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CONGRESUL PARTIDULUI
I CONGRESUL I 
I ÎNTREGULUI POPOR! I

SPORTUL MUNCITORESC — ÎN PAS 
CU IMPETUOASA DEZVOLTARE 
ECONOMICO-SOCIALĂ A TĂRII

Interviu cu tovarășul AUREL DUCA, secretar al Consi
iiului Central al U.G.S.R

Omagiul tineretului sportiv al țării 

viitorii Performeri preiau ștafeta 
DE LA GLORIILE SPORTULUI ROMÂNESC

Apropiatul Congres al parti
dului prilejuiește o trecere în 
revistă a realizărilor oameni
lor muncii din întreprinderi și 
instituții, care au ținut să în- 
timpine marele eveniment cu 
succese deosebite atit în pro
ducție, cit și în sport. în do
rința de a prezenta cititorilbr 
aspecte ale dezvoltării sportu
lui sindical din țara noastră 
în ultima perioadă de timp, 
ne-am adresat tovarășului 
AUREL DUCA. secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., (Continuare in vag. 2-3)

Crosurile au devenit competiții obișnuite in majoritatea între
prinderilor. în fotografie : aspect de la un cros organizat la 
U.R.E.M.O.A.S. București Foto : N. DRAGOȘ

președintele Comisiei centrale 
pentru turismul de masă. •

— Cunoscînd faptul că 
U.G.S.R. este unul dintre 
principalii factori cu sarcini 
și atribuții în domeniul 
sportului, am dori, tovarășe 
secretar, să ne relatați di
recțiile de acțiune ale aces
tui for privind traducerea 
în viață a Programului de 
dezvoltare a activității de 
educație fizică și sport a- 
probat de Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R,

— Pe baza acestui program, 
Consiliul Central al U.G.S.R. a 
luat unele măsuri menite să 
facă din „Daciadă" o amplă 
competiție a sportului muncito
resc, să ducă la extinderea ca
racterului de masă al educației 
fizice și sportului, la ridicarea 
nivelului performanțelor în ra
murile sportive specifice spor
tului din întreprinderi și insti
tuții. la integrarea tot mai de
plină a acestor activități în 
ansamblul muncii educative 
pentru formarea omului nou, 
sănătos și viguros, capabil să 
realizeze o muncă de calitate 
și o înaltă productivitate. In 
acest scop, s-a pus accentul pe

Sever NORAN

Unul dintre cele mai aplaudate momente ale programului de la 
„Eloreasca", evoluția gimnastelor la birnă... Foto : Dragoș NEAGU

La C P. L. Vaslui, ferm angajament In îndeplinirea

sarcinilor asumate In cinstea Congresului comuniștilor

„CINE-l VREDNIC LA MUNCĂ
E BUN SI LA SPORT"

Combinatul de prelucrare a 
lemnului se numără printre 
marile obiective industriale ale 
Vasluiului modern, ale locali
tății cu vibrantă rezonanță în 
glorioasa istorie a Moldovei, 
de la Ștefan Vodă la anii lu
minoși ai socialismului.

Privim de sus construcțiile 
C.P.L.-ului și avem parcă ima
ginea unei flotile de nave an
corate in Lunca Iarmarocului. 
Cine iși mai aduce aminte de 
tirgurile cu tarabe și orchestre 
de „alămuri" împrăștiate cind- 
va tn colbul timpului sterp 
care se afla aici ? împreună 
cu un grup de tineri veseli 
coborim cascada de trepte din 
beton care, ocolind baza spor
tivă, duce spre intrarea princi
pală a întreprinderii. Plutește 
in văzduh miros de rumeguș, 

proaspăt, de rășină de brad, 
purtate in adierea toamnei, pî
nă departe. Tînărul loan Mar- 
cu, timplar de meserie, secre
tar al Comitetului U.T.C. pe 
combinat, va intra in schimb 
abia peste clteva ceasuri, așa 
că este bucuros să ne însoțeas
că, să ne vorbească despre 
viața sportivă a întreprinderii, 
dar mai cu seamă despre mun
că. „Tinerii noștri — aici toată 
lumea este tînără — dau în 
aceste zile un mare examen : 
avem de îndeplinit importante 
angajamente luate în cinstea 
Congresului al Xll-lea al 
partidului, angajamente pe 
care sîntem hotărî ți să le în
deplinim și să le depășim. Veți 
vedea ce mobilă producem 
noi. Aici lemnul este transfor
mat în aur...“.

Viorel TONCEANU

O reușită acțiune cul- 
tural-sportivă în sala Flo- 
reasca, o întilnire emoțio
nantă între mari sportiyi 
ai țării noastre și tinere 
speranțe aflate la debut 
pe drumul performanței

în suita amplelor acțiuni pe 
care sportivii patriei le dedică 
apropiatului forum al comuniș
tilor români — Congresul al 
Xll-lea al partidului — se în
scrie și cea de luni după- 
amiază, de la „Floreasca". O 
sală arhiplină a dat curs invi
tației organizatorilor (Consiliul 
pentru educație fizică și sport 
și Comitetul U.T.C. ale secto
rului 2, clubul sportiv Dinamo 
și . Clubul sportiv școlar nr. 2), 
participînd la o acțiune cultu- 
ral-sportivă reușită. Au partici
pat exponenți de seamă ai 
sportului românesc de perfor
manță. în frunte cu Emilia 
Liță, Argentina Menis, Oprea 
Vlase, Dan Nieulescu, Cornel 
Penu, care au evocat momente 
din viața și activitatea lor, a 
colegilor de lot sau de echipă, 
alături de care au înregistrat, 
de-a lungul anilor, strălucitoare 
izbînzi. „Nu există nici un obsta
col în calea unui tînăr dornic 
do afirmare, de consacrare în 
sport, cînd lingă talent el așea
ză ore stăruitoare de pregătire 
disciplinată și. mai ales, cînd 
conștient luptă pentru o cauză 
nobilă, pentru culorile scumpe 
ale patriei, pentru gloria spor
tivă a României socialiste". De 
aceea viitorii performeri trebuie 
să preia ștafeta de la gloriile 
sportului românesc". Această 
sinteză a activității unui tînăr 
în devenire, prezentată în cu- 
vîntul maestrei emerite a spor
tului Emilia Liță, definește o 
experiență rodnică, mulți ani de 
strădanii, ieri ca gimnastă de 
frunte, participantă la J.O.. azi 
ca neobosită antrenoare si edu
catoare.

Gimnasticii, disciplina care 
se află la granița dintre sport 
și artă, i-a fost dat să deschi
dă programul, susținut de re
prezentante ale clubului Dina
mo și C.S.Ș. 2. Rînd pe rînd, 
au demonstrat citeva din spe
ranțele noastre în acest sport

Tiberiu STAMA

Astăzi, etapa a 15-a a Diviziei A de fotbal (Continuare în pag. 2—3) (Continuare în pag. 2-3)

DINAMO -EC. BAIA MARE, 0 VERITABILĂ VEDETĂ TV
• La lași, „Poli" are în față pe Jiul, care a adunat 16 puncte din... nouă go

luri. Să așteptăm o surpriză ? • După jocurile grele de la București și Craiova, 
F.C.M. Galați e favorită în disputa cu echipa lui Mircea Sandu • F.C. Scornicești, 
în fața unui obstacol și mai puternic : liderul ® La Satu Mare, Gloria își încear
că una din ultimele șanse • Pe „Ghencea", Steaua e mare favorită, dar tirgo- 
viștenii vin după o „săpuneală zdravănă" • La Cluj-Napoca, „U" se teme de cal
mul și degajarea piteștenilor • Dinamo — F.C. Baia Mare, un meci cu milioane deg 
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1979 — ANUL CALITĂȚII

PENTRU EVA ZORGO-RADULV

loși :
A. Forwith - 1 

Galați :
O. Ștreng - 

Scornicești :
R. Stincan - I 

Satu Mare :
A. Deleanu — 

București :
V. Topan - 

Gheorghiu-Dej)

PROGRAMUL MECIURILOR
POLITEHNICA - JIUL |

R. Schewell (ambii Timișoara), O. Anderco (Satu Mare)
F.C.M - SPORTUL STUDENȚESC

T. Vass (ambii Oradea), A. Mustâțea (Pitești)
FOTBAL CLUB - UNIV. CRAIOVA

Pop, C. Matache (toți București)
OLIMPIA - GLORIA BUZĂU

G. Dragomlr, I. Vasiîe (toți București)
STEAUA - C.S. TÎRGOVIȘTE

M. Salomir (ambii Cluj-Napoca), S. Burlacu

l.

(Gh.

Cluj-Napoca
Gh. Retezan 

ceava) 
București :

I. Igna — P.

Rm. Vilcea :
C. Szilaghi ( 

Tg. Mureș :
T. Balanovici

(Stadionul Steaua)
: UNIVERSITATEA - F.C. ARGEȘ
— T. Alexandrescu (ambii București), M. Fediuc

DINAMO - F.C. BAIA MARE
Arnâutu (ambii Timișoara), M. Ivâncescu (Brașov) 

(Stadionul Dinamo, meci televizat) 
CHIMIA --------

(Baia Mare) — C. 
A.S.A.

î — M. Stânescu
Toate partidele

(Su-

- „POLI" TIMIȘOARA
Jurja, D. Nicolae (ambii București)

- S.C. BACĂU
(ambii lași), V. Ciocîlteu (Craiova) 
vor începe la ora 14

telespectatori • La Rm. 
Vîlcea, ascensiunea Chi
miei e greu de oprit • 80 
la sută din pronosportiști 
„văd" x la Tg. Mureș. Vine 
Bacăul I

CLASAMENTUL
1. UNIV. CRAIOVA 14 8 3 3 29-15 19
2. Steaua 14 8 3 3 29-16 19
3. F.C. Bata Mare 14 8 1 5 28-18 17
4. Dinamo 14 6 5 3 22-13 17
5. S.C. Bacâu 14 4 8 2 19-18 16
6. Jiul 14 7 2 5 9-13 16
7. A.S.A. Tg. M 14 7 1 6 17-20 15
8. C.S, Tîrgoviște 14 5 4 5 19-16 14
9. Chimia Rm. V. 14 6 2 6 17-15 14

10. F.C. Argeș 14 6 2 6 16-17 14
11. Sportul stud. 14 6 1 7 13-13 13
12. F.C.M. Galați 14 5 3 6 19-25 13
13. Poli Timișoara 14 5 2 7 20-19 12
14. „U- Cluj-Nap. 14 6 0 8 15-18 12
15. Politehnica lași 14 5 2 7 18-22 12
16. F.C. Scornicești 14 5 2 7 19-25 12
17. Olimpia S. M. 14 3 3 8 12-24 9
18. Gloria Buzău 14 4 0 10 8-22 8

Tn lumea stadioanelor se 
întîmplă adesea ca un singur 
moment dlntr-o competiție 
să modifice, într-un sens sau 
altul, chiar și o întreagă ca
rieră sportivă ! Este și cazul 
atletei clujene Eva Zorgo-Ra- 
duly al cărei „moment de 
cumpănă14 a fost la arunca
rea a treia a întrecerii suli- 
țașelor în timpul campiona
telor europene de la Praga, 
Ia 1 septembrie 1978. A fost 
momentul care a făcut din 
Eva o aruncătoare de marcă, 
după ce pînă atunci ea fu
sese o oarecare aruncătoare 
de pluton...

La a treia aruncare, atunci, 
pe stadionul Strahov, Eva 
Zorgo-Raduly a obținut o 
performanță de 61,14 m cu 
care a devenit recordmană 
națională și care i-a asigurat 
locul 5 în clasamentul final 
al probei. De fapt, acest mo
ment de la Praga, mai mult 
decît orice, a însemnat pen
tru tînăra atletă (s-a născut 
la 23 octombrie 1954) începu
tul unei vertiginoase ascen
siuni, concretizată — pînă 
la încheierea anului compe- 
tițional —în două noi re

corduri (ultimul, cel de 63,66 
m, de o bună valoare inter
națională) șl continuată. cu 
brio, în acest an.

Stimulată de reușitele (mal 
de mult așteptate, dealtfel î)

Romeo V1LARA

(Continuare In pao. 2-3)



IN PAS CU IMPETUOASA DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA
(Urmare din pag l)

extinderea practicării exerci- 
țiilor fizice in sprijinul produc
ției, desfășurarea de întreceri 
sportive mai ales în aer liber 
— drumeții, acțiuni cicloturisti
ce. duminici cultural-sportive. 
Ideea de bază care ne că
lăuzește este atragerea întregii 
mase a t rierilor muncitori și 
a cit mai multor oameni ai 
muncii in practicarea sportu
lui.

mijloc eficace pen- 
organismu- 

foarte bu- 
producti- 
fel, so- 
mult de

însemnări 0 REUȘITĂ
PE CARE 0 DORIM CC

— Ne apropiem de sfirși- 
tui primului an din cea 
de-a doua ediție a ,.Dacia- 
dei“. Ce noutăți au apărut 
in sportul de masă în acest 
an și care este bilanțul par
ticipării ?

— Un obiectiv de scamă 
care s-a realizat în acest an 
îl constituie organizarea temei
nică a cupelor pe ramuri do 
producție — Cupa metalurgis
tului. encrgeticianului, chimis
tului, forestierului, minerului, 
constructorului etc. In to
tal. 19 asemenea competiții, in 
care accentul s-a pus pe or
ganizarea etapelor de masă, la 
nivelul locurilor de muncă. La 
aceste cupe au luat parte pes
te 1,3 milioane de oameni ai 
muncii. Tot in acest an. cu 
bune rezultate s-a desfășurat 
„Crosul tinărului muncitor", Ia 
care au luat parte aproape 
800.000 de tineri. De notat ini
țiativele județelor Bihor, Ba
cău, Alba. Arad, Gorj, Praho
va, Vaslui etc. în organizarea 
„Festivalurilor sportului mun
citoresc". Considerăm 
am făcut prea puțin 
stimularea oamenilor 
în trecerea normelor 
xului polisportiv „Sport și să- 
hătate" și nu ne declarăm 
mulțumiți în ceea ce privește 
stadiul in care se află dezvol
tarea gimnasticii Ia locul de

insă că 
pentru 
muncii 

Comple-

ni uncă 
tru 
lui, 
ne I 
vității 
cotim că mai avem 
făcut în ceea ce privește mun
ca politico-educativă în rîndul 
sportivilor șj cadrelor tehnice 
din asociațiile și cluburile sin
dicale, privind formarea aces
tora in spiritul muncii, dărui
rii, corectitudinii și atașamen
tului față de asociațiile sau 
cluburile pe care le reprezintă. 
Trebuie, de asemenea, să in
tensificăm propaganda prin 
presă. radio și televiziune, 
pentru ca oamenii muncii să 
fie convinși de necesitatea 
practicării sistematice a exer
cițiului fizic, sportului și turis
mului.

— Cluburile și asociațiile 
sportive sindicale au 
nut, de multe ori, 
victoriilor în marile 
petiții mondiale sau 
pene. Ce succese notabile a 
înregistrat în ultima vreme 
sportul muncitoresc din țara 
noastră ?

— Măsurile luate de sindica
te, asociațiile și cluburile spor
tive au dus la Îmbunătățirea 
procesului de instruire și edu
care a sportivilor, la creșterea 
nivelului performanțelor și a 
răspunderii cadrelor tehnice, 
la dezvoltarea bazei materiale 
a sportului de performanță. In 
cluburile și asociațiile sportive 
sindicale s-a acționat pentru 
dezvoltarea cu prioritate a 
sporturilor de tradiție munci
torească — boxul, luptele, hal
terele handbalul, voleiul, ca
notajul feminin, popicele. Iată 
cîteva nume de sportivi care 
ne-au reprezentat cu cinste în 
competițiile internaționale : Ia 
lupte, Ștefan Rusu de la „Mo
bila" Rădăuți a ciștigat titlul

înviorarea 
cu efecte 
in creșterea 

muncii. La

obți- 
laurii 
com- 
euro-

de campion mondial Tn 1978 și 
european în 1979, Mihai Bo
țită, de la „Dacia" Pitești — 
medalie de argint Ia „europe
nele" din 1978, ca și Aurel 
Neagu de la C.S. Nicotină, 
vicecampion european la li
bere în 1978. La box— Ion Bu- 
dușan, de la „Metalul" Bucu
rești, a obținut medalie de 
bronz Ia europenele din 1979, 
Ion Joița,/ de Ia Electroputcrc 
Craiova a devenit campion eu
ropean de tineret în 1978. La 
haltere. Vasile Roșu de la A.S. 
Chimpex Constanța a obținut 
in acest an medalia de aur la 
mondialele și europenele de 
juniori, iar Valeria Roșca-Ră- 
cilă (U.T. Arad), Valeria Că- 
tescu. Elena Chirițoiu (Me
talul București) au obținui 
medalii de bronz Ia canotaj. 
Dar rezultatele nu ne satis
fac pe deplin. Posibilitățile 
sportului muncitoresc sint mult 
mai mari, iar cele 5 000 
secții afiliate la federații 
da mult mai mult față de 
velul condițiilor create.

Sintem convinși că marele 
eveniment din viața poporu
lui și partidului nostru va da 
un nou și puternic impuls 
sportului muncitoresc, atit ce
lui de masă cit și celui de 
performanță, că istoricele ho- 
tăriri care se vor adopta Ia a- 
propiatul Congres al partidu
lui vor însufleți pe sportivii 
noștri pentru realizarea de noi 
și noi succese, ații la campio
natele mondiale și europene 
din anii următori cit și, mai 
ales, ia J.O. din 1980. Sportul 
muncitoresc are toate condi
țiile create pentru a păși pe 
o treaptă calitativ superioară, 
dezvoltîndu-se continuu, in 
pas cu impetuoasele reali
zări obținute de poporul nos
tru în toate domeniile activi
tății economice și sociale.

OASPEȚII Of ONOARE
duminică și în sala de
Școlii generale nr. 77 

numeroasele ansam- 
■ gimnastică ale grădi- 

din Sectorul 3. Pe o

VIITORII ■ PERFORMERI PREIAU ȘTAFETA
(Urmare din pag- 1)

(„viitorul II", cum foarte bine 
remarca cineva), foarte tinere 
talente care năzuiesc să ajun
gă în lotul olimpic al tării : 
Oana Gârleanu, printre laurea
tele campionatelor școlilor ge
nerale, Georgeta Andrei, Roxa
na Manea, Luminița Marin, 
yioieta iiieș (prezenta în „lo
tul mare" al gimnastelor de la 
Dinamo) etc. Exercițiile la 
trambulină elastică, folosind 
elemente tehnice dintre cele mai 
dificile. altele de ansamblu, 
desfășurate, pe un fond muzi
cal folcloric de o mare fru
musețe și, în fine, cele la bîrnă 
au fost punctate de aplauze 
frenetice. Profesoarele Emilia 
Liță si Aurelia Bunea au meri
te deosebite la realizarea aces
tei originale demonstrații.

>
în continuare, atenția specta

torilor s-a îndrepat spre repri
zele de baschet. Prima, rezer
vată schimbului de mîine (in 
speță un meci C.S. Șc. Politeh
nica — Dinamo), a evidențiat 
mulți elevi cu un remarcabil ta
lent, Cornel Ciochină, Răzvan 
Mitroi sau Andrei Popoylci.

Atractivă, dar, pe undeva 
plină de nostalgie, evoluția 
cîtorva dintre handbaliștii de 
la Dinamo, foști titulari în e- 
chipa României, de mai multe 
ori campioană mondială (G. 
Covaci, Hnat, M. Costache, 
Redl, Penu, Licu ș.a.) a consti
tuit o mare incîntarc.

Programul sportiv l-au în
cheiat fotbaliștii, între care 
s-au aflat cîteva vedete de al
tădată : Cornel Popa, Pîrcălab, 
Ivan, Frățilă, V. Anghel si De- 
Ieanu.

CINE I mic IA MUNCĂ E BUN Șl EA SPORT"
(Urmare din pag. 1)

Metamorfoza lemnului la 
C.P.L. — drumul lui de la sti
vele de seînduri la mobila 
care va duce, în multe țări 
ale lumii, faima talentaților 
meșteri vasluieni, adică dru
mul de la buștean la ceea ce 
loan Marcu numea „aur", în
cepe in seefia debitări. Urmă
rim dibăcia cu care niște flă
căi cu mînecile ridicate pină 
la coate trec bucățile de fag 
prin gurile frezelor dindu-le 
forme șablon. „Tuturor le pla
ce sportul : unii joacă tenis de 
cîmp, alții popice, volei, fotbal, 
mulți trag bine la tir. Echipa 
selecționată din formațiile de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei este campioa
nă județeană la trecerea com
plexului — ne dă amănunte 
însoțitorul nostru.

Cum a ajuns echipa cam
pioană ? „Cine-i vrednic în 
muncă, e bun și la sport. Și- 
invers. aș spune". Părerea a- 
parține unui om cu competentă 
in ambele domenii — Emil 
Ganea, comandantul centrului 
de pregătire. Dar acesta nu-i 
singurul succes de prestigiu al 
sportivilor de la C.P.L. Vaslui. 
Reprezentativele întreprinderii 
au ciștigat, in etapa județeană 
a ..Daciadei" de vară, locul I 
la popice, locul II la fotbal șl 
tenis de cimp, atletism.

In secția „mobilă stil" facem 
cunoștință cu o fată zveltă, cu 
privire deschisă, inteligentă, 
cu glas dulce, moldovenesc — 
Gabriela Agapi. Aflăm că ea 
a trăit bucuria de a fi urcat 
pe podiumul învingătorilor la 
etapa finală a „Cupei forestie
rului" la atletism. O întrebăm:

in afară de sport, ce-ți place 
mai mult, Gabriela 1 Ne răs
punde fără să clipească : „Me
seria, adică să sculptez !“

Pe drumul lemnului, de la 
stivele de seînduri la produsul 
finit, ne oprim la secția mon
tări, unde echipa maistrului 
Gheorghe Bule semnează actul 
de plecare în lume a splendi
delor garnituri de mobilă cu 
nume de fete : Bogdana, Ște- 
fania, Cristina...

Maistrul Bule, un om de 30 
de ani. de statură scundă, iși 
trece palma pe luciul străluci
tor al unei biblioteci sculptate. 
„Producem mobilă faină, n-am 
ce zice" — spune cu mlndrie. 
După vorbă înțelegem că este 
ardelean. „De la Oradea, zice, 
dar acum îs vasluian. Mobilă 
faină 1 în cinstea Congresului 
comuniștilor ne-am angajat să 
sporim și cantitatea produselor 
și calitatea, să dovedim că sîn- 
terti și noi comuniști". Am au
zit că vă place sportul, to
varășe maistru ? „Cum să nu! 
Jucăm popice, tenis de masă, 
șah, volei. Am început con
cursurile din cadrul etapei de 
iarnă a „Daciadei". N-ați văzut 
ce bază sportivă avem ? . Noi 
am amenajat-o“.

Am văzut baza sportivă. Te
renuri de fotbal și handbal, de 
volei — bituminate, popicărie, 
o originală tablă de șah cu 
piese gigant, alte amenajări. 
Totul vorbește despre dragos
tea pentru mișcare și sport a 
tineretului C.P.L.-ului, a meș
terilor cu miini de aur vaslu
ieni, angajați in aceste zile 
premergătoare marelui forum 
al comuniștilor in febrila bă
tălie pentru noi succese...

Așa cum am anunțat, spec
tatorii ultimului derby hochcis- 
tic Steaua — Dinamo au avut 
o frumoasă surpriză : înaintea 
meciului și în cele două pauze, 
pe un ecran special amenajat, 
au fost proiectate filme cu su
biect sportiv. Mai intri finala 
Cupei Angliei (Liverpool — 
Newcastle, color, cu trei goluri 
fantastice !). apoi un film des
pre marea competiițe națională 
„Daciada" și, în final, o pelicu
lă despre schi și frumusețile 
lui, într-un feeric decor alDin 
de iarnă.

Mii de spectatori au stat fer- 
mecați, au uitat (unii dintre ei, 
și este păcat că nu toți...) să 
mai fumeze, au aplaudat fie
care gol al lui Liverpool, dar 
și frumoasele imagini despre 
„Daciadă". au urmărit uimiți

deliciile 
cunoscut 
tean, cu 
Intr-un 
plină, p< 
(Federal 
cele mai 

Ne gil 
acestei j 
Ia pa tini 
reușit m 
a unui 1 
atît mai 
in săli, I 
bal, basc 
cipline. 1 
bun miji 
unor spol 
mari spol 
mare asii 
petiții in 
le. Deci.l 
o dorim I 
de patine 
eriei+H a 
ză ?...

Era < 
sport a 
evoluau 
bluri de 
nițelor 
bancă, urmărind aceste între
ceri din cadrul „Daciadei" de 
iarnă, se afla maestra emerită 
a sportului Teodora Ungureanu. 
Organizatorii îi anunțaseră pre
zența în sală, copiiii își conti
nuau frumoasele exerciții, ca 
și cînd nimic nu s-ar fi întîm- 
plat, dar toate privirile căutau 
spre banca unde se afla cam
pioana. Aplauda Teodora Un
gureanu. piepturile se bomhau 
sub tricouri, iar pe fețele seni
ne înfloreau zîmbete cu tîlc, a- 
dică : „Ați văzut ? I-a plăcut 
repriza noastră. Și Teodora... 
cunoaște ceva gimnastică !“

La sfîrșitul întrecerilor. Teo
dora Ungureanu a înmînat di
plome celor mici, a dat auto
grafe și — în fața reporterului 

prezența : 
„E «Daciadă», e marea compe
tiție sportivă națională a tutu
ror. Nu puteam să

★
Era duminică și | 

Olimpia evoluau 
echipe ale școlilor | 
Sectorul 3. Elevii __  .
în cadrul „Daciadei" la atletism 
(și invitat de onoare era Dumi
tru Paraschivescu), la tir (aici 
îridrumau și supravegheau con
cursul antrenorii Paul Goreti 
și Marin Fcrecatu), la ciclism 
(în fruntea „plutonului" se află 

Marin Niculescu), la box (în 
ring oficia Gheorghe Lungu). 
Școlile din cartier își invitase
ră, de asemenea, performerii : 
campionii sau foștii mari cam
pioni. Școala generală nr. 95. 
spre exemplu, avea în rîndul 
profesorilor pe maestra emeri
tă a sportului Teodora Boicu, 
pe maestra sportului Agneta 
Iloffman etc. Era „Daciadă", 
marea competiție sportivă na
țională a tuturor ! Nu puteau 
să lipsească...

A intrat, vrem să spunem, în 
obișnuința factorilor cu răspun
deri și atribuții în sport din 
Sectorul 3 al Capitalei să-și 
invite performerii la întreceri
le desfășurate sub egida „Da
ciadei", ca oaspeți de onoare.

Vasile TOFAN

de
pot —și-a... justificat 
ni-

CARNET ATLETIC

Comperajul a fost asigurat 
de Ion Ghițulescu si Stclian 
Moise, iar programul antracte
lor de Margareta Pîslaru, Au
relian Andrescu, Nicu Constan
tin și Ștefan Bănică.

Exemplul acestei acțiuni, pen
tru care inițiatorii și organiza
torii merită felicitări, este de 
dorit să fie urmat îi de alții, 
care pot folosi experiența pri
lejuită de acest spectacol.

PERFORMANTE,» 7
(Urmare din pag. 1)

finalului de sezon ’78, Eva 
ZorgO-Raduly a Început pre
gătirile pentru anul preolirn- 
pic 1979 cu un elan deosebit, 
care l-a declanșat energii 
noi, ambiții noi. Munca des
fășurată în 
mîni ‘ '
vară, șl-a 
roadele în 
țlonal ’79 
întrecut 
obiectivele 
reglstrat 
salt de calitate. Acum, la ora 
bilanțului, vom reaminti că 
in acest an, Eva a îmbunătă
țit de 6 ori recordul 
(64,56 m, Dresda 13.6 ; 
m. București 12.7 ; 66,28

67,10 m. . 
m șl

lungile 
de iarnă și-n 

arătat 
sezonul 

în care Eva 
substanțial ____
propuse șl a în- 
un Impresionant

săptă- 
primă- 

din plin 
_ competl- 

și-a 
toate

tării 
65.90 

m. 
Torino 4.8 ; 67,10 m. Atena 
11.8 : 67,14 m șl 67,20 
Montreal 9.9), fiind a 
aruncătoare ®n lume 
șl a treia din istoria 
(după Ruth Fuchs — 
69,52 tn — 1979 Șl
Smith — S.U.A. 69,32 
1977).

In acest sezon a luat 
la 18 concursuri, dintre 
a ciștigat 15 (singurele 
frîngerl la Ruth Fuchs 
și la britanica Teresa 
derson). Printre __
sale figurează cîștlgarea 
țiului de campioană mondia
lă universitară — 67,20 m, cel 
de campioană balcanică — 
57,10 m, primul loc in finala 
„Cupei Europei" — 66,28 
șl o 
Fuchs, 
cursuri
60 m. Media rezultatelor" sale 
a fost de 63,45 m, ceea ce 
înseamnă mult pentru 13 
concursuri !

Foarte interesant ni se pare 
și tabelul celor mal bune 
performanțe ale ci : 67,20 (in 
aruncarea a 3-a), Mexico 9.9;

S.U.A.

m. 
doua 

în 1979 
probei 
R.D.G. 
Katrin 
m —

parte 
care 

tn- 
— 2 
San- 

succcsele 
ti

___ m 
victorie (prima) la 

In 15 din cele 18 con- 
Eva a aruncat peste

• NUMAI ASTAZI ȘI MlINE... 
Tradiționalul sistem de joc Loto 
îșl. confirmă cu regularitate a- 
vantajcle. Elocvent în acest sens 
este șl bilanțul lunii precedente, 
In cursul căreia au fost atribu
ite, între altele, ȘASE AUTO
TURISME „Dacia 1300", dintre 
care trei numai la tragerea din 
12 octombrie 1 Trebuie mențio
nat, de asemenea, că toate 
aceste eîștigurl au fost obținute 
pe bilete achitate în cotă de 25 
la sută, care oferă posibilitatea 
de a participa cu mai 
șanse de qîștig — pe 
simple, combinate sau 
nații „cap de pod“. Tragerea de

multe 
variante 

combi-

lipsesc..."

pe stadionul 
numeroasele 

generale din 
se întreceau

PERFORMERI ■ ■ ■

67.14 m (1). Mexico 9.9
67,10 m (3). Atena 11.8
66,28 m (5), Torino 4.8
66,20 m W, Atena 11.8
65.90 m (5). :București 12.7
65.86 m (6), Antony 21.7
65,82 m («>. Montreal 25.8
65,54 m' (1) . Torino 4.8

m (2), Montreal 25,8. Se
— fapt foarte 
că In cele mal

65,14 
poate vedea 
Important — 
mari 4 concursuri ale anului, 
Eva n-a contat doar pe o 
singură aruncare (eventual 
„scăpată"), cl a avut cîte 
două aruncări foarte bune, 
ceea ce poate Însemna mult 
și poate fi chiar un factor 
decisiv într-o competiție de 
amploare, cum va fi si Olim
piada.

Să vedem cum explică Eva 
„explozia" rezultatelor 
in acest an ; „Cred că, pro- 
priu-zis, nu este vorba totuși 
de o «explozie», el de o evo
luție firească a 
melc, care, an ue an, au în
registrat o creștere continuă 
(n.n. : 45,78 ----- “
m — 1970, 
51,34 m — 
1973, 58,50 m — 1974, 59,50 m 
— 1975, 59,90 m — 1976, 60,24 
m — 1977, 63,66 m — 1978,
67,20 m — 1979). Este vorba 
deci de transformarea acu
mulărilor cantitative, din cei 
10 ani de activitate anterioa
ră, tntr-o calitate superioară. 
Dar nu numai atît. La rezul
tatele din 1979 au mal contri
buit și alțl factori printre 
care evidenta îmbunătățire a 
tebnicil, a vitezei de arun
care. și pentru că meseria 
mea este psihologia, datl-mi 
voie să subliniez, ți nu pe 
ultimul plan, o seamă de fac
tori psihici, decisivi. In ulti
ma vreme, și In special |n 
acest an, am ajuns la o mare 
stabilitate în viață. Am acum 
o profesiune bună, care mă

sale

rezultatelor
an de an, au in-

m în 1969, 50„10
52,36 m — 1971,

1972, 57.74 m -

• O reușită competiție de 
atletism s-a desfășurat. zilele 
trecute, la Alba Iulla. Este vor
ba de „Crosul Unirii" la care au 
participat peste 500 de eoncu- 
renți din orașele Alba, Alud, 
Blaj, Zlatna, Cugir, Deva pre
cum și din comunele Feneș, Ga
lați, Teiuș, Clugud, care s-au 
întrecut pe un frumos traseu în 
împrejurimile Muzeului Unirii. 
La fiecare categorie de vtrstă au 
fost întocmite cite 2 clasamente, 
pentru * ’
pătorl. 
III — 
na) — 
(Deva) 
IU — 1500 m
na) și Tr. Muntean (Blaj) ; 
junioare II — 1200 m : Angela 
Boca (Blaj) și Lăcrămioara Ma- 
riciuc (Deva), juniori II — 
2000 m : V. Clmpean (Zlatna) și 
Gh. Haprian (Cugir); junioare I — 
’ ........... "-L__ .-.._) și

(Deva); juniori I —
81

avansați șl pentru Ince- 
lată cîștlgătorll : junioare 
1000 m : Lia Beca (Zlat- 
avansați și Ana Maier 
— începători ; juniori 
'— : St. Stănilă (Zlat-

Muntean

1500 m : Ecat. Krisza (Deva) 
Gabriela Boc •
3000 in : Em. Stănllă (Blaj) 
Gh. Panța (Zlatna).

® Sala bucureșteană 
cui ,,23 August" a fost 
jată pentru activitatea 
tlre și de concursuri din timpul 
sezonului rece și este gata Bă 
adăpostească primele manifes
tări ale atlețllor din Capitală. Și 
iată că, mai devreme ca In alți 
ani, la 24 șl 25 noiembrie, la „23 
August", tn organizarea clubului 
Viitorul va avea loc primul con
curs al noului sezon, rezervat 
copiilor. O săptămlnă mai tîr- 
zlu, C.S.Ș. Triumf organizează 
un concurs pentru atletll juniori.

din par- 
reamena- 

de pregă-

pasionează (psiholog la Școa
la ajutătoare din Gilău), am 
o casă bună, o căsnicie soli
dă, am devenit membră a 
Partidului Comunist Român. 
Pe plan sportiv m-am bucu
rat de multă Înțelegere și 
de sprijin. Toate acestea au 
condus la maturizarea mea 
sportivă. Ia obișnuirea cu 
marile concursuri, cu adver
sare puternice, ceea ce mi-a 
mai luat din emoții șl mi-a 
dat mult curaj. Am văzut că 
pot și eu arunca mult, că-mi 
pot măsura forțele, de la 
egal, cu toate marile suli- 
țașe ale lumii, inclusiv cu 
cea mai mare dintre noi 
toate, recordmana mondială 
și camipoana olimpică Ruth 
Fuchs... Experiența atît de 
bogată a acestui an o voi 
rolosi acum cu antrenorul 
meu Peter Nagy în pregăti
rea pentru Olimpiada anului 
viitor. Jocurile de Ia Moscova 
vreau să mă găsească bine 
pregătită și aptă de luptă 
pentru un loc pe podiumul 
de premiero, pentru noi per
formanțe, mal bune decit 
cele din ’79...“.

P.S. La recenta sesiune de 
examene de la I.E.F.S., prin
tre studentele anului II. 
fără frecvență, s-a afflat 
Eva Zorgo-Raduly. Eva 
deja o profesiune 
holog, ca și tatăl 
sorul universitar 
Zorgii, iar acum 
I.E.F.S. așa cum

la 
ți 

. _ .. are 
— este psl- 
său. profe- 

Benjamln 
învață

__  a făcut 
soțul său. Carol Raduly, 
solvent al acestui institut. 
„Vreau ca, intr-o bună zl, 
să îngemănez tntr-o singură 
preocupare cele două activi
tăți cărora le-am dedicat atl- 
ția ani de studiu !“... Psiho
log șl viitoare profesoară de 
educație fizică. Eva are în 
plus și calitatea, deloc ne
glijabilă pentru vlltoarea-i 
activitate, de a cunoaște pînă 
in amănunt toate „secretele" 
sportului de mare perfor
manță.

Ia 
«i 

ab-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
vineri, 16 noiembrie a.c„ vă 
oferă și dv. posibilitatea de a 
realiza succese asemănătoare, 
bineînțeles cu condiția de a par- 
ticipa. MAI MULTE BILETE JU
CATE. MAI MULTE ȘANSE DE 
SUCCES!

• CIȘTIGURILB CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 11 NO
IEMBRIE 1979. cat. I (13 rezulta
te) 4 variant? 25% â 39.337 lei-, 
cat. a n-a (12 rezultate) 51 va
riante a 3.707 lei; cat. a IH-a

(11 rezultate) 729,75 variante a 
389 lei. Cîștigurlle de cat. I ju
cate pe variante 25’f0 au fost ob
ținute de: TUCAN ION din Cra
iova, TEODORESCU ELISABETA 
din Galați, IOZU IOZU și TU- 
DOSCHE FLOREA ambii din 
București.

• TRAGEREA PRONOEXPRES 
DE ASTAZI, 14 noiembrie a.c» 
se televizează în direct, înec- 
pînd de la ora 17.55.

REZUL1
In Divizi 

fășurat p; 
Iată rezult

MASCUL 
talul Succ 
rești — l< 
7 Noiembr 
rad 3—1, 
I.O.R. Du 
Brăila — 
Motorul B 
Zalău 3—: 
SARO Tir. 
ca îasi — 
A.S.U. Or 
Tg. Mureș 
— Voința 
Constanța 
&va 2—3.

FEMININ 
Voința Buc

MARIL
Interviu <

Vremea 
in.ăsjsaească 
ale iernii, 
dresat pro 
rescu, sear 
schi-biatlon 
legate de i 
pectiv pen1 
nai 1979—81

— Tovar 
schiorii și 
au încerca 
reușit — si 
competiții, 
știe, strada 
încununate, 
succesele 
scontate.

— La fie 
zon sperăm 
nul nostru 
in care se 
sezon am 
intenții din 
Pot să sp 
pregătirile 
zon încă c 
de anul 
schiorilor r 
cote ridicat 
pion mont 
slalom, cuc1' 
urmă de 
locuri I oc 
tele balcani 
la C.MTdir 
20 km prin 
ghe Girnită 
dent, marii, 
nu vin de 
ținerea lor 
talent și, r

NUMI
Cînd a 

motocrosi 
un băia 
mare pa: 
sport. E 
atelier, iș 
văța și 8 
ință, visî 
din perfe 
pline. Cc 
ajungînd, 
mare a 
Mullner, 
națională, 
odată „ 
bază" i 
Torpedo !

Dar, in 
falși bine' 
teau o c 
mai..,. înt 
Edua*6 I 
la secția 
Gheorghe. 
Andrei Fi 
brațele d 
mai bun 
gători da 
așa cum 
jul curen 
zînd că-i I 
deauna c< 
nești, nul 
la antren



'IATIVA
MUATĂ...
port mai puțin 
eretul bucureș- 

schiul alpin.
- o reușită de
dare inițiatorii 
hochei) merită

5 ^felicitări.
i completarea 
e idei, că dacă 
13 August" s-a 

unui ecran și 
le proiecție, cu 
ste acest lucru 
urile de hand- 
ei sau ailc dis- 
este un foarte 
popularizare a 

u chiar a unor 
nani, de infor- 
,or mari com- 
i internationa- 
ativă, pe care 
iată și dincolo 
I August". Ho- 
. Ctft*—urmea-

ANTONESCU

ieret) s-au des- 
etapei a V-a.

aua n — Me
ii, Rapid Bucu- 
3ucureștl 3—0, 
i — Strungul A- 
il București —

1—3, Dinamo 
Brașov 3—2, 
— Didactica

3 Ploiești —
3—2, Polltehnl-

Galațl 3—0, 
- Electromureș 
11“ Cluj-Napoca 
11a 3—2, Marina 
roputere < Cra

ic București —
1—3, C.S.M. Ll-

în Divizia A la baschet feminin, I In vederea meciului cu Cipru

JUNIOARElf CONTRIBWIF IOT MAI M01T
IA OBIINEBEA VICTOOIILOH

I
I

O Neîndoielnic, ediția 
a campionatului național 
chet feminin este una 
cele mai echilibrate din 
vreme. Meciurile turneului __
fășurat la Oradea au demonstra
t-o cu prisosință, în acest sens 
diferențele foarte mici la care 
s-au încheiat multe întîlniri de
venind edificatoare. In continua
re, se prevede o întrecere capti
vantă pentru cucerirea ............
la care, după opinia 
cele mai îndreptățite 
sînt Politehnica C.S.Ș. 
rești, Voința București 
București. La ultima echipă, a- 
propiata reintrare a Marianei 
Andrees cu-Bădinici poate întări 
substanțial capacitatea ofensivă 
și defensivă. Desigur, un cuvint 
greu mai au de spus Universita
tea Timișoara, Crișul Oradea, U- 
niversitatea Cluj-Napoca, Mobila 
Satu Mare și Voința Brașov.

® Deosebit de îmbucurător 
este faptul că. în mai multe e- 
chipe. junioarele sînt folosite cu 
insistență, iar ele corespund în
tru totul, contribuind substanțial 
la prestațiile formațiilor respec-

actuală 
de bas- 

dlntre 
ultima 

des-

titlului 
noastră, 

candidate 
2 BUCU- 
și Rapid

B (tineret) LA VOLEI
bertatea Sibiu — Confecția Bucu
rești 0—3. G.I.G.C.L. Brașov — 
Textila Clsnădie 3—0, Metaloteh- 
nlca Tg. Mureș — Constructorul 
Arad 3—0, Bralconf Brăila — 
C.S.Ș. Medgidia 3—0, C.S.Ș. Za
lău — Corvinul Deva 1—3, Armă
tura Zalău — „U" Cluj-Napoca 
0—3, Prahova Ploiești — C.S.Ș. 
Suceava 3—0, C.P.B. — Chimia 
Rm. vîlcea 0—3, Flacăra roșie 
București — Albatros Constanța 
3—0, A.S.Ș.U. Craiova — Dacia 
Pitești 0—3.

(CORESPONDENȚI: N. Matees- 
cu, Gh. Lazăr, C. loader, I. Bo- 
țocan, V. Săsăranu, M. Macovei, 
A. Cristea, I. Pocol, G. Tarnaș, 
C. Gruia, C. Albu, Tr. Enache, 
I. Dumuța, S, Beu, I. Fopovici).

tive. fiind, uneori, factorii prin
cipali ai victoriilor. Ne referim, 
de pildă, la Valeria Chepețan și 
Marcela Bodea de la Universita
tea Timișoara, Magdalena Pali 
și Camelia Solovăstru de la Vo
ința Brașov, Suzana Kcresztesi 
de la Mobila Satu Mare, ____
ciska Funkenhauser de la Crlșul 
Oradea, Lucia Pană de la 
pia București, Cornelia 
de la Progresul București. Pro- 
cedind astfel, antrenorii echipe
lor feminine întăresc o tradiție 
veche în acest sport (ne refe
rim însă, doar la ramura lui fe
minină, pentru că la băieți lu
crurile stau exact pe dos), con
solidată prin faptul că selecția 
a devenit mai pretențioasă, iar 
pregătirea fizică, tehnică șl tac
tică mai riguroasă,
• Revenind la desfășurarea 

proprlu-zisă a întrecerii, vom 
semnala că rivalitatea din ce in 
ce mai acerbă îșl pune în mod 
nefavorabil amprenta asupra ni
velului tehnic de loc. Este drept, 
meciurile sînt viu disputate, ju
cătoarele manifestă multă com
bativitate și luptă pînă la ulti
ma picătură de energie pentru 
victorie, dar, concomitent, se 
constată crispare. insuficientă 
luciditate șl de aici ratări cu du
iumul (chiar șl de sub coș !), 
greșeli de tehnică, elementare șl 
frecvente. în acest sens, partida 
dintre Voința Brașov șl Univer
sitatea Cluj-Napoca (scor final 
49—47 !) a arătat (din păcate) 
unde se ajunge cînd In cursa pen
tru puncte In clasament se re
curge la o luptă „oarbă", de
parte de a constitui o propagan
dă pentru baschet»
• Oradea, unul dintre cele mai 

vechi centre baschetbailstlce ale 
țării, cu o frumoasă tradiție nu 
numai In privința performanței, 
ci șl ca putere de organizare, a 
rămas datoare la ultimul capi
tol. La turneul Diviziei feminine 
A au lipsit instalația de 30 de se
cunde, saltelele de protecție la 
suporturile panourilor, instalația 
de radioamplificare.

Dumitru STANCULESCU

Fran-
Olim- 
Hagiu

EZULTATE CER, CU DEOSEBIRE, MULTĂ MUNCĂI

DRAGOMIRESCU, secretarul responsabil al Federației de schi-biatlon
eoput _ să se 
primele semne 
e ce i-am a- 
lai Dragomi- 
federației de 

iva întrebări 
e forului res- 
11 competițio-
Dragomircscu, 
oiștii români 
si uneori au 
ipună în mari 
lupă cum se 
>r nu au fost 
iile cazuri, de 

și, uneori,

iceput de se- 
îiul și biatlo- 
i din impasul

Și în acest 
la treabă cu 

le mai bune, 
am început 
actualul se- 

sfirșitul celui 
Rezultatele 

nu au atins 
titlu de cam- 
niversitar la 
mulți ani în - 
Bîră, câteva 

îp campiona
tul 2 cucerit 
în proba de 

nistul Gheor- 
m atît. Evi- 
ltate în schi 
>. Pentru ob- 
ivoie de mult 
as, de multă

muncă, ceea ce trebuie să-i 
caracterizeze și pe schiorii 
români...

— Puneți intr-adevăr degetul 
pe rană... Ce intenții aveți pen
tru a ieși din impas ?

— Practicarea schiului ți 
biatlonului este legată, firește, 
de condițiile de zăpadă, de 
materiale și echipament, de 
alți factori. încercările noastre 
din anii trecuti nu prea au 
dat roade. Acum sîntem ho- 
tărîți să punem piciorul în 
prag, să facem tot ceea ce de
pinde de noi pentru ca schiul 
și biatlonul să facă Tealmente 
primii pași spre marea perfor
manță. Pentru realizarea aces
tui deziderat am luat citeva 
măsuri, dintre care voi aminti 
lărgirea ariei de selecție a co
piilor pentru schi și biatlon. 
în acest scop, membrii birou
lui federal s-au deplasat in 
toate zonele montane unde, 
împreună cu specialiștii locali, 
au început organizarea mai 
multor centre de inițiere ți 
pregătire. De anul trecut am 
alcătuit un lot de schiori al
pini format din copii (10—14 
ani) care, sub conducerea an
trenorilor Ion Bogdan și Ma
rin Focșeneanu, au urmat și 
urmează un intens program 
pregătire. Așa am procedat 
fondiștii și cu biatloniștii. 
fost dotate cu materiale și 
chipament un mare număr 
secții de schi din întreaga tară 
și sperăm ca în scurtă vreme

de 
cu 

Au
e- 
de

să înregistrăm și primele re
zultate bune. în această vară 
au fost construite sau reparate 
trambuline de sărituri la Borșa, 
Predeal, în județul Harghita 
etc. Tot în această perioadă au 
fost omologate de F.I.S. pîrtiile 
din Poiana Brașov și Sinaia. 
Desigur, schiul de mare per
formanță are nevoie de dotări 
corespunzătoare. Materialul și 
echipamentul de calitate sînt 
absolut necesare. Trebuie să se 
înțeleagă că procurarea lui nu 
este un lux, ci o necesitate. 
Mai sper că în acest sezon 
schiorii din loturile naționale 
să găsească mai multă înțele
gere în stațiunile în care au 
loc concursuri.

— Ce no puteți spune, în în
cheiere despre participările 
sportivilor romani la viitoarele 
întreceri ?

— în primul rînd. sportivii 
noștri vor fi prezenți la J.O. 
de iarnă de la Lake Placid. A- 
poi, vom fi gazdele celei de a 
XVII-a ediții a Balcaniadei, 
iar — între timp — mai mulți 
schiori fondiști, biatloniști și 
alpini (în marea majoritate co
pii și juniori), vor participa la 
diverse competiții internațio
nale, prezențe. în măsură să 
îmbogățească experiența com- 
petițională a acestora, să fa
ciliteze marea performanță...

Paul IOVAN

LA 18 NOIEMBRIE 1979

PORTIVUL ESTE DE VINĂ ?
tracers exeepțleiiaH
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FURTUNA" IN CLASAMENTUL ADEVĂRULUI

pentru astă-seară, 
următorul lot: 

— portari ; M. 
Dinu (care va 
a 72-a oară

IOTUL REPREZENTATIV
SE REUNEȘTE ASTÂ-SEARÂ
Așa cum se știe, reprezenta

tiva de fotbal a României în- 
tîlncște, duminică, selecționata 
Ciprului în preliminariile cam
pionatului european. In ve
derea acestei ultime partide a 
tricolorilor în anul 1979, antre
norul Constantin Cernăianu a 
convocat — 
la București
Cristian, Bucu 
Zamfir, Sameș, 
îmbrăca pentru 
tricoul echipei naționale), Ni
colae, Munteanu II, Tilihoi — 
fundași ; Beldeanu, Mulțescu, 
Boloni, Bălăci — mijlocași ; 
Crișan, Cămătaru, Terheș, Mar
cel Răducanu, Cîrțu — înain
tași. Cum se vede, Beldeanu 
și Terheș revin în lotul repre
zentativ. Lipsesc pentru aceas
tă partidă. Ștefănescu (două 
cartonașe galbene, în meciurile 
cu Cipru și Iugoslavia) și Kol
ler (fisură la gleznă).

Jf
De opt etape, cu cele opt 

„remize" ale sale, S.C. Bacău 
ia puncte din dreapta și dă în 
stînga, în ritm de... metronom. 
Steaua pierde un punct acasă, 
în min. 88, dar, iată, cîștigă la 
Timișoara, ' ~..............
un +2 
rie la 
jocuri 
propriu 
Steaua) 
început 
victoria 
Sportul _ __ _____
rit două eșecuri consecutive (în 
etapele a 9-a și a 10-a, cu Chi
mia și Dinamo) șl a trecut la 
—2. Și C.S. Tîrgoviște, la un 
moment dat cu două puncte la 
activ, se prezintă acum cu un 
pasiv de două puncte, în timp 
ce Chimia Km. Vîlcea, de la 
—2, a ajuns la +2. Alt exem
plu : după Un start ratat. Olim
pia Satu Mare ajunge la —3, 
în apropierea unui pluton de 
patru echipe cu—2 puncte. De 
remarcat constanța... engleză a

unde „Poli", după 
din prima etapă (victo- 
Galați), pierde două 

consecutive pe teren 
(cu F.C. Argeș și 

și ajunge la —2. Așa a 
și „V“ Cluj-Napoca, cu 
din etapa a doua (la 

studențesc), dar a sufe-

Universității Craiova : nici un 
punct pierdut acasă, 5 cîștiga- 
te în deplasare. Etapa a 14-a. 
desfășurată duminică (cu un 
ega) — ia Bacău, și trei victo
rii ale oaspeților 
șoara, Tîrgoviște și 
a schimbat serios

/

— la Timi- 
Scornicești). 
„clasamentul

adevărului", care. azi, arată
astfel :
1. Univ. Craiova +5 (-1-14)
2. Steaua +5 (+13)
3. Dinamo +3 (+ 9)
4. Chimia Rm. VI. +2 (+ 2)
5. S.C, Bacău +2 (+ 1)
6. F.C. Ba:a Mare + 1 (+10)
7. A.S.A. Tg. Mureș + 1 (- 3)
8. F. C. Argeș 0 (-D
9—10. Politehnica Iași 0 (-+)Jiul 0 (-4)
11. Sportul stud. —1 ( 0)
12. F.C.M. Galați -1 (- 6)
13. C.S. Tîrgoviște —2 (+ 3)
14. „Poli" Timisoara —2 (+ 1)
15..„U“ Cluj-Napoca —2 (- 3)
16. F.C. Scornicești _ 2 (— 6)
17. Olimpia S.M. —3 (-12)
18. Gloria Buzău —6 (-14)

INTRE VESTIAR Șl GAZON
*) între paranteze, diferența 

la golaverajul general.
i

ut să practice 
tard Laub era
deșt și cu o
pentru acest
ța lucra în
ă-amiază în-
ena cu sîrgu-
devină unul
acestei disci-
a și reușlt,
atenta Indru-

torului Paul
hipa
tot-

de
‘Cției
ti.
t de

că-i este suficient doar ta
lentul. Neglijînd aproape to
tal pregătirea fizică; în ulti
ma parte a campionatului, el 
a dezamăgit pe toată lumea. 
Laub încerca să se scuze... 
acuzîndu-și antrenorul că nu 
știe să conducă . ’
de pregătire (I?) La 
lui, * - - • -
multă vreme 
procesul

care îi preves- 
deosebită nu- 

ltă localitate, 
transferat 

Electro Sf. 
antrenorul 

l-a primit cu 
î. Fiind cel 
e tinerii aler- 
i, a devenit, 
une în limba- 
răsfățat. Cre- 

e pentru tot- 
vățat la Zăr- 
făcea eforturi 

e, considerînd

-a

• Primit cu sim
patie de publicul 
cralovean la intra
rea iul în incinta 
terenului, atlt îna
inte de începerea 
meciului, cit și 
după pauză, antre
norul echipei gălâ- 
țene, Constantin 
Teașcă, a fost pri
mul care, după flu
ierul final al arbi
trului, l-a felicitat 
pe Valentin Stănes- 
cu pentru victoria 
obținută și pentru 
jocul formației sale. 
Nu la fel de spor
tiv a înțeles insă 
să se comporte ju
cătorul Bălăci, care 
după înscrierea pri
melor goluri de că
tre coechipierii săi 
Negrită și Cămăta- 
ru s-a îndreptat de 
flecare dată spre 
banca de rezerve a 
oaspeților dedîn- 
du-se — In văzul 
tribunelor — la ges
turi urile, chiar 
obscene. (Ce facem 

/cu problemele de 
educație 7). Și nu 
puțini dintre spec
tatorii localnici s-au 
simțit ei înșiși ru
șinați de aceste ma
nifestări ale inter
naționalului cralo
vean. • Timișo
reanul Dembrovschi 
a suferit mai de 
mult o ruptură de 
fibre musculare. Din 
această cauză, in 
săptămîna premer
gătoare meciului cu 
steaua, el nu a pu
tut să urmeze pro
gramul obișnuit de 
antrenament, rezu- 
mîndu-se doar la 
unele alergări in 
tempo moderat. Cu 
toate acestea, el a 
fost singurul jucă
tor al Politehnicii 
care s-a văzut In 
meciul cu Steaua. 
Cum explică oare 
coechipierii lui ran
damentul lor foarte 
scăzut 7 • în mi
nutul 89, cînd Me- 
hedințu l-a văzut 
pe arbitrul Sever 
Drăgulici arătindu-i

cartonașul roșu, s-a 
îndreptat glonț spre 
vestiar. Probabil că 
Mehedințu s-a gîn- 
dlt că este bine să 
scape cît mal re
pede de reacția tri
bunelor... • O cu
riozitate a partidei 
F.C. Argeș — Poli
tehnica iași: cel
doi portari de re
zervă s-au numit 
Cristian și Bucu. 
Adică portarii echi
pei naționale ! 7 Ei 
n-au foșt introduși 
In formațiile lor 
deoarece nu se află 
tn formă. Așa ne-au 
argumentat antreno
rii lor. Șl nu avem 
nici 
nu-l ______ _
este Bozi, jucătorul 
care _ 
mlnlcă 
fundașului 
de marcaj al Poli
tehnicii Iași 7 „Bozi 
provine de la C.S. 
Botoșani — ne-a 
spus L. Antohl, an
trenorul Ieșenilor. 
Am vrut să-l legi
timăm din vară, dar 
el s-a hotărît mai 
greu să vină la noi, 
la Iași. E un jucă
tor care poate pro
gresa mult, iar eu 
unul sper să ajun
gă un bun fundaș 
central" • ~
II a fost 
bun dintre 
de jucători 
evoluat pe stadionul 
„1 Mai" din Pitești. 
A marcat un gol, 
a construit nume
roase faze de atac, 
a alergat mult și a 
trebuit :__
ori să... sară și tn 
ajutorul fratelui său, 
Romilă III, pus de 
multe ori în difi
cultate de Dobrin 
• Spectatorii din 
Scomlcești erau vi
zibil afectați după 
eșecul In fața dina- 
movlștilor. Intr-ade
văr, echipa locală 
n-a cunoscut In- 
frîngerea pe teren 
propriu tn tot cursul 
anului competițional 
din Divizia B, cit șl

un motiv să 
credem • Cine
a evoluat du

pe postul 
central

Romilă 
cel mal 
cei 24 
care au

de cîteva

tn primele 13 etape 
ale Diviziei A, “ ' 
mult, echipa 
Anescu a făcut 
două „1 
aceeași 
rioadă 
2—2 cu 
glu (In .
C.S. Tîrgoviște
A). • Surprinzător 
declinul de formă 
al mijlocașului Ba
dea, care se anunța 
un jucător complet. 
De ce oare ? •
Dudu Georgescu se 
operează de menise. 
Va fi, deci, indis
ponibil plnă la pri
măvară. • Roznai, 
după meciul cu " 
Cluj-Napoca: , 
refăcut total, 
că am jucat 
bine decît tn ulti
mele partide, și re
gret că nu am 
punctat acea mare 
ocazie din min, 67. 
lini doresc Insă ca, 
miercuri, in meciul 
împotriva fostei me
le echipe, acolo pe 
gazonul frumoase
lor amintiri, să... 
Încerc măcar o dată 
plasa porții" • Un 
foarte obiectiv su
porter clujean, Ion 
Conrad, așa cum a
fost întreaga gale
rie sosită la Baia
Mare, declara: „Cine 
ar fi putut ține
piept iureșului băi- 
mărean. ȘI, să fim 
și drepți, portarul 
Moldovan a salvat 
două, trei goluri ca 
și făcute". • întreg 
Iotul Jiului este va
lid. în schimb, sus
pectat de „menise" 
este... antrenorul V. 
Tălmaciu ! • Iancu, 
fostul atacant cen
tral al Olimpiei Sa
tu Mare, al Corvl- 
nulul Hunedoara, al 
Mureșului Deva si 
pînă mal săptămî- 
nile trecute al Jiului 
Petroșani, a ajuns 
acum la Minerul 
Lupenl. De unde a 
primit un... ultim 
avertisment. Al cl- 
telea, oare, din „ca
riera" Iul Iancu 7

Mai 
Iul 

doar 
In 

pe- 
timp:

.remize' 
lungă 
de

F.C.M. Glur-
B) și CU 

(In

i „U- 
„Sînt 
cred 
mai

Q.

NOTE • NOTE
SUBIECTE PENTRU LECȚII } 

DE CONDUITĂ SPORTIVA...
Minutul 41. Contraatac al ar

geșenilor. Contraatac rapid, dar 
cu un Doru Nicolae pornit din- 
tr-o poziție de ofsaid. Tușierul 
C. Jurja a ridicat fanionul. „Tri
bunele- au protestat, dar au... 
amuțit cind Doru Nicolae a ri- I 
dicat mina, confirmînd, în acest ' 
fel, justețea deciziei arbitrilor ! I 

Minutul 68. Dispută pentru ba- 
Ion între Dobrln și Romilă ui. 
Piteșteanul cîștigă, dar nu ori
cum, ci printr-o fentă de o rară I 
finețe. Ti nărui fundaș ieșean s-a I 
recunoscut învins în acea fază. ! 
dar nu oricum, ci... apIaudîndu-B 
pe Dobrin. Iar tribunele au răs- ; 
plătit cu aplauze și pe unul și 
pe celălalt.

Două fapte mărunte ? Așa ar 
fi tentați unii să Ie considere. 
Noi, dimpotrivă. Ic acordăm va
loare de FRUMOASE GESTURI 
SPORTIVE, de atitudine corectă, 
într-o dispută echilibrată, în care 
ambele echipe aveau mare ne- I 
voie de cele două puncte puse în ț 
joc. Astfel de gesturi sint cu atît I 
mai demne de a fi subliniate, 
cu cit, în multe meciuri din cam- I 
pionat, asistăm la atîtea șt atîtea 
încălcări ale fair-play-ului solda
te cu eliminări sau cartonașe gal
bene. poate că n-ar fi rău ca 
cele două exemple să constituie - 
SUBIECTELE UNOR LECȚII DE 
CONDUITA SPORTIVA pe care 
antrenorii să le predea elevilor l 
lor. Chiar dacă unii dintre acești... ] 
elevi nu se mai află la prima ! 
tinerețe fotbalistică.

L. D.

SANCTIONAREA UNOR 
JUCĂTORI

După cum se știe, TREI JU
CĂTORI (Pislaru — A.S.A. Tg. 
Mureș, C'ățoi — Sportul studen
țesc și Mehedințu — Politehnica 
Timișoara) au fost eliminați de 
Pe teren tn meciurile de dumi
nica trecută a Diviziei A, ca ur
mare a unor acte nesportive.

Ieri dimineață, Comisia de dis
ciplină șl competiții a F.R.F.; 
luînd tn discuție abaterile aces
tor jucători, a hotărît suspenda
rea pc cite 4 etape a lui Pislaru 
și Cațoi (care mal fuseseră sanc
ționați cu avertisment, deci erau 
recldiviști). Mehedințu a fost sus
pendat pe 3 etape.

I

CS LUCEAFARUL-PRIMELE ROADE AU APARUT • M

Cu puțin timp în urmă, clu
bul Luceafărul a împlinit un 
an. Sigur că și la această... vîr- 
stă se poate face un BILANȚ. 
Așa ceva vom și încerca In rîn- 
durilc de mai jos, pornind de la 
cauzele care au dus la înființa
rea clubului. Iată-le pe cele mai 
importante : 1. concentrarea in
tr-o unitate de performanță a ce
lor mai talcntați jucători tineri 
din țară între 15 și 18 ani ; 2. 
încadrarea lor într-un proces de 
instruire superior, accelerarea pe 
cît posibil a gradului lor de pre
gătire în vederea participării cu 
succes la competițiile internațio
nale ; 3. sprijinirea lor eficientă 
în activitatea școlară la unul și 
același liceu, Electroaparataj.

Condițiile în care șl-a început 
clubul activitatea n-au fost din
tre cele mai bune. Pe parcurs, 
deficiențele de start, greutățile 
începutului s-au redus simțitor 
și acum, cînd s-a intrat în anul 
doi, realizările de natură organi
zatorică sînt următoarele : 1. în- 
cepînd cu data de 1 octombrie 
toți cei 80 jucători sînt cazați la 
căminul liceului Electroaparataj 
ÎN CONDIȚII FOARTE BUNE ; 
2. în incinta pavilionului de la 
tribuna a Il-a a stadionului ..23 
August- s-au amenajat pentru 
club UN GRUP CORESPUNZĂ
TOR DE REFACERE, cabinet me
dical, vestiare ; 3. și-a făcut apa
riția recent și UN TEREN-ATE- 
LTER, s-au elaborat materiale 
metodice necesare procesului de 
instruire : 4. s-au asigurat CON
DIȚII OPTIME privind participa-

rea echipelor în competiții ami
cale șl oficiale ; 5. există O GRI
JA PERMANENTA in vederea 
frecventării de către jucători a 
cursurilor liceului și a bunel lor 
pregătiri profesionale.

Condiții care permit desfășura
rea unei pregătiri la nivelul exi
gențelor, aslgurîndu-se un volum 
săptăminal de 10—14 ore in pe
rioada anului școlar șl de 18—20 
ore în timpul vacanțelor. Pentru 
fiecare vîrstă s-a format o sin
gură grupă (17—20 jucători). A- 
ceste grupe — prin urmărirea 
competițiilor de juniori, a echi
pelor din diviziile B și C In ca
re evoluează tineri jucători — 
sînt completate mereu cu ele
mente dintre cele mai dotate.

Din primăvară, selecționata de 
juniori a obținut o serie de fru
moase victorii, deși a ratat ca
lificarea pentru Turneul final 
U.E.F.A., ceea ce a produs amă
răciune în rîndul iubitorilor fot
balului. Nu-i mai puțin adevă
rat, Insă, că cei mal mulți din
tre jucătorii selecționatei U.E.F.A. 
’79 au căpătat la Luceafărul o 
pregătire superioară, datorită e- 
forturilor făcute de Robert Cos
moc și Gheorghe Cosma. Suciu, 
Pop, Geolgău, Pavel, Turcu, Io- 
van, întorși la cluburile lor, au 
demonstrat, nu o dată, că la Lu
ceafărul, la echipa națională de 
juniori, N-AU PIERDUT TIMPUL 
DEGEABA. Șl pentru a merge 
mai departe pe filiera aceleiași 
idei, trebuie să spunem că echi
pele anului '80 pun serioase pro
bleme adversarilor Vitîlniți in

compctitiile în care au fost În
scrise. Ele joacă din ce in ce 
mai bine și exemplul cel mai 
semnificativ 11 constituie compor
tarea „ll“-lul din seria a n-a a 
Diviziei B, care pînă în prezent 
a obținut următorul bilanț : 
12 5 3 4 16—13 13 p. Bilanț mai 
bun decît anul trecut in ,.C“. dar 
Luceafărul nu joacă pe puncte, 
ci pentru a se OMOGENIZA si 
RODA în vederea viitoarelor în- 
tllnlri internaționale.

Dar, pentru că la Luceafărul 
mai există șl un DAR, nu totul 
este AȘA CUM TREBUIE. De o 
bună bucată de timp, prima e- 
ehlpă nu are antrenor principal, 
R. Cosmoc plecînd la F.C.M. Re
șița. Alți cițiva dintre tehnicienii 
clubului n-au demonstrat capaci
tatea necesară. Semnificativă in 
această privință este slaba com
portare a echipei U.E.F.A. '8i la 
Balcaniada de la Hunedoara (an
trenor Mihai Nicolae). In stlrșii. 
mai este vorba șl de terenuri, 
încă neîndestulătoare.

Concluzionând, putem afirma 
fără reținere că multe din pro
misiunile tăcute s-au materiali
zat, că această unitate începe să 
se așeze pe baze corespunzătoa
re, trainice, că se fac eforturi 
pentru ca Luceafărul să devină 
cu adevărat UN NUCLEU DE 
SPERANȚE ale fotbalului nostru. 
INIMA reprezentativei U.E.F.A. 
’80 și a celor care o vor succeda 
în anii care vin.

ce atribuie cîțtlgurl im
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Iprogramul 

rîndul 
cocoloșit 

din 
antre- 

Fa- 
pu- 
s-a 
că 

mai

după ce i-a 
lipsurile 

de instruire, 
norul Andrei 
zekaș n-a mai 
tut răbda și 
pllns federației 
nu știe ce să 
facă cu Laub, deoa

rece acesta constituie un prost 
exemplu pentru mai 
săi coechipieri.

Prin urmare, după 
făcut atîtea sacrificii 
adus în secție, iată 
mai după un sezon, 
devenit, dintr-un băiat cu
minte, un element irascibil, 
capul tuturor răutăților. Oare 
numai el este de vină ? Ce 
părere au tovarășii din consi
liul asociației sportive Elec
tro Sf. Gheorghe ?

tinerii
ce s-au 

să fie 
că. nu-. 
Laub a

Traian IOANIȚESCU

Ați ales numerele preferate ? 
Procurați-vâ din vreme biletele I 
ORICINE JOACA POATE CIȘTIGA: 
© Autoturisme ,,Skoda 120 L" 
© 50.000 , 25.000, 10.000 lei etc. 
© Excursii pe ruta U.R.S.S. — 
Finlanda sau în R.P. Polonă.

FORMULA TEHNICA AVANTA
JOASĂ: se efectuează 5 extra
geri în 2 faze cu un total de 
42 numere I

BILETELE DE 15 LEI PARTICIPA 
LA TOATE EXTRAGERILE ! ULTI
MA ZI pentru procurarea bilete
lor: sîmbătă 17 noiembrie 1979.

I
I
!
!
I
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A Laurențiu DUMITRESCU



la handbal feminin DAR SCORURI
BRAȘOV, 13 (prin telefon).

— Marți după-amiază a avut 
Ioc în Sala sporturilor din lo
calitate deschiderea festivă a 
celei de a XIX-a ediții a 
„Trofeului Carpați" la handbal 
feminin. Echipele participante 
au fost salutate de tovarășul 
Dumitru Calancea, președintele 
Consiliului Județean pentru 
Educație Fizică și Sport, care 
le-a urat succes "în această tra
dițională întrecere sportivă 
internațională.

Prima reuniune a competiției 
a programat numai două parti
de. deoarece reprezentativa 
Uniunii Sovietice n-a putut

gradul de interes cu care sînt 
așteptate disputele din Sala 
sporturilor brașoveană.

Meciul inaugural, intre re
prezentativele A și B ale 
României n-a fost — așa cum 
s-ar fi putut crede — un joc 
în... familie, ci o dispută dîrză, 
foarte echilibrată uneori, pur- 
tînd toate atuurile unui test o- 
ficial. Și aceasta, îndeosebi, 
pentru că antrenorii formației 
secunde a țării noastre (Con
stantin Lache și Artur Hof- 
man) sînt la fel de ambițioși 
ca și tinerele pe care le pre
gătesc și au vrut să-și verifice 
serios în primul rînd valoarea

Prima etapă, rezultate tehnice :
ROMANIA A — ROMANIA B 17—9 (7—4) : au marcat : 

Grigoraș 6, Sasu 2, R. Nan-Marian 2, Tiiriik 2, V. Constanti- 
nescu, Mălai, Ștefanovici. Cazacu, Răducu — România A, 
Andrei 3, Florea 2, Leonle, Spiridon, Ionașcu Ignat — 
România B. Au condus : VI. Cojocaru și Gh. Lungu — 
România.

R. D. GERMANĂ — POLONIA 26—11 (11—2) ; au marcat : 
Kunisch 5, Matz 4, Heinicke 4, Rost 3, Fritz 3, Krause 2, 
Ulilieg 2, Langenberger 2, Riither — R. D. Germană, Koz- 
lowska, 6, Swarcer 2, Gniedzinc 2, Heyniewicz — Polonia. 
Au condus : 1’. Cîrligeanu și R. Iamandi — România.

• r,Programul de azi, de la ora 16,30 : ROMÂNIA B — R.D. 
GERMANA, ora 17,45 : ROMANIA A — BULGARIA, ora 
19 : U.R.S.S. — POLONIA.

sosi în timp util la Brașov, 
astfel că meciul ei cu formația 
Bulgariei a fost reprogramat 
pentru vineri după-amiază, în 
ziua de pauză. Celelalte selec
ționate oaspe — R. D. Germa
nă. Polonia și Bulgaria — pre
zintă în întrecere primele lor' 
garnituri, ceea ce — fără în
doială — mărește și mai mult

și apoi pregătirea. Din aceasta 
a rezultat o întîlnire alertă, cu 
faze frumoase, dinamice, în 
care s-a făcut risipă de ener
gie. Ceea ce a impietat însă 
asupra spectacolului au fost 
ratările, exasperante uneori. 
Nici chiar unele din aruncări
le de la 7 m n-au fost trans
formate în goluri... Sigur, a- 
precierile nu pot fi definitive

CATEGORICE
după prima intrare în scenă, ci 
abia după ce reprezentantele 
noastre vor da piept cu realele 
forțe ale handbalului interna
țional, prezente aci la Brașov.

Privind rezultatul celei de a 
doua partide, am putea crede 
că echipa Poloniei a fost cva- 
siinexistentă. Adevărul este 
că lucrurile nu stau chiar așa. 
Elevele lui Jerzy Noszczak au 
intrat timorate pe teren, car
tea de vizită a campioanelor 
mondiale turnîndu-le... plumb 
în picioare. Ele s-au zbătut a- 
poi mult, dar evident emoțio
nate, au uitat tot ce-și însuși
seră acasă. Sigură pe sine — 
reprezentativa R. D. Germane, 
aceeași pe care o știm, adică 
aceeași „mașină de jucat hand- 
bal“, greu de dereglat. Chiar 
dacă Kretzschmaar (de o lună 
mamă !), Wunderlich, Ticlz — 
accidentate sau Richter — ne- 
festabilită — au lipsit, formația 
prezintă totuși caracteristicile 
cunoscute ; gabarit impresio
nant (domină Rothcr cu ai săi 
1,87 m !), forță herculeană, 
coeziune, omogenitate și un șir 
de scheme tactice, nu prea 
multe în fond, dar bine însu
șite. Cel mai greu lucru pen
tru adversare este evident 
acela de a depăși sistemul de
fensiv al acestei robuste echi
pe, un sistem foarte mobil, a- 
tent și aspru în închiderea cu
loarelor. Portarul Hannelore 
Zober — „ultimul obstacol" — 
apără la fel de bine ca la 
Bratislava sau Kiev, locurile 
de desfășurare ale ultimelor 
ediții ale C.M.. cîștigate de 
formația sa.

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

e Cu o rundă înainte de ter
minarea turneului interzonal 
feminin de șah de la Alicanțe, 
în clasament conduc Ahmîlov- 
skaia (U.R.S.S.) și Lemaciko 
(Bulgaria) cu cite 13 puncte, 
urmate de Litinskaia (U.R.S.S.) 
Îl1/, p, Gurieli (U.R.S.S.) 11 p, 
Severaide (S.U.A.) 10 p etc. 
Gertrude Baumstark (România) 
se află pe locul 11, cu 71/, p. 
în ultima rundă, a 17-a, Baum
stark va avea piesele negre în 
partida cu iugoslava Marko- 
vici.

• Turneul internațional de șah

de la Tilburg (Olanda)’ a con
tinuat cu runda a 9-a, in care 
Lajos Portisch l-a învins pe 
Larsen, Timman a ciștigat la 
Smîslov, iar partidele Sosonko 
— Spasski, Sax — Kavalek și 
Romanișin — Hubner s-au ter
minat remiză. Partida dintre 
Karpov și Hort s-a întrerupt 
In clasament conduc Romanișin 
(U.R.S.S.) și Sosonko (Olanda), 
cu cite 5*/, puncte, urmați de 
Karpov (U.R.S.S.) 5 p (1), Lar
sen (Danemarca), Spasski 
(U.R.S.S.) și L. Portisch (Unga
ria) cite 5 p etc.

TURNEE INTERNATIONALE DE TENIS
• în finala turneului femi

nin de la Stuttgart, Tracy 
Austin a învins-o cu 6—2, 6—-0 
pe Martina Navratilova.
• Jimmy Connors a terminat 

învingător în turneul de la 
Hong Kong, în finala căruia l-a 
întrecut cu 7—5, 6—3, 6—1 pe 
compatriotul său Pat Dupre.

• Turneul de la Stockholm 
a fost ciștigat de John Mc
Enroe, care l-a întrecut în fi
nală cu 6—7, 6—3, 6—3 pe Gene 
Mayer.
• Turneul de la Quito a fost 

ciștigat de Victor Pecci, învin
gător cu 2—6, 6—4, 6—2 în fi
nala disputată cu Jose Higueras.

DIN TARILE SOCIALISTE
R. D. Germană ■»——* •  ——

UN EXEMPLU PENTRU TÎNĂRA GENERAȚIE DE SPORTIVI

.INTERNAȚIONALELE" DE TENIS DE MASĂ ALE UNGARIEI
BUDAPESTA (Agerprcs).

— Campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Ungariei 
s-au încheiat la Miskolc cu 
finalele individuale. Iată re
zultatele : simplu bărbați :
Klampar (Ungaria) — Bcngts- „ 
son (Suedia) 3—0 ; simplu fe
mei : Gordana Perkucin (Iu
goslavia) — Judit Magos (Un

garia) 3—2 ; dublu bărbați : 
Dvoracek, Panski (Cehoslova
cia) — Surbek, Stipâncici (Iu
goslavia) 3—0 ; dublu femei: 
Uhlikova, Hrakova (Cehoslova
cia) — Popova, Antonian 
(U.R.S.S.) 3—0 ; dublu-mixt : 
Palatinus, Stipâncici (Iugosla
via) — Szabo, Jonyer (Unga
ria) 3—1.

MECIURI DE BASCHET 
STEAUA - SLASK 

WROCLAV
în sala Floreasca se desfă

șoară, astăzi și mîine (la ora 
18), dubla întilnire amicală de 
baschet dintre echipele Steaua 
și Slask Wroclav.

Recent, cu prilejul aniversă
rii a 30 de ani de la procla
marea Republicii Democrate 
Germane, a fost desemnat și 
cel mai valoros sportiv al țării, 
din ultimele trei decenii. El nu 
este altul decît renumitul ciclist 
Gustav Adolf Schur, de multe 
ori ciștigător al „Cursei Păcii" 
și campion mondial la amatori, 
într-un interviu acordat ziaru
lui „Deutsches Sportecho" din 
Berlin, Tăve Schur a declarat 
că succesele sale s-au datorat 
în mare parte voinței șj perse
verenței cu care s-a pregătit 
tot timpul, „încrederea în 
forțele proprii, analizarea în 
spirit critic și autocritic a fie
cărei curse, precum și planul 
pe care ți-1 elaborezi înain
tea fiecărei mari întreceri" — 
iată „secretul" performanțelor 
sale.

în lunga și prodigioasa sa ac
tivitate, Schur a fost un exem

plu de disciplină și modestie, 
calități fără de care nu ar fi pu
tut urca pe treptele celei mai 
înalte măiestrii sportive. Tot
odată el a fost un minunat „om 
de echipă". Un singur exemplu 
în acest sens este deosebit de edi
ficator. „în urmă cu 22 de ani 
— povestește Schur — înaintea 
ultimei etape din „Cursa Păcii", 
cînd caravana se îndrepta spre 
Varșovia, echipa R. D. Ger
mane ocupa locul II și avea un 
timp cu 10 minute mai slab 
decît reprezentativa Poloniei. 
Trebuie să facem tot posibilul, 
le-am spus atunci coechipierilor 
mei, pentru a recupera cele 10 
minute. Și veți vedea că acest 
lucru este posibil... Ajutîndu-ne 
reciproc. Iuptind cu ardoare ca 
într-o cursă contracronomelru. 
am reușit să ciștigăm etapa, la 
o diferență apreciabilă și să 
cucerim primul loc pe echipe".

REZULTATE

...CONSISTENTA
FUMULUI DE ȚIGARĂ

Corespondență din R. F. G

In preambulul lucrărilor sale intitulate „Sportul și fumatul", 
medicul francez Henri Lamendin, citat și de publicația „Olym
pic Review" din Lausanne, oferă cîteva statistici grăitoare pen
tru amploarea fără precedent a acestui factor nociv care este 
țigara. „Locuitorii Terrei fumează anual 3 600 miliarde țigări. 
Dacă aceste țigări le-am uni cap la cap, lungimea totală ar 
fi de două ori mai mare decît distanța de la Pămînt Ia Soare 
și de 80 de ori mai mare decît distanța de la Pămînt la Lună !“

Iată, deci, că această „rachetă" cu un combustibil sul-generis, 
nicotină, ar putea duce, ipotetic, fumătorul în spațiul cosmic... 
Dar, mult mai concret și mai sigur (fapt dovedit prin asidue 
cercetări), tutunul duce organismul la îmbolnăviri. Iar dintre 
bolile a căror cauză este fumatul, cea mai cunoscută este 
bronșita, iar cea mal periculoasă, cancerul. „în Franța — spune 
doctorul mai sus citat — mor anual aproximativ 100 000 de 
persoane bolnave de cancer, din care 15 000 cu cancer pulmo
nar, cercetările histologice indicînd că 90 la sută dintre aceștia' 
au fost fumători înrăiți". O altă legătură impusă de aceleași 
cercetări, dintre infarcturile cardiace și fumatul ca factor fa
vorizam, pleca de la constatarea că aproape jumătate din ti
neretul francez începe să fumeze Ia vîrsta de 12—14 ani, spor
tivii încadrîndu-se într-o proporție de 50 la sută.

Motivația obișnuită pentru sportivii fumători — țigara cal
mează înainte de concurs — s-a dovedit a avea, însă, din punct 
de vedere științific, consistența... fumului de țigară. Demonstrat 
este că tulburările respiratorii și digestive provocate de tutun 
sînt dăunătoare și, în primul rînd, pentru sportivi. Șl dacă 
fumatul provoacă deseori tulburări cardiace, iar capacitatea 
respiratorie a unui fumător scade de două ori față de cea a 
unui nefumător, este evident handicapul pe care-1 suportă (și 
care uneori se dovedește a fi insurmontabil tocmai în mo
mentele decisive ale unor mari competiții !) un sportiv intoxi
cat cu nicotină.

Și cum mai po-ate contribui decisiv un antrenor la pregătirea 
fizică generală a elevului său, la creșterea capitalului „sănă
tate", dacă sportivul are printre „supape" țigara, sau dacă 
însuși antrenorul își conduce de pe margine elevul cu țigara 
în gură ?

Paul SLÂVESCU

BORUSSIA MONCHENGLADBACH 
MECI EGAL ÎN ETAPA DE SÎMBĂTĂ
Sîmbătă, in campionatul vest- 

german, Borussia Monchenglad- 
bach, adversara Universității 
Craiova în optimile de finală ale 
Cupel U.E.F.A., a făcut un joc 
neconvingător in compania for
mației Miinchen I860 (pro
movată in prima ligă în 
acest an), terminind la ega
litate (1—1), pe teren propriu. 
Comentatorii și chiar antrenorul 
Borussiet, Jupp Ileynckes, au 
subliniat că deținătoarea trofeu
lui Cupel U.E.F.A., echipa care 
a cîșlgat de 5 ori campionatul 
în ultimii 10 ani și de două ori 
Cupa R.F Germania, a evoluat 
sub posibilități, fiind chiar 
la un pas de a părăsi terenul 
învinsă. „Ce diferență între jo
cul cu Internazionale (n.r. par
tidă cSfe a avut loc la Milano, 
unde Borussia a ciștigat cu 3—2, 
după prelungiri) și cel de sîm- 
bătă — a declarat Jupp Heync- 
kes. Nu-mi explic altfel acest 
punct pierdut acasă dectt prin 
raptul că jucătorii mei s-au re
simțit după risipa de energie tă
cută cu 3 zile mai înainte pe 
stadionul San Siro". Un singur 
jucător s-a remarcat în partida 
cu formația bavareză, Harald 
Nickel, chemat de către antre
norul Jupp Derwall în lotul pri
mei selecționate a țării, care va 
susține la 21 noiembrie, la Tbi
lisi, o partidă amicală cu repre-

zentativa U.R.S.S. In meciul 
sîmbătă cu1 Miinchen 1860, 
russia a marcat unicul gol 
min. 20 prin Schăffer I. Iată 
mația aliniată (în care evoluează
belgianul Del’Haye și danezul 
Nielsen) : Kneib — 
Klinkhammer (Ringels) 
I, Fleer (Schaffer II) 
thăus, Kulik, Nielsen 
Haye, Nickel, Lienen,
au asistat 17.000 de spectatori.
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în 
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Hannes, 
Schăffer 
- Mat- 

Del’ 
meciLa

M. HUPPERTZ
S.I.D. DilsseJdorf

• La Hong Kong. echipa Sue
diei a întîlnit o selecționată lo
cală, pe care a învins-o eu 3—1 
(3—0),.
• Echipa Australiei și-a înce

put turneul în R.P. Chineză ju- 
cînd cu selecționata p—vtectei
Shandong, în 
tigat cu 3—1 
fost urmărită 
spectatori.
• în turneul pentru echipe de 

juniori de la Monte Carto, selec
ționatele Cehoslovaciei și Bel
giei au terminat la egalitate : 
I)—-0.
• Echipa Gornik Zabtke a 

ținut un meci amical cu 
tabanya. Gazdele au obținut 
torta cu 3—0 (2—0).
• In optimile de 

„Cupei R. 
Magdeburg, 
feulul, 
(după 
Stahl 
namo 
ehlen 
Jena 
F.C.

____ provinciei 
fața căreia a cîș- 

(3—4). Partida a 
de peste 60 000 de

finală
D. Germane" 
deținătoarea 

pierdut cu 
' “ meciul

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Echipa masculină 

a iugoslaviei a jucat cu selec
ționata universitară a statului 
Washington, în fața căreia a 
pierdut cu 95—98 (45—45). Cel
mai eficace jucător a fost iugo
slavul Delibasici, care a înscris 
31 de puncte. • Intr-un meci 
amical masculin, la Luanda, 
Sporting Lisabona a întrecut for
mația locală „1 August** cu 
111—64 (51—3G).

HOCHEI • La Sierre (Elveția) 
în cel de-al doilea meci amical 
dintre selecționatele Elveției și 
Italiei, gazdele au terminat din 
nou învingătoare, de data aceas
ta cu 4—2.

NATAȚIE • Proba 
de 400 m mixt de la 
(Cehoslovacia) a fost

feminină 
Olomoue 
cîștigată

de înotătoarea cehoslovacă Bre- 
zikova, cu 5:12,4, urmată de 
Rossberg (R.D.G.) — 5:13,4. în 
proba feminină de 100 m bras, 
victoria a revenit lui Judith As- 
man (R.D.G.), cu 1:11,7. • Tur
neul final al ,,Cupei cupelor** la 
polo se va desfășura la sfîrșitul 
acestei luni la Budapesta. cu 
participarea echipelor Ferenc- 
varos (deținătoarea trofeului), 
Posk Split, C.N. Barcelona și De 
Robben Hilversum (Olanda). în 
grupa semifinală disputată la 
Wurzburg (R.F. Germania), vic
toria a revenit echipei Ferenc- 
varos Budapesta — 6 p, urmată 
de Posk Split — 4 p. S.V. WUr- 
zburg — 2 p.

PATINAJ • Concursul de pa
tinaj artistic de la Praga s-a în

cheiat cu proba individuală fe
minină, în care victoria a reve
nit sportivei americane Elaine 
Zayak, cu 106,54 p. Pe locurile 
următoare s-au situat Renata 
Balerova (Cehoslovacia) — 99,96 
p și Myriam Oberwiller (Elve
ția) — 97,52 p. Proba de perechi 
a fost cîștigată de cuplul sovie
tic Cervotkina — Teslia, cu 
104,48 p.

RUGBY • în meci amical des
fășurat la Hanovra, Cehoslovacia 
a învins cu 27—6 (9—6) formația 
R.F. Germania.

VOLEI • în meci tur pentru 
..Cupa cupelor" (masculin) echi
pa daneză Broendby a dispus pe 
teren propriu cu 3—2 de forma
ția elvețiană Chenois.

sus- 
Ta- 
vic-

a 
prelungiri) 

Riesa. Alte rezultate : 
Dresda — Halle 4—0 : 
— Dynamo Berlin l 

— Zwickau 3—1 ; Erfurt 
Karl Marx Stadt 3—1.

ale 
F.C. 
tro- 
3-4 

cu 
Dy- 

: Bo- 
0—2 ;

CAMPIONATE • CAMPIONATE • CAMPIONATE
BULGARIA (et. 14) : Slavia

Sofia — Sliven 3—1 ; Lokomotiv 
Sofia — Cerno More Varna 0—0. 
Beroe Stara Zagora — Trakla 
Plovdiv 4—2, Botev Vrața — Pl- 
rln Blagoevgrad 3—1, Etîr Tîr- 
novo — Ț.S.K.A. 0—1, Marek — 
Pernik 3—0, Lokomotiv Plovdiv
— Cernomoret Burgas 1—1. Cla
sament : 1. T.S.K.A. — 23 p : 
Slavia — 21 p ; 3. Beroe
18 p etc.

ELVEȚIA (et. 12) : Lausanne 
Servette Geneva 0—0, St. Gall 
Grasshoppers Zilrich 1—I, F.C. 
Zurich — Basel 1—1. Neuchatel
— Chiasso 1—0, Lucerna — Sion 
2—2, Lugano — Chaux de Fonds 
0—0, Chenois — Young Boys 2—2. 
Clasament : 1. Grasshoppers
19 p ; 2. F.C. Ziirich — 18 p : 
Servette — 17 p etc.

SPANIA (et. 9) : Las Palmas 
Athletic Bilbao 1—1, Sevilla 
Vallecano 1—1, Malaga — C.F. 
Barcelona 0—0, Burgos — Alme
ria 2—1, Sporting Gljon — Zara
goza 1—4, Hercules Alicante — 
Betls Sevilla 1—1, Real Sociedad
— Real Madrid 4—0 !, Espaflol — 
Salamanca 1—1, Atletico Madrid
— Valencia 0—1. Clasament : 1. 
Gljon — 15 p : 2. Real Sociedad
— 14 p ; 3. Real Madrid
14 p etc.

CEHOSLOVACIA (et. 13) : 
nik Ostrava — Skoda Plsen 
Zbrojovka Brno *- Ruda Hvezda 
Cheb 4—2, Sparta Praga — Inter 
Bratislava 0—0. Slovan Bratislava
— Dukla Praga 1—1. Dukla Bans
ka Bystrica — Jednota Trencin 
2—1, Spartak Trnava — Plastika 
Nitra 2—1, Z.T.S. Kosice — Lo-

1. T.S.K.A.
21 p ; 3.

3.
2.

2.

3.

Ba-
2—1.

komotlv Kosice 1—1,. Slavia Pra
ga — Bohemians Praga 1—2. 
Clasament: 1. Bohemians — 21 p; 
2. Banik — 17 p ; 3. Lokomotiv
— 16 p etc.

FRANJA (et. 16) : Metz - La
val 1—4, Angers — Nancy 1—0, 
Nisa — Lens 1—0, Bordeaux — 
St.- Germain Paris 0—1, Bastia — 
Brest 1—0, Lille — Sochaux 1—1, 
Lyon — Nantes 1—2, Marsilia — 
Monaco 0—3, Nimes — Strasbourg 
0—0, Valenciennes — St. Etien
ne 0—0. Clasament : 1. Monaco
— 25 p ; 2. Nantes — 23 p : 3. 
St. Etienne

OLANDA (et. 13) : 
Feyenoord 0—0, F.C. 
Tilburg 2—2, Vitesse 
Enschede 1—3, Ajax 

r.L’L Eindhoven 
ment : 1. Ajax — 20 . 
mal puțin disputat) : 2.
noord — 19 p " 
18 p etc.

IUGOSLAVIA : etapa a 16-a a 
fost amînată deoarece miercuri. 
14 noiembrie, echipa reprezenta
tivă a Iugoslaviei joacă cu se
lecționata Ciprului In cadrul 
campionatului european.

U.R.S.S. — Cu două etape 
înainte de încheierea campiona
tului, pe primul loc se află for
mația Spartak Moscova, cu 48 p. 
urmată de echipa Dinamo Kiev
— 47 p. Rezultate din etapa a 
32-a : Spartak Moscova — Șah- 
tior Donețk 3—1 ; Dinamo Mos
cova — Neftci Baku 3—0 ; Tor
pedo Moscova — SKA Rostov oe 
Don 1—0 : Dinamo Kiev — Pan- 
takor Tașkent 4—3 : Dinamo 
Tbilisi — Dinamo Minsk 2—1.

P.S.V.
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St.
1.Clasament : 

Nantes 
- 21 p etc.

Alkmaar — 
Utrecht — 
— Twente 
Amsterdam 

4—1. Clasa- 
p (un joc 

2. Feye- 
Alkmaar —3.

Uoaru’ I. P „Inlorvoifo* 
« I. 1. 3, 4. '0363


