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în Campionatele europene de tir

W. ANDRUK (POLONIA) ȘI NORVEGIA 
AU DOMINAT PROBA DE PUȘCĂ LIBERĂ 60 Ic
• Corneliu Ion continuă cursa pentru titlu la pistol viteză • Comportare modestă a pușcașilor

Trăgătorii care au evoluat 
in probele de ieri, conform 
programului celei de a XlV-a 
ediții a Campionatelor Euro
pene, au avut de înfruntat un 
adversar de temut : vîntul pu
ternic, în rafale, care și-a 
schimbat direcția ori de cite ori 
s-a nimerit. Foarte puțini din
tre participanții la probele de 
pușcă liberă 60 f c și la pri
ma manșă de la pistol viteză 
au reușit să se „strecoare", e- 
xecutînd cit mai multe focuri 
în perioadele de acalmie. Mulți 
dintre cei prezenți au spus că 
norocul i-a ajutat pe cei care 
s-au situat în fruntea clasa
mentului ; există aici un dram 
de adevăr. Considerăm, însă, 
că au cîștigat cei care au știut 
cel mai bine să evite „șicane
le" naturii, cei care au mun
cit mult pentru fiecare foc în 
parte, trăgînd rapid cînd vîn
tul înceta și renunțînd atunci 
cînd el începea să bată din 
nou. în aceste condiții dificile, 
învingătorul are mult mai multe 
merite, chiar dacă rezultatele, 
a! său și în general, nu s-au 
ridicat la un nivel foarte 
înalt. Noul campion european 
la pușcă liberă 60 f c este po
lonezul Wieslav Andruk, un tî- 
năr intrat de curînd în atenția 
selecționerilor polonezi. Per
formanța sa : 596 p. Palmare
sul său internațional nu este 
bogat. în schimb, pe locul al 
doilea s-a clasat un consacrat

Un învingător neașteptat, dar merituos, l-a pușcă liberă SO fc : 
polonezul W. Andruk Foto : D. NEAGU
al probei : Ulrich Lind
(R.F.G.), poscsoar al medaliei 
olimpice de argint, la Mont
real. (Cu această ocazie, men
ționăm că medaliatul cu aur 
de la Jocurile Olimpice, vest- 
germanul K. Sinieszeck, s-a 
clasat doar pe locul 29, cu 588 
puncte...) O comportare foarte 
bună au avut și trăgătorii nor
vegieni. Ei au reușit să se cla
seze, la individual, pe pozițiile 
a IH-a și a IV-a: H. Stenvaag 
a totalizat 595 p, iar T. M. 
Hansen, 594 p. Dealtfel, gra-

ție acestor performanțe, și ale 
celorlalți colegi de echipă, re
prezentativa Norvegiei a reu
șit să cîștige o nesperată, dar 
pe deplin meritată — în con-

Rodu TIMOFTE
(Conlinuare in pag. a 8-a)

Sub însemnul „DACIADET*

In tabăra mugurilor
DE LUMINĂ

Exlstă în munții Buzăului, 
printre multe locuri pitorești, 
unul anume, de o neasemuită 
frumusețe, un ținut cu nume 
de baladă: Arbănași. Urcăm 
spre el pe drumul șerpuind în 
serpentine strînse, pe sub co
roane de pruni în pîrg, printre 
căpițe de fîn de curînd ridi
cate. Și iată, răsărită între 
strașini de păduri, ținta călăto
riei : Tabăra pionierească Ar
bănași. Dar, „Stop ! Parola 
Străjuitorii localității, doi băie
țași în ținută regulamentară, 
încrucișează simbolice lănci în 
poarta cetății. Ne scoate, însă, 
din încurcătură prof. Nicu 
Dragu, secretar al C.J.E.F.S., 
cerlnd apelul. „Tot înainte, 
mîndri pionieri 1", ni se spune. 
„Sînteți muguri de lumini pe 

'plaiuri românești", răspundem. 
Și ni se dă liberă trecere...

Peste 450 de copii, băieți și 
fete din județele Argeș, Dîm
bovița, municipiul București și 
Buzău își petrec o parte din 
vacanță la Arbănași. Peste 450 
de purtători ai cravatelor roșii 
cu tricolor, organizați în 19 de
tașamente, trăiesc acolo zile de 
neuitat, în mijlocul naturii. Dar 
la sosirea noastră, în tabără nu 
vedem nici o țipenie de om. La 
club găsim cîteva fetițe. Co- 
mandanta Detașamentului 14, 
pioniera Lavinia Zamfir, din 
clasa a IV-a a Școlii nr. 12 
Buzău, a rămas „acasă", cu 
prietena sa Ana-Maria Avram, 
cu alte cîteva colege, pentru a 
pune la punct „Jurnalul". Sînt 
notate în el faptele zilnice. „Și 
ce veți nota despre sport, La
vinia 7". Lavinia își îndreaptă 
bretonul blond șl, parcă ar re
cita : „Multe, foarte multe". A 
doua zi după sosire au și în
ceput întrecerile concursului 
„Sub semnul Daciadei" la vo
lei, handbal, fotbal, alergări, 
șah — pe detașamente, la care 
participă toți copiii. In ziua 
cutare a avut loc „Crosul piti
cilor". Miercuri s-a desfășurat

concursul de orientare sportivă 
— „Pe cărări buzoiene". Dar 
vor urma întrecerile între ju
dețe, apoi finala „Daciadei". 
„Cine crezi că va cîștiga, pe 
detașamente, Lavinia „El, 
parcă poți să știi...? Poate «Te
merarii- sau «Cutezătorii», 
poate «Albinuțele». Cine poate 
ști ?...“

Dinspre culmi coboară... cîn- 
tece pionierești. „Vine detașa
mentul profesoarei Aurelia Țu- 
lucescu (Șc. gen. Rîmnicelu —• 
Buzău) — ne informează An* 
Cojocaru (profesoară la Șc. gen. 
15 din Buzău). Au fost la vul
canii noroioși, poate mai de
parte, la Focurile vii de la Lo~ 
pătari. Astăzi e zi de drume
ție...". Copiii apar în grupuri 
grăbite printre tufanii de stejar. 
Iată și „Albinuțele", se întora 
de pe culme, de unde au ad
mirat Valea Slănicului de Bu
zău. Vin și cele zece detașa
mente plecate încă de dimi
neață, cu autobuzele, într-0 
excursie la Buzău și Monteoru. 
tina din însoțitoare, asistenta 
Elvira Buteanu („o mămică gri
julie" — cum o socotesc copiii), 
ne dă amănunte despre pro
gram : „Au fost vizitate locuri 
și obiective turistice și istorice, 
am organizat jocuri distractive, 
s-a făcut baie la Monteoru, 
unde am ținut și un concurs 
de înot. Le-am vorbit copiilor 
despre viața și obiceiurile oa
menilor de pe aceste meleaguri, 
despre hărnicia și realizările 
lor".

S-a lăsat seara. Cerul pare 
un uriaș coviltir de culoarea 
cernelii, țintuit cu miliarde de 
stele. în poiană s-a aprins fo
cul. Copiii, cercuri-cercuri, s-au 
adunat la ceasul poveștilor. A 
poveștilor despre locurile de 
unde au venit și la care se 
vor întoarce mai mari, mai vl- 
guroși și... mai frumoși.

Viorel TONCEANU

A patra zi a Diviziei A de fotbal, o etapă a derbyurilor

Hălăucă înscrie primul gol al echipei Steaua
Foto : N. DRAGOȘ

în C. C. E. la hochei

STEAUA - AVANTAJ MINIM
DUPĂ PRIMUL JOC CU S.C. BERNA

Returul la 23 septembrie la Berna

Bucureștenii au așteptat ne
răbdători revederea cu hocheiul. 
Aseară aproape 5 000 de specta
tori au fos^-prezenți în tribunele 
patinoarului artificial „23 Au
gust" pentru a asista la meciul 
inaugural al sezonului Steaua — 
S.C. Berna, din primul tur al 
C.C.E.

Din păcate, așteptările lor au 
fost doar parțial satisfăcute. 
Campionii noștri au cîștigat a- 
ceastă partidă, dar la o diferență 
de scor minimă: 3—2(1—0, 2—2, 
0—0), ceea ce face foarte difi
cilă — se înțelege din punctul 
lor de vedere — întîlnirea retur 
din 23 septembrie de la Berna. 
Deși a dominat majoritatea tim
pului și a condus chiar cu 3—0 
(I), Steaua s-a văzut, surprinză

tor, „contrată" în finalul repri
zei a doua, primind două goluri 
în mai puțin de un minut, după 
greșeli elementare în apărare. 
In ultima treime a meciului 
bucureștenii au atacat dezlăn
țuit, dar experiența hocheiștilor 
oaspeți le-a permis acestora să 
apere cu calm și dîrzenie re
zultatul.

Au marcat : Hălăucă (min. 6), 
V. Huțanu (min. 21) și Herghe
legiu (min. 23), respectiv Lap- 
pert (min. 39) și Wittwer (min. 
40). Arbitrii cehoslovaci V. Jur- 
va, P. Koval și J. Nemec au 
condus bine un meci fair care 
a fost puțin mai agitat doar 
spre final.

Valeriu CHIOSE

CAMPIOANA ÎNTÎLNEȘTE DEȚINĂTOAREA
A patra rundă a campiona

tului deschide o lună de la 
care iubitorii fotbalului așteap
tă multe. Septembrie e luna 
„cupelor europene", septembrie 
înseamnă și startul naționalei 
în campania de toamnă (avînd 
în vedere meciul amical cu 
selecționata Greciei), și toate 
acestea nu pot fi străine de 
valoarea campionatului. întîm- 
plarea face ca această etapă să 
programeze ci te va meciuri de 
mare atracție, dueluri care vor 
testa forma și disponibilitățile 
celor angajați în dispute con
tinentale.

Derbyul clasamentului se 
dispută în „Ghencea", unde 
Steaua primește vizita echipei 
de pe locul II, F. C. Argeș.

Derbyul de interes se joacă 
în șos. Ștefan cel Mare, unde 
campionii întîlnesc deținătoa
rea Cupei României, Universi
tatea Craiova, formație care știe 
să joace în deplasare.

Derbyul „lanternei" se dispu
tă în Valea Domanului, acolo 
unde ultima clasată, F.C.M. 
Reșița, va încerca să schimbe 
poziția sa, deloc invidiată, cu 
F. C. Bihor, o altă echipă care 
a decepționat în acest început 
de stagiune.

Derbyul universitar (al pa
trulea consecutiv !) opune, la 
Timișoara, pe antrenorul An-

gelo Niculescu fostei sale echi
pe, Sportul studențesc.

Există în această etapă și un 
derby al promovatelor, și el 
aduce la Ploiești, pe gazonul un
de nu s-a sărbătorit încă o vic
torie a Petrolului, pe liderul 
actual, Olimpia Saiu Mare, ple
cată „între sonde" cu mari 
ambiții, poate și în amintirea 
egalului de la Bacău.

Un ultim derby, cel al jude
țului Hunedoara, la Petroșani, 
între Jiul și F. C. Corvinul, 
meci de ambiții, cum vor fi, 
credem, și disputele de la Tg. 
Mureș și Tîrgoviște.

CUPEI ROMÂNIEI!
CLASAMENTUL

1. OLIMPIA 3 2 1 0 5-1 5
2. F.C. Argeș 3 2 1 0 9-6 5

3- 4. Steaua 3 2 0 1 8-3 4
F.C. Constanța 3 2 0 1 7-2 4

5. Univ. Craiova 3 1 2 0 4-1 4
6. C.S. Tîrgoviște 3 2 0 1 4-3 4
7. Sportul stud. 3 2 0 1 2-3 4
8. A.S.A. Tg. Mureș 3 1 1 1 6-5 3

9-11. Politehnica Tim. 3 1 1 1 5-5 3
Corvinul 3 1 1 1 4-4 3
Politehnica lași 3 1 1 1 4-4 3

12. U.T.A. 3 1 0 2 3-4 2
13. Jiul 3 1 0 2 4-6 2
14. S.C. Bacâu 3 0 2 1 2-4 2
15. Petrolul 3 0 2 1 1-4 2
16. F.C. Bihor 3 1 0 2 4-8 2
17. Dinamo 3 0 1 2 1-3 1
19. F.C.M. Reșița 3 0 1 2 3 8 1

PROGRAMUL ETAPEI

Timișoara : 
Tîrgoviște : 
lași : 
București :

Ploiești : 
Petroșani : 
Reșița : 
Tg. Mureș : 
București :

POLITEHNICA 
CLUBUL SPORTIV 
POLITEHNICA 
DINAMO

(stadion Dinamo, ora 
F. C. PETROLUL 
JIUL 
F. C. M. 
A. S. A.
STEAUA

- SPORTUL STUDENȚESC
- F. C. CONSTANȚA '
- U.T.A.
- UNIVERSITATEA CRAIOVA

14 - meci televizat)
- F. C. OLIMPIA SATU MARE
- F.C. CORVINUL
- F. C. BIHOR
- S. C. BACĂU
- F. C. ARGEȘ

ce-Cu excepția partidei Dinamo — Universitatea Craiova, ce
lelalte jocuri încep la ora 16.

/n acest număr:

STUDENȚII NOȘTRI 
IMPETUOASĂ A

SPORTIVI ÎN CADENȚĂ CU DEZVOLTAREA 
SPORTULUI UNIVERSITAR MONDIAL!

(pag. 4-5)

JocurileSuccese românești la 
Balcanice aeronautice și la con
cursul de pentatlon modern din 

Polonia
(pag. a 8-a)

MUNCĂ, DĂRUIRE, PASIUNE
IN FIECARE MINUT DE ANTRENAMENT

(pag. a 3-a)
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REALIZATORI ve

ALPINIȘTII Șl k\\\\\\\\\\\\\\W^^ I
SALVAM0NTIȘT1I O NOUĂ PISTĂ <::

BENEFICIARI DE KARTING I
ÎN CAPITALA

IUBITORII DRUMEȚIILOR Ghencea, în

MONTANE
Numeroșii iubitori ai nease

muitelor frumuseți din munții 
noștri, întîlnesc, pe lingă ame
najările cunoscute — cabane 
cochete, marcaje turistice — 
noi și noi surprize. Notăm, 
dintre acestea, cîteva realizări 
recente, aparținînd membrilor 
Comisiei Salvamont Brașov și 
sportivilor alpiniști ai Clubu
lui Dinamo din orașul de la 
poalele Tîmpei. Este vorba de 
amenajarea canionului carstic 
din masivul Piatra Mare, cu
noscut sub denumirea de „Șap
te scări", constînd din înlo
cuirea vechiului sistem de ac
ces — scări și platforme din 
lemn — spre cele șapte cas
cade, cu un sistem metalic, lu
crare efectuată sub asistența 
tehnică a maestrului sportului 
Mircea Opriș. La aceasta se 
adaugă executarea și amplasa
rea în zona alpină a munților 
Făgăraș, masivului Bucegi, a 
trei refugii alpine din masă 
plastică armată cu fibră de sticlă 
și elemente hexagonale colorate 
și reflectorizante. Ele au capaci
tăți de 12—14 locuri. Primul 
este amplasat în Făgăraș, în 
căldarea glacială a „Văii Viștea 
Mare", al doilea în punctul 
„Curmătura Zîrnei", iar cel de 
al treilea pe „Virful Scara” din 
masivul Bucegi. Turiștii sur
prinși de intemperii vor găsi, 
astfel, în aceste răscruci de 
trasee locuri de odihnă sigure 
ți confortabile. Ei se vor gîndi, 
desigur, cu recunoștință la rea
lizatori. Este cea mai de seamă 
recompensă pentru sportivii din 
Brașov care au contribuit cu 
hărnicie și curaj la construirea 
noilor amenajări.

în cartierul 
preajma complexului sportiv 
Steaua, exista un mic parc, 
destul de neîngrijit, pe care nu 
de mult gospodarii Sectorului 6 
al Capitalei au decis să-1 atri
buie sportului. S-a optat pen
tru amenajarea unei piste de 
karting, știut fiind cit de în
drăgit este acest sport care ini
țiază tineretul 
nicii. Proiectul 
zilele trecute 
la inaugurarea 
tive. Iată ce 
varășul Constantin Dinu, direc
torul administrației domeniului 
public : „Este o realizare la 
care și-au adus contribuția, sub 
conducerea Comitetului de 
partid al Sectorului 6, Consiliul 
popular, întreprinderile Vulcan, 
Relonul și Stofe de mobilă, e- 
levii de la școlile generale 155,

în tainele teh- 
a prins viață și 

am fost invitați 
noii baze spor- 
ne spunea to-

li-
J(y $

■

AGENDA
ȘAHULUI

144, 128, 143 și 
ceele nr. 9, Dimi-, 
trie Bolintineanu

Pista de kar- 
— cu o lun

gime de 600 m — 
va găzdui 
ceri ale 
lor 
dar și 
cu caracter 
blican și chiar in
ternațional".

După ce prima
rul sectorului, tov. 
Marin Nedelcu, 
tăiat panglica 
naugurală — 
au asistat la 
tre șoimi (pe I 
nete) și pionieri (pe biciclete), 
în final desfășurîndu-se un con
curs demonstrativ de karting 
susținut de reprezentanți ai a-

între- 
sportivi- 

bucureșteni, 
competiții 

repu-

p-

g

>>

. a
i- 
cci 
întreceri 

triciclete,

I
I
I

în timpul demonstrației, Adriana Atanasescu 
de la Unirea Tricolor Foto : Ion MIHĂICĂ

I
prezenți 

în- 
troti-

sportive Unirea 
Casei centrale a 
S-au remarcat : 
(16 ani), campion al

Tri- 
pio- 
Ioan

I
I

sociației 
color și 
nierilor. 
Cîșlariu
Capitalei, Jenei Iosipan (12 ani) 
și Adriana Atanasescu. (M. FR.). I

Clubul modelițtilor din Buzău I

ÎNTRE SUCCESE Șl • •• GREUTĂȚI I
i

Ne oprim, alături de 5—6 
copii, în fața unei vitrine cu 
decor inedit : dincolo de geam, 
zeci de aparate dintre cele mai 
felurite — modele de avioane, 
de nava marine, siluete argin
tii de rachete spațiale — sînt 
gata parcă de start. Deasupra, 
o inscripție : Clubul modeliști- 
lor Buzău. Și, surpriză, din 
prag cineva îi invită pe „spec- 
tatori“ înăuntru, să vadă mai 
de aproape „mașinăriile". Este 
maestrul sportului Valerian 
Constantinescu, conducătorul 
clubului, omul care și-a făcut 
din modelism — alături de fa
milie și serviciu — un adevărat 
sens al vieții. „Este un obicei 
mai vechi al meu, să lot fie 
vreo 28 de ani, ne spune dînsul.

COMUNA 
așteptat 
la un... 

numai 
că

scorul... 
este ca

NICULAE 
UCURIS. Nu 
pentru 
protest 
pentru 
primul gol al 
Înscris Dobrin, 
care a 
Dobrin ______ „ __ ____
vreți să-i spunem așa — de a fi 
Jucat cu două ore și jumătate 
mai devreme. „Eu cred că toți 
con cu ren ții trebuie să pornească 
cu șanse egale*, spuneți dv. Dar 
are vreo importanță — și, mai 
ales vreo consecință — faptul că 
un jucător a deschis 
campionatului ? Totul ___ __
primul gol să nu fie și... ultimul! 
^ADRIAN HUSAR, TG. MUREȘ.— ... . este 

față

BOGLUT, 
m-aș fl 

nimic în lume 
atîț de puternic, 
faptul că s-a scris 
gol al campionatului l-a 

' ’ . și nu Sălăjan, 
marcat în minutul 2, dar 
avusese avantajul — dacă

Copiii se opresc în fața vitri
nei cu o curiozitate firească. Eu 
ii invit înăuntru și le fac cu
noștință cu aparatele. Apoi vin 
a doua oară și așa se îndrăgos
tesc de acest sport care le con
duce pașii spre lumea tehnicii, 
a muncii". Ni se pare deosebit 
de interesant acest mijloc de 
propagandă. în vitrină, alături 
de machete sînt expuse diplome, 
cupe, medalii cîștigate de-a 
lungul anilor. Pentru că bilan
țul celor aproape 23 de ani, de 
cînd ființează cercul instructo
rului Constantinescu, este bogat 
în realizări. Doar cîteva cifre : 
au fost cîștigate 30 de titluri 
de campion național — indivi
dual și pe echipe — numeroase 
locuri doi, 5 tineri au fost dis
tinși cu titlul de maestru al 
sportului, iar conducătorul clu
bului a cîștigat un titlu de cam
pion european la rachetomodele, 
în anul ......................
pionatul 
cui trei 
caniadei 
slavia. La campionatul național 
de rachetomodele din acest an 
sportivii de la Buzău au ocupat 
locul I pe echipe la juniori și 
locul trei la seniori, Gabriel 
Constantinescu fiind distins cu 
diploma de cel mai tînăr con

1974, locul trei la cam- 
mondial din 1975 și lo- 
la prima ediție a Bal- 
de aviație din Tugo-

curent. „Marea mea satisfacție 
este însă, că aproape toți cei 
ce au trecut pe la noi sînt 
astăzi tehnicieni de înaltă ca
lificare, oameni de nădejde, 
care au făcut aici primii pași 
spre specializare — ne spune 
interlocutorul nostru.

Se referea la Ion Guzu — 
maestru al sportului, ofițer de 
aviație, Nicolae Ciocan — maes
tru al sportului, inginer la Ga
lați, Horia Șerban — maestru 
al sportului, student la Politeh
nică și mulți alții. Cînd i-am 
vizitat, modeliștii de la Buzău 
se pregăteau intens pentru vi
itoarele competiții. Ei au, însă, 
multe greutăți cărora trebuie să 
le facă față. De pildă, localul 
unde ființează cercul este cu 
totul necorespunzător, cu toate 
că de ani de zile li se tot pro
mite... Deși au grupe de gra
dul III și II n-au primit (în 
afară de...4 plăcuțe de balsa!) 
nici un fel de material, nici de 
la federația de specialitate și 
nici de la U.T.C. în evidența 
organelor locale cu atribuții 
modelismul este pomenit doar 
cînd are de raportat succese. 
Așa că așteptăm răspunsurile 
cuvenite.

V. T. MUREȘ

MÎINE LA PÎRiUL RECE - AUTOMOBILISM
ce duce de la 

Cabana Pirîul 
cea de

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Echipa Universitatea Craiova 1 
antrenată în momentul de J 
de C. Deliu și S. Stîncescu.

NELU QUINTUS. Apropo 
spectatorul oare a aruncat în 
rdh cu o bucată de pămînt 
meciul C. S. Tîrgoviște — F. 
Corvinul) :

fost și clasamentele
4. Primii 5

da 
te- 
(la 
C.

Din păcate uneori, 
Constatăm că tot mai sînt 
In tribune, spectatori 
Cu morala... la pămînt !

MATEI ZAPCIU, BUCUREȘTI. 
Cîțl ani are Ileana Silai T 36 I 
Semnul de exclamație face legă
tura cu recentul ei rezultat la 800 
metri : 1:57.39, cea mai bună per
formanță a anului. Să vă spun 
și care este recordul mondial al 
Tatianei Kazankina (U.R.S.S.) : 
1:54.94. Dar. în majoritatea con
cursurilor. cronometrele se opresc 
în jur de 1:58. Și aceasta. în ca
zul unor atlete cu 10 ani mal ti
nere. Dacă nu și mai mult !

P TOADER. COMUNA SABAN- 
GIA. „Vă rog să-mi răspundeți 
Intr-o scrisoare : 1. Cite campio
nate divizionare A au (ost pînă 
acum și clasamentele lor; 2. Cite 
campionate d vizionare B au fost 
șv clasamentele finale Ia toate se
riile ; cite campionate

zionare C au___
finale în toate seriile, 
golgeteri în fiecare campionat 
Numai atît ?

1. CONSTANTINESCU, SIBIU. 
O urare adresată Universității 
Craiova, în vederea Intilnirilor 
din „Cupa cupelor* :

Cit în sfera siderală.
Cupa victorios s-o ducă 
In Bănie, la finală,
Zaibăru] să-1 bem cu Sucă !
MARIUS BELDIE, BUCUREȘTI, 

înainte de a veni la 
Zamfir a jucat la 
iești.

ANDREI BOABA. ____ . _ ______
tătorul Jean Kirtop a încetat din 
viață în luna iulie, în etate de 
77 ani. A fost unul dintre 
mai buni luptători de „greco-ro- 
mane“, cu 5 decenii în urmă, cînd 
și alți sportivi români, Petre Son
da, Mamut Pelivan etc, își măsurau 
forțele cu cei mal vestiți campioni 
profesioniști ai acestui sport : 
Zaikin. Kolev etc. După 23 au
gust 1944. Jean Kirtop a activat 
ca antrenor la haltere, dovedin- 
du-se mai puternic decît elevii 
săi cu 20—30 de ani mai tineri.

VASELE GRIGORESCU, IAȘI. 
Susțineți că Dudu Georgescu a 
parcurs în Divizia A următorul 
itinerar : Progresul — F.C.M. Re
șița — Dinamo, dar nu vă crede 
nimeni. Confirm si eu. Dar dacă

Mîlne, pe șoseaua 
Cabana Cheia la 
Rece se va desfășura 
a 4-a, penultima, etapă a campio
natului republican de viteză 
coastă la automobilism, 
rențli, Intre care șl cel mai 
piloți al țării, au sosit la 
de concurs, astăzi mașinile 
urmînd a fl supuse reviziei 
nice (la ora 12). Tot azi. 
orele 14—13, este programat an
trenamentul oficial.

In concurs, mîine, programat 
Intre 8 și 14, vor participa o se
rie de piloți care s-au distins In

tn
Concu- 

buni 
locul 

lor 
teh- 

Intre

firesc, 
la Pî- 

apropie 
catego- 
experi- 

, care

Steaua,
Petrolul Plo-

LUGOJ. Lup-

cei

Sportul

ultimele etape șl care, 
printr-o bună comportare 
rîul Rece doresc să se 
de titlul de campion la 
riile respective. Intre ei, 
mentatul Ștefan Iancovici. 
dispune și de cea mai puternică 
mașină, Laurențiu Moldovan, cu 
o bună comportare în etapa de 
la Oltuz, Mircea Rusescu, Nicu 
Grigoraș și tînărul Gh. Urdea 
(ultimii doi la clasa Dacia 1300). 
toți tn formă bună în acest an. 
Doru Gîndu, Cornel Căpriță. Pe
tre Crelveanu, șl Petre Vezeanu.

TOAMNA 1977 — anotimpul câlâtoriilor nesfîrșite, 
sezonul culesului în podgorii și livezi, al turismului 
total, va satisface dorințele dv. de recreare și cu-

%

nu mă cred nici pe mine ? Te 
pui cu microbiștii ?

Ilustrații : N. CLAUDI'J
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PRIN SCRISORI 
Șl LA TABLĂ

Marele eveniment istoric al a- 
nului 1977 — împlinirea a 100 de 
ani de la cucerirea Independenței 
de stat a României — și puter
nicul suflu novator care animă 
mișcarea noastră sportivă au su
gerat Comisiei centrale de șah 
prin corespondență organizarea 
unei inedite competiții adresate 
pionierilor și școlarilor : „CUPA 
INDEPENDENȚEI*. Intr-o primă 
fază, județeană, participanții (a- 
proape 500, 43 de grupe) au ju
cat transmițîndu-și prin interme
diul scrisorilor mutările ce vroiau 
să le efectueze. Cîștigătorii gru
pelor — 56 de băieți și 22 de fe
te — s-au cunoscut apoi perso
nal, în tabăra de pionieri și șco
lari de la Bucșoaia (județul Su
ceava), unde — între 15 și 28 au
gust — au avut loc turneele fi
nale, la tablă, disputate după 
„sistem elvețian* pe distanța a 
10 runde.

După cum ne informează 
rectorul tehnic al ___
Valeriu Rădulescu. mulți 
copii au dovedit frumoase 
tințe șahiste, demonstrînd 
etapa prin corespondență 
analizat partidele singuri, 
consultanți și ajutoare.

Laureații „Cupei Independen
ței* au fost MădăJina Stroie, din 
București, cu 8’/2 puncte, mezina 
concursului feminin — 9 ani ! — 
și juniorul timișorean Alin Arde- 
leanu, cunoscut de acum în are
na întrecerilor micilor șahiști. 
S-au mai remarcat : Lavinia Po
pescu (Drobeta-Tr. Severin) 7’/2 p 
și Simona Bulzan (Oradea) 7 p, 
la fete, Emil Dobronăuțeanu 
(Brăila) 8V2 P, Florin Cizmaru 
(Ploiești), Ștefan Macin (Brăila) 
și Adalbert Szoke (Oradea) cîte 
7’/2 Ia băieți.

„SITA" CAMPIONATULUI
Au început semifinalele cam

pionatelor naționale ediția 1977. 
în întrecerea masculină iau parte 
96 de jucători împărțiți în 6 gru
pe de cîte 16, care se dispută la 
București (2). 
Bistrița-Năsăud. 
fiecare grupă se vor califica 
etapa următoare — finalele 
(două serii de cîte 1G) 
vor mai lua parte 14 șahiști cu 
drept de joc direct, primii doi 
clasați la campionatele juniorilor 
mari, campionul universitar și 
cîțlva invitați. Ocupanții primelor 
5 locuri la finalele B își cîștigă 
dreptul de a face parte din fina
la de elită — A. Lung drum si 
„sită* deasă în luota pentru de
semnarea liderului eșichierului 
românesc !

Semifinalele feminine gru
pe a cîte 16) au loc la București, 
Slănic Moldova. Mediaș și Zalău. 
Primele 3 clasate se califică 
finală.

di-
concursului, 

dintre 
cunoș- 
câ în 
șl-au 

fără...

Craiova. Arad și 
Primii doi din 

in
B 

la care

în

în-
1.

FLASH-URI
e Intr-un turneu estival 

chelat recent la Constanta : 
Victor Ciocâltca 8 (din 11),
Gică Alexandrescu T/z, 3. Octa
vian Pușcașu 8 (12 concurenți).
Maestrul Gică Alexandrescu 
(campion național în 1650) are 71 
de ani. Superb record de lon
gevitate !
• Campionatul mondial al 

computerelor, desfășurat reeent 
în Canada, s-a încheiat cu vic
toria mașinii ,,Chess 4,6“ progra
mată de ciberneticieni americani. 
„Chess 4,6“ — urmașul lui
„Chess 4,5“ — are o forță de joc 
echivalentă cu 2271 de puncte ne 
scara Elo. Ceea ce ar corespun
de unui bun candidai de maestru.

a Campionatul mondial univer
sitar pe echipe, desfășurat la 
Mexico, s-a încheiat cu. victoria 
reprezentativei U.R.S.S.. care a 
acumulat 25 de puncte din 32 
posibile. Pe locul doi s-a clasat 
formația Cubei. în mare progres.

, urmată de aceea a 
16% p.
de ani în v~:iă, la 17 

: 1927. începea la Bue- 
epocalul meci Capa- 

Alehin. După o luotă 
34 de partide — Alehin

cu 22’/2 p, 
Angliei cu
• Cu 50 

septembrie 
nos Aires 
blanca — 
acerbă — i 
avea să obțină o neașteptată, dar 
strălucită victorie cu 6 partide 
cîștigate, 3 pierdute și 25 de re
mize.

noațtere, de odihnă octivă și refacerea sănătății 
prin participarea la acțiunile pregătite de

INTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI
EXCURSi.

zi la sfirștt de sâptămină (duminica) pe unul din traseele : 
Piteșii — Cimpulung — Rucâr — Bran - Brașov ; 
Ploiești - Sinaia - Predeal ; 
Pitești - Rm. Vîlcea — Cozia ;
Pitești - Curtea de Argeș — Hidrocentrala Vidraru ;
Ploiești - Sinaia - Brașov - Poiana Brașov ;
Ploiești - Vălenii de Munte — Cheia.

Se asigura transport cu autocarul, un dejun la restaurant, ghid 
însoțitor. Costul excursiei între 81 și 106 lei.

Tot duminica, se pot face excursii cu trenul la Predeal (38 lei) 
și la Slănic Prahova (32 lei)

La cabanei? din Bucegi se poate petrece un week-end plăcut. 
Plecarea sîmbătă la prînz din Gara de Nord, înapoierea duminica 
seara. In costul biletului (96 lei) sînt cuprinse : transport C.F.R., 
cazare, cină $1 mic dejun, ghid însoțitor.

NOUTĂȚILE SEZONULUI :
• București — Lehliu — Călărași — Ostrov (în 2 variante) cu 

vizitarea complexului muzeal de la Adamclisi, dejun pescăresc si 
p'smbăr» cu vaporașul. Durata o zi. Preț 132 lei.

f* Pp Transfăgărășan cu autocarul. Se pleacă sîmbăta, fa ora 
13,00 din PiaȚa Unirii — Hale pe două direrHi : București — Curtea 
de Argeș (cozare motel Căpșunica) sau București - Brașov - 
orașul Victoria ( cazare). Se asigură transport, cazare, 3 mese s* 
ghid însoțitor. Costul excursiei 220 lei.

ODIHNA LA MUNTE :
Șase zile la cabanele Piatra Maie, Scropoasa, Ba

bele. la Cheia (cazare in căsuțe), la motelul Vadul 
Cerbului, ta Izvorul Rece (căsuțe de 2 locuri) sau 
la Hanul turistic Zărăfoaia (Pucioasa). Plecări în 
4 și 11 septembrie. Costul sejurului între 55 și 80 lei 
pe zi de persoană.

IMPORTANT. Sau pus în vinzare bilete pentru 
stațiunile de odihnă și tratament.

DE REȚINUT. Biletele se pot procura de la toate 
filialele de turism I.T.H.R. Adresele acestora sînt : 
Bd. 1848 nr. 4 (vizavi de spitalul Coîțea), Bd. 
N. Bălcescu nr. 35, Cal Grivîtei nr. -140, Bd. Repu 
bllclî nr. 4 șl 68.
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MUNCĂ, DĂRUIRE, PASiUNE
IN FIECARE MINUT DE ANTRENAMENT!

r 
i 
i
L

S-a demonstrat și Ia Montreal, ca pretutindeni, că 
factorul principal pentru a obține victorii, pentru a te 
putea ridica pe treptele cele mai înalte, în sport ca 
și în alte domenii, îl constituie munca, perseverența.

NICOLAE CEAUȘESCU

1
I
1

J

Munca, dăruirea, perseverența - iată trăsăturile absolut 
necesare antrenamentului sportiv din zilele noastre, ale că
rui cerințe cresc de la o zi la alta, de la un an la altul. 

Creșterea performanțelor se bizuie, in primul rind, pe munca de
pusă la antrenament, o muncă din ce in ce mai pretențioasă ți 
mai complexă, care asigură in timp acumulările fără de care 
accesul la treptele podiumului de premiere nu este de conceput

Creșterea simțitoare a volumului și intensității lecțiilor de pre
gătire, în condițiile în care sportivii sînt solicitați deopotrivă de 
activitatea profesională sau de învățătură, face cu atit mai ne
cesară folosirea cu maximum de eficiență a fiecărui minut de 
antrenament.

Sarcinile mari ce revin sportului nostru de performanță se traduc 
in viață printr-o muncă tot mai susținută ți perseverentă, așa cum 
reiese și din cele cîteva aspecte pe care redactorii noștri le 
înfățișează în pagina de față.

TIMPUL DE LUCRU NECESAR PENTRU

CĂLDURA
TRICOULUI CU TRICOLOR...

0 MARE
Dintre sportivii pe care am 

avut prilejul să-i urmăresc pre- 
gătindu-se, maestra emerită a 
sportului Maria Alexandru se 
află printre cei care m-au im
presionat cel mai mult. Ea vine 
la sală înaintea multora, se e- 
chipează pe nesimțite și, după 
ce își aruncă o privire pe ca
ietul de antrenament și schim
bă în șoaptă cîteva cuvinte cu 
prof. Nicolae Angclescu, trece la 
încălzire. O face după regulă, 
metodic, sîrguincios, cu convin
gerea sportivului care știe că 
nu se poate altfel.

Lucrul la masa de joc are 
la Maria caracteristici bine dis
tincte. Firea ei aparent do- 
moalâ, aparent absentă, rămîne 
undeva, pe banca de odihnă, 
lîngă sacoșa de sport. La masă 
vedem o altă Marie, crincenă, 
încordată, veșnic nemulțumită 
de sine, într-o neîncetată între
cere cu timpul. Partenerii de

NU TALENTUL

T Cea mai frumoasă realizare 
dintre toți boxerii români la 
campionatele europene de la 
Halle a avut-o tînărul Teodor 
Dinu, selecționat pentru prima 
oară în echipa reprezentativă 
a țării la vîrsta de 24 de ani. 
După cum se știe, T. Dinu a 
obținut medalia de argint însă, 
după cum s-a desfășurat me
ciul său din finală cu Stefan 
Forster (R.D.G.), pugilistul ro
mân putea deveni și campion 
european. Dar, nu de perfor
manța sportivului dinamovist 
intenționăm să ne ocupăm în 
rîndurile de față, ci de modul 
In care Teodor Dinu a reușit 
să urce treptele performanței în 
această dificilă disciplină spor
tivă. Este, credem, edificatoare 
declarația antrenorului dinamo
vist Constantin Dumitrescu : 
„In anul 1973 a venit la noi in 
secție. Iși satisfăcea serviciul 
militar. Judecind după rezulta
tele sale sportive de pină a- 
tunci și, mai cu seamă, după 
puținele calități fizice pe care 
le dovedea, n-am crezut nici un 
moment că acest boxer va pu
tea realiza vreodată perfor
manțe. Dar, după cîteva săp- 
tămini, mi-a atras în mod deo
sebit atenția conștiinciozitatea

SPORTIVĂ
antrenament ai Măriei Alexan
dru sînt, de regulă, nu fetele, 
mai fragile, ci cei mai buni 
băieți din secție (sau din lot). 
Nu oricare, ci numai cei că
rora le place să muncească cu 
adevărat, care sînt capabili să-i 
dea o replică apropiată de va
loarea ei și care au, la rîndul 
lor, numai de cîștigat. Nici o 
secundă pierdută, mingile că
zute revin rapid în joc, servi
ciile și loviturile alternează în 
cascadă. Nu vezi o clipă de re
laxare, de neglijență. Nici un 
surîs, chiar ciad îi reușește o 
lovitură (lucru deștul de des, 
firește). Fiecare minge este ju
cată ca și cînd ar fi decisivă 
pentru ciștigarea unui titlu im
portant. Pentru marea noastră 
sportivă antrenamentul nu e 
ceva impus, cerut de cineva 
din afară, ci un timp de lucru 
necesar.

ESTE TOTUL
și dorința puternică de perfec
ționare a tîn&rului nou sosit în 
secția noastră".

Dinu a început să practice 
sportul cu mănuși cu nouă ani 
în urmă, la Voința București. 
Primul său antrenor, Gheorghe 
Preda. N-a fost niciodată cam
pion de juniori și nici n-a o- 
cupat locuri fruntașe în cam
pionatele naționale. Iși însușise 
corect elementele de tehnică, 
dar îi lipsea acel „ceva" care 
să-l ajute să se remarce. A- 
ceeași impresie a lăsat-o și în 
primii ani în întrecerile senio
rilor. Practica un box corect, 
curat, lipsit însă de sclipirea 
care să-l ducă la succese. Alțl 
boxeri în locul lui — ne spu
nea antrenorul Ion Dumitru, 
care s-a ocupat cu multă aten
ție de pregătirea lui în ultima 
vreme — ar fi renunțat de mult 
la ideea că poate realiza o per
formanță deosebită. El însă ve
nea de fiecare dată în sală 
(după unele insuccese) cu și 
mai multă ambiție, cu și mai 
multă putere de muncă. N-am 
lucrat niciodată cu un elev mai 
muncitor și mai conștiincios 
decît el. Acesta este secretul 
medaliei de argint obținută ia 
Halle.

Pentru completarea portretu
lui acestui deosebit de pasionat 
boxer, este necesar să amintim 
faptul că nu există vreo lucrare 
teoretică sau metodică de spe
cialitate pe care să n-o fi stu
diat. T. Dinu este excepțional 
de bine pregătit teoretic, din 
acest punct de vedere depășind 
chiar pe mulți dintre... antre
norii noștri. Și multe din a- 
ceste cunoștințe le pune în 
practică, după consultarea cu 
antrenorii. în acest sens, an
trenorul coordonator Ion Popa 
ne spunea : „Dacă-1 lași singur 
la Snagov și ii comunici nu
mai programul de pregătire, 
poți fi sigur că Dinu il înde
plinește in totalitate, ca și cind 
cineva l-ar... păzi".

Cînd l-am văzut singur, fă- 
cîndu-și „încălzirea" în holul 
din fața intrării în Sala sportu
rilor din Brașov, am avut o 
ușoară tresărire. Pentru că, în 
fața ușii închise a sălii, Gabriel 
Udișteanu părea mai degrabă 
un student preocupat și nerăb
dător, încercînd să alunge e- 
moția dinaintea unui examen 
greu. Și am tresărit pentru că 
11 știam, in general, mai pre-

Sînt toate acestea rezultatul 
înțelepciunii la care a ajuns 
Maria după o carieră sportivă 
îndelungată, presărată cu atîtea 
titluri naționale, europene și 
mondiale ? Da și nu. în fond, 
așa s-a pregătit totdeauna. Alt
fel nu am fi putut vorbi des
pre marile ei performanțe, des
pre felul cum muncește.

Și, rețineți, in felul ei de a 
fi, de a lucra nu e nimic spec
taculos. Dimpotrivă !

Mircea COSTEA

MAI TÎNĂR CA TINERII.
Mai întîi au sosit Grabov- 

schi și Deacu ; primul — ca 
un maratonist victorios, cu 
mîinile înălțate spre cer. Apoi, 
dintre brazi și-a făcut apari
ția Mironiuc, înainte ca minu
tarul să fi parcurs o rotație 
completă, înainte deci de a se 
fi împlinit o oră de la ple
care, Cornel Penu a trecut și 
el linia sosirii, lac de sudoare, 
dar cu zîmbetui pe buze, zîm- 
betul acela care i-a dezarmat 
pe Lackenmacher, Horvath, 
Maximov, pe atîția alții...

Poiana Brașov, cu farmecele 
ei irezistibile, atrage — ca un 
uriaș magnet — mii și mii de 
turiști veniți din toate colțu
rile țării și nu arareori ale 
lumii. Și mai toți privesc cu 
nestăvilită admirație spre 
Cristian, colosul cu obraji de 
piatră sărutați de horbota no
rilor. O versiune modernă a 
covorului fermecat — teleca- 
bina — îi poartă, în numai 
cîteva minute, spre creasta pe 
care se sprijină bolta cereas
că. Sînt însă și temerari, care 
vor să simtă plăcerea de a 
învinge înălțimile cu forțe 
proprii. Escaladarea per pe
des înseamnă pentru sportivi 
un mijloc eficient de sporire 
a forței. Nu este vorba de o 
plimbare pe cărări, de o ex
cursie din Poiană pînă la o 
cotă cu un plus de 500 m. Dru
meția sportivilor de perfor
manță este — aproape incre
dibil — o alergare pe aceste 
pante abrupte ! în ziua parti
cipării noastre la antrenamen
tul handbaliștilor, băieții efec
tuau pentru a treia oară aler
garea spre Cristian și specta
torii ocazionali nu-și puteau 
opri spontanele aplauze. Am 
avut, din nou, senzația, aceea 
dătătoare de încredere, că la 

sus de emoții co
pleșitoare, iar din
colo de ușă, unde 
se aflau colegii 
săi mai tineri, nu 
urma decît un 
meci amical „în fa
milie" între două 
sextete ale lotului 
național de volei. 
Cu toate acestea, 
postura în care îl 
reîntîlneam pe in
ginerul Udișteanu 
ni-1 evoca pe cel 
ce acum vreo 15 
ani bătea cu sfia
lă la ușa unei re
prezentative care 
cucerea aur, ar
gint și bronz la 
campionatele eu
ropene sau mon
diale și lîngă care 
noii veniți se sim
țeau oarecum stin
gheri. Dar de-a- 
tunci s-au scurs 
mulți ani, în care 
numele său a căpătat rezo
nanță in voleiul românesc și 
internațional. Poate că, totuși, 
episodul era o simplă întîm- 
plare, poate că exprima o rea
litate explicabilă prin diferența 
de vîrstă dintre cl, singurul 
rămas din garda mai veche, și 
ceilalți .componenți ai lotului 
întinerit...

L-am revăzut cîteva minute 
mai tîrziu în mijlocul sextetu
lui celor mai tineri, părînd, la 
peste 32 de ani, mai tînăr de
cît unii dintre ei, „pierzindu-se“ 
cu patimă în jocul căruia i 
s-a dăruit fără rezerve ani în 
șir, pentru care a făcut ade
sea sacrificii, de la care a 
avut și bucurii, dar și motive 
de întristare, în sportul de care 
îi vine greu să se despartă.

„Nu am vrut ca, plecînd, să-i 
las pe băieți pe o treaptă mes
chină — ne mărturisea el — 
de aceea am revenit mereu. 
Am sperat și încă mai sper, la 
o ultimă încercare pe care o

greu băieții își unesc efortu
rile, lasă la o parte vedetis
mul ce nu le stă bine, lea
pădă zgura conservatorismu
lui. Vor, desigur, să nu fie 
amăgitoare chemarea sirenei

ce străjuie împietrită Copen
haga, pe malul Mării Nordu
lui... Al 5-lea titlu mondial 
este de acum nu o chestiune 
de glorie, ci de onoare.

Jocul acesta cu înălțimile 
(băieții parcurseseră drumul 
Poiană — Cristian — Poiană 
stadion în mai puțin de o oră!) 
m-a impresionat și prin el 
însuși, dar mai ales prin ceea 
ce ambiția unui om poate să 
rodească. Maestrul emerit al 
sportului Cornel Penu are 30 
de ani bătuți pe muchie. A 
participat la campionatele

fac la europene, să pun îm
preună cu tinerii de acum o 
temelie mai înaltă voleiului 
nostru — printr-un rezultat mai 
valoros care să stimuleze — și 
apoi să-mi pot lua rămas bun 
de la cei ce continuă. Fără 
remușcări. Mă străduiesc în a- 
cest timp să le insuflu colegi
lor tineri dragostea pentru 
muncă, să-i conving de nece
sitatea dăruirii intregului efort 
in antrenamente și competiții. 
Și mai ales să-i fac să simtă 
mai intens căldura tricoului pe 
care il imbracă la echipa na
țională. încerc să-1 fac să iu
bească necondiționat voleiul, 
așa cum il iubesc eu și acum, 
la despărțire..."

Ascultîndu-1, ne reveneau în 
minte alte episoade, îndepărtate 
în timp, cînd Gabriel Udișteanu, 
accidentat sau bolnav, cerea an
trenorilor să fie introdus în te
ren, .unde uita de dureri și 
ținea sus steagul echipei.

mondiale din Suedia (meda
lie de bronz), Franța (meda
lie de aur) și R.D. Germană 
(medalie de aur), la Jocurile 
Olimpice de la Miinchen (me
dalie de bronz) și Montreal 
(medalie de argint), a îmbră
cat de aproape 200 de ori tri
coul naționalei în meciuri 
disputate pe 4 din cele 5 
continente ale lumii. Inginerul 
Cornel Penu ar putea consi
dera (ca și noi, dealtfel) că 
și-a făcut datoria.

La prima chemare, el a 
răspuns însă tinerește „pre
zent !”. Și n-a făcut-o doar în 
virtutea inerției. El se antre
nează nedrămuindu-și efortul, 
după cum spun antrenorii, se 
dovedește mai tînăr decît ti
nerii, reprezintă un neprețuit 
exemplu pentru întregul Iot 
Vrea neapărat să fie, în Da
nemarca, din nou cel mai bun 
portar al handbalului mondial 
și mai vrea ca, apoi, să le 
răpească actualilor campioni 
olimpici titlul chiar la ei aca
să. Vrea nespus de mult, ne
spus de multe, ca în primii 
ani dăruiți handbalului. De 
ce ? ..Pentru că și azi, ca și 
ieri — îndrăznesc să spun ca 
și mîine — iubesc sportul afir
mării mele cu elanul tinereții. 
Și-apoi așa am fost învățat : 
cind m-apuc de un lucru nu 
precupețesc nimic, îl fac ca 
lumea".

în sfîrșit, după alte minute 
de așteptare, nu puține, trec, 
rînd pe rînd, prin fața antre
norului emerit Nicolae Nedef, 
cronometror ad-hoc, Radu 
Voina și ceilalți.

Hristache NAUM



LUPTĂTORI! DE LA „LIBERE", PE DRUMUL 
DESCHIS DE CEI DE LA „GRECO-ROMANE"

r
I

Marile succese românești de la Universia

ro-Participarea luptătorilor 
mâni la Jocurile Mondiale Uni
versitare de la Sofia s-a înche
iat cu un excelent bilanț : un 
total de 13 medalii, între care 
3 de aur, 3 de argint și 7 de 
bronz. Aceste performanțe, ca- 

contribuie substanțial la

Ion Draica (in stingă) in timpul meciului 
susținut cu luptătorul bulgar Ivanov pe care 

l-a învins prin descalificare
consolidarea prestigiului spor
tului românesc în arena inter
națională, sînt o nouă dovadă 
a seriozității cu care se mun
cește în această disciplină 
sportivă.

Succesul 
cu trei luni 
tivii de la 
campionatele 
performanțele realizate de lup
tătorii români au situat țara 
noastră pe primul loc în cla
samentul pe națiuni, a consti
tuit pentru mulți specialiști o 
mare surpriză. La fel de sur
prinzătoare a părut și declara
ția făcută presei de către an
trenorul emerit Ion Corneanu, 
care a afirmat că — pentru 
tehnicienii români — rezultate
le erau așteptate, judecind du
pă modul cum s-au pregătit și 
după maturitatea la care au 
ajuns majoritatea componenți- 
lor echipei.

Repetarea (și chiar depăși
rea) performanțelor de la C.E., 
acum, cu prilejul J.M.U., con
firmă ascensiunea valorică a 
reprezentanților noștri pe plan 
internațional, dîndu-ne speran
țe pentru marile confruntări 
viitoare. Sportivi ca C. Alexan

dru, N. Gingă, I. 
Păun, Șt. Rusu și 
tînărul lor coleg de 
echipă I. Draica, 
sînt luptători care 
pot urca pe 
diurn 
mare 
internațională, 
alt grup de spor
tivi tineri (N. Ho- 
rinceanu, Gh. Cio- 
botaru, P. Dicu și
I. Savin) au con
curat și ei foarte 
bine, dovedindu-se 
într-un 
progres, 
du-se la 
elevilor
J. M.U.,
Ion Corneanu ne-a 
declarat : „în mo
mentul de față dis
punem de cea mai 
bună echipă pe 
care am avut-o 
vreodată. Perfor
manțele puteau fi 
și mai bune. Rusu 
a pierdut medalia 
de aur datorită li
nei greșeli comisă 
în ultimul minut al 
meciului cu bulga
rul Traikov. Gingă 
a luptat neașteptat 

întilnirca deci-

po-
la oricare 

competiție 
‘ Un

evident 
Referin- 
evoluția 
săi la 

antrenorul

de slab 
sivă cu 
luptător 
clar în
greșeli care ne aparțin (și nu

în
Blaguidze (U.R.S.S.), 

pe care îl învinsese 
acest an. Celor două

răsunător obținut 
în urmă de spor- 
greco-romane, la 
europene, cînd

DACĂ AR FI FOST
REPRIZA SECUNDĂ I

care17 echipe feminine (Intre
cea a României) și 31 masculine 
— cifre record ! — au luat parte 
la turneele de baschet din cadrul 
Universiadei ’77. După cum se 
știe formația țării noastre s-a cla
sat, în final, pe locul șapte, o 
poziție care nu satisface totuși 
așteptările. Făcînd această afir
mație avem în. vedere faptul că 
în săptămînile dinaintea competi
ției studențești de la Sofia, echi
pa română a participat la două 
turnee la Varna („Cupa Diana") 
șl la Constanța („Cupa Mării Ne
gre") obțlnînd mai multe victorii 
și două promițătoare locuri frun
tașe, trei și, respectiv, unu. Ar 
mai fi de adăugat, de asemenea, 
victoria asupra echipei R. P. Chi
neze în meciul de antrenament de 
la Brașov. Toate aceste succese 
Întăreau convingerea că la Uni
versiadă echipa studentelor noas
tre avea să lupte pentru un loe 
pe podium.

Evoluția baschetbalistelor ro
mânce n-a fost însă cea sconta
tă. Ele au pierdut, în cadrul gru
pei, două întîlnlri (cu U.R.S.S. și 
S.U.A. — echipe care aveau să-și 
dispute, pînă la urmă, medaliile de 
aur și argint) întrecînd cele două 
formații asiatice, R.P. Chineză și 
Japonia șl Italia. Aproape de fie
care dată însă fetele noastre au 
abordat partidele cu o oarecare 
nesiguranță, parcă cu prea mult 
trac ceea ce s-a văzut. în mod 
concret, pe tabela de marcaj. Și 
ca o regulă. în repriza secundă, 

mal 
cu

— __ cu
Japonia, cu 45 p în cel cu S.U.A. 
(doar în meciurile cu R. P. Chi
neză și Italia repriza a doua a 
echipei noastre a fost mal slabă 
cu i și, respectiv, 5 p.), primind 
și mai puține coșuri decit în pri
ma parte. Clasată ne locul trei în 
grupă, formația română și-a dis
putat, cu Canada, dreoțul de 
lupta pentru locurile 5—6. Parti
da a fost o copie fidelă a majo
rității celorlalte (început ,
revenire puternică dar, din pă
cate. neconcretizată ; iarăși mare 
diferență între prima repriză — 25 
și a doua — 32 p !).

Echipa noastră a jucat însă. în 
final, pentru locul vii (63—44 ; 
33—24) eu Iugoslavia, avînd cla
sate înainte două formații (Cuba 
și R. p. Chineză) pe care le în
vinsese recent

ca o regulă. în repriza 
evoluția lor a lost cu mult 
bună : cu 30 n în meciul 
U.R.S.S.. cu 47 p în cel

?1

a

slab ;

sînt singurele !) o mai adău
găm pe cea de arbitraj in de
favoarea Iui Dicu (în meciul 
cu iugoslavul Nisavici), care 
l-a privat 
nostru de 
sigur, nu 
toți acești 
la aceeași 
ani, la J.
Dar, sîntem pregătiți și pentru 
o astfel de eventualitate. Exis
tă mulți tineri foarte talentați 
care așteaptă să-și găsească 
loc în echipa națională. Și pre
gătirea lor ne este permanent 
în atenție".

Luptele libere au o mult mai' 
mare răspîndire geografică de- 
cît greco-romanele. 
pentru cele 30 de 
fost angajați direct 
ces) luptători din 
alte continente : Japonia, Mon
golia, S.U.A., Cuba etc., fapt 
care a sporit dificultatea con
cursului pentru sportivii ro
mâni. în plus, echipa noastră 
(în schimbare) a cuprins mulți 
debutanți (Gh. Bîrcu, Gh. Ra- 
șovan, V. Stănescu, I. Iva
nov, V. Pușcașu), tineri care 
n-au atins încă nivelul maxim 
al valorii lor sportive. în con
dițiile amintite, cele cinci me
dalii de bronz obținute la So
fia (Gh. Bîrcu, G. Anghel, I. 
Ivanov, V. Pușcașu, L. Șimon) 
sînt mulțumitoare. Desigur, și 
la acest stil există posibilita
tea de a se obține performanțe 
apropiate valoric de cele de 
la greco-romane, dar, pentru 
aceasta este nevoie de mult 
mai multă muncă și de pasiune, 
în special în activitatea din 
cadrul secțiilor.

Nisavici), 
pe reprezentantul 

medalia de aur. De- 
putem fi siguri că 
sportivi vor evolua 

valoare și peste trei 
O. de la Moscova.

în lupta 
medalii au 
(și cu suc- 
țări de pe

Mihai TRANCĂ
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STUDENT! NOȘTRI SPORT!'
IMPETUOASA A

AVIII-a ediție a Universiadei, desfășurată inire
17 și 28 august la Sofia, a constituit pentru 
mișcarea sportivă din țara noastră un nou pri

lej de puternică afirmare a potențialului său. Deși 
au programat întreceri numai la 8 ramuri sportive, 
locurile Mondiale Universitare s-au încheiat cu ce! 
mai frumos bilanț din istoria participării noastre 
la marile competiții internaționale : 35 DE MEDALII, 
DINTRE CARE 11 DE AUR I

Este, fără îndoială, meritul sportivilor și al antreno
rilor, este — înainte de toate — rodul fructificării 
condițiilor de pregătire, al știențifizării tot mai ac
centuate a procesului instructiv-educativ.

Succesul românesc la Sofia a fost amplu, multi
lateral. Reprezentanții sportivi ai tineretului nostru

studios ou urcat pe po 
nastică și lupte, la scrii 
și la atletism, dintre pt 
sportivi care sînt la în< 
performanței și care — 
perspective favorabile :

Pe plan mondial, în i 
vește sportul de perfo 
universitar este actualm 
toate țările, activității sj 
dă o atenție specială, 
învățămint superior devț 
sportului de performanță

Acest adevăr este coi 
ticipare la Universiada

TINEREȚEA SCRIMEI ROMÂNEȘTI SI RA 
DE FORȚE PE
Unul din argumentele 

de greutate ce se aduc în 
jinul afirmației că Universiada 
’77 a prilejuit dispute de cel 
mai înalt nivel internațional, îl 
constituie, evident, și compe
tiția de scrimă. Pe planșele din 
sala „Gheorghi Dimitrov" au 
evoluat, într-o pleiadă de nume 
sonore, campionii olimpici de

pline 
spri-

SUCCESUL DE EA POLO CONFIRMĂ UN POTENTIAL
CARE SE CERE ATENT

Turneul de polo care a reu
nit 14 echipe a adus selecțio
natei țării noastre un frumos 
succes. Pentru prima oară po- 
loiștii români au urcat pe 
treapta cea mai înaltă a po
diumului de premiere la o com
petiție de mare amploare, vic
torie < 
poziția 
noștri, 
1976 și 
tradiție 
programul olimpic.

La Sofia, „7“le studențesc al 
României a întrecut reprezen
tantele a 4 țări care reprezintă 
o mare forță în polo-ul mon
dial — U.R.S.S. (alcătuită pe 
scheletul lui M.G.U. Moscova, 
cîștigătoarea „Cupei Cupelor"), 
Italia (condusă de Gianni De 
Magistris, golgeterul ultimului 
campionat european), Iugosla
via și S.U.A. — a terminat la 
egalitate (5—5) cu redutabila 
selecționată a Ungariei avînd 
în frunte pe Tamaș Farago, cel 
mai bun jucător din lume la 
această oră, încheind astfel ne
învinsă cel mai puternic turneu 
din istoria acestei competiții.

De-a lungul celor 6 partide 
(poloiștii români au mai învins 
și Japonia cu 14—1, la trei ore 
după succesul în fața sporti-

din plincare confirmă
. fruntașă a sportivilor 

dobîndită la
i la acest joc cu o mare 

(peste 75 de ani) în

J.O. din

vilor sovietici) echipa țării 
noastre — față de formația ali
niată la „europene" au lipsit 
Cornel Rusu și Claudiu Rusu, 
fiind cooptați doi tineri talentați, 
Ivan Fejer și Csongor Gyarfas 
— a dovedit tuturor specialiști
lor că a știut să învețe din lec
ția de la Jonkoping. Spre deo
sebire de meciurile din Suedia, 
de astă dată reprezentanții noș
tri au știut să se concentreze 
și în finalurile de partidă, pe 
care le-au dominat 
s-au bătut realmente pentru 
fiecare minge cu o 
demnă de toată lauda, dobîn- 
dind cea mai frumoasă recom
pensă 
vitate. 
cători 
lor A.
au merite egale în obținerea a- 
cestui splendid succes.

Victoria de la Universiadă 
va trebui să constituie un pu
ternic stimulent pentru trico
lori și tehnicienii lor în ve
derea pregătirii viitoarei parti
cipări la C.M. din 1978 și la 
J.O. din 1980. Echipa noastră 
a făcut o nouă dovadă a unui 
ridicat potențial, dar pentru a 
confirma acest succes antrenorii 
vor trebui să folosească conclu
ziile de la Jonkoping și Sofia

evident.
dîrzenie

pentru întreaga lor acti- 
Absolut toți cei 11 ju- 
folosiți, ca și antrenorii 
Grin (eseu și Șt. Kroner,

CULTIVAT
și, în același timp, să se gîn- 
dească la o împrospătare a lo
tului cu forțele viguroase ale 
unor tineri jucători remarcați 
în acest sezon.

După medalia de bronz cu
cerită de Carmen Bunaciu la 
C.E., cea (tot de bronz) cîști- 
gată de Anca Miclăuș în proba 
de 100 m delfin, medalie înso
țită și de un nou record al 
României (64,61) vine să con
firme progresul evident al îno
tătoarelor românce. Succesul 
multiplei noastre campioane și 
recordmane într-un concurs la 
al cărui start s-au prezentat 
campioni și medaliați la recen
tele „europene", alături de îno
tători valoroși din S.U.A. și 
Canada, reprezintă o dovadă 
(prezențe și în alte 5 finale fe
minine) a certelor posibilități 
într-un sport în care după mulți 
ani înotătoarele noastre 
lează medalii și puncte 
samentul pe națiuni. în 
în concursul masculin, 
altfel și în întrecerile
rilor, reprezentanții țării noas
tre au avut evoluții modeste, 
nesemnificative, vădind o pre
gătire necorespunzătoare, care 
a dus la rezultate necompeti-

aeumu- 
în cla- 
schimb, 
ca de- 
sărito-

PLANȘELE INTERNAJh
nul Anton Poi 
cut ucenicia 
scrimeri și ser: 
lena Chezan, ' 
Marcela Mol 
Ion Pop, Corn 
rin Mustață, 
Popa, Liviu 1 
vian Zidaru, i 
gat mai întîi 
echipele repre; 
galoanele intet 
proces de intim 
ca momente d 
*75 de Ia Bu 
J.B. ’76 de la 
pectiv, Atena, 
deplin acum, Ir 
Faptul că echîj 
feminină de ' 
pășit la Sofia 
la Montreal —\ 
niat în totalita 
nituri, în timp 
adversare, ca di 
tetele Italiei și 
Ungariei, R.F.G. 
retă), au adus 
cele mai repre 
ale momentului 
de elocvent per 
port de forțe 
ternaționale. I: 
nescontată a foi 
are — dincolo c 
tiv al nepartii 
două pretendente 
petiții internații 
Suedia — o ei 
tivă (dar esenț 
zarea conștientă 
surselor, corni 
planșă, ncrenun 
victoriei chiar 
șele primite pa: 
Or, toate 
definitorii al<T i 

La buna prej 
tactică, recunosi 
mânești, repre: 
la Universiadă 
pregătire fizică 
fisuri. Ca repet 
bun augur...) i 
din 1980 !

■>
la Montreal, floretista Ildiko 
Schwarczenberger (Ungaria) și 
florctistul Fabio Dai Zotto (Ita
lia), campionii mondiali de Ia 
Buenos Aires ’77, floretiștii so
vietici Valentina Sidorova și 
Aleksandr Romankov, echipele 
reprezentative feminine de flo
retă ale Ungariei, R.F.G., Fran
ței, de sabie ale U.R.S.S., Un
gariei, Italiei, de spadă ale El
veției, U.R.S.S. precum și cele 
masculine de floretă ale Italiei 
și U.R.S.S., prezente 
mul ultimelor ediții 
C. M.

într-o asemenea 
deopotrivă a tinereții și valo
rii, care a reunit, în mare mă
sură, pe viitori protagoniști ai 
Jocurilor Olimpice dc la Mos
cova, din 1980, reprezentanții 
scrimei românești, recrutați din 
mediul studios, au avut o com
portare deosebită, impunîndu-se 
în elita acestei importante dis
cipline olimpice. Bilanțul, cu
noscut și apreciat deja — trei 
medalii de aur (echipele de sa
bie și spadă, sabrerul Cornel 
Marin), o medalie de argint (e- 
chipa feminină de floretă), una 
de bronz (sabrerul Dan Irimi- 
ciuc), precum și calificarea sa- 
brerului Ion Pop în finală (loc 
6), sau clasarea echipei mas
culine de floretă pe locul 5 — 
merită, insă, o detaliere, pentru 
că marchează, după părerea 
noastră, un moment de vîrf în 
evoluția scrimei românești.

Procesul de întinerire a lo
turilor reprezentative, la toate 
cele patru arme, a parcurs în 
ultimii trei ani o etapă deci
sivă, în care ceea 
doar an experiment 
dat ca o experiență 
ce trebuie continuată 
verență. Alături de 
consacrați, cu cărți 
prestigioase în arena interna
țională, ca floretistele Ecaterina 
Stahl și Suzana Ardeleanu, sa
brerul Dan Irimiciue, spadasi-

pe podiu- 
ale J.O. și

companie,

ce părea 
s-a vali- 
valoroasă, 
cu perse- 
trăgâtori 

de vizită

SĂ NU NE MULȚUMIM
CU BILANȚURI „MULȚUMITOARE"!

N-am putea spune, la modul 
general, desigur, că participa
rea atleților noștri Ia întrece
rile de pe stadionul Vasil Levski 
ar fi fost cumva slabă. Dim
potrivă, în ansamblul ei, poate 
fi considerată chiar ca mulțu
mitoare. Și totuși evoluția atle
ților noștri la Universiada ’77 a 
oferit destul de puține motive 
de reală satisfacție, deoarece, 
ce mai vorbă, ea a fost lipsită 
de o anumită seînteiere ! Mulți 
atleți de-ai noștri s-au pre
zentat mulțumitor, dar numai 
atît. Floroiu la 10 000 m, Copu 
la 3 000 m obstacole, Natalia 
Mărășescu și Maricica Puică la 
1 500 m, Fița Lovîn și Elena 
Tărîță la 800 m, Erwin Scbes- 
tyen la 110 mg au fost cei care 
s-au văzut, realmente, în ca
drul acestui mare concurs in
ternațional, iar dintre aceștia, 
Floroiu și Mărășescu au avut 
și șansa de a fi încheiat vic
torioși cursele respective. Cel 
mai aproape de acest țel a 
fost recordmana noastră la 
1500 m, Natalia Mărășescu, care

la intrarea 
dreaptă avea 
4—5 m 
păcate 
tri ai 
dificili.
pus ea 
teza și 
sosirii 
celenta 
Totka Petrova (campioană și la 
800 m, unde a întrecut-o net pe 
recordmana lumii, Tatiana Ka- 
zankina) care, cu un finiș mai 
bun. și-a asigurat victoria la 
limită.

Constănțeanul Floroiu a con
dus multă vreme cursa de 
10 000 m și doar teama de „ne
cunoscut" l-a potolit puțin, fapt 
de care au profitat Moiseev și 
Fava, învingătorii lui, de ultimă 
instanță ! Copu a înregistrat cel 
mai frumos succes din carieră 
și avem toată admirația pentru 
maniera bătăioasă în care a 
concurat, pentru curajul cu care 
s-a comportat in disputa cu ad
versari valoroși, precum Karst 
și Malinowski, Erwin Sebes-

în ultima linie 
un avantaj de 

ce părea holărîtor. Din 
pentru ea, ultimii me- 
cursei i-au fost foarte 
Obosită de efortul de- 
a încetinit evident vi- 
pe „grătarul" dinaintea 
ă fost ajunsă de ex- 

alergătoare bulgară

Adrion VASILIU

Aspect din cursa de 3 000 m obstacole. Conduce polonezul Malinowski, medaliat cu 
real, urmat de Paul Copu care avea să fie medaliat cu argint la Sofia !

Toboc la 400 m, deși de la fie
care în parte, în mod normal, 
se aștepta mai mult. în schimb 
s-au comportat slab Cornelia 
Popa la înălțime, Lăcrămioara 
Diaconiuc la 400 m, Mihaela 
Loghin și Valentina Groapă la 
greutate, Veronica 
m și 200 m și 
Gheorghe Ghipu 
Ștefan Lăzăreanu 
Adrian Ghioroaie 
Bedrosian la

real, urmat de Paul Copu care 
tyen este singurul dintre concu- 
renții noștri la Sofia care a 
înregistrat un nou record na
țional. O lovitură într-un gard, 
în finala de la 110 mg, l-a pri
vat poate de o medalie me
ritată.

Comportări la un nivel accep
tabil sau chiar mulțumitor au 
avut Eva Zorgo la suliță, Dan 
Betini la 3 000 m obstacole, Ion 
Zamfirache la disc, Dumitru 
Iordache la lungime și Horia

Buia la 100 
foarte slab, 

la 1 500 m, 
la lungime, 

Și 
triplu,

Bedros 
Stefan

Nagy la 400 m, 
suliță și Tudor 
ale căror re^aT 
au fost mult de 
țări.

Cam multe ne 
un singur concu 
potrivit planifică 
Universiada rej 
majoritatea atle 
biectivul numărr 
lui de concurs 
1977 !...



7, un puternic stimulent pentru viitor

ediția
ca cel

de premiere la giră
ri tenis, la polo, înot 
i distingîndu-se mulți 
ascensiunii în lumea 

[erețea lor — asigură 
■ nostru.
ecial în ceea ce pri- 

ponderea sportului 
u totul deosebită. In 
studențești i se acor- 
bțile și institutele de 
devorate „uzine" ale

și de listele de par- 
,pe care am întîlnit

masiv nume de sportivi de mare valoare mondia
lă, nume-fanion ale sportului dintr-o țară sau alta.

Cu atît mat mult, deci, trebuie apreciat bilanțul 
delegației noastre la Universiada de la Sofia, după 
cum — în continuare — trebuie să reținem obliga
țiile care revin sportului universitar in ansamblul 
intregii noastre mișcări sportive.

Universiada a fost un examen trecut cu brio de 
mișcarea noastră sportivă, un test edificator al ma
turității sale, o premisă — ce trebuie la maximum 
folosită - pentru noi izbinzi. S-a conturat clar ideea 
că pregătirea pentru Jocurile Olimpice din 1980 a 
demarat bine, se desfășoară în condiții optime, că 
există reale posibilități pentru amplificarea la Mos
cova a succesului de la Montreal.

I
I
I
I
I
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LE
LA GIMNASTICĂ, 0 NOUĂ RĂSPLATĂ7

JUCĂTOARELE NOASTRE ut TENIS

Turneul de tenis din 
1977 poate fi considerat 
mai puternic din întreaga isto
rie a Jocurilor studențești. Atît 
prin numărul mare al rache
telor prezente la start (58 jucă
tori și 33 jucătoare dintr-un 
total de 29 de țări), cit și prin 
valoarea lor.

în acest context valoros, re
prezentanții tenisului românesc 
s-au comportant onorabil, si- 
tuîndu-se printre protagoniști.
Ei au cucerit un loc întîi (Fio- 
rența Mihai — Virginia Ruzici, 
la dublu feminin), un loc doi 
(Virginia Ruzici — Dumitru 
Hărădău, la dublu mixt) și au 
mai avut o prezență în semi
finale (tot prin Virginia Ruzici, 
la simplu feminin). De la pri
ma vedere, se poate constata 
că „greul“ performanțelor noas
tre l-au dus fetele. încă o dată 
trebuie menționată multipla 
noastră campionă Virginia Ru
zici, care s-a 
eași jucătoare 
ajutat-o din 
Mihai, pentru victoria lor îm
părțită în proba perechilor fe
minine, mai puțin Dumitru 
Hărădău la cea de mixt, unde 
jucătorul nostru și-a dovedit 
încă o dată carențele în această 
specialitate.

Fără îndoială, toate aceste

dovedit ace- 
valoroasă. A 

plin Florența

PRIM-PLAN
rezultate se încadrează în zona 
așteptărilor. Am fi îndrăznit să 
sperăm ceva mai mult de la 
Florența Mihai, la simplu, care 
pierde (pentru a doua oară în- 
tr-un scurt interval) în fața 
aceleiași jucătoare sovietice, 
Evghenia Biriukova, mai slab 
cotată în clasamentele interna
ționale. Și chiar de la Virgi
nia Ruzici în meciul pentru lo
cul trei al aceleiași probe, unde 
a ratat medalia de bronz, pier- 
zînd la aceeași Biriukova. A- 
ceasta — cu excepția tenacită
ții în defensivă — nu se dis
tinge în mod deosebit, la ni
velul reclamat de o asemenea 
competiție. Pentru Florența Mi
hai am putea adăuga că ea 
nu intră pe teren cu destulă' 
încredere în forțele proprii, în 
calitățile ei tehnice recunoscute, 
care au și adus-o în actualul 
sezon, într-o mare finală cum 
a fost cea de la Roland Garros.

într-o companie masculină 
selectă, jucătorii noștri s-au 
comportat la indicii scontați. 
Dumitru Hărădău a ajuns în 
sferturi de finală („primii 8“), 
pierzînd la campionul probei de 
simplu, cehoslovacul Tomas 
Smid. Tînărul Marian Mirza a 
intrat în rindul „primilor 16“.

Radu VOIA

VOLEIUL NU DEȚINE 
„CORNUL ABUNDENTEI i

Pozițiile ocupate de echipele noas
tre de volei la ediția din acest an 
a J.M.U. sînt nemulțumitoare, sub 
posibilitățile reale ale loturilor pre
zentate la Sofia, sub condițiile de 
pregătire asigurate. Locul 5 la bă
ieți și 7 la fete (trei trepte mai jos 
față de ediția precedentă !) sînt 
departe și de ceea ce înșiși tehni
cienii investiți cu sarcina pregătirii 
echipelor preconizau apriori, și-și 
fixaseră ca obiectiv ; cucerirea unei 
medalii...

Cauzele principale - după părerea 
noastră — ale neîndeplinirii obiecti
velor de către ambele echipe, deși 
cu unele nuanțe diferite, sînt asemă
nătoare în esență : selecție lipsită 
de rigurozitate, ceea ce a determi
nat schimbări de compoziție pînă 
în ajunul întrecerii și neomogeniza- 
,ea Ja. timP a loturilor restrînse, 
pregătire inegală a sportivilor prin 
alcătuirea unor programe contradic
torii absențe sau intîrzieri la con
vocări (mai ales la fete), neasigu- 
rarea unor rezerve rodate de ridică- 
tori-coordonatori pentru 
titularilor 
pe acest 
rea formei 
oportun, ceea ce a dus la prestații 
fluctuante și la pierderea meciurilor 
decisive pentru calificarea în semifi
nale.

Aceste 
noastre 
mari, se confundă cu ..naționc 
readuc în discuție necesitatea 
schimbări riJ’ ' 
de concepția, conținutul și 
zarea pregătirii, de volumul

deveniți 
post-cheie, 
sportive

substituirea 
indisponibili 

ne realiza
ta momentul

și-au fă- 
Lnșe tineri 
pa Magda-

Țurcan și 
sabrerii 

larin, Ma- 
Isinii Ion 
[cu, Octa- 
i-au cîști- 
rizarea în 
[e și apoi 
ale. Acest 
pre a avut 
Lință C.M. 
L, J.O. și 
al și, res- 
palidat 
rsiada

A MUNCII DEVOTATE, A SERIOZITĂȚII
SI COMPETENTEI IN PREGĂTIRE
1 >

Școala românească de 
nastică care a strălucit 
exponentele sale cele mai 
seamă, Nadia Comăneci și Teo
dora Ungureanu, în competiția 
olimpică de la Montreal, și în 
toate marile concursuri care au 
urmat J.O., a avut acum, la 
Universiada de la Sofia, un nou

gim- 
prin 

de

kbie și 
t?i au
: obțimiîe 
n-au cli

mele gar- 
■e , h; 
iplu cvar- 
S. (sabie), 
înțci (flo- 
n i ,.a l - .;: ■ 1 ; i 
ve nume 
c deosebit 
dualul ra- 
inșele in- 
TLorm.'inta 

de spadă 
orul obiec- 

primelor 
țările eom-
R.F.G. și 

ie subiec- 
mobili- 

îluror rc- 
atea pe 
la gindul 
cind tu- 

îndepărta. 
i-alrihule 
iiT 
tehnică și 
crimei ro
ții noștri 
idăugat o 
iihică fără 
lila (și de 
lcrca J.O.

Alina 
care a

Goreac intr-un exercițiu 
incintat asistenta

AVESCU minunat, de exprimare. 
Goreac. Anca Grigoraș,

la Mont-

Raduly la 
la ciocan 

S^aSofia 
de aștep-

niri pentru 
ai ales că, 
n acest an, 
ita pentru 
noștri o- 

al sezonu- 
al anului

prilej, 
Alina
Gabriela Trușcă și Rodica Sa- 
bău au evoluat, pe podiumul 
special instalat în centrul sălii 
Festivalna, în compania unor 
gimnaste tinere, redutabile, din 
mai multe țări, demonstrind un 
înalt nivel valoric, o foarte 
bună pregătire fizică, tehnică și 
morală. Exercițiile prezentate 
(la Sofia s-a concurat numai cu 
exerciții liber alese) au fost 
foarte feușite și executate cu 
o măiestrie deosebită, subliniată 
călduros prin aplauzele asisten
ței, prin aprecierile elogioase 
ale comentatorilor de radio și 
televiziune, ale redactorilor din 
presa scrisă, ca șl prin puncta
jele ce le-au fost acordate de 
arbitri, dar — sinceri să fim — 
aceste exerciții și 
rea“ lor 
ciere și 
loc mai 
echipe !

Ca și , .____
tativa noastră feminină s-a cla
sat a doua și tot așa, ca și la 
J.O., cea mai bună gimnastă a 
Universiadei a fost o sportivă 
româncă. Alina Goreac, prima 
în clasamentul la individual 
compus și în cel al paralelelor. 
Dealtfel, în întrecerile din ca
drul Jocurilor Mondiale Uni
versitare, gimnastele noastre au 
fost mereu printre fruntașele 
diferitelor probe. cîștigînd nu

mal puțin de șapte medalii : 
două de aur prin Alina Goreac, 
cum am arătat, la individual 
compus și la paralele, trei de 
argint, prin echipa noastră stu
dențească, Anca Grigoraș la 
bîrnă și Gabriela Trușcă la pa
ralele, două de bronz prin Gri
goraș — sărituri și Goreac — 
bîrnă.

Este, indiscutabil, un bilanț 
remarcabil care cinstește efor
turile acestor fete, strădania lor 
continuă de perfecționare și, 
deopotrivă, munca plină de res
ponsabilitate a antrenorilor a- 
cestora : Emilia Liță, Nlcolae 
Covaci, Gheorghe Gorgoi și 
Mircea Bibire.
întrecerea băieților a fost 

foarte dîrză, cu multe valori re
cunoscute. Tocmai de aceea suc
cesul repurtat de campionul 
nostru Dan Grecu în întrecerea 
la inele apare ca foarte valoros, 
ținînd seamă că principalul său 
învins nu este altul decit Vla
dimir Markelov, eampicnul eu
ropean din acest an unul din
tre gimnaștii cei mal de seamă 
ai lumii, la această oră. Grecu 
iși continuă astfel dominația, la 
inele, el fiind imul dintre pu
ținii campioni universitari de la 
Moscova, din 1973, care și-a re
petat succesul la Sofia. Că inelele 
au devenit, într-adevăr, o specia
litate românească o dovedește 
și faptul că acum, la J.M.U., 
în afara medaliei de aur a lui 
Dan, Nicolae Oprescu a cîștigat 
și el una, pe cea de bronz. Re
compensa acestor doi gimnaști 
îl vizează și pe antrenorul lor, 
profesorul Mircea Bădulcscu, 
părtaș, ca și Costache Gheor
ghiu, la multe din succesele 
gimnasticii noastre masculine.

Competiția studențească de 
la Sofia a însemnat, așadar, 
un nou pas înainte al gimnas
ticii românești, sport în care se 
muncește cu abnegație și de

și 
se

votament. cu seriozitate 
competență. Și rezuitateie 
văd !

Romeo VILARA

„interpreta- 
ar fi meritat o apre- 
mai bună, implicit un 
bun în clasamentul pe

la Montreal, reprezen-

Festivitate de premiere la dublu femei. Pe primul loc, cuplul 
român Virginia Ruzici — Florența Mihai

Fotografiile : Romeo VILARA

insuccese ale echipelor 
universitare — care, în linii 

.naționalele" — 
. -------..-j unor

radicale de optică vizavi 
ctapi- 

r- — ------------ și ca
litatea muncii, de climatul de ordine 
și disciplină ce trebuie instaurat in 
loturile reprezentative, de probleme
le selecției etc. Federația, tehnicie
nii noștri trebuie să manifeste mai 
mult curaj în promovarea elementelor 
tinere cu calități deosebite și să nu 
facă împrospătări formale cu tineri 
a[e căror perspective sînt limitate, a 
căror valoare nu are șanse să atin
gă nivelul internațional.

Nu se poate spune că actualmente 
voleiul nostru dispune de ,,cornul 
abundenței" valorilor de talie inter
națională. De aceea, se cuvine bine 
chibzuit și păstrat cu grijă tot ceea 
ce avem mai bun, trebuie eliminate 
subiectivismul și interesul de club 
în procesul selecției, îmbunătățită 
munca de instruire și educație, pros
pectat fără încetare și grăbit viito
rul, astfel ca la J.O. de la Moscova 
să putem deplasa garnituri realmen
te capabile de rezultate valoroase, în 
concordanță cu tradițiile frumoase 
ale acestei discipline, cu condițiile 
materiale din ce în ce mai bune, 
cu afirmarea riguroasă a sportului 
nostru în general.

Aurelian BREBEANU
w

INTIMPLARI NECUPRINSE IN CRONICI.• ••
Dintre zecile de concurenți români care au 

luat parte la întrecerile Universiadei ’77 au 
fost cîțiva ale căror isprăvi au avut ceva cu 
totul deosebit. Răsfoind carnetul cu însemnări 
de la Sofia, spicuim cîteva dintre aceste în- 
tîmplări...
• Sabrerului loan 

Pop i-a revenit — fi 
încă de două ori ! — 
sarcina foarte dăfteilă 
de a fi „incheletorul" 
echipei noastre de fie
care dată in momente 
hotărltoare pentru pro
movarea in finală a re
prezentativei României 
sau pentru cucerirea tit
lului de campioană 
mondială universitară. 
In semifinală, înaintea 
ultimului asalt, scorul 
era favorabil cu 8—7 
echipei Italiei fi se pă
rea că victoria surîdea 
azzurrilor. Ultimul asalt, 
Pop—Pelegrini. Sporti
vul nostru atacă dez
lănțuit fi de la 0—2 a- 
junge la S—2, 
astfel scorul 
8—3. Victoria 
iată, la tușavera), 
prezentativei ~ 
(53—61) care 
in finală.

In ultimul 
competiției, 
România — 
după un start 
al echipei noastre (3—1 
fi 5—3) adversarii ega

egalind 
general : 

revine, 
re- 

Romântei 
se califică

act al 
tntllnlrea 
Ungaria, 

hotărit

lează la 5. In continua
re scorul devine 8—5 
pentru noi fi lucrurile 
păreau clare. Încă o 
victorie și... medalie de 
aur. Dar, Cornel Ma
rin (altfel, poate cel 
mai bun om al echipei 
noastre in întreg tur
neul) pierde cu 4—5 la 
Nebald, apoi fi Mustață 
la Kocsls și scorul a 
devenit 3—7 l

Ultimul asalt : Pop — 
Nagyhazl. Sabrerul ma
ghiar conduce cu 2—0, 
Pop egalează (2—2) și 
din nou este condus cu 
4—2.
tete cete mai 
din
Ou un calm excepțio
nal, atent fi dirz Pop 
egalează la 4 fi dă 
apoi tușa victoriei. 
România ciștigă astfel 
competiția de sabie pe 
echipe l
• In desfășurarea tur

neului de polo fiecare 
dintre jucătorii noștri 
au luptat din răsputeri 
pentru o evoluție de 
ansamblu cit mai bună, 
pentru a obține cît mai

Au urmat mlnu- 
teribile 

toată competiția.

multe succese și, în 
nai, medalia de aur 
titlul de campioană 
mondială universitară. 
Meritele sînt desigur 
ale tuturor, dar acum 
cind răsfoim carnetul 
cu însemnări, un nume 
apare foarte des notat : 
Florin Slăvei. lntr-ade- 
văr, portarul naționalei 
noastre a avut la So
fia poate că cea mai 
bună prestație din în
treaga carieră sportivă, 
intervențiile sale, cele 
mai multe, dovedindu- 
se salutare. In multe 
momente ale diferitelor 
partide, Florin s-a ară
tat, pur și simplu, de 
netrecut. In plus, cal
mul său și clarviziunea 
jocului au ajutat la or
ganizarea defensivei e- 
chipei noastre care a 
făcut față, în bune con- 
dițiuni, atacurilor con
duse de poloiști repu- 
tați, precum Farago, De 
Magistris, Mșveniradze

fi
ți

Magistris,
}.a.
• Cirul 

grupa B 
debutul 
pe echipe, 
grupa A tocmai tși 
minaseră evoluția, 
mafia studentelor 
pare fiind notată 
un puncta) foarte mare 
(113 p) iar lidera lor, 
Nadia Șatarova, fusese

gimnastele din 
tși pregăteau 
in întrecerea 

cele din 
ter- 
for- 
bul- 

cu

gratulată cu 38,25 p. A- 
ceste punctaje înseam
nă o medie de 37,86 p 
la echipe (contau in 
clasament primele trei) 
fi o medie de 9,56 p pe 
aparat, in cazul Șataro- 
vei, la individual. Re
prezentantele noastre 
avind de refăcut un 
greu handicap nu s-au 
lăsat insă descurajate 
ci, dimpotrivă, ambițio- 
nindu-se au făcut apel 
la ultimele picături de 
energie, la toată voin
ța, dirzenla, la buna lor 
pregătire. Cvartetul Go
reac — Grigoraș — Sa- 
bău — Trușcă a reușit 
să realizeze 113,65 p 
care i-a adus locul 
doi, deși după părerea 
noastră, primul loc i 
s-ar fi cuvenit cel mai 
bine.

In clasamentul indi
vidual, Alina Goreac 
s-a prezentat admirabil. 
Grațioasă, dinamică, e- 
legantă, cu exerciții in
spirate, bine executate 
Alina a izbutit să ob
țină șl ea tot 33,25 p cu 
care a egalat-o pe cam
pioana bulgari. A doua 
31 insă în întrecerea 
propriu-zlsă, pentru ti
tlul la individual com
pus, Alina Goreac a 
fost notată cu 38,40 p, 
(Șatarova — 38,00 p> 
adjudecindu-și astfel 
primul loc !...

•«

Succinta analiză a participării spor
tivilor noștri la Universiadă eviden
țiază principalele atuuri ale me- 

daliaților români : pregătire la nivel su
perior, desfășurată în timp, cu maximă 
responsabilitate, dirzenie, abnegație, dă- 
duire, disciplină.

A fost evident că indicațiile și sarcinile 
trasate de partid mișcării sportive, tehni
cienilor și sportivilor, au mobilizat și însu
flețit pe „tricolori", constituind principa
lul resort al ascensiunii, au deschis ori
zonturi noi sportului românesc. S-a relie
fat dorința puternică, unanimă de afir
mare a reprezentanților noștri, puterea lor 
de luptă, dorința de a se

Ceea ce a fost cîștigat la Universiadă 
trebuie să se constituie într-o 
gură pentru noi ascensiuni, 
nete, mai ample, mai valoroase. învăță
mintele participării la această mare com
petiție să stea la baza reconsiderării pla
nurilor de pregătire, a perspectivei într-o 
serie de ramuri, la baza unui nou 
spre culmile măiestriei.

Ținîndu-se cont de faptul că nu în 
sporturile a fost prezentă întreaga 
mondială, că progresele obținute de la

autodepdși.

premisa si- 
mai îndrâz-

stcrt

la altul în lume sînt tot mai consistente 
și că în unele discipline satisfacțiile nu 
s-au situat la nivelul exigențelor se im
pune o analiză profundă a participării la 
Universiadă și măsuri care să asigure 
condiții pentru amplificarea ritmului 
calității pregătirii, pentru selectarea 
promovarea talentelor reale, pentru creș
terea continuă a nivelului de reprezen
tare a sportului românesc în marile com
petiții internaționale.

In acest sens, Programul privind dez
voltarea activității de educație fizică ți 
sport pe perioada 1976-1980, adoptat de 
Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R., con
stituie cel mai prețios îndreptar. In acest 
Program, în legătură cu sportul univer
sitar, se arată că : „pentru îmbunătățirea 
activității sportive din unitățile universita
re, Ministerul Educației și Invățămintului, 
Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști 
ți conducerile institutelor de învățămînt 
superior, împreună cu Consiliul Național 
pentru Educație Fizică ți Sport, vor lua 
măsuri pentru întărirea cluburilor sportive 
universitare, creșterea eficienței activității 
acestora în vederea pregătirii la nivelul 
cerințelor internaționale a unui număr mai

?i

mare de sportivi pentru loturile olimpice 
ți reprezentative"...

Avînd în vedere impetuoasa dezvoltare 
în lume a sportului universitar și pentru o 
reprezentare cît mai bună a României 
socialiste la viitoarea ediție a Universia
dei (Ciudad de Mexico - 1979, cu un an 
înaintea J.O. de la Moscova I) trebuie lua
te, în continuare, măsurile cele mai ferme 
pentru dezvoltarea ți mai susținută a spor
tului universitar din țara noastră, prin în
tărirea organizatorică a cluburilor univer
sitare, prin angrenarea în activitatea aces
tora a celor mai experimentate cadre de 
profesori și specialiști, prin întărirea ac
tivității sportive în rîndurile studenților, 
selecționarea și pregătirea corespunzătoa
re a celor mai dotați dintre aceștia și în
cadrarea lor în secțiile de performanță.

Pentru studenții noștri — ca și pentru 
toți sportivii țării — succesele de la recen
ta Universiadă sînt ți trebuie să fie in 
permanență un puternic stimulent, o obli
gație asumată de a munci și mai
știincios, de a-și amplifica ambițiile țf 
năzuințele, de a aspira la noi și presti
gioase performanțe.

con-



IHAINTEA ETAPEI 4 4-a OBSERVATORUL FEDERAL
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• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA anunță reintrările lui Păl- 
tinișan și Floareș. Portarul Ca- 
tona e indisponibil tot turul. 
Dcmbrovschi a avut pro
gram special de antrenament, 
din cauza unei accidentări ; 
SPORTUL STUDENȚESC va
prezenta în teren formația care 
a învins echipa campioană. Ar
bitri : V. Tatar (Hunedoara) —
I. Barbu, Em. Poka (ambii din 
Deva) • C. S. TÎRGOVIȘTE 
are mari probleme de alcătuire 
a formației. La indisponibilită
țile mai vechi (Ehc, Sava, Tu
nase) s-au adăugat altele : 
fundașul Pilaru și extrema 
Hallo II î F. C. CONSTANȚA 
are „corabia” intactă. In amica
lul cu echipa lui Hașoli (Uni
rea Eforie Nord), Antonescu și 
compania au marcat 4 goluri, 
în repriza a II-a, cînd au in
trat titularii, Budura, golgete- 
rul echipei, în mare vervă. Ar
bitri : Fr. Coloși — Gh. Vasi- 
lescu I, N. Georgescu (toți din 
București). • POLITEHNICA 
IAȘI așteaptă pe arădeni cu o 
linie de atac cu poftă de gol: 
6—0 cu divizionara C Nicolina 
(Costea — 2, Simionaș — 2, 
Trandafilon — 1, D. lonescu — 
1) în amicalul de miercuri ; U.T. 
ARAD s-a aflat pe meleagurile 
Buzăului, unde a jucat cu for
mația locală Chimia (4—2). 
Broșovschi avertizează : a în
scris 3 goluri ! Arbitri : N. Pe- 
iriceanu — C. Itaica (ambii 
din București), C. Teodorescu 
(Buzău). • DINAMO a făcut 
antrenamente fără Vrîneeanu 
și Custov, Sătmăreanu II și 
Dudu Georgescu s-au integrat 
lotului, după „operațiunea-Pa- 
nathinaikos Atena". Clieran, 
recuperat, își ia locul în e- 
chipă, după sute de sprinturi 
la antrenamente ; UNIVERSI
TATEA CRAIOVA se prezin
tă la derby cu Boldici și Tili- 
hoi, refăcuți. Arbitri : I. Igna 
— I. Lăcăiiș (ambii din Arad), 
I. Chilibar (Pitești). • PETRO
LUL (7—1, miercuri cu Chimia

DIVIZIA A ÎN CIFRE...
• In cele 3 etape desfășurate 

plnâ in prezent în Divizia A s-au 
marcat 74 de goluri : 52 gazdele, 
24 oaspeții.
• Pe lista marcatorilor figu

rează 48 de jucători : F.C. Argeș 
5, Steaua, F.C. Constanța, A.S.A. 
Tg. Mureș și Politehnica Timi
șoara, cite 4 ; la polul opus si- 
tuîndu-se echipa Petrolul, cu nici 
un jucător.

a După trei etape, doi piteș- 
teni se află în fruntea a două 
clasamente : Radu n cu 4 go
luri șl Olteanu cu 2... autogoluri.

■ Cele 8 lovituri de la 11 m 
(6 transformate, 2 ratate) au 
două puncte comune : toate au 
fost acordate pe motiv de fault, 
de ele beneficiind, în exclusivi
tate, numai gazdele.
• Din cele 27 de partide dis

putate, 18 au revenit gazdelor, 7 
s-au încheiat la egalitate, iar in

DOBRIN, PE PRIMUL LOC
ÎN „TOPUL" JUCĂTORILOR

După 3 etape, primele locuri 
în „topul" jucătorilor, alcătuit pe 
baza adiționării notelor, sînt ocu
pate de : Dobrin 27 p, Romilă și 
Lucescu 25 p, Caval, Dembrovs- 
chl, Turcu și Smarandache 24 p, 
Iordănescu. Dumitru, C. Ștefă- 
nescu, La ța, Naște, Clocîrlan, 
Bărbulescu, lovănescu, D. Ștefă- 
nescu și Kaizer 23 p.

CLASAMENTUL PE BAZA 
MEDIEI NOTELOR

Iată cum se prezintă un clasa
ment al celor 18 divizionare A, 
întocmit pe baza mediei notelor 
obținute în primele trei etape :
1. F. C. Argeș 7,38 ; 2. Politehnica 
Iași 7.36 ; 3. F. C. Constanța 7.30 ;
4. Olimpia 7,03 ; 5—6. Steaua șl 
A.S.A. 6,97 ; 7. Univ. Craiova 6,78;
8. C.S. Tîrgovlște 6,65 ; 9—10. Po
litehnica Timișoara și Jiul 6.58 ; 
11 S.c. Bacău 6,50 ; 12. Petrolul 
6,48 ; 13. Sportul studențesc 6,47 ; 
14 Corvinul 6.42 ; 15. Dinamo 6,35; 
16. U.T A. 6,28 ; 17. F.C.M. Reșița 
6.23 ; 18. F.C. Bihor 6.10.

„TROFEUL PETSCHOVSCHi"
Situația in „Trofeul Petschovs- 

chi“. decernat anual de ziarul 
nostru celui mai sportiv public, 
după trei etape este următoarea :
1. Tirgoviște 10 ; 2—4. București, 
Constanța și Oradea 9 50 ; 5—13. 
Cratova, Pitești. Ploiești. Timișoa
ra Arad. Tg. Mureș. Reșița. Iași 
și Bacău 9.00 ; 14—15. Satu Mare 
si Hunedoara 8.50 ; 16. Petro
șani 6.00.

MECI AMICAL
STEAGUL ROȘU BRAȘOV — 

AL NASR CLUB KUWEIT 3—2 
<2—2). Au marcat : Pescaru,
Gherghe șl Moise pentru gazde. 
Septi și Mohamad pentru oaspe
ți. (C. GRUIA, coresp.).

CELOR 18 „A"

Secvență de la ultimul meci disputat la București între Dlnamo 
și Universitatea Craiova (scor 2—1, în toamna anului trecut). 
Doi înaintași ai gazdelor, printre care și... Dudu Georgescu, pîn- 

desc pentru orice eventualitate in fața porții adverse
Brazi), va prezenta o... mai 
veche noutate : Fl. Dumitrescu 
care redebutează în Divizia A; 
F. C. OLIMPIA nu are nici o 
problemă de lot. Vine azi cu 
avionul la București, speră în 
victorie (revanșă la amicalul
1—5, la Ploiești). Arbitri : R. 
Stîncan (București) — Al. Ghi- 
gea, M. Feciorescu (ambii din 
Bacău), o JIUL a alternat pre
gătirile cu... unele învoiri pen
tru examenele cîtorva jucători. 
Stoica este accidentat ; F. C. 
CORVINUL, învinsă de Mure
șul Deva (1—2), anunță re
intrarea sigură a lui Angeles- 
cu, ca „libero" — post în care 
a mai jucat la Rapid. Arbitri: 
M. Moraru (Ploiești) — O. 
Streng, FI. Pitiș (ambii din O- 
radea). • F.C.M. REȘIȚA, mai 
exact antrenorul Reinhardt, me
ditează încă asupra stabilirii 
formației, din care încă lipseș
te extremul Florea ; F. C. BI
HOR parcurge aceeași perioadă 
a incertitudinilor unor „pos
turi". Titularii Georgescu, Kun

de partea oas-

A au utilizat, 
263 de jucători. 
Steaua 17, Di-

2 victoria a fost 
pețitor.

• Divizionarele
pînă în prezent, 
Cel mat mulți; _ . _ _
namo. Politehnica Iași șl F.C.M. 
Reșița, cîte 16 ; cei mai puțini; 
F.C. Constanța 12, A.S.A. 13.
• Arbitrii au arătat, în primele 

trei etape, 33 de cartonașe galbe
ne, numărul lor fiind într-o ne
dorită progresie: 8—11—14. o notă 
în plus totuși pentru jucătorii e- 
chlpelor Steaua, F.C. Constanța, 
Petrolul și F.C. Argeș care nu au 
colecționat nici un cartonaș gal
ben.
• Cel 23 de arbitri care au 

condus partidele celor trei etape 
au primit din partea cronicarilor 
ziarului nostru 107 stele <35—31— 
38) : de 3 ori cîte cinci, de 21 de 
ori patru, de 2 ori cîte trei și o 
dată două.
• La partidele celor trei etape 

au asistat aproximativ 407 000 
spectatori : 153 ooo—ios 000—145 ooo.

JOCUL ȘI... CARTONAȘUL!
Deși, odată cu acest campionat, 

numărătoarea cartonașelor gal
bene a început de la... început — 
în urma măsurii luate de F.R.F. 
de a nu se mal transfera aceste 
probe ale indisciplinei de la un 
campionat la altul — unii ju
cători, în loc să vină în întâmpi
narea acestei decizii printr-o ati
tudine ireproșabilă, s-au grăbit, 
parcă, să adune din nou carto
nașe galbene, cîțiva fotbaliști a- 
flîndu-se de pe acum, din aceas
tă cauză, sub amenințarea sus
pendării.

în această situație, în Divizia 
A, se află Smarandache (F.C. 
Olimpia Satu Mare) și Broșovschi 
(U.T.A.), care doar în 3 etape au
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SIMBATA

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 16,30. Rapid — Steaua 
(A) ; stadionul Olimpia, ora 17, 
Olimpia — Grlvița Roșie (A).

DUMINICA

FOTBAL. Stadionul Dlnamo, 
ora 12,15, Dlnamo — Univ. 
Craiova (juniori) : ora U : Di
namo — Univ. Craiova (Div. 
A) ; stadionul Steaua. ora 
14,15 : Steaua — F. C. Argeș 
(juniori) ; ora 16 : Steaua — 
F.C. Argeș (Div. A) ; stadio
nul Progresul, ora 11 : Progre- 

Jiu (Div. 
I, ora 11 : 

sul — Pandurii Tg. . 
Ji B) ; stadionul Metalul.

II, Popovici nu sînt refăcuți. 
Petrovici, de asemenea. Lupău 
acuză și el un traumatism. Ar
bitri : S. Drăgulici — T. Moi- 
sescu (ambii Drobeta Tr. Se
verin), C. Ghiță (Brașov). •
A.S.A.  TG. MUREȘ s-a antre
nat în liniște. Boloni, sosit ieri 
la echipă, este optimist șl nu 
crede că echipa lui Nicușorva 
mai repeta „figura" din cam
pionatul trecut ; SPORT CLUB 
BACĂU a marcat joi o jumă
tate de duzină de goluri lui 
Letea, după ce miercuri a ju
cat la Focșani cu Chimica Mă- 
rășești (1—0). Arbitri : M. Fe- 
diuc — M. Abramiuc (ambii 
din Suceava), N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea). • STEAUA — jonc
țiune cu grupul celor „opt tri
colori” în dimineața zilei de 
vineri. Formula de echipă — 
aceea care a... galopat victorioa
să la Ploiești ; F.C. ARGEȘ — 
moral ridicat de... forma bună 
a lui Dobrin. In poartă apare 
Cristian, singura modificare în 
„ll“-le piteștean. Arbitri : O. 
Andereo (Satu Mare) — C. Szi- 
laghi (Baia Mare), V. Catană 
(Cărei).

DUPĂ ÎNFRÎNGEREA FAVORITELOR...
Echipele din eșalonul secund 

susține mîine jocurile eta- 
a 2-a. Meciuri așteptate cu 
justificat interes, dacă se 
în vedere faptul că evo-

vor 
pei 
un 
are 
luția celor 54 de competitoare 
a fost urmărită întotdeauna cu 
multă atenție de către foarte 
mulți iubitori ai fotbalului de 
la noi. In etapa de debut, de 
duminica trecută, -a fost con
semnat eșecul în bloc (chiar 
dacă au jucat în deplasare) a 
unor presupuse favorite, cum

acumulat cîte 2 cartonașe galbe
ne. In Divizia C, nti s-au dispu
tat decît 2 etape. Și. totuși, și 
în acest eșalon există fotbaliști 
cu cîte 2 cartonașe galbene. Re
cord absolut în materie de indis
ciplină ! Iată, dealtfel, șl nume
le lor : Crihan (Oltuz Tg. Ocna), 
Viad (Foresta Gugești), Țepeluș 
(I.O.R. București), Barbu (Voin
ța București) și Manea (Viitorul 
Scorniceștl).

I-am numit numai pe jucătorii 
care se află în ajunul suspendă
rii. Dar șl mai mare este numă
rul acelora care au primit deo
camdată cîte un singur cartonaș 
galben. Ce fac antrenorii 1 Ce 
fac conducători de echipe ?

J

ora
— Sirena ; 
. ora 11 : 
- Voința ; 
ora H ; 

Ș.N. Oltenița ; sta- 
ora 11 : Șoi- 
Electronica ;

ora 
T.M.B 

în cadrul Diviziei C.
Stadionul Tel. ora 
studențesc — Farul 
(A)

Metalul — Carpați Sinaia 
(Div. B) ; stadionul I.O.R., ora 
11 : I.O.R. — Abatorul ; sta
dionul Flacăra roșie, ora H : 
Flacăra roșie — Tehnometal ; 
stadionul Automecanica, 
11 : Automecanica - *
stadionul Belvedere, 
Unirea Tricolor — 
stadionul iCSIM, i 
ICSIM 7" ■"
dionul Ghencea. 
mii TAROm - 
stadionul Mecanică Fină.
11 ; Mecanică Fină
— meciuri

RUGBY.
9. Sportul 
Constanța

A început o nouă ediție a 
Diviziei A și iată că o chestiu
ne mai veche, aceea a obser
vatorilor federali, este tratată 
cu nepăsare de F. R. Fotbal, 
forul diriguitor al sportului cu 
balonul rotund din țara noas
tră. Deși această problemă im
portantă a mai fost dezbătută 
și cu alte prilejuri, „săptămî- 
nala listă” continuă să fie al
cătuită cu superficialitate, ală
turi de numele unor apreciați 
antrenori federali apărînd des
tule prea puțin cunoscute chiar 
și în mediul intim al primului 
eșalon.

Avînd o PREZENȚĂ ADE
SEA FORMALA, într-un mo
ment în care fiecare verigă — 
jucător, antre
nor, conducă
tor, arbitru, ob
servator fede
ral — este da
toare să contribuie la ridi
carea pe o treaptă mai înal
tă a fotbalului românesc, a- 
cești oameni (altfel inimoși șl 
binevoitori, gata să străbată 
țara de la un capăt la altul în 
24 de ore), consultați să-și 
spună părerea despre anumite 
faze litigioase, au răspunsuri 
de genul acesta : „Nu știu da
că a fost sau nu 11 m. în
cepuse să plouă și tocmai ple
casem din teren spre tribună" 
(Dumitru lonescu, observator la 
meciul Corvinul Hunedoara — 
F. C. Argeș). „N-am văzut da
că a fost sau nu ofsaid. Toc
mai întorsesem capul să-rai as
prind o țigară" (Traian Șerbă- 
nescu, observator la un meci 
F. C. Constanța — F. C. Ar
geș al cărui rezultat a fost vi
ciat de arbitraj, în favoarea 
gazdelor, printr-o interpretare 
sui-generis exact la faza scă
pată observatorului federal). Și 
cu exemple asemănătoare am 
mai putea continua...

Nepătrunși întru totul de im
portanța atribuției ce le revine 
în calitate de observatori fede
rali și aflați, nu o dată, în 
imposibilitatea de a se concen
tra cu maximum de atenție 
(unii și din cauza vîrstei îna
intate) la fazele petrecute în 

Mîine, etapa a 2-a a Diviziei B

ar fi F.C.M. Galați, Steagul 
roșu Brașov, Chimia Rm. Vîl
cea, Progresul București, după 
cum Gloria Bistrița nu s-a pu
tut declara mulțumită doar cu 
remiza obținută pe propriul te
ren. In etapa de debut, oaspe
ții nu au reușit decît 5 egaluri
(3 în seria a 2-a și 2 în seria

PROGRAMUL Șl
SERIA I : Oltul Sf. Gheorghe

(Iași) • steagul roșu Brașov ___  ____ „____  ___ ______
(Buc.) • Victoria Tecuci — C.F.R. Pașcani : C. Jurja (Buc.) • 
Tractorul Brașov — Ceahlăul P. Neamț : S. Marin (Buc.) • 
F.C. Brăila — Viitorul Vaslui : N. Păvăiucă (Buc.) • F.C.M. 
Galați — I.C.I.M. Brașov : D. Ghețu (Buc.) • Relonul Săvinești
— C.S.M. Suceava : V. Roșu (Buc.) • Nitramonla Făgăraș — 
Gloria Buzău : C. Petrea (Buc.) • Portul Constanța — C.S.U. 
Galați ; i. urdea (Buc.) ; SERIA A II-a : • Șoimii Sibiu - Di
namo Slatina : M. Popescu (Buc.) • Electroputere Craiova — 
Rapid Buc. : Gh. Jucan (Mediaș) • Metalul Buc. — Carpați Si
naia : FI. Anuțescu (Pitești) • Celuloza Călărași — F.C.M. Giur
giu : I. Braun (Buzău) • Chimia Tr. Măgurele — Gaz metan 
Mediaș : V. Pîrvescu (Buzău) • Unirea Alexandria — Autobuzul 
Buc. : Gh. Racz (Brașov) • Progresul Buc. — Pandurii Tg. Jiu: 
Fi. Cenea (Caracal) • Metalul Ploperit — Mușcelul C. Lung : 
A. Szilaghi (Tg. Mureș) • Chimia Rm. Vîlcea — Prahova Ploieș
ti : M. Sofronie (Timișoara) ; SERIA A III-A : • ,.U“ Cluj-Na
poca — U.M. Timișoara : C. Dlnulescu (Buc.) • F.C. Bala Mare
— Victoria Cărei : Gh. Dragomir (Buc.) • C.F.R. Timișoara — 
Avîntul Reghin : T. Andrei (Sibiu) • Armătura Zalău — Dacia 
Orăștie : Gh. lonescu (Brașov) • Minerul Lupenl — C.F.R. 
Cluj-Napoca : C. Bărbulescu (Buc.) • Aurul Brad — Mureșul 
Deva : V. lacob (Oradea) • Metalurgistul Cugir — Gloria Bis
trița : I. Rus (Tg. Mureș) s Victoria Călan — Chimica Tîrnăveni: 
I. Roșoga (Buc.) • c.I.L. Sighet — Minerul Moldova Nouă : 
O. Uyhely (Oradea).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Jucînd cu perseverență la sis

temele LOTO-PRONOEXPRES, 
PRONOSPORT și LOZ ÎN PLIC, 
tot mai mulți participant obțin 
autoturisme și mari premii în 
bani.

Iată cîțiva dintre marii cîștigă- 
tori din lunile iulie-august 1977.

Teodorescu D. Ion din Bucu
rești — LOTO — autoturism ,.Da
cia 1300“, Boacea Anghe! din 
București — PRONOEXPRES — 
autoturism „Dacia 1300“. Ilie 
Chirachița din corn. Vasilați. 
județul Ilfov — LOZ ÎN PLIC - 
autoturism Skoda S 100“. Lu- 
chiniuc Alexandru din Galați — 
PRONOSPORT - 17.751 lei

Nu uitați î numai cine joacă, 
poate cîștiga !

Numai ASTAZI vă mal puteți 
procura bilete pentru tragerea 
„LOTO-2" de mîine. duminică 4 
septembrie a.c. 

fața porților, acești oameni, 
recrutați din activul voluntar 
al F.R.F., nu se pot pronunța 
în multe situații asupra rezul
tatelor meciurilor. Cu atît mai 
dificilă ne apare sarcina lor — 
după jocuri — cînd se văd ne- 
voiți să aprecieze exact nive
lul tehnic al respectivei parti
de, să dea note arbitrului, ju
cătorilor, să completeze diferi
tele rubrici cuprinse în foaia 
de observator și din care să 
rezulte CIT și CUM au apărut 
în jocul celor două formații 
trăsăturile fotbalului modern, 
competitiv.

„Nu avem suficienți antre
nori federali pentru a putea 
acoperi, duminică de dumini

că, toate cele 
9 partide", ni 
s-a răspuns, în 
trecut, după o 
similară sesi

zare tot în aceste coloane ; 
un răspuns pripit și ală
turi de... adevăr. Numărul 
observatorilor necesari ar pu
tea fi lesne completat dacă, în 
afara antrenorilor federali, săp- 
tămînala listă i-ar mai cuprin
de, în mod regulat, și pe cei
lalți membri ai activului anga
jat din cadrul F. R. Fotbal, 
inclusiv pe cei doi secretari, 
ca și pe componenții colegiului 
de antrenori, în marea lor ma
joritate tehnicieni cunoscuți, 
aflați la curent cu problemele 
jocului.

Mai puțin comodă, e drept, 
permanenta legătură cu tere
nurile (și din provincie), asi
gurată de un corp al observa
torilor — NEUTRAL, AUTO
RITAR, COMPETENT — ar fi 
salutară din mai multe moti
ve : a) ar crea un climat mai 
propice dezvoltării fotbalului 
românesc — prin respectul da
torat reprezentantului autori
zat al forului de specialitate de 
către jucători, antrenori, con
ducători și arbitri ; b) s-ar 
înlesni mult misiunea selecțio
nerilor diferitelor echipe repre
zentative, informați astfel DI
RECT și CONTINUU de oa
meni de reală specialitate.

G. NICOLAESCU

a 3-a) și au cîștigat doar două 
partide : Victoria Călan la Re
ghin și „U“ Cluj-Napoca la 
Tîrnăveni. Merită a fi consem
nată performanța echipei stu
dențești.

Programul etapei de mîine 
oferă destule meciuri atractive, 
echilibrate.

ARBITRII ETAPEI
S.C. Tulcea : T. Baianovici 
C.S. Botoșani : Gh. Manta

ASTAZI, ultima zi pentru de
punerea buletinelor la Concursul 
Pronosport din 4 septembrie 1977.

Tragerea „LOTO-2" de mîine va 
avea loc la sala Clubului Finan- 
țe-Bănci din str. Doamnei nr. 
2 la ora 17,30. Rezultatele vor fi 
transmise la radio și televiziune 
în cursul serii.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN

2 SEPTEMBRIE 1977

FOND DE CÎȘTIGURI : 605.795
lei plus 51.271 lei report catego
ria 1.

EXTRAGEREA I : 86 35 72 48
29 56 38 2 8.

EXTRAGEREA a II-a : 4 66 15 
52 70 49 21 78 57.



„Internaționalele" de tenis ale juniorilor

LUCIA ROMANOV ELIMINATĂ IN SEMIFINALE!
APRECIERI EIOCHHSE

MAMAIA, 2 (prin telefon), 
în jurul terenurilor din însorita 
'-noastră stațiune continuă să se 
afle din ce în ce mai mulți 
spectatori, dornici să asiste la 
disputele „Internaționalelor" de 
tenis rezervate juniorilor. Pe 
o vreme care continuă să ră- 
mînă frumoasă s-au disputat 
semifinalele probelor de simplu 
ale jucătorilor de la categoria 
17—18 ani. Doi dintre semifina- 
liști, Laurențiu Bucur și Daniel 
Stănescu, nu și-au putut apăra, 
din nefericire, șansele, trebuind 
să fie prezenți la examene șco
lare. Astfel că locul lor în semi
finale a fost luat de doi spor
tivi pe care ei i-au învins în

In stațiunea tineretului 
de la Costinești 

TREI FINALE ALE UNOR
COMPETIȚII DE MASĂ 

DIN CADRUL „DACIADEI"
In această perioadă stațiu

nea Costinești de pe litoralul 
Mării Negre este gazda unor 
atractive competiții sportive de 
masă din cadrul „Daciadei". 
Este vorba de „Cupa Cuteză
torii" la fotbal, „Cupa Scînteii 
tineretului” la tenis și „Cupa 
U.T.C." la handbal pentru ti
nerii din localitățile rurale. 
Duminica viitoare toate aceste 
manifestări își vor desemna 
campionii naționali.

Finalele campionatelor individuale de lupte greco-romane

MECIURI DE VALOARE RIDICATĂÎN PRIMA l\,
PITEȘTI, 2 (prin telefon). 

După trecerea normelor de con
trol fectuată joi — un sever 
examen care a fost trecut de 
132 de luptători dintre cei 145 
prezenți la finale —, vineri di
mineața, în Sala sporturilor din 
localitate, au început întrecerile 
campionatelor individuale ale 
seniorilor la lupte greco-roma- 
ne. La startul acestui ultim act 
al competiției sînt prezenți 
mulți sportivi valoroși. în aces
te condiții, firește, nivelul între
cerilor pentru desemnarea cîști- 
gătorilor celor 10 centuri de 
campion) ai țării este deosebit 
de ridicat și multe meciuri au 
fost urmărite cu mare interes. 
La categoria cea mai mică (48 
kg), în absența campionului eu
ropean și mondial universitar, 
C. Alexandru (accidentat în ul
timele zile), vicecampionul o- 
limpic de la Montreal. Gh. Ber- 
ceanu îi are ca principali ad
versari pe A. Ghiță (Rădăuți), 
Al. Mesar (Arad), Șt. Gherghe 
(Timișoara) și C. Scuturici (Di
namo), cîștigători în primele 
partide susținute. în turul I, 
Berceanu l-a învins prin desca
lificare pe Fi. Avram (Bacău), 
după ce îl conducea la puncte 
(8—1). Nicu Gingă (52 kg) a 
trebuit să depună eforturi sus
ținute pentru a-1 depăși pe te
nacele luptător băcăuan C.

RALIUL MOTORETELOR MOBRA 
SE APROPIE DE SOSIRE

MUNICIPIUL GH. GHEOR
GHIU-DEJ, 2 (prin telefon), 
început la 23 iunie pe șoselele 
județului Bistrița-Năsăud, cam
pionatul republican de regu
laritate și rezistență rezervat 
motoretelor Mobra s-a reluat, 
după o întrerupere de peste 
două luni, vineri dimineața din 
fața Casei de cultură a sindi
catelor din localitate. Cele 12 
echipaje rămase în concurs, ur
mează să parcurgă peste 600 
km pe drumuri din județele 
Bacău, Neamț, Vrancea și Co- 
vasna. Plecările și sosirile au 
loc în aceste ultime trei etape 
în municipiul Gheorghe Gheor- 
gh’U-Dej.

'n cursul zilei de vineri, cei 
43 de alergători au străbătut 
221 km pe ruta Gh. Gheorghiu- 
Dej — Bogdănești — Oituz — 
Poiana Sărată — Soveja — Li
vezi — Panciu — Adjud — Gh. 
Gheorghiu-Dej, traseu cu mai 
mult de jumătate drumuri fo
restiere și urcușuri pînă la a- 
proape 800 m.

Unii motocicliști, ca, de pil- 
d; Iosif Pintea (I.R.A. Tg. Mu
reș) și frații Marian Și Jean 
Softer (I.T.A. Tg. Jiu) au fost 
penalizați din start, cu cite 50 

„sferturi". Rezultatele semifina
lelor : A. Dîrzu — Ș. Nisiparu 
3—6, 7—6, 6—1 și Th. Arnold 
(R.D.G.) — N. Iusmen (Româ
nia) 6—1, 5—7, 6—4. De notat 
că în prima semifinală, Nisi
paru a ratat două mecibaluri. 
Așadar, finala Dîrzu — Arnold 
va fi o repetare a celor de 
anul trecut și de acum doi ani.

O mare surpriză într-una din 
semifinalele junioarelor mari 
(17—18 ani). Camelia Chiriac a 
reușit frumoasa performanță de 
a o întrece în trei seturi (4—6, 
6—4, 6—1) pe Lucia Romanov, 
în cealaltă semifinală : Gabriela 
Dinu — Marcela Skuherska 
(Cehoslovacia) 6—2, 6—2. Rezul
tate din „sferturi”, juniori 
mici (15—16 ani) : FI. Segăr- 
ceanu — R. Richtenfeld (R.D.G.) 
6—2, 6—2, V. Ghinter (U.R.S.S.) 
— FI. Borzea 6—1, 6—1, I. Cestr 
(Cehoslovacia) — I. Nikolov 
(Bulgaria) 6—0, 6—0, V. Mar- 
chin (U.R.S.S.) — I. Gulyas
(Ungaria) 6—2, 7—6. După cum 
se poate observa, un singur 
jucător român s-a calificat pen
tru semifinale. La dublu mixt, 
turul I : V. Tudor, Cozmina 
Popescu — Knezek, Marcela 
Skuherska (Cehoslovacia) 6—3, 
3-6, 6—2.

G. TAMAȘ, coresp.

BOXERII DE LA STEAUA ÎN CUBA
Vineri dimineața, o formație a 

puglliștilor de la Steaua a plecat 
spre Cuba, unde, la Havana, va 
avea loc tradiționalul „Turneu al 
armatelor prietene". Antrenorul 
Ion Chiriac va urca pe ringul 
întrecerilor următorii sportivi : 
Tcofil Ghinea (semimuscă), Du-

Turcu. La aceeași categorie 
piteșteanul Gh. Viman l-a în
trecut la puncte, într-un meci 
echilibrat și deosebit de dispu
tat, pe brașoveanul Gh. loader.
M. Boțită (Pitești). I. Baciu 
(I.E.F.S.), N. Mareș (Slatina) și
N. Horinceanu (Dinamo) erau 
apreciați ca principalii favoriți 
la cat. 57 kg. Primele întîlniri 
au scos însă in evidență forma 
foarte bună a gălățeanului M. 
Dumitru, învingător categoric 
(tuș min. 7) in fața piteșteanu- 
lui I. Ungureanu. Cu acest pri
lej, Dumitru și-a depus și el 
candidatura pentru un Ioc frun
taș. Ceilalți favoriți au obținut 
victorii scontate.

Foarte interesante au fost în
trecerile din cadrul categoriei 
62 kg. Chiar în primul tur, 
campionul european și mondial 
universitar I. Păun l-a întîlnit 
pe fostul medaliat cu bronz la 
C.E.. I. Dulică (Pitești). Meciul 
a fost frumos, iar forma bună 
a lui Păun l-a ajutat să cîști- 
ge la puncte (6—1). Cu un re
zultat surpriză s-a încheiat me
ciul tînârului și talentatului 
sportiv gălățean I. Tecuceanu 
cu Șt. Ștefan (Slatina). După 
ce Tecuceanu a condus cu 9-2 
și se părea că victoria nu-i mai 
poate scăpa (era în ultimul mi
nut al meciului), Ștefan a exe
cutat un tur de cap, l-a fixat

P, deoarece nu le-a pornit mo
torul in timpul regulamentar. 
Alergătorii au avut de realizat 
o medie orară de 40 km, pe 
drumuri de toate categoriile, ei 
trebuind să treacă obligatoriu, 
la orele fixate în carnetele de 
bord, prin 6 puncte de control.

După cursa de vineri, în cla
samentul pe echipe a preluat 
conducerea Steagul roșu Bra
șov (P. Lucaci, A. Benedek, I. 
Ionescu și D. Cosma) cu 524 p, 
urmată de echipele Torpedo 
Zărnești (762 p) și Centrul moto 
I.I.R.U.C, București (2 385 p — 
Gh. Banu a suferit o penali
zare de 30 de minute). în cla
samentul individual conduce 
brașoveanul A. Benedek cu 
1 887 p, urmat de I. Ionescu — 
1 896 p și P. Lucaci — 1 923 p.

Simbătă sportivii vor avea 
de parcurs 300 km pe ruta 
Gh. Gheorghiu-Dej — Bacău — 
Moinești — Comănești — Gh. 
Gheorghiu-Dej, iar duminică 80 
km pe un traseu de munte 
Gh. Gheorghiu-Dej — Oituz și 
retur, urmînd ca raliul să se 
încheie duminică Ia prînz, cu 
un test de viteză, în circuit, 
prin centrul orașului gazdă.

Traian IOANIȚESCU

Campionatele 

balcanice 

de câlâric LA
SIBIU, 2 (prin telefon). în 

centrul comentariilor pe mar
ginea probelor desfășurate pînă 
acum în cadrul campionatelor 
balcanice de călărie continuă să 
se afle evoluția sportivilor ro
mâni care, după cum se știe, 
au dominat cu autoritate între
cerile individuale la obstacole. 
Specialiștii prezenți la concurs 
sînt unanimi în a aprecia cu 
deosebire comportarea juniori
lor, care au impresionat prin 
modul cum au știut să-și va
lorifice cunoștințele tehnico- 
tactice. Dealtfel delegatul fede
rației internaționale, Giovani 
Marcone, ne spunea că : „Ju
niorii români au posibilitatea 
să concureze cu mult succes și 
la întreceri cu un grad sporit 
de dificultate, cum sînt cam
pionatele europene, deoarece 
posedă calități remarcabile", 
într-adevăr, ei s-au detașat 
prin tehnică și stil, Peter Flei
scher și Liviu Matran, Mircea 
Neagu, Gruia Deac, Aurel Lă- 
păduș, Romulus Pașcovschi, 
Paul Gașpar reprezintă o ge
nerație care ne poate aduce 
noi și frumoase satisfacții. Re
feritor la comportarea acestora, 
antrenorul C. Smarandache fă
cea următoarea precizare : „Am 
reușit să ne impunem tactica

mitru Cipere (muscă), Mircea 
Ionel (cocoș), Constantin Buzdu- 
geanu (pană), Florian I.ivadaru 
și Petre Leovcanu (semiușoară), 
Florian Ghiță și Carol Hajnal 
(ușoară). Lotul pugillștllor mili
tari este însoțit de arbitrul in
ternațional Victor Popescu.

în pod pe Tecuceanu și a ob
ținut victoria prin tuș I La fel 
de interesantă a fost și întîlni- 
rea dintre N. Oltcanu (Constan
ța) și G. Dimitriu (Steaua), în
cheiată cu succesul bucureș- 
teanului. La cat. 68 kg. Șt. Rusu 
l-a învins clar la puncte (15—8) 
pe unul dintre principalii pre- 
tendenți la locurile fruntașe T. 
Horvath (IEFS).

întrecerile continuă simbătă 
cu tururile eliminatorii, dar s-ar 
putea ca în seara aceleiași zile 
să se stabilească și campionii 
țării.

T. MIHAI

„CRITERIUL INTERNATIONAL AL JUNIORILOR0 
Șl „CUPA METALUL” LA CICLISM

CONSTANȚA, 2 (prin telefon). 
— Vineri după-amiază s-a dat 
startul, de la kilometrul 17 al 
șoselei Constanța — Tulcea, In 
prima etapă a „Criteriului inter
național al juniorilor", competi
ție ciclistă la care alături de aler
gători români participă și spor
tivi din Polonia și Bulgaria. Eta
pa a măsurat 70 km ; vînt puter
nic din față, fapt care a îngreu
nat mult rulajul. După primii 10 
km, plutonul s-a fărîmițat, in față 
installndu-se un grup de 6 rutieri: 
Kulesza (Polonia), C. Nicolae și 
C. Ionescu (Voința Ploiești), Gh. 
Lăcătușii (Șc. sp. 1). C. Cercel 
(Hidrotehnica Constanța) și V. 
Grigorov (Bulgaria). Aceștia au 
rulat împreună o bună bucată 
de drum. Spre sfirșitul etapei au 
reușit să se desprindă din grupul 
celor șase Marek Kulesza (Polo- 
nia). C. Nicolae și C. Ionescu, 
care au trecut, In această ordine, 
linia de sosire. Primii doi au 
fost cronometrați cu lh 50:44 iar 
C. Ionescu cu lh 50:51.

$i 
putea 
marii

în 
un 

, SKODA

atribuie zilnic par- 
ticipanților autoturis
me „Dacia 1300“ și 
,, Skoda S 100° pre
cum și premii în bani.

Printre marii cîști-
gâtori la LOZ IN
PLIC se numără și
participantul Neculau 
Gheorghe din Brașov, 
care a obținut 
luna iulie 
autoturism 
S 100".

La toate agențiile Loto-Pronosport, la vînzâtorîî volanți precum șî la 
unitățile cooperației de consum, comerțului și poștei se găsesc in vîn- 
taie serii de LOZ IN PLIC cu cițtiguri suplimentare.

dv. _ vă veți 
număra printre 
cîștigători cu o 

singură condiție : SA 
JUCAȚI la LOZ IN 
PLIC — unul dintre 
cele mai agreate și 
răsp'ndite sisteme de 
joc I

ABRESA REPREZENTANȚILOR NOȘTRI
monstrat o mai bună stăpînireținind seamă de faptul că dis

punem de cai cu o talie nu 
prea mare. Ne-am axat pe pre
gătirea lor în regim de viteză 
cu scopul de a elimina even
tualele greșeli care ar putea re
zulta din abordarea obstacole
lor în forță, călăreții noștri au 
ayut un număr mic de pena
lizări și timpi foarte buni".

în ceea ce-i privește pe se
niori, ei au reușit să facă față 
unor adversari bine pregătiți 
din rindul cărora s-au detașat 
călăreții bulgari. Dumitru Ve- 
Iea, Oscar llecer și Constantin 
Vlad au evoluat la nivelul cu
noscut, o remarcă meritînd, de 
asemenea, Ion Popa, debutant 
în lotul național, care a reali
zat cîteva parcursuri foarte 
bune. Al. Bozan, campionul de 
anul trecut, a ocupat un Ioc 
sub posibilități, ca urmare a 
nerestabilirii calului său (Că
lin), dar și a unor greșeli co
mise.

La dresaj, conform anticipă
rilor, disputa pentru primul loc 
s-a dat între călăreții români 
și cei bulgari. Reprezentantul 
nostru Sorin Soveja a de-

Divizia A de rugby, etapa a IlI-a

SPORTUL STUDENȚESC - FARUL, 
CAP DE AFIȘ

Etapa a IlI-a a Diviziei A 
de rugby programează — la 
nivelul tuturor grupelor — me
ciuri deosebit de interesante și, 
oricum, decisive pentru confi
gurația clasamentului la finele 
turului.

în grupa A se vor întîlni 
singurele formații neînvinse, 
Rapid București și Steaua. Evi
dent, XV-le militar păstrează 
prima șansă. Totuși, replica ra- 
pidiștilor se anunță dîrză, mai 
ales acum în ajunul turneului 
lor în Anglia. în aceeași gru
pă, T.C. Ind. Constanța va for
ța obținerea primei victorii în 
campionat, în dauna lui C.S.M. 
Sibiu.

„Capul de afiș” al grupei B, 
și al etapei, îl constituie me
ciul Sportul studențesc — Fa
rul Constanța, în care avanta
jul terenului poate fi hotărîtor 
pentru studenți. Tot în grupa 
B, C.S.M. Suceava va încerca 
să justifice prezența în primul 
eșalon al rugbyului nostru prin-

Sîmbătă se desfășoară etapa a 
2-a, o cursă contratimp indivi
dual pe 30 km, iar duminică eta
pa a 3-a, 100 km, pe traseul Ovi- 
diu — M. Kogălniceanu — Rîm- 
nicul de sus șl retur. (P. ENA- 
CHE — coresp.).

★
PLOPENI, 2 (prin telefon). Tra

diționala competiție ciclistă „Cu
pa Metalul" a început vineri, pe 
ruta Plopeni — Bujoreanca — 
Răzvad — Mija — Băicoi — Plo
peni (140 km). întrecerea a fost 
cîștigată de N. Andronache (Me
talul Plopeni) cu timpul de 
3h 49:31, urmat de C. cîrje (Di
namo) și E. Dulgheru (Steaua). 
Simbătă are loc etapa a doua, 
Plopeni — Vălenii de Munte — 
Gura Vitioarei — Vărbilău, cu 
sosirea pe stadionul din Plopeni. 
Duminică, etapa a treia, cursă 
pe circuit In Ploiești. 

a calului, o evoluție mai a- 
proape de exigența juriului de 
arbitri. Evoluînd cu destul de 
mult trac. Angliei Domescu n-a 
reușit să-și aducă contribuția 
așteptată la punctajul general. 
Din păcate, lipsa de omogeni
tate a echipei, ca și necon- 
cordanța în aprecierile unor ar
bitri au făcut ca reprezentativa 
noastră să ocupe doar locul se
cund.

Nu putem încheia aceste 
scurte considerații fără a evi
denția excelenta organizare, 
precum și faptul că prin re
marcabilele eforturi ale orga
nelor locale, cu sprijinul fe
derației de specialitate, s-a rea
lizat la Sibiu o bază hipică care 
corespunde celui mai înalt ni
vel al exigențelor internațio
nale.

După o zi de pauză, iată pro
gramul ultimelor două zile : 
simbătă, ora 9: dresaj — cat. 
intermediară : ora 15. obstacole 

■— echipe juniori ; duminică, ora 
15, obstacole — echipe seniori.

Emanuel FÂNTÂNEANU 

tr-un succes în fața Rulmen
tului Birlad.

Un meci interesant și în gru
pa C : Agronomia Cluj-Napoca 
va juca în compania lui Di
namo București. Studenții, ca
re evoluează foarte sigur la ei 
acasă, sînt dispuși să furnizeze 
surpriza etapei. Dealtfel, cum 
intenționează și Olimpia Bucu
rești în compania Griviței Ro
șii...

In fine, în grupa D, „U“ Ti
mișoara va primi replica Știin
ței Petroșani. Meci dificil care 
se va încheia, probabil cu un 
scor foarte strins. Timișorenii 
au neapărată nevoie de o vic
torie pentru a-și asigura locul 
2 în clasamentul grupei. Teo
retic — deși joacă în depla
sare — „Poli" Iași nu poate 
pierde în fața Minerului din 
Gura Humorului.

HIPISM
DOUĂ CALDE, 

UNA RECE...
Iată că după două reuniuni 

..medaliate", ioi după-amiază 
am asistat la una mai puțin 
reușită. Nu știm de ce. dar la 
un moment dat. aveam impresia 
că ne aflăm în fata unui tot 
(oameni și... cai) care căutau să 
scape cit mai repede si mai 
ușor de obligațiile ce le reve
neau. Concurenti înșirați pe zeci 
de metri (premiile Olari. Ora- 
vița), sosiri „trase la tipar" (vezi 
hiturile premiului Olt cînd or
dinea a fost identică. Eoilog. 
Hanca Amazon) sau drived 
conducînd cu cronometrul in 
mină (M. Ștefănescu), iată „ja
loanele" reuniunii de ioi. Se 
pare că lipsa de interes mani
festată uneori de driverii noș
tri se datorează modului defec
tuos în care sînt întocmite, cile 
odată unele handicapuri cri
teriile de apreciere a sansei. de 
eșalonare a concurentilor ne- 
fiind cele mai potrivite. Poate 
de acum încolo... 1

REZULTATE TEHNICE : 
Cursa I : Frugal (N. Gheorghe) 
rec. 1:35.2. 2. Zambila. 3. Sutica. 
Simplu 7. ordinea 51. Cursa a
2- a : Rusnita (G. Solcan) rec. 
1:45.1. 2. Honorica. Simplu 16. 
ordinea 242. event 24. Cursa a
3- a : Epilog (Tr. Marinescu! 
rec. 1:27,2, 2. Hanca, 3. Amazon, 
Simplu 2.50. ordinea 18. event 
12, ordinea triplă 65. Cursa a
4- a : Ramira (G. Gligore) rec.
1:36.6. 2. Hebreea. simplu 3 20. 
ordinea 12. event 11. triplu cîs- 
tigător 93. Cursa a 5-a : Sati
rica (A. Brailovschi) rec. 1:34.4.
2. Santal 3. Fundv simplu 3 70. 
ordinea 31, event 37 ordinea 
triplă 401. Cursa a 6-a : Epilog 
(Tr. Marinescu) rec. 1:27.3. 2.
Hanca. simplu 1.40. ordinea 3 
event 11 triplu cistieător 76. 
Cursa a 7-a : Helis <M. Stefă- 
nescu), 2. Hoya 3. Cupa, sim
plu 6, ordinea 30. event 9 or
dinea triplă 776. Cursa a 8-a : 
Lazăr (C Radu) rec. 1:35.1. 2. 
Nisiplu. Simplu 13. ordinea 20. 
event 451 triplu cîstisător 348.

Gh. ALEXANDRESCU
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Campionatele mondiale de caiac-canoe Jocurile balcanice aeronautice

ASTĂZI SE DESFĂȘOARĂ FINALELE fROBELOR DE 1000 m NINA IONITA SI MIHAI ALBU■> >

SOFIA. 8 (prin telefon). Cam
pionatele mondiale de caiac-ca- 
noe an continuat vineri pe la
cul Pancearevo cu întrecerile 
din cadrul seriilor la probele 
pe distanța de 500 m : Kl, CI, 
K2. C2, Kl (băieți) și K4 — 
fete.

Concursul a fost deschis cu 
proba de caiac simplu, unde 
în seria a IX-a, cea mai puter
nică. s-au aliniat la start _ 3 
mari performeri : Vasile Dîba, 
Rudiger Helm (R.D.G.) și Vla
dimir Parfenovici (U.R.S.S.). 
Campionul nostru a plecat ex
trem de tare dar în primii 10 m 
el a rupt padela, după care, 
dezechilibrat, s-a răsturnat. 
Conform regulamentului, cursa 
s-a repetat. La startul al doi
lea, Vasile Diba a fost vizibil 
incomodat, handicapat de greu
tatea echipamentului ud, și de 
baia făcută în apa rece a la
cului. El a obținut totuși califi
carea pentru semifinale, ocu- 
pind, fără a forța pe ultimii 
metrj ai parcursului, locul al 
treilea. Rezultate : 1. Parfeno
vici (U.R.S.S.) 1:50,9, 2. Helm 
(R.D.G.) 1:51,3. 3. Vasile Dîba 
1:51,9. S-au mai calificat, din 
celelalte serii, pentru semifi
nale : Sledziewski (Polonia) 
1:52,8, Claessens (Belgia) 1:53,1, 
Ferguson (N. Zeelandă) 1:53,4, 
Maggee (Australia) 1:53,4, Ras- 
smussen (Norvegia) 1:56,2, Ja- 
nici (Iugoslavia) 1:56,7.

RALIUL INTERNAȚIONAL AUTOMOBILISTIC 
Încheie traseul în țara noastră

în cursul zilei de ieri — la 
ora 9,30 dimineața — partici
panta la raliul automobilistic 
internațional care străbate în 
aceste zile țara noastră au ple
cat din Sibiu. Echipajele for
mate din automobiliști bulgari, 
unguri, sovietici și români au 
străbătut încă o etapă de 299 
km din drumul lor spre Lvov 
— unde se vor întîlni cu echi
paje din R. D. Germană, Ceho
slovacia. Polonia și Cuba. După 
ce a trecut prin Sebeș și Deva, 
coloana automobiliștilor, care 
participă la acest raliu inter-

Concursul de pentatlon modern de la Zieiona Gora 
ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE IN PROBA DE TIR

VARȘOVIA, 2 (Agerpres).— 
Concursul de pentatlon de la 
Zieiona Gora (Polonia) a con
tinuat cu proba de tir, în care 
victoria a revenit echipei Româ
niei — 3044 p, urmată de 
formațiile Ungariei — 3000 p, 
Poloniei — 2978 p, Bulga
riei — 2806 p și Suediei
— 2802 p. La individual pro
ba a fost cîștigată de Szom-

fORMATII DE BASCHET
PISTE HOTARE

Echipa feminină de baschet 
Olimpia București a participat 
recent la un turneu la Banska 
Bystrica. Formația bucureștea- 
nă a ciștigat partidele cu Stol- 
mil Olsztyn (81—59) și Dukla 
Banska Bystrica (84—82) și a 
pierdut meciul final cu B.S.E. 
Budapesta (67—90), clasîndu-se 
pe locul doi.

★
La Budapesta, în „Cupa 

Tungsram", echipa masculină 
Universitatea Cluj-Napoca a în
vins cu 96—84 (56—45) formația 
cehoslovacă Banik.

TELEX
CICLISM « La San Cristobal 

(Venezuela), în C.M. proba de 100 
km contra-cronometru (pe echi
pe) s-a încheiat cu victoria se
lecționatei U.R.S.S. în 2 h 10:39, 
urmată de Italia — 2 h 13:07 șl 
Polonia — 2 h 13:29. Belgianul
Freddy Maertens va participa la 
proba de fond rezervată profe
sioniștilor. după care intenționea
ză să atace recordul mondial al 
orei deținut de Eddy Merckx cu 
49,341 km.

MOTO • La Zoider s-a dispu
tat „Marele premiu al Belgiei" 
pentru clasa 750 cmc contînd 
pentru C.M. Cele două „manșe" 
ate competiției au fost cîștigate 
«* americanul Steva Baker 
(Yamaha), johny Cecotto (Ve
nezuela) s-a clasat pe locul 4. 

în următoarea probă, canoe 
simplu, reprezentantul nostru 
Lipăi Varabiev a cîștigat seria 
sa realizînd, totodată, cel mai 
bun timp al zilei. Rezultate : 1. 
Lipat Varabiev 1:59.0. 2. Eicke 
(R.F. Germania) 1:59,3, 3. Hajdu 
(Ungaria) 1:59,8. în cealaltă se
rie primii trei au fost : Soroka 
(U.R.S.S.) 2:01,5. Ananiev (Bul
garia) 2:01,8 și Ljubek (Iugo
slavia) 2:02,9.

Perfect sincronizați, frații 
Gheorghe și Tom» Simionov — 
aflațl pentru prima dată îm
preună în barcă la o competi
ție de mare anvergură — au 
trecut primii linia de sosire în 
seria lor la canoe dublu. A fost 
o serie relativ ușoară, princi
palii adversari din viitoarele 
curse concurind în cealaltă se
rie. Rezultate : 1. România 
(Gheorghe și Toma Simionov) 
1:49,4, 2. Bulgaria (Ananiev — 
Lubenov) 1:49,6, 3. Cehoslovacia 
1:52,6 ; seria a Il-a : 1. U.R.S.S. 
(Iurcenko — Lobanov) 1:45,8, 2. 
Ungaria (Foltan — Vaskuti) 
1:47,2, 3. Canada (Wood) — 
Smith) 1:47,5.

în prima serie la caiac 4 
fete, echipajul nostru alcătuit 
din Agafia Orlov — Nastasia 
Nichitov — Maria Ivanov — 
Adriana Mihala s-a clasat pe 
locul secund la capătul unei 
curse foarte disputate : Rezulta
te : 1. Bulgaria 1:41,6, 2. Româ
nia 1:42,9. 3. Ungaria 1:45,3 ; în 

național organizat în cinstea 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a ajuns la Oradea 
la ora 15.

Astăzi dimineață automobi
lele sînt supuse unor noi re
vizii tehnice după care parti- 
cipanții la acest raliu interna
țional vor părăsi la orele 11 
Oradea, urmînd ca în jurul 
orei 12 să treacă prin punctul 
de frontieră Borș în Ungaria. 
Automobiliștii vor ajunge la 
Budapesta duminică, de unde 
vor pleca în continuare, prin 
Lvov, spre Leningrad.

bathely (Ungaria) cu 1110 p, 
sportivii români ocupînd ur
mătoarele locuri : Constantin 
Călina — 5 cu 1044 p, Iuliu 
Galovici — 8 cu 1022 p și Du
mitru Șpîrlea — 14 cu 960 p.

în clasamentul general in
dividual, după disputarea a trei 
probe, continuă să conducă 
campionul olimpic Peciak (Po
lonia) cu 3170 p. Primul clasat 
dintre concurenții români este 
Constantin Călina, care ocupă 
locul șase cu 2970 p.

Lideră a clasamentului gene
ral pe echipe este Ungaria — 
8884 p, urmată de formațiile 
Poloniei — 8848 p, Suediei — 
8770 p și României — 8640 p.

PRIMELE REZULTATE
DIN „CUPA MONDIALĂ" LA ATLETISM

Prima „Cupă mondială" la a- 
tletlsm se desfășoară, începînd 
de Ieri, în localitatea Dtisseldorf 
din R.F. Germania. La întreceri 
participă cîte opt reprezentative 
la bărbați șl femei. Cîteva rezul
tate din prima zl: BABBATI: 100 
m : 1. williams (SUA) 10,13, 2.
Ray (RDG) 10,15, 3. Leonard (A- 
merica) 10,19 ; 800 m : 1. Juanto- 
rena (America) 1:44,0, 2. Boyt (A- 
frlca) 1:44,1, 3. Wulbeck (RFG) 
1,45,5 ; 400 mg : 1. Mozes (SUA) 
47,57, 2. Schmidt (RFG) 48,83, 3. 
Beck (RDG) 48,85 ; greutate : 1.

La Forest Hills NĂSTASE ÎNVINS DE BARAZZUTTI...
NEW YORK, 2 (Agerpres). 

— întrecerile turneului inter
național de tenis de la Forest 
Hills au continuat cu partidele 
din primul tur. în competiția 
feminină, jucăloarea româncă 
Virginia Ruzicj a invins-o cu 
2—6, 6—3, 6—3 pe Michele
Gurdal (Belgia). In turneul 
masculin, marii favoriți Jimmy 
Connors și Bjorn Borg au de- 

seria a Il-a : 1. R. D. Germană 
1:40,4, 2. U.R.S.S. 1:40,7, 3. Polo
nia 1:45.7.

Un număr de 21 de echipaje 
și-au disputat calificarea la ca
iac dublu băieți. Iată primii 
clasați în cele tre; serii : Seria 
I : R.D. Germană 1:38,9, 2.
Norvegia 1:40,6. 3. Canada
1:41,0 ; seria a Il-a : 1. Ungaria 
1:38,8, 2. Belgia 1:39,8, 3. Bul
garia 1:39,9 ; seria a III-a : 1. 
U.R.S.S. 1:38,5, 2. Polonia 1:39,3,
3. Anglia 1:40,0 ; în această ul
timă serie, echipajul românesc 
Nicușor Eșeanu — Roman Var- 
tolomeu a cedat pe ultima par
te a cursei, ocupînd locul 7, 
în recalificări, răsturnîndu-se la 
start, cuplul nostru a fost desca
lificat.

Tot în recalificări au trebuit 
să concureze și componenții e- 
chipajului de K4 — Ion Dra- 
gulschi — Benjamin Borbandi 
— Mihai Zafiu — Vasile Simio- 
cenco — clasați pe locul patru 
în serie, cu 1:27.4, după Spania 
1:26,6, Polonia 1:26,9, U.R.S.S. 
1:27,1. Ei au obținut însă califi
carea.

★
Sîmbătă dimineața sînt pro

gramate semifinalele probelor 
pe distanța de 1 000 m, după a- 
miază, de la ora 16 vor avea 
loc întrecerile finale. Duminică 
dimineața se dispută semifina
lele la 500 m : Kl, CI, K2, C2, 
K4 — băieți și K4 — fete, iar 
după amiază vor avea loc fina
lele acestor curse precum și 
întrecerile de fond (10 000 m).

Vasile TOFAN

ECHIPELE ROMÂNIEI DIN NOU
CONSTANȚA, 2 (prin tele

fon). Excelentă -prestația pri
mei reprezentative a României 
în meciul cu fosta campioană a 
lumii, echipa R.D. Germane, în 
ziua a doua a turneului Inter
național masculin de volei do
tat cu „Trofeul Tomis“, care se 
desfășoară în Sala sporturilor 
din localitate. Victoria cu 3—0 
(5, 4. 12), realizată în numai 65 
de minute de joc, este urmarea 
strădaniilor colective ale volei
baliștilor noștri, a concentrării 
permanente a sextetului trimis 
în teren de antrenorii G. Ere- 
mia și C. Bengeanu,

Echipa R.D. Germane — care, 
cu o zi înainte, cîștigase sur-

PROGRAMUl 
MECIURILOR

Sîmbătă, oral0:R.D.G.
— Cuba (tineret) ; ora 
16: România A — U.R.S.S., 
meci televizat ; Polonia
— Ungaria ; R.D.G. — 
România B.

Duminică, ora 9,30 : 
Polonia — Cuba (tine
ret) ; ora 17 : România 
A — Cuba (tineret) ; 
R.D.G. — U.R.S.S.

Baycr (RDG) 21,74 ; FEMEI : 200 
m : 1. Szewinska (Europa) 22.75,
2. Eckert (RDG) 23,02, 3. Proro- 
cenko (URSS) 23,25 ; 1500 m : 1. 
Kazankina (URSS) 4:12,7, 2. Lar- 
rieu (SUA) 4:13,0, 3. Bruns (RDG) 
4:13,1, 4. Mărășcscu (Europa)
4:13,1 ; suliță : 1. Fuchs (RDG) 
82,36, 2. Jakubovlci (URSS) 61,82 
m, 3. Sanderson (Europa) 60,30 
m ; înălțime : 1. Ackermann
(RDG) 1,98 m (a ratat la 2,01 m),
2. Slmeoni (Europa) 1,91 m. 3. 
Brill (America) 1,89 m. întrece
rile continuă.

butat cu victorii. Connors l-a 
eliminat cu 6—2, 6—0 pe J. 
Singh (India), iar Borg a cîș
tigat cu 6—2, 6—1 în fața lui 
T. Waltke (S.U.A.). Vineri, în tu
rul doi : Barazzutti — Ilie Năs- 
tase 6—4, 6—4 : Orantes — Stolle
6— 2, 6—2 ; Stewart — Jauffret
7— 5, 6—3; Walts - J. Lloyd 6—3, 
6—3.

CAMPIONI LA ACROBAȚIE
->

Parașutistele au ciștigat proba de salt in grup cu aterizare la punct fix
KAZANLÎK, 2 (prin telefon).

După 4 zile întrecerile celei 
de-a doua ediții a Jocurilor 
Balcanice aeronautice ne-au a- 
dus satisfacția unor rezultate 
bune obținute de sportivii ro
mâni. Evoluînd în maniera lor 
obișnuită, Maria Iordănescu, 
Florie» Uță, Eva Lutsch și Va
leria Ciurea au cîștigat proba 
de salt în grup de patru cu a- 
terizare la punct fix, realizînd 
o medie de 1,797 m, cu dife
rență apreciabilă față de echi
pa Bulgariei (5,425 m) a doua 
clasată. Și la individual fetele 
au evoluat la nivelul posibili
tăților lor, Florica Uță și Eva 
Lutsch clasîndu-se pe locurile 
2 respectiv 3 în proba de acro
bație. Din păcate, băieții au 
reeditat comportarea slabă de 
la ediția precedentă, clasîn
du-se pe ultimul loc !

La planorism s-au disputat 
pînă acum 4 probe, oficialii 
calculînd pînă la ora transmi
siei telefonice punctajul doar 
pentru primele două. Sportivii 
noștri au următoarele poziții în 
clasament: masculin clasa stan
dard —3 M. Finescu, 4. M. Bin- 
dea ; clasa nelimitat ...38. Erwia 
Rosch, 3. Arpad Matta ; femi
nin clasa standard ...3. Elena 
Coțoveanu, 4. Adriana Mărăci
ne.

„Trofeul Tomis“ la volei masculin

prinzător în fața Poloniei, cam
pioană mondială și olimpică, la 
capătul unui meci aprig dispu
tat — nu a fost lăsată nici un 
moment să-și desfășoare jocul 
obișnuit. Adoptînd un joc com- 
binativ la fileu, sportivii noștri 
au dominat cu autoritate întîl- 
nirea.

Sextetul Mâșcășan, Dumănoiu, 
Pop, Chifu. Țerbea, Udișteanu 
(au mai jucat Gîrleanu și Io- 
nescu) s-a dovedit mai inspirat 
alcătuit decît cel aliniat cu o zl 
înainte în partida cu formația 
Ungariei. Noii introduși ca ti
tulari (Mășcășan, Chifu, Țerbea) 
s-au străduit — și cu bune re
zultate — să dovedească antre
norilor că se poate conta pe ei. 
La rîndul lor. Dumănoiu și Pop 
și-au depășit prestația ante
rioară. iar Udișteanu a fost și 
de data aceasta „piesa de rezis
tență" și de moral a echipei.

Jucătorii din reprezentativa 
R.D. Germane, deși au încercat 
diverse formule și modalități

CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
(Urmare din pag. 1)

dițiile grele de care am amin
tit — medalie de aur în proba 
colectivă. Rezultatul total : 
2365 p. Pe locul 2, tot o echipă 
scandinavă — Suedia, cu 2362 
p — fapt care înclină balanța 
valorică a anului 1977, la puș
că liberă 60 f c, în favoarea 
trăgătorilor nordici.

Reprezentanții noștri în a- 
ceastă probă au avut compor
tări modeste. Pe lîngă condi
țiile meteorologice neprielnice, 
ei au acuzat și mari emoții de 
concurs. Faptul este în parte 
justificat, întrucît 3 dintre ei
— Oncică, Marin și Nicolescu
— au o experiență redusă în 
concursuri de mare anvergură. 
De fapt, și cel de al patrulea, 
Die Codreanu, este tot un tî
năr. Aceste două fapte nu scu
ză, însă, cifrele mici înregis
trate de ei și clasările modeste 
în ierarhia individuală, iar pe 
echipe, un loc spre mijlocul 
clasamentului : 7.

Tot ieri s-a desfășurat și pri
ma manșă a unei probe pe 
care o așteptam cu nerăbdare: 
aceea de pistol viteză. Spe
ranțele noastre s-au justificat, 
dar numai în parte. Corneliu 
Ion este singurul dintre cei 4 
reprezentanți ai noștri care a 
rămas, cu șanse certe, în lup
ta pentru medalia de aur. Re
zultatul său, 299 p — foarte 
bun — i-a lărgit drumul spre 
podium. Cu același punctaj a

întrecerile piloților de zbor 
cu motor au început cu un 
raid de regularitate, disputat în 
condiții grele, pe ceață, și ciști
gat de sportivii bulgari. Echi
pa noastră s-a clasat pe locul 
3. Au urmat probele de acro
bație aeriană, in care clasa 
piloților noștri și-a spus cuvin- 
tul atit la masculin cit și la 
feminin, ei dominînd autoritar. 
Cum era de așteptat, Mihai Al- 
bu și-a păstrat titlul cucerit 
la prima ediție, după o dispu
tă strînsă cu Ion Trucmel și 
Cezar Rusu, ceilalți doi com
ponent ai lotului nostru. La 
feminin surpriza plăcută a a- 
cestei ediții a constituit-o evo
luția tinerei Nina Iouiță, la 
prima ei participare într-un 
concurs (ea nu a luat parte 
nici măcar la un campionat 
național pînă acum). Dovedind 
reale aptitudini, ea a reușit să 
cîștige atit la programul impus 
cît și la liber în fața coechi
pierei sale Dorina Guntsch și 
a sportivelor bulgare Slareva, 
Gheorghieva, Kareva, care au 
urmat-o în clasamentul gene
rai.

★
La Plovdiv sînt în curs de 

desfășurare întrecerile mode- 
liștilor.

ÎNVINGĂTOARE
tactice sau ruperi de ritm, și-au 
văzut de fiecare dată intențiile 
dejucate (mai ales în seturile 
doi și trei) de către blocajul e- 
chipei noastre.

Cea mai mare surpriză a tur
neului a furnizat-o selecționa
ta secundă a României (în care 
au fost... retrogradați Tutovan și 
Păușescu — în urma evoluției 
lor mai puțin convingătoare in 
prima zi — și Arbuzov), care a 
reușit excelenta performanță de 
a depăși puternica garnitură a 
Poloniei cu 3—0 (3, 14, 15).
Toți cei 9 sportivi folosiți au 
luptat cu ardoare, ambiție și do
rință de afirmare. în formație 
completă, Polonia a acuzat din 
plin oboseala acumulată în par
tida maraton din prima zi.

în ultimul meci al zilei : 
U.R.S.S. — Ungaria 3—0 (9, 
14, 14).

B. AURELIAN
C. POPA

terminat manșa și un repre
zentant al R. F. Germania, 
Heinz Weissenberger, un tră
gător de certă clasă interna
țională. Cei doi sînt urmați, 
Ia un punct diferență, de către 
Suski (R.D.G.), Martibui (Ita
lia) și Brâu (Franța). Au în
cheiat manșa cu 297 p : Man- 
telli și Ferraris (ambii Italia) 
și Dobai (Ungaria). Pe echipe, 
cea mai avantajoasă poziție o a- 
re reprezentativa Italiei, urmată, 
la 4 puncte, de către aceea a 
României. Revenind la trăgă
torii români : M. Stan (cu 295 
p), V. Aianasiu (cu 294 p) și 
mai ales D. Iuga (cu 287 p, 
foarte mult împiedicat de ra
falele de vînt puternic în 
timpul evoluției sale) au tras 
sub posibilități. Păstrăm, to
tuși, speranțe pentru ocuparea 
unui loc pe podium.

REZULTATE TEHNICE : puș
că liberă, 60 f c : 1. W. An- 
druk (Polonia) — 596 p — 
campion european, 2. U. Li nd 
(R. F. Germania) 595 p, 3. H. 
Stenvaag (Norvegia) 595 p, 4. 
T. M. Hansen (Norvegia) 594 
p, 5. S. Thynell (Suedia) 593 p, 
6. E. Hervinen (Finlanda) 593 
p, 7. S. Marucha (Polonia) 593 
p, 8. W. Siebold (R.F.G.) 593 
p, 9. W. Hillen (Olanda) 592 
p ; echipe : 1. Norvegia 2365 p, 
campioană europeană, 2. Sue
dia 2362 p, 3. R. F. Germania 
2359 p, 4. Polonia 2357 p, 5. 
Elveția 2355 p, 6. România 2348 
p, 7. Iugoslavia 2348 p, 8. Italia 
2346 p.
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