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DORINȚA 
DE AUTODEPĂȘIRE- 

FACTOR MOTOR 
AL PERFORMANȚEI 

SPORTIVE, 
AUTOMULȚUMIREA- 

PRINCIPALUL El 
DUȘMAN I

In Forumul din Montreal, la 
puține clipe după ce fusese con
sacrată campioană olimpică in 
1976, Nadia Comăneci participa 
la tradiționala conferință de 
presă a învingătorilor. Una din
tre întrebările vizind proiectele 
sale a primit atunci următorul 
răspuns : „Voi continua să mun
cesc, căci sper să obțin rezultate 
și mai bune !“ Și, trebuie să 
precizăm că răspunsul respectiv 
venise după ce inegalabila noas
tră campioană primise un bu
chet strălucit și unic de șapte 
note de zece !

Această dorință de a face încă 
ți mai mult, chiar și după ce 
ai atins o foarte ridicată valoa
re, comparată in cazul Nadiei 
— atunci la J.O. — cu perfecți
unea, reprezintă, de fapt, prin
cipala caracteristică a marilor 
campioni, a adevăraților spor
tivi, mereu ți mereu nemulțu
miți cu ceea ce au realizat, veț- 
nic in căutare de a găsi metode 
și mijloace noi pentru perfor
manțe încă mai bune, pentru a 
depăți praguri considerate intan
gibile.

Această dorință de autodepă- 
țire este factorul motor al per
formanței sportive, după cum 
automulțumirea este unul dintre 
principalii ei duțmani.

Sportul mondial, ca ți sportul 
nostru dealtfel, oferă sumede
nie de exemple de oameni...

Romeo VI LARA

(Continuare in pag. 2—3)

„ATACANTUL" DUMITRU ȘI EVENTUALELE
IMPLICAȚII ALE ACESTUI BOL INEDIT

După meciul de fotbal România— Grecia

E aproape firesc ca după a- 
cest 6—1 cu echipa Gre
ciei condeiele cronicarilor 

de fotbal să atragă atenția a- 
supra dificultăților mult mai 
mari pe care fotbaliștii noștri 
le vor avea în primul meci 
oficial al sezonului. Dar, la a- 
cest laitmotiv, ne vom permite 
să facem și unele aprecieri 
care să nu fie dependente de 
aceste temeri.

Care au fost, dacă au fost, 
elementele noi în jocul echipei 
noastre ? Oricît ar părea de 
simplificator, credem că evo
luția lui Dumitru depășește cu 
mult sfera afirmării unui jucă
tor. în acest meci cu Grecia, 
Dumitru a fost — poate pentru 
prima oară în cariera lui — 
un înaintaș. Rezultatul ? A în
scris 3 goluri, ceea ce nu i s-a 
prea întîmplat nici în jocurile 
de antrenament cu echipe din 
categorii inferioare. Și chiar 
dacă această avansare a lui 
Dumitru spre careul advers a 
fost determinată de accidenta
rea lui Iordănescu, faptul în 
sine rămîne, așa cum, de atî- 
tea orii unii cîntăreți de ope
ră își datorează succesul unei 
neașteptate laringite a predece
sorilor lor.

Avansarea lui Dumitru spre 
Dudu Georgescu este mai mult 
decît un fenomen de conjunc
tură. Ea reprezintă un crez al 
tehnicienilor echipei naționale, 
care sînt obsedați de mărirea 
potențialului ofensiv al echipei 
noastre. Acum doi ani, Dudu

Campionatele balcanice de la Atena

PRIMA ESCALĂ DIN ITINERARUL
DE TOAMNĂ AL GIMNASTICII NOASTRE

Campionatele balcanice, pro
gramate la finele săptămînii vi
itoare în capitala Greciei, repre
zintă debutul echipelor noastre 
reprezentative de gimnastică în 
sezonul competițional de toam
nă, sezon deosebit de bogat, cu- 
prinzînd întilniri bilaterale ale 
echipelor feminine și masculine 
ale țării noastre, turnee pe mai 
multe continente, numeroase 
participări în alte concursuri 
tradiționale peste hotare. Com
petiție prin excelență dominată 
de echipele României, Campio-

PE AGENDA 

GIMNASTICII
Meci Anglia — România (femi

nin, 30 septembrie — 1 octombrie, 
la Londra); Dinamoviada, Os
trava, 30 septembrie — 2 octom
brie (feminin și masculin) ; 
turneu in S.U.A. (echipa femi
nină 5-20 octombrie) ; România — 
Franța (Cluj-Napoco 22-23 oc
tombrie) ; România — R.F. Ger
mania (Bacău 29—30 octombrie, 
echipe feminine) ; Turneu in 
Franța (1—12 decembrie, feminin 
și 5—12 decembrie, masculin).

Participări la turnee in : Spa
nia („Cupa mondială" și Turneu 
internațional), Canada (Turneu 
Toronto), Franța („Concursul 
l'Humanite”), Ungaria ; Japonia 
(„Cupa Kuniki"), U.R.S.S. (meci 
de juniori la Leningrad) și altele.

natele balcanice sînt așteptate 
și în acest an cu un mare inte
res de iubitorii de sport din 
Atena, captivați de gimnastică 
mai ales după evoluția de acum 
un an a triplei campioane o- 
Iimpice Nadia Comăneci, la 
Salonic și in capitala elenă. A- 
cesta este între altele, șl mo
tivul pentru care federația noas-

Un moment tactic oarecum inedit : „un-doi“ Dumitru—Dudu 
Georgescu. Să ațteptăm

Georgescu era încă un mijlocaș 
care venea agale dinspre mijlo
cul terenului pentru a lua cu a- 
salt poarta adversă. El este as
tăzi un vîrf de atac veritabil, 
care și-a restrîns zona, pentru 
a cîștiga în explozie, bineînțe
les în măsura în care acest 
lucru este posibil. Dumitru a 
fost cîndva un al doilea stoper, 
un jucător care închidea culoa
rul din fața fundașilor centrali. 
El a strălucit în acest post la 
Guadalajara, unde a fost „jan-
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tră de specialitate acordă cea 
mai mare atenție participării la 
această importantă întrecere.

în ceea ce privește concursul 
feminin, vom fi reprezentați, 
la Atena, de echipa care între
prinde, in momentul de față, 
cu atît de mare succes, turneul 
demonstrativ în Mexic și Ve
nezuela. Evoluțiile — mult a- 
plaudate de la Ciudad de Mexi
co. Guadalajara sau Monterrey, 
ca și cele ce vor urma la 
Caracas — constituie, în același 
timp, tot atîtea etape de pre
gătire în vederea concursului 
oficial din cadrul Balcaniadei. 
Nadia Comăneci, Marilena 
Neacșu, Cristina Itu, Gabi 
Gheorghiu. Emilia Eberle, Ma
rilena Vlădărău și Ofelia Iosub, 
împreună cu antrenorii lor. 
Marta și Bela Karoly, urmează 
să se înapoieze în țară pe 25 
septembrie, iar după două zile 
este programată plecarea spre 
capitala Greciei. Faptul că în
trecerile balcanice prevăd nu-

Un apel pe adresa tuturor asociațiilor sportive:

CONVINGEȚI OAMENII SĂ FACĂ SPORT!
— Concluziile unui raid in cîteva unilâli industriale

Atingerea scopurilor spor
tului de masă depinde în ma
re măsură de eficacitatea pro
pagandei în favoarea acestei 
activități. Cu importante atri
buții în mișcarea sportivă, în 
organizarea „Daciadei", or
ganizațiile sindicale și ale 
U.T.C. din întreprinderi, insti
tuții și școli au la îndemînă 
un bogat inventar de mijloace

succesul multiplicărilor...
Foto : D. NEAGU

darmul" lui Petras, al lui Pele 
și al lui Bobby Charlton. După 
Guadalajara, Dumitru a avansat 
puțin în jocul combinativ, dar 
i-a rămas tributar lui Nunweil- 
ler VI. cu care a făcut un 
tandem pe o mare zonă a te
renului. între timp, la Steaua, 
Dumitru a oscilat între vechea 
lui funcție de la Guadalajara și

loon CHIRILA

(Continuare tn pap. 2-3)

Prezent ieri la antrenamentul de dimineață al gimnațtilor, foto
reporterul nostru, Ion Mihăică, l-a surprins pe Dan Grecu 

lucrând la paralele.
mai exerciții liber alese, ca și 
valoarea intrinsecă a sportive- 
velor noastre, ne face să soco
tim că echipa României va re
purta un nou succes de presti
giu. care să întregească impre
sionanta carte de vizită a gim
nasticii românești.

Pe gimnaști i-am găsit în 
ambianța de muncă a sălii de 
la „23 August". Dan Grecu, Ni- 
colae Oprescu, Aurelian Geor
gescu, Mihai Borș, Sorin Cepoi, 
Ion Checicheș, Radu Branea, 
Kurt Szilier, Liviu Mazilu, îm- 
părțiți în grupe de lucru. își 
perfecționează viitoarele evolu
ții fie la inele, fie la sol, la 
sărituri sau la paralele. Antre
norul Mircea Bădulescu supra
veghează îndeaproape antrena
mentul, intervenind ori de cite 
ori este nevoie să corecteze o 
mișcare defectuoasă sau să aju- 

și căi de convingere a unui 
număr cît mai mare de tineri 
și maturi de binefacerile prac
ticării regulate, organizate, a 
exercițiului fizic. Este impor
tant ca, printr-o susținută pro
pagandă vizuală, auditivă sau 
prin alte mijloace să se asi
gure o cît mai largă mobili
zare la competiții, crosuri, me
ciuri, exerciții de gimnastică, 
excursii, drumeții. în plus in
să, este cu deosebire necesar 
ca propaganda în favoarea 
sportului să explice tuturor ti
nerilor, tuturor oamenilor mun
cii avantajele individuale și so
ciale ale exercițiului fizic, în 
așa fel încît oricine să le în
țeleagă, iar antrenarea corpu
lui să devină, finalmente, o ne
cesitate : oamenii să caute din 
proprie inițiativă terenul sau 
sala de sport.

Eficiența acțiunilor de pro
pagandă în educarea fizică a 
cetățenilor a constituit tema 
unui raid anchetă în cîteva în
treprinderi bucureștene.

Ce au realizat sportivii români

în primul an al noului ciclu olimpic ?

SCHIFU1 NOSTRU MASCULIN
S-A RELANSAT ÎN CEASUL AL 12-lea!

După ce, cu aproape trei 
săptămîni în urmă, s-a înche
iat sezonul intern de canotaj, 
iată că acum — odată cu Cam
pionatele balcanice și cu „Re
gata Pancearevo" — a luat 
sfîrșit și sezonul internațional 
1977.

Din fericire, băieții noștri, 
pe care-i criticam nu demult, 
s-au trezit în ceasul al 12-lea 
și ne-au oferit prilejul cîtorva 
aprecieri pozitive. Maî bine mai 
tîrziu decît niciodată !...

Vom începe cu cele două 
succese promițătoare ale juni
orilor români. Primul dintre ele 
a fost realizat în cadrul Cam
pionatelor balcanice, unde e- 
chipajul țării noastre de 44-1 

te pe unul dintre sportivi. Toți 
componenții lotului manifestă 
multă poftă de lucru, participă 
cu conștiinciozitate și dăruire 
la toate antrenamentele. Bineîn
țeles, accentul se pune pe 
exercițiile liber alese, dar s-a 
început și cu impusele, deoare
ce cîteva dintre confruntările 
din această toamnă programea
ză șl exercițiile obligatorii cu 
care se va concura la viitoare
le campionate mondiale. Se 
acordă multă atenție antrena
mentelor tinerilor gimnaști, de 
la care se așteaptă rezultate va
loroase în apropiatele întreceri 
și se urmărește ca fiecare lec
ție de pregătire să fie privită 
de către gimnaști ca un ade
vărat concurs, cu toate rigorii» 
impuse de acesta.

Constantin MACOVEI

și școli din iiucureșii —
PROPAGANDA PENTRU 

SPORT LA TIMPUL... VI
ITOR ? ! Vom începe cu cite- 
va constatări negative. La în
treprinderea de produse zaha
roase, la Fabrica de timbre, la 
Monetăria Stalului, la INOX, 
la Fabrica de ventilatoare, 
n-am putut afla nici o preocu
pare de a asigura, cit de cît, 
o propagandă în favoarea 
sportului. La „ventilatoare” 
sau la „zaharoase", de pildă, 
pe panourile rezervate spor
tului se aflau cu totul alte 
imagini, cu alte subiecte. La 
INOX, pe același panou al 
sportului nu existau decît un 
anunț cu o excursie organiza
tă de B.T.T. și o hîrtie com
plet... albă. Inutil să mai a- 
mintim că din programele sta
țiilor de amplificare lipsesc cu 
desăvîrșire minutele afectate 
activității sportive a întreprin-

Rodu TIMOFTE

(Continuare in pag 2—3)

rame (Vasile Alexandru, Mări
cel Lefter, Gheorghe Dan, 
Constantin Postoiu + Dan Ghe- 
ju) a cîștigat o cursă de mare 
luptă, depășind pe linia de so
sire „speranțele" țării gazdă, 
precum și pe cele ale Iugo
slaviei și Greciei.

Al doilea succes al juniori
lor români a fost consemnat 
la „Regata Pancearevo", unde 
Dan Grigoreanu a cîștigat pro
ba de schif simplu, întrecîndpe 
reprezentanții acelorași țări so
siți într-o ordine identică. Aces
te două victorii, reconfortante,

Horta ALEXANDRESCU

(Continuare tn pag. 2—3)



0 după amiază de competiții suB egida ..Daciadei" I Faza de zonă a campionatelor de box >»

I

DUPĂ IEȘIREA DIN SCHIMB, S-AU PRODUS PRIMELE SURPRIZE
Șl FINALA

national pt
I VETO P

TOATA LUMEA LA STADION
De cum intrăm pe poarta în

treprinderii brăilene „Progre
sul", citim pe panoul rezervat 
sportului : „Azi (sîmbătă după- 
amiază — n.n.) finală în ca
drul „Daciadei" între F.E. 750 
și F.E. 900". Vicepreședintele 
puternicului club muncitoresc 
al acestei întreprinderi. Ștefan 
Eftimie. ne asigură că va fi 
un meci de volei care merită 
văzut. „Atît cei de la excava
toare 750. cît și cei de la 900 
dispun de jucători foarte buni". 
Pînă la ora începerii -meciului 
mai erau vreo trei ceasuri. In
trăm la F. E. 750. Lăcătușul 
Gheorghe Furtună, pe care a- 
veam să-1 întîlnim în calitate 
de căpitan al echipei sale, era 
concentrat asupra locului său 
de muncă, alături de Vasile 
Cardazi. Abia înainte de meci, 
cînd mai erau cinci sau zece 
minute pînă la fluierul arbi
trului, am reușit să discutăm 
cu ei. „In întreprinderea noas
tră — ne spune Gheorghe Fur
tună — avem mulți amatori de 
volei. Cu sprijinul asociației spor 
tive am reușit să facem cîteva e- 
chipc. Intîi am jucat între noi, 
iar în meciul de azi avem o- 
bligația să reprezentăm onora
bil pe 750 în finala cu 900". 
Ne facem loc printre cîteva 
sute de suporteri și ne așezăm 
în tribună. Deși la concurență 
cu meciul de fotbal care se 
disputa pe stadionul municipal, 
între Juventus Sao Paulo din 
Brazilia și F.C. Brăila, partida 
de volei a fost urmărită de 
foarte mulți spectatori. Am a- 
sistat — trebuie să mărturisim 
— la o dispută de toată fru
musețea. Cei de la 750 au cîș- 
tigat cu 3—2.

Alături, pe cochetul stadion 
de fotbal al „Progresului", s-a 
consumat, paralel cu voleiul, 
finala dintre modelărie și oțe- 
lărie I. Deși după ieșirea din 
schimb au venit direct la sta
dion și s-au echipat pentru 
meci, muncitorii Sandu Emi- 
lian, Toma Mișu. Radu Malin- 
chi, Dumitru Băiceanu și alții 
au jucat de parcă nu lucrase
ră din răsputeri pînă atunci. 
S-au înscris nu mai puțin* de 
șapte goluri, modelăria cîști- 
gînd cu 5—2. în aceeași după- 
amiază de sîmbătă întrecerile 
„Daciadei" au reunit pe tere
nurile de sport și un mare nu
măr de muncitori de la șan
tierul naval. S-au disputat me
ciuri de volei (sculărie — a- 
telierul electric), handbal (me
canic șef — sectorul I), tenis 
și baschet. Ionel Simion, pre
ședintele asociației sportive 
„Marina" a șantierului naval, 
de zece ani în această muncă 
obștească, ne-a spus : „De cînd 
au început la noi întrecerile 
„Daciadei", activitatea a cunos
cut o înviorare puternică. 
Ne-am propus, discutînd cu 
mulți dintre cei peste 3700 de 
membri ai asociației noastre, 
să organizăm in fiecare simbă- 
tă și duminică competiții la 
nivelul sectoarelor".

O după-amiază frumoasă de 
toamnă a reunit pe terenurile 
de sport din Brăila peste o 
mie de tineri și tinere care 
s-au întrecut la diferite disci
pline. Și dacă ținem seama și 
de numărul celor prezenți în 
tribune, înseamnă că am par
ticipat la o adevărată zi de
dicată sportului.

Ion GAVRILESCU

ES

CONVINGEȚI
(Urmare din pag. 1)

întrecerile zonale ale pugiliștilor seniori, programate Ia Bacău, 
Baia Mare, Constanța și Timișoara, au continuat cu partidele eli
minatorii. In majoritatea situațiilor, meciurile s-au încheiat cu re
zultate normale. Totuși, n-au lipsit nici surprizele. I)e pildă, la 
Timișoara, vicecampionul european de tineret, S. Postolache, a pă
răsit competiția, fiind întrecut de reșițcanul V. Grădinaru.

BACĂU. în cele mai fru
moase partide, tînărul I. Crăi
ță (Oțelul Galați) l-a întrecut 
la puncte pe I. Gavrilă (B.C. 
Galați), la cat. muscă ; la mij
locie mică, M. Ouatu (C.S.M. 
Borzești) b.p. C. Ciochină (B.C. 
Brăila), C. Chițu (C.S.Ș. Buc.) 
b.p. C. Alexa (Brașov), I. Di- 
mache (Mangalia) b.p. T. But
nar (Focșani), iar la mijlocie, 
S. Tîrîlă (Galați) b.p. V. Filip 
(Constanța). Alte rezultate: cat. 
muscă : FI. Cincă (Bacău) b.p. 
V. Zburlea (Brașov^ Gh. Co- 
vici (Steaua) b.p. — 
loaie (Iași) ; 
(Rapid) b.p. 
șov), N. Neagu 
b.ab.3 N. Drăgună (Tîrgoviște), 
FI. Zamfir (Steaua) b.p. I. An
tone (C.S. Școlar Buc.).

□. Agavri- 
pană : M. Lazăr 
N. Roman (Bra- 

(Tîrgoviște)

I. IANCU — coresp.

BAIA MARE. In cel mai 
spectaculos meci, Gh. Covaci 
(Satu Mare) b.p. I. Bute (A.S.A. 
Cj-Nap.). Alte rezultate : cat. 
cocoș : T. Vass (Salonta) b.ab.2 
F. Kovari (Cugir) ; cat. semi- 
ușoară : FI. Jurcuță (Timiș.) 
b.p. Z. Vadasz (Satu Mare), P. 
Căpriceanu (Craiova) b.p. L. 
Pop (Tg. Mureș) ; cat. ușoară: 
Gh. Simion (Dinamo) b.ab.2 L. 
Dablea (Borșa), S. Tudorache 
(Mangalia) b.p. M. Miklos (O- 
radea), A. Florescu (Tg. Mu
reș) b.p. N. Dolean (P. Neamț).

V. SĂSĂRANU — coresp.

CONSTANȚA. în reuniunea 
de miercuri s-a înregistrat o

OAMENII SA FAC A SPORT!

derilor. O consecință firească : 
la toate aceste unități indus
triale oricine poate constata o 
strînsă legătură între inexis
tența activității de propagan
dă și o activitate sportivă... 
pe măsură 1 în curtea Monetă- 
riei Statului, o popicărie se 
afla în accentuată părăginire; 
la Fabrica de timbre, terenul 
de handbal devenise depozit 
de materiale de construcție ; la 
„zaharoase", singura echipă, 
cea de volei, își încetase exis
tența.

TREI SECVENȚE... CONVIN
GĂTOARE DE LA TRICODA
VA. Cu cîteva 
crătoarea 
corda, la 
interviuri 
Colegele 
atenție și admirație. pe- poli
sportiva căreia îi place 
handbalul, fotbalul, 
și tenisul de masă, 
secvență, bine venită 
altfel întreaga emisiune 
tul în Tricodava" de vineri di
mineața, la ora 9, și-a atins 
scopul : se poate Tace și sport 
și producție, cu bune rezultate. 
O nouă imagine, tot de la Tri
codava. Una dintre ședințele o- 
perative cu lucrătoarele din 
toate secțiile de la „Confecții" 
a avut un subiect fără pre
cedent : specialiștii cabinetului 
sociologic al întreprinderii au 
înfățișat — cu date, cu cifre, 
cu rezultatele testelor efectu
ate — întreaga suită a avan
tajelor pe care gimnastica la

zile în urmă, lu- 
Gheorghița Barbu a- 
stația de amplificare, 

pe teme sportive, 
ei au ascultat-o cu

Și 
atletismul 

Această 
ca de 
„Spor-

locul de muncă le are atît pen
tru sănătate, cît și pentru pro
ducție. Din acel moment, mul
te dintre fetele și femeile, care 
la Tricodava alcătuiesc 90 la 
sută din personal, au partici
pat cu mai mult entuziasm, cu 
mai multă convingere la „se
turile" zilnice de exerciții. Și 
încă o imagine, de asemenea 
recentă : directorul general al 
întreprinderii, Dumitru Gheor
ghe, jucînd după orele de pro
gram tenis de masă cu alți a- 
matori ai acestui sport, în sala 
de club. Faptul că în zilele ur
mătoare aglomerația din jurul 
meselor a crescut brusc se da
torează și acestui gest, să re
cunoaștem, mai rar...

„DACIADA ZILNICĂ" DE LA 
LICEUL 1. In preziua începe
rii noului an școlar, la Liceul 
nr. 1 de istorie și filologie pro
fesoara de educație fizică Hor
tensia Nedef... desena cu asi
duitate 1 „Sînt seturile de e- 
xerciții de gimnastică care vor 
fi executate fie în pauza mare, 
fie dimineața, de către elevii 
de la internat. Vrem ca în a- 
ceastă direcție, „Daciada” să 
fie... zilnică la noi in liceu." 
Intrucît marea majoritate a e- 
levilor de la „nr. 1“ sint... ele
ve, profesoara Ioana Popa, șefa 
catedrei de specialitate, ne 
spunea că sportul principal va 
fi, în continuare, gimnastica 
ritmică-modernă. Pentru ca să 
se pășească cu dreptul în noul 
an sportiv, au fost compuse 
cîteva fotomontaje din care se 
vede clar „și frumusețea aces
tui sport, dar și grația pe care 
o dezvoltă Ia fetele care îl

practică", 
asemenea 
dă vizuală, constatindu-i, 
comitent, eficiența 
în fața lui se afla un grup de 
fete din anul 
cu aprindere, 
credem că la 
dului nostru 
mele ore de

„ENERGO-MAGAZINUL' 
SPORTUL.
vistei 
specific tehnică, 
profilul principal al cercetări
lor efectuate la I.S.P.E., insti
tuția unde se elaborează. Dar 
acest specific nu exclude nici
decum sportul. Pentru că Ște
fan Săndulescu, unul dintre a- 
nimatorii sportului de la I.S.P.E., 
scrie intr-unui din ultimele nu
mere : „Nu uitați: după excur
sia pe care asociația noastră 
sportivă o organizează dumini
că pe Valea Oltului, vă veți 
reîntoarce în 
mai odihniți,
Este doar unul dintre anunțu
rile mobilizatoare ce apar 
„E n e r g o - magazinul" de 
I.S.P.E., -

Am văzut și noi un 
mijloc de propagan- 

con- 
imediată :

I care comentau 
făcîridu-ne să 

ora apariției 
au efectuat 
gimnastică...

rai- 
pri-

LA TENIS
ECHIPE (copii)

DE MASĂ
Inccpind de 

sporturilor 
găzduiește 
toamnă'

astăzi și pînă dami
din Sf. 

întrecerile 
la tenis de

Denumirea 
„Energo-magazin" 

ca de

ȘI 
re- 

este 
altfel

București mult 
mai relaxați".

în 
la 

din cauza cărora, de
seori, comenzile de autocare la 

dublează.
★

După cum lesne se poate 
serva, cîmpul inițiativelor 
propaganda făcută sportului 
este nelimitat. In plus, o bună 
activitate de convingere a oa
menilor muncii de binefacerile 
educației fizice are, ca urma
re, în întreprinderi, instituții și 
școli rezultate din cele mai 
bune în planul practicii.

bCUi 1,

B.T.T. se...

ob- 
din

ROMÂNIA FILM prezintă pe
GEORGE MOTO! și FLORENȚA MANEA 

în

MARELE SINGURATIC
după romanul 
o producție

lui MARIN PREDA 
a Casei de Filme 

„Numărul Patru" 
scenariul : Marin Preda 
regia: Iulian Mihu 
cu

LAWWWW

Sîrbu (Bocșa) a 
puncte de St. 
Alte rezultate: 
: R
Roșu (Pitești),

surpriză : V. 
fost depășit la 
Miloș (Brăila), 
cat. semimuscă 
(Rapid) b.p. E.
I. Ștefănescu (Dinamo) b.p. I. 
Dangaliu (Constanța) ; cat. co
coș : C. Croitoru (Medgidia) 
b.p. I. Băcanu (Tulcea), I. Mo- 
troc (Reșița) b.p. Z. Pricop 
(Tulcea) ; cat. scmimijlocie : AI. 
Podgoreanu (Brăila) b.ab.2 N. 
Toader (Giurgiu), FI. Grecescu 
(Craiova) b.p. E. Cîrjanu (Pi
tești) ; cat. mijlocie mică : P. 
Istrate (Galați) b.ab.2 C. Du
mitrescu (Buzău), D. Petropa- 
vlovschi (Rapid) ' - - - ■
ță (Urziceni) ;
N. Vișan (Met. 
Cioacă (Brăila), 
rul) b.p. FI. Bealcu (Giurgiu).

Nedelcu

b.ab.2 I. Ghi- 
cat. mijlocie :
Buc.) b.p. E. 

N. Adam (Fa-

G TAMAȘ corcsp.

TIMIȘOARA. Meciurile din 
reuniunile* zilei a doua au fost 
mult mai echilibrate decît cele 
din ziua inaugurală. Dintre re
zultatele cele mai importante 
amintim : cat. semimuscă : Gh. 
Niță (Sibiu) b.k.o.l I. Alexan
dru (Vulcan), I. Traian (Steaua) 
b.p. Gh. Roșeală (Reșița), M. 
Vișan (Craiova) b.p. V. Sass 
(Timișoara) ; cat. muscă : Fi. 
Constantinescu (Craiova) b.p. P. 
Topoloveici (Timișoara), F. Ibra
him (Constanța) b.p. 
gescu (Tg. 
(Timișoara) 
Jiu) ; cat. 
(Constanța) 
(Mangalia), 
b.ab.2 I. Covaci (Reșița) ; cat. 
scmimijlocie : V. ~ "
mișoara) b.k.o.l M.
(Lupeni), I. Burghilă (Craiova) 
b.p. A. Istrătescu (Drobeta Tr. 
Sev.) ; cat. mijlocie : Al. Cri- 
șan (Steaua) b.p. N. Stoian 
(Slatina), Gr. Sasu (Mangalia) 
b.k.o.2 E. Drăghia (Drobeta Tr. 
Sev.), M. Culineac (URBIS 
Buc.) b.ab.2 M. Iagăru (Rm. 
Vîlcea) ; cat. semigrea : D. Gă- 
pățînă (Drobeta Tr. Sev.) b.p. 
D. Rebenciuc (Timișoara), V. 
Sîrbu (Reșița) b.ab.l Gh. Rusu 
(Slatina) ; cat. grea : I. Giurcă 
(Tîrgoviște) b.p. T. Boldiș (Ti
mișoara).

nică. Sala 
Gheorghe 
„Cupei de 
masă. Competiția — rezervată ju
cătoarelor și jucătorilor divizio
nari . ' " -
teriu de selecție pentru loturile 
care voi participa 
Balcanice, ___________ _  „____
decadă a lunii octombrie, la Bra
șov.

Nu vor lipsi desigur, Maria 
Alexandru, Liana Mihuț, Eva Fe- 
renezi și Maria Păun (la femi
nin) ; Marin Firăneseu, Teodor 
Gheorghe, Denis Paal, frații 
Bdhm, Simion Crișan și Cristinel 
Romancscu (la masculin).

O altă Importantă competiție se 
desfășoară, în aceste zile. Ia 
Brașov. Este vorba de finala 
Campionatului național pe echi
pe copil (categoriile 10—12 și 
13—14 ani).

★
In vederea meciurilor primei 

etape a Cupei campionilor euro
peni se duc tratative pentru ca 
formația feminină C.S. Arad să 
susțină partida cu Zero Copen
hagen (Danemarca) în zilele de 
1—2 octombrie, ’ - •
tre formația 
Cluj-Napoca și 
celona să se 
octombrie.

In ambele întîlniri 
fantele noastre joacă 
sare.

reprezintă un ultim cri-

la Jocurile
programate în prima

iar întiLnirea din- 
mascullnă C.S.M. 
Club de 7 ă 9 Bar- 
dispute la 14—16

reprezen- 
tn depla-

I. Geor- 
Mureș), P. Dolap 
b.p. M. Gîfei (Tg. 
pană : I. Mehmet 

b.p. N. Georgescu 
Tr. Ruja (Cj-Nap.)

Farcău (Ti-
Surubaru

C. CREȚU — coresp.

In mod cert 
și norrn'trl»-^e 
nit, in 
de la inițierii 
admitere in 
Ne am convins 
prilejul prezent 
rea normelor, 
pelor participa 
campionatelor 
unei comisii i 
antrenorul /Iede 
leu, form^feie 
minine) șl ■ B 
minine) au Inc 
ou înțeles scot 
s-au pregătit 
tare. Unele 
butit să dem 
aceasta și au 
tizat rezultat 
îndeplinind și < 
remurile. Este 
al divizionorelo 
(antrenor D.
(Gh. Lăzărescu 

dironez), al 
Arhitectura 
P.T.T. (C. Par 
din București.

Nu este mai 
însă, că — dir
ect-ripe s-au pr 
vel inadmisibil 
o pregătire foi 
perficială, uVrG 
abia izbutind s 
câtoare capabil 
ma" (Voința 
nor M----- Strugr
București — I. 
Sf. Gheorghe - 
but sportiv șco 
D. Bănică). O 
mina Botoșani 
nu a avut nici 
batiste capabili

SCHIFUL NOSTRU MASCULIN S-A
(Urmare din pag. I)

dovedesc că schiful nostru mas
culin are, totuși, resurse, că 
are „speranțe" și că aceste spe
ranțe pot să și confirme a- 
tunci cînd își dau silința s-o 
facă ! ~ .................. ; • _ :
Bulgaria reprezintă, insă doar 
un prim pas, promițător, dar 
care poate fi semnalul intensi
ficării muncii depuse cu acest 
eșalon, devenit dintr-un eșalon 
„de mîine” un eșalon „de azi", 
dacă ne gîndim că în toate 
țările s-a procedat la o în
tinerire masivă a garniturilor 
reprezentative.

Seniorii au reușit să spargă 
și ei plafonul mediocrității, cu
cerind în Bulgaria primele vic
torii internaționale din acest se
zon. Victorii care le lipseau 
de multă vreme, victorii care 
dovedesc că prin dîrzenie, lup
tă, dorință de a cîștiga, orele 
de trudă se pot materializa în 
succese.

Rezultatele obținute în

Echipajul de 
(Nicolae Simion, 
Ion Popa și Ghc 
a întrecut amb 
riei, clasată pe 
„mondialele" de 
Acolo, pe apele 
baan, echipajul : 
șise să „pătrun 
clasîndu-se doar

Schiful de 4 v 
Șucan, Gheorg 
Ștefan Mihaiy, „ 
s-a „chinuit" (a 
tul 1) un sezon î 
zeze baremul fii 
ție pentru a ple 
nu a reușit. în o 
însă, vîslașii au 
torie care-i poa 
arena internațion

în fine, pentru 
semnările privinc 
băieților, trebuie 
puțin asupra su< 
zat în spectaculc 
8+1. La capătu 
dramatice, ambar

DORINȚA Dl AUTODIPAȘIftf - FACTOR MOTOR Al PfRfOR
SPORTIVE, AUTOMULȚUMIREA - PRINCIPALUL El DUȘMA

(Urmare din pag. 1) dealtfel, mulți alți sportivi 
de-ai noștri au avut evoluții cu 
totul remarcabile, unele chiar 
strălucite. îi avem in vedere pe 
gimnaștii Alina Goreac și Dan 
Grecu, pe luptătorii Constantin 
Alexandru, Ion Păun și Ion 
Draica, pe sabrerul Cornel Ma
rin, ca și pe jucătorii echipei de 
polo și pe spadasini, ciștigători 
ai titlurilor de campioni mondi
ali universitari. Tot această do
rință de mai bine, de progres, 
a călăuzit întreaga activitate a 
componențilcr reprezentativei 
noastre de handbal, de patru ori 
campioană a lumii și invariabil 
pe podium la toate marile tur
nee la care a fost prezentă, ca 
și pe cea a jucătorilor „XV“-lui 
național pentru care anualul test 
cu puternica echipă a Franței 
reprezintă mult mai mult de- 
cît un simplu meci rugbystic de 
tradiție. Același mobil al pro
gresului performanței i-a ajutat 
pe mulți dintre sportivii noștri 
fruntași, din mai toate discipli
nele, să realizeze in ultimele 
decenii, îndeosebi in anii din 
urmă, rezultate prestigioase la 
Jocurile Olimpice, la campiona
tele mondial”, la Universiade, 
„europene" etc. Toate aceste 
rezultate au contribuit in mod 
direct la creșterea prestigiului 
sportiv internațional al Româ
niei socialiste.

Dar activitatea de fiecare' zi, 
din lumea sportului nostru, ne 
oferă încă — din păcate — și 
exemple de sportivi, antrenori 
și profesori, mulțumiți cu ceea 
ce întreprind, cu ceea ce rea
lizează. De fapt, ceea ce între
prind și realizează aceștia re
prezintă foarte puțin față de 
sarcinile sportului nostru de 
performanță care, se cere a fi 
competitiv pe plan intern și mai 
ales internațional. A te mulțumi 
cu puțin, înseamnă, intre altele, 
a te pregăti mai puțin decit o 
impune marea performanță, în
seamnă să desfășori o activitate

sub nevoile prez 
ales ale viitorului 
tizate in unete^o 
la diferite conȘpe 
Uzarea anumitor 
unor haremuri ct 
și la neacordarea, 
unui mare numi 
campioni naționa 
inot, ciclism, călă 
etc. Oare faptul < 
sile, campion mo 
lungime, în 1974, 
performantele de 
mente capabil, cc 
rea de disc Fior 
să dăm doar aces 
sînt oare o dovac 
lor in pregătite 1 
mai grăitor ni-l < 
torul în înălțime 
sa. un atlet, altfe 
tat, care^jconsidei 
și-a făcut datorii 
an, sărind 2,18 m 
august după care 
descrescut... spec

Creșterea nivi 
mantelor impune 
ținută, am zice ai 
va suficientei, a <

veșnic nemulțumiți, pe care 
chiar și prestațiile lor cele mai 
bune nu-i satisfac pe deplin, iar 
performante înalte, recorduri 
sau victorii înregistrate în mari 
competiții nu sint considerate 
ca o limită, ci, dimpotrivă, ca 
puncte de plecare in repetatele 
tentative pe care le-au făcut sau 
le fac de a realiza mai mult, 
mereu mai mult. Așa se și ex
plică marile performante ale 
sportului, acele granițe atinse 
care, in majoritatea lor, depă
șesc substanțial ceea ce. pină 
mai ieri, erau considerate li
mite.

Dacă Iolanda Balaș, să zicem, 
n-ar fi fost o astfel de „nemul
țumită", poate că recordul ei 
s-ar fi oprit undeva înainte de 
1,80 fiind, oricum, pentru anul 
1958 aproape o utopie, esta ca 
să nu mai vorbim de ultimul 
său record mondial (1,91 m in 
1961) apreciat, la momentul res
pectiv. ca o adevărată culme. 
Dacă, tot așa, Lia Manoliu n-ar 
fi fost minată continuu de do
rința ei de autodepășire, cu si
guranță că n-ar fi ajuns să par
ticipe, cu succesul cunoscut, de 
șase ori la Jocurile Olimpice. 
Iar semifondista Ileana Silai, 
revelația sezonului atletic com- 
petițional 1977, la 36 de ani și 
după o activitate de două dece
nii, n-ar fi găsit nebănuite re
surse ca să obțină cel mai bun 
rezultat mondial pe 800 m 
(1:57,39) și al doilea la 1500 m 
(4:04,17).

Aspirația aceasta continuă că
tre mai bine i-a impulsionat și 
pe componența reprezentativei 
noastre de sabie ca să lupte 
pentru a realiza o mare victo
rie intr-o competiție de presti
giu, deoarece, in ultimii ani, ei 
au fost mereu la un pas de ea. 
Au realizat-o cu brio la Univer
siada de la Sofia, acolo unde,

: Gheorghe Dinică, Toma Caragiu. 
Ion Caramitru, Adriana Nemeș, 
Florina Luican, Jean Lorin Flo
rescu, Florina Cercel, Petre 
Gheorghiu, Nicolae Luchian-Bo- 
tez, Gheorghe Dumitru, Răzvan 
Rădulea 

imaginea : Gheorghe Fischer, Ale
xandru întorsureanu ; muzica : Ana- 
tol Vieru ; decoruri : Giulio Tincu ; 
costume : Gabriela Lăzărescu ; mon
tajul : Gabriela 
ing. Andrei Coler. 
Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București

Nasta ; sunetul :

i
SlMBATA 24 

ora 15 : „Cupa 
gimnastică act 
misie de la K 
15,20 : hochei I 
cinnati St 
registrat)^- ora 
R.D.G. — Sco| 
de la Berlin) ; 
România — Gr 
taj de Viorel : 
spectatorii mec 
Progresul“ — i 
nel Cristea.
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MULUI ÎN BASCHET!

trece
echi- 

ecei ile 
ntro'ul 
să de 
Chîtța-

mele, motiv pentru ca:e a fost 
exclusâ din Divizia B. Foarte 
grav apar cazurile unor jucătoare 

Elena Opriciu, 
la Voința 
restante la 

a normelor 
loi de ac- 

categorie impu- 
a!t

ite câ

d ba- 
pildâ, 
greșul 
limpia 
I. Fe- 

B - 
eseu), 
toate

(Cornelia Fetiic, 
Mariana Damian de 
Brașov — Gh. Roșu) 
,,sesiunea" recentâ 
de control, deși anii 
tivitate în prima 
nea un cu totul alt stadiu de 
pregâtire. Și ele, ca și toți cei
lalți restanțieri, se vor prezenta 
la 27 octombrie pentru a încerca 
sâ realizeze ceea ce au ratat 
sâptâmina aceasta din cauza pre
gătirii necorespunzâtoare

pur 
talei 
tru 
de 

sâ
i jucâtorii 

normele

‘vârât, 
multe 

in ni- 
cu

j, su-

-7 ju- 
i nor- 
antre- 
itat&c— 
arpați 
, Clu-

s-Lu- 
inu - 
ischet- 

nor-

TRICOLORILOR

nr.

este

ne 
pri-

foarte activ si util, 
cit și în apărare, 
manifeste totuși,

1, evoluînd,

mai completat o rubrica

BOLONI ROMILĂ

CATALOGUL"

și simplu, 
nepregâti 

trecerea probelor 
control.
precizâm, 

ști 
de con- 

un scop în sine, 
a 

de

este bine 
trenorH 
probele 
trol nu 
ci un . „ _ .
preqâtirii fizice și tehnice, 
verificare a potențialului înaintea 
începerii

Simțind 
comisiei T. 
rea sancțiunilor stipulate de re
gulamentul campionatelor repu
blicane, echipele și antrenorii lor 
se vor 
vremea 
trebuie 
mult și 
pentru 
creșterea valoricâ a acestui joc 

—Sportiv, la scoaterea Iui din 
nimatul în care lîncezește 
multâ vreme.

Exigența și intransigenta 
pot fi decît folositoare basche
tului românesc I

Cînd echipa națională cîș- 
tigă un meci — fie el și a- 
mical — cu categoricul scor de 
6—1 în fața unui adversar care 
nu este o echipă oarecare, ci 
o reprezentativă rezultatul 
obligă să facem loc în 
mul rînd unor aprecieri pozi
tive. La drept vorbind, 
și greu de explicat un aseme
nea rezultat altfel decît prin- 
tr-o prestație de ansamblu 
bună și o deosebită vervă de 
joc a fotbaliștilor noștri. Și 
totuși, vrem, trebuie

Vigu, sobru, ca de obicei, 
însă mai puțin mobil și depă
șit uneori in viteză în acțiunile 
desfășurate pe partea sa.

Dumitru a fost incontestabil 
omul nostru 
de fapt, ca un veritabil ata
cant. Deosebit de eficace și a- 
celași excelent constructor la 
mijlocul terenului, el a lăsat 
impresia unei reveniri aproape 
de forma sa cea mai bună.

Romilă, 
atît în atac 
Continuă

DUPĂ MECIUL ROMANIA - GRECIA
(Urmare din pag. 1)

Și 
și 

sînt 
mijloc de îmbunâtâțire

competițiilor oficiale. 
,,pe viu" severitatea 

și fermitatea în aplica-

convinge câ în baschet 
plezirismului a trecut, câ 
sâ se muncească mai 

mai bine decît pînâ acum 
a contribui efectiv la

Dumitru STĂNCULESCU

SAT ÎN CEASUL AL 12-lea
j f.c. 
pura, 
haia) 
ulga- 
I la 
•dam. 
Bos- 
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inală, 
10... 

Sever 
diue, 
clcu) 
îvîn- 
eaii- 
iera- 
4. și 
:-lea, 
vic-

1 in

1 în
tărea 
ovim 
•eali- 
i de 
inale 
îâni-

mai 
ncre- 
șlajac 

'.a~el 
ife, a 
mdus 
an, a 
ri de 
•tism, 
e, tir

Va- 
ar la 
zează 
real- 
ătoa- 
i, ca 
e, nu 
enței 
l cel 
sări- 
otea- 
alen- 
3, că 
acest 
it de
i-au

ei — formată din Albeș, Cea- 
pura, Naumencu, Grumezescu, 
Popa, Chihaia, Simion, Gali + 
Lovrenschi — a cîștigat titlul 
balcanic, fiind cronometrată în 
6:17,2. Dovada sosirii foarte 
strînse o constituie timpul re
alizat de echipajul țării gazdă 
— 6:17,8 !

La feminin, după cele două 
medalii cucerite la Campiona
tele mondiale de la Amsterdam, 
sezonul internațional se înche
ie pentru schifisteie noastre cu 
două victorii în „Reagata Pan- 
cearevo". Succesele au fost re
alizate, nu întîmplător, de a- 
celeași echipe care au fost me
daliate și la „mondiale” — 4+1 
vîsle și 4+1 rame. Sc impun, 
însă, două precizări. In echi
pajul de vîsle. Maria Micșa a 
fost înlocuită cu tînăra Maria 
Catană, care a corespuns pe 
deplin ! La 4+1 rame, duelul 
dintre canotoarele românce (E- 
lena Avram, Florica I’etcu, 
Georgeta Mașka, Florica Zam
fir + Elena Giurcă) și cele din 
Bulgaria a fost așteptat cu de
osebit interes. Explicația ? In 
finala C.M. schifisteie bulgare 
fuseseră descalificate și multă 
lume susținea că aceasta ar fi 
fost șansa fetelor noastre de 
a cuceri „bronzul”. La trecerea 
liniei de sosire de pe lacul 
Pancearevo, orice speranță a 
gazdelor fusese, însă, spulbe
rată : româncele sosiseră cu un 
avans de aproape 5 secunde 
față de ambarcația Bulgariei !

Așadar, punct final în în
trecerile de canotaj ale sezo
nului 1977. Bilanțul general nu 
este rău pentru primul an al 
noului ciclu olimpic și ne per
mite să întrevedem, în sezonul 
viitor, un nou salt calitativ. 
Trebuie, însă, ca încă de a- 
cum — după o binemeritată o- 
dihnă — să se treacă la trea
bă. Cuvîntul de ordine — 
muncă de calitate, adică și 
volum, și intensitate, și, bine
înțeles, disciplină !

Sîmbăfă 1 octombrie, Ia 
Wazinul „23 August" din 
Capitală se inaugurează 
cursurile de inițiere la 
înot pentru copii. De la 
aceeași dată, aici va func
ționa și ștrandul public.

înscrierile se primesc, de 
luni 26 septembrie, Ia ad
ministrația bazinului (tel. 
21.61.15).
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rfor- 
sus- 

otri- 
lirii!

I
I

UL ECRAN
I

RIE, vizia A), transmisie directă de
Ia la Stadionul Republicii. Co

ans- mentator : Radu Urziceanu.
ora

Cin- MARȚI 27 SEPTEMBRIE, 
O"a 18,10 ; hochei Cehoslova- 

otbai cia — Cincinnati Stringers
:tiuni (selecțiuni înregistrate de la
eciul Praga). Comentator : V iorel
îpor- Baba.
intre
d — MIERCURI 28 SEPTEMBRIE, 
; Io- ora 22,30 : fotbal Atletico Ma

drid — Dinamo, meci retur 
în Cupa Campionilor Europeni 

’EM- (transmisie directă de la Ma
ori ul drid). Comentator : Cristian
(Di- Topescu.

I
I
I
I
I

să fim realiști — gîndindu-ne, 
de fapt, Ia ceea ce tindem să 
realizăm — este bine să ținem 
seama, atunci cînd definim va
loarea comportării componenți- 
lor echipei reprezentative a 
țării în partida cu Grecia, și 
de replica adversarilor noștri, 
pe care am putea-o caracteriza 
astfel : bună în primele 30 de 
minute ale întîlnirii, adică pînă 
la scorul de 2—1, modestă în 
rest, exceptînd unele momente 
în final. Pe acest temei, mai 
aproape de adevăr și mai util 
în perspectiva apropiatelor con
fruntări oficiale cu Spania și 
Iugoslavia, să încercăm, deci, 
în rîndurile care urmează, cîte 
o scurtă caracterizare indivi
duală a ..tricolorilor" care au 
evoluat în partida de miercuri 
după-amiază, de 
Steaua.

Moraru a avut 
venții curajoase __ t____
Golul primit din lovitură liberă 
l-ar fi putut evita, 
printr-un mai bun plasament 
și un plus de atenție.

Cheran, într-o satisfăcătoare 
dispoziție ’ '
din nou remarcabile disponi
bilități tehnico-tactice, dar și-a 
permis uneori, ca dealtfel și 
ceilalți apărători, neglijențe la 
marcaj care puteau să ne cos
te goluri.

Sameș și Sătmăreanu II, în 
general bine sincronizați în 
intervenții, dar prea ușor de
pășiți — în unele situații — 
de adversarii lor direcți. Ei au 
găsit, totuși, rezolvări de ulti
mă instanță salvatoare, dar, să 
nu uităm, în fața unor adver
sari mai puțin experimentați.

pe stadionul

cîteva întor
și inspirate.

credem,

de joc, a dovedit

unele insuficiențe dc ordin teh
nic — în special in ce priveș
te prelucrarea și execuția pa
selor — și nu reușește încă să 
elimine, în situațiile care im
pun promptitudine, mișcarea în 
plus.

Boloni, remarcabil prin forța 
și precizia loviturilor de la dis
tanță, s-a angajat 
mult în atac, în 
obligațiilor sale 
creînd în acest fel 
cultăți în rezolvarea situațiilor 
de apărare.

Crișan, mai puțin jucat în 
prima repriză, a avut în cea 
de a doua numeroase incursi
uni de atac periculoase, neva
lorificate, însă, pentru că a- 
proape de fiecare dată nu a 
găsit soluția cea mai indicată, 
șutind la poartă cînd trebuia 
să paseze și invers.

Dudu Georgescu. pe 
ascendentă a ultimelor 
evoluții, a marcat un progres 
și în ce privește jocul combi- 
nativ în adîncimea apărării 
adverse, contribuția sa 
du-se astfel simțită nu 
la finalizarea acțiunilor, 
Ia construcția lor.

Zamfir, șters, comod, 
pirat. înlocuirea 
deși a activizat puțin 
nu a rezolvat

regretul de a nu fi înaintaș, 
pentru că ce altceva decît îna
intaș poți fi cind te afli mereu 
printre 
ai tării, 
bun ?

n jocul cu Grecia, Dumi
tru a devenit înaintaș. De
și legile fotbalului spun 

că foștii înaintași se retrag în 
apărare, în cazul lui s-a produs 
fenomenul invers. Șj dacă în 
acest meci cu Grecia s-au în
scris 6 goluri, explicația 
căutată în primul rînd 
dalitatea complet nouă 
cului lui Dumitru, care 
un veritabil generator, 
să incite energiile celorlalți și, 
în primul rînd, energia lui Du
du Georgescu, care s-a străduit 
mereu să iuțească pasul, „cra
vașat" de insistența neobișnuită 
a noului său „sufieur", care nu 
mai admitea momente de res- 
piro. în aceste condiții am a- 
sistat la o serie de „un-doi“- 
uri neobișnuite pentru tandemul 
Iordăncscu — Dudu Georgescu, 
în care structura de solist a 
primului cedează mai greu spi
ritului combinativ. Această fru
moasă turbină Dumitru — Dudu 
a creat mari culoare de atac 
pentru Boloni și Romilă, care 
au dus la golurile primului și 
la șuturile 
mai ales în 
jocului.

cei mai 
dacă nu

bunj jucători 
chiar cel mai

trebuie 
în mo- 
a jo- 
a fost 

capabil

celui de-al doilea, 
primele minute ale

însă prea 
detrimentul 

defensive, 
unele difi-

Fericita întîmplare a apari
ției lui Dumitru la ram
pă are, bineînțeles, multe 

alte implicații. înainte de a le 
enumera. însă, e bine să ne a- 
mintim că acum doi ani și jumă
tate. la Madrid, Dumitru a fă
cut un mare joc de înaintaș, ce- 
dîndu-i lui Bălăci misiunea
„cerberului" și devansîndu-1
chiar pe Dudu Georgescu, care

continua să fie mijlocașul de 
mare travaliu. Revenind la im
plicațiile posibile, trebuie să 
spunem că apariția Iui Dumitru 
în față trebuie să constituie un 
semnal de alarmă pentru Zam
fir, al cărui post poate fi real
mente amenințat de... Iordă- 
nescu, impetuoasa extremă de 
la Madrid, in acel meci in care 
Lucescu și-a asumat destule 
sarcini defensive. în seria im
plicațiilor posibile, să notăm că 
Romilă are și el obligații mult 
sporite, în măsura in care titu
larizarea lui capătă o consisten
tă din ce în ce mai mare. Și 
pentru că am ajuns la Romilă 
trebuie să ne referim și la fap
tul că jocul mijlocașilor noștri 
(Boloni și Romilă). deși a plă
cut prin elan și anvergură, 
poate fi discutat la capitolul co
laborării cu extremele, acestea 
din urmă fiind deseori handica
pate de stilul „pe cont propriu** 
al mijlocașilor. în sfîrșit, o ulti
mă implicație este aceea lega
tă de jocul apărării. într-un 
meci în care s-a atacat deseori 
„în 6“, apărarea noastră nu a 
valorificat arma modernă a 
grupării, a micșorării distanțe
lor. manifestînd deseori pasivi
tate — „Iasă că se descurcă eî, 
înaintașii" — sau chiar o de ne
înțeles expectativă, așa cum s-a 
întîmplat în min. 12. cînd Kyras- 
tas s-a prezentat nestingherit în 
fața lui Moraru, la un pas de 
gol.

Toate aceste implicații nu ; 
pot face să neglijăm faptul câ 
această nouă mostră de activi
zare a spiritului ofensiv, departe 
de a slăbi capacitatea defensivă, 
ca la „vasele comunicante", poa
te mobiliza energiile unej echi
pe, indiferent de modalitatea 
tactică care urmează să fie abor
dată. Din acest punct de vede
re, momentele inedite din me
ciul cu Grecia ni se par bine 
venite.

neins- 
Troi, 

atacul, 
problema de 

fond a extremei—vîrf.
Cristian, Bălăci și Peniu — 

acesta din urmă cel mai proas
păt internațional — nu au 
avut, practic, în puținele minu
te ale folosirii lor, posibilita
tea unei veritabile testări, 
mînînd-o. probabil, 
altă ocazie.

făcîn- 
numai 
ci și

50 DE ZILE
PENTRU 180 DE MINUTE !

sa cu

a-
pentru o

Mihai IONESCU

SELECȚIONATA SECUNDA ÎNVINGĂTOARE IN KUWEIT
KUWEIT, 22 (Agerpres). — 

Pe stadionul central din Ku
weit, în fața a peste 40 000 
de spectatori, s-a desfășurat

ACTUALITĂȚI
• PETROLUL PLOIEȘTI - SELEC

ȚIONATA DAMASC (SIRIA) 1-0 
(0“0). Aproximativ 4 000 de spectatori 
au urmărit ieri meciul amical care 
a opus divizionarei A Petrolul, selec
ționata orașului Damasc. Victoria a 
revenit formației gazdâ cu 1—0 
(0—0), unicul gol fiind înscris de 
State (min. 84 din 11 m). (I. Tânâ- 
sescu-coresp.).

• S.C. TL”2L‘.
PAULO 1-2 (1-2). 
strîns, spectaculos, __

Au marcat : _______
și 19), respectiv Lala

S.C. TULCEA - JUVENTUS SAO
După un meci 

oaspeții au cîș- 
Maximi-tigat cu 2-1. 

liano (min. 3 
(min. 6).
• MECIURI

natul Diviziei _ _________
I.P.A. Sibiu — Metalul Copșa ____
1—0 (1-0) - seria a Xll-a : CUPROM 
Baia Mare — Minerul Bâiuț 2-0 
(0-0) — seria a X-a.
• MECIUL C.I.L. SIGHET - GLO

RIA BISTRIȚA SE DISPUTA SIMBĂTA. 
Intrucît divizionara B, Gloria Bistrița

j • ' |a Bjs.
amical, 

Damasc, 
din

întîlnirea amicală de fotbal 
dintre selecționata secundă a 
României și reprezentativa Ku
weitului. întîlnirea, viu dis
putată, cu numeroase 
teresante, s-a încheiat 
rul de 1—0 (0—0) în 
fotbaliștilor români.
gol al partidei a fost înscris 
în minutul 83 de Nedelcu.

Selecționata secundă a Ro
mâniei a utilizat următoarea 
formație : Răducanu — Tănă- 
sescu, Ciugarin, Mehedințu, 
Turcu — Dinu, Bobrin, Octa
vian Ionescu — Anghel, Mir
cea Sandu, Lucescu. în repri
za a doua au jucat Nedelcu 
în locul lui Mircea Sandu și 
Radu Nunweiller în locul lui 
Lucescu.

întîlnirca, viu 
faze in- 
cu sco- 

favoarea 
Unicul

RESTANȚE din compio- 
C - etapa a V-a : 

“ 1 Micâ LOTO

susține duminica (ora 11), 
trița, un joc internațional, 
cu selecționata orașului 
meciul ei — cu C.I.L. Sighet __
campionatul Diviziei B a fost devan
sat cu o zi, urmînd sâ se desfâșoare 
sîmbâtâ la Sighet.
• BILETELE DE INTRARE la meciul 

retur Steaua — C.F. Barcelona, din 
cadrul Cupei U.E.F.A., care se dis- 
putâ miercuri 28 ___
stadionul Steaua, se pun 
începînd de mîine, s?...LS._ _ 
tembrie, la casele jtadioanelor 
August", 
blicii, în __
Conta nr. 16, 
pasajul Universității, 
Halelor si la C.C.A

septembrie, pe 
,___ în vînzare

sîmbâtâ 24 sep- 
____  „23 

Steaua, Dinamo și Repu- 
clâdirea din str. Vasile 

la Loto-Pronosport din 
agenția din str.

nainte, ca și după partida amicală cu echipa Greciei, 
care s-a înscris în campania de pregătire a meciu
rilor decisive din preliminariile C.M.. Ștefan Covaci 

insistat asupra unui aspect care ni se pare definitoriu pen
tru concepția modernă asupra marii performanțe : respon
sabilitatea jucătorului.

Fără a încerca să transfere răspunderea tehnicienilor pe 
umerii selecționabililcr, Ștefan Covaci a adus în prim pian, 
fără nici un echivoc, responsabilitatea celor chemați să 
finalizeze poziția avanlajoasă pe care o avem la această 
oră în grupa preliminară.

Ce implică această responsabilitate ? în primul rînd. 
capacitate fizică și, în acest sens, nemulțumirea exprimată 
de reputatul tehnician chiar în euforia unui succes net și 
spectaculos denotă luciditatea cu care este cintărit fiecare 
factor al pregătirii, avertismentele date lui Bălăci, Zamfir 
și Crișan susținîndu-i practic vorbele ; în al doilea 
mobilizare totală și dăruire pînă la abnegație, adică 
stare de spirit capabilă să ducă la autodepășire în 
mentele—cheie din partidele cu Spania și Iugoslavia.

Dar, pentru ca toate aceste cerințe 
în cele 180 de minute — decisive ! — 
să fie respectate PERMANENT în cele 
mai despart de sorocul preliminariilor.

rînd, 
acea 
mo-

să se materializeze 
de joc, ele trebuie
50 dc zile cile ne

Paul SLĂVESCU
B g

în jocul echipelor de tineret, de Is Chalkis

Jocul echipelor de tineret, dis
putat la Chalkis, nu a oferit un 
spectacol deosebit. La aceasta a 
contribuit, e adevărat. căldura 
excesivă. Cele 90 de minute au 
fost, de fapt, o luptă între ac
țiunile mai incisive ale tinerilor 
fotbaliști greci și tehnicitatea mai 
calmă a fotbaliștilor noștri. La 
acest capitol au excelat Cîrțu,

Răducanu și 
șezarea celor 
Grecia și 4—4—2

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Concursul Pronosport din 25 

septembrie 1977, axat pe campio
natul Diviziei A de fotbal și cam
pionatul italian, cuprinde meciuri 
interesante pentru configurația 
clasamentelor respective. Vă pre
zentăm programul acestui con
curs și pronosticul lui GHEOR- 
GHE STAICU, antrenorul echipei 
Olimpia Satu Mare.

I.
II.

III.
IV.
V.

VI. 
VII. 

VIII.
IX. 
X.

XI. 
XII. 

XIII.

Tragerea Loto de astăzi se te
levizează la ora 
vor fi transmise 
cursul serii.

18,50. Rezultatele 
și la radio în

TRAGERIIClȘTIG URILE
LOTO DIN 16 SEPTEMBRIE 1977

Olimpia — Poli. Iași 
F.C Argeș — Petrolul 
U.T. Arad - S.C. Bacău

1 
l.X

1 
Sportul stud. — F.C. Bihor 1,X 
Corvinul — Polit. Timiș. 
Atalanta — Lazio 
Fiorentina — Verona 
Genoa — Perugia 
Internazionale — 
Juventus — Milan 
Lanerossi — Torino 
Pescara — Bologna 
Roma — Foggia

Categoria 1 : 1 variantă 
Autoturism Dacia 1300 ; cat. 
1,75 variante a 9.943 lei ; cat. 
18 a 3.867 lei ; cat. 4 î 37,75 
1.844 lei ; cat. 5 : 111.25 a 626 
cat. 6 : 214,25 a 325 lei ; cat. 
1.163,50 a 100 lei.

25%
2 :
3 : 

a 
Iei; 
X :

1
X

1
1

Napoli 1,X
1

l.X,2
1,X

1

REPORT CATEGORIA 1: 107.837 
lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a 
fost cîștigat de CONSTANTIN 
DIACONU din comuna Cetățeni 
jud. Argeș.

Stancu. Dealtfel, a- 
două echipe (4—3—3 

România) a 
creat implicit cadrul acestei în
fruntări.

Caseta tehnică a jocului con
firmă faptul că meciul s-a jucat 
mai mult între cele două careuri 
de 16 m. Raportul șuturilor la 
poartă a fost de 11—8 în favoa
rea fotbaliștilor greci. Au fost, e 
adevărat, șuturi destul de puter
nice și periculoase, care atenuea
ză într-un fel raportul șuturilor 
pe poartă : 3—2 pentru Grecia.

Jocul echipei române a fost 
influențat într-o oarecare măsu
ră de accidentarea lui Șerbănică, 
în min. 
înlocuit, 
decît se 
acțiunile 
române au fost „temperate", 
o oarecare insistență, de arbitrul 
local. După pauză, arbitrajul a 
fost mai aproape de cerințele 
unui meci internațional.

în concluzie, o partidă încheia
tă cu un rezultat așteptat, care 
a oferit tabloul unei echipe româ
nești care a pasat mult, pentru 
a tăia acțiunile gazdelor. Este de 
așteptat ca in următoarele teste 
ale celor .,sub 21 de ani" aceas
tă tehnicitate subliniată — dealt
fel — și de specialiștii greci să 
fie dublată de o mai mare pute
re de luptă, de mai multă iniția
tivă și curaj.

7. Iorgulescu, care l-a 
a fost mai puțin tenace 
aștepta. De asemenea, 
de start ale echipei 

cu



S-a încheiat turneul gimnastelor românce în Mexic

NADIA A «RĂPIT» INIMILE TUTUROR u

„SECRETUL" MARII PERFORMANȚE ÎNTENIS?
Ni-I dezvăluie LENNART BERGELIN, antrenorul lui BJORN BORG

lui
CIUDAD DE MEXICO, 22 

(Agerpres). — Echipa feminină 
de gimnastică a României în 
frunte cu tripla campioană o- 
limpică Nadia Comăneci și-a 
încheiat turneul de concursuri 

, demonstrative în 
zentînd în seara 
septembrie 
rămas bun desfășurat în sala 
Auditoriului Național din Ciu
dad de Mexico.

Televiziunea a transmis în 
direct acest spectacol, iar zia
rele au 
articole și 
voluția în 
românce.
Comăneci 
poporului 
Dia" scria 
„a răpit" 
cânilor cu minunatele demon
strații de gimnastică oferite în 
țara noastră și care au luat 
sfîrșit printr-un strălucitor suc
ces în sala Auditoriului Națio
nal. Este greu de descris e- 
moția și interesul suscitate în 
Mexic de prezența Nadiei Co
măneci și a celorlalte gimnas
te din echipa României. Ama
torii de sport mexicani au avut

Mexic, pre-
zilei de 21 

un spectacol de

publicat numeroase 
reportaje privind e- 
Mexic a gimnastelor 
Sub titlul „Nadia 
a luat cu ea inima 
mexican" ziarul „El 
între altele : „Nadia 

inima tuturor mexi-

fericita ocazie de a vedea „pe 
viu" exercițiile acestei uimi
toare gimnaste care este Nadia 
Comăneci”.

Miile de spectatori prezenți 
în sala Auditoriului Național 
au exprimat prin aplauzele lor 
îndelungate admirația 
valoarea sportivă fără 
a Nadiei Comăneci. La 
demonstrației Nadia și 
pierele sale au fost răsplătite 
cu ropote de aplauze, în timp 
ce orchestrele de mariachis in
tonau „las golondrinas", 
lodie populară mexicană 
înseamnă despărțire 
mă în același timp 
tristețe.

Ziarul „Excelsior" 
rîndul său : „Nadia 
și echipa olimpică de gimnas
tică a României au demonstrat 
în exercițiile lor infinită gra
ție, suavitate alături de o jm- 
pecabilă 
îndoială, 
mâneci 
crească
ticii, atrăgind în practicarea a- 
cestui sport mii și mii de co
pii mexicani".

față de 
seamăn 
sfîrșitul 
coechi-

me- 
care 

și expri- 
bucurie și

ținută tehnică. Fără 
prezența Nadiei Co

in Mexic va face să 
popularitatea gimnas-

în C. C. E. la hochei

S. C. BERNA
Astăzi, de la ora 20,15 (la 

București 21,15) pe arena de 
gheață „Allmend" din Berna (ca
pacitatea tribunelor : 14 000 de 
locuri) va avea loc partida re
tur. din primul tur al Cupei 
Campionilor Europeni la hochei 
pe gheață, dintre echipa locală 
S.C. Berna și Steaua București. 
In drum spre Berna, formația 
noastră campioană a făcut un 
scurt popas la Schweningen 
(R.F. Germania) unde a disputat 
un meci de antrenament, în care

FINIS DISPUTAT
3

IN MECIUL DE ȘAH
ROMANIA-UNGARIA

Meciul feminin de șah dintre 
echipele României și Ungariei 
se dispută sub semnul unui fi
niș aprig disputat 
noastră luptînd 
pentru a micșora 
scor. Ceea ce i-a 
parte. Baumstark 
treruptă cu Kaș 
care revine, totuși, oaspetelor cu 
3'/, — 2'/,.

In turul 5, avînd albele, jucă
toarele românce au căutat, în 
continuare, să remonteze. Două 
spectaculoase victorii au repur
tat Ilie la Veroci și Mureșan la 
Porubszki. Baumstark a remizat 
cu Karakas, trei partide fiind 
întrerupte.

La reluare, Chiș. a pierdut la 
Ivanka, iar Bogdan a remizat 
cu Grosch. după ce scăpase un 
cîștig elementar. A rămas ne
terminată intîlnirea Jicman-Kaș.

Scorul în intîlnirea senioare
lor este de 16Vz — 12V2 (1) în 
favoarea formației Ungariei.

Egalitatea se menține în me
ciul junioarelor. Și în turul 5 
victoriile au fost împărțite : 
Kovacs — Kantor 0—1, Csonc- 
sics — Nuțu 1—0. Scorul 5—5, 
ultimul tur (in care jucătoare
le noastre vor avea albele) ur- 
mînd să hotărască formația cîș- 
tigătoare.

formația 
din răsputeri 
diferența de 
reușit doar în 
a cîștigat în- 
din turul 4,

ultima zi a 
Lvov : 

17—11 
- Da- 

Norvegia 
Pe 

clasat echipa 
urmată de U.R.S.S. 

Iugoslavia. Danemarca, 
Norvegia. • 
din localitatea 
(Franța) a fost

CICLISM a Etapa a 8-a din 
„Tour de l’Avenir" (Schiltlgheim- 
Selestat, 125 km) a revenit bel
gianului Guido van Calster, în 
3h 01:21.

HANDBAL a In
turneului feminin de la 
U.R.S.S. — Iugoslavia 
(11—5) : U.R S.S. (tineret) 
nemarca 15—14 (6—7) ; "
— Cehoslovacia 10—8 (4—6). 
primul loc s-a 
U.R.S.S.. 
(tin.). 
Cehoslovacia și 
Turneul masculin 
Chatenay-Malabry . ..... .
cîștigat de echipa Politehnica Ti
mișoara, care în finală a învins 
formația A.S. Ivry cu 25—16.

hochei a în cadrul “ ’
Sovietschl Sport-, care 
In orașul Ufa, echipa ______
Celiabinsk a învins cu 12—2 (3—0,

Cupei 
are loc 
Traktor

Am descoperit „secretul' 
Bjorn Borg. Unul dintre ele. 
Acela ( 
aproape 
tehnica 
coperit într-o dimineață a aces
tei săptămîni, pe terenurile ro
șii de la Dinamo. Nu privin- 
du-1 doar în joc pe blondul 
Bjdrn, ci vorbind și cu antreno
rul său. La treia sa vizită 
bucureșteană, dublul campion 
al Wimbledonului vine însoțit 
de „mentorul" său, fostul as 
scandinav Lennart Bergelin, cel 
ce a fost adversarul lui Tănă- 
sescu și Caralulis.

care l-a adus atît 
! de perfecțiune 

tenisului. L-am

de 
în 

des-

Ce înseamnă pregătire în 
concepția lui Bergelin ? Ne-am 
dat seama imediat. 18 ture de 
pistă pe stadionul Dinamo (asta 
o știam și din primăvară, cînd 
l-am poreclit pe Borg, în ga
zetă — „alergătorul de cursă 
lungă”). Apoi, un „milion' 
mingi peste 
„slabe“ ale 
ce mingi !... 
lele de tun.
asemenea 
cu viteza

de 
fileu, în punctele 
adversarului. Dar 
Adevărate ghiu- 
Să dai voie din 

proiectile ce zboară 
ciclonului (în zona 

celor 150 km pe oră) este o 
cutezanță. Bjorn, însă, inter
ceptează totul, ba își face și 
planuri precise de finisare a

relata la
Comăneci

aceste zile la București.
„Cei trei" ai reportajului nostru: Bjorn Borg, _Lennart Bergelin 

și Mariana Simionescu, in

AZI, MECIUL RETUR DINTRE 
ȘI STEAUA 

antrenorii Z. Czaka și N.
grafi au încercat diferite formu
le de echipă, unele variante ca 
să înlocuiască jucătorii acciden
tați, care n-au făcut deplasarea 
(Cazacu, Miklos, Szabo și Făgă
raș). In schimb, Steaua va be
neficia de aportul fundașilor 
Antal și Gali, care n-au evoluat 
în primul joc, încheiat cu vic
toria la limită a bucurcștenilor : 
3—2.

Formația S.C. Berna s-a pre
gătit cu seriozitate, efectuînd și 
un turneu în Suedia, unde a ob
ținut două victorii în fața unor 
echipe din liga secundă : 8—6 cu 
HG Mora si 9—6 Băcken Gote- 
borg.

— Bjorn a făcui o pauză de 
două săptămîni, după un acci
dent la umăr. Păcătoasele seturi 
din „inter-ville" (n.n. campiona
tul american inter-orașe) unde 
trebuie să intri și să ieși, la 
interval de cîteva minute, pe 
teren, i-au tăcut necazul. Nu 
este o competiție de recoman
dat pentru tineri. Acolo trebuie 
să joace cei ce au ajuns la re
tragere sau se apropie de ea. 
Acum, pregătim reintrarea în 
turneele normale — ne intro
duce în temă antrenorul.

„Dinamoviada11 de box de la Ulan Bator

R. COZMA, I. DRAGOMIR, 
S. CUȚOV Șl V. CICU PE LOCUL I

j
Miercuri noaptea, boxerii di- 

namoviști s-au înapoiat de la 
Ulan Bator, orașul gazdă al 
Dinamovigdei. Antrenorul Con
stantin Dumitrescu ne-a infor
mat asupra competiției sus- 
amintite. La întreceri au fost 
prezenți sportivi ai cluburilor 
similare din 8 țări : Cehoslova
cia, R.P.D. Coreeană, 
Mongolia, Polonia, 1 
Ungaria și U.R.S.S. 
români au avut o 
să comportare, cucerind 4 tit
luri de campioni, alți pa
tru sportivi reușind să ur
ce pe podiumul de premiere, 
în rîndul cîștigătorilor s-au si
tuat Remus Cozma (48 kg), Ilie 
Dragomir (60 kg), 
țov (63,5 kg) și Vasile 
(67 kg). Cozma a 
mătoarele rezultate 
nisov (U.R.S.S.), b.p.
Kin (R.P.D. Coreeană), b.k.o.2 
Bruznilc (Ungaria) ; Ilie Dra
gomir a ocupat jocul I în ur
ma rezultatelor : b.p. Kacar 
(Cehoslovacia), b.p. Gombo

, R.D.G.,
România, 

Boxerii 
frumoa-

Simion Cu- 
Cicu 

obținut ur- 
: b.ab.2 De- 

O Cen

TELEX
3— 1, 6—1) formația Dinamo Bucu
rești. • La Praga, „Trofeul Rude 
Pravo“ a revenit selecționatei 
U.R.S.S. care a totalizat 6 p, a- 
vînd un golaveraj mai bun decît 
reprezentativa Cehoslovaciei, 
satâ pe locul 2, tot cu 6 p.

ȘAH • După 5 runde, în 
neul de la Zabrze conduce 
ner Knaak (R D.G.), cu 3‘/2 
urmat de maestrul român Mihai 
Ghindă _ ,
(Polonia) — 2V2 P- In
5- a, Ghindă a remizat 
nezui Pytel.

TENIS « O întîlnire 
între selecționatele U.R.S.S. 
S.U.A.. desfășurată la Moscova, 
a revenit oaspeților cu scorul de
4— 1 (Metreveli — Stevens 6—4.
6— 4 ; Kristlen Shaw — Evghenia

3 p, Z.

Cla-

tur- 
Rai-

P,
Szymczak 
runda a 
cu polo-

amicală 
și

Kotov(Mongolia), b.k.o.l 
(U.R.S.S.).

Simion Cuțov a obținut și el 
trei victorii : 
(Cehoslovacia), 
(Mongolia), 
(R.D.G.), devenind campion al 
Dinamoviadei' la categoria u- 
șoară. Vasile Cicu a terminat 
neînvins turneul, eliminîndu-i 
în urma unor victorii la punc
te pe Livențev (U.R.S.S.), Iam- 
bric (Ungaria) și, prin aban
don, pe Schaade (R.D.G.).

După două victorii înainte de 
limită, realizate în fața ceho
slovacului Vladislav și a un
gurului Livay, campionul ro
mân la categoria grea, Mircea 
Simon a pierdut, în finală, me
ciul cu sovieticul Tarascenko.

Alți trei dinamoviști bucu- 
reșteni s-au clasat pe locul 3 
la categoriile lor : Jenei Van- 
cea (pană),
(mijlocie) și Ion Gyorffi (se
migrea). Ultimul, învingător în 
primul meci, a fost oprit de 
medic să continue întrecerea, 
fiind accidentat la un braț.

b.ab.l Jutka
b.p. Jamgan 

b.p. Schneider

Valentin Silaghi

Biriukova 6—3, 6—3 ; Billie Jean 
King — Olga Morozova 6—2, 6—2; 
King, f -------
Kroșina 
Stevens — 
6-4, 6-4).
Paris 
6—2 ; 
6—3 ; 
Barazzutti 
La Los Angeles : 
Borowiak 7—6, 7— 
Parun 7—5. 6—3 ; 
bender 6—4, 6—0 ; 
James 6—3, 6—1 ; 
Bertram 6—1. 6—2.

VOLEI • Rezultate din ziua a 
doua a turneului internațional 
masculin de la Lublin : Polonia 
A — România 3—0 (4. 14. 7) ;
Polonia B — Franța 3—0 (14. 7.2). 
• In intîlnirea feminină de la 
Lodz : Polonia — România 3—0 
(14, 12, 4).

— Morozova, 
6—4 ; King, 

Borisov 
de la 

6—0, 
7—6.

Shaw
6—4.

- Morozova, 
,. * In turneul 

Vilas — Joubert
Jauffret — Barthes 
Bedel — Tiriac 6—4. 6—2 : 

Freyss 6—3, 6—2 a 
Leonard —

5 ; Martin — 
Walts— Fass- 

Tanner — 
Alexander —

loviturii. Exercițiul l-a deprins 
de mic. Mai exact, de la 13 
ani, de cînd l-a „luat" Berge
lin. Jucase și pînă atunci, cu 
alții. A trebuit insă ochiul ver
sat al pedagogului pentru a-i 
fixa parametrii și 
xact pe linia de 
La 18 ani, cîștiga 
la Roland Garros.

— Nu este prea
mărturisea, discret, campionul. 
Dar nu face nici o concesie. 
Știe exact cînd trebuie să în
cepem și cînd să terminăm. Arc 
încredere in mine și eu in el. 
Restul, cred, vine de ia sine...

Am fost curioși să vedem 
cum va rezista o altă „rache
tă" la bombardamentul de 
mingi al lui Bergelin. Anume, 
Mariana Simionescu. Și ea 
se află în ajunul unui 
start nou, cel de la „naționa
le” de săptămîna viitoare. 
Iar antrenamentele în forță, pe 
principii de mare solicitare, nu 
par s-o incomodeze. Mariana 
a returnat cu ambiție asprele 
lovituri ale adversarului ad- 
hoc, iar în momentele de ini
țiativă și-a plasat, aproape tot 
atît de puternic, temutele ei 
drive-uri de dreapta, pe care 
le vom revedea la apropiata sa 
reapariție, la Progresul.

— Mă acomodez 
zgura, după lunile 
cate pe plastic, 
joc.., — se plinge ea, dar plu
sul ce se vădește în tehnica 
execuțiilor sale spune, 
altceva.

Despre 
cial, are 
precizat :

— îmi 
el învață 
jucători. Simțul mișcării corec
te îl capeți pe zgură, ca mai 
apoi să-ți perfecționezi refle
xele pe terenuri rapide. Dar 
„baza" tenisului este aici. Nu 
mă mir că pe aceste terenuri 
a crescut un 
lui Năstase.

Bineînțeles, 
ta întrebarea 
Borg în mod 
poate deduce 
următorul răspuns :

— Sînt curios și 
cine va fi desemnat 
dial pe acest an. La un mo
ment dat am fost in strinsă 
cursă cu Jimmy Connors, de 
care m-a departajat, cred, 
Wimbledon-ul. Eram așteptați 
în finală și la Forest Hills, 
dar eu n-am putut să-mi apăr 
șansa pînă la capăt (n.n. re
cidivă a accidentului), iar Jim
my a cedat și el. Ca în ve
chea zicală, a ciștigat al trei
lea, Vilas ! Poate că sfirșitul 
de sezon, în care joc turneele 
din Spania și apoi indoor-u- 
rile, va aduce mai multă lu
mină in 
Sau vom 
decidă...

Pînă 
multe, 
gătire 
cursă 
bătălie 
va cîștiga cel ce este mai bine 
pregătit pentru ea. Așa cere, 
implacabil, tenisul de mare 
performanță de astăzi.

greu cu 
de zile ju- 

Parcă e alt

totuși,

zgură, în mod spe- 
și Bergelin ceva de

place acest teren. Pe 
bine și se formează

jucător de clasa

n-am 
pusă 

curent 
— Și

putut evi- 
lui Bjbrn 
Și 
ea

care se
— din

eu 
nr.

să văd
1 mon-

această controversă, 
lăsa computerul să

decizie, mai sîntla
foarte multe ore de pre- 
și concurs. Un fel de 
contracronometru, sau 
a timpului, pe care o

Radu VOIA

a-1 pune e- 
performanță. 
primii lauri

sever — ne

C. M. de haltere

IURI VARTANIAN (U.R.S.S) 
CÎȘTIGĂTOR 
,,SEMIMIJLOCIE“LA

MUNCHEN, 22 (Agerpres). — 
Campionatele mondiale de hal
tere au programat în orașul 
vest-german Stuttgart întrece
rile de la categoria scmimijlo- 
cie, în care victoria a revenit 
sportivului sovietic Iuri Varta
nian, cu un total de 345 kg. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
Peter Wenzel (R. D. Germană) 
— 337,500 kg și Giinter Schliw- 
ka (R. D. Germană) — 330 kg.

La cele două stiluri, medali-
ile de aur au fost cucerite tot
de Iuri Vartanian, CU 152,500
kg la stilul „smuls’’ Și 192,500
kg la stilul „aruncat".

FOTBAL TneHdicune
MIERCURI SEARA PE

DINTRE meciurile internaționale dis
putate miercuri seara, cel mai im
portant pentru fotbalul românesc — 
în perspectiva „Madridului" — a fost 
amicalul de la Berna, dintre repre
zentativele Elveției și Spaniei. Dispu
tat pe stadionul Wankdorf, în fața a 
13 000 de spectatori, el s-a încheiat 
cu victoria oaspeților : 2—1 (0—1).
După cum transmit agențiile de 
presă, cu toate că au dominat, spa
niolii, care au egalat prin Ruben 
Cano (min. 50), nu au cîștigat decît 
speculind o greșeală a liniei defen
sive elvețiene. Aceasta, aplicînd jocul 
la ofsaid, a fost depășită de Chur- 
ruca. A urmat o pasă lui Ufarte care 
a înscris. Golul elvețienilor fusese 
realizat în prima repriză (min. 42) 
de Elsener. Spaniolii au jucat foarte 
agresiv, dar în limitele 
lui. Reamintim că nu cu 
în urmă Elveția a ținut 
Wembley, reprezentativa

tată formația aliniată 
Kubala : Arconada (min. 46 Manza- 
nedo) — Pirri, Migueli, Camacho, 
Benito (min. 46 Ramos), Asensi, 
Churruca (min. 80 Lopez), Leal, Dani, 
Satrustegu: (mîn. 46 R. Cano), Ufarte.

regulamentu- 
multă vreme 
în șah, pe 
Angliei.

de Ladislau

TREI PARTIDE au avut loc în preli
minariile C.M. In gr. 1, cîștigînd cu 
4—1 în fața Danemarcei și acumulînd 
10 puncte din cinci meciuri. Polonia 
pare virtual calificată pentru „Argen
tina". Formația antrenată de Jacek 
Gmoch a fost superioară în joc, eta- 
lînd șl o condiție fizică mai bună. 
Au marcat : Masztaler (min. 26), 
Lato (min. 37), Deyna (min. 60) și 
Szarmach (min. 80), respectiv Nygaard 
(mîn. 80 — penalty). Partida, dispu-

tată la Chorzow în fața a 60 000 de 
spectatori, a fost condusă de trio-ul 
românesc Nicolae Rainea-C. Dinu- 
lescu-l. Igna. Clasamentul : 1. Po
lonia 10 p ; 2. Danemarca 4 p 
(12—8) ; 3. Portugalia 4 p (din trei 
jocuri) ; 4. Cipru 0 p

in grupa a IV-a, meci fără impli
cații deosebite pentru clasament : la 
Belfast, Islanda a jucat ultimul să^, 
meci din preliminarii și a pierdut 
cu 2-0 în fața Irlandei de Nord, 
golurile fiind realizate de McGrath 
și McIlroy, ambii de la Manchester 
United. De remarcat că din echipa 
învingătoare a făcut parte și George 
Best. Clasamentul • 1. Olanda 7 p;
2. Belgia 6 p ; 3. Irlanda de Nord 
3 p ; 4. Islanda 2 p

în grupa a Vll-a, Scoția — Ceho
slovacia 3—1 într-o partidă hotărîtoare 
pentru calificate, pe Hampden Park 
din Glasgow (85 000 spectatori). In
teresant de remarcat că, după cum 
informează agențiile de presă, con
ducerea echipei cehoslovace a soli
citat federației internaționale 
narea jocului cu 24 de ore datorită 
condițiilor 
la Londra 
aeroportul 
aprobat și 
vizitatoare _ ____  ______ ,___
Glasgow cu trenul, în cursul nopții» 
fără vagon de dormit. Obosiți, fot
baliștii cehoslovaci au Jucat slab. 
Punctele au fost marcate de Jordan 
(mîn. 18), Dalglish (min. 35) șl 
Hartford (min. 54) pentru Scoția, 
respectiv Gajdusek (min. 81). Clasa
ment : 1. Scoția 4 p ; 2. Țara Gali
lor 2 p (3-1) ; 3. Cehoslovacia 2 p 
(3-6).

amî-

de 
pe

dificile de transport 
la Glasgow (grevâ 
londonez). F.I.F.A. nu a 
astfel, obligată, formația 

a făcut drumul pînă la
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