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Ziua de 16 septembrie 1977 
va intra în cronica Sucevei 
contemporane ca dată de refe
rință. în această zi, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a aflat din 
nou, la un interval de numai 
doi ani, in mijlocul populației 
„Țării de Sus” pentru a exa
mina, împreună cu cadre de 
conducere din economie, cu 
activiști de partid și de stat, 
cu oamenii muncii, mersul în
deplinirii hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea al partidului, 

împreună cu secretarul ge
neral al partidului au luat 
parte Ia vizită tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Iosif Uglar, Teodor 
Coman.

în ciuda vremii ploioase, vi
zita de lucru se desfășoară în 
aceeași atmosferă de sărbătoare, 
însuflețire și entuziasm cu care 
sucevenii au întîmpinat, joi 
seara, la sosirea pe aceste me
leaguri, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și 
de stat.

Vizita de lucru a secretaru
lui general al partidului în ju
dețul Suceava a început în ba
zinul minier Leșu Ursului.

La aterizarea elicopterului, 
urale nesfîrșile au izbucnit în- 
tr-un glas din mii de 
piepturi. S-a scandat înde
lung „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu și poporul".

Răspunzînd cu prietenie en
tuziastei manifestații a mineri
lor și muncitorilor de la uzina 
de preparare, secretarul gene
ral al partidului strînge cu 
căldură miinile celor ce îl în- 
timpină aici cu atîta dragoste.

înainte de plecare, minerii 
au salutat din nou, cu toată 
dragostea și recunoștința ce i-o 
poartă, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Secretarul general 
al partidului dă mina cu mulți 
dintre el, stă de vorbă cu mi

nerii, care își exprimă satis
facția pentru condițiile de 
muncă șl de viață ce li s-au 
creat, pentru noua majorare a 
retribuției de care beneficiază.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a adresat un călduros salut 
miilor de mineri și preparatori 
aflați pe platoul din fața uzi
nei.

Cuvintele secretarului gene
ral al partidului au fost ur
mărite cu profundă satisfacție 
de toți cei prezenți, care le-au 
subliniat cu aplauze îndelungi, 
entuziaste, cu urale și acla
mații puternice.

înainte de plecare a avut loc 
un nou moment semnificativ 
pentru atmosfera entuziastă a 
primirii făcute tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de mineri. 
Copiii a doi mineri fruntași, 
Gheorghe Tărcuță și Gheorghe 
Leancă, se apropie emoționați 
de secretarul general al parti
dului, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-le flori. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu îi 
îmbrățișează cu dragoste pă
rintească. La rugămintea celor 
doi copii, fruntași și ei la în
vățătură ca și părinții lor în 
abataje, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se fotografiază îm
preună cu ei. Micuții Florin 
Tărcuță și Gheorghe Leancă îi 
conduc apoi, ținindu-i de 
mină, pe secretarul general al 
partidului și tovarășa Elena 
Ceaușescu pină la elicopter.

De la exploatarea minieră 
Leșu Ursului, elicopterul pre
zidențial se îndreaptă spre Ră
dăuți, următorul obiectiv al vi
zitei în județul Suceava. Ră- 
dăuțlul este împodobit de săr
bătoare, cu steaguri roșii și 
tricolore, cu urări de bun 
venit și covoare bucovincne la 
balcoane.

Primirea oficială arc loc în 
zona industrială. în aclamațiile 
și ovațiile miilor dc locuitori

(Continuare în pag. a 8-a)

Miine, o nouă rundă (a 6-a) în Divizia A, la fotbal

VA RĂMÎNE LIDER F. C. ARGEȘ?
dl

• Față-n față, două echine de „Cupă U.E.F.A." — steaua și A.S.A. • Șase echipe dornice

PROGRAMUL ETAPEI

Craiova : UNIVERSITATEA- C.S. TIRGOV1ȘTE
București : STEAUA - A.S.A. TG. MUREȘ

Stadionul Steaua
Reșița : F.C.M. - SPORTUL STUDENȚESC
Bacău : SPORT CLUB - F.C. CORVINUL HUNEDOARA

ora 14 — meci televizat
Ploiești : F.C. PETROLUL - F.C. CONSTANȚA
lași : POLITEHNICA - POLITEHNICA TIMIȘOARA
Petroșani : JIUL - F.C. ARGEȘ
București : DINAMO - U.T.A.

Stadionul Dinamo
Satu Mare : F.C. OLIMPIA - F.C. BIHOR

Cu excepția meciului de la 
programate de la ora 16.

Ecoul debutului nostru în 
Cupele europene își prelungește 
aripa peste etapa de miine, a 
șasea, din campionat. 11 men
ține, în special, meciul de la 
București, dintre Steaua și 
A.S.A. Tg. Mureș, dintre o e- 
chipă rănită la Barcelona și o 
alta care va avea prilejul să-și 
probeze, în deplasare, posibili
tățile de care dispune pentru a 
reuși să consolideze în manșa a 
doua, la Atena, fragilul avantaj 
dobîndit pe malul Mureșului. 
Mai mult, acest meci are și o 
încărcătură de „derby", opunînd 
două formații despărțite de un 
singur punct, pe treptele de 
sus ale clasamentului.

să părăsească... plutonul

Bacău, celelalte partide sint

O singură privire pe progra
mul etapei ne relevă cîteva 
partide conectate la un numi
tor comun : posibilitatea a șase 
formații de a se desprinde din 
jumătatea a doua a clasamen
tului, unde se găsesc plasate, 
beneficiind de avantajul tere
nului propriu. Este vorba de 
Dinamo, Politehnica Iași, Jiul. 
F. C. Petrolul, S. C. Bacău, și 
F.C.M. Reșița. „Foamea" lor 
de puncte este reală, căci vre
mea tatonărilor a trecut, clasa
mentul tinzînd spre o maturita
te a lui, de care trebuie ținută 
seama. Antrenorii înșiși se în

Citiți in paginile 4—5 ample comentarii după primele jocuri ale 
echipelor noastre în cupele europene

clină în fața acestei realități, 
pregătind replicile cu maximă 
atenție, din moment ce craio- 
veanul Constantin Deliu și-a 
„studiat” adversara (C.S. Tir- 
goviște) personal, deplasîndu-se 
duminica trecută la Pitești, iar 
Ion Ionescu de la U.T.A., și-a
C<A\\\\\\\\\\\\V

CLASAMENTUL
1. F.C. ARGEȘ 5 3 2 0 12- 7 8
2. A.S.A. Tg. M. 5 3 1 1 14- 6 7
3. Polit. Tim. 5 3 1 1 10- 8 7
4. F.C. Constanța 5 3 0 2 8- 3 6
5. Steaua 5 2 2 1 9- 4 6
6. C.S. Tîrgoviște 5 3 0 2 5- 5 6
7. Sportul stud. 5 3 0 2 5- 6 6
8. F.C. Olimpia 5 2 1 2 7- 6 5
9. Univ. Craiova 5 1 3 1 5- 4 5

10. Dinamo 5 1 2 2 4- 4 4
11—12. F.C. Corvinu! 5 1 2 2 5- 6 4

Politehnica lași 5 1 2 2 5- 6 4
13. U.T.A. 5 1 2 2 4- 5 4
14. Jiul 5 2 0 3 5- 7 4
15. F.C. Petrolul 5 1 2 2 3* 5 4
16. F.C. Bihor 5 2 0 3 5-11 4
17. S.C. Bacâu 5 0 3 2 2- 8 3
18. F.C.M. Reșița 5 1 1 3 5-12 3

adus întreaga trupă, joi seara, 
în tribunele de la „23 August", 
pentru a ține sub observație pe 
Dinamo, în confruntarea ei in
ternațională.

Două curiozități pe care le 
suscită, în etapa de miine : își 
va menține liderul, F. C. Ar
geș. invincibilitatea ? Va reali
za S. C. Bacău prima sa victo
rie, în acest campionat ?

j PREȘEDINTELE 
MEXICULUI 
A PRIMIT 
DELEGAȚIA 

i; C. N. £. F S. :i 

/ Jose Lopez Portillo, || 
î preșdintele Statelor Unite

Mexicane, a primit de- i' 
•J legația C.N-E.F.S., con- 
!' dusă de general lt. Ma- ,[ 

rin Dragnea, președinte, 
!' care se află în Mexic la i[ 
ji invitația Institutului Na- 
!' țional al Sportului i[ 
;l (ÎNDE). ];
j! La primire a pârtiei- 
J pat Dumitru Mihail, am- i] 
■I basadorul României în 
!' Mexic, precum și Guil- i[ 

lermo Lopez Portillo, di- ji 
!j rectorul general al ÎNDE. i[ 
]! Președintele Jose Lo- 'i 

pez Portillo a primit, de i' 
J, asemenea, pe tinerele |i 
i[ gimnaste ale țării noas- i[ 
]i tre, între care se numă- 
i; ră tripla campioană o- ' | 
ji limpică Nadia Comaneci, 
<! aflate în turneu în Me- ;! 
Ji xic. Șeful statului me- J 
< xican s-a întreținut cor- ]> 
!' dial cu talentatele gim-

naște din România, fell- j 
!' citîndu-le pentru strălu- ], 

citele demonstrații oferi- 
!' te pină în prezent pu- 
■I blicului mexican și u- i] 
!' rîndu-le noi succese la ji 
1 i învățătură și în sport, 
■! * I;
Ji Aseară (ora 19, ora ]! 
■! Mexic, 3 dimineața la |[ 
5 București) a avut loc j, 
'! la Ciudad de Mexico ![ 
J' demonstrația de gală a 
■ ! echipei feminine de i] 
!' gimnastică a României, J 
'! oferită cu prilejul Zilei i| 
!' Naționale a Mexicului.

IN CENTRUL ATENȚIEI, PROPAGANDA PENTRU SPORT

CONSTITUIE BAZA SPORTIVĂ UN MAGNET PENTRU TINERI?

Vremea rece din ultimele zile nu-i împiedică pe viitorii poloiști ai
Rapidului să-}i continue pregătirile in frumosul lor bazin cu apă 
caldă

Foto : Ion MIHĂICĂ

— Raid-anchetă in Capitală •—

Pentru toți factorii educativi ai societății noastre, recenta con
sfătuire de lucru în domeniul propagandei constituie un pro
gram cuprinzător, concret și mobilizator pentru perfecționa

rea întregii activități politico-educative.
Educația fizică și sportul, teritoriu formativ în care tineretul se 

află la el acasă, găsește în această nouă contribuție a secretarului 
general al partidului Ia fondul ideologic și politic al partidului 
nostru, direcții fertile de activitate. Direcții care presupun mijloace 
adecvate pentru îndeplinirea sarcinii majore, atragerea întregului 
tineret la exercițiu fizic și sport. „Eu atrag foarte serios atenția 
— a spus tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în Cuvîntarea rostită 
la această consfătuire — asupra necesității de a se lua măsuri 
hotărîte pentru organizarea întregii activități politico-educative, 
dar și pentru asigurarea condițiilor ca tineretul să-și petreacă tim
pul liber cit mai plăcut șl mai variat. Această activitate să cuprindă 
întregul tineret și să fie realizată cu participarea nemijlocită a 
cadrelor, a conducerilor organizațiilor de tineret, de sindicat, a 
activiștilor de partid".

Considerînd că un mijloc de prim ordin în propaganda pentru 
sport îl constituie „cartea de vizită" a bazei sportive — utilarea, 
întreținerea și, mai ales, programul de activitate — am întreprins 
un raid-anchetă în Capitală pe această temă.

TINERETUL NU VINE INTÎMPLÂTOR

LA STADIONUL GIULEȘTI...
Clubul sportiv Rapid. în

truniți într-o jședință, comu
niștii, antrenori și alți activiști 
ai clubului din Giulești, au sta
bilit un plan de măsuri, cu sar
cini concrete, care să ducă la 
îndeplinirea indicațiilor date 
de conducătorul partidului și 
statului nostru.

în prim-planul preocupărilor 
conducerii clubului feroviar 
stă o mai intensă și mai efi
cientă muncă de educație în 
rîndul sportivilor rapidiști. în 
acest sens s-a stabilit ca în 
fiecare secție să aibă loc o șe
dință de analiză lunară, prilej 

cu care, in afara discuțiilor 
privind modul cum s-au înde
plinit obiectivele de pregătire 
sportivă, să fie prezentate și o 
serie de materiale politico-ideo- 
Iogice, educative, să se dezbată 
activitatea politică internă și 
externă a partidului și statului 
nostru. O serie de antrenori 
fruntași al clubului, ca C. Va- 
siliu (polo), S. Ferencz (bas
chet), M. Belușlca (lupte) L. 
Romano (box), M. Zaharia, (a- 
tletism), I. Mihăilescu (fotbal) 
etc. s-au angajat să țină o mai 
strînsă legătură cu școlile și 
instituțiile în care învață sau 

muncesc sportivii pe care îi 
antrenează, pentru a contribui 
mai substanțial la formarea a- 
eestor tineri ca oameni demni, 
utili societății noastre. x

O preocupare la fel de în
semnată pentru activiștii clu
bului Rapid o constituie mun
ca de propagandă, de atragere 
a copiilor și tineretului către 
activitatea sportivă organizată, 
în acest sens, în afara panouri
lor pe care le-am întîlnit, în 
care sînt popularizați, eviden
țiat! (șî... criticați) membri ai 
clubului („Colțul antrenorului", 
„Sportivul nominalizat", „Tînă- 
rul rapldlst", „Colțul satiric"), 
antrenorii și activiștii clubului 
duc o permanentă muncă de 
atragere a tineretului către 
sportul de performanță, un

(Continuare in pag. a 6-a)

Din cuprinsul ziarului:

# Atașamentul față de * 
culorile clubului și de ■ 
colectivul de muncă — I 
izvor de energie și vie- 
torii (pag- a 3-a) I

I# Obișnuința de miș- ■ 
care, necesitate obiec-1 
tivă (pag. a 6-a)

I # Voleibalistele în a-1 
Ijunul unei noi încercări: .

Campionatul european | 
(pag. a 7-a)
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—DIM SPORTURILE—

După „Balcaniada aeronautică *

CRESC ARIPILE TINERILOR PLANORIȘTI

cm\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\x^

Unul dintre cele mai frumoa
se succese dobîndite de plano- 
riștii noștri în ultimii ani este, 
fără îndoială, cel de la recenta 
„Balcaniadă aeronautică" din 
Bulgaria, de unde s-au întors 
cu o medalie de aur, 3 de ar
gint și 9 de bronz. întrecerile 
au fost deosebit de grele, în 
compania unor piloți renumiți, 
dintre care unii au zburat pe

Elena Coțovan, medaliată cu 
aur la „Jocurile balcanice ae
ronautice" 
planoare cu calități tehnice su
perioare celor pe care au con
curat sportivii noștri. Cum se 
explică, atunci, rezultatele bu
ne obținute? în primul rînd 
prin faptul că zburătorii noștri 
(ca și piloții de avioane și ca 
o parte din parașutiști) au a-

intr-un sport de salâ „VINĂTOAREA DE VULPI" -
POARTĂ DESCHISĂ SPRE MIȘCAREA ÎN AER LIBER

Una dintre cele mai intere
sante. mai atractive laturi ale 
radioamatorismului este, fără în
doială. ..vinătoarea de vulpi", 
denumită, mai nou, radiogonio- 
metrie operativă. Aparent, este 
un loc de-a „v-ați-ascunselea“ 
în care .vînătorul", înarmat cu 
un aparat de recepție, își în
cearcă măiestria în descoperi
rea unor șirete „vulpi" — a- 
parate care emit din locuri bine 
mascate. Un joc însă serios, 
în care tehnica se înfrățește 
cu snortul cu mișcarea în aer 
liber

— Este poarta deschisă spre 
natură, in acest sport... de sală 
— ne spunea tovarășul losif 
Paolazzo, secretarul federației 
de specialitate. într-un recent 
dialog. Dealtfel marea majori
tate a radioamatorilor își fac 
aici ucenicia sportivă chiar de 
la vîrsta cravatelor roșii cu 
tricolor înscrierea disciplinei in 
programul competiției naționale 
„Daciada" a lărgit considerabil 
evantaiul acțiunilor organizate.

— Vă rugăm să explicați a- 
ceastă idee

— Aș vrea să subliniez, in 
primul rînd creșterea in am

bordat cea de a doua ediție a 
Jocurilor balcanice aeronautice 
bine pregătiți, hotărîți să 
facă totul pentru realizarea 
unor performanțe valoroase, 
îmbinarea îndelungatei experi
ențe a unor zburători ca Mir
cea Finescu și Mihai Bîndea cu 
entuziasmul și curajul tinerilor 
(A. Mata, Elena Coțovan, E. 
Rosch, Adriana Mărăcine) a 
dat rezultate. Trebuie să spu
nem că împrospătarea ■ lotului 
reprezentativ de planorism cu 
talente tinere era o necesitate 
stringentă și ea a fost confir
mată și de faptul că Elena 
Coțovan la 25 de ani ai ei' a 
cîștigat medalia de aur în pro
ba de „triunghi" 300 km, iar 
colegii ei de generație, Ervin 
Rosch, Adriana Mărăcine si 
Arpad Mata, au concurat meri
toriu.

Problema cu care au avut, 
însă, mult de furcă, mai ales 
tinerii, a fost navigația după 
hartă și busolă pe trasee necu
noscute. Au fost situații cînd 
unii dintre sportivii noștri au 
trebuit să facă mari eforturi, 
să ceară prin radio ajutorul 
antrenorilor de jos pentru a-și 
găsi... capul-compas, ceea ce 
demonstrează că pregătirile de 
acasă nu au fost suficiente. 
Este necesară mai multă grijă 
din partea antrenorilor și co
mandanților de aerocluburi 
pentru aprofundarea cunoștin
țelor de navigație aeriană, mai 
multă hotărîre în promovarea 
tineretului.

Viorel TONCEANU

ploare a unor competiții foarte 
populare, cum sini „Cupa Mol
dovei" organizată (in acest an) 
de radioclubul din Iași, „Cupa 
Maramureșului" la Bistrița, „Cu
pa Munteniei" la Pitești, „Cupa 
Banatului" la Arad, precum si 
o seamă de inițiative valoroase 
cum ar fi „Cupa Decebal" la 
Deva, și „Cupa Tării Crișurilor" 
la Oradea (șefi de radiocluburi 
Gh Pantilimon și, respectiv Ion 
Pop).

— Am dori să ne spuneți cum 
sprijină federația de speciali
tate dezvoltarea acestui sport, 
atragerea unul număr cit mai 
mare de tineri la practicarea 
lui ?

— Avem in vedere, in 
primul rind, asigurarea u- 
nei baze materiale corespun
zătoare, care să permită o 
cit mai bogată practică. In 
acest sens se înscrie distribui
rea prin radiocluburile Județe
ne. la prețuri convenabile, a 
unor piese si accesorii — tran- 
zistoare și condensatoare — 
precum și documentația tehnică 
necesară. Din păcate, insă, mai 
sini radiocluburi județene care

Viraj periculos in cursa motocicletelor din clasa 175 cmc
Foto : D. NEAGU

Finalele Campionatului de inotociclisin viteza
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CURSE CONTRA CRONOMETRULUI I
SI CONTRA... CONDIȚIILOR METEO 1

V

Ploaie persistentă, frig pătrun
zător, aslalt alunecos. Acesta ar 
fi „cadrul meteo-rutier" ta care 
s-au desfășurat întrecerile ulti
mei etape a Campionatului re
publican de viteză la motociclism, 
organizate în cadrul „Dacladei" 
pe traseul de pe platforma Pi
pera—Toboc din Capitală.

Și, totuși, sfidînd parcă aceste 
condiții neobișnuite pentru o 
competiție de motociclism, aler
gătorii prezenți la startul celor 7 
probe au ținut cu atît mal mult 
să ofere numeroșilor spectatori 
aflați de-a lungul traseului un 
bun spectacol sportiv, să fie la 
înălțimea aprecierilor de care se 
bucură acest gen de întreceri în 
rîndul iubitorilor sportului cu 
motor și reușita a fost deplină. 
Măiestria șl curajul cu care a 
fost abordat traseul (virajele, ta 
special), schimbările spectacu
loase de lideri reprezintă tot atî- 
tea argumente în ceea ce priveș

nu înțeleg suficient aceste ori
entări : Timiș (Florin Sîrbu), 
Argeș (Liviu Bucur), Constanță 
(Ion Burduf) și chiar radioclu
bul municipiului București (Dan 
Voiculescu).

— Cum colaborează federația 
cu ceilalți factori cu atribuții în 
acest domeniu ?

— Pe scurt, s-ar putea spune: 
foarte bine cu organizația pio
nierilor. dovadă o seamă de 
acțiuni comune cum ar fi ta
băra cu profil de radioamato
rism organizată la Poneasca, și 
nesatisfăcător deocamdată cu 
organizațiile U.T.C. și sindicale. 
Din păcate, unele cercuri de 
radio organizate de acestea pe 
lingă casele de cultură sau ca
sele tineretului sint profilate 
doar pe... depanări de aparate 
de radio și televizoare, neavlnd 
aproape nimic comun cu acti
vitatea sportivă.

Consemnăm aceste aprecieri, 
care reflectă o realitate, spe- 
rînd că vom atrage atenția a- 
ceiora care au răspunderi în 
acest domeniu !

V. T. MUREȘ

te efortul și talentul multor con- ] 
curenti. La acest capitol merită I 
a fi evldențiațl sibienll H. Pon- • 
cratz și H. Dovids, bucureșteanul 
D. vasilescu și reșițeanul G. Seu- 
chenstein, brașoveanul P. Lucaks | 
șl cîmpineanul I. Lăzărescu. Și | 
lista ar putea continua, fiindcă 
— indiferent de locul ocupat în I 
etapă sau în clasamentul- gene- I 
ral — majoritatea alergătorilor 
prezenți la start au trecut cu I 
bine acest examen dificil. Motiv ] 
pentru care la sfîrșitul fiecărei 
curse aplauzele erau adresate, în g 
egală măsură, Învingătorilor șl I 
învinșilor. •

Și în această etapă ne-am con- g 
vins că avem mulțl alergători I 
talentațl, cu bune cunoștințe teh- I 
nico-tactice, capabili să obțină 
rezultate superioare.

Organizarea excelentă a com
petiției a fost asigurată de Fe- g 
derația de motociclism, eu spri- I 
jinul c.M.E.F.S. București. ' ■

Marian GHIOLDUȘ

0 competiție (Ic succes

RALIUL AUTO 
„AVRAM IANCU" • 
în suita' de competiții auto- I 

mobilistice de mare atractivi- I 
tate din acest an s-a înscris și ’ 
raliul „Avram Iancu", (etapă , 
în Campionatul republican de I 
raliuri), organizat de filiala ’ 
Cluj-Napoca a A.C.R., în cola- . 
borare cu organele locale cu I 
atribuții în sport, pe un traseu I 
de peste 750 km din județele 
Cluj și Alba. La start au fost I 
prezente 38 de mașini, pilotate I 
de alergători consacrați sau de 1 
tineri care aspiră la afirmare . 
în acest sport al curajului și I 
îndemînării Concursul s-a I 
bucurat de un frumos succes, 
pe primele locuri clasîndu-se I 
cuplurile: G. Beguni — I. Cră- [ 
ciun (Dacia Suceava), M. Sînă
— M Cosmin (Poli. Cluj-Napo- | 
ca). M. Cucurici — D. Tomaș I 
(Dacia Service Cluj-Napoca), la • 
începători și E. Ionescu-Cris- . 
tea — D. Amărică (Unirea Tri- I 
color Buc.), B. Dacian — Lucia | 
Cojocaru (Motor I.R.A. Cluj- 
Napoca). C. Burcea — C. Tiț I 
(I.T.A. Timișoara) la avansați. | 
(I. LESPUC-coresp.).
— -------------------- 1

CORNEL GHEORGHIU, BRA
ȘOV. Meciurile respective au a- 
vut loc în anul 1963, în cadrul 
Cupei campionilor europeni. în
trecută de Real Madrid, la Bucu
rești, cu 3—1, Dinamo a pus 
probleme madrilenilor în me
ciul retur — Real era conside
rată atunci cea mai bună echi
pă din Europa — pierzînd cu 
5—3. Nu era simplu de mar
cat 3 goluri lui Real Madrid, și 
încă pe teren propriu 1

FLORIN VASILIU, BUZĂU. Cu 
plăcere venim în ajutorul iu
bitorilor de fotbal —- chiar al 
statisticienilor — cărora le lip
sește rezultatul unei echipe. Dar 
ne este imposibil să ne substi
tuim fiecărui... statistician ama
tor care, de fapt, n-a alcătuit 
nici o statistică și vrea să-i co
municăm noi rezultatele unor e- 
diții întregi ale campionatului 
diviziilor A, B și C. la fotbal !

VASEILE BUDURU, GIURGIU. 
Ce fac, în prezent, ion Monea 
și Ion Alexe ? Primul este an
trenor la Dinamo, unde se o- 
cupă de juniori, printre care 
speră să descopere un nou... 
Monea. Cel de-al doilea, a ab
solvit Institutul de educație fi

zică și a plecat la Cîmpina. în 
orașul în care a boxat pentru 
prima oară, el revine în calitate 
de antrenor, la echipa Energia. 
Să le urăm succes ambilor, în 
munca lor deloc ușoară.

AURELIAN PLEȘA, BUCU
REȘTI. Este greu de făcut o 
asemenea ierarhie. Vă pot fur
niza doar o părere personală, și 
anume aceea că Mircea David, 
Ion Voinescu și Răducanu Ne- 
cula — cu toate contradicțiile a- 
cestuia .— au fost cei mai buni 
portari pe care i-a avut fotba
lul nostru. în general, însă, să 
știți că un portar bun nu este 
acela care apără mingi socotite 
imparabile, ci acela care, pur 
și simnlu, apără toate mingile... 
parabile.

TOM A P. NICULAE, BUZĂU. 
Pionul ajuns pe linia ultimă poa
te fi transformat în orice piesă 
aflătoare sau nu în momentul 
acela pe tablă, în afară de rege. 
El își exercită noile prerogative 
— de regină, turn, cal sau ne
bun, la alegerea jucătorului res
pectiv — din momentul transfor
mării. Este clar ?

ION MAIOR, BREAZA. Doru 
Popescu nu mai joacă în Di

vizia A. El este legitimat acum 
la divizionara - C Sirena Bucu
rești.

ION TENESCU, TG. JIU. 
„Cartonașele galbene44 și-au fă
cut apariția pe terenurile de fot
bal la turneul final al campio
natului mondial din Mexic (1970), 
pentru a evita neînțelegerile 
dintre arbitri și jucători, din 
cauza limbilor diferite pe care 
le vorbeau unii sau alții. „Car
tonașul galben44 devenea o... 
limbă universală, care a și fost 
adoptată apoi pe toate terenu
rile de fotbal din lume.

OVIDIU MAIOR, IAȘI. Pentru 
injurii aduse arbitrului. Regula
mentul de organizare a activită-

O REUNIUNE REUȘITĂ
Mai puțin bogata în concurenți 

(doar 86 in 3 probe), ca și în spec
tatori (mulți dintre obișnuiții alergă
rilor de trap preferind ,,nocturna" de 
pe „23 August", reuniunea de joi 
după-amiază poate fi apreciata ca 
reușită, alergările - la startul cărora 
s-au aliniat competitori cu nume 
mai puți*» .sonore" - reușind sâ sa
tisfacă pe olan spectacular. A îneîn- 
tat eleganța dar și eficacitatea cu 
care -A. Brailovschi l-a condus pe 
Turculeț învingător în premiul Pu
cioasa (fără a se agita în sulky și 
fără a „scoate" cravașa, el l-a în
vins de justețe pe Tr. Dinu, mai ho- 
tărit ca oricînd să nu scape victoria), 
o olăcut de asemenea dorința de a 
învinge manifestată de M. Ștefănescu 
(cîștigător cu Ramira și Haitiana eî 
o oreluat conducerea în cele două 
clasamente formații — 39 și driven 
— 29) $i a mai plăcut (ne ar bucura 
să outem consemna cit mai des acest 
aspect) nota de corectitudine înre
gistrată n oerformanțele cîștigători- 
lor. S< o întrebare : în ce situație 
se află drîve'uf G. Ciobanu ? El nu 
o ma: apărut in ultimul timp în 
sulky, deși suspendarea sa pe două 
reuniuni a exDirat de mult iar de o

HIPISM

f- -------

Sportul

eventuală agravare a sancțiunii date 
nu avem cunoștință. Rezultate teh
nice ; Cursa 1 : Ramira (M. Ștefă
nescu) rec. 1:36,3, 2. Zambila, 3. 
Recurs. Simplu 5, ordinea 30, ordi
nea triplă 284. Cursa a 2-a : Haitia
na (M. Ștefănescu) rec. 1:45,2, 2. 
Fricos. Simplu 1.90, ordinea 72, event 
14. Cursa a 3-a : Oportun (Tr- Dinu) 
rec. 1:30,3, 2. Rîvnatec, 3. Sacou. 
Simplu 2,60 ordinea 17, event 5, or
dinea triplă 234. Cursa a 4-a : Tur- 
culet (A. Brailovschi) rec. 1:38,8, 2. 
Valoarea Simplu 5,60, ordinea 13, 
event 10. Cursa a 5-a ; Lazâr (C. 
Radu), rec. 1:32,7, 2. Lavanda, 3. 
Colnic. Simplu 11, ordinea 37, event 
31. Ordinea triplă 199. Cursa a 6-a : 
Rîvnatec (D. Toduță) rec. 1:31,8, 2. 
Kaliu. Simplu 4,50, ordinea 108, event 
43, triplu cîștigător 565. Cursa a 7-a : 
Ruja (N. Nicolae) rec. 1:30,3, 2. Sa- 
bena, 3. Rafon. Simplu 3,40, ordinea 
143, event 117, ordinea triplă 858. 
Cursa a 8-a : Santal (N. Gheorghe) 
rec. 1:33,9, 2. laltc. Simplu 2,40, or
dinea 12, event 10, triplu cîștigător 
212. Pariul austriac s-a ridicat io 
suma de 16 457 lei și s-a închis.

Gh. ALEXANDRESCU

NOUA FORMULA 
la tragerile obișnuite Pronoexpres 

OFERĂ POSIBILITĂȚI SPORITE DE A VĂ NUMĂRA 
PRINTRE MARII CIȘTiGATORI :

- se efectuează 3 extrageri separaie in loc de 2, fiecare 
de cite 5 numere din 45 ;

- se extrag 15 numere în loc de 11 ;
- se pot obține ciștiguri cumulate la două 

toate cele 3 extrageri ;
- au crescut cu 50% șansele de obținere a 

categoriile A, B și C ;
- valoarea minimă a unui cîștig este de 60 

40 lei ;
- se ciștigă și cu 3 numere din 5 la fiecare

sau chiar

ciștigurilor

lei în loc

Ia

la

de

- se ciștigă și cu 3 numere din 5 la fiecare extragere. 
Participarea pe variante combinate și combinații cap

pod oferă posibilitatea obținerii unor suite de ciștiguri.
Vă prezentăm cîțiva dintre numeroșii ciștigători de autotu

risme la tragerile obișnuite Pronoexpres, după introducerea 
noii formule :

- Bulai loan din lași - Dacia 1300.
— Presecan Matilda din Lonea - Hunedoara — Dacia 1300
— Catz Sima din Piatra Neamț - Dacia 1300.
Succese asemănătoare puteți realiza și dvs. jucind cu re

gularitate !

de
Iții sportive prevede o suspenda

re de 4—8 etape. Deci, pe lin
gă că nu e frumos, nu e nici... 
rentabil.

IP. SANDU, BUCUREȘTI. Deși 
Dudu Georgescu a pierdut... star
tul pe lista golgeterilor în ac-

Itualul campionat, dv — mai ales 
după ce ațj văzut golul înscris 
joi în meciul cu Atletico Ma
drid — „mergeți44 mai departe

Icu Dudu Georgescu, căruia îi de
dicați dealtfel și un catren : 
Două „ghete44 ai. Prea bine !

ISper să fii din nou în vervă 
Ca la anul care vine, 
Să iei una, de... rezervă.

Ilustrații de N. CLAUDIU
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ompetiția națională „Daciada" constituie și 
un eficient mijloc de educare a tuturor 
participanților, asigurînd, așa cum se pre

cizează și în regulament „legarea strînsă de uni
tățile în care muncesc și localitățile în care tră
iesc, de cluburile și asociațiile unde îți desfășoară 
activitatea sportivă, participarea fiind condiționată 
nemijlocit de obținerea unor rezultate bune în 
îndeplinirea sarcinilor profesionale, în învățătură, 
în pregătirea sportivă, de comportare exemplară

in familie și societate". Dealtfel, așa cum este 
cunoscut, este o datorie de onoare a sportivilor, 
a activiștilor din acest domeniu de a munci și de 
a se pregăti în așa fel îneît să contribuie în cel 
mai înalt grad la reprezentarea cu demnitate în 
toate competițiile a asociației, clubului, localității 
și județului în care își desfășoară activitatea, 
fiind în permanență un exemplu de conștiinciozi
tate și seriozitate în întreagă lor comportare.

FIRUL SUCCESELOR S-A REÎNNODAT ACASÂ
Vasile Iorga este un nume 

familiar iubitorilor sportului 
din țara noastră. Timp de a- 
proape zece ani el a fost me
reu un adversar redutabil pen
tru cei mai valoroși luptători 
de libere din întreaga lume. 
In vitrina sa cu trofee se gă
sesc nu mai puțin de zece me
dalii de argint și bronz, cîști- 
gate la campionatele mondiale 
și europene, la Jocurile Mon
diale Universitare și la Jocu
rile Olimpice. Dar, Vasile Ior
ga nu este numai un sportiv 
apreciat și valoros. El este 
și un om respectat, demn, un 
vrednic lăcătuș mecanic la 
marea întreprindere brăileană 
Progresul.

Cu 15 ani in urmă, elevul 
unei școli profesionale din o- 
rașul dunărean pășea timid 
pragul sălii de lupte. Conco
mitent cu meseria de lăcătuș, 
el dorea să deprindă și tainele 
acestui sport al bărbăției. An
trenorul Alexandru Tătaru a 
remarcat repede conștiincio
zitatea Ia antrenamente a tî
nărului nou sosit în sală, do
rința sa puternică de afirmare 
și pe lărîm sportiv. După cîți- 
va ani, strădaniile sale și-au 
arătat primele roade: cuceri
rea titlului de campion 
nai de juniori. Apariția 
vîrful piramidei valorice 
niorilor a fost primită cu 
rie de antrenorii lotului 
nai, dar schimbarea modului

de pregătire (și de mediu) a 
noului selecționat a stopat as
censiunea performanțelor sale. 
Apreciat ca lipsit de calități 
.fizice pentru sportul de per
formanță (!), V. Iorga a fost 
scos din rîndul componenților 
lotului. Revenirea lui în me
diul obișnuit de muncă și an
trenamente de la Brăila, acolo 
unde obținuse primele succese 
sportive dar și calificarea pe 
linie profesională, a fost de 
un real folos pentru Iorga. Du
pă cițiva ani de muncă asiduă, 
în anul 1969 a devenit cam
pion de seniori. Un an mai 
tirziu, s-a dovedit din nou cel 
mai puternic din țară Ia ca
tegoria sa, oferind motive de 
satisfacție antrenorului Tătaru 
și colegilor săi de muncă de 
la „Progresul", oameni de care 
era legat și care i-au insuflat 
permanent încrederea în for
țele proprii.

Anii au trecut, performanțe
le sportive ale luptătorului 
Iorga au crescut simțitor. O- 
dată cu ele au crescut și dra
gostea și atașamentul pentru 
culorile asociației sportive

Progresul Brăila, față de mai
ștrii și colegii din întreprindere- 
Valoarea sa certă i-a determinat 
pe antrenorii lotului să-1 selec
ționeze din nou in lotul na
țional, oferindu-i posibilitatea 
să reprezinte cu cinste țara 
in numeroase competiții inter
naționale de amploare. Și nu 
puține au fost apoi situațiile in 
care i s-au făcut oferte să ac
tiveze sub culorile unor alte 
cluburi, mai puternice, din ța
ră. Totuși, atașamentul și re
cunoștința față de cei de la 
Brăila, cei care l-au inițiat în 
tainele profesiei și sportului, 
s-au dovedit mai puternice. 
Așa se face că in acest an, 
luptătorul Vasile Iorga. în vîrs
tă de 32 de ani, a adus aso
ciației sportive Progresul Brăi
la cel de-al 9-lea titlu de cam
pion național. Și, încă un a- 
mănunt : student in ultimul an 
la I.E.F.S., Vasile Iorga se o- 
cupă in prezent de pregătirea 
unei grupe de juniori, la Brăi
la, cărora le împărtășește din 
bogata sa experiență de viață.

Mihai TRANCĂ

■ •

Tinărul călăreț sibian Peter Fleischer pe parcursul spre medalia 
de campion balcanic Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

UN TROFEU AL TUTUROR

națio- 
sa în 
a ju- 
bucu- 
națio-

Nu de mult, echipa divi
zionară A de lupte a jude
țului Suceava a efectuat un 
turneu demonstrativ, poate 
cel mai frumos din cele în
treprinse pînă acum. Nu 
peste hotare, nu în mari 
orașe, ci prin satele și co
munele din împrejurimi: la 
Măneuți, în Frătăuții Vechi 
și Calafindești, la Horodnic 
și Frătăuții Noi, în mijlocul 
iubitorilor sportului de pe 
ogoare. Această acțiune, or
ganizată de C.J.E.F.S. Su
ceava în cadrul competiției 
naționale „Daciada", s-a 
bucurat de mult succes. 
După cum ne spunea tova
rășul D. Macovei, secretar 
al Consiliului județean pen
tru educație fizică și sport, 
„...locuitorii satelor au a- 
plaudat îndelung pe sporti
vii lor preferați: Ștefan Ru-

Incă un titlu de campion pentru luptătorul Vasile Iorga
Foto : D. ALDEA

în aplauzele sutelor de spec
tatori, sibianul Peter Fleischer 
și calul său, ~ 
timul obstacol al parcursului, 
devenind primii laureați ai re
cent încheiatei ediții a Cam
pionatelor balcanice de călărie, 
în ochii noului campion stră
luceau boabe de mărgăritar... 
Ore intense de pregătire pen
tru finala campionatului națio
nal de juniori. O săritură, încă 
una și, sub privirile încreme
nite ale celor prezenți, acci
dentul se produce. Au căzut 
cal și călăreț, Bolid trebuie 
sacrificat. în ochi, șuvoi de la
crimi... S-au aliniat la start 
cei mai buni juniori din țară. 
Luptă strînsă, la capătul că
reia Peter Fleischer, de astă 
dată cu Vampir, iși vede în
cununate eforturile 
titluri de campion.
avut 
amărăciunea 
Bolid nu mi-a 
am 
pierdut, așa cum 
Ce am simțit ? Firește, satis
facția datoriei împlinite. Doar 
am apărat culorile Sibiului !“ 
Ni se destăinuie în continuare: 
„Mă simt string legat de a- 
cest oraș. Aici, pe această bază, 
a concurat și tatăl meu ; aici 
am cunoscut primele mari sa
tisfacții din viața mea spor
tivă. Știu, și mai departe tre
buie să ne comportăm cit mai 
bine, ca să se vorbească 
mai des de clubul nostru, 
aceste frumoase meleaguri 
biene". Discutăm mult și 
antrenorul său, C. Smaranda-

Bolid, trec ul-

cu două 
„N-am mai 

lacrimi pentru bucurie, 
pierderii 

trecut,
lui 

dar 
simțit că nu este totul 

am crezut.

tot 
de 
si- 
cu

che. 
revin 
neri.
siunea pentru profesiunea sa, 
o statornică dragoste față do 
club, față de locurile natale. 
„Acum, ne-am afirmat în 
campionat dar dorim ea să fim 
la înălțime și în cadrul „Da- 
ciadei", această importantă com
petiție fiind pentru noi un sti
mulent deosebit in întreaga 
activitate. Ce poate fi mai fru
mos decît să vezi că prin ti
ne, prin munca ta, ai contri
buit Ia succesul clubului din 
care faci parte".

Iosif Molnar nu mai are ne
voie, credem, de prezentare. 
Simpla enunțare a numelui 
său ducă cu gîndul la autorul 
a numeroase victorii în între
cerile ' interne și internaționale 
de călărie. Membru al clubu
lui Steaua, el este decanul de 
vîrstă al specialiștilor în dre
saj. „Mă crezi sau nu, 
acum mă bucur Ia fel 
început, deși au trecut 
mult de două decenii 
primul succes. Avînd în 
că cei mai buni specialiști in 
dresaj se află la clubul nos
tru, rivalitatea, în cel mai bun 
sens al cuvîntului, mi se pare 
mai puternică. De aceea, do
resc să-mi așez printre trofeo 
și unul 
ciadei”.
nu pot 
știe că 
meu, ci

Despre răspunderile ce-1 
în pregătirea acestor ti- 

Ințelegem, dincolo de pa-

dar și 
ca Ia 

mai 
de la 
vedere

cucerit în cadrul „Da- 
De voi reuși sau nu, 

spune, dar vreau să se 
el nu va fi numai al 
al nostru, al tuturor”.

Emanuel FÂNTÂNEANU

■MAREA SATISFACȚIE?

PREȚUIREA COLECTIVULUI

CARE M-A CRESCUT”

su, vicecampion mondial u- 
niversitar, Mihai Luță de 
Ia Școala sportivă din Ră
dăuți, Lazăr Tipa de la 
C.S.M. Suceava și alți ti
neri". I-au aplaudat pentru 
măiestria dovedită, ca și 
pentru comportamentul lor 
în sălile de sport, în muncă 
și în viață. Ștefan Rusu, 
acest băiat modest, 
mușchi de oțel, ne 
nea : „Pentru mine 
mai mare satisfacție 
prețuirea colectivului 
m-a crescut". Vorbele 
au acoperire în fapte.
ca și alți luptători suceveni 
— a renunțat, cu cîtăva 
vreme în urmă, la invitația 
de a activa intr-un club 
bucureștean, de mare per
formanță, întoreîndu-se aca
să și luptînd pentru presti
giul colectivului în care s-a 
format ca om și ca sportiv. 
Este, 
ceasta una dintre 
care l-au propulsat 
marile succese.

cu siguranță,

. cu 
spu- 
cea 

este 
care 

lui 
El —

și a- 
forțele 

spre

Trăsătură esențială a profilului 
unui sportiv adevărat, atașamen
tul față de colectiv, de culorile 

asociației sau clubului pe care îl repre
zintă constituie nota dominantă și în 
cazul unor tineri din municipiul Craiova, 
după cum vom vedea...

...Iubitorii sportului din orașul de pe 
Jiu vorbesc cu multă căldură despre 
luptătorul Dorin Chiciociuc de la Clubul 
sportiv municipal. Elev al antrenorului 
Tudor Gabor, Dorin s-a dedicat trup și 
suflet luptelor libere, dovedind talent, o 
autentică vocație. Și, respectând îndru
mările antrenorului său (ceea 
ce a însemnat o muncă asiduă 
și o viață sportivă exempla
ră), Dorin și-a văzut încunu
nate eforturile : a ajuns, anul 
acesta, campion al țării la ju
niori mari. Chemat deseori și 
în lotul național, Dorin Chi
ciociuc se arată a fi un ele
ment de mare perspectivă 
pentru sportul de performan
ță, așa cum recunosc 
dintre tehnicienii din 
luptelor.

Sigur, ascensiunea 
craiovean n-a rămas fără ecou nici peste 
„hotarele" orașului, ale județului 
Dolj, tot mai des a fost solicitat să se 
transfere în alte cluburi, unde, chipurile, 
ar avea „condiții speciale" de afirmare. 
„Am refuzat de fiecare dată asemenea 
oferte, ne spune cu hotărîre tînărul 
sportiv. Mă simt bine aici, la Craiova, 
unde și sportivii și antrenorul mă încon
joară cu multă dragoste. Pentru mine, 
de pildă, antrenorul a fost un adevărat 
părinte. M-a ajutat să-mi termin școala 
profesională, să-mi fac un drum în via
ță, în societate. Sînt muncitor la între-

mulți 
familia

tânărului

prinderea de transport, tovarășii de aco
lo mă încurajează întotdeauna, sînit ală
turi de mine la toate meciurile ce le 
susțin acasă. Uneori mă însoțesc și în 
deplasări. Ce rost ar avea să le înșel 
această încredere, să nu răspund ca un 
om întreg afecțiunii cu care sînt încon
jurat ?“.

...Cristina Cojocaru, elevă în clasa a 
Xl-a a Grupului școlar „Electroputere", 
începe să fie un nume în sportul nostru 
de performanță. Ultimul dintre rezulta
tele sale, cucerirea titlului de campioană 

balcanică în proba de 800 m îi confirmă

tomică în hotărîrea sa: a rămas în ora- 
șu-i natal, acolo unde își va termina li
ceul, în marea familie a muncitorilor de 
la Electroputere, unde dorește să fie o 
bună tehniciană sau chiar o viitoare in
gineră...

...Campion național și balcanic, jucă
torul de tenis de masă Marin Firănescu 
reprezintă și el o mîndrie pentru spor
tivii doljeni. Este un tînăr serios și har
nic, întotdeauna gata să prelungească 
un antrenament, o lecție. Campionatele 
mondiale

v\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

TREI SPORTIVI,
ACELAȘI NUMITOR COMUN-

DRAGOSTEA DE CLUB
sportiv posibilitățile, după ce în palmares și-a 

mai înscris recorduri și titluri de campi
oană a țării.

Cu alte cuvinte, Cristina a prins aripi. 
Nu înțelege, însă, să-și ia zborul, să 
părăsească orașul care a făcut-o cunos
cută, lăcașul drag al primelor avînturi. 
Antrenorul Cristinei, prof. Mihai Nistor, 
vorbea, recent, la consfătuirea cadrelor 
didactice din Craiova, despre tentativele 
unora de a o aduce undeva, într-u>p cen
tru cu o mai mare tradiție atletică, la 
București, Timișoara sau la Cluj-Napoca. 
Dar, de fiecare dată, Cristina a fed sta-

de tenis de masă din Anglia 
au reprezentat pentru el o bu
nă experiență. O recunoaște 
deschis : „Acum nu doresc de
cît ca tot ce am învățat acolo 
să aplic aici, ajutat de antre
norul meu, Virgil Bălan".

Visul lui Marin Firănescu 
este de a ajunge, fără contra- 
candidați, jucătorul „numărul 
1“ al țării. Un vis pe care îl 
vede realizat înainte de toate 
în condițiile unei pregătiri de 
club, în cazul lui la Universi
tatea Craiova. „Mă despart 

orașul meu ori de cîte ori tre- 
plec la o competiție, la un con- 

Mirajul altor centre, poate mai 
cunoscute în tenis de masă, nu m-a a- 
tras niciodată. Iată de ce sînt convins că 
altundeva decît 
să mă realizez 
manță".

Trei sportivi,

greu de 
buie să 
curs.

la Craiova n-aș putea 
oa sportiv de perfor-

Trei sportivi, același numitor comun 
— dragostea față de asociație, de club. 
Munca educativă temeinic desfășurată 
de antrenori, de colectivele de muncă și 
sport, își arată din plin roadele.

Tiberiu STAMA



DUPĂ PRIMELE JOCURI ALE ECHIPELOR NOASTRE ANGAJATE IN
CRAIOVA AȘTEAPTA SORȚII
DINAMO SI A.S.A. DECISE SĂ-ȘI APERE... GOLUL 
STEAUA-SĂ-SI REABILITEZE „TRICOLORII

în evaluarea 
această pri
se pare con

fruntarea așteptărilor noastre înainte de jocuri 
cu realitățile înfățișate pe parcursul celor 90 
de minute. In această confruntare se exclud 
firește iluziile pe care orice suporter le tăinu
iește la startul oricărei competiții. Pornind de 
la ideea aceste! confruntări, să ne ocupăm 
puțin de cele patru echipe românești.

DINAMO se afla într-o situație dificilă, 
ca efectiv și mai ales ca formă, in 
confruntarea cu Atletico Madrid, bucu- 

reștenii se prezentau cu o formație aproape 
experimentală, în care linia de mijloc, deseori 
baza unei echipe, era proiectată intr-o for
mulă cu totul inedită, care a și fost prezen
tată în ziarul nostru : Ion Marin-Dragnea-Au- 
gustin. Aceasta demonstra criza de timp în 
care se afla echipa fraților Nunweiller, deosebit 
de afectată de startul ei slab, in care acel 
0-0 cu Sport club Bacău și mai ales acel 0—1 
cu Sportul studențesc nu anunțau nimic bun. 
In asemenea condiții, suporterii cei mai în
flăcărați visau - acesta este termenul - o 
victorie la limită, în compania unei echipe care 
învinsese o formație dinamovistă mai bună, cu 
2—0, acum patru ani. Rezultatul il cunoaștem. 
Bucureștenii și-au schimbat radical linia de 
mijloc, au reușit un cert moment de mobilizare, 
au dat credit unor aripi avintate (Vrinceanu 
și Țălnar) ți au obținut un 2-1, probind cu
raj, dăruire și chiar o anume maturitate, ex- 
ceptînd faza golului primit, cînd echipa s-a 
lăsat furată de avîntul său ofensiv. Această 
victorie, chiar dacă a fost obținută la limită, 
menține echipa noastră in luptă, ținind seama 
și de faptul că dinamoviștii știu să joace, în 
general, meciurile în deplasare, așa cum s-a 
mai întîmplat la Madrid (cu Atletico), la Koln 
și la Milano. Subliniind faptul că Dinamo a 
reușit un rezultat așteptat, nu trebuie să o- 
mitem ideea că pregătirea echipei s-a făcut, 
totuși, în asalt, ca urmare a irosirii timpului 
într-un 
sperăm că pentru jocul retur Dinamo va reuși 
să dea maximum, evitînd, de pildă, scăderea 
din a doua jumătate a primei reprize. Să spe
răm de asemenea că Dinamo a „înregistrat" 
forma incertă a lui Atletico Madrid și a aban
donat ultimele sole complexe, la aceasta con
tribuind, desigur, și probabilele absențe ale 
titularilor Pereira și Robi în jocul retur.

UNIVERSITATEA CRAIOVA a obținut o 
victorie așteptată, la un scor care co
rectează recordul echipei noastre națio

nale (5—1 la Nicosia, acum 11 ani). Să re
marcăm, indiferent de valoarea adversarilor, 
insistența ofensivă a oltenilor, pe care sorții, 
sensibili la admirabilul efort al echipei lui 
Bălăci în finala Cupei, i-au gratulat cu această

Procedeul cel moi obiectiv 
comportării echipelor noastre în 
mâ manșa a cupelor europene ni

turneu olandez de promenadă... Să

u

DINAMO ATL

loan CHIWLĂ

foarte slab, 
prelungit în

(C.S. TÎR-
lui Dinamo

„cronicari ined

dăruirea dinamoviștilor, 
au prezentat o echipă in 
reconstrucție. Cred că dacă 
fi suferit jocul pe aripi și 
unii jucători bucureșteni 
fi exagerat în conducerea 

mai

★
puțin lucrurile, avem la 
calificată (Universitatea

că 1—0 este un rezultat cu destule 
. neprimit face ca 

„rentabil" decît acel 2—1

Pe stadion sau în fața micilor ecrane, meciul de joi, din
tre Dinamo și Atletico Madrid, a fost „fotografiat" din foarte 
multe unghiuri de vedere. Imediat după joc, am vrut să 
vedem cum arată „clișeele" celor 14 antrenori principali ai 
echipelor din prima scenă care n-au participat la cupele euro
pene. întrebarea noastră a fost:

„CE V-A IMPRESIONAT ÎN ACEST JOC, CU CE AȚI 
RAMAS DUPĂ PARTIDA DINAMO — ATLETICO MADRID?”

partidă de rodaj’ în Cipru, „sancționîndu-i“ pe 
cei de la Steaua cu o schimbare de itinerar, 
spre noul oraș de reședință al lui Cruyff.

STEAUA ne-a furnizat, din păcate, sur
priza, nefericită, a manșei. Echipa lui 
Dumitru a avut mulți susținători înainte 

de start. Acest optimism (pentru ambele man
șe) era determinat nu numai de antecedentele 
unei eliminări a echipei din Barcelona. Dar 
a venit acest 1—5. Se dă ca explicație, pentru 
proporțiile scorului, forma foarte slabă a lui 
Moraru și insuficiența fundașilor laterali și 
binecunoscuta lipsă de eficiență a atacului. La 
această explicație tehnică, să mai adăugăm 
criza de formă a echipei bucureștene, etalată 
în partidele cu F.C. Bihor (1-2), F.C. Argeș 
(1—1) și Sport club Bacău (0—0), o criză pe 
care victoria netă de la Ploiești, realizată mai 
mult din prestanța steliștilor în fața unei re
cent promovate, nu a putut-o ascunde. Pre
misa lipsei de formă susține și ideea că între 
Steaua și Barcelona nu poate fi o diferență 
de patru goluri, idee care va trebui întărită 
în meciul retur de la București, unde Steaua 
va lupta, desigur, să demonstreze că potenția
lul ei real la jumătatea lui septembrie este cel 
din meciul de la Bruges 1976 și nu cel de la 
Barcelona 1977. Bineînțeles că revanșa de la 
București depășește cadrul culorilor clubului, 
ea angajînd echipa în primul rind pentru tri
courile „tricolore".

ÂS.A. TG. MUREȘ, în comparație cu edi
ția de anul trecut, cind a pierdut cu 
■0—1 pe teren propriu, contra lui Dinamo 

Zagreb, a reușit o victorie la limită, dar — 
totuși — o victorie, prima în scurta ei istorie 
„europeană". Se pare că experiența se cîștigă 
greu, se pare că încărcătura emoțională con
tinuă să consume din potențialul echipei, 
dovadă că și Fazekaș, care a „făcut vid" în 
campionatul intern a trebuit să fie înlocuit cu 
rezerva Caniaro. In perspectiva meciului re
tur de la Atena, A.S.A. nu trebuie să uite, 
totuși, 
contrașanse și că golul... 
acest 1-0 să fie mai _____
al lui Dinamo.

Așadar, sintetizînd 
ora asta o echipă
Craiova), două echipe angajate în cursă (Di
namo și A.S.A. Tg. Mureș), chiar dacă partea 
a doua a cursei e mai grea, și o a patra 
(Steaua) care trebuie să facă din revanșa cu 
Barcelona o rampă de lansare pentru acea zi 
de sfîrșit de octombrie, cînd toate speranțele 
iubitorilor fotbalului se vor îndrepta spre un 
stadion spaniol pe care nu se vor afla nici 
Cruyff, nici Ayala și nici Pereira...

UNIVERSITATEA CRAIOVA
NU ȘI-A SUBESTIMAT ADVERSARUL

Universitatea Craiova — deși 
a tranșat la scor în favoarea 
ei prima manșă cu Olympiakos 
Nicosia — n-a evoluat totuși, 
uniform pe parcursul celor 90 
de minute. Neobișnuiți cu tem
peratura ridicată, fotbaliștii 
craioveni au acuzat-o vădit în 
prima repriză. A fost perioada 
în care demarcările s-au efec
tuat lent, acțiunile ofensive ne- 
prezentînd un coeficient ridicat 
de periculozitate pentru butu
rile formației gazdă.

După pauză, vremea s-a mai 
răcorit, permițînd Universității 
Craiova să evolueze la poten
țialul normal. Astfel, echipa 
craioveană a evoluat într-un 
ritm susținut, desfășurînd ac
țiuni pe întreg frontul liniei de 
atac — de la Crișan la Marcu 
— cu participarea alternativă a 
mijlocașilor, precum și a celor 
doi fruntași centrali, Tilihoi 
și Ștefănescu.

Jocul s-a mai reechilibrat a- 
bia spre final, cînd tabela de 
marcaj indica 5—0 în favoarea 
Universității Craiova. Pe fon
dul unei scăderi a tempoului 
în tabăra oaspeților, echipa ci
priotă a declanșat cîteva atacuri 
la poarta lui Lung, înscriind, 
din penalty, golul pe care 
l-a dorit foarte mult.

„Sini oonșlient , ne declara 
după meci antrenorul Constan
tin Deliu — de faptul că echipa 
mea n-a întîlnit in Olympiakos 
Nicosia un adversar incomod. 
Cu toate acestea, evoluția de 
ansamblu a Universității a a- 
vut darul să mă satisfacă. Bă
ieții mei, de Ia cei cu state mai 
vechi de serviciu în formație și

Ia cei tineri, au realizat

Și

%

pînă
o repriză a doua aplaudată de 
public. Aproape toți componcn- 
ții formației s-au întrebuințat 
la maximum în această parte 
a jocului, au declanșat atacuri 
rapide, tăioase, orientate pe a- 
xul porții adverse. Se impune, 
cred, a fi apreciat și faptul 
că — spre deosebire de trecut 
— echipa nu s-a considerat ca
lificată înainte de vreme, nu 
s-a mai mulțumit cu o victorie 
la un scor minimal".

Să sperăm
cele spuse de antrenor — 
proba de seriozitate a fotbaliș
tilor craioveni — de a nu-și fi 
subestimat nici o clipă parte
nerul, inferior valoric — va fi 
repetată și în turul al doilea 
al Cupei cupelor. Acest al doi
lea tur va pune, probabil, în 
fața echipei craiovene — un ad
versar incomparabil mai dificil, 
deoarece prima manșă va tria, 
printre cele 32 de echipe, pe 
cele cu nume mai puțin sonore. 
Iată de ce vrem să credem că 
Universitatea Craiova își va 
aminti de forța unor adversari 
ca Standard-Li£ge sau Steaua 
roșie Belgrad, care i-au pus 
probleme pe care nu le-a re
zolvat. Fără să aștepte me
ciul retur cu Olympiakos, Uni
versitatea Craiova trebuie 
se considere angajată, încă 
duminică. în efortul 
tore a formei sale 
astfel îneît următoarea 
nă“ a turului doi să o 
la plafonul maxim al 
tăților sale.

adăugind la 
că

să 
de 

de creș- 
sportive, 
„chenzi- 
găsească 
posibili-

Laurențiu DUMITRESCU

Vrînceanu deschide scorul, intr-o faza in care atacantul dtnamovist s-a remarcat 
să se prezinte înaintașii echipei noastre campioane in partida retur. â

FLORIN HALAGIAN (F.C. AR
GEȘ) : „Partida m-a impresionat 
prin 
care 
plină 
n-ar 
dacă 
n-ar 
balonului, scorul putea fi 
mare, în fața unui adversar ve
nit să închidă toate culoarele de 
acces. Am mai reținut un arbi
traj cum n-am dori să întîlnim 
nici în campionat ’.*

ANGELO NICULESCU („POLI” 
TIMIȘOARA): „Mi-a plăcut cum 
a abordat Dinamo jocul și cum 
l-a desfășurat. Cu mai multă a- 
tenție putea cîștiga la 2 goluri 
diferență. Ca individualități ml-a 
plăcut Vrînceanu, în faza golu
lui, unde a dovedit personalitate, 
adică tocmai ceea ce a lipsit 
dinamoviștilor. Elementele nega
tive ale partidei: arbitrajul — 
care în partea finală a fost pe
nibil; jocul dezordonat pe alocuri 
al apărării dinamoviste și lipsa 
dublajului în unele faze; jocul 
obstructionist, cu accente dure, 
al spaniolilor, lipsa unui joc de 
asociație care se impunea la o 
echipă cu firmă, ca Atletico, dar 
care, după mine, nu s-a ridicat 
joi la un nivel european’...*

DINAMO SA REGĂSIT.
URMEAZĂ MADRIDUL...

Dinu, căpița-Spunea Cornel 
nul... nejucător al dinamoviști
lor bucureșteni, 
ciulul echipei sale cu 
Madrid, că victoria va II de 
partea acelei formații care va 
ști să-și valorifice mal bine atu
urile. Și Dinamo a cîștigat, in
tr-adevăr, pentru că a reușit, 
să pună în valoare, chiar dacă 
nu integral, principalele sale 
atuuri. Care au fost acestea 7

în primul rînd, se poate vorbi 
despre ceea ce a reprezentat a- 
vantajul terenului — în speță 
stadionul „23 August" —, acesta 
oferind echipei noastre campi
oane ambianța de joc corespun
zătoare și, în acest fel, una din 
premisele victoriei — chiar dacă 
nu cea mai importantă 
care în 
naționale oficiale anterioare nu 
l-a putut-o . asigura, după cum 
bine este știut, stadionul propriu 
din , 7 : .1 ~ “ *
confirmat că Dinamo se acomo
dează mai ușor pe un teren cu o 
perspectivă mai largă, așa cum 
este „23 August", chiar dacă a- 
cesta, în mod paradoxal, este 
ceva mai mic decît „centralul" 
lui Dinamo. în al doilea rînd, 
echipa noastră campioană, 
cunoscută pentru puterea sa 
luptă și angajamentul fizic, 
perioare celorlalte formații 
mânești de club, s-a ridicat 
meciul cu Atletico Madrid la 
nivel 
sale 
astfel șl lipsa 
alocuri — a experienței interna
ționale. manifestată de compo- 
nențij mai tineri al echipei. în 
această privință, este cazul a 
menționa vigoarea în modul de 
acțiune al lui Cheran, Sătmă- 
reanu II, Dobrău, Custov șl D. 
Georgescu, completate de elanul 
manifestat de Lucuță, Mateescu, 
1. Marin, Vrînceanu și Țălnar. în 
al treilea rind, va trebui să 
arătăm că Dinamo a realizat, 
în ansamblu, un bun echilibru

înaintea me- 
Atletlco 

va fi

pe 
alte confruntări inter-

șos. ștefan cel Mare. S-a

superior al 
psiho-fizlce,

re
de 

su- 
ro- 
în 
un 

posibilităților 
compensînd 

evidentă pe

tactic, printr-o rațională dispu
nere a forțelor în teren, prin 
măsuri de siguranță în apărare 
(marcaj, dublaj, replieri opor
tune) și de sprijin a atacului 
(participarea fundașilor laterali 
și chiar a celor centrali, atît la 
construcția jocului cît și la fi
nalizare) , impuse de ideea obți
nerii victoriei în fața unui ad
versar valoros, la rîndul său, cu 
mari resurse tehnico-tactice. In 
sfîrșit, cel de-al patrulea atu 
al formației dinamoviste se re
feră la eficacitatea . lui Dudu 
Georgescu. „Gheata de aur* a 
anului 1977 nu și-a dezmințit nici 
de astă dată capacitatea sa de 
golgeter, înscriind un gol splen
did, șutind o dată în bară și 
expediind un splendid voleu pe 
spațiul porții, norocos deviat în 
corner de un apărător.

în general privind lucrurile, se 
poate afirma că Dinamo și-a 
valorificat mal bine decît ad
versara sa atuurile și, repetăm, 
grație acestui lucru a si cîș- 
tigat partida cu Atletico Madrid, 
după o dispută aspră, dar co
rectă, într-o atmosferă de spor
tivitate creată de publicul spec
tator, deși amenințată în final de 
un arbitraj necorespunzător. 
Desfășurarea primei manșe, cea 
de la București, cu campioana 
Spaniei, a dovedit însă că Di
namo este, totuși, capabilă de 
mal mult. Am dori ca Dinamo să 
repete, în retur, „figura* de 
acum patru ani, de- la Madrid, 
adică acel egal care atunci n-a 
însemnat decît un frumos, dar 
simplu rezultat de palmares, și 
care 
mult
II al 
peni, 
sar 
la 28 septembrie echipa antre
nată de frații Ion și Lică Nun
weiller să depună toate efortu
rile pentru o pregătire de cali
tate.

GHEORGHE OLA (F.C. CON
STANȚA) : „M-a impresionat Di- 
namo pentru: 1) angajament și 
dăruire 2) buna circulație a ju
cătorilor, cu și fără minge, 3) 
descurcarea in fața unei apărări 
agresive și aglomerate, cu mar
caj strict om Ia om. Remarc, cu 
mici excepții, întreaga echipă di
namovistă și în mod deosebit pe 
Țălnar. După joc, Dinamo merita 
o victorie la două goluri dife
rență. în privința echipei spani
ole, m-a impresionat neplăcut 
maniera anti-joc, cu faulturi re
petate și trageri de timp, favori
zată de un arbitru " 
care nici n-a mai 
final partida*.

NICOLAE PROCA 
GOVIȘTE): ..Dorința 
de a depăși un moment greu și 
curajul cu care a abordat întîl- 
nirea cu un adversar de renu
me nu puteau să nu mă impre
sioneze. Elementele pozitive ale 
jocului echipei noastre: un ritm 
bun, un presing destul de efica
ce, marcajul, bun și el, cu ex
cepția golului. Golul are la bază, 
totuși, și o greșeală de arbitraj, 
un henț nesancționat. Echipa 
noastră a așteptat, cred, să se 
fluiere hențul și a fost apoi sur
prinsă, cu toată superioritatea 
numerică. Se impunea, insă, mai 
multă atenție în defensivă. Dina
mo ar fi meritat și al treilea 
gol. Remarcații mei: Țălnar. Do
brău, Sătmărea-nu II. Și... arbi
trul, surprinzător de slab pen
tru un purtător al ecusonului 
F.I.F.A.’*

MIRCEA RADULESCU (SPOR
TUL STUDENȚESC) î „Un joc 
dinamic, de angajament, frumos. 
Dinamo s-a autodepășit; Cu un 
pic de curaj putea încheia și 
mai bine. A cedat după primul 
gol și s-a trezit, iar, după ega- 
lare. Dinamo a impresionat prin- 
tr-o organizare foarte bună. Ad
versarul a vrut să închidă jocul 
și și-a anulat multe calități 
etalate printre care acțiunile o- 
fensive cu mare angajament și 
demarcarea perpendiculară pe 
poartă. Am reținut frumusețea 
golurilor noastre, dar... și cel al 
spaniolilor. Pentru că el a venit 
tot după o fază fixă. încă o dată 
am demonstrat că întîrziem cu 
organizarea apărării în fazele fi
xe, la lovituri libere, și nu pro
fităm, în replică, de asemenea 
faze. Oricum, la Madrid califi
carea se joacă’*

GHEORGHE STAICU (F.C. 
LIMPIA SATU MARE): „Dinamo 
putea cîștiga la un scor mai ma
re, dacă forța imediat după în
scrierea primului gol’ M-au im
presionat: dorința de victorie a 
campioanei noastre, jocul de 
anticipare al madrilenilor și ieși
rile din apărare ale lui Pereira. 
Regret că nu prea s-a jucat pen
tru Dudu Georgescu, căruia i

o-

s-au trimis t 
ța unor fur 
lenți la jocul 
multe calități 
a doua, cea 
marcaj mai 
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personalitate 
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orice critică, 
obstructionist 
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să-I mai remj 
gescu, care, i 
n-am văzut d 
gol foarte frii 
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ceea ce mă f 
lificarea lui E

ILIE OAN 
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moviștilor și 
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nic’ M-a im; 
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tură, realistă] 
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noastră putea 
Am reținut 
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Dudu George 
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sare. îi dorq 
Madrid*.
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Mihai IONESCU

Aceasta anchetâ-fulger poate avea (și ai 
îndoiala) multe concluzii interesante. Impoi 
ca jucătorii 
ne-au oferit 
„impresiile" 
Madrid. Și 
este ca toți fotbaliștii și tehnicienii noștri sâ fi I 
vâțat ceva din „lecția" partidei de joi. O Aed 
sintetizata de cîțiva dintre cei mai apreciațF^fl 
trenori ai noștri în cîteva idei demne de sublinid

• Dinamo a reușit sâ-și depâșeascâ joi cJ 
diția modesta din campionat, în fața unui adv 
sar puternic, care s-a remarcat prin tehnicita 
prin marcaj foarte strîns, prin replieri rapide 
„urcări" în atac energice, surprinzătoare, ades] 
prin numărul mare al participanților la acțiud 
ofensive.

și antrenorii dinamoviști, care ' 
satisfacția unei victorii, să aleagă i 
altora exact ceea ce le trebuie 
poate cel puțin la fel de imporți



înaintea etapei a 6-a a Diviziei A

fonalitate, așa cum doresc tehnicienii noștri 
Foto : Dragoș NEAGU

despre partida
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[ează faza 
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brsar tare, 
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lipsa de 
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rul, 
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Dudu, și mai ales apărarea ime
diată, nu l-au marcat pe jucă
torul brazilian în faza golului 
lor. • Am reținut felul cum a 
ieșit Atletico din apărare, ca și 
marcajul om contra om. NU 
MI-A PLĂCUT: • faptul că jo
cul extremelor noastre n-a fost 
susținut permanent, deși Țălnăr 
și Vrînceanu au dovedit reale ca
lități a Dinamo nu trebuia să 
se lase angrenată, în final, în 
lanțul nervozității. Tot așa am 
pățit și eu cu Inter, la Bucu
rești, și an\ pierdut calificarea. 
Sper ca la Madrid Dinamo s-o 
dobîndească!"

VALENTIN STANESCU (F. C. 
PETROLUL): „Sincer să fiu, am 
mers cu multă teamă la stadion. 
Dar Dinamo a întrecut așteptări
le ! Prin angajament, prin res
pectarea sarcinilor în cea mai 
mare parte a partidei. Atletico 

strîns, a ieșit foarte rar la 
gindindu-se doar la... trece- 
timpului. Dinamo s-a avîn- 
prea mult în atac la începu- 
reprizei secunde, cînd a ne-

ITEHNICA 
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Păcat că

s-a 
joc, 
rea 
tat 
tul 
glijat apărarea, de unde și go
lul primit. Mi-au plăcut Sătmă- 
reanu II, cel mai bun din teren, 
și golul lui Dudu. Un gol su
perb, marcat ca după o săritu
ră în lungime, cu o lovitură de 
cap foarte puternică, în fața că
reia ,,cădeau” nouă portari din 
zece. Arbitrajul a stricat în final 
spectacolul”.

VIRGIL BLUJDEA (F.C. BI
HOR) : „Tînăra garnitură a lui 
Dinamo a strălucit prin... dorin
ța ei de victorie, în fața unui 
adversar care a apărut prea si
gur pe el, prea convins de suc
cesul său. Dinamo n-a găsit la 
finalizare soluțiile de mișcare 
pentru dislocarea apărării adver
se. Mi-a plăcut Țălnar, singurul 
care a încercat, eu mingea la 
picior, să ajungă mal repede la 
poartă. Excelentă țîșnlrea lui Du
du la golul său, exemplar trava
liul lui Sătmăreanu II. Sub orice 
critică arbitrajul

DUMITRU NICOLAE-NICUȘOR 
(S.C. BACAU): „M-a impresionat 
forța colectivă a campionilor noș
tri, excelent mobilizați pentru 
acest meci. Păcat că n-au forțat 
după primul gol, într-un meci de 
calificare. Adversarul m-a im
presionat prin... fragmentarea jo
cului în vederea unui scor strîns. 
Dinamo are, însă, avantajul psi
hologic al ultimului 2—2 cu Atle
tico, la Madrid, unde, cred eu, 
se poate obține calificarea, mai 
ales dacă va lipsi Pereira. Arbi
trajul ne-a defavorizați”

ION REINHARDT (F.C.M. 
ȘIȚA) î „E greu să judeci 
meci după televizor. Oricum, s-a 
văzut că vioara întîi a fost echi
pa cu șansa a doua, Dinamo, 
care s-a dăruit exemplar. Păcat 
că in repriza secundă Dinamo a 
jucat mai lent, cu pase laterale, 
fără să tragă la poartă mai mult. 
Lucrul acesta a privat-o, cred, 
de un scor mai mare, posibil în 
fața unui adversar care, venind 
să „strice" jocul, nu și-a onorat 
cum mă așteptam cartea de vi
zită. Revelațiile acestei întîlniri: 
Țălnăr și... Dinamo, altă echipă 
decît cea din startul acestui cam
pionat”.

RE-
un

„BULETINUL DE ȘTIRI" AL CELOR 18

r1 MtLLlri'e succesului dinamovist s-au numit : 
gea exemplară, forța colectivă ți, uneori, or- 
zarea jocului.

Cu mai mult curaj in ofensivă și cu mai 
ă atenție în defensivă, campionii noțtri pu- 

realiza o diferență mai mare de goluri.
Țălnar - o mare revelație la debutul său pe 
ipternațional ; Dudu Georgescu ți Sătmărea- 

î^feconfirmă.
Pentru ca speranța calificării in turul II să se 

inească la Madrid Dinamo are nevoie de : 
i, atenție ți putere de luptă in defensivă, acolo 
e marcajul ți dublajul se cer imbunătățite, cu- 
și varietate in jocul ofensiv.

Anchetă realizată de
Mircea M. IONESCU

AU FOST ALCĂTUITE 
LOTURILE 

REPREZENTATIVE
• N.'inc noi în lotul A:

Ptiiiu și Sălâjan
Au fost alcătuite loturile S; 

naționale (A, B și tineret) 
în vederea intîlnirilor inter- 
naționale care vor avea loc 
la mijlocul săptămînii vi- 
itoare

Lotul A, care va întîlni șj 
echipa reprezentativă a 
Greciei, miercuri, la Bucu- jî 
rești, pe stadionul Steaua, 
are următoarea compohen- 
ță : Cristian, Moraru — por- fs 
tari ; Chera.1, Sameș, Săț- 
măreanu II, Ștefănescu, Vi- 0 
gu, Tilihoi — fundași ; Du- 
mitru, BolBni, Bălăci, Ko- 
milă, Iordănescu-mijlocași; 
Crișan, Troi, Dudu Geor- J: 
gescu, Zamfir, Peniu, Să- 
lăjan — înaintași. Prezen- 
tarea la București, dumini- g; 
că seara.

Lotul B, care va susține, £; 
în deplasare, joi 22 sep- j? 
tembrie o partidă cu echi- 
pa reprezentativă a Kuwei- g, 
tului, se compune din ur- 5; 
mătorii jucători : Răducanu, î; 
Iorgulescu — portari ; Tănă- S; 
sescu, M. Zamfir, Ciugarin, g 
Dinu, Mehedințu, Turcu — 
fundași ; Nunweiller VI, O. fj 
Ionescu, Mureșan — mijlo- g 
cași ; Anghel, M. Sandu, g 
Dobrin, Nedclcu II, Luces- 5; 
cu — atacanți. Prezentarea g; 
la București, luni dimi- g 
neața. si

Lotul de tineret, care g 
urmează să întîlnească g 
miercuri, în orașul Halkis, îs 
selecționata similară a Gre- g 
ciei, are următoarea compo- g 
nență : Windt, Boldici — g 
portari ; Gh. Dumitrescu, g 
Stancu, Zahiu, Bărbulescu, g 
Barna — fundași ; Șerbăni- 
că, Iorgulescu, Țicleanu, M. g 
Răducanu — mijlocași ; Chi- 
taru, Cîrțu, Radu II, Fanici, g 
Lupău — atacanți. Prezen- g 
tarea la București, duminică g 
seara. g

,\\\\\\\\\\\\\^^^^^

o Stare de spirit bună la 
DINAMO in urma victoriei ob
ținută in dauna lui Atletico 
Madrid. Campioana îșl revine 
treptat. Alături de cei care au 
evoluat miercuri pe „23 Au
gust", va reintra mîine „dispe
cerul" Dinu, o U.T.A. are, în 
schimb, serioase probleme 
înaintea meciului ei cu Dina
mo. Cura și Gașpar sînt acci
dentați, Schcpp și Broșovschi 
au acumulat trei cartonașe gal
bene. Cine i-a pus ? •
STEAUA s-a înapoiat joi seara 
de la Barcelona. Neputînd ui
ta, firește, „dușul rece" din 
Cupa UEFA, Dumitru, Iordă- 
nescu, Sameș, Vigu, et comp, 
pregătesc cu ambiție jo
cul (foarte dificil) de mîi
ne. 0 A sosit în Capitală, asea
ră, A.S.A. TG. MUREȘ. Cu e- 
fectivul complet, inclusiv Haj- 
nal, cel care după partida cu 
A.E.K. a acuzat o lovitură la 
piciorul sting. Bone nu anunță 
modificări în formație. • Ieri, 
la capătul firului telefonic, 
Reinhardt părea mai bine dis
pus. Motivul 1 L-a recuperat, 
în fine, pe Florea, așa îneît 
mîine F.C.M. REȘIȚA, va avea 
cel puțin o... aripă. S-ar pu
tea să reintre și Atodiresei. A- 
tenție mărită, Răducanu ! • A- 
vizată, desigur, de reîntărirea 
„ll“-lui reșițean, SPORTUL 
STUDENȚESC s-a pregătit ca 
pentru examenele dificile. în 
drum spre „Cetatea oțelului", 
studenții bucureștcni au făcut 
o escală, joi, la Drobeta-Tr. 
Severin, unde au întrecut cu 
3—0 o echipă locală. • Satisfă
cută de evoluția ei în Cupa

Cupelor. UNIVERSITATEA
CRAIOVA n-a mai acuzat o- 
boseala cînd a descins în Bănie, 
după o călătorie lungă — cu 
avionul și autocarul. Azi, toată 
ziua, în așteptarea tîrgovișteni- 
lor, fotbaliștii olteni se vor 
odihni. • Nicolae Proca, antre
norul lui C. S. TÎRGOVIȘTE, 
aflînd rezultatul de la Nicosia, 
s-a bucurat... și a căzut pe gîn- 
duri. Bălăci, Marcu, Crișan, Cîr
țu și Irimescu au înscris goluri 
multe, în timp ce partenera de 
întrecere nu și-a recuperat pe 
cei trei jucători accidentați, 
Sava, Pi taru și Marinescu. • 
JIUL a efectuat programul nor
mal, deși Dumitrache, Mulțes- 
cu, Toma, Stoica și Stoichiță 
au trecut prin emoțiile exame
nelor... restante. Joi, echipa lui 
Traian Ionescu a simțit nevo
ia unui joc-școală în compania 
propriilor juniori. • F. C. AR
GEȘ, cu Dobrin la „pupitrul 
orchestrei", a susținut la Călan 
un amical' cu Victoria. Apoi, 
și-a continuat drumul spre Pe
troșani, de unde speră să se 
întoarcă tot lideră. • Ceva mai 
liniștită, datorită poziției în 
clasament, OLIMPIA SATU 
MARE s-a limitat în a se an
trena în „familie", jucînd la 
două porți cu echipa de juniori. 
Antrenorul Staicu va trimite în 
teren formația-standard, pu- 
nîndu-se la adăpost de orice 
surpriză din partea... fostei sa
le echipe, o Lui F. C. BIHOR 
nu-i prea merge jocul nici în 
amicalele de la mijloc de săp- 
tămînă. Acel 1—1 cu Bihorea
na Marghita nu e în măsură

să liniștească pe (și-așa) necă
jitul Blujdea. Își va reveni, 
oare, în sfîrșit, Kun II ? • 
Ilie Oană, antrenorul echipei 
POLITEHNICA IAȘI, va bene
ficia, de aportul omului de gol 
Dănilă. Un cîștig însemnat 
pentru linia de atac. Iar apăra
rea îl va avea, din nou, între 
buturi pe Bucu. restabilit după 
operația de amigdale. • Ange
lo Niculescu I-a apreciat întot
deauna pe Ilie Oană. E la cu
rent cu ce poate echipa ieșeană, 
dar speră ca „POLI" — de as- 
tă-dată cu aripile refăcute 
(Floarcș si Petrescu au fost 
recuperați) — să-i opună rezis
tență, măcar pentru o remiză. 
• S. C. BACAU crede că va 
ieși din impas pe seama...- 
CORVINULUI HUNEDOARA. 
Antrenorul Nicușor are o sin
gură problemă în alcătuirea 
formației : așteaptă avizul me
dicului pentru Șoșu. • În 
schimb, Coidum, antrenorul hu- 
nedorenilor, nu și-a găsit li
niștea toată săptămîna. Arc 
nu mai puțin de patru indispo
nibilități : Miculescu, Vlad, E- 
conomu și Angelescu, toți titu
lari ! • înaintașii PETROLU
LUI au fost în vervă de șut,’ 
joi, în amicalul susținut cu Pe
trolul Teleajen. „Numai să-i 
tină" și mîine... în Divizia A, 
gîndește Valentin Stănescu. • 
F. C. CONSTANȚA l-a luat la 
Ploiești și pe Tararache, cel 
care a înscris ambele goluri e- 
chipei Rapid Fetești. Tînăra 
formație a lui Gh. Ola mai 
simțea nevoia unui junior...

GAZDELE VALORIFICĂ
DIN PLIN AVANTAJUL TERENULUI

ȘTIRI • ȘTIRI
• ROCADĂ DE ARBITRI. Brigada C. 

Bărbulescu — București, M. Moraru
— Ploiești și N. Raab - Cîmpia Tur- 
xii, programata inițial la partida Po
litehnica lași - ..Poli" Timișoara va 
funcționa la jocul Jiul — F.C. Argeș, 
în timp ce brigada F. Coloși — Bucu
rești, N. Dinescu - Rm. Vilcea și I. 
Rus — Tg. Mureș, anunțată Inițial la 
partida din Valea Jiului, va fi pre
zentă duminică la lași.
• BRIGADA DE ARBITRI ROMANI

LA MECIUL POLONIA - DANE
MARCA. Miercuri, 21 septembrie, se 
va disputa la Varșovia partida In
ternațională Polonia — Danemarca, 
din cadrul preliminariilor C.M. Întîl- 
nirea a fost încredințată unei brigăzi 
de arbitri din țara noastră : N.
Rai nea (la centru), C. Dinulescu 
și I. Igna.
• F.C. BRĂILA INTiLNEȘTE ASTĂZI 

PE JUVENTUS SAO PAULO. Divi
zionara B F.C. Brăila susține azi un 
meci amical în compania echipei 
Juventus Sao Paulo. Echipa braziliană 
va evolua și joi — în cadrul turneului 
pe care il întreprinde în țara noastră
— cînd va întîlni un adversar încă 
nedesemnat.
• LOCAȚIUNE DE BILETE, incepînd 

de luni se pun în vînzare, biletele 
pentru meciul România — Grecia.

La casele obișnuite s-au pus în 
vînzare biletele pentru meciul Steaua
— A.S.A. Tg. Mureș, care va avea 
loc duminică, pe terenul din bd. 
Ghencea, de la orele 16.

în eșalonul secund s-au des
fășurat trei etape și în fruntea 
clasamentelor celor trei serii 
s-au instalat C.S.M. Suceava, 
Chimia Rm. Vilcea și U. M. 
Timișoara, prima fiind singura 
echipă care are un punct avans 
față de urmăritoare, celelalte 
două — datorită golaverajului 
mai bun.

Primele runde ne arată că a- 
ceastă ediție a campionatului 
este mai echilibrată, că echi
pele sînt de valori mai apro
piate și de aceea doar două for
mații — U. M. Timișoara și 
C.F.R. Cluj-Napoca (ambele din 
seria a IlI-a) — au reușit să 
acumuleze punctajul maxim. 
Dar, pînă în prezent, pe lîngă 
cele două formații amintite, nu 
au cunoscut încă înfrîngerea 
C.S.M. Suceava, Metalul Plo- 
peni, Autobuzul București, Mi
nerul Moldova Nouă și C.I.L. 
Sighet. După cum se vede, 
sînt în acest pluton și două re
cent promovate — Autobuzul 
București și Minerul Moldova 
Nouă — dornice de a avea o 
comportare cit mai bună, de 
a juca un rol mai mare în sta
bilirea ierarhiei în seriile a 
Il-a și a IlI-a. în schimb, la 
polul opus, al unei evoluții sub 
așteptările suporterilor lor, se 
află Avîntul Reghin, Chimi
ca Tîrnăveni și Minerul Lu- 
peni, care n-au încă nici 
un punct, iar Relonul Să- 
vinești,* echipă care în ediția 
trecută s-a comportat bine, a- 
cum, deși are un punct, nu are 
nici un gol marcat !

Partidele disputate în prime
le trei etape ne-au mai oferit 
un tablou din care reiese cu 
claritate că marea majoritate

------------ PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI -------------
SERIA I : • Relonul Săvinești — I.C.I.M. Brașov : T. Istrate 

(București) • C.F.R. Pașcani — F.C.M. Galați : I. Chilibar (Pi
tești) a steagul roșu Brașov — C.S.M. Suceava : G. Fodor 
(București) • C.S.U. Galați — Nitramonia Făgăraș : C. Ignat 
(București) a Tractorul Brașov — Oltul Sf. Gheorghe : C. Ma- 
tccscu (București) • Victoria Tecuci — C.S. Botoșani : C. Raica 
(București) • Portul Constanța — S.C. Tulcea : G. Jucan (Me
diaș) • Gloria Buzău — Viitorul Vaslui : D. Rădulescu (Bucu
rești) • F.C. Brăila — Ceahlăul P. Neamț : D. Arndt (Iași) se 
dispută marți 20 septembrie.

SERIA A II-A : • Unirea Alexandria — Muscelul Cîmpulung : 
Gh. Dumitru (București) • Metalul Plopeni — Prahova Ploiești :
M. Crufescu (București), astăzi de la ora 15,30 • Carpați Si
naia — Celuloza Călărași : V. Naumcef' (Iași) • Rapid București 
— Progresul București : I. Urdea (București) • Electroputere 
Craiova — Pandurii Tg. Jiu : V. Tătar (Hunedoara) • Autobu
zul București — Metalul București : Gh. Ispas (Constanța) • 
Gaz metan Mediaș — Chimia Rm. Vilcea : P. Căpriță (Brăila) 
• Șoimii Sibiu — Chimia Tr. Măgurele : I. Lăcătiș (Arad). • 
Dinamo Slatina — F.C.M. Giurgiu : N. Dumitrescu (Ploiești).

SERIA A III-A : « Aurul Brad — F.C. Bala Mare : V. Ciocîl- 
teu (Craiova) • Mureșul Deva — Victoria Călan : V. Grigorescu 
(Craiova) • U.M. Timișoara — C.F.R. Cluj-Napoca : R. Stîncan 
(București) • Metalurgistul Cugir — Armătura Zalău : Em. 
Svitlec (București) • Minerul Moldova Nouă — Avîntul Re
ghin : C. Ghiță (Brașov) • Chimica Tîrnăveni — Dacia Orăștle :
N. Suciu (București) • Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara :
O. streng (Oradea) • „U“ Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet : T. 
Andrei (Sibiu) • Gloria Bistrița — Victoria Cărei : Al Volnea 
(București).

a echipelor și-au valorificat din 
plin avantajul terenului. Iată 
cifrele : 65 de meciuri s-au în
cheiat cu victoria gazdelor (25 
în. seria I, 22 — seria a Il-a și 
18 —. seria a IlI-a), 5 au reve
nit oaspeților (toate în seria a 
IlI-a) și 11 s-au terminat cu 
scoruri egale (2 — seria I, 5 
— seria a Il-a și 4 — seria a 
III-a). Acest bilanț, net favo
rabil gazdelor, relevă faptul că 
majoritatea formațiilor se ba
zează încă pe acumularea 
punctelor doar în partidele de 
acasă, iar în deplasare încear
că să primească cit mai puține 
goluri. Printre formațiile care

au cîștigat meciuri în deplasare 
se află și „U“ Cluj-Napoca, e- 
chipă compusă din mulți tineri, 
dornici de afirmare. Dar com
portarea clujenilor a fost con
tradictorie : au cîștigat ambele 
partide disputate în deplasare 
(la Tîrnăveni și la Zalău), pier- 
zînd acasă în fața lui U. M. 
Timișoara !

Și la capitolul eficacitate, bi
lanțul este net favorabil gaz
delor : 185 (cite 62 seriile I și 
a Il-a, 61 — seria a III-a) Ia 
46 (9 — seria I, 14 — seria a 
Il-a și 23 — seria a III-a).

)\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

SÎMBATĂ
FOTBAL. Stadionul Steaua, ora 

14,15 : Steaua - A.S.A. Tg. Mu
reș (jun.), ora 16 : Steaua — 
A.S.A. Tg. Mureș (Div. A) ; 
dionul Dinamo, ora 14,15 : 
namo — U.T.A. (jun.), ora 
Dinamo - U’.T.A. (Div. A) ; 
dionul Republicii, ora 11 ” .
— Progresul București (Div. B) ; 
teren Autobuzul, ora 11 : Autobu
zul - Metalul (Div. B) ; teren 
T.M.B., ora 11 : T.M.B. - Elec- 

(Div. C) : teren Meca- 
, ora 11 : Mecanică fină 

Oltenița (Div. C), teren 
Șoimii TAROM 

teren Abatorul 
Abatorul — Tehnometal 

; teren Politehnica (Bel- 
ora 11 î Unirea Tricolor 
(Div. C), teren Triumf, 
Automecanica — Auto

matica (Div. C), teren FI. roșie, 
ora 11: Flacăra roșie — I.C.S.I.M. 
(Div. Ch

Metalul (Div. B) ; 
ora 11 : T.M.B. 

tronica 
nică fină, 
Ș. N. ______
Ghencea, ora 11
— Sirena (Div. C), 
ora 11 : 
(Div. C) 
vedere),
- I.O.R. 
ora 11 :

sta-
Di-

16 : 
. sta- 
Rapid POPICE. Arena clubului între

prinderii Republica, ora 14 : Glo
ria — Voința Constanța ; arena 
Laromet, ora 15 : Laromet — Me- 
trom Brașov, meciuri în campio
natul național feminin.

mișoara (f) ; teren Dinamo, ora 
11,30 : Dinamo — Relonul Săvi
nești (m), meciuri în cadrul 
„Cupei de toamnă".

POPICE. Arena Laromet, de Ia 
ora 8 : Tehnometal — Gloria ; 
arena Olimpia, de la ora 8 : 
Olimpia — Rafinorul Ploiești, me
ciuri în cadrul campionatului 
țional masculin.

na-

1

RUGBY. Stadionul tineretului, 
teren 11, ora 16 : A.S.E. — Glo
ria (Div. B).

RUGBY. Teren Vulcan, ora 
Vulcan - Sportul studențesc 
Stadionul tineretului, teren 
ora 11 : Aeronautica — Rulmentul 
Alexandria (Div. B), teren IV,
ora 11 : Arhitectura — Ș. N. Ol
tenița (Div. B).

9 : 
II ; 
II.

I
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DUMIN1CA
HANDBAL. Teren Universitatea, 

la oro 9 : Universitatea — Con
fecția (f) ; teren Progresul, ora 
10 : Progresul - Constructorul Ti-

TENIS DE MASA : Sala C. S. 
Progresul, de la ora 9 : Progre
sul Buc. — Gloria Buzău (f) și 
de la ora 11 meciul echipelor 
masculine ; sala „Republicii**, de 
la ora 9 : Locomotiva Buc. — Po
litehnica Buc. (m).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE
LA TRAGEREA LOTO

DIN 16 SEPTEMBRIE 1977
Foncl de cîștiguri: 579.637 lei 

plus 61.830 Iei report. Extragerea 
I: 84 55 82 68 81 75 41 21 56. Ex
tragerea a Il-a: 54 14 44 23 40 57 
62 51 83.

CISTIGUR1LE 
CONCURSULUI PRONOSPORT 

DIN 14 SEPTEMBRIE 1977
Categoria 1: (12 rezultate) =

4,75 variante a 10.080 lei; Cate
goria 2: (11 rezultate) = 94.75
variante a 606 lei; Categoria 3: 
(10 rezultate) = 765,25 variante 
a 113 lei.

ASTAZI, ultima zi pentru de
punerea buletinelor la concursul 
Pronosport de mîine, 18 sep
tembrie 1977.

NUMAI AZI vă mai puteți pro
cura bilete pentru tragerea „Lo- 
to-2“ de mîine 18 septembrie. 
Tragerea va avea loc la Clubul 
Finanțe Bănci, din str. Doamnei 
nr. 2, la ora 17,30.
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M SĂ ĂVEM MĂI MULTE NĂDII, MĂI
MULTE IOLANDE,5

de exemplu, 
neuitat ale 
cind Nadia 

încoronată —

Nadiei, că 
de calități 
unei mari 

ora aceea, a 
și în orele 

de

Nu e vorba de nici un 
fel de joc de cuvinte, dar 
cea mai bună propagandă 
pentru performanța sporti
vă o constituie însăși... per
formanța !

Anul trecut, 
în zilele de 
Montrealului, 
Comăneci era
și încă de trei ori — cam
pioană olimpică, ca fiind 
cea mai tînără dintre de
ținătoarele unei medalii de 
aur, mai toate mămicile își 
doreau ca odraslele lor să 
facă și ele gimnastică, fie
care fiind convinsă că fiica 
sa îi seamănă 
are sumumul 
indispensabile 
sportive. La 
Montrealului, 
următoare, antrenorii 
gimnastică și profesorii de 
educație fizică au fost, poa
te, cei mai căutați dintre 
specialiștii sportului nostru. 
Unii dintre ei au sesizat 
exact importanța momentu
lui și au organizat ample 
acțiuni de selecție care, fi
resc, s-au bucurat de roa
de frumoase, de unanime a- 
precieri.

Cu cîtva timp în urmă 
cînd, grație televiziunii, am 
fost părtaș ai multora din
tre răsunătoarele succese ale 
lui Ilie Năstase, mulți, foar
te mulți copii își îndrep
tau pașii spre terenurile de 
tenis. A fost un foarte bun 
moment pentru ca dintre 
cei mulți care au invadat 
atunci terenurile să se fi 
selectat cei mai buni !

Cînd, în deceniul trecut, 
Iolanda Balaș domina, prin 
rezultatele sale excepționa
le, săritura în înălțime de 
pe mapamond, către aceas
tă probă a atletismului au 
venit nenumărați copii care 
se visau aidoma marii noas-

Mici ar ti trebuit să fie activitate, dar toate cele patru terenuri de volei erau (ea de obicei) PUSTII...

ÎN CENTRUL ATENȚIEI = PROPAGANDA PENTRU SPORT
care 40 vor activa în continuare 
în cadrul secției.

Faima luptătorilor crescuți 
în sala de sub tribuna „Giu- 
leștiului" a depășit de mult 
granițele țării. Ion Enache, 
Victor Dolipschi, Nicv Gingă 
sînt sportivi consacrați care au 
fost inițiați în tainele luptelor 
de antrenorul Marin Belușica, 
Nicolae Iordache, Dan Aiaco- 
boaie, Gheorghe Minea sînt 
alte tinere speranțe ale lupte
lor românești. Secția Rapidu
lui este una dintre cele mai 
productive din țară. Acesta 
este rodul unei îndelungate 
munci de propagandă efectuată

(Urmare din pag. I)

însăși 
bază

principal magnet fiind 
frumoasa și bine utilata 
sportivă din Giulești.

La stadionul Giulești 
impresionat foarte mult coche
tul și bine întreținutul bazin 
în care se pregătea (chiar și 

friguroase de 
de

ne-a

în aceste zile 
toamnă) echipa campioană 
polo, antrenată de C. Vasiliu. 
Cei 16 sportivi deținători ai 
tricourilor de campioni au de
prins cu toții tainele înotului 
și poloului aici, la clubul Ra
pid. Și nu sînt singurii. în 
grupa de juniori I (antrenor C. 
Rusu) așteaptă momentul afir
mării încă 15 poloiști ai Rapi
dului. La fel și în grupa de 
juniori II (antrenor P. Chețan). 
în frumosul bazin din stadionul 
Ciulești nu se practică numai 
sportul de performanță. Antre
norii rapidiști, împreună cu 
sportivii D. Băjenaru, R. Mus
tață, FI. Baci iniei și profesorii 
Sanda Apolzan și Ștefan Ia- 
mandi au învățat să înoate a- 
proape 2500 copii, dintre

canoiști ca Patzai- 
Cu- 

Sza-
Dan 
Mo- 
etc. 
de- 
de

performanță 
înregistrată 
noștri fruntași a 

o adevărată vîl-

în- 
ei

MĂI MULȚI IUL
tre campioane, după cum, 
tot așa, alți copii s-au vi
sat handbaliști ca Gruia și 
Gațu, 
chin, boxeri ca frații 
țov, scrimeri ca Olga 
bo, Ecaterina Iencic, 
Irimiciuc, rugbyști ca 
raru, Demian, Durbac

Fiecare 
osebită 
sportivii 
provocat 
vă printre copii și juniori 
care au găsit în exemplul 
Nadiei, al Iolandei, al lui 
Ilie, al atîtor altora, 
demnul de a face și 
sport, de a se dedica unei 
ramuri sportive sau alteia. 
De fiecare dată, după un 
mare succes al sportului 
românesc mulți copii au ve
nit să se „înscrie* la di
ferite discipline, poate pen
tru că așa era „moda”. 
Mulți au venit și au ră
mas, alții însă au plecat 
după... modă, ori s-au lă
sat de sport. Constatăm, de 
fiecare dată, în astfel de 
situații, că numărul celor 
rămași șî valoarea pe care 
o vor atinge, mai devreme 
sau mai tîrziu, depinde de 
modul în care antrenorii și 
profesorii înțeleg să-și facă 
datoria, călăuzindu-le 
mii pași cu grijă și 
goste și știu să folosească 
cu promptitudine 
prilej pe care, cum am a- 
rătat, performanțele 
tivilor noștri îl oferă creînd 
o stare de efervescentă e- 
mulație în rîndurile tinere
tului, iubitor al sportului. 
De profesori și antrenori 
depinde, așadar, în conside
rabilă măsură ca numărul 
performerilor sportului nos
tru să fie din ce în ce mai 
mare...

fiecare

spor-

Romeo VILARA

» ■■

DE CE ATÎTA LINIȘTE PE
Stadionul Tineretului. Una dintre 

cele mai mari baze sportive ale Ca
pitalei, într-o zi însorită. Este ora 
9,30. Terenurile de volei, baschet, 
rugby și handbal sînt pustii deși, 
după program, la acea oră ar fi tre
buit să întîlnim tineri sportivi de la
C. S. Școlar, Școlile sportive nr. 1 și 
2, de la Energia sau I.E.F.S. Pe 
pista de atletism am întilnit cifiva 
alergători. Cam cîți ai putea număra 
pe degetele ambelor mîîni. Dar nici 
un antrenor. Ba totuși am zărit unul 
(loan Paul de la Șc. sp. Atletism), 
in tribună, în ținută de stradă. Și 
au mai fost vreo 2—3 mărșăluitori, cu
D. Paraschîvescu, care dădeau roată 
stadionului. In rest — liniște, foarte 
multă liniște.

OBIȘNUINȚA DE MIȘCARE -0 CERINȚA OBIECTIVĂ
■J

A CĂREI UTILITATE TREBUIE UNANIM ÎNȚELEASĂ
Am invitat pe prof. dr. MI

HAI EPURAN, șeful catedrei 
de Teoria, metodica, psihologia 
și pedagogia educației fizice și 
sportului de la I.E.F.S., să ne 
răspundă la cîteva întrebări 
privind necesitatea exercițiului 
fizic pentru omul zilelor noastre.

— V-am ruga, tovarășe 
profesor, să ne spuneți cî
teva cuvinte despre „obișnu
ința de a face mișcare".

a- 
o 

de

Și

— Obișnuința de a face miș
care are două componente și 
anume :

— componenta operațională, 
cu caracter de activitate învă
țată, pe care omul știe s-o 
efectueze, s-o adapteze condi
țiilor, s-o dozeze ; uneori, 
ceastă componentă poate fi 
deprindere cu nivel superior 
execuție ;

— componenta afectivă 
motivațională, care înseamnă 
trebuința de mișcare sau ne
voia de mișcare — totuna 
este —, dorința de a face miș
care.

La ora actuală, cred că 
în rîndul specialiștilor în do
meniul educației fizice și spor
tului sau al activităților cor
porale de masă nu avem asigu
rat, pe plan metodic, decît 
fondul pentru prima compo
nentă. Se asigură, dar nu pen
tru toți, instruirea în tehnici 
cu caracter sportiv. Poate că și 
modelele sînt mai directe, mai 
apropiate. în acest sens, m-aș 
referi la Nadia Comăneci, care 

curent 
Ilie

a creat un adevărat 
pentru gimnastică sau 
Năstase pentru tenis.

la

— Care este rolul școlii 
în formarea obișnuinței de 
care vorbeam ?

— în școală se face inițierea în 
direcția formării obișnuinței de 

; I

Și 
școlile 
nume- 

lupte 
ac- 

lupte- 
comu-

de antrenorii M. Belușica 
Al. Constantin prin 
C.F.R.-ului, unde au loc 
roase demonstrații de 
greco-romane. Această 
țiune de popularizare a 
lor a fost extinsă și în 
nele mărginașe ale Capitalei, 
Gheorghe Minea fiind descope
rit la o asemenea demonstra
ție în comuna Buftea.

Astfel de acțiuni de propa
gare a sportului, de atragere 
a tineretului în rîndul practi- 
canților lui se întreprind și la 
fotbal, box, caiac-canoe, atle
tism.

STADIONUL TINERETULUI ?
Trei ore mai tîrziu, în aepst imens 

parc sportiv, aceeași imagine. A- 
proape că nu-ți vine să crezi, mai 
ales cind, ieșind în marele bulevard 
alăturat, am întilnit zeci de școlari, 
plimbîndu-se, zbenguindu-se. Am 
oprit pe cîțiva dintre ei. Erau elevi 
la Școala generală nr. 32. 
trebat de ce nu 
răspunsul 
nu ne-a 
făcut cu

Ionică 
principal, 
gram, în 

l-am în- 
vin pe stadion și 

a venit prompt : ,,Nimeni 
spus câ avem voie. Am fi 
p’âcere o „miuță" I 
Milițescu, instructor sportiv 

ne-a spus câ noul pro- 
w funcție de programul școlar,
este în curs de alcătuire și câ în 
cursul dupâ-amîezli în mod sigur 
vom întîlni mai multâ animație. Am 
revenit la ora 16,30. Terenurile de

a face mișcare, în situația în 
care sînt alocate suficiente ore 
pentru aceasta ; abia 
poate vorbi și despre 
re fizică. Instruire 
ce privește formarea 
ței de a face mișcare există, 
dar mi se pare că pe plan psi- 
ho-pedagogic se face foarte pu
țin pentru componenta afecti
vă și motivațională. Ca un 
element autocritic, dacă vreți, 
nu reușim să-i formăm pe ab
solvenții noștri, ai I.E.F.S.-ului, 
ca pe niște pasionați pentru 
mișcarea permanentă ; am re
nunțat să menținem «un cult» 
al gimnasticii igienice, așa-zisa 
«de înviorare», de dimineață.

atunci se 
o pregăti- 
în ceea 
obișnuin-

De vorbă

cu prof, dr

MIHAI EPURAN

Foarte puțini profesori de edu
cație fizică practică ei înșiși 
așa ceva și foarte puțini elevi 
sînt stimulați să practice dimi
neața gimnastica individuală, 
iar cei mai în vîrstă — seara.

— La persoanele trecute 
de prima tinerețe se mai 
poate vorbi de formarea o- 
bișnuinței de a face 
care ?

miș-

— Sigur că da, deși cu 
multă dificultate decît la 
sau adolescenți. Este însă 
prea minimală recomandarea 
care se face peste tot, de a 
parcurge, zilnic, 4—5 km pe 
jos, această activitate fiind con
siderată ca suficientă. Pentru 
a realiza scopul pe care îl ur
mărim — menținerea și întă
rirea sănătății —, trebuie por
nit de la efectuarea unui 
simplu de exerciții de 
tică și apoi continuat 
4—5 km de mers pe 
nic. Individul trebuie 
să-și stăpînească 
poarte dialog cu el, iar acesta 
să răspundă la comandă. Nu
mai prin simplul mers — cei 
4—5 km — nu se realizează în 
totalitate ceea ce ne-am pro-

mai 
copii 
mult

grup 
gimnas- 
cu cei 
jos, zil- 
să știe 

corpul, să

baschet și volei erau tot goale. A- 
flâm câ timp de mai bine de o 
lunâ rareori a câlcat cineva pe 
zgura lor I Pe douâ din terenurile 
de handbal aleargâ și paseazâ cî- 
teva junioare. Alâturi de ele reve
dem cu plâcere o mai veche cunoș- 
tințâ, pe maestra emeritâ a sportu
lui Irîna Climovschi. Pe terenurile de 
rugby sînt programate douâ antrena- 
mentp. Amatori însâ nu sînt prea 
mulți. Atleții s-au mai rârit. Mai 
sînt vreo 2—3 și tot fârâ antrenor. Pe

LA POLICOLOR — SPORTUL» O PASIUNE
Pe locul unde, cu patru ani 

în urmă, era o mlaștină, s-a 
construit o modernă și fru
moasă bază sportivă : Polico
lor. Folosind judicios mijloace 
locale, valorificînd deșeurile, 
avînd sprijinul direct și perma
nent al conducerii întreprinde
rii, al organizației de partid și 

a celei de U.T.C., 
angajații „Polico- 
lor“-ului, îndeo
sebi tinerii, au 
prestat mii de ore 

de muncă patriotică pentru a-și 
vedea asigurat locul pe care 
să se desfășoare una din acti
vitățile preferate după ore
le de muncă : sportul. Bineîn
țeles, materializarea intenției 
trebuia urmată la rîndul ei de 
folosirea la maximum a tere
nurilor amenajate : trei de te
nis, cîte unul de fotbal, volei- 
baschet și handbal (cărora li 
se va adăuga pista de atle
tism, aflată în curs de fini
sare). Și s-a trecut la fapte.

începutul nu a fost ușor, dar 
grație unor pasionați ai sportu
lui s-a izbutit într-un timp re
cord atragerea unui număr în
semnat de angajați în practi
carea sistematică, permanentă a 
unor discipline sportive (de alt
fel, A. S. Policolor are 1740 
membri !). Așa se face că pe 
terenurile de tenis pot fi văzuți 
antrenîndu-se sau susținînd me
ciuri în cadrul campionatului 
asociației sportive frezorii Lau- 
rențiu Cocoș. Nicolae Gavrilă, 
strungarii ~ ’
Drăghici, 
Ion Mihai, 
inginerii Dan Teodorescu, Va- 
sile Beldiann, Liviu Drăgan

Paul Anton, Ion 
lăcătușii mecanici 
Dumitru Găitănaru,

Raid-anchetă realizat de : T. MIHAI, D. STANCULESGU ți A. VASILU

mai este ceva deosebit

celor ce persiflează 
sau cei, familii întregi 
care în echipament 
de sport, sînt văzuți a-

pus. Și
de important în formarea obiș
nuinței pentru a face mișcare J 
popularizarea acestor acțiuni 
binefăcătoare pentru sănătatea 
fiecăruia dintre cetățeni să fie 
făcută nu numai în presa de 
strictă specialitate. Numai în 
acest fel vom reuși să scădem 
simțitor, pînă la lichidare, nu
mărul 
pe cel 
chiar, 
decent 
lergînd, pe aleile dintre blocuri, 
spre exemplu. Trebuie făcute 
toate eforturile pentru lichida
rea cît mai rapidă a unei ast
fel de mentalități obtuze, re
trograde. Și în acest sens tre
buie menționat rolul deosebit 
de important al profesorilor de 
educație fizică, de la toate ni
velurile și al educatoarelor din 
invățămintul preșcolar de a 
face, încă din anii copilăriei, 
primii pași în direcția celei de 
a doua componente a obișnuin
ței de a face mișcare.

— Pentru că v-ați referit 
la popularizare, ce conside
rați că 
această

trebuie întreprins, în 
direcție ?

vrea să se creadă 
de exemplu, marele 
mic, cu mare, tu-

— N-aș 
că iarna, 
public, cu 
șește în batistele proprii numai 
datorită faptului că peste tot, 
pe stradă, în autobuze și 
tramvaie, în magazine și cine
matografe sînt răspîndite, cu 
larghețe, afișe, fluturași cu te
me vizînd ferirea de gripă sau 
prevenirea efectelor anotim
pului rece etc., dar rolul acestei 
propagande în limitarea și, 
mai ales, în combaterea unor 
eventuale epidemii de gripă; 
nu e minor. Cind vor apărea 
peste tot, asemenea mijloace, 
sau poate altele și mai eficace, 
pentru formarea obișnuinței de 
a face mișcare, în forme sim
ple dar accesibile tuturor cate
goriilor de cetățeni, vom putea 
spune cu adevărat că facem 
popularizare pentru mișcare, 
pentru educație fizică și sport.

Mihail VESA

marginea pistei un părinte mă în
treabă : „Dv. sînteți tov. antrenor 
Puică de la Școala sportivă de at
letism f A? vrea să-mi înscriu și eu 
copiii la atletism* Dar nu i,a mai 
înscris în ziua aceea...

Stadionul Tineretului. Una dintre 
cele mai mari baze ale Capitalei, 
dar.., fără sportivi, sau mai bine 
spus, cu prea puțini tineri sportivi.. 
Prin ce și cu cine se acreditează 
acest complex sportiv al tineretului 
în rîndurile tineretului ?

ș.a. Aceștia formează, de alt
fel, echipa A. S. Policolor afla
tă acum pe locul I în campio
natul sectorului 4. Secția de 
tenis, avînd în Adrian Roșianu 
și Paul Anton doi inimoși in
structori voluntari, a înființat 
și un centru de inițiere.

Pe terenul de fotbal era în 
plină desfășurare o „miuță“, de 
fapt un antrenament în vede
rea viitorului campionat intern.' 
Ultimul s-a încheiat de puțină 
vreme și a fost cîștigat de e- 
chipa Atelierului mecanic II, 
urmată de Atelierul mecanic I 
și Serviciul energetic (au parti
cipat opt formații). Animație 
și pe terenurile de handbal și 
volei unde se antrenau jucă
torii reprezentanți ai A. S. Po
licolor în campionatul sectoru
lui 4 și respectiv în campiona
tul municipal — categoria Pro
moție.

La baza sportivă a A. S. Po
licolor am fost impresionați de 
spiritul gospodăresc care dom
nește aiCl (Ion Stan, vicepre
ședinte al asociației, muncește 
ca... o furnică pentru a îngriji 
cît mai bine terenurile), de ac
tivitatea prodigioasă. Pe te
renuri, erau zeci de tineri. 
Printre ei nu se afla însă nici 
o tînără ! Nici o tînără, deși 
femeile reprezintă 50 la sută 
din totalul angajaților 
lorului" !. 
niu foarte 
trebuie să 
și eficace . . _
Și organizația de tineret trebuie 
să fie principalul animator al 
atragerii tuturor tinerilor din 
întreprindere la exercițiu fizic 
și sport.

„Polico-
Iată, deci, un dome- 
important în care 
se 'manifeste activ 

propaganda sportivă.



Tolcibalfstclc In ajunul unei noi încercări: campionatul curopca" Astâzi, la Pancearevo

CAMPIONATELE BALCANICE DE CANOTAJ
Antrenamentul voleibaliste

lor, printre ultimele înainte de 
plecarea spre campionatul eu
ropean din Finlanda, via Po
lonia (unde urmează să sus
țină și două partide de veri
ficare), se încheia în Sala spor
turilor din Brașov cu tradițio
nalul meci în familie. Din cele 
14 sportive chemate la pregă
tire nu luau parte la joc cra- 
îovencele Liliana Pașca și Ma
ria Popa, prima plecată pen
tru susținerea examenului de 
stat, a doua accidentată și a- 
vînd doar obligația să adune 
mingile răzlețite. Arbitrate de 
antrenorul Davila Plocon și 
privite cu atenție de un sin
gur spectator, medicul echipei, 
Ecaterina Flora, cele două sex
tete, în cară figurau pentru ro- 
dare junioarele Gulmiza GeliI 
și Dana Nicolaescu, se înfrun
tau intr-un joc cu temă.

Cînd s-a încheiat antrena
mentul, Victoria Banciu, mai 
grăbită Ia ieșirea din sală, ne-a 
răspuns telegrafic la întrebări : 
„Treaba a mers din ee în ce 
mai bine... Am dori ca acest 
lucru să se confirme și prin 
rezultate... Ce să vă mai spun? 
Sperăm. Ca la fiecare examen 
greu". în schimb, Maria Ena
che, Mariana Ionescu și Irina 
Petculeț au preferat să întîr- 
zie cîteva minute în teren, în 
poziții de relaxare. Ne apro- 
pjem de ele. „Au început e- 
moțiile ?“ întrebăm într-o doa
ră, cu gîndul la bătăliile grele 
pe care le au de susținut în
tr-o grupă cu echipele U.R.S.S., 
Cehoslovaciei, Ungariei, Iugo
slaviei și Olandei. „Va fi greu, 
însă nu ne este teamă. Vom 
juca cu ambiție, cu toată forța 
noastră”, ripostează retoric că- 
pitana

La 
Plocon 
pentru

echipei, Maria Enache. 
rîndul său, antrenorul 
se arată și el încrezător 
europene : „Sînt mul-

MECIURI ATRACTIVE
In returul campionatului
DE TENIS DE MASĂ PE ECHIPE

Returul Campionatului repu
blican pe echipe — Divizia A 
se reia duminică 18 septembrie. 
La Arad, cele două formații 
feminine ale clubului sportiv 
din localitate anunță un meci 
interesant, deși se joacă „în 
familie", după cum merită vă
zută și confruntarea dintre e- 
chipa elevelor Școlii sportive 
Craiova (autoare a unor rezulta
te constant bune in ultima vre
me) și cea a C.S.M. Cluj-Napoca. 
Dintre partidele masculine, rețin 
atenția Universitatea Craiova 
— C.S.M. Cluj-Napoca și Pro
gresul Buc. — Gloria Buzău.

Următoarea etapă este pro
gramată tocmai la 29—30 oc
tombrie, pentru a se da posi
bilitate loturilor reprezentative 
să se pregătească în vederea 
Jocurilor Balcanice (Brașov, 
6—10 octombrie), a unor impor
tante competiții republicane și 
turnee internaționale.

Din jocul cu temă desfășurat in sala din Brașov, o secvență cu 
Carmen Puiu, Irina Petculeț, Ioana Șiclovan, Doina Rusu și Mari- 
lena Grigoraș.

Foto : S. BAKCSY
{urnit mai înlîi că starea sănă
tății tuturor jucătoarelor este 
perfectă, că, după Universiadă, 
fetele au reușit să depășească 
momentul neîncrederii in ele, 
iar cînd am strins mai mult 
frîul pregătirii au răspuns cu 
tragere de inimă... Pot să vă

spun că avem și noi șanse 
la un plasament bun in C.E. 
Iar dacă reușim să ajungem in 
semifinale, să știți că nu ne 
vom mulțumi cu locul patru”...

Ceea "ce ar dori toți iubitorii 
voleiului nostru.

Aurelian BREBEANU

ÎNCEPE campionatul de popice
Un eveniment important în 

sportul popicelor: începe noul 
campionat al Diviziei A, ediția 
1977—1978, la care se aliniază 
40 de echipe (20 feminine) îm
părțite după criterii geografice 
în cîte două serii, Sud și Nord. 
Startul campionatului a fost 
precedat de pregătiri intense, 
de partide amicale de verifi
care, printre care și unele 
jocuri internaționale. Arenele 
au fost revizuite, materialele 
de concurs completate, iar ju
cătorii au fost supuși testelor și 
probelor de control.

Echipele campioane — Laro- 
met București (f) și Aurul Baia 
Mare (m) — așteaptă cu încre
dere startul. Ele și-au alcătuit 
loturi puternice, omogene. For
mația băimăreană, de pildă, a 
fost întărită cu Gh. Scholtes, 
(Voința Cluj-Napoca), compo
nent al echipei reprezentative 
de juniori, campioană euro
peană.

tn noul campionat, munici
piul Tg. Mureș va fi reprezen
tat, în afara divizionarelor 
Voința (fete și băieți), Electro- 
mureș (băieți), și de echipele 
nou promovate ale asociației 
sportive Dermagant. 
prezintă și județul 
care, alături de formațiile plo- 
ieștene Voința (f), Dacia, Ra-

Bine se
Prahova
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Astăzi se desfășoară la Pan- 
cearevo întrecerile Campiona
telor balcanice de canotaj re
zervate seniorilor, senioarelor 
și juniorilor, Delegația țării 
noastre, sosită joi la locul de 
concurs, a efectuat primele 
antrenamente pe pistele de 
apă de la Pancearevo, întregul 
lot manifestînd o bună dispo
ziție de concurs. Printre spor
tivii care au făcut deplasarea 
se numără medaliatele cu ar-

ȘAHIȘTII NOȘTRI
în runda a zecea a campiona

tului mondial de șah pentru ju
niori. care se desfășoară la In
nsbruck, jucătorul român Con
stantin Ionescu a remizat cu 
bulgarul Gheorghiev. Alte re
zultate : Iusupov — Zapata 1—0; 
Popovici — Duer 1—0; Skembris 
— Sisniega 1—0; Jansen — Ri
vas ’A—>/2. în clasament con
duce Iusupov (U.R.S.S.) — 1‘/2 
p, urmat de Vera (Cuba) — 6>/2 
p (1). C. Ionescu totalizează 5'/2 
p, avînd o partidă întreruptă.

După 7 runde, în campionatul 
mondial de șah pentru juniori 
mici, continuă să conducă Jon 
Arnason (Islanda) cu 6‘/j p, ur-

AGENDĂ
FITA LOVIN SI NATALIA MăRA- 

' SESCU, ÎNVINGĂTOARE 
LA ATENA

la recent în- 
Campionatelor 

i Amsterdam,
gint și cu bronz 1 
cheiata ediție a 
mondiale de\ la 
precum și o serie de schifiste 
de perspectivă. în lotul mas
culin au fost incluși, de aseme
nea, cîțiva tineri canotori de 
viitor. După întrecerile Balca
niadei, schifiștii prezenți la 
Sofia vor evolua duminică și 
în cadrul tradiționalei „Regate 
Pancearevo"

ÎN C.M. DE JUNIORI
mat de Kasparov (U.R.S.S.) și 
Whitehead (S.U.A.) — Cîte 5'/, 
p. Șahistul român Adrian Ne- 
gulescu, care în runda a șaptea 
a pierdut Ia Arnason, ocupă lo
cul patru, cu 5 p.

★
internațional mascu- 
de Ia Albena se află 
desfășurare. Primele 
în clasament sînt o- 

____ j ■ Vitalie Ceskovski 
(U.R.S.S.), Luben Popov (Bulga
ria) și Evghenie Ermenkov 
(Bulgaria), cu cîte 8,5 puncte. 
Șahistul român Victor Ciocâltea 
totalizează în prezent 6,5 puncte.

Turneul : 
lin de șah , 
in plină 
trei locuri 
cupate de

ATLETICA
sosind pe locul doi (51,34) 
după echipa U.R.S.S.

„CUPA CA.U.“
Stadionul Republicii din 

București va găzdui astăzi du- 
pă-amiază (de la ora 16,45) și 
mîine dimineață (de la ora 8,30) 
concursul atletic dotat cu „Cu
pa Clubului Atletic Universi
tar". Desfășurate în cadrul com
petiției naționale DACIADA, 
întrecerile vor aduce la start 
o serie de atleți 
țară, precum 
sportivi de 
Varșovia.

La Atena s-a desfășurat joi 
seara un concurs atletic inter
național demonstrativ, cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de 
la introducerea atletismului fe
minin în Grecia. La întreceri 
au luat parte și atletele român
ce Fița Lovin, Natalia Mără- 
șescu și Maricica Puică.

Fița Lovin a cîștigat cursa 
de 800 m în 2:02,54, iar Natalia 
Mărășescu pe cea de 1500 m 
în 4:23,11, Puică a sosit a do
ua în 4:24,20, înaintea lui Bon- 
darciuk (U.R.S.S.) 4:40,03.

Cele trei semifondiste român
ce au alcătuit — împreună cu 
sovietica Galina Providohina — 
o inedită ștafetă... 4X100 m.

fruntași din 
un grup de 
clubul A.Z.S.

Și 
lafinorul 

are două 
dintre ele 
fiind nou promovată.

Iată programul etapei inau
gurale : FEMININ (azi) — se
ria Sud : Voința Galați — Vo
ința București, Petrolul Băicoi
— Rapid București, Gloria 
București — Voința Constanța 
(nou promovată), Voința Plo
iești — Olimpia București (nou 
promovată), Laromet București
— Metrom Brașov ; seria Nord : 
Dermagant Tg. Mureș (nou 
promovată) — C.S.M. Reșița, 
Voința Tg. Mureș — Textila 
Timișoara, XToința Cluj-Napoca
— Voința Timișoara, Hidrome
canica Brașov — Voința Cra
iova, Record Cluj-Napoca (nou 
promovată) — Voința Oradea. 
MASCULIN (azi și mîine pe 
arene cu două piste și mîine 
pe cele cu patru piste) — seria 
Sud : Petrolul Teleajen Plo
iești — Voința București, Pe
trolul Băicoi (nou promovată)
— Dacia Ploiești, Tehnometal 
București (nou promovată) — 
Gloria București, Olimpia Bucu
rești — Rafinorul Ploiești, Con
structorul Galati — Rulmentul 
Brașov ; seria Nord : C.F.R. Ti
mișoara (nou promovată) — 
Aurul Baia Mare, Metalul Hu
nedoara — Voința Cluj-Napoca, 
Unio Satu Mare — Voința Tg. 
Mureș, Progresul Oradea — E- 
lectromureș Tg. Mureș, Olimpia 
Reșița — Dermagant Tg. Mu
reș (nou promovată).

și Petrolul Teleajen 
echipe din Băicoi, una 

cea masculină — ★
mîine

Reșița
concurs „Memorialul Zeno Dra- 
gomir“.

Astăzi și 
șura la

se va desfă- 
tradiționalul

CUPA DE TOAMNĂ44 LA HANDBAL»>
Mîine sînt programate parti

dele celei de a doua runde a 
„Cupei de toamnă" la handbal. 
„Afișul" este încărcat de... 
derby-uri. în fruntea lor am 
situa întilnirca masculină H. C. 
Minaur Baia Marc — Dinamo 
Brașov, în care băimărenii, re
cent întorși din turneul între
prins in Suedia (unde au avut 
o comportare foarte bună), și 
după succesul realizat pe te
ren propriu în fața cunoscutei 
echipe sovietice. I. A. Mosco
va, doresc desigur o victorie 
în fața tradiționalei lor adver
sare din campionat, Dinamo 
Brașov. Tot în această etapă 
reapare în fața spectatorilor și 
Dinamo București, în partida 
cu Relonul Săvinești. Celălalt 
meci masculin : „U“ Cluj-Na
poca — Gloria Arad, partida 
Știința Bacău — Steaua fiind 
amînată.

La feminin, reține atenția 
meciul „U“ București — Con
fecția, care opune două echipe 
cîștigătoare în etapa inaugurală.

I.E.F.S.-ul susține un meci di
ficil la Constanța, cu promo
vata Hidrotehnica, în vreme ce 
în seria a Il-a ambele partide 
ni se par echilibrate : Progre
sul — Constructorul Timișoara 
și „U" Timișoara — „U** Cluj- 
Napoca. Echipele Rapid Bucu
rești și Mureșul Tg. Mureș nu 
vor evolua în această rundă a 
„Cupei de toamnă".

START IN DIVIZIA B 
LA RUGBY

aceasta nuSăptămina 
avea loc partide în cadrul 
viziei A, datorită participării 
Selecționatei de tineret la tur
neul din Bulgaria. Dar a- 
matorii de rugby vor putea to
tuși să urmărească jocul lor 
preferat, sfirșitul săptămînii 
consemnînd startul în Divizia
B. Prima etapă programează 
mîine următoarele meciuri : 
seria I : Vulcan — Sportul stu
dențesc II, A.S.E. — Gloria 
București (partida are loc azi). 
Aeronautica — Rulmentul Ale
xandria. Arhitectura — Ș. N. 
Oltenița, Petrochimistul Pi
tești - 
ria a 
Mare 
Iulia, 
I.O.B.
Unirea Săcele, C.F.R. Cluj-Na- 
poca 
ra, Dacii I.P.A. Sibiu 
structorul 
a IlI-a : 
Rulmentul 
nica II Iași
C. F.R. Brașov
Galați, Autobuzul Galați — 
U.R.Â. Tecuci, I.P.G. Ploiești— 
Constructorul Buzău ; seria a 
IV-a („constănțeană") : C.F.R.— 
Dacia, I.T.C. — Farul II, Chi
mia Năvodari — Rapid C.F.R. 
Fetești, Portul — Voința (Con
structorul are etapă liberă).

De menționat că începînd de 
astăzi, odată cu meciurile pri
mei etape, în eșalonul secund 
se aplică noile modificări ale 
regulamentului de joc.

vor 
Di-

BUCUREȘTI

DIN TOATE SPORTURILE
pro- 

în- 
în 

între- 
locul

CAIAC 
CANOE 
gramate să 
tre 25 și

CAMPIONATELE RE
PUBLICANE DE MARE 
FOND

se
27 la start spor- 

care au prezen- 
navomodele, lată 
Clasa A — A.

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
SI RESTAURANTE

vă recomandă excursiile săptămînii:

PE LITORAL :
— durata — 2 zile (sîmbătă,

minică)
— transport - autocar
— cost — 226 lei
— plecarea — ora 6,30 din

Unirii -. Hale

1 TRASEU — București — Urziceni 
Tăndărei — Giurgeni.

EXCURSII DE O ZI $1
(sîmbătă. duminică)

— București — Cimpina
- Sinaia — Predeal — ___
Bran — Rucăr — Cîmpulung — 
tești (cazare la Căminul Alpin) 
Cost = 167 lei.

— București — Ploiești — Vălenii de Munte 
cost = 133 lei.

EXCURSII DE O ZI : (duminică)
— București — Valea Prahovei — Poiana Brașov — Cost — 99 lei

• — București — Rucăr — Bran — Brașov — Valea Prahovei = 106 Iei
— București — Pitești — Curtea de Argeș — Barajul de la Vidraru 

== 99 lei
— București — Cheia — Sâcele — Brașov — Valea Prahovei
— București — Vălenii de Munte TI..L 
Plecare din Piața Unirii — Hale, Ia oro 6.30.
EXCURSIA SEZONULUI :
— București — Ostrov = 110 lei.
— meniu cu specific pescăresc
— plimbare cu vaporașul pe Dunăre
— durata — 1 zi
— plecare — Piața Unirii — Hale, oro 6,30.
Filialele de turism I.T.H.R.B. din bd. 1848 . .___... _____

35, Calea Griviței nr. 140, bd. Republicii nr. 4 ți ",_ 2
1—7 vă pun la dispoziție bilete și informații suplimentare.

JUMĂTATE :

— Comarnic 
Brașov

- Cheia (cazare la Cheia),

Slănic

nr.

n-

99 lei
Tirgoviște = 84.50 lei.

4, Bd. N. Bălcescu nr. 
și 68, calea Dorobanți
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sînt 
desfășoare 
septembrie 

Deltă. „Cartierul general" al 
cerilor va fi Mila 23, adică 
de unde au provenit o serie întreagă 
de ași ai padelei și pagaei româ
nești.

HAKinRAI CONCURSURILE RE- HAfWOKL PUBL|CANE rezervate 
juniorilor ll și III, ediția 1977—1978, 
la care participă jucători și jucătoare 
de 15—16 și, respectiv 13—14 ani, 
vor avea loc la următoarele date : 
20—22 decembrie (turul) și 7-9 apri
lie (returul) pentru juniori II, 5—7 
ianuarie 1978 (turul) și 14—16 aprilie 
(returul) pentru juniori III. Reamin
tim că echipele trebuie să fie în
scrise la F.R.H , fiind împărțite în se
rii pe criterii geografice. • NOUA 
EDIȚIE a campionatului republican 
de juniori mari se va desfășura după 
un nou 
trecerile 
trecerile 
dețelor 
februarie
interjudețeană (aici jucîndu-se sistem 
turneu). Cele 16 echipe calificate în 
urma etapei iudețene vor participa la 
etapa finală în patru serii a cîte 
4 echipe cîștigătoarele seriilor dis- 
putîndu-și apoi titlul republican.

MODELlSM CAMPIONATELE RE- PUBL1CANE de no. 
vomodele pentru veliere s-au desfă
șurat anul acesta pe lacurile Neptun 
și Jupiter, aliniind 
tivi din 19 județe, 
tat aproape 150 de 
campionii : seniori, .................
Bartha (Voința Reghin), Clasa 10 — 
V. Șerbănescu (Voința Ploiești), Cla
sa M - ~ “
Clasa X 
juniori : 
(Voința 
bestyen 
A. Igna
— I. Drulă (Jiul), Clasa K 
vramescu, Clasa J - A. Tușlea (Vo
ința Deva) ; Veliere teleghidate : 
F 5M - S. Popovici (Portul Constan
ța), F5X - D. Garaliu (Jiul), F510
— S. Popovici (Porțul Constanța). Tit
lurile pe echipe au fost cucerite de 
C.S.U. Ga'ați - la seniori și Voința 
Reghin — la juniori.

Petrochimistul
Dunărea Giurgiu ; sc- 

II-a : RACEMIN Baia 
- Constructorul Alba 
Minerul Livezeni — 

Balș, Minerul Lupeni —

sistem, renunțindu-se la în- 
după sistemul diviziei. In
se desfășoară în cadrul iu- 
după care, între 20 și 23 

1978, va avea loc etapa

C Biro (Textila Pâulești), 
— Gh. Rotaru (S.C. Bacâu) ; 

Clasa A — P. Gotschlin 
Reghin), Clasa 10 — A. Se- 
(Voința Deva), Clasa M — 
(Cimentul Turda), Clasa X 

................. “• ' R. A-

TFN[<\ ,N VEDEREA COMPLET A- 
IUIVIJ R[| SECȚ(E| de PERFOR
MANȚA, Tenis club București organi
zează un concurs de selecție la care 
se pot prezenta băieți și fete între 
8 și 10 ani. Concursul va avea loc 
în ziua de duminică 25 septembrie, 
ora 15, la sediul clubului, calea 
Plevneî nr. 65. Relații suplimentare 
se pot obține la tel. 14.88.59.

Electrotimiș Timișoa- 
Con- 

P.T.T. Arad ; seria 
C.F.R. Suceava — 
II Birlad, Politeh- 

- TEPRO Iași, 
— Rapid C.F.R. 

Autobuzul

Sportul Pogq 7-u



VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

0 NOUA IDIJIE
A CUPELOR EUROPENE 

IA HANDBAL

ATLETUL PETRE LUPAN - CAMPION
AL SPARTACHIADEI MILITARE

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA
(Urmare din pag. 1)

ai orașului, veniți să întîmpine 
cu toată dragostea pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu, pe 
ceilalți conducători de partid 
și de stat, secretarul Comite
tului orășenesc Rădăuți al 
P.C.R., tovarășul Gheorghe 
Cuciureanu, urează distinșilor 
oaspeți un călduros bun venit.

Vizita de lucru începe cu cea 
mai tînără unitate industrială 
a orașului, întreprinderea de 
tricotaje „Bucovina", conti- 
nuînd apoi la întreprinderea de 
prelucrare a lemnului, la Aso
ciația economică intercoopera- 
tistă de creștere și îngrășare a 
animalelor.

în apropierea zonei indus
triale, unde are loc plecarea 
spre Suceava, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu își iau rămas bun 
de la mulțimea adunată să-i 
salute.

Vineri la amiază, platforma 
industrială din lunca rîului din 
Suceava a fost vizitată de 
secretarul general al partidului, 
de tovarășa' Elena Ceaușescu, 
de ceilalți tovarăși din condu
cerea de partid și de stat.

in cursul după-amiezii are 
loc un moment aparte al vizi
tei, bogat în semnificații : so
lemnitatea dezvelirii statuii 
ecvestre a lui Ștefan cel Mare. 
Amplasat în decorul de nease
muită frumusețe al dealului 
care adăpostește vestigiile Ce
tății de Scaun, acest monument 
impunător, înalt de 23 de metri, 
domină întreaga priveliște a 
municipiului. închinat memo
riei marelui voievod și ctitor 
de civilizație, care a purtat cu 
dirzenie, vreme de 47 de ani, 
steagul sfînt al neatîrnării, a- 
cest frumos omagiu în piatră și 
bronz capătă, în anul sărbăto
ririi centenarului Independenței 
de stat a României, simbolul 
continuității de viață și luptă a 
poporului român.

La locul de desfășurare a a- 
cestei ceremonii au fost pre- 
zenți mii de locuitori ai Suce
vei și ai satelor din împreju
rimi. Sînt urmașii plăieșilor lui 
Ștefan, tineri și vîrstnici, fe
mei și bărbați, imbrăcați in 
frumoase costume specifice zo
nei folclorice a „Țării de Sus“-

In entuziasmul mulțimii, pă
trunsă de însemnătatea acestui 
eveniment al istoriei româ
nești contemporane, tovarășul

Nicolae Ceaușescu dezvelește 
statuia lui Ștefan cel Mare.

Solemnitatea ia sfîrșit într-o 
atmosferă entuziastă, străbătută 
de suflul patriotismului înălță
tor al miilor de fii ai Buco
vinei care, alături de întregul 
popor, își exprimă, astfel, dra
gostea fără margini față de în- 
tîiul cetățean al țării, ferm ho- 
tărîți de a face totul pentru a- 
părarea cuceririlor noastre re
voluționare.

După vizitarea vestigiilor Ce
tății de Scaun, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a îndrep
tat spre Suceava, unde a avut 
loc adunarea populară care a 
constituit momentul central al 
vizitei secretarului general _ al 
partidului pe meleagurile „Țării 
de Sus". Zeci de mii de oameni 
ai muncii de pe platformele in
dustriale ale Sucevei, din alte 
localități ale județului au venit 
în piața centrală a orașului în
suflețiți de adinei sentimente 
de dragoste și stimă pentru a 
se reîntîlni cu secretarul gene
ral al partidului.

fn ovațiile zecilor de mii de 
participant! la adunare, a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului a fost urmărită 
cu vie atenție și deosebit inte
res de către toți cei prezenți în 
marea piațăi fiind subliniată in 
dese rinduri cu aplauze și ura
le. Aceste elocvente manifestări 
de satisfacție și bucurie au con
stituit, totodată, un solemn an- 
gaj'ament de a transpune în 
fapt indicațiile și sarcinile puse 
in fața lor de secretarul general 
al partidului, de a munci cu de
votament și dăruire comunistă 
pentru propășirea și înflorirea 
patriei socialiste.

Mulțimea salută din nou cu 
căldură și însuflețire pe 
varășul Nicolae ~ 
tovarășa Elena 
ceilalți tovarăși 
de partid și de 
dează „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul”. Răsună 
cintecul „Partidul, Ceaușescu, 
România", se aud pină departe 
profunde glasuri de bucium. 
Astfel ia sfîrșit marea adunare 
populară, expresie elocventă a 
sentimentelor de adincă* dra
goste și stimă pe care locui
torii Sucevei, întregul popor le 
nutresc față de partid, față de 
secretarul său general.

Zilele trecute a avut loc la 
Berna tragerea la sorți a pri
melor meciuri dintr-o nouă edi
ție a Cupei campionilor euro
peni și a Cupei cupelor la 
handbal masculin. Prima între
cere are și o rundă prelimi
nară, care va trebui să consu
me între 3 și 9 octombrie — 
meciurile tur și între 10 și 16 
octombrie — meciurile retur. 
In această etapă sînt progra
mate, în general, 
între formațiile 
cîștigătoare de cupă din țările 
cu un handbal ‘ 
voltat. Abia în 
vor intra în „arenă" echipe re
dutabile cum sint KFUM Fre
dericia. Grun-Weiss Dankersen 
(R.F.G.). S.C. Magdeburg, Hel
las Stockholm, Dukla Praga, 
Honved Budapesta sau Slask 
Wroclaw.

Dintre jocurile preliminare 
în C.C.E. vom aminti cîteva 
mai echilibrate cum sînt: Be- 
lenenses Lisabona — R. C. 
Strasbourg, Union Krems (Au
stria) — S.C. Grasshoppers 
Zurich.

confruntări 
campioane sau

mai puțin dez- 
turul al doilea

SEMIFINALELE 
CUPEI DAVIS“

ROMA, 16 (Agerpres). — 
Prima partidă din cadrul me
ciului de tenis dintre echipele 
Italiei și Franței, care își dispu
tă la Roma finala europeană 
a „Cupei Davis", a fost cîști
gată de italianul Adriano Pa- 
natta, care l-a învins cu 6—4, 
4—6, 6—4, 3—6, 6—3 pe Patrice 
Dominguez.

Al doilea joc, între Jauffret 
și Barazzutti, s-a întrerupt din 
cauza întunericului, la scorul 
de 4—6, 6—2, 6—2, 1—6.

BUENOS AIRES, 16 (Ager
pres). — In cea de-a doua se
mifinală a „Cupei Davis", la 
Buenos Aires echipa de tenis 
a Argentinei conduce cu 1—0 
în întilnirea cu formația Aus
traliei. Guillermo Vilas l-a în
vins cu 6—2, 4—6, 7—5, 6—3 pe 
australianul Phil Dent-

34 DE ZILE ÎNOT
înotătorul iugoslav 

Veljko Rogosici a sta
bilit o performanță de
osebită într-o 
bă de fond, 
parcurs 450 
decurs de 34 
de-a lungul

pro- 
a 
în

El 
km 
de zile, 

coastei 
Mării Adriatice. Rogo- 
sici (37 an), care este 
campion de maraton 
nautic al țării sale, a 
luat startul din locali- 

a
24

tatea Podgora și 
înotat distanța în 
de etape, sosind în 
portul Rijeka. In 
ceasta cursă 
maraton", campionul 
iugoslav a beneficiat 
de 4 zile de odihnă.

a-
„super-

UN „SUPERCAMPIO- 
NAT* MONDIAL DE 

TENIS ?
Așa-numitul campio

nat mondial de tenis 
pe echipe (W.T.T.), 
care se desfășoară în- 
tr-o serie de orașe a- 
mericane, pare să pre
gătească deschiderea 
unei „sucursale" euro
pene. Cel puțin așa a 
anunțat recent Butch 
Bucholtz, fostul as al 
tenisului transoceanic, 
actualmente director 
tehnic al acestei orga
nizații. El a expus — 
în cadrul unei con
ferințe de presă - 
proiectul de constitui
re a unui nou campio
nat inter-orașe euro
pean. cu participarea a 
6 echipe. Tntîlnirile ar 
urma să aibă loc din 
prima săDtămînă a 
lunii iulie, pină la fi
nele lui august, prima

Forniafia Steaua pc locul 2 Ia pistol viteza
în ultima 

atletism din 
dei armatelor prietene, sporti
vul român Petre Lupan a obți
nut medalia de aur in proba 
de 3 000 m obstacole, pe care a 
cîștigat-o cu timpul de 8:48,0. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat sovieticul Serghel Skriakin
— 8:48,1 și polonezul Leopold 
Tomaszewicz — 8:49,1. Conform 
pronosticurilor, cubanezul Al
berto Juantorena a terminat în
vingător în cursa de 
timpul de 1:45,9, iar 
yer (R.D. Germană) 
primul loc în proba 
care a greutății, cu 
de 21,18 m. Alți i 
1 500 m — Josef Plachy (Ce
hoslovacia) '3:46,8; 10 000 m — 
Klaus Schiemenz (R.D. Germa
nă) 30:36,2; aruncarea ciocanu
lui — Valentin Dimitrenko 
(U.R.S.S.) 76,22 m; 20 km marș
— Boris Iakovlev “ ‘
lh 31:39,3. In proba de 
marș, cîștigată de Boris 
lev (U.R.S.S.), sportivii 
Constantin Stan și Ion 
au ocupat locurile 8 și

în concursul de tir, proba de 
pistol viteză s-a încheiat cu vic
toria țintașului sovietic Viktor 
Torșin — 596 puncte, urmat de 
românul Ion Corneliu și ce
hoslovacul Falta — ambii cu

zi a concursului de 
cadrul Spartachia-

800 m, cu 
Udo Be- 
a ocupat 
de arun- 
rezultatul 

cîștigători:

(U.R.S.S.) 
20 Ion 
Iakov- 
romănl
Găsitu
10.

to
peCeaușescu,

Ceaușescu, pe 
din conducerea 
stat. Se scan- 

„Ceaușcscu

ediție a acestui cam
pionat va avea loc a- 
nul viitor. In 
rea punerii pe 
re a acestui 
W.T.T. a luat 
cu mai multe 
ții de specialitate de 
ne continent, printre 
care cele din Anglia, 
Italia, Franța, Polonia, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Austria, Suedia. Echi
pa cîștlgătoare a „di
viziei" europene ur
mează să fie opusă, în 
septembrie 1978, învin
gătoarei campionatului

vede- 
picioa- 

proiect, 
contact 
federa-

SCHIMB DE LOCURI

american, într-o 
lă intercontinentală.

Un fapt cu totul ie
șit din comun, în fot
balul elvețian. Por
tarul echipei naționale, 
Peter Burgener, care 
în campionat apără 
poarta echipei F. C. 
Lausanne, i-a convins 
pe conducătorii clubu
lui său să-l treacă 
linia de 
cui cu 
In acest 
ner a 
poate fi 
tacant. 
Iul cu 
sanne 
ducă, 
dat. i 
schimb, 
nărui 
tă de 20 de ani, a co
mis o serie de greșeli 
in Doartă. astfel că.

în 
atac, In jo- 

F.C. Servette. 
meci, Burge- 
conflrmat că 

și un bun a- 
el înscriind go- 
care F.C. Lau- 

avea să con
ta un moment 
cu 2—1. In 

, rezerva sa. tî- 
Burren, în vîrs-

cite 594 puncte. în clasamen
tul pe echipe, formația Steaua 
București s-a situat pe locul 2, 
la egalitate de puncte (2 361) 
cu ocupanta primului loc, echi
pa U.R.S.S., și înaintea Ceho
slovaciei — 2 350 p. în proba 
de pușcă standard (3 poziții) la 
50 m, în clasamentul pe echi
pe sportivii de la Steaua obțin 
medalia de argint cu 2262 p.

In turneul de box în limitele 
categoriei semiușoară, sportivul 
român Petre Leoveanu l-a în
trecut la puncte (cu o decizie 
de 4—1) pe mexicanul Rey 
Castillo. La aceeași categorie, 
Florian Livadaru a fost învins 
prin ab- 3 de către Dimitri 
Grubov (U.R.S.S.). La categoria 
semimijlocie Florian Ghiiă a 
pierdut prin k.o. în rundul 2 
în fața redutabilului pugilist 
cubanez Emilio Correa.

pro- 
con- 

în

Concursul de ciclism a 
gramat proba de 100 km 
tracronometru pe echipe, 
care victoria a revenit forma
ției U.R.S.S. cu timpul de 2h 
12:40,4, urmată de Polonia — 
2h 14:08,0 și Cehoslovacia — 
2h 15:38,4.

Ultimele rezultate ale forma
ției de handbal Steaua: 23—24 
cu U.R.S.S. și 20—23 cu Polonia.

SUBIECTE IMPORTANTE LA ADUNAREA GENERALĂ
A COMITETELOR NAȚIONALE OLIMPICE EUROPENE

La Vaduz, capitala Liechten- 
steinului, se va ține, în zileie 
de 27 și 28 octombrie, cea de 
a 8-a adunare generală a Co
mitetelor naționale olimpice din 
Europa. Cu acest prilej, în afara 
ordine! de zi obișnuite — cu- 
prinzînd probleme ale activității 
curente — participanții la reu
niune vot asculta 4 importante 
referate, pe teme de interes 
major pentru sportul mondial. 
Thomas Keller, președintele A-

dunării generale a Federațiilor 
sportive internaționale va vorbi 
despre „Relațiile dintre Comi
tetele naționale olimpice și Fe
derațiile internaționale": dr. 
Raymond Gafner, președintele 
Comitetului olimpic elvețian 
despre „Sportivul de per
formanță al zilei de miine" : 
Giinther Heinze, vicepreședinte 
al C.O. din R-D. Germană, des
pre „UNESCO și mișcarea Olim
pică", iar N. Nissiotis (Grecia) 
va referi asupra „Activității A- 
cademiei olimpice internaționa
le".

KUBALA A ALCĂTUIT LOTUL SPANIEI
IN VEDEREA MECIULUI CU ELVEȚIA
Echipa Spaniei (adversara re

prezentativei noastre la 26 oc
tombrie, la Madrid, în prelimi
nariile C. M.) va întîlnl 
miercuri, la Berna, în meci 
amical, selecționata Elveției.

In vederea acestei partide,

pînă la urmă, F. C. 
Servette a cîștigat cu
7—3...

PESCARUL NOROCOS
Cu prilejul ultimei e- 

diții a campionatelor 
Franței de pescuit al 
tonului. unul dintre 
participant! a reușit să 
captureze un exem
plar în greutate de 
341 kilograme. Și, pen
tru că nu poate fi vor
ba de o poveste... pes
cărească — ea petre- 
cîndu-se în fața unor 
martori calificați, mem-

bri al comisiei de ar
bitraj — norocosul pes
car, pe nume Jean 
Bru, a anunțat că aș
teaptă cu interes omo
logarea recordului său. 
Precedentul record 
materie era de 29«

în
kg.

CLAY
VA FI SUSPENDAT?
Intr-un interviu a- 

cordat presei nipone, 
președintele Iul ,,World 
Boxing Association" 
(W.B.A.). Ellas Cordo
ba. a declarat că orice 
boxer profesionist care 
va accepta să se în
treacă pe ring cu ju
doka. luptători de su
mo, karate sau alte 
variante ale unor a- 
semenea discipline va 
fi suspendat. Cordoba 
a făcut aluzie la pro
iectata revanșă, pentru 
anul 1978. dintre cam
pionul mondial Cassius 
Clay și luptătorul ja
ponez Inoki.

RECORD IN BALON
Pilotul britanic Geoff 

Green a depășit recor
dul mondial de altitu
dine într-un balon cu 
aer cald, în cadrul u- 
nei tentative care a 
avut loc în Australia. 
El a reușit să înalțe 
balonul pînă la 9126 
m, față de 8 700 m cît 
era vechiul record.

„PISCUL ASASIN*
Doi membri ai ex

pediției americane care 
efectuează o tentativă 
de escaladare a vîr- 
fulul Nanga Parbat. 
din masivul Himalaya, 
avtnd o înălțime de 
8126 metri, au anunțat 
slmbăta trecută că au 
stabilit cea de-a doua 
tabără la altitudinea 
de 6105 m. Alpinlștli. 
Daniel Bunce șl Jay 
Hellman, ambii din 
Pittsburg, au trimis un 
mesaj, conținînd aceas
tă informație, președin
telui Clubului alpin 
pakistanez. Ei au ară
tat că in zona escala
dării vremea este ne
favorabilă. in special 
din cauza ploilor ce 
alternează cu ninsoa
rea. adăugind însă că 
starea sănătății și mo
ralul lor 
Ceilalți 12 
expediției 
escaladează 
traseul de 
popas, situat la 4 872 m 
spre a doua tabără.

Escaladarea vîrfului 
Nanga Parbat, supra
numit șl ..Piscul asa
sin", este considerat* 
de către specialiști o 
încercare- de mare te
meritate.

sînt bune, 
membri ai 

americane 
în prezent 
la primul

START IN CAMPIONATELE

I
antrenorul Ladislau Kubala și-a 
alcătuit lotul de 17 jucători. 
Iată-1: portari: Mansanedo (Va
lencia), Arconada (Real Socie- 
dad); fundași: Camachio, Pirri 
(ambii de la Real Madrid). Mi- 
guelli, Ramos, Olmo (toți trei 
de la C.F. Barcelona) ; mijlo
cași: Churruca (Bilbao), Lopez 
(Betis), Asensi (C. F. Barcelo

na), Leal (Atletico Madrid); 
înaintași: Juanito (Real Madrid), 
Ruben Cano (Atletico Madrid), 
Maranion (Espanol Barcelona). 
Ufarte și Sasustregui (ambii de 
la Real Sociedad).

CONTINENTALE Of BASCHET
In orașele belgiene Ostende și 

Liege au început întrecerile 
campionatului european mascu
lin de baschet. Iată primele re
zultate Înregistrate : grupa A (la 
Ostende) : Belgia — Finlanda 
107—98 (45—39); Iugoslavia — 
Spania 79—76 (46—27); Ceho
slovacia — Olanda 90—73 (44—• 
36); grupa B (la Liege) : Bulga
ria — Israel 88—86 (42—40); Ita
lia — Franța 70—59 (35—24);
U.R.S.S. — Austria 101—61 
(46—28).

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET a Turneul 

țional masculin de la 
va a fost ctștigat de 
Stroltel Kiev, care a 
neînvinsă, totalizînd 6 .
In meciul decisiv, baschetbaliștii 
sovietici au întrecut cu 112—85 
(60—35) formația Inter Bratislava.

I
Xe\wxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx .XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWXXXXXXXXXXXX-

intema- 
Bratisla- 

echipa 
terminat 

puncte.

nollers — Sltges) a revenit la 
sprint italianului Perletto, care 
a parcurs 109 km în 2h 46:46.

CĂLĂRIE • Concursul inter
național de la Donaueschingen 
(R.F.G.) s-a deschis cu o probă 
de obstacole. In care victoria a 
revenit călărețului brazilian Nelr 
son Pessoa, cronometrat cu 54,5. 
Pe locul doi s-a clasat vest-ger- 
manul Jtlrgen Ernst — 54,9.

CICLISM a Turul Poloniei a 
continuat cu etapa a șaptea, 
disputată contracronometru in
dividual pe distanța de 19 km 
șl cîștigată de Michael Schifner 
(R.D.G.), cu timpul de 21:30. Pe 
locurile următoare s-au situat 
polonezii Jan Rawczyk — 21:39 
șl Ștefan Plaseckl — 21:47. Li
der al clasamentului general se 
menține polonezul Lechoslaw Mi
chalak. • Desfășurată pe dis
tanța de 133 km, cea de a opta 
etapă a Turului Slovaciei s-a 
încheiat cu victoria rutierului 
cehoslovac Galik, cronometrat cu 
timpul de 3h 34:14. In clasamen
tul general continuă să conducă 
Sikora, urmat la 53 sec de Ga
lik • Turul Cataloniei a fost 
cîștlgat la actuala ediție de ru
tierul belgian Freddy Maertens, 
urmat de coechipierul său Jo
han de Muynk — la 24 sec și 
olandezul Joop Zoetemelk — la 
1:27. Ultima etapă a cursei (Gra-

HOCHEI a Echipa suedeză 
Vesby Idrottsklub a susținut un 
meci amical la Gdansk (Polo
nia) în compania formației lo
cale Stocznowiec. Hocheiștil po
lonezi au terminat învingători 
cu 10—5 (5—1, 2—3, 3—1).

RUGBY • Reprezentativa Sco
ției, aflată In turneu în Japo
nia, a jucat la Osaka cu selec
ționata niponă. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 50—16 (18— 
8) în favoarea oaspeților.

ȘAH • După două runde, în 
turneul internațional de la Vîr- 
șeț, conduc Smejkal (Cehoslova
cia) și Knlezevlci (Iugoslavia), cu 
cite l*/s puncte.

TENIS • După prima zi a 
meciului Elveția — Republica A- 
rabă Egipt, care se desfășoară 
la Lucerna în cadrul „Cupei 
Davis" (ediția 1977—78), scorul 
este favorabil gazdelor cu 2—0. 
Max Huerlimann l-a învins cu 
6—0, 6—1, 6—3 pe El Sakka, iar 
Heinz Gtlnthardt a dispus cu
6— 0. 6—1, 6—1 de Abdel Fatah.
• Surpriză în turneul de dublu 
de la Houston : perechea frați
lor Tim și Tom Gullikson a ob
ținut victoria cu 6—2, 6—4 în
fața cuplului favorit Raul Ra
mirez — Brian Gottfried. Alte 
rezultate : J. șl A. Fillol — Case, 
Masters 6—4. 6—4 : Mayer, Me
non — Warwick, Ball 7—5, 1—6,
7— 6.
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