapcă câ fundașul lateral conxi- 
nuâ ti te o problemă In fot
balul nostru. In al doilea rind, 
ancrenorm nu se sunt atrași de 
extrem e.e de meserie, după lun
gul șir de decepții provocat de 
acestea. Faptul câ doi mijlocași 
cu orientare ofensivă (Dobnn și 
Râdujescu) figurează in acest 

dovedește atracția pe care 
o sunt antrenorii fața de jocul 
combmativ. In sfirșit, ca întot
deauna, lipsește virful de atac. 
L-am indus pe lordânescu prin
tre Înaintași, deoarece numărul 
de votur. (25) cintârește realmen
te mai mult decit 
puncte de anticipație 
talentatului Cămâtmru, 
buie să confirme.

Revenind, la tabelul 
lor, să notăm că Sameș a fost 
preferat pentru constantă și pen
tru cele două goluri marcate în 
meciul cu Iugoslavia, cind a re
zolvat problema vir fulul de a- 
tac. Coman figurează pe locul 2, 
deși avem impresia că el este 
liderul greu contestabil al anului 
1978. Dealtfel, ei conduce detașat 
in clasamentul locurilor 1. In
tr-adevăr, 17 din cei 37 de antre
nori l-au indicat pentru locul 1. 
Sameș a fost văzut pe tacul 1 
de 11 antrenori, iar Dobrin a în
trunit 5 „bilețele" cu locul 1.

Ca o curiozitate să ne rea
mintim ordinea de anul treeut, 
indicată tot de un grup de an
trenori (41 Ja număr), in timpul 
cursului de perfecționare de la 
Snagov : 1. Boloni 172, 2. Dudu 
Georgescu 118, 3. Sătmăreanu II 
108, 4. Dobrin 100, 5. Vigu 64.

Să reținem <,dispariția- primilor 
trei ai anului 1977. Să reținem 
faptul că Dobrin a urcat cu un 
loc la 31 de ani. Să reținem, de 
asemenea, cobori rea în clasament 
a lui Vigu. Din confruntarea ce
lorlalți, Sameș urcă 9 locuri, Ște- 
fănescu — 3, Romilă — 7.
Dinu — 8.

Intr-un cu vin t pe parcursul u- 
nui singur an, fotbalul nostru 
„la virf- a pierdut un golgeter, 
a recuperat un portar (care ar 
fi putut să fie recuperat mult 
înainte) și a consacrat un fun
daș (Sameș) de atîtea ori con
testat. Noutățile ar fi Rădulescu 
(acesta rămîne o speranță), pro
gresul „triunghiului" Sameș —» 
ștefănescu — Romilă. repunerea 
pe rol (formă de regret) a lui 
Dinu și insistența nu prea luată 
tn seamă a lui Iovănescu.

Dar, despre toate acestea vom 
mai avea, 
vorbim...

cele două 
acordate 

care tre-

antrenori-

desigur, prilejul să

loan CH1RILĂ

CE NE DEMONSTREAZĂ CLASAMENTUL
ANULUI

Acum, la stirșit de sezon com- 
petițional, când clasamentele sint, 
cum s-ar spune, la modă, 
ne-am propus și o ierarhizare a 
echipelor din primul eșalon di
vizionar, in limitele anului ca
lendaristic 1978. In această idee, 
ținind seama de realizările celor 
15 formații prezente in prima di
vizie atît In returul 1977—78, cit 
și in turul campionatului 1978—79, 
am obținut următoarea clasifi
care :

reflecție ne oferă un astfel 
clasament ?
face o _ .
funcție de constanța sau incon
stanța

1. F.C ARGEȘ 34 20 2 12 56-43 42
2. Steaua 34 18 5 11 67-49 41
3. Sportul stud 34 16 6 12 47-41 38
4. C.S. T-vijte 34 15 7 12 32-26 37
5. Dinamo 34 14 8 12 44-31 36
6. Univ. Cv. 34 13 10 11 46-33 36
7. Polit. I<i|i 34 15 6 13 46-39 36
8. Sport Club Bc. 34 16 3 15 46-41 35
9. Corvinul 34 12 10 12 49-44 34

10. Jiul 34 13 8 13 47-46 34
11. U.T.A. 34 13 7 14 51-50 33
12. Olimpia 34 14 5 15 33-46 33
13. Poli. Timiș. 34 13 5 16 39-39 31
14 A.S A. 34 10 8 16 40-51 28
15. F.C. Bihor 34 12 4 18 35-55 28

Ce elemente inedite 5i teme de
de

Mai întâi, se poate 
grupare a echipelor in

comportâni tar competi-

CALENDARISTIC 1978
ționale. In prima categorie s-ar 
include :

F.C. Argeș, Steaua, C.S. Tirgo- 
viște, Dinamo, Sport Club Bacău, 
Jiul și U.T.A., cărora am adăuga 
noi și pe F.C. Baia Mare, orientin- 
du-ne după antecedentele sale, 
fie ele și divizionare B. Acestea 
ar ti formațiile cu o evoluție, in 
general, constantă, o a doua ca
tegorie de echipe ar fi aceea 
care joacă mai bine toamna : 
Politehnica Iași, Olimpia și A.S.A. 
Ultima categorie cuprinde forma
țiile cu o puternică revenire pri
măvara, în rindul acestora in- 
scriindu-se : Universitatea Craio
va, Sportul studențesc, Politeh
nica Timișoara, Corvinul și F.C. 
Bihor, cărora le vom adăuga. în 
funcție de același criteriu ț 
a operat și “**
Baia Mare, 
Chimia Rm.

Principala 
desprinde de aici este că in pri
măvară 2 .: . .
promite să fie mult mai aspră 
decît in toamnă. Pe de o parte 
aceasta se explică prin acumu
lările pe care echipele de Divi
zia A le dobîndesc in perioada 
pregătitoare de iarnă . Pe de 
altă parte și miza competițională 
crește direct proporțional cu fie-

care 
în căzui echipei F.C. 
pe Gloria Buzău și 
VHcea.

concluzie care se

lupta competițională

oare etapă aproape, pe măsura 
aprăpieni de finalul întrecerii 
divizionare.

Să vedem in continuare și ce 
implicații ar putea avea această 
curbă anuală a comportării in 
disputa pentru stabilirea ierarhi
ei la cei doi poli ai clasamen
tului. La „polul nord", F.C. Ar
geș, steaua și F.C. Baia Mare 
par să tranșeze intre ele proble
ma primelor trei locuri. Dar nu 
poate fi neglijată nici eventuala 
prezență in lupta pentru „meda
lii" ă echipelor Dinamo, Univer
sitatea Craiova. Sportul studen
țesc și C.S. Tîrgoviște. La „po
lul sud", ultimele trei clasate — 
in momentul de față — nu pot 
fi considerate deloc certitudini 
dacă ne gîndim la „prlmăverlle" 
loc bune prinse In ultimii ani, 
la „căderile" altora, situate a- 
cum pe undeva în zona de li
niște a clasamentului.

Așa că, să așteptăm...

Mihai IONESCU
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Campionalele internaționale „indoor“
n

«

MARCU. DiRZU Șl HĂRĂDĂU IN SEMIFINALE
BRAȘOV, 15 (prin telefon). Toți 

cei trei componenți ai lotului na
țional aflați în sferturile de fi
nală ale in door ului au avansat 
spre faza penultimă a probei 
masculine de simplu. Se cuvine 
să ne oprim mai întâi asupra Iul 
Traian Marcu, care joacă la o 
foarte bună valoare, de adevărat 
vîrf de formă. în partida cu ce
hoslovacul Kulhaj — bun cunos
cător al jocului pe parchet, ca 
și el „stingaci*  — disputa a luiat 
dimensiuni de real spectacol, cu 
schimburi de mingi îndelung a- 
plaudate. Marcu a făcut break-ul 
la începutul ambelor seturi (3—1 
în primul. 3—2 în al doilea), a- 
vantaje pe care și le-a consolidat 
în pofida tuturor eforturilor de
puse de adversarul său. Scor : 
Marcu — Kulhaj 6—3, 6—2. Cu 
ceva mal puțină dezinvoltură a 
trecut Andrei Dîrzu de rezistența 
lui Thomas Arnold, al treilea, ju
cător al R D. Germane. Repre
zentantul nostru a avut de lup
tat și împotriva handicapului pe 
care 1 l-a creat o întindere mus
culară, la începutul setului doi. 
Pînă Ia urmă, Dîrzu a ieșit cu 
bine din momentele dificile, deta- 
șîndu-se in cîștigător cu 6—4, 6—3.

Foarte hotărît și sigur a părut

Dumitru Hărădău în singurul 
„sfert*  disputat între gazde, con
tra lui Octavian Vîlcioiu. 
din urmă n-a putut 
mai dîrză decât spre 
tidei, când era prea 
a putea răsturna un 
se conturase : 6—1, 
Hărădău. Iar în confruntarea re
zervată exclusiv oaspeților, favo
ritul nr 1, Thomas Emmrich, a 
găsit un adversar greu în cehoslo
vacul Jaroslav Navratil. Amândoi 
sînt posesori ai unor servicii-tun, 
care au făcut ca scorul să se men
țină strîns de La ghem Ia ghem : în. 
primul set. pînă la tie-break-ul 
adjudecat de campionul R. D. 
Germane cu 7—5, iar în al doi
lea, pînă ia ghemul al 11-lea,
când același face break-ul victo
rios : 7—6, 7—5. Așadar, se cu
nosc cei patru protagoniști ai 
semifinalelor : Thomas Emmrich 
— Dumitru Hărădău și Traian 
Marcu — Andrei Dîrzu. Sâmbătă 
programul începe la ora 13 cu 
semifinale de sdmpiu masculin și 
feminin urmate de finalele de 
dubkh, iar duminică de la ora 15. 
cînd vor avea loc finalele 
probele de simplu.

Acesta 
da o replică 
sfîrșitul p<a.r- 
tîrziu pentru 
rezultat care 
6—1 pentru

Radu VOIA

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

DuPJ C. M. din FEMININ
ÎN EVIDENTĂ CBEȘTEBE VALORICĂ

• Echipele R.D. Germane și Uniunii Sovietice s-au im
pus autoritar, printr-un joc colectiv, de nivel ridicat 
® Tactica a decis... locul 3 ® ...Și totuși, randamentul 
jucătoarelor de bază a asigurat calificarea olimpică
După 3 ani de la ultima edi

ție a C.M. (Kiev, 1975), iată că, 
din nou, handbalul feminin și-a 
desemnat campioana mondială 
(R.D. Germană), celelalte laurea
te (Uniunea Sovietică și Unga
ria), precum și cele 5 formații 
(în afara celor trei care au urcat 
podiumul de premiere, reprezen- 

Cehoslovaciei și Iugo
slaviei) calificate pentru ‘ *
1980 a Jocurilor Olimpice de la 
Moscova.

Așadar, a trecut — pentru une
le echipe cu multe satisfacții, 
pentru altele cu destulă amără-

tativele
ediția

neul pentru locurifle 1—6, dar și 
din grupele 
Gottwald-ov,

Pe fondul 
ansamblu, 
generale 
mondial, 
echipele 
Germane 
printr-o 
în atac 
Pentru toți cei care au urmărit 
această ediție a C.M. a fost lim
pede faptul că 
mâții au dovedit o pregătire su
perioară, care le-a permis practi-

preliminare de la 
Trnava și Cheb. 
acestui progres 

, al creșterii 
din handbalul 
s-au detașat 
reprezentative 

și Uniunii 
excelentă 

cit

de 
valorice 
feminin 

autoritar 
ale R.D. 
Sovietice, 

evoluție atât 
și în apărare.

cele două for-

ind lipsa de șansă intr-o victo
rie în meciul cu R.D. Germană, 
Bodog Torok a prezentat o for
mație fără Amalia Stcrbinszki șl 
Marianne 
bază,

Nagy, jucătoare de 
cu mudtă experiență și e- 

ficacitate, prezente — în schimb 
— în partida cu Iugoslavia, deci
sivă pentru păstrarea... speranțe
lor de a cuceri 
bronz ! Speranțe 
au fost împlinite...

Calificată pentru
1—6 in cea mai
(cea de la Cheb :
R.F. “ ‘
pa Poloniei nu 
însă apartenența 
fruntaș, pierzînd la scor 
meciurile, cu un golaveraj nega
tiv 
de

medalia 
care, se

de 
știe;

finalturneul 
ușoară grupă 
cu Ungaria. 

Germania și Canada), echi- 
și-a justificat 

la plutonul 
toate

de minus 53 ! Considerăm, 
aceea, că formația Poloniei 
situat in cea de a treia gru- 
valorică, în care, prin cali-

BOXERUL V. MIHĂILĂ - 
PE LOCUL 1 LA TURNEUL 

DE LA MOSCOVA
Zilele trecute, la Moscova, 

s-au încheiat întrecerile unui 
turneu internațional de box re
zervat juniorilor. La concurs au 
fost prezenți tineri pugiliști din 
Budapesta, Varșovia, Sofia, Fra
ga, București și două echipe ale 
Moscovei.

Dintre boxerii bucureșteni, cea 
mai frumoasă -----------
vut-o Viorel 
câștigător la categoria ______
Marius Pop (Energia Buc.) s-a 
atașat pe locul secund la mij
locie mică. A. Bogdan (Dinamo), 
B. Nuțu (Rapid), L Dobre (Me
talul) și Z. loniță (Rapid) au 
ocupat locui 3 la categoriile lor. 
Boxerii români au fost însoțiți 
de antrenorul rapidist Ion Va
silov.

comportaxe a a- 
MîhăUă (Steaua), 

ușoară.

JOCURILE
SPORTIVE
ASIATICE

BANGKOK, 15 Agerpres). — Pe 
diferite baze sportive ale capi
talei Tailandei au continuat în
trecerile celei de-a 8-a ediții a 
Jocurilor sportive 
competiția de * 
tivii japonezi 
dalii de aur.

Din nou cu 
fost urmărită 
le tis m. Proba ________ ___ _______
ră în înălțime a revenit sportivei 
Cien ta-cien (R.P. Chineză) — cu 
1,88 m. Japoneza Tamami Yagy 
s-a Clasat pe locul secund cu 
1,82 m. Proba de săritură cu pră
jina a fost câștigată de Twkashi 
(Japonia) — cu 5,10 m.

Turneul de tenis de masă este 
dominat de echipele R.P. Chine
ze și Japoniei. Jucătorii din R.P. 
Chineză au învins în semifinale 
cu 5—0 echipa Indoneziei, iar 
cei din Japonia au câștigat cu 
5—3 jocul cu formația R.P.D. 
Coreene. în finala competiției se 
vor întâlni echipele R.P. Chineze 
și Japoniei.

Proba masculină la 
a fost cîștigată de 
Masami Hixwi cu 1200

Noua campioană £ 
sportive asiatice în 
pistol (standard) este echipa R.P. 
Chineze care a totalizat 2 257 p. 
Au urmat în clasament forma
țiile Japoniei — 2 223 puncte șl 
Tailandei — 2 217 puncte.

asiatice. In 
lupte libere, sper
au cucerit 6 me-

deosebit interes a 
competiția de at- 

feminiină de săiritu-

„bowling*  
japonezul

P-
Jocurilor 

proba de

IN „CUPA CHALLENGE" 
NÂSTASE CÎȘTIGA 

LA STOCKTON 
KINGSTON, 15 (Agerpres). 

Turneul masculin de tenis do- 
Challenge*  a 

Bay (Ja-
tat cu „Cupa 
continuat la Montego „ , 
maica). în grupa a Il-a, Ilie 
Năstase l-a învins cu 
pe americanul Dick 
iar Peter Fleming t 
câștigat cu 6—5, 4—6, 6—4 
fața colegului său John McEn
roe. într-o partidă din grupa I 
Bjorn Borg l-a întrecut cu 
6—1, 6—3 pe mexicanul Râul 
Ramirez.

AUTOMOBIL1ȘT1I NOȘTRI 
LA RALIUL „IARNA RUSĂ

Astăzi 
j urimile 
desfășura 
ultima 
cadrul 
niei*  
care 
șosele

Ca în fiecare an, automobi- 
liștii noștri se vor prezenta la 
startul acestei întreceri, pilo- 
tînd automobile de fabricație 
românească „Dacia 1300“. Au 
făcut deplasarea cinci echi
paje : I. Olteanu — O. Scobai, 
E. Ionescu Cristea — Al. Io- 
nescu, M. Ilioaie — P. Geanta, 
D. Banca — C. Zărnescu, V. 
Ștefan — M. Simionescu.

i 6—5, 6—5
Stockton, 

(S.U.A.) a 
In

și mîine, în împre- 
Moscovei, se va 

Raliul „Iarna Rusâ“, 
șaptea) etapă din

de mare

CLASAMENTUL GOLGETERELOR *)
1. Milena Foltinova (Cehoslovacia*)  27 de 

goluri, 2. Kristina Richter (R.D. Germană) 
26. 3—4. Taldana Makareț-Kocergina și Mi- 
lenka. Sladici (Iugoslavia) câte 23, 5. Wal
traud Kretzchmar (R.D. Germană) 18, 6—8. 
Svetlana Kitici (Iugoslavia), Amalia Ster- 
binszki (Ungaria) și Larisa Karlova (Uniu
nea Sovietică) câte 15, 9—10. Olga Zubarev® 
(Uniunea Sovietică) și Pâine Csulik (Unga
ria) câte 13...

•) Sînt luate în considerare golurile în
scrise in meciurile din cadrul turneului pen
tru locurile 1—6 și cele marcate în întâlni
rile directe din grupele preliminare.

ECHIPA CAMPIONATULUI
Ancheta întreprinsă în rîndul numeroșilor 

ziariști — peste 20o — acreditați la cea de 
a VU-a ediție a C.M de haodbal feminin 
din Cehoslovacia a desemnat următorul „7*  
al campionatului : Natali Timoskina (Uniu
nea Sovietică) — portar, Marion Tietz (R.D. 
Germană) — extremă stânga, Tatiana Maka> 
reț-Kocergina (Uniunea Sovietică) — in
ter stânga, Kristina Richter (R.D. Germană) 
— coordonator, Zinaida Turcina (Uniunea 
Sovietică) — inter dreapta. Josefl^e Va^s® 
(Ungaria) — extremă dreapta, Jana Kut
kova (Cehoslovacia) — pivot.

Kretzschmar și Richter (R. D. Germa
nă) opresc in extremis acțiunea de 
atac, prin angajare, a jucătoarei ceho
slovace Bodelovikova

Foto : F. RAJECKY (SMENA)

(a . _
„Cupei Păcii și Prietc- 
— o întrecere grea, 
se dispută numai pe 
și trasee cu zăpadă.

ci-une lunga așteptare a răs
punsurilor primite, in totalitate, 
abia după ultima secundă a me
ciului dintre formațiile R.D. Ger
mane și Cehoslovaciei, care a 
încheiat excelentul spectacol 
sportiv din Sala sporturilor din 
Bratislava.

Sîntem acum, ca de obicei după 
terminarea unei mari competiții 
care a reținut atenția iubitorilor 
de sport de pretutindeni, la ora 
comentariilor. Care 
principalele concluzii 
de desfășurarea celei de 
ediții a campionatului 
de handbal feminin ?

A fosit evidentă, după părerea 
noastră, preocuparea deosebită a 
tuturor echipelor pentru o pre
gătire cit mai bună în vederea 
participării la această ediție a 
C.M. De aici — calitatea remar
cabilă a multor partide din tur-

sint, deci, 
prilejuite 

a VU-a 
mondial

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
„CUPA MONDIALA*  LA SCHI
Ba Madonna dl CampIgKo (ita

lia), Jn oadiFul „Cupei Mondiale" 
la schi s-a disputat o probă de 
slalom paralel, care a lost cîș
tigată de cunoscutul campion 
suedez Ingemar Stenmark. In ffl- 
naiâ, Stenmark l-a Învins pe ita
lianul Mauro. In urma acestei 
victorii (proba a contat pentru 
clasamentul pe echipe) pe pri
mul loc se află Elveția cu 159 p, 
urmată de Italia — 159 p. Austria 
— 79 p

MECIURI INTERNAȚIONALE 
DE HOCHEI

LA GUTEBORG, selecționate
le de hochei pe gheață ale 
Suediei și Cehoslovaciei au sus-

ținut a doua întâlnire. Din nou, 
victoria a revenit hocheiștilor 
cehoslovaci cu scorul de ' ‘ 
(1—2, 1—0 2—0). In prima
tidă, oaspeții cîștigaseră cu

4—2 
par- 
6—3,

LA COPENHAGA, echipa 
nemarcei a dispus de

Da-
___.... __cea a

Franței cu 9—3 (3—1, 5—0, 1—2).
SELECȚIONATA Canadei, 

va participa la 
de la Moscova, 
Stockholm un 
reprezenta ti va 
a învins-o cu 
5—2).

LA VARȘOVIA, meciul dintre 
echipele Poloniei și Finlandei 
s-a încheiat cu victoria gazdelor: 
3—1 (0-0, 1—1 2—0).

care
„Cupa Isvestia*  

a susținut la 
med amical cu 
orașului pe care 
8—2 (2—0, 1—0,

carea unui joc colectiv, 
angajament fizic, cu virtuți teh- 
nico-tactice deosebite și, firește, 
cu o eficiență remarcabilă. Să 
arătăm, insă, că și aceste echipe 
au manifestat, pe parcursul , ma
ratonului*  dm grupe și turneul 
final, fluctuații de formă, deter
minate poate de ,,miza“ campio
natului, dar cu siguranță și de 
unele lacune în pregătirea psi
hică (Uniunea Sovietică — Ceho
slovacia : io—11 in grapa de la 
Trnava, R.D. Germană — Uniu
nea Sovietică : 5—10 in prima re
priză, la turneul final de la Bra
tislava).

Fără a urmări strict ordinea 
clasamentului, considerăm că o 
a doua grupă valorică include 
formațiile Ungariei, Iugoslaviei și 
Cehoslovaciei, primele două de 
valoare foarte apropiată, care 
s-au impus prin pregătire, am
biție, dar mai ales prin valorifi
carea la maxium a potențialului 
ridicat al unor ’ "
să superioară, 
adesea — au 
umerii lor. Ne 
piu, la Amalia 
s^fne Va3asz (Ungaria), Svetlâna 
Kitlcl, Milenka Sladici, zora Pa- 
vicevici (iugo-slavia), Milena Fol- 
tynova, Lubica Koritarova, Jan a 
Kutkova (Cehoslovacia). Dintre 
aceste echipe, cea a Ungariei a 
reușit să cucereaisică, din nou, 
medalia de bronz datorită pre
gătirii safe generale, dar, credem 
noi, și unei tactici excedent gîn- 
dite de reputatul antrenor Bodog 
Torok. Un singur dar poate cel 
mai concludent exemplu : intu-

tatea jocului prestat — în pofida 
minusurilor semnalate in croni
cile celor 5 partide susținute — 
reprezentativa țării noastre s-a 
dovedit mai bună decît ocupanta 
locului 6 și evident superioară 
echipelor R F. Germania și Olan
dei, participante la turneul pen
tru locurile 7—9. Deci, se poate 
spune că speranțele într-o clasa
re în primele ș echipe ale C.M. 
erau justificate. Dar. desigur, nu 
de la această ierarhizare trebuie 
să pornească reprezentativa 
României în analiza cauzelor șl 
în determinarea măsurilor ce se 
impun.

Spunem acestea nu numai pen
tru că in clasamentul rezultate
lor obținute la campionatele 
mondiale, ‘ ’
chipa noastră ocupa,

c ehosio vacia,

începând din 1962, e- 
‘ " înaintea

lOCUi 3

jucătoare de cla
care — cel mal 

dus tot greul pe 
gîndim, de exem- 

Sterbinszki, Jo-

C.M. din
cu 18 p (după formațiile Iugo
slaviei
24 
U 
în 
la

25 p și Ungariei — 
mai ales gîndindu-ne 

existente în prezent 
mondial.

p), ci 
valorile 
handbalul feminin 
caracteristicile jocului actual, 

care pretind oricărei 
dornice de afirmare o 
superioară la toate 
procesului de instruire, 
că, așa cum s-a văzut 
waldov (ca și in celelalte grupe) 
și. îndeosebi, la Bratislava hand
balul feminin cere astăzi selec
ția neîntreruptă a elementelor 
excepțional dotate pentru acest 
sport, perfecționarea continuă a 
pregătirii pentru participarea la 
marile competiții, campionate 
mondiale si Jcc’w OĂimrrce.

Dan GARLEȘTEANU

formatii 
pregătire 

capitolele 
Pentru 

la Gott-

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Tradiționala com- 
care are loc în

LACURILE DE MUNTE DIN PARCUL NATIONAL AL MUNȚILOR TATRA DE SUS
Culoarea lor depinde de Împre

jurimi (cer deschis, stind, pă
duri), de structura fundului (ni
sip, pietriș, blocuri de stâncă, 
turbă, argilă) și de mineralele 
dizolvate. Transparența apel a- 
tinge 10—12 m. Lacurile puțin 
adinei îngheață iama pînă la 
fund. Aproape 11 la sută din a- 
ceste lacuri se situează in zona 
Împădurită, 35 la sută in zona 
pinilor alpini iar 54 la sută in 
zonele stîneoase.

Cele mai cunoscute 
frecvente sânt Strbsk6 
Popradskd pleso (1494 
mai mare p5 versantul 
lacul Velkâ Hincovo pleso (1346 
m), cu suprafața de 20.03 h șl cu 
adâncimea de 53,7 m. Lacul si
tuat cel mai sus este Molrâ ple- 

altitudinea de 2157 m la 
lui 

stit (2611 m) în 
mica vale sub Sedielko. Cel ds-al 
doilea lac ca înălțime este Wah- 
lenbergovo pleso (2145 m), în
valea Furkotskă dolina, iar cele 
mai de jos pe partea cehă sânt 
cele două lacuri mid Rakytovskă 
plieska 
Strbskă 
Strbskâ 
tate).

Frumusețile naturale ale munți
lor Cehoslovaciei culminează în 
Tatra de Sus. Datorită caracte
rului lor unic, au fost 
prin legea din 1949, 
țional.

Munții Tatra de Sus 
de-a lungul frontierei 
loneze și constituie masivul cel 
mai înalt ce se ridică de la ar
cul masivului carpatic, atingând 
înălțimea de 2655 m la Gerla- 
chovsky stit și 2632 m la Lom- 
nicky stit.

Pe lingă vârfurile masive, cres
tele stîneoase ascuțite și întin
sele păduri de conifere, interesul 
vizitatorilor Parcului național 
este atras și de frumoasele lacuri 
de munte. In munții Tatra de 
Sus întîlnim la fiecare, pas apa 
sub diverse forme, dar" fenome
nul cei mai frumos și cel mal 
specific îl oferă lacurile de mun
te. Ele compun decorul tuturor 
văilor din acești munți, cite unul, 
două sau chiar grupuri întregi 
de lacuri presărate in verdele 
viu sau pe suprafețele stîneoase.

Toate lacurile de munte din 
Tatua de Sus sînt de origine gla
ciară. După retragerea ghețarilor, 
mor end e au reținut apa pentru 
a da naștere lacurilor de tip 
„moronic”, cum este de exemplu 
lacul Stebske Pleso, iar în alte

decretate.
Parc na-

se Întind 
ceho-po-

— - f■—
părți, de obicei în părțile supe
rioare ale văilor, ghețarii au să
pat cavități în fundul granitic, 
aici luând naștere lacurile gla
ciare de tip ,,căldare*.  Exemple 
frumoase sînt lacurile din Mly- 
nickă dolina, cele cinci lacuri de 
La Spis în Mală Studenă dolina, 
lacul Ceske pleso în Ceska doli
na și altele. Cele mal frecvente 
sînt lacurile de Ud combinat 
m arenă-căldare, ca, de exemplu, 
lacurile Velkă Hinoovo pleso, Po 
pradskă pleso, Zelenă pleso și 
altele. Teritoriul Parcului națio
nal din munții Tatra numără pină 
la 110 lacuri de munte mari și 
mici, adinei și mai puțin adinei, 
stabile și instabile, unele secând.

Specifice pentru -culmile înalte 
ale munților sânt grupurile de 
lacuri din nord și grupurile de 
lacuri din sudul mai îndepărtat. 
Cel mai mare număr de lacuri se 
află pe partea vestică ; lacurile 
din nord sînt situate mai jos de
cît cele din sud (altitudinea me
die este de aproape 1720 m la 
nord și aproape 1860 m la sud). 
Lacurile de tip căldare sînt cir
culare sau ovale, cele morenice 
sînt de diverse forme. Sînt lacuri 
relativ foarte adinei, raportul 
dintre adâncime și suprafață fiind 
de 1:3,56 (pentru lacurile alpine 
1:27).

s o cu
picdoarcle peretelui
Maly Ladovy

șl mal 
pleso și 
m). Cel 

ceh este

sud al

(1311 m) la vest de 
pleso, apoi lacul Nov6 
pleso (1315 m). (Publicl-

ATLETISM O 
petiție de cros _ _ __ ___
flecare an în împrejurimile are
nei londoneze de la Crystal Pa
lace a fost câștigată de englezul 
Gerry Deegan, care a parcurs 
8 509 m în 26:1G.

AUTO a în vederea competi
ției automobilistice „Marele pre
miu al Argentinei*  (formula 1) 
contând pentru campionatul 
lumii (care va avea loc la 21 ia
nuarie), la Buenos Aires au con
tinuat antrenamentele oficiale. 
Pxlotul argentinian Carlos Reute- 
mann, pe „LotusMs a reușit să 
pavr*  urgA un tur (5 9C2 m) în 
1:47,30, timp care constituie noui 
rece*,  u ai p.s. .

HAND sal 0 în meci retur, in 
C.C.E. (ms>cu,in), echipa daneză 
„H.C. Fredericia*  a învins cu 
20—19 (10—9) echipa
Caljpsâa Al.cante. în tur scorul 
a fost 12—16 și astfed handbaliștM 
spanioli s-au calificat penau tu
rul următor.

NATAȚIE * La Brno proba 
masculină de 100 m delfin a fost 
cîștigată de Evghenie Seredin 
(U.R.S.S.) cu 57.90. Irena Fleise- 
n-arova (Cchosilovacia) a terminat 
Învingătoare în proba de 200 m 
bras cu 2:41,70.

ȘAH • în turneul zonal mas
culin de lax Amsterdam au fost 
programate partidele întrerupte 
dinaintea ultimei runde. In cla
sament conduce Miles (Anglia) 
cu 10’A p, urmat de olandezul 
Ti mm a n — ioy2 p. Sosonko (O- 
landa) șl Stean (Anglia) cu cîte 
10 p. Ultima rundă va avea loc

spaniolă

astăzi, a In tumerJl feminin zo
nal de La Travnik (Iugoslavia) 
pe primul loc în clasament se 
află Lazarevici (iugoslavia) cu 
7 p, urmată de Prokopovici (Iu
goslavia) cu 6 (1) p și Stadler 
(Iugoslavia.) cu 6 p.

TENIS A La Adelakla, a luai 
sfârșit meciul dintre o selecțio
nată internațională și echipa 
Australiei. Oaspeții au abținut 
victoria cu 3—2. In penultimul 
meci, australianul Roche l-a în
vins cu 6—1, 4—6, 6—3 pe polo
nezul Fibak, egalând scorul :
2— 2, iar în jocul decisiv, Vilas 
a Câștigat cu 6—4, 3—6, 6—1 în 
fața lui John Alexander • In 
actuala ediție a . Cupei Davis“, 
La Fukuoka, echipa Japoniei a 
învins cu 4—1 selecționata Pakis
tanului. In ultima partidă Kuki 
l-a întrecut cu 6—2, 6—4. 6—4 pe 
Mir, campionul Pakistanului. în 
faza următoare. Japonia va în- 
tîlai, în februarie, 
church, selecționata Noii Zeelan- 
de.

TENIS DE MASA • La Duis- 
burz. :n C.C.E. (feminini ech’oa 
Statlstika Budapesta^ deținătoarea 
titlului, a dispus de D.S.K. Kais- 
berg (R.F.G.) cu 5—3.

VOLEI A Rezultate din ziua a 
doua a campionatului sud-ame- 
rican (echipe de tineret). care 
se desfășoară la Rio de Janeiro: 
masculin : Paraguay — chile
3— o ; Argentina — Peru 3—0 ; 
Brazilia — Uruguay 3—0 ; femi
nin : Paraguay — Uruguay 3—1 ; 
Peru — Chile 3—0 ; Brazilia — 
Argentina 3—0.

la Christ-
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