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PRIMUL IMPERATIV AL „DACIADEI"!
Competiție națională fără 

precedent in istoria sportului 
românesc, „Daciada" crește zi 
de zi. Născută, după cum se 
știe, din inițiativa secretarului 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a- 
ceastă generoasă și largă ma
nifestare sportivă, considerată 
pe drept cuvînt o adevărată 
„olimpiadă a României", dove
dește după trei ani de viață 
mari virtuți, punînd în miș
care nebănuite energii. Partici
pările la „Daciadă" au ajuns 
de ordinul milioanelor de oa
meni. Cu alte cuvinte, „apele 
mici s-au strîns într-un fluviu 
mare", de neoprit, care curge 
tumultuos înainte. în acest mo
ment al vieții și dezvoltării 
sale, se poate spune fără tea
ma de a greși că „Daciada" 
este pe cale să atingă obiectivul 
său cantitativ. Nu e puțin lu
cru. Oamenii ies la sport, ies 
Ia aer și la mișcare, la ma
nifestările complexe și intere
sante ale „Daciadei". Nu e pu
țin lucru, dar față de marile 
obiective ale competiției, față 
de obiectivele ei de calitate, 
față de încărcătura valorică pe 
care i-a gîndit-o însuși iniția
torul ei. tovarășul Nicolac 
Ceaușcscu, realizările de pină 
acum nu sînt suficiente. 
Pentru „călirea trupului și a 
voinței, pentru formarea de oa
meni înaintați, pregătiți pen
tru muncă și viață, pentru mă
reața operă de edificare a so
cialismului în România, de în
florire a patriei și apărare a 
libertății și independenței ei", 
„Daciada" trebuie să dea RĂS
PUNSURI CALITATIV SUPE
RIOARE. Numai printr-o cali
tate mereu mai ridicată își 
poale aduce contribuția și .\Da- 
ciada" la afirmarea capacității 
creatoare a poporului nostru, la 
educarea conștiinței socialiste a 
maselor, la plămădirea omului 
nou.

Cum spuneam, premise — și 
in primul rînd premisa canti
tativă — există. S-au realizat 
multe, în toate colțurile de 

țară. Nu operăm cu generali
tăți. Avem numeroase exemple 
grăitoare. Iată, de pildă, fo
carul de schi aprins prin pa
siune șl muncă la Albac, la 
Cîmpeni, în Țara de piatră a 
minunaților noștri Munți Apu
seni. De acolo au venit și au 
ajuns campioni ai „Daciadei" 
și Horia Trif, și Adriana Pleșa, 
și Vasile Onet. care n-au avut

Copiii noștri, sute de copii, la unul din starturile „Daciadei" 
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la dispoziție nici schi-lifturi 
nici babby-lifturi. nici alte nou
tăți tehnice în domeniul schiu
lui. Au avut la dispoziție mun
tele — și țara noastră are peste 
un sfett din suprafață acoperită 
de munți și dealuri —. dragos
tea lor pentru sport și ..Da
ciada", care i-a adunat în con
cursuri de neuitat. Iată, de a- 
semenea, clubul de orientare 
turistică din Sibiu, care adună 
multe mii de oameni în ma
nifestările sale atît de apre
ciate. Și exemple mai sînt des
tule, cu fapte pline de conți
nut. nu numai cu tolaluri de 
participări de agendă...

Există, cu alte cuvinte, pre
mise obiective pentru ca „Da- 

ciada" să treacă — într-un pro
ces firesc și o evoluție logică, 
ascendentă — spre o nouă ca
litate. O trecere care trebuie 
neapărat să aibă la bază conti
nuitatea de acțiune (nu două 
crosuri pe an ! — cum se mal 
întilnesc uneori), o trecere în 
care sensurile „Daciadei" să 
devină convingerea tuturor. 
„Daciada" nu este o simplă 

lormă, un simplu cadru, ci este 
un mijloc important de întă
rire a sănătății, influențînd 
implicit, în consecință, capaci
tatea de învățătură, capacitatea 
de muncă. Manifestările „Da
ciadei", multe dintre ele îm
pletite cu cele ale „Cintării 
României", contribuie — tre
buie să urmărească acest o- 
biectiv — la educarea socia
listă a maselor, Ia formarea 
omului nou.

NOUA CALITATE UMANĂ, 
obiectiv fundamental al Con
gresului al XII-lea, se va rea
liza și cu aportul calității noi, 
superioare, a „Daciadei".

Marius POPESCU

Mîine, la Belgrad și Viena, 
cele două reprezentante ale 
handbalului nostru feminin 
Știința Bacău și Confecția Bucu
rești) iau startul în actuala edi
ție a cupelor europene. Ele vor 
evolua — așa au vrut capri
ciile sorților... — în deplasare 
în a doua rundă atît a „Cupei 
campionilor europeni", cit și a 
„Cupei cupelor", intilnind, în 
prima competiție, Știința Bacău 
pe Radnicki Belgrad și, in a 
doua întrecere, Confecția Bucu
rești pe Admira Landhaus 
Viena.

Nu încape nici o îndoială că 
dintre cele două formații, cea 
mai dificilă sarcină o are e- 
chipa din Bacău, deoarece ju
cătoarele iugoslave alcătuiesc 
una dintre cele mai puternice 
formații prezente în această e- 
diție. Este aproape cert că dacă 
elevele lui Eugen Bartha și 
Alex. Mcngoni realizează per
formanța de a se califica mai 
departe, vor avea un drum mai 
ușor, în continuare, principalele 
adversare fiind Inter Bratislava 
(care joacă pe teren propriu cu ' 
Graphite Eaglea, Anglia), VIF 
G. Dimitrov Sofia (care joacă

La București, o mare întrecere

internaționala de popice

SPORTIVI DIN OPT ȚĂRI 
PARTICIPĂ LA „CUPA CARPAȚI“

Mîine și duminică se va des
fășura în Capitală, pe arena 
Voința, tradiționala competiție 
internațională — „CUPA CAR
TAȚI" — organizată de Fe
derația română de popice, care 
se află la cea de a XIII-a edi
ție. întrecerile se vor bucura, 
ca și în anii precedenți. de o 
participare selectă, de data a- 
ceasta din opt țări : Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană. Iugoslavia, Polonia 
Ungaria și, evident. România. 
Printre sportivii care se vor 
alinia la cele trei probe ale 
competiției (individual femei și 
bărbați și perechi mixte) se a- 
flă numeroși popicari de certă 
valoare, intre care : N. Dragas 
(Iugoslavia), fost multiplu cam
pion al lumii. X. Meissner 
(R.D.G.). L. Nemeth (Ungaria), 
G. Pracseer (Austria). Edda 
Schumann (R.D.G.). Maria A- 
braham (Ungaria), precum și 
românii I. Tismănar, dublu 
campion mondial, Elena An- 

în. deplasare cu Mora Swift 
Roermond, Olanda) și Bayern 
Leverkusen (care evoluează pa 
teren propriu cu echipa islan
deză Fram Reykjavik).

Ceva mai facilă este misiu
nea echipei bucureștene Con
fecția, pentru care chiar o vic
torie în deplasare nu constituia 
— credem — o problemă. Hand
balistele de la Confecția vor 
avea, în schimb, mai departe 
unele dificultăți, în sensul că 
principalele lor adversare (Is
kra Partizan — Cehoslovacia, 
Lokomotiv Zagreb — Iugosla
via și TSV Guts Muths — 
R. F. Germania) se arată mai 
greu de depășit. Oricum, însă, 
ambele reprezentante ale noas
tre ne vor oferi, nutrim spe
ranța, satisfacții și acum și în 
continuare.

Știința Bacău s-a reunit Ia 
București, după turneul repre
zentativei noastre feminine în 
Bulgaria, de unde a plecat cu 
trenul spre Belgrad, iar Con
fecția se află de pe acum pe 
drum, întrucît ea a evoluat în 
capitala Ungariei, unde a in- 
tîlnit pe rînd pe Csepel și pe 
Vasas.

dreescu — medaliată cu argint 
și bronz la ultima ediție a 
C.M. și alți sportivi valoroșL 

în cele 12 ediții precedente 
ale „Cupei Carpați" reprezen
tanții noștri au cucerit 30 da 
victorii : la individual fete (12), 
băieți (8) și perechi mixte (10), 
restul locurilor I au revenit 
sportivilor din R.D.G. (5) și 
Ungaria (1). Cîștigătorii ediției 
trecute au fost Ana Petrescu, 
L, Șutii (Ungaria) și Mariana 
Constantin — Ilic Băiaș.

Sîmbătă se dispută proba in
dividuală femei șl bărbați, de 
Ia ora 9, iar duminică, de la 
ora 8,30, proba de perechi 
mixte.

Paralel se va disputa și e- 
tapa a V-a a competiției in
dividuale, rezervată popicarilor 
fruntași, „Cupa F.R.P.", in 
care, după etapa a IV-a, con
duc Silvia Raiciu (Laromet 
București) și Iosif Tismănar 
(Rulmentul Brașov).

Astăzi, la patinoarul „23 August“ Ichiiiclc bucurcșlcnc dc hipic grecii rsmanc în ajunul turneului iînal al Diviziei A

LOTUL OLIMPIC DE HOCHEI SUSȚINE 
UN MECI DE VERIFICARE ÎNAINTEA 

TURNEULUI DIN SUEDIA Șl NORVEGIA 
Ultimele tests, cu echipa cehoslovacă Litvinov, in ajunul plecării la Oslo

DINAMO ASPIRĂ LA TITLUL NR. 29
® Steaua și Rapid — speranțe pentru mai tirziu...

Astăzi după-amiază, lotul 
olimpic de hochei va susține 
cel de al treilea joc de veri
ficare în compania reprezenta
tivei secunde a țării noastre. 
De această dată nu mai este 
vorba, ca in celelalte două 
confruntări, de partide de an
trenament. Acum lotul va juca 
cu tot angajamentul precum 
și — sperăm — in fața unui 
mare număr de spectatori, 
care, sîntem siguri, vor avea 
ce vedea.

Partida începe Ia ora 17 și 
este considerată ca important 
test în vederea apropiatului 
turneu „nordic" al echipei re
prezentative, care va evolua 
la 18 și 19 decembrie Ia Oslo, 
în compania reprezentativei 
Norvegiei, la 20 decembrie cu 
o echipă din liga secundă a 
campionatului suedez și la' 22 
și 23 decembrie, la Gotteborg, 

cu selecționata de tineret a 
Suediei. înaintea acestor me
ciuri va evolua la București, 
în zilele de 11, 12 și 14 decem
brie, echipa cehoslovacă Litvi-I 
nov, care va întîlni lotul o- 
iimpic. Ținînd seama de fap
tul că atît Norvegia cit și Sue
dia fac parte tot din grupa 
„albastră" a J.O. de la Lake 
Placid, turneul din Norvegia și 
Suedia capătă o importanță 
deosebită.

STEAUA A ÎNVINS LEGIA VARȘOVIA LA TENIS
Sala din Calea Plcvnei a 

găzduit, timp de trei zile, în- 
tîlnirea amicală internațională 
masculină de tenis dintre e- 
chipele Steaua București și Le- 
gia Varșovia. Meciul s-a în
cheiat cu rezultatul de 16—0

După 5 etape în cadrul că
rora luptătorii din echipele di
vizionare de greco-romane au 
susținut cite 30 de partide, la 
care s-au mai adăugat alte 7 
la etapa a 6-a interserii, cele 
mai bune formații susțin sîm
bătă și duminică, în sala Di
namo din Capitală, ultimele 
confruntări. La turneul final 
și-au cîștigat dreptul de parti
cipare Dinamo București. Da
cia Pitești, Steaua, Mobila Ră
dăuți, Aluminiu Slatina, Farul 
Constanța. Rapid București și 
Nieolina Iași. în zilele dinain
tea ultimului act al Diviziei, 
finalistele au făcut intense 
pregătiri. Iată citeva însem
nări din sălile de antrenament 
ale formațiilor bucureștene.

Dinamo dispune și la aceas
tă ediție de o echipă valoroa
să, marea majoritate a luptăto

în favoarea sportivilor români. 
Citeva rezultate : M. Mirza — 
Osolinski 6—4. 6—4 ; Leonte — 
Kubicki 6—3. 6—0 ; Țiței — 
Mroczek 6—2. 6—2 ; Stănescu — 
Gajba 6—2, 6—3.

rilor săi fiind selecționați în 
lotul olimpic. Dealtfel, antre
norii emeriți Ion Cernea și 
Dumitru Cuc speră — îndrep
tățit — să adauge la impresio
nantul palmares al formației 
lor cel de-al 29-lea titlu de 
campioană a țării. în sala din 
șos. Ștefan cel Mare, zilnic, 
dimineața, nu de puține ori și 
după-amiaza. dinamoviștii se (Continuare ■ >•?>

Luptătorii de la Steaua fac intense pregătiri pentru turneul fi
nal. Antrenorii Gh. Șuteu (stingă) și Gh. Berceanu urmăresc cu 

atenție ultimele preparative ale elevilor lor
Foto : Vasile BAGEAC

luptă cu manechinele, cu hal
terele sau între ei. Sîmbătă 
vor fi aliniați pe salteaua de 
concurs : D. Mogoșan (cat. 48 
kg), N. Gingă sau A. Dorofte 
(52 kg), N. Zamfir (57 kg), I. 
Tecuceanu (62 kg), I. Păun (68

Costin CHIR1AC
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PLATFORMELOR ECONOMICE CONSTANȚENE,
0 COTĂ ÎNALTĂ, CORESPUNZĂTOARE, Șl IN SPORT
Delegații la Congres au spus 

un mare adevăr: în cei 35 de 
ani de viață nouă, cea mal 
fertilă, cea mai bogată în rea
lizări de excepțională însem
nătate din întreaga istorie a 
țării, a fost perioada inaugu
rată de Congresul al IX-lea, 
nemijlocit legată de activitatea 
neobosită, avînd ca unic țel în
florirea patriei, bunăstarea și 
fericirea poporului, desfășurată 
de secretarul genera] al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Acest lucru este 
evident și în județul Constanța.

carc a cunoscut în ultimii ani 
o dezvoltare fără precedent, 
toate marile obiective ale so
cialismului — marea platformă 
petrochimică, extinderea por
tului Constanța, șantierele na
vale, construcția canalului Du
năre — Marea Neagră ș.a. — 
fiind rodul gîndirii creatoare a 
secretarului general al parti
dului, care a dat "indicații con
crete și urmărește sistematic, 
prin dese vizite de lucru, mer
sul lucrărilor.

Cindva o pată albă pe harta 
performanței sportive, județul

CONȘTIINȚA COMUNISTĂ, TEMEI AL MĂIESTRIEI SPORTIVE
Unul din marile capitole ale 

excepționalului Raport pre
zentat Congresului de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general a] partidului, se 
referă la activitatea ideologică 
ți politică a Partidului Comu
nist Român, pentru formarea 
omului nou, cu o înaltă con
știință socialistă, pentru edu
carea patriotică și revoluțio
nară a maselor largi, pentru 
afirmarea plenară în societatea 
noastră a principiilor eticii și 
echității socialiste. Ridicarea 
pe noi trepte a conștiinței oa
menilor muncii este una din 
condițiile de bază ale progre
sului națiunii noastre, a fău
ririi societății pe care o dorim, 
pe care o visăm.

Îndemnul fierbinte adresat 
tinerei generații de a învăța și 
a se pregăti tot mai temeinic 
pentru muncă și viață, de mo
bilizare la înfăptuirea operei 
de construcție socialistă și co
munistă își găsește un larg și 
puternic ecou în rîndul nostru, 
al tehnicienilor sportului ro
mânesc, cei care sîntem che
mați să asigurăm nu numai 
ridicarea măiestriei tinerilor 
noștri sportivi, ci și educarea 
lor în spiritul dragostei față 
de patrie și partid, al tradi
țiilor glorioase și cuceririlor 
revoluționare ale poporului ro
mân. pentru că, asemenea în

tregului tineret al țării, și spor
tivii au datoria de a contribui 
la desăvîrșirea operei de edi
ficare a socialismului și comu
nismului în România.

VASILE MIDVIGHI 
antrenor de atletism 
la Liceul 2 Iași

TlNĂRA GENERAȚIE 
DE GRIJA CE

Asemenea tuturor cetățenilor 
României socialiste, tuturor 
sportivilor, îmi exprim marea 
bucurie pentru alegerea tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU în 
înalta funcție de secretar ge
neral al partidului, act politic 
de o deosebită importanță is
torică prin care Congresul 
partidului a împlinit, în unani
mitate, voința întregului partid, 
a întregii națiuni. Am urmărit 
cu atenție lucrările Congresu
lui, am ascultat Raportul ma
gistral prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și am des
prins, între altele, marea și 
statornica sa grijă pentru co
pii, pentru tineretul patriei. Eu 
însămi am simțit și simt a- 
ceastă grijă, in clubul nostru, 
unde copiii și tinerii au tot ce 
le trebuie pentru a se forma 
ca sportivi de performanță. De-

nostru se află acum printre 
primele din țară și în acest 
domeniu, mîndrindu-se cu cam
pioni mondiali, europeni si bal
canici. Mobilizați puternic de 
obiectivele cuprinse în Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — mărețe, 
avîntate, realizabile întru totul 
— și care străbat ca un fir 
roșu, toate documentele Con
gresului al XII-lea, sportivii, 
antrenorii, întregul activ al 
mișcării sportive constănțene, 
în frunte cu comuniștii, se 
consideră ferm angajați în rea
lizarea unei noi calități în 
muncă. Dorim ca activitatea 
sportivă să se ridice la cotele 
înalte, prezente și mai ales vi
itoare, ale dezvoltării econo
miei județului. Amplificînd 
continuu activitatea de masă, 
vom asigura o mai largă bază 
de selecție performanței, astfel 
incit să crească numărul spor
tivilor constănțenl incluși în 
loturile naționale pentru marile 
întreceri.

DUMITRU IVAN 
prlm-vicepreședinte 

al C.J.E.F.S. Constanța

SĂ FIE DEMNĂ ,
I SE POARTĂ!
altfel, în disciplina noastră, te
nis de masă, cea mai numeroa
să parte dintre sportivi o con
stituie copiij și tinerii, mulți 
dintre ei deosebit de talentați, 
cu remarcabile rezultate pe 
plan european.

Traducînd în viață indica
țiile partidului, personal ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
aflate la baza măsurilor elabo
rate de ultima plenară a 
C.N.E.F.S., voi contribui din 
toată inima la creșterea unor 
generații de performeri capabili 
să reprezinte demn tenisul de 
masă românesc în arena inter
națională.

MAGDALENA LASZAY 
componentă a echipei 
C.S. Arad — multiplă 
campioană națională

Recentele campionate balcanice au reîntărit convi

INFUZIA DE TINEREȚE RĂMÎNE SINGU 
DE REVITALIZARE A SCRIMEI ROM

Principala competiție Interna
țională de scrimă a finalului de 
sezon. Campionatele balcanice (a- 
nul acesta la a XH-a ediție), găz
duite de capitala Bulgariei, s-au 
încheiat cu un bilanț net favo
rabil reprezentanților țării noas
tre : 7 locuri I, trei la individu
ale (floretă — băieți și fete șl 
spadă) și patru la echipe, maxi
mum posibil. Un bilanț care a- 
testă valoarea școlii românești de 
scrimă, incontestabil cea mai pu
ternică în Balcani.

Cum țineau să remarce toți par- 
tlcipanțli cu prilejul lucrărilor 
Congresului balcanic, care au 
stabilit ca ediția viitoare a „Bal
caniadei" să aibă loc la Bucu
rești, forul de resort din țara 
noastră a realizat și la actuala 
ediție a J.B. o infuzie de tineret 
loturilor reprezentative, cu scopul 
evident de a le revitaliza. Și, 
spre satisfacția noastră, aceste e- 
lemente au corespuns încrederii 
acordate.

Floreta băieți a readus în actu
alitate un autentic talent în plină 
afirmare. Sorin Roca, trăgător 
care stăpînește bine principalele 
procedee tehnice, cu o excelentă 
orientare tactică. Dacă adăugăm 
și faptul că Roca dispune de o 
remarcabilă aionjă, intuim per
spectivele sale, țelul spre care 
tinde, acela de a face parte din 
lotul olimpic. Un obiectiv reali
zabil, după noi, dar care va de
pinde de modul cum va munci 
și în viitor. Lingă Roca s-a im
pus Attila LSrinczi, floretist so
bru, capabil de mari progrese. 
Sigur, cu condiția de a fi rodat 
în cît mai multe concursuri.

Tot la floretă, dar la fete, mal 
ales Gabriela Betuker și Csilla 
Rup arcs ies au lăsat o frumoasă 
impresie, prin acuratețea și spec
taculozitatea acțiunilor de pe 
planșă, prin ambiția cu care și-au 
apărat șansele în fiecare asalt. 
Faptul că Betuker, de pildă, cu
cerește titlul într-o companie 
foarte puternică (nota de dificul
tate a dat-o nu numai experi
mentata noastră floretistă Adria
na Dragomir, ci șl învinsele ei, 
două dintre sportivele țării gaz
dă : Antoaneta Spasova, campi
oana balcanică de anul trecut, și 
Dileana Lakova) demonstrează 
calitățile acestei foarte tinere flo- 
retiste. O remarcă similară $1 în 
cazul lui Ruparcsics, floretistă in
teligentă, bună taeticiană, pe care 
numai tracul a ținut-o în afara 
podiumului. Cu un plus de în
drăzneală, de personalitate (care 
se pot obține prin cît mai multe 
concursuri-test, cu un grad pro
gresiv de dificultate), Ruparc
sics poate ajunge, într-un viitor 
apropiat, în lotul mare al seni
oarelor.

Spada ne-a relevat, alături de

tacticienii noștri recunoscuți, Pon- 
gracz și Bărăgan, două speranțe 
reale, Nicolae Bodoczi și Rudolf 
Szabo. Strategia și viteza de re
acție ale primului, precum și a- 
lonja impresionantă (bine folo
sită) a celui d-al doilea au răs
turnat toate calculele trăgătorilor 
bulgari, Stoianov și Krastevici, 
îndeosebi în disputa pe echipe, 
tinerii noștri spadasini folosind 
adesea un tempo de floretă sau 
chiar de sabie !

Pînă și sabia, în pofida ambi
guității arbitrajelor, ne-a eviden
țiat cîteva valori din rîndul tine
rilor : Alexandru Chiculiță. Flo
rin Păunescu, Daniel Cos tin și 
Emil Oancea. Costin pare să a-

jungă un vii 
brerul român 
personalitate), 
pînească un t 
tuații deosebi 
montat, iar C 
sînt trăgător: 
prin excelența 
ofensiv.
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10 MINUTE DE SAF

20 DE FORMAJII ȘCOLARL, AUTOARE AEE UNUI 
FRUMOS SUCCES: „CUPA STEAUA- EA CROS 

Dinu cristea promite sa ridice noi campioni
Duminică dimineață. Burniță 

deasă, ceață, frig. Era ora 9. Pe 
Calea Plevnei din Capitală, pustie 
parcă, cîțiva trecători grăbiți, cu 
gulerele ridicate, cu umbrele. 
Neașteptat, parcul Plevnei, situat 
pe partea cealaltă a Clubului 
sportiv al armatei Steaua — plin 
de copil și tineri îmbrăcați în 
treninguri multicolore, purtînd pe 
piept ecusoane și insigne ale unor 
cunoscute cluburi și- asociații 
sportive din București. Intrăm și 
ne îndreptăm spre cel care era 
președintele comisiei de organi
zare — Octavian Viscopoleanu, 
din partea clubului Steaua : „Es
te o acțiune a clubului nostru, 
ne spune, dedicată Congresului al 
XII-lea al partidului. Scopul ei 
este acela al realizării unei con
tinuități a activității copiilor și 
juniorilor, în această perioadă, în 
alergările pe teren variat. La a- 
cest concurs de cros autumnal, 
dotat cu ..Cupa Steaua", devenit 
tradițional, au fost invitate 20 de 
formații școlare din Capitală*.

Parcul Plevnei era pregătit în 
mod deosebit pentru această în
trecere. Multe drapele tricolore șl 
roșii, culoarele de alergare, mar
cate cu alb, două hărți în culori 
ale parcului cu traseele, un se
cretariat la care sînt înscriși par- 
ticlpanții : sportivi de la Dinamo, 
PTTR, Olimpia, Voința, Sănăta
tea, Triumf, Steaua ș.a. îl reve
dem cu plăcere, cu acest prilej, 
înscriindu-1 pe cel de la Metalul, 
unde este antrenor, pe neobosi
tul Dinu Cristea, maestru emerit 
al sportului. „Am iarăși cîțiva 
sportivi buni, zice, Am mai cres
cut eu sportivi, unul a fost și 
campion european, după cum 
Știți, și nu mă las. O să vedeți*.

Ultimele pregătiri înaintea star
turilor. Unii fac încălzirea, alții, 
elevf ai Școlii generale 190 (au 
venit peste 50) fac, la pas, cu 
profesorul lor Gheorghe Mede- 
șan, recunoașterea traseului. Cel 
mal mici s-au și adunat pe linia 
startului, deși nu i-a chemat în
că nimeni. In jurul orei 1,30 
încep să se dea starturile și timp 
de vreo două ore vedem curse 
frumoase, disputate. în. ciuda vre
mii aspre. Sosesc primii, cu fețe
le șl părul ud, dar cu o culoare 
în obraji care vădește sănătate. 
Cîștigători, deci, la categoriile 
respective : Gela VasIIolu (Dina

mo) ; Cătălin Stoian (Steaua) — 
cat. copii I ; Isabela I^upu 
(Steaua), Cristian Ionescu (Steaua) 
— cat. juniori III ; Ana Barbu 
(Șc. gen. 190), Gheorghe Dinuță 
(Metalul) — cat. juniori II ; A- 
driana Mustață (Dinamo), Gheor
ghe Dragomir (Dinamo) — cat. 
juniori I.

In final, o surpriză a clubu
lui organizator. Participanțil, din 
care nu lipseau învingătorii, au 
fost invitați peste drum, într-c 
sală a clubului Steaua, unde a 
avut loc o frumoasă festivitate de 
premiere, urmată de vizionarea 
filmului „Rezervele de aur ale 
Stelei".

Modesto FERRARINI

• ECHIPA FEMININA de 
handbal. TEROM lași a cîș
tigat cea de a Ii-a ediție a 
„Cupei Filatura", competiție 
organizată de A.S. Filatura 
Focșani, la care au fost pre
zente 5 formații. TEROM a 
obținut patru victorii : 26—12 
cu C.S. Botoșani, 19—18 cu 
Textila Buhușl, 17—13 cu Con
fecția Bacău și 18—9 cu Fila
tura Focșani. a LA ȘANTIE
RUL NAVAL TULCEA, tînăra 
unitate economică din orașul 
de la porțile Deltei Dunării, a 
luat ființă recent o secție de 
judo, care numără 40 de 
membri. De pregătirea tine
rilor, care vor să practice 
sportul in... kimono, se ocupă 
instructorul L Tudor. • CU 
PRILEJUL INAUGURĂRII
sălii de sport de la C.S.Șc. 
Caransebeș a avut loc o reu
șită acțiune, la care și-au dat 
contribuția gimnaști reșițeni, 
precum și echipele de volei 
ale Liceului „N. Tltulescu" 
Craiova și C.S. Șc. Caransebeș. 
• IN COMUNA BUIA (jud. 
Sibiu) s-a desfășurat o mare 
întrecere polisportivă organi
zată de Școala* generală din 
localitate și Consiliul județean 
al pionierilor și șoimilor pa
triei. Proba de tetration a fost 
eîștlgată de elevii Șc. gen. 3 
din Copș-a Mică (evldențlin- 
du-se Gabriela Chluara și Va- 
sile Gașpar) ; la tenis de 
masă, pe primele locuri s-au 
clasat Monica Păcurar și 
Gheorghe Nistor, tot din 
Copța Mică, iar la baschet a

DINAMO ASPIRA LA TITLUL NR. 29
(Urmare din pag. I)

kg), Gh. Ciobotaru sau Gh. 
Minca (74 kg), I. Enache sau 
Gh. Glonț (82 kg), P. Dicu 
(90 kg), I. Savin (100 kg) și 
V. Dolipschi (4-100 kg).

La Steaua, antrenorii Gheor
ghe Șuteu și Gheorghe Bercea- 
nu nu-și fac prea mari iluzii. 
Exceptîndu-1 pe reputatul 
luptător C. Alexandru (care In 
Divizie evoluează la o catego
rie de greutate superioară ce
lei obișnuite) ceilalți steliști 
sînt aproape toți juniori sau 
tineri care au intrat în rîndul 
seniorilor de un an sau doi. 
„Nu putem ține piept — ne 
mărturisea deunăzi Gh. Șuteu 
— nici lui Dinamo și nici lui 
Aluminiu Slatina. Sîntem ne-

voiți să ne muliumim — pro
babil — cu locul 3. La ediția 
viitoare sau, mai sigur, peste 
doi ani, altfel ne vom prezen
ta*. în ordinea categoriilor la 
Steaua vor lupta sîmbătă și 
duminică : D. Grosu, C. Ale
xandru, C. Arapu, G. Dumitriu, 
N. Bildan, M. Sulu, D. Băltă- 
rețu, M. Petrescu, I. Stignej și 
V. Cornea.

Giuleștenii lui Marin Beluși- 
ca nu-și propun încă să urce 
pe podium, deșî, după cum 
i-am văzut, muncesc mult la 
antrenamente. Ei au o garni
tură de luptători mai puțin 
cunoscuți. Iată-i, în ordinea 
categoriilor : P. Bărăgan, N. 
Iordache, D. Staudt, D. Aiaco- 
boaie, I. Gheorghe, C. Urucu, 
Gh. Veroneanu, Z. Felea, N. 
Matei și Gh. Dolipschi.

S-a început cu greu. Cu ar
gumente „pro" și „contra". Cu 
interminabile discuții între a- 
depții ideii și cei care nu-i 
vedeau foloasele. S-a apelat la 
conducerea întreprinderii. Au 
intervenit și cei de la Labora
torul de psihologie, sociologie 
și ergonomie, cu argumentele 
hotărîtoare ale testelor efec
tuate. Și, în sfîrșit, primele e- 
xerciții de gimnastică la locul 
de muncă, în secțiile întreprin
derii „Tricodava" au fost efec
tuate...

...In cunoscuta unitate bucu- 
reșteană, 
personal 
Iată de 
sportivă 
cificul feminin. Și, în primul 
rînd, gimnastica la locul de 
muncă. Sociologul Aurelian 
Mușat, referindu-se la rezulta
tele obținute prin cele „10 mi
nute de sănătate", ne preciza 
printre altele : „In prima fază 
a trebuit să combatem concep
ția învechită a unora despre 
necesitatea acestei gimnastici. 
S-au lăsat cu greu convinși. 
Le-am arătat că se obține a- 
nual un beneficiu de cîteva 
sute de mii de lei. N-au cre
zut. Dacă ne gîndim în an
samblu, poate nu era prea mult. 
Dar, cum se spune, un leu 
produs în plus aici, altul din
colo. crește beneficiul între
prinderii. Am demonstrat-o prin 
teste și au văzut cum, după 
patru ore, productivitatea mun
cii scădea evident, dar se îm
bunătățea apoi la cei care 
practicau gimnastica, în com
parație cu ceilalți. Și, în fața 
evidenței, au aeceptat".

Acum, în schimburile de di
mineață și după-amiază, re
priza de gimnastică a devenit, 
pentru cei din secțiile „confec
ții circulare" și „coton." un mo
ment așteptat cu nerăbdare. 
„Nu din obligație — ne spune 
ing. Mariana Moisei, campioană 
balcanică la călărie în 1979 —,

peste 90 la sută din 
o constituie femeile. 
Ce întreaga activitate 
este acordată la spe-

• După 
României", 
mătoare? i

terminat învingătoare echipa 
Școlii generale Buia. a PE 
VALEA RACADAULUI, de la 
marginea Brașovului, unde au 
loc de obicei atractive curse de 
motocros, s-a desfășurat un 
reușit concurs de cros, la 
care au luat startul aproape 
400 de tineri. Un frumos suc
ces au repurtat atleții de la

C.S.Șc. Luceafărul Brașov, 
care au cîștigat 5 probe prin 
Laura Curcă, Tilica Macov- 
ciuc, Lavinia Cirică, L. Barti 
și Ov. Frățilă • ARBITRUL 
DE FOTBAL Ani Anișor, din 
Sighetu Marmației, a fost de
legat să conducă la centru 
meciul de juniori Simared 
Baia Mare — Minerul Uba 
(Divizia C), la care a sosit cu 
o întîrziere de peste o jumă
tate de oră (a urmărit, pînă 
la fluierul final, un meci de 
pe un teren învecinat). Cole
giul județean al arbitrilor de 
fotbal Maramureș i-a aplicat 
lud A. Anișor o suspendare de 
patru etape. ® LA SINAIA s-a 
desfășurat, în organizarea Co
mitetului județean U.T.C. Pra
hova și A.S. Carpați din lo

calitate, un reușit concurs 
de trîntă în cadrul etapei de 
lamă a „Daciadei". S-au cla
sat pe primele locuri : I.
Brebenel (Podu Lung) — 
categ. 56 kg, A. Panait (Șoi- 
mari) — 62 kg, G. Drăgan 
(Apostolache) — 68 kg, I. 
Popescu (Cocorești) — 76 kg, 
Șt. Popa (Călinești) — 87 kg, 
și E. Sergie (Plejoi) — 4-87 
kg. A IN ORAȘUL TG. BU
JOR a luat ființă zilele tre
cute un centru de antrena
ment la lupte libere, pentru 
care au fost selecționați 20 
de copii din județul Galați, 
care au aici condiții de școla
rizare și pregătire tehnică. 
Antrenorul centrului este 
Dumitru Berbeci. ® CASA 
PIONIERILOR ȘI ȘOIMILOR 
PATRIEI din Tirgovlște a or
ganizat zilele trecute un fru
mos concurs la tenis de masă, 
la care au terminat pe pri
mele locuri Daniel Gavrilă 
(Șc. gen. 1) și Daniela Anghel 
(Lie. pedagogic). © DIN CEI 
PESTE 1200 DE ELEVI GALA- 
ȚENI testați, ’ 40 au fost se
lecționați pentru centrul de 
antrenament la lupte libere 
înființat pe lîngă Liceul In
dustrial „Al. I. Cuza" din 
orașul dunărean. De pregă
tirea viitorilor luptători se 
ocupă antrenorul P. Savu.

RELATĂRI DE LA : M. Vio
rel, P. Comșa, D. Glăvan, I. 
Ionesco. C. Gruia, V. Săsă- 
ranu, V. Feldman, T. Siriopol, 
M. Avanu și Gh. Arsenie.
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șapte etape, tn „Cupa 

, clasamentele 
configurație :

FEMININ

Rustr< Arbitri : 
Gorovfeanu, am 
POPOVICT- cores

MAS

au ur-

1. DINAMO 8 7 1 23: 5 15 1. C.S.M. SUCI
2. C.S.U. Galati 7 7 0 21: 3 14 2. Politehnica r.
3. Universitatea Cv. 8 5 3 15:13 13 3. Explorări B.
4. Farul Constanța 7 5 2 17: 8 12 4. Universitatea
5. Universitatea Buc. 743 14:14 11 5. Steaua
6. Chimpex C-ța 7 4 3 12:13 11 6. Tractorul B’
7. Maratex B.M. 734 15:17 10 7. Viitorul
8. Rapid 7 3 4 13:17 10 8. Dinamo-'*’^
9. Penicilina Iași 725 12:17 9 9. Delta Tulcca

10. Știința Bacău 7 2 5 10:16 9 10. Calculatorul
11. Olimpia Oradea 7 16 9:19 8 11. Petrolul Ploi
12. Universitatea Tim. 707 2:21 7 12. Silvania Ș. S

© La Craiova s-a disputat par
tida dintre formațiile feminine 
Universitatea și Dinamo, contînd 
pentru etapa a Xl-a. La capătul 
unui meci de slab nivel tehnic, 
oaspetele au cîștigat cu 3—0 (7, 
13, 10), detașîndu-se Victoria 
Banciu, Carmen Puiu și Doina

M La Suceav 
partida restanță 
a Întrecerii ma 
chipele C.S.M. 
șov. Victoria a 
cu 3—0 (8, 4, 11) 
Politehnica — i 
iova 3—1 (14, IC

SEZONUL ALB AMPLIFICĂ CHEMAREA Bl

O zi, o săptămînă, o
Prin munții cu păduri 
In decor hibernal, 
Cu veselia sporturilor

O tentație realizabilă
lele noastre bucureștene din »tr. 
Mendeleev nr. 14, bd. Republicii 
nr. 68, bd. 1848 nr. 4, bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 și Cal. Griviței nr. 
138.

SINAIA,
BUȘTENI, 
PREDEAL, 
POIANA BRAȘOV

INTREPRINDEREA DE 
RISM, HOTELURI ȘI 
TAURANTE BUCUREȘTI 
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ITÂNEANU

COPIII 
RĂSFĂȚATE

Cu cinci ani în urmă sub
liniam, într-un comentariu de 
sfîrșit de sezon, talentul deo
sebit, performanțele și per
spectivele unor atleți juniori 
care încheiau anul 1974 în 
fruntea listelor europene ale 
respectivelor categorii de vir- 
stă. Menționam seriozitatea lor 
în pregătire, ambiția și do
rința de afirmare care îi adu
seseră — pe 
rii naturale, 
tre cei rrfai 
niori de pe 
meau, acei ______
Bedros Bedrosian și 
Vasile.

îi și vedeam atunci, în per
spectivă, aproape de 17 metri 
la triplusalt, pe Bedrosian, 
dincolo de 8 metri la lungime 
pe Tudorel. l-am lăudat și 
i-am susținut chiar și în fața 
celor care spuneau : „Să-i ve
dem la... seniori**.

Au trecut, iată, cinci ani și 
juniorii de ieri sînt astăzi se
niori cu trei sau patru ani de 
experiență. Au ajuns ei atle- 
ții mari pe care îi vedeam în 
urmă cu o jumătate de dece
niu ? Nu. Categoric NU,

șl

I
Hendel -J^E. 
in Sibiu.r (V.

IN
7 7 0 21: 8 14
7 6 1 18: 9 13
7 5 2 17:11 12
6 4 2 15: 9 10
7 3 4 14:14 10
7 3 4 12:15 10
7 2 5 10:16 9

12: 9 8
6 2 4 11:12 8
7 1 6 7:19 8
7 1 6 7:20 8
5 2 3 8:10 7

i desfășurat 
etapa a V-a 

ne, între e- 
ractorul Bra- 
enit gazdelor 
La Timișoara, 
ersitatea Cra- 
L io).

Bild" recunoaște

I
La încheierea turului Diviziei

I
suportul inzestră 
desigur — prin- 

buni săritori ju- 
continent. Se nu- 
juniori talentați, 

i Tudurel

deși

Tudorel, și Bedrosian 
totuși, printre cei mai 
specialiști din țară.

In cazul unor talente deose
bite — și nimeni nu le-a con
testat talentul ! — comparația 
cu ceilalți nu este suficientă. 
O excepție, și ambii erau 
juniori de excepție, se com
pară în primul rînd cu sine. 
Astăzi, Bedrosian și Tudorel 
nu mal sînt excepții, au In
trat „cuminți** în pluton.

îi vedeam, în toamna lui 
1974, candidați olimpici pentru 
Montreal. N-au ajuns la Mont
real : am spus, însă, „sînt ti
neri, au tot timpul, li vom 
vedea la Moscova**. Acum, în 
toamna lui 1979, cu greu i-ar 
putea numi cineva ..speranțe** 
olimpice pentru vara viitoa
re...

Sîntem de acord că trecerea 
de la juniori la seniori este, 
adesea, un prag dificil, sin- 
tem de acord că pot exista 
crize de adaptare, „plafonări 
aparente- și alte fenomene — 
unele obiective — pe care spe
cialiștii le cunosc mal bine. 
Nu sîntem însă de acord cu 
rezultatele pe care le obțin 
acum Bedros Bedrosian și Tu
dorel Vasile.

Am vrea să credem că nici 
ei nu sînt de acord. Am vrea 
să-i știm la fel de serioși, la 
fel de ambițioși, la fel de 
dornici de afirmare ca în 
urmă cu cinci ani, așa cum 
n-au fost în acești cinci ani. 
Credem în continuare în ta
lentul lor, dar am vrea să 
credem din nou în ...perfor
manțele, de care sînt capabili, 
în viitorul lor.

Ce părere aveți, răsfățațllor ?
Vladimir MORARU
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DOUA ECHIPE SE DETASEAZA 
...dar cu concursul multor

formații somnolente
încheierea turului Diviziei A,

un clasament di- 
rezultat din confruntarea 
clasamente : cel al turu- 
recent încheiat, cu cel al

Universitatea Craiova 
Steaua 
Dinamo și Chimia 
A.S.A. Tg. Mureș 
Jiul, Sportul studențesc, „Poli" Tim. 
F. C. Baia Mare, S. C. Bacău 
F. C. Argeș 
Politehnica Iași, C. S. Tîrgoviște 
Olimpia

__Gloria Buzău
(Universitatea Craiova 17 puncte

— 25 noiembrie 1979)
în linii mari se poate spune că 

echipele se înscriu în trei grupe. 
Primele 4—5 ar fi într-un anume 
progres, cu specificația că doar 
saltul primelor două este mai 
concludent. Ar urma grupa echi
pelor din zona statu-quo-ului, pî
nă la F. C. Vrgeș, inclusiv. în 
sfîrșit, echipele într-un declin net 
sînt ultimele patru, care înregis
trează mari pierderi de puncte. 
ACEASTA ULTIMA GRUPA SU
GEREAZĂ FAPTUL CA DIVIZIA 
NOASTRĂ NAȚIONALA „A“ A- 
RE UN NUMĂR PREA MARE 
DE ECHIPE. DILUAREA AFEC- 
TÎND ÎN PRIMUL RÎND PRO
GRESUL DE FOND AL ECHIPE
LOR FRUNTAȘE.

Vom renunța la cîntărirea me
ritelor pe care le-ar avea echi
pele notate cu plus și care ar 
sugera o mai bună organizare a 
efortului de consolidare a fot ma
fiei. Altceva vrem să subliniem 
în aceste rindurl. Clasamentul 
demonstrează că Universitatea 
Craiova și Steaua se detașează 
față de un grup destul de amorf, 
care scoate la iveală culoarea 
incertă a campionatului nostru, 
cu destule tonuri cenușii.

Dacă privim echipele din cla
samentul de mai sus, ne dăm 
seama că puține din meciurile 
acestui tur au fost întreceri apri
ge, duse cu tot efortul, meciuri 
tn care atacurile să se desfășoare 
cu insistență de ambele părți, ca
re să solicite eforturile jucători
lor și să provoace, ca la cursele 
de cai, ameliorarea clasei aler
gătorilor, în cazul nostru alergă
torii cu mingea.

Derbyul Steaua — 
tea Craiova a fost 
Poate că au mai fost 
disputate Intr-un ritm de adevă
rată competiție. în linii mari, în
să, în majoritatea cazurilor „tac- 
ticile speciale**, însoțite de dră
muirea „dibace" a efortului, fac 
ca atît echipa in ofensivă cît și 
cea care se apără să nu profite 
de posibilitatea pe care ți-o ofe
ră cele 90 de minute de confrun
tare în joc. Există în campiona
tul nostru o anumită lipsă de 
generozitate, care este mereu 
înăbușită de ideea că tactica aș-
----------—---------------------------------- ------

La 
să încercăm 
namic, 
a două 
lui ’79,

3-
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1.
2.
4.
5.

6— 8. 
9—10.

11. 
12—13.

14.
15.

Universita- 
un etalon, 
citeva jocuri

DUMINICA,
ÎN CAMPIONATUL DE POLO

PRIMELE JOCURI

Duminică se dă startul in cel 
de al 35-lea campionat național de 
polo. Mal devreme ca în alți ani, 
echipele fruntașe — este vorba 
doar de formațiile angajate in ' 
prima grupă valorică — se pre
zintă la tradiționala Întrecere cu 
noi speranțe într-o cit mai bună 
clasare în ierarhia internă, cu do
rința de a contribui la creșterea 
calitativă a polo-ului românesc, 
la fortificarea echipelor sale re
prezentative.

Avînd în vedere programul 
foarte încărcat al selecționatei 
olimpice, angajată în turneul 
olimpic de la Moscova, F.R.N. a 
decis ca ir. luna decembrie să se 
desfășoare două tururi ale cam
pionatului, urmînd ca întrecerea 
să fie reluată în luna septembrie 
a anului viitor.

Așadar, duminică, în trei orașe 
(București, Cluj-Napoca și Ora
dea) vom putea urmări primele 
locuri, iar în zilele de 6. 9. 13 și 
16 decembrie sînt programate ce-

valelalte etape. Turul doi se 
desfășura sub formă de turneu, 
între 19 și 23 decembrie, la Cluj- 
Napoca.

Noua ediție a campionatului 
are și un preambul ; ieri, la ba
zinul „23 August** din Capitală, 
poloiștil de Ia Dinamo, Rapid, 
C.N. ASE și Progresul s-au pre
zentat în bloc pentru trecerea 
normelor de control, condiție ab
solut necesară pentru participa
rea la jocurile oficiale. Astăzi, 
la Cluj-Napoca, și mîine, la Ora
dea, sportivii de la Voința și Cri- 
șul vor fi supuși aceluiași exa
men.

Programul partidelor de dumi
nică și arbitrii care le vor con
duce : la Cluj-Napoca (ora 11) — 
Voința — Progresul București (Al. 
Bădiță — R. Nichita) ; la Bucu
rești (ora 11) — C.N. ASE —
Rapid (N. Nicolaescu — 
hai) ; la Oradea (ora 11) 
șui — Dinamo București 
SchUha — R. Timoc).

st. Ml- 
Cri- 

(R.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
SIMPLU, AVANTAJOS !

KutoturismB

Tragerea Loto de astăzi, 30 no
iembrie 1979, se desfășoară la ora 
16,30 in sala clubului sportiv Pro
gresul din București, str. dr. Stai- 
covici nr. 42 ; numerele cîștigă- 
toare vor fi televizate șl radiodi
fuzate în cursul serii.

CIȘTIGURtLE TRAGERII LOTO
DIN 23 NOIEMBRIE 1979

toamnei trecute. Iată cum ar ară
ta un asemenea clasament, care 
înregistrează plusul sau minusul 

.............................. ode puncte ale echipelor de la 
ediție la alta :

(*)

10 decembrie 1978,

4-6
4-5
4-3
4-2
4-1

0 
—1 
—5 
—6 
—7

23 puncte

productiva decit 
______ ________ _ fie ea și înso
țită de riscul de rigoare. într-o 
frumoasă excepție se înscrie echi
pa din Baia Mare ; exemplul ei 
este sugestiv tocmai pentru că 
băimărenii nu se cantonează nici
odată în apărare, încercînd să 
atace chiar cînd soarta meciului 
pare pecetluită încă înainte de în
cheierea primei reprize. Vom da 
exemplul meciului Dinamo—F. C. 
Baia Mare, încheiat cu categori
cul scor de 4—0, dar după un 
meci în care învinșii au căutat 
să lupte pînă la sfîrșitul jocu
lui, chiar dacă era evident că 
aproape nimic nu se mai poate 
face. Prea puține din echipele 
noastre încearcă să fie generoase 
tn meciurile susținute, mai ales 
în deplasare. Și cînd spunem asta 
nu ne referim doar la echipele 
mici, care mizează mai mult pe 
trecerea timpului, ci șl chiar la 
echipele cu nume. Am putea spu
ne că pe lista clasamentului, doar 
F.C. Baia Mare — generoasă cu 
consecvență —, Universitatea Cra
iova, Steaua, Dinamo, cînd vor 
să cîștige neapărat, și pe alocuri 
Politehnica Iași sau, mai recent, 
F.C.M. Galați, se apropie de ceea 
ce ar trebui să fie un joc „cu 
toate pînzele sus“, fără obsesia 
punctului, fără obsesia acestui 
punct meschin care strică fotba
lul, îl deformează, făcind ca șme
cheria tactică să prevaleze asu
pra generozității tinerești.

Atîta timp cît campionatul nos
tru nu se va dezbăra de Ideea 
fixă a punctului cerșit în depla
sare, progresul va întîrzia.

Ioan CHIRILA

tcptârii este mai 
tactica ofensivei,

MUNCHENGLADBACH, 29 
(prin telefon). La cîteva minu
te după încheierea partidei 
Borussia Monchengladbach — 
Universitatea Craiova, cei pes
te 100 de ziariști vest-germani 
au solicitat antrenorului J.
Heynckes cîteva explicații în
legătură cu desfășurarea întîl- 
nirii. Prezenți și noi, împreună 
cu antrenorii Valentin Stănes
cu și Ion Oblemenco, am as
cultat o perfectă caracterizare 
a jocului făcută de către teh
nicianul Borussiei, care remar
ca cu obiectivitate „buna evo
luție a echipei române 
repriza secundă". Pînă 
toate bune. Cînd însă ziariștii 
l-au întrebat despre înscrierea 
celor două goluri în poarta lui 
Boldici, J. Heynckes a 
că : „Dacă arbitrul le-a 
dat, probabil că au fost vala
bile !“ Nici olandezul Jos Kol
ler, 
fost mai 
față de noi că de unde a privit 
meciul n-a putut observa „da
că s-a înscris sau nu in con
diții neregulamentare". Sin
gurul om cu adevărat onest, 
care nu s-a sfiit să ne spună 
adevărul, a fost vechiul inter
național al Borussiei, fundașul 
Vogts, actualmente antrenor al 
reprezentativei de tineret a 
R.F. Germania, care ne-a de
clarat : „După desfășurarea
partidei, Universitatea Craiova 
se poate considera nedreptăți
tă. Arbitrul scoțian J. Syne, 
prin intermediul tușierilor J.W. 
Hite (la primul gol) și H. Bain 
(la cel de al doilea) a făcut 
cadou Borussiei acest 2—0, re
zultat care nu reflectă realita
tea din teren. Universitatea 
Craiova, pe care o văd pentru 
prima oară, mi-a lăsat o fru
moasă impresie. Nu întimplă- 
tor această echipă a eliminat 
pc Leeds 1“ Intr-adevăr, aceas
ta este realitatea. Jucătorii 
craioveni s-au dăruit exemplar, 
făcind față cu calm și lucidi
tate atacurilor formației locale

din 
aici

spus 
vali-

observatorul U.E.F.A., n-a 
sincer, scuzîndu-se

și punînd, la 
tule probleme 
russiei, numai 
intervenții ale 
împiedieîndu-i 
noștri să realizeze acel 
mare gol înscris în deplasare. 
Miercuri seară, craiovenii au 
jucat cu o ambiție lăudabilă și 
pentru faptul că în ziua parti
dei antrenorul lor Valentin 
Stănescu împlinea 57 de ani.

Păcat de marea risipă de e- 
nergie a studenților craioveni, 
de dăruirea lor; din moment 
ce o brigadă de arbitri s-a îm
potrivit jocului lor și a facili
tat evident victoria deținătoa
rei Cupei U.E.F.A. In acest 
sens, adevărul este redat și de 
cotidianul „Bild". care iși inti
tulează cronica meciului: 
russia Monchengladbach a 
vins cu 2—0, dar Nickel a 
scris două goluri dubioase", 
parcursul cronicii se scrie 
la primul gol mingea a 
centrată din afara _ .
iar cel de-al doilea a fost în
scris dintr-o clară poziție 
ofsaid. Jucătorii craioveni, 
fectați vizibil de nedreptatea 
care li s-a făcut, au găsit, to
tuși, tăria să se gîndească la 
partida retur de la Craiova. 
„Va fi un veritabil și aprig 
meci al revanșei 1“ ne-a spus 
portarul Boldici. „Cred că la 
noi. acasă, actuala deținătoare 
a Cupei U.E.F.A. poate fi eli
minată. Și nu eu ajutorul ar
bitrilor !“. a declarat căpitanul 
craiovenilor, Șiefăncscu.

Așadar, echipa antrenată de 
Valentin Stănescu și Ion Oblc- 
menco e hotărită să ofere în 
meciul retur o replică puterni
că, cu un atac mult mai per
cutant decit a fost la Mon
chengladbach, printr-un joc 
care să confirme că, în prezent, 
Universitatea Craiova alcătuieș
te cu adevărat o echipă redu
tabilă, care nu se teme de Bo
russia Monchengladbach, cum 
nu s-a temut nici de Leeds !...

După meciul cu juniorii bulgari

rîndul lor, des- 
fundașilor Bo- 

excepționalele 
portarului Kneib 

pe fotbaliștii 
dorit

„Bo- 
în- 
în- 

, Pe 
că 

fost 
terenului,

de 
a-

Gheorghe NERTEA

NOTA 4 PENTRU REPRIZA I, NOTA 10 PENTRU REPRIZA A ll-a

Greu de Imaginat, pentru că se 
tntîmplâ foarte rar, ca în același 
meci, pe durata a numai 80 de 
minute, o echipă să apară în 
posturi diametral opuse. Așa ceva 
s-a intîmplat însă miercuri pe 
stadionul Autobuzul din Capitală 
cu selecționata noastră de ju
nior», echipa care se pregătește 
să abordeze preliminariile viitoa
rei ediții a Turneului U.E.F.A. 
Toți cei prezențl în tribune (in 
care nu s-a aflat, din păcate, 
decit unul dintre antrenorii de 
juniori din București și din țară, 
N. Gorgorin ! ',') au așteptat cu 
legitim interes evoluția echipei, 
mai ales -
comportări în 
efectuat in R.D. Germană, 
arbitrul a fluierat începutul 
ciulul cu juniorii bulgari și 
urmat :

după frumoasele ei 
recentul turneu 

Dar, 
me- 

a

dificultate apărarea echipei bul
gare. După golul marcat, echipa 
a mal ratat alte ocazii bune, dar 
victoria obținută nu poate fi 
pusă nici un moment sub sem
nul Întrebării. Dimpotrivă.

Alexa 7 — Viscreanu 84-, 
taru 7, Marinescu 7, Rodnic 6 — 
Nlță 5, Fișic 7, Ilie 7 — D. ?amfir 
8, Bîrsan 6 (Matei 6), Gabor 7. 
Acestea stnt notele acordate după 
meci de antrenorul Ion Nunweiller 
jucătorilor săi. Sînt calificative 
influențate, desigur, de... ultima 
impresie, aceea lăsată de evoluția 
echipei din repriza secundă. In 
această parte a jocului, tinerii 
noștri tricolori au demonstrat că 
au suficiente resurse pentru a de-

Tă-

păși un adversar- puternic, așa 
cum s-a dovedit a fi selecționata 
Bulgariei.

„Pînă la meciurile cu Turcia, 
din preliminariile U.E.F.A. — 
afirmă antrenorul Ion Nunweiller 
— va trebui să îmbunătățim me
reu jocu. echipei, îndeosebi la 
mijlocul terenului. Și trebui»? să 
căutăm, în continuare, un vîrf de 
atac. Este, postul cel mai deficitar 
in cadrul „ll“-lui pe care îl 
pregătesc. în acest sens, solicit 
sprijin tuturor antrenorilor care 
Iși desfășoară activitatea Ia e- 
chipele de juniori din București 
și din țaxă“.

Laurențiu DUMITRESCU

4.
mai

• O REPRIZA DE NOTA 
Juniorii noștri au atacat 
mult. Au făcut-o, însă cu... ochii 
închiși, haotic, fără aplombul ne- 

apărări 
bine di- 

Dimitrov.

cesar „spargerii'* unei 
supraaglomerate, ferme, 
rljată de fundașul D. 
Surprinzător, cel mai slabi jucă
tori in această primă parte a 
meciului au fost tocmai cel de 
la care se aștepta cel mai mult: 
D. Zamfir și Gabor. Scorul a 
rămas alb șl, după intervenția 
deosebit de energică a antrenori
lor in pauza meciului, același ju
cători au furnizat apoi :

A O REPRIZA DE NOTA 10. A 
crescut în primul rînd tempoul de 
joc. Și tot D. Zamfir și Gabor 
au dat tonul, inițiind acțiuni o- 
fensive bine închegate, foarte ra
pid derulate, care au pus în

SANCTIONAREA UNOR ECHIPE

Șl A UNOR JUCĂTOR!

La seriile de Loz tn pilc aflate 
In vînzare continuă să se atribuie 
AUTOTURISME „Dacia 1300", 
.Skoda 120 L", „Skoda 105 L“, 
„Trabant 601“, precum și ClȘTI- 
GURI IN BANI de 20.000, 10.000, 
5.000, 2.000 lei etc. INCERCAȚI- 
VA ȘI DV. ȘANSELE DE A VA 
NUMĂRĂ PRINTRE MARII CIȘ- 
TIGATORI 1

Categoria 1 : 3 variante 25%

299.841

autoturisme „Dacia 1300“ ; Cate-
goria 2 : 4,50 a 17.526 lei ; Cate-
goria 3 : 14,75 a 5.347 lei ; Cate-
goria 4 : 40,50 a 1.947 lei ; Cate-
goria 5 : 146,50 a 538 lei ; Cate-
goria 6 : 263,25 a 300 lei ; Cate-
goria X :: 1.572,25 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA 1 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300“ de la 
Categoria 1, jucate 25%, au fost 
obținute de : IACOB MANDEK
din Chișineu-Criș, jud. Arad, ION 
CHIRILOF și COSTEA HAG1NE- 
TA ambii din București.

In ședința de aseară, Comisia 
de disciplină și competiții a 
F.R.F. a luat în discuție o serie 
de abateri înregistrate pe te
renurile noastre de fotbal — 
unele chiar la nivelul Diviziei 
A — dictînd următoarele sanc
țiuni :

• Pentru deficiențe organi
zatorice la meciul cu F-C. Ar
geș, echipei Chimia Kîmnicu 
Vilcea i s-a ridicat dreptul de 
organizare, pe teren propriu, 
pe 2 etape. Totodată, Savu

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• LUNI VA AVEA LOC LA 

ZURICH reuniunea reprezentan
ților federațiilor de fotbal din 
România, Anglia, Ungaria, Elveția 
și Norvegia cu prilejul căreia va 
fi stabilit programul jocurilor în 
grupa a 4-a preliminară a C.M. 
din 1982.

• CHIMIA TR. MĂGURELE — 
DINAMO BUCUREȘTI 1—1 (1—1). 
Un joc plăcut, chiar dacă bucu- 
reștenil au folosit o formație tî- 
nără, din care au făcut parte 
doar Ștefan, .Mulțescu, Augustin 
și Vrînceanu. Gazdele au deschis 
scorul în min. 10 prin Voicheci,

dinamoviștii egalind prin Beldie 
in min. 10. (D. Gruia — coresp.)
• A.S.A. TG. MUREȘ — MU

REȘUL TOPLIȚA 6—1 (4—0). Joc 
la discreția divizionarei A, care 
a marcat prin Fanlci (2), Boze- 
șan, Blro, Hajnal și Muntcanu. 
(C. Albu — coresp.).
• LA CASELE STADIONULUI 

din str. Dr. Staicovici s-au pus 
în vînzare biletele de intrare la 
meciul Progresul-Vulcan — Chi
mia Tr. Măgurele, din cadrul se
riei a Il-a a Diviziei B. care se 
dispută duminică, de la ora 11.

(Chimia Rîmnicu Vilcea) a pri
mit un avertisment pentru 
comportare nesportivă. Cît pri
vește pe antrenorii Pigulea 
(Chimia Rîmnicu Vilcea) și 
Hâlagian (F.C. Argeș) care, de 
asemenea, n-au avut o atitu
dine corespunzătoare, cazul lor 
a fost înaintat Colegiului de 
antrenori.
• Echipei Portul Constanța

1 s-a ridicat dreptul de organi
zare pe teren propriu pe 3 
etape pentru lipsurile organiza
torice la meciul cu F.C.M. Bra
șov.
• Analizînd incidentele care 

au marcat desfășurarea meciu
lui dintre divizionarele B Au
tobuzul , și Petrolul Ploiești, 
Comisia de disciplină l-a sus
pendat pe 4 luni pe Mîrzea, 
portarul echipei Petrolul, iar 
coechipierii lui Sotir și Dccu 
Cringașu au fost sancționați cu
2 etape de suspendare și, res
pectiv, avertisment- Pentru sla
bă organizare, echipei Autobu
zul i s-a ridicat dreptul de or
ganizare pe o etapă.
• S-a dat un avertisment 

lui P. Grigore (Jiul Petroșani) 
pentru joc dur, repetat.



Aseară, la IREMOAS INTERES MAJOR IN JURUL PARTIDEI RE IIIIGiii FRÂNTA-ROMÂNIA
STEAUA—DUKLA 0L0M0UC 5-4 EA BON

Sala clubului I.R.E.M.O.A.S. 
din Capitală s-a dovedit ex
trem de primitoare pentru în
tîlnirea amicală internațională 
de box dintre Steaua București 
și Dukla Olomouc (Cehoslova
cia). Un public numeros și en
tuziast a aplaudat cu multă 
căldură evoluțiile boxerilor am
belor echipe, dovedindu-se in 
multe cazuri bun cunoscător al 
„nobilei arte".

Dintre cele 9 meciuri ale 
reuniunii, cel mai frumos a 
fost cel care a pus față în față 
pe ușorii Carol Hajnal și Rado 
Rusicka. Stelistul, un tehni
cian bine cunoscut, a folosit cu 
multă iscusință cunoscutele sale 
croșee de stînga care l-au in
comodat vizibil pe adversarul 
său. Rusicka. un boxer cu brațe

Azi și duminică, la Craiova 
MECIURI AMICALE INTRE 

HANDBALIȘTII JUNIORI 
Al ROMÂNIEI Șl UNGARIEI

Bogatul program competițio- 
nal internațional de handbal 
continuă și în această săptămî- 
nă. urmînd acum ca reprezen
tativele de juniori și junioare 
ale țării noastre să intre în... 
examene. Astăzi, și duminică, 
Sala polivalentă din Craiova 
•va fi gazda a patru meciuri cu 
formațiile similare ale Unga
riei. Antrenorii echipelor 
României, Valentin Samungi și 
Mircea Anton (juniori) și Dan 
Ilotnog și Codruț Hanganu (ju
nioare) speră ca elevii și ele
vele lor să producă o bună 
impresie publicului craiovean.

Atît vineri, cît și duminică, 
programul va începe la ora 17.

in meciul cu R.S.F.S. Rusă 
SCRIMERII NOȘTRI, 

VICTORIOȘI
în sala Floreasca II din Capi

tală a continuat întîlnirea inter
națională de scrimă dintre echi
pele României și R.S.F.S. Ruse. 
La echipe, scrim er ii români au 
cîștigat cu 9—4 în proba de flo
retă și ce 9—7 la sabie. Proba 
feminină individuală de floretă a 
revenit sportivei românce Viorica 
Țurcan, în timp ce la spadă a 
terminat învingător Mihai Popa.

lungi, a încercat să-1 tempe
reze pe Hajnal. dar acesta nu 
s-a lăsat intimidat și a lovit 
năpraznic ori de cite ori a gă
sit o breșă în apărarea ceho
slovacului. în această situație 
juriul a dictat verdictul în fa
voarea stelistului în unanimi
tate. O altă partidă frumoasă 
au oferit „penele" Alexandru 
Dumitrașcu și Miroslav Șandor. 
Oaspetele, campion național al 
Cehoslovaciei în anii 1977 și 
1979. a 
cunoștințe 
mult mai variat a obținut o 
meritată 
Medaliatul 
pionatele europene de la Koln, 
semimijlociul Radomir Osicka, 
dovedindu-se un boxer reduta
bil, cu lovituri precise, X-a în
vins Prin abandon în rundul 2 
pe tînărul Ion Parepa. CELE
LALTE REZULTATE : muscăt 
V. Ciobanu b.p. I. Moran; co
coș : C. Burlacu b.p. J. Vrba ! 
semiușoară : H. Sultan b.p. T. 
Puha ; semimijlocie : V. Mi- 
hăilă b.p. (?) Ă. Valko; mij
locie : N. Vișan p.p. I. Gonda; 
semigrea : I. Captari p.p. R. 
Springl. Scor final 5—1 pentru 
Steaua.

demonstrat 
i tehnice

frumoase 
și lovind

victorie la puncte, 
cu bronz la cam-

Paul IOVAN

• Lotul nostru a ajuns aseară la Montauban • Meciul va incepe
la ora 16 (ora

MONTAUBAN (prin telefon), 
în vederea partidei de dumi
nică, pe care o va găzdui acest 
oraș din sudul Franței, 21 de 
rugbyști români au plecat ieri 
dimineață de la Aeroportul 
Otopeni. Sub conducerea secre
tarului responsabil al F.R.F., 
Ovidiu Marcu, și însoțiți de 
antrenorii Valeriu 
Adrian Mateescu, 
colae Ghcracopol 
Dragoș Grigorescu 
ficia la margine, 
jocului fiind 
Short, debutant la centru în- 
tr-o partidă inter-țări), au fă
cut deplasarea : Simion, Mo- 
trescu, Constantin, Zafiescu I, 
Aldea, Marin, Podărescu, Ale
xandru, Suciu, Paraschiv, Du
mitru — căpitanul echipei. 
Stoica, Murariu, Voicu, pintea, 
M. Ionescu, Urdca, Scarlat, 
Bucan, Dinu, Ortelecan. La ora 
prînzului, lotul nostru repre
zentativ a hjuns la Paris, de 
unde și-a continuat drumul, 
tot cu avionul, pînă Ia Tou
louse. Aici l-a așteptat un au
tocar, cu care s-au parcurs cei 
aproximativ 50 de kilometri 
pînă la Montauban.

Bucureștiului)
încă din primele momente 

ale sosirii în orașul unde se 
va juca cea de-a 29-a ediție a 
tradiționalei întîlniri Româ
nia — Franța, rugbyștii noștri 
— recomandați de comportarea

lor pe Arms Park — au fost 
înconjurați cu multă simpatie, 
cu deosebit Interes. Partida de 
duminică, care va începe la ora 
ÎS (la București, ora 16) este 
așteptată, ne-am convins, cu e- 
moțiî de ambele părți.

Geo RAEȚCH1

Irimescu și 
doctorul Ni- 

și arbitrul 
(care va o- 
conducătorul 

scoțianul Jack

FRANCEZII ALINIAZĂ 12 DINTRE CE115
ÎNVINGĂTORI Al NOU ZEELANDE

BOXERI ROMANI ÎNVINGĂTORI LA SOFIA
SOFIA, 29 (Agerpres). — 

Au început întrecerile compe
tiției internaționale de box 
„Ring-Sofia“, ia care participă 
pugiliști din șapte țări : Ceho
slovacia, Grecia, Iugoslavia, 
Polonia, România, U.R.S.S. și 
Bulgaria.

In prima gală, la categoria 
semimijlocie, boxerul român 
I. Modrogan a obținut o fru
moasă victorie prin k.o. în fața 
bulgarului Grozev. în limitele 
categoriei pană, Titi Tudor l-a 
întrecut la puncte pe Usov 
(Bulgaria).

în turneul de șah de la Buenos Aires

FLORIN GHEORGHIU, DIN NOU REMIZA
BUENOS AIRES, 29 (Ager

pres). — După trei runde, în 
turneul internațional de șah 
de la Buenos Aires conduce 
Larsen (Danemarca), cu 2 punc
te (1), urmat de Spasski 
(U.R.S.S.), Miles (Anglia) — 
cite l*/2 p (1), Florin Gheor
ghiu (România), Ivkov (Iugo
slavia), Petrosian (U.R.S.S.) și 
Panno (Argentina) — cite l1/, 
p, Quinteros (Argentina) — 1 p 
(2) etc. în runda a 3-a, Florin 
Gheorghiu a remizat cu marele

maestru argentinian Oscar Pan
no. Alte rezultate : Tempone 

—Miles 0—1, Lombardy — 
Franco 0—1, Spasski — An
dersson și Petrosian — Ivkov 
remize.

După ce a obținut în sep
tembrie o foarte facilă victo
rie asupra XV-lui Canadei, în- 
tr-un meci unde ea a putut 
verifica cîteva „necunoscute" 
(dintre care aceea a promovă
rii lui Jacques Cristina pe pos
tul nr. 8), echipa Franței este 
pregătită pentru deschiderea 
„marelui sezon internațional" 
prin acest meci împotriva re
prezentativei României, dumi
nică, la Montauban. în linii 
mari, va fi păstrată structura 
echipei care în vara trecută, 
în Noua Zeelandă, obținea o 
victorie istorică, administrînd e- 
chipei AH Blacks, pe terenul 
acesteia, prima înfrîngere su
ferită în fața unei naționale 
franceze. Meciul, condus în 
mod magnific de francezi, a 
deschis o nouă cale jocului, a- 
xat în totalitate pe ofensivă, 
ceea. ce a devenit de atunci 
„linia oficială" impusă de fe
derația franceză. Asa vrea să 
abordeze echipa Franței și par
tida de duminică, dar — tre
buie s-o spunem — rămîne de 
văzut dacă românii — consi
derați în Franța drept „cam
pionii apărării" — le vor per
mite să desfășoare un aseme
nea joc. Pentru a rămîne fi
deli „spiritului de la Auckland", 
selecționerii echipei Franței au 
ales un maximum de jucători 
(12) dintre cei care au reali
zat reușitul turneu în Noua 
Zeelandă sub căpitănia Iui 
Jean-Pierre Rives. Ceilalți trei 
fiind, în afară de Cristina, mai

sus amintit, jucătorii din linia 
de treisferturi Gourdon și Ber- 
tranne, redutabila aripă stingă 
a echipei din Bagneres, care 
revin, ei neputind face depla
sarea la antipozi. Așadar, un 
singur debut, acest Cristina 
care după terminarea medici
ne! a devenit specialist oftal
molog. El nu este un necunos
cut : de 10 ani se află printre 
cel mai buni înaintași francezi, 
dar mult timp a fost „barat" 
de jucători de expepție, pre
cum Dauga, Walter si Claude 
Spanghero sau Bastiat. De la 
accidentarea acestuia din urmă 
— ex-căpitan al echipei Fran
ței, a cărui carieră a fost ast
fel întreruptă — selecționerii îi 
caută un succesor. Clemente, 
cel încercat anul trecut la 
București, a fost socotit prea 
mic. Nici experiența eu Guil- 
bert nu a dat satisfacție. în 
fine. Malquier a fost încercat 
împotriva Scoției anul acesta 
și a dat oarecari speranțe, dar 
el s-a accidentat. Iată de ce 
Cristina, deși în vîrstă de 31 
de ani, a devenit preferatul 
antrenorilor. Este un excelent 
lider al înaintării. Rămîne de 
văzut cum îșl va conduce gră
mada în fața unor rugbyști ro
mâni care au realizat recent un 
excelent turneu în Țara Ga
lilor.

HENRI GARCIA
,,L’Equipe“-Paris

Sferturile de finală ale Cupei U. E. F. A. la fotbal

DOAR TREI ECHIPE ABORDEAZĂ RETURUL FĂRĂ EMOȚII
După operația de menise

IAȘCENKO REVINE CLI GINDUL 
LA MEDALIA OLIMPICA DE AUR

MOSCOVA, 29 (Agerpres). — 
Recordmanul mondial la sări
tură în înălțime, atletul sovie
tic Vladimir Iașcenko, a reluat 
antrenamentele la Zaporoje, la 
interval de două luni după ce 
a fost supus unei operații de 
menise. Revenirea în arenă a 
lui Iașcenko se face progresiv, 
deocamdată prin exerciții fi
zice generale, scurte mișcări de 
suplețe, urmînd ca lucrul la 
ștachetă să înceapă ceva mai 
tîrziu. După cum se știe, Vla
dimir Iașcenko (în vîrstă de 
20 de ani) deține recordurile 
mondiale în aer liber — 2,34 m 
și sală — 2,35 m.

Iașcenko privește cu opti
mism viitorul, sperînd să cu
cerească medalia de aur la 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova, deși, după propria de
clarație : „Acest lucru va fl 
foarte greu, numărul preten- 
denților fiind mult mai mare 
decît în trecut, dacă ar fi să-i 
amintesc numai pe polonezul 
Wszola, vest-germanul Moegen- 
burg, Beilschmidț (R. D. Ger
mană), americanul Jacobs și 
compatriotul meu Grigoriev. 
Pentru a cîștiga titlul olimpic, 
învingătorul va trebui să sară 
cel puțin 2,35 m“ — a înche
iat Iașcenko

Cupa U.E.F.A. poartă mai de
parte ștafeta competițiilor euro
pene intercluburi, după prima 
manșă a optimilor de finală, dis
putată miercuri, urmînd a se 
desfășura returul la 12 decembrie, 
după ' care se va lăsa cortina. 
Pînă în primăvară, cînd sezonu] 
internațional de fotbal se va re
lua din plin.

In pofida vremii reci șl plo
ioase, din majoritatea locurilor 
de desfășurare a celor 8 partide, 
în tribunele stadioanelor au luat 
loc peste 256 OtW de spectatori, re
cordul asistenței înregistrîndu-se 
miercuri seară la Munchen (pes
te 40 DOO'1 unde echipa locală 
Bayern a întrecut pe finalista e- 
diției precedente a Cupei 
U.E.F.A.. Steaua Roșie Belgrad. 
Dealtfel, toate cele cinci echipe 
vest-germane aflate in această 
fază a competiției au termi
nat învingătoare. După Eintracht 
Frankfurt — care a trecut de 
Dinamo București în turul prece
dent cu ajutorul arbitrilor — a 
fost acum rîndul unei alte e- 
chipe din Bundesliga, Borussia 
MOnchengladbach, deținătoarea 
Cupei U.E.F.A., să... apeleze la 
suportul ..cavalerilor fluierului" 
pentru a se impune in fața ce
leilalte reprezentante a fotbalu
lui nostru Universitatea Craiova.

Prin victoriile obținute în de
plasare, Kaiserslautern, V.f.B. 
Stuttgart și Zbrojovka Bmo (ul
tima fiind, de fapt, autoarea sin
gurei surprize) și-au asigurat, se 
pare, calificarea în sferturile de 
finală, Notînd faptul că din cele 
8 partide patru s-au încheiat cu 
același scor : 2—0, vrem să su
bliniem că, deși învinse in 
meciurile tur, formațiile Univer
sitatea Craiova și Steaua Roșie Bel
grad păstrează șanse reale de a 
întoarce rezultatul final în favoa
rea lor după partidele din 12 de
cembrie.

Iată amănunte asupra partide
lor : DIOSGYOR a pierdut pe te
ren propriu în fața lui F.C. KAI
SERSLAUTERN, golurile fiind 
marcate de Wendt (min. 14) și Bon- 
gartz (min. 55). La Zurich, Slots 
(min. 13) și Hadwicz (min. 78) 
au înscris pentru STUTTGÂRT în 
partid? cu GRASSHOPPERS. La 
Sofia, LOKOMOTIV învinge la 
Urnită pe DINAMO KIEV, prin 
golul lui Mihailov (min. 40). 
EINTRACHT a condus cu 4—0 în 
meciul cu FEYENOORD (Cha — 
19, Nickel — 30, Mfiller — 55, 
Lottcrmanxi — 59). golul de o- 
noare al olandezilor fiind înscris 
de Van Deiusen. Rummenigge 
(min. 51) și Janzon (min. 68) sînt 
autorii victoriei lui BAYERN

MUNCHEN în fața echipei 
STEAUA ROȘIE. La ST.
sulta golurilor a fost deschisă 
prin penalty (min. 14) de Platini, 
continuată de Larios (46), Lopez 
(54), Roussey (78), pentru ARIS 
mareînd Semerdzidis (35). ZBRO
JOVKA a cîștigat la Liege cu 
5 minute înainte de final (Dosek), 
după ce STANDARD a condus 
din min. 6 (Voordcckers), Svo
boda egallnd în min 60. (P. SL.).

• O SAPTAMÎNA cu puține competiții 
de mare respirație, dar care se va încheia 
cu două evenimente de larg interes pentru 
sportivii și iubitorii sportului de la noi : 
debutul Nacliei Comăneci și al colegelor ei în 
marea săptămînă a gimnasticU“. la C.M. 

de la Fort Worth și marea confruntare 
dintre tradiționalele rivale la primul loc, 
România șl Franța, în competiția europea
nă rugbystică, dotată cu „Cupa F.I.R.A."
• DEMNE DE SUBLINIAT lzbînzile scri- 
merilor la Balcaniada de la Sofia (7 tit
luri din 8 posibile !) și ale handbaliștilor 
în „Trofeul Carpați". Semnificativ pentru 
ambele loturi este faptul că foarte mulți 
tineri forțează cu succes poarta consacră
rii... Handbaliștii ni se par hotărîțl să re
vină frumos în fruntea ierarhiei mondiale...
• VOR AJUNGE STUDENȚII OLTENI în
„sferturile" Cupei U.E.F.A. ? Nu e impo
sibil, chiar dacă deținătoarea trofeului, 
Borussia Monchengladbach, vine pe 12 de
cembrie în Bănie cu o zestre de două go
luri. Ambele dubioase... La Craiova, Valen
tin Stănescu ny va mai etala, desigur, un 
„1—4—4—2", ci ..1—4—2—4". Deci un atac 
dublu... • SPORTIVII CHINEZI și-au re
luat oficial locul cuvenit în arena olim
pică. O hotărîre dreaptă, mult așteptată, a 
C.I.O. • FINIȘ SPECTACULOS al tînăru- 
lui tenisman american John McEnroe, 
care-1 întrece, cînd nimeni nu se mai aș
tepta, pe asul suedez Bjorn Borg în Ma
rele Premiu F.I.L.T. : 2384 p. — 2367 p.
• NELINIȘTE TN SOCCERUL britanic : 
vestitul manager italo-englez Gigi Peronace 
a fost văzut Ia Londra dînd tîrcoale noului

„astru" al fotbalului Insular, Liam Brady, 
de la Arsenal. Englezii știu că „superspio- 
nulul Peronace" nu prea-1 scapă ,,prada", 
el ducînd cu ani în urmă în Italia mari 
vedete ca Charles, Greaves, Law, Baker 
șl alții. • MAI PUȚIN NOROCOS se do
vedește Terry Cooper, fost component al 
echipei Angliei, campioană mondială în

1966, care s-a aflat timp de 3 luni în frun
tea conducerii tehnice a formației Bristol 
City. Din cauza evoluției slabe a elevilor 
săi. conducerea clubului l-a concediat de 
pe banca antrenorilor, oferindu-i în schimb 
un loc în teren. Dar, la 35 de ani. Cooper 
ezită să accepte... • CARLOS MONZON, 
ex-camplon mondial de box la „mijlocie", 
face din nou — pentru a cîta oară ? — cu
noștință cu instanțe judecătorești. Recent, 
el a fost autorul unei scene demne de cel 
mal spectaculos western intr-un bar din 
Santa F6, unde a folosit din nou ..sportul 
pumnilor" în afara celor 12 corzi, de data 
asta împotriva unor tineri „indezirabili" în 
compania cărora l-a găsit pe fiul său.

• CAMPIONUL MONDIAL de schi fond, 
polonezul Josef Luszczek, a parcurs pînă 
acum, în vederea J.O. de iarnă, 4 500 km 
(cîte 70 km zilnic). El și-a început pregă
tirile în nordul Suediei, la Kiruna, Ie vj 
continua în Elveția și le va încheia „acasă", 
la Zakopane. • IN CIUDA numeroaselor 
oferte din partea cluburilor engleze — de 
a se întoarce la sfîrșitul sezonului la unul 
din ele — Keegan (acum la Hamburg) este 
decis, se pare, să-și continue pelerinajul 
și să ajungă în... Arabia Saudită. Antreno
rul Ron Greenwood a declarat că, în acest 
caz, nu va mai conta pe el pentru echipa 
națională a AngLiei. • MOTOCROSIȘTII 
Roger de Coster (Belgia), deținător a 5 tit
luri mondiale, șl Heikki Mikkola (Finlan
da) s-au retras din activitatea competițio- 
nală, în timp ce halterofilul sovietic David 
Rigert revine în prim-plan, corectînd 3 re
corduri mondiale la categoria grea-usoară.
• VA MAI AMINTIȚI de Heriberto 
Herrera ? Acum se află în Spania, pe 
banca lui Elche, de unde a fost însă dus 
urgent, înaintea meciului de la Cadiz, la 
spital. Diagnosticul : tromboză cerebrală... 
© MARE SCANDAL hispano-argentinlan în 
legătură cu cazul Dario Felman. Conform 
regulamentului, Felman a primit drept de 
joc în Spania în urma linei dovezi, sem
nate de A.F.A. (federația argentiniană), că 
nu a jucat niciodată în naționala acestei 
țări. S-a descoperit însă că dovada era 
falsă și că. acum doi ani, Felman jucase 
9 minute în meciul Argentina — Ungaria.

Aurelian BRE3EANU

TELEX @ TELEX
BASCHtt O Rezultate înregis- 

.trate în competițiile europene in
tercluburi de baschet : „Cupa 
K-oraci" — masculin : Orthez — 
Forii 87—75 ; Sunderland — Ba- 
dalona 75—98 ; Cibona Zagreb — 
B.C. Ankara 135—62 ; Mestre (ita
lia) — Coventry (Anglia) 79—04 ; 
Wolfenbuettel — A.E.K. Atena 
97—74 ; „Cupa cupelor" — mas
culin : Zadar (iugoslavia) — 
Hapoel Ram at h Gan 96—90 ; 
„Cupa Liliana Ronchetti" — fe
minin : Montferrand — B.C. Ma
drid 67—59 ; B.C. Dusseldorf — 
War® (Anglia) 78—64.

RUGBY • Localitatea italiană 
Rovigo a găzduit întîlnirea inter
națională amicală dintre selec
ționatele Italiei și Noii Zeelande. 
Victoria a revenit oaspeților cu sco
rul de 18—12 (15—6).

TENIS • In penultima zi a tur
neului internațional pe teren a- 
coperit de la Milano, Bjorn Borg 
l-a întrecut cu 6—3, 7—6 pe Peter 
Fleming iar John McEnroe 
a dispus cu 7—6, 4—6, 
6—2 de Vitas Gerulaitis. Finala 
turneului se va disputa intre 
Fleming iar John McEnroe 
cîștigătorii celor două grupe. • 
In turul I' ai turneului feminin 
de La Melbourne, Virginia Ruzici 
a învins-c in trei seturi : 7—5, 
4—6, 6—i pe Rosalyn Faisbard. 
Alte rezultate: Billie Jean King — 
Pam Shriver 6—4, 2—6, 6—2;
Wendy Turnbull — Diane Mor
rison 6—2, 6—1; Sue Barker —
Anne Smitn 6—3, 6—4 etc.

VOLEI 3 In prima zi a tur
neului internațional masculin de 
la Leipzig, selecționata secundă 
a României a întrecut eu scorul 
de 3—0 (15—8. 15—12, 16—14) e-
chipa orașului Havana. Alte re
zultate : Sofia — S.C. Leipzig 
3—1 (7—15, 15—9. 15—10. 15—8) ;
Ț.S.K.A. Moscova — R.D. Ger
mană (B) 3—0 (15—6, 15—7, 15—9).
• Echipa masculină a S.U.A. 

șl-a încheiat turneul în K.P. Chi
neză jucînd la Palatul Sporturi
lor din Beijing cu selecționata 
țărli-gazdă. Voleibaliștii chinezi 
au obținut victoria cu scorul de 
3—1 (1*5—12 15—10. 8—15. 23—21).
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