
CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA C.C. AL P.C.R.

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, între 21—23 
septembrie a.c., s-au desfășu
rat la sediul C.C. al P.C.R. 
lucrările unei consfătuiri de 
lucru consacrate dezbaterii 
problemelor organizării și con
ducerii activității de partid, a 
tuturor domeniilor vieții eco- 
nomico-sociale.

Organizată din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui, consfătuirea a avut la or
dinea de zi următoarele pro
bleme :

— aplicarea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea al partidu
lui în toate domeniile și acti
vitatea organizatorică de con
ducere, stilul și metodele de 
muncă ale organelor și orga
nizațiilor de partid ;

— înfăptuirea politicii de 
pregătire și promovare a ca
drelor de partid și de stat din 
toate domeniile de activitate ;

— activitatea organizațiilor 
de masă și obștești și condu
cerea acestora de către partid;

— unele probleme ale pre
gătirii alegerilor pentru consi
liile populare orășenești- și co
munale.

Au participat primii secre
tari ai comitetelor județene de 
partid, secretarii cu probleme
le muncii organizatorice, alți 
activiști ai organelor locale de 
partid, precum și activiști ai 
C.C. al P.C.R.. membri ai guver
nului, ai conducerii organiza
țiilor de masă și obștești.

La consfătuire au luat par
te membrii și membrii su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.

EVOLUȚIILE GIMNASTELOR NOASTRE 
ÎN AMERICA DE SUD CONTINUĂ 

CU UN DEOSEBIT SUCCES
La prima evoluție de la Caracas, peste 10 (XX) de 

spectatori
(Citiți amănunte în pag. a 8-a)

Divizionarele A la baschet feminin Iși încep azi întrecerile. Ce așteptăm de la ele ?

UN CAMPIONAT ATRACTIV, PUTERNIC, 
PENTRU O REPREZENTATIVĂ VALOROASĂ!

O nouă ediție — a 29-a — 
a Campionatului național de 
baschet feminin iși începe des
fășurarea prin meciurile pro-

PROGRAMUL...
...etapei inaugurale (jocuri 

duble) : I.E.F.S. — C.S.U. Ga
lați, Universitatea Timișoara— 
Universitatea Cluj-Napoca, Clu
bul sportiv școlar Ploiești — 
Voința Brașov, Olimpia Bucu
rești — Progresul București. 
Meciurile Crișul Oradea — Ra
pid București și Mobila Satu 
Mare — Politehnica București 
au fost amînate.

IN CUPRINSUL ZIARULUI:

Cartea sportivă, sportul 
în cărți (pag. a 2-a) 
„Am lucrat la terenul 
de sport ca la 
pria-mi casă..."
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gramate azi la Timișoara, Plo
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3-a)
Opinii de 
meciul de 
ția - Spania

(pag. 4-5)
Sportul studențesc a 
trecut la ofensiva împo
triva... tribunelor goale

(pag. 4-5)
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Pe marginea problemelor a- 
flate Ia ordinea de zi a con
sfătuirii au prezentat referate 
tovarășii Ilie Verdeț, Emil 
Bobu, Constantin Dăscălescu și 
Iosif Uglar.

în cadrul consfătuirii, des
fășurate in plen șl pe secțiuni 
de lucru, au luat cuvintul toți 
primii secretari ai comitetelor 
județene de partid, secretari cu 
problemele muncii organizato
rice și șefi de secție ai comi
tetelor județene de partid.

Vorbitorii s-au angajat, în 
fața conducerii partidului, a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, că vor face totul 
pentru valorificarea în practi
că a bogatei experiențe sinte
tizate de actuala consfătuire, 
a indicațiilor și îndrumărilor 
secretarului general al parti
dului pentru ca activitatea fie
cărei organizații de partid să 
se perfecționeze în continuare, 
să se ridice la nivelul rolului 
și misiunii ce revin Partidului 
Comunist Român în condu
cerea destinelor națiunii noas
tre socialiste pe calea progre
sului, bunăstării și fericirii. Ei 
au exprimat hotărirea dc 
nezdruncinat a organelor și 
organizațiilor de partid, a tu
turor comuniștilor de a nu 
precupeți nimic pentru înde
plinirea exemplară a obiecti
velor cincinalului, a Progra
mului dc făurire a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate adoptat de Congresul al 
XI-lea al partidului.

în încheierea consfătuirii a 
luat cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul . general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România.

săptămînalc pînă la 2 iulie 
1978, iar cîștigătoarea titlului 
să fie decisă în turneul final 
programat anul viitor, între 7 
și 9 iulie. Se poate spune, deci, 
că baschetbalistele vor partici
pa la un „maraton", eșalonat 
pe durata a mai mult de nouă 
luni, fapt care implică, desi
gur, un plus de exigență din 
partea antrenorilor și jucătoa
relor în ceea ce privește can

SÂ ADAUGI ANI VIEȚII ȘI VIAȚĂ ANILOR!
De vorbă cu academician prof. dr. ANA ASLAN

După cum bine se știe, în 
menținerea și îmbunătățirea să
nătății un rol important îl joa
că practicarea exercițiilor fizice, 
a sportului și turismului, ca o 
activitate permanentă, prezentă 
la toate vîrstele, deci fără... 
vîrstă. Acest lucru îl confirmă 
și faptul că gerontologia reco
mandă exercițiile fizice Și spor-

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚt-VA I

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIII - Nr. 8664 

Miine, in C. E. de volei:

ROMÂNIA - ITALIA (m)
Șl ROMÂNIA-IUGOSLAVIA (f)

PROGRAMUL
■I MASCULIN
]! HELSINKI : Finlanda - Ungaria, România — |

Italia, Franța - Iugoslavia ; TAMPERE : Polo- ] 
nia — U.R.S.S., R. D. Germană - Cehoslovacia, ; 

i' Olanda - Bulgaria. ;
i] FEMININ ;

KOTKA : Finlanda - R. F. Germania, Bui- I 
garia — Polonia, Italia — R. D. Germană ; i 

;! TURKU : U.R.S.S. - Cehoslovacia, Olanda - ]
■| Ungaria, România - Iugoslavia |

HELSINKI, 23 (prin telex). 
Cele 24 de echipe (12 mascu
line și 12 feminine) partici
pante la cea dc a 10-a ediție 
a campionatelor europene de 
volei au sosit pînă vineri sea
ra în orașele desemnate sâ găz
duiască întrecerile din cadrul
grupelor : Helsinki, Tampere 
(masculin), Kotka și Turku (fe
minin). Echipele României au a- 
juns la Helsinki vineri la prînz, 
venind din Varșovia, odată cu 

formațiile Poloniei, cu care 
au susținut meciuri de antre
nament în cursul acestei săptă- 
mini. In cursul după-amiezii 
băieții s-au deplasat la „Ice 
Rink“, pentru a lua un prim 
contact cu sala în care sîmbă- 
tă vor efectua antrenamentul 
de acomodare, iar duminică 

titatea și calitatea muncii de
puse în pregătire. Aceasta cu 
atit mai mult, cu cit întrece
rile nu trebuie să țintească 
doar cucerirea titlului. a 
unui loc pe podium sau evi
tarea retrogradării, ci și un mij
loc permanent de afirmare și 
verificare a elementelor capabile 
să reprezinte România în com- 

(Continuare in pag. a T-a) 

tul, ca o condiție indispensabilă 
in reușita întîrzierii procesului 
de involuție, de îmbătrînire și 
pe care l-am consemnat în in
terviul dc mai jos :

— Prestigiul Institutului na
tional de gerontologie și geria
trie, pe care il conduceți, este 
prezent pe toate meridianele 
Terrei. V-am ruga să ne spu
neți care dintre ipotezele în
scrise pe agenda permanentă a 
activității institutului este pri
oritară și la ce se referă ?

■— Iat-o : să fii sănătos atît 
timp cît trăiești ! Dealtfel, a- 
ceastă ipoteză va fi, oarecum, 
coloana vertebrală a lucrărilor 
Congresului internațional de ge
rontologie care se vor ține între 
21—23 octombrie, la Charleston, 
în Statele Unite, și la care am 
fost invitată. Explicarea ei ar 
aduce, poate, cu un joc de cu
vinte : să adaugi ani vieții și 
viață anilor ! Sau : să nu moară 
omul din cauza bolilor, ci numai 
cînd se sfirșește „orarul" vieții, 
orar care potrivit celor mai ști
ințifice date, ar trebui să înce
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vor susține primul joc în com
pania „squadrei azzura“.

Fetele și-au continuat călă
toria spre Turku, oraș situat la

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. a 8-a)

Astăzi și miine, etapa a 7-a a Diviziei A Ia iolbal

SE VA DETAȘA F. C. ARGEȘ ?» »
-------------------  PROGRAMUL JOCURILOR

(Stadion Republicii, ora 14

ASTĂZI
Petroșani : JIUL

MIINE
Satu Mare : F. C. OLIMPIA
Pitești : F. C. ARGEȘ
Tîrgoviște : CLUBUL SPORTIV -
Craiova : UNIVERSITATEA
Tq. Mureș : A.S.A.
Arad : U.T.A.
București : SPORTUL STUD. -

Hunedoara : F. C. CORVINUL —
Cu excepția partidelor Jiul - Dinamo (ora 15,30) și Sportul 

studențesc — F. C. Bihor, celelalte întîlniri vor începe la 
ora 15,45.

Chiar dacă etapa’ a 7-a are 
o „uvertură" interesantă (Jiul 
— Dinamo), în care oaspeții 
vor încerca să-1 vadă pe Du- 
mitrache în rolul lui... Rubcn 
Cano, adversarul lor de 
miercuri, de Ia Madrid, intere
sul marelui public se îndreap
tă spre „seria F.C. Argeș” și 

teze în jurul vîrstei de... 120 de, 
ani !

— Dacă un bătrin are o ținută 
atit de frumoasă, cum am văzut 
la Victor Hulită — de 92 de ani, 
dacă un bătrin mai poate face 
gimnastică, așa cum a demon
strat aici Honorina Miller — de 
85 de ani, dacă unui bătrin în
cepe să i se repigmenteze părul, 
ca in cazul Justinei Păun — de 
85 de ani, ce mai reprezintă, in 
fond, virsta ?

— Virsta trebuie s-o dea nu 
cronologia anilor, ci activitatea 
pe care o desfășori in confor
mitate cu capacitatea intelec
tuală și cea fizică. Prin ana'o- 
gie, așa cum se vorbește de fo
losirea la maximum a capacității 
de producție a unei întreprin
deri, ar trebui să se vorbească 
și de folosirea la maximum a 
capacității de viață a organis
mului uman. Maximă producti
vitate, maximă stare fiziologică!

Horia CRISTEA 

(Continuare in pag. a 6-a)

Sîmbâtâ 24 septembrie 1977 |

Blocajul — atu pe care 
il dorim cit mai bine va
lorificat de echipa mas
culină a României și la 
campionatele europene.

DINAMO

POLITEHNICA IAȘI
F. C. PETROLUL PLOIEȘTI 
STEAUA
F.C.M. REȘIȚA
F. C. CONSTANȚA
S. C. BACĂU
F. C. BIHOR
— meci televizat)
POLITEHNICA TIMIȘOARA 

spre încercările tandemului Po
litehnica Timișoara — Steaua 
de a nu permite echipei lui 
Dobrin un „sprint" decisiv în 
această primă jumătate a cam
pionatului.

Celelalte șase meciuri ale 
etapei a 7-a, fără să se dispu
te pe muchie de cuțit, oferă 
destule elemente de atracție, 
ca de pildă refacerea posibilă 
a eficacității mureșenilor, sti
mulată de succesul lui Boloni 
in fața lui... Sterioudas, reve
nirea în formă a lui Kun II, 
în fața lui Răducanu, gîndul 
năstrușnic al lui Valentin Stă- 
nescu de a „închide" Prono
sportul printr-un 0—0 la Pi-

CLASAMENTUL
1. F.C. ARGEȘ 6 3 3 0 13- 8 9
2. Politehnica Tim. 6 4 1 1 11- 8 9
3. Steaua 6 3 2 1 12- 5 8
4. Sportul studențesc 6 4 0 2 7- 6 8
5. A.S.A. Tg Mureș 6 3 1 2 15- 9 7
6. Univ. Craiova 6 2 3 1 7- 4 7
7. F.C. Olimpia 6 3 1 2 9- 7 7
S. F.C. Constanța 6 3 0 3 9- 7 6
9. Dinamo 6 2 2 2 7- 5 6

10. F.C. Petrolul 6 2 2 2 7- 6 6
11. C.S. Tîrgoviște 6 3 0 3 5- 7 6
12. Jiul 6 2 1 3 6- 8 5
13. S.C. Bacâu 6 1 3 2 5- 9 5
14. Politehnica lași 6 1 2 3 5- 7 4
15. F.C. Corvinul 6 1 2 3 6- 9 4
16. U.T.A. 6 1 2 3 5- 8 4
17. F.C. Bihor 6 2 0 4 6-13 4
18. F.C.M Reșița 6 1 1 4 5-14 3

WWWWWWW'l 
tești, speranțele reșițenilor de 
a reedita o cu totul neaștep
tată „remiză" obținută nu prea 
de mult la Craiova și perspec
tivele arădenilor de a obține 
victoria, odată cu revenirea din 
Kuweit a lui Nedelcu II — 
autorul golului, într-o compa
nie de consacrați.



Pasiunea pentru „Joaca** a celebrului filolog destăinuită in „Memoriile" sale
DEVENISEM UN SPORTIV AUTENTIC

jocul cu țurca. 
r • • .
-azvîrl» în ceva, ......
meri. Și nu a azvîrîi și a nimeri oricum, 
meșteșug, ca să nu spun cu artă. Cred că la baza 
acestei plăceri stătea necesitatea dc a fi precis 
și exact în tot ce făceam, legată de aceea care mă 
împingea spre ordine și disciplină". Mai tîrziu, în 
timpul studenției, la Iași, frecventa sălile de po
pice de la „Turnverein'* : „Aveam

, precum și Ia «-ochitul» vrăbiilor.
Este vorba de plăcerea pe care o simțeam să 

indiferent cu ce, pentru a-1 ni
ci cu

Nu ne întîlnim prea des cu împrejurarea ca sa- 
vanții să-și destăinuie începuturile sportive, cei 
mai mulți considerînd această activitate prea pu
țin importantă în anii lor de formare. Iată de ce 
salutăm cu entuziasm primul volum de „Memorii" 
(Editura Eminescu) al academicianului Iorgu Ior
dan în care abundă referirile la deprinderile sale 
sportive din copilărie și pînă mult mai tîrziu. 
Celebrul filolog subliniază de la început „dragostea 
mea pentru joacă", arătînd și urmările acestei 
preferințe, manifestată în bătutul mingilor din 
cîrpe, în înălțatul smeielor, la înot sau „datul pe 
gheață", în îndelungi drumeții sau chiar la ju
catul tenisului. „Toate aceste jocuri, — scrie 
respectatul academician — practicate fără între
rupere și cu tot entuziasmul, au contribuit enorm 
la dezvoltarea mea sub toate aspectele. Dacă cea 
fizică era firească, nu mai puțin importantă, ca 
să nu spun chiar mai importantă, a fost cea 
spirituală... Jocurile amintite mi-au format, fără 
să-mi dau seama, curajul moral... Acest antrena
ment, fizic și spiritual, pe care l-am dobîndit în 
copilărie și adolescență, și-a păstrat, în bună mă
sură, efectele și după ce vreme îndelungată n-am 
mai practicat jocuri propriu-zise". Parcurgînd “* 
gini întregi consacrate pasiunii pentru joacă, 
țelegem de ce eruditul cercetător — care 
confecționat acasă „paralele" pentru exerciții 
gimnastică și deprindea „tehnica săritului în 
de pe pod" 
pentru sport',

Dintre toate disciplinele în care și-a 
puterile, avem impresia că popicele l-au atras cel 
mai mult. Mărturie stă și pasajul următor : „Cum 
ograda casei noastre era destul de spațioasă... am 
putut organiza un joc de popice, foarte rudimen
tar, firește, dar îndestulător pentru dorința noastră 
de mișcare. Nu jucam, se înțelege, singur, și unii 
colegi, care nu locuiau prea aproape de mine, se 
arătau bucuroși să-mi fie parteneri. Pentru acest 
joc am avut totdeauna o mare slăbiciune. Mi se 
părea că el corespundea în cel mai înalt grad unei 
înclinații naturale a mele, care se manifesta și la

pa- 
în- 

și-a 
de 
rîu 

zice într-un loc slăbiciunea mea 
cu deplină justificare.

încercat

. - - - ____ „ acces și eu,
dată fiind reputația de bun popicar. Nu-mi plăcea 
Insă jocul *cu  figuri», la care conta nu numărul 
de popice răsturnate din trei bătăi, ci -figurile» 

..............................“ ■ • numai a -popii 
mai țin bin 

și tot așa cu alte 
Acest mod de a 
bila putea atinge 

fiindcă altfel nu
sau 

obișnuit

în sensul că, de pildă, lovirea 
(cel din mijloc) însemna, dacă 
minte, 26 de puncte (maximum), 
combinații, pe care le-am uitat, 
juca semăna puțin cu biliardul : 
banda, chiar de mai multe ori, 
era posibil să se atingă un anumit popic 
un anumit grup. Eu socoteam jocul 
(■«șnur și fără bandă», cum se spunea atunci) 
superior,’ artistic vorbind : să trimiți bila direct 
unde trebuie și să nu dai greș. Era, probabil, o 
♦teorie» ad-hoc, valabilă numai pentru mine". Nu 
— îl asigurăm pe veneratul profesor — nu era o 
opinie pentru sine, ci o opțiune logică : pentru a- 
tîta pricepere și pasiune, Federația română de popice 
l-ar putea alege pe acad. Iorgu Iordan președinte 
de onoare 1 (Să mai amintim că printre 
sale acțiuni, ca tînăr profesor de liceu, 
mîrla, a fost „organizarea" unei popicării 
parte mai ferită a curții liceului").

După atîtea preferințe sportive, nu e de 
că autorul „Memoriilor" se caracterizează 
astfel : „Intre cele două războaie, am devenit în 
modul cel .mai firesc un sportiv autentic, foarte 
modest, bineînțeles în ce privește performanțele, 
dar cu rezultate, pentru sănătate, nu mai puțin 
importante, dacă nu și mai importante, 
sportivilor profesioniști". Un mai sincer și 
eficace compliment pentru sport nici că se putea

primele 
la Po- 
„într-o

mirare
singur

decît ale 
mai 

j

MARII PERFORMERI Al SECOLULUI
s-au numit și Emil Racoviță, Fridtjof Nansen sau Saint-Exupery!

SÂ CUNOAȘTEM OAMENII 
Șt FRUMUSEȚILE PATRIEI

JARA DE SUB
Cu o frumoasă 

stăruință, Dorin AI- 
mășan întocmește a 
doua sa colecție de 
„eroi contemporani", 
întitulată de astă 
dată „Cutezători ai 
secolului XX" (Edi
tura Dacia). Eroii 
săi, „cuceritori de 
necunoscut", sint 
„neliniștiții acestui 
veac", sint idolii săi 
din copilărie sau 
de mai tîrziu. Ca 
și în volumul ante
rior, vom regăsi aici 
adevărați performeri 
(cu precizarea că 
niciodată rezultatele 
lor n-au fost pur 
fizice). Omul de ști
ință Emil Racoviță 
deschide pîrtie spre 
turismul speologic; 
cercetătorul polar 
Fridtjof Nansen fa
ce apologia schiului; 
cei dbi Piccard, ta
tă și fiu, sondează 
stratosfera și abisul 
acvatic; Antoine de 
Saint-Exupery u- 
nește pana cu elicea, 
vrînd parcă să-l 
confirme pe Hera- 
clit: „Omul este fiul 
obstacolului"; Valen
tina Tereșkova a 
ajuns în Cosmos 
trecînd prin sala de 
gimnastică. Din car
te nu lipsesc spor-

SEMNUL ANCOREI"
Consecventă în a prezenta fru

musețile patriei, Editura Sport- 
Turism scoate de sub tipar, in 
mult solicitata colecție „Cintarea 
Komâniei", un nou volum : „Ța
ra de sub semnul ancorei- de 
Nicolac Fătu — dedicat, după 
cum mărturisește autorul „tutu
ror acestor bărbați și femei prin 
brațele cărora străvechiul pă- 
mînt românesc dinspre Marea 
cea Mare își trece prezentul de 
biruință în strălucirea viitorului 
hotărît...**,  deci acelora care 
iese și muncesc pe meleaguri
le Dobrogei. Cartea este departe 
de a fi un simplu „ghid" cu 
date și imagini. Ea se constituie 
într-o caldă călăuză, care te 
poartă pe acest tărim de neclin
tită statornicie a ființei noastre. 
Este o carte ce trebuie citită și 
nu povestită. așa cum aceste 
meleaguri trebuie străbătute pe 
îndelete și nu văzute în... fru
moase ilustrate.

MECIUL DE CANOTAJ OXFORD - CAMBRIDGE
văzut de Mircea Malița ca o analogie sport - știință

Și în ultimul său volum cuprinzînd nu note, ci meditații de că
lătorie, Mircea Malița — fără a fi un „fan" al sportului — ii re
marcă subtil prezența acolo unde-1 intîlnește, țlar mai ales acolo 
unde semnificația actului fizic trece în domeniul valorilor spirituale. 
Nu-i deci de mirare că în „Zidul și iedera" (Ed. Cartea Româ
nească), în capitolul intitulat criptic „Oxbridge", găsim înțelesuri 
noi pentru „culmea canotajului academie" (după cum se va vedea 
în pasajul pe care-1 cităm).

„Oxford și Cambridge sint 
cele două mari și străvechi 
universități ale Angliei, așezate 
față de Londra la cîteva ore 
de drum cu mașina, prima 
spre vest, spre centrul Angliei, 
a doua spre nord. Competiția 
intre cele două universități este 
de notorietate mondială. Ele 
sint veșnic in întrecere in toate 
domeniile, dintre care cel mai 
spectaculos este, fără indoială, 
faimoasa competiție anuală de 
canotaj. Conferința la care par
ticipam la Cambridge s-a între
rupt la ora patru, pentru ca 
toată lumea să vadă concursul 
desfășurat pe riul Cam. Am 
înțeles că aproape toată Anglia 
stătea la acea 
levizorului...

A te întrece 
secole în sinul 
concura veșnic 
izbînzile celuilalt este, fără in
doială, un puternic resort pen
tru a atinge excelența. Cultura 
nu funcționează fără mai mulți 
poli, după cum curentul elec
tric nu curge fără diferență de 
potențial. Ca orice universitate, 
fiecare in parte ar constitui o 
instituție de fixare a standar
delor, dar, luate împreună, au 
format o singură instituție de 
ameliorare a lor. Terenurile 
mari de sport și locul deosebit 
ocupat de educația 
formarea tinerelor 
britanice te trimit cu 
analogia între sport , 
In ambele, joacă un rol im
portant mândria

oră in fața le

timp de șapte 
unei culturi, a 

și a veghea la

fizică in 
generații 

gindul la 
și știință.

și ambiția

tivii înșiși. Cei doi 
Campbell, tată (Mal
colm) și fiu (Do
nald), porniți în 
căutarea sublimei a- 
venturi.
„Pasărea 
spre viteze
mai amețitoare. Sau 
iată-1 pe Walter Bo- 
natti, „alpinistul ca
re s-a inters întot
deauna", cuceritor 
solitar sau „în coar-

pilotează 
albastră**  

mereu

dă“ al atîtor „diret- 
tissime" pe munții 
lumii, din Alpi în 
Himalaya. Da, cute
zători cu toții ! Cu 
noul său florilegiu 
printre „marii per
formeri ai secolului" 
Dorin Almășan ne 
trimite de Ia Cluj- 
Napoca o ......... .
contribuție la o-pera 
de educare 
a tineretului țării.

izbutită
morală

CATALOGUL PILOȚILOR CELEBRI
„CAVALERII RISCULUI" PE PISTELE DE AUTOMOBILISM ALE LUMII

rit 
riscului

*

bî*

•>
$

In ultimii 27 de ani 15 piloți 
și-au împărțit titlurile de cam
pioni mondiali de automobilism. 
Aceste celebrități ale curselor de 
formula I, acești „cuceritori ai 
utilu’ui", de la Juan Mânuel 
Fangio pînă la James Hunt și de 
la Jim Clark pînă Ia Niki Lauda,

Sportul

figurează, cu biografiile lor in
tense și (din păcate) uneori 
scurte, în noua carte pe care ne-o 
oferă colegul nostru de breaslă 
Dumitru Lazăr : „Cavalerii ris
cului". apărută recent în Editura 
Sport-Turism. Colecția de „pi- 
Ioți, mașini și curse celebre" 
(cum se subintitulează volumul) 
poartă marca seriozității autoru
lui, cuprinde bogăția zestrei sale 
documentare și are meritul de a 
fi atacat un subiect modern, am 
zice chiar de perspectivă, dacă 
ne gîndim la tendințele tehnici- 
zante ale zilelor noastre. Cu 
bună știință (la propriu și la fi
gurat), Dumitru Lazăr ne intro
duce în lumea plină de zbucium 
și zgomot a curselor automobi
listice, ne face cunoștință cu 
maeștri ai ,,turnirurilor timpuri
lor moderne" ca Jackie Stewart 
sau Emerson Fittipaldi. Retrăim, 
odată cu ei, marile momente de 
tensiune ale întrecerilor pe patru 
roți, în care viața piloților atîrnă 
adesea de un fir de păr sau, 
mai precis spus, de propria lor 
iscusință. Jim Clark poate de
clara : Viața alergătorilor de 
curse este periculoasă și cu cît 
devine mai intensă cu atît pro
babilitatea de accident se mă
rește" ; dar replica lui James 
Hunt (pe care autorul ar fi 
vrut-o în chip de motto) sună 
mai realist (și oricum mai opti
mist) : „Cea mai mare victorie 
a mea va fi aceea de a ajunge 
sa șpun adio curselor, viu și 
nevătămat" »

HOMO LUDENS" ÎNTRE CULTURĂ Șl SPORTJF

Dc la „omul tare sc joacă" ia „ogonul spectacular*
Pentru toți cei ce iubim spor

tul și-i desțelenim cărările spre 
tărîmul culturii, apariția în 
tălmăcire românească a operei 
eseistului olandez Johan Hui
zinga este un eveniment. „Ho
mo ludens" (Editura Univers) 
aduce în lume, după homo sa
piens și homo faber, un con
cept nou, ridicînd „omul care 
se joacă**  la rangul unui com
ponent al culturii. Sau. ca să 
respectăm intenția autorului, el 
a încercat să integreze „noțiu
nea de joc în aceea de cul
tură". Pentru Huizinga, jocul 
(pe care-1 consideră mai vechi 
decît cultura) depășește limitele 
unei activități pur fizice. Tre- 
cînd apoi în revistă jocul, în 
limbile lumii, in relație cu jus
tiția și războiul, cu înțelepciu
nea și poezia, cu imaginația și 
arta, Huizinga poate conchide 
că „civilizația umană se naște 
și se dezvoltă în joc și ca joc". 
Dar tocmai în momentul în care 
ne dădea iluzia că toate va
lențele spiritului ludic pot fi 
transferate și asupra actului 
sportiv (ca manifestare de vîrf 
a jocului), autorul 
rînd intervenția 
drept un motiv de înstrăinare 
— refuză sportului 
poastre calitatea de _ 
statînd că „jocul a devenit se
rios", autorul crede că în sport 
„vechiul factor ludic s-a stins", 
în acest sens, francezul Roger 
Caillois, în „Jocuri și oameni" 
(volum ce s-ar cere, de asemenea, 
tălmăcit in românește), mai a- 
proapc de epoca sportului com- 
petițional, incorporează „ago- 
nul spectacular" în categoria jo
cului. Huizinga este tentat, 
de asemenea, să nege sportului 
dreptul la un loc in sistemul 
valorilor culturale. Aici am pu
tea întreba — odată cu ccrcetă-

torul Florian Georgescu: de ce 
Discobolul lui Miron este cul
tură spirituală, iar modelul a- 
cestuia, atletul care l-a inspi
rat pe artist, creație a unui în
delungat exercițiu fizic. n-ar 
aparține sferei culturii ? Dinco
lo de aceste observații, să sub
liniem că pentru toți cercetă
torii fenomenului sportiv, „Ho
mo ludcns" (în excelenta tradu
cere a lui H. R. Radian) ră- 
mîne o carte de căpătii. La a- 
ceasta se adaugă și cuprinză- 
toarea prefață a tînărului filo
sof Gabriel Liiceanu, aplecat a- 
supra acestei „încercări de de
terminare a elementului ludic 
al culturii" cu înțelegerea pe 
care i-a dat-o practicarea spor
tului, pe căile halterofiliei 
ciclismului amator.

VOM CITI

Ș»

conside- 
socialului

din zilele 
joc. Con-

echipei. In ambele, există ob
sesia depășirii rezultatelor cu
noscute, 
dirzenia, 
namentul 
diferă in oarecare măsură, iar 
scorurile in știință nu sint atit 
de clare ca in sport. Intreținînd 
atmosfera de joc intelectual 
perpetuu in viața culturală și 
științifică a Angliei, cele două 
instituții sint gindite astăzi de 
public împreună. Un singur 
termen le desemnează — ne
geografic și neadministrativ —, 
luind cite o silabă de la fie
care : ox-bridge, intr-un mod 
cu atit mai îndreptățit, cu cit 
și ford și bridge înseamnă tre
cere peste apă".

in ambele, contează 
corectitudinea, antre- 

nelimitat. Publicul

fi disciplină nouă

GIMNASTICA
ACROBATICA

Disciplină relativ nouă, 
gimnastica acrobatică se în
scrie printre preferințele ti
nerilor, adepții acestui sport 
al frumuseții și curajului, al 
echilibrului psiho-fizic, al te
nacității și armoniei corpo
rale, devenind mereu mai nu
meroși. Ca urmare, acum doi 
ani a fost constituită federa-

ția internațională. Iată de ce 
apariția volumului „Gimnas
tica acrobatică" (Ed. Sport- 
Turism). semnat de Ion Tu- 
dusciuc, reprezintă o utilă și 
merituoasă contribuție la sis
tematizarea unor teme speci
fice antrenamentului în acest 
sport- cu un important rol 
formativ-educativ. Noțiunile 
teoretice, susținute de nume
roase desene explicative, fac 
din lucrarea amintită un în
dreptar în pregătirea sporti
vilor, în îmbunătățirea conti
nuă a performanțelor în a- 
ceastă disciplină.

/N CURIND...
Editura Sport-Turism progra

mează. pină 
lui, apariția 
Dintr-o listă 
ținut :

• SPORT:
ei... — V. 
real '76, C 
mâneci — 
„Nadia Comăneci" ; 
spune poarta mea.., 
halache; Secretele marilor ma
eștri — C. Ștefaniu ; Dezvolta
rea calităților motrice — Gh. 
Mitra, Al. Mogoș; Lecții de e- 
ducație fizică in sala de elasă 
— D. Guțiu; Sportul de masă 
in licee și școli profesionale —

la slîrșitul anu- 
unor noi lucrări, 

mai lungă am ro

: Am dat mina cu
Bănciulescu; Mont- 

76, Olimpiada Nadiei Co
lt. Vilara ; album 

De ți-ar 
- G. Mi-

S. Todea, G. Popescu; Fotbal 
— V. Stănculescu ; manuale : 
Scrimă, Tenis de masă.

• TURISM: seria „Mici în
dreptare turistice" — Rădăuți, 
Vatra Dornei, Fălticeni; seria 
„Munții noștri" Munții Că- 
păținei; seria „Ghiduri jude
țene" — Prahova.

• BELETRISTICA: 
me pentru toți -
Zamfirescu; Pe urmele Iui E- 
minescu — Augustin Z.N. Pop; 
Numai pentru pescari și vină- 
tori — I. Dumitrescu, cu cari
caturi de Matty; De Ia portu- 
Ian la vederea turistică — A. 
Cornea.

O iu-
V.cleia
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Munca patriotică pc ogoare a studenților de la ASE. \\\

0 LECȚIE PRACTICĂ DE ECONOMIE
In aceste zile clnd 

întreaga recoltă tre
buie să ia drumul 
hambarelor, studenții 
se află pe ogoare. Din 
centrul universitar 
București, peste 
50.000 de studenți și 
studente se află la 
recoltat. Sint plecați 
in mai multe jude
țe, unde forța lor 
de muncă este re
clamată din plin. Ei 
pot fi vizuți de di
mineața pînă seara, 
conform programu
lui zi — lumină, pe 
întinsele tarlale ale 
I.A.S.-urilor din ju
dețele Ilfov, Teleor
man, Olt ș.a.

Dis-de-dimineață, 
reporterul a însoțit 
un grup de 80 de 
studenți și studente 
de la " 
aveau 
muncă la I.A.S. Bra- 
gadiru, din apropie
rea Capitalei.

Două autobuze au 
fost luate cu asalt. 
La ora 6,30, șeful de 
fermă, ing. Marcel 
Istrate, a trasat pla
nul de bătaie al zi
lei. lmpărțiți pe e- 
chipe (am vrut să 
spun pe grupe...) 
și-ău luat in primi
re lotul repartizat. 
Studentele, la cules 
de vinete și ardei 
gras, studenții la

A.S.E. care 
locul de

transportat spre ba
ză. Cadre didactice 
de la catedra de e- 
ducație fizică și sport 
organizează acțiunea 
și muncesc cot la 
cot cu ei. Voia bună 
este prezentă mereu, 
iar rezultatele mun
cii sint foarte bine 
apreciate. Aflăm că 
printre cei cu rea
lizările cele mai 
bune se află și stu
denții 
zaura 
Stela 
chet), 
Bărbuță ( 
că). Ion 
(handbal), 
Cimpeanu 
Laurențiu Matei (te
nis de masă), Doina 
Alexandru (atletism) 
și Dan Luca (fot
bal).

La masa de prînz 
reporterul a făcut 
un scurt sondaj și 
a aflat următoarele : 
Dan Luca (anul IV). 
„Am răspuns cu en
tuziasm chemării de 
a ajuta la strîngerea 
recoltei. Hambarele 
țării trebuie să pri
mească, fără nici o 
pierdere, roadele pă- 
mîntului. Ca stu
dent la Academia de 
Studii Economice, 
îmi dau perfect de 
bine seama de im
portanța acestei cam-

sportivi Ro- 
Albulescu și 
Vîrlan (bas- 

Antoaneta 
(gimnasti- 

i Mariș 
Liliana 
(volei),

panii. Cînd o vom 
încheia, sper cu re
zultate excelente, a- 
tunci va veni și rîn- 
dul sportului, bine
înțeles, însă, că după 
învățătură..." Antoa- 
neta Bărbuță (anul 
II) : „Trebuie să 
spun că sportul este 
un aliat prețios al 
muncii. Efortul pe 
care îl fac acum 
este mult ușurat de 
exercițiile 
practicate, 
după ce

fizice 
Normal, 

___ vom ter
mina treaba aici, ne 
vom relua imediat 
studiile și antrena
mentele". Constantin 
Popescu (economis
tul fermei) : „Nu 
am dccît cuvinte de 
laudă despre modul 
cum muncesc stu
denții. Sint convins 
că rezultatele vor fi 
dintre cele mai bu
ne".

A fost o zi fru
moasă. S-a muncit 
cu spor. Iar cînd se 

de 
(ii 
la 
vor fi prezenți 
sălile de cursuri 
satisfacția de a 
slujit dezvoltarea 
conomică a țării.

încheia campania 
recoltare, studen- 
și studentele de 
A.S.E. București

Paul IOVAN

NU-I CĂUTATI ÎN BIROU7

PE ACTIVIȘTII SPORTIVI
Al CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAILA!

Sflrșit de săptămînă. în bi
roul președintelui C.J.E.F.S. 
Brăila, Ion Diacomatu, se adu
naseră mai mulți activiști. A- 
veau în față programul com
petițiilor și manifestărilor spor
tive pentru 17 Și 18 septembrie. 
A fost o consfătuire operativă, 
unicul ei scop fiind repartiza
rea a cite unui 
care bază și la 
ție care urma 
întrecerile. „Am 
te documentele 
spune Ion Diacomatu 
mai ales din Cuvintarea tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU 
la Consfătuirea de lucru cu 
activiștii și cadrele din dome
niul educației politice, al pro
pagandei și ideologiei că locul 
nostru este nu în birou, ci în 
mijlocul oamenilor, acolo unde 
tinerii muncesc și au nevoie dc 
sfaturile și îndrumările tehni
cienilor pentru a deveni prie
tenii sportului, acolo unde se 
pregătește performanța”. Lucru 
absolut firesc, președintele con
siliului 
activist 
ducție" 
ciația, 
fiecare ...
„semnează condica" fie la F.C. 
Brăila, fie la clubul Progresul, 
ori pe platforma combinatelor 
chimice.

Pentru o mai completă do
cumentare, am răsfoit carnetul 
cu ordinele de deplasare ale 
activiștilor consiliului județean. 
Foarte frecvent, pînă acum trei 
săptămîni, Ion Diacomatu mer
gea în comuna Tichilești. Chiar 
el ne-a vorbit despre scopul 
acestor deplasări : „La Tichi
lești se creaseră condiții pen
tru formarea unui centru co
munal de lupte și popice. Prin 
grija organelor locale fusese 
asigurată baza materială cores
punzătoare. Totuși, prezența 
noastră acolo era necesară nu 
pentru că fără noi nu s-ar fi 
putut înființa centrul, dar pen
tru că ne simțeam obligați, in 
calitate de activiști direct răs
punzători de destinele mișcării 
sportive, să fim alături de oa
menii care 
treabă aiit 
lă“. Acum, 
fășoară o 
Ion BadiU, 
comitetului _ _____ _  r___
președintele consiliului comu
nal de educație fizică și sport, 
ne spunea că centrul de lupte 
beneficiază de îndrumările unui 
cadru calificat — prof. Tudor 
Neagu, tînăr absolvent al I.E.F.S. 
în aceste zile „biroul" pre-

activist la fie- 
fiecare așocia- 
să găzduiască 
înțeles din toa- 
de partid — ne 

dar

județean este primul 
al cărui „loc de pro- 
a devenit clubul, aso- 
arena sportivă. In 

dimineață președintele

au pus umărul la o 
de frumoasă și uti
la Tichilești se des- 
activitate rodnică, 
secretar adjunct al 
comunal de partid,

al
Brăila

secretarului 
s-a mutat în

ședintelui și 
C.J.E.F.S. ~ 
trei comune : Ianca, Movila Mi- 
resii și Măxineni. Nu peste 
mult timp aici vor funcționa 
centre de, oină, lupte și atle
tism.

Dar iată că președintele con
siliului județean a trebuit să 
intervină și pentru sancționa
rea unui antrenor și a unor 
sportivi. Aici este cazul să pre
cizăm că intr-adevăr contribu
ția sa a fost hotărîtoare deoa
rece, fiind vorba de sportivi 
locali, dar mai ales de un an
trenor foarte apreciat, exista 
tendința ca abaterile să fie tre
cute cu vederea. Iată faptele : 
recent, la un meci de handbal, 
din dorința de a cîștiga „cu ori
ce preț", antrenorul Tudorel 
Marica a falsificat documente, 
folosind jucători străini, pe ca
re i-a „botezat" cu numele ju
cătorilor săi. Primul care a se
sizat federația de specialitate a 
fost președintele C.J.E.F.S. An
trenorul a fost suspendat pe 6 
luni.

Am notat numai cîteva din in
tervențiile activiștilor C.J.E.F.S. 
Brăila în treburi pe care, dacă 
ei ar fi rămas mai mult în bi
rouri, nici nu le-ar fi cunoscut 
și, ca urmare, nu le-ar fi re
zolvat.

SUB GENERICUL
Mîine, in Capitală

DESCHIDEREA ANULUI SPORTIV ȘCOLAR
Duminică, pe principalele baze sportive ale 

sectoarelor Capitalei, 
cadru festiv primele 
deschiderea oficială 
școlar, manifestări la 
de elevi din școlile 
fășurate sub semnul 
uni sînt programate 
tulul, de la ora 8,30 (sectorul 1), grupul șco
lar Electronica, de la ora 9,30 (sectorul 2), 
stadionul 
stadionul 
tanii de 
stadionul 
(sectorul 
la ora 9 
„Steaua", 
Cireșarii, de la ora 9 (sectorul 8).

„FESTIVALUL SPORTIV BIHOREAN"
Orașul Marghita din județul Bihor va 

dui la sfîrșitul acestei săptămîni cea 
H-a ediție a „FESTIVALULUI SPORTIV 
BIHOREAN", manifestare organizată de 
Consiliul județean al sindicatelor, Comitetul 
județean al U.T.C. și inspectoratul școlar. 
Inițială sub genericul „Daciadei", manifes
tarea va reuni peste o mie de tineri și ti
nere la startul următoarelor discipline : at
letism, baschet, handbal, fotbal, volei, orien
tare sportivă, tenis, tenis de masă, tir, 
popice, judo, lupte, aeromodelism, ciclism, 
înot, haltere, culturism și oină.

vor avea loc într-un 
întreceri prilejuite de 
a noului an sportiv 
care vor participa mii 

de toate gradele. Des- 
„Daciadei", aceste acți- 
la ■ stadionul Tinere-

Metalul, de Ia ora 9 (sectorul 3), 
Olimpia, bazele Voinicelul și Ti- 
la ora 9,30 (sectorul 4), micro- 

Școlii generale nr. 190, de la ora 9 
5), baza sportivă Sălaj-Vicina, de 

(sectorul 6), complexul sportiv 
de la ora 8,30 (sectorul 7), baza

găz- 
de-a

„DACIADEI1
„CUPA ZARANDULUI" LA ORIENTARE 

SPORTIVĂ LA A XXX-a EDIȚIE
în organizarea Consiliului județean Arad 

sindicatelor, în colaborare cu C.J.E.F.S., l_ 
cent s-a încheiat o atractivă competiție de 
orientare sportivă, „Cupa Zarandului", ajunsă 
la cea de-a XXX-a ediție. La startul între
cerii — aflată sub genericul „Daciadei" — au 
fost prezenți atît_sportivi de performanță, cit 
și începători, 
toate J 
lașul și Timișul avînd printre competitori 
Și pe 
nești, 
Kepecs, oameni trecuți fiecare de virsta de 
70 de ani. Concursul s-a desfășurat în apro
pierea localității Păuliș și 
I. PETROVAN 
țean

l al
re-

De notat faptul că aproape 
județele țării și-au trimis reprezentanți,

decanii de vîrstă ai orientaristicii româ- 
Valentin Pînzaru și, respectiv, Magda

activist
Arad al sindicatelor

la Valea Cladovei. 
la Consiliu]

MUNCITOR"„CROSUL TINARULUI 
LA BRAȘOV

frumoasa vale a Răcădăului (jud. 
s-au desfășurat întrecerile etapei 
a „Crosului tinărului muncitor1

jude-

Pe 
Șov) 
tone 
au luat parte peste 100 de concurenți, fina- 
liști ai etapelor de masă desfășurate la ni
velul întreprinderilor. în urma unor pasio
nante și atractive dispute, pe primele locuri 
s-au clasat Livia Stanciu (Torpedo Zărnești), 
Maria Burghelea (Tractorul Brașov), Florin 
Mănușelu (Torpedo Zărnești) și Constantin 
Păușescu (Nițramonia Făgăraș).

C. GRUIA, coresp.

Bra- 
jude- 

la care

I
pentru că se infierbintă de sca
pără seîntei. Și să vezi atunci 
meciuri, să auzi încurajări ! 
Mai mare dragul!..." Președin
tele asociației, irig. Ioan Po
pescu, ne arată fotografii, afi
șe, grafice, anunțuri — probe 
convingătoare ale unor atractive 
și interesante manifestări. „Cred 
însă că cel mai mare ciștig — 
ne spune președintele — a fost 
faptul că prin realizarea bazei, 
prin organizarea unor compe
tiții permanente am reușit să-i 
legăm mai mult pe tineri de 
întreprindere, de secțiile în ca
re lucrează, sportul aflîndu-se, 
fără îndoială, printre factorii 
care au influențat favorabil re
ducerea fluctuației angajaților. 
Avem mulți oameni inimoși: 
sudorul Florea Taunov, moiie- 
lierul Florin Candel, strunga
rul Dumitru Nicolae, maistrul 
Constantin Stanciu, tehnicianul 
Alexandru Buligescu, și exem
plele ar putea continua”.

Cînd directorul Al, Dumi- 
trașcu ne-a arătat noile lo- 
cuințe_ ale angajaților, n-a ui
tat să ne precizeze că înșiși 
locatarii au lucrat la aparta
mentele lor. dind ajutor con
structorilor. Am vizitat cîteva 
dintre ele. Aflind că ne intere
săm, totuși, de activitatea spor
tivă, instalatorul Ion Popa ne 
spune la 
terenurile

i

.«■x

Terenurile de la I.U.P.S. Chitila cunosc zilnic animația 
întrecerilor sportive

Foto : S. BAKCSY

Ion GAVRILESCU

Directorul I.U.P.S. Chitila, 
ing. Alexandru Dumi- 
trașcu, este un om activ 

și volubil, bun cunoscător a 
ceea ce se petrece în cel mai 
depărtat ungher al întreprinde
rii. își găsește timp să ne ara
te pe îndelete, să ne explice, 
cu pasiunea omului care a pus 
suflet în toate, cum 
cabinetul 
cum s-au 
vestiarele, 
ridicat 
pentru nefamiliști, 
cum se înalță, că
rămidă cu 
midă, blocul 
miliștilor. 
pot sta 
Trebuie ca treaba 
bine, iar oamenii să fie mul
țumiți").

L-am rugat să ne vorbească 
ceva despre activitatea sporti
vă, asociația de la I.U.P.S. fiind 
cunoscută în sectorul 8 al Ca
pitalei ca o unitate cu rezul
tate foarte bane în sportul de 
masă. Drept răspuns, directo
rul ne conduce spre baza spor
tivă : terenurile de handbal,

Directorul i.u.r.fc 
ing. Alexandru 
IracMi nctp im

medical, 
realizat 
cum s-a 
căminul

cara- 
fa- 

(„Nu 
locului.

s-a făcut

volei, tenis de cimp arată ca... 
noi. („S-a muncit mult -— ne 
spune — dar am fost după 
aceea foarte satisfăcuți. Toți 
au zis că-i frumos ce a ieșit, 
iar acum baza sportivă repre
zintă punctul nr. 1 pe agenda 
timpului liber al angajaților 
noștri"). De la fereastra uneia 
din camerele căminului de ne-

„AM LUCRAT LA TERENUL RE SPORT
CA

să meargă

LA PROPRIA MI CASA..."

familiști, terenurile se văd ca-n 
palmă. Strungarul Gheorghe 
Poliec, unul dintre tinerii ani
matori ai sportului, ne spune, cu 
mîndrie : „Nu cunosc să fie o 
zi fără activitate pe terenuri. 
Dacă vin din schimb băieții se 
odihnesc puțin și apoi... la joa
că. E un fel de a spune joacă,

plecare : „Ați văzut 
noastre ? Am lucrat 

la ele cu ace
eași dragoste ca 
Ia propria.-mi ca
să. împreună cu 
mulți colegi de-ai 
mei. 
răm 
șit așa, 
cum 
destindem.
mai zic de burlaci, 
care pînă mai ieri 
aveau drept loc de 

peronul gării 1

Și ne bucu- 
că au 

Avem 
unde să 

Ce

io
a
ne 
să

ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASA LA „INOX"
SE DESFĂȘOARĂ DAR NU STRĂLUCEȘTE

Intr-o dimineață în
sorită de septembrie, 
la poarta cunoscutei 
întreprinderi bucurește- 
ne „INOX" sîntem in- 
timpinați cu obișnuita 
întrebare: „Tovarășul ? 
In ce problemă 
Ne-am exprimat dorin
ța să stăm de vorbă 
cu președintele asocia
ției sportive. S-a 
un telefon undeva 
nu peste mult 
un -----
zenta ------- -  „__
stantin Drăghicî. Cu ce 
Vă pot fi de folos }“.

— Ne-ar interesa 
cita ceva din activita
tea desfășurată de aso
ciația sportivă în tîn- 
duriie tlnerettiîul, 
rîndurile 
muncii din 
dere...

— Da,

dat 
șt, 

timp, 
tînăr se pre- 

amabil : „Con-

în
oamenilor 
întreprin-

Za_ , noi tinerii 
fac sport. Avem o echi
pă de fotbal, „Oțelul

activea- 
„Onoa-

— INOX", care 
ză în categoria .. 
re", una de handbal și 
una de tenis de masă.

— Sînteți sigur că e- 
chipa dumneavoastră 
activează în „Onoare" 7 
Noi n-am auzit de ea...

— Cred ... cd ... da ...
— Ce artiunl sporti

ve de masa ați organi
zat în ultima vreme 7

— Săptămâna trecu
tă ... mi se pare ... au 
participat la niște ac
țiuni, la nivelul secto
rului S, organizate pe 
stadionul Progresul; 3 
băieți la tenis de masă, 
5 fete la atletism, 3 
băieți la cros, in con
cursul ... „Cupa Dia
na". Cred că s-au cla
sat onorabil...

— Gimnastică la lo
cul de muncă se face 7

— Se face, nU chiar 
așa organizat, în toate 
secțiile ... Trebuie să

mai punem la punct, 
pe ici pe colo, acest 
aspect. Dar, să nu uit, 
vă rog să notați și 
problema cu șahul. Și 
aici avem amatori, 
care mai joacă. Cînd 
simt nevoia ...

— Ați făcut vreun 
concurs pe întreprin
dere 7

— Ce-i drept, nu ! 
Ne-am limitat la ce vă 
spuneam mal înainte : 
clnd simt ei, așa, ne
voia Să joace, ne cer 
să organizăm cite un 
mic concurs ... Dacă 
sala este liberă... Că 
săpiămtna trecută, de 
pildă, a fost ocupată 
cu contractările ...

— Șl aveți mulți ti
neri în întreprindere 7

—■ Circa 900.
— Ntt credeți, varâșe președinte, 

asociația sportivă 
trebui să fie ceva

to- 
că 
ar 

mai

întreprinzătoare 7 Ca 
președinte al asociației 
știți, desigur, că spor
tul relaxează, fortifică 
sănătatea, leagă priete
nii, modelează carac
tere ...

— A?a este dar, să 
vedeți, eu sint secreta
rul organizației V.T.C. 
Președintele asociației 
este maistrul Constan
tin Dobrin..

— Dacă lucrurile stau 
așa, ne cerem scuze că 
v-am deranjat șl o să-l 
căutăm pe dînsul. Cre
deți că poate să ne 
spună mal multe 7

— NU ! Tot pe aces
tea le știe și dumnea
lui, fiindcă noi ne sfă
tuim în aceste pro
bleme...

Fără comentarii.
Stelian

TRANDAFIRESCU

distracție...
Animație mare pe terenuri. Se 

dispută finalele ultimei com
petiții desfășurate sub sem
nul „Daciadei". Spectatorii, co
legi de muncă, ii aplaudă pe 
învingători : Florin 
Gheorghe Anghel — 
rii turneelor de tenis 
și ping-pong, echipele 
Mecanică grea 
primul loc la handbal și volei. 
Lingă noi, primarul comunei 
Chitila, Eugen Vizitiu. „Un lu
cru este cert — ne spune — 
că tinerii din această între
prindere sînt modești, sîrguin- 
cioși, săritori la 
nici să participe la 
acțiuni. între acestea, un loc 
important il ocupă cele 
racter sportiv. De cînd 
alizat și această bază manifes
tările eompetiționale s-au în
mulțit, declanșînd veritabile 
pasiuni. Dar, cred că despre 
acest lucru v-ați convins stînd 
de vorbă cu oamenii..."

într-adevăr, spusele prima
rului și-au găsit confirmarea 
în afirmațiile interlocutorilor 
noștri : la I.U.P.S. Chitila spor
tul a depășit faza unei simple 
„distracții", devenind o compo
nentă activă a vieții sociale a 
tuturor angajaților.

Candel, 
cîștigăto- 
de cimp 
TESA și 

situate pe

nevoie, dor- 
diverse

cu 
au

ca- 
re-

Emanuel FÂNTÂNEANU
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înaintea etapei a Vll-a

„BULETINUL DE ȘTIRI" 
AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A"

• F.C. OLIMPIA SATU MA
RE a exersat in mod deose
bit șutul la poartă, mai exact 
„lecția-golului", pentru a fi 
scutită de emoțiile avute în 
partida cu F.C. Bihor. POLI
TEHNICA IAȘI s-a antrenat 
la Buzău și apoi la București, 
de unde a luat avionul spre 
Satu Mare. Reintră sigur Dă- 
nilă. Incerți, Ciocîrlan și Si- 
mionaș, care așteaptă avizul 
medicului. Bucu va fi apt de 
joc săptămîna viitoare • JIUL 
a pregătit minuțios jocul de as
tăzi în compania campionilor. 
Un semn de întrebare in pri
vința lui Bădin ; în rest, for
mația din jocul cu F.C. Ar
geș. DINAMO a plecat ieri cu 
autocarul pînă la Tg. Jiu — cu 
gindul la... Madrid. Al. Moldo
van și G. Sandu sint refăcuți. 
Dinu n-a făcut deplasarea, de
oarece are de efectuat ultima 
etapă de suspendare in ...cupe
le europene • F.C. ARGEȘ cre
de că va trece și de al „șapte
lea val“ al campionatului. An
trenamente obișnuite, fără cei 6 
titulari de la loturi, sosiți vi
neri seara la echipă. F.C. PE
TROLUL nu are probleme de 
formație. Antrenorul Valentin 
Stănescu a tras un semnal de 
alarmă după jocul amical cu 
Selecționata Damascului, deoa
rece unii titulari au fost sur
prinși în teren cu... nasul pe 
sus. Dorința fostului internațio
nal al Ploieștiului, Mircea Dri
dea : „Să jucăm la nivelul ad
versarului !“ e C. S. TÎRGO- 
VIȘTE s-a antrenat „în fami
lie” pentru întîlnirea cu fosta e

SPORTUL STUDENȚESC A TRECUT LA OFENSIVA
ÎMPOTRIVA... TRIBUNELOR GOALE

chipă a lui Gigi Tătaru. Antre
norul Nicolae Proca aruncă in 
luptă trei jucători refăcuți Pi- 
taru, Ene, Sava. Mare interes 
pentru meciul de mîine, organi
zatorii comunicîndu-ne închide
rea caselor de bilete în ziua 
meciului. STEAUA a întilnit 
miercuri pe Tarom (8—3) pre- 
zentîndu-se cu jucătorii rămași 
acasă. lordănescu este incert. 
Plecarea spre Tîrgoviște, dumi
nică dimineața • UNIVERSI
TATEA CRAIOVA nu va be
neficia de Constantinescu, în 
schimb s-a refăcut Berneanu. 
Joncțiunea jucătorilor de la lot 
(7) cu echipa s-a făcut în eta
pe, dar antrenorul Deliu este 
convins că echipa se va -mo
biliza la maximum în jocul de 
mîine, care se anunță greu, 
pentru că adversarul e... lan
ternă. F.C.M. REȘIȚA a tra
versat o săptămînă cam zbu
ciumată. Antrenorul Ion Re
inhardt s-a retras de la con
ducerea echipei, pe motiv de 
boală, astfel că pregătirile re- 
șițenilor au fost efectuate pî
nă joi de secundul său, prof. 
D. Otirnan. De ieri, însă, an
trenor principal a fost numit 
ex-arădeanul (de fapt... reși- 
țeanul) Cicerone Manolache • 
A.S.A. TG. MUREȘ va repeta 
mîine lecția pentru A.E.K. F.C. 
CONSTANȚA a jucat cu for
mația Unirea Eforie Nord, 
pregătită de Em. Hașoti (5—1) ; 
antrenorul Gh. Ola este îngri
jorat pentru că au început iar 
indisponibilitățile : Nistor este 
incert, Livciuc a fost operat de 
apendicită • U.T.A. anunță re
intrările lui Broșovschi și

O. Ioncscu produce panică in careul advers. Secvență din meciul 
Sportul studențesc — F. C. Bihor (scor 2—1), disputat in primăvară
Schepp, după etapa de suspen
dare, și refacerea lui Gașpar și 
Cura. SPORT CLUB s-a în
dreptat spre Arad după un 0—0 
„realizat" la Moinești, cu divi
zionara C. Petrolul. D. Nicolac- 
Nicușor nu poate conta pe Șoșu 
și Chitaru, accidentați • SPOR
TUL STUDENȚESC a... galopat 
joi (nici n-a mai numărat go
lurile) în compania formației 
bucureștene „Urbis". Șerbănică 
s-a accidentat în meciul de ti
neret cu Grecia. F.C. BIHOR 
vine la București cu speranțe, 
după ce joi a jucat la Baia Ma
re cu F.C., pe care a învins-o 
prin golul lui Kun II o F. C. 
CORVINUL nu-1 va folosi pe 
Angelescu, accidentat ; Lucescu 
și Nunweiller sînt așteptați azi 
din Kuweit. Joi, hunedorenii au 
jucat cu Laminorul (4—2); au 
marcat Agud (2), Nicșa și Petcu. 
POLITEHNICA TIMIȘOARA a 
atras la jocul amical de miercuri, 
cu U.M.T., peste 5 000 de spec
tatori (4—4) ! Echipa lui An
gelo Niculescu se gîndește la 
repetarea isprăvii de la Iași.

ACTUALITĂȚI
• TEAȘCA la steagul 

ROȘU ? Joi s-a disputat la Brașov 
partida amicală dintre divizio
narele B Steagul roșu și Șoi
mii Sibiu. Meciul s-a încheiat 
la egalitate, 2—2 (0—1). Goluri
le au fost marcate de Popescu 
și Paraschivescu, pentru bra
șoveni, Fanea Lazăr și Marcu, 
pentru echipa oaspete. La acest 
meci au asistat peste 4000 
de spectatori. In tribune s-a 
aflat și Constantin Teașcă. Se 
pare că fostul antrenor al U- 
niversității Craiova va prelua 
conducerea tehnică a echipei 
brașovene. (C. Gruia, coresp.)
• „TOPUL JUCĂTORILOR": 

DOBRIN — 5 puncte avans ! 
După 6 etape. Dobrin — cu 
52 p — continuă să fie lider în 
„Topul jucătorilor", întocmit 
prin adiționarea notelor. 11 ur
mează : Bărbulescu, Smaranda- 
che și Cavai 47 p, C. Ștefănescu 
46 p, Stancu, Iovănescu. Radu 
II, Olteanu, Marcu, Agiu, Haj- 
nal, Coman. Romilă, D. Ștefă
nescu și Antonescu 45 p etc.

Șase piteșteni în primii 16. 
Liderul se respectă...

O SELECȚIE LA SPORTUL STUDEN
ȚESC. Clubul de fotbal Sportul stu
dențesc organizează la baza sportivă 
Politehnica (Regie) concursuri de 
selecție pentru copiii născuțî între 
anii 1962 și 1969. Programul de ac
tivitate în acest scop este zilnic între 
orele 8.30-12 ji 15-18.

: Cum sc maniicslâ grija l«ță: -------------------- ------. ac,,.

14 ANTRENORI HUI
CÎT J BĂLAIA

• Tot „bâtrînii" lanovschi, Pâtrașcu, sAqeș 
în frunte • Steaua - 8 antrenori (!), Di 
studențesc - cite 6 antrenori (!) : mur 
foarte slabe ! • Despre o victorie fraudu! 

lui Traian lonescu
La sfirșitul primei ediții a 

campionatului diviziei națio
nale de juniori, cea de anul 
trecut, pe primele locuri ale 
clasamentului se aflau, in or
dine, S.C. Bacău, F. C. Con
stanța, Corvinul Hunedoara, 
A.S.A. Tg. Mureș. Universita
tea Craiova. Pe ultimele : 
F.C.M. Galați, Sportul stu
dențesc și Jiul Petroșani. Cum 
se prezintă ierarhiile diviziei 
de juniori după consumarea 
unei treimi din prima parte 
a celei de a doua ediții ? 
Un „cititor11 atent al clasa
mentului alăturat poate des
prinde cu ușurință cîteva con
statări semnificative. De astă- 
dată ne vom opri la trei 
dintre ele.

1. Grupul echipelor fruntașe 
este format din S. C. Bacău, 
F. C. Argeș, F. C. Corvinul, 
Univ. Craiova, F. C. Con
stanții, A.S.A. Tg. Mureș, adi
că exact aceleași formații 
care și-au disputat întâietatea 
și in campionatul trecut și 
care se străduiesc să fie și 
în actuala ediție veritabile re
prezentante ale centrelor de 
copii și juniori respective. Iar 
în aceste unități continuă să 
desfășoare o activitate neo
bosită antrenori ca Leonte la
novschi, D. Chiriță, Gh. 
Scăeșteanu, Dumitru Pătraș- 
cu, N. Radu, I. Girleșteanu, 
Clement lordănescu, D. Sil- 
vășan, I. Bukossy, aceiași 
care în ediția trecută i-au a- 
dus la porțile consacrării pe 
Țiclcanu, D. Zamfir, Ignat, 
Agachi, Gal, Albu, Geolgău, 
Antohi, Petcu etc.

2. Cele trei echipe bucureș
tene se află, după aceste pri
me șase etape, plasate în 
subsolul clasamentului. Steaua 
și Dinamo au... împreună un 
punctaj cit al liderului ’

Steaua, Dina 
studențesc, 
centrelor cu 
care activeai 
de 20 de ant 
— 8, Dinam 
studențesc — 
Bacău numa 
nedoara doar 

3. în etapa 
pionatului, J 
1—0 pe Cor 
duios. Cu ju 
Firesc, după 
rigoare punq 
cute în carji 
dorene, Tar 3 
reanu retrogl 
Iată un subi 
(biqe ar fi 
ză...) pentru 
bului din Pe 
teresată de 
proprii. De 1 
tui câmpie 
principal al . 
lonescu, unt 
noștri descoi 
te, ceea ce 
răm că Val 
ei, vor fi deț 
lui.

Laurențiu
1. S.C. BAC/
2. F.C. Argei
3. F.C. Corvi
4. „Poli" Tim
5. A.S.A. Tg.
6. Univ. Crai,
7. F.C. C-ta
8. F.C.M. Re
9. F.C. Olimp

10. Petrolul
11. U.T.A.
12. Steaua
13. F.C. Bihor
14. Dinamo
15. Sportul stu
16. Polit.~lSa
17. Jiul
18. C.S. T-vișt

Sportul studențesc este în 
prezent echipa divizonară A cu 
media cea mai scăzută de spec
tatori (aproximativ 4 000), ceea 
ce reprezintă pentru ea un se
rios handicap atît de ordin ma
terial cit și moral. Sigur că o 
astfel de situație ar putea fi 
explicată, printre altele, de 
concurența marilor cluburi 
bucureștene, Steaua, Dinamo, 
Rapid sau de lipsa unor per
formanțe compctiționale deose
bite cu care Sportul studențesc 
să poată atrage suporteri. Ori
cum am privi lucrurile, reali
tatea este, totuși, una singură 
și, practic, lupta aceasta împo
triva ... tribunelor goale nu mai 
putea fi amînată. De fapt, ea a 
și început, odată cu actuala e- 
diție de campionat. Planul de 
acțiune, în acest scop, bine 
conceput și destul de cuprin
zător, pe care am avut ocazia 
să-l cunoaștem într-o recentă 
discuție cu președintele clubu
lui, arh. Emil Barbu Popescu, și 
vicepreședintele, prof. Eugen 
Baneiu, include următoarele 
puncte principale : 1. realizarea 
anei baze sportive complexe în 
cartierul Regie, cunoscut pen
tru tradiția sa fotbalistică și in 
prezent cu o mare pondere de 
populație studențească (apro
ximativ 20 000). In perspectiva 
apropiată, vechiul stadion Po
litehnica se va extinde pe o su
prafață de 12 ha și vor fi a- 
menajate — prin muncă patrio
tică. cu resurse locale și spri

jinul unor mari întreprinderi 
din Capitală (UREMOAS, I.T.A., 
Autobuzul) — un stadion de 
fotbal, patru terenuri pentru 
antrenament cu instalațiile 
sportive necesare procesului 
instructiv-educativ ; 2. aplica
rea cil consecvență a politicii 
de formare a unor jucători, 
producție proprie. în cadrul 
centrului de juniori și copii și 
în unitățile sportive din re
țeaua învățămintului. In mo
mentul de față,,în lotul pri
mei formații figurează 8 . fot
baliști crescuți în pepiniera 
Sportul studențesc — M. San
du, Grosu, Șerbănică, Stroe, 
Predeanu, Lazăr, Popa, Marge- 
latu, ultimul fiind component 
al lotului de juniori U.E.F.A. — 
1977. Acestora urmează a li se 
adăuga, în curînd, și alți jucă
tori din „grădina clubului" care 
vor asigura echipei o -prepon
derență de proveniență proprie; 
3. extinderea ariei de influență 
a clubului. Sportul studențesc, 
ca singurul club dc fotbal din 
Capitală, și-a creat, cu ajutorul 
echipelor studențești și colabo
rarea unor asociații sportive 
bucureștene, o piramidă valori
că competițională, avînd în 
componența sa divizionarele • 
Autobuzul (B) și Unirea Trico
lor (C), formațiile URBIS și 
cele universitare din categoria 
„Onoare", Unirea Tricolor II 
din categoria „Promoție". în a- 
cest fel, schimbul de jucători 
în ambele sensuri pe verticală, 

asigură o mai bună repartiție 
a valorilor individuale în cadrul 
competițional ; 4. acordarea in
trării gratuite pionierilor și șco
larilor bucureșteni la toate 
jocurile oficiale și amicale pe 
care Sportul studențesc le sus
ține în Capitală ; 5. îmbunătăți
rea substanțială a jocului echi
pei.

Din discuția cu conducătorii 
clubului, am mai reținut ajuto
rul primit, pînă acum, din par
tea ministerului de resort, al 
C.N.E.F.S. și F.R.F., precum și 
necesitatea unui mai larg spri
jin din partea centrului uni
versitar București și al sectoru
lui 7 de care aparține F.C. Spor
tul studențesc. „Cu răbdare și 
eu perseverență sintem siguri 
eă vom reuși să facem tot ceea 
ce ne-am propus, spunea pre
ședintele clubului arh. Emil 
Barbu Popescu. Adică să avem 
și performanțe de valoare, pe 
plan intern și internațional și 
să jucăm cu tribunele bine 
populate cu spectatori. La 
drept vorbind, noi nu am dus 
și nici nu ducem lipsă de sim- 
paiizanți și de suporieri. Cea 
mai mare parte dintre ei, însă, 
sînt oameni de ... televizor. 
Greutatea este să-i convingem 
pe toți aceștia să vină Ia sta
dion. Și argumentul hotăritqr 
sper că va fi, înainte de orice, 
jocul nostru mereu mai bun".

Mihai IONESCU

C.F.R. CLUJ-NAPOCA
DE ASEMENEA

Duminica trecuta, etapa a 4-a a 
diviziei secunde a programat la Ti
mișoara un meci derby, așteptat cu 
un deosebit interes, în care U.M.T. 
(liderul seriei a III a) a întilnit o 
alta candidata la promovare, pe 
C.F.R. CIuj-Napoca, care are în 
rîndurile ei, lîngâ Ciocan, L. Mihai și 
Țegean, pe foștii jucători ai Iul 
,,U", Batacliu, Hurloi, Mureșan. 
Acest meci a suscitat, în mod jus
tificat, un interes deosebit. Din pă- 
cate, partida de Io Timișoara a 
dezamăgit, ea constituind o pata 
neagra pentru întrecerea din eșalo
nul secund. Dar, iatâ despre ce e 
vorba : în tribune s-au aflat apro
ximativ 6000 de spectatori, dintre 
care aproape doua mii de clujeni, 
veniți cu un tren special, în ideea 
de a-și încuraja în mod corect fa- 
voriții. Dupâ cum consemnează în 
raportul său arbitrul partidei R. 
Stincan (București), unii jucători — 
Mușat, Bilia și Hummel (U.M.T.), 
L. Mihai și Ciocan (C.F.R.) au pri
mit cartonașe galbene pentru faul
turi repetate sau proteste la deci
ziile sale. „In min. 60, consemnează 
arbitrul, de la tribuna a ll-a, din- 
tr-un grup de spectatori clujeni, s-a 
aruncat cu o sticlă către jucătorul 
Giuchici”. Acesta a fost doar înce
putul. Atitudinile reprobabile ale 
cîtorva spectatori clujeni au culminat 
cu actele huliganice din finalul jo-

ATENȚIE LA DISC

NU ARE NEVOIE 
„SUPORTER!"

spre 
se 

care 
jos,

s-a in-
centru, 

uite la
lăsase 

dar nu 
golul,

La insistențele jucă- 
s-a

0 SINGi
L0\

cului. „Cind mai rămăseseră circa 
zece minute de joc, scrie in rapor
tul său observatorul federal Cristian 
Popescu, s-a intimplat următoarea 
situație : arbitrul de linie D. Dima 
(Rm. Vilcea) a semnalizat corect o 
poziție de ofsaid, pe care arbitrul 
de centru nu a vâzut-o fiindcă se 
afla cu spatele. S-a marcat gol de 
către jucătorul clujean aflat in 
ofsaid, arbitrul de centru a validat 
punctul 
dreptat 
fără să 
tușier, 
steagul 
confirma 
stînd pe loc.
torilor de la U.M.T., „centrolui*  
consultat cu cel de la tușă, reve
nind asupra 
fotbaliști de la C.F.R.
jurat pe tușier. In acest timp, 
mijlocul spectatorilor clujeni a în
ceput sâ se arunce 
teren, iar unii Inrâiți au 
pagube materiale, rupind gardul**.  
Au intervenit organele de 
care au reținut printre alții pe IULIU 
BRIE, IONEL BRIE, IOAN BRIE, DU
MITRU CHIRAN, TEODOR GICUȚ - 
toți din CIuj-Napoca, cărora li s-au 
încheiat procese verbale de contra
venții, oplicîndu-le amenzi. Aștep
tăm măsuri ferme ale federației și 
ale cluburilor respective.

Duminică, 
campionatul! 
avut Ioc — 
nesportive a 
ceea ce este 
cazuri n-au 
întîmpiate n 
dentul cel m

deciziei sale. Unii 
l-au încon- 

din

incu sticle 
provocat

ordine,

(București). ' 
timplat, duj 
pondentului r 
te și a delegat 
Medgidia. în 
tru Unirea, 
dintr-o lovi 
însă a fost . 
bitru, pe mo 
tar. Jucătorii 
protestat 
jurat pe 
cerîndu-i 
ziei sale,
antrenorul 
Mihu, care

vel
CC 

să
A

odihnă ;
Eforie Nord și

din următoarele

PETRECEȚi CONCEDIUL DUMNEAVOASTRĂ 
PENTRU ODIHNĂ SAU CURĂ BALNEARĂ
PRIN OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM!
Pentru această perioadă toate oficiile județene de turism 

și întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București 
vă pot pune la dispoziție bilete pentru odihnă sau cură 
balneară cu cazare și masă în hotelurile 
stațiuni :

• Sinaia, Predeal, Poiana Brașov - pentru
• Herculane, Sovata, Tușnad, Căciulata, 

Mangalia - pentru cură balneară și odihnă.
Informoții suplimentare asupra datelor de plecare se obțin 

la sediile și filialele O.J.T.-urilor și I.T.H.R. București.
Se acordă reducere de 50% la tariful de transport pe 

C.F.R.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 23 

SEPTEMBRIE 1977

EXTRAGEREA I : 80 9 63 
71 72 18 23 10 87

EXTRAGEREA a Il-a : 48 45 
90 86 56 76 62 81 34

FOND DE CÎȘTIGURI : 
586.811 LEI, plus 107.837 lei, 
report la categoria 1.

Plata cîștigurilor la această 
tragere se face astfel : de la 
26 septembrie pînă Ia 16 no
iembrie (în municipiul Bucu
rești), de la 29 septembrie pînă 
la 16 noiembrie (în țară) și în- 
cepînd de la 29 septembrie prin 
mandate poștale.

★
ClȘTIGURILE TRAGERII 

„LOTO 2" DIN 18 SEPTEMBRIE 
1977

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
(autoturism Dacia 1300) și 2

variante 25% a 17.500 lei ; cat. 
2 : 2 variante 25% a 24.046 lei ; 
cat. 3 : 13 a 3.699 lei ; cat. 4 : 
41, 25 a 1.166 lei ; cat. 5 : 154,25 
a 200 lei ; cat. 6 : 936,75 a 100 
lei. Report la categoria 1 : 
114.020 lei. Autoturismul „Dacia 
1300 a revenit participantului 
ION GHEONEA din București.

★
NU UIT ATI I NUMAI ASTĂZI 

vă mai puteți procura bilete 
pentru tragerea excepțională 
Pronoexpres de mîine 25 sep
tembrie. Tragerea va avea loc 
la Clubul Finanțe—Bănci din 
str. Doamnei nr. 2, la ora 17,30. 
Rezultatele vor fi transmise la 
posturile noastre de radio și 
televiziune în cursul serii.

★
ASTĂZI, ultima zi pentru 

depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport de mîine 25 
septembrie.

♦ 
♦ 
♦
♦ 
♦
♦ 
♦
♦

♦ 
♦
♦
♦

♦
1

♦

♦ 
♦ 
♦♦

REȚINEȚI!

LO2Continuă lista marilor câș
tigători la seriile de LOZ IN 
PLIC cu cîștiguri suplimen
tare ce se găsesc in vînzare 
la toate agențiile Loto-Pro- 
nosport, la vînzătorii volanți ' 
și la unitățile cooperației de 
consum, comerțului și poștei.

lată pe cițiva dintre par- 
ticipanții care au cîștigat in 
luna septembrie a.c. auto
turisme și bani :

CRĂCIUN AUREL din com. 
Călinești, jud. Argeș - auto
turism „Skoda S100"

ORIUNDE VA AFLATI, JUCATI LA LOZ 
VI SE OFERĂ ASTFEL ȘANSA DE ’ A VA PI 

PRINTRE MARII CiȘTIGĂTORI I

o.c.

MORARU
Bodești, ju 
20.000 lei

MUTAȘ ȘE 
M. Kbgăfâțh 
stanța - 10.

BERCEA h 
șani - lO.OCM 

BITOLEANl 
București - 1



ARBITRIIPROGRAMUL Șl

5-aETAPEI A

ÎN KUWEITA DIVIZIEI
JOCUL IN

fa

CE MI SE SPUNE,
MA SIMT MAI BINEDAR
ROLUL DE LIBEROIN
• Discufic

trei ori adversarde
Iui Ruben Canoal

cu adevărat fotbalul.încape vorbă, Sătmăreanu II iubește

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
_ _ A .. g

MELODIA DIN ADINE

3

meu...

DUMINICA

Dunărea

BELPHEGOR

de Ia 
Galați 
(f.A) ; 

Politeh-

de la ora 
(participa 
Chorzow, 

București).

in 
de

eu sătmărcanu îl,

s

2—2 cu Slovan 
Bratislava

După 
tiva B

Spania

I

%

I

ascund că

., ora 11 : I.O.R. - 
teren Abatorul, ora

Voința București

I

Opinii de spectator la meciul Elveția

Nu
doua zi după meciul cu Grecia, deși absolvit de la antrena-

ființelor, 
fiecare 
strigăt 
perfect 

- la „su-

Rezultatele anterioare 
ale gazdelor : 

0—0 cu Țara Galilor 
Ș»

ATLETISM. Stadionul Republicii, de 
Ia ora 9 : „Cupa României" pe 
echipe (grupa B, seria I) ; sta* 
dionul Dinamo, de la ora 9 : „Cupa 
Tinărul dinamovlst*.

„JOC.

Teren Steaua, ora 10 s 
_____ _ Hidrotehnica Constanța 
(„Cupa de toamna"), teren Voința, 
ora 16,30 : Spartac — Vulturul Plo
iești (Div. B, fem.).

POPICE. Arena clubului întreprin
derii Republica, ora 8 : Gloria — 
Olimpia, arena Voința, ora 8 : 
Voința - Rulmentul, meciuri In ca
drul Diviziei A (masculin).

RUGBY. Stadionul Olimpia, ora 9:
Agronomia Cluj-Napoca 

___ ' ? ‘ * ’ *i te- 
ora 9,30 : Gloria — Aero- 
(Div. B) ; teren Tei,^oro10: 

studențesc II - ~
(Div. B)
Sala Arhitectura, 

turneu internațional 
Budapesta, Lech

MIȘCARE SI VITEZA"
C. CERNĂIANU: „ARMELE SPANIOLILOR

săptămîna trecută

,.B“

BASCHET. Sala Olimpia, 
ora 10 : I.E.F.S. _ C.S.U. 
(f.A), Olimpia — Progresul 
sala Politehnica, oro 10,30 :

? I
"FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 

12,45 : Sportul studențesc - F. C 
Bihor (jun.), ora 14 : Sportul stu
dențesc — F.C. Bihor (Div. A) ;

AL „B“-uîui
JOC BUN

seu

SÎMBÂTÂ
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in com.
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< >

in Boto-

din

Copilu-

10
9
9

ora 
Bucu-

portul 
tantele 
me în 

puțin 
Steaua 
portul 
ce la 

la Hu

16 : 
(Div. 

: Au-

15 : 
arena 
Laro- 

Rapid 
cadrul

21- 8
14- 6
16-10

Teren Laromet, ora 
— Mecanica fina

RUGBY. Stadionul Parcul
lui, ora 16 : R.C. Grîvița Roșie 
Dinamo (Div. A).

Bucu- 
_ Chimia 

Chimia Rm. Vîlcea: 
(București) a Mus- 
— Autobuzul Bucu- 

r ,’. ) ft Pan- 
Jiu — Dinamo Slatina : I. 

(Arad) a Metalul Plopeni — 
Sinoia : C. Pirvu (Brăila).

NSCRIE

.. _  ora
Constructorul Miercu- 
Nitramonia Făgăraș

Republicii, 
României" pe 
I).

r..._ la
- C.S.U. Galați 

, Progresul Bucu-
; sala Construcția, de la 
Dinamo — I.C.E.D., Start 

C.S.U. Brașov („Cupa

A Itf-a : C.F.R. Timișoara — 
Tirnăveni : I. Urdea (Bucu-

Z ’ 1 Sighet — Gloria Bis- 
Banciu (Sibiu) — se dis- 

Aurul
V. Roșu 

Cluj-Napoca
C. Sondulescu

U.M.

IN

uitate 
chiul"

Divizia B se disputa miine 
etapa a 5-a. Programul ei cuprinde 
multe partide interesante, care spe
răm că vor satisface așteptările 
publicului și se vor desfășura în 
deplină sportivitote. De remarcat că 
cei trei lideri — C.F.R. Pașcani, 
Chimîa Rm>. Vîlcea și U.M. Timi
șoara susțin jocuri în deplasare. 
Dintre celelalte partide se remarcă 
derbyul de la Brașov, i.C.I.M. — 
Steagul roșu, Celuloza Călărași — 
Rapid București și întilnirea de 
Boia Mare, în care echipa locală 
joacă în companio formației Minerul 
Moldova Nouă, clasată pe locul 
doi, fără să fi cunoscut înfrîngerea.

cam- 
s cu 
frau- 

stituiți.
1 de 
t tre- 
hune- 

^c- 
6 luni, 
editație 

anali- 
-a cîrr— 
țin in- 
niorilor 
1 aces- 
renorul 
Traian 

marii 
talen- 

ă spe- 
tinerii 

ochiul"

SERIA I : A C.S. Botoșoni - Vii
torul Voslui : M. Feciorescul (Bacău)
• Ceahlăul P. Neamț — Gloria 
Buzău : C. Monușaride (București)
• Nitromonia Făgăraș - Portul Con
stanța : L. Vescon (Aiud) * S. C. 
Tulcea — Victoria Tecuci : AL Icnită 
(București) a I.C.I.M. Brașov — 
Steagul roșu Brașov : L. Peto (Me
diaș) a C.S.M. Suceova — C.F.R. 
Pașconi : I. Arcoleanu (Bistrița) a 
Oltul Sf. Gheorghe - C.S.U. Galați: 
R. Stîncan (București) a F.C. Brăila
— Tractorul Brașov : 1. Pop (Bucu-
reȘt') ft F.C.M. Galați — Relonul 
Săvinești : S. Necșulescu (Tirgoviște).

SERIA A ILa : Progresul București
— Gaz metan Mediaș : M. Abramiuc 
(Suceava) « Electroputere Crarova
— Unirea Alexandria : A. Forwirth
(Timișoara) a Prahova Ploiești — 
F.C.M. Giurgiu : L Taar (Satu 
Mare) Metalul București - Șoimii 
Sibiu : V. Popovici (Botoșoni) « 
Celuloza Călărași — Rapid ” 
rești : N. Rainea (Birlad) « 
Tr. Măgurele — "" * ”
D„ Rădutescu 
celui Cîmpulung 
rești : E. Câlirtescu (Reșița) 
durii Tg. 
Lacatiș 
Carpați

SERIA
Chimica 
rești) * C.l.l. 
trița : 1. Banciu (Sibiu) — se 
pută azi a Aurul Brad — Armătura 
Zalău : V. Roșu (București) a 
C.F.R. Cluj-Napoca — Metalurgistul 
Cugir : C. Sărtdulescu (Vaslui) a 
Victoria Cărei — U.M. Timișoara : 
V. Gheorghe (Craiova) a P’C. Baia 
Mere — Minerul Moldova Nouă : 
T. Vaas (Oradea) a Victoria Călan
— „U" Cluj-Nopoca : O. Anderco
(Satu Mare) a Avintul Reghin — 
Dacia Orăștie : A. Avramescu
(Ploiești) a Mureșul Deva — Mine
rul Lupeni : F. Nasuto (Rm. Vîlcea).

V-a a 
C, au 

ieșiri 
jucători și,

, în unele 
ini de cele 
norii. Inci- 
-a înregis- 
Eforie, in 
Unirea — 

Igi- 
prit de 

Ion Marin 
ce s-a în- 
rile cores- 
n localita- 
mației din 
, la 1-0 pen- 
1 a egalat 
eră, golul 

e către ar
ul t la por- 
imentul au 
l-au încon- 
ul de joc. 
supra deci- 
e teren și 
ui, Vasile 
pe arbitru

(după părerea delegatului echi
pei in cauză, el l-ar fi tras de 
păr... numai). In asemenea con
diții. arbitrul a considerat ca 
fiind imposibilă continuarea jo
cului.

Indiferent dacă antrenorul 
Mihu l-a lovit sau I-a tras de 
păr pe arbitru, gestul lui este 
incalificabil, denotă o crasă 
nesportivitate și va fi sancțio
nat, sperăm, cu toată severita
tea. Antrenorul, care ar fi tre
buit să intervină ca să-și poto
lească jucătorii, a procedat 
exact invers, dind el tonul ne- 
sportivității. Dealtfel, fotbaliștii 
din Medgidia, ca și unii supor
teri, au atitudini inadmisibile pe 
un teren de sport. Tot dumi
nică, după meciul I.M.U. Med
gidia — Chimpex Constanța 
(0—0 ! !) arbitrul n-a putut 
părăsi vestiarul decit la o oră 
după terminarea jocului. In 
urma acestor incidente, care nu 
vor fi trecute cu vederea de 
F.R.F, ar trebui, credem, să in
tervină și C.J.E.F.S. Constanța.

T. RABȘAN

in com.
-Con-

ATLETISM. Stadionul 
de ta ora 16 : „Cupa 
echipe (grupa B, seria

BASCHET. Sola Olimpia, de 
ora 16,30 : I.E.F.S. -------
(f.A), Olimpia — 
reștl (f.A) 
ora 16,30 : 
Lodz — 
I.C.E.D.").

FOTBAL. 
Tehnometal .______  __
C) ; teren Automatica, ora 16 
tomatica — ICSiM (Div. C).

HANDBAL. Teren Ciulești, 
16,30 : Rapid — Universitatea 
reștl (..Cupa de toamnă").

JUDO. Sala Dinamo, de la 
17 : Dinamo 
rea Ciuc 
(Div. A).

POPICE. Arena Voința, ora 
Voința — Metrom Brașov. 
Olimpia, ora 15 : Olimpia — 
met, arena Giulești, ora 15 : 
— Gloria București, meciuri în 
Diviziei A (feminin).

După cum am mai anunțat, 
antrenorul C. Cernăianu a ur
mărit la Berna meciul Elveția — 
Spania : 1—2. Dat fiind inte
resul pe care acest meci îl 
prezintă pentru selecționata 
noastră și pentru numeroșii ei 
suporteri, să-i trecem condeiul 
„cronicarului" Cernăianu, pen
tru a scrie despre acest joc.

„Meciul Elveția — Spania s-a 
disputat pe un stadion celebru, 
Wankdorf, pe care s-a jucat nu 
mai puțin celebra finală 
R. F. Germania — Ungaria, în 
1954. Jocul a fost urmărit de 
aproximativ 15 000 de spectatori. 
Ladislau Kubala a prezentat 
formația :

Arconada (San Seb.) — Beni- 

A
mentul echipei de club, masivul fundaș al dinamoviștilor bucu- 
reșteni și al naționalei se afla, din nou, împreună cu ceilalți coechi
pieri ai formației campioane, pe gazonul terenului din șos. Ștefan 
cel Mare. își avea mingea lui. O plimba la firul ierbii, cînd în lun
gul, cînd în latul terenului, trimițînd-o adesea, cu puterea unui 
fundaș, spre înaltul cerului, pentru ca apoi s-o reașeze cuminte 
printr-un rist de amortizare. S-a „jucat", de unul singur, circa o 
oră : „Lucrez zilnic, în plus, cu balonul. Altfel nu te ascultă și 
noi, cei din ultima linie, cînd greșim se vede. Ai gafat în careu, 
golul e aproape gata“.

E prea proaspăt meciul tricolorilor noștri cu Grecia ca să nu-1 
abordăm. Lucid, ca în teren, acest „stîlp" al apărării reprezenta
tivei, care cînd lipsește se simte (a nu se uita... „Blois“-ul), știe 
să facă distincția între un amical și un oficial. Nu supralicitează 
deci acest 6—1, dar nici nu-1 subevaluează : „Este adevărat, spune 
el, că, din cauza unor remanieri, formația Greciei nu s-a sudat 
încă, dar cred că e meritul nostru acela de a-i fi dezvăluit slăbi
ciunile. Echipa noastră progresează de la meci la meci, joacă din 
ce în ce mai repede, mai modern. Ați văzut cite goluri au înscris 
mijlocașii ? Dacă se vorbește atit de mult despre factorul psihic 
— și pe bună dreptate — de ce n-am explica acest 6—1 și prin 
acumulările obținute, în timp, de formația noastră și pe care, vă 
rog să mă credeți, din teren eu le simt mai bine“.

— Ștefan Covaci, cu care am discutat dimineață, sublinia de 
asemenea aceste progrese. Raportând însă, tot timpul, la meciul 
cu Spania, antrenorul naționalei a insistat și asupra unora din
tre lipsuri, cum ar fi, de pildă, slăbirea atenției în efectuarea 
marcajului. în toate compartimentele...
— Sigur, așa stau lucrurile. Și această lacună mi-o explic — 

nu o scuz — prin faptul că echipa noastră a deschis prea repede 
scorul. Boloni și Romilă nu și-au mai supravegheat strict adver
sarii direcți, creînd dificile probleme sistemului defensiv. Așa au 
apărut breșe și pe culoarul dintre mine și Sameș...

— Altfel, cu Sameș cum te înțelegi ?
— Este un jucător foarte bun. Serios, sobru, îți inspiră încre

dere. Deși este. în principal, stoperul de marcaj, el se orientează 
în funcție de fază, anticipează, dublează...

— Apropo, la Dinamo, cu Atletico, ai fost folosit stoper de 
marcaj, la Ruben Cano ; la națională joci „liberoa. în care rol 
te simți mai bine ? . . .— Joc ce ml se spune — și, dacă vă amintiți, atunci, m prima 

manșă cu Atletico, Ruben Cano n-a prea apucat să dea cu picio
rul în minge, dar nu pot să ascund faptul că prefer rolul de 
libero. Este mai complex. îmi Qferă posibilitatea să apar mai mult 
în joc, pe o zonă mai mare. Este, mai aproape de temperamentul 
meu... f iV „ ,

— Miercuri 28 septembrie te vei afla din nou fața in fața cu 
Ruben Cano. Cum vezi reeditarea duelului ?
— Știu eu ce să spun ? Mi-e greu să mă pronunț, un meci nu 

prea seamănă... cu următorul. Pe „Vicente Calderon" (n.n. numele 
stadionului madrilen care va găzdui și partida cu Spania) nu voi 
precupeți nici un efort pentru a-1 anihila pe adversarul direct 
Ruben Cano. De voi reuși, îmi va fi mai ușor și mie, și coechipie- 
nlor-tricolon. la 26 octombrie... q N)COLAESCU

letea Bacău (m.B) ; 
Arhitectura, de îa ora 8,30 : Voința
— Medicina Timișoara (f.B), IPROMET
— Voința Tg. Mureș (m.B), Arhitec
tura - P.T.T. (m.B) ; «alo Construc
ția, de Ia 9 : Dinamo - C.S.U 
Brașov. I.C.E.D. — Start Lodz („Cupa 
I.C.E.D.").

tez (Betis), Migueli (Barcelona), 
Pirri, Camacho (R. Madrid) — 
Asensi (Bare.). Churruca (A. 
Bilbao), Leal (A. Madrid) — 
Dani. Satrustegui și L. Ufarte 
(toți S. Seb.). După pauză au 
intrat Ramos (Bare.) la Benitez, 
R. Cano (A. Madrid) la Satrus
tegui, și portarul Manzanedo 
(Valencia). In sfîrșit, timp de 10 
minute a jucat și Lopez (Betis), 
in locul lui Churruca.

Să răspundem la o primă în
trebare : cum se explică această 
victorie in fața unei echipe 
care, cu puțin in urmă, a reușit 
un 0—0 pe Wembley ? In pri
mul rind, să precizăm că Spania 
a făcut un joc foarte bun de 
atac, sufocîndu-i prin ritm, mai

stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Gaz metan Mediaș (Div.
B) ; stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul - F.C. Șoimii Sibiu (Div. B); 
teren T.M.B., ora 11 i T.M.B. — 
Automecanica (Div. C), teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — FI. roșie 
(Div. C), teren Electronica, ora 11 : 
Electronica — Avîntul Urziceni^
C) , teren I.O.R.
Șoimii Tarom 
11 : Abatorul 
(Div. C).

HANDBAL.
Confecția —

Olimpia — Agronomia Cluj-Na 
(Div. A) î Stadionul Tineretului, 
ren IV, 
nautica 
Sportul 
Giurgiu

ȘAH.
16 !
Vasas _________
Politehnica și Calculatorul

Mijlo- 
tehnici „in colectiv", șu- 
de la distanță. Atacul 
cu două vitfuri, Ufarte 

după cum spuneam, o ex- 
de manevră. Cred că în

ales după pauză, pe fotbaliști 
elvețieni, deși aceștia s-au apă 
rat cu două linii „de patru". 
Să mai adăugăm, insă, că El
veția n-a reușit să învingă nici
odată Spania, ceea ce contează 
in înfruntarea psihică. Ce au 
arătat fotbaliștii spanioli ? 
Foarte multă mișcare, accelerări 
permanente, spirit ofensiv ge
neral. In apărare, cei patru 
fundași joacă om la om, ur- 
mărindu-și adversarii direcți pe 
tot terenul. Libero-ul Pirri par
ticipă deseori la acțiunile ofen
sive. Camacho e de asemenea 
un fundaș ofensiv. In meciul cu 
Elveția, el a tras trei șuturi 
puternice pe poartă șt a avut 
și o bară. Cu puțin în urmă, 
in meciul cu Espanol, in cam
pionat, a inserts două goluri. 
Să mai remarcăm la spanioli 
jocul deosebit de activ al ex
tremei „flotante" Ufarte, care 
execută nenumărate manevre 
pentru a-i crea spațiu de pă
trundere lui Caniacho. 
cașii, 
tează 
joacă 
fiind, 
tremă 
meciul cu Elveția Ruben Cano 
a cîștigat duelul cu Satrustegui, 
cu atit mai mult cu cit meciul 
cu România se va juca pe tere
nul lui Atletico. Spaniolii au 
mărit mult ritmul după pauză, 
reușind două goluri în opt mi
nute. Au mai avut ocazii de 
gol. Au tras de 16 ori la poartă 
(7 șuturi pe spațiul porții), ceea 
ce e destul intr-un joc susținut 
in deplasare. A fost evident că 
spaniolii iși pregătesc ofensiva 
pentru jocul cu România. Al 
doilea test va avea loc la 5 oc
tombrie, la Madrid, cu Schalke 
04, adversarul fiind ales, de
sigur, pentru a solicita și mai 
mult ofensiva echipei lui 
Kubala. In concluzie, meciul de 
la Berna a fost un test ofensiv, 
pe primul plan aflindu-se jocul 
in mișcare și viteza".

La o săptămână de la în
registrarea lui pe timpanul 
și retina mea, incă mai aud 
sunetul acelei finale Vilas — 
Connors de la Forest Hills. 
Cred că-l voi auzi toată viața 
mea sportivă șt ne. Era un 
icnet din adîncul \.........
un geamăt scurt, la 
lovire a mingii, un 
repede înăbușit, dar 
prins de artistul de 
net", dind o dimensiune de 
un patetism nebănuit unui 
joc omenesc. Un cronicar 
francez scrie că „ahnul" ace
la aparținea unor tăietori de 
pădure. Poate. Melodia ace
ea, stimind toate imaginațiile, 
putea aparține oricărei me
tafore. Eu zic că geamătul a- 
cela ' era al unor sportivi, al 
unor oameni încordați spre 
victorie, mai presus de orice, 
serioși. Pentru mine, cu per
misiunea dumneavoastră, su
netul acela va fi de 
acum înainte sem
nul seriozității în 
lupta sportivă.

Nu 
pentru a recepta 
așa și numai așa 
muzica acelei finale 
un rol pozitiv a a- 
vut in auzul meu 
interviul lui Stefan 
C ov aci, transmis 
doar cu citeva minute înain
tea tenisului, in cadrul aces
tui foarte promițător „Sta
dion". Antrenorul mi s-a 
părut convingător, in cele 
mai multe răspunsuri, stăpîn 
pe sine, ca și pe subiect, abil 
nu o dată, substanțial în ob
servații din care două s-au 
desprins exact în sensul me
lodiei de pe Forest-Hills, pre
cum spuneam : una, cea mai 
apăsată, viza cultivarea jucă
torului serios, a celui care 
știe a „da totul", pină la ul
timul strop de energie, pînă 
la geamătul sobru și pudic 
torturat al efortului smuls 
din cea mai ascunsă fibră ; 
de acest jucător depinde re
zultatul, ba chiar antrenorul, 
ca să nu mai vorbim de su
porter... Păcat, mare păcat, 
că deocamdată aparatura nu 
permite receptarea unei ase
menea încordări individuale, 
pe un teren de fotbal. Auzim 
fel de fel de „Hai. Costică !“, 
..dreapta, fiule !“ și atitea al
te vorbe duioase — la Ba
cău, duminică, băieților sin
cer talentați li s-au ținut

cum se știe, reprezenta- 
a României a susținut, 

joi seara, în deplasare, o par
tidă amicală cu selecționata Ku
weitului, victoria revenind ju
cătorilor noștri cu 1—0, prin sa
lul marcat de Nedelcu II.

Amănunte despre acest meci 
ne-a furnizat, telefonic, Cornel - “ - BDrăgușin, antrenorul lotului 
al României.

„Intilnirca s-a disputat 
nocturnă, în fața a 15 000 
spectatori. Deși cele două echi
pe au avut un adversar în plus 
— căldura — pot aprecia ca 
foarte bun nivelul general al 
jocului, care a avut în majo
ritatea timpului un aspect echi
librat, fazele de poartă derulin- 
du-se cu rapiditate. Echipa 
noastră s-a remarcat prin teh
nicitate, o tehnicitate impu
să de valoarea jucătorilor folo
siți, prin joc combinativ, cu o bu
nă circulație a mingii, alternai 
eu acțiuni rapide de contra
atac, una dintre acestea fiind 
la originea golului : deschidere 
lungă a lui Dinu, cursă Anghel, 
care a fost faultat la 20 m de 
poarta adversă, iar NEDELCU 
II a reluat, imparabil. cu capul, 
lovitura liberă executată perfect 
de Dobrin. Am fost satisfăcut 
de comportarea tuturor jucăto
rilor utilizați, o remarcă în plus, 
în ordinea posturilor, pentru 
Răducanu, Mehedinții, Dinu și 
Anghel. Formația Kuweitului, 
care se pregătește pentru pre
liminariile C.M., fiind calificată 
în turneu] final al zonei Asia- 
Oceania, a confirmat rezultatele 
obținute
(0—0 cu Țara Galilor și 2—2 cu 
Slovan Bratislava), remareîn- 
du-se printr-un bun angajament 
fizic și prin multe reușite de 
ordin tehnic și tactic".

lecții. în plin meci, ca la o 
grădiniță de fotbal — auzim 
tibii, peroneuri, crampoane cu 
sunetele lor discrete, dar nu 
înregistrăm încă acel suflu 
al sufletului de extremă, pî- 
nă la infinitul mic al icnetu
lui. Cite s-ar înțelege in acea 
clipă privilegiată de fotbal ! 
Mă și sperii... Mă tem să nu 
fiu acuzat că inventez meto
de pentru a mă chinui la 
telemeciuri. Merg pină acolo 
incit visez o clipă cînd teh
nica ar izbuti să capteze gea
mătul meu, „ahnul" meu de 
suporter, văzind cum se ra
tează, de pildă, un 11 metri, 
pentru a nu merge cu exi
gența pină la suferința din- 
tr-o pasă greșită, ceea ce ar 
fi desigur deplasat, deși din- 
tr-o statistică personală pa
sele greșite aduc suporteri
lor mai 
ratare

multă durere decit o 
de la 6 metri. O 

a doua observație 
frumoasă a lui 
Covaci se referea 
la pacostea „ju
cătorului simpatic 
foc" dar ca joc de
loc... Simpatia, far
mecul fără fond 
este o problemă de 
morală mai largă 
pe care o propun 
spre studiu filoso

filor noștri, dacă-și vor a- 
pleca o dată urechea și la ce 
spun practicienii sportivi.

In sfîrșit, convins*  că oa
menilor care pregătesc _ o 
performanță nu trebuie să le 
pui prea multe întrebări in 
timpul muncii, mă voi măr
gini să-i „obiectez" lui Ște
fan Covaci că jucătorii greci, 
de miercuri, nu mi s-au pă
rut atit de „incalculabili", 
cum ii caracteriza dînsul atit 
de interesant in interviu. 
Poate că la cluburile lor or 
fi incalculabili — aici ei 
ne-au permis un scor de Fo
rest-Hills, fără icniri, fără 
chin și o transmisie * (regia 
M. Panait) admirabilă. Echi
pa noastră place în multe di
recții. Viteza ei insă nu mi 
se pare incalculabilă. Și*  ca 
să închei împăcat, să mărtu
risesc că aș vrea s-o văd în- 
tr-un meci amical cu cel mai 
bun partener de pregătire, a- 
cest straniu și nostalgic lot 
Be. apărut pe lume ca să 
trezească uimirile și poezia 
din noi.



URMAȘII „FLOTILEI DE AUR“ A CAIACULUI Șl CANOEI 
NAVIGHEAZĂ CU... CATARGUL RUPT!?

Iubitorii spoitului din tură s-au obișnuit demult 
cu succesele caiaciștilor și canoiștilor noștri la 
marile competiții internaționale. în două decenii, 
caiacul și canoea românească și-au cucerit un 
prestigiu de invidiat in lumea padelei și pagaei, 
o poziție fruntașă în familia sportului nostru, 
confirmată de splendida evoluție a flotilei noas
tre la C.M. de la Pancearevo.

Dar nu trecutele succese sau cele de azi con
stituie subiectul rîndurilor de mai jos. Ce în
seamnă MÎINE în caiac-canoe, ce garanții de 
păstrare și dezvoltare a frumoasei tradiții a 
acestui sport ne oferă tinăra generație de perfor
meri care va trebui să ia locul într-o bună zi 
lui Pafzaichin și Dîba, celorlalți campioni de 
astăzi ?

Din păcate, aceste întrebări nu-și pot afla, la 
ora de față, răspunsuri capabile să ne determi
ne a privi cu încredere viitorul. Afirmația noas
tră are la bază rezultatele obținute în ultimele 
confruntări inter
naționale de junio
rii noștri. Cea mai 
bună performanță 
a anului o consti
tuie medalia de 
argint cîștigată de 
canoistul F. Gurei 
la campionatele eu
ropene de ia Vichy.
Încă n-ar fi rău, dacă în continuare bilanțul 
n-ar arăta : ultimul loc — la diferență mare — 
în patrulaterul cu R.D. Germană, Ungaria și Po
lonia, înfringcre în fața Bulgariei, nici o victorie 
și un singur loc pe podium la „Concursul Prie
tenia" desfășurat chiar la Snagov !

S-ar putea spune că ne aflăm în fața unui 
simplu moment de conjunctură, că generația de 
astăzi este mai slabă decit cele precedente, iar 
situația se va remedia de la sine în anii viitori. 
Dacă analizăm însă rezultatele obținute an de an 
în ultimele 3—4 sezoane de juniorii noștri, vedem 
că. ele se apropie foarte mult de cele din 1977. 
De fapt, de la „europenele" de juniori de la 
Snagov (1971) — cînd s-a afirmat generația lui 
Vasile Dîba — produsele de valoare autentică 
s-au împuținat, rezultatele s-au menținut constant 
la o cotă nesatisfăcătoare. Nu este vorba, deci, 
de o situație pasageră, ci de o stare de fapt îm- 
pămintenită, periculoasă, care ridică semne de 
întrebare în privința activității cu juniorii în 
secțiile de caiac-canoe din țară.

Ar fi greșit și să se creadă că evoluția viitoare

a juniorilor actuali ar putea oferi surprize plă
cute, salturi calitative masive. Evoluția mondială 
a caiacului și canoei are ca trăsătură dominantă 
coborîrea vertiginoasă a vîrstei marilor perfor
meri. Exemple pot fi găsite și la noi : Patzaichin 
a fost campion olimpic la 19 ani, Dîba la 22 (și 
campion al lumii la 20 !). Ele sînt mai numeroa
se în țările cu care sportivii noștri își dispută 
supremația mondială — U.R.S.S., R.D. Germană, 
Ungaria.

Există în prezent un mare decalaj valoric 
între juniorii acestor țări și cei care vor trebui 
să îmbrace mai tîrziu tricourile flotilei noastre 
de aur ; și nu numai atît : am pierdut în ulti-' 
ma vreme poziții însemnate față de țări care 
acum ne sînt inferioare la seniori (Polonia, Bul
garia).

Situația inacceptabilă a juniorilor constituie 
marea problemă a caiacului și canoei noastre. 
Rezultatele juniorilor din lot sînt consecința fe

lului în care se 
desfășoară activita
tea la nivelul de 
bază, al secțiilor 
cluburilor și aso
ciațiilor, al atenției 
— mai bine spus 
al lipsei de aten
ție ! — cu care este 
privit acest sport 

de primă importanță olimpică în multe locuri. 
Pentru redresare și refacerea terenului pierdut 
sînt necesare măsuri ferme, în profunzime, în 
ceea ce privește selecția (acțiunile periodice 
centralizate nu rezolvă totul), munca de instruire 
și eforturi deosebite pentru lărgirea ariei de 
practicare a acestei discipline. Se impune o 
schimbare a opticii în activitatea multor consilii 
județene pentru educație fizică și sport, a con
ducerilor unor cluburi și asociații. Este nevoie 
de sprijinul concret, eficient, al tuturor organe
lor și organizațiilor cărora Programul de dezvol
tare a activității sportive le conferă sarcini în 
domeniul sportului, al caiacului și canoei.

Federația, căreia îi revin principalele respon
sabilități, trebuie să aibă permanent în centrul 
preocupărilor problema schimbului de mîine, să 
găsească căile, mijloacele și metodele cele mai 
potrivite de îndrumare și control a activității 
secțiilor, a tehnicenilor implicați în munca cu 
juniorii. Altfel, treptat, sacul cu medalii al floti
lei se va goli, iar marile succese vor rămîne doar 
amintiri...

Vladimir MORARU

Anișoara Matei țintește... apărarea unui titlu de campioană 
europeană, acela deținut de Ana Ciobanu

în vederea C.E. de tir de la Roma,

'Uliii SENIOARELE Șl JUNIORII 
SI AU ÎNCHEIAT PREGĂTIRILE
Lotul reprezentativ va pleca in Italia luni dimineață

ricciul feminin (lc $ah Prima ediție a C. M. de junioare

România — Ungaria

UN EȘEC SEVERJ

Al ECHIPEI NOASTRE
Meciul de șah dintre echipele 

feminine ale României și Un
gariei s-a încheiat vineri dimi
neață, la Sinaia, cu victoria 
formației oaspete la un scor 
concludent (21',2—14'A), ccl mai 
sever din întreaga istorie a în- 
tilnirilor dintre cele două re
prezentative. Și la junioare în
vingătoare, dar la limită 
(G'/j—5Va), a fost formația un
gară.

După ce Jicman a pierdut 
întrerupta din turul 5 cu Kaș, 
ultima rundă a permis șahiste- 
lor maghiare (care au avut al
bele) să majoreze scorul : Ivan- 
ka a ciștigat la Bogdan (reali- 
zînd a 6-a victorie consecuti
vă !), Kaș la Chîș și Karakas 
la Jicman. Junioara Uie, în re
venire de formă, a învins-o 
spectaculos pe Porubski, în 
timp ce partidele Grosch — 
Mureșan și Veroci — Baums- 
tark au fost remize. La junioa
re, Kantor a remizat cu Csonc- 
sics, iar Nuțu a pierdut partida 
decisivă cu Kovacs.

Asupra acestui meci, unul 
din „capetele de afiș" ale ca
lendarului nostru competițional, 
vom reveni;..

★
Surprizele continuă să mar

cheze turneul internațional de 
la Constanța. In runda a 7-a, 
liderul clasamentului, Ilijiri, a 
pierdut la candidatul de maes
tru Martin, cedînd șefia pe ta
bela de concurs. Alte rezultate: 
Grabcewski — Szmctan 1—0, 
Voiculescu — Stanciu și Ker
tesz — Biriescu remize. Parti
dele Mititelu — Onat și Vais- 
nian — Panteleev s-au între
rupt. La reluare, Onat a cîști- 
gat la Kertesz și a remizat cu 
Szmctan.

în clasament, după 7 runde, 
pe primul loc se află STAN
CIU cu 4’/2 puncte. Urmează : 
Biriescu 4 (1), Ilijin și Grab
cewski 4, Vaisman și Onat 3'/s 
(1), Voiculescu 3*/2,  Mititelu șl 
Panteleev 3 (1), Kertesz 3,
Szmetan l'A (1), Martin IV2.

SPRIJIN REAL IN DEZVOLTAREA 
HANDBALULUI FEMININ INTERNAȚIONAL

Încet, dar sigur, handbalul fe
minin îl ajunge din urmă pe 
cel masculin. Ne referim la in
teresul pe care-1 stîrnește și nu 
în ultimul rînd la valoarea sa 
intrinsecă, exprimată în marile 
întreceri. Argumente care ple
dează în favoarea acestei afir
mații sînt: introducerea handba
lului feminin la J.O., organiza
rea unul campionat mondial B 
(deci și pentru grupa valorică 
secundă), mărirea numărului de 
concurente la C.C.E., numărul 
tot mai mare de spectatori la 
meciurile feminine, urmare di
rectă a creșterii spectaculozi
tății jocului și a valorii sporti
velor. Organizarea primului cam
pionat mondial pentru junioare 
— ce va fi găzduit de țara 
noastră între 30 septembrie și 
7 octombrie — este un nou ar
gument care susține teza uni
versalizării handbalului feminin.

Ce se vrea, în fond, acest 
prim turnir pentru cucerirea ti
tlului suprem în handbalul fe
minin juvenil? Dacă am reduce 
importanța sa Ia aceea a vali
dării unei generații pentru Jo
curile Olimpice din 1980 ar în
semna să... nu vedem pădurea 
din cauza copacilor. Prima edi
ție a C.M. de junioare are sem
nificații mal profunde. Competi
ția constituie un sprijin real 
pentru țările în care handbalul 
feminin se află la începuturi. 
Dovadă: participarea R.P. Congo 
la acest C.M. Handbalistele con
goleze au venit la noi cu două 
săptămîni înainte de start pen
tru a învăța, pentru a se apro
pia de exigențele handbalului de 
certă valoare. Generația de ju

nioare din această țară, ale 
cărei strădanii de progres sînt 
remarcabile, va lua — desigur — 
un start puternic spre afirmarea 
handbalului autohton. Este, de 
asemenea, cazul Franței, Austriei 
și altor țări al căror handbal 
feminin este lipsit de panaș.

Nu este fără importanță nici 
faptul că devenind obiectiv ma
jor în activitatea lor. C.M. va 
crea tinerelor generații de 
handbaliste de pretutindeni obli
gația de a intensifica pregătirea, 
de a se apropia mai repede de 
nivelul cerut senioarelor. Compe
tiția pentru titlul suprem va a- 
vea, alături de scopul stimulativ, 
și rolul de arenă a afirmării, 
deoarece la întreceri asistă spe
cialiști de seamă, antrenori al 
echipelor naționale de senioare, 
membri ai federațiilor, selecțio
neri.

Spectatorii acestui campionat 
mondial vor urmări, firește, în 
mod deosebit evoluția handba
listelor noastre. Ei vor dori să 
vadă ce valoare are eșalonul de 
frunte al schimbului de mîine, 
să estimeze prin intermediul lui 
șansele de relansare a handba
lului nostru feminin în lupta 
pentru medaliile olimpice șl ale 
Campionatelor mondiale, precum 
șl perspectiva mai largă.

Acestea sînt cîteva din atuurile 
întrecerii ce va debuta vinerea 
viitoare la București, Ploiești și 
Brașov, la startul căreia se 
vor alinia 14 reprezentative na
ționale de junioare. Să le urăm 
succes și să le urmărim între
cerea cu atenție, cu interes.

Hristache NAUM

La puțină vreme după Cam
pionatele europene la arme cu 
glonț pentru seniori, tirul se 
află în fața unei noi confrun
tări internaționale de anvergură. 
Este vorba despre campionatele 
rezervate senioarelor șl juniori
lor. Data de desfășurare: 29 sep
tembrie — 2 octombrie. la
Roma.

Loturile noastre reprezentative 
s-au pregătit intens în vederea 
acestui eveniment, profitînd din 
plin de zilele frumoase, de toam
nă blîndă.

Lotul feminin de pușcă stan
dard a fost alcătuit. Fac parte 
din echipă Georgeta Chiosac, 
Dumitra Matei și Niculina Iosif. 
După cum se vede, o garnitură 
în care experiența de concurs a 
Georgetei Chiosac se va îmbina 
cu elanul mai tinerelor Dumitra 
Matei, aflată în mare progres în 
ultima vreme, și Niculina Iosif 
(22 de ani), debutantă la o în
trecere de anvergură. Despre 
pregătirile acestui lot, antreno
rul Olimpiu Galea ne-a declarat, 
de curînd, că este satisfăcut de 
modul în care elevele sale au 
abordat antrenamentele și mai 
ales de faptul că „...studiindu-se 
rata de progres înregistrat la 
ultimele 3 ediții ale „europene
lor" pentru senioare, ea se si
tuează sub media înregistrată la 
concursurile noastre de selecție 
și în cele de verificare ale com
ponentelor lotului român". • „Ce 
elemente considerați că vor in
fluența rezultatele, implicit, or
dinea pozițiilor de pe podium
• „Adaptarea la condițiile specifi
ce ale poligonului din Roma, în 
primul rînd, unde se va trage pe

ținte ultramoderne, rar sau de
loc intilnite pînă acum. Vom 
avea, însă, vreme să executăm 
două antrenamente de acomo
dare".

Anișoara Matei, Silvia Kaposz- 
tay și Marieta Sălăjan au o mi
siune foarte dificilă în proba de 
pistol standard la care vor par
ticipa : apărarea titlului de cam
pioană europeană, obținut anul 
trecut, la Belgrad, de către co
lega lor, Ana Ciobanu (campioa
na „en titre" va absenta la Ro
ma întrucît este, de două săp
tămîni, mamă). Anișoara Ma:ei 
ne declara că „întrecerea va fi 
foarte grea și că se vor înregis
tra, cu siguranță, cifre aproape 
de 590 p. N-ar fi exclus ca să 
se realizeze chiar și un record 
continental la pistol standard*.  
Bineînțeles, valoarea trăgătoare
lor noastre le dă dreptul să as
pire și ele la această cinste.

Cea de a treia echipă care ne 
va reprezenta la C.E. de la Ro
ma va fi cea de pușcă standard 
juniori. Au fost selecționați ur
mătorii sportivi : Mircea Ilca și 
Florin Minișan, care s-au pregă
tit sub conducerea antrenorului 
Ion Quintus, pe poligonul din 
orașul lor, Arad, și Gabriel Tă
tarii, de la I.E.F.S., în vîrstă de 
numai 16 ani, care a înregistrat, 
în ultima vreme, o îmbucurătoa
re constanță a rezultatelor de 
înalt nivel (în ultimele două pro
be de control a înregistrat, în 
două zile consecutive, 594 și 
595 p).

Delegația trăgătorilor români 
va pleca spre Roma luni, în 
cursul dimineții.

Radu TIMOFTE

ÎNTRECERILE POLISPORTIVE PENTRU
„CUPA MĂRII NEGRE"

Recent s-au încheiat la Odessa 
întrecerile ediției a 4-a a „Cupei 
Mării Ngre", ia care au luat parte 
sportivi din Constanța, Varna și din 
orașul gazdă. La terminarea dispute
lor organizate la atletism, gimnas
tică, înot și haltere, primul loc în 
clasamentul pe echipe a revenit 
selecționatei Odessei, în vreme ce 
reprezentativele orașelor Constanța 
și Varna s-au clasat pe locurile 
2—3, la egalitate de puncte.

Sportivii constănțeni au avut com
portări meritorii doar Ia atletism și 
haltere, unde, dealtfel, au și ocu
pat locuri fruntașe. La atletism s-au 
clasat pe locul I : Adriana Stancu 
400 m - 57,3, 800 m - 2:14,6 ; Ni
culina Cucu 200 m — 25,1, Maria 
Samungi 100 m — 12,2, lungime 
5,84 m, 4 X 100 m 48,3, H. Toboc 
400 m - 48,5, 200 m - 21,6, I. Flo- 
roiu 5 000 m - 13:58,8, P. Copu 
3 000 m obstacole — 8:46,8, A. Ca- 
limente 110 mg - 14,7, L. Hangu

S4 ADAUGI ANI VIEȚII Șl VIAȚĂ ANILOR!
(Urmare din pag. 1)

— Care ar fi, după opinia 
dumneavoastră, căile prin care 
s-ar putea ajunge la folosirea la 
maximum a capacității de viață 
a organismului uman, deci la 
prelungirea vieții active ?

— 1) Alimentația și 2) clima 
(aerul, oxigenul), aceste două 
elemente urmînd să fie ajutate 
de exerciții fizice, de gimnasti
că, de sport, de viață echilibra
tă, de somn. Prin alimentația 
rațională și contactul cu clima, 
la fel de rațional, sînt evitate 
îmbolnăvirile, iar prin exercițiile 
fizice, prin sport șî drumeție 
crește rezistența fizică și se în
tărește sănătatea. în felul aces
ta, așa-zisului bătrîn, în loc să-i 
crească vulnerabilitatea și să-i 
scadă adaptabilitatea, îi cresc e-

ficiența șî aptitudinile de aco
modare. Bineînțeles, atitudinea 
rațională trebuie să se manifeste 
și față de exercițiile fizice, de 
sport, de drumeție, de turism. 
Este locul să arăt că subiecții 
din grupa experimentală, cu 
care am folosit această metodă, 
au înregistrat, atît individual, cit 
și colectiv, un spor de 30 Ia suta 
față de perspectiva datelor sta
tistice, prin îmbunătățirea stării 
de sănătate. Acest spor a 
confirmat și Ia recentul Con
gres european de gerontologie, 
găzduit de țara noastră, valoa
rea școlii românești de ge
rontologie. Redobîndindu-și e- 
lasticitatea și forța musculară, 
ei și-au reluat activitatea, au 
început să facă gimnastică — 
adică principala formă de miș
care prin care se recapătă op
timismul.

— In ce ar consta recoman
darea dumneavoastră pentru cei 
mai virstnici, in legătură cu fo
losirea exercițiitor fizice și spor
tului ?

— Recomandarea noastră, ba
zată pe experiența personală și 
cercetările institutului nostru, 
este următoarea : înot și mers 
pe jos, zilnic cîte o oră pînă la 
două ore (dar nu chiar că în 
Finlanda, unde mersul pe jos se 
face... alergînd), iar dacă sînt 
adaptați — continuarea cu tenis 
și schi, dar numai sub controlul 
medicului. Și, repet, viață cum
pătată, dietă adecvată, nicide
cum mîncare multă, precum și 
evitarea răcelilor. Această „sche
mă" trebuie să-i fie proprie 
oricărui om a cărui tendință 
este de a se dezvolta multila
teral.

triplusalt — 14,68. Cele mai bune
performanțe la haltere : Șt. Tașnadî 
317 kg (locul I la cat. 110 kg), 
V. Roșu 215 kg (locul II la cat. 60 
kg), P. Dumitru 290 kg (locul III 
la cat. 82 kg — record de juniori 
egalat), S. Climov 285,5 kg (locut 
III la cat. 75 kg — rec. juniori ega
lat la smuls, cu 132 kg).

La gimnastică s-a obținut un sin
gur loc I, prin Gabriela Teo dor eseu 
la bîrnă (18,30 p).

Următoarea ediție a „Cupei Mă
rii Negre**  se va desfășura la Vama, 
în luna septembrie a anului 1978, 
la următoarele discipline sportive : 
atletism, gimnastică, haltere și vo
lei.

Cornel POPA, coresp.

La Brașov

MECI DEMONSTRATIV 
SUSȚINUT

DE BJORN BORG
BRAȘOV, (prin telefon) l

Iubitorilor de tenis brașoveni 
li s-a oferit, în după-amiaza 
zilei de joi, o foarte plăcută 
surpriză. Pe terenul central al 
frumoasei baze de tenis din 
parcul sportiv Dinamo a evo
luat cunoscutul campion sue
dez Bjorn Borg, cîștigătorul ul
timelor două ediții ale turneu
lui de la Wimbledon, în cadrul 
unei demonstrații susținute în 
compania jucătorului nostru 
fruntaș Traian Marcu. La ca
pătul unui joc deosebit de 
spectaculos, răsplătit cu nume
roase aplauze, oaspetele și-a 
impus superioritatea la scorul 
final de 6—1, 6—1, 6—3. (C. 
GRUIA, coresp.)



DIVIZIONARELE A LA BASCHET FEMININ 
ÎNCEP ÎNTRECERILE

CAMPIONATE • COMPETIȚII
(Urmare din pag. 1)

petițiile internaționale din anul 
acesta (Balcaniada din Iugo
slavia) și de anul viitor (Cam
pionatul european din Polo
nia), în cupele europene 
(I.E.F.S. în C.C.E., Rapid în „Cu
pa Liliana Ronchetti”).

Campionatul republican tre
buie să constituie o întrecere 
aprigă în care spiritul de de
plină sportivitate, disciplina 
permanentă, respectul față de 
adversare, partenere și arbitri, 
consecvența în aplicarea cerin
țelor jocului modern (agresivi
tate în apărare, frecvență ridi
cată a acțiunilor ofensive și a 
aruncărilor la coș, combativi
tate deosebită în lupta sub pa
nou etc.) trebuie să fie tot

LOTURILE FORMAȚIILOR DIVIZIONARE
I.E.F.S. : ț ■

(1-79), Ileana Porțile vi—'/, .uyeniu mcviuu varmen
(1,68), Doina Croiu (1,76), Tudorița Ungureanu (1,70),
(1,72), Doina Mogoț (1,80), Aurora Mazilu (1,80). Antrenor : ,.

RAPID BUCUREȘTI : Gabriela Bosco (1,75), Ștefania Basarabia (1,75), 
Rodica Capotă-Bartha (1,81), Stela Cernat (1,80), Eugenia Dumitru (1,67),
Aurora Vintilâ (1,70), Maria Csikos (1,84), Mariana Andreescu (1,90), An
gela lordoche (1,80), Rodica Grue (1,71), Antrenor: S. Ferencz.

POLITEHNICA BUCUREȘTI : Cornelia Toflan (1,74), Gabriela Ciocan (1,82), 
Angelico Tita (1.82), Marieta Gugu (1,78), llona Chvatol (1,81), Elena Fi
lip (1,84), Cristina Mareș (1,72), Mirela Neumann (1,78), Anca Racovi- 
ceanu (1.76), Mihaela Radu (1.78), Suzana Pîrșu (1,69), Cătălina Gura 
(1,76), Carmen Tocală (1,80), Constanța Fotescu (1,77). Antrenor : Gr. Cos- 
tescu.

OLIMPIA BUCUREȘTI : Florentina Căprița (1,64), Vasilica loniță 
Viorica Papa (1,75), Alexandrina Biră (1,64), Adriana Nicolau 
Camelia Tănăsescu (1,88), Alexandrina Tomescu (1,75), Olga Roșea xx----- 1- e------. ..................................... |on

(1,73), Ana
Marcela Secară (1,80), Vasilica Mihaî (1,65),
Crețu (1,64), Daniela Miclea (1,70), Mihaela
(1.80) . Antrenor : Gh. Lăzărescu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPOCA : Floarea Anca (1,71), Gheorghița Bolovan 
(1,86), Măndica Ciubăncan (1,82), Voîchița Pitea (1,82), Emoke Szasz
(1.75) , Gabriela Dugăeșescu (1,79), Adriana Mangu (1,76), Camelia Vlad
(1,72), Mariana Merca (1,75), Heidemarie Schuster (1,72), Irina Mocuța
(1.76) , Irina lenac (1,69), Agnes Farkas (1,71). Antrenor : N. Martin.

CRIȘUL ORADEA : Laura Steinberg-Bălănescu (1,69), Susana Biro (1,68), 
Viorica Boca (1,78), Adriana Constantinescu (1,86), Ana-Maria Dudaș (1,74), 
Maria Grigoraș (1,82), Gabriela Kerekes (1,76), Mariana Nagy (1,78), 
Adriana Niculescu (1,66), Magdalena Szekely (1,69), Elena Tabără (1,73), 
Maria Varga (1,69), Katalin Szabo (1,73). Antrenor : Tr. Constantinescu.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : Gizela Czmor (1,75), Corina Serafin (1,84), 
Mirela Casetti (1,63), Adriana Cristea (1,72), Ana Szigeti (1,69), Kata
lin Kepiro (1,60), Dana Czencz (1,82), Liliana Simon (1,83), Angela Silin 
(1,91), Valeria Chepețan (1,80), Mariana Rus (1,75), Monica Așteîean (1,76), 
Marcela Bodea (1,69). Antrenor : L. Bachner.

VOINȚA BRAȘOV : Cornelia Petrie (1,81), Doina Iftîmîe (1,58), Elena 
Opriciu (1,86), Maria Laszlo (1,73), Maria Damian (1,77), Adriana Rusnac 
(1,68), Rodica Cantemir (1,80), Liliana Catincescu (1,72), Paula Lupuian 
(1,58), Elena Marica (1,83), Eva Adler (1,72), Brigitte Lorincz (1,84). An
trenor : Gh. Roșu,

C.S.U. GALAȚI : Camelia Spătărescu (1,78), Ana Sarchisian (1,78), Geor- 
geta Sancu (1,75), Maria Csata (1,61), Georgeta Bunga (1,71), Maria Solomon 
(1,61), Lucia Moraru (1,80), Sorina Stoy (1,79), Sanda lonescu (1,81), Ro- 
dico Alexe (1,68), Felicia Ștefănescu (1,72), Gabriela Nuț (1,74), Rodica 
Ravca (1,63). Antrenor : C. Hănsa.

MOBILA SATU MARE : Ildiko Mihalka (1,75), Eniko Farkas (1,82), ludith 
Gross (1,77), Ildiko Fullop (1,68), Agneta Barha (1,68), Aurica Pop (1,77), 
Erica Sas (1,75), Monica Hohl-Otvos (1,75), Eva Gardos (1,68), Ileana Pe- 
trușca (1,70), Csilla Hoszu (1,75), Susana Keresztesi (1,78), Maria Groza 
(1,68), Georgeta Varga (1,74). Antrenoare : Gabriela Both.

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR PLOIEȘTI : Maia Cuțov (1,80), Eugenia Ză- 
hărăchescu (1,74), Elena Căpraru (1,72), Nina Vintilă (1,70), Liliana 
Ciobotaru (1,73), Roxana Pasat (1,78), Olimpia Biasutti (1,71), Rodica Canja
(1.80) , Elena Secuiu (1,66), Mihaela Neagu (1,68), Eugenia Neogoe (1,67), 
Gabriela Cosma (1,81), Izabela Lefter (1,80), Simona Ivan (1,78), Anemarie 
Moise (1,86). Antrenor: G. Năstase.

PROGRESUL BUCUREȘTI : Georgeta Simioană (1.86), Mariana Sandu 
(1,85), Lucia Grecu (1,84), Alexandra Leabu (1,82), Violeta Chirițescu (1,69), 
Emilia Alixandru (1,77), Constanța Ivănescu (1,76), Marina Constantin (1,73), 
Alexandrina Răcășanu (1,72), Cornelia Hagiu (1,72), Daniela Prîoteasa 
(1,70), Ioana Muscalu (1,77), Cornelia Hess (1,70). Antrenor : D. Leabu.

Unele jucătoare nu apar în formații deoarece solicitările lor de transfer 
nu au fost încă rezolvate.

Agenda vinătorului 
pescarului sportiv Și

IN OPT ORE
364 DE PEȘTI!

Oradea, pe Crișul Repede,

timpul in atenția divizionarelor 
A. Campionatul țării trebuie să 
stimuleze permanent creșterea 
valorilor din care să se alcă
tuiască reprezentativa Româ
niei, o formație capabilă să 
concureze cu succes la pozițiile 
fruntașe în ierarhia mondială.

TABLOUL DE ONOARE...
...al campioanelor de pînă 

acum : Știința București : 1950; 
Locomotiva C.F.R. București : 
1951, 1952 ; Știința Cluj-Napo
ca : 1953, 1954 ; I.E.F.S. : 1955, 
1975, 1976, 1977 ; Energia-Con- 
structorul București : 1956, 1957, 
1958, 1959 ; Rapid București : 
1960, 1961, 1962, 1965, 1969, 1972; 
Politehnica București : 1963,
1964, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 
1973, 1974.

Giurea 0.90), Maria Roșianu (1,72), Liliana Duțu
< Eugenia Nicolau (1,72),_ Carmen Rășcânescu

Marilena Rădescu 
: I. Nicolau.

Rodica Grue (1,71). Antrenor :

Vasilica 
Brînzei

(1.77), 
(1.75), 
(1,88), 
Doina 
latan

M. ȘTtFANfSCU CONTINUA SA
Joi după-amiază am avut po

sibilitatea să asistăm Ia desfă
șurarea unor alergări extrem 
de disputate, cu sosiri strinse 
și cote în perfectă concordanță 
cu șansele cîștigătorilor, fapt 
ce nu poate decît să bucure. 
Continuîndu-și „sprintul" spre 
titlul de campion, M. Ștefănes- 
cu a reușit încă două victorii, 
alergările cîștigate cu Haitiana 
(din ce în ce mai bună) și Ja- 
lina (aceasta din urmă oferind 
cea mai frumoasă sosire a zi
lei) consolidîndu-i poziția <’ 
lider în cele două clasamente : 
formații (45) și driverj (32). In 
„plasa", dar nu chiar în „roa
ta" acestuia se află campionul 
„en titre" G. Tănase care, ne
reușind (în ciuda eforturilor 
depuse) decît un singur succes 
(a cîștigat cu Abil), totalizează 
doar 40 și, respectiv, 27 victo
rii. Din restul cîștigătorilor am 
reținut pe Satirica (A. Brailov- 
schi i-a dozat judicios forțele), 
Izmir (în vădită ascendență de 
formă) și Turei, învingător (a- 
vem impresia că handicaparea 
acestuia în cursă s-a făcut cu 
multă indulgență) în hîturile 
premiului Războieni. în con
cluzie, o reuniune curată. RE
ZULTATE TEHNICE : Cursa I 

Ștefănescu) 
3. Jovmi-r.
29, ordinea

— Haitiana (M. 
1:40,5, 2. Fricos, 
Simplu 2, ordinea 
triplă 198 ; cursa a Il-ă — Abil 
(G. Tănase) rec. 1:42,3. 2. Ho- 
norica. Simplu 3,50, ordinea 12, 
event 16 ; cursa a III-a — Tu
rei (Tr. Marinescu) rec. 1:24.1, 
2. Tufăria, 3. Reactor. Simplu 
1,60, ordinea 21, event 8, ordi
nea triplă 261 ; cursa a IV-a — 
Izmir (Gh. Vasile) rec. 1:34.4, 
2. Văluța. Simplu 2,20, ordinea 
17, event 5 ; cursa a V-a — Sa
tirica (A. Brailovschi) rec. 
1:32,1, 2. Sabena, 3. Colnic. 
Simplu 6,50, ordinea 40, event 
19, ordinea triplă 449 ; cursa a

__  .......u de 
"se_reia sîmbătă......cu cta-
Il-a a returului fazej pe
și cu un meci de tra-

R.C. Grivița Roșie — Di- 
București. Derby-ul gru-

SiMBĂTĂ,
iN „PARCUL COPILULUI", 
UN MECI DE TRADIȚIE, 

RUBGY CLUB GRIVIjA 
ROȘIE - DINAMO

Campionatul, Diviziei A 
rugby 
pa a 
grupe 
uiție : 
namo -------- .. .
pei C și al etapei pune față 
în față două din formațiile care 
aspiră — justificat — la pro
movarea în turneul final al pri
mei grupe valorice. Forma bu
nă a ambelor echipe anunță o 
partidă de un nivel ridicat, la 
pretențiile competiției.

Alte două partide rețin în 
mod special atenția: C.S.M. Su
ceava — Sportul studențesc 
(grupa B) și „Poli" Iași — Ști
ința Petroșani (grupa D). In 
caz de victorie, studenții bucu- 
reșteni și cei ieșeni vor face o 
serioasă opțiune pentru eșalonul 
de frunte al competiției. Inte
resantă se anunță și întîlnirea 
dintre Olimpia București și 
Agronomia Cluj-Napoca (C)„.

în celelalte meciuri gazdele, 
cel puțin teoretic, nu pot emite 
pretenții de victorie: C.S.M. Si
biu — Steaua (A), Rulmentul 
Bîrlad — Farul Constanța (B) 
și Minerul Gura Humorului — 
„U“ Timișoara (D). Anticipăm, 
totuși, eforturile Rulmentului de 
a scoate măcar un rezultat de 
egalitate, foarte necesar în „du
elul" său indirect cu Sportul 
studențesc.

Meciul T.C. Ind. Constanța — 
Rapid București (grupa A) a 
fost reprogramat pentru data de 
30 septembrie.
IN „CUPA DE TOAMNA 

LA HANDBAL
O ETAPA ATRACTIVA

Cea de a III-a etapă a „Cu
pei de toamnă" la handbal ne 
oferă, ca și runda precedentă, 
cîteva meciuri interesante. în 
fruntea lor se situează derby-ul 
feminin timișorean, care opune 
cele două divizionare A de pe 
malul Begăi : Universitatea și 
Constructorul.

O a doua întîlnire echilibrată 
se anunță a fi cea dintre Rapid 
București și Universitatea Bucu
rești, în timp ce formația Con
fecția — care a lăsat o bună 
impresie în primele două eta- 
.pe ale cupei — are toate șan
sele să obțină încă o victorie, 
primind pe teren propriu repli
ca Hidrotehnicii Constanța. Al 
patrulea joc feminin d>n aceas
tă rundă este programat la Tg. 
Mureș, unde Mureșul din lo
calitate va juca cu Progresul 
București.

La masculin, unde „capul de 
afiș" ar fi trebuit să fie deți
nut de meciul Steaua — Dina-

PUNCTEZE-77

VI-a — Turei (Tr. Marinescu), 
rec. 1:24,3, 2. Joben. Simplu
1,40, ordinea 16 event 6. triplu 
ciștigător 32 ; cursa a Vil-a — 
Jalina (M. Ștefănescu) rec. 
1:25,9, 2. Romas, 3. Sonor. 
Simplu 3,70, ordinea 23, event 
7, ordinea triplă 256 cursa a 
VIII-a — Hedeia (D. Toduță) 
rec. 1:34,3, 2. Nisipu. Simplu 

de .. 1,90, ordinea 16. event 11, triplu 
cîștigător 25. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 29 014 
lei și a fost cîștigat de 4 ti- 
chete cu 4 combinații a 3 626 
lei fiecare și 27 tichete cu 49 
combinații a 296 lei fiecare. 
Retrageri : Tub și Galen.

Gh. ALEXANDRESCU

CAMPIONATUL
DE DIRT-TRACK

Joi după-amiază, pe stadionul 
Rapid din Arad s-a desfășurat 
o nouă etapă din cadrul cam
pionatului național de dirt-track 
(grupele A și B valorice). Au 
participat alergători din Brăila, 
București. Sibiu și Arad. Iată 
rezultatele înregistrate : GRU
PA A : 1 Gh. Sora (Metalul 
Buc.) 12 p, 2. C-tin Voiculescu 
(Metalul Buc.) IX p, 3. I. Bobîl- 
neanu (Voința Sibiu) 10 p, 4. 
N. Răureanu . ' ’
9 p, 5. M. Dobre (Metalul Buc.) 
8 p, 6. L Pavel (Voința Si
biu) 7 p ; GRUPA B : 1. 
Dioszegi (Rapid Arad) 6 p, 
M. Poza (C.S.M. Brăila) 4 
3. I. Petru (Metalul Buc.) 3 
(I. IOANA, coresp.).

(V oința Sibiu)

1.
2.
P, 
P-

fost,
suscită interes

mo București (care a 
însă, amînat), suscită uhwco 
toate celelalte trei partide. în 
seria I, Relonul Săvinești va 
primi vizita Științei Bacău, 
ambele echipe aflîndu-se 
prima apariție în cupă. 
Arad, Gloria, care a învins 
prinzător in etapa trecută 
„U“ ~ —

la 
La 

sur
pe 

Cluj-Napoca. este dornică 
să confirme ascensiunea și în 
compania formației II. C. Mi- 
naur Baia Mare. în fine, Po
litehnica Timișoara va primi 
replica Universității Cluj-Na
poca intr-un joc care a oferit 
întotdeauna multe momente de 
handbal autentic. Se anunță 
deci o etapă atractivă.

ULTIMA ETAPĂ 
A „CUPEI ROMÂNIEI" 

LA ATLETISM
Astăzi și mîine, pe stadionul 

din Poiana Brașov se desfă
șoară ultimul mare concurs al 
sezonului atletic intern. Este 
vorba de etapa a III-a (ultima) 
a competiției pe echipe „Clipa 
României", la capătul căreia 
vom cunoaște cea mai bună 
formație a țării. Intrucît cele

Carol Corbu încerca să-și
îmbunătățească cel mai bun re
zultat al anului (16,67 m la 

Balcaniadă).

A 
Ia

de 
impor- 
măsura 

speciali- 
interzice 

de peste 
introduși 

(fac

9 echipe participante în grupa 
A înmănunchează pe majorita
tea atleților fruntași, concursul 
din Poiană reprezintă. pentru 
mulți dintre aceștia, ultimul 
prilej de a realiza performanțe 
de valoare, de a-și îmbunătăți 
cele mai bune rezultate din 
acest an.

în ceea ce privește întrecerea 
echipelor, Steaua — lider au
toritar după două etape — are 
mari șanse să-și păstreze titlul 
cucerit în ultimii ani, avînd 
acum un avans de aproape 200 
de puncte față de C.A.U. (1040 
p — 853 p), a cărui poziție este 
însă amenințată de Dinamo 
(831 p). Formațiile de mijloc
Metalul (493,5 p), Cluj (487,5), 
Iași (455) și Constanța (415,5) 
pot schimba un loc-două între 
ele, iar Rapidul (380) pare Ia 
adăpost de ultimul Ioc, deținut 
de reprezentanții județului 
Brașov (349,5). După cum se 
știe, ultima clasată va participa 
la 8—9 octombrie la barajul 
pentru grupa A. alături de cîș- 
tigătoarele celor două serii din 
grupa B (care își desfășoară 
ultima etapă tot astăzi și mîine).

UN NOU START 
IN DIVIZIA DE JUDO

Cele 12 echipe din Divizia 
de judo se vor prezenta 
startul unei noi ediții a cam
pionatului, care se va desfă
șura cu unele modificări de 
regulament destul de 
tante. Astfel, notăm 
luată de federația de 
tate prin care se 
sportivilor în vîrstă 
25 de ani de a mai fi 
în formațiile divizionare 
excepție concurenții caro s-au 
clasat pe primele trei locuri la 
campionatele republicane indi
viduale). Binevenită este și 
noua prevedere potrivit căreia 
juniorii legitimați la cluburile 
sportive școlare pot fi selecțio
nați în echipele divizionare ale 
altor cluburi dacă acestea ac
tivează în aceeași localitate.

în etapa inaugurală sînt pro
gramate cîteva întîlniri echili
brate, deschise oricărui rezultat. 
La Cluj-Napoca, echipa locală 
Universitatea va întîlni pe 
C.S.M. Sibiu și I.E.F.S., forma
ții de valori apropiate. Tot 
duminică, în municipiul Gheor
ghe Ghcorghiu-Dej, un alt tri
unghiular reține atenția: C.S.M. 
Borzești — Universitatea Bucu
rești — A.S.A. Tg. Mureș. La 
Brașov, echipa gazdă, Dinamo, 
are prima șansă în partidele 
programate mîine cu Rapid 
Arad și Olimpia București. 
Campioana de anul trecut, DL 
namo București, este favorită 

în confruntările cu Construc
torul M. Ciuc și Nitramonia 
Făgăraș, care se vor desfășura 
astăzi, de la ora 17, în sala 
clubului din șoseaua Ștefan cel 
Mare.

DIVIZIA A LA POPICE
La Tg. Mureș a avut loc un 

interesant meci intre echipele 
divizionare feminine Voința și 
C.S.M. Reșița, partidă cuprinsă 
în programul etapei a III-a. 
După o evoluție foarte bună, 
reșițencele au cîștigat cu 
2459—2438 p d, avînd in Euge
nia Lăcătușu și Maria Stanca 
cele mai eficace jucătoare cu 
437 și, respectiv, 429 p d. De 
la Voința, care n-a mai suferit 
de peste doi ani infrîngere pe 
arena proprie, s-a remarcat 
Maria Todea cu 438 p d. în 
meci restanță pentru etapa I a 
campionatului masculin (seria 
Nord) Metalul Hunedoara a 
dispus de Voința Cluj-Napoca 
la un scor detașat : 5251—4914
p d. De la Metalul s-a eviden
țiat veteranul Ion Micoroiu 
care din 200 lovituri a doborit 
941 popice.

Azi și mîine se dispută etapa 
a Il-a a Diviziei A, care pro
gramează cîteva jocuri atracti
ve, ca de pildă derbyurile Ca
pitalei la feminin Rapid — Glo
ria, iar la masculin Olimpia — 
Gloria. Campioanele au de sus
ținut jocuri cu echipe nou pro
movate : Laromet București (f) 
întîlnește in- deplasare pe O- 
limpia, iar Aurul Baia Marc 
(m) joacă acasă cu Dermagant 
Tg. Mureș. Alte jocuri intere
sante ; Voința București — 
Rulmentul Brașov. Voința Tg. 
Mureș — Progresul Oradea 
(m), Voința Galați — Petrolul 
Băicoi și Voința Timișoara — 
Hidromecanica Brașov (f).

„ZONELE" 
CAMPIONATULUI DE BOX 

IN FAZA FINALELOR
Pe măsură ce se apropie de 

faza finală. întrecerile zonale 
ale campionatului național de 
box oferă tot mai multe sur
prize. Astfel, la Bacău, Baia 
Mare, Constanța și Timișoara 
s-a înregistrat in ultimele gale 
— în condițiile creșterii nivelu
lui tehnic al întilnirilor — eli
minarea unor cunoscuți pugiliști, 
ca Ion Mocanu, Gheorghe Agap
șa, Nicolae Bute seacă, fon Că- 
prărescu sau Marcel Sîrba t

Iată rezultatele ultimelor gale 
disputate :

BACAU. Cocoș : Butnarii (Iași) 
b.p. Căprărescu (Farul), Tonei u 
(P. Neamț) b.p. Șinan (Tg. Mu
reș), Ștancu (Rapid) b.ab.3 Du
mitru (Birlad), Tismănaru (Ba
cău) b.p. Barbu (Mangalia) ; 
semiușoară : Nap (Bocșa) b.p. 
Nanu (Galați), Gheorghe (Brăila) 
b.p. Grădlnaru (Botoșani), lancu 
(Rapid) b.p. Icliim (Focșani), 

Glogojanu (Bacău) b.p. Bute
seacă (Galați) ; semimijîocic :
Vladimir (Dinamo) b.ab.2 Sala 
(Reșița), Tudor (Bacău) b.ab.l 
Podaru (P. Neamț). Iliescu (Met. 
Buc.) b.p. Costache (Rapid), 
Teofil (Voința Buc.) b.ab.2 Ivan 
(Bîrlad).

BAIA MARE. Scmimijloeie : 
Elisei (Tg. Mureș) b.ab.l Balint 
(Oradea), Ungureanu (Brașov) 
b.p. Pop (Baia Borșa), Mihășan 
(C. Turzii) b.p. Endrodi (Satu 
Mare), Simion (Steaua) b.p. Pap 
(M. Ciuc) ; mijlocie mică : Chio- 
veanu (Litoral) b.ab.3 Negrea 
(Salonta), Raia (Zalău) b.ab.l 
Jiga (Baia Mare), F 
(Tg. Mureș) b.p. 
(Bocșa), Peter (M. 
b. neprez. Gherman (C. 
semiușoară : N. Toth 
Cluj-Napoca) b.p. I. 
(Steaua), Gh. Rădulescu 
b.p, P. Moșuț (Șc. sp. 
B. Mare).

CONSTANȚA. Cocoș :
(Reșița) b.p. Croitoru 
dia), Duminică (B.C. 
b.p. Neagu (Tr. ' ’ _ 
pană : Ploieșteanu (Met. 
b.p. Enache (Tulcea), 
(Tîrgoviște) b.p. Lungu 
rea Galați) ; semiușoară : 
(Mangalia) ' ' ~
(Tr. Măgurele),

Simfonică 
Mocanu 

Ciuc) 
. Turzii) ; 

(A.S.A. 
Simion 
(Măcin) 
Minerul

Motroc 
(Medgi- 
Galați) 

Măgurele) : 
Buc.) 

Sorescu 
(Dună- 

Hozo 
b.ab.2' Cărbunaru 

__ o____ ,, Mantu (Steaua) 
b.p. Miloș (Brăila) ; ușoară : C. 
Cuțov (Dinamo) b.ab.3 Cuca 
(Urziceni), Costin (Farul) b.ab.2 

Lăcătușu (Tr. Măgurele); s 
mijlocie ; Bute (B.C. 
b.p. Agapșa (Farul), 
(Craiova) b.p. Anghel

TIMIȘOARA î Cocoș : 
(Bacău) b.ab.3 Bîrsan 
Lupșan (Moldova Nouă) 
Hîrju (Semănăt. Buc), 
(Bocșa) b.p. Voinescu 

Pîrvu ‘ ** ”

• La
s-a disputat recent finala campiona* 
tului republican de pescuit staționar 
(grupa A — avansați), care a fost 
ciștigată de bucureșteanul Vasile 
Fleșer (A.V.P.S. sectorul 3). Campio
nul a prins în cele patru manșe de 
concurs, a cite doua ore, nu mai 
puțin de 364 de pești, în greutate 
de... 2498 grame. Pe locurile ~ 2—3 
s-ou situat pescarii Ion Barbălatâ 
(Suceava) și Constantin Mateescu 
(A.V.P.S. sect. 8 Buc.). Cu o săp- 
tămînâ în urma, C. Mateescu a cîș- 
tigat concursul republican categoria 
B de la Rm. Vîlcea. Anul acesta la 
etapele de masa au participat a- 
proape 11 000 de concurenți I
• Finala pe țarâ a campionatului 

de Casting (lansetă) va avea loc la 
Cîmpina (unde, la A.S. Petrolul, e- 
xistă o grupă foarte activă de pes
cari sportivi), în zilele de 1—2 oc
tombrie la tineret și în a doua ju
mătate a lunii la seniori.
• In aceste zile de început de 

toamnă se pescuiește cu rezultate 
mulțumitoare la caras și crap, în 
bălți, dar mai ales în Delta Dună
rii. In Deltă, ,,mușcă" bine și șalăul, 
bibanul și chiar somoteiul, dar nu
mai la momeli naturale. Dintre peștii 
răpitori, doar „mîrlița" (știucâ mică) 
și cleanul (în apele curgătoare — 
Olt, Mureș și Crișul Repede) pun... 
gura, din cînd în cînd, la momeli ar
tificiale, „linguriță" rotativă. în ulti
mul timp, ținta multor pescari bucu- 
reșteni este canalul de lîngă Mănăs
tirea (la 30 km de Oltenița), unde 
s-au prins exemplare mari de carașl 
(2—3 la kg) și ciortani.

O Vînătorii așteaptă pasajele de 
toamnă la rațe, gîște sălbatice și 
sitari, care și-au făcut apariția în unele 
regiuni din nordul țării. In rest, se 
mai vîneazâ la porumbei, prepelițe 
și la unele specii de răpitori. Cel 
mai buni țintași se pregătesc in
tens pentru tradiționala confruntare 
anuală la talere. Finala campiona
tului vînătorilor la talere, competi
ție organizată de A.G.V.P.S., va 
avea loc în zilele de 21—23 octom
brie pe poligonul Tunari din Ca
pitală. (T.R.)

beta 
Tudor 
beta), 
Barna , 
b.p. Szekely 
(Timiș) b.p. Pisică (Tg. 
ușoară : ”—*"  ""------
Plenert 
Vîlcea) 
Moraru 
Curelea 
(Bals) 
semimijîocic : 
b.n. Dicu 
mijlocie mică : ___
b.o. Coțan (Vulcan). Stana (Ti
miș) b.p. Sîrba (Steaua). 
(Relatări de la corespondenți! 
noștri : I. IIie, V. Săsăraru, G< 
Tamaș și C. Crețu).

semi-
Galați) 

Grecescu 
(Brăila).
Enache 
(Sibiu), 

b.p.
Dobăeș 

(Timiș.). 
(Craiova) b.p. Mîțoi (Dro-
T. Sev.) ; semiușoară : 
(Bocșa) b.p. Popa (Dro- 
Ștefanovicl (Craiova) b.p. 
(Arad), Ciobotaru (Timiș) 

' - ' (Arad). Ștefana 
— - Jiu) ;

Bacriș (Steaua) b.p. 
(Bocșa), Costenaru (Rm. 
b.ab 2 Ușurelu (Craiova), 

(Cîmpina) b. neprez. 
(Drobeta) Zamfirescu 

b.k.o.l Anton (URBIS) ;
(Bocșa) 
Buc.) : 
(Farul)

Anton 
Fuicu 

(Semănăt.
Tîrboi
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în prima zi a Balcaniadei de box

ȘASE PUGILIȘTI ROMÂNI 
CALIFICAȚI ÎN FINALE

BOXERII
CLUBULUI STEAUA 

AU OBȚINUT 
4 MEDALII

TURNEUL GIMNASTELOR ROMÂNCE 
ÎN MEXIC SI VENEZUELA*

PRIMIREA ECHIPEI ROMÂNIEI DE CĂTRE
BURSA, 23 (prin telefon). Joi 

seara, în frumoasa sală Atatiirk 
clin localitate au început între
cerile Balcaniadei de box a se
niorilor. La startul competiției 
balcanice s-au aliniat 48 de pu- 
giliști din Bulgaria (10), Grecia 
(6), Iugoslavia (11), România 
(10) și Turcia (11). In prima re
uniune, disputată joi noaptea, 
au avut loc meciuri prelimina
rii, dar și citeva partide semi
finale (în funcție de numărul 
concurenților înscriși la fiecare 
categorie de greutate).

Meciul inaugural al compe
tiției i-a adus in ring pe boxerii 
de la categoria semimuscă. : Săli 
Adem (România) și Nikolov 
(Bulgaria). Reprezentantul țării 
noastre a făcut o partidă bună, 
a boxat atent și a lovit precis 
și puternic în momentele cele 
mai favorabile. în ciuda unui 
verdict cu 4—1, victoria constăn- 
țeanului n-a stat nici un mo
ment sub semnul întrebării, su
perioritatea sa fiind evidentă, 
în urma acestei victorii, S. A- 
dem s-a calificat pentru finală, 
in care îl va întîlni pe turcul 
Genek.

O victorie rapidă a obținut 
reprezentantul nostru la cate
goria cocoș, Nicu Popa. El a 
început furtunos meciul cu bul
garul I. Raicev, pe care l-a ex

pediat de trei ori la podea, în 
primele două minute, în urma 
unor puternice lovituri la cap. 
în aceste condiții, arbitrul a o- 
prit lupta, dictînd victoria prin 
abandon a boxerului român. Și 
N. Popa s-a calificat pentru fi

nală, în care va disputa titlul 
de campion balcanic în compa
nia turcului Sonunur.

La prima sa prezență în echi
pa națională, rapidistul Cornel 
Hoduț a obținut un succes de 
prestigiu*  învingîndu-1 pe cam
pionul european de tineret 
Kdksal Ozogluoz (Turcia). Hoduț 
a aplicat cea mai potrivită tac
tică. Bine blocat, el s-a apro
piat mereu de adversar, iar în 
lupta de aproape a lovit puter
nic cu croșee la cap. în urma 
unor astfel de lovituri, Ozogluoz 
a fost trimis de două ori la 
podea în prima repriză, iar în 
cea secundă, fiind din nou nu
mărat, a fost oprit de arbitru 
să continue o luptă evident ine
gală. In finală, C. Hoduț îl în- 
tîlnește pe Tanasis (Grecia).

Ceilalți doi boxeri români ca
re au evoluat în prima zi a 
competiției au fost învinși. Ușo
rul Ion Budușan a fost depășit 
la puncte, într-un meci foarte 
disputat, de iugoslavul Puzovici, 
iar Ion Miron (mijlocie mică) a 
pierdut (tot la puncte) întîlni- 
rea cu turcul Daglar.

în gala de vineri noaptea, 
alți trei boxeri români, Niță 
Robu, T. Tudor și Gh. Vlad au 
obținut victorii, calificîndu-se 
în finala competiției : Niță 
Robu b.p. Milicevici (lug.), T. 
Tudor b.p. Bacrisioris (Gr.) și 
Gh. Vlad b.p. Ioanis (Gr.). Pînă 
Ia ora primirii legăturii telefo
nice, meciurile Chiracu — Kara- 
kelle (Tur.) și Grigore •— Oz- 
turk (Tur.) nu s-au încheiat.

Petre HENJ

DE BRONZ LA HAVANA
Prezența la start a unor cam

pioni și vicecampioni mondiali, 
olimpici sau continentali, a unor 
sportivi de renume din 12 țări, a 
făcut din turneul de box al 
Spartachiadei militare —- dispu
tat în arena Coliseo a Cetății 
sportive din Havana — o compe
tiție extrem de puternică și in 
.consecință importantă pentru a- 
precierea situației într-o zonă a 
pugilism ului amator recunoscută 
ca foarte valoroasă. Participarea 
celei mai puternice formații cu
baneze (din care a . lipsit doar 
Teofilo Stevenson convalescent în 
urma unor arsuri la mînă) explică 
buchetul bogat de medalii (5 de 
aur, 5 de argint și 1 de bronz) 
obținute de Hernandez, Horta. 
Aldama, Correa, Soria, Millian și 
ceilalți nu mai puțin vestiți bo
xeri din Caraibe. Foarte bine au 
concurat și sovieticii (printre 
care Limasov, Sapoșnikov, Kli
manov, Ribakov) care au cules 9 
medalii (5—3—1).

în asemenea companie, firește 
că sarcina boxerilor clubului 
bucureștean Steaua nu a fost 
deloc ușoară. Fi au obținut to
tuși 4 medalii de bronz. prin 
Teofil Ghinea (semimuscă), Con
stantin Buzduceanu (pană), Petre 
Leoveanu (semiușoară) și Carol 
Hajnal (coborît surprinzător, la 
categoria ușoară). în clasamentul 
totalului de medalii, echipa 
română s-a situat pe locul 4.
Dintre ceilalți participanți, bune 

rezultate au obținut Sandor Or
ban (Ungaria) — cîștigător la cat. 
muscă, Karl-Heinz Kriiger (R.D. 
Germană) — finalist la cat. u- 
șoară și sovieticul Aleksandr 
Lukaci — neașteptat învingător al 
lui Luis Felipe Martinez în finala 
categorici mijlocie mică.

PREȘEDINTELE MEXICULUI
CIUDAD DE MEXICO, 23 

(Agerpres). — în încheierea 
turneului întreprins în Mexic 
de selecționata feminină de gim
nastică a României, președinte
le Statelor Unite Mexicane, 
Jos6 Lopez Portillo, a primit la 
reședința sa de la „Los Pinos" 
echipa de gimnaste românce.

Șeful statului mexican a fe
licitat cu căldură pe gimnas
tele românce pentru demonstra
țiile oferite publicului din Me
xic, demonstrații care s-au e- 
vidențiat printr-o înaltă măies
trie sportivă. El le-a urat, tot
odată, succes în continuare în 
competiții și la învățătură.

în cuvintul său, directorul 
general al Institutului Național 
al Sportului din Mexic, Guil
lermo Lopez Portillo, a sub
liniat puternicul ecou pe plan 
național al prezenței gimnaste

lor din România, aportul lor la 
întărirea relațiilor dintre cele 
două țări, precum și la dezvol
tarea sportului de masă în Me
xic și, în mod deosebit, al gim
nasticii.

Ambasadorul român Dumitru 
Mihail a mulțumit șefului sta
tului mexican pentru cuvintele 
de înaltă apreciere adresate gim
nastelor din România.

La sfîrșitul întrevederii, pre
ședintele Jose Lopez Portillo a 
adresat încă o dată calde feli
citări Nadiei Comăneci și co
echipierelor sale. Tripla cam
pioană olimpică Nadia Comă
neci a exprimat președintelui 
Mexicului mulțumiri și recu
noștință pentru primirea și a- 
tenția cu care a fost înconju
rată echipa gimnastelor din 
România în tot timpul cit s-a 
aflat în Mexic.

NADIA COMĂNECI ȘI COECHIPIERELE El 
AU ÎNCEPUT EVOLUȚIILE LA CARACAS

CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

circa 150 km de capitala Fin
landei, 
buteze, 
tîlnind, 
slavici.

Deși 
masculină 
versară a 
se prezintă în formă deosebită, 
cu cîțiva jucători mai puțin

g

f g

unde urmează să dc- 
în sala „Kupittaa", în- 
duminică, echipa Iugo-

se spune că echipa 
a Italiei, prima ad- 
voleibaliștilor noștri,

cunoscuți ca stil și potențial 
(Concetti, Savasta, Larifranco, 
Greco, Cirota, Bonini), băieții 
noștri privesc cu optimism par
tida, Udișteanu, Dumănoiu, Po
pa, Mășcășan, Tutovan, Țerbca, 
Chifu, Arbuzov, Chiș și ceilalți 
asigurîndu-ne că nu vor rata 
victoria.

De asemenea, voleibalistele 
noastre mărturiseau că preocu
parea lor principală se în
dreaptă spre meciul din ziua

COMENTARIUL SAPTAMINII

INTRE EDUCAȚIE Șl VIOLENȚA
Sigur că nu e plăcut să 

citești o comunicare de pre
să în care se arată că su
porterii lui Manchester Uni
ted au devastat străzi ale 
orașului francez St. Etienne 
și au provocat ciocniri în 
tribunele arenei „Geof- 
froy Guichard", soldate cu 
33 de răniți (cei mai mulți 
suferind fracturi), dintre care 
5 în stare critică. Agenția 
France Presse nu pierde o- 
cazia să adauge că aceasta 
nu e prima faptă de acest 
fel a suporterilor insulari. 
Se știe că, în Marea Brita- 
nie, tribunalele au tot mai 
mult de-a face cu specta
tori de fotbal înfocați, care 
se dedau la acte de vio
lență și intră în raza de ac
țiune a agenților de poli
ție. Dealtfel, în presa spor
tivă occidentală întîlnim tot 
mai des expresia engleză 
„rowdysm", care se referă nu 
la turbulența în general, ci 
la cea din arenele sportive 
în special. Recent, suporterii 
echipei Chelsea au provocat 
în orașul Luton pagube de 
10.000 lire sterline. Pentru 
asemenea acte de vandalism, 
pedeapsa maximă era de 6 
luni închisoare și amendă 
de 400 lire ; zilele trecute, 
în Camera Comunelor a fost 
prezentat un proiect 
prevăzînd ridicarea 
la 1000 lire.

Iată și o reacție 
La Bruxelles s-au 
150 de experți din 
țări vest-europene 
care și Vaticanul !)
prim Congres internațional 
împotriva violenței în sport. 
In cele 4 comisii constituite 
s-au luat în discuție cauzele 
manifestărilor agresive în 
sport (pe temeiul cercetări
lor științifice), măsurile de 
combatere ce ar trebui luate 
pe de o parte de către fe
derații și cluburi, iar pe

de lege 
amenzii
recentă. 
întrunit 
21 de 
(printre 
într-un

de altă parte de către au
torități, precum și rolul pre
sei și al celorlalte mijloace 
de informare în masă în 
acțiunea de stăvilire a a- 
gresivității. Lista faptelor 
care au determinat ținerea 
acestui simpozion este sem
nificativă ea însăși : bătăi 
în tribune, „canonade" asu
pra arbitrilor și sportivilor, 
excese alcoolice, grupuri 
suporteri cu tendințe 
vastatoafe etc.

Măsurile preconizate se 
scriu într-un catalog nu lip
sit de interes : școala să 
lege mai strîns educația fi
zică de etica sportivă; inter
zicerea vînzării alcoolului în 
incinta arenelor sportive, iar 
băuturile răcoritoare să nu 
fie distribuite în sticle sau 
ambalaj metalic ; interzice
rea intrării pe stadioane cu 
bastoane, umbrele, port-dra- 
pele sau alte obiecte care 
ar putea deveni instrumente 
contondente ; interzicerea 
introducerii instrumentelor 
sonore pe stadioane ; desfi
ințarea locurilor în pi
cioare (unde se iscă cele 
mai multe scandaluri) etc.

Nu e de mirare — în con
dițiile valului de violență 
care bintuie lumea occiden
tală — să aflăm că în ves
tul Europei a luat ființă și 
o Asociație internațională 
împotriva violenței în sport, 
care a sprijinit, firește, lu
crările de la Bruxelles.

Poate n-ar fi inutil 
subliniem — în final 
din toate exemplele 
parvin reiese că în 
actele de violență se 
festă cu precădere în 
nă și mult mai rar pe ga
zon. Tocmai de aceea, va
lențele educative, reale, ale 
sportului se cer a fi perma
nent încurajate și cultivate.

Victor BĂNCIULESCU

a doua, cu Cehoslovacia, apre
ciind că duminică jucătoarele 
iugoslave nu le pot pune vic
toria la îndoială.

Să sperăm, deci, că dumini
că seară vom putea consemna 
rezultate pozitive de partea am
belor noastre echipe.

Dintre celelalte partide pro
gramate în ziua de debut, a- 
mintim derbyul masculin Polo
nia — U.R.S.S. și întîlnirea 
outsiderilor R.D.G. — Ceho
slovacia (în grupa de la Tam
pere), precum și derbyul femi
nin al grupei de la Turku : 
Cehoslovacia — U.R.S.S.

• In ultima zi a turneului 
internațional din Polonia s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : România — Franța 3—0 
(10, 8, 11) și Polonia A — Po
lonia B 3-0 la masculin ; Româ
nia — Polonia 3—0 (10, 13, 13) 
la feminin.

CARACAS, 23 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția 
„Prensa Latina", echipa femini
nă dc gimnastică a României, 
avînd în frunte pe tripla cam
pioană olimpică Nadia Comă
neci a sosit la Caracas, venind 
din Mexic unde a întreprins un 
turneu de concursuri demon
strative. Pe aeroportul din ca
pitala Venezuelei, gimnastele 
românce au fost întimpinate de 
un numeros public, de repre
zentanți ai organizațiilor spor
tive locale.

La 23 septembrie, în sala „El 
Poliedro“ din Caracas, echipa 
feminină de gimnastică a Româ
niei, în componența căreia fi
gurează tripla campioană olim
pică Nadia Comăneci, și-a în
ceput programul de concursuri 
demonstrative în Venezuela.

La spectacolul de gală au 
asistat Carlos Andres Perez, 
președintele Republicii Vene
zuela, și soția, doamna Blanca 
Rodriguez de Perez, membri ai 
guvernului venezuelean, repre
zentanți ai vieții culturale și 
sportive din Venezuela, șefi ai

misiunilor diplomatice acredi
tați la Caracas, un numeros și 
entuziast public.

Evoluția gimnastelor român
ce a fost răsplătită cu înde
lungi și binemeritate aplauze 
de cei peste 10 000 de spectatori.

Alături de sportivele din 
România au participat la a- 
ceastă reușită demonstrație — 
care s-a transformat într-o ma
nifestare a prieteniei dintre ce
le două țări — gimnaste și 
gimnaști din Venezuela.

In legătură cu prezența în 
Venezuela a renumitelor spor
tive din România, presa vene- 
zueleană a dedicat spații largi, 
deosebit de elogioase, nivelului 
înalt de măiestrie și prestigiu
lui mondial indiscutabil dobîn- 
dit de gimnastica românească.

Semnificative in acest sens 
sînt articolele apărute în pu
blicațiile „El Nacional", „El 
Universal", „2001", „Meridiano”, 
„El Mundo", „Ultimas Noticias".

Demonstrația sportivelor ro
mânce a fost transmisă în în
tregime de canalul 2 al tele
viziunii din Venezuela.
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ȘAHIȘTII NOȘTRI 
ÎN TURNEELE
DIN POLONIA

După 7 runde în turneul de 
șah de la Varșovia, maestrul 
român Aurel Urzică se menține 
lider, cu 6, fiind urmat de Snei- 
der (Suedia) — 5’/2 P» Maciejew- 
ski și Sliwa (ambii Polonia) — 
cîte 5 p, Bokor (Ungaria), A- 
damski. Sledziewski (ambii Po
lonia) — cîte 4’/2 P etc. în run
da a 7-a, Aurel Urzică l-a învins 
pe polonezul Kuligowski, iar 
Sneider a cîștigat la Maciejewski.
în turneul de la Zabize, după 

6 runde și disputarea un'or par
tide întrerupte, continuă să con
ducă Rainer Knaak (R.D.G.) cu 
5 p, urmat de Szymczak (Polo
nia) — 3’/2 p. Maestrul român 
Mihai Ghindă, care în runda a 
6-a a întrerupt partida cu sue
dezul Holm, se află pe locul 3, 
cu 3 p.

Prezenți la Pekin cu ocazia unui meci pe care echipa lor, Cosmos 
din New-York, l-a susținut in compania selecționatei țării gazdă, 
celebrii fotbaliști Pele, Beckenbauer și coechipierul lor Schep 

Messing s-au fotografiat in centrul orașului.
Telefoto : A.P. — AGERPRES

ATLETISM a La Krasnodar. 
Vilma Bardauskene a stabilit un 
nou record sovietic la săritura în 
lungime — 6,82 m (cea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui) • Emile Puttemans a eșuat 
în tentativa de doborîre a recor
dului mondial la 5 000 m, fiind 
cronometrat, la Anvers, în 13:23,16 
(r. m. deținut de neozeelandezul 

Dick Quak cu 13:12,9).
BASCHET a în semifinalele 

C.E., la Liăge, U.R.S.S. — Ceho
slovacia 91—76 (37—38) ; coșgete- 
ri : Tkacenko și Belov (cîte 18), 
respectiv Brabanec (20) ; Iugo
slavia — Italia 88—69 (45—32) ;
coșgeter: Dalipagici (32). Deci, 
în finală : U.R.S.S. — Iugoslavia. 
Alte meciuri de clasament : Is
rael — Belgia 81—74 (50—46), Bul
garia — Olanda 108—85 (44—37)
• La Cairo, în campionatul Afri
cii, rezervat echipelor de juniori: 
Tunisia — Somalia 76—67.

CICLISM . In turul Bulgariei, 
după 9 etape, conduce Hartnick 
(R.D.G.), urmat de Petrov (Bulga-

TELEX
ria) la 47 sec. Pe echipe, condu
ce Bulgaria, formația României 
aflîndu-se pe locul 7. Etapa a 
9-a (Stara Zagora — Smolian, 168 
km) a revenit bulgarului Sta- 
kov, în 4 h 30:06. Cicliștii români 
au sosit cu plutonul, la 24 sec.

Praga 23 (Agerpres). — La 
Bratislava a fost inaugurata ex
poziția internaționala de turism, 
articole sportive și turistice „In- 
tersport ’77". La ediția din acest 
an, participa aproape 100 de 
expozanți din 17 țâri, între care 
și România.

HALTERE • Sportivul sovietic 
Ghenadi Besonov a cucerit titlul 
la cat. mijlocie In cadrul C.M. 
de la Stuttgart, realizînd la tota
lul celor două stiluri 345,500 kg.

fiind urmat de Peter Baczako 
(Ungaria) — 345 kg și Pavel 
Rabczewski (Polonia) — 337,500 kg.

HOCHEI • La Ufa, în cadrul 
turneului dotat cu „Cupa Soveț- 
kl Sport", echipa locală S.K.A. a 
întrecut pe Dinamo București cu 
9—2 (2—0, 3—2, 4—0).

ȘAH • „Memorialul Cigorin", 
desfășurat la Soci, a fost cîș
tigat de fostul campion mon
dial Mihail Tal, cu 11 p. Pe 
locurile următoare : Efim Ghe- 
ller și Aleksei Suetin 10 p.

TENIS • In „optimile" tur
neului de la Paris : Vilas — Ve
lasco 6—3, 6—0 ; Bertolucci — Fi- 
Ilol 4—6, 6—2, 6—4 ; Barazzutti — 
Richardson 6—3. 6—4, Goven — 
Bedel 6—1, 6—2 ; Higueras — Jau- 
ffret 6—3, 6—7. 9—7 ; Gildemeis- 
ter — Zugarelli 6—2. 6—3; Proisv — 
Crealy 6—2, 4—6, 6—0. « La L’OS 
Angeles : Tanner — Teacher 7—6,
6— 7, 7—5 ; Smith — Yuill 6—3,
7— 5 ; Alexander — Waltke 6—1, 
6—3 ; Menon — Gorman 7—6. 6—4; 
Dibley — Pattison 6—7, 6—4, 6-4.
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