
Sportul pe coordonatele științei

Nu mai este de mult o nou
tate faptul că sportul — ca ac
tivitate socială in general, dar 
mai ales ca scop al realizării 
de mari performante — a pă
răsit definitiv sfera empirismu
lui, intrînd din ce în ce mal 
stăruitor în cea a științificului. 
Era. dealtfel, firesc ca, într-0 
epocă de impresionante inves
tigații la care este supus 
macro și microuniversul, cer
cetarea ființei umane in toate 
manifestările ei să capete di
mensiuni noi. Azi, o serie în
treagă de științe (medicina, 
psihologia, pedagogia, sociolo
gia, biochimie, biomecanica, ge
netica, antropologia ș.a.) au 
pătruns și pe teritoriul spor
tului, oferindu-i acestuia date, 
concluzii și orientări de mare 
însemnătate. Nu intimplător 
expresii ca „știința antrena
mentului sportiv", „selecția ști
ințifică" etc. au devenit de uz 
curent în limbajul specialiștilor 
și din ce în ce mai familiare 
marelui public. Fiindcă, as
tăzi, 
ganismului uman 
te in acest imens 
lor care este arena 
trec noi și noi granițe 
considerate pină mai ieri 
neatins), aportul științelor este 
hotărîtor. Cine ignoră acest a- 
devăr dovedit de practică este 
condamnat să rămînă în sfera 
necompetitivității. Deopotrivă,

cînd performanțele or- 
inregistra- 

labora- 
sp or ti vă 

(unele 
de
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permanent pasulcei ce nu țin _ 
cu ceea ce este nou sau nu 
încearcă ei înșiși si pășermeă< 
mereu primii in imperiul ara-' 
lut
In această ordine de idei, ni 4 . 

se par de bun augur sirădanjllo; 
Centrului de perfecționare al 
C.N.E.F.S. de a dHuza ta rta<2td 
tuturor lucrătorilor din mișcarea ■. 
sportivă noutăți survenite în in
verse științe cu aplicabilitate fa 
domeniul educației fizice st znal 
alea al sportului de performanță, 
ta știința antrenamentului, ta re
facerea fizică și nervoasă după 
afon etc., etc. O astfel de stră
danie a fost concretizată Intr-e 
recentă consfătuire cu cadrele 
din mișcarea sportivă mehedin- 
țeană, organizată la Orșova. Co
municările prezentate ta fața 
tehnicienilor. profesorilor de e- 
dueațle fizică șl celorlalți acti
viști sportivi din acest Județ 
s-au bucurat de un real Interes, 
ele contribuind efectiv la înar
marea lucrătorilor din domeniul 
sportului cu noutăți, unele pur- 
tînd girul științei- Așa, de pildă, In cadrul uneia din temele con
sfătuirii : „Orientări noi in se
lecția pentru sportul da perfor
manță" a sttrnlt un deosebit In
teres expunerea de aleasă ținută 
științifică „Antropologia șl gene
tica In ajutorul selecției spor
tive", făcută de conf. dr. Mlrcea 
Ifrku Intr-o manieră de-a drep- j .... - .. convingătoare.

de noi con- 
ajuns antro-

BREBEANU

tul captivantă, 
Prezentfnd o serie 
Cluril la care au
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Mîine, ultima etapa a turului în Divizia „A“ de fotbal

„CAPUL DE AFIȘ", AȘTEPTATUL DERBY
UNIVERSITATEA CRAIOVA DINAMO

„Cupa României14 la scrimă

MARCELA MOLDOVAN (FARUL), PRIMA
3 ore de asal-

Marcela Moldo-
La capătul a 

turl, floretista 
van (Farul Constanța) urcă pe 
prima treaptă a podiumului. In 
„Cupa României". Victorii pe 
toată linia, in grupe, a adus-o 
în poziția a 3-a, în eliminările 
directe. Aici Moldovan a fost 
la fel de decisă : 8—0 cu Oti- 
lia Hochdorfer, după aceea 
8—2 cu Mariana Bog și... cali
ficarea directă pe tabelul celor 
8 finaliste !

Primul pas spre podium fu
sese făcut, cel. următor părea 
ceva mai dificil. Dar Adriana 
Bacioi n-a putut să-i reziste, 
în fața căreia Moldovan a 
ciștigat cu 8—2, pentru ca în 
șfîrșit în asaltul decisiv, pentru 
locul I, cu Magdalena Chezan. 
ciștigătoarea să-și ridiculizeze 
pur și simplu adversara : 8—1. 
Mult prea facilă victoria (dar 
absolut meritată) și mult prea 
aspră infringerea unei titulare 
a lotului reprezeutativ...

Toată lumea „vedea" în fi
nală pe Marcela Moldovan a- 
Jătnri de colega ei de club Vio
rica Țurcan. Ultima s-a aflat 
și ea pe podium, dar pe treap
ta a treia. După un start bun

1■st ■■■._■ xiJi

Pe planșă, in asalt decisiv. 
Marcela Moldovan (in stingă), 
ciștigătoarea probei și Magda
lena Chezan...

Foto: I. MIHĂICA
In preliminariile probei, Țur- 
can a întîlnit-o în eliminări di
recte pe Elisabeta Guzganu de 
care a trecut destul de greu 
(8—4). Apoi spre surprinderea

în dopa a 11-a a Diviziei „A" de rugoij

STEAUA DINAMO
l)N MECI DE MARE ATRACȚIE

PROGRAMUL MECIURILOR
București : STEAUA - DINAMO

(stadion Steaua, ora 11 — repriza a 11-a la T.v.)
- RULMENTUL BIRLAD

(stadion Giulești)
- R.C. GRIVIȚA ROȘIE

RAPID

Constanța : FARUL
Baia Mare : ȘTliNTA CEMIN - ȘTIINȚA PETROȘANI

- UNIV. TIMIȘOARA
- R.C. SPORTUL STUD.
- CONSTR. CONSTANȚA
meciului 
încep ta

Sibiu : 
lași :
Arad :

Cu excepția derbyulul șl a 
partidele

C.S.M.
POLITEHNICA 
P.T.T.

de 
ora

• Va realiza F.C.M. Brașov punctaj maxim pe teren 
propriu în fața unei specialiste a jocurilor in deplasare ?
• La Petroșani, două eliminate din Cupă caută reabi
litarea în campionat • La lăți, trio ul experimentali
lor (Simionaș — Romilă — Dănilă) in fața „minjilor** 
hunedoreni (Klein — Petcu - Gabor) • Pe Ghencea, 
Steaua primește vizita „lanternei** • La Bacău, duel 

intre două concurente in formă ® La Cluj-Napoca : 
„șepcile roșii", după o perioadă bună, Progresul-Vulcan 
după aventura ratată de la Bor; • La Timișoara, două 
echipe la „minus doi" in clasamentul adevărului • 
Sportul studențesc și Chimia, setoase de puncte ® In

fără
cu

Bănie, campioana 
Beldeanu, Dinamo 
multe indisponibilități

I.
L
1
4.
5.
«.
7.
«.
».

1#.
II.
ia.
ii.
14.
11.
14.
17.
11.

PROGRAMUL

CLASAMENTUL
UNIV. CRAIOVA 16 11 1 4 23-11 21
Dinam® 16 10 1 4 26-11 n
F.C. A/gu, 16 9 1 6 30-16 18
F.C.M. Brajov 16 • 3 5 21-10 19
Corvinul 16 8 1 7 31-23 17
A.S.A. Tg. M. 16 7 2 7 28-29 14
„U" Ciuj-Nap. 16 7 2 7 17-18 u
Prag. Vulcan 16 7 1 7 25-29 14
F.C Ol» 16 6 4 6 17-21 14
S.C Bacău 16 6 4 6 19-24 14
Chimia 16 7 2 7 20-31 14
Polii, laji 16 6 3 7 26-23 11
Steaua 16 6 3 7 21-20 11
„Poli" Tim. 16 6 2 3 12-18 14
Jiul 16 6 1 9 22-23 11
Sportul stud. 16 5 2 9 17-24 11
F.C, Baia Mare 16 5 2 9 18-26 12
F.C.M. Galați 16 5 1 10 21-35 11

INTRE FLORETISTE !
generală a pierdut la Carmen 
Docan, și încă la un scor cate
goric, cu 8—2 ! ? S-a revanșat 
insă, eiștigînd In fața Gabrielei 
Beca (8—7), ajungînd astfel, cu 
o oarecare... întîrziere, în ta
bloul primelor 8 floretiste. 
Aici, din nou asalt cu Docan 
pe care a dominat-o cu auto
ritate (8—4) și în drum spre 
locul I încă un asalt, cu Mag
dalena Chezan.
mai fost cea pe care o cunoaș
tem, lucidă și abilă, a adoptat 
deseori tactica retragerii în aș
teptarea unor parade-riposte 
fulgerătoare, dar calculul ei 
n-a rezistat. A fost condusă, a 
egalat, a condus cu 4—2 și 
7—6, dar n-a mai avut resurse 
pentru a încheia asaltul. Che
zan, mai ambițioasă, a egalat 
șl a ajuns fără dificultate la 
9—7. în aceste condiții, Viori- 
căi Țurcan nu-i rămînea de- 
cît șansa locului III pe caro 
l-a ocupat fără prea mari efor
turi, Rozalia Orosz avînd o 
prestație modestă in acest a-

Țurcan n-a

Țiberiu STAMA

(meci televizat)
Toate partidele încep la ora 14

Brașov : F.C.M. - F.C. OLT
Petroșani : JIUL - F.C. BAIA MARE
lași : POLITEHNICA - CORV1NUL
București : STEAUA - F.C.M. GALATI

(stadion Steaua)
Bacău : SPORT CLUB - F.C. ARGEȘ
Cluj-Napoca : ,.u- - PROGRESUL-VULCAN
Timișoara : POLITEHN1CA - A.S.A. TG. MUREȘ
București : SPORTUL STUD. - CHIMIA RM VILCEA

(stadion Dinamo)
Craiova : UNIVERSITATEA - DINAMO

Simbătă și duminică, in Capitală

COMPETIȚIA INTERNAȚIONALĂ DE POPICE
„CUPA CARPAȚT

Astă seară, o dispută pasionantă pe arena Voința, între 
foștii campioni mondiali losif Tismănar și Nikola Dragas

Tradiționala întrecere 
națională de popice 
Carpați" — aflată la a
ediție — la care vor fi prezenți 
sportivi din Austria, Bulgaria,

inter-
„Cupa 
XlV-a

(Continuare în pag a 4-a)

la Iași (ora »> 
io.

La numai o săptămină după 
superba victorie a echipei na
ționale în partida cu Franța, 
rugbyul ne cheamă din nou la 
un meci de zile mari, de aceas
tă dată in campionatul 
ziei „A“. Se 
rivale Steaua 
actuala ediție 
date la titlul 
de prima echipă. în cele două 
formații evoluează numai 
ternationali („A“. 
sau juniori),

' fiind prezenți duminica 
tă în Giulești. 
noastră 
șase fiind pe banca rezervelor! 
Sint toate motivele 
păm. prin urmare, un spectacol 
de calitate, un joc care să sa
tisfacă tot mai numeroșii iubi-

balonului oval, din 
tară (repriza a doua va

Divi- 
intilnesc marile 
și Dinarno, și în 
principale candi- 
deținut, dealtfel.

in- 
„B", tineret, 

zece dintre ei 
trecu- 

în admirabila 
reprezentativă. alți

să antici-

tori ai 
treaga . , .
fi transmisă în" direct la tele
viziune. un adevărat eveniment 
pentru un meci de campionat). 
Aceasta chiar dacă în ambele 
tabere vor exista. probabil, 
unele absențe. Astfel, căpitanul 
echipei Steaua, Mircea Muntea- 
nu, rănit la cap în partida cu 
Știința Baia Mare, nu va juca, 
după cum 
rul 
(o 
che 
De 
Mircea 
locul

ne informa antreno- 
Petre Cosmănescu, 
absență. mai ve- 
a Iul Postolachi). 

partea cealaltă. dacă 
i Paraschiv își reia 

în echipă. celălalt 
accidentat de duminică. Enciu 
Stoica, are piciorul sting trau
matizat și evoluția lui este — 
ne spunea antrenorul Ion Țu-

emerit 
altă 
fiind

Murariu iese cu balonul dintr-un mol și este... așteptat cu încor
dare de Paraschiv. Mai apar în imagine (de la stingă la dreapta) 
Caraiman, Gheorghe, Ionescu, Borș, Dărăban, Cioarec. (Fază de 

la cel mai recent meci Dinamo — Steaua, 15—12).
țuianu — sub semnul întrebării 
(alți indisponibili : Caraiman și 
Gh. Marin). Dar iată formațiile 
care se vor alinia, probabil, la 
fluierul arbitrului Alexandru 
Lemneanu: STEAUA : Codoi — 
Fuicu, Zafiescu I. Enaehe. Lun- 
gu — Alexandru, Suciu — C. 
Florea. Achim. Murariu — Ra
dulescu, Ionescu — Cioarec. 
Corneliu, Pojar ; DINAMO : 
Petre — Chiricencu, Margheseu. 
Constantin, Aldea — Nica. Pa
raschiv — Roman (Stoica). 
Borș. Zafiescu II — Carages. 
Dărăban — Gheorghe, Ion, 
Țurlca. în ultimele două întil- 
nirî : Steaua — Dinamo 8—0 și 
12—15.

Dintre celelalte întîlniri, re
ține în mod deosebit atenția

CLASAMENTUL
1, STEAUA 10 10 0 0 573- 55 30
2. Dinamo 10 9 0 1 283- 63 28
3, Șt. Baia Mare 10 8 0 2 121- 70 26
4. Farul 10 7 0 3 293-124 24
5. Grivița roșie 10 6 2 2 153-107 24
6. Sp. studențesc 10 5 0 5 110-117 20
7. P.T.T. Arad 10 4 1 5 74-224 19
8. Șt. Petrcșan: 10 4 1 5 82-217 19
9. Rulm. Bîrlad 10 4 0 6 83-192 18

10. Univ. Tim. 10 3 0 7 80-132 16
11. Rapid 10 2 2 6 81-232 16
12. C.S.M Sibiu 90 2 1 7 53-129 15
13. Constr. C-ta 10 1 1 8 60-265 13
14. Polit lași 10 1 0 9 44-163 12

opune 
Roșie

\\w\wxw
Farului pe 
(în deschi- 

un
aceea care va
R.C. Grivița 
derea partidei va avea loc 
interesant meci între două se
lecționate de copii : Constan
ta — București).

R. D. Germană, Iugoslavia, Po
lonia, Ungaria și, firește. 
România, se va desfășura azi 
și miine pe arena Voința din 
Capitală. Jocurile, mai ales în 
«robele individuale, ce se dis
pută azi, vor fi cit se poate da 
atractive, pe pistele de con
curs aliniindu-se celebrități alo 
acestui sport, cum sînt Nikola 
Dragaș (Iugoslavia), fost mul
tiplu campion mondial. Lăszlă 
Nagy, unul dintre cei mai buni 
popicari din echipa Ungariei, 
vicecampioană a lumii. Oswald 
Prind (Austria), Alaus Meiss- 
nner (R.D.G.) — campioni ai 
țărilor respective. Iosif ' Tismă- 
nar, Gheorghe Silvestru. Ale
xandru Tudor și alți popicari 
români, component! ai repre
zentativei noastre. ciștigătoare 
a medaliei de aur la C.M. ’80. 
Și la probele feminine, partici
parea este la fel de valoroasă, 
în compania campioanei mon
diale Margareta Cătineanu vor 
evolua campioanele Jansa Ma
rine (Iugoslavia). Birgit Hunger 
(R.D.Q.), Lâzslonc Holezer (Un
garia). precum si jucătoarele 
românce Elena Antlreescu, Ana 
Petrescu. Vasilica Pințea — din 
echipa campioană a lumii, pre
cum și alte sportive din gene
rația mai tînără.

Dintre meciurile-vedetă de 
azi după-amiază se remarcă 
„duelul" dintre cei doi foști 
campioni ai lumii. Tismănar și 
Dragas, care se întîlnesc în ioc 
direct, pentru a santea oară a- 
nul acesta, victoria fiind de 
sase ori de partea renrezentan- 
tului tării noastre. Meciuri la 
fel de interesante vor avea loc, 
evident. în probele feminine, 
ca mare favorită pornind cam
pioana mondială Margareta Că
tineanu.

Aseară au 'e iut i 
„Memorialului Gheorghe 
lan", la care au participat 
serie de sportivi fruntași 
țara noastră.

iocurile
Bi- 

o 
din



Echipele noastre la startul „optimilor" C.C.E. la handbal

ADVERSARE DE VALOARE RECUNOSCUTĂ 
PENTRU STEAUA Șl ȘTIINȚA BACĂU

CAMPIONATE • COMPETIȚII
La „individualele" de lupte greco-romane 

MECIURI DECISIVE Șl SURPRIZE 1
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Campioanele de handbaJ alt 
României — STEAUA, ia bă
ieți, și ȘTIINȚA BACAU, la 
fete — se află în fața unoi 
examene importante : meciu
rile din ,optimile“ Cupei cam
pionilor europeni Ambele evo
luează in manșa I pe teren 
propriu, urmînd ca returul să-1 
dispute in deplasare.

Sorții au decis ca Știința 
Bacău să-și susțină șansele 
in fața revelației primului tur. 
campioana Poloniei Ruch din 
Chorzow Handbalistele polo
neze au reușit să depășească 
lin etapa de debut a actualei 
ediții a Cupei campionilor eu
ropeni la handbal feminin pe 
una dintre marile favorite ale 
competiției — T.S.C. Berlin, 
cîștigînd meciul pe teren pro
priu cu 19—9 (!!) și pierzind 
returul cu 13—17. Echipa pre
gătită de Ludwik Biegasik se 
distinge, în primul rind, prin 
carură atletică, șapte dintre 
echipiere depășind înălțimea 
de 1,70 m, prin forță și vi
teză. Patru dintre componen-

ciND Iți iubești 
MESERIA

Sîmbătă, la Baia. Mare. îm
preună cu tovarășul Ioan 
Pop, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S., vizitam bazele 
sportive. Am trecut pragul 
frumoasei săli de sport JZXa- 
cia*4 și, deși n-o vedeam pen
tru prima oară, am rămas 
impresionați de frumoasa 
construcție și, mai ales, de 
modul cum oamenii de aici, 
adevărați gospodari, © Între
țin.

...Dar cea mai mare sur
priză pentru noi a fost alta.

Era sîmbătă dimineață. 
Știam că echipa masculină 
de handbal a României par
ticipase la turneul de la 
Debrețin, dotat cu „Trofeul 
Ungaria", că vineri seara, ju-

rrt I TUiîflS

cătoril noștri, conduși de an
trenorii Nicolae Nedef și Las- 
căr Pană, au jucat cu selec
ționata secundă a Ungariei și 
au cîștigat. Dar sîmbătă di
mineața. în jurul orei 11, 
cînd am intrat în sala de 
sport din Baia Mare și am 
întîlnlt echipa Minaur, care 
se pregătește pentru meciu
rile din „Cupa cupelor*4, l-am 
văzut și pe antrenorul ei, 
Lascăr Pană.

...Nu era nici o iluzie ©p- 
tică. Venit în cursul nopții 
de la Debrețin, Lascăr Pană 
s-a odihnit puțin și apoi s-a 
prezentat la echipa sa de 
club, deși după o săptămînă 
de meciuri internaționale și 
după călătoria cu autocarul, 
ar fi avut dreptul la © zi de 
odihnă, în familie. Dar nu, 
la primele ore ale dimineții, 
Lascăr Pană a venit să-și 
vadă echipa, să-și reia lucrul. 
Iată un exemplu de profesio- 
nalitate, de responsabilitate, 
dacă vreți, de dragoste față 
de sportul pe care s-a an
gajat să-1 slujească.

Șl exemplul antrenorului 
n-a rămas singular. Printre 
jucătorii aliniațl în fața sa 
în sala de sport din Baia 
Mare se afla șî Măricel Voi- 
nea, titular al echipei națio
nale, ca șl ceilalți colegi care 
evoluaseră în reprezentativa 
României. Alte comentarii sînt 
de prisos.

Consîantin ALEXE

O REUNIUNE
Privită prin prisnu. rezultate

lor Înregistrate, reuniunea des
fășurată joi după-anu'ază poate 
ti apreciată ca normală, cîști- 
gătorii recrutîndu-se din rîndul 
cailor recomandați de perfor
manțele lor anterioare. Mal pu
țin normal' n1 se pare Insă felul 
in care unii concurențl au În
țeles să-și apere șansele, „apa
tia" acestora (concretizată prin 
valorile slabe marcate) tacilltînd 
sarcina primilor sosiți. Consecin
ță firească, majoritatea probelor 
(excepție făcînd doar cele ad
judecate de Robota, Armeanca 
și Valentin) au fost lipsite de 
dinamism, ciștigătoril respectivi 
nefiind obligați la eforturi prea 
mari. Adorata și-a .croșetat" ad
versara pe drum, dintre aceștia 
doar Gotic vlztnd rietoria, Diri
jor n-a avut de tnfrînt decît re
zistența pe care l-a opus-o Refor
ma, Macrou, aflat în dificultate la 
jumătatea liniei drepte, a termi
nat, totuși, învingător, fiindcă 
S. Onache i-a „oferit", amabil, 
coarda la intrarea in linie dreap
tă („greșeală" fără de care Re
gula n-ar mal fi putut pierde 
cursa), iar Suveicar s-a pMmbat 
în cursa respectivă, dintre ad
versari doar Solitara încerclnd 
să-1 pericliteze victoria. Așa cum 
Arătam mal sus. victorii ceva 

tele sale — Elzbieta Skupien, 
Urszula Zurawska, Ilona Nawa 
și Barbara Kusz — sint selec
ționate în echipa Poloniei, în 
formația din Chorzow evoluînd 
și alte jucătoare care au făcut 
parte — nu cu mult timp în 
urmă — din reprezentativă. 
Chestionat de redactorul lui 
,Interpress“, antrenorul cam
pioanei Poloniei a declarat : 
„Nu le-am văzut încă jucînd 
pe handbalistele de la Știința 
Bacău dar sint conștient că 
ele posedă caracteristicile hand
balului românesc : tehnică ex
celentă, stil de joc ofensiv și 
marc rapiditate în derularea 
fazelor. Dacă vom reuși să 
cîștigăm, să obținem un egal 
sau să pierdem doar la 3—4 
goluri in partida de la Bacău, 
vom avea șanse mari de a ne 
califica mai departe Oricum, 
eu sint optimist".

Așadar, un obstacol foarte 
greu pentru Eugen Bartha și 
elevele sale, un obstacol pe 
care-1 vor putea depăși numai 
in condițiile în care Știința 
Bacău va juca — în ambele 
manșe — la reala sa valoare. 
Meciul tur se dispută la Ba
cău, tn Sala sporturilor, 
miercuri, 3 decembrie, înce- 
pind de ta ora 17,30, returul 
fiind programat la 14 decem
brie, la Chorzow. Partida de 
la Bacău va fi arbitrată de 
cuplul Pritzkow — Gcutz 
(R.D. Germană).

Formația pregătită de Cor
nel Oțetea și Otto Telman n-a 
avut nici ea sorți prea favora
bili. în optimile C.C.E. va juca 
cu campioana Iugoslaviei, Ko- 
linska Slovan Ljubljana. Echi
pa iugoslavă a ajuns in a- 
ceastă fază a întrecerii dispu- 
nind de campioana Bulgariei, 
Dimitrov Sofia, cu 30—16 —
pe teren propriu — șl pierzind 
cu 18—20 în deplasare. Avind 
un stagiu de doar 5 ani in 
prima divizie a Iugoslaviei,

SPORTUL PE COORDONATELE ȘTIINȚEI
(Urmare din pag. 1)

pologll și geneticienii, referatul 
a oferit celor prezenți o serie 
de prețioase jaloane spre e 
mai bună orientare ta procesul 
de selecție, tasistînd asupra a- 
ceior particularități genetice care 
nu pot fi modificate tn procesul 
de pregătire și în baza cărora 
capacitățile sportive ale unul 
Individ- se diferențiază. Pe baza 
unei sume de date oferite de 
cele două științe, se pot stabili 
de la vîrste miel perspectivele 
unui ins tn sportul de perfor
manță, ceea ce este de o deo
sebită importantă pentru reali
zarea unei selecții științifice, 
pentru evitarea unor erori care 
înseamnă investiții considerabile 
pe de e parte, un plafon scă
zut al performanțelor pe de altă 
parte. Desigur, spațiul nu ne 
îngăduie să redăm mal pe larg 
o asemenea temă interesantă 
care ar trebui să fie însușită ta 
detaliu de toți tehnicienii.

Privind din afara laturilor 
absconse ale naturii umane pro
cesul de selecție, pornind deci 
de la faza ulterioară stabilirii 
tipului constituțional optim, re
feratul „Priorități ta activitatea 
de selecție", prezentat de prof. 
Rodlca Șiclovan, de la Centrul 
de perfecționare al C.N.E.FJS., a 
furnizat tehnicienilor o interesan
tă etapizare a lucrului cu cei ce 
sint cooptați în grupe de instru
ire, de la abc-ul disciplinei spor
tive pînâ la momentul lansării 
spre performantă.

La o a doua temă, „Opthnlza-

mai muncite au obținut Robota, 
Armeanca (adusă j>e sus* de 
incisivul L Oană) șl Valentin.

Rezultate tehnice : Cursa I : 
L Adorata (L Florea) rec. 1:36,5,
1. Gotic. Simplu 5, ordinea 22. 
Cursa a II-a : 1. Robota, 2. Fa
leza n, 3. Sabot. Simplu 8, or
dinea 13, event 53, ordinea triplă 
218. Cursa a HI-a : 1. Dirijor (C. 
Iorga) rec. 1:29,1, 2. Reforma, 8. 
Gascon, Simplu 2, ordinea 38, 
event 17, ordinea triplă 158, tri
plu cîștigător 439. Cursa a IV-a : 
1. Macrou (Gv. Solcan) rec. 
1:26,6, 2. Regula, Simplu 4, or
dinea 13, event 8. Cursa a V-a :
1. Suveicar (C. Mihai) rec. 1:33,7,
2. Jovmlr, 8. Solitara. Simplu 3, 
ordinea 12, event 8, ordinea tri
plă 331. Cursa a Vl-a : 1. Ar
meanca (I. Oană) rec. 1:32,6, 2. 
Săbădău, 3. Suvelnița. Simplu 
2,50, ordinea 20, event 16, ordinea 
triplă 1870, triplu cîștigător 240. Cursa a Vn-a : 1. Valentin (I. 
Florea) rec. 121S, 2. Diagrama,
3. Servant. Simplu 4, ordinea 25, 
event 4S, ordinea triplă 99. Re
trageri : Selima.

Gb. ALEXANDRESCU 

Kolinska a acumulat — după 
26 de etape — 37 de puncte și 
a cucerit titlul grație victo
riei obținută în ultima etapă 
la cunoscuta formație Med- 
vesciak Zagreb.

Echipa Kolinska. pregătită 
de Leopold Jeras, este un 
team cu pronunțată tehnicitate, 
care-și desfășoară jocul in vi
teză. Oamenii de bază ai for
mației sînt frații Bojovici și 
Krivokapici, internaționali cu- 
noscuți, dar forța lui Kolinska 
o reprezintă omogenitatea în
tregului lot, alcătuit din 
Brgiez, Sirotici, Ravlici (por
tari), Repina, Krivokapici, Măli
ne. Mejovsek, Gorișek. Vujino- 
vici, Bolha, Doblecar. Longo, 
M. Bojovici, V. Bojovici, Ba- 
cici.

Cele două partide dintre 
Steaua și Kolinska Slovan 
Ljubljana se dispută Ia 6 de
cembrie (Palatul sporturilor și 
culturii din București, ora 17, 
arbitrează cuplul sovietic Vi- 
tols — Kuezul) și 14 decem
brie (Ljubljana, ora 19,45).

Așadar, echipele noastre cam
pioane au o foarte dificilă mi
siune în „optimile" Cupei cam
pionilor europeni, sorții hără- 
zindu-le adversare de „forța 1". 
Motiv major pentru desfășu
rarea unor pregătiri fără cusur, 
pentru crearea tuturor condi
țiilor necesare promovării In 
sferturile de finală ale presti
gioasei competiții continentale.

După cum am mai anunțat, 
H.C. Minaur Baia Mare s-a ca
lificat fără joc în sferturile de 
finală ale Cupei cupelor (ad
versara sa, echipa daneză Hel- 
singor I.F., a fost exclusă din 
competiție doarece a purtat 
reclame pe tricouri in jocul 
anterior) și acum așteaptă cu 
emoție tragerea la sorți care 
va avea loc la 17 decembrie, 
la Basel.

Hrtstache NAUM

rea activității de educație fizica", 
participanții la consfătuire au 
audiat o expunere competentă și 
riguros organizată a lectorului 
unlv. Petrica Dragomlr, de la 
LE.F.S., în timp ce educatoarele 
mehedințene au ascultat o in
structivă expunere : „Activitatea 
de educație fizică la preșcolari", 
a lectorului univ. Adrian Drag- 
nea, de la I.E.F.S.

La dezbaterea celor două teme 
și-au adus interesante contribuții 
cadre mehedințene care au pre
zentat referate bazate pe con
statări reieșite din propria ex
periență : profesorii Erszebet
Milicto, Mihaela Georgescu, Clol- 
na Serana, Matilda Nlstor, Ion 
Viăduț, Gheorghe Zăman șl me
dicul sportiv Mihai Negoeseu, ca 
șl alți citiva tehnicieni și acti
viști din sportul mehedințean 
care, în ultima zi a consfătuirii, 
au luat parte la o „masă ro
tundă", pe marginea temelor, ra
portate la munca lor practică.

Fără îndoială că ^această cons
fătuire, organizată Ireproșabil ta 
colaborare cu C.J.E.F.S. Mehe
dinți, va avea efecte pozitive ta 
activitatea sportivă a acestui ju
deț, Rămîne ca participau ții să 
transpună In fapt noutățile de 
conținut puse ta lumină cu a- 
cest prilej.

ȘI rămîne ca asemenea prile
juri să li se ofere tuturor ca
drelor din mișcarea noastră 
sportivă, fie șl numai prin ma
teriale științifice pe cele mai 
importante probleme.

sîmbătă

BASCHET : Sala Floreasea, 
de la ara 9 : Rapid — Voința 
București, „U“ Cluj-Napoca
— Mobila, Olimpia — ICEM- 
ENERG C.Ș.B., Voința Brașov
— Comerțul Lie. „Bolyai", 
Politehnica C.S.Ș. 2 — Pro
gresul, Universitatea Timișoa
ra — Crișul.

FOTBAL : Teren Mecanică 
fină, ora 14 : Mecanica fină 
București — C.F. Luceafărul 
București (Dlv. „B") ; teren 
ICSIM, ora 14 : ICSIM Bucu
rești — Automatica București 
(Div. „C") ; teren Laromet, 
ora 14 : Tehnometal Bucu
rești — FL Roșie București 
(Div. ,C“) ; teren Abatorul, 
ora 14 : Abatorul București
— T.M. București (Dlv. „C") ; 
teren „23 August" IV, ora 14: 
Luceafărul București — Ce
tatea Tr. Măgurele (Dlv. ,C“); 
teren Danubiana, ora 14 : 
Danubiana București — Pe
trolul Bolin-tin (Div. „C") : 
teren Electronica, ora 14 : E- 
lectronlca București — S.N. 
Oltenița (Div. „C").

POPICE : Arena Voința, ora 
8,30 șl 14,30 : întreceri ta 
cadrul turneului internațional 
„Cupa Carpațl" (individual, 
femei șl bărbați).

PITEȘTI, 28 (prin telefon). Pes
te 150 de sportivi au luat star
tul în turneul final al campiona
tului individual republican de 
lupte greco-romane.

In prima zi a competiției au in
trat în concurs luptătorii de la 
categoriile 43 kg, 57 kg, 68 kg, 
82 kg și 100 kg. Deși împărțit,! 
pe grupe, principalii candidați la 
titlurile de campioni au căzut la 
sorți în aceeași serie, astfel că 
unele meciuri decisive au fost 
programate încă din primul tur. 
De exemplu, I. Draica șl I. Ena- 
che (cat. 82 kg), rivali mal vechi, 
s-au întilnit într-un meci deose
bit de spectaculos, cu neaștepta
te răsturnări de situații. După un 
minut de luptă In picioare, I. 
Enache a fost trecut la parter 
pentru pasivitate. Constănteanul 
Draica a reușit un supleu de 
toată frumusețea, primind 4 punc
te tehnice. La reluarea luptei, a 
fost rlndul lui Draica să treacă 
la parter șl dinamovistul a reu
șit două centurări laterale de 
cîte două puncte și a lipsit 
puțin să mal realizeze o acțiune 
șl să ia astfel conducerea. Deși

DUBLURILE ȘT. MORARU, S. CAURI și LIANA URZICA, 
EVA FERENCZI, CAMPIOANE LA TENIS DE MASA

ARAD, 28 (prin telefon), tn Sa
la sporturilor din localitate au 
început întrecerile campionate
lor republicane individuale de 
tenis de masă pentru seniori. 
Dimineața primei zile a fost re
zervată probei de dublu. La mas
culin, s-au înscris 25 de cupluri. 
Htlul a fost cîștigat de Ștefan 
Moraru și Sorin Cauri, de la 
clubul sportiv Progresul Bucu
rești (antrenor Die Stan). El au 
întîlnlt în finală dublul Simion 
Crișan, Iosif Bohm, de la C.S.M. 
Cluj-Napoca, pe care l-au învins 
CU 3—1 (21—19, 21—13, 17—21,
21—9). Meciul a fost interesant 
în prima parte, așa cum o do
vedesc și rezultatele parțiale, dar 
în final elevii antrenorului eme
rit Farkas Paneth au cedat. în 
semifinală, campionii au învins 
perechea Eugen Florescu — An
dras Fejer, cu 3—0 (21—15, 21—18,

Ultimele întreceri ale
TURNEUL PE CATEGORII DE LA BRAȘOV

Diviziei „A“ de judo

In cele 3 etape de până acum 
în Divizia „A" de judo s-au ln- 
tflnit toate cele 12 formații. Dar, 
la această ediție, federația de 
specialitate a introdus în regu
lamentul competiției și un tur
neu individual, în urma căruia 
vor fi desemnați cei mai buni 
sportivi la fiecare categorie de 
greutate, iar punctajul obținut de 
aceștia va definitiva și clasamen
tul final al echipelor divizionare. 
Firește. în aceste condiții, tur
neul final pe categorii, progra
mat azi și mîine la Brașov, de
vine deosebit de important. Să 
mai subliniem că victoria unei 
formații în etapele anterioare a 
fost cotată doar cu un punct, pe 
cînd la acest turneu un singur 
sportiv, de pildă cel clasat pe

IN DIVIZIA „A“ DE VOLEI, DERBY FEMININ LA CRAIOVA
Duminică este programată pen

ultima etapă din cadrul turului 
campionatelor de volei ale Di
viziei „A". Cea mal importantă 
partidă feminină se va desfă
șura Ia Craiova, intre formația 
locală Universitatea șl cîștigă- 
toarea Cupei României", C.S.U. 
Galați, în seria a n-a. Studen
tele gălățence, neînvinse pînă 
acum, vor avea în față o echipă 
dornică să se reabiliteze ta fața 
propriului public, după cele două 
eșecuri consecutive la scor — ta 
fața Farului, pe teren propriu, 
șl la Iași. In seria I, reține 
atenția jocul de la Bacău din
tre Știința șl nou promovata 
Flacăra roșie București care (și 
ea neînvinsă pînă ta prezent) 
confirmă tacă o dată hărnicia 
șl priceperea antrenorului Sandy 
Chiriță. Va fi însă un meci greu 
pentru bucureștence. Celelalte 
partide ale etapei : Dinamo —

SCRIMA : sala Floreasea n, 
ora 8 : „Cupa României" (spa
dă).

DUMINICA

BASCHET : Sala Floreasea, 
de la ora 8 : Comerțul Ldc. 
Bolyai — „U* Cluj-Napoca, 
Crișul — Voința Brașov, Pro
gresul — Universitatea Timi
șoara, Voința București — 
„Poli" c.S.Ș. 2, Mobila — 
Olimpia, ICEMENERG C.Ș.B. 
— Rapid.

FOTBAL : Teren Steaua, e- 
ra 14 : steaua București — 
F.C.M. Galați (Div. „A") ; te
ren Steaua, ora 12 : Steaua 
București — F.C.M. Galați 
(speranțe) ; teren Dinamo, 
ora 14 : Sportul studențesc 
București — Chimia Rm. Vîl- 
eea (Div. „A") ; teren C.A.M., 
ora 12 : sportul studențesc 
București — Chimia Rm. Vîl- 
eea (speranțe) ; Stadionul 
Republicii, ora 14 : Rapid 

meciul s-a încheiat la egalitate 
(4—4), datorită unei acțiuni tehnice 
mai valoroasă, Draica a pri
mit decizia de învingător. Un 
meci de rar dinamism și specta
culozitate l-au furnizat, la cat. 
48 kg, dinamovistul Marian ște
fan și juniorul Mihai Cișmaș din 
Piatra Neamț (antrenor Mircea 
Covătaru). In mod surprinzător, 
Cișmaș a obținut victoria la 
puncte: 6—1 ! C. Alexandru, re
venit la categoria care l-a con
sacrat (48 kg), a realizat o vic
torie prin tuș la Gh. Crlșan (Tg. 
Mureș) și alta prin superioritate 
ta fața lui Gr. Buga (Bacău), Cu 
emoții a terminat învingător Va- 
sile Andrei (medaliat cu bronz 
la J.O.) în meciul său cu tulcea- 
nul Simion Ruticov, pe care l-a 
întrecut, greu, cu 8—51, Ștefan 
Rusu (cat. 68 kg) — cu două vic
torii se anunță drept favoritul 
principal la titlul de campion. 
La cat. 57 kg, cel doi pițeștenl, 
M. Rotilă și I, Dulică, au șansa 
să se întîlnească ta finala pen
tru locurile 1—2.

Mihai TRANCA
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21—15), în timp ce clujenii au 
cîștigat la Teodor Gheorghe, 
Cristinel Romanescu cu 3—1 
(21—17, 21—14, 17—21, 21—19).

în întrecerea feminină (22 de 
dubluri) finala s-a disputat în
tre sportive ale C.S. Arad: Liana 
Urzică șl Eva Ferenczi au în
vins cu 3—0 (21—19, 21—14, 24—22) 
cuplul Gabriela Radar, luditL 
Borbcîy. După cum arată șl re
zultatele la seturi, finala nu a 
fost un simplu joc „în familie44, 
ci a fost deosebit de disputată, 
fiecare din cele două dubluri an
trenate de Emil Prokopecz do
rind să-și aproprie victoria.

Vineri după-amiază șl sîmbătă 
toată ziua sînt programate între
cerile probei de simplu, iar du
minică dimineața cele la dublu 
mixt.

Mircea COSTEA
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primul loc, va aduce echipei 
sale nu mai puțin de 7 puncte.

Cele 12 echipe au fost împăr
țite în 4 grupe, în funcție de lo
cul pe care acestea l-au ocupat 
în clasament înaintea întrecerilor 
de la Brașov. Iată componența 
grupelor: A — Dinamo București, 
A.S.A. Tg. Mureș, I.E.F.S. Bucu
rești; B — Dinamo Brașov, Poli
tehnica Iași, Rapid Oradea; C — 
Constructorul Miercurea Ciuc, 
Carpați Mîrșa, Universitatea Cluj- 
Napoca; D — Nitramonia Făgă
raș, Constructorul Alba lulia șl 
Rapid Arad.

Azi vor avea loc confruntările 
la categoriile grea, semigrea și 
mijlocie (dimineață), semimijlo- 
cie și ușoară (după-amiază), Iar 
mîine dimineață, la superușoară 
și semiușoară.
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Chimpex Constanța (sala Dina
mo, ora 10,30), Maratex Baia 
Mare — Universitatea București, 
ta seria I, Faxul Constanța — 
Penicilina lași și „U“ Cluj-Na- 
poca — Rapid, ta seria a n-a, 
partide în care gazdele sînt 
favorite.

În campionatul masculin, o e- 
tapă în care echipele gazdă din 
seria I stat creditate cu prima 
șansă, în timp ce ta seria a 
II-a doar Steaua este mai si
gură de victorie. Iată progra
mul intfinirilor : Dinamo — Trac
torul Brașov (sala Dinamo, ora 
11,45), Delta Tulcea — Rapid. 
Calculatorul București — Unii 
versltatea Craiova (sala Olimpia, 
ora-10) în seria I, Steaua — Poli
tehnica Timișoara (sala Giuleștl, 
ora 10), Viitorul Bacău — Explo
rări Baia Mare, Silvania Șimleu 
Silvani ei — C.S.U. Galați, ta 
seria a n-a (A. b.)
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București — Rulmentul Ale
xandria (Div. „B") ; teren 
Autobuzul, ora 14 : Autobuzul 
București — F.C. Petrolul 
Ploiești (Div. JB“).

POPICE : Ar rina Voința, ora 
8,39 : întreceri în cadrul „Cu
pei Carpați" — proba de pe
rechi mixte.

RUGBY : Stadionul Steaua, 
ora 11 : Steaua — Dinamo ; 
stadionul Giuleștl, ora 10 : 
Rapid — Rulmentul Btalad 
(Div. „A").

SCRIMA : Sala Floreasea 
n, de la ora 8 : „Cupa Ro
mâniei" (sabie).

VOLEI : Sala Dinamo, de 
la ora 10,30: Dinamo — CWm- 
pex Constanța (A, f), Dina
mo — Tractorul Brașov (A, 
m) ; sala Gîulești, ora 10 : 
Steaua — Politehnica Timi
șoara ; sala Olimpia, de la 
ora 10 : Calculatorul Buc. — 
Univ. Craiova (A, m), Calcu
latorul n Buc. — SARO Ttr- 
goviște (B, m) ; sala Inst. 
Ped., ora 9,30 : Voința Buc.
— Braiconf Brăila și Confec
ția Buc. — Chimia Rm. VQcea 
(B, f) ; sala Steaua, ora 10 : 
Steaua n — Relonul Săvl- 
neștl (B, m) ; 6ala Progre
sul, ora 11 : Progresul Buc.
— I.C.I.M. Brașov (B. m) ; 
sala Construcția ICED, ora 
11 : I.O.R. Buc. — Metalul 
Hunedoara (B, m).
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e gală" ai turului. La Craiova, între echipa cam- 
ică, între echipa de ieri a lui VALENTIN STA- 
le astăzi. Ambele tabere au intrat în febra der- 
tă, imediat după* încheierea penultimei etape de 

’• • • de anoi în cele două 
ii toamnei".

tabere, cu mult înainte

0 FRUMOASA RECOLTA DE TINEREȚE 
S-O VALORIFICĂM!

PROGRAMUL
Șl ARBITRII ETAPEI

IO. a doua 
:rduse, ne- 

terenu) 
iacău. Ina- 
Sibiu, pen- 
nii încear
că u, să se 
ie la Cra- 
țm Stănes- 
. Ce ziceți

Craiova ? 
3 că n-am 
udu Geor- 
amfir și

••••“ « Șj 
:eți? O „O 
a Tg. Mu- 
e la acel 
spre sfîr- 
e mereu 

itiți-vă de 
% eliminat 
cu Borru- 
de regulă, 
Cunoașteți 
pe... fosta 
ij, nu ? !... 
ir, dar eu 
ff care am 
a Încerca 
cată. Dar 
minică ta 
I Dinamo, 
ce la ma
un joc la 
are derby, 
cotă supe- 

ta car©» 
nostru a 

lia ! Cred 
bun, pen- 
nea, acest 
dițiile tre- 
fizic, tac- 

5*. • Vă
după... un 

a făcut 
son. Sigur 
fostul pu- 
ă o emo- 
:a inimosul 
i Iubit cît 
i mă res- 
cu noua 
i voi pre- 
*ată luptă 
lori-o
Știu
Iotul
aceea

»lică dem-

sub 
că 
cel 
voi

nă 
în

de valoarea ei, 
care se decide 

toamnă !...“
Jucătorii pendulează Intre „ce 

a fost cu S.C. Bacău" și „ce va 
fl la Craiova". Căpitanul echipei, 
Cornel Dinu, e analitic ca întot- 

e cine U va 
! Cred că ne 
rtad, o pros- 
Avem ocazia 
jucăm 
Și asta

intr-un 
lidera

meci 
de

deauna: „Problema 
ține pe Cămătaru 7 
trebuie, în primul 
pețime în gîndire. 
să demonstrăm că 
bine în deplasare. _______
fața unei echipe valoroase 
care respect lotul și munca 
antrenor tînăr, ca Nelu 
menco !“ 
mătaru,

mai 
ta 
ta 

unui 
Oble- 

Cine-1 va ține pe Că- 
deci, aceasta-i întreba

rea ? ! Augustin promite să nu 
mai rateze ca anul trecut. Vrta- 
ceanu își amintește că a marcat 
\\\\\\\\\\\\\\\^

PALMARESUL 1964—65: 1—8 șl 
0—2; 1965—66: 0—0 și 0—8; 1966— 
67: 1—4 și 1—1; 1967—68: 2—2 și 
0—1; 1963—69: 0—5 și 1—0; 1969—70: 
1—2 și 1—2; 1970—71: 1^-0 șl 2—1; 
1971—72; 0—3 și 2—1; 1972—73: 2—5 
șl 1-0; 1973—74: 1—1 și 0—1;
1974—75: 0—1 și 3—0; 1975—76: 
1—2 și 0—2; 1976—77: 1—2 șl 1—1; 
1977—78: 0—2 și 3—2; 1978—79: 
0—1 șl 2—0; 1979—80: 1—0 și 2—2.

un gol la Craiova, acum 5 ani. 
Și Custov completează că atunci 
ea a marcat golul victoriei. 
„N-avem c« pierde î Trebuie să 
jucăm cu curaj !“, sună impe
rativul lui Mulțescu.

...CAMPIONII, LA O2ONIFICA- 
RE. Am găsit echipa campioană 
la... Sinaia. Venise pentru meciul 
de Cupă de la Bușteni. „După 
gura de oxigen de la Tg. Mureș, 
ne ozonificăm ta continuare 
ne întîmpină Donose, care e fe
ricit că a terminat cu bine de 
curlnd ultimele examene ale Fa
cultății de finanțe-contabilitate. 
Campionii sînt foarte temperați. 
Nu vorbesc la superlativ despre 
meciul foarte bun de la Tg. Mu
reș, nu se aruncă în mari pro- *,• * x_._ . . - cu D_._

Costlcă 
la

nosticuri pentru derbyul 
namo. Căpitanul echipei, 
Ștefănescu, se așteaptă un

greu; „Tocmai pgnU’u că 
imului e mai buu, uinamo- 

voa încerca sa se revan
șa iaca uitat acei punct 

'.cu 
Cieu insă ca vom cîșli- 

Tinel își va 
Pentru Bă

lăci, jocul cu Dinamo e un meci 
ca oricare altul: „Mai ales că 
la ora aceasta, Camâtaru e ta- 
u-Q forma iormidabila 1“ Cămă
taru... roșește citind chenarul 
din ziarul nostru unde a aparul 
la „jucătorul etapei". 11 întreb 
despre derby: „va fi greu ! Dai 
vom ciștiga î in ultimele două 
meciuri cu Dinamo, ia Craiova, 
am înscris cite un gol. ăia bate 
jjludul sa atac țiului de golgeier, 
anul acesta !“ ION OBnfcavixiNCu 
și CONSTANTIN 0'j.^T, antreno
rii, sint și ei temperați. 
iul inriiei ne 
să ! — zice 
aceeași șansă 
uumimea, cu 
ce înseamnă 
tam cu toată 
Ne obligă valoarea 
.titlul pe care îl deținem și acest 
nxai rar -f-9 ta „clasamentul ade
vărului"... Ce • crede Ungureanu 
despre Țălnar, cei mai ta formă 
atacant dinamovist ta acest se
zon ? „Nu mi-e teamă ! Am mai 
jucat împotriva lui la București, 
în primăvară, și a fost... 2—2 1“ 
„Ultimul dialog, cu ion Oblemen- 
co. „E greu întotdeauna acest 
derby 1 — afirmă, Ingîndurat, 
fostul tunar al Craiovei. Pențru 
că Dinamo, chiar și fără valori 
deosebite, Înseamnă tot Dinamo, 
adică e echipă puternică, cu un 
antrenor care știe să „cravașeze*. 
Apoi, ta fața campionilor, oricine 
se mobilizează la maxim. Pentru 
mine derbyul cu Dinamo înseam
nă o emoție ta plus, deoarece 
fmi tatîlnesc fostul „dascăl*, pe 
Valentfh Stănescu, pe care 11 sti
mez enorm pentru că m-a aju
tat ta două momente fundamen
tale din viața mea: ctad jucam 
la Rapid, a Înțeles că nu mă 
pot acomoda „stilului Giulești", 
și mi-a dat drumul la Craiova; 
și cind m-a luat secund la Cra
iova, oferindu-ml șansa de a mă 
lansa In meseria de antrenor. 
Am tnv&țat toarte mult de la 
acest mare 
performanțe 
tre care șl 
Tocmai de 
voi încerca 
tesorul, 
dar și 
care să 
nutÂ de

meci
ÎOIUI 
vișui
șeze, _ „ ___ .. .. ___
preiuul surprinzător, acaaă, 
uacaul,
ga, chiar uaca nea 
lua luate masurile l“.

.jCalcu- 
acoxuâ prima-^șan- 

Tică Oțet. Dar nu 
o avea și Dinamo, 
Bacăul ? U. Ceea 
că trebuie să tra- 
atenția acest meci, 

jucătorilor,

Divizionarele „A" parcurg ultimele lungimi ale sezonului 
de toamnă. Miercuri, cînd sînt programate „optimile" Cu
pei, și cele care au obținut calificarea pînă în această 
etapă a competiției k.o. vor încheia stagiunea competițio- 
nală. A venit — deci — momentul acelor priviri înapoi, 
a retrospectivelor care urmează căderii cortinei. Ele vor fi 
prezente, ca de obicei, în coloanele ziarului nostru și vor 
căuta să se oprească asupra celor mai importante aspecte 
ale vieții fotbalistice. Acum însă, în pragul ultimei etape 
a turului campionatului, credem că tocmai pe fundalul a- 
cesteia trebuie să reliefăm o trăsătură pregnantă, pozitivă, 
dătătoare de speranțe și încredere : masiva intrare pe 
prima scenă a fotbalului nostru a tineretului. Dacă fotbalul 
se poate lăuda cu ceva în direcția unor preocupări cura
joase, privind în perspectivă, în fruntea acestora se plasează 
o mult mai activă, mai energică și permanentă politică a 
promovărilor, cultivată de cluburile primei divizii.

Exemplele sînt numeroase și edificatoare. Aproape nu 
este echipă din primul eșalon care să nu fi ridicat tineri 
fotbaliști în lotul său lărgit și unele dintre ele și în for
mația de bază. F.C. Argeș a efectuat una dintre cele mai 
profunde remanieri — din mers — înregistrate în prima 
divizie. Aproape jumătate din echipă cuprinde acum fotba
liști sosiți din eșalonul secund, observați cu pricepere de 
„ochiul" atît de priceput al lui Florin Haiagian. A.S.A. 
Tg. Mureș și-a completat lotul cu elemente de la echipele 
din zonă, perechea de fundași laterali Szabo — Fodor, titu
larizată de A. Eorilogh, reprezentînd, după multe și autori- 

și după fapte, 
reușitele evi- 
campionatului. 
trecut

A DIVIZIEI // B"
Seria 1: C.S. Botoșani — F.C. 

Constanța: C. Ghiță (Brașov), 
C.S.M. BOrzești — Cimentul Med
gidia: J. Grama (București), Del
ta Țulcea — Viitorul Gheorgheni: 
Ilie 'Roșoga (București), Ceahlău) 
- — -------- Brăila: L.

Gura 
vaslui: 
l.M.U.

P. Neamț — F.C.M.
Frunză (Sibiu), Minerul 
Humorului — Viitorul 
N. Dumitru (București), 
Medgidia — Gloria Buzău: E. lo- 
nescu (Pitești), Unirea Focșani — 
Gloria Bistrița: T. Balanovici
(Iași), 
Suceava: D.
ra), C.S.U. 
Gheorghe: 
rești).

_____. T.
Chimia Brăila — C.S.M. 

Buciumau (Timișoa- 
Galați — Oltul Sf.

V. Măndescu (Bucu-

II-a: Chimica Tirnă-

DIN CELE 18 TABERE

meseriaș, cu mari 
in palmares, prin- 

acest 2—1 cu Anglia, 
aceea, ca orice elev, 
să-mi depășesc pro- 

duminică, prin rezultat, 
printr-un joc al echipei, 
Încheie stagiunea în țl- 

gală !*
Mircea M. lONESCU

a revenit 
și-a con

te de an- 
:ertitudlnl: 
li cu du- 
iceanw nu 
îlarea " a 
e • F.C. 
I zilei de 
avui com- 
Pop — N. 
e (toți din

,,U“ CLUJ-NAFOCA,

iisponibili- 
rga și pe 
Echipa va 
î după în- 
din etapa 

at • F.c. 
cursul a- 

troșani cu 
fî M. Bu- 
onini (toți

51. anunță 
de după 
s in me- 
lomllă, Si- 
vor relua 
CORVINUL 
nta ta te- 
are a eb- 
,Cupa Ro- 
fleșa — e- 
dln joc.

I — I. Lă- 
curești) și 
i).
>rii Iorda- 
i și Agiu
II de mll- 
î aviz me- 
. "ciulul • 
n 4.&ponlbiJ 
(accidentat 
ea, după 
a Craiova, 
ilici — T. 
robeta Tr. 
seu (Bra-

tadlsponl- 
(fractură 

cui cu Dl- 
Molceanu 

Iul depin- 
® ARBI- 

Gh. Rete- 
;cu (toți

® .. . ______
cele două frumoase victorii_ _
Hunedoara și Orăștie, tratează cu
seriozitate și privește cu încre
dere meciul, deși Dobrău șl E.
Mihai stat accidentați, iar Cio
can șl Tiglariu se află sub sem
nul întrebării ® PROGRESUL 
VULCAN nu-i va putea utiliza pe 
Nlgnea și Grigore, care au acu
mulat cite două cartonașe gal
bene ® ARBITRI: R. Petrescu 
(Brașov) — Cr. Teodorescu (Tîr- 
goviște) și Fl. Popescu (Ploiești).
• „POLI" TIMIȘOARA nu-i 

poate utiliza, ta continuare, pe 
Dumitru și Păltinișan, accidentați 
mai de mult. In schimb, va re
intra Dembrovschi, care n-a ju
cat miercuri, ta Cupă, la Roman 
6 /I.S.A. tg. mureș 11 are in- 
cerți pe Ispir, Uncheaș șl Fodor, 
toți trei absenți în jocul de Cu
pă de la Bistrița ® ARBITRI: 
Gh. Jucan (Mediaș) — FI. Cț- 
nea și Gh. Donciu (ambii din 
Caracal).

O SPORTUL STUDENȚESC, ta 
revenire de formă, nuTÎ va pu
tea utiliza pe Bruno și Florin 
Grigore, precum și pe Tănăsescu, 
accidentați. @ CHIMIA rm. VIL- 
CEA va alinia aceeași formație 
care a cîștigat meciurile cu 
„Poli" Timișoara și Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej • ARBITRI : D. 
Ologeauu — I. Honig (ambii din 
Arad) șl A.-Forwirth (Timișoara).

« UNIVERSITATEA CRAIOVA 
are Întreg lotul apt de joc, cu 
excepția lui Beldeanu. Nu va ju
ca nici Tilihol, acesta, Insă, din 
motive de ordin disciplinar • 
DINAMO, ta schimb — așa cum 
ne comunică Paul Moga, din 
conducerea secției — are mari 
probleme fa alcătuirea echipei, 
pe lista indisponibilităților sale 
fiind înscrise nu mai puțin de 
opt nume: Dragnea și D. Zam
fir, cu gipsul recent scos, Bum- 
bescu (arcadă spartă), Custov 
(criză de sciatică), I. Marin, lor- 
dache, Mulțescu (toți trei In gips, 
după meciul de Cupă cu Corvi
nul) șl Țălnar, care a făcut e 
comoție ta aceeași partidă • AR
BITRI: O. Anderco (Satu Mare) 
— M. Salomlr (Cluj-Napoca) șl 
V. lanul (Iași).

după 
de la Mîine, la Bacău

FESTIVITATEA INMlNARII
ț,TROFEULUI PETSCHOVSCHI"

Duminică, la Bacău, în pauza 
meciului dintre echipa locală 
Sport Club șl F.C. Argeș, din 
cadrul etapei a 17-a a Divi
ziei ,,A“, va avea loc festivi
tatea lnmînăril „Trofeului 
Petschovschi" (decernat, anual, 
de ziarul nostru orașului cu 
spectatorii cei mai sportivi) pu
blicului băcăuan, cîștigător în e- 
diția 1973—80.

zate păreri 
una dintre 
dente ale 
Steaua a 
mai cu seamă în 
parte a sezonului, 
chiderea porților 
echipe unui grup 
neri. jucători ca mine., 
■Turcă, Rotar, Mgtefi ; și 
se pare că operațiunea 
este departe de a fi termi

nată. Nici Petre Libardi n-a oprit, la Jiul, acțiunea de în
tinerire, de renovare a echipei ; dimpotrivă, au continuat 
să-și facă apariția, sub tricourile primei formații, sportivi 
dornici de afirmare, precum Vasiliu și Neagu, sau să se 
ofere admirabile condiții de regenerare pentru alții (cazul 
lui Giuchici). Nu trebuie uitat Dinamo, unde masivul plu
ton de fotbaliști ai diviziei secunde, alăturat grupului de 
vechi titulari ai formației, s-a bucurat mai departe de în
credere, iar poziția ocupată în clasament se prezintă mai 
mult decît satisfăcătoare față de actuala componență a lo
tului. F.C. Olt a continuat și ea încurajarea numeroșilor 
jucători tineri, veniți din eșaloane inferioare, înregistrînd 
o creștere de calitate a jocului. Politehnica Iași și Chimia 
Rm. Vîlcea nu s-au arătat nici ele refractare acțiunii de 
depistare și promovare a jucătorilor din Divizia „B“ și 
n-au avut de ce să regrete. Cresc, de asemenea, sub ochii 
noștri, .jninjii" S.C. Bacăului, chiar dacă ei au mai întîr- 
ziat la întîlnlrea cu deplina afirmare ; ultimele semne de
monstrează însă că înțeleg să se grăbească. Și o fac sub 
îndrumarea experimentatei „baghete" a lui Angelo Nieu- 
lescu. Situație valabilă, într-o măsură, și pentru „U“ Cluj- 
Napoca. Am lăsat intenționat la urmă, în această fugară 
parcurgere a „acțiunii tinerețe", echipele promovate. Toate 
ne furnizează exemple frumoase. F.C.M. Brașov ne pri
vește de pe o frumoasă poziție fruntașă ; performanță rea
lizată de Nicolae Proca cu o echipă de cvasi-necunoscuți, 
dar fotbaliști harnici, neștiind ce-i odihna sau reținerea în 
joc și pregătire. Mircea Lucescu ne-a adus în Divizia ,,A“ 
o serie de talente hunedorene, pregătite cu o admirabilă 
competență și insistență, în grelele condiții ale luptei de ..................- - - - ------- - Ga-

Iar 
de în- 
desfă- 

jucăto-

și ea, 
a doua 
la des- 
primei 
de ti-
Minea,

SERIA A ........ ............_ ..........
veni — Sirena Bucureș": I. Mcd- 
veș (Oradea), Nitramonla Făgă
raș — Pandurii Tg. Jiu: l. Mu- 
reșan (Dej), Autobuzul București
— Petrolul Ploiești ; V. Ciocil- 
teu (Craiova), C.S. Tirgovlște — 
Metalul București: I. Bungău (Ti
mișoara), Șoimii Sibiu — Poiana 
Cîmpina: E. Feldman (Baia. Mare), 
Rapid București — Rulmentul A- 
lexandrla: V. Tătar (Hunedoara), 
Gaz metan Mediaș — Rova Ro
șiori: V.- Ciocan (Bistrița), Fla
căra Moreni — Metalul Plopeni: 
F. Kerestes (Tg. Mureș), Mecani
că fină București — Luceafărul 
București: R. Rotaru (București)
— azi, de la ora 14.

SERIA A III-a: C.F.R. Timi
șoara — C.F.R. Cluj-Napoca: C. 
Ignat (București), Minerul Cav- 
nic — Aurul Brad: G. Avram 
(P. Neamț), Olimpia Satu Mare

— Minerul Moldova Nouă: V.
Antohi (Iași), F.C. Bihor Oradea
— U.M. Timișoara: M. Fediuc 
(Suceava), Rapid Arad — Dacia 
Orăștie: M. Stoenescu (București), 
F.C.M. Reșița — înfrățirea Ora
dea: R. Șcrban (Craiova), Mi
nerul Anina — C.I.L. Signet: li. 
Nlcolau (Brașov) -- se dispută 
la Timișoara (teren U.M.T.), de 
la ora 14; Metalul Ai ud — Mine
rul Lupeni: D. Rădulescu (Bucu
rești), Metalurgistul Cugir — 
U.T. Arad: Gh. Ispas (Constanța).

SANCJ1UNI DICTATț Bt
COMISIA Dl DISCIPLINA

//

AlOf Sf VOR DISPUTA MECIURILE
IMILE" CUPEI ROMÂNIEI
sediul F.R.F., au fost definitivate localită-

3 decembrie se vor disputa meciurile din 
«mâniei. Acestea sînt următoarele:

Sticla Arleșul Turda — Sportul stud.
Gloria Bistrița
S.C. Bacău
Steaua

[stadionul Republicii)
F.C. Olt

: Corvinul
F.C. Constanța
F.C.M. Brașov

— Univ. Craiova
— C.F.R. Craiova
— „U“ Cluj-Napoca
— F.C. Argeș
— „Poli" Timișoara
— Unirea Oradea
— Chimia Rm. Vflcea

Cromovare, serie dominată de trio-ul KIein — Petcu — 
or, între care noi vedem posibili internaționali „A". 

Progresul-Vulcan, mai cu seamă de cînd beneficiază 
drumările reputatului tehnician Gbeorghe Popescu, 
șoară o largă acțiune de depistare și promovare a 
iilor din ,,B“ sau chiar din campionatul orășenesc.

Cele de mai sus, FAPTE nu vorbe, demonstrează 
coltă frumoasă de tinerețe are toamna fotbalului nostru ! 
Rămîne ca acest atît de promițător „val" de talent și de 
admirabilă dorință de afirmare să treacă mai hotărit pragul 
consacrării, la care, și Înainte, destui au aspirat si au ră
mas cu aspirațiile...

ce re-

Eftîmie ÎONESCU

Eliminat de pe teren in 
meciul cu Dinamo din cadrul 
Cupei României, Nicșa (F.C. 
Corvinul) n-a primit decît' o 
mustrare verbală din partea 
Comisiei de disciplină a F.RF. 
,In luarea acestei 
membrii Comisiei au 
seama de aprecierea observato
rului federal, Mircea Radulescu, 
că eliminarea lui â fost nejusti
ficată. (Ce se întîmpla dacă în 
urma acestei eliminări nejusti- 

pierdea 
de arbi- 

sesizat 
arbitrilor 

decizie

hotărîri,
ținut

IAȘUL AR PUTEA SĂ AIBĂ UN CLUB-FANION PUTERNIC...//

ficate, F.C. Corvinul 
meciul — din motive 
traj, deci ?). A fost 
Colegiul central al 
care va analiza această 
cu totul arbitrară a conducă
torului de joc, brașoveanul C. 
Ghiță, de natură să influențeze 
jocul și rezultatul.

Inîcrviii cu V. PARASCII1V, noul președinte
— Tovarășe Valentin Paras- 

chiv statețl, de două șăptă- 
mtal, președintele dubulul Po
litehnica lași. Ce-ațl lost pînă 
acum î

— Din anul 1967 șl 
am răspuns de bunul : 
crurllor la celălalt 
club ieșean, Nicotină.

— Ce-ați reușit eă 
lo, In cei 14 ani î

— Cred că s-a făcut 
șl trainic. Am pornit de la M 
de sportivi legitimați, pentru a 
se ajunge ta prezent la 400. S-a 
muncit Insă nu doar cub aspec
tul... cantitativ, ci și calitativ, ta 
acest timp Nicotină „produclnd* 
opt maeștri al sportului, 74 spor
tivi de categoria a Il-a, .-au 
clștlgat un loc > la Olimpiada 
de la Moscova, prin luptătorul 
Morcov, trei medalii de argint șl 
două de bronz la europenele de 
lupte, patru titluri balcanice la 
aceeași ramură de sport...

— Toate acestea tl recoman
dă pe 
pe un 
Cu ce 
trecut 
clubul

— Venirea 
Iași coincide eu 
tocmai ușoară a clubului, 
primit Însărcinarea 
lumină", daca se poate

piuă acum 
mers al lu- 

important
faceți aco-

ceva bun 
de la M

Valentin Paraschlv ca 
veritabil om de sport, 
gtad, sau gîndurl, a 

acest om la Politehnica, 
fanion al orașului î 

mea Ia Politehnica 
o situație nu 
’ " ’ ‘ Am 

.de a face 
■pune 

așa, ta ceea ce se întlmplă Ia 
Politehnica, de a se ordona lu
crurile pe făgașul lor normal 
pentru a se realiza un salt 
calitate sub toate aspectele...

— Șl cu ce ați hotărit 
începeți î

— Fiind vorba de 6 muncă 
perspectivă, am considerat j. 
trlvlt să pornim de la bază, pu- 
nînd... bazele unei activități bine 
organizate, largi, de masă a fot
balului ieșean. Ne vom strădui să 
dăm un nou Impuls pepinierei 
clubului prin depistarea — ca ur
mare a unor vaste acțiuni de se
lecție — de noi elemente dotate 
care, după o Instruire adecvată.

«3e

i In 
po-

să fie pregătite să Îmbrace tri
coul Politehnicii. Sigur că va fi 
necesar să creăm condițiile a- 
decvate pentru pregătire, dar vom 
asigura și un climat serios de 
muncă pentru că eu unul nu voi 
uita niciodată că fotbalul trebuie 
să formeze nu numai buni ju
cători, ci și oameni adevărați, 
corespunzător pregătiți pentru 
viață. Ca să realizeze aceste o- 
blective, Politehnica are nevoi6 
do un colectiv de oameni (antre
nori, conducători, jucători) care 
să vorbească aceeași limbă, 
acționeze pentru unul și 
scop ................................
Avem tot sprijinul din 
organelor locale. Nu ne rămtae 
decît să trecem la fapte...

— Care este opinia noului 
președinte al clubului despre 
actualul lot al Politehnicii, 
despre antrenorii ei ?

— Antrenorii stat tineri, harnici, 
serioși, bine pregătiți: Antohi și 
Gross au „crescut* mult, ei fi
ind capabili să confere instrui
rii atributele calității cerute. La 
rtadul lui, Mihai Bîrzan, coor
donatorul centrului, are o mare 
experiență ta activitatea cu copiii 
și juniorii, cea dinții care tre
buie să pornească spre o cali
tate nouă. Cit despre lotul de 
jucători* el este capabil de evo
luții mult mal bune. Tinerii tre
buie să la exemplul lui Simionaș 
dacă vor să se mențină, dacă vor 
să ajungă să fie stimați de ndi 
toți, de orașul și județul Iași. Pe 
mine, de pildă, nu mă Interesea
ză vîrsta unuia sau a altuia. To
tul e să joace bine, să-și facă 
datoria pentru că, în ce mă pri
vește, nu voi admite concesii...

— Ăveți cumva un model 
de club pe care să-1... copdați 
pentru Politehnica 7

— Cunosc bine cluburile Dinamo 
și S.C. Bacău. Sînt două exem
ple de urmat, ele fiind foarte bi
ne organizate. Aș vrea să facem 
și noi la Iași cam ceea ce a

să 
același 

binele fotbalului ieșean. 
................ partea

al Politehnicii Iași
lareușit Cornel Costmescu 

Bacău...
— Adică 7

— Adică un club al orașului, 
pus bine pe picioare, poate cu 
aceeași denumire de acum 13—14 

Un club care să u- 
forțele sportive pen
să spargă plafonul 
Multă vreme, Po- 

zbătut să scape de 
De ce să joace me

ani, C.S.M.S. 
nească toate 
tru a reuși 
mediocrității, 
litehnica s-a 
retrogradare, 
reu cu sabia lui Damocles dea
supra capului ? De ce n-ar reuși 
și ea să ajungă odată și odată 
mtr-o cupă europeană 7 De ce 
să nu aspirăm la mai mult, 
muncind mai mult, făcînd mai 
mult 7 Cam acestea sini gîndu- 
rile cu care am venit de La Ni
cotină.

Laurenfiu DUMITRESCU

• Doi jucători de la divizio
nara „B“, C.S.M. Suceava, Pe
trescu și Cristian, au fost sus
pendați pe 2 și, respectiv, 5 
etape pentru diferite abateri. 
Se pune însă întrebarea dacă 
abaterile jucătorilor nu sînt șl 
rezultatul atitudinii negative a 
antrenorului C. Rid ulescu, 
care, mereu, în ciuda angaja
mentelor luate, dă primul sem
nalul actelor de indisciplină. 
Colegiul central al antrenori
lor n-are nimic de spus ? Co
misia de disciplină a recoman
dat organismului mai sus a- 
mintit să-i interzică, un timp,' 
intrarea în incinta terenului 
de joc.

LOTO-PRONOSPORT
MAI MULTE ȘANSE 

INTR-O ZI...
de obicei, ultima zi a săp- 

oferă partlciparițilOT la
Ca 

tămînii 
sistemele de joc Loto-Pronosport 
mai multe posibilități de a se 
număra printre marii câștigători. 
Pentru iubitorii de pronosticuri 
sportive, concursul PRONOSPORT 
de mline, 30 noiembrie 1980, con
stituie un bun prilej de a ob
ține mari satisfacții, în funcție 
de perspicacitatea și inspirația 
fiecăruia. Atractivitatea majori
tății partidelor din program fi
ind evidentă, ne rezumăm la a 
reaminti că astăzi este ultima zi 
pentru depunerea buletinelor.

Referitor la partidele de fotbal 
din campionatul italian, etapa 
din 30 noiembrie 1980, forul de 
specialitate din Italia ne-a co
municai că acestea se vor des
fășura normal, conform progra
mării. Tot mîine va avea loc ul
tima tragere LOTO 2 din această

INFORMEAZĂ
lună, la care fiecare variantă jtt? 
cată se poate 
tr-un ’
sau o importantă 
(Tragerea este
ora 16,30 în sala 
tiv Progresul din

Staicovici

.transforma" în-i 
„Dacia 1 300W 

i sumă de bani? 
programată la

, Clubului sporrj 
București, str- 

dr. Staicovici nr. 42, numerele 
câștigătoare urm în d a se trans
mite ta cursul serii la radio șl 
televiziune). Pentru participan- 
ții la LOZ IN PLIC, reamintim 
că la seriile aflate în vînzare se 
pot cîștiga autoturisme „Dacia 
1300“, „Skoda 120 L“ și „Trabant 
601“, precum și sume de 20.000, 
10.000, 5.000, 2.000 lei ele.

autoturism

87 20 23 65 44
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI J 

850.602 lei.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 28 NO-
IEMBRIE 1980

Extragerea I :: 52 75 G 47 42 9G
5 43 28

Extragerea a n-a : 36 84 19 32



Divizia „A" de baschet (f)

Cu meciurile desfășurate ieri, 
in sala Floreasca, situația echi
pelor candidate la grupa 1—6 
a Diviziei „A" de baschet fe
minin s-a clarificat în mare 
măsură, în sensul că, pe lingă 
Voința București, Universitatea 
Cluj-Napoca și Politehnica 
C.S.Ș. 2 București, și-a mai 
asigurat participarea la respec- 
tiva grupă și echipa Voința 
Brasov. Rezultate :

VOINȚA BRASOV — MOBI
LA SATU MARE 77—70 (33— 
33). Deși nu a beneficiat de a; 
portul uneia dintre cele mai 
bune jucătoare (Camelia Solo- 
văslru, bolnavă), formația pre
gătită de antrenorul Gh. Roșu 
a realizat o victorie destul de 
clară care îi asigură participa
rea la grupa 1—6. Cu Magda
lena Pali excelentă prin recu
perări, „capace" și coșuri 
înscrise, cu celelalte coechipiere 
bine sudate în joc și discipli
nate, Voința s-a impus, deși la 
începutul reprizei a doua, la 
scorul dc 41—38 pentru adver
sare. a trecut printr-o perioadă 
dificilă provocată de colega lor 
Cornelia Petric. Aceasta, în- 
tr-ur moment de... supărare 
(pentru că antrenorul i-a cerut 
schimbarea, după un avertis
ment primit de Petric din par
tea arbitrilor), a plecat la ves-

a mai 
aceste 

atît
tiar și... nu 
venit. în 
condiții, cu 
mai meritorie este 
victoria i 
brașovence.
Mobila, 
dintre 
veche și cea nouă 
se face destul de 
greu. Au înscris: 
Pali 33. Iftimie 13, 
Pctric 11, Rusu 8, 
Lambrint» 6, Adler - 
2, Biro 2, Ciccio 2, 
respectiv Balaș 21, 
Cristea 17, Mihaîka 
15, Ciocan 15, Gro- 
za 2. 
Călin 
ițescu 
nele 
ceea < 
șăm 
este 
de protestele 
hemente și repeta
te ale unor jucătoare, 
care s-a 
laș (Mobila).

ICEMENERG 
REȘTI — „U” 
79—78 (31—37). 
ză produsă de 
pionatului, alcătuită aproape în 
exclusivitate din junioare. Stu
dentele nu au nici o scuză pen-

*

tinerelor 
La 

coeziunea 
generația

Arbitrii C. 
și FI. Pana- 
au comis u- 

greșeli, dar 
ce le repro- 
în primul rînd 
toleranta față 

ve-

nou atac al
MIIIAICA

Iordache (Rapid) inițiază un 
echipei sale, dar...

Foto: I.

Ziua națională a R.S.F. Iugoslavia

ÎNALTA CAPACITATE COMPETITIVĂ
A SPORTULUI IUGOSLAV

. dintre
„remarcat" Diana Bă-

C.Ș.B. BUCU- 
CLUJ-NAPOCA 
O mare surpri-
„mezina" cam-

Divizia „A“ de hochei

SURPRIZA LA MIERCUREA CIUC

Programind -un cuplaj Ia Mier
curea Ciuc și un joc la Galați 
cea dc a 29-a etapă a campiona
tului primei serii valorice a Di
viziei „A“ la hochei a furnizat 
una din surprizele competiției, 
formația Sport Club Miercurea 
Ciuc, pînă nu de mult preten
dentă la titlul de campioană a 
țării, fiind ținută în „șah", pe 
teren propriu, de mai modesta, 
dar ambițioasa echipă Avtatul 
Gheorgheni. In rest, rezultate 
normale. Iată și citeva amănunte:

echipei gazdă au început o furi- 
reu- 
ml- 
58), 

fap-

măcar de-

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC — AVINTUL GHEORGHENI 
8—s (2—3, 2—4, 4—1). Meciul ve
detă al cuplajului de la Miercu
rea Ciuc a oferit o confruntare 
foarte echilibrată, în care oaspe
ții conducted pînă aproape de 
sfîrșit au fost la un pas de 9 
mare .victorie. Bl au avut mult 
timp avantajul : .2—0 (min. 10), 
5—3 (min. 24), 7—4 (min. 40), 
8—5 (min. 43). Din acest ultim 
moment notat de noi, hochelștil

bundă „cursă de urmărire", 
șlnd egalarea abia cu două 
nute înainte de final (min. 
prin Gali. Este de menționat .... 
tul că formația gazdă a ratat e- 
norm, în timp ce oaspeții, deși 
cu un efectiv redus, au luptat cu 
o ambiție demnă de laudă, reu
șind egalitatea intr-un meci în 
care erau „victime sigure". Au 
marcat : Bartalis 2, B. Nagy, Z. 
Nagy, E. Antal, Mikloș, Csiszer 
și Gali — Sport Club ; KercsS 2. 
Tamas 2, Amlrei 2, Benedek ți 
Suket — Avîntul. Au condus A. 
Balint la centru, z. Both și P. 
Ladislau toți din Miercurea Ciuc.

tru înfringere. nici 
fecțiunea regulamentului Divi
ziei „A" care nu prevede ca 
toate rezultatele din tur sâ 
conteze în celelalte tururi (pe 
grupe valorice), din care cauză 
— avînd calificarea asigurată — 
rezultatul nu mai conta. Presti
giul trebuie, insă, apărat in 
orice condiții. Au înscris: Froi- 
ter 20, Andriev 15, 
Voinea 8. Anghcl 6, 
Rotaru 6, Nicola 6, 
Pirvan 1, respectiv 
Ciubăncan 17, Mangu
8, Mere» 8, C. Perțache 6, Cze- 
gledi 2.

CRIȘUL ORADEA — CO
MERȚUL LIO. „BOLYAI" TG. 
MUREȘ 78—63 (47—31).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
RAPID 
(38—31).
VOINȚA 
LIMPIA 
(27—19).
„POLI" C.S.Ș. 2 — UNIVERSI
TATEA TIMIȘOARA 84—34 
(40—17).

Popa 9, 
Nicolau S. 
Iovici 2, 
Mate 25, 

12, Pop»

BUCUREȘTI 67—64

BUCUREȘTI — O- 
BUCUREȘTI 59—38

Dumitru STÂNCULESCU

Popoarele Iugoslaviei vecine și prietene sărbătoresc, la 29 
noiembrie, două evenimente memorabile : in 1943 s-a procla
mat, in condițiile grele ale ocupației hitleriste, crearea Iugo
slaviei noi, democratice, iar in 1945, la aceeași dată, Adu
narea Constituantă a țării a adoptat o declarație prin care a 
fost abolită monarhia și proclamată Republica Populară Fe
derativă. Aceste două evenimente istorice au încununat lupta 
eroică, plină de sacrificii, dusă de popoarele Iugoslaviei, sub 
conducerea comuniștilor, împotriva fascismului, pentru liber
tatea și independența patriei, pentru eliberarea națională și 
socială, deschizind calea spre o viață mai bună, spre socia
lism. De la Eliberare și pînă în prezent, sportul și sportivii 
din Iugoslavia au cunoscut multe și frumoase succese, aidoma 
altor sectoare de activitate.

în anii socialismului, 
sportul iugoslav a realizat 
impresionante salturi valo
rice, materializate în suc
cese de prestigiu in arena 
internațional?.. Onorantele 
titluri olimpice. mondiale, 
europene sau balcanice, cu
cerite în acest timp, vor
besc de talentul, munca și 
iscusința sportivilor din Iu
goslavia socialistă. Să 
tim doar de titlurile 
pice, mondiale sau 
pene cucerite de-a 
anilor de către 
mari performeri ca l 
la gimnastică, Bjedov 
toot, Parlov și Beneș 
box. Surbek la tenis 
masă, Ljubek la canoe, 
frumoasele performanțe 
luptătorilor. La rîndul 
fotbaliștii, poloiștii 
baliștii, șahiștii au adus pa
triei lor multe medalii cu
cerite în întreceri interna
ționale de anvergură, între
gind tabloul unei puternice 
afirmări a sportului iugoslav 
atît în ceea ce privește baza 
sa de masă, cit și la nivelul 
marii performanțe.

Dar cele mai mari satis
facții le-au adus iubitori
lor sportului din Iugoslavia 
baschetbaliștii. în ultimele 
trei decenii, baschetul iugo
slav a fost prezent perma-

amin- 
olim- 
euro- 

lungul 
asemenea 

Cerar 
la 
la 
da 
de 

ale 
lor, 

hand-

nent în marile întreceri 
sportive, pe toate meridia
nele globului. începînd cu 
reprezentanții generațiilor 
mai vechi (Nikolici, Kalem- 
ber, Vilmoș). apoi cu Ko- 
raci, Daneu, Tvrdici și con- 
tinuînd cu nu mai puțin 
celebrii jucători de 
cianovici, Slavnici, 
ghici, Ciosici, toți 
împreună cu colegii 
dus în lume faima 
tulul iugoslav. Tripli 
pioni europeni, 
pioni mondiali, de trei 
vicecampioni mondiali, cam
pioni olimpici la Moscova 
’80 și cîte alte medalii și 
conclusuri ciștigate I Iugo
slavia are azi 50 000 de baS- 
chetbaliști înregistrați și în 
țara vecină și prietenă ti
nerele talente sînt judicios 
selecționate și dezvoltate.

în vitrina de trofee a 
iugoslavi, 

me-

azi, Ki- 
Dalipa- 
accștia, 

lor, au 
basche- 

cam- 
dubli căm

ări

în vitrina de 
baschetbaliștilOT 
atît de încărcată cu 
dalii, a poposit in acest an 
și medalia cea mai strălu
citoare. cea de campioni o- 
limpici, cucerită la Mosco
va. Un succes meritat, care 
a demonstrat încă o dată 
înalta capacitate competitivă 
a sportului din țara vecină 
și prietenă, in arena inter
națională.

SF.

Presa sporlîvă britanica

„CUPA ROMÂNIEI 
LA SCRIMĂ

c<

(Urmare din pag. 1)

salt (8—3), da; locul 4 pe care 
l-a ocupat in clasamentul ge- .... _ a 
stopat-o din drumul spre po
dium pe experimentata noastră 
floretistă Ecaterina Stahl (8—6), 
asalt in care și-a consumat șl 
ultimele resurse de energie.

într-o ușoară revenire, Ga
briela Betuker. Comportare si
gură în preliminarii, care i-au 
asigurat poziția a 5-a în 
nări directe. Aici, poate 
sigură de ea în asaltul 
driana Bacioi. a pierdut 
cu 8—5, dar în recalificări 
trecut lejer de 
(8—4) și s-a „bătut" pînă 
epuizare cu Chezan (7—8).

De remarcat dîrzenia celor 
două reprezentante ale clubu
lui Dinamo București, Carmen 
Docan, calificată direct pe 
tabloul primelor 8 finaliste, și 
Adriana Bacioi. Ultima (mai 
ales) ne-a demonstrat că este 
capabilă de rezultate frumoase, 
în sfîrșit. exemplul de ținută și 
de stăruință al prof. Maria 
Ilabala ajunsă în recalificări, 
înaintea altor floretiste, mult 
mai tinere și firește, de la 
care am fi vrut mai mult.

neral este promițător. Ea

METALUL SF. GHEORGHE — 
DINAMO BUCUREȘTI 4—10 (2—1, 
0—s, 2—3). Timp de 30 de mi
nute, adică atît cît bucureștenii 
și-au permis să evolueze relaxat, 
partida a stat sub semnul unui 
echilibru, care s-a „stricat" în 
clipa în care Dinamo a luat to
tul în serios, a apăsat zdravăn 
pe accelerator șl s-a detașat, 
impunîndu-și în mod normal su
perioritatea. Autorii golurilor : 
Tureanu 3, Axinte 2, Pisăru 2, 
Costea 2, Herghelegiu — Dinamo; 
Bandaș 2, Baka 2 — Metalul. Au 
Condus T. Szabo la centru, aju
tat de L. Petraș șl S. Ballnt — 
toți din Miercurea Ciuc. (V. 
Pașcanu — coresp.).

DUNAREA GALAȚI — STEAUA 
4—9 (0—3, 2—3, 2—3). întîlnirea
a fost antrenantă, in ciuda dife
renței de scor, prin faptul că 
echipa Steaua a punctat întot
deauna la timp, țlnindu-șl ad
versarul la... distanță. O remar
că specială pentru excelenta pres
tație a lui Gh. Huțanu (Dună
rea) și " . . —.
marcat : Vișan.

UN SEZON INTERNATIONAL EXCEPTIONAL> ■>

AL RUGBYȘTILOR ROMANI
LONDRA, 28 (Agerpres). — 

Presa sportivă britanică a ma
nifestat un interes deosebit 
față de meciul de rugby dintre 
selecționatele României și 
Franței disputat la București.

In ziarele londoneze s-a sub
liniat faptul că prin victoria cu 
15—0 in meciul cu Franța, e- 
chipa română a încheiat un se
zon internațional marcat de re
zultate excepționale. La suc
cesele din campionatul euro
pean trebuie adăugate rezulta
tele turneului irlandez și mai 
ales memorabilul meci egal

la Dublin cu Ir- 
mai vechi sta- 

din lume „Lans- 
precum și acea

13—13 disputat 
landa, pe cel 
dion de rugby 
downe Road“, . 
victorie zdrobitoare in fața lui 
Leicester, 
engleze.

Ziarele 
menea că 
României 
întreprindă în luna septembrie 
a anului 1981 un turneu de 
trei jocuri în Scoția. Acesta va 
fi al treilea turneu oficial con
secutiv al rugbyștilor români 
în Insulele britanice.

campioana cluburilor
menționează de ase- 
echipa de rugby a 
a fost invitată să

„om"
GENEVA, 28 (Agerprcs).

Comitetul director al 
ției interr.aTonale de 
amator F.I.A.C. a aprobat pro
punerea, ca pe viitor cicliștii 
amatori care au împlinit vîrsta 
de 20 ani să poată participa și 
la curse cicliste profesioniste, 
cum sînt Tururile Franței și 
Italiei, cotate incepind de anul 
viitor competiții „open".

De asemenea, s-a făcut pro
punerea ca și cicliștii profesio
niști să poată participa la cursa 
pentru amatori, cum ar fi da 
pildă „Tour de FAvenir", com
petiția in care și-a exprimat 
dorința de a lua startul cunos
cutul rutier francez Bernard 
Hinault

federa- 
ciclism

elimi- 
prea 

cu A- 
inițial. 

a 
Mariana Bog 

la

Clasamentul tabloului final :
1. Marcela Moldovan (Farul),
2. Magdalena Chezan (Steaua),
3. Viorica Țurcan (Farul), 4. 
Rozalia Orosz (C.S. Satu Mare),
5. Gabriela Betuker (C.S. Satu 
Mare), G 
namo).
(Steaua), 
(Dinamo)

7.
8.

Carmen Docan (Di- 
Ecaterina Stah! 
Adriana Bacioi

Sîmbătă 
duminică, 
sabie

proba de spadă, iar 
în ultima zi cea de

A. Olenici (Steaua). Au 
—1, Ene, Bineață, T. 

Marcu — Dunărea ; Olenici 2, 
Bălăucă 2, Gheorghiu, V. Huțanu, 
Todor, Demeter, Chiriță. Arbi
tri : N. Enache la centru, aju
tat de R. Șerban, ambii Galați 
și R. Dobrescu (București). (T. 
Sirlopol — coresp.).

Azi au loc meciurile revanșă, 
adică etapa a 30-a.

OLIMPIADA DE ȘAH
Olimpiada de șah a conti

nuat cu întîlnirile rundei a 
7-a. în concursul feminin, li
dera clasamentului, Ungaria, a 
învins cu 2‘A—V» formația 
R. F. Germania, rezultat înre
gistrat și în intilnirea U.R.S.S. 
— România. O altă candidată 
la primele locuri, reprezenta-

cu
Iugoslaviei,

• TELEX •

VICTORIE MERITATA A HANDBALISTILOR
• • *

JUNIORI IN MECIUL CU R. D. GERMANA
FOCȘANI, 28 (prin telefon). In 

Sala Polivalentă, în prezența a 
peste 1 000 de spectatori, au a- 
vut loc vineri seara tntîlnlr'le 
amicale internaționale de hand
bal dintre selecționatele de ju
niori și junioare ale României șl 
R. D. Germane. Iată succinte re
latări de la cele două partide.

ROMANIA — R. D. GERMANA 
(juniori) 20—17 (10—9). Echipa
țării noastre s-a desprins în 
min. 17, cînd după ce a fost e- 
galată Ia 5—5 a luat un avans 
de 2—3 goluri pe care l-a men
ținut tot meciul. Tudor Roșea a 
fost cel mai bun jucător de pe 
teren atît prin eficacitatea de
monstrată, cît și prin pasele date 
colegilor săi In prima repriză 
Tudor Vasile, iar din min. 30 
Gheorghe Jerebie au fost apără
tori siguri al porții. Au înscris : 
Roșea 10, Nagy 3, Miclăuș 3, 
Jianu 2, Feier 1, Donca 1. res
pectiv Pleitz 5, Weidnef 2, Stoy 
2, Beye 2, Nagora 2; Winselmann

2, Kocheritz 1 și Friedrih 1. Au 
arbitrat foarte bine Laszlo Kiss 
și Imre Papp (Ungaria).

ROMANIA — R. D. GERMANA 
(junioare) 11—15 (5—8). Evoluție
mediocră și în multe minute 
foarte slabă a tinerelor noastre 
handbaliste. Ele s-au lăsat de
pășite în apărare aproape tot 
timpul jocului, iar în ofensivă 
au ratat multe situații clare cînd 
s-au aflat singure în fața porții. 
Din formația oaspete, o remarcă 
pentru extrema dreaptă Arlja 
Noak pe partea căreia s-au în
scris cele mai multe și mal fru
moase goluri. Au marcat : Oncu 
5, Popan 3, Haidău 2. Turbatu 
1, respectiv Eller 6, Noak 4. 
Wagner 2, Knupfer 1. Schmidt 1 
și Ghiintcr 1. Au condus bine 
Sneja Marinov și Nicola Borisov 
(Bulgaria).

Meciurile 
minfeă de

tiva Poloniei a intrecut-o
2—1 pe aceea a
Bulgaria conduce cu 2—0 (1)
în fața Columbiei în clasa
ment continuă să conducă Un
garia cu 16‘/î p. urmată de 
U.R.S.S. 15'/, p.. Polonia 13‘/a p„ 
România 13 p.. Bulgaria și 
R.F.G. 12'/2 p (1).

în întrecerea masculină s-au 
înregistrat rezultatele : Româ
nia — Norvegia 2'/»—l!/s,
U.R.S.S. — Ungaria 2—2, Iu
goslavia — Suedia 21/,—*/2 (I), 
Bulgaria — Israel l’/2—l1/, 
(1), Iugoslavia — Suedia 2*/2—*/i 
(1), Anglia — Cehoslovacia 2—1 
(1), Olanda — R.F. Germania 
2—0 (2). S.U.A. — Filipine 
(1). Continuă să 
gări» cu 20*/2 p, urmată 
U.R.S.S. cu 19 p “ ‘ ‘ 
mâniei totalizează

conducă
Echipa

18 p.

2—1 
Un

de 
Ro-

0 SELECȚIONATĂ MONDIALĂ 
DE HANDBAL A DISPUS

revanșă au loc du- 
la ora 16,30.

ton GAVRILESCU

DE REPREZENTATIVA SUEDIEI
Cu prilejul aniversării a 50 de 

ani de la înființarea Federației 
suedeze de handbal, la Goteborg 
a avut loc un meci jubiliar în
tre o selecționată masculină a 
lumii șl reprezentativa Suediei. 
La capătul unui meci pasionant, 
cu multe faze spectaculoase vic
toria a revenit selecționatei mon
diale cu scorul de 28—24 (17—11). 
La meci au asistat peste 3 000 de 
spectatori.

FOTBAL 0 In preliminariile 
C.E. (tineret), ia Sittard : Olan- 

Belgia 3—1 (2—1) • La
(Tunisia) in meci ami- 
U.R.S.S. — Tunisia 1—9 

A înscris Senegelia (min. 
La Bangkok, echipa Sin- 
a terminat la egalitate : 

cu selecționata Aus-

da — 
Sousse 
cal : 
(1-0). 
17) 
gapore 
1—1 (0—0) 
traliel $ La Khartum, Sudan — 
Zambia 2—1 (0—1).

ȘAH jgf Cu prilejul Congresului 
Federației Internaționale (F.I.D.E.) 
comisia de clasificări a acordat 
titlul de mare maestru interna
țional mai multor șahiști, prin
tre care lui Kasparov, lusupov, 
Rașkovski (toți U.R.S.S.), Seira- 
wan (S.U.A.), Kullgowski (Polo
nia).

TENIS • In sferturile de fi
nală ale Turneului internațional 
feminin de la Melbourne, jucă- 
toarea cehoslovacă Hana Mandli- 
kova a învins-o în trei seturi : 
6—1, 3—6, 6—4 pe Virginia Ru-
zici (România). Celelalte rezul
tate : Navratilova — Stevens 4—6, 
6—1, 7—6 ; Turnbull — Shriver
3—6, 6—3, 6—2 ; Jausovec — Rey
nolds 4—6, 6—3, 6—3. Programul
semifinalelor : Jausovec — Man- 
dlikova și Navratilova — Turn
bull. • în turneul de la Mi
lano : Noah l-a învins cu 7—6, 
3—6, 6—3 pe Panatta, iar McEn
roe a dispus cu 6—2, 6—1 
Solomon. Alte rezultate : 
yer — Teltscher 6—1. 6—3. 
nors — Gerulaitis 5—7, 6—2,

TENIS DE MASA • Campiona
tele internaționale ale Suediei 
au început la Karlskrona cu pro
bele pe echipe. Tn semifinale 
(feminin) : R.P. Chineză — Sue
dia 3—0, Coreea de Sud — Ja
ponia 3—1. Finala masculină sa 
va disputa intre R.P. Chineză si 
Franța. în senr finale : Franța — 
Polonia 3—0, R.P. Chineză — 
R.P.D. Coreeană 3—0.

de 
Ma- 

Con- 
7—5.
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