
ȘEDÎNIA BIROULUI EXECUTIV
Al CONSILIULUI NATIONAL

Al FRONTULUI UNITĂJII SUCIM IS IE ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Miercuri, 28 noiembrie, sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a 
avut loc ședința Biroului Exe
cutiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste.

Biroul Executiv a dezbătut 
și aprobat normele privind pri
mirea de membri individuali, 
începînd de la 1 decembrie 
a.c„ constituirea și funcționa
rea organizațiilor proprii ale 
Frontului Unității Socialisto. 
Ele au fost elaborate în spiri
tul propunerilor făcute de to
varășul Nicolae Ceaușescu pen
tru creșterea rolului Frontului 
Unității Socialiste în viața so- 
cial-politică a României și îm
bunătățirea organizării sale, 
propuneri aprobate de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. și adoptate de Plenara 
Consiliului Național al F.U.S. 
Aceste măsuri, deosebit de im
portante pentru perfecționarea 
neîncetată a cadrului democra
tic de participare a maselor la 
conducerea întregii vieți cco- 
nomico-sociale a țării, vor

Caraș Severin, Județul cu nenumărate locuri de sport șl agrement

„LA NOI, LA GĂRÎNA, MAI FIECARE GRĂDINĂ 
ESTE 0 PÎRTIE DE SCHI!"

Județul Caraș-Severin, terito
riu puternic industrializat, este, 
in egală măsură, un spațiu 
geografic în care locurile de 
agrement, găzduite cu genero
zitate de o natură cu nenumă
rate frumuseți monumentale, 

lingă fiecare 
localitate care 

tatorului ocazia 
in aer liber, de 
excelente con- 
turism sau, în 

timpul iernii, de a practica 
schiul sau săniușul. Peste tot, 
oamenii au îmbogățit natura. 
De-a lungul ultimelor decenii, 
dar mai cu seamă în ultimii 
ani, s-au construit numeroase 
obiective sportive sau edificii 
destinate cazării, odihnei acti-
ve, recreației.

Unul dintre cele mai grăitoa
re exemple îl constituie Poiana 
Mărului, localitate așezată la 
11 kilometri de centrul indu
strial Oțelu Roșu. Complexului 
turistic destinat adăpostirii a 
500 de oameni ai muncii î 
s-au adăugat, in ultima vreme, 
o suprafață bituminată poliva
lentă (construită de ICSM Ca
ransebeș), care găzduiește în
treceri sportive de tot felul, 
precum și refugii montane sau 
trasee marcate după toate re
gulile turismului civilizat. Au 
fost alcătuite, de asemenea, 
planurile unei săli de atletism 
și ale uneia de forță și atleti
că grea, care vor transforma 
vechea Poiană a Mărului in
tr-un centru modern de recre
are, dar si de practicare a spor
tului de performanță.

FORMAREA MULTILATERALA A TINERILOR SCRIMERI 
TREBUIE CONTINUATĂ Șl LA LOTUL REPREZENTATIV
Selecția este un fundament 

necesar pe care antrenorul ta- 
cepe să lucreze, obiectivul prin
cipal fiind învățătura tehnicii 
specifice. Pe acest teritoriu for
mativ se hotărăște valoarea vi
itorului performer. Și chiar 
dacă o parte importantă a an
trenamentului la scrimă o con
stituie lecția individuală. po 
care i-o dă elevului antrenorul, 
raportul dintre „predare" și 
„examinare" trebuie să fie di
ferențiat de la sportiv la spor
tiv. Incluzind în Ioturile repre
zentative scrimeri foarte ti
neri (14—16 ani), talentațl, evi
dent, dar neformați încă, și 11- 
mitindu-te să-i pregătești de 

determina îmbunătățirea activi
tății F.U.S., creșterea neînceta
tă a rolului. său în unirea, sub 
conducerea Partidului Comu
nist Român, a tuturor forțelor 
națiunii noastre în opera de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comu
nism.

în cadrul ședinței, au fost 
discutate, de asemenea, proble
me privind pregătirile pentru 
Congresul Frontului Unității 
Socialiste, prevăzut să-și țină 
lucrările la începutul anului 
viitor.

La propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Biroul E- 
xecutiv a hotărît ca, pî- 
nă la Congresul Frontului 
Unități] Socialiste, tovarășa 
Tamara Dobrin să îndeplineas
că funcția de președinte exe
cutiv al Biroului Executiv al 
Consiliului Național al F.U.S. 
De asemenea, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării și activității comi
siilor Biroului Executiv al 
Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste.

La 5 kilometri de Anina, im
portant centru minier, se află 
lacul natural al Mărghitașului. 
Aici este locul de agrement, de 
zi cu zi, al celor care scot la 
lumină bogățiile pămîntului. 
Din diferitele cartiere ale ora
șului pornesc trasee — așa nu
mite „scurtături" — pe care 
minerii le parcurg pe jos pen
tru a-și petrece cîteva ore li
bere în inima muntelui, la aer 
curat.

Reșițenii au și ei locuri pre
ferate de distracție și agrement 
Unul dintre ele, Gărîna, lo-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 2-3)

Cornel Durău, o extremi pătrunzătoare și eficace, in plină ac
țiune Foto : Dragoș NEAGU

pe tipicul obișnuit, ca pe toți 
ceilalți, fără a continua să le 
PREDAI diferite noțiuni de 
tehnică și tactică, fără a-i de
termina să acumuleze in conti
nuare, mal devreme sau mai 
tirziu el se vor plafona la un 
nivel sub așteptări. De a- 
ceea, după părerea noastră, 
mulți juniori cu ascensiuni 
marcate la începutul perfor
manței, devin apoi anonimi pe 
plan internațional, ajunși în 
rîndul seniorilor. Floretistele 
Marcela Moldovan și . Aurora 
Dan, sabrerul Ion Pantelimo- 
nescu, spadasinul Ion Popa, 
chiar și floretistul Petru Kuki, 
fost dublu campion mondial de 
tineret, nu au reușit să se im
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OBIECTIVELE CONGRESULUI AL XII-LEA, 
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LAPTELE NOASTRE DE AZI Șl DE MÎINE
COPIII PATRIEI, PUTERNICI 

LA TRUP ȘI LA SUFLET
„.Intr-una din zilele Con

gresului, în sală au irumpt co
piii. Pionieri și șoimi- ai pa
triei veneau, in numele mi
lioanelor de copii ai țării, să 
aducă omagiul lor fierbinte, cu
rat, marelui forum al comu
niștilor români, celui mai iubit 
prieten și îndrumător al tine
retului patriei noastre, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU. 
Ochii tuturor copiilor cătau 
spre masa prezidiului șl, dacă 
ar fi fost loc, toți cei care au 
pătruns în sala Congresului s-ar 
fi dus intr-un suflet la to
varășul Nicolae Ceaușescu, să-i 
ducă flori, să-1 îmbrățișeze și 
să-1 sărute, așa cum fac ori 
de cite ori se întîlnesc cu 
bunul, cu marele lor părinte. 
Și aceasta pentru că ei știu 
bine, simt zi de zi — acasă, 
la școală, în taberele de va
canță, pretutindeni — că to
varășul Nicolae Ceaușescu le 
poartă o statornică grijă părin
tească, mărturisită în emoția 
cu care îi îmbrățișează și-i să
rută, mărturisită mai ales în 
măsurile luate — cum a fost 
și în marele forum — pentru 
ca el să aibă o copilărie feri
cită, să nu le lipsească nimic 
din cele necesare pentru a 
crește vrednici cetățeni, puter
nici la trup și la suflet, ca
pabili să preia cu mîinl si
gure ștafeta construcției so
cialiste și comuniste.

Marea grijă a conducătoru
lui partidului și statului pen
tru copiii țării ne este exem
plu și îndemn, pune în fața 
noastră, a tuturor slujitorilor 

pună în cele mai mari com
petiții ale ultimilor ani, la ca
re au participat de fiecare da
tă cu speranțe neîmplinite.

Acum, la ordinea zilei este 
o nouă promoție. Vor repeta 
oare aceeași traiectorie repre
zentanții de frunte ai noii ge
nerații, floretista Gabriela 
Betuker, sabrerul Daniel Costin, 
spadasinul Nicolae Bodoczi, 
floretistul Sorin Roca, ca să 
enumerăm doar cîțiva ? I-am 
cerut părerea în acest sens 
maestrului emerit al sportului 
Ștefan Haukler, antrenor co-

Paul SLĂVESCU
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mișcării sportive, sarcina de 
înaltă răspundere de a contri
bui ța dezvoltarea viguroasă și 
armonioasă a tinerei generații.

Profesorii de specialitate, 
activiștii organelor și organi
zațiilor sportive, toți cei im
plicați intr-un fel sau altul în 
educația fizică a copiilor și ti
nerilor, in antrenarea lor la 
activitatea sportivă de masă 
trebuie să tină seama că •- 
ceasta nu este doar o sarcină 
profesională, ci o adevărată în
datorire patriotică ! Organismul 
în creștere trebuie ajutat, în
drumat, modelat cu grijă și 
migală, pentru ca oamenii de 
mîine, bărbați și femei, să fie, 
toți, robuști, sănătoși, frumoși. 
Nu ne este indiferent cum vor

Mircea COSTEA

(Continuare in pag. 2-3)

FIECARE SPORTIV-UN OM
Sîntem încă sub impresia 

puternică a magistralului Ra
port prezentat la Congresul al 
Xll-lea al partidului de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
document de înaltă ținută ști
ințifică și politică, care prefi
gurează un viitor tot mai stră
lucit poporului român. Un am
plu capitol din Raport se re
feră la activitatea ideologică și 
politică a Partidului Comunist 
Român, pentru formarea omu
lui nou, subliniindu-se realiză
rile obținute, in primul rind, 
în ridicarea conștiinței oame
nilor muncii, evidentă în felul

După „Troicii! carpați” Ia handbal masculin

ECHIPA ROMÂNIEI SE AFLĂ1 
ANGAJATĂ FERM PE DRUMUL'

RECUCERIRII SUPREMAȚIEI
Timp de 6 zile, sălile de 

sport din Arad și Timișoara 
au găzduit cea de-a XVXlI-a 
ediție a „Trofeului Carpați" la 
handbal masculin. La desfășu
rarea acestei tradiționale com
petiții internaționale au luat 
parte 8 reprezentative naționa
le și la capătul ei se poate 
spune că organizarea — asigu
rată de organele locale și 
F.R.H. — a fost excelentă, că 
întrecerile au oferit zecilor de 
mii de spectatori (și telespec
tatori) partide dîrz disputate, 
spectaculoase, unele, dintre ele 
de bun nivel.

Ediția aceasta a „Trofeului 
Carpați* a avut și o semnifi
cație aparte, ea fiind un mo
ment de referință pentru o se
rie de echipe naționale care se 
pregătesc să participe, anul vi
itor, la Jocurile Olimpice. N-a 
fost vorba, desigur, de o esti
mare a forțelor pentru Olim
piadă. Aceasta pentru că — așa 
cum subliniau reputații tehni
cieni Ivan Snoj (Iugoslavia), 
Mihaly Faludi (Ungaria), Klaus 
Langhoff (R. D. Germană) și 
alții — echipele n-au adus 
efective complete, din motive 
tactice sau forțate de împreju
rări, n-au desfășurat întreaga 
gamă a posibilităților lor teh- 
nico-tactice, menținîndu-se in 
expectativă, încercînd doar să 
afle și să nu desconspire nimic.

Joi 29 noiembrie 1979

TEHNICIENI CU ÎNALTĂ 
CALIFICARE, PE MĂSURA 
IMPORTANTELOR OBIECTIVE 

STABILITE
Cunoaștem cu toții contribu

ția hotărîtoare a tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU La ma
rile realizări dobîndite de po
porul nostru în perioada anali
zată de Congresul partidului, 1* 
stabilirea obiectivelor mărețe ce 
le avem de îndeplinit în perioa
da următoare. De aceea îmi ex
prim deosebita satisfacție pen
tru realegerea celui mai iubit 
fiu al poporului in înalta func
ție de secretar general al Parti
dului Comunist Român.

HORIA DEMIAN
șef de lucrări Ia I.M.F. Cluj- 
Napoca, maestru al sportului 

la baschet

(Continuare in pag. 2—3)

DE NĂDEJDE AL SOCIETĂȚI!
în care aceștia își îndeplinesc 
îndatoririle, în avîntul, în spi
ritul de abnegație și în fermi
tatea cu care Înfăptuiesc poli
tica internă și externă a parti
dului șl statului nostru.

Și în sport, ca dealtfel ta 
orice domeniu de activitate, 
este necesar să se urce o nouă 
treaptă, să se treacă ta

ARISTIDE RA1LEANU
maistru principal la- întreprin
derea de prelucrare a maselor 

plastice Buzău

(Continuare in pag. 2-3)

A fost vorba, așadar, doar de 
o verificare a stadiului pregă
tirilor, de o încercare de a son
da pulsul handbalului actual. 
In această privință, opinia 
noastră este aceea că handbalul 
masculin se menține pe drumul 
jocului în forță, bazîndu-se pe 
travaliul continuu al unor ju
cători cu putere, cu o excelen
tă pregătire fizică. Cei care nu 
s-au încadrat în acest front, 
n-au altă șansă decît aceea de 
a-șl perfecționa vechile arme, 
adică abilitatea tehnică, viteza 
de manevrare și de aruncare la 
poartă.

Prima echipă a României 
și-a urmat drumul valoric as
cendent, înrdgistrînd noi pro
grese. După meciurile cu El
veția și R. F. Germania, „Tro
feul Carpați" constituie pentru 
hanâbaliștii noștri un tonic 
moral produs de satisfacția ob
ținerii unor rezultate favorabi
le, . ca urmare a unor jocuri 
bune și chiar foarte bune, da
că ne referim la cel cu Iugo
slavia. Atuurile actuale ale re
prezentativei noastre, aflată în 
ultima linie dreaptă a pregăti
rilor olimpice, sînt omogenita
tea, o apărare fortificată și o 
mai mare cursivitate, fantezie 
și eficiență în atac. Impreslo-

Hristache NAUM

(Continuare în pag. a 4-a)



Incursiune In lumea rugbyului nostru juvi

VOINȚA NESTRĂMUTATA AINTRTGU1UI POPOR, 
FAPTELE NOASTRE DE AZI SI DE MÎINE

LA R. C. GRIVIȚA ROȘIE, MUNCA CU ?

ANALIZA CRITICĂ A ACTIVITĂȚII - CONDIȚIE A CREȘTERII 
VALORII SPORTIVE

Am ascultat, alături de mili
oanele de cetățeni ai patriei 
noastre socialiste, magistralul 
Raport prezentat în înal
tul forum al comuniștilor 
de către tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul ge
neral al partidului — mo
del de cutezanță revoluțio
nară, de clarviziune politică, de 
•naliză științifică, în spirit cri
tic, constructiv, a realizărilor de 
pînă acum. Am urmărit, de ase
menea, amplele dezbateri asu
pra celorlalte documente pro
gramatice supuse Congresului 
■1 XII-lea și, pentru toate, îmi 
•xprim deplina mea adeziune.

Cu nespusă bucurie și nemăr-

FIECARE SPORTIV

(Urmare din pag. 1)

• nouă calitate. Urmînd în
demnurile secretarului general 
•1 partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu vom precupeți 
nimic pentru a forma pe spor
tivii din întreprinderea noas
tă oameni de nădejde, mun
citori cu înaltă calificare, oa
meni noi ai unei societăți cum 
■-a mai cunoscut străvechiul 
pămînt românesc.

ginită mîndrie patriotică am 
primit vestea realegerii tovară
șului Nicolae Ceaușescu în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului.

Din Raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
din celelalte documente adop
tate la Congres reies importan
te sarcini privind activitatea 
fiecărui om al muncii din țara 
noastră. Unele dintre ele ne 
privesc direct pe noi, ca acti
viști pe tărimul sportului, do
meniu în care lucrez de aproa
pe trei dșcenii. Analiza critică 
a rezultatelor obținute pînă a- 
cum, arătarea cu fermitate a 
lipsurilor de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu constituie un 
model de analiză revoluționară. 
Acest model constituie o călăuză 
pentru toți sportivii și tehni-Z 
denii noștri, chemați să-și ana
lizeze, cu principialitate comu
nistă, întreaga lor activitate, 
realizările și îndeosebi cauzele 
lipsurilor lor în pregătire, pen
tru ca, pe baza înlăturării a- 
cestora, să se perfecționeze 
continuu sistemul de pregătire 
și să se obțină noi și noi vic
torii, care să Contribuie la creș
terea neîncetată a prestigiului 
României socialiste în lume.

NICOLAE DICA 
prim-vicepreședinte 

al C.O.E.F.S. Găești

ASOCIAȚIA SPORTIVĂ —
CADRUL CEL MAI POTRIVIT

TEHNICIENI CU ÎNALTĂ CALIFICARE
(Urmare din pag. I)

Cadrele din învățămînt, oa
menii de știință, asemenea în
tregului nostru popor, se află 
ta fața unor insuflețitoare 
programe de activitate crea
toare pusă in slujba progresu
lui continuu, vertiginos al pa
triei noastre socialiste. Cu pu
ternică emoție am luat cunoș
tință de hotărîrile adoptate de 
marele forum al comuniștilor, 
al întregului popor, hotăriri de 
importanță istorică pentru țara 
■oastră.

Ca unul care muncește în me
diul universitar, am înțeles sar
cinile deosebite ce revin ca
drelor di dactice, marea răspun
dere în formarea unor tehni
cieni bine pregătiți, care să 
traducă în fapt sarcinile reie
șite din Raportul prezentat la 
Congres de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. La locul meu de 
muncă nu voi precupeți nici 
Un efort pentru ridicarea con-

tinuă a cunoștințelor mele, 
pentru îndeplinirea întocmai a 
nobilelor sarcini ce revin fie
cărui cadru didactic din lnvă- 
țămîntul superior, de formare 
a specialiștilor atît de necesari 
dezvoltării nemaiîntîlnite pe 
care o cunoaște patria noastră

COPilI PATRIEI
(Urmare din pap I)

arăta, peste 10 ani, peste 20 
de ani, cetățenii României și 
orice neglijență, orice delăsare 
din partea noastră poate avea 
consecințe ireversibile, 
care nu le va putea 
nici cea mai sinceră 
tică.

Educația fizică a 
noștri, copiii patriei, 
rea lor 
gată și 
sportivă 
dament 
nu poate fi amânată pe mîine.

pe 
remedia 
autocri-

copiilor 
angrena- 

sistematică într-o bo
bine gîndită activitate 
este un înalt coman- 
social, o sarcină care

PENTRU 0 ACTIVITATE 
PERMANENTĂ, EFICIENTĂ
Raportul de excepțională va

loare prezentat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU este 
documentul programatic care 
cuprinde toate obiectivele ce 
privesc munca și viața noastră, 
în vederea înfăptuirii neabătute 
a Programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Am reți
nut — între altele — un as
pect ce privește munca noas
tră, subliniat foarte clar de 
secretarul general al partidu
lui, și anume acela că obiec
tivul fundamental al viitorului 
plan cincinal îl constituie con
tinuarea, pe o treaptă supe
rioară, a îndeplinirii Progra
mului partidului, creșterea în 
ritm susținut a economiei na
ționale, afirmarea cu putere a 
revoluției tehnico-științifice în 
toate domeniile, trecerea la o 
nouă calitate a întregii activi
tăți economico-sociale. Toate 
aceste direcții strategice pri
vesc și industria ușoară, dome
niu în care îmi desfășor acti
vitatea și care va crește în- 
tr-un ritm mediu de 8 la sută. 
Am reținut că avem datoria 
să facem mai mult pe linia 
îmbunătățirii structurii sorti
mentale și calității produselor, 
a valorificării superioare a re
surselor de materii prime na
turale și sintetice din țară.

In calitate de președinte al 
asociației sportive, îmi este 
foarte clar că îmi revin sar
cini foarte mari, importante, 
privind antrenarea în activita
tea sportivă a întregului per
sonal 
derea 
ciația 
cum 
traiul 
greșului 
Nicolae Ceaușescu, cadrul cel 
mai potrivit 
lucrătoarelor 
de producție 
noastre spre 
tive pentru 
mai diferite 
rismului, a unor activității sim
ple, accesibile, permanente și 
eficiente.
GHEORGHE CONSTANTINESCU 
economist, președintele asociați
ei sportive Confecția Călărași

Acum, cînd rugbyul nostru 
și-a făcut un nume, un nume 
remarcabil, o „incursiune m 
viitor" ne apare binevenită. Ne 
propunem, cu alte cuvinte, să 
vedem care șint perspectivele 
acestui sport. Și 
cînd în revistă 
lumea rugbyului 
nil. Evidențiind 
pozitive, arătind 
timp — neajunsurile.

începutul nu-1 putea face 
decit un nume de pionierat: 
Grivița Roșie. Tradiția a de
terminat ca în Parcul 
să se nască cel dintîi 
rugby din România, 
de mare performanță 
care creșterea cadrelor proprii 

. este obiectivul principal...
Cît e ' "

mineață 
Parcul 
liniștea, 
divizie — A și B 
bului, vin juniorii 
vei București, campioana rug
byului nostru juvenil. Și mai 
vin, în funcție de programul 
școlar, cam 200 de ucenici în- 
tr-ale balonului oval. De la co
pii de 8 ani, la componenți 
ai celei mai tinere reprezen
tative naționale. O activitate 
solicitantă, iar la R. C. Grivița 
Roșie nu funcționează pentru 
munca de copii și juniori de- 
cît un antrenor cu norma în
treagă ! El se numește Nicolae 
Vizitiu (sub ochii acestuia și 
ai lui Cornel Munteanu au

O MARE BUCUR.

IAL
* A

o facem tre- 
realitățile din 
nostru juve- 

experiențele 
— în același

copilului 
club de 
Unitate 

deci, în

ziua de mare, de di- 
și pînă la asfințit, 

copilului, nu cunoaște 
Vin aici echipele de 

- ale clu- 
Locomoti-

crescut, la Clubul sportiv șco
lar București, multe generații, 
profesorul Vizitiu conducînd 
chiar, alături de antrenorul e- 
mo it Nicolae Pădureanu, echipa 
națională de juniori spre victo
rie în campionatul european). 
Dar un singur om, indiferent de 
numele lui, nu poate face față 
unei asemenea activități. In 
realitate, însă, el nici nu este 
singur I Coordonatorul muncii 
cu .„speranțele" Griviței Roșii 
este de fapt., un șef de sec
ție la I.M.M.R. 1 Inginerul A- 
lexandru Pop — despre el este 
vorba — a avut o carte de vi
zită impresionantă ca jucător, 
care 
vreo prezentare. Cum reușește, 
oare, să-și împartă timpui în
tre activitatea profesională — 
de o asemenea responsabilitate 
— și împlinirea marii sale pa
siuni ? Răspunsul ni-1 dă chiar 
maestrul emerit al sportului, 
care a purtat banderola de că
pitan al naționalei la victoria 
asupra Franței, din 1974 : „Pen
tru mine, intr-adevăr, lupta cea 
mare e cu timpul. Pe care am 
învățat — nu de ieri, de alaltă
ieri — să-l drămuiesc. Să fac 
fiecare lucru la vreme, să nu 
pierd inutil nici o clipă. Știind 
că o adevărată pasiune trece 
peste orice obstacol... In munca 
de la club colaborez perfect eu

nu mai are nevoie de

FORMAREA MULTILATERALA A TINERILOR SCRIMER1
(Urmare din pag. I)

muncitor din întreprin- 
Confecția Călărași. Aso- 
sportivă constituie, așa 

am reținut din magis- 
Raport prezentat Con

de către tovarășul

de angrenare a 
din toate secțiie 
ale întreprinderii 
terenurile spor- 

practicarea celor 
discipline, a tu-

ordonator al centrului de scri
mă din Satu Mare, recunoscu
tă pepinieră de tinere talente. 
Iată-i-o : „Fiecare scrimer ta
lentat are o perioadă cînd în
cepe să se afirme ca jnnior, 
ciștigînd uneori și în fața se
niorilor. începe, totodată, să 
creadă că este „mare", că știe 
tot. Apoi, cind nu mai este un 
necunoscut pentru adversari, 
vin și înfrîngerile, unele chiar 
neașteptate, și tînărul scrimer 
cade apoi în cealaltă extremă, 
indoindu-se de propria capaci
tate. In această perioadă de os
cilații, de maturizare, trebuie 
să intervină decisiv antrenorul, 
pentru a-1 stabiliza la o va
loare înaltă. CHEIA : CONTI
NUAREA PROCESULUI DE 
FORMARE MULTILATERA
LĂ. CHIAR DACĂ A DEVE
NIT SELECȚIONABIL. Ga
briela Betuker, de exemplu, are 
calități native foarte bune (psi
hic remarcabil de concurs, bi
ne clădită, înaltă, stingace), se 
află pe drumul consolidării fi
zice și beneficiază de o pregă
tire in compania unor trăgătoa-

re cu mare experiență. Dar 
dacă ne vom mulțumi eu acest 
cadru, fără a continua să ne 
ocupăm special de creșterea ei 
tehnică și tactică, se va opri 
la o valoare mult sub ce ar pu
tea atinge tînăra floretistă“.

DE ACEEA PROPUNEM CA 
IN CADRUL LOTULUI RE
PREZENTATIV DE SCRIMĂ, 
LA FIECARE ARMĂ SA FIE 
DESEMNAT CITE UN AN
TRENOR CARE SA SE OCU
PE SPECIAL DE TINERELE 
SPERANȚE OLIMPICE, nu 
pentru a le antrena pur și sim
plu, ci pentru a le îmbogăți 
cunoștințele de scrimă, a le de- 
săvîrși pregătirea generală șt 
specifică.

CARĂȘ-SEVERIN, JUDEȚUL CU NENUMĂRATE
LOCURI UE SPORT Șl AGREMENT

IULIU FARKAS — Reghin. 
Jucătorul eliminat din teren 
poate să rămlnă pe banca de 
rezerve ptnă la terminarea 
meciului. Bineînțeles, dacă 
nu-1 roșesc obrajii pentru 
faptele comise. La celălalt 
■obiect al scrisorii dv. s-ar 
putea să aveți dreptate atunci 
cind afirmați să mecanismul 
observării jocurilor de Divi
zia C ar putea fi mai simpli
ficat In scopul grăbirii opera
tivității In luarea unor decizii 
conforme cu realitatea. Ori
cum. cind situațiile slnt măi 
deHcate șl mal presante să 
știți că F.R.F. se grăbește 
singură In culegerea tuturor 
Informațiilor care să o ajute 
in judecarea oricărei Încăl
cări a regulamentului.

TOMA TAPUȘANU — Cra
iova. Am recepționat generoa
sele dv. cuvinte adresate a- 
e estul mare atlet al nostnt. 
We Floroiu, ți ce grăbim afi 
Ie transcriem pentru a ajunge 
cit mal repede pe litoral : 
„Știu că de eurlnd F tor o Iu 
țl-a Închegat o familie ; țtta 
că in această lună a Ini no
iembrie el împlinește B de 
ani — e vlrstă din eare • 
bună parte a tachinat-o spor
tului de mare performanță, 
rhi aceste prilejuri II felicit 
călduros ți II urez Ini Floreta 
realizarea celor mal nobile 
idealuri ca sportiv, student, 

cetățean...* 
frumoasele 
pe plaiuri

familist si bun 
Subscriem șl noi la 
gtnduri venite de 
oltenești.

IOAN EGLI — 
știți că de-a luni 
..Cupa României” _ _____  _
avut parte de mai multe Aor- 
mule de des'ășurare. Nu sus
ținem că sotuala ar a cea 
mai echitabilă țl cd mărfi

Brașov. SA 
gol anfior 
la fotbal a

Loc de perfecționări, mal ales 
ta faza el finală. Să zicem 
din „optimi”, unde ta alte 
țări meciurile simt duble (adi
că tur-retur), tocmai pentru a 
înlătura tot mai mult hazar
dul și pentru a da cale libe
ră... valorii. Dacă slntem și 
drepți, insă, atunci nu putem 
accepta părerea dv. că din 
cauza actualei formule peste 
30 de divizionare B au tost 
scoase din competiție (In e- 
tapa cind eșalonul secund a 
Intrat ta focul întrecerilor) de 
nu știm care echipe din Di
vizia C sau campionatul ju
dețean. ta cele mal multe 
cazuri „surprizele” oferite au 
font posibile datorită sub
aprecierii adversarului ți, din 
păcate, chiar șl lipsei de in
teres a „formațiilor mal mari” 
funii s-au prezentat cu ju

niori ți rezerve, alții au tă
cut o prezență formală pen- 
tru a-țl menaja — zic el — 
forțele ta campionat...), 
că există șl „echipe 
ambițioase care, nu o 
au ajuns merituos .__ ___
finală șl chiar au clștigat tro- 
feul pus ta Joc. Aceasta este 
latura cea mal frumoasă a 
competiției k.o. Nu numai la 
noi. el ți ta alte țări.

UN răspuns pentru 
MAI MULTI CITITORI. In 
ultima vreme, mal molii citi
tori au solicitat redacției re
înnoirea abonamentelor la 
ziarul nostru. Reamintim pe 
această cale tuturor cititorilor 
e* efectuarea abonamentelor 
ta ziarul „Sportul" pentru a- 
ntd 1380 se face numai de că
tre factorii poștali țl oficine 
poștale de reședință ți nlri- 
deeum de către redacția 
noastră.

(Urmare din pag. 1)

Sigur 
mici” 
d*U, 

ptnA tn

Stelion TRANDAFIRESCU

calitate rurală transformată, în 
ultima vreme, în sat de va
canță. Orice turist care se a- 
bate pe aceste meleaguri se în
drăgostește de ele și lși do
rește să revină. Aici este locul 
de întîlnire ai reșițenilor cu ti- 
mișenii. Cu forțe unite, cu 
imaginație și cu multă pasiu
ne, cu toții au pus umărul și 
au transformat Gărîna 
pitorească localitate de 
care a sporturilor de 
aici au fost 
toare vechi 
de mașini, 
Un localnic 
„La noi, la
re grădină este o pirtie de 
schi !“ — ceea ce e grăitor des
pre activitățile organizat» aici 
în timpul iernii.

Orașul Bocșa. Oamenii mun
cii care lucrează în întreprin
derile ți instituțiile sale au 
ți ed un loc de agrement. Și 
este probabil că istoria zonei 
Medreș este una dintre cele 
mai interesante. Cel din iniția
tiva căruia s-a amenajat a- 
ceastă „perlă a Medreșului" 
este Iosif Kakerda, contabilul 
țef al I.C.M. Bocșa. El a fost 
•cela care, acum dțiva ani, a gă
sit mai întîi locul, un loc minu
nat, încadrat de păduri și dea
luri. Tot el a venit, apoi, a- 
proape zilnic, împreună cu zeci 
ți sute de tineri, cu care a

într-o 
practi- 
iamă : 

eu mo-amenajate, 
de motociclete sau 
cîteva baby-lifturi. 
spunea cu umor : 
Gărîna, mai fieca

muncit, cot la cot, săpînd îm
preună albia unui viitor lac 
alimentat în permanență de pî- 
raiele din împrejurimi. Astfel 
a luat naștere un „bazin" de 
înot, de aproximativ 120 pe 70 
de metri ! Iar In jurul lacului 
astfel format au apărut, cu 
vremea, bare în chip de porți 
pentru fotbal redus și handbal, 
iar pentru cei mai mici vizita
tori un loc de joacă în toată 
regula, cu fel de fel de apa
rate mai simple sau mai com
plicate. „Din inimă, pentru ini
mile oamenilor, am făcut ceea 
ce am făcut" — îi place să 
spună contabilului Kakerda. Dar 
nu este singurul care, în Caraș- 
Severin, poate face o astfel de 
afirmație. O demonstrează și 
Poiana Mărului, și Mărghitașul. 
țî Gărîna...

Nicolae Vizit 
doi munca c 
mare bucurie, 
rețineți însă < 
și doi votanta 
fesorul Floria 
Liceul industr 
celălalt fostul 
Paraschiv, act 
la I.M.M.R". |

Incurajaft'-pi s 
ducerea clubul 
stanțial de ci 
ceul „Aurel V 
Ion Sava), cei 
de la R. C. 
ți aflat primi 
muncii lor. R 
și Benguț au 
mâni prezenți 
„Barbarians", . 
juniori. Ciută, 
lac, Duță, C. 
ghișescu, Dugi 
Gheorghe, Că. 
scăpat nici ei 
ționerilor. Iar 
Dumitrescu, M 
Podeânu (un „■ 
sînt cîteva aii 
viitor. Marea 
lectivulul tehn 
lipsa unor gh 
comerț găsindx 
„viață" de... o 
tate ! Iar de ci 
buit aminate a 
renurile fiind

Dar adevăra 
peste orice ob

La

LOTUL Ol
SALE i

Aflat tn plinA 
gătlre pentru 
de La 
tatlv ăe^bochel 
zile cîteva partl 
in compania i 
cunde, care și < 
pentru un turnț 
jocuri in Bulgai 
■punea antrenc 
Lotului olimpic, 
nescu, tn aceste

CLASAMENTELE CAMPION/
INVITAȚIE LA MEDITAȚIE Șl

Sezonul competițiilor de atle
tism al anului 1979, recent În
cheiat, a oferit o serie de ob
servații interesante asupra mo
dului în care, în cadrul secți ■ 
ilor din asociații și cluburi, s-a 
înțeles să se muncească astfel 
ca acest sport să fie într-ade- 
văr prioritar, așa cum este de 
dorit, și așa cum se cere, dc 
mal multă vreme. La modul 
general, se constată în 1979 o 
înviorare a activității atletice, 
pe toate planurile, inclusiv ce
le ale selecției și, la capătul 
opus, al performanței, ca re
zultat direct al unei munci mai 
temeinice, mai bine organizate, 
mai responsabile. Această în
viorare pentru a avea însă, re
almente, efectele dorite, pentru 
ca atletismul nostru să fie, cu 
adevărat, un sport prioritar în 
toate județele țării, trebuie ca 
munca, mai bună, desfășurată 
în acest an, să fie continuată 
și serios îmbunătățită, atit din 
punct de vedere cantitativ cît 
— mai ales — calitativ.

O statistică a realizărilor uni
tăților noastre de atletism, în 
acest sezon de concursuri, a 
condus la întocmirea celor două 
clasamente de mai jos, din lec- 
turarea cărora pot fi trase mul
te concluzii. Aceste clasamente 
exprimă situația concretă a 
dezvoltării atletismului nostru

in lumina car 
ționale 1979. Pe 
fost extrase rezt 
6 clasați la to 
Întrecerile tutur 
lor de seniori, 
III și, conform 
fost acordate 
fiecare loc In țM 

Primul clasaiH 
prezentăm este 
in care atleții i 
București ocupă 
o diferență foar 
mătoarele cla. 
insă, prin aceea L 
activează un ir 
antrenori ■ 
ție fizică

At lefi
sport p

aduc contril 
dezvoltarea 

cadrul a nu 
aici există I

BUCUREȘTENII POT DEVENI OASPEȚI 
Al STAȚIUNII PREDEAL

Filiala întreprinderii de 
turism, hoteluri și restauran
te București din Calea Gri- 
viței nr. 138 este pregătită 
să elibereze bilete de odih
nă cu plecarea

Se asigură : 
cazare și masă 
sila, pensiunea 
rantul dorit.

Numărul zilelor de sejur 
este nelimitat.

imediată.
transport, 

la hotelul, 
sau restau-

Iți 
la 
în 
că 
mai bune pent 
acestei important 
limpice.

Județul Argel 
primul rînd bu 
ale elevilor „licl 
tiszn" din Cimf 
se clasează mer 
a doua, ca ți 
treia, ieșenii pe 
in tea unor județ I 
atletismul nostru 
Cara-ș Severin, I 
ie aceasta o coi 
că a muncii mail 
rate în primul | 
ți juniorii.

La polul opus I 
sament întilnim Ș 
țe cu prestații I 
foarte modeste a 
ceea ce pune ști 
trebării calitatea | 
țurate 
pentru

L
a. 
». 
«. 
».L

și insă 
dezvoltar 
București 
Argeș 
Dolj 
lași 
Brașov 
Can&tanța



?//-

tru amîn-
i fiind o 
ie să mai
ii lucrează 

este pro-
iu. de Ia 
■el Vlaicu*, 
■ Dumitru 
e maistru

it de con- 
jiniți sub- 
le la Li- 
director — 

educatori 
Roșie au 

iliniri ale 
Pongragz 
dinții ro- 
o echipă, 
numai de 
cu, Nico- 
u, Ghcor- 
ăciun, FI. 
i nu au 
lor selec- 
Cojocaru. 

Graur, B. 
le II ani) 
>e pentru 
nă a oo- 
constituie 

ainice, în 
iele cu o 
ți jumă- 

ri au tre- 
nente, te- 
apulate. 
iune trece

LAEȚCHI

50 DE PARTICIPANT! 
LA „CUPA 

MICULUI SĂRITOR"

Desfășurată în bazinul din Cluj- 
Napoca, ediția inaugurală a 
„Cupei micului săritor* (compe
tiție organizată pentru copiii să
ri tori în apă, avînd 10 ani și mai 
mici) s-a bucurat de un frumos 
succes, în primul rind datorită 
numărului participanților —- 50
— reprezentînd Lie. 2 și C.S.Ș. 
Triumf din București, C.S.Ș. șl 
C.S.M. din Sibiu, C.S.M. Cluj- 
Napoca și C riști! Oradea. Sur
prinzătoare și nejustificată ab
sența reprezentanților secției de 
sărituri a clubului sportiv Pro
gresul București, încadrată cu 4 
antrenori 1

In cadrul concursului, au fost 
executate sărituri de la tram
bulinele de 1 m și 3 m. Pe 
locul T (la ambele probe) : 
Luana Pătac (C.S.M. Cluj-Na
poca) și Nicolae Lepăduș (Lie. 2 
București). Trofeul pe echipe a 
fost cucerit de Lie. 2 București.

Mircea RADU — coresp.

CEI MAI MICI VITEZIȘTI 
IN ÎNTRECERE 

PE PATINOARUL 
FLOREASCA

„Scena de gheață» a patinoaru
lui artificial Floreasca din Capi
tală a fost transformată duminică 
in pistă redUsă de viteză, găzdu
ind primul concurs al sezonului 
rezervat copiilor. La startul con
cursului dotat cu „Cupa munici
piului București* s-au aliniat 50 
de sportivi legitimați și nelegiti
mați. întrecerile au fost domina
te de micii alergători de la 
C.S.Ș. Triumf, pregătiți de antre
norul Ștefan Demeni. Iată cîști- 
gătoril : speranțe (copii plnă la 
8 ani), 250 m — Adriana Gogan 
34,6 și Cătălin Onoiu 36,0 ; copil 
n (pînă la 11 ani), 500 m — An- 
toaneta Chlrilă 89,7 și Viorel Mo
ruzi 60,5, toți aparținînd C.S.Ș. 
Triumf.

in o arul ,,23 August4*

'IC DE HOCHEI LA PRIMELE
RITII ÎN ACEST SEZON3
dă de pre- 
e Olimpice 
1 nep^ezen- 
e în aceste 

verificare.
natel &e-

pregătește
mat multe

►a cum ne
lncipal al
Ștefan lo
jde &e ur-

mărește repetarea, măcar frag
mentat, a ciclului competițlonal 
olimpic, precum și verificarea o- 
mogenitățil și randamentului li
niilor componente ale echipei.

După o primă confruntare con
sumată miercuri seara, azi dimi
neață se va juca un nou meci, 
urmînd că „serialul* să se ter
mine cu o partidă pentru public, 
care va avea loc vineri, de la 
ora 17, pe patinoarul artificial 
„23 August*.

I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Constatări la sflrșitul turului (II)

PREA MULTE ECHIPE ÎN „PLUTONUL MEDIOCRITĂȚII"!
Prea multă mediocritate in pregătire (cauză) și in joc (efect)

'...După ce ieri au foat trecute 
In revistă —- cu „problemele-- 
lor — cele cinci componente ale 
plutonului fruntaș (nu altele de- 
cît reprezentantele noastre în 
„Cupele europene", între care 
s-a intercalat doar F.C. Bala 
Mare), azi, citeva cuvinte despre 
celelalte divizionare A, situate la 
mijlocul sau spre periferia cla
samentului. Așadar, 4. A.S.A. Tg. 
Mureș. O clasare satisfăcătoare, 
dar, după părerea noastră, sub 
ceea ce se cere de la echipă, • 
mai ales ca joc și constanță. 
Formația așteaptă prea mult de 
la Bdldni, acuză lipsa unul por
tar mai aproape de randamentul 
mediu al echipei și nu-i poate 
scoate din anonimat pe cei care 
promiteau atit de mult, cum ar 
fl Fani ci șl Biro I. 7. S.C. Bacău. 
O originală recordmană a turu
lui, cu cele I „remize" consecu
tive, echipă lăudată pentru tine
rețe și disciplină In joc. Dar, 
parcă, lauda nu i-a priit, căci 10 
etape nu a mal știut cum arată 
o victorie, ceea ce a pus la în
doială potențialul real, posibilită
țile de progres. 8. Jiul. Echipa 
pe care mulți o vedeau în sub
solul clasamentului, mal ales 
după startul ratat. Trectnid însă 
peste „sincopele* de conducere 
tehnică, în plin proces de recon
strucție, Jiul a reușit să se re
dreseze și să-i evidențieze pe 
Varga, Vînătoru, Lixandru. 8. 
F.CJVI. Galați. Lidera noilor pro
movate. Ocupă un merituos loc 
die mijloc, Încheind, de fapt, plu
tonul formațiilor care au realizat 
un procentaj de cel puțin 58 la 
sută din puncte. Spre deosebire 
de „U“ Cluj-Napoca șl F.C. Scor- 
ndceștl, F.C.M. a ratat startul : 
zero puncte în primele două eta
pe șl un golaveraj foarte slab 
(2—10). Șl-a strins însă rin durii e, 
a aderat la disciplină șl a cules 
roade (mai ales la Bacău, la 
București, cu Dinamo, șl la Bu
zău). 10. Sportul studențesc. Sub 
potențialul șl randamentul de 
care e capabilă. ÎL Chimia Rm. 
Vîlcea, Una caldă, alta rece, dar, 
în general, peste randamentul dat 
■nul trecut. 12. „U- Cluj-Napoca. 
A promis mult șl a realizat mai 
puțin. A pornit eu elan... studen
țesc (cu trei victorii consecutive, 
fără să primească vreun gol). 
A fost șl lideră, după care. In 
„clasamentul adevărului", de la 
4-2 a ajuns, le un moment dat, 
^8 —<• „Poli* Timișoara, o 
fostă „europeană- anul trecut 
readuce pe malurile Begăd insa
tisfacții, deși, după numele din 
echipă, pretențiile stnt eu lobul

altele. Dar cum n.u doar n-umele 
sînt suficiente, „Poli" are, din 
nou, o evoluție modestă ; 14. Po
litehnica Iași. Greu de catalogat 
această eclilpă, care a avut o 
toamnă slabă. Uncie se deplasea
ză, gazdele se tem de ea, dar 
nu s-a mai întors decît cu un 
punct (de la Tirgoviște) și a ce
dat acasă tred — în stilul ei ca
racteristic —, coborind pe o po
ziție destul de critică. Pozitiv e 
faptul că a realizat, din cînd In 
cind, jocuri bune. Dar plnă nu-și 
va găsi și elimina adevăratele 
lipsuri, nu-1 va trece starea de... 
imponderabilitate. 15. C.S. Tîrgo- 
viște. Căderea cea mai spectacu
loasă. In vară, gindurile tîrgo- 
viștenilor tindeau spre Cupa 
UJE.F.A. (locul 7 i-a cam nemul
țumit pe unii), pentru ca acum 
echipa să-și piardă din vigoarea 
care o caracteriza, să aibă o po
ziție precară, plătind tribut ca
priciilor unor jucători, acuzind 
lipsa intransigenței fostului an
trenor N. Proca. 16. F.C. Scor- 
nicești. Promovare spectaculoasă 
și debut peste așteptări (6—0 cu 
Olimpia). Solicitările unui cam
pionat mai greu decît s-a aștep
tat au uzat-o însă, iar „șocurile* 
cu Dinamo și Universitatea Cra
iova au coborît-o vertiginos, 
dezvăluind, totodată, Lipsa de ex
periență competițională a unor 
jucători. S-a crezut că situația va 
fi salvată de cel mai valoros 
dintre componenții echipei (Șoare
ce), dar transferul lui spre pre
tențiosul post de „libero" n-a în
semnat decît o experiență nereu
șită, care, neîntărind deloc de
fensiva, a slăbit vizibil atacul. 
17. Olimpia Satu Mare. De mult 
n-a mai rămas o echipă în ,,bloc
at arturi" ca formația lui Kaizer 
șl Helvei : 0—6, 1—2, 0—3, 0—2, 
0—1. Prima victorie în etapa a 
Xl-a 1 Un record nedorit și greu 
de... reparat. 18. Gloria Buzău. 
O singură satisfacție : că a dat 
un internațional A de certă per
spectivă în persoana lud Nicolae. 
In rest, dezamăgiri : Stan — pri
ma ; atacul — a doua ; echipa, 
în genere — a treia etc. Dar 
campionatul nu e terminat șl 
poate că ambiția de altă dată se 
va reîntoarce in Crîngul Bu
zăului.

în concluzie, Intr-om campionat, 
aparent, mai echilibrat ca altă 
dată, fruntașele s-au impus cu 
autoritate, găsind destule prile
juri să-și rotunjească golaveraje
le. A fost apoi gruipul „compor
tărilor medii* (A.S.A., S.C. Ba
cău, Jiul, F.CJML Galați), după 
care urmează nouă formații ale 
căror realizări nu depășesc 50, la

aută. Și parcă mai mult decît 
altă dată, clasamentul este domi
nat de golaverajele negative. De 
la locul 6 in jos (inclusiv A.S.A.), 
12 formații au mai multe goluri 
primite decît marcate. (Doar 
Sportul studențesc, 17—17, face 
excepție). Cele mai multe dintre 
ele au capotat la scoruri severe 
tn deplasare și s-au impus destul 
de greu acasă, după cum destule 
echipe n-au reușit să-și valorifi
ce decît în mică măsură avanta
jul terenului (exemple : „U“ Cluj- 
Napoca, F.C. Scornicești, Olimpia, 
Gloria Buzău, C.S. Tirgoviște). 
Iar dincolo de calcule, de pers
pective, de speranțe, rămîne jo
cul. Or. din acest punct de ve
dere, au fost multe neîmpliniri, 
care aduc pe tapet lucruri des
tul de vechi : insuficient fond de 
jucători de valoare, bine pregă
tiți, antrenamente nu întotdeauna 
la nivelul cerut de federație (ca 
să nu mal spunem de fotbalul 
internațional), indisciplină, luptă 
oarbă pentru puncte, susținută 
adesea cu tot arsenalul antifot- 
balului.

Constantin ALEXE

ȘTIRI... ȘTIRI...
• ÎNTRE 16 ȘI 23 DECEMBRIE 

se va desfășura în iugoslavia, ia 
Split, Campionatul balcanic re
zervat reprezentativelor de tine
ret. în vederea acestei competiții, 
antrenorul Cornel Drăgușin a 
stabilit un lot de 17 jucători care 
va începe pregătirile in ziua de 
10 decembrie. Printre aceștia fi
gurează următorii jucători : Nițu 
(F. C. Argeș), Gali (A.S.A. Tg. 
Mureș), Kiss (F. C. Bihor), Bum* 
bescu (Univ. Craiova), Bozeșan 
(A.S.A. Tg. Mureș), Țicleanu, 
Geolgău (ambii de la Univ. Cia- 
lova), D. Zamfir (F. C. Constan
ța), A. Ionescu (Steaua), Cîițu 
(Univ. Craiova).
• PLENARA ANTRENORILOR 

BUCUREȘTENI. Luni 3 decem
brie, la ora 18, în sala clubului 
I.S.B. din str. Berzei va avea loc 
plenara antrenorilor de fotbal, de 
toate categoriile, din Capitală.

• VIZA CARNETE!.OR DE LE
GITIMARE. In perioada 7 ianu
arie — 15 februarie 1980 F. R. 
Fotbal va efectua viza carnetelor 
de legitimare pe anul 1980 a ju
cătorilor din echipele care parti
cipă la campionatul republican 
diviziile A. B. C și campionatul 
republican al juniorilor și școla
rilor (inclusiv echipele cluburilor* 
sportive școlare șl echipele de 
juniori Divizia C).

Portarul Ion Gabriel ciștigă o nouă dispută cu arădenii Vaczi, 
Gali și Șandor (echipament de culoare inchisă).

Foto : BRANKO VUIN-Timișoara

U. T. A. Șl „CAVALERIA MEXICANA' ..
După ce au evoluat slab In prima repriză și foarte bine In a doua

LOR INTERNE DIN 1979 
TAI ALES —LA ACȚIUNE!

| JUNIORII ROMÂNI AU ÎNVINS CU 1-0 PE CEI BUECARI
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1053,5 p
272,0 p
214.5 p
153.3 p
116.3 p
109.5 p

7. Cluj IM,5 p, 8. Bacău 3t p, I. 
Bihor 34 p, 10. Prahova 83,5 p, 
11. Caraș Severin 32,5 p, IX 
Neamț 75 p, 13. Brăila 81 p, 14. 
Arad 59 p, 15. Sibiu 58,5 p, 14. 
Timiș 54,3 p, 17. Covascia 53,3 p, 
18. Hunedoara 53 p, 19. Galați 45 
p, 20—21. Suceava și Sălaj 36 p, 
22. Alba 35 p, 23. Vrancea 32 p, 
24. Tulcea 25 p. 25—26. Dîmbovița 
șl Maramureș 23 p, 27. Botoșani 
17 p, 28. Buzău 15,5 p. 2S. Vflcea 
14 p, 30. Bistrița-Năsăud 12 p, 81. 
Satu Mare 11 p, 32. Teleorman 10 p, 
33. Mehedinți 9 p, 34. Vaslui 7 p, 
35. Mureș 6 p, 36—37. Gorj șl Ia
lomița 4 p, 38—39. Ilfov ,1 0*6 
2 p, 40. Harghita 0 p.

Cel de al doilea clasament, 
pe unități sportive, cuprinde 
126 de secții de atletism care 
au obținut puncte, adică mal 
puțin de jumătate din secțiile 
— încadrate cu specialiști — 
afiliate la Federația noastră de 
atletism. Pe primele locuri, Ja 
o diferență infimă una de cea
laltă, două secții cu activitate 
exclusiv la nivelul juniorilor, 
Clubul sportiv școlar de atle
tism București (director (prof. 
Maria Zamfirescu) și Liceul de 
(ilologie-istorie Cîmpulung Mus
cel (director prof. Mihai Rău- 
țoiu), urmează două dintre for
țele atletismului nostru, Steaua
și Dihamo, apoi încă patru e- 
chipe de juniori din Craiova, 
Iași și București.
L C.S.S.A. Buc. 842,0 P
1. Lie. fii-istorie C-Iung 238,0 P3. Steaua 182,5 P4. Dinamo 143,5 P
5. Lie. N. Bălceseu Craiova 123,5 P
4. Lie. M Em in eseu Iași 119,3 P
7. Lie. filologle-istorie nr. 2 Buc. 
100,5 p, 3. Viitorul Buc. »2 p, 8. 
C.A.S.U. Cluj-Napoca 90 p, 18. 
C.A.U. Buc. 75 p, 11. Farul C-ța 
73 p, 12 C S.S. Bacău 69 p, 13. 
Steagul roșu Brașov 60 p, 14. 
Metalul Buc. 53 p, 15. C.A. Ro
man 50 p, 16—17. C.S.M. Craiova 
și Rapid Buc. 49 p, 18. C.A.S.U. 
Timișoara 46 p, 19—20. C.S.S. Re
șița și Șc. g-ra!â 190 Buc. 45 p, 
21. C.S.S. Oradea 37 p, 22. C.S. 
Zalău 35 p, 23. C.S.S. Arad 34 p, 
24—25. C.S. Brăila șl C.S.M. Re
șița 32 p etc.

Aceste cifre, oglindă a activi
tății din acest an, invită la medi
tație șl - mal ales la... acțiune î

Romeo VILARA

Iln prima repriză, echipa 
noastră a jucat lent, neinspi
rat, confuz. Majoritatea acțiu- 

Inllor ofensive i-au desfășurat 
pe flancul drept, zonă pe care 
a evoluat Dorei Zamfir Foarte 
rar el a reușit să depășească I apărarea selecționatei bulgare, 
in centrul căreia a jucat a- 
proape fără greșeală fundașul 

IT. Dimitrov, Înalt și deosebit 
de ager pe un teren (Autobu
zul) alunecos. Totuși, ta min.

110, constănțeanul a beneficiat 
de o bună posibilitate de a 
Înscrie dar a șutat slab. în 
faza următoare, oaspeții a-au

I aflat pe punctul de a deschide 
■corul prin Sadikov, insă Aleza 
a respins in corner mingea pu-

Iternic expediată spre poarta 
sa. Acestea au fost singurele 
ocazii ale reprizei ; s repriză

I ternă, pe durata căreia selec
ționata Bulgariei a reușit, 
prtntr-o continuă mișcare a 
jucătorilor ei, să «tapeze din

Ifașă atacurile tinerilor noștri 
„tricolori*.

_ Foarte aspru muștruluiți la 
pauză de antrenorul Ion Nun
weiller, Fîșic, Gabor, Zamfir șl

I coechipierii lor reapar pe te
ren hotărîți să-și aproprie vic
toria. Ei alcătuiesc parcă o al-

Ită echipă. Fundașii laterali 
„urcă* tot mal des și mai efi
cient ta atac ; mijlocașii alear- 

■ gă de două ori mai mult de-

cft In primele 40 minute ; Flșic 
(împins in față, ca virf, in lo
cul lui Birsan) se „bate* cu 
fundașii centrali bulgari ; Ga
bor și Zamfir schimbă mereu 
și derutant locurile și, conse
cință firească, Ln min. 50 se 
înscrie singurul gol al meciu
lui : D. Zamfir combină ra
pid cu Gabor, urmează centra
rea impecabilă a acestuia ți 
FÎȘIC reia direct, jos, lingă 
bară. Fiecare dintre cei trei 
jucători care au construit faza 
golului ratează, apoi, cite o 
Imensă ocazie și partida in
ternațională amicală de juniori 
România — Bulgaria (dispu
tată ieri in Capitală) s-a Înche
iat cu o victorie la limită a 
selecționatei noastre, 1—0 (0—0), 
deși ea putea fi realizată la 
un scor mult mai concludent.

Arbitrul Gh. Dragomir a con
dus foarte bine următoarele 
formații ;

ROMANIA : Alexa — VIS- 
CREANU, TATARAN, Marines
cu, Rednic — Niță, FÎȘIC, 
ILIE — D. ZAMFIR, Birsan 
(min. 41 Matei), Gabor.

BULGARIA : Tenev — Mus- 
tafov, D. DIMITROV, MLADE- 
NOV, Grekov — KOLEV, Sa
dikov, Stoianov (min. 58 Ba- 
kalski) — Tanev, I. Dimitrov 
(min. 58 Stoicev), Todorov 
(min. 70 Andreev).

Laurențiu DUMITRESCU

Cind intr-o serie, cum este 
a IlI-a a Diviziei B, se află 
nt> mai puțin de 5 foste divi
zionare A e foarte greu să sta
bilești care este meciul nr. 1. 
In acest context, jocul de du
minică, de la Arad, dintre 
U.T.A. și Corvinul a fost unul 
dintre derbyurile seriei, onorat 
de prezența televiziunii (care a 
selectat citeva dintre fazele 
mai importante), de un arbi
traj excelent, prestat de seve
rineanul S. Drăgulici și de 
prezența a 15.000 de spectatori, 
In rindul cărora galeria ară
deană s-a dovedit „englezeas
că" prin voce și comportare. 
Desigur rezultatul derbyu- 
lui de la Arad este cunos
cut : 1—1, adică un mare punct 
pentru Corvinul, un semieșec 
pentru U.T.A. Ce se ascunde 
insă in spatele rezultatului ca 
atare ?

U.T.A. și Corvinul — două 
concepții de joc diferite. A im
presionat, in primul rind, evo
luția de ansamblu a hunedore- 
nilor, echipă tlnără, cristali
zată in jurul „cavaleriei mexi
cane" reprezentată de jucă- 
torul-antrenor Lucescu, de Ra
du Nunweiller, același, parcă, 
din „perioada Guadalajara", și 
de Dumitrache, redevenit „mag
netul" care ține lingă el, in 
„stare de urgență", cel puțin 
doi apărători adverși. Mobili
tatea intregii echipe in ambele 
faze, de apărare și atac, clar
viziunea și contraatacurile tă
ioase, stilul său modern au 
argumentat duminică candida
tura revenirii Corvinului in pri
ma divizie, prestația sa fiind 
superioară multor actuale re
prezentante ale „primei scene". 
Și ceea ce trebuie subliniat, in

primul rind, este creșterea va
lorică a unor tineri jucători de 
real talent, care s-au „copt" 
lingă cei de la... Guadalajara. 
L-am aminti in acest sens pe 
Klein — căpitanul echipei, du
minică, cel mai bun jucător 
din teren, ar trebui relevată și 
evoluția lui Nicșa, pe post de 
fundaș dreapta, și apariția al
tui tinăr in formație — fun
dașul central Andonie, cum nu 
poate scăpa aprecierilor nici 
Gabor, chiar dacă el a jucat 
doar in finalul partidei. Cu 
mai mult curaj, Corvinul putea 
ciștiga partida de la Arad și 
ar fi avut suficiente argumente 
pentru o victorie. Ceea ce în
seamnă că U.T.A. se poate fe
licita pentru „remiza“ smulsă 
în min. 82 ?

Credem că da ! Pentru ca in 
dominarea sa accentuată înti
nerită echipă arădeană a dove
dit că are elan, dar nu și ma
turitate. Iar absența unui virf 
adevărat (Vaczi fiind mai mult 
figurant) și, in special, absența 
personalității în ofensivă au 
făcut ca dominarea să fie ste
rilă, multe acțiuni bune eșuînd 
mult prea ușor la marginea ca
reului mare. Exceptindu-i pe 
Leac și Kukla, cu greu am pu
tea remarca pe cineva din 
„ll"-le textilist pentru* evolu
ția de duminică. Merită reținu
tă doar tăria morală a echipei 
antrenată de I. Reinhardt care, 
deși inferioară duminică ad- 
versarului, a crezut tot timpul 
că nu va pierde, ceea ce in- 
seamnă că pregătirile din iarnă 
trebuie să pornească de la a- 
cest tonus moral. Pentru ca 
U.T.A. să nu iasă din cursă 1

Mircea M. 1ONESCU
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ilMCERCAȚI-VĂ Șl DV. ȘANSELE!
Duminică

2 decembrie 

1979
NUMAI CINE JOACA 

POATE CIȘTIGA :
• Autoturisme „Dacia 1300" • Importante 

sume de bani de valori variabile și fixe.
BILETELE CU NUMERELE PREFERATE SE POT

PROCURA NUMAJ PINA S1MBÂTA 1 DECEMBRIE

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 28 NOIEMBRIE 1979

Extragerea I: 31 20 34 26 21 
25. Extragerea a II-a : 10 1 24 
12 17 41.

FOND TOTAL DE CIȘT1- 
GURI : 986.364 lei din care 
273.354 lei report la catego
ria 1.

C1STIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE LOTO DIN ÎS NO
IEMBRIE 1979

FAZA I i Categoria 1 : 2 va
riante 25»/, a 17.500 lei ; Cate
goria 2 : 2,75 variante a 25.000 lei, 
sau o excursie de 2 locuri in 
U.R.S.S. — Finlanda sau R. P.

Polonă șl diferența in numerar : 
Categoria 3 : 8,75 variante a
8.876 lei sau o excursie de 1 loc 
In R. P. Polonă și diferența în 
numerar ; Categoria 4 : 49,50 a 
1 569 lei ; Categoria 5 : 78,25 a 
400 lei ; Categoria 6 : 193,50 a 300 
lei ; Categoria 7 : 218,25 a 200 lei; 
Categoria 8 : 1.567,25 a 100 lei : 
FAZA a II-a : Categoria B : 8 
variante 25°/„ a 2.500 lei : Catego
ria C : 19,50 variante a 5.529 lei 
sau o excursie de 1 loc în R.P. 
Polonă șl diferența In numerar ; 
Categoria D : 62.50 a 1.725 lei ; 
Categoria E : 649,25 a 100 lei.

AȚI ALES PRONOSTICUL PEN
TRU CONCURSUL PRONOS
PORT DE DUMINICA 2 DE
CEMBRIE »



IUI, în sala IREHOAS DOINA CORDOȘ (13 ani) PRINTRE FRUNTAȘE sărbătoarea națională a D. s. r. Iugoslav ia

RtUMUNE

Azi după-amiază, de la ora 
16, în sala IREMOAS din 
Capitală, se va desfășura o a- 
tractivă reuniune pugilistică 
internațională intre boxerii clu
burilor Steaua și Dukla Olo- 
moue (Cehoslovacia). Printre 
sportivii bucureșteni se vor afla 
Carol Hajnal, Haralambie Sul
tan, Gheorghc Preda, Alexan
dru Șchiopu.

NANA IOSELIANI SE REMARCĂ
Șahista Nana Ioseliani a fost 

desemnată cea mai bună spor
tivă sovietică pe luna octom
brie de participanții la ancheta 
ziarului „Komsomolskaia Prav
da". In virstă de 17 ani, Iose
liani este studentă la faculta
tea de limbi străine a Univer
sității din Tbilisi.

iN „CUPA INTERVIZIUNII" (gimnastică ritmică)
La Mielec (Polonia) a avut 

loc un interesant concurs in
ternațional de gimnastică rit
mică modernă dotat cu „Cupa 
Interviziunii", pentru junioare 
și senioare. Au participat, ală
turi de reprezentantele ț“~” 
gazdă, sportive din “ 
Bulgaria, Ungaria. 
Cehoslovacia, R. D. 
și Finlanda.

Dintre gimnastele 
tre, cel mai bine s-a compor
tat foarte tinăra sportivă Doina 
Cordoș (în vîrstă de 13 ani), 
care a ocupat locul 2 la in
dividual compus și primul loc 
la exercițiul cu coardă. Toate

țării
România, 
U.R.S.S., 
Germană

țării noas-

specialistele din juriu au ținut 
să remarce felul în care Doina 
Cordoș a executat acest exer
cițiu : cu o mare rapiditate, 
precizie și plasticitate. De no
tat faptul că Doina Cordoș este 
campioana țării pe acest an. 
Rezultatele bune de la Mielec 
confirmă frumoasele posibilități 
ale acestei gimnaste.

Iată și sportivele aflate pe 
podium: JUNIOARE — 1. Iliana 
Ilieva (Bulgaria), 2. Doina Cor
doș (România), 3. Helena Folga 
(Polonia) SENIOARE: 1. Iliana 
Raeva (Bulgaria), 2. Slabomira 
Sofkowska (Polonia), 3. Elena 
Tomas (U.R.S.S.).

Pentru meciul cu România

ECHIPA DE RUGBY A FRANȚEI CU NUMAI 4 NOUTĂȚI
PARIS, 28 (Agerpres). Comenttnd 

opțiunile selecționerilor francezi 
pentru meciul cu România de la

2 decembrie, cronicarul de spe
cialitate al ziarului „L’Equipe" 
remarcă faptul că a fost menți
nută echipa care a învins for
mația Noli Zeelande la Auckland, 
cele 4 modificări survenite fiind 
determinate de accidentări sau de 
o lipsă pasageră de formă a unor 
titulari. Mesny, Averous, Dubroca 
— toți trei accidentați și Maleig 
au fost înlocuițt cu Bertranne, 
vice-căpitanul revenit In națio
nală, Marchal, Salas și Cristin*. 
Selecționarea lui Cristina, debu
tant la 31 de ani, este conside
rată cel puțin surprinzătoare.

TURNEE DE TENIS

IMPRESIONANTE SUTURI VALORICE
Șl PE TĂRÎMUL SPORTULUI

Iugoslavia socialistă sărbătorește astăzi o glorioasă ani
versare : 36 de ani de la acea dată memorabilă, 29 noiem
brie 1943, cînd în orașul Iaițe, în plin război de eliberare 
națională, delegați aleși dintre cei mai buni fii ai tuturor 
popoarelor Iugoslaviei, în condițiile grele ale ocupației fas
ciste, puneau bazele noului stat iugoslav, iar doi ani mai 
tirziu, la aceeași dată, se întemeia R.S.F. Iugoslavia, țară 
care avea să cunoască un intens proces de transformări 
revoluționare pe drumul socialismului, o dezvoltare 
nuită, în 
proces s-a

toate domeniile de activitate. Tn acest 
înscris, firește, și mișcarea sportivă.

nebă- 
amplu

LORDUL KILLANIN DESPRE AMATORISM
Intr-un recent interviu acordat la Lausanne, președintele 

C.I.O., lordul Killanin, a declarat că problema amatorismului o- 
llmplc este foarte complexă șl comportă multe aspecte contra
dictorii, dar aceasta nu înseamnă că ar putea fi admiși spor
tivi profesioniști la Olimpiade, așa cum susțin unii. Intruziunea 
profesionismului ar constitui un pericol pentru tinerii sportivi și 
pentru întreaga mișcare olimpică, a precizat lordul Killanin. 
In ceea ce privește realegerea sa tn funcția de președinte al C.I.O., 
lordul Killanin a spus : „Vot lăsa Congresul C.I.O. din 1981 să 
decidă".

SPORTIVII CHINEZI LA J.O. 1980 DE IARNA Șl DE VARA
Sportivii din R.P. Chineză 

vor participa la 5 din cele 9 
discipline ale Jocurilor Olim
pice de iarnă de la Lake 
Placid șl la 15 discipline tn 
cadrul Olimpiadei de vară de 
la Moscova, a anunțat Song 
Zhong, secretarul general al 
Comitetului olimpic chinez. La 
Olimpiada albă, R.P. Chineză 
va lua parte la patinaj vl-

„BALȘO! TEATR" DIN MOSCOVA PE SCENA OLIMPIADEI
Renumitul colectiv al Iul „Balșol Teatr* din Moscova Iși va 

prelungi anul viitor cea de-a 203-a stagiune cu aproape o lună 
șl jumătate, tnchelnd-o la 12 august tn loc de sfîrșltul lunii 
Iunie, pentru a participa la manifestările culturale ce vor avea 
loc în capitala Uniunii Sovietice cu prilejul Jocurilor Olimpice 
de vară.

In prezent, tn repertoriul Iul „Balșol Teatr" figurează 50 de 
titluri de opere șl băiete, cele mal bune dintre acestea urmlnd 
să fie prezentate iubitorilor de artă tn timpul Olimpiadei., Sînt 
tn pregătire șl o serie de premiere : plnă la sfîrșltul acestui an 
vor fi prezentate operele „Bal Mascat" de Verdi, „Katerina 
Izmailova" de Șostakovicl, precum și baletul „Balada Husarilor" 
de Tihon Hrennikov. Anul viitor va avea loc premiera baletelor 
„Pescărușul" de Rodion Scedrin, pusă In scenă de celebra ba
lerină Maia Plisețkala, care va deține și rolul principal, și 
„Macbeth" de Klril Molceanov.

PROGNOZA METEOROLOGICĂ PENTRU PERIOADA
DE VARA
și 3 august 1980 va fi de

teză, patinaj artistic, schi-al- 
pin, schl-fond și blatlon, Iar 
la Jocurile de vară, sportivii 
chinezi vor concura la urmă
toarele sporturi : atletism, na- 
tațle, haltere, tir, ciclism, tir 
cu arcul, gimnastică, lupte, 
canotaj academic, catac-canoe, 
scrimă, fotbal, baschet, volei 
șl handbal.
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In cadrul turneului de la Mi
lano, Bjorn Borg l-a învins cu
6— 2, 6—4 pe Roscoe Tanner, 
Guillermo Vilas a dispus cu
7— 6, 6—1 de Vitas Gerulaitis. 
Alte rezultate : Panatta — 
Fleming 6—3, 6—2 ; McEnroe —

. Barazzutti 6—3, 6—3.
La Melbourne, jucătoarea ro

mâncă Virginia Ruzici a in- 
vins-o.cu 7—6, 6—1 pe austra- 
lianca Doemer. Tinăra ju
cătoare australiană Sue Leo 
a eliminat-o cu 6—3, 2—6, 6—2 
pe cunoscuta sa compatrioată 
Kerry Reid. Alte rezultate: 
Ann Stuart — Renata Toma
nova 6—3, 2—6, 6—2 ; Renne 
Blount—Naoko Sato 6—1, 6—1. 
In primul tur al probei de du- 

, blu, perechea Ann Smit, Dian
ne Fromholtz (Australia) a în
trecut cu 5—7, 6—1, 6—2 pe 
Ruzici (România), Mandlikova 
(Cehoslovacia).

Paralel 
satelor și 
a obiectivelor 
au fost înălțate și nu
meroase obiective sportive. 
Azi, de-a lungul șl de-a 
latul Iugoslaviei noi strălu
cesc impunătoare săli de 
sport, stadioane, bazine de 
înot și alte baze sportive. 
Așa sînt, de pildă, stadionul 
„Steaua Roșie" din Belgrad 
(care poate primi 110 000 de 
spectatori) și cel al Arma
tei Populare, aflat tot in 
capitala iugoslavă. „Maxi- 
mirul" din Zagreb sau ele
gantul stadion din Split, re
cent dat în folosință, cu 
ocazia desfășurării Jocurilor 
Mediteraneene, precum șl 
cele de la Kosovska Mitro- 
vița, Rijeka, Sarajevo, Kru- 
șevaț, sălile de sport din 
Ljubljana, Sarajevo, Priș- 
tina, Split, Zagreb, Zadar, 
Belgrad, trambulina de la 
Planița sau cele aproape 40 
de bazine acoperite din în
treaga țară. Toate acestea 
au fost gazdele unor mari 
competiții internaționale. 
Campionate mondiale de 
box, baschet, tenis de masă, 
înot, caiac-canoe, campio
nate europene de fotbal, 
atletism, volei, canotaj sau 
alte sporturi, campionate 
balcanice în diferite disci
pline au fost pe rind în
credințate spre organizare 
țării prietene și vecine, 
s-au bucurat de condiții de 
desfășurare dintre cele mat 
bune, demonstrînd cu priso
sință ridicata capacitate or
ganizatorică a forurilor iu
goslave de specialitate.

In anii socialismului, 
sportul iugoslav a consem-

cu reconstruirea 
orașelor distruse, 

industriale, 
Si

salturi
tn

nat impresionante 
valorice, materializate 
succese de prestigiu în a- 
rena internațională. Zecile de 
titluri olimpice, mondiale, 
europene sau balcanice cu
cerite vorbesc de talentul și 
iscusința sportivilor din a- 
ceastă țară. Să amintim doar 
de titlurile olimpice sau 
mondiale cucerite de Cerar 
la gimnastică, Bjedov la 
înot, Parlov la box, Șurbek 
la tenis de masă, Ljubek la 
canoe, de frumoasele per
formanțe ale luptătorilor. La 
rîndul lor fotbaliștii, bas- 
chetbaliștii, poloiștii, hand
baliștii au fost sau sînt 
campioni olimpici, mondiali 
sau europeni. De asemenea, 
șahul, tenisul de masă, pa
rașutismul etc. au obținut 
remarcabile succese, între
gind tabloul unei puternice 
afirmări a sportului iugo
slav, atît în ceea ce privește 
baza sa de masă cît șl la 
nivelul marii performanțe.

Ca o recunoaștere defi
nitivă a capacității de or
ganizare, a valorii și talentu
lui sportivilor săi demon
strate de atîtea ori pînă a- 
cum. Iugoslaviei socialiste 1 
s-a încredințat organizarea, 
în 1984, a Jocurilor Olim
pice de iarnă, care se vor 
desfășura în localitățile și 
împrejurimile de o frumu
sețe neasemuită ale orașu
lui Sarajevo.

Beneficiind 
permanent al 
partid și al 
stat, mișcarea . 
slavă are toate condițiile să 
realizeze noi >. progrese, ri- 
dicînd tot mai siiș presti
giul său internațiortal.

de sprijinul 
conducerii de 
organelor de 
sportivă iugo-

Aseară, la Monchengladbach

22 
de grade, viteza medie a via
tului de 8,5 metri pe secundă, 
Iar cantitatea de precipitații 
va fi. foarte redusă.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-0 [1-0]BORUSSIA
ÎN URMA A DOUA GRAVE GREȘELI

OLIMPIADEI
-Potrivit serviciilor meteoro

logice sovietice, timpul va fl 
uscat și nu prea călduros’ tn 
perioada Jocurilor Olimpice 
de la Moscova. Temperatura 
medie cotidiană între 19 Iulie

CROS PE COLINE
Un amănunt de reținut din programul celei de a XXlI-a edi

ții a Jocurilor Olimpice de vară de la Moscova. Pentru prima 
oară tn practica olimpică, startul șl finișul crosului din cadrul 
tntrecerllor de pentatlon modera nu vor avea loc pe stadionul 
central. Aceasta se explică prin fapul că traseul ales pentru 
cros, situat pe Colinele Lenin, se află la o distanță mal mare 
de stadionul Lujnlkl declt este lungimea cursei (4006 m) 
de menționat că acest traseu străbate una din cel- —— 
reștl ' --------zone aJe capitalei sovietice.

78 DE SPORTIVI DIN TURCIA
a xxn-a ediție a Jocu- 
Olimpice de vară, ce se 

■ - ' — la
La 

rilor _ .
vor desfășura anul viitor 
Moscova. Turcia va fi repre
zentată de 78 de sportivi, 
care concurează la zece dis
cipline : atletism, box, călă-

cele mal

haltere, 
precum

. Este 
I plto-

tnot, 
șt la

rle, ciclism, 
judo și lupte, 
baschet masculin șl fotbal, tn 
funcție de rezultatele ce se 
vor Înregistra in turneele 
preolimpice.

MUNCHENGLADBACH, 28 
(prin telefon). Miercuri seara, 
la lumina reflectoarelor, în fața 
a 30 000 de spectatori, BSkel- 
stadium din localitate a găz
duit primul meci din turul III 
al „Cupei U.E.F.A.", dintre for
mația vest-germană Borussia și 
echipa. Universitatea Craiova. 
Timpul a fost friguros, iar tere
nul puțin moale. Fotbaliștii noș
tri au început bine partida, dar 
în min. 10 J evidentă greșeală de 
arbitraj a făcut ca echipa gaz
dă să deschidă scorul : Matt
haus a ieșit cu balonul în afara 
suprafeței de joc, jucătorii noș-

ECHIPA ROMÂNIEI—PE DRUMUL RECUCERIRII SUPREMAȚIEI
(Urmare din pag. I)

nează, îndeosebi, ambiția unor 
sportivi, dorința lor aprigă de 
a reveni în fruntea ierarhiei. 
Sînt jucători (Radu Voina, Ni- 
colae Muntcanu, Iosif 
roș, Cornel Durau) care 
un frumos exemplu de abne
gație, de dăruire pentru per
formanța echipei României. 
Colectivul întreg s-a sudat su
fletește, disciplina este fer
mă, dorința de pregătire ma
nifestă. Credem că acesta este 
drumul cel drept spre podiu
mul olimpic.

Firește, reprezentativa mas
culină de handbal a României 
nu și-a atins încă nivelurile 
maxime ale potențialului său. 
Mai sînt mari rezerve, și a- 
ceasta ne bucură, pentru că 
fructificarea lor va însemna 
sporirea continuă a standingu- 
lui său valoric. Colectivul de 
tehnicieni are incă la îndemînă 
suficient timp pentru a opera 
în vederea eliminării carențeloi 
semnalate în jocul echipei. Ne 
gîndim astfel că ar trebui să 
dispară scăderile de ritm, con-

Bo- 
dau

/

PREMII SPECIALE ALE „TROFEULUI CARPAȚI"
Cel mai bun jucător : RADU VOINA (România) 
Golgeter : VLADO VUKOJE (Iugoslavia)
Cel mai bun portar : NICOLAE MUNTEANU (România) 
Cupa „Fair-play“ : reprezentativa NORVEGIEI

»
tri așteptau fireasca lovitură de 
poartă, 
cui să 
înscris 
minute, 
pinsese 
niversitatea realizează un con
traatac foarte periculos, dar 
Donose trage pe lingă poartă. 
Pină în finalul primei reprize 
înregistrăm intervențiile bune 
ale lui Boldici (min. 25 și 32) 
și Tilihoi (min. 45). Cu un Că- 
mătaru izolat (dar și destul de 
greoi), „ll“-ie nostru nu a mai 
avut ocazii pînă la pauză.

La reluare, neintimidată de 
faima adversarului și de golul 
primit în condiții neregulamen
tare, Universitatea joacă foarte 
bine. Introducerea lui Crișan a 
dat un plus de vigoare atacu
lui, care are de cîteva ori șan
sa egalării : Irimescu (min. 57), 
Cămătaru (min. 63), Bălăci 
(min. 72 — oprit prin fault, 
neacordat de arbitru). Tn min.

dar arbitrul a lăsat jo- 
continue și NICKEL a 
din apropiere. Peste 9 

după ce Boldici rea- 
șutul lui Schaffer, U-

DE ARBITRAJ!
78, gazdele au înscris al doilea 
gol. tot prin NICKEL, aflat în- 
tr-o clară poziție de ofsaid 1 
In min. 84 și 90. două „bombe" 
ale lui Irimescu sînt apărata 
de Kneib. Universitatea a fă
cut în general o partidă bună 
(exceptînd finalizarea), dar a 
fost învinsă de către arbitri, 
cei doi tușieri închizînd ochii 
la două flagrante iregularitățL

Brigada scoțiană formată din 
John Syme — J.W. Hite și H. 
Bain a condus slab urmă
toarele formații :

BORUSSIA : Kneib — Schă- 
ffer. Fleer (min. 86 Klinkham- 
ner), Hannes, Ringels — Ma
tthaus, Kulik, Nielsen — Del 
Ilaye, Nickel, Lienen.

UNIVERSITATEA : Boldici — 
Negrilă, Tilihoi, Ștefănescu, 
Ungureanu — Ticleanu, Dono
se, Balaci, Irimescu — Cîrțu 
(min. 55 Crișan), Cămătaru.

Gheorqhe NERTEA

OPTIMILE DE FINALA ALE „CUPEI U.E.F.A."
centrarea să se mențină con
tinuă, iar în atac jucătorii noș
tri să nu mai risipească cu 
prea mare ușurință, uneori, si
tuațiile deosebit de favorabile. 
Handbaliștii trebuie să înțelea
gă necesitatea stringentă de a 
acționa gîndit, cu maximă luci
ditate și în situațiile cînd echi
pa noastră conduce adversarul 
pe tabela de marcaj. Și, apoi, 
mai este nevoie de mult lucru 
în comun pentru învățarea per
fectă, pînă la automatizare, a 
unor scheme de atac, pentru 
dublarea promptă în apărare, 
pentru eficiența contraatacului. 
Fără îndoială, de toate acestea, 
precum și de altele sini con- 
știenți tehnicienii lotului, dar 
precum și de altele sînt con- 
știenți și jucătorii care îmbra
că astăzi tricourile reprezenta
tivei țării.

Sezonul de toamnă-iarnă nu 
s-a încheiat pentru naționala 
noastră. El va culmina cu „Su- 
per-Cupa“, organizată de fede
rația R. F. Germania între 18 
— 22 decembrie, și la care vor 
lua parte echipele care au ciș- 
tigat campionatul mondial sau 
Jocurile Olimpice (România, 
Uniunea Sovietică, R. F. Ger
mania, Iugoslavia, Suedia și 
Cehoslovacia). Acolo băieții noș
tri vor susține un nou test, vor 
întîlni din nou echipe care — 
și ele — candidează la meda
liile Olimpiadei '80. Așadar îi 
așteaptă pe handbaliștii noștri 
un nou examen dificil pe care 
trebuie să-l pregătească cu ma
ximă seriozitate. Nutrim spe
ranța că „Super-Cupa" va în
semna un nou cîștig pe drumul 
greu al redobîndirii strălucirii 
handbalului românesc.

Ieri s-au disputat meciurile tur din 
U.t.F.A. latâ rezultatele înregistrata

Borussia Mon.
Diosgyor
Grasshoppers — Stuttgart 
Lokomotiv Sofia - Dinamo Kiev 1-0(1 -0)

- Uni». Craiova 2-0 (1-0)
— Koisersloutem0-2(0-1) 

0-2 (0-1)

cadrul optimilor de finală ale Cupei 
în prima manșă a acestei faze

Eintracht Frank. - Feyenoord 4-1 (2-0) 
Bayern Miinchen- St. R. Belgrad 2-0(0-0) 
St. Etienne 
Stand. Liege

- Aris Salonic 4-1 (1-1)
- Zbrojovka 1-2 (1-0)

TELEX • TELEX • TELEX @ TELEX
BASCHET • Rezultate Înre

gistrate tn competițiile europene 
lntercluburi de baschet: „Cupa 
Cupelor" masculin : B.C. Ostende 
(Belgia) — Eczacibasl Istanbul 
79—77 ; Varese — Kotka . (Finlan
da) 124—80 ; Caen (Franța) — 
Uppsala (Suedia) 85—82 : Pa- 
nathlnaikos Atena — Ț.S.K.A. 
Sofia 100—85 ; „Cupa campionilor 
europeni" feminin : Clermont
Unlverslte (Franța) — Real Celta 
Vigo (Spania) 68—51 ; „Cupa Ko 
racl" masculin : Eveil Monceau 
(Belgia) — Tofas Bursa (Turcia)

89—72 ; Aspo Tours — B.c. N. on 
(Elveția) 107—96.

HOCHEI • Desfășurat In lo
calitatea franceză Asnletes, me
ciul Internațional amical de ho
chei pe gheață dintre selecționa
tele Franței șl Ungariei s-a în
cheiat la egalitate : 
2—3, 1—0). • In ziua 
turneului internațional i 
bllana, echipa locală i 
terminat la egalitate : 
1—0. 0—2) cu formația

5—5 (2—2, 
a doua a 

dc la Llu- 
Olimpia a 
1—4 (3—2, 

. .1 Dynamo 
Welsswasser (R. D. Germană).
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