
ȘEDINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AT C.C. AL P.C.R

mai ferme pentru 11- 
lipsuriior și rămina- 
urmă in îndeplinirea 
pe acest an.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, miercuri 18 noiembrie 
a avut loc ședința Comitetului 
Politic Executiv al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv, 
ocupîndu-se de modul in care 
se desfășoară activitatea de 
Îndeplinire a prevederilor Pla
nului de stat pe anul in curs, 
a constatat, alături de realiză
rile remarcabile obținute de 
oamenii muncii din industrie, • 
serie de neajunsuri și rămîneri 
în urmă serioase intr-un nu
măr de ramuri. A fost critica
tă cu deosebire situația din 
domeniul industriei extractive 
— la cărbune și petrol — unde 
nu s-au folosit toate capacită
țile și mijloacele și nu s-a asi
gurat îndeplinirea planului, 
ceea ce provoacă daune seri
oase economiei noastre națio
nale, îngreunează situația ba
lanței energetice. Au fost a- 
preciate, de asemenea, negativ 
o serie de aspecte ale activi
tății din domeniul Industriei 
metalurgice și industriei chi
mice. Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat să se ia măsu
rile cele 
chidarea 
rilor în 
planului_ _____ ___

Comitetul Politic Executiv a 
examinat, de asemenea, modul 
in care se desfășoară campania 
agricolă, strîngerea și depozi
tarea ultimelor cantități de 
produse existente pe cîmp, în
cheierea arăturilor și semăna
tului, livrarea produselor de 
către unitățile agricole pentru 
constituirea fondului central. 
Criticind unele rămineri in 
urmă existente într-o serie de 
județe in desfășurarea lucră
rilor agricole de toamnă, ca și 
manifestarea unor atitudini ne
gative din partea unor organe 
și organizații de partid și de 
stat in raportarea recoltelor 
obținute, Comitetul Politie 
Executiv a indicat să se ia 
cele mai energice măsuri pen
tru accelerarea activității in 
agricultură și predarea produ
selor la fondul de stat in con
cordanță cu obligațiile legale, 
cu rezultatele reale obținute in 
toate județele țării.

Comitetul Politic Executiv 
s-a ocupat de asemenea de
modul in care se duc la Înde
plinire măsurile stabilite de
conducerea partidului privind 
întărirea autoconducerii și au- 

i toaprovizionării teritoriale, asi
gurarea produselor agroalimen- 
tare necesare consumului popu
lației.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat apoi măsurile de 
pregătire a planului și a buge
tului de stat pe anul viitor.

Comitetul Politic Executiv a 
recomandat ca problemele le
gate de planul pe 1982 să fie 
dezbătute in primul rind in 
organele centrale ale autocon
ducerii muncitorești. In acesl 
scop urmează să fie convocata 
plenare ale Consiliului Națio
nal al Oamenilor Muncii ți 
Consiliului Național al Agri
culturii, Industriei Alimentare. 
Silviculturii și Gospodăririi 
Apelor in ziua de 23 noiem
brie, precum și ale Consiliului 
Național al Frontului Demo
crației și Unității Socialiste țl 
Organizației Democrației și U- 
nității Socialiste in ziua de 24 
noiembrie 1981. S-a stabilit, 
de asemenea, ținerea sesiunii 
Camerei legislative a consili
ilor populare în ziua de 24 no
iembrie.

Comitetul Politic Executiv • 
hntărît convocarea Plenarei 
C.C. al P.C.R., în zilele de 
miercuri 25 și joi 26 noiembrie 
a.c.

Comitetul Politic Executiv ■ 
hntărît să se supună spre dez
baterea sesiunii Marii Adunări 
Naționale, ce urmează a fl 
convocată în zilele de 27—28 
noiembrie, proiectul de lege 
pentru adoptarea Planului na-

Turneul final al campionatelor de box fi al „Daciadei"

CINE VOR FI NOII CAMPIONI?
Cine vor fi cei 11 purtători 

ai centurilor de campioni na
ționali de box și ai ..Daciadei* 
pe anul 1981 7 Iată o între
bare la care vom primi răs
puns abia la sfîrșitul săptă- 
mînii viitoare. Pînă atunci, vom 
încerca să aprecieri șansele fi- 
naliștilor, să vedem cîți dintre 
campionii anului trecut își vor 
apăra titlurile. Pentru azi. pri
mele trei categorii.

CATEGORIA SEMIMUSCA. 
Campion en titre: constănțea- 

w — • 
tio nai unle de dezvoltare eco- 
nomico-socială a Republicii So
cialiste România pe anul 1982, 
proiectul de lege pentru adop
tarea Planului de dezvoltare a 
agriculturii și industriei ali
mentare pe anul 1982, proiectul 
de lege pentru adoptarea Bu
getului de stat pe anul 1982, 
precum și alte proiecte de legi.

Comitetul Politic Executiv a 
recomandat ca sarcinile legate 
de îndeplinirea obiectivelor e- 
conomlce pe anul 1982, de dez
voltarea autoconducerii șl au- 
toaprovizionării teritoriale să 
fie dezbătute in plenare ale 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, Uniunii Tine
retului Comunist, precum ți 
ale Uniunii Naționale a Co
operativelor Agricole de Pro
ducție, Uniunii Centrale a Co
operativelor Meșteșugărești și 
Uniunii Centrale a Cooperati
velor de Consum.

In cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita oficială întreprinsă în 
țara noastră^ tn perioada 26—30 
octombrie, de președintele Re
publicii Federale Germania. 
Karl Carstens, împreună cu 
doamna Veronica Carstens.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor acestei vizite, 
prin Înțelegerile Ia care

care, 
s-a 

ajuns, marchează începutul u- 
a 

ro-
nei etape noi, superioare 
colaborării multilaterale 
mâno-vest-germane.

Relevînd caracterul fructuos 
al vizitei, orizontul larg al con
vorbirilor oficiale pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu Ie-a 
avut cu președintele Karl 
Carstens, cu vicecancelarul și 
ministrul federal de externe 
Hans-Dietrich Genscher, Comi
tetul Politic Executiv consi
deră că extinderea relațiilor 
dintre România și R. F. Ger
mania este in interesul celor 
două țări și popoare, al cauzei 
destinderii, păcii, securității și 
cooperării.

De asemenea, tovarășul1 
Nicolae Ceaușescu a prezentat 
o informare cu privire la vi
zita oficială de prietenie pe 
care a efectuat-o în. țara noas
tră tovarășul Serghei Kraigher, 
președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Comitetul Politic Executiv a 
aprobat in întregime și a dat o 
înaltă apreciere rezultatelor 
rodnice ale noului dialog ia 

■ nivel înalt româno-iugoslav.
A fost evidențiată marea în

semnătate a Declarației comune 
semnată de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Serghei Kraigher, 
exprimindu-se convingerea că 
acest document va avea o pro
fundă inriurire asupra evolu
ției in ansamblu a relațiilor ro- 
mâno-iugoslave, va contribui 
la întărirea și mai puternică a 
conlucrării rodnice dintre cele 
două partide, țări ți popoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a informat, de asemenea, des
pre vizita, oficială de 
nie pe care a făeut-o 
noastră, in perioada 
noiembrie, tovarășul 
Mugabe, președintele 
Naționale Africane Zimbabwe 
— Frontal 
ministru al 
babwe.

Comitetul 
relevat ca 
rul rodnic al convorbirilor din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
șl Robert Mugabs.

In acest sens. Comitetul Po
litie Executiv apreciază marea 
Importanță a Tratatnlui de 
prietenie șl cooperare între Re
publica Socialistă România și 
Republica Zimbabwe. semnat 
de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
si Robert Mugabe.

★
Comitetul Politic Executiv a 

soluționat, de asemenea, pro
bleme ale activității curente de 
partid șl de stat.

priete- 
in tara 

13—17 
Robert 

Uniunii

Patriotic, primul 
Republicii Zim-

Politie Executiv a 
satisfacție carscte-

nul Sell Adem. Va reuși el 
să-ți reînnoiască succesul 7 
Considerăm că U va fi greu să 
depășească tenacitatea lui Du
mitru Șchiopu (Steaua), cu o 
capacitate de luptă anevoie de 
contracarat. Un cuvînt greu de 
spus au : brăileanul Vanghele 
Bacs și metalurgistul bucu- 
reștean Nicolae Crăciun. Brăi
leanul, sporțiv apreciat pentru 
forța sa de lovire, a mai cîțti- 
gat puțină experiență pentru 
a-țt putea valorifica principa-

ntOLtTAlH MN TOATl ȚADIte, UNIȚI-VAI
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în derbyul feminin de volei

CAMPIOANA A RĂMAS NEÎNVINSĂ:

I

de numeroși 
s-au adunat a- 
partida derby a 
a campionatului 
al Diviziei „A” 

care a opus.

Destul 
suporteri 
seară la 
seriei I 
feminin
de volei, 
în sala Agronomia, echi
pele bucureștene Dina
mo șl Flacăra roșie. Dar 
meciul în ansamblu nu 
s-a ridicat la nivelul ca
litativ pretins de la a- 
ceste două echipe, deși 
în marea majoritate a 
timpului a fost disputat. 
S-au comis multe greșeli 
de execuție de ambele 
părți, dar mai ales în 
terenul formației Flacă
ra . roșie. Dealtfel, rapor
tul greșelilor în fazele 
simple a decis în fond 
scorul: 3—1 (5. —13, 9, 
10) pentru Dinamo, care 
încheie astfel turul cam
pionatului neînvinsă. Nu
mai în setul al doilea e- 
levele lui S. Chirită au 
deținut inițiativa (au 
condus cu 14—5) șl ți 

La rugby, în derbyurile cu Steaua, respectiv Grivița Roșie

FARUL (20 de puncte diferență I) Șl DINAMO,

ÎNVINGĂTOARE, MERG „UMĂR LA UMAR“ !
Ieri s-au disputat jocurile

(a zecea) la rugby, de la care
FARUL — STEAUA 23—3 

(6—3) I Constanța, 18 (prin te
lefon). Farul a confirmat în 
fața Stelei ceea ce a lăsat deja 
să se întrevadă în compania lui

Atac viguros al dinamovistului Gh, Marin (Fazd din mcciulDi- 
namo — R.C. Grivița Roșie 15—9).
Dinamo, anume că și-a refăcut 
„echipa de titlu" Constănțenii 
au jucat excepțional, adaptin- 
du-se perfect condițiilor de joc: 
vînt puternic, frig pătrunzător 
și teren greu. Ei au acționat

la armă. Acordăm prima sansă 
lui DUMITRU ȘCHIOPU.

MUSCA. Campionul de anul 
trecut Cristian Gheorghișor 
(Pistonul Slatina) nu-si va mal 
putea apăra titlul, evoluînd a- 
cum la categoria cocoț. între
cerile de anul trecut au adus, 
însă, tn prim-plan un alt pre
tendent : dinamovistul Constan-

Mihoi 1RANCA

(Continuare In pag. a 7-a)
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l-au adjudecat pe merit, 
cu toate eforturile făcute 
de campioane de a fina
liza spectaculoasa 
cursă de urmărire.
rest, Dinamo s-a aflat la 
timonă, grație unui sex
tet, mereu același, mai 
experimentat — Mariana 
lonescu, Victoria Banciu, 
Victoria Georgescu-Nico- 
lescu, Irina Petculeț, 
Doina Moroșan, Mirela 
Pavel — și mai omogen 
valoric. De partea cea
laltă, în afara greșelilor 
in situații simple, au 
mai contat în balanța— 
infringed! eficacitatea 
scăzută în atac (mai bi
ne s-au descurcat doar 
Marta Marinescu șl 
Georgeta Lungu), breșele 
apărării la fileu și for
ma slabă a componentei 
lotului național. Daniela 
Drăghtci. Arbitri: A. Ne- 
delcu (cu greșeli) și Ov. 
Florea (bine). A.B. %

Competiția internaționali masculini de 
volei „Cupa Steaua” a început ieri in sala 
Floreasca din Capitali. In imagine, • see- 
venți din meciul de debut, Steaua — Ex
plorări Baia Mare: in atac, internaționalul 
stelist Nicolae Pop incearci ti tranțez» In 
favoarea ta disputa cu înaltul blocaj bdi- 
mărean, efectuat de Ignișka ți Mîțu, care 
de data aceasta resping cu promptitudine. 
Citiți amănunte In pag. a 8-a.

Foto : Vasile BAGEAC

unei foarte interesante etape 
vă prezentăm amănunte: 
pe înaintare ca un singur om, 
păstrînd balonul în posesie în 
majoritatea timpului și jucînd 
în prima repriză — cînd au a- 
vut vintul ostil — la mină, cu 

Foto : N. DRAGOS 
scurte, executînd apoipase

presing și împiedicînd pe Stea
ua să se apropie de buturile 
lor. Acest lucru a determinat 
scorul favorabil într-o repriză 
tn care, repetăm, vintul a fost 
aliatul oaspeților, prezenți la 
Constanța cu întreaga garnitură, 
mai puțin internaționalii Fuicu 
și Corneliu. Așa se face că 
Steaua nu a. putut fructifica 
decît o singură lovitură de 
pedeapsă, in minutul 16, cînd 
în urma unei acțiuni bune 
Munteanu—Murariu, constăn- 
țenii au comis ofsaid la aglo
merare și ALEXANDRU a 
transformat de la 30 m : 0—3. 
In restul timpului, in afară de 
2—3 acțiuni izolate, bine con
cepute, ale campionilor, jocul 
a fost controlat de Farul. Se 
poate spune așadar că partida 
a fost ciștigată de elevii Ini 
Mihai Naca tactic. in prima 
repriză. Spre sfîrșitul acesteia, 
in urma unei consecuții de 
faze una mai frumoasă ca alta, 

de mare cursivitate, cu percuții 
prelungite — ai căror eroi au 
fost Dumitru, Grigoro, Mușai 
și toți ceilalți înaintați — in 
min. 38 a avut loc o acțiune 
fierbinte în „22“-ul Stelei | 
Murariu pare a salva situația, 
pasînd lui Rădulescu, dar un 
presing excelent al lui Lungu 
face ca țutul de degajare să 
se lovească de 
HOLBAN, pe fazi, 
transformat de 
6—3. O încheiere 
spiritul jocului.

După pauză, recital Farul, 
care — ajutată acum și de 
vînt — joacă excelent In mln. 
43, BEZUȘCU reușește, dupâ o

Varga și 
culcă eseu, 
BEZUȘCU î 

logică, tn

Dimitrie CALLIMACH1

(Continuări In pag. « T-a>

Din sumar :
Formarea

„schimbului de mflno*
problemă prioritară 

(Pa®, a Fa)

mȘCADEA 
Iși ridica

SPORTIVA
TERN OLASFl

PENTRU SALVGARDAREA
PĂCII

(Pa®. ■ Fa)

FOTBAL 
cronicile etapei de ieri 

a Diviziei „A" 
(Pa®, F-J)

La startul 
noului sezon

de sporturi de iarna
(Pag. a S-a)



FORMAREA „SCHIMBULUI DE MllNt“, 
PROBLEMA PRIORITARA A SPORTULUI ROMANESC

AVEM TALENTE DE EXCEPJIE - 
SĂ LE TRANSFORMĂM ÎN CAMPIONI DE

Ne apropiem de încheierea primului 
dintre cei cinci «ni ai perioadei 
1981—1985, interval pentru care ac
tualul Program de dezvoltare a educației 

fizice ți sportului stabilește obiective și 
sarcini precise și la capitolul — esențial 
— al continuării activității de selecție șl 
pregătire a copiilor și juniorilor pentru 
sportul de mare performanță. De aceea 
considerăm ca deosebit de utilă inițiativa 
organizării pe această temă, de către 
C.N.E.F.S. si M.E.I.. a unei recente con
sfătuiri. La dezbateri, pe mărginea rapor
tului Comisiei centrale de pregătire « ju
niorilor, prezentat de Alexandru Mogoș, 
au luat cuvîntul : S. Coandă, inspector șco
lar județul Bihor. T. Mureșan, antrenor fe
deral F.R. Scrimă, L Șlclovan, prof. univ. 
LE.F.S. București, I. Țapu, inspector șco
lar iud. Neamț. M. Rădulescu, antrenor 
federal F.R. Fotbal. Maria Zamfirescu, di
rector C.S.Ș. Atletism București, A. Damșa, 
secretar C.J.E.F.S. Timiș, V. Ignat, medic 
C.M.S.. Rodica Șiclovan, expert instructor 
Centrul de perfecționare a cadrelor spor
tive, Maria Simion, președintele C.S. „Vii
torul* București. Principalele sarcini cu 
privire la selecția și instruirea juniorilor 
pentru sportul de performantă au fost 
prezentate de tovarășii Marin Iliescu, di
rector în Ministerul Educației ți învăță- 
mtntulul, și Emil Ghibu, secretar al 
C.N.E.F.S.

Există In acest moment un important 
potențial organizatoric și tehnic capabil 
să asigure cu succes traducerea In prac
tică a prevederilor Programului de dez
voltare privind creșterea de noi generații 
de performeri. Ființează în fiecare județ 
una sau mai multe unități sportive dotate 
material și Încadrate corespunzător cu 
cadre de specialitate care au drept scop 
fundamental DEPISTAREA ȘI FORMA
REA SPORTIVILOR DE PERFORMANȚA. 
Acestei repartizări proporționale pe în
treg teritoriul țării îi corespund, pe de 
altă parte, acumularea unei experiențe 
organizatorice prețioase, precum și exis
tența unui număr important de cadre 
capabile să organizeze și să conducă la 
nivel superior procesele de selecție și pre
gătire a copiilor și juniorilor pentru o 
activitate sportivă cu standarduri înalte, 
în prezent, în țara noastră există o rețea 
alcătuită din 321 unități sportive, dintre 
care 207 cluburi sportive școlare. Față de 
anul 1980, echipele naționale de juniori au 
înregistrat în 1981 un progres în direcția 
creșterii competitivității pe plan interna
țional, vădit în confruntările directe cu 
tinere generații din celelalte țări ale lu
mii. Pot fi amintite cole 6 medalii obți
nute Ia campionatele mondiale ( 2 de aur, 
datorate canotajului feminin), 21 de me
dalii la campionatele europene (7 de aur, 
datorate tirului, popicelor și tenisului de

masă) și 37 de medalii la „Concursurile 
Prietenia" (8 de aur, realizate de cano
tori. atlețl. boxeri. înotători, săritori în 
apă șl trăgători). în același timp, trebuie 
cu deosebire remarcate comportările ex
celente pe care unii tineri sportivi, mulți 
juniori, le-au avut în această vară, în 
cadrul întrecerilor de ridicat nivel ale 
Universiadei de la București. Infuzia de 
tinerețe în lotul studențesc de volei a fost 
determinantă — părerea cete unanimă — 
în obținerea medaliei de aur ; gimnaștii 
noștri foarte tineri au arătat că pot căl
ca pe urmele gimnastelor ; clteva junioare 
au fost cele mai bune jucătoare ale lotu
lui de baschet, cîștigător al medaliei de 
bronz. Și iată că, de curtnd, fotbaliștii 
juniori au cîștigat o pe deplin meritată 
medalie de bronz la campionatul mondial 
din Australia. Toate aceste fapte consti
tuie o convingătoare demonstrație pentru 
existența in țara noastră a numeroase ta
lente tinere în toate disciplinele sportive.

Odată stabilite aceste lucruri, să spunem 
însă că rezultatele globale obținute in a- 
cest domeniu in care se făurește însuși 
viitorul sportului românesc nu sînt încă 
pe măsura condițiilor materiale create, a 
importantului potențial al specialiștilor 
angrenați în această activitate, a speran
țelor iubitorilor de sport din țara noas- 
tră. Apreciem că a venit momentul ca, in 
fine, acumulările cantitative din cadrul 
sistemului existent să se facă simțite în 
mult mai mare măsură și pe firmamentul 
sportului mondial a noi nume de tineri, 
in dreptul cărora să scrie : ROMANIA.

CONTRIBUȚIA
JUDEȚELOR 

LA ALCĂTUIREA
LOTURILOR 

NAȚIONALE ÎN 1981
X București 1353,67 p
X Arad 176,86 p
3. Sibiu 165,31 p
4. Brașov 155,58 p
I. Maramuireș 155,30 p
X Bacău 142,30 p
7. Bihor 136,68 p
X Prahova 122,70 p
». Dolj 113,72 p

16. Constanța 167,19 p
ILL Cluj 100,67 p
IX Brăila 97,13 p
18. Argeș 86,73 p
14. Galați 85,30 p
15. Satu Mare 83 p
14. Timiș 78,58 p
17. Suceava 78,22 p
18. Hunedoara 75,78 p
ÎS. Car aș-Severin 64,17 p
20. Iași 61,22 p
etc.
NOTA: La alcătuirea prezentu

lui clasament s-au luat in consi
derație punctajele oferite de nu
mărul sportivilor junio-ri promo
vați În loturile naționale de ju
niori șl seniori (10 p pentru se
lecția in lotul de seniori, 3 p în 
cel de tineret, 2 p în cel de ju
niori I șl 1 p pentru cooptarea 
in loturile de juniori H și copii), 
precum și contribuția (sistem de 
punctare așa-zis „olimpic" : 7—5—4 
—3—2—1 p) acestora la obținerea 
de puncte și medalii la campio
natele mondiale, europene și la 
„Concursurile Prietenia" din anul 
1981. In cazul în care un județ a 
avut contribuții la cîștigarea unei 
medalii, de către un echipaj sau 
• echipă, s-a Împărțit numărul 
de puncte la numărul de com- 
ponențl ai formației medaliate, 
rezultatul și zecimalele intrînd în 
zestrea Județului de origine al 
sportivului respectiv. Au fost lua
te In considerație numai discipli
nele olimpice de vară.

DE CE NU DEVINE MAI EFICIENT 
SISTEMUL UNIC NAȚIONAL

DE SELECȚIE?
ta hina iulie 1979 a fast pus la 

dispoziția specialiștilor un Biafrm 
unic național de selecție a ele
mentelor talentate, ale cărui cri
terii (probe ți norme elaborat» 
Pe baze științifice) constituie un 
excelent instrument de lucru. Și 
totuși, eficiența acțiunii de apli
care determinantă pentru viitorul 
«portului de performanță, râ mi
ne încă scăzută. Din acest mo
tiv, ta multe unități «e lucrează 
eu elemente plafonate, fără pers
pectivă, oare cheltuiesc fonduri 
* competiții uzează echipa
ment ți material® sportive. A- 
ceasta este urmarea directă a u- 
nor acțiuni de selecție accidenta
lă, ta urma «sărora stat reținuți 
ta secții copii șl Juniori care vin 
tatîmplător la terenuri, ta loc ce 
antrenorii să procedeze Ia acti
vități bine gtadite și temeinic 
organizate de depistare • tinere
lor talente.

Cum s-a ajuns le această situa- 
t*e T

Se pare că, în primul rînd, vina 
aparține organelor sportive loca
le (C.J.E.F.S., inspectoratele șco
lare județene) care nu au ergani- 
MLt tn mod judicios acțiuni de 
prelucrare, explicare și convinge
re a profesorilor de educație fixi- 
eă din școli asupra valorii prac
tice și utilității sistemului unic 
național de selecție. în urma »• 
nor sondaje efectuate de specia
liști al C.N.E.F.S., s-a constatat 
eâ în majoritatea cazurilor s-a 
recurs la simple instruiri sumare. 
Pe de altă parte, C.J.E.F.S., in
spectoratele școlare au tolerat lip
surile șl neajunsurile manifestate 
tn procesul de selecție, nelufnd 
măsurile cuvenite in cazurile 
constatate pe teren. S-a ajuns pi
uă acolo tocit au fost acordate 
calificative bune și foarte bune 
unor profesori și antrenori din 
secții care lucrau cu elemente 
aprioric fără viitor în marea per
formanță ! Această situație a con
stituit rădăcinile unor stări de 
lucruri nesatisfăcătoare în anumi
te discipline sportive cu o im
portantă pondere olimpică. iată, 
de pildă, la finala campionatului 
republican al atlețiler juniori I 
șl II din 1981 au participat 1 349 
de sportivi. Numai că dintre ft- 
eeștia doar 493 (ceea ce înseam
nă 36 la sută !) au reușit să în
deplinească, în condiții de con
curs, haremurile de valoare me
die fixate de federație. întrucît 
ceilalți 356 de juniori n-au fost 
ta stare să îndeplinească aceste 
bare muri, se poate trage condu
ita că aceștia nu mai prezintă 
suficiente garanții de a deveni 
performeri ta adevăratul înțeles 
•3 cuvîntului. Alt caz: patru din
tre cele 64 de echipe de baschet 
(32 feminine și 32 masculine) 

‘ ‘ de
ta

ne- 
ca- 
to-

talul de 332 de sportivi prezenți 
la aceste pro he, au fost respinși 
202, ceea ce înseamnă nici mai 
mult nici mal puțin decit 24 la 
sută. In tine, Federația română 
de volei s-a văzut pusă In situa
ția de a refuza — tot din cau
za Incapacității de * trece nor
mele «le control — participarea la 
competiții * S (opt) echipe de 
juniori șl școlari. Altor 13 for
mații li s-a fixat o nouă perioa
dă de examinare. Ca la... cori
gente I

Pentru ca la acest important 
capitol al selecției să Înregistrăm 
beneficii, e necesar ca fiecare 
tehnician «sare lucrează ta șl pen
tru acest, domeniu să fie convins 
că scopul său suprem este unul 
de interes național, adică PRO
MOVAREA DE ELEMENTE DE 
ÎNALTA VALOARE SPORTIVA 
IN LOTURILE REPREZENTATI
VE DE JUNIORI ȘI SENIORI. 
Pentru aceasta, profesorii șl an
trenorii trebuie să dea mai mult 
«le la ei, să depună cu adevărat 
suflet in activitatea lor. E nece
sar să se lucreze individualizat 
eu sportivii care au demonstrat 
calități deosebite, nu după «>rare 
fixe, ci «>ri de cite ort aceștia au 
posibilitatea să vină la teren sau 
sală, după programul școlar. 
Munca de antrenorat nu este una 
funcționărească, cu oră unică de 
început și «le sfhșit «le program. 
Pentru că altfel nici un sportiv 
nu poate atinge volumul de an
trenament pe care exigențele ac
tuale îl Impun chiar șl la viratele 
mici șl nici un antrenor nu poate 
să asigure viitorului mare cam
pion o pregătire fizică generală 
«xzrespunzâtoare, componentă cu 
implicații majore ta atingerea 
marii performanțe.

CRITERIUL MUNCII FIECĂRUI 
COMPETITIVITATEA INTERNAȚIONALĂ 

ccs intilnirilor de rang euro
pean, mondial și olimpie. In 
puține cazuri, sportivii prezen
tați selecționerilor loturilor re
prezentative de către secții 
au, cu adevărat, o valoare com
petitivă pe plan internațional.

Trebuie luată în considerare 
și VALOAREA ÎN SINE A RE
ZULTATELOR obținute de 
unii juniori care au participat 
la competițiile internaționale 
specifice ale anului 1981. Se 
poate face observația că prea 
multe dintre aceste rezultate 
nu au un nivel ridicat și nu 
oferă garanția că în următorii 
ani ele vor crește astfel In
cit, la categoria seniorilor, să 
putem obține locuri fruntașe 
in special la Jocurile Olimpice, 
campionate mondiale și euro
pene. Este cazul atletismului, 
înotului, al unor probe de tir, 
voleiului (fete), schiului, boxu
lui. halterelor.

în urma acestor constatări se 
impune concluzia că prea mulți 
dintre antrenorii și profesorii 
de specialitate nu privesc pro
blemele promovării sportivilor 
lor in eșaloanele superioare 
ale competițiilor republi«»ne și 
in loturile reprezentative, pre
cum și cele ale formării unor 
valori competitive pe plan In
ternațional ea pe un scop de 
bază al activității lor. Transfe- 
rînd în mod mecanic elemente 
ale tehnologiei de pregătire la 
vîrf, specifice seniorilor, la 
nivelul copiilor și juniorilor, 
fără adaptările neapărat nece
sare, prea adesea ei lsi for
mează garnituri de juniori eu 
care vizează obținerea unor

Principala problemă de re
zolvat in perioada imediat ur
mătoare o constituie «n-eșterea 
eficienței unui număr mult 
mai mare de unități sportive 
responsabile pentru forma
rea tinerilor performeri. Dacă 
la capitolul realizărilor poate 
fi trecut faptul că in loturile 
naționale lărgite de juniori au 
figurat in 1981 reprezentanți 
din toate județele țării, in 
schimb sportivi din prea puți
ne secții au reușit să devină 
TITULARI DE VALOARE in 
loturile reprezentative. Exem
plu] cel mai grăitor al acestei 
nesatisfăcătoare stări de lu
cruri îl oferă atletismul. Doar 
53 din totalul de 169 de secții 
(in care lucrează 529 de profe
sori și antrenori !) au oferit 
sportivi loturilor naționale, iar 
dintre acestea au punctat in 
competiții internaționale ofi
ciale performeri din doar 16 
secții. Numai 31 din cele 71 
de secții de volei, existente in 
39 de județe ale țării, au con
tribuit Ia alcătuirea Ioturilor 
naționale. Cam in aceeași situ
ație se află și luptele greco- 
romane. la această disciplină 
punctind în întreceri interna
ționale doar reprezentanți din 
8 unități, cind in total activea
ză in (ară 76 de secții, înca
drate cu 127 de tehnicieni...

Sporirea eficienței unităților 
■portive specializate în crește
rea tinerilor performerii are in 
vedere și VALOAREA 
MENTELOR OFERITE 
RILOR NAȚIONALE, 
care înseamnă exclusiv 
citatea de a face față

ELE- 
LOTT- 
criteriu

rapa
ci» șue

ta» crise ta Divizia școlară șl 
juniori n-au fost acceptate 
competiție din cauza aceleiași 
tadepllnlrl a haremurilor din 
drul probelor de centrol. Din

1'"’ n primul an al noului ciclu olimpic, 
se poate afirma că in țara noastră 
cadrul organizatoric necesar ac

tivității de pregătire a copiilor și 
juniorilor pentru sportul de mare per
formanță a fost considerabil în
tărit. Această structură bine conce
pută, judicios repartizată în țoale jude
țele țării, angrenează un număr sufi
cient de specialiști cu experiență. Pen
tru a ridica eficiența acestei activități e- 
sentialc pentru viitorul sportului de per
formanță românesc sînt, însă, necesare 
eforturi sporite. Trebuie concentrate toa
te forțele pentru traducerea în viață a 
prevederilor în acest domeniu ale Pro
gramului de dezvoltare a educației fizi
ce și sportului în perioada 1981—1985.

• Scopul fundamental al muncii fiecă
rui antrenor și profesor care lucrează în 
sportul de performanță — la cluburi 
și secții; trebuie să fie deplasat de la 
obținerea cu orice preț a unor rezul
tate rapide, nesemnificative, pe lucrul 
In perspectivă, finalizat în promovarea 
a cit mai mulți și mai valoroși juniori 
in secțiile și echipele participante la 
campionatele republicane de juniori I și 
seniori, precum și In loturile naționale.

* muncii spcciaHș-Unitatea de măsură 
tilor noștri trebuie să fie comportarea 
excelentă a elevilor lor In competițiile 
internaționale oficiale.

6) Importanta acțiune a selecției prima
re, cu adinei implicații în viitorul spor
tului de performanță, trebuie să fie e- 
fecluată numai pe baza și conform ce
rințelor, normelor și prevederilor sis
temului unic național de selecție, instru
ment eficace de lucra în tentativa de 
găsire a sportivilor cu calități deose
bite.
• îmbunătățirea atitudinii profesorilor și 

antrenorilor 
nament, in 
turi sporite 
al lucrului 
ds excepție.

e Creșterea eficienței procesului de 
pregătire prin asigurarea unui volum mare 
de muncă, a unei pregătiri fizice adec
vate, a obiectivizării antrenamentelor 
prin folosirea sistemului de probe si 
norme de control, a unei munci educa
tive adaptate la specificul activității 
sportive.

® Clarificarea și stabilizarea relațiilor 
între cele trei nivele de pregătire, In-

față de procesul de antre- 
sensul depunerii unor efor
ie activitate și, In special, 

individualizai cu elementele

ANTRENOR:
A ELEVILOR SĂI

județean 
al ju-

performanțe la nivel 
sau cel mult național _ 
niorilor, la adăpostul lor puțind 
sta în 
mător.
jează 
fără a 
Itorilor performeri o bază fizi
că reală, pe care să se poată 
grefa ulterior solide deprinderi 
tehnice și tactice și cultiva im
portante calități psiho-morale. 
Acești antrenori se mărginesc 
la aducerea elementului talen
tat pînă la un nivel capabil să 
facă față unei competiții de 
nivel local dar, odată atins a- 
cest scop, eforturile încetează. 
Or, nu așa trebuie să stea lu
crurile. Pentru că practica for
țării rezultatelor imediate are 
implicații negative asupra vi
itorului juniorilor ca sportivi. 
Ea perturbă, în primul rînd, 
Importanta relație dintre cele 
trei niveluri : începători — a- 
vansați — sportivi de perfor
manță. în timp ce activitatea 
cu începătorii devine un scop 
în sine, preocuparea dominan
tă fiind în acest caz participa
rea rapidă la competiții, pregă
tirea și dezvoltarea fizică mul
tilaterală, adică baza însușirii 
corecte și eficiente a procede
elor tehnico-tactice este negli
jată. Așa se face că, de dragul 
rezultatelor
mulți tineri care au trecut, ca 
virstă, de stadiile începătorilor 
și avansaților iși încetează 
progresele pe linie sportivă, în- 
groșînd proporția de ratări și 
plafonări atunci cind devin, pe 
măsura trecerii anilor, seniori.

liniște pînă in anul ur- 
în acest fel se negli- 
lucrul in perspectivă, 

se asigura mai întii vi-

imediate, prea

eepliori-avansațl-sportivi de performan
ță șl mai ales acelea dintre secțiile de 
juniori și cele de seniori, In sensul că 
nici o unitate specializată în selecția și 
formarea copiilor și juniorilor ca per
formeri nu trebuie să acționeze în afa- 
n» obligațiilor de a asigura clemente 
sportive valoroase unor secții de seniori 
bine stabilite.
• Cluburile sportive școlare au o impor

tanță crescîndă în descoperirea, selec
ția ți formarea viitorilor sportivi de 
performanță, ele fiind principalele uni
tăți care au rolul de a oferi in pers
pectivă. cluburilor de seniori, loturi
lor naționale de juniori I, de tineret și 
de seniori, performeri de valoare.

Odată îndeplinite toate aceste condi
ții, activitatea unităților specializate in 
formarea sportivilor de performanță va 
înregistra o creștere substanțială a 
eficienței lor, pregătind campioni papa- 
biH să-i înlocuiască cu succes pe titu
larii de azi și să reprezinte cu demnita
te sportul românesc in competițiile in
ternaționale și în special la Jocurllo 
Olimpice din 1984.

Pagînâ realizată de Radu TIMOFTE



Deplină adeziune la noua inițiativă de pace a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, a României socialiste

MIȘCAREA SPORTIVA ÎȘI RIDICA FERM 
GLASUL PENTRU SALVGARDAREA PĂCII

„VREM SĂ TRĂIM ÎN PACT!"
Tineri și vîrstnici. bărbați șl femei, Intre care nu

meroși sportivi de la întreprinderea de țevi „Repu
blica" din Capitală au pârticipat, In haine de lucru, 
la un vibrant miting pentru pace, manifesttndu-șl 
cu fermitate muncitorească adeziunea la noua șl 
strălucita inițiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României socialiste, exprimată în A- 
pelul pentru dezarmare și pace al F.D.U.S. adresat 
popoarelor lumii. în hala uzinei de țevi din oțeluri 
aliate s-a scandat cu însuflețire „Ceaușescu — 
Pace!", „Nu rachete iu Europa !“, „Nu bombei cu 
neutroni !“, „Să triumfe pacea pe planeta noastră 
Am stat de vorbă după miting cu cîțiva sportivi 
fruntași, oameni ai muncii în această mare întreprin
dere bucureșteană. „Vrem să trăim în pace, avem 
nevoie de liniște, pentru a putea munci și a ne 
crește copiii așa cum dorim — ne spunea Margareta 
Cătineanu, maestră emerită a sportului, campioană 
mondială la popice. Iată de co — a adăugat ea —- 
sprijinim din toată ființa noastră nona inițiativă de 
pace a secretarului general al partidului nostru, noua 
inițiativă de pace a țării". „Nn vrem să suferim do 
pe urma armelor distrugătoare care umplu pînă la 
refuz arsenalele, mal ales in Europa, ne-a spua la 
rîndul ei laboranta Florica Neguțoiu, maestră eme
rită a sportului și ea tot la popice. Avem o țară 
frumoasă, mereu mai înfloritoare, avem planuri mă
rețe de viitor și nu vom permite ațâțătorilor la 
război să declanșeze o conflagrație mondială care aă 
pirjolească întreg pămintul", a mai spus sportiva și 
lucrătoarea fruntașă. Șeful atelierului mecanic de la 
trăgătoria de țevi, ing. Paul Soare, un apreciat ar
bitru de rugby, de față la discuția noastră, preciza : 
„Toate planurile și năzuințele noastre stat legate do 
creșterea producției și calității ei, pentru a asigura 
bunăstarea și fericirea poporului român și a patriei, 
îndeplinirea lor este strîns legată de pacea lumii, do 
buna înțelegere între popoare. Ne bucură că noua 
inițiativă de pace a României șl a președintelui țării 
are un alît de puternie ecou pe toate meridianele 
globului". (Octavian GUȚU-coresp.).

DACĂ OEZASÎRUE DE EA HIROȘIMA A AVUT 
ASEMENEA URMĂRI, CE S AR 

ÎNTÎMPLA ACUM?
Poporul nostru este, asemenea tuturor popoarelor 

lumii, profund îngrijorat de proporțiile pe care le-au 
atins cheltuielile în scopuri militare, acumularea 
unor arsenale de arme nucleare capabile să distrugă 
totul de pe suprafața pămîntulul, nu o dată, ci chiar 
de cîteva ori. în loc să se ușureze tensiunea din 
viața internațională, se vorbește despre amplasarea 
unor noi rachete nucleare cu rază medie de acțiune 
în Europa, despre producerea unei alte arme de uci
dere în masă, bomba cu neutroni, care — chipurile 
— ar cruța frumusețile create de om de-a lungul 
existenței sale, dar l-ar lichida de pe fața pămtntu- 
lui pe înșiși creatorii lor. Nu sînt, ca femeie, pri
cepută în treburile militare, dar nu mi-e greu să-mi 
dau seama că, dacă dezastrul de la Hiroșima a 
avut asemenea proporții si urmări grave, tragica, 
acum, după aproape patru decenii de dezvoltare a 
arsenalelor militare, declanșarea unei conflagrații 
nucleare ar însemna un adevărat cataclism...

Cit de serios este pericolul si cît de oportună este 
noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a României socialiste, o dovedește ți ma
rele ecou internațional pe care 11 cunoaște vibrantul 
apel adresat tuturor popoarelor lumii. Consider e4 
este și de datoria noastră, a celor ce activăm la 
r?‘?c?.r-ea- sportivă, să propagăm insistent generoasele 
și întlacaratele chemări la pace, la dezarmare, la re
ducerea cheltuielilor militare ta scopul îmbunătățirii 
vieții oamenilor, mai alee din țările ta cure de dez
voltare, chemări cuprinse ta Apelul F.D.U.S. ți ta 
recentele cuvîntări ale tovarășului Nieolae Ceaușescu .

Să ne unim glasurile cu cele ale Întregului popor, 
să strîngem rîndurile cu prietenii noștri sportivi de 
pretutindeni, pentru a face să triumfe rațiunea, să 
triumfe pacea, viața pe pămînt. Să facem astfel cu 
sportul, pe care-1 îndrăgesc milioane de tineri, să 
se dezwolte nestingherit, aruneînd noi punți de prie
tenie si înțelegere între sportivi. între toti tineri! lumii.

\ MARIA ALEXANDRU
Maestră emerită a sportului 
triplă campioană mondială

ADEZIUNE SUB EAEDURIIE „DACIADEI"
Deschiderea oficială a etapei de iarnă a „Dacia- 

dei« In județul Galați a avut loc pe stadionul „Por- 
tul Roșu". Cu acest prilej s-au organizat ample țl 
atractive întreceri sportive desfășurate sub semnul 
adeziunii tineretului nostru la noua inițiativă de 
pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, al hotărlrii 
sale de a se opune cursei înarmărilor, fabricării bom
bei cu neutroni, dezlănțuirii unui război nuclear.

Prin preocuparea organelor locale cu atribuții fa 
mișcarea sportivă, mii de tineri — elevi și studențl 
— au participat la întreceri de lupte, fotbal, tenta 
de cîmp. handbal, volei, șah ți tenta de masă. De 
asemenea, pe același stadion a avut Ioc festivitatea 
de deschidere a anului sportiv școlar șl a acțiunii 
de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei. 
(T. SIRIOPOL, coresp.).

NU DOĂR AMBASADORI Ăl PĂCII, 
CI MILITANJI Al PĂCII!

Prin glasul celui care ne conduce destinele, prin 
gîndlrea politică de un profund umanism și în ace
lași timp atît de realistă șl clarvăzătoare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, România socialistă. poporul 
român propun lumii PACEA. Este cel mai frumos 
cuvînt In toate limbile pămîntulul, este cel mai 
frumos vis al omenirii și înțelegem cel mal bine a- 
cest lucru acum, cînd ne dăm seama ctt de fragil 
si de amenințat este visul nostru. Cine poate crede 
că securitatea poate fi asigurată prin escaladarea 
continuă a cursei înarmărilor 7 Cine poate crede că 
liniștea și echilibrul se pot înfăptui prin acumularea, 
în ritm accelerat, a unui înspăimîntător arsenal mi
litar 7 Cine poate crede că pacea poate fl menți
nută prin perfecționarea cinică, demențială a mijloa
celor de distrugere în masă 7

Prinți de ritmul vieții nu am uitat, totuși, ctt da 
amenințată na este Viața. Am fost ți sîntera un po
por pașnic, nu ne place să ne amestecăm ta treburile 
altora, știm că mai avem multe de făcut. Gîndurile, 
sentimentele și dorințele noastre, interesele noastre 
au fost Întotdeauna făcute cunoscute lumii, cu hotă- 
rîre, adesea cu vehemență, de conducătorul partidu
lui țl statului nostru. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cărui vocație a păcii l-a impus, la primul rlnd, 
printre marile personalități politice ale lumii eon? 
temporane — iar vocația păcii este cea care defi
nește cel mai bine adevărata personalitate a unul om 
politie I — ne-a făcut să înțelegem cu claritate ta 
cuvintele înflăcărate rostite, cu cîteva prilejuri, ta 
această toamnă, ctt de reală este amenințarea războ
iului, cît de mare este pericolul unei distrugeri to
tale. Noua inițiativă de pace a președintelui nostru 
continuă pe un plan superior o preocupare stator
nică, un crez umanist: sîntem chemați acum să 
luăm atitudine, să ne unim ți să luptăm pentru pace. 
Noi șl toate popoarele lumii 1 Voința de pace trebuie 
impusă celor care consideră că... asigură pacea pre- 
gătindu-se de război!

Am concurat ta zeci de țări, am cunoscut, pe dru
murile sportului, mii de oameni de pretutindeni șt 
pot spune că toate popoarele lumii doresc pacea. 
Sportul a apropiat popoarele, sportul a fost întot
deauna un instrument al păcii. S-a spus că sportivii 
sînt ambasadori ai păcii. Este adevărat, dar se im
pune, azi, să fim, sportivi ți tehnicieni, deopotrivă, 
militanți ai păcii. Este ceea ce ne cere Apelul Fron
tului Democrației și Unității Socialiste, este ceea ce 
ne îndeamnă tovarășul Nicolae Ceaușescu, este ceea 
ce ne impune dreptul nostru la viață, conștiința de 
cetățeni ai planetei.

IOLANDA BALAȘ-SOTER 
Maestră emerită a sportului 
dublă campioană olimpică 
antrenoare la clubul Steaua

Ținut, 0 ÎNTRECERE SPORTIVĂ, 
NU UN MIJLOC DE A DISTRUGE VIAJA!

în lunga mea activitate de sportiv țl apoi în cea 
de antrenor de tir, la clubul Dinamo ți la diferitele 
loturi naționale, am avut de nenumărate ori ocazia 
aă cunosc performeri șl specialiști din lumea întrea
gă ta disciplina tirului. N-am întîlnit însă niciodată 
pe vreunul care să vrea, cît da ctt, să Întrebuințeze 
armele de foc altfel decit pe un poligon și altfel 
decît ochind punctul negru pe o simplă țintă de 
carton ! Instrumente de distrugere atît de periculoase 
cum sînt pistoalele șl puștile pot deveni, dacă stat 
conduse de rațiunea umană, mijloace de divertis
ment, de întrecere amicală între prieteni, modalități 
de a-t uni pe sportivii trăgători din lumea întreagă 
ți nn de a-i face pe oameni să se urască între ei.

Noi, trăgătorii șl antrenorii din România si. așa 
cum îmi cunosc prietenii de peste hotare, trăgătorii 
ți antrenorii din lumea întreagă ne desolidarizăm de 
toți cei care nutresc gînduri războinice, de cei care 
stimesc tensiunea în arena internațională, de cei care 
iubesc armele exclusiv pentru puterea lor distru
gătoare. Iată de ce, personal, sînt întru totul de 
acord cu titulatura de „tir sportiv" care se acordă, 
cu deosebire în ultima vreme, sportului pe care-1 
iubesc atît de mult Această titulatură este o nouă 
expresie a opoziției noastre față de exercițiile mili
tariste șl manevrele armate practicate încă la scară 
întinsă în lume șl avînd scopul precis de a contri
bui Ia înăsprirea relațiilor dintre state, Ia instaurarea 
unui climat de suspiciune între diferitele națiuni ți 
de a pregăti, adevărat! specialiști ai marții cu arma 
de foc.

Apelul pentru dezarmare ți pace, această nouă ți 
memorabilă inițiativă de pace a țării noastre, a pre
ședintelui ei, înseamnă ți pentru mine, ca pentru 
toți cetățenii României socialiste, un adevărat pro
gram de acțiune fermă pentru salvgardarea păcii ta 
lume. Eu, care știu ce ar tnsemna să mtauiești la 
perfecțiune o armă de foc pentru a-ți distruge se
menii, mă simt dator să lupt din toate puterile îm
potriva tuturor celor care vor să arunce omenirea 
ta întunericul ți spaimele unul nou război mondial. 
Mă alătur cu gîndul, cu cuvîntul ți cu fapta, ace
lora care doresc umanității, singura liniște reală, 
cea oferită și asigurată de pacea mondială I

ȘTEFAN PETRESCU 
fost campion olimpic șt antrenor 

emerit de tic

ATOMUL- AEIAT, ND DUȘMAN Al OMULUI!
în ziua în care a fost lansată noua inițiativă de 

pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României 
socialtate, mă aflam la Roma, la conferința repre
zentanților medicali ăi federațiilor internaționale din 
partea forului internațional de natație. Urmăream 
telejurnalul de seară și, iată, la prima știre a eve
nimentelor zilei, pe ecranul televizorului apare foto
grafia președintelui României, iar crainicul citește 
Apelul Frontului Democrației și Unității Socialtate 
din țara noastră, chemînd toate popoarele lumii la 
o viguroasă acțiune de dezarmare și apărare a păcii. 
Am trăit o puternică emoție, m-am simțit mîndru că 
sînt român. Colegii participant la conferința amin
tită aveau numai cuvinte de apreciere și de apro
bare pentru acțiunea României, a președintelui et 
Mulți dintre ei m-au felicitat, manifestindu-și apro 
barea lor pentru oportunitatea acțiunii, pentru juste
țea eL Cîteva zile mai tîrziu, prezent tot la o con
sfătuire internațională în R. F. Germania, am asistat 
la MOnchen, Frankfurt pe Main, Aachen la ample 
manifestații în favoarea păcii, împotriva utilizării 
bombei cu neutroni, împotriva instalării rampelor de 
rachete nucleare. _

Fiindcă am amintit de arma nucleară, pot să vâ 
spun că țtiu foarte bine ce înseamnă ea, ce nelimi
tate forțe de distrugere are ea. De mulți ani mă 
ocup de BINEFACERILE atomului pentru medicină, 
împreună cu un distins specialist In materie, dr. Ti- 
berin Pop, am redactat lucrarea „Medicina nucleară 
In practice medico-sportivă" care a văzut lumina 
tiparului in anul 1965. îmi dau seama foarte bine, 
deci, cum atomul poate deveni dintr-un ALIAT un 
DUȘMAN al omului! înțeleg, deci, că nu trebuie să 
precupețim nici un efort, că nimic nu e prea greu, 
pentru a lupta, pentru a cere ca toate aceste îngro
zitoare mijloace de distrugere' aă nu fie niciodată În
trebuințate !, Ci, dimpotrivă, să fie puse în slujba 
omului, a propășirii omenirii, toate marile desco
periri ale științei care pot contribui cu adevărat la 
bunăstarea generală.

Mă alătur cu toată convingerea, cu întreaga men 
flintă, chemărilor Apelului Frontului Democrației al 
Unității Socialiste fiindcă numai prin pace, prin re 
nunțarea la nebuneasca înarmare pentru care se 
cheltuiesc sume fabuloase, viața, tinerețea, sportul 
vor avea cele mal fericite condiții de dezvoltare.

Dr. ION DRAGAN 
Directorul Centrului de medicină sportivi

SĂ APĂRĂM CIVILIZAȚIA UMANĂ!
Nesăbuita cursă a înarmărilor șl amenințarea bom

belor cu neutroni au determinat creșterea nemăsu
rată a anxietății și insecurității, stări de spirit dta 
cele mai grave, care Impietează asupra întregii vieți 
a oamenilor, împiedieîndu-i să muncească, să creeze 
și să se bucure de viață. Din toate timpurile, războa
iele ca și pregătirea sau amenințarea cu ele au pro
vocat fie distrugeri ireparabile, fie frînarea elanu
lui creator al popoarelor. La ora actuală, acumulările 
de material destinat lichidării civilizației globului au 
atins un asemenea nivel tacit toți oamenii cinstiți 
de pe pămînt trăiesc intens sentimente de legitimă 
îngrijorare și teamă ca și de revoltă și ură față de 
irationalitatea escaladării amenințărilor unui război 
nuclear.

Apelul adresat lumii întregi de către Frontul De
mocrației și Unității Socialiste, la inițiativa tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, exprimă în mod fidel senti
mentele care animă poporul nostru Iubitor de pace, 
dorința lui de a continua opera de edificare a unei 
societăți mai bune, fericite, ta condiții de liniște, de 
înțelegere și colaborare internațională, fără spectrul 
amenințător al unul război nuclear care nu poate 
ti decît pustiitor. Marile manifestări pentru pace și 
dezarmare ta care participă în aceste zile întreaga 
noastră națiune, ca si ecoul internațional al Apelului 
stat și ele o demonstrație ta plus • justeței politicii 
promovate de tara noastră. Condiția salvgardării ci
vilizației, a tot ce a creat bun și valoros geniul uman 
este unirea tuturor forțelor Împotriva înarmărilor, 
pentru dezarmare, pentru pace, pentru rezolvarea 
conflictelor pe calea tratativelor.

Ca om de știință și cadru didactic, îmi exprim de
plina adeziune la Apelul pentru pace și dezarmare, 
ca și sentimentele permanente care mă animă de 
cultivare în rîndurile studenților a spiritului de 
demnitate umană, de dragoste pentru muncă și pen
tru creație, puse în slujba idealurilor superioare de 
bunăstare și fericire a semenilor. Cunosc bine spiri
tualitatea studenților noștri : cu toții sînt dornici de 
condiții pentru studiu și muncă lipsite de spectrul 
amenințărilor, de nesiguranță și încordare. în insti
tutul nostru studiază mulți tineri din alte țări. Ei îșl 
exprimă în repetate rînduri aceleași temeri față de 
pericolul unui război nuclear, dorind și ei un cli
mat de pace care să le asigure lor și popoarelor că
rora le aparțin dezvoltarea plenară a idealurilor de 
promovare socială.

Generația mea a trăit ororile unui război mondial 
șl îți poate imagina ce poate ti un altul pentru care 
forțele de distrugere b-su amplificat de cîteva sute 
de ort. De aceea consider că nici un efort nu este 
prea mare cînd este vorba de a lupta împotriva aces
tei nebunii a epocii noastre, cînd este vorba de ■ 
salva ceea ce mintea omenească a creat mat nobil 
și mal frumos, cînd este vorba de a asigura condi
țiile unei dezvoltări și mai spectaculoase a persona
lității umane. Să facem cu toții ca imensele .esurse 
materiale și de geniu uman care stat astăzi acapa
rate de arsenalele militare si fie transferate idealu
rilor nobile de educație și sănătate a tuturor locuito
rilor globului '

Prof. uni», dr. MIHAI EPURAN 
Șeful catedrei de teoria, metodica, psihologia, pedagogia 
fi medicina educației fizice și sportului 1* I.EJ.S. 

București



Divizia „A“, 
etapa a XlV-a

VICTORIOS, LIDERUL ÎȘI SPOREȘTE AVANSUL..
• Dinamo - aproape ca pe propriul teren • Universitatea Craiova egalată, la 
Constanța, în min. 90 I • In celelalte 7 partide, echipele oaspete n-au mai obținut 
nici un punct • Sportul studențesc, 4 puncte in... 4 zile (după două victorii cu 
1-0), urcă pe... locul 4 I • In partea inferioară o clasamentului, 7 echipe pe o 
distanță de numai 4 puncte • Sîmbătă (un meci) și duminică, etapa a XV-a

REZULTATE TEHNICE
„U“ Cluj-Ncpoca — 
S. C. Bacău -
F.C. Olt
Progresul Vulcan - 
Corvinul Huneooorc — 
Sportul studențesc — 
U. T. Arad -
F. C. Constanța -
AS.A. Tg. Mureș 
ETAPA VIITOARE

Jiul Petroșani 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C.M. Btașov 
Dinamo
„Poli" Timișoara 
Steaua
F.C. Argeș 
Uns». Craiova
C.S. Tîrgoviște 
(duminică 22

3-1 (1-0)
1-0 (1-0)
3-0 (1-0)
1- 3 (0-1)
3-2 (2-0)
1-0 (0-0)
2- 0 (0-0)
1-1 (0-1)
2-0 (2—0) 

noiembrie)
- Corvinul Hunedoara
- A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul studențesc
- F.C. Olt
- U.T. Arad

Duelul „europenelor44 Dinamo Bucureșt
continuă la cea mai înaltă tensiune.

Universitatea Craiova 
Politehnica Timișoara 
Chimia Rm. Vîlcea 
Jiul Petroșani 
Dinamo

F.C Argeș 
F.C.M. Brașov 
CS. Tirgoviște 
Progresul Vulcan

(se dispută sîmbătă)
— F.C. Constanța
— Steaua
— S.C Bacău
— »U' Cluj-Ncpocc

CLASAMENTUL
1. DINAMO 14 9 3 2 30—14 21
2. Uni». Croiovo 12 9 1 2 29- 8 19
î. Corvinul 14 7 3 4 33-19 17
4. Sportul studențesc 14 5 6 3 16-15 16
5. S.C. Bacău 14 6 4 4 17-17 16
6. F.C. Olt 14 7 1 6 21—17 15
7. „U“ CIuj-Napoco 14 6 3 5 16-lt 15
8. F.C.M. Brașov 14 6 3 5 12-15 15
9. U.T.A. z 14 5 4 5 16—18 14

te. Steaua 13 4 5 4 12-14 13
ti. C.S. Tirgoviște 14 5 3 6 14-21 13
IX F. G Constanța 14 3 « 5 18-19 12
11 A.S.A. Tg. Mureș 14 S 1 • 20—19 11
14. „Poli" Timișoara 13 4 3 « 15-16 11
15. Jiu! 14 3 5 15-23 11
14. Chimia Rm. Vîlcea 14 4 3 7 15-25 11
17. F.G Argeș 14 3 4 7 10-16 10
18. Progresul Vulcan 14 2 4 8 15-30 8

Dacă este adevărat că numeroșii iubi
tori ai fotbalului nestru așteaptă cu 
mari speranțe o carieră internațională 
cit mai lungă a „europenelor" noastre 
Universitatea Craiova și Dinamo în 
C.C.E. și. respectiv. Cupa U.E.F.A.. nu 
este mai puțin adevărat faptul că cele 
două mari rivale ale fotbalului româ
nesc — cu o clasă, cel puțin, peste res
tul plutonului — nutresc o afișată ți 
aprigă ambiție pentru ocuparea locului 
I in țară. Să fim primii acasă la noi I
— iată im titlu pe care-1 țintesc cu ar
doare atit dinamoviștii, cit și craiovenii, 
fiecare meci al lor raportindu-se „din 
oficiu" și la performanța echipei rivale. 
Acest raport a fost egal ieri după-amia- 
ză 89 de minute (dinamoviștii : 2 punc
te, oltenii : 2 puncte), pînă în clipa (în 
ultimele secunde ale meciului) în care 
constănțeanul Gache i-a distanțat pe... 
dinamoviști, obținînd în același timp
— In extremis — un punct mare cit 
un balon de oxigen pentru propria-1 e- 
chipă acufundată lingă mal... Urmarea 7

Oltenii vor trebui să obțină mă 
puncte din cele două restanțe (cu 
și cu Steaua, ambele in deplasare 
tru a putea discuta în continuare 
aceeași poziție cu dinamoviștii.

Jucînd ieri tot „în deplasare". 
București, dinamoviștii au tranșat 
net, în repriza a doua, dezech 
confruntare lider —- lanterna roș 
pentru că în fotbalul nostru s-a 
adeseori de „arma «ecretă Moi 
de Ia piteșteni, credem că astă 
poate vorbi cu toată îndreptățiri 
„arma publică Orac", de la dinai 
ex-gălățeanul fiind la această oră 
tacant care este în stare să „an 
aer" orice apărare. Foarte lucie 
cîndu-se cu vădită inteligență ir 
iul de joc, unde creează permane 
șe in care se infiltrează cu o si; 
șî o ușurință uneori dezarmante 
„face" goluri ți marchează el ins 
luri foarte prețioase pentru ech 
(așa cum s-a intîmplat ți In mert

CONTRAATACUL Șl LOVITURA LL
F.G CONSTANȚA
UNIV. CRAIOVA

î (0)
1 0)

GOLGETERII
8 GOLURI : Pelcu (Corvinul).
7 GOLURI : D. Georgescu, 

Xordănescu. Dragnea.
« GOLURI : Cirțu, Cămătaru,

Buduru, Gingu, O. Tonescu. Ia- 
mandi, Cimpeanu II, Boioni.

5 GOLURI : Bălăci, Auguslin, 
V&ctuș, Dobrin, Coraș, Țevi, 
Orac.

4 GOLURI : Gabor, Șoiman, 
Andrieș, Sălăjan, Manea, Ne- 
dclcu, Paraschivescu, Ghifi, 
KIein, Șumuianscbt ... _

30000.Spectatori — oproxJnwthF
Șuturi: 13—6 (pe poortâ: 3-1). Cor- 
msre: 12—2. Au marcat: GEOLGAU 
(min. 39) și GACHE

F.C. CONSTANJA: 
rodii 7, Antonescu 8, 
7 — L Constant in eseu 
geen<u 6), Gache 7,

VICTORIE CLARĂ A LIDERULUI...

GEOLGAU 
(min. 90).

Costaț 7 - Bo
bi i stor 7, Turcit 
7 (min. 46 Dro- 

_ _ __ . Buduru 6
nfa 7, Petcu 6, k Moldovan 6 
66 Mâncirlie-scu 6).

UNIVERSITATEA: Bddicî 7 - 
16 7, Ștefănescu 8, Tiiiboi 7,

- Pe- 
(min.

PROGRESUL-VULCAN 1 (0)
DINAMO 3 (1)

Spectatori — aproximați* 15 000. Șu
turi: 9—15 (pe poartă: 4—12). Comere: 
7—5. Au marcat: DRAGNEA (min. 40) „ 
ORAC (min. 76 și 78), respectiv ȚEVI 
(mfa. 82).

FROGRFSL’L : Gîrjoobă 7 - Torta- 
fascu 6, Grigore <, Mate eseu 5, Ște
fan 5 — ha ic 6, Necuke© 6 (min. 
<7 Ticfi), Slmionov 5, Stoichrțâ 4 — 
N. Vacile 5 (min. 46 Țevi 6), Apos.-

DINAMO: Moraru 8-1. Marin 7, 
Bum basc u 7, D inu 7, Stăne«cu 7 — 
Dragnea 4. Augustin 4. Custov <- - 
Tâteor 7, Dudu Georgescu fc (min. 
TO Moițescu), Orac t (min. 87 O. 
Zamfir).

A arbitrat: I. Pop 7: te Nn ie: St. 
Dteu >i M. Stan (toți din București), 
ambii cu greșeli m aprecierea ofsai
dului.

Cartonase galbene: GRIGORE, BUM- 
BESCU, ȘTEFAN. AUGUSTIN.

Trofeul Petschorschi: 9. La speron- 
Mr 2-2 (2-1).

Negri- 
_ T____________  _ _ , Ungu- 
n»onu 7 — Țicleano 7 (min. 76 Civ- 
pltu), Donose 7, Irimescu 6 — Geol- 
g&ui 7 (min. 89 Purimo), Câmâtcru 6, 
Bafaci 6.

A arbitrat: R. Petrescu (Brașov) 8: 
ta Rnie : Ai. Mvstâțea ți; I. Mârges- 
cu (ambii din Pitești).

Trofeul^ Petschovschi; 10, La «peron* 
țe : 2-1 (1-1).

CONSTANȚA, 18 (prin telefon)
Buna comportare din ultima 

vreme a echipei gazdă, ne

învinsă în cinci partide con
secutive. si cartea de vizită 
a formației oaspete, in plină 
cursă de urmărire a. lideru
lui. au făcut ca interesul în 
jurul acestei partide să se 
ridice la cota unui veritabil 
derby de etapă. Timpul favo
rabil pentru fotbal a consti
tuit o invitație în plus pentru 
suporterii echipei locale, care 
au umplut pînă la refuz tri
bunele. foarte multi alți cons- 
tănteni, amatori să vizioneze 
meciul, răminînd dincolo de 
porțile stadionului „1 Mai".

întilnirea a început In nota 
de dominare a gazdelor, care, 
avînd și avantajul vîntului. 
i-au obligat pe campioni la o 
apărare supranumerică, pentru 
a nutea face fată situației. In 
min. 2 și min. 6. I. Constan- 
tinescu iși încearcă șansa go
lului cu două suturi puternice 
de Ia distanță. Boldi ci insă. Ia

post, respini 
cu diiiculta 
min. 20 est- 
să țuteze t 
dar tot fări 
26 Univerșit 
din strî- țo? 
lui G Jiu 
inspiri i ies 
ltd a lui Cc 
serios avert 
fensiva c< 
juns de vig 
era de astei 
s-a intimul: 
nouă actiui 
GEOLGAU 
către acesta 
30 m. eu un 
gă Costaș. 
toarnă parc' 
rele echipei 
reușește să-t

După pau: 
reia ofensiv 
convingere.

DUCADAM Șl CORAȘ, PERFOR

Liderul a refuzat din start 
postura de oaspete interesat 
de un egal și intr-un singur 
minut (2) Dragnea. infiltrat in 
careu, rata, consecutiv, o cen
trare si o bună ocazie, șutind 
slab, de la circa 7 m, alături 
de poartă. Continuîndu-și ofen
siva, pentru a ocoli porțiunea 
de teren alunecos și. mai ales, 
densitatea de jucători din 8- 
pronierea careului advers (4 
fundași + 4 mijlocași) Dinamo 
se desfășura pe aripi, cu pre
dilecție pe frontul sting al ata
cului, unde „urca", frecvent, 
pentru Învăluiri, inimosul Stă- 
nescu; avînd insă vîrfurile 
strict păzite, Dinamo încerca 
să finalizeze prin eomponențîi 
Mnillor dinapoi : Custov — 
min. 6 ți IC, I. Marin — 
min. 15.

în tot acest timp, deși gaz
dele s-au văzut mai rar in a- 
tec. ele au trecut pe lingă des
chiderea scorului, In min. 14, 
cînd Apostol, servit in careu 
de... Stănescu, s-a pripit ți 
i-a permis lui Moraru, ieșit 
oportun, să rezolve ln-extre- 
mls. Caracterizat prin angaja
ment fizic (prea aspre totuși

Orac înscrie al doilea gol ol echipei sale, bi pojida plonjonului 
lui Girjoabă.

Foto : Dragoș NEAGU
intrările la adversar ale lui 
Grigore, Ștefan și Bumbescu) 
Si tempou ridicat, jocul place. 
In ultimul „sfert" al pri
mei jumătăți de partidă, 
Dinamo iși reia ofensiva, cre- 
ind faze-pericol : în min. 39, 
Dragnea centrează din apro
pierea liniei de fund, mingea 
atinge brațul sting (depărtat 
de corp) al lui Simionov, dar 
arbitrul apreciază lipsă de in
tenție și nu acordă penalty-ul 
cerut de dinamoviști. Un mi
nut mai. tirziu, din nou o fază 
pe „muchie de cuțit" : Ia o 
centrare a lui Țălnar, din a- 
propierea liniei de fund, min
gea deviată din piciorul lui 
DRAGNEA se strecoară pe lin
gă apărătorii Progresului, de
pășind eu puțin — dar cu 
întreaga circumferință — Jinîa 
porții, intre Girjoabă ți stilpul 
Sting.

Primul „sfert" al repri
zei secunde seamănă eu star
tul partidei : oaspeții se văd 
mei mult în atac, dar faza no
tabilă („transversală* Apostol, 
tn min. 53) aparține formației 
gazdă. Treptat, pe măsură ce

terenul devine ți mai dificil, 
pe jucătorii celor două echipe 
îi cam părăsesc forțele și s- 
par, in număr mai mare, du
ritățile și... cartonașele gal
bene ; Augustin (l-a lovit, in 
replică, pe Ștefan — fără min
ge) l-ar fi meritat pe cel ro
șu. Spre final, simțindu-și 
parcă adversarul resemnat. Di
namo încearcă desprinderea. O 
va reuși în min. 76, cînd, la o 
centrare a Iui Tălnâr. ORAC a 
reluat, cu stîngul, de Ia 6—7 
m, in plasă. Același ORAC, a 
transformat impecabil, in stilul 
lui, o lovitură liberă, de la a- 
proximativ 22 m, frontal, fă- 
cînd inutil plonjonul disperat 
al lui Girjoabă. La 6—3, Pro
gresul revine in atac ți ȚEVI 
înscrie, cu .capul, golul de o- 
noare al echipei sale: 3—1,
Regretabilă, firește, accidenta
rea lui Dudu Georgescu In 
min. 78 (recidivă la clavicula 
stingă) la un fault comis de 
Grigore.

Gheorghe NfCOLAESCU

DE LA UN LEJER 3-0
CORVINUL 3 (2)
JPOLI- TIMIȘOARA 2 (0)

Spectatori — aproximativ 5 000. Șu
tați: (pe poartă: 7—4). Comete:
$—7, Au marcat: GHIȚA (min. 12), 
KLEIN (min. 24 ți 64), respectiv NL 
CHICI (min. 66) |i ANGHEL (min. 80).

CORVINUL: bonîțo 5 - Rednic 6, 
Dubinciuc 7, Gallon 6, Bogdan 7 — 
Andorvei 6, Peteu 7, KIein 9 — Nlcșa 
4, Ghițâ 7 (min. 74 Dumjtrache 6), 
VSetuș 7.

POLITEHNICA: Moire 7 ‘(min. 7S 
Șuete 7) — Nadu 6, Pâltiolșco 8, 
Șerbânoiu 6, Vi*on 8 — Manea 7, 
Dumitru 6, Vlătânescu 8 (mte. 60 Ni
bble: 7) — Anghel 6, Nedelcu 5, Nu- 
câ 7.

A arbitrat: S. Drâgulici (Drobeto 
Tr. Severin) 9; te linie: C. Fâgaș 
(Tg. Jiu) și V. Cbragea (Tuteeo).

Cartonașe galbene: DUBINCIUC. 
DUMITRU.

Trofeul Petschovschi: 8. La sperau» 
|e: 1-0 (0-0).

HUNEDOARA, 18 (prin telefon)
„Acesta a fost traseul echi

pei gazdă. după un început 
furtunos, cu acțiuni de efect 
gi finalizare pe măsură, ți un 
final în care a pierdut treptat 
inițiativa, trezindu-se din În
vingătoare autoritară Intr-o 
formație nerăbdătoare In aș
teptarea ultimului fluier al ar
bitrului. Avem din nou un 
exemplu că un meci durează... 
#0 de minute.

Intimidați de combinațiile 
Corvinului, presați de elanul 
lor ofensiv, eomplexați de două 
goluri primite repede (In min. 
12. GHIȚA, din apropiere ; in 
min. 24, KLEIN, de Ia 14 m, 
la centrarea Iui Nicșa), studen
ții timișoreni au „desființat" 
mijlocul terenului, lipind mijlo
cașii de careul lor asediat. Ra
gele contraatacuri gi plonjoa-

LA UN SCOR
nele temerare ale lui Moise 
rămăseseră singurele speranțe 
de a limita scorul in fața unui 
adversar dezlănțuit, condus țu 
mină sigură in teren de Klein, 
neincomodat nici o clipă de 
marcajul Iui Dumitru.

Totuși, va veni și golul al 
treilea (min. 64), cînd KLEIN, 
făcînd demonstrație de virtuozi
tate, driblează trei adversari. 
Intră in careu și punctează eu 
an sut liftat, din unghi închis.

Cînd se profila, deci, o in- 
frîngere la un scor mare, ta
băra- oaspeților se trezește, e- 
chilibrează jocul, iese la atac, 
periclitează chiar terenul din 
fată prin eîteva incursiuni vi
guroase ale lui Nucă. Corvi
nul face un pas înapoi, iar 
„Poli". încurajată, începe să 
tragă la poartă din toate po
zițiile. In min. 66. NICHICI.

ARADf T8 (prin telefon).
U.T.A. a obținut o victorie 

meritată, după un joc frumos, 
mai ales în repriza a doua, 
cînd partida a foist deosebit de 
dinamică și presărată cu multe 
faze aprinse la ambele porți. 
Arădenii au avut mai mult

U.T.A. 2 (0)
F. C. ARGEȘ 0

Spectatori - aproximativ 9 000. Șui- 
turi: 19—12 (pe poartă: 11^-6). Cor- 
nare: 8—2. Au marcat: CORAȘ (min. 
54) și CURA (min. 86).

U.T.A.: Duaadam 9 — Morcu 8, Ku- 
Ma 7, Bodi 7, Giurgia 6 — Coraș 8. 
hîuțat 7,. Hirmler 7 — -Cuwa 7,' Urs 7 
(mieu 80 Csordaș), Tise 5 (min. 76 
Țsrban).

F.C. ARGEȘ; Ariciți 6 — M. Zam
fir 7, Stanca 7, Cîrsteo 7, Eduard 6 
— KcfIIo 6, Borbulescu 8, Tonta 7 (min. 
Xp Ignat 7) — Timcu 8 (min. 55 Nfca 
7). Radu N 7, Badea 7.

A arbitrat: D. Petrescu 8: ta linie: 
D. Nlcoloe (ambii din București) și 
AL Nile (Craiova).

Cartonașe galbene:; CORAȘ șl BAR- 
BUtESCU.

Trofeul Petschovschi: 8» La «peron- 
țe”: 0-2 (0-1).

inițiativa pe parcursul celor 90 
de minute și, in afara goluri
lor marcate, mai putem trece 
la activul lor două bare și alte 
4—5 ocazii de gol nefructificate. 
La reușita meciului și-a adus 
însă o importantă contribuție și 
F.C. Argeș, care și-a făcut re
marcat in mod clar revirimen
tul. Jucînd mai ales pe con-

LIMITĂ...
complet nemarcat, înscrie. In 
min. 80, emoțiile din tabăra 
gazdelor sporesc : ANGHEL,
șutează de la distanță, găsin- 
du-I pe lonită complet nepre
gătit, și înscrie, aducind scorul 
la 3—2 !

Spectatorii, caro cereau o 
ploaie de goluri cu un sfert de 
oră mai devreme ar fi vrut 
acum ca acul cronometrului ar
bitrului S. Drăguiici să aletA'e 
din răsputeri.

Reculul Corvinului din ulti
ma treime a meciului poate fi 
pus si pe seama mobilizării 
adversarei sale, dar. în aceeași 
măsură, reprezintă și tributul 
unei „spectaculoase" căderi fi
zico care poate confirma zum
zetul tribunei despre niște... 
foști copii modești și cuminți.

Ion CUPEN

traatac, cu două virfuri, Turcii 
și Radu II, piteștenii au creat 
eîteva faze deosebit de peri
culoase și numai intervențiile 
de ultimă instanță ale lui Du- 
cadam au împiedicat golurile.

Primele 45 de minute s-au 
desfășurat in nota de dominare 
a gazdelor. In minutele 12 și 
31, Coraș putea deschide scorul, 
dar prima dată a șutut pe 
lingă bară, iar a doua oară s-a 
opus Ariciți. In minutul 41, 
Mușat a șutat în bară la ca
pătul unei acțiuni personale, 
pentru ca pină la sfirșitul repri
zei, la două pătrunderi ale lui 
Turcu, Ducadam să intervină 
salvator (min. 43 și 45).

După pauză, U.T.A. forțează 
desprinderea și o realizează in

min. 54 : 1W 
26 de met 
CORAȘ exc 
vitura liber 
gui, pe lin, 
lui Ariciu : 
nute, la < 
Mușat rte.o 
nou în bar? 
ților iși ră 
de la golul 
corner (min. 
rile lui Tis 
tenii Încep 
hotărif^ți a> 
de a egala, 
cat, Radu I 
pe lingă p 
82 Nica, sin 
tează puter 
este in zi b

CUPA A FOST i

F. C. OLT 3 (1)
F.C.M. BRAȘOV 0

Spectatori — aproximativ ■ î 000. 
Șuturi: 19—7 (pe poartă: 1'!'-2). Cor- 
nere: 12—2. Au marcat; LAMANDI 
(mta. 44), IOVANESCU (mta. 52), AL. 
NICOLAE (min. 88).

F.C. OLT: Arvghel 7 — Mcrtinescu 
5 (mia. 76 Sigmirecta), lonațcu 6 
(mta. 6*4 Ctoctoană 6), AL Nicoice 7, 
Matei 5 — Lovânescu 7, Câțoi 7-f-, 
Rotaru 6 — Prepeliță 6, Itawnand'i 7, 
Plțurcă 7.

F.C.M. BRAȘOV: Clipa 5 - Ștefan 
6„ Panache 6, Naghl 6 (min. 69 Lu
ca 6), Maneiu 5 — Gherghe 6 Șulea 
6, Chforeanu 6 — Bența 5 (min. 57 
Mork^escu 5), Paraschivescu 5, Bori- 
cecKw 6-H

A arbitrat: L Crăcîunescu 9; Jo H- 
n5e: FI. Tăbircă (ambii din Rm. VH- 
cea) |> C. Coman (Buiău).

Trofeul Petschovschi: 9. La tpwan- 
|e: V-1 (0-0).

SCORNiCEȘTI, Î8 (prin telefon)
La o primă punere în balan

ță a șanselor, cele două echipe 
prezentau, fiecare in parte, a- 
tuurile lor. Astfel, F.C. Olt era 
creditată cu realizări de sută 
Ia sută pe teren propriu și cu 
o performanță, deloc de negli
jat, unică in campionat: ea ne
primind nici un gol acasă. De 
cealaltă parte, F.C.M. Brașov 
era recomandată de jocul ei 
disciplinat in deplasare, ea 
fiind și performera ultimei e- 
tape, prin victoria de la Tg. 
Mureș. Toate acestea confereau 
partidei un anume echilibru,

care dealt! 
pină in fin: 
Atunci, in 
Clipa a tos 
și mingea t 
I AM AN DI, l 
furcă, a inii 
teva secund* 
tarul brașov 
tervenție de 
xecuția imp, 
la o lovituri 
De fapt, ace 
care se mai 
trunderea i 
Boriccanu 
singurele n 
binți ale pri 
te. Această 
terizat prin 
stereotip, cu 
tehnice.

La reluart 
mult mai d< 
vîntat, care 
periculozilat: 
După o rat: 
(min. 50), ir 
localnicilor i 
lizarea in ni 
NESCU, ne 
careului, a i 
tat, jocul iș: 
din prime ' 
nile Iui Pare 
și Al. Nicol 
luare din 3 
peste bară T 
tipar. In mir 
acțiune itlen 
deschiderea 
și-a închei;



iversitatea Craiova
IONESCU INTRĂ Șl REFUZĂ „REMIZA"...

taculos și dramatic
SPORTUL STUDENȚESC 
STEAUA

1 (0)o
«000.

«artidă retur cu Internazionale și’ așa 
um s-a intîmplat și ieri, cind Orac a 
nscris două goluri pentru Dinamo), 
,-am propus, cîndva, pe Orac pentru 
chips națională și continuăm să credem 

■ă ei este extrema stingă „de meserie* 
nu „falsă", cum am tot avut) care nu 
tre contracandidat la noi.

Dintre celelalte jocuri, atras atenția 
victoria cu scor de forfait a Oltului și 
i ambițiosului Halagian asupra perfor- 
nerei etapei trecute, precum si re
zultatul foarte strîns al echipei lui Klcin 
>e terenul său din Hunedoara. Deși a 
lierdut, Steaua (fără Iordănescu 1) s-a 
irătat ieri, în joc, hotărîtă — in sfirșit — 
lă revină ceea ce a fost și mai ales 
■cea ce pretind numeroșii simpatizanți 
»i acestui club (și nu numai ei) de la o 
iostă mare echipă românească. Evident 
:ă urcușul este mai greu decît coborîșul, 
iar numele obligă ! Steaua — jos este 
an nonsens, chiar si în fotbal...

!>•••

Marius POPESCU

LA EGALITATE
are dată, 
aer. în 
al Gache
3 poartă. 
Din min. 
3 să iasă 

.tacul 
o

eu- 
un

rav.^»1 
ta c. 
vine 
ntru de- 

indea- 
ceea ce 

intimple, 
i. 39 : o 
ic a Iui 
zată de 
cursă de 
,t pe lin

și golul 
n picioa- 
are nu 
cadența.

Constanta 
ai multă 
cu insis-

tentă drumul 
nea la poarta 
din ce în ce 
craiovenii se 
cu mult calm, 
pe mereu cu fața curată. Mai 
mult chiar, in min. 74. Bălăci 
are o excelentă posibilitate să 
majoreze scorul, dar Costaș 
Intervine salvator în ultimă 
instanță. Si întilnirea părea să 
se’îndrepte spre o victorie cra- 
loveană. care aruncă o undă de 
tristețe peste tribunele arhipli
ne. Mai rămăseseră doar 50 
de secunde de joc și de spe
ranțe... In acest minut 90. ar
bitrul a 
lovitură liberă de la 
GACHE și-a potrivit balonul 
liniștit și șutind apoi fără 
speranțe pentru Beldiei, a 
înscris un gol splendid, trans- 
formînd tristetea din tribune 
Intr-un torent de entuziasm.

Mihai IONESCU

golului. Presiu- 
lui Beldiei este 
mai mare, dar 
apără exact și 
reușind să sca-

acordat gazdelor o
18 m.

II ARĂDENILOR
Ia 
»•

faultat 
oartă 
istral lo- 
cu stin- 

1 dreapta 
pă S mi- 
lui Cura, 
., „ar din 
ul oaspe- 
rieatenția 

«Ivind în 
i la șutu- 
aș. Piteș- 
acufr. mai 
lari ocazii 
3, nemar- 
eu capul 
in min. 

entru, șu-
Ducadam

Spre final, U.T.A. își inten
sifică din nou presiunea, ra
tează In min. 84 (cap al Iul 
Kukla) și reușește majorarea 
scorului in min. 8S : Coraș — 
azi (n. r. ieri) 
— execută un 
srgeșcană are 
tivă și CURA 
in plasă de la

Singura notă 
acest meci : gestul nesportiv al 
lui Giurgiu, care l-a lovit pe 
Turcu intr-un moment in care 
mingea se găsea in altă parte, 
accidentîndu-1 și determinînd 
scoaterea de pe teren a atacan
tului argeșean.

sufletul echipei 
corner, apărarea 
o ezitare colec- 
trimite balonul 
6—7 ni.
discordantă din

Radu URZICEANU

CLIPA NEATENT
menținut 

ei reprize. 
I, portarul 
oă neatent 
i capul de 
ea Iui Fi- 
isă. Cu ci- 
ainte, por- 
sese o in
fect Ia e- 

lui Cățoi, 
ie la 18 m. 
acțiuni, la 

idăuga pă- 
>așă a lui 
2) au fost 

mal fier- 
de minu- 

s-a carac- 
c monoton, 
inexactități

pătrundere cu un șut puternic, 
scos cu dificultate in corner de 
Clipa. La executarea loviturii 
de colț, AL. NICOLAE a reluat 
mingea care s-a rostogolit în 
plasă fără ca vreun apărător 
brașovean să poată interveni. 
Un 3—0 clar, dar nu în concor
danță cu aspectul general ai 
partidei.

Adrian VAStLESCU

S. C. BACĂU 
CHIMIA

Spectatori — aproximativ _____
Șuturi: 5—IC (pe poartft: 3—6). Cor* 
nere: 3-5. A marcat: O. IONESCU 
(min. 75).

SPORTUL STUDENȚESC: Spertotu 8
— M. Moiian -----* 
Munteanu 11 7 
52 O. Ionescu 
nico 5 (min.
74-, M. Sandu

STEAUA: Jordoche 6 — AnghetinJ 7. 
Same? 74~, l’ovar. 7, L Gheorghe 8
— Murețcn 7, Stoica I 7, EkyWnt 4 
(min. 78 Fierea) — Majora 7 (mte.

- 8H P&unc), Fișic 6, Câmiri 6.
A arbitrat: G. Dragomir 8; fc K 

nie: M Muștiuc fi P. Seceleanu (toll 
din București).

Cartonaș.® gjafbene:
MAJARU. ANGHELINI.

Trofeul
!•: 3-5

8, Pană 7, Cazon 7, 
— Murvteonu t 5 (min. 
«). Chihaia 4.
55 Lică 4) -
6, Bucurescu 4.

Pefschovschi: 
(1-2).

M. MARIAN, 
O. IONESCU. 
9. La «peron-

In Regie, duel

s au intrat 
un joc a- 
gradul de 
acțiunilor.

ii Pițurcă 
ofensivă a 

te materia- 
ind IOVA- 
in mijlocul 
asat. Trep- 
lă liniștea 
’oar acțiu- 
u (min. 66) 
. 71 — re- 
a... 6 metri 

din acest 
regi străin o 

cea de la 
: Fi {.urcă

peeiaculoasă

între Bucurescu (tricou in dungi) ți Anghelini
Foto : Vasile BAGEA'anunța a fi (ju- 

etapa de dumi- 
de urmărire în-

Ceea 
decind 
nică) o cursă 
tre ofensiva studenților și apă
rarea Stelei s-a transformat 
într-un duel de mare densi
tate, in care Steaua a condus 
ostilitățile cam două treimi 
din meci, manifestind — în 
sfirșit — o omogenitate care î-a 
lipsit pînă acum. Caseta teh
nică confirmă plusul de insis
tență al ...oaspeților „Regiei", 
care au prezentat o formație 
în care nici unul din jucători 
n-a primit scutiri de efort.

Alb-negrii au fost mai puțin 
activi decit în partida cu Cor- 
vînul, linia lor de mijloc fiind 
dominată de trio-ul condus de 
Stoica I. în prima repriză, cei 
doi „halfi-truditori" ai studen
ților n-au reușit să găsească un

ce se 
după

REPRIZA
„U* CLUJ-NAPOCA 
JIUL

3 (1)
1 (0)

Spectatori — oproxi«nativ IC 000. Șu
tim: 20—6 (pe poartă: 11—4). Comoro: 
P-4. Au marcat: ALBU (mta. 36), 
BOCA (mir.. M). CIMPEANU K (min. 
48). respectiv ȘUMULANSCHI (arin. 
»)•

„U*: l&zăreanu 7 — L. Mitici 7. 
Ciocan Ș, FI. Pop, 4, I. Murejch 7 — 
Foroțchi 6, Boco 7, Moș 7+ — Do- 
brotă 6. Cimpeanu K 7, Albu 7.

JIUL : Covoi 7 — V. Popo 4. Rueu 
5, M. Popa 5, Giurgiu 7 — Șumu- 
kmschi 7, Varga 6, Muia 5 — SSÎă- 
Jan 5, Giuchici 5 (min. 63 VUnâloru 
5). Loscen'i 6.

A arbitrat: Mi. hfftncescv (Brașov) 
6; tei Hr.le: V. Popovici (Botoșani) >i 
i. Nistor (Sf. Gheorghe).

Trofeui Petschowtchi: 10.
ronțe :: 3-4 (1-0).

Lo «pe

limbaj comun cu’ tehnicul, dar 
cam molatecul Chihaia, ceea ce 
a permis steliștilor să marcheze 
mai multe puncte la... domina
rea teritorială.

începută cu atacurile Stelei 
(Balint ratează 
tul 4) și cu

în chiar minu- 
contraatacurile 

„.gazdelor (min. 13, cap peri
culos al lui M. Sandu), partida 
«tontinuă cu o ratare a ace
luiași Balint (min. 26, la o gre
șeală a lui' Bucurescu), dar, 
împotriva cursului jocului, M. 
Sandu e la un pas de gol, cind 
lordache 
minge 
capul 
bara 
zervă. 
Fîșic
35), pe lingă bară, îovan țu-

scapă din miini o 
ușoară, expediată cu 

(min. 32), fiind salvat de 
devenită portar de re- 
Steaua revine în atac, 

„întoarce" frumos (min.

tează periculos de la 22 m și 
repriza se încheie cu o in
trare în viteză a lui Bucurescu, 
pe lîngă gol (min. 41).

După pauză, Steaua continuă 
s& atace, face risipă de ener
gie (Majaru, Anghelini, I. 
Gheorghe, Sameș), fundașul ei 
ofensiv I. Gheorghe reușește 
un slalom de zile mari, încheiat 
cu un șut peste poartă (min. 
60), apoi. Balint ratează marea 
ocazie a meciului (min. 70), 
dar, în ciuda acestei insistențe, 
în economia jocului s-a produs 
o schimbare esențială — intra
rea lui O. Ionescu —, care 
determină dislocarea lui Mure- 
șan „om Ia om", ceea ce pro
duce o 
ofensive a 
mele 20 de

diminuare a forței 
steliștilor in ulti- 
minute. Și astfel,

după o serie de atacuri la 
poarta Iul Speriatu (încheiate 
cu o lovitură liberă Stoica I — 
min. 73), Terheș recuperează o 
minge pe partea dreaptă (min< 
75), o trimite lui Chihaia, a~ 
ce sta aruncă „peste" stoperii 
surprinși, O. IONESCU, scăpat 
de Mureșan, se „insinuează** și 
trimite peste lordachc, mareind 
golul victoriei. Steaua, șocată 
de aceaștă întorsătură a jocului, 
trimite în teren doi dribleri 
(Florea și Păuna), încearcă să 
rezolve individual ceea ce n-a 
reușit hărnicia ei colectivă, 
dar meciul e jucat, deoarece 
superioritatea teritorială nu va
lorează cit focul de-o clipă al 
unui jucător 
Ionescu.

matur ca O.

toon CHIRilA

CARE A DEZGHEȚAT TRIBUNELE
CLUJ-NAPOCA, 

leton).
Sub un soare 

așteptat o întreagă

18 (prin te tras slab de la marginea careu
lui mic și Lăzăreanu a salvat. 
Avea s-o obțină însă în minu
tul 55, cind ȘUMULANSCHI a 
„lucrat" inteligent o minge pri
mită în adincime, a sprintat ți 
de la 15 metri a lobat-o eu 
calm peste portar, in gol.

Numai că Jiul, 
bună în 
pâra re, 
fen sivei 
ciul și 
Pentru că studenții nu se îm
pacă cu gîndul remizei și for
țează, printr-un joc alert și, 
pînă la urmă, eficace. în minu
tul 64 centrează Ciocan, L. 
Mihai prelungește eu capul și 

BOCA înscrie. Imediat, clujenii

două ocazii, dar 
același Ciocan ii 
excelent pe CÎM- 
acesta forțează cu 
in față și înscrie 

3—1.

mai ratează 
in min. 68 
angajează 
PEANU II, 
doi fondași 
ca Ia biliard...

Șumulanschi mai are o zvîc- 
nire de orgoliu, însă se opune 
salutar Lăzăreanu în min. 76, 
după care clujenii ratează prin 
Moș (min. 79) și Cimpeanu 
(min. 90).

Oricum, această repriză 
cundă a plăcut și a reușit 
ne dezghețe, după primele 
de minute de frig și, cum spu
neam. cu fotbal puțin.

am 
re-

dinți, 
primă 

priză fotbalul. El însă a cam 
lipsit, ți pe fondul unui joc 
modest, presărat doar cu... o 
bară pentru „U" (min. 11) și 
un gol in minutul 38 (ĂLBU 
— șut de I& 12 m), am cam 
înghețat.

Noroc că după pauză am a- 
sistat la o cu totul altă par
tidă, mai spectaculoasă, cu ritm 
mai bun și fotbal superior.

Tonul unei reprize dinamice 
l-a dat Jiul, care, a căutat ime
diat egalarea, dar a raiat-o in 
minutul 52, cind Giuchici a

cii

atac 
preferă 
și va 
punctul...

mai 
in a- 

de- 
me-

evident 
decît 
cartea 
pierde 

planificat.

li

se-
să
45

Mirceo M. IONESCU

REABILITAREA GAZDELOR DUPĂ PATRU ZILE
A.S.A. TG.MUREȘ
C.S. TIRGOVIȘTE

2 (2)
0

5000. Șv-Spectatori — aproximativ 
tur»; 22—4 (pe poortă: 11—3). Corner®: 
11-2. A marcau BDLUNf (min. 26 |l 
W.

A.S.A.: Biro It 7 - Szabo 7. hprr 
6. Costir. 7, Gali 7 — Both It 4, C.

8, Bo’orri 84- - Fozetoț 4 (mi«>. 
44 Cemescu 4), Biro l 7, Ha joci S.

C.S. TIRGOVIȘTE: Volnea 4 - Ni- 
ctdesco 5, Constantin 4, Ewe 4, Pi- 
taro 5 — Gheorghe 5 (min. 00 Eco
nomo 5), Dumitrescu 7, Eftimie 4 — 
Gneaco 4, Morgelatu 
(min. 55 Popescu 6).

A arbHtxrl: Ai. ionită 
In Mnie: M. Abromiuc 
(ambH din Suceava).

Trofeul PeUchovKhi: 10. La zperon- 
(*: O-C.

F.C.M. Brașov. „Trebuie să ne 
reabilităm, pentru că n-avem 
echipă dc minus 5 în clasamen
tul adevărului". Acest lucru 
s-a văzut încă din startu] par- 

. tidei, cind C. S. Tirgoviște, 
fără creierul ei. Dobrin (sus
pendat pentru două 
galbene), a fost 
se retragă 
a făcut-o

cartonașe 
obligată să 

în apărare, așa cum 
apoi in marea ma

joritate a timpului. Cu 
B618ni în bună dispoziție de

irn

5, Aelanei 5

(BucuroșH) 9i 
|i Gh. Aririr*

TG. MUREȘ, 18 (prin telefon)
înainte de joc Bdloni ne de

clar® că suporterii localnici 
r.u vor mai pleca triști de pe 
stadion, cum s-a fotlmplat Jn 
etapa trecută, după meciul eu

Băltai In
joc și de șut, cu C. Iile și Haj- 
nal in rol de dispeceri foar
te inspirați, precum si cu 
Biro I extrem de muncitori și 
activi, A.S.A. a realizat nu
meroase combinații spectacu
loase și faze clare de gol, ceea 
ce l-ar fi dat dreptul să plece 
la pauză la cabină cu cel pu
țin un 6—0 (dacă avem în ve
dere marile ratări din minu
tele 21, 23 și 25, ca și inter
vențiile de ultim moment ale 
portarului Volnea din min. 28, 
38 și 40).

Aflată mereu sub tirul șutu
rilor mureșene, poarta oaspeți
lor a fost străpunsă în două 
rînduri de către BOLONI : în 
min. 26, căpitanul echipei lo
cale a executat un corner de 
xile 
sărit să degajeze, 
păcălit (ca și pe Voinea) 
s-a dus direct în plasă : 1 
în min. 44, Gali centTează. 
Hajnal trimite mingea cu capul 
Ia rădăcina barei, Voinea res
pinge și BOLONI, aflat pe 
fază, reia sec în poartă : 2—0. 
Două goluri foarte frumoase, 
singurele In această partidă 
disputată, pentru câ la reluare 
A.S.A., în ciuda numeroaselor 
situații avute (cele mai clare 
fiind în min. 52, 53, 55 și 71), n-a 
mai putut puncta din cauza in
deciziei atacanților săi.

în final, gazdele au 
tempoul, iar tîrgoviștenii 
echilibrat jocul,

(în min. 66 și 86) a risipit si
tuațiile de gol avute, singurele, 
dealtfel, mai clare ale oaspe
ților.

Stelion TRANDAFIRESCU

SUCCES LA LIMITA,
t in o

Spectatori' — aproximativ 5 OOC.. Șu
turi: 22—9 (pe poartă: 13—5). Corner®: 
6-4. A marcat: VAMANU (min. 18).

S.C. BACĂU: Mangeac 6 — Andrieț 
6» Etisei 7, Cârpucl 7„ L Solomon 6 
— Vamanu 7, /Șoșu 6, Penof 8 — Șol- 
men 7, Antohi 6 (min. 86 Botez), 
Chitaru 6 (min. 73 Verigeonu 6).

CHIMIA: Pavel 7 - B<rtno 6, Ca- 
torgiti 6, Preda 7, Ctncâ 6 — Alexan
dru 8, Carabogeac 6 (min. 50 G 
Stan 6), Cheran 6 — Gingu 6, Savu 
6, TeJeșpan 6.

A arbitra!:
©a) 9; Ic linie: A.

I. Mureșan (Dej).
Cartonașe galbene: BASNO.
Trofeul Petschovschi: 9. Lo speran

țe: 3-0 (2-0).

M. Adam (C'uj-Nopo- 
Hîrțo (Gherla)

BACĂU, 18 (prin telefon}
Dună două zile de ninsoare 

viscolită. Moldova s-a îmbrăcat 
în haină groasă de nea. Motiv

pentru care la Bacău, pentru a 
se putea juca, sute de oameni 
au depus o muncă eroică (s-a 
lucrat aproape 24 de ore, ma
nual, chiar la lumina reflectoa
relor) pentru degajarea terenu
lui și tribunei, care erau aco
perite în unele zone chiar cu 
jumătate de metru de zăpadă. 
La începutul meciului, suprafa
ța de joc era verde, dar foarte 
alunecoasă.

Jocul a debutat în nota 
superioritate evidentă a echipei 
locale, care printr-o 
permanentă, • in viteză, a jucă
torilor săi s-a instalat în par
tea de teren a 
tind puternic la 
uanii s-au aflat 
foarte 
portarul Pavel s-a opus cura
jos, cu 
reușit, totuși, Antohi (min. 9),

aproape

de

mișcare

vilcenilor. Șu- 
poartă, băcă- 
de cîteva ori 
de gol, însă

succes. Ceea ce n-a

mari, cu efect, Pitarii a
mingea l-a

I ?>1—0 ; ADMINISTRAȚIA
loionwspwT

CE STAI
INFORMEAZĂ

ultima zi de• Astăzi este 
participare la tragerea obișnuita 
Lom ae vineri 28 noiembrie a.c. 
Nu pierde(i prilejul «ie a vă 
număra miine printre marii eîști- 
tâlori la acest avantajos sistem 
«ie joc t

CU MULTE EMOȚII
cind de ia 6 metri a trimis cu 
capul în afara porții goale, sau 
Chitaru (min. 14), care a șutat 
imprecis, a realizat Vamanu 
(min. 18). La centrarea lui An- 
drieș, VAMANU a intrat 

puternic ;
mingea 

i Catargiu, 
să itnpicdice, 

deschiderea 
toată

in 
in 

a-a 
ca-

drieș, 
forță și a tras i 
drum spre plasă, 
lovit de șoldul Iui 
re încerca astfel 
fără succes însă, 
scorului. în continuare, 
prima repriză, la pupitru s-au 
aflat tot băcăuanii, care au mai 
ratat de trei ori prin Vamanu 
(min. 31 și 35) și Șoiman (min. 
37). Totuși, în min. 43, Ia cel 
de-al doilea contraatac pericu
los al vilcenilor, era să se 
spulbere toată munca gazdelor : 
Alexandru s-a infiltrat pe stin
gă, a șutat puternic din unghi 
închis și Mangeac a respins cu 
greu în corner.

slăbit
au

insă Greaca

repriză a fost 
mai palpitan-

Cea de a doua 
mai bună ca joc, 
tă, în principal datorită faptu
lui că și Chimia a ținut să iasă 
din anonimat echiiibrînd jocul 
prin contraatacuri periculoase. 
Băcăuanii n-au cedat însă ini
țiativa. Au șutat, pe rind, Șoșu 
(min. 60), Penof 
Vamanu (min. 
mare ocazie au 
în min. 88, cind 
pinat de Pavel, 
gea peste el, dar și peste poar
ta goală. în final, două șuturi 
foarte puternice ale vilcenilor 
(min. 85 — Gingu și min. 88 — 
Alexandru), respinse cu greu 
de portarul băcăuan, erau cit 
pe ce să aducă egalitatea pe 
tabela de marcaj. Ceea ce ar 
fi fost, insă, nedrept...

(min. 65 și 87), 
70). Cea mai 
avut-o gazdele 
Șoiman, intîm- 

a aruncat min-

Modesto FERRARINg

• Se reamintește că în aceste 
zile continuă vinzarea biletelor 
pentru tragerea specială Loto Z 
de la zlirsitul acestei săptâmini, 
care oferă participantilor șanse 
multiple de a obține AUTOTU
RISME „Dacia 1300“ șl „skoda 
120 L", EXCURSII PESTE HO
TARE, precum si MARI C1STI- 
GURI IN BANI, sume variabile 
>1 fixe (25.000. 5.000 lei etc.). Ju
rați "
rate

din vreme numerele prefe- 
î

LA
NUMERELE EXTRASE 

TRAGEREA PRONOEXPHES
DIN 18 NOIEMBRIE 1981

5 7 33 ă
SG 15

EXTRAGER5A I t « 14 
EXTRAGEREA a H-a :

« S8 ia 20
Fond total de ctștiguri : 841.241 

lei, din care 82.237 lei, report la 
categoria 1. «
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN
NOIEMBRIE 1981

18

Jiu) 
1 î 
1 ;

Poli. Tim. 1 ; 
A.S.A. — C.S. Tirgoviște 1 : 
Progresul — Dinamo (pauză) 
VII. Progresul *— Dinamo (final) 
i ; VIII. Sportul stud. — Steaua 
(pauză) X : IX. Sportul stud. — 
Steaua (final) 1 ; X. U.T.A. — 
F.C. Argeș (pauză) X; XI. U.T.A. 
— F.C. Argeș (final) 1 *, XII. F.C. 
Constanța — Univ. Craiova (pau
ză) 2 : XIH. F.C. Constanta — 
Ub’v. Craiova (final) X.

FOND TOTAL DE CÎSTIGURI: 
431.148 LEI.

I. „U* Cluj-Napoca —
II. S.C. Bacău — Chimia 
F.C. Olt — F.C.M. Bv. 
Corvi nul — Poli. Tim.

1 ; 
Bl. 
IV.
V.

VI. 
2;



LA STARTUL NOULUI SEZON DE SPORTURI DE IARNA

PREGĂTIRI INTENSE ÎN JUDEȚELE MONTANE
Noi oirtP de schi pi 

valea Prahovei
Și în toamna acestui an spor

tivii de pe Valea Prahovei au 
efectuat multe ore de muncă 
patriotică pentru curățirea și 
amenajarea pistelor pe care 
vor concura în sezonul hiver- 
nal 1981—1982. Astfel de lucrări 
au fost efectuate la pîrtia de 
sub hotelul „Alpin" de la Cota
1 400, precum și la pirtiile cu
noscute sub denumirile „Tirul 
la porumbei" și „Poiana popi- 
căriei". în „Poiana popicăriei" 
se amenajează un al doilea 
schi-lift și se trasează o nouă 
pîrtie de schi-fond. Tot în a- 
ceastă perioadă s-a procedat la 
revizuirea tuturor mijloacelor 
mecanice de urcat, inclusiv a 
telescaunelor din „Valea Doru
lui" și dintre cotele 1400 șl
2 000. La Sinaia se pregătește 
deschiderea a trei centre de 
închiriat material și echipa
ment sportiv (la hotelurile 
„Montana", „Sinaia" și la co
operativa „Prestarea"), precum 
și amenajarea unui patinoar 
înghețat natural.

Pe Muntele Furnica s-a în
cheiat sclivisirea pirtiei de bob, 
fiind construit și un nou 
loc de start (betonat) pentru 
sanie, conform cerințelor mo
derne. Un alt loc de start a 
fost amenajat (pentru antrena
mentele boberilor) pe pista de 
1 500 m care a și fost consoli
dată in unele porțiuni. La ate
lierele A.B.S. Prahova, cu 
sprijinul Întreprinderii de me
canică fină din Sinaia, au fost 
construite cinci boburi care 
vor fi utilizate in concursurile 
interne.

In ceea ce privește pregăti
rea sportivilor, pînă acum a- 
ceștia au participat la stagiile 
pentru trecerea probelor și 
normelor de control, iar nu de 
mult au efectuat coborirl de 
antrenament pe boburi și să
nii cu role.

ALEXANDRU BRUCKNER 
secretar al C.J.E.F.S. Prahova

In Județul Suceava se vor amenaja 
peste 40 de patinoare naturale

De fapt, în județul nostru sezonul sporturilor de iarnă a fost 
inaugurat încă de la 25 ®ctom- brie, cînd s-a deschis patinoarul 
din Suceava» Tot la Suceava sînt pe cale de a fi terminate lucră
rile la pista de patinaj viteză 
(pentru patine cu rotile). La 
Vatra Dornei se fao ultimele re
parații la pîrtia de sanie de pe 
Dealul Negru și se încheie lucrările la poligonul de biatlon. 
In frumoasele zile ale toamnei 
au fost amenajate pîrtil de schi 
în comunele lacobeni, Cîrlibaba, 
Dorna Arini, Dorna Cîndreniler și Broșteni. La Cîmpulung Mol
dovenesc se fac finisări la po
ligonul de biatlon, iar la școlile generale nr. 4 șl 3 șl la sta
dion se pregătește amenajarea unor patinoare naturale, bineîn
țeles pentru atunci cînd condițiile atmosferice vor fi favorabila 
înghețului continuu. In comuna
le Fundul Moldovei șl Pogorîta 
se lucrează la amenajarea unor 
pîrtil de schi pe care se vor des
fășura întrecerile „Daciadel*» 
precum șl concursuri locale tra
diționale. în sfîrșit, la Rădăuți, centru cu veche tradiție în ho
cheiul românesc, s-au luat mă- 
surl, de către C.S.Ș. șl A.S. Vo
ința, pentru ca. atunci cînd tem
peratura va scădea suficient, să 
se înghețe cît mal rapid patinoarul din localitate. Dealtfel, pe 
cuprinsul județului este prevăzu
tă amenajarea — în orașe șl în 
comune — a Dește 40 de patinoa
re naturale.

DRAGOS MACOVE1 
secretar al C.J.E.F.S. Suceava

Concursuri din Schel pini
In Poiana Brașovului

Județul Brașov, datorită con
dițiilor climatice și de relief, 
este considerat ca bază prin
cipală a manifestărilor sporti
ve de iarnă. Nu e deci de mi
rare că, încă din plină vară, 
factorii cu atribuții au luat 
măsuri pentru întîmpinarea în 
cît mai bune condiții a noului 
sezon competițional de schi. 
Ca o primă noutate, se poate 
vorbi de darea în folosință a 
pirtiei de ia Bunloc, care a 
fost defrișată șl amenajată. Eg 
este dotată cu un telescaun 
modern, care asigură o per
fectă desfășurare a întrecerilor 
și antrenamentelor. în cartie
rul Schei a fost amenajată, 
prin muncă patriotică, o pîr-

Sportul

tie în lungime de 800 m, pe 
care vor fi amplasate, în func
ție de necesități, două baby-lif- 
turi. în acest fel, concursurile 
copiilor se vor putea disputa 
foarte bine aci, fiind degreva
tă Poiana Brașovului. Toata 
mijloacele mecanice de urca
re din județ au fost revizuite 
și lucrează acum la capacita
tea maximă. Lucrările de la 
Pîrtia Lupului sînt intr-o sta
re avansată și cea mai bună 
pîrtie a țării se va prezenta 
în bune condiții de concurs Ia 
deschiderea sezonului. Se fac 
eforturi remarcabile pentru 
darea în folosință a telecabinel 
de mare capacitate care va le
ga Poiana Brașov (de lingă 
„Capra Neagră") de Cristianul 
Mare. Lucrările sînt în stadiu 
avansat.

Pe Valea Rîșnovului din Pre
deal, asociația Sportivă Arma
ta Brașov a construit un poli
gon pentru biatlon și a ame
najat un paro de trasee pen
tru schi-fond. Patinoarul arti
ficial din Poiană funcționează 
in plin, urmînd ca. în a doua 
jumătate a lunii noiembrie, sub 
Timpa, să fie dat in folosință 
și unul natural.

Deci, se poate afirma că 
județul Brașov așteaptă (intre 
timp, un strat gros de nea a 
îmbrăcat majoritatea pîrtillor) 
bine pregătit sezonul de iarnă.

MIHAI BARA 
secretar ai C.J.E.F.S. Brașov 

întreceri săptămînale la Păltiniș
Do la început vreau să precizez că sezonul sporturilor do iar

nă a avut de fapt, in județul 
Sibiu, • activitate non-stop. cînd 
afirm acest lucru am ta vedere faptul că ultimul concurs al se
zonului 1980—1981 a avut loc ta luna iulie. După » scurtă peri
oadă de vacanță, toate secțiile de schi și-au reluat activitatea 
prin desfășurarea intensă a 
procesului da antrenament... pe 
uscat, înainte de căderea zăpezii.

Intre timp, ca buni gospodari, 
nu am stat cu mîinile ta sta șl 
am pregătit vechile pîrtii din 
Păltiniș, care se prezintă ia 
condiții bune. Avem acum o pîr
tia olimpică pentru schi-fond, 
iar la Bîlea — la o altitudine de 
2000 m — am amenajat un tra
seu excelent pentru întrecerile 
fondlștllor. La Păltiniș sperăm 
să dăm ta funcțiune in acest se
zon o pîrtie foarte bună pentru 
schiorii alpini, pîrtia este defri
șată si urmează să se execute 
ultimele lucrări pentru darea el 
ta folosință. La toate bazele do 
schi din județ se găsesc mijloace 
mecanice de urcare, ceea ce a 
determinat comisia iudeteană să 
prevadă organizarea întrecerilor da schi alpin și de fond ta fle
care săptămtaă a sezonului viitor.

Pentru a demonstra puterea 
de atracție a schiului asupra 
copiilor șl tinerilor din județul nostru, vreau să spun câ ta 
comuna Pslana Sibiului, de pfidă, 
elevii prof. Petre Răileanu își 
desfășoară Iarna lecțiile de educație fizică pe schiuri.

Mal trebuie precizat că secțiile cu rezultatele cele mai bune 
stat cele de la clubul sportiv 

școlar „Șoimii" care, în aceas
tă vară, au primit din partea 
Consiliului popular municipal 
Sibiu o aabană pe care și-au a- 
menajht-o. Datorită acestui spri
jin substantial fondurile altădată 
cheltuite pentru cazarea ttnerUee 
schiori vor cunoaște acum • 
mal judicioasă folosință. Cu aju
torai Consiliului județean al 
pionierilor, ta stațiunea Păltiniș va fi amenajată șl o pîrtie da 
sanie.

Deci, iarna e binevenită pa 
meleagurile noastre.

VIOREL HARȚAU
secretar al C.J.E.F.S. Sibiu

Cn forte proprii, amenajări 
pe Semenlc

Iubitorii sporturilor de iarnă 
din județul Caraș-Severin au 
avut o activitate intensă și ta 
plină vară. Cîteva exemple 
sînt edificatoare : pirtiile de 
schi alpin au fost reamenaja- 
te șl curățate, și la Semenic, 
șl la Muntele Mic. Traseele de 
fond de pe Semenic au fost 
marcate, din nou, iar toate to
cește lucrări au fost efectuata 
prin munca patriotică a antre
norilor și profesorilor de spe
cialitate din județ, precum șl 
prin participarea unor mem
bri ai Comisiei județene da 
schi. Printre cel mai harnici l 
Ștefan Ger8, Emanoil Vrăjito- 
ru. Rusalin Mador si multi 
alții.

Pe Semenic, cu sprijinul 
I.C.M.M.R., a fost reamenajată 
cabana C.S.Ș. Reșița, care se 
prezintă în condiții excelente 
pentru găzduirea pe munte a 
viitorilor performeri ce se 
pregătesc în secțiile de specia
litate. Tot pe Semenic a fost 
refăcută cabana C.J.E.F.S. care 
va fi folosită, ta principal, de 
către arbitri și oficialii pre- 
zenți la numeroasele concursuri 
care vor fi organizate, aici, ast
fel că o bună parte din fon
durile rezervate altă dată ca
zării vor putea fi întrebuin
țate cu mat mult folos în alte 
direcții. Această lucrare s-a 
făcut ou personalul de serviciu 
și formațiile de lucru proprii 
ale C.J.E.F.S.

Dar după ce am vorbit des
pre lucruri plăcute ptaă acum, 
trebuie să mărturisesc că a- 
vem șl un neajuns. Acum cîțl- 
va ani am început, pa Seme
nic, construirea unui poligon 
pentru disputarea concursuri
lor de biatlon. Deși începutul 
a fost entuziasmant. Intrudt 
am pornit hotărfți la lucru, a- 
ceasta nu înseamnă că trebu
rile au mers bine, din contră. 
Din păcate, nici în acest se
zon SemenicuJ nu va putea 
organiza întreceri pentru biat- 
loniști.

TIBERIU CIURCIU 
secretar al C.J.E.F.S, 

Caraș-Severin

CÎȚI DINTRE FOȘTII JUNIORI
AU DEVENIT SENIORI DE VALOARE?

Intrucît nu peste multă vreme sporturile sezonului alb 
vor intra cu drepturi depline în actualitate, dedicăm ru
brica noastră de astăzi unora dintre problemele schimbului 
de generații în hochei, schi fond și patinaj artistic. Ur
mărind soarta unora dintre generațiile de juniori (junioare) 
de acum cî(iva ani, vom încerca să surprindem cîteva din
tre neajunsurile care au condus la unele (nu puține 1) „ra
teuri" în activitatea antrenorilor și secțiilor în dificilul (e 
adevărat) proces al trecerii tinerilor sportivi de la stadiul 
de „speranță" la acela de sportiv consacrat, afirmat, de 
nivel internațional.

DOAR 50 LA SUTĂ..
In hochei, creșterea unui sportiv de mare performanță «, 

parcă, ceva mai dificilă decit in alte discipline. E vorba, doar, 
de un sport In care, pe Ungă măiestria tn patinaj, 1 se mal 
cer viitorului hocheist calități specifice jocurilor... pe teren 
solid, dar șl forță și rezistență Ieșite din comun.

'finind cont de toate acestea, s-ar părea că lotul național 
de juniori care a participat la campionatele europene din 1979 
are, ptnă acum, cîteva realizări la capitolul evoluției cttarva 
dintre membrii săi. Dar alături de de, procentul de pierderi, 
vizavi de marea performanță, rămtne incă prea mare față da 
nevoia de valori autentice existentă la nivelul eșaloanelor su
perioare ale hocheiului nostru. Bunăoară, ambit portari da 
atunci, V. VasUescu și N. Bujor, sint înscriși la capitolul pier
derilor, nici unul nemaifitnd In activitatea sportivă. Iar din cat 
7 fundași, numai l au „prins" echipe divizionare „A" (Nlstoc 
și Dim* la Dunărea Galați- Mlkloș la Steaua și Sairnori la 
CJS.Ș. Miercurea Ciuc). Adică ceva mai mult de M la sută, 
ceea ce ni se pare cam puțin.

Se pare că liniile de înaintare ou foot ceva mat prodnettoe 
decit apărările, intrucii doi dintre foștii înaintași al echipei 
de juniori din 1979 au ajuns In lotul național de seniori. Ksta 
vorba de Cornel Chlrițft (tn prezent la Steaua) și Mlrel Duml- 
trache (ia Dinamo), ambii crescuți de mai noua „școală gdlă- 
țeană" de hochei, însuflețită ptnă nu demult de reputatul Șt. 
Tomovlcl, actualmente pensionar. Mai joacă eu succes tn Di
vizia „A" înaintașii T. Todor (unul dintre cei mai eficaaa 
jucători ai echipei S.C. Miercurea Ciuc), C. Udrea șt V. Ju- 
mătate (ambii la Steaua, unde au și fost dealtfel crescuți), 
A. Gerczuly (Dinamo •București, crescut la Miercurea Ciuc) și 
Z. Baricz, la S.C. Miercurea Ciuc. Așadar, înclinațiile ofensive 
ale generației juniorilor din anul 1979 au fost mai puternice, 
productivitatea înaintașilor mai mare, dacă e să luării tn con
siderare promovările pe prima scenă hocheistică a țării. Pa 
ctad, însă, promovările mal numeroase ta reprezentativa da 
seniori a țării ~ prima treaptă a valorii Internaționale — vor 
oieri „generației ’79“ girul adevăratei sale realizări 7 Antrenorii 
echipelor la care sin* legitimați foștii componenți al lotului de 
juniori din 1979 au cuvintul !

Călin ANTONESCU

8-1 LA.. NEiMPLINIRI
O situația cu totul ieșită din comun prezintă, la această ori, 

fostul lot național de schi-fond, participant la „Cupa Prie
tenia" din 1977, desfășurată tn U.R.S.S. Din cei * tineri sportivi 
(la vremea potrivită considerați a fi de perspectivi t), patru 
(D. Crivăț. Gh. Pelin. M. Pelin șl S. Stoian) NU MAI FAO 
SPORT DE PERFORMANTA, trei (I. Clmpoia, Elena Urs și Ma
ria Tomaje-SE ZBAT IN ANONIMAT, unul (Mimi Onclolu) a 
întrerupt activitatea sportivi doi ani fi a reluat-o cu succes, 
se pare, anul acesta și doar unul singur (Elena Dagusis-Reit, 
componentă a lotului național) are valoare internațională (lo
cul 11 la Universiada de iarna, In 1981). Așa stind lucrurile, se 
poate trage concluzia ci proporția de nelmpliniri la fostul lot 
de tinere speranțe este de 8 la 1, ceea ce nl se pare cu 
totul nesatisfăcător I

Nu ne propunem să insistăm asupra cauzelor care au condus 
la această stare da fapt. Ne vom limtta la a semnala că 1 
dintre cei dispăruți din aria performanței au fost legitimați la 
Steagul roșu Brașov, după un stagiu de un an-doi la A.SJL. 
Brașov, unde au cochetat, fără succes, cu blatlonul; că, tn 
orice caz, selecția inițială a fost efectuată de cei care l-au 
legitimat pe toți acești sportivi fără perspective ta mod for
mal; ci însăși pregătirea pe care le-au asigurat-o antrenorii 
lor a fost precară; și ci, tn fine, toate investițiile tn vederea 
creșterii lor ca performeri au devenit, cu vremea, inutile.

In ultimii doi ani, lucrurile au începui să se schimbe ta 
bina tn arta generali a schiorilor de fond. Federația de spe
cialitate a acordat o mai mare atenția problemelor de selecție 
și pregătire a tinerelor gcnerațti și s-a ajuns ca la toate com
petițiile juniorii să-i învingă pe seniori, atit la fete dt și la 
băieți. Totuși, elementele tinere de perspectivă stat ta schiul 
nostru de fond încă puține șl, ta consecință, cluburile trebuie 
să privească eu cea mal mare atenție, ta continuare, aducerea 
ta perimetrul performanței a noi TALENTE REALE, ta 
cadrul unei acțiuni susținute ta Întregul sezon care va Începe 
peste puțin timp. Ne-am oprit asupra toartei neplăcute a ge
nerației de fondlștl din 1977 din două motive: pentru a oferi 
un exemplu de cum NU trebuie să se mal petreacă lucrurile 
de acum înainte tn schiul nostru de fond și pentru că antre
norii care au contribuit la eșecul celor 7(1) speranțe mai acti
vează tncă...

T. RADU

TALENTE PIERDUTE PE DRUM
Dacă juniorii români n-au urcat tncă pe podiumul laurmțtlor 

„Cupei Prietenia" la patinaj viteză, In schimb ei au dobarit, 
aproape la flecare participare, recorduri republicane la catego
riile lor de vlrstă. Astfel, majoritatea s-au arătat a fi, la vre
mea cuvenită, nu numai darnici să devină alergători consacrați, 
dar și înzestrați pentru aceșt sport. Dar (păcat că există acest 
dar) multi n-au mai ajuns să concureze la seniori, pierzindu-se.„ 
pe drum, să exemplificăm.

Da „Cupa Prietenia", ediția 1977, desfășurată la Ulan Bator, 
țara noastră a fost reprezentată de Maria Pardl, Suzana Hollo, 
Laura Daradics, Eva Molnar, Ibolya Szatmary, Ion Plrv, Dezlde- 
rlu Jenei, Teodor Faraoneanu, Ion Oplncariu și Zoltan Adorjan, 
selecționați In urma mai multor teste. Din cei 10 juniori, care 
iși puseseră ta gtnd sd devină performeri, șase (Marla Pardl, 
Suzana Hollo, Laura Daradics, Ibolya Szatmary, ion Plrv și Zol
tan Adorjan) au dispărut din arena competițtonală tn numai Ș 
ani.

Așadar, tinere talente, care sa anunțau oa vtltori performeri, 
n-am mal reușit să urce treptele Ierarhiei. Nereușita acestora 
este adesea pusă de factorii responsabili pe seama faptului cd 
pattnatorh tini tned la discreția vremii, fiind nevoiți si se pre
gătească mal mult... pe uscat, condiții In oare performanțele se 
obțin mal greu decit ta alte discipline sportive. Greșelile stat 
tnsd, tn opinia noastră, altele : Insuficient» organizare a- proce
sului lnstructiv-educatlv,' lipsa de preocupare a unor antrenori 
pentru depistarea și formarea unor adevărate speranțe ale pa
tinajului viteză utilizarea nerațională a pistelor, un program 
competițional nestimulativ etc. Ptnă acum toate acestea nu au fost 
analizate tn mod serios, pentru a se putea lua măsurile necesare 
ta vederea creării premiselor unei succesiuni ritmice a genera
țiilor de viteziști valoroși.

Este, firește, da dorit ca fetele șt băieții remarcați in sezonul 
trecut oa autentice speranțe să nu aibă soarta predecesorilor lor.

Troian IOANIȚESCU



in organizațiile sportive locale

IMPORTANTELE RESURSE ALE SPORTULUI 
UNIVERSITAR GĂLĂȚEAN AȘTEAPTĂ 

SĂ FIE MAI EFICIENT VALORIFICATE
Și cu acest prilej, studenții sportivi gălățeni au spus: 
„Pentru învățătură și sport nu ne trebuie bombe cu neutroni!“

Conferința de dare de seamă 
ei alegeri a Clubului sportiv 
universitar Galați, care a avut 
loc recent, a analizat activita
tea desfășurată în ultimul „cin
cinal sportiv" în importanta u- 
nitate din orașul dunărean. Așa 
cum sublinia raportul prezen
tat de conf. dr. Mircea Răuță, 
In perioada amintită, sub în
drumarea comitetului de partid 
■1 Universității. cu sprijinul 
consiliului U.A.S.C. și al orga
nelor locale, au fost întreprinse 
numeroase acțiuni menite să 
ducă la întărirea organizatorică 
a clubului. în vederea angrenă
rii unui număr cît mai mare 
de studenți la activitatea spor
tivă de masă (proporția atinge 
acum 70%). la întărirea disci
plinei și creșterea răspunderii 
studenților sportivi față de 
pregătirea lor profesională și 
sportivă, la ridicarea continuă 
a ștachetei calității sportului de 
performantă și afirmarea pe 
plan national si international a 
sportului universitar gălățean.

Ample competiții de masă, 
cum ar fi : „Cupa anilor I”. 
cupele „Mecaniada", „Priete
nia". „Frigotehnistul”, campio
natele de casă desfășurate la 
volei, baschet, handbal, fotbal, 
atletism, tenis, orientare turis
tică. gimnastică ritmică s-au 
bucurat de o notabilă partici
pare a studenților (mai puțin 
a studentelor și a celor din ul
timii ani).

în privința sportului de per
formantă. cu cele sase secții 
(atletism, volei, baschet, hand
bal. fotbal, aero și navom.ode- 
lism). atît darea de seamă cît 
si vorbitorii au subliniat, în 
spirit critic si autocritic, unele 

FARUL Șl DINAMO, ÎNVINGĂTOARE LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

grămadă, un drop : 9—3. In 
min. 46, tot după o grămadă, 
deschidere rapidă pe „treisfer- 
tun", Lungu placat fără balon, 
lovitura de pedeapsă (35 m) 
fiind transformată de același 
BEZUȘCU : 12—3. O fază pur
tată de înaintași pînă în fața 
butului Stelei este încheiată, în 
min. 52, tot de BEZUȘCU, prin 
drop : 15—3. Suita de atacuri 
continuă. In min. 70, o foarte 
bună acțiune Nache — Lungu
— Vărzaru — BOGHEANU, 
eseu al ultimului : 19—3. In 
fine, în min. 80, la o „intrare” 
Opriș, LUNGU punctează- 
eseu : 23—3.

în fața a aproape 6000 de 
spectatori, arbitrul Șt. Crăciu- 
nescu (ajutat de V. Marinescu 
și V. Chirondojan) a condus 
bine formațiile : FARUL : FIo- 
rea I — Holban, Lungu, Văr
zaru, Boghcanu — Bezușcu, N. 
Dinu — Nache, Dumitru, Varga 
(min. 74 Giuglca) — FI. Con
stantin, Mușat — Prlsecaru, 
Grigore, Opriș ; STEAUA : 
Codoi — Roșu, Zafiescu I (min. 
51 C. Ilie), Enache, David (min. 
64 Țața) — Alexandru, Suciu
— Florea II, Rădulescu, Mura- 
riu — P. R. Marin, M. Ionescu
— Cioarec, Munteanu, Pojar.

DINAMO — R. C. GRIVIȚA 
ROȘIE 15—9 (9—3). Terenul de 
la „Olimpia" a fost, ce-i drept, 
desfundat, balonul nu era defel 
ușor de controlat, însă aștep
tam oricum mai mult de la 
cele două echipe cu firmă, de- 
cit au arătat ele în al doilea 

realizări ca si neajunsurile ma
nifestate. Bilanțul pozitiv ara
tă : 79 de titluri de campioni 
ai tării, un titlu de campioa
nă mondială (cucerit de Fita 
Lovin, mîndrie a sportului gă- 
lățean. cu echipa de cros a 
României), numeroase titluri de 
campioni balcanici. cîștigarea 
„Cupei României" la volei fe
minin. 106 sportivi selecționați 
în loturile naționale si olimpi
ce. In ce privește neajunsurile, 
au fost criticate rezultatele 
modeste obținute la fotbal, bas
chet. handbal si chiar volei 
masculin, datorate unui proces 
de instruire nesatisfăcător d 
unor acte de indisciplină ; s-a 
mai scos în evidentă slaba co
laborare cu cluburile sportive 
școlare, lipsa de preocupare în 
direcția asigurării bazei de 
masă pentru sportul de perfor
mantă.

Concluzia principală a adu
nării reprezentanților sportivi ai 
celor peste 5 000 de studenti 
gălățeni a fost aceea că spor
tul universitar din orașul de 
la Dunăre dispune încă — cu 
toate remarcabilele realizări — 
de un potential superior, de re
surse încă nevalorificate ne de
plin. Desfășurată sub deviza 
„Pentru învățătură și sport nu 
ne trebuie bombe cu neutroni”, 
conferința studenților sportivi 
gălățeni a reprezentat un nou 
prilej de manifestare a dorinței 
de pace a tineretului nostru, a 
întregului popor, a adeziunii 
depline la noua inițiativă de 
pace a tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a României so
cialiste.

Telemac SIRIOPOL-coresp, 

derby al zilei. Un meci fără 
strălucire, cu numai două-trei 
faze remarcabile, un joc redus 
cel mai adesea Ia o luptă 
surdă a înaintărilor. Au exis
tat, în primele minute, unele 
promisiuni de spectacol : un 
drop frumos al dinamovistului 
NICA, în min. 2, și o acțiune 
curgătoare a grivițenilor, pe 
care AI. Marin nu a putut-o 
duce pînă la capăt (min. 9). 
Treptat însă, partida a intrat 
în anonimat, de reținut fiind 
doar decizia lui Marghescu în 
cîteva rinduri și „dialogul” 
transformerilor : I. CONSTAN
TIN (min. 12 și 34) și TUDOSE 
(min. 18) au punctat din lovi
turi de pedeapsă.

Pauza nu a fost nici ea un... 
sfetnic bun, aspectul disputei 
rămînînd neschimbat. Aceiași 
TUDOSE (min. 42) și I. CON
STANTIN (min. 49) au avut 
alte execuții sigure la lovituri 
de pedeapsă, pentru ca în min. 
51 FALCUȘANU să reușească 
un dropt de efect. După două 
tentative ale dinamoviștilor de 
a se desprinde, rămase fără 
rezultat, am consemnat un 
„fierbinte" minut 58, cu alter
cații Ia care arbitrul A. Gă- 
geatu (cu destule inexactități și 
pînă atunci) a rămas... impa
sibil. devenind brusc. două 
minute mai tîrziu, energic și 
eliminîndu-i cu ușurință pe 
Pasache și Scarlat (Grivița), 
respectiv pe Caragea. O acțiune 
cursivă a dinamoviștilor, în 
min. 75. a fost de puțin sto
pată, pentru ca imediat după 
aceea L CONSTANTIN să mar-

AZI, „U“ - POLITEHNICA 
DERBY-UL NEÎNVINSELOR 

IN CAMPIONATUL NAȚIONAL
Al treilea (și ultimul) turneu 

al primului tur al campionatu
lui național de baschet feminin 
se desfășoară, de astăzi pînă 
duminică, in sala Olimpia din 
Timișoara. Cu acest prilej vor 
fl cunoscute, duminică, grupele 
valorice 1—6 și 7—12, in c®Ș- 
drul cărora vor continua Între
cerile celorlalte tururi. Pro
gramul turneului timișorean 
prevede multe partide intere
sante, dar, desigur, cea mai a- 
traetivă este cea dintre Uni
versitatea Cluj-Napoca șl Po
litehnica C.S.Ș. 2 București, 
singurele echipe neînvinse pî- 
nă acum. Programul Intîlniri- 
lor de astăzi : de la ora 10: 
Voința București — Mobila 
Satu Mare, Voința Brașov —

CAMPIONATUL DE HOCHEI SE APROPIE DE SFÎRȘIT
• Vineri și sîmbătă, In Capitală, derbyul Dinamo - Steaua • Clnd au loc celelalte partide-derby ?

• A fost alcătuit lotul de tineret • Rezultate din campionatul Diviziei „A" și cel de juniori
După multe etape amînate, 

după programarea unor jocuri 
_.în avans, campionatul primei 
serii valorice a Diviziei „A" de 
hochei se apropie de partea sa 
finală, urmînd ca după înche
ierea jocurilor din luna noiem
brie să se mai dispute un sin
gur turneu la București. Iată 
șl ordinea principalelor jocuri 
ale luptei pentru titlu în care 
sint angajate, cu șanse relativ 
egale, trei echipe: vineri ți 
sîmbătă Ia București tradițio
nalul derby Dinamo — Steaua, 
urmat apoi de jocurile Dinamo 
— S.C. Miercurea Ciue țBucu- 
rești, 24 și 25 noiembrie), S.C. 
Miercurea Ciue — Dinamo 
(Miercurea Ciue, 28 și 29 no
iembrie) și Steaua — S.C. 
Miercurea Ciue (București, 2 și 
1 decembrie).

Deci, mîine și sîmbătă, pati
noarul „23 August” programea
ză mult așteptatele confruntări 
ale celor mai bune echipe de 
hochei din țara noastră, in
componența cărora întră majo
ritatea hocheiștilor din lotul
reprezentativ. Vedetele hoche
iului nostru ne vor oferi (în 
fiecare zi de la ora 17) jocuri 
de bună calitate. Așteptăm ca 
aceste confruntări să fie și 
lipsite de durități, să se înscrie

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din pag. 1)

tin Tîțoiu, boxer al cărui salt 
valoric apreciabil i-a permis 
să cucerească, la Tampere, 

cheze ultimele puncte, din L p., 
deși in prelungiri insitența gri- 
vițeanului Anton era gata-gata 
să fie concretizată.

Geo RAETCHI

B. C. SPORTUL STUDENȚESC
— POLITEHNICA IAȘI 9—5 <6—S) ! 
Joc foarte disputat, frumos, in 
care Ieșenii — confirmindu-si re
virimentul din acest sezon — au 
ratat de puțin eseul la o spec
taculoasă fază in ultimele minu
te. La rfndu-le, bucurestenii au 
beneficiat de alte bune 1. p.. râ
mase fără rezultat. Au marcat : 
COJOCARU S 1. p„ PARASCHI- 
VESCU drop, respectiv V. AN
DREI eseu. BENEDEK 1. p. șl 
transf. Arbitru : C. Udrea (N. 
ȘTEFAN, coresp.).

C. S.M. SIBIU — ȘTIINȚA 
CEMIN BAIA MARE 0—« (0—0). 
Oaspeții s-au apărat organizat, 
profitind de greșelile gazdelor șl 
clștlglnd pe merit, prin punctele 
Iul CANTEA drop șl GLIGOR 
1. p. A condus M. Vătui. (I. BO- 
ȚOCAN, coresp.).

VULCAN — „U” TIMIȘOARA 
0—4 (0—4). Med dlrz disputat,
timișorenii înscriind eseu prin 
DODAN, avantaj pe care au reu
șit să-1 apere, în ciuda efortu
rilor deosebite ale metalurglști- 
lor. Arbitru : C. Popescu. (N. 
TOKACEK, coresp.).

ȘTIINTA PETROȘANI — RUL
MENTUL BIRLAD 15—9 (9—3).
Joc echilibrat. Au marcat LUCA 
» 1, p., respectiv HODORCA eseu 
transformat de MIHALCEA și 
DRANGA 1. p. A arbitrat C. 
Crlstăchescu. (T. CORNEA, 
coresp.).

P.T.T. ARAD — C.S.M. SU
CEAVA 15—3 (9—0).

In fruntea clasamentului : FA
RUL si DINAMO cu cîte 25 de 
puncte (din 9 meciuri), Steaua 
(8 tocuri) si Politehnica Iași (10)
— cîte 21 p.

Carpați C.S.Ș. Sf. Gheorghe ; 
de la ora 15 : ’ C.S.U. Prahova 
Ploiești — Crișul Oradea, Co
merțul Lie. „Bolyai” Tg. Mu
reș — Progresul București, „U“ 
Cluj-Napoca — Politehnica 
C£.Ș. 2 București, Universita
tea Timișoara — Olimpia Bucu
rești.

Clasamentul la xi
-U” 7 7 • «51:330 14

*. Pftltirhnlca 7 7 • 576:384 14
X. Voința Buc. 7 4 2 546:394 12
4. Olimpia 7 5 2 355:413 12
B. Progresul 7 5 2 469:456 12
<. Comerțul 7 4 3 485:485 11
7. Crișul 7 3 4 560:390 10
S. Voința Brașov 7 2 5 426:548 9
». Univ. Timișoara 7 2 5 382:515 9

10. C.S.U. Ploiești 7 1 6 444:552 8
11. Mobila 7 1 6 401:521 8
12. Carpați 7 17 347:534 7

pe linia noilor indicații de apli
care a regulamentului.

• In cadrul campionatului 
primei serii valorice a Diviziei 
„A”, la Miercurea Ciue au avut 
loc mai multe partide. Una 
dintre ele a fost foarte impor
tantă în lupta pentru evitarea 
retrogradării : Avintul Gheor
gheni — Dunărea Galați. Pri
mul joc s-a încheiat cu victoria 
formației din Gheorgheni : 2—0 
(6—0, 1—6, 1—0), la capătul u- 
nei confruntări deschise, eu 
multe ratări, prin golurile în
scrise de Bcnedek (min. 36) și 
Gyfirgy (min. 44). în cea de a 
doua confruntare, victoria a re
venit gălățenilor cu 4—3 (1—0, 
1—2, 2—1) după o dispută a- 
prigă, în care s-au dictat două 
șuturi de penalitate, ambele 
ratate de Gyărgy (min. 33) și 
respectiv Bujoreanu (min. 35). 
Golurile au fost marcate de 
Brandabur 2, Ene. Liga — Du
nărea, Suket, Tamâs, Z. Antal 
— Avintul. Ambele meciuri au 
fost bine conduse la centru de 
luliu Beczc (București).

Cealaltă dublă întilnire a 
opus echipele locale S.C. Mier
curea Ciue și Progresul Miercu
rea Ciue. Ia ambele partide 
victoria a revenit, in mod fl- 

medalia de argint a campiona
telor europene. Un alt candi
dat la centura „muștelor" : 
clujeanul Pavel Murea, pugi
list cu gardă inversă și lovi
turi năpraznice. Vor mai lupta 
pentru primele locuri fostul 
campion al categoriei, Gheor
ghe Govici (Steaua), Aurel 
Sîrcă (C.S.M. Zalău) si brăi- 
leanul Nicolae Șchiopu. Ca 
principal favorit îl considerăm 
pe CONSTANTIN TIȚOIU.

COCOȘ. Campionul de a- 
nul trecut : Dumitru Cipere. 
EI este printre puținii cam
pioni care au mari șanse să-și 
păstreze titlul. Este categoria 
cu cei mai multi pretendenți 
(îndreptățit!). Vicecampionul 
european de acum doi ani. Da
niel Radu (Steaua) — despre 
al cărui talent nu mai este 
cazul să discutăm —, se află 
într-o lăudabilă revenire de 
formă. Brăileanul Niță Robu, 
aflat la reluarea activității 
competitionale. dorește mult 
să-și reconfirme valoarea. Nu 
sînt de neglijat nici șansele 
lui C. Gheorghișor, Nicolae 
Nicolae (S.C. Muscelul) »au 
Gheorghe Brumă (Rapid). în 
plus, un tînăr în plină afir
mare : Fane Eva (Dinamo). E 
greu de dat un pronostic I To
tuși, fi acordăm prima șansă 
lui DUMITRU CIPERE.

PE MICUL
VINERI 20 NOIEMBRIE, wra 

îl,20 (programul 2) > „Sta
dion* — emisiune realizată de 
Cristian Țopescu. Tn cuprins : 
^Daciada", reportaj din marea 
competiție națională ; fotbal 
internațional, rezumatele me
ciurilor Anglia Ungaria, 
Franța — Olanda, U.R.S.S. — 
Tara Galilor și Portugalia —

TIIRNtllL IINAI
IÂ LUPTE GRECO-ROMANE

Vineri, sîmbătă și duminică. 
In Sala sporturilor din Pitești 
se desfășoară turneul final din 
cadrul concursului republican 
pe categorii de greutate la care 
vor fi prezenti cei mai buni 
luptători de la stilul greco- 
romane. Au drept de partici
pare juniorii (17—20 am) cla
sați pe primele șase locuri in 
etapele anterioare, seniorii (21 
—23 ani) clasați pe primele trei 
locuri in etapele a 3-a și a 
4-a, precum si primii sase cla
sați în primele două etape.

Concursul de la Pitești re
prezintă un criteriu de selec
ție în vederea alcătuirii lotu
rilor naționale de juniori și se
niori pentru competițiile inter
naționale de anul viitor.

resc, echipei Sport-Club care a 
cîștigat cu 8—3 (3—1, 3—2, 2—0) 
și cu 15—3 (5—1. 4—1. 6—1).

• A fost alcătuit Iotul de 
tineret, de a cărui pregătire se 
va ocupa un trio de antrenori 
capabili, dornici de afirmare : 
V. Crihan, D. Varga și D. Ior
dan. Iată și componenții aces
tui lot : Radu Daniel, Szigeti
— portari ; Pogăccanu, Iordă- 
ehioiu, Mikloș. Kereszles, Bi- 
neată, Dima, Nistor. Ruse, Am- 
bruș — fundași : Udrea, Jumă
tate, Neagu, Lămpi, Gerczuly, 
Divoiu, Stoica. Dumitrache, 
Mocanu, Gioni, Mutu, Korpos. 
Ene — atacanți. Acest lot va 
disputa două jocuri cu Polonia 
tineret, în deplasare, în 18 și 
19 decembrie, după care va ju
ca la Budapesta, la 21 și 22 de
cembrie, cu prima echipă a tă
rii gazdă.

• Iată și ultimele rezultate 
din campionatul de juniori I. 
al cărui al doilea turneu are 
loc în Capitală : Avintul Gheor
gheni — S.C. Miercurea Ciue 
5—2 (3—2. 1—0, 1—0) ; C.S.Ș. 
Unirea Tg. Secuiesc — S.C. 
Miercurea Ciue 5—7 (1—1, 2—2. 
2—4) ; Dunărea Galați — Avin
tul Gheorgheni 2—6 (1—1, 1—2, 
0—3) ; Dinamo București — 
C.S.Ș. Liceul Miercurea Ciue 
7—11 (2—3. 3—4. 2—4) ; Dina
mo Buc. — C.S.Ș. Unirea Tg. 
Secuiesc 4—6 (2—1. 1—4, 1—1) ; 
CJS.Ș. Liceul Miercurea Ciue
— Avintul Gheorgheni 8—1
(2—0, 4—0, 2—1).

In clasament conduce acum 
CJS.Ș. Liceul Miercurea Ciue 
(antrenor Emeric Mezei). dis
tanțată de principala sa urmă
ritoare Dunărea Galați (antre
nor Sorin Ciobolaru), care în 
turneul de la București s-a 
comportat mai slab.

• Prima reprezentativă a 
țării își începe luna viitoare 
activitatea internațională, dis- 
putînd între 18 și 23 decembrie 
mai multe jocuri amicale și 
luînd parte la un turneu în lo
calitatea Zvolen (Cehoslovacia), 
alături de puternice echipe, 
cum sînt VVS Kosice din pri~- 
ma ligă și Strojarne Marzin 
din liga secundă, după care se 
va alinia la startul „Cupei 
Pontus" in zilele de 27, 28 și 29 
decembrie la Copenhaga îm
preună cu selecționatele Dane
marcei, Iugoslaviei și Norve
giei. în continuare, hocheiștii 
români vor disputa două parti
de eu Norvegia. Ia Oslo, în zi
lele de 2 și 3 ianuarie 1981. în 
vederea acestor jocuri, ca și 
pentru întreaga activitate inter
națională din acest sezon, al 
cărei punct final va fi ^rupa 
„B" a C.M. de la Klagenfurt 
(18—28 martie), lotul se va reu
ni, începînd de la 7 decembrie, 
pentru scurte stagii de pregă
tire si alte partide de veri
ficare.

ECRAN
Scoția, disputate miercuri In 
preliminariile C.M.

DUMINICA 22 NOIEMBRIE, 
era 17,30 : Șah — emisiune 
prezentată de maestra inter
națională Elisabeta Polihro- 
niade ; ora 19.30 (programul 
2) : „Telerama* — emisiune 
de Dumitru Tă-năsescu.



CEA A a EDIȚIE LA TURNEUL FINAL AL C.C.E. DE POPICE

A BALCANIADEI DE HALTERE
Mîine începe, la Bistrița, cea 

de a 12-a ediție a Balcaniadei de 
haltere, eveniment sportiv fără 
precedent, la asemenea amploa
re, în localitate. Iubitorii de 
sport bistrlțeni vor ti desigur 
martorii unor întreceri spectacu
loase. la un înalt nivel tehnic, 
gratie prezenței unor halterofili 
de valoare mondială. Ne referim 
desigur, în primul rînd, la re
prezentativa Bulgariei care, deși 
va alinia sportivi tineri, are In 
componență numeroși medaliațl 
la C.M. de juniori și seniori.

Lotul nostru a fost alcătuit si 
s-a antrenat cu conștiinciozitate, 
în ultimele zile, la Bistrița. Iată 
echipa. în ordinea categoriilor: 
muscă — Mobin Șeic (Chimpex); 
cocoș — Pavel Petre (Urbls) : 
pană — Gelu Radu (A.S.A. Tg. 
Mureș) ; semimijlocie — Drago- 
mir Cioroslan (Olimpia Buc.) 1 
mijlocie — Tiberiu Kișkalo 
(C.S.M. Cluj-Napoca) : semigrea 
— Petre Dumitru (Steaua) șl 
Vasile Groapă (Steaua) : grea-
ușoară — Ilie Vasile (Chimpex); 
grea — Ștefan Tașnadl (Clujana): 
supergrea — Tudor Popa (Stea-

ua). Păcat că din lot lipsește 
Virgll Dodu — accidentat. Vom 
consemna în schimb prezența 
unor halterofili tineri, cum ar fl 
T. Popa, T. Kișkalo, P. Petre si 
M. Șelc. După cum ne spunea 
antrenorul Ștefan Achim, sînt 
Insă posibile unele modificări. 
Tot el afirma că tn lupta pentru 
medaliile de aur principalii fa
vorit! stnt excelențli sportivi bul
gari, dar că șl noi mizăm pe 
cîteva titluri (conform regula
mentului se acordă medalii pe 
stiluri sl la total sl se va alcă
tui un clasament pe echipe). 
Protagoniștii noștri sînt : Gelu 
Radu, Dragomlr Cloroslan, Ștefan 
Tașnadl șl Vasile Groapă.

Concursul va începe vineri di
mineață, la ora 11, cu desfășu
rarea întrecerilor la categoriile 
muscă șl cocos. După-amiază sl 
seara, de la ora 16, disputele 
continuă la categoriile pană șl 
ușoară. A doua zl. stmbătă, tet 
de la ora 11. vor evolua spor
tivii de la categoriile semlmljle- 
cie, mijlocie șl semigrea. Iar de 
la era 18 cel de la categoriile 
grea-ușeară, grea șl supergrea.

Incepind de miine și pînă 
duminică, în Italia. în localita
tea Brunico, are loc turneul fi
nal al „Cupei campionilor eu
ropeni" la popice (proba femi
nină și masculină). La între
ceri participă 19 echipe (11 
masculine) campioane pe 1981 
ale Italiei, Franței, Austriei, 
Elveției, României, Iugoslaviei, 
R.F. Germania, Poloniei, Unga
riei, Cehoslovaciei și Suediei. 
Din țara noastră vor fi prezen
te echipele Voința Galați (f) — 
antrenor Apostol Anastasiu și 
Aurul Baia Mare (m) — an
trenor Roger Cernat, care in 
cursul zilei de ieri au plecat 
spre locul de desfășurare a 
competiției. Din cele două for-

mâții fac parte, printre alții : 
Elena Radu, Aristița Dobre, 
Angelica Caragea, Maria Cio- 
botaru, respectiv Stelian Boa- 
riu, Gheorghe Scholtes, Gheor- 
ghe Vuță, Ștefan Racoș și A- 
lexandru Naszodi.

Miine și sîmbătă au loc în
trecerile preliminare, iar cele 
mai bune patru echipe se cali
fică pentru turneul final de 
duminică. De menționat că e- 
chipele românești au cucerit 
de patru ori trofeul continen
tal : Voința Tg. Mure? (în 1978 
șl 1980), Laromet București 
(1977) — la feminin și Con
structorul Galați (1976) — la 
masculin.

.....

Ancheta I.S.K. a stabilit

SEBASTIAN COE Șl EVEEYNE ASHFORD
CEI MAI BUNI SPORTIVI Al LUMII IN 1981

Finala campionatului național de șah

CIOCALTEA
SE MENȚIN

SI FOIȘOR 
ÎN FRUNTE

u

Finala campionatului națio
nal de șah înaintează lent, fa- 
voriții acceptînd destul de ușor 
jumătățile de punct în întîlni- 
rile dintre ei... Cum s-a întîm- 
plat și în runda a VIII-a, par
tidele centrale Stoica — Ghin
dă, Șubă — Pavlov, Gheorghiu 
— Ștefanov, Vaisman — Urzică 
și Ciocâltea — Ghițescu înche- 
indu-se la egalitate. în ultima, 
însă, s-a dat o luptă intere
santă, pe muchie de cuțit, Cio
câltea — care a dominat intîl- 
nirea — trebuind să se mulțu
mească pînă la urmă doar cu 
un șah etern. In schimb „out- 
siderii* atacă! Aseară. C. Io
nescu a cîștigat Ia Radovici, 
iar Foișor la Nicolaide. Ieșea
nul se menține, astfel, in prim- 
planul turneului. In 
întrerupte, disputate 
neată Ciocâltea a 
Ionescu, Ioncscii la 
Vaisman a remizat 
In clasament, după 
lideri s

și FOIȘOR cu cîte 5*/i p., ur
mați de Șubă cu 5 p., Șiefa- 
nov, Pavlov și Ghindă cu 4’A 
p., Gheorghiu cu 4 p. (1), Ur
zică 4 p. etc. Astăzi este zi de 
pauză, urmînd ca vineri să se 
desfășoare runda a IX-a.

Tradiționala anchetă a I.S.K. 
(Internationale Sport-Korres- 
pondenz) din Stuttgart, ajunsă 
în acest an la cea de a 35-a e- 
dițle, a stabilit clasamentele 
celor mai buni sportivi din lu
me din 1981. Și-au dat votul 
publicații (cite una de țară) din 
30 de țări de pe toate conti
nentele. Iată clasamentele :

Bărbați : 1. Sebastian Coe
(Marea Britanie) — atletism 128 
p ; 2. John McEnroe (S.U.A.) 
— tenis 92 p ; 3. Ray „Sugar* 
Leonard (S.U.A.) — box 50 p J 
4. Bernard Hinault (Franța) — 
ciclism 41 p ; 5. Edwin Moses 
(S.U.A.) și Renaldo Nehemiah 
(S.U.A.) — ambii atletism 17 p.

Femei : 1. Evelyne Ashford

(S.U.A.) — atletism 95 p ; 2. 
Ute Geweniger (R.D. Germană)
— înot 78 p ; X Chris Evert- 
Lloyd (S.U.A.) — tenis 73 p ; 4. 
Marie-Therese Nadig (Elveția)
— schi 51 p ; 5. Jarmila Kra- 
tochvilova (Cehoslovacia) — a- 
tletism 32 p.

REVISTA

MARCA
In „Cupa steaua** Ia volei masculin

DINAMO-ÎNVINSA DE Ț.S.K.A. SOFIA

partidele 
feri dimi- 
ciștigat la 
Stoica, iar 
cu Oltean. 

_____ ___ ,_ opt runde, 
se mențin CIOCALTEA

TURNEUL DE TENIS
DE LA PERTH

MELBOURNE, 18 (Agerpres). 
— In primul tur al turneului 
internațional feminin de tenis 
care se desfășoară tn orașul 
australian Perth, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a tn- 
vins-o cu 6—3, 6—2 pe Kim 
Steinmetz (S.U.A.).

Alte rezultate : Andrea Jae
ger (S.U.A.) — Bernadette
Randall (Australia) 6—3, 8—3 | 
Ann Kiyomura (S.U.A.) —
Anne Minter (Australia) 4—8, 
7—5, 6—3 | Lea Antonopolis 
(S.U.A.) — Candy Reynold» 
(S.U.A.) 5—7 7—5. 7—8.

Aseară, a început, în sala 
Floreasca, competiția interna
țională masculină de volei do
tată cu „Cupa Steaua*, la care 
s-au aliniat echipele fruntașe 
ale campionatului 
Dinamo, Steaua, 
Baia Mar» — și 
Bulgariei, Ț.S.K.A. 
ma reuniune »-a 
prezența unui public numeros, 
căruia i-au fost oferite specta
cole interesante. In prima întll- 
nire. Steaua și Explorări s-au 
angajat tntr-o dispută echili
brată care a dat naștere unor 
faze adesea spectaculoase. Do
vadă a echilibrului este ți sco
rul strîns pe seturi: 3—1 (12, 
12, —12, 12) pentru Steaua care 
a aliniat un sextet cu 
pretenții — Ionescu, Bă
diță, Macavei, Cbifu (Ion), Mi
na (Săniuță), Pop. Băimărenii, 
de la care ne-au plăcut îndeo
sebi Covaciu, Mițu și Ignițka 
au arătat că încă sînt în cău
tarea unul sextet de bază sta
bil. Arbitri : Z. Moldoveanu ți 
L Niculescu.

In cel de al doilea meci al 
rundei, Dinamo — lipsită de 
aportul principalilor titulari: 
Dumănoiu, Enescu ți. în ma
joritatea timpului. Oros — a 
cedat în fața campioanei bul
gare, după ce îți adjudecase 
cu lejeritate primul set Scor 
3—1 (—5. 7. 5, 8) pentru ȚSKA 
Sofia, într-un meci frumos,

nostru — 
Explorări 

campioana 
Sofia. Prî- 
bucurat de

dar In care cele două echipe 
au urmărit mai ales scopuri 
tactice, avînd in vedere faptul 
că luna viitoare se vor tntîlni 
In C.C.E. Au arbitrat Gh. Io- 
nescu și D. Rădulescu.

Turneul continuă astăzi, de 
la ora 17, fn sala Floreasca.

„Lipsă de instalații și de ca
dre tehnice, lipsă de atenție 
pentru dezvoltarea sporturi
lor*, iată ce se putea citi zi
lele trecute în cotidianul ma
drilen „Marca*. Și mai depar
te : „Intr-o țară ca a noastră, 
in care imensa majoritate a 
publicului, se arată pasionată 
numai de4 fotbal, este îmbucu
rător să contezi pe cîteva su- 
per-vedete în alte sporturi, 
stele de mărimea 1 In golf sau 
motociclism (sporturi către 
care nimeni nu-și îndreaptă a- 
tenția) ca Ballesteros, Nietto 
sau Tormo, sportivi de presti-

MĂNUȘILE DE BOX

FĂRĂ degete 
posibil, frecventata accidenta petrecuta pe 
caro des lipirea retinei este cel mol frec-

Pentru o t>e evita, pe cit 
ringurile profesioniste, intre _ _ ___r___  _ _ __  __
vânt, conducătorii boxului din statui New York au hotârft ca, Incepind 
de anul viitor, pugiliștW profesioniști sâ utilizez* In timpul meciurilor 
mânuși fărâ deget. Jack Prendenri’le, președintele Comisiei de box a 
statului N.Y., a făcut cunoscut presei că experimentarea acestor mâ
nuși, denumite „salvatoarele ochHor", a demonstrat rezultate încura
jatoare.

in legătură cu aceste mânuși, după cum informează ziarul francei 
,,1’Equipe" 
mai mare 
petrec la 
rului este
asemenea

Ide ea
a se
cunde. . _____ ___ - .___
țară in care va fi of icra liza tâ această pauză )a meciurile profesio
niste, ceeo ce, intr-o bunâ măsură, ar urma sâ asigure protejarea 
sănătății ougiliștilor. Dar, pînă una alta, această măsură are șl des
tui adversari, care n-o văd cu ochi buni, deoarece — spun ef — ...90 
de secunde de pauză între reprize sînt un prejudiciu pentru sănăta
tea boxerilor (I î), întrucît s-ar putea odihni mai mult șl deci ar 
putea suporte mai ușor alte lovituri, care ar putea fi...

Cine ce ma* Docte înțelege din aceasta î
Un lucru este cert șl evident: boxul profesionist face, în continuare, 

mult rău să-ătățll practicanțfor luL „Măsurile" amintite ? Mai muM 
de ochii lumii ..

fostul campion mondial Rayd Patterson a declarați „Cea 
parte a oamenilor gindetc că rănirile cele mal grave se 
nivelul creierului, dar cea mai importantă rănire a bose- 
deslipirea retinei*. Folosirea ooiicr mănuși ar evita mul*» 
răniri I 
mentă desigur atenția cuvenită, ca țl cea, de 

mări pauza dintre reprize, de ta 40 la 90 de se-
După Argentina, S.U.A. țl Italia, Mexicul este a patra

Romeo VtLAflA

BOX O La Decln, Cehoslovacia
— R.D. Germană, meci de juniori 
încheiat cu victoria pugiliștilor 
din R.D.G. cu 14—8.

FOTBAL • Tn preliminariile 
C.E. de tineret, la Nottingham, 
Anglia — Ungaria 2—0 (1—0) ca- 
lificîndu-se pentru sferturi <1® 
finală O Meci amical, la Deven
ter, între selecționatele secunde 
ale Olandei și Franței : 0—0 3
Turneul de juniori de la Monte 
Carlo : Italia — Spania 2—0. Ce
hoslovacia — Mexic 5—L

HANDBAL & A luat sfîrșit 
campionatul masculin panameri
can. A cîștigat Cuba. 34—20 în 
finala cu Brazilia. Pentru locul 
3, S.U.A. — Argentina 25—22.

HOCHEI • Etapa a 17-a a cam
pionatului U.R.S.S. s Traktor Ce- 
liabinsk — Himik Voskresensta 
2—1, Spartak Moscova — Dinam» 
Riga 5—3. Aripile sovietelor 
Moscova — Kris tal Saratov 12—5, 
Dinamo Moscova — Torped» 
Gorki 6—4, Sokol Kiev — S.K.A*. 
Leningrad 2—2. In clasament con
duce T-S.K.A. Moscova cu 33 p, 
urmată de Spartak Moscova 32 p 
și Dinam» Moscova 28 p.

RUGBY • Echipa Noii Zeelan- 
de a jucat cu o reprezentativă 
regională la La Rochelle și a cîs- 
tigat cu 17—13 (7—3) • La Cork 
(Irlanda) reprezentativa Austra
liei a întîlnit o selecționată bri
tanică fiind întrecută cu 15—6.

TENIS • Turneu demonstrativ 
la Tel Aviv : Connors — Năsta- 
se 6—4, 6—2 • In ziua a doua a 
turneului de la Bologna, Hoeg- 
stad (Suedia) — Lutz (S.U.A.) 
*7—6, 6—4, Mayotte (S.U.A.) —
Leconte (Franța) 6—4, 4—6. 6—2, 
Rinaldinl (Italia) — Tulasna 
(Franța) 8—0, 2—6, 8—4. Baraz-
ziittl (Italia) — R. Meyer (S.U.A.F 
6—2, 7—6 4) Buenos Aires : Lendl 
(Cehoslovacia) — Orantes (Spa
nia) 6—3, 6—4, Rebolledo (Chile)
— Peed (Paraguay) S—7, o—2, 
6—1 !!

PRESEI
giu, produsul a numeroase ora 
de antrenament (...). Prezența 
sportului este dorită la toate 
eșaloanele, pentru că actual
mente sîntem condamnați să 
ne mîndrim doar cu cîteva 
glorii-generație spontanee*. Cî- 
te talente s-au pierdut ?, sa 
întreabă „Marca*. Și tot ziarul 
spaniol vine și cu răspunsul: 
„Multe, fără îndoială. pentru 
că Ballesteros, Nietto și Tor
mo nu sînt campioni și glorii 
ale sportului spaniol decit da
torită lor înșiși, entuziasmului 
și spiritului lor de sacrificiu, 
interesului lor. Avea dreptate 
cel care spunea : «Există iu 
Spania, în flecare sat, în fie
care oraș, tn flecare regiune 
campioni olimpici | trebuie • 
doar descoperițî, antrenați, 
susținuți»*.

I. F. K. GOTEBORG - CEA MAI BUNA FORMAȚIE SUEDEZA LA ORA ACTUALA!
Viitoarea adversari a dinamovistiior bucurcștcni. o constelație de internaționali
Orașul Goteborg, situat în 

sud-vestul Suediei, tn strlm- 
toarea Kategat, de pe litoralul 
mării Baltice, are iarna o cli
mă aspră. Acum, la sfîrșit de 
noiembrie, suflă un vînt pu
ternic, temperatura este aproa
pe de —10 grade, iar casele 
sînt acoperite cu zăpadă. Iată 
de ce. în Suedia, ca și fn alte 
țări scandinave, sezonul fotba
listic începe primăvara ți 
încheie în octombrie.

I.F.K. Goteborg, viitoarea ad- 
Dinamo 

de finală 
a ocupat 
doilea tn

se

versară a echipei 
București în optimile 
ale Cupei U.E.F.A. 
tn acest an locul al 
campionat după formația Oe- 
ster. După un start foarte slab, 
I.F.K. a avut un final extraor
dinar fiind neînvinsă tn ulti
mele șase luni I Ultimul eșeo 
a fost înregistrat tn depla
sare, la Norkopping. Specia
liștii suedezi afirmă că I.F.K. 
este, la ora actuală, de depar
te cea mai bună echipă sue
deză. în „ll“-le din G6te- 
borg, cu excepția fundașului 
Ruben Svensson. toți cellalt! 
fac parte din loturile repre
zentative A, tineret sau ju
niori. In prima reprezentativă 
a țării au jucat tn acest an 
portarul Thomas Wernersson, 
fundașii Glenn Hysen Stig 
Fredriksson. Conny Karlșson și 
înaintașii Tord 
Holmgren (frați), 
jucători sînt sub 
Dar cel mai bun 
considerat atacantul 
Nilsson, fn vîrstă de 27 de ani, 
care în urmă cu trei ani a ju
cat la P.S.V. Eindhoven, tn 
Olanda. Anul acesta, Nilsson 
a fost golgeterul campionatu-

lui suedez. Din păcate, săptă- 
mîna trecută, la un antrena
ment, el a fost ușor acciden
tat, dar se pare că va juca în 
partida cu Dinamo București.

Antrenorul echipei, Sven-GS- 
ran Eriksson, a imprimat 
,„ll“-lul său un stil de joc en
glezesc : se folosesc pasele 
lungi, lansările pe extreme șl 
majoritatea jucătorilor lovesc 
excelent balonul cu capul. 
După ce antrenorul Eriksson 
a aflat că viitoarea adver
sară a echipei sale va fi Di
namo București a afirmat: 
„Nu știu prea multe despre 
Dinamo București, pentru că 
am văzut-o jucind doar o sin
gură dată, dar performanța 
reușită de români prin elimi
narea renumitei Internazionale 
Milano constituie a carte de 
vizită care nu mai necesită co
mentarii. Știu că ne așteaptă 
un meci greu, mai cu seamă 
că nu am fost prea mulțumit 
de jocurile cu Sturm Graz, 
pe care am eliminat-o în turul 
anterior*.

Echipa suedeză și-a tncheiat 
campionatul la 7 octombrie. 
De atunci, tn afară de parti-

dele din Cupa U.E.F.A. nu a 
susținut decît un singur meci: 
săptămtna trecută a evoluat 
la Malmd, unde a terminat la 
egalitate (1—1). Acum suedezii 
sînt In căutarea unei alte par
tenere, pe care o găsesc ca 
greu pentru că toata echipele 
scandinave stnt tn vacanță, ia* 
altele din vestul și centrul Eu
ropei stnt angrenate tn cam
pionat.

Meciul de miercurea viitoare 
de pe stadionul Ullevt va în
cepe la ora 19 (n.r. — ora 29 
la București) și sperăm că te* 
renul de joc se va prezenta 
tn bune condițiuni avtnd în 
vedere că gazonul (ca și dre
najul) este excelent, datorită 
faptului că dedesubtul gazonu
lui se află țevi cu apă caldă. 
Iată și Iotul din care se va 
alcătui echipa : Wernersson — 
Fredriksson, C. Karlsson, Hy- 
sen, Svensson — J. Karlsson, 
Schiller, Holm, Strfimberg — 
Nilsson, Corneliusson, Sand
berg. Tommy Holmgren Tord 
Holmgren.

SVEN EKSTROM
..Aftonbladet* Gfiteborg

și Tommy 
Toți acești 
25 de ani. 
fotbalist este 

Torbjărn

IERI, ÎN PRELIMINARIILE C. M.
Preliminariile C.M. de fotbal au programat teri, tn Europa, 

serieo 
gistrate

Gr. 
Gr. 
Gr. 
Gr.

de meciuri de mare importanță. Iată rezultatele 
pfnă la Închiderea ediției:

tnre-

1,
2.
3.
4,

Dortmund 
Paris : 
Tbilisi : 
Londra:

R. F. Germania 
Franța 
U.R.S.S.
Anglia

— Albania
— Olanda
— Țara Galilor
— Ungaria

8—0
2—0
3-0
1—0

(5—0) 
(0-0) 
(2—0) 
(1—0)

In meci amical la Lodz : Polonia Spania 2—3 (0—1)
Alte amănunte In ziarul de mfine.


