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PATRIA NOASTRĂ SOCIALISTĂ
Principalul trebuie să-l constituie preocuparea de 
a angaja in această activitate întregul nostru 
tineret, de a face ca in formarea omului nou, con
structor al socialismului, să îmbinăm educația cul- 
tural-politică cu educația fizică, de a forma un 
tineret sănătos atît din punct de vedere al con
cepției politice și culturale cit și din punct de ve
dere fizic, să facem ca omul să fie cu adevărat 
omul nou al viitoarei societăți comuniste pe care o 

edificăm în România.
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Partida amicala de fotbal ROMÂNIA — GRECIA

UN IAAPORTANT MECI-TEST ÎN PERSPECTIVA 
MADRID - BUCUREȘTI - BUENOS AIRES...

Astăzi, pe stadionul Steaua, de la ora 16

— Preocuparea pentru for
marea unui tineret cit mai 
înzestrat din punct de ve
dere spiritual, pentru ridica
rea conștiinței sale politice, 
pentru educația sa multilate
rală, ca și preocuparea pen
tru dezvoltarea sa fizică ar
monioasă, constituie, o știm 
cu toții, o constantă importan
tă a politicii partidului, a ac
tivității tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, care 
urmărește și în
drumă perma
nent, cu părin
tească grijă,
procesul de 
creștere și în
florire continuă 
a acestui ma
re capital al 
României so
cialiste care este tineretul. In 
cadrul contextului național al 
acestui proces de înaltă fac
tură umanistă, v-aș ruga, to
varășe secretar Cristea Che- 
laru, să împărtășiți cititori
lor ziarului nostru preocupă
rile și direcțiile de activitate 
urmate în județul Iași, teri
toriu al patriei în care tine
retul are o mare pondere în 
structura socială a populației. 
— O pondere de peste 200 000 

de tineri — mal mult decît 
Întregul județ Tulcea, de pil

\\\\\\\\\\\\\\W^^

Interviu cu tovarășul CRJSTEA 
CHELARU, secretar cil Corni- 
teiului județean krșl al 

P.C.R.
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CUM UTILIZAȚI BAZELE SPORTIVE?
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LA „VOINȚA": BUCUROȘI DE OASPEȚI! LA CIMPINA: NICI GAZDE, NICI COMPETITORI
Duminică, pe staxiionul Voința 

din Capitală, s-au desfășurat în
treceri în cadrul „Daciadei". 
Adică, la ora 9 dimineața, șase 
terenuri de volei erau ocupate 
de echipele „reprezentative" 
ale cooperativelor Electrobobi- 
najul, Marochinerii, Igiena etc, 
iar Pe terenurile de handbal, 
baschet și fotbal își disputau 
înlîietatea — tn program non
stop — alte zeci de formații 
aparținlnd celor 32 de coope
rative bucureștene (Mobilă și 
tapițerie. Instalatorul, Tehno- 
metalica ș.a.). în centrul aten
ției clubului organizator — in
vitații : elevii Școlii generale nr. 
44 din Pipera, băieții de la Că
minul de ucenici Ciurel, tinerii 
din cartier. Așadar, un stadion 
plin — la „Daciadă" !

Elevii de la „generală 44“ au 
venit pe stadion încolonați fru
mos, flancați de profesoara lor 
de educație fizică Gabriela Cio- 
banu, de profesorul de științe 
naturale Ion Bula! — mare iu
bitor al sportului —, de su
porteri. I-a primit președintele 
clubului, tov. Puiu Anghel, după 
care toată lumea a trecut să-și 
măsoare puterile la alergare, la 
săritura in lungime, la arun
carea mingii de oină. La sec
toarele respective erau prezenți 
maeștrii sportului Dimitrie 
Scqrțescu, Dan Roșescu, Mihai 
Mureșan, numeroși alți sportivi 
fruntași al clubului, care au 
ținut să-și aducă aportul la 
reușita acestor întreceri organ!-’ 
zale sub semnul „Daciadei".

Premiile, diplomele au reve
nit. firește, celor mal buni. Iar 
cel mal buni au fost de data 
aceasta : Maria Zonea (cl. VII), 
Carmen Sola (d. VI) și Elena 
Ivan (d. VI) la alergare ; Flo-

In imagine, volei... Dar 
au fost si întreceri de 
atletism, handbal, baschet 
etc. pe stadionul Voința, 

la ..Daciadă" 

dă, — la o populația In jur de 
700 000 da oameni, ceea ce În
seamnă că la aproape fiecare 
trei cetățeni din județul nos
tru unul este elev sau student 
Asta Înseamnă că la noi, la 
Iași, problema grijii multilate
rale pentru tineret se află obli
gatoriu la loc de frunte pe a- 
genda fiecărei luni, fiecărei 
săptămlni, fiecărei zile.

— V-aș ruga să ne spu
neți care sînt expresiile con

crete ale aces
tei griji in ju
dețul Iași 7

— Pornind de 
la efortul sus
ținut de a crea 
condiții mate
riale cit mai 
bune procesului 

de educație și de instruire a 
tineretului, ca șl de fortifica
re fizică a sa, efort care ur
mărește asigurarea unei impor
tante premise-cadru, vă pot 
prezenta o serie din acțiunile 
noastre desfășurate in timp, 
acțiuni a căror eficacitate am 
verificat-o în practica curentă. 
Urmărind educația tineretului 
prin muncă și pentru muncă,

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

rin Simion (cL V), Sandu Vio
rel (d. VI) la aruncarea min
gii de oină și, probabil, Cris
tina Biehl (d. IV) la săritura 
in lungime. Spunem „probabil*, 
deoarece Cristina mai sărea 
cînd am plecat, iar severul ar
bitru Mihai Murejan nu numai 
că „permitea* fetițelor să sară 
de mal multe ort, dar le mai 
și îndruma tehnic, lucru de 
care toate „codițele* profitau, 
evolulnd din ce în ce mai bine 
în această etapă a „Daciadei" l

(Continuare tn pag 2-3)Vasile TOFAN

După „colocviile* susținute 
in deplasare — la Teheran, 
Istanbul, Rabat șl Atena — În 
vederea decisivei „sesiuni de 
toamnă* (partidele cu Spania 
— 26 octombrie, la Madrid și 
Iugoslavia — 13 noiembrie, Ia 
București, din cadrul prelimi-

La fluierul arbitrului francez 
Rene ViQtiani se vor alinia urmă
toarele formații :

ROMANIA : MORARU
CHERAN, SAMEȘ, SATMAREANU 
II. VIGU - ROMILA, DUMITRU. 
BOLONI - CRIȘAN, DUDU GEOR
GESCU, ZAMFIR. (Rezerve : Cris
tian, Ștefânescu, Tîllhol, BalacI, 
Trol, Penlu jl Sâlâjan).

GRECIA : STERIOUDAS 
PALLAS, KARAVITIS, RAVUUSIS, 
IOSIFIDIS - KYPASTAS, LIVATHI- 
NOS, DELIKARIS - ANASTOPOU- 
LOS, GALAKOS, MAVROS. (Re
zerve : Fills, Paraschos, Papa- 
ioannou, Orfanos, Pellios).

Medul va fl transmis de postu
rile noastre de radio ,1 tele
viziune.

nariilor Campionatului mon
dial), echipa națională a Româ
niei evoluează pe teren propriu, 
în compania reprezentativei 
Greciei. Această partidă a- 
micală — ce se dispută azi, pe 
stadionul Steaua, incepind de

Trecem de confluența Dofta- 
nei cu Prahova și urcăm pe 
șoseaua ce duce în Cimpina, a- 
ceastă „poartă" spre Valea Pra
hovei, hotărîți să facem aid un 
popas de două zile. Am ales 
această localitate întrucît știam 
că în ea se află multe baze 
sportive, mii de tineri în șooli, 
întreprinderi și instituții, dar 
mai ales o frumoasă tradiție în 
practicarea exercițiilor fizice și 
sportului. Scopul principal al 
vizitei noastre era acela de a 
vedea ce manifestări sportive 
sînt organizate în cadrul „Da

la ora M — ae înscrie în 
sulta pregătirilor efectuate de 
lotul reprezentativ in acest se
zon, sub conducerea vicepre
ședintelui F.R.F. și antrenoru
lui echipelor naționale, Ștefan 
Covaci, pentru atingerea, în 
urma partidelor retur cu echi
pele Spaniei șl Iugoslaviei, a 
obiectivului major ai fotbalu
lui nostru, calificarea in turneul 
final C.M. *78, din Argentina.

Șl dacă colocviile au fost 
promovate cu succes de către 
majoritatea selecționabililor a- (Continuare in pag. 2—3)

ciadei" la sflrșitul unei săptă- 
mîni pentru elevii, tinerii și oa
menii muncii de aici. Astfel, 
simbătă după-amiază șl dumi
nică dimineață (17—18 septem
brie), am vizitat de citeva ori 
principalele stadioane și baze 
sportive din oraș. Evident, am 
găsit cu acest prilej „cite ceva", 
departe însă de ceea ce aștep
tam. Pe stadionul Rafinăriei 
Cimpina s-au disputat simbătă

Modesto FERRARINI 

tunci cînd echipele lor de club 
se aflau doar în perioada pre- 
competițională sau, ulterior, 
abia intrate în focul campiona
tului, avem temei să credem că 
această nouă „temă de control*, 
susținută acum în plină desfă
șurare a campionatului, wa fl 
rezolvată în bune condițiunl.

Meciul de astăzi va aduce în 
teren și pe banca de rezerve a 
echipei noastre 14 jucători care

Fotoreporterul nostru L 
Mihăică a surprins ieri 
după-amiază grupul se
lecționabililor tndreptin- 
du-se spre ultimul antre
nament în vederea meciu

lui de azi

HALTEROFILUL ROMÂN 
ION BUTA - MEDALIE 

DE BRONZ IA 
CAMPiONATElE MONDIALE 

în cadrul campionatelor mon
diale de haltere de la Stuttgart, 
sportivul român Ion Buta a 
obținut un frumos succes la 
categoria pană (60 kg) cîști- 
gînd medalia de bronz la sti
lul aruncat, ridicînd bara cu 
150 kg. La totalul celor două 
stiluri, tînărul halterofil român 
s-a clasat pe un valoros loc 5 
cu 260 kg. Rezultatele lui Buta 
constituie noi recorduri româ
nești (vechile recorduri, de 
257,5 kg și 145 kg, aparținlnd 
sportivului .Marian Grigoraș, 
prezent și el la C.M.).

Iată rezultatele tehnice Ia 
categoria pană — TOTAL : 1. 
Kolesnikov (U.R.S.S.) 280 kg, 2. 
Rusev (Bulgaria) 277,5 kg (nou 
record mondial de juniori). 3. 
Cziura (Polonia) 270 kg... 5. I. 
Buta (România) 2S0 kg... 11.
M. Grigoraș 245 kg (locul 9 în 
clasamentul european). ARUN
CAT : 1. Kolesnikov 157,5 kg 
(din a 4-a încercare 162,5 kg — 
nou record mondial), 2. Rusev 
155 kg (nou record mondial de 
juniori), 3. I. BUTA 150 kg... 
10. M. Grigoraș 135 kg (locul 9 
în Europa), SMULS : 1. Koles
nikov 122,5 kg, 2. Cziura 122,5 
kg... 9. M. Grigoraș 110 kg (6 — 
Europa)... 11. I. Buta 110 kg 
(8 — Europa).



GREȘELI ÎN SELECȚIA POLOIȘTILOR JUNIORI ATLEȚII IAU STARTUL, SÎMBĂTĂ Șl D
1

CU REPERCUSIUNI TOT MAI MARI IN

ani, 
de 

țării 
la 

eu-

"După cum se știe, la campionatul european din 
acest an echipa României a ocupat un modest 
loc VII, care nu reflectă nici pe departe valoa
rea polo-ului românesc (locul IV la J.O. de la 
Montreal și locul I la Universiada de la Sofia). 
Dar. pentru toți cei care au urmărit evoluțiile 
„7“-lui reprezentativ la Jonkoping a fost evi
dentă necesitatea unei cît mai rapide infuzii de 
tinerețe. Aceasta cu atît mai mult, cu cît în 
Suedia echipa României a prezentat lotul cu cea 
mai ridicată medie de vîrstă, iar cîțiva dintre 
jucători au arătat clar că nu mai pot face față, 
în plenitudinea forțelor, unui turneu de o ase
menea anvergură.

Cu cine vor fi înlocuiți unii din actualii titu
lari ? Problema nu este de loc simplă, căci, de 
maj mulți 
selecționata 
juniori a 
este absentă 
campionatul
ropean, iar toate 
evoluțiile sale în 
cadrul turneelor 
„Prietenia" au 
fost întotdeauna 
nesemnificative,1 

jucătorii români 
bine de locul V. Iată așadar un prim indiciu asu
pra valorii scăzute, a lipsei de experiență pe care o 
manifestă constant, de vreo cite vă sezoane, cei 
chemați să-i înlocuiască. într-un viitor apropiat, 
pe componenții primei reprezentative.

într-o anchetă realizată împreună cu antreno
rul emerit Carol Corcec, unul dintre cei mai a- 
preciați tehnicieni ai polo-ului românesc, am 
încercat să depistăm cîteva din cauzele care au 
dus la actualul nivel nesatisfăcător pe oare-1 
manifestă echipele noastre de juniori. Prima din
tre acestea — și asupra ei vom insista în prin
cipal - este SELECȚIA NECORESPUN- 
ZĂTOARE.

După o serie de înregistrări făcute de C. Cor
cec la turneul final al juniorilor mari am ajuns 
la concluzia că în ceea ce privește media de 
Înălțime a jucătorilor celor 9 finaliste s-a fă
cut un prea mic pas Înainte. Viitorul Cluj-Na- 
poca și Dinamo au prezentat dte 11 jucători 
cu o medie de 1,82 m. Este ceva, dar nu prea 
mult. în schimb, datele furnizate în legătură cu 
viteza de înot a sportivilor, cu pregătirea lor 
specifică, sînt foarte slabe. Astăzi. în condițiile 
jocului modem, care impune o continuă miș
care și acțiuni permanente de contraatac, nu se

••

nereușind să se claseze mai

S-au reluat întrecerile 
Diviziei A de tenis 

de masă

IA GLORIA BUZĂU,
CREDIT TINERETULUI
Duminică s-au reluat întrecerile 

campionatului Diviziei A de tenis de 
masă (feminin și masculin). Această 
primă etapă a returului s-a încheiat 
cu rezultate scontate, favoritele ciș- 
•igînd, în general, punctele puse in 
joc. Dincolo de rezultatele înregis
trate pe foile de concurs, două as
pecte au reținut atenția, amîndouâ 
legate de partidele desfășurate în 
»ala Progresul din Capitală. Lo fete 
«ntrenorui Gloriei Buzău, Emil Bă- 
«ioiu, a aliniat o formație foarte 
tlnără (Mihaela Mihai — 14 ani. Do
lina Murea — 13 ani, Lorena Mihai 
«- 12 ani. Rezerve : Maria Radulescu 
•- 14 ani șî Beatrice Pop — 12 ani). 
Dintre acestea, doar Lorena Mihai a 
cîștigat o partidă (cu Mariana 
Baciu), dar evoluția lor în compania 
jucătoarelor de la Progresul (Maria 
Alexandru, Camelia Filimon șl Ma- 
fiana Baciu) a fost mal mult decît 
promițătoare.

O situație aparte ne-a oferit-o 
fi întilnirea echipelor masculine, în- 
tîlnîre în care șansele formației bucu- 
reștene au fost apărate și de... 
Maria Alexandru (care a cîștigat 
două din cele trei partide susținute). 
E adevărat, Maria a maî jucat, din 
lipsă de adversare de talia sa, îm- 
frotriva băieților. De această dotă 
nsă, ea s-a prezentat la maso de 

joc pentru că clubul din dr. Staico- 
vlcl (nu cu multă vreme în urmă 
unul dintre centrele noastre fruntașe) 
nu a putut alinia o echipă completă, 
Moraru, Cauri și Onețiu fiind dumi
nică singurii jucători prezențî la 
sală. Godini și Craîoveanu — autorii 
unor „isprăvi" de pomină în tabăra 
de vară — au absentat fără ca an
trenorul lor să știe unde sînt.

De la partidele desfășurate în țară 
reținem, previzibile dealtfel, victo
riile obținute de C.S.M. Cluj-Napoca 
in fața Universității Craiova (în de
plasare), a Comerțului Tg. Mureș în 
întilnirea cu Tractorul Brașov — la 
băieți, precum și cele realizate de 
C. S. Arad II în derby-ul ,,casei" cu 
C.S. Arad I șl .Clubul sportiv școlar 
Craiova în fața C.S.M.-ului din 
Cluj-Napoca — la fete, tată rezul
tatele complete ale etapei. Feminin: 
C.S. Arad II — C.S. Arad I 8—1, 
Progresul București - Gloria Buzău 
8—1, CI. sp. șc. Craîova — C.S.M. 
Cluj-Napoca 6—3, Voința Sîngeorgiu 
de Pădure — Spartac Buc. 6—9 
(W—0), Metalurgistul Cugîr — CI. 
SP. șc. 1 Buc. amînat, CI. sp. șc. 
Rm. Vîjcea — CI. sp. șc. Slatina 6-3; 
masculin : Locomotiva Buc. — Politeh
nica Buc. 3—14, Progresul Buc. — 
Glorra Buzău 10—7, Universitatea 
Craiova - C.S.M. Cluj-Napoca 5-12, 
O. sp, șc. Odorheiu Secuiesc — 
Constructorul Hunedoara 9—8, CI. sp. 
țc. Craiova - ,,U" Cluj-Napoca 9-8, 
Comerțul Tg, Mureș — Tractorul Bra
șov 14-3.

în clasamentele celor patru serii 
conduc C. S. Arad II 10 p (seria I) 
fi Spartac Buc. 11 p (seria a ll-a) 
— la feminin ; C.S.M. Cluj-Napoca 
72 p (seria I) șl Comerțul Tg. Mureș 
12 p (seria a ll-a) — la masculin.

Următoarea etapă, Ia 29—30 oc
tombrie.

Marian GH1OLDUȘ

LWszime»
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iramânești

mal poate concepe un tînăr jucător (18—19 ani) 
cane să nu poată înota 100 m în 60 jje secunde. 
Or, după datele existente (ne referim Ia media) 
poloiștii juniori de la Crișul Oradea și Viitorul 
înoată această distanță în 63,5 s, cei de la Di
namo și Rapid în 64,5 s, iar ceilalți mult mai 
slab I

Date aproximativ asemănătoare ne oferă și 
privirea de ansamblu asupra celor care și-au 
disputat titlul de campioană la juniori II. Am 
tntilnit și printre acești sportivi, de 16 ani, ju
cători de peste 1,80 m (Fl. Ilea, FI. Ardeleanu, 
A. Mădescu, B. Ștefănescu. E. Tătara, R. Iva
nov), dar care înoată cele două lungimi de ba
zin în 65 ți chiar în 66 de secunde !

Așa cum am mai subliniat, explicațiile trebuie 
căutate în selec
ția superficială. 
Pe de o parte, 
antrenorii de ju
niori caută prea 
puțin acele ele
mente cu calități 
care există în 
mod cert printre 
înotători, iar cînd 
totuși le găsesc

se lovesc de rezistența (nejustificată) a antrenori
lor acestora din urmă. P. Ciomîrtan și K. Szerzo 
sînt doi din numeroșii tineri înotători cu șanse mi
nime de a ajunge măcar campioni balcanici, dar 
care, dacă ar fi lăsați să joace polo, ar putea da 
un randament mare. Și natația românească ar 
avea mal mult de cîștigat ! Pe de altă parte, în 
dorința de a ajunge cît mai repede, cu echipele 
lor, la unele rezultate (locul trei sau patru în 
campionatul de juniori) antrenorii neglijează 
pregătirea specifică de înot a sportivilor. Este o 
greșeală ale cărei repercusiuni sînt tot mai mari 
de la an la an.

Selecția necorespunzătoare la echipele de co
pil șl juniori se mai datorează și inexistenței — 
plnă în acest an — a unor norme de selecție, 
care ar fi stimulat in mod sigur exigența teh
nicienilor. La această oră există asemenea nor
me, iar colegiul central, in frunte cu antreno
rul federal, are obligația să controleze direct fo
losirea lor mai ales la selecția grupelor de copii. 
Altfel, secțiile vor da în continuare multe rebu
turi șl de la un sezon la altul selecționerilor le 
va fi tot maî greu să alcătuiască o echipă re
prezentativă cu adevărat valoroasă.

Adrion VASILKJ

ULTIMA ETAPĂ A „CUPEI ROM
Cu intilnirjle de 

sîmbătă și dumi
nică, de la Poia
na Brașov, ia 
sfirșit ediția din 
acest an a „Cupei 
României", care 
va stabili echipele 
campioane ale ță
rii pe anul 1977. 
De fapt, după des
fășurarea primelor 
două etape, Steaua 
(1® general și la 
bărbați) și Clubul 
atletic universitar 
(la femei) au luat 
serioase opțiuni }a 
cucerirea celor trei 
titluri puse în joc.

înaintea etapei 
a treia a competi
ției republicane pe 
echipe clasamente
le sc prezintă ast
fel :

General : 
Steaua 1040 p, 
C.A.U. 853 p, 
Dinamo 831 p. 
Metalul 493,5 p, 
Cluj 487,5 p, 
Iași 455 p, 7. Con
stanța 415,5 p, 
Rapid 380 p, 
Brașov 349,5 p ; Bărbați s L 
Steaua 734 p, 2. Dinamo 663 p, 
X C.A.U. 502 p, 4. Constanța

1.
2.
8.
4
5.
6.
8.
9.

Săptamina vKtoare, ki Capitală

Mihaela Loghin (C.A.U.) are prilejul — 
probabil ultimul în acest sezon — să reali
zeze un rezultat bun la aruncarea greutății.

Foto : Peter NAGY, Cluj-Napoca
272 p 5. Cluj 244,5 p, 6. lași 
230 p, 7. Metalul 229 p, 8. Ra
pid 226 p, 9. Brașov 218,5 p ; 
Femei : 1. C.A.U. 351 p, 2. 
Steaua 306 p, 3. Metalul 264.5 
p, 4. Cluj 243 p, 5. Iași 225 p,

CAMPIONATELE
NAȚJONftLE DE TENIS

înoepind de luni țd pini la 
sfîrșitul sâptăminii vitoare, se 
dispută întrecerile finale ale 
campionatelor naționale (indivi
duale) de tenis. Gazdă a com
petiției vor fi terenurile din 
parcul sportiv Progresul

EJG

JOCURI INTERNATIONALE ALE ECHIPELOR DE BASCHET
• Deosebit de util i-a dovedit 

turneul internațional de baschet 
feminin desfășurat in Sala apor
turilor din Cluj-Napoca, bene
ficiare fiind, In primul rînd, 
campioana țării — I.E.F.S. — șl 
echipa locală — Universitatea — 
oare au realizat eu acest prilej 
o verificare judicioasă In vederea 
apropiatelor competiții oficiale : 
Divizia A (ambele formații) si 
C.C.E. (I.E.F.S.). Echipa I.E.E.S., 
deși nu a mal beneficiat de apor
tul unor jucătoare de bază care 
au absolvit institutul ți s-au 
transferat (Rodica Capotă-Barta, 

Basarabia, Eugenia 
la Rapid etc). a 
evoluție bună, clș- 

toate partidele : 104—69 
66—51 cu M.T.K. 

76—55 CU K.P.V.

74 p ; cel mal bun procentaj la 
aruncări libere : Eveline H«kne 
(K.P.V.) 72% (Mircea RADU-
coresp).

ștefanla 
Dumitru 
avut o 
tigînd 
cu „U", #6—51 cu
Budapesta, 76—55 cu
Halle. Cele mal bune jucătoare : 
Ștefanla Glurea. Lilians Duțu, 
Ileana Portlk, Eugenia Nlcolau șl 
Marla Roșianu. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : i. M.T.K. 
(75—55 cu K.P.V., 77—67 cu „U“), 
3. ,.U“ (74-66 cu K.P.V.), 4.
K.P.V. Cea mal eficace jucă
toare a turneului : LUlana Duțu

• Echipa masculină Universi
tatea Cluj-Napoca a luat parte 
Ia două turnee Jnternationiale In 
cadrul cărora a obținut urmă
toarele rezultate : ia Budapesta : 
96—84 cu Bănit: Handlova (Ceho
slovacia), 85—66 cu A.B.C. Vlena, 
86—115 cu Partizan Belgrad, 70— 
83 cu Ganz MAVAG Budapesta, 
80—83 cu Vaaas Izzo Budapesta. 
Clasament : 1. Partizan 10 p, 2. 
Ganz 8 p. 3. Vasas 7 p, 4. „U« 
7 p (cei mal buni jucători : 
Rfihrlg, Schuller, Roman, Mate), 
5. A.B.C. 7 p. 6. Banik t p. La 
Wroclaw : 88—71 cu Ruda Hvezda 

Pardubice, 95—79 cu K.S. Zastai 
Zielona (Polonia), 64—106 cu 
Gwardia Wroclaw. Clasament : 1. 
Gwardia 6 p. 2. „U* 6 p, s. Ruda 
Hvezda 4 p. 4. K.S. Zastal î n.

• La ediția 1977—1978 a Diviziei 
B vor la parte dte 20 de echipe 
masculine și feminine (In loc de 
dte 24 Înscrise la ediția trecută)

SPORTUL TREBUIE FOLOSIT DIN
(Urmare din pag. 1)

educație realizată în unitățile 
economice șl cele școlare, în 
ateliere, la practica producti
vă, la stațiile-pilot ale tinere
tului, la laboratoare etc., am 
avut și avem in vedere culti
varea și dezvoltarea inteligen
ței tehnice, a spiritului creativ, 
novator al tinerilor muncitori, 
elevi, studenți. Stimulați efec
tiv, el au avut rezultate foarte 
frumoase în amintitele sectoare 
tehnice.

— Văd că puneți un prim 
și puternic accent pe pregă
tirea și formarea tehnică a 
tineretului în județul dum
neavoastră 7
— Avem cel puțin două mo

tive foarte temeinice pentru 
punerea acestui accent pe do
meniul amintit : 1) Sîntem în 
plin cincinal al revoluției teh- 
nico-științifice și o mare parte 
din tineretul nostru se înca
drează și se va încadra în bă
tălia dncinalului și avem șl 2) 
un argument teritorial supli
mentar : județul Iași are un 
ritm foarte accelerat de indus
trializare, productivitatea mun
cii la noi fiind cu aproximativ 
30 la sută mai mare decît me
dia pe țară. De aici și firescul 
atenției cu totul deosebite pe 
care o acordăm educației teh- 
nico-științifice a tineretului 
nostru.

— Ceea ce spuneți dum
neavoastră este interesant 
pentru orice categorie de ci
titori, dar cum interviul pe

I IN
care mi-I dați urmează să 
fie publicat în ziarul practi- 
canților și al iubitorilor de 
sport, v-aș ruga să vă refe
riți in continuare și la as
pectele legate nemijlocit de 
fenomenul sportiv, atît la va
lențele lui educative, cît și Ia 
cele care au ca obiectiv for
marea unui tineret viguros, 
bine pregătit pentru viață șl 
muncă.
— N-am uitat, n-aveți nici 
grijă, tema sportului din diso

cuția noastră, cu implicațiile ei 
importante în formarea acelui 
tineret de care are nevoie 
România de azi și de mîine, 
cum n-am uitat nici alte as
pecte importante ale educației 
multilaterale a tineretului, e- 
ducație pe care noi am făcu
t-o și o facem prin largi olim
piade de română, istorie, geo
grafie, prin toate fazele Festi
valului „Cîntarea României", 
prin cluburi ale tineretului, cu 
mare audiență, cum sînt „Lup
ta cu inerția", „Clubul invita- 
ților" (la acesta din urmă fiind 
solicitate personalități din sec
toarele politic, științific, cultu
ral, sportiv — scrimerul Dan 
Irimiciuc, voleibalistele de la 
Penicilina, antrenorii echipei de 
fotbal Politehnica —, spre ® 
dezbate săptămînal cu tinerii 
problemele pe care Ie ridică, la 
care așteaptă explicații și lă
muriri), ca și prin... ceea ce 
așteptați și dumneavoastră de 
o jumătate de oră să pronunț, 
prin „Daciada”. Manifestare na
țională de incontestabilă valea-

împărțite In următoarele 
MASCULIN, SERIA I : 
Dej. constructorul Arad, 
vers 1 ta tea n Cluj-Napoca, 
Mediaș, Voința Timișoara, 

" Mureș, Automatica 
URBIS București, 
București, Clubul

serii : 
Gloria 

Unl- 
Stiința 

Co-
mortul Tg. 
București, 
IPROMET 
sportiv școlar Satu Mare ; SERIA 
a II-A ; c.S.U. Pitești, Electrica 
Eleni, C.S.U. Galați, A.S. Armata 
~ Letca Bacău, ștllnta Plo-

Politehnlca
. Armata ______

Craiova ; FEMININ, 
Medicina '

Bacău, 
Iești. 
P.T.T..
CI. sp. 
SERIA _________
Constructorul Arad, c.S.U. Tg’ 
Mureș, Comerțul Tg. Mureș, Me
talul Salonta, Universitatea 
Craiova, Voința București, Uni
versitatea București, Mătasea 
Deva, Lie. „LIviu Rebreanu* Bis
trița ; SERIA A H-* î știința 
Tr. Măgurele, Carpați St Gheor- 
ghe. Lumina Botoșani. Confecția 
Călărași, Universitatea Iași, 
Știința Constanța, P.T.T., Politeh
nica n București, Arhitectura, 
Centrul școlar de baschet Bucu
rești.

A.S. 
țc.
I : 1

București, 
București, 
A- ZsMUvTN, 
Timișoara, 

Tg.

6. DinarfC- 
p, 8. Constă, 
șov 131 p.

Ultima cla 
reprezentativ 
șov) va part 
tombrie, la 
pentru grup 
cîstigătoațrele 
din grupaFB-

Tot la afin 
avea loc și 
drul etapei 
grupele B | 
României", 
program : gr 
București, s< 
Arad ; grupa 
Jiu, seria a 
seria a IlI-a

Echipele d 
cele două se 
de primele < 
serii de „C“ 
ele la un n 
fi care pentn 
oompetițîel. 
raj“ pentriL- 
se va desfă 
8—9 octomb 
Republicii di

Alte 'liartu 
zonulul de e« 
1977 var ave 
zile ale lui 
Iești — Plopi 
(ramate cam 
cane pentru 
redus — 25 
km) șl senior

LA CÎMPINA: NICI GAZDE, NICI
(Urmare din pag. 1)

și duminică 4 meciuri de fotbal 
(dintre care două de juniori) ; 
la frumoasa bază sportivă „Pe
trolul" am aflat sîmbătă vreo 6 
oameni jucînd tenis (tehnicianul 
Gh. Stoian, inginerul Viorel Pop 
din cadrul Institutului de cer
cetări pentru foraj—extracție 
ș.a.), iar duminică doar doi 
(există două terenuri), în timp 
ce popicăria găzduia o întîlnire 
între Petrolul Băieoi și Dacia 
Pitești (divizia A). Pare curios 
poate, dar referitor la activita
tea sportivă din Cîmpina în 
cele două zile ar mai fi de 
menționat doar un joc de hand
bal — de calificare pentru cam
pionatul județean — între IRA 
Cîmpina și Metalul Filipeștii de 
Pădure, pe stadionul Poiana.

Neașteptat deci, o surpriză cu 
totul neplăcută privind „activi
tatea" sportivă de masă, în spe
cial, din această localitate pra- 
hoveană, terenuri pustii, nefo
losite la bazele Poiana, Electro
motor, Petrolul, Liceul N. Gri- 
gorescu, Șc. generală nr. 2 ș.a. 
Aceasta într-un oraș în care, 
după cum ne spunea corespon
dentul nostru C. Virjoghie din 
localitate, în urmă doar cu 
cîțiva ani se practica atletismul 
— cu concursuri și demonstrații 
în pauzele meciurilor de fotbal 
—, se organizau campionate de

a

OPERA DE FORMARE A OMULUI NOU
re, dată nu numai de haina ei 
nouă, sărbătorească, ci mai ales 
de prețiosul ei conținut : pa
triotic, politie, educativ, social, 
sportiv.

Aș începe prin a vă spune 
că la noi, Ia Iași, cunoscuta și 
mobilizatoarea chemare „Primii 
in sport, primii in producție" 
are astăzi un corespondent pe 
deplin real în multe fapte dem
ne de toată admirația în ambe
le sectoare de activitate. Este 
vorba de un fenomen, și nu de 
unul Izolat, ci de un feno
men de masă. Și ca să nu fiu 
acuzat că plutesc în generali
tăți, vă dau primul exemplu 
care îmi vine In minte, acela 
al luptătorilor de Divizia A ca
re sînt fruntași în producție la 
Nicolina ; și exemplele pot fi 
înmulțite pe loc : călăreții, ae- 
ramodeliștii, voleibalistele etc.

— Referindu-vă direct la 
„Daciadă".„
— Vreau să vă spun că aș

teptăm foarte mult de la a- 
ceastă olimpiadă a sportului ro
mânesc, în care hotărîrea noas
tră este să antrenăm ca parti- 
cipanți — nu numai ea spec
tatori — sute de mii de oa
meni.

— Cînd, unde, eum 7
— Citeam în ziarul Sportul o 

Idee interesantă care a țîșnit, 
mi se pare, la Pitești, tn acest 
oraș, am aflat, toate bazele 
sportive sînt o dată pe săptă- 
mînă ale „Daciadei". Vom da 
curs și noi acestei Inițiative 
inteligente și o dată pe săptă- 
mînă toate bazele sportive vor

fi ale „Daciadei”. în acest fel, 
participanții la aceste mari în
treceri de masă nu mai sînt 
înghesuiți in cîte un colț de 
stadion, nu mai au, cum se mai 
întîmplă cîteodată, condiția ru
dei sărace, au drepturi depline 
pe toate bazele, se bucură de 
onoarea și condițiile necesare 
practicării sportului de masă, 
dar și ale sportului de perfor
manță. Da, de performanță, 
pentru că am omis să vă spun 
că la masa de sute de mii de 
practicanți avem în gînd șl în 
proiect să „scoatem" și 
meri de mina întîi.

V-aș mai spune 
mare atenție felului 
ocupă timpul liber 
familiști — și 
mulți 
avem 
ză să 
rînd) 
al tinereții, în care tineretul să 
afle răspuns la tot ce-1 intere
sează și să-și ocupe timpul în 
mod cît mai util, mal variat și 
mai plăcut, așa cum pot să vă 
spun — în încheiere — că Co
mitetul județean de partid va 
urmări săptămînal — uneori și 
zilnic — realizarea obiective
lor care decurg din desfășura
rea „Daciadei", din larga și com
plexa acțiune care urmărește 
creșterea unui tineret minunat, 
unul tineret din ce în ce mai 
înzestrat pe toate planurile. 
Vom folosi din plin și sportul 
în opera de formare a omului 
non de care are nevoie patria 
noastră socialistă. România 1

perfor-

că 
în

tinerii ne- 
avem foarte 

în județul nostru —, că 
In proiect (care urmea- 
prindă viață foarte cu- 

înființarea unui Ateneu

dăm o 
care își

volei și basci 
Zugen Stroe, 
performanță, 
„Ne lipsesc ; 
de talia prof< 
fizici Troian 
Iienegaru re 
de neexplica 
Cîmpina, dep 
ximativ, 20 001 
dornici si /*

De necreîu
Timp de doi 
de tenis și u 
mos amenaja 
deril de repj 
— au stat gc 
Iar energie el 
baschet șl vo 
năpădit de bi 
tre șl chiar 
pămînt în m 
Rafinăriei Cî 
de atletism 
iarba iar groj 
complet dete

Evident, si 
neadmis care 
prin efortul t 
al profesorilo 
din oraș (ai 
școli care i 
pentru încep, 
vățămînt). D 
ți intîrzierea 
prim-vicepreț 
Iul orășenesi 
fizică șl spoi 
cant Încă di 
ciada" treBWii 
rimentul nuș 
orașul Cimpb 
moașei tradiți 
tui oraș.
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Dialog (timpul 1) cu ștcian Covaci:

UN IMPORTANT MECI-TEST
ape 
ii 
t—9
de baraj 
'eună cu 
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it ima, în 
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VREM SA PERFECȚIONAM „LECJIA (Urmare dm pao I) naționale, materializarea coczî-

ZAGREBULUI*
20 septembrie, di- 
înaintea antrena- 
tricolorilor de pe 
Steaua, scurt dia-

>c ul 9 în 
* alături 
cele trei 
cipa și 
Taj-call- 
jundă a 
alt „ba- 
Lacesta 
ale de 
tadionul

I
I
I
I

I

ale -»e- 
1 anului 
le două 
la Plo- 
int pro- 
repuHl-

I
I

...Marți 
mineață. 
mentului 
stadionul 
log cu antrenorul echipelor 
reprezentative :

— Stimate Ștefan Covaci, 
peste aproximativ 5 săptă- 
mini, veți fi împreună cu 
echipa României pe stadio
nul lui Atletico Madrid, față 
în față cu reprezentativa 
Spaniei pentru meciul „care 
pe care", 
de mîine 
formația 
tă, dacă 
penultima 
pel noastre naționale. Ce o- 
biective urmăriți in 
test 7

— Sigur că țintim 
întâi rezultatul pentru 

Din

întâlnirea amicală 
(n.r. — azi), cu 

Greciei, reprezin- 
nu ne Înșelăm, 
verificare a echi-

acest

tș — 20
80 km). I i
HORI

I
letare,
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Despre criterii 
CÎND l-AȚI CHEMAT,

BE CE L-AȚI CHEMAT?
CÎND l-AȚI RESPINS,

DE CE l-AȚI RESPINS?
Debutantul pe prima scena fot

balistică Țălnar nici nu apucase
sâ adune 90 de minute de joc 
sub culorile noului sâu club, Di
namo, câ și fusese convocat la 
un trial al lotului reprezentativ 
de tineret. Mirați de aceasta 
mâsurâ, l-am întrebat pe antre
norul ,.tineretului", antrenorul 
federal Octavian Popescu, dupe 
ce criteriu l-ou chemat pe Țâl- 
nar la let. Am primit următorul 
răspuns : „Personal il cunoșteam1 
pe acest tînâr jucatar dinaintea 
venirii sate ta Dinamo, de cind! 
iuca in Divizia C, .Ea Unirea Aii ba 
ulia, recomandindu-l chiar Spor* 

tutui studențesc. Știu câ are va
loare, dar fiind pînâ maii ieri 
Intr-o categorie inferioara nu-l! 
puteam prefera în lotul reprezen
tativ altor jucători din prima di
vizie. Și, în fond, l-am chemat' 
acum doar sâ-E verificam..."

Ldsînd deocamdată la ©* parte 
eludata optica pentru un antre

unii formației noastre in timpul 
celor 90 de minute de joc.

Atit lotul nostru cit și cel 
al oaspeților au efectuat ieri 
ultimele antrenamente. Cu 
acest prilej, jucătorii greci au 
și făcut cunoștință cu terenul 
din Ghencea. După cum am 
mai anunțat, reprezentativa 
Greciei a deplasat la București 
o garnitură întinerită, dar, după 
cîte sîntem informați, nu mai 
puțin valoroasă decît vechea 
formație (care a ratat califica
rea la C.M.), „ll“-le care va 
păși astăzi pe stadionul Ste'aua 
prezentînd atuurile combativi
tății și ale talentului pe care-1 
veți aprecia, nu ne Îndoim, la 
mulți dintre actualii titulari. 
Oricum partida amicală de azi 
constituie pentru antrenorul 
principal Alketos Panagulias și 
secundul său, Alekos Sofianidis, 
și un bun prilej de testare a 
perspectivei fotbalului elen.

Așadar, echipa României va 
intra pe teren In meciul de as
tăzi cu gindul la viitorul ime
diat, întîlnirea avînd toate da
tele pentru a-i ajuta pe antre
nori și jucători să-și... ordone
ze gîndurile în perspectiva par
tidei de ia Madrid.

au evoluat săptămîna trecută 
în competițiile europene inter- 
cluburi, păstrînd Încă ceva din 
încărcătura emoțională a recen
telor confruntări, din satisfac
țiile sau insatisfacțiile compor
tării echipelor lor, dar toți ani
mați — așa_ cum au dovedit la 
toate chemările lotului repre
zentativ — de dorința de a 
contribui din toate puterile la 
relansarea fotbalului românesc 
în arena internațională. Prin 
această prismă, partida amicală 
de astăzi nu mai are doar me
nirea unui „meci de palmares" 
(de menționat că echipa Gre
ciei nu a repurtat nici o vic
torie asupra reprezentativei 
României), ea fiind destinată 
să reflecte fidel — așa cum va 
trebui să se intimple și cu ur
mătoarea verificare a „tricolo
rilor", de la S octombrie, cu Po
lonia — stadiul crescînd de 
pregătire atins de prima re
prezentativă pe acest drum. De 
aci decurg șl responsabilitatea 
individuală eu care trebuie a- 
bordată această partidă, respec
tarea Ideii de joc, preconizată 
și urmărită în timp de către 
conducerea tehnică a echipei

Itenerul de miercuri întru
nește multe din calitățile vi
itorului nostru adversar : re
plică plină de nerv, bazată pe 
temperament mediteranean, 
schimbări de ritm, improvi
zații, joc bun de cap.

— Ce altceva ați dori să 
ofere tricolorii ?

— Seriozitate în toate mo
mentele Jocului, simț de 
răspundere, dăruire, unitate 
sufletească. în urma jocu
lui de la Atena, cu Panat- 
hinaikos, ziariștii care ne-au 
„spionat" au scris că, „deși 
românii nu sînt superclasă 
au o armă greu de contra
carat — marea coeziune su
fletească".

în încheiere aș vrea să 
insist asupra unei proble
me mal spinoasă declt își 
închipuie rfte unii. Antre
norii de duhuri nu mal res
pectă directiva privind cele 
două antrenamente pe săp- 
tămină, obligatorii, menite 
ca tntr-un viitor dt mai a- 
proplat să ne dea posibili
tate să atingem parametri 
fizici și fiziologici interna
ționali. Această „derogare* 
se simte chiar și la Jucăto
rii din lot Vreau să atrag 
atenția că așa cum l-am 
premiat pe antrenorii care 
și-au adus contribuția la e- 
chlpa națională, vom trece 
și la sancțiuni dacă 
rile nu vor intra pe 
șui normal.

— Vă 
propun ea 
Grecia să 
nou eitvea 
face — pe 
țul testului.

— Cu plăcere.
Stelion TRANDAFIRESCU

mai 
pal

mares. Din totdeauna a 
fost așa. Dar partida aceas
ta vizează, fireec, meciul 
oficial cu Spania — în sen
sul că selecționabilil au sar
cina să reliefeze cu șl mal 
multă consecvență ideea de 
joc a echipei, bazată pe cele 
5 caracteristic! stabilite mal 
de mult.

— Explicațl-vă puțin.
— Aș vrea ca meciul cu 

Grecia să-mi ofere, între 
altele, certitudinea că la 26 
octombrie vom avea 1) o 
apărare organizată, calmă, 
sigură pe ea, apoi că 2) e- 
chipa știe să treacă de la 
jmomentul-defensiv" la „mo- 
mentul-ofensiv", cu ieșiri ex
plozive și variate. Ca să fiu 
mal clar, vrem să repetăm 
„lecția Zagrebului* și să o 
perfecționăm.

— Da, dar acum jucăm 
acasă...

— Acasă, în deplasare — 
esențial eete să fii eficient 
în Joc, în orice condiții. Par

trebu- 
făga-

și vămulțumeso
după meciul eu 

ne acordați din 
minute pentru a 
puncte — bilan-

&

I
£

I
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In vederea meciului de miine cu selecționata Kuweitului

LOTUL B PREZINTĂ 0 PUTERNICĂ
formație de

Așa după cum am mai a- 
nunțat, Lotul B va susține 
mîine — în deplasare — un 
Joc amical internațional cu se
lecționata Kuweitului. După 
reunirea de luni dimineață a 
lotului, zi care a fost rezervată 
recuperării jucătorilor, antreno
rul Cornel Drăgușin a dublat 
antrenamentul de ieri cu un 
joc de verificare în compania 
divizionarei C Voința București. 
Selecționabilii au dștigat me
dul cu 4—1 (1—0), prin golu
rile marcate, în ordine, de 
Dobrln, M. Sandu, O. Ionescu 
și Lucescu. După acest joc s-a 
conturat și formația cu care se 
va începe întîlnirea cu selecțio
nata Kuweitului. Iată cum se 
prezintă ea : Răducanu — Tă- 
năsescu, Dinu (Ciugarin), Me
hedinții, Turcu — V. Murcșan 
(Dinu), O. Ionescu, Dobrln — 
Anghel (R. Nunweiller), M. 
Sandu, Lucescu. în lot mal fi-

INIERNAT10NAL1
gurează lorgulescu, M. Zamfir 
șl Nedelcu IL Deplasarea în 
Kuweit are loc astăzi.

Azi, la Chalkis

ÎN LIPSA EXTREMELOR,

SELECȚIONATA DE TINERET

YA JUCA CD DOI

ÎNAINTAȘI CENTRALI
Lotul de tineret (sub îl de ani) 

care va susține, astăzi după a- 
miază, o partidă amicală cu se
lecționata similară a Greciei in 
localitatea Chalkis, a efectuat in 
cursul dimineții de Ieri un an
trenament pe stadionul „23 Au
gust” din Capitală. In lipsa celor 
două extreme convocate (Chitaru- 
lndisponlbil și Lupău — neresta- 
billt complet) vor fi folosite In 
atac două vîrfuri. Dar lată cum 
arată formația pe care antre
norul O. Popescu preconizează 
s-o alinieze in jocul de azi : 
Wlndt — Gh. Dumitrescu. Stancu, 
Zahlu, Bărbulescu — Șerbănlcă, 
Cirțu, M. Răducanu, Ticleanu — 
Radu n, Fanlcl. Lotul de tineret 
a părăsit Capitala ieri după- 
a miază.

O „ISTORIE" CARE ÎNCEPE 
CU 47 DE ANI ÎN URMĂ

Primul meci în compania fot
baliștilor greci s-a disputat cu 
47 de ani in urmă, mai precis 
la 25 mai 1930, cu prilejul edi
ției Inaugurale a Balcaniadei 
de fotbal, In Capitală, Înaintea 
plecării spre Montevideo. „Tri
colorii" au cîștigat atunci eu 
scorul-fluviu de 8—1. Rudy 
Wetzer a deschis scorul in min. 
8, Adrianopolis II a egalat în 
min. 14, dar după aceea golu
rile au curs în poarta lui Ja- 
malis, Înscrise de același Rudy 
Wetzer (de încă patru ori), 
Vogi, Rafinsky și Dobay.

De atunci și pînă acum cele 
două reprezentative s-au mal 
lntilnit de 13 ori : încă opt me
ciuri au avut loc în cadrul Cu
pelor balcanice, patru In pre
liminariile diferitelor ediții ale 
campionatelor mondiale și doar 
unul (în afara celui de azi) a 
fost amical. De-a lungul celor 
47 de ani, România a cîștigat 
9 meciuri, a terminat 5 Ia ega
litate și nu a pierdut nici unul. 
Golaveraj : 39—16.

Un meci important, de care 
își amintesc, desigur, amatorii

de fotbal din țara noastră a 
fost cel disputat cu opt ani în 
urmă pa „23 August" : 1—1 cu 
echipa Iul Domazos (după 2—2 
la Atena), med hotăritor pen
tru plecarea la C.M. din Mexic. 
Reprezentanții noștri : Rădu- 
eanu — Sătmăreami I, Hălmă- 
geanu, Dan, Deleanu — Dinu, 
Nunweiller VI — Dembrovsehi, 
Debrin, Dumltraehe, Lucescu.

O nouă generație de Jucători 
români se află la jumătatea 
drumului care se poate încheia 
printr-un nou zbor peste Ocean, 
de data asta în Argentina, la 
• nouă ediție a C.M. Șl din nou 
un meci cu reprezentativa Gre
ciei, de data asta o partidă de 
verificare pentru medul—cheie 
de la 26 octombrie. Ultimul Joc 
România — Grecia r-a dispu
tat cu doi ani în urmă, tot în 
septembrie, la Atena : 1—1. Au 
Jucat : Moraru — Cheran, 
G. Sandu, Sătm&reanu IL An
thelia! — Dumitru, Dinu, B8- 
Wni — Fazekas, Iordănescu, 
Lucescu. Destul dintre tricolo
rii de atund vor îmbrăca și 
azi tricourile naționale.

nor federal (care răspunde și! de 
Un lot de perspectiva), conform 
câreia selecția se face in funcție 
de categorie divizionara (lî), ții 
care demonstrează. Implicit, că,, 
de fapt, Tâlnar a intrat în ve
derile selecționemCuii doar pentm 
că a venit sub ochii lui (ții la o 
echipa cu „carte de vizita*».), 
•ă vedem cum au evoluat lucru
rile. La trialul amintit — care 
Hi desfășurat într-o nota cvasi- 
generala de dezinteres din par
tea „cadeților“ — printre puținii 
remarcați a fost ți proaspâta ex- 
tremd dinamovistâ. A urmat apoi 
a devoratul debut : titularizarea
în prima echipa dînamovîstâ și 
prima re mc rea re, în partida cu 
„U“ Craiova, Țâlnar dovedind 
reale aptitudini și talent pentru 
un post pârâsit de curînd de un 
nume : Lucescu. Integrindu-se ra
pid ți cu curaj în formație, sprii- 
finit efectiv de coechipieri, rncui- 
rajat de antrenori și club, primit 
cu simpatie de public, tînârcj 
achiziție a echipei campioane o 
pornit decis pe drumul afirmâri», 
evoluția sa dtn partida am Atle
tico Madrid (avîndu-l odversar 
pe internaționalul Capon) fiind 
promițâtoare.

Rezultatul Imediat ? La recenta 
acțiune a loturilor reprezentative 
ISInar n-a mai fost convocat I 

Io întrebăm atunci — acest cax 
nofitnd singular la „tineret*1 
care este Tinia de conduită o 
selecționerilor, cu ce criterii ope
rează tn munca lor de răspwi- 
dore T

Pad SLĂVESCU

ACTUALITĂȚI

„ORICE EXECUȚIE TEHNICĂ 
TREBUIE SĂ SERVEASCĂ
De vorbă cu

Frantiăek Fadrhonc, actua
lul antrenor al Iul A.E.K. A- 
tena, este unul dintre vîrstnicii 
tehnicieni ai fotbalului euro
pean. Din cei peste 60 de ani, 
a dedicat sportului cu balonul 
rotund aproape jumătate de se
col. De doi ani, de cunoștințele 
lui beneficiază A.E.K. și iat-o 
parcurgînd repede drumul de 
la o simplă participantă in cam
pionatul Greciei la o forma
ție redutabilă, semifinalistă în 
Cupa U.E.F.A. —ediția 1976/77.

Saltul lui A.E.K. este deci, în 
primul rînd, performanța an
trenorului ei și, în aceste con
diții, tentația reporterului de a 
descifra, cit de cit, din secre
tele deținute de Fadrhonc 
apare pe deplin justificată. Cu 
atit mai mult cu cit ele ar pu
tea fi folositoare și tehnicieni
lor noștri, mai ales celor de la 
Tg. Mureș în perspectiva me
ciului retur pe care A.S.A. îl va 
susține săptămîna viitoare la 
Atena.

— Cind ați preluat A.E.K. 
$1 ați cunoscut-o mai bine, 
asupra cărui factor ați con
siderat că e necesar să in
sistați ?

— Asupra celui tactic, firește. 
Jucătorii lui A.E.K. sînt tehni
cieni de prim rang și, aseme
nea tuturor fotbaliștilor greci, 
se prezintă bine și la capito
lul fizic. Aveau însă o naivita
te în joc de pe urma căreia 
profita adversarul, în sensul că 
predau prea ușor mingea. Le-am 
spus, de la bun început, că 
transmiterea mingii, protejarea 
ei, fenta, driblingul, toate aces-

antrenorul formației
tea trebuie efectuate cu un scop 
anumit, să servească echipa.

— Și apoi?
— Am trecut de la teorie la 

practică, afectînd multe ore an
trenamentelor tehnico-tactice 
pentru a pune de acord acești 
doi factori de bază ai unui 
fotbal de înalt nivel. Lucrînd 
mult, în variate tempouri, e- 
chipa a acumulat vrînd-nevrînd 
șl la capitolul „factorul fizic".

— Totuși, A.E.K. a ajuns 
destul de repede să elimine 
din Cupa U.E.F-A. formații 
prestigioase...

— Repede, poate, pentru ... 
dumneavoastră. De la antrena
mente am trecut la jocuri. Cit 
mai multe jocuri, cu adversari 
aleși — la început — din eșa
loane inferioare, pentru reali
zarea coeziunii. Am căutat, în 
continuare, parteneri din ce în 
ce mai puternici și, impunîn- 
du-ne jocul, echipa a cîștigat 
încrederea necesară. Și astfel, 
la factorii tehnic, tactic, fizic, 
de care am vorbit, asemenea 
unei reacții în lanț, s-a adăugat 
și cel psihic ; element de im
portanță majoră, întrucît, cum 
se știe, fotbalul — la acest ni
vel ridicat — este, înainte de 
toate, o stare de spirit.

— Astfel stînd lucrurile, 
acum cind A.E.K. a reușit 
Importante acumulări la 
toți factorii jocului, se poate 
afirma despre ea că practică 
acel FOTBAL TOTAL pe 
care dumneavoastră, venind 
din Olanda, il cunoașteți atit 
de bine ?

— Cu așa ceva nu ne putem

INDIVIDUALĂ
ECHIPEI11

A. E. K. Atena
lăuda încă. Și nici nu știu dacă 
A.E.K. va ajunge să-și însu
șească vreodată — la modul 
olandez — preceptele fotbalu
lui total. Pentru simplul motiv 
că, după opinia mea, fiecare 
țară își are fotbalul ei. într-un 
fel se angajează la efort jucă
torul de tip anglo-saxon, cate
gorie în care se încadrează și 
jucătorul olandez, în alt fel o 
fac ceilalți aparținînd altor 
soccere. în contactul permanent 
cu diferitele școli fotbalistice, 
pentru a progresa, marea artă 
este să știi ce preiei. Cine în
cearcă să imite orbește se pă
călește. Vreau să spun că fie
care școală își are atuurile și 
slăbiciunile ei. La ultima edi
ție a Cupei U.E.F.A., A.E.K. a 
avut ca adversare și două e- 
chipe engleze, Derby County 
și Queens Park Rangers. Știți 
cum am reușit să le învingem ? 
N-am răspuns la jocul lor de 
mare angajament fizic, le-am 
eliminat prin ceea ce se chea
mă șiretenie tactică...

— O ultimă întrebare : ce 
obiectiv și-a propus pentru 
noua ediție a Cupei U.E.F.A. 
fosta semifinalistă A.E.K. ?

— Nici unul ! Pentru că, nor
mal, ar trebui ca echipa să vi
zeze mai mult, comparativ cu 
trecuta ediție, după cum nu-i 
exclus ca ea să părăsească în
trecerea înainte de vreme... Și 
atunci, de ce să-mi decepționez, 
prin vorbe, suporterii ? Nu știți 
cum e fotbalul ?

G. NICOLAESCU

TRIAL DE JUNIORI, Pe sta
dionul Progresul a avut loc îeri 
un trial de juniori. Selecționata 
care a întîlnit echipa de juniori 
Progresul din campionatul repu
blican a fost alcătuită din cel 
mal buni jucători din centrele 
bucureștene : Bilă, Ivănescu — 
Rapid, Gîmfăleatiu, lordacbe, Du- 
mitrașcu, Anglie lina, Ghiță — 
Steaua, Mânu — Dinamo, Po-^ 
pescu, Nicolae — Metalul, Ene — 
Liceul Pajura, Margelatu — 
Sportul studențesc. Săptămîna 
viitoare va avea loc un trial la 
care vor participa juniori de la 
pepinierele din întreaga țară.

F.C. BRAILA — CEAHLĂUL. 
P. NEAMȚ 5—1 (2—0). Acest
meci restanță, desfășurat pe sta
dionul din localitate, a fost ur
mărit cu interes de peste 15 000 
de spectatori. Partida a fost de 
bun nivel tehnic. Oaspeții au 
mizat pe un meci nul, dar echi
pa locală s-a impus cu autori
tate din min. 25. Golurile au fost, 
înscrise de : Alecu (min. 25, 75 
— ultimul din 11 m). Telegraf
(min. 41), Traian (min. 70, M) 
respectiv Rusu (min. 53). (IL 
CRiSTACHE-coresp.).

In urma acestui rezultat,
cum arată clasamentul seriei 
a Diviziei B.

1. C.F.R.
2. Gloria
3. C.S.M.

4- 5. F.C.M.
F.C. 

«. Vict. 
7. St.

8- 9. S.C.
I.C.I.M.

PAȘC.
Buzău 
Sv.
Galați 

Brăila 
. Tecuci 
roșu Bv.

Tulcea
Bv.

10. Nitramonia
11. C.S. Botoșani
12. Viitorul Vaslui

13-14. Portul C-ța
Ceahlăul P.N.

15. Tractorul Bv.
16-17. Oltul Sf. Gh.

C.S.U. Galați
18. Re! on ui Săv.

4 
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4 1

2 1 
2 1

0
0
0
0
0
6

2
2
2
2
2
2
1 2

2
2
2
2
2
2

iată
1

7- C 
5- 5
5- 5
3- 3
6- 9
4- & 
C-ll
4- S 
3- 4
1- 4 
3- C
2- 7

t
5
S
4
4
4
4
4
4

DUMINICA PE MICUL E- 
CRAN. Din programul etapei a 
Vil-a a Diviziei A. televiziunea 
oferă spre vizionare iubitorilor 
fotbalului partida dintre formația 
bucureșteană Sportul studențesc 
și F.C. Bihor. Transmisia va în
cepe la ora 13,45.

MIINE MECI INTERNAȚIO
NAL LA TULCEA. Cunoscuta e- 
chipă braziliană Juventus Sao 
Paulo susține o nouă partidă în 
cadrul turneului pe care îl între
prinde în țara noastră. Oaspeții 
vor evolua joi, după-amiază, în 
orașul Tulcea, în compania divi
zionarei B Sport Club din loca
litate.



Mîine, la Bursa [Turcia]

START ÎN BALCANIADA DE BOX
Actuala ediție a Balcaniadei 

de box pentru seniori a fost 
încredințată spre organizare 
federației din Turcia. Forul 
turc de specialitate a stabilit ca 
loc de disputare a competiției 
orașul Bursa, localitate situată 
în partea asiatică a Turciei (la 
aproximativ 250 km de Istan
bul) care a găzduit și cam
pionatele europene de lupte din 
acest an.

Competiția balcanică de box 
a constituit pentru foarte mulți 
pugiliști pista de lansare spre 
marea performanță, la aceste 
întreceri reunindu-se boxeri din 
țări în care sportul cu mănuși 
are o veche și frumoasă tra
diție : Bulgaria, Iugoslavia,
Turcia și, evident, România. 
Federația română de box a ho- 
tărît ca, în acest an, reprezen
tativa țării noastre să fie al
cătuită din sportivi ale căror 
palmarese sînt mai puțin bogate, 
oferindu-se astfel posibilitatea 
și altor boxeri decît cei con- 
sacrați să participe la compe
tiții internaționale. Antrenorii 
Ion Popa, Ion Stoianovici și 
Nicolae Linca au stabilit urmă
toarea echipă, în ordinea ca
tegoriilor (exceptîndu-se cate

C.M. DE HANDBAL JUNIOARE, PRILEJ 
DE VERIFICARE A SPERANȚELOR OLIMPICE 
@ In grupa B, echipa României arc o adversară redutabilă — formația Poloniei

Prima ediție a Campionatu
lui mondial de handbal pen
tru junioare, care va începe la 
sfîrșitul acestei luni în țara 
noastră, este așteptată cu deo
sebit interes, dat fiind că o 
serie dintre jucătoarele care 
vor evolua în cadrul acestei 
competiții reprezintă „schim
bul de mîine" al reprezentati
velor de senioare din țările 
respective, handbaliste care — 
multe dintre ele — vor fi pre
zente la Jocurile Olimpice din 
1980.

La Campionatul mondial de 
junioare, țările participante vor 
deplasa loturi puternice, unele 
cuprinzînd sportive consacrate 
pe plan internațional, cum sînt

ȘAHIȘTI ROMÂNI 
ÎN ÎNTRECERI

INTERNAȚIONALE
Pronosticurile s-au adeverit 

doar în parte la reluarea parti
delor întrerupte din turul III 
al meciului feminin de șah 
România — Ungaria. Margare
ta Mureșan și-a realizat precis 
avantajul deținut în fața Evei 
Karakas, dar Gertrude Baum- 
stark n-a reușit să obțină ega
litatea în finalul cu Maria 
Ivanka. Așadar, scorul turului 
III este egal (3—3), formația 
Ungariei conducînd în întîlni- 
rea senioarelor cu 11—7. La 
junioare, reprezentantele noas
tre își păstrează avantajul de 
un punct : 3V2—2'/i.

★
Foarte echilibrată și intere

santă este lupta în turneul in
ternațional de la Constanța. în 
runda a 5-a Vaisman a cîștigat 
la Kertesz, iar Biriescu la Mar
tin. Celelalte partide s-au ter
minat la egalitate : Voiculescu 
— Pantaleev, Grabcewski — 
Ilijin, Mititelu — Stanciu. în 
întîlnirile întrerupte: Kertesz— 
Martin 1—0 și Stanciu — Onat 
1—0.

în clasament conduc acum 
Ilijin și Stanciu cu cite 3*/> p, 
urmați de Biriescu 3 p (1) ■ și 
un pluton compact al celor cu 
2‘/i p : Mititelu, Grabcewski, 
Voiculescu, Kertesz și Panta
leev.

★
Primul campionat mondial de 

șah pentru juniori mici, desfă
șurat la Caynes sur Mer (Fran
ța) s-a încheiat cu victoria 
islandezului Jon Arnasson, care 
a totalizat 9 p (din 11). Pe locu
rile următoare s-au clasat 
Whitehead (S.U.A.) 8*/2 p, Kas
parov (U.R.S.S.) 8 p, Katte
(R.D.G.) 7*/2 P, Adrian Negu- 
lescu (România), Morowic 
(Chile) cîte 7 p.

în ultima rundă Negulescu 
l-a învins pe Colin Mc.Nabb 
(Scoția). 

goria semigrea, unde nu avem 
reprezentant) : Săli Adem (Fa
rul), Niță Robu (B. C. Brăila), 
Nicu Popa (Metalul București), 
Titi Tudor (Prahova Ploiești), 
Gheorghe Vlad (Muscelul Cîm- 
pulung Muscel), Ion Budușan 
(Metalul București), Cornel 
Hoduț (Rapid), Ion Miron 
(C.S.M. Cluj-Napoca), Costică 
Chiracu (B. C. Galați) și Ni
colae Grigore (Steaua).

întrecerile se vor disputa în 
sala Ataturk care poate găzdui 
6000 de spectatori. Programul 
competiției este următorul : 
miercuri se va efectua vizita 
medicală a participanților ; joi 
vor avea loc tragerea la sorți și 
reuniunea preliminariilor ; vi
neri, în două gale succesive, se 
vor disputa meciurile din ca
drul semifinalelor, iar duminică 
este programată gala finală.

Deși țara noastră nu parti
cipă, la această ediție, cu cea 
mal bună garnitură, sperăm ca 
tinerii pugiliști români să se 
comporte totuși la Înălțimea aș
teptărilor și să obțină și acum 
performanțe bune in întrecerea 
celor mal buni boxeri din Bal
cani.

iugoslava Svetlana Kitici, polo
neza Malgorzata Trafalska sau 
sovietica Larisa Karlova, ele
mente de bază ale selecționa
telor de... senioare !

Lotul României cuprinde, la 
rândul său, jucătoare de certă 
perspectivă, aflate în vederea 
selecționării în prima garnitu
ră. Este cazul extremelor Ma
ria T3rok și Heidrun Ianesch, 
al portarului Angela Ciubotă și 
nu numai al lor.

Ne-am propus să oferim as
tăzi cititorilor noștri cîteva a- 
mănunte legate de echipele care 
vor figura în aceeași grupă (B) 
cu formația României. adică 
reprezentativele Poloniei, Fran
ței și R.F. Germania.

Cea mai redutabilă adversară 
se anunță a fi formația Polo
niei. Reprezentanta unei țări 
în care handbalul se află in 
ascensiune, echipa poloneză s-a 
întîlnit anul acesta cu selec
ționata de junioare a țării noas
tre de trei ori, obținând victo
ria în două meciuri (18—14 și 
23—16), cea de a treia întîlnire, 
desfășurată în Polonia, terml- 
nîndu-se Ia egalitate (14—14). 
în palmaresul general al echi
pei de junioare a României, 
care începe în 1957, ..scorul* în
tâlnirilor dirette cu reprezenta
tiva similară a Poloniei este 
de 10—6 în favoarea handbalis
telor noastre.

Iată șl lotul probabil al re
prezentativei Poloniei la a- 
propiata ediție a C.M. (în pa
ranteză : anul nașterii și înăl
țimea) : Beata Dobak (1959—1,73 
m) și Alicja Gorecka (1959—1,78 
m) — portari, Jolanta Stanczak 
(1958—1,71 m), Lidia Siodlak 
(1958—1,80 m), Barbara Krefft 
(1959—1,73 m), Malgorzata Tra

A LUAT SFÎRȘIT „DINAMOV1ADA“ DE POLO
„Dinamoviada* de polo s-a 

încheiat la Kosice cu victoria e- 
chipei Dinamo (U.R.S.S.), cu 9 
puncte, urmată în clasament de 
Ruda Hvezda Praga — 7 p. 
Ujpesti Dozsa Budapesta — 6 p. 
Dinamo București — 4 p, Gwar-

BASCHET a Campionatul eu
ropean masculin, meciurile din 
etapa a 4-a a grupelor preli
minare : Italia — U.R.S.S. 95—87 
(52—50) ; Cehoslovacia — Fin
landa 100—85 ; Iugoslavia — 
Olanda 111—75 ; Israel — Franța 
96—82 ; Spania — Belgia 94—93 .

CICLISM • Cea de-a 65-a edi
ție a Turului Piemontului, dis
putată pe distanța de 223 km, 
a fost clștlgată la sprint de ru
tierul belgian Roger de Vlae- 
minck in 5h 34:0. • După 96 de 
ore, tn cursa de 6 zile care se 
desfășoară la Londra conduce 
cuplul vest-german Peffgen- 
Fritz cu 304 p.

FOTBAL „ La Șanhai, selec
ționata R.P. Chineze a Întrecut 
cu 2—1 (2—0) echipa Cosmos din

la Guadalajara, suD semnul aceluiași marc interes

DEMONSTRAȚIE DE GALĂ A ECHIPEI 
FEMININE DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI

CIUDAD DE MEXICO, 20 
(Agerpres). — în continuarea 
turneului de concursuri demon
strative pe care-1 întreprinde în 
Mexic, echipa feminină de gim
nastică a României, în frunte 
cu tripla campioană olimpică 
Nadia Comăneci, a sosit la 
Guadalajara, unde a fost pri
mită într-un cadru sărbătoresc, 
în piața centrală a orașului, în 
prezența unui public numeros, 
Nadiei Comăneci i s-a oferit 
un porumbel care împreună cu 
alți 1000 de porumbei a fost 
apoi lansat ca simbol al prie
teniei dintre cele două țări. 
Echipa gimnastelor românce a 
fost primită de guvernatorul 
statului Jalisco, Flavio Romero 
de Velasco, și de președintele 
Consiliului municipal, Guiller
mo Reyes Robles. Cu acest 
prilej, gimnastele românce au 
fost declarate oaspete de onoa
re ale orașului Guadalajara și 
11 s-au lnmlnat medalii simbo
lice.

în seara zilei de 18 septem
brie in sala sporturilor din

falska (1959—1,79 m), Grazing
Chelminak (1959—1,77 m). Mal
gorzata Brewiak (1959—1,77 m), 
Elizbieta Kolba (1959—1,78 m), 
Maria Ciesla (1958—1,71 m),
Malgorzata Kozlowska (1960 — 
1,77 m), Lucyna Galus (1959 — 
1,65 m) și Elizbieta Staczacz 
(1959—1,67 m). Așadar, o echi
pă înaltă, a cărei medie este 
de 1,74 m !

Celelalte două formații din 
grupă, cu care se va confrunta 
reprezentativa României, ne 
sînt necunoscute din punct de 
vedere valoric, atît Franța, cît 
și R.F. Germania nefiind pre
zente la vreun turneu interna
țional rezervat junioarelor. A- 
vem, însă, la dispoziție loturile 
celor două echipe. Iată compo
nența lor : FRANȚA — Cole
tte Ruckebusch și Christine Co- 
lignon (portari), Blandine Le
fevre, Marinnick Charrier, Mo
nique Durand, Armelle Garco- 
nnet, Dominique Betriou, Lydia 
Servary, Marion Chapel. Cat
herine Cassou-Mounat, Pascale 
Jaques, Eliane Ferreol, Anne 
Bouvard, Linda Vigiola. Agnes 
Lomenede, Agnes Lefel și Ma
rie-Pierre Fay ; R.F. GERMA
NIA — Heike Langosch și Pe
tra Gotz (portari), Elke Meier, 
Petra Friedl, Britta Vattes, Re- 
nate Schneider, Cornelia Koh
ler, Silke Johnson. Gundi Has, 
Monika Nips, Irina Busch, 
Karla Kuppstadt, Claudia 
Brych. Gabriele Jakob, Jutta 
Klein și Susanne Moller.

Conform regulamentului com
petiției, primele două clasate 
în grupele preliminare se vor 
califica în grupele semifinale, 
celelalte formații urmând să 
evolueze în cadrul turneului 
pentru locurile 9—14.

dia Varșovia — 2 p și Levski 
Spartak Sofia — 2 p. în ulti
mele două meciuri, dinamoviș- 
tii bucureșteni atr învins cu 
12—3 pe Levski Spartak Sofia 
și au pierdut cu 7—6 în fața 
Gwardiei Varșovia.

TELEX • TELEX • TELEX
New York. Golul oaspeților a fost 
înscris de Pele. • Echipa Man
chester United va face apel la 
decizia comisiei de disciplină a 
U.E.F.A.. prin care câștigătoa
rea Cupei Angliei este exclusă 
din Cupa Cupelor pentru compor
tarea nesportivă a suporterilor 
săi la jocul de la St. Etienne. 
Președintele clubului Manchester 
United, David Smith, a declarat 
presei că suporterii oficiali al 
clubului s-au comportat în limi
tele sportivității, iar incidentele 
ar fi fost provocate de elemente 
străine de club.

handbal • în turneul femi
nin de la Lvov, prima reprezen

Guadalajara a avut loc demon
strația de gală a echipei femi
nine de gimnastică a Româ
niei, demonstrație care s-a 
bucurat de o înaltă apreciere 
și de o primire călduroasă din 
partea publicului spectator. Te
leviziunea a transmis în direct 
evoluția gimnastelor românce, 
iar presa a oglindit elogios 
înalta lor ținută sportivă. Ast
fel, ziarul local „EL DIARIO" 
scrie între altele : „Nadia Co
măneci și-a reafirmat înalta sa 
măiestrie cu o superbă execu
ție la paralele și birnă, precum 
și prin grațiosul său exercițiu 
la sol".

A 6-a ETAPĂ

A TURULUI CICLIST 
AL BULGARIEI

Turul ciclist al Bulgariei a 
continuat cu etapa a șasea, Al- 
bena — Burgas (165 km) cîștigată 
de Schmeisser (R.D.G.) tn 
4h 02:01,0. Cicliștii români au 
sosit cu plutonul la interval de 
circa două minute. Lider al cla
samentului individual se menține 
Andon Petrov (Bulgaria). Pe 
echipe, conduce selecționata 
Bulgariei, urmată de Cehoslo
vacia șl R.D. Germană. Formația 
României ocupă locul 7.

C.M. de ciclism de la San Cristobal an dovedit o:

FORȚA IA LOCUL TACTICII!
Interviu eu arbitrul international Octavian Amza
Elita sportului cu pedale a 

traversat Oceanul pentru a-și 
disputa la San Cristobal, în Ve
nezuela, titlurile mondiale la a- 
matori și profesioniști. Printre 
martorii acestei inedite ediții 
s-a aflat și tehnicianul român 
Octavian Amza, unul dintre re
putații arbitri internaționali ai 
Uniunii Cicliste Internaționale. 
La revenirea în țară l-am soli
citat amănunte din desfășurarea 
întrecerilor.

— Ce anume v-a impresie 
nat cel mai unM T

— Desigur, peifoiniM ițele. In 
probele de velodrom an fo«t 
obținute rezultate (ldM la 18*0 
m, 4:19 la urmărirea pe echipe, 
4:42 la urmărire Individuali) 
care atestă creșterea valorii pro
belor de pistă într-un ritm ne
cunoscut pină acum. Apoi, •- 
rientarea federației din R.D. Ger
mană spre abordarea exclu
sivă a probelor olimpice. Cicliș
tii din R.D.G. au cucerit locul 
I la toate cele 4 ‘probe la care 
au participat, iar performanțele 
lor sint foarte ridicate. Dacă ar 
fi luat startul și în probele 
neinchise în programul J.O. 
(tandem, adițiune de puncte) 
le-ar fi cîștigat, dar pur și sim
plu nu l-a interesat acest lucru, 
în fine, o surpriză pentru toată 
lumea : cucerirea primelor 
locuri la viteză — profesioniști 
de către japonezi.

— De fapt, cum au putut 
învinge japonezii tradiția vi
tezei de pe vechiul conti
nent ?

— Explicația este simplă : ști
ind că din punct de vedere tac
tic sînt cu decenii în urma 
europenilor, ei au mizat numai 
pe forță și viteză. Sînt atleți în 
adevăratul sens al cuvântului, 
au o mare frecvență în pedalaj. 
sînt oricînd capabili să coboare 
sub 11 secunde. Avînd aceste 
atuuri, japonezii și-au făcut 
cursa lor. Indiferent dacă adver

tativă a U.R.S.S. a învins Ceho
slovacia cu 10—8 (5—3). Alte
rezultate : Danemarca — Norve
gia 12—5 (7—1), U.R.S.S. (tineret) 
— Iugoslavia 23—15 (12—7).

HOCHEI • Competiția dotată 
cu „Cupa Rude Pravo" a pro
gramat la Praga meciul dintre 
selecționata U.R.S.S. și formația 
Cincinnati Stingers (S.U.A.). 
Hocheiștil sovietici au obținut 
victoria cu scorul de 5—2 (2—X
0—0, 3—0).

ȘAH • Cea de-a 7-a partidă 
a meciului dintre maestrele Elena 
Ahmîlovskaia șl Mala Clburda- 
nidze, care-și dispută la Tallin 
una dintre semifinalele turneului

S-A ÎNCHEIAT 
SPARTACHIADA 

ARMATELOR PRIETENE
— Reprezentanții clubului Steaua 
București au cucerit 10 medalii —

HAVANA, 20 (Agerpres). — 
La Havana s-au încheiat în
trecerile competiției polisporti
ve Spartachiada armatelor pri
etene. La actuala ediție, repre
zentanții clubului Steaua Bucu
rești au cucerit 10 medalii 
(2 de aur, 3 de argint și 5 de 
bronz). Titlurile de campioni 
ai Spartachiadei au fost cîști- 
gate de atletul Petre Lupan, 
învingător în proba de 3 000 m 
obstacole, și țintașul Ilie Co- 
dreanu, clasat pe primul loc în 
proba de armă liberă calibru 
redus.

în ultima zi a competiției 
s-au desfășurat finalele turneu
lui de box. în ordinea celor 11 
categorii, medaliile de aur au 
fost obținute de Hernandez 
(Cuba), Orban (Ungaria), Horta 
(Cuba), Rîbakov (U.R.S.S.), 
Grubov (U.R.S.S.), Aldama 
(Cuba), Correa (Cuba), Lu- 
kaci (U.R.S.S.), Sapoșnikov 
(U.R.S.S.). Klimanov (U.R.S.S.)J 
și Millian (Cuba).

Turneul de handbal s-a în
cheiat cu victoria echipei 
U.R.S.S., care a întrecut în fi
nală cu scorul de 24—18 (9—9)
formația Cehoslovaciei. Echipa 
Steaua București s-a clasat pe 
locul 5, cîștigînd cu scorul de 
28—20 (13—10) meciul susținut în 
compania reprezentantei Bul
gariei.

sarul era în față sau în spate, 
ei se lansau de pe viraj și im
primau alergării un ritm atît de 
sufocant încât nimeni nu le pu
tea pune în pericol victoria. 
Practic parcă alergau singuri, 
fără adversar... Desigur, ar tre
bui știut că în Japonia sînt pes
te 500 de velodromuri și că 
acolo ciclismul profesionist de 
pistă se practică de foarte mul
tă vreme.

— Ce noutăți au evidențiat 
aceste campionate mondiale J 

— Prim* ar C cea la care 
m-am șl referit : eliminarea, 
tacticii și punerea în valoare a 
forței șl frecvenței rulajului. 
Apoi, marea capacitate de efort 
a alergătorilor, posibilitățile pe 
care le au de a disputa de mal 
multe ori aceeași probă sau da 
a o efectua în orice fel de con
diții, la orice oră. La fond-ama- 
tori plecarea a fost Infernală, 
primele trei ture obligîndu-i la 
abandon pe mal bine de 50 da 
concurenți. Din punct de vedera 
al echipamentului sportiv : la 
velodrom se poartă acum un feă 
de dres (maiou șl chilot dintr-o 
bucată), lipit perfect de corp, 
din material plastic, foarte aero
dinamic.

Desigur, deși nu au parti
cipat, cicliștii români au 
multe de învățat din desfășura
rea acestei competiții. în pri
mul rând, faptul că nu se mai 
pot mulțumi cu „progrese pro
mițătoare". Ei trebuie să ampli
fice la maximum pregătirea, sd 
lupte pentru eliminarea handi
capului actual. Apoi, se impune 
acordarea unei ponderi crescute 
forței, element determinant nu 
numai in probele de contratimp, 
ci și în cele altădată denumite 
„tactice". în fine, este necesar 
să se dea credit necondiționat 
tineretului, singurul capabil să 
se adapteze noilor exigențe.

Hristache NAUM

candidatelor Ia titlul mondial, 
s-a terminat remiză. Scorul me
ciului se menține egal : 3'/i—3*/2 p. 
• După 4 runde, în turneul de 
la Vîrșeț conduce marele maestru 
cehoslovac Jan Smejkal cu 2*/2 
p. urmat de Marlanovlcl (Iugo
slavia) șl Quinteros (Argentina) 
— cite 2 p (1).

TENIS • în primul tur al tur
neului feminin de la Pensacola 
(Florida), Lindsey Bea ven a în
vins-o cu 7—5, 3—6, 6—1 pe Ingrid 
Bentzer. Alte rezultate : Jeanne 
Evert — Charlene Gradfton 6—2, 
6—1 ; Robin Harris — Pam Why- 
tcross 6—2, 6—3 • Finala tur
neului WCT disputată la New 
York, a revenit lui Harold So
lomon, învingător cu 7—5, 6—2, 
2—6, 0—6, 6—3 In fața iul Ken 
Rosewall.
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