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„NE-AM MATURIZAT ÎN PERIOADA DINTRE
CONGRESELE AL XI LEA Șl AL XII LEA

„7 Noiembrie" Craiova, o întreprindere 
de virsta unui cincinal, in care cei ce fac 

sport sint fi muncitori fruntași

Pe linia sarcinilor trasate de partid mișcării sportive

ÎNVĂȚĂMÎNTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ 
SE ÎMBINĂ TOT MAI MULT

CU CERCETAREA Șl PRODUCȚIA
De vorbâ cu prof. univ. ION ȘICLOVAN, 

rectorul I.E.F.S.

Nașterea și dezvoltarea în
treprinderii de tractoare și ma
șini agricole „7 Noiembrie” din 
Craiova pot inspira pagini de 
istorie contemporană, Marea 
producătoare a tractoarelor TIH 
cu încărcătură hidraulică :— de 
curînd s-a expediat în R.D.G. 
al 5 000-lea ! —, a tractoarelor 
A 1800 articulate și cu lamă, a 
remorcilor cisternă etc. nu are 
decît virsta unui cincinal ! Da !

Prinos de recunoștință adus partidului

25000 OE SPORTIVI HUNEDORENI ȘI-AU DISPUTAT 
UN SCUMP TROFEU: „CUPA CONGRESULUI AL XII-LEA

„Cupa Congresului al XII-lea”, 
desfășurată recent la Deva, a 
fost concepută de organizatori 
(C.J.E.F.S., Consiliul județean 
al sindicatelor și Comiteftil ju
dețean al U.T.C.) ca o compe- 
tiție-etalon a sportului de masă 
hunedorean. Participanțil (apro
ximativ 600 de finaliști prezenți

Magdalena Toth este convinsă că:

„DACĂ NU IROSEȘTI TIMPUL, GĂSEȘTI LOC
Șl PENTRU CARTE Șl PENTRU PERFORMANTĂ SPORTIVĂ-

— De ce ești emoționată, 
Magdalena Toth ?

— Am vorbit cu părinții, 
la telefon.

— Dar, de-abia te-ai îna
poiat de la Oradea !

— Adevărat, însă, știți...
— Am înțeles, iți este dor 

de dinții.
— Da, dar mai este și 

altceva. Tatăl și mama îmi 
sînt nu numai părinți dragi, 
ci în același timp prietenii 
cei mai apropiați. sfătuitori 
de bine și în ce privește 
școala și în ce privește spor
tul. Și, ca să destăinui un 
secret, să știți că tatăl meu 
a făcut sport de perfor
manță și tot în mediul ac
vatic. dînsul fiind, bineîn
țeles . cu ani în urmă, ju
cător divizionar de polo.

— Ceea ce al spus ex
plică multe, inclusiv per
formanțele pe care le-ai ob
ținut in sportul săriturilor 
în apă de la virstă fragedă 
și pe care le vom men
ționa : la 11 ani (în 1973) 
campioană națională de co
pii. la 12 ani campioană de 
junioare, la 14 ani cea mai 
bună senioară a tării, la 16

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare in pag. 2—3) 

în cinci ani a crescut ca voi
nicul din poveste I începutul a 
fost făcut în 1974, cu prilejul 
vizitei de lucru a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, cînd 
secretarul general al partidului 
a cerut muncitorilor craioveni 
să producă și tractoare.

în doar 5 ani, această între
prindere s-a construit, utilat și 
a început să producă, ajungînd 
azi la cifre record.

— Da, doar în 5 ani, am a- 
Juns de la o singură secție la 
7, de la pluguri și semănători 
la tractoarele pe care le-ați 
văzut, ne-a spus tovarășul Vir
gil Predoaica, secretarul comi
tetului de partid. Toate acestea 
demonstrează uriașa forță a 
muncitorilor hotărîți să realize
ze sarcinile trasate de însuși 
secretarul general al partidului 
și, totodată, incomensurabilele 

la etapa județeană, reprezen
tanți ai celor peste 25 000 care 
au luat startul în fazele pe a- 
sociații sportive) au ținut să 
onoreze nu numai la locurile 
de muncă și de învățătură, ci 
și pe terenurile de sport, ma
rele eveniment politic al aces
tor zile, Congresul al XII-lea

Pentru a realiza fără 
cusur cele 360 de grade ale 
unui șurub, săritorilor le 
sint necesare mii și mii de 
salturi de antrenament, exe
cutate cu maximă concen
trare nervoasă. Magdalena 
Toth ne oferă, in imagine, o 
mostră

Foto : Dragoș NEAGU 

posibilități ale socialismului în 
acțiune. Din 1975 și pînă azi 
am depus o muncă titanică. 
Și avem satisfacția că am reu
șit. Putem raporta ca ne-am 
născut și ne-am maturizat în 
perioada dintre Congresele al 
Xl-lea și al XII-lea ale parti
dului. Acum, avem posibilități 
să ne ocupăm mai mult și de 
acțiunile social-culturale, deci 
și de sport.

Președintele asociației sporti
ve „Metalul”, tovarășul George 
Toma, șeful grupei CTC de la 
secția I, ne invită să privim 
panorama platformei industria
le a Craiovei, unde se află, 
printre altele, întreprinderea

Sever NORAN

(Continuare în pag. 2—3)

al P.C.R. „Cu toții — ne-a pre
cizat prim-vicepreședinteie
C.J.E.F.S. Hunedoara, Viorel 
Jianu, — au ținut să-și expri
me adînca lor gratitudine și 
recunoștință față de minunate
le condiții oferite de partidul 
și statul nostru pentru practi
carea sportului, atît de perfor
manță cit și de masă”.

într-adevăr, zestrea sportivă 
a județului Hunedoara a cres
cut, în proporții cu adevărat 
uimitoare, în perioada care s-a 
scurs de la al Xl-lea Congres. 
La Deva au fost construite o 
sală de gimnastică, cantina și 
căminul, în care 300 de mici 
sportive încearcă să ajungă la 
perfecțiunea Nadiei, precum și 
moderna Sală a sporturilor, ca
pabilă să găzduiască întreceri 
la cele mai diferite discipline. 
La Hunedoara au apărut un 
patinoar artificial și un bazin 
acoperit de înot, iar în masi
vele muntoase împrejmuitoare, 
instalații pentru practicarea 
sporturilor de iarnă, toate, 
obiective care permit introdu
cerea unor noi discipline spor
tive. sau extinderea altora, în 
Valea Jiului. Și tot în perioa
da care s-a scurs de la Con
gresul al Xl-lea Tal partidului, 
oamenii muncii din Deva și din 
Hunedoara au primit în folo
sință două baze-model de agre
ment la Șoimus și Lacul Cinciș. 
Baza materială în continuă 
creștere a favorizat organizarea 
a noi si numeroase acțiuni

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

In vederea meciului 
de lolbal 

cu reprezentativa Ciprului
Lotul național de fotbal a 

fost convocat ieri dimineață 
pentru ultima acțiune oficială 
a anului : meciul de duminică, 
cu echipa Ciprului. în cadru] 
Campionatului european. S-au 
prezentat următorii jucători : 
Cristian, Bucu — portari ; M. 
Zamfir, Tilihoi, Sameș, Nico- 
lae, Munteanu II — fundași ;

— Stimate tovarășe rector, 
v-am ruga să vă referiți Ia 
drumul parcurs în ultimii ani 
de învățămîntul superior de e- 
ducație fizică.

— Ca și în celelalte domenii 
ale vieții noastre sociale, în
deosebi in ultimii 15 ani, s-au 
realizat pași importanți privind 
pregătirea cadrelor. Cu absol
venții I-E.F.S., care însumează 
peste 7 300, dintre care peste 
3000 la fără frecvență, s-a 
reușit ocuparea posturilor e- 
xistente în teritoriu ; deci, s-au 
asigurat cadre calificate școli
lor, cluburilor, întregii rețele a 
mișcării sportive. Aplicînd sar
cinile cuprinse în documentele 
de partid și de stat, indicațiile 
tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, o preocupare 
permanentă a fost transforma
rea cantității într-o nouă cali
tate. Specialistul în educație 
fizică și sport, privit ca profe- 
sor-antrenor-sportiv de perfor
manță, trebuie să aibș o pre
gătire științifică, să fie capabil 
să aplice cu eficiență în prac
tică cunoștințele dobîndite pe 
băncile facultății. La baza 
muncii noastre pe acest făgaș 
se află concepția revoluționară 
a partidului nostru privind for
marea specialistului cu califica
re superioară : îmbinarea învă- 
țămintului cu cercetarea și cu 
producția. Pentru realizarea a- 
cestei triade s-au îmbinat ar
monios perioada în care s-au 
urmărit aplicarea și perfecțio
narea metodologiei didactice 
din domeniul educației fizice 
școlare, din cel al sportului de 
masă și de performanță,

_— Ce priorități acordați în
făptuirii triadei învățămint- 
cercetare științifică-producție ?

— Sînt foarte edificatoare in 
acest sens experimentele făcute 
la JREMOAS sau la întreprin
derea „Dîmbovița" București,

MANIFESTĂRI SPORTIVE OMAGIALE
Continuă să se desfășoare în 

toată țara ample manifestări 
sportive dedicate Congresului al 
XII-lea al partidului.

Iată cîteva relatări ale cores
pondenților ziarului nostru :

BUCUREȘTI

în Capitală, pe bazele spor
tive din toate cele 6 sec
toare s-au desfășurat — sub 
egida ,, Da ciad ei" — numeroase și 
entuziaste întreceri dedicate a- 
propiatulul Congres al partidu
lui. A La Stadionul tineretului, 
sute și sute de tineri și-au dis
putat întîletatea în cadrul unul 
mare cros, la startul căruia s-au 
aliniat sportivi de toate catego
riile de virstă. De un frumos 
succes s-au bucurat partidele de 
handbal și minifotbal rezervate 
școlarilor. • Stadionul Voința a 
găzduit ample întreceri do
tate cu „Cupa Congresul 
partidului". Sute de sportivi 
din cooperația meșteșugăreas
că au participa* la întreceri de 
cros, orientare turistică, handbal, 
volei, fotbal etc. • O mare în

LOTUL NAȚIONAL
ÎNTR-0 ALCĂTUIRE

Biiloni, Beldeanu, Bălăci, Mul- 
țescu, Augustin — mijlocași ; 
Crișan, Cămătaru, M. Răduca- 
nu, Terheș, Cirțu — atacanți. 
Ușor de observat că Beldeanu 
și Terheș reprezintă „noutățile”, 
comparînd actuala listă de jucă
tori cu aceea a fotbaliștilor 
deplasați la întîlnirea prece
dentă, in Iugoslavia. Se poate 

unde s-au testat metode și mij
loace noi pentru educația fizi
că a muncitorilor, dînd curs 
astfel indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cuprinse 
în Mesajul adresat par- 
ticipanților la Conferința pe ța
ră a mișcării sportive din 1975, 
ca educația fizică din între
prinderi să fie tot mai mult le
gată de îndeplinirea planurilor 
de producție ale întreprinderi
lor. Cercetările întreprinse de 
cadrele noastre didactice pe cir
ca 100.000 de elevi ne-au oferit 
posibilitatea să propunem Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîritului un sistem unitar de 
verificare și apreciere a elevi
lor la educație fizică. Genera
lizat în toate școlile din țară, 
acest sistem, conceput pe plan 
național, asigură o bază obiec
tivă în notarea elevilor, precum 
și a calității muncii cadrelor 
didactice, nota reflectînd deo
potrivă eforturile elevilor și 
profesorilor. S-a dat o mai lar
gă dimensiune principiului tra
tării diferențiate a elevilor po
trivit capacității și înclinațiilor 
lor pentru una sau alta dintre 
ramurile de sport. Cu alte cu
vinte, milităm ca elevii să pri
mească cunoștințe, să fie în
zestrați cu deprinderi de miș
care, cu tehnici sportive potri
vit opțiunilor, combătîndu-se 
reducerea elevilor la un numi
tor comun. Au crescut, de ase
menea, preocupările pentru 
dezvoltarea fizică armonioasă a 
elevilor, dealtfel nota definito
rie a educației fizice în rîn- 
dul tinerei generații, ceea ce a 
determinat o creștere a volu
mului de ore alocat științelor 
biologice în planul de învățâ- 
mînt, paralel cu introducerea

Mihail VESA

(Continuare in oao 2-3)

trecere sportivă dedicată Congre
sului al XII-lea al P.C.R. a or
ganizat comisia de sport a 
Centrului universitar Bucu
rești. Este vorba de un ma
re simultan de șah la 100 de 
mese, cu participarea marilor 
maeștri Internaționali Florin 
Gheorghiu și Mihai Șubă, a ma
eștrilor internaționali Elisabeta 
Polihroniade, Mihai Ghindă, Va
lentin Stoica și a maestrului 
Sergiu Griinberg. • pe ba
zele sportive Cireșaril, Voi
nicelul, Titanii, Oltenița, Să- 
laj-Vicina, Rapid etc., în sălile 
de sport Olimpia, ICSIM. Tri- 
codava, Arhitectura ș.a. s-au des
fășurat atrăgătoare concursuri 
de șah, popice, baschet, tenis, 
box, haltere, judo — toate dotate 
cu „Cupa Congresului partidu
lui".

MEDIAȘ
Peste 1 200 de elevi din școlile 

generale și liceele din Mediaș 
s-au întrecut pe stadionul Gaz

(Continuare in oao. 2-3)

S-A REUNIT IERI 
UȘOR SCHIMBATĂ

remarca, de asemenea, absența 
lui Dinu (nerefăcut după contu
zia la coaste suferită la Frank
furt), Ștefănescu (la activ cu 
două cartonașe galbene, sus-

lon CUPEN

(Continuare în pag. 2-3)
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MANIFESTĂRI 
SPORTIVE

VZ fi

(Urmare dm nag. O

INVĂTÂMINTUL 
TOT MAI MULT

metan la atletism. Iată clasa
mentul final pe echipe mixte: 1. 
Școala generală nr. 5 — 1037 p, 
2. Liceul „Ștefan Ludwig Roth" 
— 1012 p, 3. Școala generală nr.
1 — 865 p. (M. Tacăl).

(Urmare dm gag. I)

BAIA MARE
In stațiunea Izvoarele a avut 

loc concursul de orientare turis
tică dotat cu trofeul " 
ților“, ™ —-—
de al XII-Iea Congres al parti
dului. Concomitent, s-a desfășu
rat și un concurs de inițiere — 
„Cupa bobocilor*'. Prima compe
tiție a fost cîștigată de Gh. 
Chiuzbain, a doua de Rodlca 
Pop. (A. Crișan).

GIURGIU

tai cu xroieul „Cupa mun- 
competiție închinată celui

In cele 22 de asociații sportive 
din municipiul Giurgiu s-au des
fășurat atractive întreceri la at
letism, handbal, volei, șah, tenis 
de masă, rugby și fotbal, dedi
cate Congresului al XII-Iea al 
partidului. Intre organizatori — 
asociațiile Cetatea, Textila, Du
nărea, Voința, Olimpia, precum 
și cele din liceele unde activea
ză profesorii de educație fizică 
C. Manea, I. Ghelmez, P. Zim- 
nicaru și D. Manolescu. In parcul 
pionierilor și școlarilor s-a dis
putat tradiționalul Cros de toam
nă al plonerilor șl școlarilor. Din 
rînduriie celor peste 1 090 de con- 
curenți s-au evidențiat Cristina 
Clocolu, Angelica Dumitru, Da
niela Bazovan, Stelică Tosun, Au
rel Grigore și Florin Chira, (Tr. 
Barbălată).

de noi discipline, ca : proble
me de genetică și antropologie 
cu aplicații în educație fizică 
și antrenamentul sportiv. Pri
vind legarea învățămîntului cu 
practica, consemnăm și orga
nizarea unei activități didacti
ce direct în școli, în rețeaua 
sanitară, deci pe viitoarele 
platforme de muncă ale absol
venților noștri. Sîntem în plin 
proces de organizare superioa
ră a educației fizice, folosind 
noi ipoteze, noi tehnici de lu
cru, care devansează chiar 
practica generalizată astăzi. 
Prospectînd, așadar, educația fi
zică a viitorului, vedem în a- 
ceste unități experimentale o 
imensă sursă de progres, de 
combatere a fixismului meto
dologic, de încurajare și de 
promovare permanentă a nou
lui. Pe aceeași linie se înscrie 
și perfecționarea aparaturii 
proprii necesare modernizării 
educației fizice și a antrena
mentului sportiv. Atelierul nos
tru de prototipuri a creat, con
fecționat și difuzat în țară 
două noi aparate („Cutii tele
scopice pentru jocuri și între
ceri" și „Aparat pentru mobi
litatea coloanei vertebrale") 
care ne-au adus și un venit a-

„NEAM MATURIZAT IN PERIOADA DINTRE
CONGRESELE AL XI-LEA Șl AL XII-LEA"

(Urmare din pag. 1)

Electroputere, cea de utilaj 
greu, Oltcit ele.

— Pentru toate, ni s-a pro
mis atribuirea unei zone unde 
să construim o bază sportivă, 
ne spune el. Cînd o vom avea, 
vom face acolo terenuri de 
sport model. Deocamdată, n-a
vem decît o mică bază în oraș 
— teren de volei, de baschet și 
de handbal. Pentru fotbal, care-i 
sportul nr. 1 la noi, folosim 
terenul unei întreprinderi oră
șenești, la îmbunătățirea căruia 
am contribuit și noi. Mai apar 
și greutăți, dar am învățat să 
Ie învingem. Munca din pro
ducție ne-a învățat să nu ce
dăm ! Și fiindcă a venit vorba 
de fotbal, hai să-i vizităm pe 
cei din reprezentativa între
prinderii, care activează în cam
pionatul județean.

Poposim la... „acordanți", 
cum li se spune aici, adică la 
secția montaj-sudură, unde se 
lucrează în acord. Maistrul 
Alexandru Preoteasa, care-i și 
antrenorul echipei, își ridică vi
ziera căștii de sudură și ne 
zîmbește prietenos.

— Avem, tovarăși, o echipă 
cu adevărat muncitorească, ne 
spune el. Toți sînt sudori și 
lăcătuși din secția mea. Sîntem 
în campionatul județean, dar 
„săltăm" noi acuș-acuș. Gogiu- 
le, și tu Andrei, ia veniți în
coace ! strigă el, spre doi su
dori care se apropie în grabă. 
Andrei e căpitanul echipei.

— Apoi, la noi, trei sferturi 
din an e fotbal, ne spune tînă-

rul sudor. La „Cupa a 35-a ani
versare a Eliberării" au parti
cipat 1500 de muncitori, iar Ia 
campionatul dintre 
peste 2 000.

— La poartă puteți 
panou cu aspecte de 
intervine Gogiu.

Părăsim hala, privind încă o 
dată ansamblul. Becurile apa
ratelor de sudură par niște sori 
minusculi, Pe care zeci de „a- 
cordanți" îi pun la lucru pen
tru construirea tractoarelor.

— Avem și o echipă de hand
bal în „județeană", ne spune 
tovarășul Toma. O conduce 
instructorul Constantin Mihai. 
Avem și șahiști în campionatul 
județean — pe Dumitru Ionescu 
și Vicu Bleoancă. Participăm 
în număr mare la crosurile o- 
rășenești din cadrul „Daeiadei". 
Cred că tovarășul secretar al 
comitetului de partid v-a vorbit 
de duminicile cultural-sportive 
ale întreprinderii, la care -iau 
parte sute de oameni. Două 
idei ne conduc : COMPETIȚII 
CONTINUE și ATRAGEREA 
TUTUROR TINERILOR LA 
SPORT. Bine zicea tovarășul 
secretar : acum cînd producția 
a intrat pe făgaș bun, o să tra
gem „tare" și pe linie sportivă. 
Și, să nu vă mire dacă, așa 
cum s-a întîmplat cu _ „minu
nea" din producție și în sport 
să se întîmple, în scurt timp, 
o „minune". E în puterea noas
tră să o realizăm și declarăm 
cu toată tăria că o vom face. 
Acesta este unul din angaja
mentele noastre acum, în preaj
ma celui de-al XII-Iea Congres 
al partidului.

secții —

vedea un 
la finală.

ECHIPELE DIVIZIONARE DE 1 
DIN NOU PE SALTELELE B&XC

A

DE EDUCAȚIE FIZICĂ SE ÎMBINĂ 
CU CERCETAREA

V»

nual de peste 150.000 lei, iar 
laboratorul de cercetări științi
fice a creat 15 noi aparate, 
dintre care ultimele 3, expuse 
la EREN ’79, se bucură de o 
apreciere pozitivă. Trebuie e- 
vidențiată și premiera reali
zată în iarna anului 1979 — 
prima clasă pe zăpadă din Ro
mânia. Cu sprijinul F. R. Schi, 
C.S.Ș. Petroșani a organizat, la 
baza sportivă a I.E.F.S. din 
munții Faring, timp de 4 luni, 
cu 30 de elevi din clasa I, 
un program zilnic de învăță
tură și de schi, ambele laturi 
ale problemei fiind fericit re
zolvate și unanim apreciate de 
către factorii educaționali ai 
județului Hunedoara. Dorim ca 
această inițiativă să o legăm 
de necesitatea continuității ei. 
Ar fi o mare satisfacție pentru 
noi dacă tocmai din rîndul a- 
cestor copii vom consemna în 
anii viitori, alături de alte ra
muri de sport, și o reală deten
tă a schiului românesc,

— Care sînt, după opinia dv., 
perspectivele ce se deschid în- 
vățămîntului superior de edu
cație fizică in lumina tezelor 
programatice ale Congresului al 
XII-Iea al P.C.R. ?

— Pornind de la conceptul că 
fiecare unitate de învățămînt 
să devină o puternică bază de 
învățămînt-cercetare științifică- 
producție, vom depune toate e- 
forturile pentru afirmarea pe 
mai departe a cadrelor didacti
ce pe tărîm științific. Deja, 
peste 20 de cadre didactice a- 
sigură pregătirea nemijlocită 
a loturilor reprezentative ca 
antrenori, antrenori coordona-

SI PRODUCȚIA
tori sau acordă asistență știin
țifică loturilor olimpice. Acți
unea trebuie continuată și am
plificată. La rezultatele pe ca
re le obțin sportivii noștri ne 
facem copărtași, ele reflectind 
nemijlocit și munca noastră. 
Avem datoria să răspundem 
prin fapte superiorității con
ceptului promovat de partid, 
în sensul că unitățile de învă
țămînt superior să nu rămînă 
izolate, deasupra fenomenelor 
pe care le slujesc, ci, dimpo
trivă, profund ancorate în prac
tica activității, în rezultatele 
obținute. Pînă la finalul anu
lui 1979, cercetarea științifică 
din cadrul I.E.F.S. va fi mate
rializată în 8—10 noi lucrări 
metodologice, îndrumare pentru 
pregătirea copiilor și juniorilor 
la gimnastică, atletism, hand
bal, volei, baschet, box, lupte 
și altele. Ne înscriem, așadar, 
în imperativul major al etapei 
actuale a mișcării sportive din 
țara noastră : asigurarea, la cel 
mai înalt nivel, a rezervei de 
mîine, a copiilor și juniorilor 

, talentați, chezășie a continui
tății valorii sportului românesc 
de-a lungul anilor. Tezele pro
gramatice care urmează să fie 
dezbătute la Congresul al XII- 
Iea al partidului sînt deosebit 
de mobilizatoare și pentru noi. 
Le privim cu întreaga respon
sabilitate și ferma convingere 
că învățămîntul superior și 
cercetarea științifică din dome
niul educației fizice și sportului 
își vor aduce în continuare o 
contribuție tot mai mare la ri
dicarea potențialului mișcării 
sportive din patria noastră.

Echipele din Divizia A de 
lupte greco-romane și libere vor 
concura sîmbătă și duminică în 
cadrul celei de a 5-a etape. Atit 
la greco-romane cit și la libere, 
Întrecerile se anunță interesante, 
competiția divizionară apropiin- 
du-se de final. Cu acest prilej, 
amatorii de lupte din mai multe 
localități vor revedea evoluînd și 
pe sportivii noștri fruntași din 
loturile olimpic». Iată programul 
complet ai acestei etape.

GRECO-ROMANE, seria I: S.C. 
Bacău, Dunărea Galați, C.S.M. 
Suceava, C.S. Botoșani, Nicollna 
lași, Mobila Rădăuți și A.S.A. 
Bacău (la Galați); seria a n-a: 
Steaua, Progresul București, Fa
rul Constanța, Dinamo București, 
Delta Tulcea, Metalul București 
și Progresul Brăila (la Brăila); 
seria a IH-a: L.C. Dacia Pitești, 
Chimia Rm. Vîlcea, Aluminiu 
Slatina, Electroputere Craiova, 
C.S.U. Pitești, Rapid București și 
Carpați Sinaia (la București, în sala ~ _ - - -
A.S.A. 
C.F.R. 
Mare, 
turil Lugoj și C.S.M. Reșița (la 
Cluj-Napoca).

LUPTE LIBERE, seria I 
Timișoara, Constructorul Timi
șoara, Vulturii Lugoj, C.F.R. Ti
mișoara, Jiul Petrila, C.S.M. Re
șița și Rapid Arad (la Arad); 
seria a Il-a: C.S.M. Cluj-Napoca, 
Comerțul Tg. Mureș, C.S. Satu 
Mare, Lemnarul Odorhei, Mure-

Gtulești); seria a IV-a: 
Cluj-Napoca, C.S. Arad, 
Timișoara, SIMARED Bala 
Steagul roșu Brașov, Vul-

u.m.

25000 DE SPORTIVI HUNEDORENI Șl AU DISPOTAT

(Urmare din pag. 1)

sportive, unele inițiative nota
bile : „Olimpiada albă a Văii 
Jiului" și „Olimpiada Parîngu- 
Iui" la sporturi hivernale, „Dia
mantul negru" la handbal, 
„Cupa minerului" (la mai mul
te discipline) și multe alte- 

și spor- 
astfel de 

anterior 
examen 
și mo-

le. Reunind echipe 
tivi participant la 
acțiuni desfășurate 
și reprezentind un 
de bună organizare 
bilizare, „Cupa Congresului al 
XII-Iea", a constituit un veri
tabil barometru al muncii de
puse în ultima vreme de către 
organele județene, municipale 
și orășenești din județul Hune
doara, investite cu atribuții în 
acest domeniu. „Cupa Congre
sului al XII-Iea" i-a reunit, în
tr-o primă etapă, pe amatorii 
de sport din întreprinderile, 
instituțiile și școlile localităților 
urbane (Petroșani, Deva, Hune
doara. Brad, Orăștie, Hațeg si 
Simeria), iar după o săptămînă 
a venit rîndul iubitorilor de 
mișcare din mediul rural să se 
întîlnească în reședința de 
județ și să-și dispute prețiosul 
trofeu.

întrucît sporturile incluse în 
programul acțiunii au' fost toc
mai cele considerate prioritare

PERFORMANTE, PERFORMER?
(Urmare din pag. 1)

ani campioana balcanică, iar 
anul acesta, la Sibiu, la un 
pas de a urca pe podiumul 
premiatelor' la Cupa Euro
pei, in final pe locul 5.

— Mă bucur să ați apre
ciat în felul acesta evoluția 
mea la Sibiu, la Cupa Eu
ropei. într-adevăr, puțin 
mi-a lipsit să cuceresc o 
medalie la o competiție in
ternațională atît de impor
tantă, într-o companie deo
sebit de selectă care a reu
nit. de fapt, întreaga elită 
europeană a acestui sport. 
Ratarea săriturii a șaptea 
(n.r. dublu salt și jumătate 
răsturnat grupat) m-a afec
tat. dar m-a și ambiționat, 
bineînțeles în perspectiva 
Jocurilor Olimpice.

— Înțelegem prin aceasta 
că țintești Za Olimpiadă o po-

ziție fruntașă. Dacă este așa, 
spune-ne ce te determină 
să ai atita încredere ?

— Mai întîi... Cupa Euro
pei, concurs oficial care 
mi-a demonstrat că mă pot 
întrece de la egal cu frun
tașele acestui sport. La fel, 
campionatele internaționale 
ale Bulgariei, unde am cîș- 
tigat „trambulina", clasîn- 
du-mă înaintea a două re
prezentante ale R. D. Ger
mane : Utta Schwandtke și 
Ramona Wentzel. Apoi, în
suși programul pe care-1 e- 
xecut, identic cu al laurea
telor Jocurilor Olimpice și 
pe care am intenția, îm
preună cu antrenorul meu 
Ton Ilieș, să-1 îmbunătă
țesc. Și, în sfîrșit, pentru că 
doresc și simt că pot realiza 
o performanță mare.

— Chiar in condițiile frec
ventării cursurilor la zi ale 
liceului ?

— Clasa a Xl-a (n.r. : 
Magdalena Toth este elevă 
in clasa respectivă a Liceu
lui nr. 2 de mecanică, din 
București) nu este ușoară, 
cum nu au fost nici pre
cedentele, pe care le-am ur
mat. Dar, dacă nu irosești 
timpul, găsești loc și pentru 
carte și pentru performanță 
sportivă.

— Iți mai rămine răgaz 
pentru destindere ?

— Nu prea mult, dar su
ficient pentru a citi o carte 
bună, a vedea filme sau a 
asculta muzică ușoară.

Profit de ocazie pentru a 
o asigura, și pe această cale, . 
pe prima mea antrenoare, 
Viorica Kelemen de la Cri- 
șul Oradea, că voi face to
tul pentru a-i împlini ura
rea pe care mi-a făcut-o 
cînd am venit la București, 
anume de a ajunge o per
formeră olimpică.

în județ (handbal, volei, tenis 
de masă, lupte, gimnastică), or
ganizatorii au avut ocazia să 
testeze însăși baza de masă a 
sportului de performanță hune- 
dorean. E momentul să subli
niem că, asistând la întreceri, 
am constatat nivelul valoric 
superior mediei generale întâl
nite în competiții similare din 
alte locuri. Sănătatea Deva, 
Știința Hunedoara, Metalul 
Brad, echipe de volei sau de 
handbal care au pornit acum 
cîțiva ani de la cel mai... desă- 
vîrșit stadiu de inițiere, au a- 
juns, acum, să bată cu destulă 
vigoare la porțile eșaloanelor 
care fac legătura spre diviziile 
de. nivel republican. Dr. Ioa- 
chim Oană, directorul Policli
nicii Deva și instructor al echi
pei de handbal, sublinia că 
„...nivelul general al competi
țiilor destinate asociațiilor spor
tive sindicale din județul Hune
doara este în continuă creștere, 
iar turneele organizate, ca a- 
cesta desfășurat sub semnul 
Congresului al XII-Iea al parti
dului, au din ce în ce mai 
multe valențe tehnice, tactice 
și fizice, constituind spectacole 
sportive de apreciat".

„Cupa Congresului al XII-lea“ 
de la Deva a fost o acțiune 
reușită sub toate aspectele, un 
eveniment sportiv care a de
monstrat existența unei fruc
tuoase colaborări între organe
le și organizațiile cu atribuții, 
ceea ce a mobilizat la acțiune 
peste 100 de profesori de spe
cialitate, antrenori și instruc
tori. „Cupa Congresului al 
XII-Iea" a fost un examen de 
maturitate, absolvit cu succes.

șui Tg. Mu.rof 
înfrățirea Orai 
seria a 111-a: 
București, C.S. 
București, Stc 
C.S.M. Craiovz 
București, în : 
ria a IV-a: 1 
stanța, Dunăre 
BrăiLa, C.S.M. 
nai Medgidia, 
Rapid Bucure

FINALELE 
LUI DE CA 
TRU DIVIZI

La Făgăraș, 
că, 9 echipe c 
pută întîietate 
vanea în Div 
Reșița, Metali 
Oradea, Polii 
C.SJW. Barest 
11a, Progresul 
torul Alba Iu 
Dintre finalist, 
calificare, prin 
divizionară C. 
de a doua ec) 
în ediția urm; 
poate k, însă 
rece aproape 
naliste emit j 
țlte.

PE AGENDA COMPETIȚIONALĂ A F
REZULTATELE etapei a•------------------------ —_______

doua în Cupa F.R. Rugby (ex- 
ceptînd meciul Știința Petroșani
— C.S.M. Sibiu, amînat pentru 
21 noiembrie): C.F.R. Brașov — 
Universitatea Timișoara 13—3, Ra
pid — R.C. Sportul studențesc 
21—36, Dinamo — Steaua 28—12, 
Politehnica Iași —Rulmentul Bîr- 
lad 27—13, Farul — Vulcan 12—10.

• IN DIVIZIA B, întrecerile 
turului au luat sfîrșit In seriile 
I și a IlI-a, în care mai sînt însă 
de disputat unele restanțe, lată 
rezultatele și situația din fruntea 
clasamentelor: seria I: R.C. Spor
tul studențesc II — Știința Bucu
rești 12—6, R.C. Grivlța Roșie II
— Ș.N. Oltenița 20—3, Dunărea 
Giurgiu — Rulmentul Alexandria 
59—0, Gloria Buc. — Olimpia Buc. 
12—6 (un derby onorat, cu multe 
faze de mare spectacol), Aerona
utica Buc. — Petrochimistul Pi
tești 7—10. In frunte: Gloria 25 p,

-Dunărea 23 p (un joc restanță), 
Olimpia 22 p. Seria a n-a: Glo
ria P.T.T. Arad — Metalurgistul 
Cuglr 54—0, Electrotimiș Timi
șoara — T.O.B. Balș 12—0, Mine
rul Lupenl — C.F.R. Cluj-Napo- 
ca 3—23, Constructorul Alba Ju
lia — Politehnica Cluj-Napoca 
9—21, Electroputere Craiova — 
Unirea Săcele 6—14. Conduce

Gloria P.T.T. 
mată de C.F.E 
mai puțin disț 
Rulmentul H 
bilul Galați 1’ 
Galați — Răpi 
li tehnica II R 
eă"W27—C. Pe 
pid Buzău 27 
25 p, Politehn 
bilul cu cite I 
(eonstănțeană): 
mobilul Măcin 
Constructorul 
Tulcea — Dac 
Ind. Midia-Nă 
C.F.R. Fetești 
Constructorul 
de C.F.R. C-ța

• UN SPEC 
a avut loc mic 
tineretului, în 
tulul de junior 
vița Roșie a ir 
mațla C-s„s. 2 
lată situația î 
Locomotiva Bu 
urni Buc. și R 
țese cite 25 p 
2 „Republica" 
Grivița Roșie I 
jocuri mal puț 
Lie. Met. Iași 
25 p — seria ; 
C.F.R. din CI 
23 p — în seri.

CLASAMENTELE DIVIZIEI A LA TENIS
Au mai rămas de disputat trei 

etape din campionatul Diviziei A, 
ale căror rezultate sînt impor
tante atît pentru desemnarea 
campioanei în competiția mascu
lină, cît și în evitarea unor 
locuri care aduc retrogradarea 
din seriile secunde. Iată cum se 
prezintă clasamentele înaintea e- 
tapei a IH-a din returul campio
natului :

Seria I

FEMININ

1. C.S. Arad II 19 19 0 95- 7 38
2. Progresul Buc. 19 14 5 75-47 33
3. C.S. Arad I 19 12 7 69-47 31
4. C.S.Ș. Rm. V. 1!) 6 13 55-74 25
5. Spartac Buc. 19 4 15 28-88 23
6. C.S.Ș. Craiova 19 2 17 32-91 21

Seria a Ila

1. Poli. Buc. li) 17 2 93-28 36
2. C.S.Ș. Slatina 19 16 3 85-48 34

3-4. C.S.M. iași 19 8 11 67-74 27
Voința Buzău 19 8 11 60-71 27

5. Gloria Buzău 19 7 12 56-77 26
6. C.S.Ș. Viit. Pt. 19 1 18 27-90 20

MASCULIN

Seria I

1.
2.
3.
4.
5.

C.S.M. Cj.-N. 
,,U“ Craiova I 
Gloria Buzău 
Progresul Buc. 
Lo-comot. Buc.

6. Comerțul Tg.M.

19
19
19
19
19
19

17
16
10

7
7
0

2
3
9

12
12
19

36
35
29
26

Seri

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• SIMPLU, OPERATIV, A- 

VANTAJOS ! La seriile de 
Loz în plic aflate în vînzare 
continuă să se atribuie auto
turisme „Dacia 1300“, „Skoda 
120 L“, „Skoda 105 L“, „Tra
bant 601“, clștiguri de 20.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei etc. în
cercați și dv. șansa de a vă 
număra printre marii cîști- 
gători ! Zilnic, vă stau la 
dispoziție agențiile Loto-Pro- 
nosport, vînzătorll volanți, u- 
nitățile din comerț șl coope
rația de consum, precum și 
oficiile poștale din întreaga 
țară.
• Tragerea Loto de astăzi 

se va desfășura la ora 16,30 
în sala clubului Progresul din 
București, str. dr. Staieovicl

nr. 42; numerele cîștigătoare 
vor fi televizate și radiodifu
zate în cursul serii.

S CIȘTIGURILE TRAGERII 
LOTO DIN 9 NOIEMBRIE 
1979. Categoria 1 : 1 variantă 
100% (autoturism Dacia 1300) 
și 1 variantă 25% a 17.500 lei; 
cat. 2 : 5,25 a 13.882 lei ; cat. 
3 : 18,75 a 3.887 lei ; cat. 4 : 
33,50 a 2.176 lei ; cat. 5 : 150,75 
a 483 lei ; cat. 6 : 208,75 a
349 lei ; cat. X : 1.381,25 a
100 lei. Report la categoria 1: 
381.058 lei. Autoturismul „Da
cia 1300“ de la categoria 1, 
realizat pe un bilet jucat 
100%, a revenit participantu
lui ARPAD ANTON PUȘKAS 
din Brașov.

1.
2.
3.

„U“ Craiova I 
Tractorul Bt 
C.S.Ș. Craiotl

4. C.S.Ș. Od. Sec
5. A.S.A. Buc.
6. Poli. BUC.

BUCUf

in stațiuni 

în localită 
turistică.
la cabane•

au fost rețin 
tru dv. de c< 
derea de turl 
restaurante B

Filialele I.T 
Mendeleev n 
publicii nr. 6 
4 și bd. N. E 
sînt gata să 
tele dv. penii 
revelionului 1!

O.N.T
BRf

vă invită s; 
sejur plăcut 
șov. Vă stai 
hoteluri, vile 
taurante clasi 
fie, posHnliiâ 

agrt 
Rezervări și 
plimentare Ia 
turism din 
sau Ia dispec 

telefon
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S.A. Oradea și 
la Tg. Mureș); 
au.a, Progresul 
goviște, Vulcan 

roșu Brașov, 
I.O.B. Balș (la 
Progresul); se- 
-tehnlea Con • 
alați, Progresul 
, Dunărea Ca- 
amo Brașov și 
(la Constanța).

PASIUNEA

tfPIONATU- 
CARE PEN- 
i DE JUDO
ătă și duminl- 
lo își vor dis- 
htru promo- 
A: Muncitorul 
iman, Rapid 
a Timișoara, 
stru'-torul Bră- 
ireștf/Construc- 
l C.S.U. Galați 
impiona-tului de 
nsă o are fosta 

Borzești. Cea 
oare va activa 
i a Diviziei nu 
ovăzul*, deota- 
a celelalte fi- 
îțil Indreptă-

PENTRU ALERGARE 
NU TINE SEAMĂ 

DE NUMĂRUL ANILOR...
Pentru a putea înțelege ce! 

mai bine ce înseamnă, în 
fond, dragostea pentru mișca
rea în aer liber și Implicit 
pasiunea mereu vie pentru 
atletism, ar fi trebuit să vă 
fi aflat, mai zilele trecute, în 
Parcul tineretului din Capitală. 
Animație și agitație deosebite 
cu prilejul unei competiții de 
cros și marș organizată, în ca
drul „Daciadei“, din inițiativa 
Consiliului de educație fizică 
și sport al sectorului IV. Pînă 
aici nimic deosebit, deoarece 
astfel de inițiative au devenit, 
practic, un fapt obișnuit in 
activitatea noastră sportivă. 
Neobișnuiți au fost însă... par- 
ticipanții; toți cu părul nins 
de ani sau cu chelii respecta
bile, cei mal mulțl cu siluete 
n ©atletice.

Competiția de care vorbim a 
fost rezervată veteranilor, 
foști atleți din București, dar 
și din alte localități din țară.

BYULU1
cu 25 p, ur- 

p și un meci 
Seria a IlI-a: 

d — Automo-
Rapid C.F.R. 

zău 6—60, Po- 
- Chimia Ba
de locuri 
'.S.M. Suceava 
I și Aut om o-
Seria a IV-a 

nța — Auto- 
j, Farul II — 
, Pescărușul 
-ța 40—3, T.C. 
i — Rapid 
-6. Conduce 
30 p, urmată

JLOS DERBY 
. pe Stadionul 
ul campiona- 
lipa R.C. Gri- 
cu 28—16 for- 
publica". Dar, 
in tea seriilor: 
p, C.S.Ș. Trl- 
3 ortul studen- 
seria I; C.S.Ș.

25 p, R.C. 
(dar cu două 
seria a n-a; 
L.I.M. Galați 
a; Viitorul și 
ooca cu cite 
7-a.

MASĂ

3 164- 89 35
4 154-101 34

10 132-129 28
11 134-137 27
12 116-148 26
17 71-167 21

între concurenți — „puștii" 
fiind cei de 41—45 de ani — 
s-a aflat, spre cinstea lui, un 
vechi alergător sibian, Cscar 
Condrat, învingător fără ad
versari la categoria peste 75 
ani, nenea Oscar avînd vîrsta 
bunicilor bătrînl, adică... 82 
de ani, dar o ambiție și o 
plăcere de a concura cu totul 
juvenile.

Ne face realmente plăcere, 
de aceea, să publicăm lista 
cîștigătorKor acestei frumoase, 
utile și pilduitoare competiții: 
marș (5 km) : Ion Urse (cat. 
41—45 ani), Nicolae D. Nicolae 
(55—60 ani), Gheorghe Badea 
(61—65 ani), Ilie Dobrescu (65
— 70 ani) ; cros (3 km) : 
Traian Petcu — Constanța (51
— 55 ani), Nicolae Soare — 
Galați (58—59 ani). Benjamin 
Szurd — Brașov (65—70 ani), 
Oscar Condrat — Sibiu (peste 
75 ani).

Alți foști atleți, și nu pu
țini, chiar dacă nu mai iau 
parte la astfel de concursuri 
(poate și pentru că nu se or
ganizează !) sînt mereu pre- 
zenți pe teren, la antrena
ment. Fostul campion național 
la suliță prof. dr. Andrei De
meter aruncă și acum vreo 
60 de metri, ing. Ion Toma, 
săptă minai, pe timp frumos 
sau urît, continuă să se „pre
gătească “ la aruncarea cioca
nului, iar Nicolae Mustață, 
fost campion și recordman la 
fond, aleargă zeci și zeci de 
kilometri săptămînal, etc.

Am arătat toate acestea pen
tru a sublinia că nevoia și 
plăcerea de mișcare a oame
nilor nu țin seamă de numă
rul anilor și că cei care i-au 
simțit o dată binefacerile nu 
mai renunță la ea ! Trebuie 
însă ca fiecare dintre noi să 
încerce...

Romeo VILARA

NI,

toarsa i
ne des- 

JL ’80 1

n.ite,

reputație

tane
icuri pen- 
Intreprin- 

toteluri și 
ști.
din str. 

bd. Re- 
1848 nr. 

cu nr. 35 
ie proiiec- 
rbătorirea

PE MICUL ECRAN
DUMINICA 18 NOIEMBRIE, 

ora 14: Fotbal, România — 
Cipru, în preliminariile cam
pionatului european (transmi
siune directă de la stadionul 
Dinamo; comentator — Radu 
Urziceanu). în pauză: ,.Arbi
tri și arbitraj e“ — interviu 
cu K. Ghemingean, vicepreșe
dinte al Colegiului de arbitri; 
ora 17,50: Rugby, România — 
Polonia (selecțiuni înregistra
te de la stadionul Giulești; 
comentator — Dumitru Tănă- 
sescu); ora 18,30: Handbal fe
minin, România — Polonia 
(transmisiune directă de la 
Brașov a reprizei a Il-a; co
mentator — Hristache Naum); 
ora 19,30 (programul II): „Te- 
lerama sport" (emisiune de 
Dumitru Tănăsescu).

MIERCURI 21 NOIEMBRIE, 
ora 14: Fotbal, Politehnica 
Iași — Steaua (transmisiune 
directă de la Iași; comenta
tor — Grig ore Ills ei).

JOI 22 NOIEMBRIE, ora 
17,45: Handbal masculin, Ro
mânia — Norvegia (transmi
siune directă de la Arad; co
mentator — Sorin Satmari).
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In vederea meciului de duminică din cadrul preliminariilor C. E.

SELECȚIONATA CIPRULUI■a

A SOSIT IERI LA BUCUREȘTI
Ieri după-amiază a sosit în Ca

pitală selecționata Ciprului care 
duminică — în cadrul prelimina
riilor Campionatului european — 
va întîlni selecționata țării noas
tre. Fotbaliștii ciprioți au venit 
la București direct de la Novi Sad 
unde, după cum se știe, miercuri 
au avut ca adversară naționala 
Iugoslaviei, în fața căreia au ce
dat cu 5—0, după ce la pauză 
scorul era de numai 1—0 în fa
voarea jucătorilor antrenați de 
Miljan Mlljanici. Imediat după 
sosirea Ja aeroportul Otopeni, 
antrenorul oaspeților Costas Ta- 
lianos ne-a făcut cunoscute nu
mele celor 17 jucători deplasați 
la București. Iată-i: Irodotos și 
Fanos — portari; Kalotheu, Ste
fanos, Konstantinu, Fitos, Papa- 
costas și N. Pant zar as — fundași; 
Tsighis, Mavrudis, Kisonerghis și 
Kudas — mijlocași; Kaiafas, Ka- 
naris, Theofauos, Fivos și Pampu-

■i
lis — înaintași. Dintre aceștia, 
Kaiafas și Kanaris sînt compo- 
nenți ai echipei Omonia Nicosia 
care recent. în Cupa campionilor 
europeni (meci retur) t a învins 
cu 4—0 pe Ajax Amsterdam. Pre
ședintele federației cipriote, . Sa- 
vas Lagudis, a declarat: „Am ve
nit la București cu o singură 
dorință, aceea de a oferi specta
torilor un joc frumos. Știm că 
fotbaliștii români ne sînt net su
periori. Deși jocul nu mal pre
zintă importanță pentru configu
rația grupei a IlI-a, vrem să de
monstrăm că fotbalul cipriot mar
chează o evidentă ascensiune".

Antrenorul C. Talianos care are 
mai mulți jucători accidentați 
din meciul de miercuri, cu Iugo
slavia, nu s-a hotărît încă asupra 
programului de antrenament și, 
mai ales, asupra „ll‘‘-lui pe 
care-1 va alinia duminică împo
triva ,, tricolorilor".

LOTUL NAȚIONAL S-A REUNIT
(Urmare din pag. 1)

pendat în consecință) și Kol
ler (cu un picior în ghips). Nu 
poate scăpa nici reconvocarea 
lui Augustin, neanunțat pe ta
belul inițial. Acest apel de 
ultimă oră îl derutează oare
cum pe Beldeanu, care pare 
convins că mijlocașul dinamo- 
vist' a fost chemat pentru a-1 
înlocui pe Dinu. El este, totuși, 
fericit că după patru ani re
vine între „tricolori", conside- 
rînd, fără falsă modestie, acest 
fapt drept o recunoaștere a 
creșterii potențialului său de 
joc din ultima vreme, „impo
sibil de separat, ține să adauge, 
de evoluția constant bună a 
echipei mele, Universitatea 
Craiova". Antrenorul Cernăia- 
nu, însă, nu are dubii : pe

postul lui Dinu va evolua Bel
deanu, dar se oprește aici cu 
anticipațiile, găsind mai opor
tun, deocamdată, să ne comu
nice programul lotului. Iată-1: 
ieri dimineață, un antrenament 
de recuperare, iar după-amiază, 
analiza meciului cu Iugoslavia, 
în care s-a discutat mai mult 
despre lipsurile echipei (frica 
de a ataca în deplasare) decît 
despre realizările ei (o bună 
organizare generală a jocului); 
astăzi dimineață, antrenament 
complex pe stadionul Dinamo, 
iar după-amiază antrenament 
fizic în pădurea Băneasa ; mîi- 
ne : antrenament tehnico-tactic.

Se consideră că meciul 
cu Cipru va fi, de fapt, un 
ultim test destinat să hotărască 
nucleul de jucători care va a- 
taca preliminariile Campiona
tului mondial.

Opinii „ARBITRAJ INTERN*
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• Dacă M. Rădu- 
canu ar fi execu
tat și al doilea pe
nalty, miercuri, în 
meciul cu C.S. Tîr- 
goviște, acum d ar 
11 fost, probabil, 
golgeterul campio
natului, cu un gol 
în plus fată de Cir- 
țu și Terheș. El 
însă, în consens cu 
ceilalți coechipieri, 
i-a oferit balonul 
Iul Sameș. Era, în- 
tr-un fel, recunoaș
terea și mulțumirea 
colegilor pentru jo
cul excelent al lui 
Sameș, cel care sti
mulase Steaua și 
îngenunchiase un 
adversar care por
nise curajos. • In 
meciul de la Galați, 
foștii jucători ai

partida sa cu nr. 
100 în Divizia A. 
Singurul jucător ca
re l-a pus proble
me la acest jubi
leu a fost fundașul 
Șunda, care în pri
mele 15 minute l-a 
faultat de șase ori 
pe Carabageac, mo
tiv pentru care a și 
primit un cartonaș 
galben. • Publicul 
șl conducătorii e- 
chlpei din Scorni- 
eeștl erau, evident, 
afectați de înfrîn- 
gerea suferită în 
fața Universității 
Craiova. Recunos- 
cînd superioritatea 
învingătorilor, gaz-- 
dele ne spuneau că 
supărarea e cauza
tă mal mult de fap
tul că echipa din

ÎNTRE VESTIAR SI
1

județean • „Tre
buie să mă obișnu
iesc și cu postul 
de... rezervă", ne 
spunea, mai în glu
mă mai în serios, 
Vamanu înaintea 
jocului de la Tg. 
Mureș. Numai că 
acest rol a durat 
numai 5 minute. 
Accidentîndu-se So
lomon II, el a in
trat foarte repede 
în teren și a fost 
unul dintre cei mal 
activi jucători ai 
formației sale • 
Varodi a fost ope
rat de menise, la 
Craiova, de dr. C. 
Radu și speră să 
reintre cît mai re
pede în „unspreze- 
cele" din Tg. Mu
reș, care îi are pe

GAZON...

Șl „ARBITRAJ
S-a mai amintit uneori în 

comentarii, chiar și în unele 
observații ale antrenorilor, că 
între arbitrajul din campio
nat, între arbitrajul Intern 
să-i spunem, și cel Interna
țional există unele diferențe 
de optică ce ar putea să cos
te cindva formațiile românești 
(de club sau reprezentative) 
angajate în competiții oficiale 
internaționale. Șl, lată, acel 
„cindva" a apărut. Dacă în 
precedentele tururi ale cupe
lor europene sau în alte în
treceri rezervate selecționate
lor nu s-au înregistrat nume
roase sancțiuni aplicate de 
arbitrii internaționali fotbaliș
tilor noștri, în actuala ediție 
a marilor întreceri de club 
din Europa s-a ajuns la un 
bilanț-record, dar un record 
deloc folositor. PATRU ELI
MINĂRI DIN TEREN ȘI 17 
CARTONAȘE GALBENE A- 
RATATE FOTBALIȘTILOR 
NOȘTRI ! — iată situația per 
nallzărllor date în meciurile 
de pînă acum din cupele con
tinentale. Să sperăm că Uni
versitatea Craiova nu va mai 
adăuga, în frumoasa cursă în 
care se află angajată, alte ci
fre la cele de mai sus.

Marea majoritate a sancțiu
nilor au provenit din atacuri 
neregulamentare, din repetate 
asemenea atacuri. Dacă la 
noi, în campionat, primul a- 
tac neregulamentar este sanc
ționat cu un cartonaș galben, 
o regulă absolut originală, 
proprie arbitrajelor noastre, 
face ca respectivul jucător să 
se considere la adăpost de 
orice altă neplăcere pînă la 
terminarea partidei. Cazurile 
în care, la repetarea atacului 
violent, apare cartonașul ro
șu sînt rarisime șl jucătorii 
noștri știu foarte bine asta 
șl procedează... în consecin
ță. Numai că, lată, vin jocu
rile internaționale șl „cava
lerii fluierului", purtători al 
ecusonului F.I.F.A., aplică 
regulamentul Integral. Șl, au
tomat, faultul dur, neregula
mentar care succede celui 
sancționat cu cartonaș galben, 
este pedepsit cu eliminarea. 
Tocmai în scopul urmărit de 
regulament, curmarea jocului 
violent, dur, practicat în mod 
premeditat și repetat. Aici ar 
fi — prin urmare — unul din
tre punctele nevralgice ale a- 
plicării prevederilor regula
mentare in mod diferit de 
arbitrii noștri (Îngăduitori, 
cum se vede, dar producînd 
în fond MARI PREJUDICII

INTERNATIONAL* ?
prin aceste „închideri de 
ochi" față de faulturile repe
tate) în comparație cu aroi- 
trajele internaționale.

Al doilea caz tipic de tra
tare deosebita a unor infrac
țiuni în competițiile noastre 
interne, comparativ cu cele 
internaționale, este acela al 
ATITUDINILOR NESPORTI
VE. „Cavalerii fluierului" de 
la noi sînt foarte prompți în 
arătarea cartonașului roșu 
dacă un jucător rostește cu
vinte nepoliticoase, uneori 
insultătoare la adresa lor. 
Foarte bine. O asemenea ati
tudine a jucătorului este total 
incorectă, nesportivă, în afa
ra legilor care ar trebui să 
guverneze întrecerea sportivă 
și ea trebuie sancționată cu 
severitate. Cum, repetăm, se 
cam procedează în majorita
tea situațiilor de acest gen. 
„închiderile de ochi" intervin 
însă din păcate în situații cel 
puțin la fel de grave — lo
viri, gesturi violente sau ne
sportive FAȚA DE ADVER
SAR, FAȚA DE SPECTATORI, 
unele scurte „reprize de box" 
chiar. De foarte multe ori 
arbitrii rezolvă diferendele 
prin cartonașe galbene sau 
prin invitarea la... strîngeri de 
mîini de către cei în cauză; 
ceea ce, iarăși, ARBITRAJUL 
INTERNAȚIONAL NU PRAC
TICA. Cartonașul roșu se a- 
rată foarte rapid în aseme
nea momente. DECIZIA INDI
CATA, FARA ECHIVOC, DE 
Regulile jocului.

Se cuvine, prin urmare, să 
se tragă concluziile impuse 
de cazurile de eliminări sau 
de acordare de cartonașe gal
bene din recentele meciuri 
din cupele europene. Sigur 
că primii care trebuie să ac
ționeze mult mai energic și 
mai hotărît sînt antrenorii, 
conducerile de cluburi; iar 
cei care au datoria să-și co
rijeze modul de compoilare 
sînt jucătorii. . Un rol mai 
mare revine însă și arbitri
lor. El trebuie să conducă la 
fel cum o fac în meciurile 
internaționale — și marea ma
joritate a „cavalerilor fluie
rului" de la noi se comportă 
bine în asemenea partide —, 
adică fără să aplice un „ar
bitraj intern", la meciurile 
din campionat și altul „ex
tern" (să-i spunem așa) cînd 
conduc peste hotare. Pentru 
că nu fac decît rău cu aceas
tă dedublare a personalității 
lor.

Eftimie IONESCU

A FI FOTBALIST, 
CU ADEVĂRAT, COMPETITIV

Sportului studen
țesc, Olteanu (mai 
ales) și Țolea au 
fost printre cei 
mai slabi jucători 
ai echipei gazdă, în 
timp ce fostul ju
cător al echipei 
F.C.M. Galați, Chi- 
haia, a evoluat ca... 
acasă. • „Noi 
am jucat foar
te slab astăzi. Nu-i 
inai puțin adevărat, 
însă, că, la rîndul 
ei, Chimia a de
monstrat cum tre
buie să evolueze pe 
teren propriu o e- 
chipă, atacurile ei 
fiind extrem de va
riate și periculoa
se". Aceste cuvin
te au fost rostite, 
imediat după me
ciul de la Rm. Vîl- 
oea, de Nedclcu n, 
vîrful de atac al ti
mișorenilor. Dar un 
vîrf izolat, ca o 
oază într-un pustiu, 
care n-a fost nici 
un moment ajutat 
de coechipieri pen
tru a... lega două 
pase în atac. • 
Băimăreanul Carol 
Szilaghi a condus, 
miercuri, la centru.

Scorn ic ești a fost 
lipsită de combati
vitate, de dîrzenia 
cu care lupta, ' cu 
care își apăra șan
sele, calități care îi 
erau proprii pînă 
nu de mult. • Ieri 
după-amiază, antre
norul V. Stănescu a 
plecat la Dortmund, 
unde, azi, va ur
mări partida din 
campionatul vest- 
german Borussia 
Dortmund — Borus
sia Monchenglad- 
bach, viitoarea ad
versară a Universi
tății Craiova în 
„Cupa U.E.F.A.". • 
Marton a debutat 
miercuri în echipa 
din Tg. Mureș. Este 
vorba de Alexandru 
Marton. El nu este 
rudă cu fostul ju
cător, cu același 
nume, de la A.S.A. 
Debutantul de
miercuri a făcut un 
salt mare: de la 
campionatul ' jude
țean în Divizia A. 
Pînă acum, Marton 
a făcut parte din 
echipa Metalotehni- 
ca Tg. Mureș, lider 
al campionatului

Onuțan și Pîslaru 
suspendați și pe 
Kortessi, accidentat. 
• Interesantă și do
cumentată prezen
tarea făcută echipei 
vizitatoare, Jiul, la 
stația de amplifica
re a stadionului din 
Iași. Am reținut, în 
mod deosebit, tre
cerea în revistă a 
jucătorilor care 
s-au consacrat, de-a 
lungul anilor, în 
formația de pe Va
lea Jiului. • 0—5, 
0—4. Sînt rezultate
le obținute de echi
pa Jiul în ultimele 
sale două deplasări, 
la Craiova și, res
pectiv, Iași. Deci 
—9, mai mult cu 
un gol decît primise 
în primele... 12 eta
pe ale acestui cam
pionat. • Entu
ziasta galerie clu
jeană a cintat, îna
intea și în timpul 
meciului cu F.C. 
Argeș, „Gaudea- 
mus" și „Oda bucu
riei". La sfîrșitul 
partidei, un specta
tor remarca cu tris
tețe: „Nu-i pentru 
cine se pregătește".

Există în fotbalul nostru 
mulți jucători buni. Și spu- 
nînd acest lucru avem în ve
dere, în primul rînd, faptul 
că sub raport tehnico-tactic, 
al unor calități fizice — cum 
ar fi îndemînarea, de pildă 
— fotbalistul român atinge 
nivelul valoric pretins pe plan 
internațional. Nu este cazul 
să dăm nume, pentru că ne-ar 
trebui prea mult spațiu ca 
să le înșirăm, pe toate și 
chiar numai o parte dintre 
ele.

Și totuși puțini dintre acești 
jucători buni pot fi considerați 
a fi compleți sau, altfel spus, 
că sînt cu adevărat competi
tivi. Adică capabili să-și va
lorifice pe deplin talentul, să 
facă, în orice împrejurare 
competițională, dovada poten
țialului lor nativ și al celui 
dobîndit pe parcursul activi
tății fotbalistice. De ce ? Pen
tru că celor mai mulți dintre 
ei le lipsește ceva care nu ți
ne nici de talent și nici de 
Instruire, ci de mentalitate, 
de educația sportivă. Șl acest 
ceva, concret vorbind, este 
dăruirea totală pentru fotbal, 
este atitudinea care subînțe
lege angajarea pînă Ia ultima 
picătură de energie și chiar 
spiritul de sacrificiu. Lipsind 
acestea, lipsește, de fapt, fot
balistului nostru una din con
dițiile de bază ale marii per
formanțe. De aceea nici nu 
reușim să ne impunem, așa 
cum am dori, în ciuda unor 
posibilități reale și a unor 
continue eforturi materiale și 
morale. Pentru că, din păcate, 
o mare parte dintre jucătorii 
noștri fruntași nu înțeleg că 
fotbalul de azi este, mai mult

ca oricînd, o luptă aspră, în- 
crîncenată pe alocuri, din ca
re ies învingători numai cei 
tari, cei care știu să-și stăpî- 
nească nervii, care nu își car- 
telează efortul, care se pun 
necondiționat în slujba spiritu
lui colectiv, cei care sînt hotă- 
rîți să înfrunte cu bărbăție nu 
numai adversarul din teren, 
ci să facă față uneori și di
ficultăților create de erorile de 
arbitraj, ostilitatea publicului 
sau, nu o dată, de neșansă.

Ne-am întrebat adeseori, în 
ultimul timp, ce ar fi devenit 
fotbalul nostru și care ar fi 
fost locul său în ierarhia con
tinentului și pe plan mon
dial, dacă pe lingă harul cu 
care i-a înzestrat natura pe 
jucătorii noștri, aceștia ar fi 
beneficiat și de un profil psi- 
hic-sportiv de tipul lui Dinu, 
Cheran, Sameș, Agiu, Ștefă- 
nescu, BdloTn, Romilă II ș.a.

Cu siguranță că am fi 
avut o poziție mai aproape 
de vîrful piramidei soccerului 
internațional. Am fi avut mai 
multe echipe de club în faze 
superioare ale competițiilor 
europene. Am fi avut echipe 
reprezentative angajate eu 
șanse reale în lupta pentru 
locuri fruntașe și chiar pen
tru medalii. Am fi avut toate 
acestea — și le-am putea a- 
vea, firește, într-un viitor a- 
propiat — dacă... fotbaliștii 
noștri ar putea înțelege, o 
dată pentru totdeauna, că ta
lentul nesusținut de muncă, 
seriozitate, pasiune și curaj 
nu înseamnă, practic, mai ni
mic...

Mihai IONESCU
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© CLUBURILE RAPID SI PRO- 

GRESUL-VULCAN au căzut de 
acord ca derbyul seriei a Il-a a 
Diviziei B, care se va disputa du
minică pe Stadionul Republicii 
(ora 11), să fie arbitrat de bri
gada: I. Igna (Timișoara) la cen
tru, ajutat la linie de V. Tătar 
(Hunedoara) și A. Deleanu 
(București).
• UN ATRACTIV JOC AMI

CAL va avea loc duminică la 
Tîrgoviște. Este vorba de meciul 
dintre divizionarele A C.S. Tîrgo
viște șl F.C. Argeș, programat 
Pe stadionul Municipal, de Ia 
ora 10.

O „CUPA ROMÂNIEI”, care se 
desfășoară sub egida „Daciadei", 
programează o nouă etapă, în 
ziua de 22 noiembrie, ultima îna
intea Intrării în competiție a di
vizionarelor A. Au mal rămas în 
întrecere 28 de echipe: 3 din cam
pionatul județean (Minerul Fili- 
peștii de Pădure, Flacăra Horezu 
și Metalotehnlca Tg. Mureș), 13 
din Divizia C și din eșalo
nul secund. Dintre diviziona
rele B, care au mal ră
mas în „cupă", amintim pe Ra
pid București, Petrolul Ploiești, 
F.C. Bihor, Gloria Bistrița, Me
talul București.

UN DERBY CU MULTE MINUSURI
Jocul derby al seriei a IlI-a 

a eșalonului secund, Gloria 
Bistrița — F.C. Bihor, deși a 
avut unele faze spectaculoase, 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră „poluată", cu multe duri
tăți și decizii incerte ale arbi
trului M. Buzea (București). 
Echipa Gloria, beneficiind de 
avantajul terenului și de spri
jinul unui numeros public, a 
evoluat la un nivel superior 
fostei divizionare A. Jucători 
ca Butuza, Sigmirean, Moga,

Nicolae și Georgescu, au făcut 
multe breșe în sistemul defen
siv advers. Această dominare 
de durată (mai mult de o oră) 
a fost punctată prin 17 șuturi 
la poartă, dintre care două au 
fost transformate în gol, cele 
din minutele 50 și 79.

Din păcate, meciul a abundat 
în durități din ambele părți. 
Tonul l-au dat oaspeții, prin 
fundașul Cabal, care, printr-un 
joc dur. i-a accidentat pe Fili- 
poi și Damian. Gazdele nu s-au

mulțumit cu „sancțiunile" arbi
trului (a atenționat doar pe 
unii, fără a apela însă la car
tonașele galbene sau roșii) și 
au încercat să-și facă singure 
dreptate, ripostînd la durități. 
Numai în prima repriză s-au 
înregistrat 21 de faulturi (13—8 
pentru orădeni). Nu exagerăm 
cînd spunem că jumătate din 
infracțiunile comise în această 
parte a meciului au rămas ne
sancționate. (D. VATAU, co- 
resp.)



„Trofeul Carpați“ la handbal feminin

ECHIPĂ ROMÂNIEI (ÎN REVENIRE DE FORMĂ),
LAROMET BUCUREȘTI ȘI AURUL BAIA MARE 
ÎN TURNEUL FINAL AL C.C.E. LA POPICE

VICTORIE NETĂ ÎN FAȚA FORMAȚIEI U.R.S.S.
BRAȘOV, 15 (prin telefon) — 

Runda a treia a celei de a 
19-a ediții a „Trofeului Car- 
pați“ la handbal feminin, care 
se dispută în Sala sporturilor 
din localitate, a oferit celor 
peste 2 000 de spectatori nu 
numai satisfacția unei victo
rii categorice a echipei Româ
niei în partida cu selecționata 
U.R.S.S., ci — mai ales — 
a unui joc bun al reprezenta
tivei noastre. Jucătoarele 
pregătite de T. Bartha și R. 
Drăgănescu au evoluat viguros, 
dîrz, ambițios, au luptat e- 
xemplar pentru fiecare minge.

ROMANIA A — U.R.S.S. 
(23—14). Trei faz.e rapide, trei 
șuturi plasate ale lui Sasu și... 
3—0 pentru România. Să adău
găm la acest început fulge
rător, inspirația portarului 
Viorica Ionică, cea Care s-a o- 
pus unor șuturi puternice ex
pediate de Kudreașova și Re
fer. Stimulate de acest debut 
furtunos și apărîndu-se ener
gic, cu un om în față (Ște- 
fănovici), echipa noastră s-a 
aflat la cîrma jocului. întreaga 
partidă, a dominat fără echi
voc, avînd 5—1 (min. 10), 6—2 
(min. 14), 8—3 (min. 17), 11—4 
(min. 20) și 19—9 (min. 40). So
cotim că abia acum prima re
prezentativă a României a e- 
voluat la potențialul ei real. 
Toate, absolut toate compo
nentele echipei și-au adus con
tribuția și dacă ar fi să evi
dențiem pe cineva aceasta ar

ROMANIA A — U.R.S.S. 23—14 (13—6), au marcat : Torok 8, 
Mălai 5, Sasu 5, Grigoraș 2, Ștefanovici, Gali, Nan-Marian — 
România, Kudreașova 6, Kolomieț 2, Sliusareva 2, Kcfer 2, Sa- 
masova, Luniova — U.R.S.S., au condus ; M. Valcici și P. Sta- 
noevici — Iugoslavia.

ROMANIA B — POLONIA 11—15 (7—10), au marcat : Florea 3, 
Andrei 2, Jucan 2, Negru 2, Leonte, Vișan — Româpia, Koz- 
lowska 6, Cieslikowska 2, Gniedzieck 2, Seiniewicz 2, Kiper, Svar- 
cer, Kolik ; au condus : Arne Kristiansen și Kay Huseby — 
Norvegia.

R. D. GERMANA — BULGARIA 18—14 (11—8), au marcat : 
Matz 5, Kriiger 4, Ktinisch 3, Krause 2, Heinickri 2, Nietzsche, 
Langerberger — R.D.G., Vateva 8, Peșeva 2, Dimova 2, Kasa- 
kova, Tonceva — Bulgaria, au condus : VI. Cojocaru și Gh. 
Lungu — România.

Astăzi este zi de pauză, fiind programat (la ora 10) doar jocul 
restanță din prima etapă, acela dintre echipele Uniunii Sovie
tice și Bulgariei. Competiția continuă simbătă și duminică.

RUGBYȘTII POLONEZI SPERA SA JOACE
LA BUCOREȘTI MAI

în liniștea pădurii de la 
Spala, unde este situat centrul 
de pregătire olimpică, la 100 
de kilometri de Varșovia, echi
pa națională de rugby a Poloni
ei s-a întrunit — începînd de 
luni — în vederea partidei ofi
ciale care va avea loc dumini
că la București. Antrenorul 
Ryszard Wiejski a avut la dis
poziție 23 de jucători, dintre 
care doar 18 vor sosi sîmbătă 
în capitala României.

Prima parte a campionatu
lui polonez a luat sfîrșit du
minica trecută, în fruntea cla
samentului situîndu-se echipa 
A.Z.S. din Varșovia, care a ob
ținut pînă acum numai victorii, 
în consecință, mulți dintre com- 
ponenții naționalei poloneze fac 
parte din acest club. Desigur, 
relațiile dintre rugbyștii români 
și polonezi sînt de dată veche, 
dar întotdeauna succesul a 
surîs sportivilor români, situați 
astăzi, pe bună dreptate. între 
cei mai buni din lume. Noi, 
polonezii, cunoaștem detaliile 
ultimului turneu al românilor 
în Insulele Britanice, impresio- 
nîndu-ne cu deosebire confrun
tarea de la Cardiff, împotriva 
celei mai bune echipe a ultimei 

• EVENIMENTUL NR. 1 al săptămînii 
sportive poate fi socotit dublul succes obți
nut de handbaliștii noștri în fața campioni
lor mondiali De două ori, echipa Româ
niei a învins-o pe cea a R.F. Germania, 
pe terenul acesteia, la Miinchen și Boblin
gen. Victorii promițătoare, în acțiunea ho- 
tărîtă care este dusă la noi pentru revitali- 
zarea aceste? discipline ce ocupă un loc 
deosebit în cadrul mișcării sportive din 
țara noastră • O ALTA PERFORMANȚA 
care merită evidențiată cu prisosință 
în această săptămînă-, este cea a 
pugilistului sibian Constantin Tițoiu. în tur
neul internațional de box desfășurat la 
Varșovia, „Memorialul Feliks Stamm", el 
a reușit o surprinzătoare și strălucită vic
torie asupra polonezului Henryk Srednickl, 
campionul mondial și european al catego
riei muscă. Ziarul „Trybuna LuduH pu
blică o fotografie din meci și notează în 
text : „Cea mai spectaculoasă întîlnire din 
gala finalelor a fost cea în care românul 
C. Tițoiu i terminat învingător". • O VESTE 
BUNA și pentru voleibaliștii noștri, cărora 
li se oferă încă o șansă de a se califica 
la turneul final al J.O. 1980. Poarta de in
trare este Sofia, unde. în ianuarie, au Ioc 
jocurile de calificare în cadrul cărora 12 
echipe luptă pentru două locuri vacante.

Principalele obstacole : Cehoslovacia și Bul
garia, probabil. a IN SCHIMB și al doilea 
„interzonal" feminin de șah s-a încheiat 
fără ca reprezentanta noastră să poată 
păși în faza superioară a campionatului 
mondial, Gertrude Baumstark terminînd în 
pluton. în timp ce calificarea este obținută 
de sovieticele Elena Ahmîlovskaia și Nina

Gurieli. alături de jucătoarea bulgară Ta
tiana Lemaciko, într-u.n finiș pasionant. • 
SINTEM, TOTUȘI, INTR-UN moment de 
scădere a activității sportive internaționale, 
ca totdeauna în prag de iarnă. Ca dovadă, 
ancheta ziarului „Sport" — Bratislava, care 
desemnează în fiecare lună pe cei mai buni 
sportiv ai țărilor socialiste, are pentru oc
tombrie în fruntea listei un sport de slabă

rezonanță : ciclismul artistic... Laureați, 
frații Jan și Jindrich Pospisil (Cehoslova
cia). din nou campioni mondiali, fără con
tracandidat! serioși în demonstrarea virtuo
zității la ghidon și pedale. • DISCRET S-A 
CONSUMAT și meciul pentru titlul mondial 
Ia șașki (dame), care a reunit la Haga pe 
olandezul Harm Wirsma și sovieticul Ana
toli Gantvarg. Primul a cîștigat cu scorul 
de 10‘/2—81/,. o PESTE O LUNA, mai exact 
la 12 decembrie, Tracy Austin va împlini 
17 ani. Aniversarea și-o va sărbători cu 
această nouă victorie asupra Martin ei Na
vratilova, obținută în finala turneului de 
tenis de la Stuttgart. Campioana Wimble- 
donulul a depus armele la 2—6, 0—G. Ce 
poți să mai spui ? • PE „ACOPERIȘUL
LUMII" domnește frigul excesiv și o serie 
întreagă de expediții pornite în ascensiunea 
celor mal înalte vîrfuri din Himalaya bat 
în retragere. Șl, totuși, iată că din Katmandu 
(Nepal), obișnuita rampă de lansare spre 
piscurile cu zăpezi veșnice, se anunță că 
un grup de alpiniști cehoslovaci au reușit 
să escaladeze, pentru prima oară, un vîrf 
de 7157 m din masivul Manas lu. o „pre
mieră" demnă și ea de aplauze.

Radu VOIA

fi. .. ECHIPA ! Firește, trebuie 
să atragem atenția că echipa 
U.R.S.S., de la această ediție a 
„Trofeului Carpați", nu este 
cea care a cîștigat titlul olim
pic la Montreal, ci o selecțio
nată de tinere talente, pregă
tite probabil pentru perspecti
vă. Că ele au valoare ne-a 
demonstrat-o faptul că fede
rația de specialitate din 
U.R.S.S. le-a încredințat misiu
nea de a o reprezenta.

R.D. GERMANA — BULGA
RIA (18—14). Desigur, rezulta
tul — fără a fi un paradox — 
reprezintă un succes pentru e- 
chipa Bulgariei. Chiar dacă au 
pierdut, handbalistele lui Ni-, 
eola Iliev au marcat o eviden
tă creștere valorică, arătind că 
au trecut din al treilea pluton 
internațional în cel de al doi
lea. Atuul principal al acestei 
echipe este omogenitatea, pute
rea de infiltrare și șutul sănă
tos al lui Vateva, insistența 
tuturor jucătoarelor. Nu dimi
nuăm cu nimic din meritele e- 
chipei Bulgariei spunînd că 
formația R. D. Germane n-a- 
avut în acest meci în alcătui-- 
reă sa pe cele mai bune ju-' 
cătoare, antrenorul Peter Krctz- 
schmar păstrîndu-le pe a- 
cestea pentru meciul derby, de 
simbătă, cu România.

ROMANIA B — POLONIA 
(11—15). Ascunse de modes
ta prestație a partenerelor de 
joc, carențele reprezentativei

BINE CA ACASA...
ediții a Turneului celor 5 na
țiuni.

Pentru polonezi, partida de 
la București va fi a doua din 
cadrul actualei ediții a cam
pionatului european, dotat cu 
Cupa F.I.R.A. Primul meci, cu 
rugbyștii italieni a fost însă 
pierdut (3—13), chiar în Polo
nia. la Sochaczew, contrar tu
turor așteptărilor și speranțe
lor simpatizanților rugbyului 
din Polonia. Trebuie să spu
nem, însă, că jucătorii polonezi 
și-au anulat șansele de succes 
printr-o neînțeleasă nervozitate 
care a condus la o evoluție ge
nerală sub posibilități. Poate că 
la București, unde ei nu vor fi 
favoriți, vor juca la adevărata 
lor valoare și vor face o par
tidă bună. Iată și compoziția 
probabilă a echipei poloneze 
pentru duminică : Ciesielski 
(15) — Jadach (14). Kuk (13), 
Matczak (12), Baranecki (11) — 
Stasiolek (10). Milart (9) — Za- 
vvadzki (7), Gasiorowski (8), 
Krac (6) — Olejniczak (5), Ka- 
sinski (4) — Kravvczuk (3), Ce- 
linski (2), Piasek (1).

SYLWESTER GRZESZCZAK 
redactor la ziarul „Przeglad 

Sportowy"

CLASAMENT
1. R. D. Germană 3 3 0
2. România A 3 2 1
3. U.R.S.S. 2 10
1. Polonia 3 10
5. Bulgaria 2 0 1
6. România B 3 0 0

0 72-32 6
0 55-38 5
1 29-37 2
2 40-52 2
1 29-33 1
3 27-60 0

noastre secunde au fost, în 
fond, aceleași ca în zilele pre
cedente și cu repercusiuni 
asemănătoare. în primul rînd, 
o exasperantă imposibilitate 
de a construi acțiuni ofensive 
cursive, fructificabile fie prin 
■infiltrări pe semicerc, fie prin 
șuturi de la distanță diminuea
ză evident prestația generală a 
acestei echipe. Așa se face, de 
pildă, că Rița Florea, socotită 
liderul echipei, a risipit un no
ian de ocazii, șutind mult dea
supra porții sau în lateralul ei.

Hristache NAUM 
Ion GAVRILESCU

LA BASCHET [ÎN
STEAUA - SLASH

Desfășurat ieri seară, în sala 
Floreasca, meciul de baschet din
tre echipele Steaua și Slash 
Wroclaw a fost cîștigat de forma
ția bucureșteană cu scorul de 
94—84 (54—32). Steliștii au domi
nat net în prima repriză (cînd 
și-au asigurat un avantaj sub
stanțial). după care antrenorii M. 
Nedef și AI. Fodor au rulat în-

Fotbal
I meridioAie

SPANIA ÎNVINSA 
PE TEREN PROPRIU 
DE DANEMARCA !

Peste 15 000 de spectatori au ur
mărit la Cadiz (Spania) meciul 
internațional amical dintre echi
pele Spaniei și Danemarcei. Fot
baliștii danezi au obținut o sur
prinzătoare victorie cu scorul de 
3—1 (1—0), prin punctele marca
te de Larsen (2) și Berthelsen. 
Pentru gazde a înscris Manuel 
Mesa. Din echipa spaniolă au fă
cut parte, printre alții, cunoscuții 
internaționali Arconada, Migueli, 
Dani, Santillana, Ufarte și Del 
Bosque.

ÎN PRELIMINARIILE OLIMPICE : 
NORVEGIA ELIMINĂ 

R. F. GERMANIA !

La Baunatal (R.F.G.), intr-un 
meci contînd pentru prelimina
riile turneului olimpic s-au în- 
tîlnit selecționatele R.F. Germa
nia și Norvegiei. Fotbaliștii nor
vegieni au cîștigat cu 1—0 (0—0) ; 
obținînd calificarea pentru tur
neul final al J.O. de la Moscova I

ALTE REZULTATE

în campionatul Olandei s-a dis
putat meciul restanță dintre e- 
chipele Twente Enschede și Ajax 
Amsterdam. Fotbaliștii din Ens
chede au terminat învingători cu 
1—0 (1—0). In clasament continuă 
să conducă Ajax cu 20 p, urma
tă de Feyenoord șl A.Z. - 67 
Alkmaar cu cite 18 p.

★
In turneul internațional pentru 

juniori de la Monte Carlo, selec
ționata Franței a terminat la e- 
galitate: 2—2 (0—0) cu cea a Bel
giei. Echipa Cehoslovaciei a în
vins cu 1—0 (1—0) pe cea a Spa
niei.

★
La Esch-sur-Alzette, în prelimi

nariile C.E. de tineret : Luxem
burg — Italia 0—3 (0—0).

Două echipe românești de 
popice, LAROMET BUCUREȘTI 
(f) si AURUL BAIA MARE (m) 
intră, începînd de azi, într-o 
competiție internațională deo
sebit de dificilă, „Cupa campio
nilor europeni", care se desfă
șoară la Budapesta. Atît la fe
mei, cit și la bărbați se dispută 
direct turnee finale, la care 
participă 10 formații masculi
ne și 7 feminine, evident cele 
mai bune sexteturi de pe con
tinent.

Echipele campioane ale Româ
niei s-au pregătit cu multă 
seriozitate pentru această con
fruntare de prestigiu și sînt 
hotărîte să apere cu dirzenie 
renumele de care se bucură 
sportul popicelor din țara noas
tră pe arena internațională. La 
edițiile precedente ale C.C.E. 
echipele noastre au avut, me
reu, o comportare onorabilă, ele 
fiind deținătoare ale titlurilor 
europene la trei ediții : 1974 —

AL DOILEA JOC],
WROCLAW 94-84
tregul lot de jucători. Coșgeteri: 
Căpușan 20, Ermurache 15, Ocze- 
hik 14, Zdrenghea 10, respectiv 
Zdrobowski 20, Grygiel 14. Arbi
tri: C. Negulescu și M. Aldca. 
Menționăm că aceasta a fost a 
doua partidă dintre formațiile 
respective, prima (disputată 
miercuri) fiind cîștigată tot de 
Steaua, cu 94—74. (P. IV.).

RĂSTURNĂRI VALORICE ÎN
După ce campioana Paragua

yului, Olimpia, a cîștigat în acest 
an „Cupa Libertadores", dovedin- 
du-se cea mai bună echipă de 
club, din continentul sud-ameri
can, iată că și reprezentativa 
Paraguayului se află acum în 
plină cursă de afirmare, ajun- 
gînd în finala campionatului A- 
mericii de Sud, după ce a trecut 
în semifinală de fosta campioa
nă a lumii, Brazilia (2—1 la 
Asuncion și 2—2 la Rio de Ja
neiro !). Și dacă vom reaminti 
că în cealaltă semifinală s-au în- 
tțlnit Peru și Chile, ultima cali- 
fieîndu-se în finală (echipa Ar
gentinei, actuala campioană 
mondială, ncajungînd în această 
fază), rezultă că în fotbalul la- 
tino-american se petrec impor
tante schimbări. Oare și răstur
nări valorice ?

Și chiar dacă Cesar Menotti 
spune că pe el nu îl interesează 
acum decît perspectiva, care se 
numește C.M. ’82 din Spania, iar 
Coutinho, antrenorul Braziliei, a- 
firmă că se află abia la începu
tul procesului de construcție a 
unei noi echipe reprezentative, 
echilibrul de forțe din fotbalul 
sud-american este mai pregnant 
decît oricînd în ultimele două 
decenii. Iar rezultatele celei de a 
doua ediții a Cupei mondiale 
pentru juniori, desfășurată nu de 
mult în Japonia, arată două e- 
chipe sud-americane în prim 
plan : Argentina — locul 1 (3—1 
în finală cu U.R.S.S.) și Uru
guay — locul 3 (victorie la pe- 
nalty-uri, după 1—1, cu Polonia), 
ceea ce vine să confirme că în 
soccerul mondial echipele aces
tui continent vor continua să 
joace un rol de prim ordin și în 
următorii ani.

Fapt demonstrat. simbolic, și 
de prezența în echipa juniorilor 
argentinieni, campioni mondiali, 
a „stelei" Diego Maradona, in
trodus deja de Menotti în for
mația cu care campionii lumii 
și-au început campania pentru 
apărarea titlului în Spania ’82. 
Dealtfel, în lotul pe care Menotti 
l-a deplasat în turneul său eu
ropean din această toamnă nu se 
mai aflau dintre laureații C.M. 
de la Buenos Aires, decît Daniel 
Passarella (căpitanul echipei) și 
Americo Gallego, toți ceilalți 
fiind tineri jucători. Cît despre 
noua echipă a Braziliei, pregă- 

Constructorul Galați — la băr
bați, 1975 — Voința Tg. Mureș 
si 1978 — Laromet București — 
la femei. Actualele deținătoare 
ale trofeului, fetele de la cu
noscuta întreprindere metalur
gică din Capitală, Laromet, au 
plecat la Budapesta ferm hotă
rîte să-și apere cu dîrzenie 
titlul cucerit anul trecut în. 
Iugoslavia.

Din cele două echipe româ
nești, care au plecat miercuri 
scara spre capitala ungară, fac 
parte, printre alții : Silvia Rai- 
ciu, Elena Trandafir, Stela An
drei, Olimpia Dragu, Elena Ni- 
chita — Larome£ (antrenor P. 
Trandafir), I. Biciușca, Gh. 
Vuță, Al. Naszodi, Gh. Scholtes 
și St. Boari u — Aurul (antre
nor R. Cernat).

Iată și lista echipelor care sa 
întrec — sistem turneu, contra 
scor — începînd de azi și pînă 
duminică pe arena Elore, cu 6 
piste din Budapesta : Aurul 
Baia Mare, Les Helvetiques de 
Dijon (Franța), Zbrojovka Brno 
(Cehoslovacia), K.C. Rol Weiss 
Sandhausen (R.F.G.), B.S.G. 
Carl Zeiss Jena (R.D.G.), K.K. 
Gradis (Iugoslavia), Kugelklu- 
ben Eken (Suedia), Sportverein 
Chcmie Linz (Austria), S.V. 
Lana (Italia) și Ferencvâros 
Budapesta — la bărbați, res
pectiv Laromet București, 
B.S.G. Carl Zeiss Jena, Spar
tak Prerov (Cehoslovacia), K.C. 
Komet Wiesbaden (R.F.G.), 
K.K. Celje (Iugoslavia), Bun- 
desbahnsportvcrein Viena și 
Kiibănyai Porcelan Budapesta.

FOTBALUL SUD-AMERICAN ?
tită de Coutinho, noutățile nu vi
zează încă compartimentul apă
rării, unde titulari sînt tot por- 

. tarul Leao și fundașii Amarai șl
Oscar, ci compartimentul ofen
siv. în atac se mizează pe 
reputatul Zico (golgeterul de 
pînă acum al ediției ’79 a Cupei 
Guanabara, cu 29 de goluri, 
echipa sa, Flamengo, fiind pe 
primul loc), pe celălalt vîrf de 
atac, tînărul Socrates și pe cole
gul acestuia de generație, extre
mul Tita, ambii debutanți în a- 
cest an.

Iată și părerea lui Cesar Me
notti despre noua echipă a Bra
ziliei și despre actualul raport 
de forțe între fotbalul european 
și cel sud-american : „Brazilia
este din nou o echipă ofensivă, 
are extreme autentice și seamă
nă cu reprezentativa care a ciș- 
tigat titlul suprem în 1970".

Paul SLÂVESCU

TELEX «TELEX
BASCHET • Selecționata 

U.R.S.S. a întîlnit in orașul La
fayette (S.U.A.) echipa Universi
tății S. W. Louisiana. Baschetba- 
liștii sovietici au cîștigat cu 98—90 
• Tot în S.U.A., selecționata Iu
goslaviei a pierdut cu 79—82 me
ciul cu echipa universitară din 
Baton Rouge.

BOX • 57 de pugiliști repre- 
zentînd cluburile Dinamo Bucu
rești, Dinamo Moscova, Dozsa 
Budapesta, Ruda Hvczda Praga, 
Levski Spartak Sofia, Amnokan 
(R.P.D. Coreeană) și Khuch (R.P. 
Mongolă) participă la „Dlnamo- 
viada“ de la Sofia. Tn prima ga
lă, la cat. ușoară, Simion Cuțov 
l-a învins pe Bodo (Dozsa), iar 
la cat. mijlocie, V. silaghl a 
pierdut în fața lui Mincev (Di
namo Moscova).

HANDBAL • Intîlniri în ca
drul turneului masculin din Sue
dia: Polonia — R.F. Germania
15—11; U.R.S.S. — Danemarca 
18—14; Ungaria — Iugoslavia 
22—21; R.D. Germană — Suedia 
22—19. • In turneul feminin de 
la Utrecht (Olanda): Ungaria — 
Cehoslovacia 13—11; Polonia — 
Olanda 17—15.

rugby • Echipa Noii Zeelan- 
de a tntîlnit la Dundee o selec
ționată regională, de care a dis
pus cu 18—9 (lâ—3). A fost a 7-a 
victorie consecutivă obținută de 
„AU Blacks" tn Marea Brltanie.

TENIS • In sala „Wembley" din 
Londra, americanul Hank Pfister l-a 
învins surprinzător pe argen
tinianul GuiUermo Vilas, cu 3—6, 
6—3, 6—2. In alte partide : Mc
Enroe — Lloyd 6—4, 6—1; Lewis
— Okker 3—6, 6—4. 7—5; Ocleppo
— Fleming 6—4, 7—6; Fibak — 
Feigl 4—6, 6—3, 6—0; Solomon — 
Van Patten 3—6, 6—2, 6—2. • La 
Singapore, în meci demonstrativ, 
Ken Rosewall l-a învins cu 6—2, 
4—6. 6—1, 6—2 pe Tony Roche.

TENIS DE MASA • La Bir
mingham, în „Cupa Ligii Euro
pene" : Iugoslavia — Anglia 4—3 
(în meci decisiv. Kalinici l-a în
trecut cu 2—1 pe Day). • Alte 
întîlnlrl din aceeași competiție: 
Cehoslovacia — Suedia 4—3, Spa
nia — Finlanda 1—6.

VOLEI • La Praga a început 
competiția Internațională univer
sitară pentru „Cupa 17 Noiem
brie". tn primul Joc, echipa Ro
mâniei a învins cu 3-«0 selecțio
nata R. D. Germane. Cehoslova
cia a întrecut Bulgaria cu 3—0.
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