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ROMÂNIA - GRECIA 6-1 (4-1)

ATACUL A TRECUT CU BINE PRIMUL EXAMEN!
Pe apărători ii... așteptăm la următoarea ,,partidă de control*1, 

cu echipa Poloniei, la 9 octombrie

ACTIVISTUL OBȘTESC, 
PROPAGANDIST PRIN FAPTE 

AL SPORTULUI!

Ploaie de goluri, unul mai 
frumos ca altul, iată un spec
tacol pe care de multi ani echi
pa României nu l-a mai oferit 
numeroșilor iubitori ai fotbalu
lui din țara noastră. Firește, o 
victorie cu 6—1 naște de obicei 
două întrebări gemene :

1) cit a fost de puternică în- 
vingătoarea ?;

2) cit a fost de slabă echipa 
învinsă ?

Din conjugarea obiectivă a 
celor două răspunsuri rezultă 
valoarea reală a unei asemenea 
victorii.

Dumitru, „pe fază", reia din apropiere mingea centrată de 
Cheran, înscriind al treilea gol al echipei noastre.

Foto : D. NEAGU
După părerea noastră, succe

sul eclatant al reprezentativei 
României — care putea înscrie 
destul de ușor încă 3—4 goluri 
(din cel puțin 7—8 faze foarte 
favorabile) — este rezultatul 
unei evoluții bune și adeseori 
foarte bune de la „linia de 
mijloc în sus" (deși, surprinză
tor, Zamfir și Troi au fost prea 
puțin... în joc), el fiind într-o 
oarecare măsură facilitat și de 
replica echipei oaspete, elegan
tă, combinativă, cursivă în 
transmiterea balonului, dar in
eficace în faza de atac și evl-

Azi, la Bursa (Turcia)

PRIMA REUNIUNE 
A BALCANIADEI 

DE BOX
' La Bursa se dă astăzi star
tul în competiția balcanică de 
box a seniorilor. După trage
rea la sorți care se va desfășu
ra dimineața, după-amiaza va 
avea loc prima reuniune elimi
natorie, în cursul căreia vor fi 
desemnați semifinaliștii. La 
actuala ediție a Balcaniadei sînt 
înscriși boxeri din Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia, România și 
Turcia.

După cum se știe, țara noas
tră va fi reprezentată de o echi
pă din care lipsesc mulți titu
lari ai „naționalei", dîndu-se 
astfel o posibilitate de afir
mare și altor pugiliști. Formația 
României este alcătuită din ur
mătorii boxeri, în ordinea cate
goriilor (la semigrea nu avem 
reprezentant) : Săli Adem, Niță 
Bobu, Nicu Popa. Titi Tudor, 
Gheorghe Vlad, Ion Budușan, 
Cornel Hoduț, Ion Miron, Costi- 
că Chiracu și Nicolae Grigore. 
După cum se vede, au fost 
selecționați o serie de tineri, 
debuianți în reprezentativa ță
rii. ca : Săli Adem. Nicu Popa, 
Ion Budușan. Ion Miron, Nico
lae Grigore, pugiliști în care 
antrenorii Ion Popa și Ion Sto- 
ianovici își pun speranțe. 

dent penetrabilă în momentul 
apărării.

Dar să încercăm să analizăm 
radiografia acestei întîlniri ra- 
portînd-o, firește, și la obiecti
vul major al acestei „partide 
de control” în perspectiva atît 
de importantului meci de la 
Madrid, din 26 octombrie. De
butul jocului s-a produs sub 
auspicii favorabile pentru fot
baliștii noștri, a căror circula
ție de balon era „șnur", fiecare 
fază fiind finalizată cu ușurin
ță și ratată cu aceeași... ușurin
ță. Golul a plutit prin aer. a 

plutit pe lîngă capul lui Dudu, 
pentru ca în cele din urmă să 
se nască din șutul sănătos, pu
ternic și fără replică al căpita
nului de echipă. Dumitru. Min. 
7 : 1—0. A urmat un sfert de 
oră de „desene" frumoase pe 
gazon, mijlocașii Dumitru, Bo
loni și Romilă se intercalau o- 
portun pe culoarele create în 
atac, Dudu Georgescu juca ase
menea pivotului de baschet, 
fiind angajat de toți coechipie
rii și reușind frumoase „un- 
doi“-uri mai ales cu Dumitru și 
Boloni, dar golul nu venea și 
spectatorii de pe stadionul 
Steaua au trăit, un timp, teama 
că focul de artificii se va stin
ge la fel cum a început. Dar n-a 
fost așa. In min. 22, o acțiune 
„pe sfoară" Dumitru — Dudu 
Georgescu — Boloni se încheie 
cu golul ultimului, Dumitru lă- 
sînd prin fentă pasa lui Dudu 
să „curgă" spre jucătorul mu
reșean al cărui șut sub bară a 
fost neiertător. A urmat golul

„Cupa U.T. C.“ la handbal, sub genericul „Daciadei**

REVANȘA FETELOR DIN REVETIȘ...
In amurgul sezonului estival, 

una dintre stațiunile de pe li
toralul Mării Negre, Costi- 
nești, a reunit pe terenurile 
de sport cîteva sute de tineri, 
băieți și fete. Timp de o săp- 
tămînă — mai întîi „Cupa 
Scînteii tineretului" la tenis, 
apoi „Cupa U.T.C." la handbal 
pentru echipe din mediul rural 
— cei aflați la odihnă 
au urmărit meciuri de mare 
atracție, care au făcut o 
frumoasă propagandă sportului. 
Organizate de C.C. al U.T.C. 
sub egida „DACIADEI", cele 
două finale au încununat com
petiții la care au fost pre- 
zenți mii de iubitori ai spor
tului de pe întreg cuprinsul 
țării.

Handbalul — despre tenis am 
scris la timpul potrivit — a 
reunit opt echipe de fete care 
lucrează sau învață în comu
nele și satele patriei noastre. 

oaspeților (min. 29), înscris fru
mos de Karavitls din lovitură 
liberă, Moraru, mascat, plecînd 
cu întîrziere după balon, gol 
care a lăsat doar trei minute 
pentru eventuale dubii, Dumi
tru — același Dumitru despre 
care Ștefan Covaci spunea că 
a fost jucătorul de la Steaua 
care a evoluat la Barcelona la 
nivelul lui Cruyff și Heredia — 
majorînd scorul la 3—1 în urma 
unui frumos efort personal fă
cut pentru a relua — prin șpa
gat — centrarea lui Cheran în 
gol.

Se cuvine aici să spunem că 
în zona cea mai puternică, ieri, 
a echipei noastre, la mijlocul 
terenului, unde atît Boloni cit 
și Romilă au jucat foarte bine, 
Dumitru a evoluat ca un ade
vărat stăpîn al terenului, dînd 
consistență — și direcție — a- 
tacurilor echipei atunci cînd a 
trebuit.

A urmat golul splendid — șut 
ca din tun ! — al lui Boloni, 
care a încheiat repriza la un 
scor de... final de meci, jucăto-

Marius POPESCU

(Continuare in pag. 2—3)

O victorie a vieții, a noastră, a tuturor

PUTEM VORBI DIN NOU DE LIMN1CEA SPORTIVĂ
Ocolim ziduri de foste case, 

rămase încă în picioare, cu „or
bitele" geamurilor goale. Ne 
strecurăm cu prudență printre 
macarale uriașe, printre exca
vatoare, mașini și agregate mo
torizate. Sărim peste șanțuri de 
canalizare șl punem palmele 
pe pereții viitoarelor blocuri. 
Pe schele, prin pădurile de ar
mături — structuri de rezisten
ță — zoresc constructorii. In 
privirile lor citim aceeași voin
ță : „Mai repede, oamenii aș
teaptă în barăci 1 Mai bine, 
ne-o cere conștiința noastră de 
comuniști !“. Transcriem de pe 
imul din zecile de panouri prin
se pe schele : „Tineri, dăruiți 
patriei tot ce aveți mai bun, 
toată puterea minții și brațelor 
voastre !“ Acesta poate fi sim
bolul Zlmnicei de astăzi.

A fost noaptea aceea, din 4 
martie. Dar a venit părinteasca 
grijă a partidului, calda, mobi
lizatoarea prezență a secretaru
lui său general, tovarășul

In viața de toate zilele, sau 
mai exact spus potrivit califi
cării înscrisă pe diploma sa, 
Teodor Mercea este profesor 
de biologie în comuna Revetiș 
din județul Arad. Marea sa pa
siune este handbalul, sport pe 
care l-a practicat cu pasiune pe 
cînd era student la Timișoara. 
De vreo șapte ani, de cînd se 
află la Revetiș, Teodor Mercea 
este „selecționerul unic" în 
materie de handbal. La școala 
unde lucrează, la C.A.P., 
la alte instituții din comună a 
organizat concursuri de selec
ție și în cele din urmă a for
mat o echipă redutabilă. Anul 
trecut, la finala „Cupei U.T.C." 
a cîștigat locul II. Succesul l-a 
ambiționat și mai mult, dovadă 
că acum, la Costinești, echipa

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Verigi de mare importanță 
în sportul de performanță, aco
perind practic acest dome
niu multidimensional, federați
ile sportive sin! — conform 
Legii cu privire la dezvoltarea 
activității de educație fizică și 
sport —- organe republicane de 
specialitate pe ramuri de sport, 
cu caracter obștesc, ele tre
buind să înfăptuiască, sub 
conducerea și îndrumarea 
C.N.E.F.S., politica partidului și 
statului privind educația fizică 
și sportul.

Fiind organe de specialitate 
de execuție, dar și de condu
cere într-o ramură sportivă, fe
derațiile de resort sînt investite 
cu responsabilități majore vi- 
zînd dezvoltarea disciplinelor 
sportive, exercitind îndrumarea 
lor științifică, organizînd siste
mul competițional republican, 
selecționînd și pregătind spor
tivi pentru loturile reprezen
tative, asigurînd perfecționarea 
cunoștințelor profesionale ale 
antrenorilor. Aceste celule via
bile ale mișcării noastre spor
tive trebuie să determine, în 
ultimă instanță, crearea unui 
cadru de exigență sporită 
privind desfășurarea procesu
lui de instruire și educa
ție, creșterea responsabilității 
sportivilor față de îndeplinirea 
integrală a obiectivelor și sar
cinilor antrenamentelor, asigu
rarea perspectivei prin infuzia 
permanentă de tineret, realiza
rea unor performanțe de înal
tă valoare.

Deci, sarcini de mare răs
pundere care presupun un rol 
tot mai activ al federațiilor de 
specialitate în viața de fiecare 
zi a fiecărei discipline sporti
ve, în cluburi și asociații, în 
mijlocul sportivilor, adică aco
lo unde se plămădesc, prin 
muncă responsabilă și talent, 
performanțe dar și personali
tăți, integrate deplin în viața 
colectivității și reprezentînd-o 
cu cinste. Iată de ce documen
tele de partid privitoare la miș
carea sportivă și, ca urmare, pla
nurile de măsuri ale C.N.E.F.S.,

Nicolae Ceaușescu, care a de
clanșat bătălia vieții.

Și întreaga suflare a Zimni- 
cei a ridicat fruntea, țara în
treagă a trimis spre Dunăre 
harnici și pricepuți construc
tori. Punem palmele pe pere
ții viitoarelor blocuri de lo
cuințe. Nu simțim răceala 
nopților de septembrie. Este în 
ei ceva din căldura harnicelor 
miini care îi înalță.

Ce-ar putea nota reporterul 
despre sport în această cloco
titoare cascadă a muncii, a 
muncii fără răgaz, de zi și 
noapte ? Poate că nimic — ar 
înclina cineva să creadă. Dar 
iată : la doi pași de șantiere, 
baza sportivă „Dunărea" ne în- 
timpină cu larma celor cîteva 
sute de copii care umplu tere
nurile — o mulțime entuziastă, 
băiețași de-o șchioapă, în chi
loței și maiouri, fetițe cu fun
dițe albe în păr. „Este puști- 
mea din cartier — ne informea
ză pensionarul Iacob Mihăiles- (Continuare in pag 2—3)

FRUNTAȘII

ÎNCEPĂTORII

și la ridica- 
nivelului teh- 
al sportivilor 

echipelor din

Competiția națio
nală „DACIADA" 
apropie pe sporti
vii fruntași de cei 
din întreprinderi, 
contribuind la spo
rirea atractivitâții 
activității de ma
să 
rea 
nic
Și .....
asociații. (în ima
gine, baschetbaliști 
ai clubului „Dina
mo" din Capitală, 
în întrecere cu e- 
chipa „URBIS". în 
cadrul unei mani
festări sportive de
dicate „Daciadei").

acordă atenția cuvenită rolului 
federațiilor, ca organisme re
ceptive la nou, promovtnd con
secvent în activitatea lor prin
cipiul muncii și conducerii 
colective. „Se va acorda o deo
sebită atenție selecționării și 
utilizării în toate organismele 
sportive a cadrelor care dove
desc dragoste și pasiune pen
tru această activitate, animat* 
de o inaltă principialitate par
tinică și un dezvoltat simț al 
responsabilității ; se va extin
de munca obștească in mișca
rea sportivă, sporindu-se con
tribuția întregului activ la re
zolvarea problemelor educației 
fizice și sportului" — se spun* 
în Hotărîrea C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea continuă 
a educației fizice și sportului 
din 28 februarie — 2 marți* 
1973.

Activul actual al federațiilor 
numără peste 2500 de membri
— în comitete și comisii —, lor 
adăugîndu-li-se cei peste 25 000 
de activiști obștești din cadrul 
comisiilor județene pe ramuri 
de sport.

Și cum toți activiștii federa
țiilor — retribuiți sau obștești
— se recrutează, îndeobște, din 
rîndul cadrelor de specialitate, 
al foștilor sportivi, al repre
zentanților organizațiilor cu a- 
tribuții în mișcarea sportivă, 
se presupune că aportul fiecă
ruia, ca și al întregului for, 
este la înălțimea responsabili
tății asumate. Nu întotdeauna, 
însă, realitatea cotidiană vali
dează ceea ce ar trebui să con
stituie un adevăr axiomatic..

Dacă, de pildă, biroul fede
rației de box este alcătuit din 
oameni foarte apropiați de box, 
pasionați de această bărbăteas
că disciplină, care merg în 
mijlocul sportivilor, contribuind 
direct la impulsionarea vieții 
pugilistice, la propaganda fă
cută boxului (se tipărește și un 
buletin lunar al federației), nu 
e normal ca pugilismul să păs-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2—3)

cu, antrenor de fotbal și „om 
bun la toate". îi adun aici, îi 
organizez în echipe... Unii vin 
direct de la munca patriotică". 
Zilele terenurilor numite „Du
nărea" sînt, însă, numărate. 
Ale actualelor terenuri, pentru 
că aici se va ridica : o sală po
livalentă spațioasă, alături de 
viitoarea magistrală rutieră, Iar 
de la ea, spre est. un stadion 
modern. Peste 4,5 milioane lei 
vor fi investiți aici pentru edu
cație fizică și sport.

Străbatem orașul în tovă
rășia prim-vicepreședintelui 
C.O.E.F.S., Teodor Cioacă. „Am 
pierdut multe amenajări spor
tive frumoase, așa cum au fost 
cele de la A.S. Sănătatea, de 
la Casa de cultură și școlile 
generale nr. 1 și 2. La liceu, 
jumătate din curte a fost ame
najată ca grădină-cinemato-

Viorel TONCEANU



...SI-AU PUS CANDIDATURA Au început „zonele“ C. N. de box

PENTRU ECHIPA NAȚIONALĂ DE RUGBY PARTIDE MODESTE ÎN PRIMELE GALE
SCHI PE ZAP/

Locul 1 In competiție, după 
42—4 cu Polonia, 72—0 cu Iugo
slavia, 14—3 cu U.R.S.S. și 26 de 
Încercări marcate ! — așa se
prezintă, succint, bilanțul parti
cipării echipei de tineret a Româ
niei la ediția 1977 a turneului de 
rugby din Bulgaria. Cum aceas
tă întrecere a însemnat uvertu
ra sezonului internațional, am no
tat cîteva scurte considerațluni 
ale antrenorului federal Valeriu 
Irlmescu, făcute prin prisma in
tereselor reprezentativei naționa
le : „Evoluția de ansamblu a e- 
chipei — bună. înaintarea a ju-

cat în permanentă mișcare, ară- 
tind un deosebit apetit pentru 
realizarea încercărilor. Punctul 
nevralgie — mijlocașii la gră
madă. Bine, în schimb, „deschi
derea" — Codol. După primul 
meci, mai slab, treisferturlle au 
prins... aripi. Prezența lui Un- 
gureanu (pilier), Urdea (linia a 
n-a), Dumitru și Vlad (linia a 
III-a), Tudose și Milcă (treisfer- 
turi — fundaș) în viitorul lot 
reprezentativ este o certitudine. 
Ii așteptăm șl pe Grigore, Măr- 
culescu, Pojar, Nache, Rădules- 
cu II, Stroe, Codoi, T. Ioniță".

DIVIZIA B - EȘALONUL TINEREȚII...
Sfîrșitul săptămîriii trecute a 

însemnat un „relache**  în Divi
zia A, mareînd în schimb star
tul tn eșalonul 
B-tineret. Iată 
seria I: Vulcan—Sportul studen
țesc n 48—13, A.S.E. — Gloria 
1—16, Aeronautica — Rulmentul 
Alexandria 7—6, Arhitectura — 
Ș. N. Oltenița 6—3, Petrochimis
tul Pitești — Dunărea Giurgiu 
7—22 ; seria a n-a : RACEMIN 
Baia Mare — Constructorul Alba 
Iulia 10—0. Minerul Livezeni — 
I.O.B. Balș 0—52. Minerul Lupeni
— Unirea ’ “ * --------
Cluj-Napoca 
mișoara 6—6, Dacii I.P.A. Sibiu
— Constructorul P.T.T. Arad 
12—6 ; seria a ni-a : Politehni
ca n lași — TEPRO Iași 4—6, 
C.F.R Brașov — Rapid C.F.R. 
Galați 30—3, I.P.G. Ploiești — 
Constructorul Buzău 0—44 ; seria 
a IV-a („constănțeană"): C.F.R.— 
Dacia 3—7, I.T.C. — Farul II 4—0, 
Chimia Năvodari — Rapid C.F.R. 
Fetești 8—0, Portul — Voința 
4-9.

secund, Divizia
REZULTATELE:

Săcele 3—4, C.F.R.
— Electrotlmiș Ti-

niorilor de formația Liceului 
talurgic. De 
ocupă prof, 
însă, a fost 
Inspectoratul 
altă unitate 
mal are
■ C.F.R. Cluj-Napoca vrea să de
vină a doua echipă a orașului 
de pe Someș, In prima divizie. 
Nu ar fi exclus: In conducerea 
secției se află maestrul emerit al 
sportului Mircea Rusu...

Rubrică realizată de 
Geo RAEȚCHi

me- 
pregătirea lor se 

Pavel Vizitiu, care, 
transferat recent de 
școlar județean la 

de Invățămint și nu 
timp pentru rugby !

în 4 orașe ale țării, la Bacău, 
Bala Mare, Constanța și Timi
șoara, au început marți întrece
rile fazei de zonă a campionate
lor naționale de 
gale — menite să 
nere a valorilor ■ 
meciuri, în general, 
modestă, 
librate. ----- _ .
prezentat toți campionii, iar bo
xerii din jud. Suceava au ab
sentat cu desăvîrșire ! Tristă es
te și situația unor pugiliști cer
tați cu disciplina, care fac lungi 
deplasări pentru a constata că... 
au depășit greutatea cerută ; ca
zul cel mai evident este al bucu- 
reșteanului Ștefan Florea (Rapid) 
— un recidivist în materie — 
care se trezește, la Baia Mare, 
cu 4 kg peste limitele categoriei 
sale :

Iată, acum, principalele rezul
tate înregistrate în primele re
uniuni :

BACAU. Semiușoară : Butesea- 
că (Galați) b.p. Dospinol (Plo- 
peni) ; ușoară : Călinescu (Iași) 
b.p. Guțu (Galați), Căileanu 
(Sibiu) b.p. Pleșcan (Timiș) ; se- 
mimijlocie : Vladimir (Dinamo) 
b.ab. 2 Tiron (Birlad), Iliescu 
(Met. Buc.) b.p. David (Brăila), 
Costache (Rapid) b.ab. 3 Ștefa- 
novici (Focșani), Teofil (Voința 
Buc.) b.p. Dobre (Brașov) ; 
mijlocie mică : S. Tîrîlă (Galați) 
b.ab. 1 Măndei (Botoșani), Filip 
(Farul) b.ab. 3 Sava (P. Neamț) ;

a campionate- 
box. Primele 
permită o cer- 
- au cunoscut 

____ . , de factură 
cu rare partide echi- 

Unele județe nu și-au

în meciurile de tineret cu echipa Ucrainei

ATLEȚI1 NOȘTRI ÎNTRECUJI LA POLTAVA
• Cea 
a de- 

In 
1977—1978, echipele

Cîteva CONSEMNĂRI : 
de a doua divizie a țării 
venit un eșalon al tinereții, 
campionatul 
participante vor înscrie pe foaia 
de arbitraj doar 3 jucători de 
peste 25 de ani a Prezențe ine
dite pe harta rugbyului : Baia 
Mare, Fetești, Livezeni „ Divi
zionarele A Politehnica Iași, Rul
mentul Birlad, Sportul studen
țesc și Farul au pepiniere la ni
velul eșalonului secund. a " 
chipă care „vine" : 
Marele ei animator, 
lonescu, directorul 
derii de osii și 
Uzina de țevi și 
Iași este reprezentată în ,,B' 
TEPRO, iar în competiția

O e-
I.O.B. Balș. 
ing. Nicolae

Intreprin- 
boghiurl 
profile din 

de 
ju-

BALONUL OVAL-ÎN TOATE
ȘCOLILE M.T.Tc.!

Dacă pînă acum Ministerul 
Transporturilor și Telecomunica
țiilor se mulțumea cu organiza
rea unei singure întreceri anua
le, în viitorul apropiat acțiunea va 
fi extinsă la... limita maximă; 
TOATE ȘCOLILE DIN REȚEAUA 
M.T.TC. VOR FACE RUGBY ! 
Numărul competițiilor va crește, 
prin urmare, considerabil. Pen
tru materializarea ideii, 
convocațl, recent, la un 
inițiere (în două serii) 
profesori șl elevi de la 
unități de Invățămint.

au fost 
curs de 

directori, 
44 (!) de

La Poltava s-a desfășurat tradi
ționala întîlnire dintre echipele 
de atletism (tineret) ale R.S.S. 
Ucrainene șl României. Gazdele, 
cu formații puternice, din care 
au făcut parte și 5 campioni — 
ropeni de juniori s-au impus 
la băieți (120—91) cît șl la 
(77—53).

Rezultate tehnice : 100 m : 
Stelian Văduva 10,6, 2. Constantin 

1. Văduva 21,7, 
; 400 m : 1.

Sorin 
A- 

Dan Gre- 
Lilian 

(U) 
3:56.7 ; 
14:14,8, 

14:19,8 ;

eu- 
atît 
fete

1.

Ivan 10,6 ; 200 m : 
2. Galius (U) 21,7 .
Arhipenko (U) 47,9.
Monoranu 
drian 
ceșcu 
Smeu 
3:54.3,
5 000 m î 1. Toma Bănișor
2. Gheorghe Neamțu. . .
4X100 m : Ucraina 41,3, România 
41,5 ; 4X400 m : Ucraina 3:14,3, 
România 3:16,3 ; 110 mg : 1.
Marcel Bogdan 14,6, 2. Stelian 
Floroiu 14,6 ; 400 mg : 1. Arhi
penko 51,3, 2. Ștefan Hari 52,9.... 
4. Floroiu 55,4 ; 2 000 m ob î 1. 
Maslacenko (U) 5:40,2, 2. Cons
tantin Constantin 5:41,6, 3. I. 
Crăciun 5:45,6 ; înălțime : 1.
Vladimir Iașcenko (U) 2,20 m...,
3. Daniel Albu 2,05 m, * *
Proteasa 2,05 m (!) ; 
Spasov (U) 5,20 m.
Grumăzescu 4,60 m, 
Rotaru 4,60 m, lungime : 
kovlev (U) 7,45 m..., 3. 
bie Trușculescu 7,11 m, 
Rizea 6,87 m ;
kovlev 16,01 m, 
hali 15,57 m, 4. Trușculescu 
m ; greutate : 1. Kiselev 
18.65... 3. Daniel Grasu 13,46 
disc: 1. Zincenko (U) 55.34 
3. Colman Kondorosi 47,50, 4. 
hal Bîră 46,20 m, suliță : 1. Pros

3.
49,i ; 800 m : 1.

Miklos 1:53,7, 2. 
1:53,9 ; 1500 m : 1. 
3:54,1, 2. Mihalskl
3. Petre Puran

4. Adrian 
prăjină : 1.

.. 3. Iulian
4. Adrian

1. Ia-
3. Haralam- 

, 4.
triplusalt :
... 3. Mircea

Sorin
1. Ia- 

Mi-
15,12 
(U) 
m, 

m,...
Mi-

kurov (U) 67,68 m, S. Dan Vă- 
caru 63,54 m ; FEMININ : 100 m: 
1. Otilla Șomănescu 12,1, 2. Mi- 
nodora Pluteanu 12,1, 200 m : 1. 
Kulciukova 23,7, 2. Șomănescu 
24.9... 4. Pluteanu 25,3 ; 400 m : 1. 
Kulciukova 54,1, 2. Eugenia Baclu 
55,4 ; 800 m : 1. Popova (U) 
2:14,1. 2. Antoaneta lacob 2:14,8. 
...4. Marla Radu 2:16,3; 1 500 m: 
1. Veremeeva (U) 4:28,0, 2. lacob 
4:28,8, 3. Radu 4:30.0 ; 4X100 m : 
Ucraina 46,4, România 47.1 ; 
4X400 m : Ucraina 3:43,2, Româ
nia 3:43,9 ; înălțime : 1. Niculina 
Vaslle 1,75 m, 2. Elena Marinescu
l, 70 m, lungime : 1. Gina Panalt 
6,20 m... 4. Margareta Fodor 5.82
m, greutate : 1. Șerbanov (U) 
15,88 m,... 3. Steluța Duculescu 
14,75 m ; disc : 1. Divițkaia (U) 
52.04 m, 2. Elena Anghel 49.72 m, 
Maria Badea 48,76 m ; suliță : 1. 
Prima (U) 53,60 m. 2. Corina 
Gîrbea 51,88 m.

★
Duminică, pe stadionul Dina

mo, în organizarea clubului 
bucureștean, va avea loc, în 
cadrul „Daciadei", un concurs 
de atletism (triatlon), dotat cu 
„Cupa Tinărul dinamovist". în
trecerile, care vor începe la ora 
9. vor constitui un bun prilej 
pentru constituirea grupelor de 
performanță. Concursul, la care 
sînt invitați toții elevii (clasele III— 
VIII) din școlile din Capitală, va 
fi dotat cu numeroase premii.

PUTEM VORBI DIN NOU
(Urmare din pag l)

• LA A.S. CONSTRUCTORUL 
GALAȚI sînt angajați intr-o 
întrecere polisportivă, în cadrul 
competiției naționale „Daciada", 
peste 1200 de tineri constructori. 
Ei își măsoară forțele la fotbal, 
tenis și volei, a ODATA CU 
DESCHIDEREA noului an de în- 
vățămînt, elevii Liceului industrial 
nr. 2 din Brașov au la dispoziție 
o frumoasă și modernă sală de 
sport cu o suprafață utilă de 
480 mp. Sala are aparatură 
completă pentru gimnastică, 20 
de saltele, două vestiare și alte 
anexe, q TINARUL ȘAHIST BIS- 
TRi'fEAN Ion Moldovan a totalizat 
9V2 p (din 15 posibile) la finala 
etapei de zonă a campionatului 
republican individual de seniori 
și a obținut categoria de candi
dat maestru. • ECHIPA DE OiNA 
Betonul Roman, reprezentînd ju
dețul Neamț, a cucerit primul loc 
la ,,zona" de la Bacău — între- 
cînd formațiile județelor lași, 
Vrancea și Bacău — calificîndu-se 
pentru finala pe țară a campio
natului național, a LA TG. BU
JOR (jud. Galați) s-a amenajat 
nu de mult o frumoasă bază 
sportivă compusă din terenuri de 
volei, baschet și handbal — cu 
instalație de nocturnă și o popi*  
cărie. Un ajutor consistent la 
realizarea acestui obiectiv sportiv 
l-au dat primarul localității, 
Ovidiu Ginghină, șl directorul 
spitalului, Cristu Gîndea, susțină
tori ai activității sportive din 
oraș, a LA METALUL SIGHI
ȘOARA a luat ființă o secție de 
handbal care va încerca să re- 
înnoade frumoasa tradiție
handbalistică din oraș. Antrenorul 
secției este Francisc Fazekas, care 
a alcătuit un lot numeros șl a 
început antrenamentele șl focu
rile de verificare. Metalul a susți
nut pînă acum partide amicale 
cu A.S.A. Tg. Mureș șl Chimica 
Tîrnăvenl. » IN VARA ACEASTA, 
380 de copil între 5 șl 12 ani

din Sibiu au învățat să înoate în 
cadrul centrului de inițiere de la 
bazinul Neptun. Dintre ei 200 au 
obținut brevetul ,, Delfin*,  a LA 
GRUPUL ȘCOLAR MECANIC NR. 
2 din Colibașl (Pitești), sub în
drumarea directorului, ing. Dumi
tru Tărăntiș, s-a reamenajat 
complexul sportiv aî școlii, com
pus din terenuri de fotbal, volei, 
handbal, baschet șl tenis. Toto
dată s-au amenajat două piste 
liniare de atletism, acoperite cu 
zgură roșie. a ECHIPA DE 
FOTBAL Dacia Unirea Brăila, 
care nu dispune de teren și n-a 
găsit înțelegere la formațiile din 
Brăila care au posibilități, va sus
ține toate meciurile din cam
pionatul Diviziei C pe stadionul 
din Măcin, în urma unei înțele
geri Intervenită cu Minerul Mă
cin, care administrează baza res
pectivă. Curios, modul de cola
borare al asociațiilor din Brăila... 
A LA BRÂDET (jud. Argeș), pe 
Ungă staționarul balnear de re
cuperare, s-a înființat asociația 
sportivă Sănătatea, care va avea 
secții de atletism, volei, popice, 
șah șl tenis de masă. Animatorii 
sportului de aici sînt medicul N. 
Gheorghescu șl profesorul de 
educație fizică R. Plăiașu. a LA 
O MARE ÎNTRECERE de cros care 
a avut loc recent la Tîrgovîște, 
în parcul Chindia, printre cîștl- 
gătorl s-au numărat : Mariana
Brînzaru (I.M.U.T. Moren!) șl 
Virgil Dumitru (Oțelul Tîrgovîște) 
— la Juniori, Marla Prață (Rom- 
lux Tîrgovîște) șl MIhal Dinu 
(Utilaj petrolier Tîrgovîște) — 
la seniori.

RELATĂRI DE LA 1 T. Sîrlopol, 
C. Gruia, I. Toma, I. lancu, D. 
Moraru-Slivna, I. Turjan, I. lo
res cu, I. Fețeanu, l. Jîpa, F. 
Ilie și M. Avanu.

graf. Era o necesitate, strin
gentă. Dar am făcut altele. Și 
vom mai face". In zona portu
lui sîntem întîmpinați din nou 
de larma specifică a competiții
lor sportive. Se desfășoară în
treceri de volei, tenis de cîmp, 
popice, organizate în cadrul 
„Daciadei", cu participarea ele
vilor din școlile generale si a 
numeroși tineri constructori. 
Ion Maier, de pildă, nu-i din 
Zimnicea. A venit de la Sibiu, 
în brigada constructorilor. Lu
crează în schimbul II și a venit 
la cîmp. „Doar și noi am lu
crat aici. Cum vă spun. Tot ce 
vedeți aici este făcut de mina 
copiilor și a noastră, prin mun
că patriotică. Ehe, cită sudoare 
a curs !“. Da, totul a fost ame
najat în decurs de numai două 
luni. Copiij și-au întrerupt 
joaca, tinerii constructori, leșiți 
din schimb, au coborît de pe 
schele pentru a participa la a- 
menajarea unor baze sportive.

Chiar în centrul orașului se 
construiește un liceu industrial, 
una din cele mai moderne uni
tăți de invățămint. Alături de 
clădirea care va adăposti ate
lierele școlii va fi înălțată o 
sală de sport. Șeful șantierului. 
Emil Cîmpeanu, din Luduș, 
tocmai pe Valea Mureșului, în
tinde planul pe șenilele unui 
escavator. „Faină treabă ! 29 de 
metri lungime, 22 lățime, 10 
înălțime. închid ochii și-o văd. 
cu tot ce-i trabă, plină de co
pii...". Iși ridică privirea dq 
pe „cearceaful" tras la helio- 
graf. „Aici le facem un teren 
de minifotbal, dincolo două de 
volei și unul de baschet. Și 
cîți sîntem 7 O sută de oa
meni. Ce credeți ? Că nouă nu 
ne place sportul 7 Doamne feri! 
Doar duminica trecută, în cele 
trei-patru ceasuri de odihnă, 
tăți o sută am fost pe „Dună
rea”, la o duminică sportivă

semigrea : Florea (Rapid) b.p. 
Mutică (Bacău).

BAIA MARE, 
hoi (Met. Buc.) 
(Sighet) ; pană : 
b.p.
(Steaua) 
Mare), _________ ,___  , ,
Morea (Cluj-Napoca) ; semimij -
locie: Simion (Steaua) b.p. Cer
nea (Mangalia) ; mijlocie :
Mircea (Steaua) b.ab. 2 Biko 
(Salonta) ; semigrea : Văleanu 
(Steaua) b.p. Pătrașcu (Tg. 
Mureș) ; grea : Coman (Cluj-Na
poca) b.p. Balaș (Oradea).

CONSTANȚA. Muscă : Băiatu 
(Voința Buc.) b.ab. 2 Păcuraru 
(Alexandria), Comandoru (Tîrgo- 
viște) b.p. Alexe (Prahova), Gri
gore (Constanța) b.p. Peca (Cra
iova), Nicolae ' 
nescu (Tulcea) 
(Steaua) b.p. 
tești) ; mijlocie 
ziceni) b.ab. 1 
goviște).

TIMIȘOARA.
(Bacău) b.ab. 1 ...
Hîrșu (Semănăt. Buc.) b.p. Bă- 
tuț (Balș) ; semiușoară : Ștefa- 
novici (Craiova) b. neprez. Do- 
brițoiu (Gorj), Sz6kely (Arad) 
b.p. Zavera (Lupeni), Ștefana 
(Timișoara) b.p. Ristea (Balș), 
Mocanu (Met Buc.) b.ab. 3 Cav- 
ciuc (Arad), Lupu (Rapid) b.p. 
Roșu (Cluj-Napoca) ; ușoară : 
Curelea (Drobeta T. Severin) 
b. dese. 3 Georgea (Brașov), An
ton (Urbis Buc.) b.p. Aznauer 
(Timișoara) ; mijlocie mică : 
Stana (Timișoara) b.p. Olaru (Si
biu) , Sîrba (Steaua) b. neprez. 
Basan (Timișoara).

Muscă : Burdi- 
b.p. Vivișcan 

Duchin (Rapid) 
Mărcuț (Salonta), Ciochină 

b.ab. 3 Săsăranu (Baia 
Stoenescu (Galați) b.p. 

(Cluj-Napoca) ; semimij-

(Pitești) b.p. io- 
; pană : Giurcă 

Gherghina (Pi- 
mică : Ghiță (Ur- 
Grasovschi (Tîr-

Cocoș : Enache
Arsene (Lupeni),

A

în 
din 
schi 
recent 
tire pe zăpadă un grup 
copii și juniori, 
ai loturilor republicane, selec
ționați din secțiile cluburilor 
și asociațiilor sportive de pe 
Valea Prahovei, din Brașov, 
Predeal și de la Școala spor
tivă Miercurea Clue. Sub 
drumarea antrenorilor 1 
Munteanu, Francisc Boniș 
Mircea Enache, cei 30 
ticipanți la 
au efectuat 
antrenamente 
slalom pe 
traseu cuprlnzînd*  40 
iar la 
lui de 
juniorii, 
adăugat 
secțiilor 
parte la 
rezultate 
timpul cuvenit.

De fapt, ce au dovedit 
trenamentele efectuate 
schiuri în timpul verii ? 
atunci cînd există preocupare 
pentru o treabă temeinică pot 
fi găsite cele mai îndrăznețe 
soluții, cu condiția însă ca 
acestea să fie căutate cu 
perseverență și încredere. Por
nind de la experimentul esti
val Valea Albă — reușit pe 
deplin — opinăm că este 
cazul ca înaintea și în timpul 
activității oficiale din sezonul 
viitor al schiului alpin să se 
depună strădanii (dar nu nu-

Bucegl, pe Valea Albă, 
inițiativa Federației de 
și biatlon și-a desfășurat 

activitatea de pregă- 
de 

componenți

tabără 
zilnic 

de 
un

în- 
Dorin 

Șl 
de par-

de porți, 
stagiu- 

copill șl 
li s-au 

ai 
luat

încheierea
pregătire 

cărora 
seniori și juniori 

fruntașe, au 
un concurs ale cărui 
le-am publicat la

an- 
pe 
Că

ACTIVISTUL OBȘTESC, PROPAGANDIST PRIN FAPTE
(Urmare din vag. I)

treze tradiția înaltei perfor
manțe românești în arena in
ternațională și priza în rîndul 
publicului din țara noastră ? 
Dar care este folosul pentru 
scrimă că în biroul federal se 
află cîte un reprezentant auto
rizat al organizației de tineret 
și al M.E.I. atîța timp cît la 
nivelul loturilor reprezentative, 
alcătuite în marea majoritate 
din tineri, nu s-au organizat 
activități educative și recreati
ve specifice (mulți dintre se- 
lecționabili, membri ai U.T.C., 
nici n-o cunosc îndeaproape pe 
această tovarășă de generație, 
investită cu responsabilități !), 
sau că singura clasă din Ca
pitală cu profil de scrimă, din- 
tr-o școală generală, s-a des
ființat după ce începuse să dea 
primele roade...

Trebuie spus că, în general, 
aportul celor acreditați cu res
ponsabilități din partea unor 
organizații cu atribuții, în ca
drul birourilor federale, nu are 
consistență și permanență, ma-

DE ZIMNICEA SPORTIVA
pe care tovarășii au organiza
t-o în cadrul „Daciadei" !

Ne strecurăm printre mașini, 
pe lîngă pereții noilor blocuri 
pe care sînt prinse panouri : 
„Șantierul județului Sibiu", 
„Șantierul de construcții Rm. 
Vîlcea", alte șl alte inscripții. 
Copii cu ciufuri blonde, și cas
tanii, și negre aleargă spre 
școală. E ora prinzului. Vin de 
la muncă, de pe șantier sau din 
grădinile colectivelor învecina
te. Astăzi nu vor avea, poate, 
decît o oră-două pentru joacă 
și sport. Dar văd, înțeleg, cită 
grijă există 
preocupările 
asta-i face 
mai cuminți

pentru joaca și 
lor sportive. Și 

să fie mai... mari, 
și mai harnici.

„CUPA U. T. C."
(Urmare din pag. 1)

din Revetiș a cîștigat — după 
ce a învins, în serii, cu 17—5 
reprezentativa județului Ilfov, 
cu 13—5 pe cea a Teleormanu
lui și cu 13—7 pe a Galațiului 
— atît de rîvnitul trofeu : 
„Cupa U.T.C." la handbal. O 
precizare se cuvine : anul tre
cut fetele din Revetiș fuseseră 
întrecute în finală de echipa 
județului Galați. ,,Ne-am luat 
o dorită revanșă, după o luptă 
sportivă" — ne spunea profe
sorul Teodor Mercea. lntorcîn- 
du-se la Revetiș cu diplomele, 
medaliile, tricourile și cupa de 
cîștigătoare. componentele e- 
chipei, surorile Elena și Iulia- 
na Coman, colectiviste, elevele 
Săli Bortea si Nina Negru și 
celelalte doresc cu ardoare 
să-și continue pregătirile pen
tru a reedita acest succes si la 
edițiile viitoare. „Prestigiul co
munei noastre — ne spunea 
Elena Coman —, al asociației 
sportive trebuie menținut și în 
continuare. Nu va fi ușor, știm

CABAb
mal de-fcaet 
rînd de sâtț 
antrenorii sS 
pentru depi: 
zăpadă abi 
jarea acesloi 
antrenamente 
țiilor în loci 
condiții buni 
antrenament» 
să nu i
de pirtjfertl 
(prea ~b?rfe 
merate de ti 
deauna cu z

tui 
la momentul 
gul, Semenic 
goșa, ca să a 
numeroasele 
lități de pra 
alpin, au fos 
la dispoziția 
vreme ce p 
In cabanele 
așteptînd nir 
permită efe 
mentelor. D 
comoditate a 
greșul schiul 
noastră. >

A începe 
slalom spe 
lunii decerni 
performeri a 
picioajw-14 mi 
borîre, însea 
ține în medi 
s-a petrecut

Dumitru

PREA
joritatea acestora considerînd 
sarcina în aceste organisme 
sportive drept benevolă, de im
portanță minoră. Atitudine ca
re este departe de a contribui 
la impulsionarea disciplinelor 
sportive respective.

In comitetul federației de atle
tism se află, alături de președinți 
ai unor comisii județene care, 
în pofida tradiției, au intrat de 
multi ani în anonimat (Brașov, 
Timiș, Cluj), profesorul Matei 
Nedelea, de la o școală gene
rală, dintr-o comună ca orica
re alta (Cringeni, jud. Teleor
man), și care, din dragoste 
pentru sportul sporturilor, dar 
și pentru copiii pe care îi edu
că, îi îndrumă spre atletism, 
deschizindu-le larg fereastra 
spre sănătate și performanță. 
Fapta cotidiană, participarea di
rectă luminată de sorii iniția
tivei și ai cunoașterii îndea
proape a realității constituie 
cartea de vizită a activistului 
obștesc, aportul său concret 
fiind un mijloc eficace de pro
pagandă pentru sport. Iată de 
ce se impune în cadrul biroului 
federației de volei trecerea de 
la 
te, 
Și 
ta 
roul federației de baschet tre
buie să fie urmată de o orien
tare clară și de multă muncă 
pentru redresarea acestui sport.

Organizarea și desfășurarea 
„Daciadei", această manifesta
re de interes național, sînt me
nite să 
mu'ație 
sportivă 
teia Ia 
cietății 
obiectivele stabilite de Progra
mul adoptat de Comitetul Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R. 
în acest efort colectiv, creator, 
fiecare activist obștesc din ca
drul federațiilor trebuie să se 
considere un propagandist prin 
fapte al sportului românesc.

discuții interminabile la fap- 
vizînd, în special, selecția 

instruirea. Iată de ce recen- 
infuzie de noi cadre în bi-

creeze o puternică e- 
în întreaga mișcare 
pentru ridicarea aces- 

nivelul exigențelor șo- 
noastre, reflectate în

LA HANDBAL
asta, pentru că și celelalte c- 
chipe se vor pregăti mai bine".

In finala turneului de la Cos- 
tinești echipa din Revetiș a 
intrecut-o cu 8—7 pe cea din 
comuna Bălan (Sălaj), antre
nată de profesorul Gh. Tadici. 
Despre echipa clasată pe locul 
al doilea, despre educatoarea 
Ileana Clieța, laboranta Lenuța 
Fărcaș și colegele lor vom mai 
auzi, cu siguranță...

„Toate cele opt echipe fina
liste, dar și foarte multe din 
cele 2 500 de formații care s-au 
intrecut în etapele de masă — 
ne spunea . profesorul T.beriu 
Țiganu, activist la C.C. al 
U.T.C. — merită aprecieri elo
gioase. Handbalul a devenit un 
sport îndrăgit și practicat cu 
pasiune în sate’e și comunele 
țării noastre. Să-i ........ .
pentru aceasta și pe 
activiști obștești — 
de educație fizică sau de alte 
specialități, muncitori și tehni
cieni care, în timpul lor liber, 
se dovedesc pricepuți antrenori 
de handbal..."
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rii noștri avînd la reluare un 
vizibil 
de care 
vrect 20 
lansării 
echipei 
percutant dar stingaci în finali
zare, și golgeterul... fără gol, 
Dudu Georgescu, care a vrut bi
neînțeles să-și onoreze și ieri 
cartea de vizită și să semneze 
„condica de prezență" a marca
torilor partidei. A mai înscris 
însă tot Dumitru, Dudu satis- 
făcîndu-și amorul propriu abia 
cu ultimul gol (el urmînd unor 
„numere personale" de efect ale 
golgeterului Europei — „cap" 
superb și un șut în stîlpul porții.

Sigur că orice meci are în
vățămintele sale. După opinia 
noastră, meciul de ieri înscrie 
„la plus" coeziunea din teren 
a echipei României, jocul foar
te bun al mijlocașilor, „reînvie
rea" șutului eficace de la dis
tanță. Nu credem că se pot face 
aprecieri utile în ceea ce pri-

aer de automulțumire, 
s-au scuturat abia după 
de minute. Autorii re- 

jocului pe poartă al 
noastre au fost Crișan,

lenfe de 
mijlocul.
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Abia începuse partida și ju
cătorii noștri îi și încearcă pe 
portarul Steriudas cu cîteva șu- 

| turi de la distanță, expediate 
| de Romilă (min. 1 și 4), Du

mitru (min. 3) și D. Georgescu 
(min. 6). Și iată că, în minutul 
7, „tricolorii" deschid scorul, în 
urma unei spectaculoase combi
nații aplaudate de cei aproxi
mativ 18.000 de spectatori : 
Crișan centrează, D. Georgescu 
reia cu capul, portarul Steriou
das respinge, mingea ajunge 
pînă la DUMITRU, care, cu un 
șut puternic de la 17 m, o ex
pediază în plasă. Oaspeții sînt 
pe punctul de-a egala, dar Mo
raru (min. 12) iese inspirat în 
întîmpinâfea lui Kypastas și 
blochează șutul acestuia. După 
ce Mavros (min. 17) trimite ba
lonul puternic pe lingă poarta 
echipei noastre, în min. 22 ta
bela de marcaj arată 2—0. A 
fost un gol de kinogramă în
scris de BOLONI, cu un șut sub 
„transversală", după ce mai 
înainte mingea a circulat pe fi
liera D. Georgescu—Dumitru. 
Jucătorii noștri păstrează ini
țiativa, domină autoritar, dar 
ocaziile la poarta lui Sterioudas 
întîrzie. La un atac al oaspeți
lor, Boloni îl faultează în min.
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ROMÂNIA A CÎȘTIGAT

LA UN SCOR AMAR PENTRU N0I“
...Fluier de început.

României combină 
Dumitru, care 
două goluri, 
Este al 51-lea ___
echipa națională șl 
90 de —J-----
mai 
de ---------- — _______
iuți, care aleargă bine și prote
jează excelent balonul. Noi am 
reușit să ne impunem jocul de 
Ia început și am cîștigat la o 
diferență meritată. Ce bine ar 
fi să ne meargă jocul Ia fel de 
bine și peste o lună, la Ma
drid". Boloni, autor a două go
luri, își aprobă căpitanul : „A 
fost o verificare foarte bună, 
pentru că această tînără echipă a 
Greciei ne-a pus, totuși, destule 
probleme. Ne bucură foarte 
mult rezultatul". Boloni ne-a 
dat întîlnire la 13 noiembrie, tot 
în vestiarul acesta, la meciul cu 
Iugoslavia „cînd sper că vom 
avea cinci puncte și vom fi tot 
în fruntea grupei noastre". Sa
meș, ca și Sătmăreanu II, cel 
doi fundași centrali, sînt mul
țumiți de jocul echipei, dar se 
întreabă cum ar fi fost jocul 
nostru în compania unui ad
versar mai experimentat. Vigu 
îi aprobă, dar îi și completea
ză : „Reprezentativa Greciei
ne-a pus de cîteva ori în difi
cultate, dar am știut să trecem 
peste aceste momente. Mă bucu
ră, de asemenea, forma și go
lurile lui Dumitru, iar de la e-

Echipa 
frumos și 

va mai înscrie 
deschide scorul, 
meci al său în 

după cele 
minute de joc este cel 

vorbăreț : „Reprezentativa 
azi a Greciei are jucători

Olimpia 
Jngariă, 
susține 
clubu-

TE SPORTURILE I
I.C.E.D.", gul roșu Brașov șl Lemnarul Odor-
t cale sâ hei), seva disputa sîmbâtâ și du-
arteșoarâ. minicâ, la Tg. Mureș.
ioIGJV.S.
participa- p a P A CI ITICM SUCEAVA, s-au 
București, rnKnyUII3lV| încheiat întrecerile
art Lodz. campionatului republican de parașu-
loc partl- tism. Din cauza timpului nefavorabil

• E.D. — n-au fost efectuate decît patru sal
turi in proba de aterizare la punct 
fix (în loc de 6) și doua în proba 

din de acrobație (fața de patru pro-
2 libere, gramate). Pe primele trei locuri s-au 
lie seriei situat : punct fix — Va’erica Ciurea
.M. Cluj- (Buc.), Gabriela Ciurea (Bv.), Maria

— orga- lordănescu (Buc.), și I. Neagu (Buc.),
eș, Stea- 1. lordănescu (Buc.), V. Mihanciu

Seria celor 6 goluri marcate in poarta lui Sterioudas este încheiată 
de Dudu Georgescu, cu un șut plasat din afara careului.

vește capacitatea fundașilor, 
care „s-au jucat" uneori în faza 
de atac, neavînd probleme reale 
de rezolvat în apărare.

La Madrid, e ușor de imagi-

FILMUL JOCULUI
29 pe Livathinos la marginea 
careului, lovitura liberă este exe
cutată cu măiestrie de fundașul 
KARAVITIS și balonul se o- 
prește sus, in colțul din dreap
ta porții iui Moraru. Peste nu
mai trei minute jucătorii noștri 
înscriu al treilea gol : Cheran, 
infiltrat în atac, centrează de 
pe partea dreaptă și DUMITRU, 
„pe fază", reia din apropie
re în plasă. In min. 39, în ur
ma unui „un-doi“ efectuat între 
Dumitru și Crișan, ultimul șu- 
tează de la 8—10 m, dar balonul 
nu nimerește ținta. Scorul ia 
proporții în min. 42 : marchează 
BOLONI, care expediază puter
nic balonul de Ia 25 m, sur- 
prinzindu-1 pe Sterioudas.

La reluare, jucătorii noștri 
încep jocul oarecum relaxați și 
oaspeții se văd ceva mai mult 
în ofensivă. Moraru se remarcă 
la șuturile lui Kypastas (min. 
51) și Pallas (min. 69). Treptat, 
„tricolorii" iau frînele jocului 
în mină și desfășoară cîteva ac
țiuni colective apreciate. Cea 
mai frumoasă avea să fie în 
min. 75, cînd D. Georgescu șu- 
tează în stîlpul din dreapta 
porții lui Sterioudas, pentru ca 
peste cîteva secunde, în aceeași

* * *’ ' 'din

• AZI, LA PLOIEȘTI. Se
lecționata de fotbal a Siriei, 
care a sosit în țară în vede
rea unui turneu în organizarea 
clubului orădean F.C. Bihor, 
susține astăzi primul său joc, 
la Ploiești, în compania divi
zionarei A Petrolul. Meciul 
este programat pentru ora 16. 
Al doilea joc al fotbaliștilor 
sirieni va avea loc duminică, 
la Bistrița, în compania echi
pei locale Gloria. Jocul va în
cepe la ora 11. Turneul se va 
încheia marți, la Oradea, unde 
F.C. Bihor va primi replica 
oaspeților săi.

® ARBITRI ROMANI DE
LEGAȚI SA CONDUCĂ PES
TE HOTARE. Pentru partidele 
retur ale competițiilor europe
ne, programate la data de 28 
septembrie, au fost delegate 
următoarele brigăzi de arbitri 
români : C. Dinulescu, M. Fe- 
duic, M. Buzea — la meciul 
Panathinaikos Atena — Flo- 
riana Malta (Cupa campionilor 
europeni) ; C. Bărbulescu, M. 
Moraru, N. Raab — la meciul 
F.C. Magdeburg — Odra Opo- 
le (Cupa U.E.F.A.) ; O. Ander- 
co, R. Șerban, Gh. Retczan — 
la meciul Apoel Nicosia — 
A.C. Torino (Cupa U.E.F.A.) ; 
Fr. Coloși, N. Dinescu, I. Rus 
— la meciul Altai Izmir — 
Carl Zeiss Jena (Cupa U.E.F.A.). 
De asemenea, a fost delegată 
brigada compusă din R. Stîn- 
can, C. Petrea și N. Petriceanu 
pentru a conduce partida Tur
cia — Iugoslavia (amatori) la 
data de 5 octombrie.

• MECIURILE RETUR ALE 
ECHIPELOR NOASTRE ÎN 
COMPETIȚIILE EUROPENE 
vor fi conduse de brigăzi de 
arbitri din următoarele țări : 
Italia (Steaua) — C.F. Barcelo
na), Cehoslovacia (Universita
tea Craiova — Olympiakos Ni
cosia), Iugoslavia (A.E.K. — 
A.S.A. Tg. Mureș) și R. F. Ger
mania (Atletico Madrid — Di
namo). Federațiile de fotbal 
din țările respective urmează a 
stabili componența nominală a 
brigăzilor de arbitri.

• ARBITRII ETAPEI A 7-a 
A DIVIZIEI A. F.C. Olimpia— I

fază, el să reia balonul

dispo- 
decît

Reni 
că jo-

Incîntat

nu nu
de pro- 
vestiarul

chipa adversă cel mai mult mi-a 
plăcut nr. 10, Delikaris". Dr. 
Dumitru Tomescu socotește însă 
că „mal avem multe de făcut", 
referindu-se în special la „po
tențialul mediu" demonstrat de 
„tricolori", pus pe seama fap
tului că nu au avut la 
zițle, pentru recuperare, 
trei zile.

Foarte amabil, arbitrul 
Vigliani ne-a declarat 
cui nu l-a ridicat probleme în 
ceea ce privește sportivitatea : 
„Am arbitrat un meci în care 
România a fost net superioară. 
Iar blondul Boloni m-a 
cu șuturile sale".

Desigur, ținînd seama 
mai de înfrîngere, ci și 
porțiile scorului, în 
Greciei era liniște. O liniște a- 
păsătoare, cu toate că antreno
rul Panagulias încerca să mai 
învioreze starea de spirit a ju
cătorilor săi, consolîndu-1 cu 
ideea că reprezentativa Români
ei va cuceri primul loc în grupa 
sa șl va fi prezentă la Cupa 
mondială : „Azi, România s a 
prezentat foarte bine. Este o 
formație echilibrată. Scorul e 
amar pentru noi, apărarea pre- 
zentîndu-se nepermis de slab. 
Intenția noastră este să constru
im o 
meciul 
duri".

alta reprezentativă, dar 
acesta ne-a pus pe gln-

Mircea TUDORAN

(Bv.) ; acrobație — Florica Uță 
(Buc.), Eva Lutsch (CIuj-Napoca), 
Maria lordănescu (Buc.) șl I. Neagu, 
I. Bucurescu (PI.), M. Neagu (Buc.).

pi LA TÎRGOVIȘTE s-au des- 
VkzLtl fâșurat întrecerile primei 
ediții a „Cupei Chindia" la volei 
masculin — competiție organizată de 
Consiliul sindical județean, în colabo
rare cu organele sportive locale. Pe 
primul loc s-a clasat formația Pro
gresul București, urmată de Electra 
București, SARO Tîrgoviște șl Calcul*  
torul București. (M. AVANU-coresp.) 
• ECHIPA DE BĂIEȚI a Clubului 
sportiv școlar din Tulcea a participat 
recent la un turneu Internațional des
fășurat în orașul polonez Lodz. Ea 
s-a clasat pe locul 2, după o selec
ționată locală. (P. COMȘA-coresp.). 

nat, va fi altfel, ceea ce ne 
sugerează ideea că un viitor 
meci de pregătire în deplasare 
al reprezentativei noastre 
fi poate rău venit.

n-ar

„foarfecă", pe spate, dar în bra
țele portarului elen. In finalul 
partidei, asistăm la alte două 
goluri înscrise de jucătorii noș
tri. In min. 77 marchează DU
MITRU, după ce în prealabil 
își tentase adversarii. In min. 
80 este rîndul lui D. GEOR
GESCU să stabilească scorul 
final al întîlnirii, printr-un șut 
de la 16 m, la care Sterioudas 
nu a putut interveni.

Arbitrul francez Rene Vi- 
gliani a condus foarte bine ur
mătoarele formații: ROMANIA: 
Moraru (min. 78 Cristian) — 
Cheran, Sătmăreanu, Sameș, 
Vigu — DUMITRU, BOLONI 
(min. 83 Bălăci), ROMILA — 
Crișan (min. 46 Troi), D. GEOR
GESCU (min. 83 Peniu), Zamfir 
(min. 46 CRIȘAN). GRECIA : 
Sterioudas — Pallas, Ravousis 
(min. 46 Pellios), KARAVITIS, 
Iosifidis — Livathinos (min. 46 
Paraschos — min. 77 Papaioan- 
nou), DELIKARIS, Kypastas — 
Anastopoulos, GALAKOS, Ma- 
vros (min. 64 Orfanos).

Gheorghe NERTEA

ACTUALITĂȚI e ACTUALITĂȚI
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Dialog (timpul II) cu Ștefan Covaci

CUM APRECIATI MECIUL-TfST Cil GRECIA ?

DIN „PLANUL-MADRID

vă-

în minutul 91 al partidei, 
ță în față cu Ștefan 

Covaci, antrenorul echipelor 
reprezentative.

— Așa cum am convenit, 
ne-am prezentat Ia întîlni- 
rea pentru bilanțul „meciu- 
Iui-test" cu echipa Greciei. 
Cum apreciați „momentul- 
defensiv" al tricolorilor ?

— Să știți că în prima 
repriză s-a jucat pentru 
prestigiu, ca să mă exprim 
așa, iar în a doua — ca 
pentru Madrid, cu aglome
rarea conștientă. Și ați 
zut că partenerii noștri de 
întrecere, cu abilitatea lor 
tehnică, cu acea știință de 
protejare a balonului, cu a- 
cea superioritate numerică 
pe care o aruncau în atac, 
ne-au pus unele probleme, 
mai ales, cum spuneam mai 
sus, în partea a doua a 
întîlnirii. Consider că 
ne-am barat bine cu acel 
zid de 6—7 jucători. Repro
șez însă selecționabililor 
fuga pripită spre... poarta 
noastră. Nu s-a prea atacat 
omul cu balonul și, astfel, 
adversarul a fost invitat în 
careu. Apreciez că fundașii 
centrali au jucat cam ușu
ratic, în multe momente ; 
această atitudine a lor ve
nind. probabil, din faptul că 
noi conduceam pe tabela 
de marcaj. In general, nu 
prea sînt mulțumit de 
prestația defensivei, rămî- 
nînd să corectăm și poziția 
mijlocașilor în acest mo
ment al jocului, deoarece 
uneori ei se lipesc de linia 
de fund, lăsînd mijlocul te
renului la discreția parte
nerului.

— Dar „momentul-atacu- 
Iui“ ?

— In ansamblu, am avut 
o frecvență bună a șuturi
lor, s-au făcut schimburi

Politehnica Iași : C. Petrea 
(Buc.), V. Tatar (Hunedoara) și 
Gh. Jucan (Mediaș) ; Jiul — 
Dinamo : I. Igna (Arad), V. 
Ciocîlteu (Craiova), FI. Anu- 
țescu (Pitești) ; F.C. Argeș — 
Petrolul : Fr. Coloși (Buc.), A. 
Tudor (Sibiu) și O. Ujhely (O- 
radea) ; C. S. Tîrgoviște — 
Steaua : S. Drăgulici (Dr. Tr. 
Severin), T. Balanovici (Iași) 
și Gh. Racz (Brașov) ; Univer
sitatea Craiova — F.C.M. Re
șița : Gh. Ispas (C-ța), Al. Ghi- 
gea (Bacău) și N. Georgescu 
(Buc.) ; A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C. Constanța : C. Bărbulescu 
(Buc.), M. Moraru (Ploiești) și 
N. Raab (C. Turzii) ; U.T.A. 
— S. C. Bacău : C. Dinulescu 
(Buc.), M. Fediuc (Suceava) și 
M. Buzea (Buc.) ; Sportul stu
dențesc — F.C. Bihor: I. Chi- 
libar (Pitești), C. Ghiță și M. 
Nicolau (ambii din Brașov) ; 
F.C. Corvinul — Politehnica 
Timișoara : O. Streng (Ora
dea), N. Dinescu (Rm. Vîlcea) 
și I. Rus (Tg. Mureș)-.

AZI, LOTUL B 
EVOLUEAZĂ

După cum am mai anunțat, 
selecționata secundă a țării 
noastre va susține astăzi, în de
plasare, un joc amical cu pri
ma reprezentativă a Kuweitului. 
Antrenorul Cornel Drăgușin in
tenționează să înceapă partida

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
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21 SEPTEMBRIE 1977

Fond de clștiguri : 491.136 lei
plus 500.000 lei report la categoria 
A.

Extragerea I : 11 45 26 16 17 ; 
extragerea a Il-a : 23 22 20 14 5; 
extragerea a m-a : 40 28 24 43 12. 
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autoturism Dacia 1300 sau Skoda 

4 l

reușite de direcție a atacu
rilor, realizate, așa cum am 
cerut, debordant, fără șa
bloane, care, de regulă, sint 
reperate repede de fundași. 
Cred că golul lui Dudu 
Georgescu din min. 80 a a- 
dus în teren o parte din 
„lecția Zagrebului". Aminti- 
ți-vă, din faza de apărare 
Crișan s-a lansat bine și 
pasa dată lui Dudu â în
semnat un șut k.o. pentru 
portarul echipei elene. Fi
rește că și aici avem de fă
cut retușuri, pentru că nu 
o dată frontul nostru de a- 
tac, de exemplu, s-a îngus
tat datorită tendinței unora 
dintre jucători de a intra 
spre interiorul careului.

— Una peste alta, cum 
apreciați testul cu Grecia ?

— Cred că am realizat 
„planul-Madrid" în propor
ție de 60—70 la sută. Dar 
nu contează de fapt pro
centele, esențialul este că 
noi știm ce am făcut pînă 
acum, că ne sînt clare di
recțiile în care mai trebuie 
să intervenim, în scurtul 
timp care ne desparte de 
întilnirca cu Spania și chiar 
cu Iugoslavia. Uitasem ceva : 
este vorba de faptul că, pc 
undeva, am simțit o scă
dere a capacității fizice a 
selecționabililor, comparîn- 
d-o cu aceea din primăva
ră. Neapărat trebuie să ri
dicăm parametrii fizici, 
ca să nu avem ce să ne 
reproșăm atunci cînd se va 
face bilanțul general al gru
pei. In acest sens am avut 
o discuție cu întreg lotul și 
am cerut o maximă mobili
zare pentru două luni, de 
acum încolo. Pe unii i-am 
vizat direct, dîndu-le aver
tismente, de exemplu lui 
Bălăci, Crișan și Zamfir.

Stelian TRANDAF1RESCU

GRECIA - ROMÂNIA 
[tineret] 1-1 [1-1]

CHALKIS, 21 (prin telefon). Pe 
stadionul din localitate, în fața 
a io 000 de spectatori, selecționa
tele de tineret ale României șl 
Greciei au terminat la egalitate : 
1—1. Desfășurarea partidei a fost 
influențată de o căldură sufocan
tă, care a redus mult din tempo- 
ul jocului. Golurile au fost în
scrise astfel : în min. 1, Răduca- 
nu pornește în dribling, trece de 
un adversar, îi pasează în adin- 
cime lui RADU II și acesta șu- 
tează puternic, de la 16 m, sub 
bară. Fotbaliștii eleni egalează în 
min. 19, prin vîrful lor de atac 
MITROPOULOS, care, exploatind 
o așezare defectuoasă a apărării 
noastre, împinge balonul, cu vîr
ful bocancului, de la aproxima
tiv 12 m, în plasă.

GRECIA : Alexiou — Xantropo- 
lous, Stefanidis, Ianakulas, Tzi- 
voglou — Mokalis, Mavromatis, 
Persias — Semertzidis, Mitropou
los, Kaltsas.

ROMANIA : WINDT — DUMI
TRESCU, Zahiu, STANCU, BAR- 
BULESCU — Șerbănică (min. 7 
Iorgulescu), CÎRȚU, RADUCANU, 
Țicleanu — Radu II, Fanici (min. 
77 Lupău).

A arbitrat : K. Patrikas.

AL ROMÂNIEI 
ÎN KUWEIT 
cu următoarea formație: Rădu- 
canu — Tănăsescu, Dinu, Me
hedinții, Turcu — V. Mureșan, 
O. Ionescu, Dobrin — Anghel 
(R. Nunweiller), M. Sandu, Lu- 
cescu.

S. 100 șl diferența pînă la 70.000 
lei în obiecte existente In ma
gazinele comerciale. Categoria 2: 
5 variante 25% a 3.750 lei ; cate
goria 3 : 13,25 a 2.300 lei ; cate
goria 4 : 65,50 a 465 lei ; categoria 
5 : 109,75 a 278 lei ; categoria 6 : 
3.928,75 a 40 lei. Categoria A : 2 
variante 25% a 12.500 lei ; cate
goria B : 11,25 a 4.586 lei ; cate
goria C : 41,25 a 1.251 lei ; cate
goria D : 2.402 a 60 lei.

Cîștigul de categoria 1 a fost
obținut de participantul Gheor- 
ghe Marcu din Rîmnicu Vîlcea.



CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
în continuarea turneului din Mexic

ffttMu^7777 ® Un prim examen

ORA rr CALCULULUI HlRTIEI"
al noului ciclu climpic ® Loturi mult

APLAUZE PENTRU GIMNASTELE
NOASTRE Șl LA MONTERREY

întinerite ® Băieții au șanse la medalii • Vor furniza fetele o surpriză ?
Duminică, în patru orașe din 

Finlanda — Helsinki, Tampere, 
Kotka și Turku — se dă star
tul in cea de a 10-a ediție a 
Campionatelor europene de vo
lei, la care participă cite 12 
echipe masculine și feminine. 
Această ediție, jubiliară, repre
zintă pentru fruntașele voleiu
lui de pe bătrinul continent un 
prim pas important, în _ noul 
ciclu olimpic și, totodată, un 
prilej de rodare a unor garni
turi reîmprospătate.

Echipele masculine europene 
se prezintă cu modificări no
tabile, în comparație cu anul 
olimpic. Renunțarea la elemen
tele vîrstnice, deși valoroase 
încă, în favoarea tinerilor de 
perspectivă este nota caracte
ristică tuturor participantelor 
la C.E. Astfel, în echipa Po
loniei, campioana mondială și 
olimpică, au fost promovați 
cîțiva tineri valoroși, cu reale 
șanse pentru înalta performan
ță (Molenda, Jarosz, Kustra). 
în cea a U.R.S.S., campioana 
Europei, s-a renunțat^ la spor
tivi înaintați în vîrstă, ca Pu- 
tiatov, Borș, Starunski, Ciulak. 
Noul cuplu de antrenori, V. 
Platonov — VI. Patkin, a im
primat echipei sovietice un 
nou stil de joc, care o face 
redutabilă. Cu Zaițev, Kondra 
și Ulanov preciși și subtili co
ordonatori, piesele grele ale a- 
tacului : Savin, Ermilov, Cer- 
nișev, Moliboga, Loor etc au 
făcut un mare salt în ceea ce 
privește eficacitatea.

în acest context trebuie men
ționată și echipa țării noastră, 
în care au fost încercați și 
s-au remarcat numeroși tineri

(Enescu, Țerbea, Chifu, Maca- 
vei etc.). într-un proces de în
tinerire generală se află și e- 
chipele R. D. Germane (care 
a crescut mult valoric în ulti
ma vreme), Cehoslovaciei, Iugo
slaviei, Italiei, Ungariei etc.

La ora „calculului hîrtiei” — 
pe baza prestațiilor din diver
sele competiții ale anului, dar 
și a configurației grupelor C.E.

remarcă întineriri masive, înce- 
pînd cu vicecampioana olimpi
că și mondială, echipa U.R.S.S., 
deținătoare, totodată, a titlului 
european, și continuînd cu for
mațiile Cehoslovaciei (una din
tre cele mai puternice la ora 
actuală), Poloniei (în spectacu
loasă revenire), R. D. Germa
ne, Ungariei și R. F. Germa
nia.

VARȘOVIA, 21 (Ager- 
pres). — în prima zi a 
turneului internațional mas
culin de volei de la Lublin 
s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Polonia (A) — 
Franța 3—0 (8, 4, 5) ; Polo
nia (B) — România 3—2 (—9,

13, —10, 10, 4). De asemenea 
într-un meci de pregătire 
pentru campionatele euro
pene, selecționata feminină 
de volei a Poloniei a în
trecut echipa similară a 
României cu scorul de 3—1 
(15, 12, —12, 13).

— în grupa I voleibaliștii ro
mâni sînt favoriți în disputa 
pentru calificarea în semifina
lele pentru locurile 1—4. Deși 
adversarii echipei noastre au 
făcut progrese însemnate (în
deosebi echipa Italiei, precum 
și cea a Ungariei, cu gigantul 
Buzek reintegrat), voleibaliștii 
români nu ar trebui să piardă 
nici un joc în grupă. De cea
laltă parte, sovieticii — neîn
vinși în acest sezon (3—0 cu 
campionii lumii la Minsk) — 
sînt cotați drept favoriți, ur
mați de polonezi. Nu este ex
clusă însă o surpriză din par
tea echipei R. D. Germane și 
mai ale3 a Cehoslovaciei. în 
semifinale se califică primele 
două clasate din fiecare grupă.

Și în campionatul feminin se

în prima grupă, favorite la 
calificarea în semifinalele pen
tru locurile 1—4 sînt, după pă
rerea noastră, echipele R. D. 
Germane și Poloniei. în schimb, 
în grupa a doua situația este 
mult mai complicată. Patru 
echipe (U.R.S.S. — reintegrată 
oarecum „în pluton" prin re
împrospătarea lotului, Ceho
slovacia, România și Ungaria) 
vor lupta pentru cele două 
locuri fruntașe. Pentru voleiba
listele noastre meciul hotărîtor 
va fi în ziua a doua, cînd vor 
întîlni formația cehoslovacă. 
Campioana europeană se va re
cruta, credem, dintre protago
nistele grupei a Il-a. în aceas
tă situație, eventuala calificare 
a reprezentativei române în se
mifinalele pentru locurile 1—4 
ar însemna o performanță.

CIUDAD DE MEXICO, 21 
(prin telex) — în dimineața 
zilei de 18 septembrie autorită
țile din Monterrey (Mexic), în 
frunțe cu guvernatorul statului 
Nuevo Leon, precum și mii de 
iubitori ai sportului din acest 
oraș, au făcut o caldă și en
tuziastă primire gimnastelor 
românce, în frunte cu Nadia 
Comăneci.

Seara, a avut loc spectacolul 
de gală al gimnastelor noastre. 
Au asistat soția președintelui 
Mexicului, Carmen Romano 
de Portillo, care pentru a treia 
oară urmărește evoluția sporti
velor românce, guvernatorul sta
tului Nuevo Leon, dr. Pedro 
Zarilla Martinez și soția sa. 
înalte personalități ale vieții 
publice, culturale și sportive. 
Spectacolul, desfășurat în sala 
Institutului tehnologic pavoazată 
cu drapelele României și Mexi
cului, a fost precedat de o de
filare a tinerelor sportive din 
Monterrey.

Exercițiile gimnastelor noas
tre, prezentate la spectacolul 
de gală și a doua zi, în ca
drul a două reuniuni cu intrări 
gratuite pentru elevi, studenți 
și tineri muncitori, au fost pri
mite cu multă căldură, simpa
tie Și admirație de spectatori.

Televiziunea a transmis in 
întregime spectacolul de gală, 
iar presa a rezervat spații largi 
cu elogii la adresa gimnasteloc 
noastre. Astfel, ziarul „EL 
PORVENIR" a scris : „In fața 
unei mulțimi care a umplut 
pînă la refuz Stadionul tehno
logic, Nadia Comăneci și cole
gele sale, gimnaste din echi
pa României, au cucerit publi
cul din Monterrey cu grația și 
extraordinara lor îndemînare". 
La exercițiile executate Ia pa
ralele, spectatorii i-au rezervat 
campioanei românce puternice 
ovații. Cotidianul „EL NORTE", 
editat la Monterrey, scria : „O 
mare senzație au produs gim
nastele din România, dintre ca
re Nadia a demonstrat că este 
regina acestui sport. Echipa ro
mână a strălucit in toată 
splendoarea sa“. Ziarul „TRI
BUNA" din Monterrey subli
niază la rîndul său : „Gimnas
ta româncă Nadia Comăneci, 
devenită faimoasă la Jocurile 
Olimpice de la Montreal, a in
cinta! miile de spectatori cu 
arta și grația sa".

în exercițiile la sol. a atras 
atenția „micuța și grațioasa 
Marilena Vlădărău, aplaudată 
călduros, amintind în evoluțiile 
sale de o albină ce zboară pe 
fiecare notă muzicală".

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A R. P. CHINEZE

INTENSĂ ACTIVITATE ȘAHISTÂ Aurelian BREBEANU

IN TURNEU IN
CLUJ-NAPOCA, 21 (prin te

lefon). — în localitate și-a în
ceput turneul de pregătire în 
țara noastră selecționata mas
culină de handbal a R. P. Chi
neze. în primul meci, jucătorii 
oaspeți au întîlnit formația 
divizionară Universitatea Cluj- 
Napoca, cu care au realizat un 
joc foarte spectaculos, plin de 
dinamism și virtuozitate, care 
a îneîntat pe cei peste 4 000 de

TARA NOASTRĂ
spectatori prezenți în Sala 
sporturilor. Rezultat final :. 
Universitatea Cluj-Napoca — 
R. P. Chineză 2G—23 (14—12). 
cei mai buni fiind : Rus (9) de 
la învingători și Chien Pai-lien 
(9) de la oaspeți.

în continuarea jocurilor ami
cale de pregătire, oaspeții vor 
evolua la Cîmpia Turzii, Baia 
Mare și Tg. Mureș. (Nușa DE- 
MIAN).

Aartl Urzică. lider in
După consumarea a G runde, 

în turneul de la Varșovia con
tinuă să conducă maestrul ro
mân Aurel Urzică și maestrul 
polonez Maciejewski, cu cîte 
5 p. urmați de Sneider (Suedia) 
— 4*/2  p. în runda a 6-a, Aurel 
Urzică l-a învins pe Sliwa 
(Polonia). Maciejewski pe Bo
itor (Ungaria), iar Sneider a 
cîștigat ,1a Lipșki (Polonia).

★
Handicapată evident de ab

sența maestrei internaționale 
Elisabeta Folihroniade, echipa 
feminină de șah a României 
pierde teren în întîlnirea cu 
aceea a Ungariei (aflată în 
mare formă și cu o medie a 
coeficienților Elo net superi
oară).

în turul 4, avînd piesele 
albe, formația oaspetelor a mă
rit avantajul pe care îl deținea. 
Ivanka a cîștigat la Jicman, 
Veroci la Mureșan și Porub- 
szki la Bogdan. Chiș a învins-o 
pe Grosch. iar Ilie a remizat 
cu Karakas. Partida Kaș — 
Baumstark s-a întrerupt cu 
mare avantaj pentru jucătoarea 
noastră. Scorul in întîlnirea se
nioarelor este de 14%—Ș'/a în 
favoarea echipei Ungariei. Ciș-

turneul tic la Varșovia
tigînd cu l*/a —% turul 4 (Kan
tor — Kovacs V;—*/i,  Nuțu — 
Csoncsics 0—1), junioarele un
gare 
două 
dar.

au egalat (4—4), ultimele 
tururi anunțîndu-se, așa- 

decisive.
★

turneul international de 
a

în
lâ Constanța, runda a 5-a 
fost a remizelor. Egalitatea s-a 
înregistrat în partidele Biriescu
— Vaisman, Panteleev — Mar
tin, Ilijin — Volculescu, Stan- 
ciu — Grabcewskl și Szmetan
— Mititeln. întîlnirea Onat — 
Kertesz s-a întrerupt. Vaisman 
a cîștigat partida cu Martin.

în clasament, după 6 runde : 
1—2. Ilijin, Stanciu 4 p, 3. Bi
riescu 3*A  p (1), 4. Vaisman
3% p, 5—8. Mititelu, Grabcew- 
ski, Voiculescu, Fanteleev 3 p 
ctc.

★
Clubul bucureștean Politeh

nica organizează în zilele de 
25, 26 și 27 septembrie un
turneu internațional pe echipe 
la care vor lua parte, alături 
de gazde, formațiile Vasas 
Budapesta, Lech Poznan și 
Calculatorul București. Compe
tiția este programată în sala 
Institutului de Arhitectură șl se 
va disputa la 9 table (7 se
niori. o senioară și un junior).

PE STADIOANELE EUROPEI
• tn preliminariile C.M. : la 

Belfast, Irlanda de Nord — Islan
da 2—0 (0—0) ; la Varșovia, Po
lonia — Danemarca 4—1 (2—0) ; 
la Glasgow, Scoția — Cehoslova
cia 3—1 (2—0).

• In C.E. de tineret : la Edin
burgh, Scotia — Cehoslovacia 2—1 
(2—1) ; la Varșovia, Polonia — 
Danemarca 1—0 (0—0).

• tn Cupa Balcanică : la Soția, 
Bulgaria — Turcia 3—1 (2—1) >.
• tn meci amical, la Berna : 

Elveția — Spania 1—2 (1—0). Au 
marcat : Elsener (mln. 42), res
pectiv Cano (mln. 50) șl Ufarte 
(mln. 56).

PREMIUL „BRAVO ’78“
„Guerin 
televiza- 
lnstitult 

,______ _________ rj cel
mal bun fotbalist european năs
cut după 1 ianuarie 1954. Iată 
primul clasament al trofeului, 
după prima manșă a cupelor eu
ropene :

L Peters (Olanda), 2. Antogno- 
nl (Italia), 3-4. Eulate (Spania) 
șl Van der Elst (Belgia)... Prin
tre cel care se află în acest prim 
clasament se numără Vrînceanu 
(locul 8) șl Năstase (locul 20).

Juriul este format din comen
tatorii tuturor canalelor de tele
viziune europene șl al celor mal 
importante hebdomadare sporti
ve de pe continent, printre care 
șl revista românească „Sport".

Săptămânalul italian 
Sportivo" șl emisiunea 
tă a canalului n RAi au 
premiul „Bravo’78“ pentru

FOTBAL meri
IMPORTANTE HOTÂRÎRI ALE U.E.F.A.

Comitetul executiv al Uniu
nii europene de fotbal (U.E.F.A.), 
întrunit la Varșovia, a aprobat 
propunerea ca pe viitor turneul 
final al campionatului european 
să se dispute cu participarea a 
8 echipe, în loc de 4 ca pînă 
acum. Țara organizatoare va fi 
calificată din oficiu, celelalte 
7 locuri fiind rezervate prime
lor clasate în grupele elimina
torii. Preliminariile -viitorului 
campionat european vor înce
pe Ia 1 ianuarie 1978 și se vor 
încheia la 31 decembrie 1979. 
înscrierile la noua ediție se fac 
pînă la 15 octombrie 1977.

★
Au fost stabilite locurile de 

desfășurare a finalelor compe
tițiilor europene, astfel: „Cupa ■ io

1 „Wembley" 
„Cupa cupelor"; 
stadionul „Parc 

din Paris. După 
finala „Cupei 
desfășoară tur-

nul 1978 se va disputa în Polo
nia, iar în anul 1979 va avea 
loc în Austria.

TELEX

campionilor europeni": la 
mai pe stadionul — 
din Londra : 
la 3 mai pe 
des Princes*  
cum se 
U.E.F.A.*  
retur.

Faza
U.E.F.A.

Știe, 
se

★
finală a turneului 
pentru juniori din a-

(UHLNEZUL URRUTIA

lișilOĂ nori titluri

H €. PI. DE HALTERE

(U NOI RECORDURI MONDIALE
întrecerile de la categoria 

ușoară 167 kg) - din cadrul 
campionatelor mondiale de hal
tere, ce se desfășoară la Stuttgart 
— s-au încheiat cu victoria cuba
nezului Roberto Urrutia, care a 
cîștigat două titluri, cu rezultate 
ce constituie no! recorduri mon
diale : la totalul celor două sti
luri : 315 kg, iar la smuls : 142,5 
kg. La stilul aruncat a cîștigat 
sovieticul S. Pevsner cu 172,5 kg. 
Cel doi halterofili români s-au 
clasat după cum urmează : Ale
xandru Kiss — locul 12 (respectiv 
8 în clasamentul european) la 
total cu 280 kg șl Virgil Dociu — 
locul 13 (respectiv 9) cu 277.5 kg. 
Iar la aruncat Kiss — 9 (respec
tiv 7) cu 160 kg șl Dociu — 13 
(respectiv 9) cu 155 kg ; la stilul 
smuls el nu s-au clasat în pri
mele 15 locuri.

GIMNASTICA PE DISC

3

Gimnastica medicală 
cunoaște o mare dez
voltare în Uniunea So
vietică, 
serviciile medicale din 
cadrul 
specializate, există nu
meroase alte forme de 
organizare a aceste! 
activități. Recent, far
maciile din Moscova șl 
alte centre sovietice 
au pus în vînzare 
discuri cuprinzînd ex
plicarea unor exerciții 
de gimnastică medica
lă, cu acompaniament 
muzical. Se pot obți
ne imprimări de gim
nastică adecvată 
rltelor tratamente, 
ta prevenirea Infarctu
lui miocardic pînă la 
reumatismul cronic. 
Plicurile discurilor cu
prind imagini ale exer- 
clțlllor respective, Iar 
tn interior, o mică bro-

Alături de

dife- 
de

șură explicativă com
pletează Instrucțiunile 
de tratament. Noua 
formulă de difuzare a 
gimnasticii terapeutice, 
care elimină medica-

era de mirare, căci a- 
cesta nu era altul de- 
cît celebrul fotbalist 
englez sir Stanley Mat
thews (de 88 ori tn e- 
chipa Angliei, peste o

rești la 60. Principalul 
este antrenamentul con
tinuu șl... fără concesii 
personale*.

APEL RESPINS I

dispensarelor

mentele In favoarea e- 
xerclțillor fizice, cu
noaște un real succes.

NEOBOSITUL 
SIR STANLEY

meci 
mult

La 
între 

Și 
au

Spectatorii unui 
disputat nu de 
pe stadionul din 
Valetta (Malta) 
echipele poștașilor 
vameșilor locali,
putut vedea alergînd 
pe extrema stingă un 
bătrînel foarte viol și 
cu o deosebită tehnică 
a driblingului. Nici nu

mie jocuri în prima 
ligă, nici o traumă, 
nici un avertisment, 
nici o eliminare). Azi 
Matthews are 63 de 
ani șl mal joacă Încă. 
Ultima partidă interna
țională a disputat-o In 
1956, la vîrsta de 42 de 
ani. Care este secretul 
său ? „Un jucător tre
buie să-și impună o 
disciplină proprie șl să 
o păstreze cu tărie. Nu 
fumez, nu beau — doar 
uneori, cîte o 
Mă mișc foarte
Poți fi bătrîn Ia 25 de 
ani și poți să intine-

bere, 
mult.

O Instanță judecăto
rească din Franța a 
respins apelul ciclis
tului olandez Joop Zoe- 
temelk — unul dintre 
fruntașii ultimului Tur 
al Franței — care a 
fost amendat eu 1 000 
franci elvețieni, ca 
urmare a folosirii u- 
nor medicamente sti
mulatoare Interzise
sportivilor, In etapa 
contracronometru Mor- 
zlne—Avoriaz. Controlul 
antidoping, precum și 
contraexpertlza au 
pozitive In cazul 
Zoetemelk, fapt 
l-a determinat pe 
decătorll francezi 
ratifice hotărlrea foru
rilor sportive.

fost 
Iul 

care 
In
să

ATLETISM • La Plsen : gre
utate — Helena Flbingcroya 
(Cehoslovacia) 20,67 m ; 800 tn
— Ulrike Bruns 2:04.3 ; disc — 
Margitta Drose 59,72 m ; 5 000 m
— Peter (totf R.D.G.) 14:02,1.

BASCHET a Ultimele rezulta
te din grupele preliminare ala 
C.E. masculin de la Ostende șl 
Liâge : Cehoslovacia — Iugosla
via 111—103 (55—48), Italia —
Bulgaria 100—31 (46—40), Israel — 
Austria 103—87 (47—42), Spania — 
Finlanda 85—78 (46—44), Belgia
— Olanda 107—86 (52—59),
U.R.S.S. — Franța 115—74 (62—35).
5- au calificat pentru semifinale: 
U.R.S.S. — Cehoslovacia șl Ita
lia — Iugoslavia.

CICLISM • tn .Tour de l’Ave- 
nir", etapa a 7-a (Kehl-Schiltig- 
lieim, 142,5 km) a revenit la 
sprint belgianului Van Celster 
In 3h 12:03. In clasamentul ge
neral, lider este belgianul Van 
der Velde • In cursa de 6 zile 
de la Londra, înaintea ultimelor 
24 ore conduce perechea Pa
trick Sercu — Renâ Pijnen.

HANDBAL « în penultima zl 
a turneului feminin de la Lvov: 
Cehoslovacia — Danemarca 12—10 
(5—3), U.R.S.S. — U.R.S.S. (ti
neret) 16—15 (8—8), Iugoslavia — 
Norvegia 19—10 (10—5). Conduce, 
neînvinsă, prima reprezentativă 
a Uniunii Sovietice.

HOCHEI a tn meciul decisiv 
al turneului de la Sokolov (Ce
hoslovacia) : Djurgaarden Stock
holm — HZ. Litvinov (Ceho
slovacia) 2—1 (0—0, 0—1, 2—0).
• La Stadionul de iarnă din 
Praga, in „Cupa Rude Pravo" : 
Cehoslovacia — Cincinnati 
gers 12—3 
hoslovacia 
2—1, 2—1).

TENIS s 
neului 
Goven 1 
se cu l 
zultate :
6— 1 ; Higueras
6—3, Proisy - 
(ab.) • La
primul tur : i

(1—2. 6—0,
- U.R.S.S.

Stin-
5—1) : Ce-
5—4 (1—2,

de
l-a
6—4, 

: Scler

In primul 
la Paris, 

învins pe 
2—6,

tur al tur- 
francezul

Ilie Năsta- 
6—4 ; alte re- 

■ Smith
Deblicker 6—3, 

Pilici 6—1.
Los Angeleș.

Orantes

6—3,

3-3 
în 

Moore
4—6, 6—3, 6—3 : Dibley — Kronk
6—1, 6—2 ; Menon — Pasarell
6—3, 1-6, 6—1 ; Parun — Mayer
7—6, 6—7, 6—4 ; Gottfried —
Wilkinson 6-3. 6—3.
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