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,,DACIADA“ de iarnă la Cluj-Napoca

SUB DEALUL TELEACULUI, HANDBALISTELE 
Dl LA „FARMEC" Șl „CLUJANA" 

N-AU AȘTEPTAT STARTUL OFICIAL...

Prin grija permanentă a partidului, consiliile populare - puternic mobilizate

in îndeplinirea sarcinilâr ce ie revin In domeniul educației fizice și sportului

BAZA MATERIALĂ A SPORTULUI ROMÂNESC
ÎN CONTINUĂ CREȘTERE

Pentru ca e---------------------suficient să a-
ducația fizică și ION jSHEORGHE ratăm că dacă
sportul să se vicepreședinte al Comitetului IȘAȚ, zestrea 
dezvolte pe pentru problemele consiliilor sportivă a Ro-
măsura exigen- populare “
țelor soci’etății -------
noastre socia
liste, partidul și statul nos
tru au acordat și acordă o 
grijă deosebită creării bazei 
materiale necesare. în cei 35 
de ani de la Eliberare, în nu
meroase localități din tară au 
fost construite moderne com
plexe sportive, stadioane de 
mare capacitate, săli de sport 
multifuncționale, bazine de 
înot, patinoare artificiale care 
găzduiesc numeroase întreceri 
interne și internaționale. Este

mâniei însuma 
circa 1500 baze 
sportive, re- 

totalui sălilor, te- 
stadioanelor, ba- 

astăzi pot fi numă-

COMPETIȚIIa OMAGIALE
PROGRESUL VULCAN 

„CUPA CONGRESUL
BUCUREȘTI A CiȘTIGAT 
AL XII-LEA AL P.C.R."

prezentînd 
renurilor, 
zinelor, 
rate peste 12 000 baze omolo
gate pentru competiții oficiale, 
în. unele județe, creșterea este 
de-a dreptul impresionantă. în 
Județul Bacău, de pildă, nu
mărul bazelor sportive a cres
cut de la 6, în 1944, la 397 
în 1979 | în Judejul Constanta, 
de la 7 la 351, în județul Ga
lați, de la 23 la 622 ; în jude
țul Teleorman, de la 11 la 542 ! 
în județul Vilcea, de la 8 la 165, 
pentru ca sa le enumerăm 
pe cele mai reprezentative.

Alături de celelalte organe și 
organizații centrale cu atribu-

(Continuare in pag. 2-3)

încă de sîmbătă dimineață, 
tovarășa Iulia Băluțiu, de la 
C.J.E.F.S. Cluj, era în posesia 
întregului program de activi
tăți pentru duminică 4 noiem
brie, în cadrul deschiderii eta
pei de iarnă a marii competiții 
sportive naționale „Daciada", 
acțiune pe care organizatorii 
au pus-o sub semnul apropia- 
tuluj Congres al partidului. Ni 
se oferea posibilitatea să urmă
rim întreceri de cros — în ca
drul liceelor și școlilor gene
rale —, de fotbal, handbal, te
nis, șah, precum și o bogată 
agendă de acțiuni în sporturile 
de iarnă — patinaj viteză, pa
tinaj artistic, hochei pe gheață. 
Nu mică ne-a fost însă surprin
derea cînd, la orele amiezii, am 
fost invitați să asistăm — de 
simbătă, deci — la primele 
competiții ale etapei de iarnă 
a „Daciadei".

într-adevăr, la terenul bitu- 
minizat al asociației sportive 
„Record" activitatea era în toL 
Echipele de handbal „Farmec” 
și „Clujana" luaseră deja star
tul în prima întrecere organi
zată în noua etapă a competi
ției sportive naționale. Ștefan 
Cojocneanu, instructor sportiv 
al echipei' „Farmec", ne oferă 
și explicațiile necesare : „Am 
dorit să valorificăm condițiile 
favorabile pe care ni le oferă 
această frumoasă toamnă, pen
tru a organiza cit mai multe 
întreceri. Din cauza programu
lui încărcat al Cupei pe care 
tocmai am inaugurat-o sub sem
nul „Daciadei", împreună cu 
colegul meu de la Clujana, in
structorul sportiv Simion Bilac, 
am convenit ca echipele noas
tre să susțină astăzi meciul 
programat inițial pentru mîine.

Dealtfel, fetele sint dornice să 
participe la cit mai multe com
petiții, iar noi avem datoria să 
răspundem acestei solicitări". 
Ne-am dat imediat seama că 
instructorul sportiv Cojocneanu 
are dreptate. Daniela Mătieș, 
ambalatoare la secția cosme
tice, Ana Tomșa, îmbuteliatoare 
Ia secția fluide („Farmec"), 
Viorica Ursaciuc, muncitoare la 
tăbăcăria minerală, și Florica 
Chira, de la secția încălțăminte 
ștanță („Clujana"), s-au anga
jat de la primele schimburi de 
mingi intr-o dispută foarte di
namică, cu multe faze real
mente spectaculoase.

Duminică dimineața. în ziua 
startului propriu-zis al activi
tăților din etapa de iarnă a 
„Daciadei", ne-a fost mult mal 
greu să ne decidem asupra în
trecerilor si demonstrațiilor pe 
care să le vizionăm. Ne-am de
plasat, mai întîi, în cartierul 
Gheorgheni, la patinoarul ar
tificial de aici. Activitatea 
competițională începuse. Mal 
întîi, întreceri și concursuri 
demonstrative la patinaj viteză 
(cu participarea sportivilor de 
la C.S.M. și clubul sportiv șco
lar „Viitorul"), iar în conti
nuare demonstrații de patinaj 
artistic și hochei.

O problemă mai „complicată* 
s-a ivit Ia clubul de șah. Aid, 
animatorul activității șahiste 
clujene. Eugen Hang, președin
tele Comisiei județene, a tre
buit să facă față unui mare 
aflux de șahiști tineri și vîrst- 
nici care au dorit să ia parte 
la primul din numeroasele con
cursuri care se vor desfășura 
sub semnul „Daciadei" de iarnă.

Constantin MACOVEI

Ieri, Stadionul Republicii a 
găzduit partidele finale ale „Cu
pei Qongresul al XII-lea al 

P.C.R.“, ia fotbal, organizată de 
către c.M.b.e.f.S. In mecl- 
vedetă, de fapt finala acestei 
competiții, s-au întilnlt echipele 
Progresul-Vulcan și combinată 
Mecanică fină — Metalul. Cele 

. două combatante au oferit o 
partidă de bun nivel tehnic șl 
spectacular, cu faze frumoase la 
cele două porțl. Echilibrul din 
teren a fost ilustrat de scorul 
înregistrat după 90 de minute de 
Joc : 3—3 (3—1). Golurile au fost 
marcate de Dragu (mln. 4 șl 11) 
șl D. Florian (mln. 23) pentru 
Progresul-Vulcan, respectiv Luu- 
gu (mln. 21), Mirea (mln. 63 șl

75). Conform regulamentului com
petiției, pentru stabilirea cîștlgă- 
toarel, s-au executat lovituri de 
la 11 m. Transformtnd 3 lovituri, 
față de numai două ale Combi
natei, echipa Progres ut vulcan • 
intrat în posesia trofeului.

In deschidere, în finala mică, 
pentru locurile 3—1, s-a disputat 
partida dintre Rapid șl Autobu
zul, învingătoarea fiind stabilită 
tot după executarea loviturilor de 
la 11 m : 7—6 pentru Rapid. Du
pă 90 de minute, scorul a fost 
3—3 (0—1), prin golurile înscrise 
de Adamescu (mln. 61). Caragea 
(mln. 63) și Vătul (mln. 70), res
pectiv Sultănoiu (mln. 44) șt Șu- 
tru (mln. 50 șl 58).

Gh. SLAVE

Cel de al 63-lea campionat de rugby la jumătatea sa

STEAUA DOMINĂ AUTORITAR ÎNTRECEREA

SUCEAVA : Bazele sportive 
din localitate au găzduit nu
meroase concursuri și compe
tiții organizate în cinstea 
Congresului al XII-lea al parti
dului. Astfel, pe patinoarul 
artificial a avut loc o compe
tiție cîștlgată de echipa C.S.M. 
I Suceava. In același timp, pe 
un traseu din vecinătatea fos
tei Cetăți de scaun a lui 
Ștefan cel Mare, s-a des
fășurat o întrecere de cros. 
Cîștigători : Mariana Istrate șl 
Petru Levițchi, ambii din 
Cîmpulung Moldovenesc. La

concursul de șah, 
buni s-au dovedit a fl Geor- 
geta Iocsa (Suceava) și C. 
Ganclu (Gura Humorului), iar 
la popice. Tewe Teslev 
(C -lung Mold.) șl Maria Mo- 
reanu (Vama). In fine, parti- 
clpanțll la competiția de tenis 
de masă șl-au desemnat și el 
clștigătoril : Stela Suteană 
(Vatra Dornei) șl Georgel Sir- 
bu (Vama). întreceri asemă
nătoare au fost organizate șl 
la Fălticeni. (Ioan Măndrescu, 
corespondent).

coresp.

Marin Ionescu, mereu in focul luptei. Iată-l in plină acțiune 
de percuție. (Steaua — Farul 17—12) Foto : Dragoș NEAGU

® Farul și Dinamo sub aș
teptări 0 Știința Baia Ma
re, o revelație 0 Rulmentul 
Birlad și Vulcan (cîte 2 vic
torii) și C.F.R. Brașov (1) au 

o situație precară

la Pitești, București, Frankîurt și Leeds

• Cu un moral refăcut, 
jocului deținătorilor Cupei •

campioana țintește un rezultat de prestigiu • Prudență în defensivă, inventivitate in ofensivă — imperativele 
Angelo Niculescu crede in maturitatea < '“echipei sale • Actualul lider vrea să-și apere avantajul... atacînd.

C.C.E, CUPA CUPELOR CUPA U.E.F.A.

F.C. Argeș — 
Nottingham Forest

PITEȘEENII
Steaua — F.C, Nantes

ASALTEAZĂ REDUTA
DEȚINĂTORILOR

IROFEULVII
Iubitorii fotbalului prezenți 

pe stadionul din Pitești, ca și 
cei din întreaga țară care azi, 
la ora 13,30, se vor afla în 
fața micilor ecrane, au ocazia 
să vadă un veritabil „meci de 
vîrf“ al sezonului 
nai de toamnă : 
noștri, jucătorii lui 
geș, primesc replica 
bune echipe de club din Eu
ropa, Nottingham Forest, cam-

intern ațio- 
campionii 

F. C. Ar
cele! mai

SAME$ $1 ZAMFIR 
FORTIFICĂ „11“-1€ 

DUCUREȘTEAN
Steaua și F. C. Nantes și-au 

încheiat ieri dimineață pregă
tirile pentru meciul lor de 
azi, din cadrul Cupei cupelor, 
făcînd — în ciuda ploii și a 
terenului moale — cîte un an
trenament intens. Noutățile 
sînt destule în ambele tabere. 
Astfel, la Steaua vor reintra 
Sameș (care sîmbătă nu a ju
cat în partida cu „U“ Cluj- 
Napoca) și Zamfir (absent, în 
ultima vreme, din formația 
deținătoare a Cupei Româ
niei). lață de partida de la 
Nantes, echipa franceză nu-1

Eintracht Frankfurt — 
Dinamo București

DINAM0VIȘT1I, 
DECIȘI 

SĂ-ȘI VALORIFICE 
AVANTAJUL

Leeds United — 
Universitatea Craiova 

CRAIOVTNII SÎNT 
nOTĂRÎTI 

SA ATAtE 
ÎN DEPLASARE...

Excelenta comportare a echipei 
naționale de rugby în Țara Ga
lilor,, acolo unde ------ *
mai redutabil XV 
determinat presa 
să aprecieze că 
nesc a făcut un 
spre suprema consacrare. Cunos
cuta revistă franceză „MIROIR du 
rUGBY“, de exemplu, în ultimul 
său număr, din noiembrie, pu
blică un editorial, bogat ilustrat, 
sub titlul măgulitor „ROMANII 
INTRE CEI MABI-I

Se spune, și pe bună dreptate, 
că comportarea unei echipe re
prezentative reflectă, de regu’ă, 
clasa campionatului național, 
știindu-se că selecționata unei țări 
reprezintă suma valorii cluburi
lor sale fruntașe. Ei bine, dacă 
dorim să ne păstrăm pe planul 
obiectivitătii, atunci cind apre
ciem calitatea campionatului, tre
buie să spunem că Întrecerea s-« 
situat la o cotă inferioară evo
luției echipei naționale (s-a jucat 
adesea în mod stereotip, percu
ția — care, e drept, se realizează 
— nu este încă eficientă, iar prea 
multe rezultate sînt rodul unor 
lovituri de picior, eseul rămînînd 
încă destul de rar). Cu doar 2—3 
excepții, instruirea jucătorilor 
fruntași la cluburi este încă de
parte de standardurile rugbyulul 
de mare performanță.

Campionatul a fost dominat, cu 
un cap, ds XV-le Stelei, care, cu 
ale sale 38 de puncte adunate (nu 
a pierdut decît un singur punct, 
la Baia Mare !). 
distanțat (decisiv) 
șle (35 p), Farul

activează cel 
din Europa, a 

internațională 
rugbyul româ- 
pas hotărttor

pare a se U 
de Grivița Ro

și Dlnamo (33),'

Dimitrie CALL1MACHI

(Continuare in pag. 2—3)

Radu URZICEANU Mircea TUDORAN
(Continuare in pag. 2-3) (Continuare in pag. 2-3)

FRANKFURT, 6 (prin tele
fon). Miercuri seara, pe Wald- 
stadion, Dinamo și Eintracht se 
vor afla, din nou, față în fată, 
pentru a decide care dintre 
ele va avea dreptul să joace 
în turul III al Cupei U.E.F.A. 
Cine va reuși ? După cum se 
știe, Dinamo are un avantaj 
de două goluri după întîlnirea 
desfășurată la București, cînd 
a cîștigat cu 2—0. Echipa noas-

LEEDS, 6 (prin telefon). 
După aproape 4 ore de zbor, 
completate cu 135 kilometri 
străbătuți cu autocarul de la 

Universitatea 
lingă vechea 

la Griffin- 
copie a ho

pe Calea Gri-

East Midlands, 
Craiova s-a oprit 
gară din Leeds, 
hotel, un fel de 
telului Oltenia de 
viței din București. Surprinzător 
pentru noi, aici în nordul 
Angliei ne-a întîmpinat o

Constantin ALEXE Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare in pag. 2—3)

REliNIUNE INTERNAȚIONALA

DE BOX
18.00. în 
Capitală, 
reuniune

Astă-seară, de la ora 
sala I.R.E.M.O.A.S. din 
va avea loc o atractivă 
internațională de box cu parti
ciparea pugiliștllor unei selecțio
nate sindicale poloneze și a unei 
formații bucureștene. Din echipa 
capitalei țării noastre fac parte, 
printre alții, Nicu Popa, jHinaA 
Ploieșleanu. Marian Stamatescu» 
Nedelea Mocan u, Marian C«H*.
neac ș.a.



BAZA MATERIALĂ A SPORTULUI ROMANESC
(Urmare din pag I)

ții, consiliile populare au depus 
eforturi importante pe linia în
deplinirii sarcinilor ce le revin 
în domeniul educației fizice și 
sportului. Prin munca patrio
tică a mii și mii de cetățeni, 
Îndeosebi tineri. folosindu-se 
resurse locale și prin contribu
ția populației, s-au amenajat 
numeroase terenuri de sport 
simple, pe lingă întreprinderi, 
Instituții, școli, în cartierele de 
locuințe, spații pe care se des
fășoară ample întreceri spor
tive de masă. Numai în primii 
patru ani ai actualului cinci
nal s-au realizat, prin muncă 
patriotică, Prin contribuții în 
bani și în muncă ale popu
lației, peste 400 de baze spor
tive, turistice și de agrement, 
unele dintre acestea fiind con
struite în mediul rural. Astfel, 
consiliile populare județene, 
municipale, orășenești și co- 
munale au sprijinit în mod di
rect marea competiție sportivă 
„Daciada", excepțională ini
țiativă a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului nostru, pen
tru ca ea să prindă viață și 
să-și atingă nobilele scopuri.

Bucurîndu-se de grija părin
tească a partidului, copiii și ti
nerii, viitori constructori ai 
socialismului șl comunismului, 
cresc plini de vigoare, practi- 
cînd zilnic exercițiile fizice și 
sportul. Le stau la dispoziție 
amenajările din grădinițe și 
școli, sălile de sport și sta
dioanele. în afara marilor com
plexe și baze sportive reali
zate de către C.N.E.F.S., di_n 
planul de investiții al consi
liilor populare județene și al 
Municipiului București, este 
prevăzută realizarea, în cadrul 
actualului cincinal, a unui nu
măr de 404 săli de gimnastică 
pe lîngă școli și licee. Dintre 
acestea, s-au realizat și dat în 
folosință pină în prezent 251.

Consiliile populare sînt ho- 
tărîte ca și în viitor să aducă 
o contribuție majoră la dez
voltarea bazei materiale a spor
tului de masă și de perfor
manță. prin construirea de noi 
baze sportive și spații de joacă 
pentru copii, cu deosebire în 
noile cartiere de locuințe, prin 
amenajarea de complexe de a- 
grement în jurul aglomerări
lor urban-industriale, folosind 
din plin marile frumuseți și 
obiective naturale. Celor peste 
12 000 de baze omologate exis
tente, în mare majoritate mo
derne, construite într-o răspîn- 
dire armonioasă pe harta țării, 
li se vor adăuga, pînă la sfîr- 
șitul anului 1989, importante o- 
biective sportive nominalizate 
în planul consiliilor populare 
județene. Intre acestea pot fi 
enumerate trei bazine de înot 
(Ia Bacău, CIuț-Napoca și Dro- 
beta Turnu Severin), două săli 
de sport (la Medgidia și Odor- 
heiu Secuiesc), stadioanele din 
Tirgoviște, Lupeni, Piatra 
Neamț și Sibiu, pavilionul și 
cantina destinate sportivilor- 
elevi ai Liceului cu profil de 
natație din CIuj-Napoca. tere
nuri de sport în orașul Blaj etc.

Stadioane, terenuri, parcuri 
întregesc admirabilul cadru na
tural al localităților patriei. 
Practic, spatiile rezervate spor
tului, cele de joacă destinate 
copiilor si de agrement pen
tru oamenii muncii pot fi în- 
tîlnite astăzi în toate localită
țile țării, în cartiere de lo
cuințe mai vechi sau mai noi 
apărute. Spațiile verzi și de 
agrement, administrate și în
treținute prin grija consiliilor 
populare, au crescut de la an 
la an, suprafața acestora mă- 
rindu-sc de la 9 311 hectare în 
1970, la 13 886 hectare în 1975, 
urmînd să depășească 17 000 
hectare la sfîrșitul actualului 
cincinal. Creșteri mai impor
tante remarcăm la unele ju
dețe aflate în plină dezvoltare :

Botoșani, de la. 84 hectare în 
1970, la cca 300 hectare în 1980 ; 
Caraș-Severin. de la 146 hec
tare la cca 500 hectare ; Dîm
bovița de la 92 hectare la cca 
250 hectare ; Ialomița de la 65 
hectare la peste 350 hectare ; 
Olt, de la 113 hectare la peste 
450 ; Suceava, de la 241 hec
tare la peste 550 hectare ț 
Vaslui, de la 170 hectare la 
peste 350 hectare. Municipiul 
București, de la 1805 hectare 
la peste 3 300 hectare de spa
ții verzi și de agrement.

Așa cum reiese din datele 
prezentate, consiliile populare 
județene, municipale, orășe
nești și comunale și-au adus, 
în ultimii ani,. o importantă 
contribuție specifică la dezvol
tarea mișcării sportive de masă 
și de performanță din patria 
noastră. E necesar însă ca, pe 
viitor, preocupările acestor fo
ruri ale puterii locale să se 
extindă, în direcția amenajării 
de noi baze și obiective de in
teres. mai ales în jurul mari
lor aglomerări urbane și in
dustriale, care să permită am
plificarea activităților de agre
ment și cultural-sportive, la 
sfîrșit de săptămină, precum și 
organizarea de festivaluri și 
serbări cimpencști, asigurin- 
du -se astfel, practic, condițiile 
necesare satisfacerii necesități
lor de recreare și odihnă activă 
ale oamenilor muncii.

DEBUT TIMPURIU AL TENISULUI
O Trei turnee internaționale de sală pină la sfîrșitul anului O M 

România - Ungaria, la Tirgoviște • Pregătiri pentru „Cuț

De cînd și-a extins activitatea
— de la o perioadă strict estivală 
la un sezon practic neîntrerupt
— tenisul este nevoit să-și pro
grameze calendarul cu termene 
mult mai abundente. Federația 
noastră de specialitate se află in 
fața acestei necesități, cu atît 
mai mult cu cit prima dată im
portantă în agenda întilnirilor în- 
terțări se situează nu mai de
parte de două luni, sau mai pre
cis la 10 ianuarie 1980, cînd va 
avea loc (în deplasare) meciul 
Iugoslavia — România din cadrul 
competiției continentale care a 
purtat pînă acum titulatura 
„Cupa Saab“ (și care va trebui 
să și-o schimbe, întrucît patro
najul firmei suedeze a fost re
tras). Dacă vom adăuga că un 
nou meci Iugoslavia — Româ
nia (tot în deplasare, dar de data 
aceasta în cadrul „Cupei Davis' ) 
a fost fixat pentru 10 februa
rie, înțelegem lesne cîtă impor
tanță au primit partidele de te
nis în sală, pe suprafețe sinte
tice de joc.

Iată premise care au determi
nat începerea — mai devreme ca 
oricînd — a pregătirilor în sală 
a loturilor naționale, hotărîre pe 
care asprimea vremii (gonind ju
cătorii de pe terenurile în aer li
ber) a încurajat-o. încă de săp- 
tămîna trecută, cei mai buni te- 
nlsmani al țării pot fi întilniți 
zilnic în sala bucureșteană „23 
August", unde pregătirile se des
fășoară sub conducerea antreno
rului de lot Gheorghe Vlzlru șl

a antrenorului federal Alcxe 
Bardan.

Componența noului Iot național 
manifestă o netă tendință de în
tinerire, de vreme ce pe lingă 
mai vechii ,.davis-cupmani“ Du
mitru Hărădău și Traian Mar cu 
figurează tinerii Florin Segăr- 
ceanu, Laurențiu Bucur (19 ani), 
Lțviu Mancaș (20) și Andrei Dir- 
zu (21). Pentru completarea lo
tului cu elemente tinere sînt con- 
vocați la lot și talcntațil Eduard 
Pană, Jean Bîrcu și Octavian 
Vîlcioiu.

In paralel, se află în pregătiri 
alte două grupe de speranțe ale 
tenisului nostru. Prima, sub con
ducerea antrenorului Dumitru Vi- 
ziru, se va întruni, probabil în 
sala Steaua, în formația : Cris- 
tinel Ștefănescu, Adrian Marcu, 
Sorin Popa, Daniel Ioanovici și 
Vasile Sălăgean. In curînd, la 
Brăila, sub îndrumarea antreno
rului Tudorel Bădin, își încep 
pregătirile și membrii celuilalt 
grup : Răzvan Conslantinescu, Mi
hai Șovar, Bogdan Toma, Emil 
Hnat, Ion Florin Darie și Dan 
Caragață, asistați de colegii lor 
Andrei Mîrza și Șerban Nisiparu.

Nu au fost uitate nici jucătoa
rele fruntașe, care se vor întîlniv 
de la mijlocul acestei luni, sub 
conducerea antrenoarei Ecaterina 
Roșianu, în sala Constructorul 
din Hunedoara, în alcătuirea : 
Nadia Becherescu, Luminița Sălă- 
jan, Liana Pop, Daniela Moise, 
Cristina . Cazacliu. alături de se
nioarele Mariana Iladgiu și Ca
melia Chiriac.
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DE VITEZA IN COASTA

PREGĂTIRE LA NIVELUL EXIGENȚELOR 
INTERNAȚIONALE ALE HANDBALULUI
® Este posibil ca Știința Bacău să depășească di
ficilul „obstacol" - Radnicki Belgrad - din turul 

al ll-lea al C.C.E. ?

Dintre echipele divizionare A 
de handbal feminin, Știința 
Bacău continuă — în actuala 
ediție a campionatului — să se 
detașeze categoric de celelalte 
formații din primul eșalon va
loric. Nu atît faptul că a cîști- 
gat 8 dintre cele 9 meciuri ale 
turului Diviziei A — încheind 
prima parte a întrecerii în pos
tura de lider autoritar — a im
presionat „plutonul" tehnicieni
lor și pe spectatori, cit — mai 
ales — modul cum a evoluat: 
joc rapid, atletic, apărare fer
mă, atac variat. Despre această 
remarcabilă comportare a Știin
ței i-am rugat pe cîțiva repu- 
tați specialiști ai handbalului 
nostru să-și spună opiniile.

Iată cîteva dintre acestea :
* La „Știința Bacău procesul 

de pregătire se efectuează în 
strînsă corelare cu nivelul ri
dicat la care se practică, la 
ora actuală, handbalul feminin 
pe plan internațional (Simion 
Pompiliu — antrenor federal). 
• La Bacău se muncește can
titativ și calitativ Ia un nivel 
de mare eficiență. Aceasta, ca 
și buna pregătire a handbalis
telor la toate capitolele, expli
că bunele rezultate obținute de 
echipă atît acasă, cit și în me
ciurile din deplasare (Constan
tin Lache — antrenorul echipei 
Universitatea Timișoara, fostă 
multiplă campioană a țării). • 
Știința Bacău este prin exce
lență o formație de bune lup
tătoare. întreaga echipă reali
zează riguros disciplina tehni- 
co-tactică cerută de antrenori 
(Constantin Popescu — antre
norul echipei Constructorul Ba
ia^ Mare, antrenor emerit). • 
Băcăuancele dispun de o con
diție fizică de invidiat, astfel 
că imediat după terminarea 
unui meci ele ar fi capabile să 
joace încă unul în aceleași con
diții de efort intens (Teodor 
Curclea — arbitru internațio
nal).

Am relatat aceste opirții pen
tru că Știința va lua nu peste 
multă, vreme startul în „Cupa 
Campionilor Europeni". Califi
cată direct în turul al II-lea, 
formația pregătită de antreno
rul EUgen Bartha va întîlni cel 
mai puternic adversar posibil 
In această ediție a C.C.E. : 
Radnicki Belgrad ! Este posibil 
ca Știința Bacău să depășească 
acest dificil „obstacol" ? Opi
năm că da. O facem nu pen
tru a mări optimismul hand
balistelor din Bacău, ci pentru 
că realmente se poate crede in 
șansa lor. Șansa se numește 
valoare demonstrată, pregătire 
Ia nivelul celor mai înalte exi
gențe, coeziune sufletească, 
ațuuri pe care echipa din Ba
cău le are. Există în acest co
lectiv — care va înfrunta pres
tigioasa echipă iugoslavă, câș
tigătoare a C.C.E. la edi
ția a XV-a (1976) — tot
ce trebuie unei formații care 
aspiră la cel mai înalt loc pe 
podium : un portar in continuă 
ascensiune valorică — Doina 
Copocz —, jucătoare de cîmp 
rapide, tehnice, cu o pregătire 
fizică excelentă (Elena Văcaru, 
Eva Gaal. Ecalerina Marian, 
Maria Toriik, Laurica Lupșor 
ș.a.). Și mai există la acest li
der o atmosferă de muncă sti
mulatoare, un climat de cola
borare exemplar. Toată lumea 
le susține la Bacău pe hand
baliste, le oferă condiții optime 
de pregătire și evoluție.

Este, -deci, firesc să mizăm 
ferm pe șansele acestei repre
zentante a handbalului româ
nesc, să așteptăm de la ea suc
cese firești, o prezență de mar
că în „Cupa Campionilor Euro
peni". chiar dacă Știința Bacău 
debutează în această întrecere 
în compania unui adversar pu
ternic, Radnicki Belgrad.

Ion GAVRILESCU

Etapa a 3-a șl ultima a cam
pionatului automobilistic de vite
ză în coastă s-a consumat, sim- 
bătă dimineață, pe serpentinele 
de la Piriul Recd, din apropierea 
Predealului. Din păcate, timpul a 
fost total neprielnic. In aseme
nea condiții, s-a alergat cu multă 
prudență, automoblliștii cu expe
riență puțind să-și pună în va
loare cunoștințele și măiestria în 
conducerea mașinilor lor. Dintre 
aceștia, cea mai frumoasă Impre
sie a lăsat-o, din nou, A. Bela, 
de la I. A. Pitești, realizatorul 
celui mai bun timp pe distanța 
de concurs. Dealtfel, cîștigînd si 
această ultimă probă, automobi
listul piteștean s-a clasat pe pri
mul loc nu numai în clasamentul 
general al clasei sale (clasa a 
Vl-a, grupa a Il-a), dar și în 
clasamentul general al întregului 
campionat, devenind astfel cam
pion republican absolut al curse
lor de viteză în coastă. Iată cla
samentele etapei a 3-a șl, de a- 
semenea, clasamentele generale 
ale acestui campionat : clasa a 
n-a + clasa I : 1. Laurențiu Mol
dovan (C.S.U. Brașov) 4:35,2, 2. 
C. Cernea (Unirea Tricolor Buc.) 
4:48,8. 3. D. Gîndu (Unirea Trico
lor Buc.) 4:49,1. Clasament gene
ral : 1. L. Moldovan 120 p, 2. D. 
Gindu 95 p. 3. M. Avan (I.T.A. 
Caraș-Severin) 40 p, 4. C. Cernea 
30 p, 5. I. Sporea (I.T.A. Caraș- 
Severin) 15 p ; clasa a IV-a : 1. 
Eugen Ionescu Cristea (Unirea 
Tricolor Buc.) 4:33,0, 2. p. Hogea 
(I.T.A. Timișoara). 4:37,15. 3. N. 
Nlcoiau (Politehnica Buc.) 4:49,8. 
Clasament general : 1. Eugen lo- 
nescu Cristea 75 p, 2. L. Bor-

beii (Motor IHA Cluj-Napoca) 60 
p, 3. V. Popa (Tractorul Brașov) 
45 p, 4. P. Hogea (ITA Timi
șoara) 40 p, 5. I. Sporea 40 p ; 
clasa a V-a : grupa I : 1. Gh. 
Urdea (C.S.U. Brașov) 5:08,1, 2. 
M. Alexandrescu (Politehnica 
Buc.) 5:08,5, 3. D. Banca (I.A.
Pitești) 5:08,5. Clasament gene
ral : 1. Gh. Urdea 120 p, 2. R. 
Dumitrescu • (Polit. Buc.) 75 p, 3. 
M. Alexandrescu 60 p, 4. L. Ba- 
llnt (C.S.U. Brașov) 45 p, 5. Gh. 
Neagu (Polit. Buc.) 45 p ; clasa 
a vi-a, grupa II : 1. A. Belu 
(I.A. Pitești) 4:14,4, 2. M. Popescu 
(C.S.U. Brașov) 4:43,2, 3. B. Ur- 
su (INMT) 4:47,9. Clasament ge
neral : 1. A. Belu 135 p, 2. B. 
Ursu 65 p, 3. A. Gheleșel (INMT) 
40 p, 4. H. Nieolau (IPA Sibiu) 
34 p, 5. N. Grigoraș (IAP) 30 p; 
clasa a VH-a : 1. N. Grigoraș 
(IAP) 4:26,4, 2. W. Hirschogel 
(ITA Caraș-Severin) 4:35,5, 3. C. 
Vasluianu (ASA Autransp. Reși
ța) 4:38.7. Clasament general : 1. 
M. Grigoraș 90 p, 2. W. Hrlscho- 
gel 00 p, 3. C. Vasluianu 55 p, 
4. c. Motoc (Tractorul Brașov) 
43 p, 5. c. Gherghel (IAP Caraș- 
Severin) 27 p ; clasament general 
al etapei: l.A. Belu 4:14,4, 2, N. 
Grigoraș 4:26,4, 3. Eugen lones- 
cu Cristea 4:33,0 ; clasament ge
neral pe întreg campionatul: 1. A. 
Belu 360 p, 2. M. Grigoraș 270 p, 
3. W. Hirschogel 138 p. 4. Eugen 
Ionescu Cristea 132 p, 5. Lauren- 
țiu Moldovan 101 p. Clasament 
general pe echipe : 1. C.S.U.
Brașov 120 p, 2. Poli. Buc. 60 p, 
3. ITA Caraș-Severin 50 p.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

Alexandru Turei (semlmuscă) de 
la gazde și Gheorghe Brumă 
(muscă) de la oaspeți. (I. TONIA 
— coresp.).

SELECȚIONATA JUDEȚULUI 
TIMIȘ — SELECȚIONATA JUDE
ȚULUI BIHOR 4—5. Acest scor 
se explică prin faptul că ambele

„selecționate 
prezentant 1 
muscă, iar { 
tat nici box 
Cei mai bui 
D. Ciobotari 
niță și M. 
CREȚU —

LA ZI, IN ACTIVITATEA BASC
0 După Jocurile a 4 etape, cla

samentul Diviziei A Ia baschet 
masculin se prezintă astfel ;

1. DINAMO BUC. 880 847-490 18
2. Steaua 8 8 0 771-528 16
3. Rapid 853 589-566 13
4. Farul 853 599-593 13
5. C.S.U. Brașov 8 4 4 668-723 12
6. „U* Cj.-Napoca 8 4 4 622-618 12
7. I.C.E.D. 835 632-654 11
8. Polit. C.S.Ș. 2 8 3 5 608-644 11
9. Politehnica lași 8 3 5 628-676 11

10. Dinamo Oradea 8 3 5 488-684 11
11. C.S.U. Galați 8 2 6 587—638 10
12. C.S.U. Sibiu 8 0 8 513-738 8
• Partida Dinamo București — 

A.C. Aris Salonic, care va avea 
loc joi la ora 17,15, în sala Flo- 
reasca, în cadrul grupei D a 
C.C.E., va fi condusă de arbitrii 
R. Petrovici (Iugoslavia) și J. 
Berki (Ungaria).
• Rezultate din Divizia B :

masculin : Știința Petroșani — 
Voința Timișoara 79—42 (43—27),
C.S.Ș. Satu Mare — Universita
tea Timișoara 77-r78 (3G—30), Co

merțul lie. ,, 
Universitatea 
93—91 (45—4i
București —

DUC 
Chimia Craii 
Jiu 161—70 (
— C.S.Ș. Lu 
(30—26) ; fen
— Sănătatea 
(25—51>y*Cor( 
Ioi, I. Toth, 
V. Popovici.
• Campion 
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ASTĂZI SE REIA CAMPIONATUL DE HO
Astăzi, patinoarul „23 August" 

din Capitală găzduiește o nouă 
rundă a turneului campionatului 
Diviziei A la hochei. Este vorba 
de penultima etapă a acestui al 
treilea tur, în care de la ora 13 
sînt programate partidele : Me

talul Rădăuți 
Galați — Din 
rea Ciuc — l 
înaintea ace5 
sament con 
Steaua cu 24 
de Dinamo c

O.N.T. CARPAȚI BRAȘOV
vă invită să petreceți un sejur plăcut la Poiana Brașov. Vă 
stau Ia dispoziție hoteluri, vile, cabane, restaurante clasice 
și cu specific, posibilități multiple de agrement.

Rezervări și informații suplimentare la agențiile de turism 
din localitatea dv, sau la dispeceratul stațiunii, telefon 921/ 
19250.

A. Belu (stingă) și N. Grigoraș, ambii de la I.A. Pitești, clasați 
pe primele două locuri in clasamentul general al campionatului 
național 1979 de viteză in coastă Eoto : Dragoș NEAGU
AZI, ETAPA A 3-a IN „CUPA ROMÂNIEI" LA VOLEI
Astăzi este programată o nouă 

etapă, a 3-a, în „Cupa Româ
niei", competiție Ia care iau par
te echipele primei divizii de vo
lei. La masculin, trei partide re
gn In mod deosebit atenția : 
C.S.M. Suceava — Explorări Baia 
Mare, prima echipă fiind perfor
mera etapei trecute In care a 
depășit pe Steaua (lipsită de ju
cătorii de bază, selecționați în lot) 
la București, Silvania Șimleu Sil- 
vaniei — Politehnica Timișoara 
81 C.S.M. Delta Tulcea — Uni
versitatea Craiova. Echilibrate se 
anunță și jocurile Viitorul Bacău 
— Dinamo, Petrolul Ploiești — 
Steaua, bucureștenele fiind m

„CUPA F
SELECȚIONATA JUDEȚULUI 

CLUJ — RAPID BUCUREȘTI 5—6. 
întHnlrea dintre cele două for
mații a avut loc în Sala Sportu
rilor din Cîmpia Turzii in fața 
unei numeroase asistențe. Parti
dele au fost. In general, de bună

continuare lipsite de sportivii de 
lot, precum și Tractorul Brașov 
— Calculatorul București. Trac
torul a disputat în devans șl a 
cîștigat cu 3—0 (7, 7, 13) meciul 
cu Viitorul Bacău, contînd pen
tru etapa a 4-a, întrucît brașo
venii urmează să plece intr-un 
turneu în U.R.S.S.

La feminin, au loc meciurile : 
Olimpia Oradea — Penicilina Iași, 
Dinamo •— Universitatea Bucu
rești (sala Dinamo, ora 17). Ma- 
ratex Baia Mare — Rapid, Chim- 
pex Constanța — Universitatea 
Timișoara, Farul — Universitatea 
Craiova și Știința Bacău — C.S.U. 
Galați.

R. BOX"
valoare, mai ales că în ambele 
formații au evoluat pugillști cu
noscut!, cu frumoase cărți de 
vizită. Cu o echipă mai omogenă, 
bucureștenli au obținut o victorie 
meritată în fața sportivilor clu
jeni. o bună impresie au lâsat

CEL DE AL 63-LEA
(Urmare din oag. I)

Știința Baia Mare (32). Nu-1 de 
mirare, așadar, că XV-Ie condus 
de P. Cosmănescu (anul acesta 
într-o nouă postură, de consilier) ți 
antreriat de doi foști jucători ai 
clubului, A. Mateescu și R. Dur- 
bac, a dat naționalei opt oameni 
(Munteanu, Cioarec, Pintea, Mu- 
rariu, M. Ionescu, Suciu, Alexan
dru, Zafiescu și mai putea da 
cîțiva...) și este acum aproape — 
ca Joc — de ceea ce a arătat că 
știe și poate echipa națională Ia 
Cardiff, un lot omogen (fără 
fundașul Codoi, accidentat) a 
permis o evoluție constant bună, 
sigură, matură. Iată ceea ce a 
detașat, de fapt, atît de net e- 
chlpa Steaua de principalele sale 
rivale.

R.C. Grivița Roșie (antrenori V. 
Moraru și R. Demian) este situată 
pe locul secund, ceea ce constituie 
o mare și plăcută surpriză pen
tru înșiși numeroșii suporteri al 
unui team care a strălucit în de
ceniile trecute. După multe ta
tonări, echipa și-a depășit, în 
fine, condiția medie și, sub Im
pulsul „operațiunii Întinerire", 
pare capabilă să revină la valoa
rea care a consacrat-o în trecut. 
Cei mai în formă jucători : C. 
Dinu, recordmanul selecționărilor 
în echipa națională (56), Scarlat 
— în fapt, pilieril XV-lul repre
zentativ ; P.R. Marin, un jucător 
care a crescut de la meci la 
meci ; cei din linia a treta, în 
frunte cu Volcu, cu frumoase 
perspective, Vlad Vasile, Pena; 
Simion, un fundaș constant.

Pe pozițiile trel-patru. Farul și 
Dinamo, ambele însă sub ceea ce 
se aștepta din partea lor. For
mația Litoralului (antrenor M. 
Naca) își construiește o nouă 
echipă. Dar înaintașii tineri, In
troduși treptat în Joc, nu sînt pe 
măsura celor care au adus trei 
titluri la Constanța, de unde Im
punerea Jocului, de multe ori. de 
către adversari. Desigur „trel-
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i. Dunărea 
C. Miercu- 
Gheorghe.
i în cla- 

conducă 
e, urmata

I
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pioana Angliei și deținătoarea 
trofeului suprem al 
țiilor intercluburi de 
tinent.

Un meci de mare 
nu numai pentru că 
prezintă un „unsprezece' 
mare' clasă, cu jucători bine- 
cunoscuți în întreaga lume, ca 
Șhilton, Woodcock, 
Lloyd, McGovern, 
și alții, nu numai pentru 
ei sînt exponenți autorizați ai 
puternicului fotbal britanic, ci 
și pentru că echipa piteșteană, 
în accentuată revenire de for
mă după un inccput de sezon 
mai puțin convingător, este 
capabilă — au dovedit-o ulti
mele sale evoluții — să facă 
un meci bun, mai bun decît cel 
în care a administrat un cate
goric 3—0 lui A.E.K., și să ob
țină un rezultat de prestigiu 
ațît pentru palmaresul său cit 
și pentru fotbalul românesc, în 
general. Pitcștenii au pregătit 
meciul de azi cu multă grijă. 
Preocupați de comportarea lor 
în această întîlnire, ei nu i-au 
deplasat la Timișoara pe Do- 
brin și Toma care au urmat 
un program special de pregă
tire și care azi sînt apți de 
joc. Nu se știe încă dacă 
Radu H va putea fi folosit, 
el resimțindu-se după acciden
tarea care l-a obligat la o des
tul de lungă absență, iar fun
dașul Mihai Zamfir n-are 
drept de joc, fiind eliminat dc 
pe teren în meciul-tur (2—0 
pentru Forest). în aceste con
diții, antrenorul Florin Hala- 
gian îl va folosi ca fundaș 
dreapta pe Bărbulescu, iar in 
centrul liniei de atac pe tî- 
nărul Ralea, care ar realiza 
astfel un mic record : Ia 3 zile 
după debutul în Divizia A. de
but internațional în meci ofi
cial cu deținătorii C.C.E.! Pen
tru începerea partidei se con
turează următorul „unspre
zece" piteștean : Cristian — 
Bărbulescu, Stancu, Cîrslea, 
Ivan — Iovănescu, Chiveseu, 
Toma — Doru Nicolae, Ra
lea (Radu II), Dobrin, ca re
zerve figurînd Speriatu, Moi- 
sescu, Iatan, Turcu și Moicea- 
nu.

In rindurile campionilor noș
tri domnește o vie dorință de 
revanșă, de obținere a 
rezultat bun și 
— chiar a calificării, 
aceasta, e nevoie ca ei 
lupte din toate puterile, 
maximă concentrare și dăruire 
în joc, făcind apel la bogatele 
lor resurse tehnico-tactice care, 
bine puse în valoare, le-au a- 
dus atîtea succese.

Nottingham Forest este o e-

competi- 
pe con

atracție, 
oaspeții 

de

Anderson, 
Robertson 

că

unui 
de ce nu ? 

Pentru 
să 
cu

RUGBY
Iul Bucos 

, Motrescu 
folosi ca 

eanu (re- 
rinări inu- 

(un ta-
1 groul-în
2 speră că 
ă a căpi- 
le, Dumi- 
[nstitut de 
Timișoara, 
nstănțeană

generale, 
iu a mai 
: de anul 
it în tor
itul Enciu 
?ire a fost, 
at). Aștep- 
i dinamo- 
pline de 
; purtate 
Paras chiv, 
jan, Borș, 
n, Gheor- 
>ar pe cîți- 
ît de ver- 
2um Nica, 

mal noii 
u.
Mare (M. 
trei ani de 
rin poziția 
prin jocul 

revelație a 
pionat. Cî- 
iite, ne re- 
nele patru 
’ujină), au 
unui 

actele
mai 

Si pe 
cum ar fi 
. Atanasiu, 
. Ion ș.a. 
lamen tulul, 
i Petroșani 
atea Timi- 
I, Politeh- 
tă șl P. 
lențesc (N. 
) Si C S.M.

o valoare 
nconstante.

XV 
de 

sus 
alte

chipă care nu mai are nevoie 
de prezentare. Cu numeroși 
internaționali A englezi și sco
țieni, team-ul campion al Eu
ropei va juca azi pentru a-și 
apăra avansul de două goluri 
și — după cum ne declarau 
luni seara confrații englezi — 
pentru... a nu păți ca o altă 
deținătoare a C.C.E., formația 
olandeză Feyenoord, care, in 
1970, a părăsit competiția in 
confruntare cu o altă echipă

românească, U.T.A. Noi ne-am 
bucura, desigur, ca... istoria să 
se repete !

In ce privește formația oas- 
pe, ea se conturează astfel : 
Shilton — Anderson, Lloyd, 
Burns, Gray — McGovern, 
Bowyer — Mills, Birtles. 
Woodcock, Robertson.

In cursul zilei de marți, oas
peții — și grupul de suporteri 
care-i însoțesc — au făcut di
mineața o plimbare la Curtea 
de Argeș, iar la ora 15 un an- 
trenampnt ușor.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Spania 
compusă din A. F. Martinez 
(la centru), A. Feson și J. 
Gonzales (la linie).

DINAMOVIȘTII, DECIȘI SĂ-ȘI 
AVANTAJUL

(Urmare din pag. 1)

VALORIFICE

CUPA CUPELOR

SAMEȘ Șl ZAMFIR FORTIFICA
DIOREȘTEAN

țră, cu experiența și valoarea 
jucătorilor din sistemul defen
siv (Dinu, Cheran, Sălmăreanu), 
cu aportul mijlocașilor, este 
în stare să mențină echilibrat 
jocul, mai ales la mijlocul te
renului, acolo unde va acționa 
și Mulțescu. Un rol important 
îl va avea și forma portarului 
Ștefan, cel care la București a 
făcut o partidă foarte bună. 
Acestea ar fi atuurile echipei 
noastre și, implicit, dezavanta
jele gazdelor. De partea cea
laltă. se va afla o formație 
care dovedește o formă bună 
și, mai ales, eficacitate. Echipa 
locală va miza totul pe arma 
atacului și rămîne de văzut 
dacă acest atu al său va pu
tea fi anihilat. „Chiar meciul 
cu Bayern, pe care l-am urmă
rit — mărturisea antrenorul 
secund A. Dima —- mi-a ară
tat un spirit ofensiv ieșit din 
comun la adversara noastră. 
Exagerată această preocupare, 
poate și pentru a acoperi unele 
„goluri" din sistemul ei defen
siv". Să sperăm că dinamo- 
viștii, care se gindesc și la 
joc ofensiv și la contraatac vor 
descoperi aceste ..goluri". Ori- 

jucătorii noștri sînt ho- 
să-și apere șansa cu dîr- 

Grabowschi declara în 
că : „La București am 
slab", ceea ce vrea să,

1■1

componcnții lotului 
ei au și. uitat par-

Moment de la antrenamentul
F. C. Nantes

de ieri dimineață al echipei 
Foto : V. BAGEAC

(Urmare din pap. I)

Toate sint însă oricind capabile 
de surprize (în ambele sensuri). 
Cîteva ’ ’ ' ’
ele : ________ ______ — .
Bucan (ambii Petroșani), Matei și 
Peter (amîndoi Timișoara, 
Uv, «5 ocoliți de 
Nem>>. ticiuc (Iași), 
Negru șl Zamfir (toți Sibiu), 
Toader, V. Dumitrescu și cei doi 
frați A. și C. Bariton care se 
completează atît de bine (toți R.C. 
Sportul studențesc). Rapid (H. 
Preda), după un început slab, a 
revenit spectaculos to final și s-a 
agățat de pluton cu ale sale pa
tru victorii (excelent realizator a- 
cest Șisiuî), dînd speranțe de su
praviețuire suporterilor din Glu- 
lești. Rulmentul Birlad (M. Hai
nea) are cea mai slabă clasare 
din ultimii ani. Va retrograda 
oare această echipă care a fost 
de-a lungul anilor nesecat Izvor 
de talente pentru rugbyul româ
nesc 7

elemente bune avansate de 
Ortelecan (mereu el !),

, prea 
selecționeri), 

Ungureanu, 
T.

va alinia pe Enzo Trossero 
(suspendat pentru acumularea 
a două cartonașe galbene în 
actuala ediție a Cupei cupe
lor). Locul lui, așa cum ne-a 
anunțat antrenorul Jean Vin
cent încă de la sosirea sa la 
București, va fi luat de Tus- 
scau, fundaș stingă în partida 
tur, urmînd ca tînărul Ayache 
să ia locul lui Tusscau în apă
rarea imediată.

De ambele părți, jocul este 
considerat ca foarte 
In ccca ce-i privește pe 
reșteni, vor cîntărj mult 
două goluri marcate în 
confruntare, dar victoria 
solut necesară. Oaspeții 
zintă un „11“ valoros, cu nouă 
internaționali A (Bertrand-De- 
manes, Bossis, Michel, Rio, 
Tusscau, Rampillon, Amisse, 
Pecout și Victor Trossero, ul
timul fiind de 12 ori interna
țional argentinian), un „11“ 
bine pregătit care și-a demon
strat forma și eficacitatea în 
ultimul meci de campionat : 
5—0 cu Nisa. In plus, să-i a- 
vertizăm pe componenții for
mației Steaua și de speciali
tatea lui Nantes, aceea de a 
realiza, în competițiile europe
ne intercluburi, rezultate 
în deplasare. De Pildă, 
lusngul anilor, în 
0—2 la Nantes 
Belgrad, 2—2 în 
Sau după 2—3 cu I. A. Reyk
javik ( 1), victorie cu 5—2 
în deplasare ; la fel, 0—1 cu
Vejle (Danemarca) și 2—2 pe 
terenul acesteia. * ~
U.E.F.A. : 1—1 cu F.C.
(la Nantes) și victorie, cu 2—0, 
la Porto. Ultima „ispravă" 
(tot în Cupa U.E.F.A.) : 0—2
cu Legia Varșovia, tot pe sta
dionul Marcel Saupin, din 
Nantes, și victorie cu 1—0 la 
Varșovia !

După cum ne-au mărturisit 
Gh. Constantin și V. Zavoda, 
cei doi antrenori ai formației 
bucureștene, Steaua și-a luat

dificil, 
bucu- 

ccle 
prima 
e ab- 

pre-

bune 
de-a 

C.C.E., după 
cu Partizan 

deplasare !

In Cupa 
Porto

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 6 NOIEMBRIE 1979

Extragerea I : 10 90 75 41 51 1 
60 26 85 20 78 84 ;

Extragerea a II-a: 40 39 32
77 71 54 33 14 52 59 22 ;

Extragerea
25 43 51 ;

Extragerea
17 67 ;

Extragerea
2 63.

Fond total
Iei.

CÎȘTIGURILE
PRONOSPORT 
BRIE 1979

Categoria 1 (12 rezultate) : 13
variante 25% a 11.485 lei ;

a IV-a : 3 23 69

a V-a: 83 18 56

de

24

31

9

13

cîștiguri : 587.885

CONCURSULUI
DIN 4 NOIEM-

Categoria s (11 rezultate) : 126,50 
variante a 1.416 lei;

Categoria 3 (10 rezultate) :
1487,25 variante a 181 lei.

AȚI JUCAT NUMERELE 
PREFERATE î

Astăzi șl mîine sînt ULTIMELE 
ZILE pentru procurarea biletelor 
la tragerea obișnuită Loto de vi
neri 9 noiembrie a.c. Jucînd pe 
variante combinate sau pe com
binații „cap de pod", achitate 
sută la sută sau în cotă de 25 
la sută, puteți obține sulte de 
cîștiguri la mai multe categorii. 
MAI MULTE BILETE — MAI 
MULTE ȘANSE DE SUCCES !

■ ~ir
Tragerea Pronoexpres de astăzi, 

7 noiembrie 1979, se televizează 
în direct, începînd de la ora 
17,50.

toate măsurile pentru a întîm- 
pina o surpriză neplăcută : 
„Deși am realizat un scor 
strîns la Nantes, meciul-retur 
nu va fi deloc ușor pentru noi. 
Tocmai de aceea jucătorii noș
tri sint conșlienți că trebuie 
să lupte pentru victorie, pen
tru calificare".

Pentru meciul de azi (ora 
de începere 13,30, pe stadionul 
Steaua, partidă transmisă, al
ternativ, cu jocul de la Pi
tești, pe micul ecran) au fost 
anunțate următoarele formații:

STEAUA : Iordache — An- 
ghelini, Sameș, Agiu, Nifu — 
Dumitru, Stoica, Iordănescu — 
M. Răducanu, 
Zamfir.

F. O. NANTES : B. Demanes
— Bossis, Rio, Michel, Ayache
— Muller, Tusscau, Rampillon
— V. Trossero, Pecout, Amisse.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Elveția : »—. ----„ (]a centru),

Rolf Biătt-

cum, 
tărîti 
zenie. 
presă 
jucat _—................„
însemne că aici, la Frankfurt, * 
altfel vor sta lucrurile. „Dar — 
spunea Sălmăreanu in replică, 
citind pronosticurile prea opti
miste ale celor de la Eintracht 
— rezultatul final va depinde 
și de... noi. Îmi amintesc că 
și Ia Zagreb, nu cu mult timp 
în urmă, în preliminariile 
C.M., cu Iugoslavia, adversarii 
afirmau că nc vor marca 3—L 
goluri și pînă la urmă am cîș- 
tigat noi cu 2—0“. în ceea ce-i

privește pe
dinamovist, .. ,.x . .....  .....
tida de sîmbătă din campionat 
și acum toată atenția lor se în
dreaptă spre* acest joc. „Un meci 
nu seamănă cu altul — sublinia 
Angelo Niculescu. Nc pregătim 
cu minuțiozitate și vom face 
totul să ne comportăm la înăl
țime".

Marți (Dinamo — la ora 11 | 
Eintracht — la ora 15,30), cele 
două formații au efectuat ulti
mul antrenament, după care 
A. Niculescu si F. Rausch au 
comunicat formațiile :

DINAMO : Ștefan — Cheran, 
Dinu, Sălmăreanu, Lucuță — 
Augustin, I. Marin, I. Moldovan 
— Țălnar, Mulțescu, Apostol 
(Custov este refăcut, dar va fi 
trecut rezervă, ținîndu-se sea
ma de faptul că el nu are 
jocuri ; dacă va fi nevoie de 
unele schimbări. Custov și Stă
nescu vor fi utilizați).

EINTRACHT : Funk — Mul
ler, Kbrbel (Pezzey), Neuber
ger, Naehtweih — Loranț, Gra- 
browschi, Nickel — Cha, 1161- 
zenbein. Karger.

Deci, un singur semn de în
trebare
Korbei (care 
tism) sau va 
Pezzey ?.

După cum se vede, vor evo
lua Holzenbein și Nickel, care 
la București au lipsit.

La Frankfurt vremea este in
stabilă. E mai cald ca la Bucu
rești, dar începînd de luni 
noaptea plouă încontinuu.

Marți seara era așteptată să 
sosească și brigada de arbitri 
din Suedia, formată din Erich 
Frederiksson (la centru), Hans 
Gustafsson și Hans Harrisson. 
Meciul, va începe la ora 20 (21 
ora Bucurcștiului) și va fi trans
mis în direct de posturile noas
tre de radio.

la gazde. Va juca 
acuză un trauma- 
fi folosit din nou

(RAI0VIM1 SINI «OTĂRÎȚI SA ATACE 
ÎN DEPLASA»!...

(Urmare din pag. 1)

A. Ionescu,

Ernst Dorflinger i 
Frantz Găchter și 
mann (la linie).

Criteriile de
eu- 
au 
de 

mai

calificare, 
valabile pentru cupele 
ropene intercluburi, nu 
suferit modificări fața 
anii trecuți. Contează,
întîi, victoria. în cazul victori^ 
ilor la aceeași diferența de 
scor, deci scor egal dupâ 
jocurile tur și retur, in
tra în vigoare criteriul 
dublării golurilor marcate în 
deplasare. Daca nici în 
felul acesta departajarea 
nu se poate face, partidele 
se vor prelungi, conform 
regulamentului, cu cite 30 
de minute (2 reprize a cîte 
15 minute), 
prelungiri cele doua 
mâții se afla la egalitate, 
intra în 
criteriu, acela al executării 
penaltyurilor.

Daca și dupâ
for-

funcțiune ultimul

• După meciul Di
namo — F.C.M. Galați, 
un suporter dinamovlst 
făcea haz de ___:
„Este limpede că pu
tem juca bine doar cu 
echipele mari. Dovadă, 
acel 2—0 cu Eintracht, 
Intre un 1—1 cu „Poli" 
Timișoara și 1—1 cu... 
F.C.M. Galați" ~ — 
mltru Marcu, 
craioveană, a 
gimnastica 
după operația 
nise. Sîmbătă, 
vlt meciul cu 
tribună. In repriza se
cundă a venit chiar în 
cabina presei, unde 
ne-a spus : „Boldici nu 
s-a putut pregăti pen
tru returul cu Leeds, 
pentru că n-a avut nici 
o minge de apărat. 
Trebuia introdus în

necaz :

. O Du- 
ex trema 
început 

medicală, 
de me- 

el a pri- 
Jiul din

vreme însorită și cu toții do
rim ca „atmosfera" să fie la 
fel și... mîine noapte (n.r. azi), 
rfnd se va încheia returul par
tidei cu Leeds din turul II al 
Cupei U.E.F.A. Leeds-ul, vechi 
oraș industrial, amalgam de 
stiluri arhitectonice situat la 
307 km de Londra, dar în cen
trul fotbalului continental, 
intrat în febra partidei 
Universitatea Craiova, 
dacă nemulțumirile din 
pionat au declanșat o 
rată „furtună" în rindul 
terilor. Antrenorul lui 
Jimmy Adamson, n-a „ __
încă, deși echipa sa se află pe 
locul 16, după ce sîmbătă a 
pierdut acasă intîlnirea cu 
Bristol City, în care adversara 
craiovenilor a deschis scorul 
în primele 40 de secunde, a 
fost egalată în finalul primei 
reprize, pentru a pierde cu 
3—1 datorită „indisciplinei tac
tice din defensivă", cum de
clara la sosirea noastră secun
dul Lindley. Am înțeles că 
antrenorului prim al lui Leeds 
1 s-a dat ca ultimatum acest 
meci retur din Cupa U.E.F.A. 
Drept pentru care J. Adamson 
face toate eforturile pentru a-1 
recupera și introduce pe ex
trema stingă pe internațio
nalul scoțian A. Graham, con
siderat „marele absent al se
zonului";

Elevii antrenorului V. Stă
nescu și I. Oblemenco au a- 
flat de toate acestea. Ei știu 
că Leeds va alerga disperată 
după o calificare echivalentă 
cu un „colac de salvare", dar 
nu uită că au totuși un avan
taj de două goluri. „Vom cău-

poarta... Jiului ! Ar fi 
fost un antrenament 
util !" • Doi arbitri
timișoreni, foști jucă
tori ai Iul „Poli", Ion 
Igna și Ion Bungău, au 
urmărit împreună me
ciul fostei lor echipe cu

INTRE VESTIAR
F.C. Argeș. El declarau 
că de mult nu i-au 
văzut pe localnici ju- 
cînd atît de slab și 
conchideau cu amără
ciune : „Cele 4 puncte 
cîștigate afară le-am 
irosit acasă. Ce-am luat 
pe mere, am dat pe 
pere..Ce-i cu Stan ? 
— iată o întrebare care 
a revenit sîmbătă ca 
un laitmotiv în ’ dis-

a 
cu 

chiar 
cam- 

adevă- 
supor- 
Leeds. 

„căzut"

ta să apărăm cele două goluri 
de la Craiova atacînd 1" •—
mărturisea Cămătaru, în drum 
spre Leeds, conștient 
de asalt are marea 
„Trebuie să înscriem 
un gol psihologic" — 
Cîrțu, golgeterul 
lui, hotărît să nu mai 
ca în ultimele partide. Lipsește 
Crișan, pentru cele două car
tonașe galbene, dar echipa nu 
uită că a început intîlnirea de 
la Viena din primul 
cu... Geolgău pe 
dreaptă. Iar atunci a fost 0—0! 
Căpitanul formației cralovene.l 
Ștefăncscu, a dat intr-un fel| 
măsura pentru revanșa cu 
Leeds: „Apărarea va duce
greul, pentru că gazdele vor 
ataca în valuri, dar ofensiva 
noastră trebuie să compenseze 
truda celor din careul Iui 
Boldici".

La ora cînd transmit echipa 
noastră se pregătește pentru 
antrenamentul de pe Elland 
Road (44 000 locuri). Dacă an
trenorul J. Adamson ,a promis 

' formația 
ora 19,30 
reștiului), 
nescu și 
următorul , 
meciul la fluierul 
cehoslovac 
— Negrilă,

că linia 
replică, 

primii 
declara 

campionatu- 
rateze

tur tot 
extrema

pentru... miercuri la 
(ora 21,30 ora Bucu- 
antrenorii V. Stă- 

I. Oblemenco anunță 
„11“ care va începe 

arbitrului 
Boldici 
Ștcfă- 
B al aci, 
Gcol-

J. Wenkl :
Bumbescu, 

nescu, Ungurcanu — 
Beldeanu, Țicleanu — 
gău, Cămătarii, Cîrțu.

„Acești 11 jucători 
să intre pe teren cu 
victoriei, dacă vor să

trebuie 
gîndul 

reușeas
că o frumoasă performanță a 
carierei lor sportive", este cu- 
vîntul de ordine al antrenoru
lui Valentin Stănescu.

cuțiile declanșate după 
partida ” ‘ ~
Buzău și F.C. 
cești. ~
din motive disciplinaro 
(întîrzieri repetate de 
la antrenamente, pregă
tire

dintre Gloria 
Scornl- 

Stan n-a jucat

superficială) și a

Șl GAZON
suspendat tempo- 
O sancțiune venită 

sperăm 
I rea- 

bu-

fost 
rar. 
la timp, care i 
că va reuși să-1 
ducă pe jucătorul 
zoian cu picioarele pe 
pămînt și din nou în... 
centrul liniei de atac a 
echipei sale • La ter
minarea meciului de pe 
Dinamo, un suporter 
gălățean : „Deocamdată, 
Teașcă a ținut foarte

bine în șah doi adver
sari de principii, Tra
ian Ionescu și Angelo 
Niculescu, reușind două 
rezultate de egalitate pe 
terenul acestora. Acum 
c rindul lui Valentin 
Stănescu, duminica vii
toare". • în cursul celei 
de a doua reprize a 
meciului Steaua — Uni
versitatea Cluj-Napoca, 
fundașul central al for
mației oaspete, Ciocan, 

a 
dar a 

Și

a suferit o luxație 
umărului sting, 
continuat să joace, 
încă bine, refuzînd în
locuirea intr-un mo
ment în care echipa era 
în reală dificultate. Un 
gest frumos, care 
amintește de acela 
internaționalului 
german Beckenbauer la 

C.M. din Mexic

ne 
al 

vest-



• • • LIPSURI
Pc marginea evoluției Boierilor români in dubla întîlnirc cu cei din R. B.o.

Cele două intilniri dintre pugl- 
llștii români și cei ai R. D. Ger
mane, disputate la sfîrșitul sâp- 
tămînil trecute la Rostock și Wis
mar, au constituit un important 
mijloc de verificare a potențialu- 

. lui de luptă al reprezentanților 
noștri, acum, la încheierea sezo
nului competițional al anului 
1979. Trccînd peste rezultatele in- 
tîlnirilor (cele două partide au 
fost ciștigate. la limită, de boxe
rii țării gazdă, dar victoriile pu
teau reveni, la fel de bine, și re
prezentanților noștri). întrecerile 
au fost generatoare de concluzii 
atît pentru sportivi, cît șl pentru 
antrenori, partenerii de concurs 
avînd o valoare apreciabilă. De
altfel. verificarea boxerilor noș
tri fruntași într-o companie se
lectă a fost principalul scop al 
dublei întîlniri. Așa se și explică 
faptul că în cele două reuniuni 
au fost folosiți toți cei 15 spor
tivi care au făcut deplasarea.

In cele ce urmează vom face 
cîteva aprecieri asupra compor
tării componenților lotului nos
tru reprezentativ. Desigur, în ba
lanța judecății va trebui să ți
nem scama și de valoarea adver
sarilor întîlnițl, pentru că și în 
echipa țării gazdă au existat bo
xeri deosebit de puternici, dar șl 
sportivi care au putut fi mai ușor 
învinși. Din aceste motive, înfrîn- 
gerile suferite de P. Căpriceanu, 
V. Ioana, Gh. Oțclea, D. Șchiopu, 
I. Cernat, în fața unor pugiliștl 
de talia adversarilor lor. R. No- 
vakowski, J. Fanghănel, R. Fink, 
D. Geilicb. sint considerate fi
rești. Dar chiar și în aceste con
diții, în timp ce Căpriceanu. 
Schiopu, Ioana și chiar Cernat au 
făcut tot ce au putut, Oțclea a 
manifestat prea multă reținere 
(în special în primul meci) în 
întîlnirile cu Fink, pe care, în 
ultimul minut al disputei (atunci 
cind, în sfîrșit, s-a hotărît să 
atace mai hotărît) l-a trimis șt 
la podea.

i Patru dintre reprezentanții noș
tri au obținut cile două victorii, 
învingîndu-i astfel pe primii doi 
reprezentanți ai țârii gazdă la ca
tegoriile respective. Aceștia sint 
Daniel Radu, Ionel Budușan, 
Marcel Sîrba și Georgică Donici. 
Primii do; au întîinit adversari 
puternici, dar apreciațl ca infe
riori sportivilor români, amîndoi 
foarte bine dotați și capabili de 
mari performanțe, chiar la cel

■ mal înalt nivel internațional. D.

Marcel Sîrba (stingă) a obținut două victorii în întîlnirile din 
R.D. Germană

Radu și I. Budușan și-au asigu
rat însă victoriile (in ambele si
tuații) numai în primele două re
prize, în, ultimele minute ale 
meciului manifestînd evidente 
semne de oboseală, ca urmare a 
unor lipsuri în timpul pregătirii 
în sală, dar mai cu seamă în 
afara ei. Excelente evoluții a a- 
vut G. Donici. El a realizat vi
zibile progrese tehnice care-1 aju
tă să-și pună în valoare calitățile 

■ sale deosebite. Neașteptat de bine 
a boxat șl M. Sîrba, boxer dis
ciplinat, tenace șl cu o mare 
capacitate de efort, chiar dacă 
tehnica sa mai este încă defici
tară. In progres s-a prezentat 
și greul Teodor Pirjol, care șl-a 
luat revanșa în fața medialiatulul 
cu argint la C.E. de la Koln, W.

Kohnert, cel care 11 învinsese la 
..Mănușa litoralului". Mai decis 
în acțiunile ofensive. Teodor 
Dinu a obținut un succes rapid 
și prețios (ab. 1) în fața cîștigă- 
torulul turneului T.S.C. Berlin, 
M. Behrendt, dovedind că rămîne 
un sportiv pe care se poate pune 
bază în continuare. Cei doi mlj- 
locli. Valentin Silaghi șl Gheor
ghe Butnaru, s-au dovedit fra
gili, deficiență care ii pune In 
situația de a nu-șl putea valo
rifica buna pregătire fizică. Foar
te slab din punct de vedere fizic 
s-a prezentat Dragomir Ilie, In 
ambele meciuri dovedind că dis
pune de 
jumătatea 
de luptă.

resurse numai pentru 
timpului regulamentar 

Or, așa nu se poate—
Mihai TRANCA

ÎNVINGĂTORI la budapesta

A 62-a aniversare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

DIMENSIUNILE IMPRESIONANTE
ALE MIȘCĂRII SPORTIVE DIN U.R.S.S.

Se împlinesc astăzi, 7 noiembrie, 62 de ani de la victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, eveniment de im
portanță istorică mondială, care a inaugurat o nouă epocă 
în dezvoltarea societății contemporane. în această perioa
dă, de mai bine de șase decenii, cite s-au scurs de la con
stituirea primului stat socialist din lume, oamenii muncii 
sovietici, sub conducerea Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, au obținut remarcabile realizări în toate dome
niile de activitate. în rîndul acestor succese șe înscriu și 
cele înregistrate de mișcarea sportivă din U.R.S.S., asupra 
cărora ne oprim în însemnările ce urmează.

*

De curînd, la Budapesta, s-a 
desfășurat intilnirea amicală 
de tenis dintre două echipe ale 
clubului NIM din capitala Un
gariei și două formații 
Tenis-Clubului București, 
seniori, sportivii de Ia T.C.B.

ale
La

au terminat învingători cu 
7—5 (E. Hnai — Z. Cseh 6—2, 
6—4 ; Cosmina Popescu — A- 
driana Kosuth 6—0, 6—0 etc.), 
iar la juniori tenismanii bucu- 
reșteni au cîștigat cu 11—1 (A. 
Mîrza — J. Kekessy 6—4, 
6—2; R. Constantinescu — E. 
Balint 6—3, 6—2 etc.).

Constantin Niculae finalizează unul dintre cele mai spectacu
loase procedee tehnice: uchi-mata (secerarea coapsei din interior)

C.E. DE JUDO
PENTRU JUNIORI

LONDRA, 6 (Agerpres). La 
Edinburgh au luat sfîrșit întrece
rile campionatelor europene de 
judo rezervate juniorilor. Iată 
cîștlgători în ordinea categoriilor 
de greutate : 60 kg — Ocko (Iu
goslavia) ; 65 kg — Stratan
(U.R.S.S.): 71 kg — Dyot (Fran- 

— Kunze (R.D. Ger- 
kg — Charles (Fran- 
— Segovoi (U.R.S.S.); 
kg — Korlatanov

\ .ia.o.o.; . 
■ța) ; 78 kg 
mană) ; "" 
ța) ; 95 
peste 
(U.R.S.S.).

86 
kg
95

LOTUL REPREZENTATIV DE JUDO 
ÎSI PREGĂTEȘTE DEBUTUL LA „MONDIALE

La începutul lunii viitoare 
(5—9 decembrie) în capitala 
Franței se vor desfășura cam
pionatele mondiale de judo (ul
tima ediție a avut loc în urmă 
cu 4 ani). întrecerile se anunță 
extrem de dificile, pentru con
curs înscriindu-se judoka din 
foarte multe țări.

La Paris, printre numeroșii 
sportivi care își vor încerca 
șansele în competiția mondială 
vor fl și reprezentanți ai tării 
noastre, debutanți la aceste 
confruntări de anvergură. Des
pre stadiul pregătirii lor i-am 
solicitat amănunte secretarului 
federației de specialitate, prof. 
Anton Muraru.

„Acum, după ce s-au încheiat 
competițiile internaționale — 
principale teste de verificare — 
putem aprecia mai bine posi
bilitățile fiecăruia dintre cei vi
zați să evolueze la C.M.

lată, în cîteva cuvinte, cum 
se prezintă lotul, la această 
oră, la fiecare categorie. La 
superușoară, Arpad Szabo, me
daliat cu bronz la C.E. din 1977 
și cu argint la „europenele" din 
1978. a revenit pe primul plan 
după o intervenție chirurgicală 
care l-a tinut departe de tatami 
aproape un an- El trebuie să-și 
mărească însă forța in brațe și 
să-și automatizeze tehnicile de 
bază. Tot la această categorie 
are șanse de titularizare și loan 
Domnar. aflat intr-un progres 
îmbucurător. Constantin Ni
culae domină la semiușoară, 
fiind de departe mai competi
tiv decit Bela Onodi și Ion 
Năstăilă. Imbunătățindu-și forța 
de atac și de repetiție, Niculae

kl

poate obține victorii prețioase 
la C.M. Un salt spectaculos a 
făcut „ușorul" Nicolae Vlad* re- 
mareîndu-se încă din luna mai, 
cind a obfinut bronzul la C.E. 
de la Bruxelles,_ după care a 
repurtat succese la „Cupa A- 
driaticii", in turneele din Un
garia și R. D. Germană. Scăpat 
de concurenta lui Cornel Roman 
și Loghin Lazăr, urcați la se- 
mimijlocie, el are prima șansă 
să fie selecționat. Iar dacă își 
va îmbunătăți și forța in regim 
de viteză, Vlad va fi un adversar 
redutabil pentru mulți concu- 
renți. Selecția la semimijlocie 
va sta sub semnul întrebării 
pină in preajma plecării la 
„mondiale". Nici Mircea Fră- 
țică, nici Roman și nici Bo
ghiu n-au confirmat încă aștep
tările. După C.E., semimijlociul 
Mihalache Toma a concurat 
numai la mijlocie și, s-ar pu
tea spune, nu fără succes. To
tuși. pentru această categorie el 
este încă deficitar și nu se 
știe dacă Constantin Gotcă, un 
sportiv1 ambițios, nu-i va lua 
locul. Acesta din urmă însă tre
buie să-și perfecționeze atacul. 
La semigrea. Daniel Radu, din 
cauza unor acte de indisciplină, 
a fost exclus din lot. iar Gheor- 
ghe Nache este prea ușor. In 
fine, la „grea" Mihai Cioc, cize- 
lîndu-și în amănunt tehnica și 
lucrind intens pentru un plus 
de forță, este capabil de un re
zultat bun la Paris.

Pentru eliminarea minusurilor 
subliniate, antrenorii Gheorghe 
Ilie și Sabin Lucea, ca și com
ponența lotului depun eforturi 
susținute in aceste zile".

Anvergura sportului so
vietic este impresionantă, 
în Uniunea Sovietică acti
vează în prezent circa 
220 000 colective de educa
ție fizică, reunind un total 
de 55 milioane de oameni, 
dintre care aproape 20 mi
lioane sint femei. Cea mai 
răspîndită dintre ramurile 
sportive se dovedește atle
tismul, care este îmbrățișat 
de 6 milioane de pasionați 
ai aceste; clasice discipline. 
Iar locul doi în această 
statistică ar reveni voleiu
lui, care numără 5 milioane 
de adepți. Un număr apro
piat de practicanți II au 
fotbalul și schiul, cu cite 4 
milioane. Pentru alte disci
pline sportive, cifrele co
respunzătoare sint : baschet 
și șah — cite 3 milioane, 
handbal — 800 000, gimnas
tică — 700 000, hochei pe 
gheață — 650 000, patinaj — 
300 000, scrimă — 50 000
hipism — 25 000.

Edificatoare, pentru di
mensiunile actuale ale miș
cării sportive sovietice, ests 
și vasta rețea de baze și 
edificii destinate practicării 
exercițiilor fizice și sportu
lui. La ora actuală, în 
U.R.S.S. există 3 282 sta
dioane, cu peste 11 400 000 
locuri în tribune, mai mult 
de 66 000 săli de sport, 
1 435 bazine, 19 000 poligoa
ne de tir, 6 600 baze de 
schi, 100 000 terenuri de 
fotbal. In cadrul activități
lor de educație fizică șl 
sport sint folosiți aproxi
mativ 300 000 antrenori 
studii de specialitate 
mai bine de 6 000 000 
antrenori voluntari.

Este lesne de înțeles 
în contextul unei atit 
largi activități sportive
masă, există toate premi
sele și pentru multiple a- 
firmări pe tărîmul marii 
performanțe. Aceasta se

cu 
Șl 

de
că 
de 
de

reflectă în numărul impre
sionant de medalii obținute 
de reprezentanții sportului 
sovietic la Jocurile Olimpi
ce de vară, începînd din 
1952, anul primei lor par
ticipări la suprema între
cere. De atunci, sportivii 
sovietici au cucerit un to
tal de 258 medalii olimpice 
de aur, 221 de argint 
204 de bronz. Iar 
rile Olimpice de 
aceeași perioadă, 
total de medalii 
de sportivii din 
se ridică la 118, dintre care: 
51 — aur, 32 — argint. 35 
— bronz.

Ca o demonstrație a pres
tigiului de - care mișcarea 
sportivă sovietică se bucură 
in arena internațională 
este și faptul că acesteia 
i-a revenit cinstea de a fi 
gazda viitoarei ediții a 
Olimpiadei de vară, cea de 
a XXII-a. între 19 iulie și 
3 august 1980, aproximativ 
12 000 de sportivi din peste 
100 de țări își vor dispuita 
203 seturi de medalii olim
pice în cadrul a 21 disci
pline sportive.

O „repetiție generală" a 
Olimpiadei ’80 a avut loc 
in această vară, cu prilejul 
disputării finalelor celei 
de-a VII-a ediții a Spar- 
tachiadei popoarelor din 
U.R.S.S. Celor aproape 
10 000 finaliști din 15 repu
blici unionale 
rat 2 500 de 
peste hotare, 
ocazia să se 
calitatea înaltă a construc
țiilor sportive din capitala 
Uniunii Sovietice, de ca
drul organizatoric desăvîrșit 
asigurat unei competiții 
mare amploare, cu exact 
an înaintea 
la Moscova, 
va desfășura 
socialistă.

Șl la Jocu- 
iarnă, în 
numărul 
obținute 
U.R.S.S.

li s-au alătu- 
invitați de 

care au avut 
convingă de

Olimpiadei 
prima care 

într-o

de 
un 
de 
se 

țară
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APRECIERI ELOGIOASE LA ADRESA FOTBALIȘTII SUEDEZI
ȘAHIȘTILOR ROMAN!

Prof. dr. T. Kirsten, pre
ședintele Clubului de șah din 
Heidelberg, a adresat Federa
ției române de șah o scrisoare 
din care spicuim următoarele :

„Vrem să transmitem sin
cerele noastre mulțumiri fede
rației dv. pentru că ați făcut 
posibilă participarea excelenți- 
lor jucători români la turneul 
nostru din octombrie. ~ 
prezența lor a fost o 
rată piatră unghiulară 
relui succes pe care 
registrat concursul, 
noastră deosebită este 
exprimăm admirația față 
maestrul internațional Mihal 
Ghindă (ciștigătorul turneului, 
n.n.) care a fost un adevărat 
ambasador al șahului din res
pectata dv. țară. Marele maes
tru Victor Ciocâltea, binecu
noscut nouă, și-a impresionat 
din nou suporterii, nu numai 
prin jocul său strălucitor, dar 
și prin comportarea și persona
litatea sa Maestrul Emanuel 
Reicher, ales de jucători ca 
membru al comitetului de ar-

Dealtfel, 
adevă- 
a ma

l-a în- 
Dorința 
să ne 

de

ATLETISM • Atleta neozeelan
deză Beverly Shingles (39 ani) 
a terminat învingătoare în mara
tonul feminin desfășurat la Los 
Angeles, fiind cronometrată pe 
42,195 km cu timpul de 2 h 45:46. 
Pe locul doi, la 1 min., s-a cla
sat americanca Patricia Story.

BASCHET • In cel de-al doi
lea meci al turneului pe care îl 
întreprinde în S.U.A., echipa 
masculină a U.R.S.S. a jucat la 
El Paso (Texas), învingînd cu sco
rul de 91—74 (44—34) o selecțio
nată universitară americană.

BOX ® Campionul european la 
cat. mijlocie-mică, iugoslavul Ma
rian Beneș. și-a apărat cu succes 
centura la Rotterdam, învingînd 
prin abandon, în repriza a 3-a, 
pe olandezul Adrie Huussen.

CICLISM • Clclocrosul de la 
Ziirich a fost cîștigat de campio-

bitraj, s-a achitat admirabil 
de sarcina sa, făcîndu-și mulți 
prieteni. Vă mulțumesc din 
nou pentru rodnica noastră co
operare".

★
O rectificare (în urma unei e- 

rori de recepționare ' ’ " 
nică) la două dintre 
tele individuale 
meciul România—R.F. 
cîștigat — după cum se știe — 
de formația noastră cu scorul de 
IIV2—81/-» : Ghindă l-a Învins cu 
IV,—Vj pe Gerusel, iar Ciocâltea 
a pierdut cu V,—l‘/a în fața lui 
Borik.

telefo- 
rezulta- 

înregistrate în 
Germania,

BEIJING, 6 (Agerpres). — 
Peste 50 000 de spectatori au 
urmărit la Șanghai meciul a-, 
micai de fotbal dintre selecțio-î’ 
natele R. P. Chineze și Suediei,' 
încheiat cu scorul de 1—0 (1—0) 
în favoarea oaspeților. Unicul 
gol al partidei a fost înscris 
tn minutul 16, de Anders Gron- 
hagen.

Anterior, reprezentativa Sue
diei terminase la egalitate (0—0) 
jocul susținut cu selectj/tf^j^r 
rașului Beijing.

TURNEUL INTERZONAL
MADRID, 6 (Agerpres). — 

Turneul Interzonal feminin de 
la Alicante a continuat cu 
disputarea unor partide între
rupte, în care s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Baum- 
stark — Armas 0—1 ; Baum- 
stark — Fatalibekova 1—0 ; 
Marcovici — Gurieli 0—1 ; Pro- 
kopovici — Ranniku remiză |

TELEX • TELEX
nul mondial Albert Zweifel (El
veția) — 23 km In 57:15. L-au 
urmat Paul Brauwer (Belgia) — 
la 11 sec., Erwin Lienhard (Elve
ția) și Roger de Vlaemlnck (Bel
gia) — ambii la 19 sec.

HALTERE • La 
niori) de la Salonic, primii cla
sați la cat. pană (60 kg) : " 
Seweryn __
(127,5+155) : 2. G. Todorov (Bul
garia) 275 kg (120 + 155) ; * _
Gete (Japonia) 270 kg 
4. V. Perez (Cuba) 270 
Szâraz (Ungaria) 267,5 
Pawlak (Cehoslovacia) 
Recordmanul mondial 
nikov (U.R.S.S.), 
„smuls" * " ‘

C. M. (se

1. m.
(Polonia) 282,5 kg

3 S. 
(120 + 150) : 
kg ; 5. L. 
kg ; 6. a.

267.5 kg. 
N. Koles- 

după ce a 
125 kg (medalie de ar

FEMININ DE ȘAH
Kollner — Ahmilovskaia 0—L 
în clasament, după 12 runde,*1 
conduce Ahmilovskaia (U.R.S.S.) 
cu 10 puncte, urmată de Le-, 
maciko (Bulgaria) 9 puncte (1), 
Gurieli (U.R.S.S.) 9 puncte, Li- 
tinskaia (U.R.S.S.) — 8‘/s punc
te. Gertrude Baumstark (Romă- 
nia) se află pe locul 9, cu 8 
puncte.

i
- I

glnt), a ratat de 3 ori la „arun
cat" (160 kg), ieșind din concurs.'1 

TENIS • BjSrn Borg este vir- 
tual cîștigâtor al Marelui Premiu 
F.I.L.T., totaiizînd în prezent 
2 367 puncte. II urmează în cla
sament jucătorii americani John 
McEnroe — 1 984 p, Jimmy Con
nors — 1 968 p. Vitas Gerulaitls 
— 1 702 p, Roscoe Tanner — 1 424 
p și argentinianul Guillermo Vi
las — 1 320 p. • într-o partidă 
demonstrativă desfășurată la Can
ton (R. P. Chineză), în fața a 
6 000 de spectatori, campionul 
suedez Bjorn Borg l-a Învins cu
6— 3. 6—4, 6—1 pe jucătorul aus
tralian John Alexander. • In fi
nalele turneului feminin de la 
Stockholm : Billie Jean King — 
Betty Stove 6—3, 6—7, 7—5 ; Sto
ve. Turnbull—King, Kloss 7—5,
7— 0.


