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ECHIPA ROMÂNIEI ȘI DAN GRECU 
CAMPIONI RALCANICI LA GIMNASTICĂ

— Evolufii mult aplaudate ale
ATENA, 30 (prin telefon). —

Cea de-a doua 2d a Campiona
telor Balcanice de gimnastică,

DAN GRECU
găzduite de sala de sport „Gli- 
fada" din capitala Greciei, s-a 
desfășurat sub semnul netei

„DECIZII" LA LIMITĂ
ÎN CAMPIONATELE DE TENIS
- Azi, la Progresul, primele iinalc de dublu -
Timp frumos, meciuri intere

sante, debut bun al fazei finale 
din această întrecere a rachete
lor noastre fruntașe și o pro
misiune pentru ultimele două 
zile, cele care vor decide pe 
noii campioni naționali de te
nis. E drept, prima zi a turne
elor „de 4“ a furnizat numai 
rezultate scontate. Favoriții 
merg înainte. Dar, uneori, cu 
prețul unui efort deosebit.

Așa a fost cazul partidei de 
start a Florenței Mihai. Adver
sara sa, tînăra Maria Romanov, 
a făcut din nou dovada unei 
remarcabile dîrzenii în defensi
vă. reușind să-și adjudece pri
mul set al întîlnirii, ca apoi să 
egaleze de la 3—5 (și 3 meci- 
baluri) în cel decisiv. Pînă la 
urmă, învingătoarea a găsit un 
antidot la mingile înalte ale 
acesteia, obținînd o victorie la 
limită : 4—6, 6—4, 7—5 pentru 
Florența Mihai. In cealaltă par
tidă feminină, lucrurile au fost 
mai simple. Deși și aci Maria
na Simionescu a trebuit să de
pună eforturi pentru a contra
cara drive-urile puternice ale 
Gabrielei Dinu, pînă să pună 
definitiv stăpînire pe joc și să 
cîștige cu 6—1, 6—2.

Pentru Florența Mihai, prima partidă a turneului final a fost cu... 
emoții

Partide de luptă, în turneele 
finale masculine. Dumitru Hă
rădău s-a departajat destul de 
greu de tînărul său adversar, 
Andrei Dîrzu, în vizibilă ascen
siune. Campionul a cîștigat cu 
6—1, 4—6, 6—4, 6—4. Așa cum 

superiorități a gimnaștiior ro
mâni, care au terminat învin
gători atit pe echipe, cit și la 
individual compus. Cele două 
medalii de aur cucerite în în
trecerea masculină confirmă 
tradiționala superioritate a gim
nasticii românești în această 
competiție, care se bucură de 
o mare reputație. Aceste suc
cese își sporesc valoarea dacă 
avem în vedere că au fost rea
lizate la o diferență netă pe e- 
chipe, iar în întrecerea indivi
duală 5 dintre sportivii români 
se află situați pe primele șase 
locuri ale clasamentului ! Mul
tiplul nostru campion Dan Gre- 
cu, care a smuls din nou ropote 
de aplauze la inele (9,75, cea 
mai mare notă din concurs), 
s-a impus cu ușurință în fața 
adversarilor săi, învingîndu-1 
categoric pe campionul absolut 
de anul trecut, bulgarul Stoian 
Delcev, campion european la 
bară. Deci, noul campion bal
canic absolut este gimnastul 
român Dan Grecu ! Mai omoge
nă și cu exerciții mai valoroa
se și mai bine executate la

a debutat partida dintre Traian 
Marcu și Sever Mureșan, se pă
rea că primul va obține o vic
torie rapidă. El a întîmpinat 
însă o replică foarte susținută 
începînd cu setul al treilea, iar 
următorul a mers departe în 
prelungiri pînă ce — după fru
moase și rapide schimburi de 
mingi — Marcu să se impună 
la scorul final de 6—1, 6—3,
2—6, 11—9.

Probele de dublu au ajuns în 
prag de anale. Iată rezultatele : 
DUBLU BĂRBAȚI (semianale) : 
D. Hărădău, T. Marcu — C. Po- 
povlcl, L. Țiței 7—5, «—2, 6—3 ; 
A. Dîrzu, FI. Segărceanu — O. 
Vîlciolu, I. Kerekeș 3—6, 6—3,
1—6, 6—3, 6—3 ; DUBLU FEMEI
(semianale) : Mariana Simio
nescu, Florența Mihai — Adria
na Karaloslfoglu, Mariana Had- 
glu 6—2, 6—1 ; Lucia șl Marla 
Romanov — Camelia Chirlac, Ga
briela Dinu 6—2, 6—4 ; DUBLU 
MIXT (turul I) : Marian Mîrza, 
Elena Jecu — Florin Segărceanu, 
Gabriela Dinu 4—6, 10—8, 6—3 ; 
Radu Bădin, Lucia Romanov — 
A. Dîrzu, Elena Trifu 6—1, 4—6, 
6—2 ; turul II : Traian Marcu, 
Mariana Simionescu — Marian 
Mîrza, Elena Jecu 6—0, 6—3 ;
Sever Mureșan, Florența Mlhal 
— Jean Blrcu, Simona Nun- 
welller 6—1, 6—2.

Azi (de la ora 12) se dispută 
jocuri din turneele de simplu, 
urmate de finalele de dublu 
masculin șl feminin. Mllne (ora 
16), ultimele partide de simplu, 
apoi semifinalele șl finala de 
dublu mixt.

Radu VOIA

ciștigătorilor -
toate cele șase aparate, FOR
MAȚIA NOASTRĂ A REPUR
TAT UN MERITAT SUCCES 
ÎN DISPUTA PE ECHIPE. Re
zultate tehnice : echipe — 
ROMÂNIA 278,20, Bulgaria 
272,50, Iugoslavia 270,15 ; indi
vidual compus : DAN GRECU 
56,00, Nicolae Oprescu 55,40, An
drei Keranov 55,35, Ion Checi- 
cheș 55,30, Sorin Cepoi șl Au
relian Georgescu 55,25. Sîmbă- 
tă seară sint programate între
cerile gimnastelor (așteptate 
aici cu un enorm interes), iar 
duminică se vor desfășura fi
nalele pe aparate, atit la gim
nastică sportivă, cît și la ritmi
că — modernă.

Hristache NAUM

Campionatul mondial de handbal-junioare

JOCURI ATRACTIVE ÎN ETAPA INAUGURALĂ
• Echipa României - succes 
net • Rezultat egal in celălalt 
meci al grupei B • O surpriză 
plăcută : selecționata R.P. Con
go • Azi, o partidă așteptată 
cu interes : România - Polonia

Ieri, la București, Ploiești și 
Brașov s-au disputat primele 
jocuri din cadrul ediției inau
gurale a campionatului mondial 
de handbal-junioare, la care 
iau parte 14 reprezentative de 
țări din Europa și Africa. Pre
cedate de frumoase festivități 
de deschidere (este de eviden
țiat cea de la București), me
ciurile din prima zi a compe
tiției au scos în evidență buna 
pregătire a generației de mîine 
din handbalul feminin mondial. 
In general, sub aspectul cotei 
valorice aceste prime partide au 
constituit o plăcută surpriză, re- 
prezentînd prin aceasta și o 
sugestivă invitație pentru pu
blic în zilele următoare.

SELECȚIONATA ROMÂNIEI A 
DEBUTAT VICTORIOASA IN 

PARTIDELE DE LA BUCUREȘTI
Runda de la București a ofe

rit spectatorilor prezențl în tri
bunele de la Palatul Sporturilor

ETAPA A 8-a IN 
DIVIZIA A DE FOTBAL

Mîine este programată etapa 
a 8-a a Diviziei A de fotbal, în 
cadrul căreia cele trei echipe 
învinse miercuri în cupele eu
ropene — Dinamo, Steaua șl 
A.S.A. Tg. Mureș — vor încer
ca să se reabiliteze măcar 
parțial în fața propriilor su
porteri. Dinamo și Steaua vor 
avea misiuni mai ușoare. Ele 
vor întîlnl „acasă" două dintre 
promovatele actualei ediții. 
A.S.A., în schimb, va avea de 
susținut un meci greu la Iași.

Derbyul etapei a 8-a va avea 
loc pe stadionul „1 Mai” din 
Timișoara. De la acest „cap de 
afiș* se așteaptă răspuns la o 
întrebare firească : va rămîne 
echipa piteșteană neînvinsă 7 
Răspunsul ni-1 poate da... răs
punsul la o a doua întrebare: 
Dembrovschl sau Dobrin ? Care

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO MOSCOVA 

in turul II 
al „Cupei Cupelor** 

(Citiți tn pagina a S-a pro
gramul complet al meciurilor 
din cel de-al doilea tm al 

cupelor europene)

ÎN DOLJ SA LANSAT 
„ZIUA PORȚILOR DESCHISE"

„Daciada" constituie pentru 
cele mal multe dintre cele 
peste 400 de asociații sportive 
doljene (școlare, din între
prinderi, instituții și de la sa
te) un excelent prilej de im
pulsionare a sportului de masă, 
startul Intr-o sultă de acțiuni, 
transpunerea in viață a mul
tor inițiative.

UN EXPERIMENT PE CALE 
DE GENERALIZARE

Inițial, „Ziua porților des
chise* a fost declanșată în cî- 
teva asociații și cluburi spor
tive din municipiul Craiova — 
Rovine, Electroputere, Combi
natul chimic — adică în uni
tăți care dispun, în genere, 
de o bună bază materială sau 
au găsit soluții pentru a folosi 
amenajările pendinte de orga
nele sportive locale. Sub im
pulsul „Daciadei", acțiunea s-a 
extins in multe alte asociații 
sportive din cuprinsul județu
lui, la Băilești șl Filiași și 
chiar în mediul sătesc (Afu
mați, Barca, Goicea).

O zi, cel puțin, a „porților 
deschise" reprezintă pentru iu
bitorii sportului posibilitatea 
de a se iniția într-o ramură 
sportivă, după aptitudini și 
preferințe, de a-și trece pro
bele Complexului „Sport și să
nătate” sau, pur și simplu, ca 
în cazul multora, de a face 
mișcare în aer liber, în com
pania tovarășilor lor de mun
că, a prietenilor din cartier, a

Gheorghița Mălai, una dintre cele 
noastre in meciul de ieri.
și Culturii trei jocuri intere
sante, abundente în faze spec
taculoase. Firește că atenția 
noastră și a tuturor celor pre- 
zenți s-a îndreptat spre partida 
care a opus reprezentativa 
României celei a Franței. Cum 
era de așteptat, victoria a reve
nit tinerelor handbaliste român
ce, care au încheiat această

DEMBROVSCHI - DOBRIN PE AFIȘUL
PARTIDEI - DERBY

dintre cei doi „bătrîni mexi
cani* va reuși să-și conducă 
echipa spre victorie ? Ambii 
jucători se află în bună formă 
și promit să dea culoare parti- 
del-derby.

Un numitor comun prezintă 
celelalte cinci meciuri : echili
brul șanselor, avantajul tere
nului propriu fiind contracarat 
de valoarea și experiența jucă
torilor care alcătuiesc echipele 
aflate în deplasare.

PROGRAMUL ETAPEI
Bacău : SPORT CLUB - F.C.M. REȘIȚA
Oradea : F.C. BIHOR - UNIV. CRAIOVA
Constanța : FOTBAL CLUB - F.C. CORVINUL
lași: POLITEHNICA - A.S.A. TG. MUREȘ
Arad : U.TA - SPORTUL STUDENȚESC
Ploiești: F.C. PETROLUL - JIUL PETROȘANI
București: STEAUA - F.C. OLIMPIA

(Stadionul Steaua)
Timișoara i POUTEHNICA - F.C. ARGEȘ

(ora 13, meci televizat)
București i DINAMO - C.S. T1RGOVIȘTE

(Stadionul Dinamo)
Toate meciurile vor începe de la ora 15, cu excepția par

tidei de ta Timișoara

membrilor de familie. Nu in
trăm în detalii, vom ocoli ci
frele (în unele locuri ele sini
de-a dreptul spectaculoase).
Ceea ce ni se pare că tre
buie reținut este inițiativa, ide- 
®a ca atare, deosebit de va
loroasă, de atractivă, de mobi
lizatoare. „Ziua porților des
chise* merită să fie generali
zată în toate asociațiile spor
tive doljene, ceea ce ar răs
punde prompt, tot mai convin
gător, conceptului de activitate 
sportivă pentru toți.

Șl DUMNEAVOASTRĂ PUTEȚI 
DEVENI UN „PRIETEN 

AL NATURII*
In duminicile cu vreme în

sorită, sute de angajați ai Com
binatului chimic din Craiova se 
îndreaptă către pădurea Buco- 
văț. Cei 6 km pînă la acest a- 
trăgător obiectiv turistic sînt 
parcurși pe jos. La pădure sînt 
organizate activități sportive 
ad-hoc, echipele de artiști ama
tori își prezintă programele î 
cîntece, dansuri, scenete cu su
biecte din viața colectivului. 
„Chimiștii" au dat tonul, ini
țiativa le aparține dar au pre
luat-o și cei de la „Electropu
tere", de la Grupul de între
prinderi de industrie locală, ca 
și multe colective de elevi și 
studenți.

Tiberiu STAMA
(Continuare in pag. a 6-a)

mai active jucătoare ale echipei 
Foto : V. BAGEAC

partidă de debut cu scorul de 
21—6 (12—2) în favoarea lor.

întîlnirea a avut o primă re
priză ceva mai clară în privința

Cronici de Călin ANTO
NESCU, Ion GAVRILESCU, 
Adrian VASILIU și Romeo 
V1LARA

(Continuare in pag a 6-a)

CLASAMENTUL
1. F.C. ARGEȘ 7 4 3 0 17-11 11
2. Sportul stud. 7 5 0 2 9- 6 10
3. A.S.A. Tg. M. 7 4 1 2 17- 9 9
4. Steaua 7 3 3 1 li- 6 9
5. Unîv Craiova 7 3 3 1 8- 4 9
6. F.C. Olimpia 7 4 1 2 10- 7 9
7. Poli. Tim, 7 4 12 11-10 9
8. Jiul 7 3 1 3 10- 9 7
9. C.S. T-viște 7 3 1 3 6- 8 7

10. F.C. Constanta 7 3 0 4 9- 9 6
11. F.C. Petrolul 7 2 2 3 10-10 6

12-13. Dinamo 7 2 2 3 8- 9 6
F.C. Corvinul 7 2 2 3 8- 9 6

14. S.C. Bacâu 7 1 4 2 7-11 6
15. U.T.A. 7 1 3 3 7-10 5
16. Polit lași 7 1 2 4 5- 8 4
17. F.C. Bihor 7 2 0 5 6-15 4
18. F.C.M. Reși(a 7 115 5-15 3



înaintea etapei a 8-a SĂ ARUNCĂM O PRIVIRE Șl SPRE EȘALONUL SECUND
„BULETINUL DE ȘTIRI

AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A"
• S. C. BACĂU a efectuat 

antrenamente cu conținut teh- 
nico-tactic în care s-a urmărit 
mărirea vitezei de joc. Șoșu 
este în continuare inutilizabil, 
avînd piciorul în ghips. F.C-M. 
REȘIȚA speră să iasă din im
pas, deși duce lipsa unui ad
versar de „antrenament" pe 
măsură să-i „întindă” pe jucă
tori în obișnuitul meci-școală 
de la mijloc de săptămînă. An
trenorul C. Manolache are la 
dispoziție întreg efectivul • 
F. C. BIHOR a urmat ciclul 
săptămînal obișnuit de instru
ire. Joi, orădenii au exersat 
citeva scheme tactice în fața 
unui adversar grupat în defen
sivă, echipa înfrățirea Oradea. 
Kun II, Florescu, Georgescu, 
Ghergheli și Lupău au marcat 
cinci goluri spectaculoase, a- 
nunțînd un reviriment pentru 
partida de mîine. UNIVERSI
TATEA CRAIOVA anunță re
intrarea lui Donose în linia 
mediană. în rest, antrenorul 
Deliu va acorda credit forma
ției utilizate în meciul de 
miercuri, cu Olympiakos Nico
sia. • F. C. CONSTANȚA U 
are pe fundașul Nistor acci
dentat. Livciuc, operat de a- 
pendicită, săptămînă trecută, 
Și-a reluat pregătirile. Joi, în 
„amicalul" cu I.M.U. Medgidia, 
constănțenii au ciștigat cu 4-2. 
F. C. CORVINUL, în drum 
spre Litoral, a jucat joi la 
Alba Iulia, cu Unirea. Scor: 
2—2. Ambele goluri ale hune- 
dorenilor au fost marcate de 
Cassai. • POLITEHNICA IAȘI 
îl are pe portarul Naște sus
pendat pe 2 etape, iar pe 
fundașul Sofian pe o etapă, 
în poartă va reapare Bucu. 
A.S.A. TG. MUREȘ a revenit 
joi noaptea de la Atena și a

plecat direct la Iași. Antre
norul T. Bone va folosi for
mația obișnuită, mai puțin Pîs- 
laru, accidentat. • U.T.A. Ne- 
deicu II și Gașpar se resimt 
în urma unor accidentări mai 
vechi, dar el vor juca, totuși, 
mîine. Accentul antrenamente
lor a fost pus pe revitalizarea 
liniei de atac. SPORTUL STU
DENȚESC a plecat ieri spre 
Arad, fără Grigore, care are 
mina în ghips. Mai prezintă 
incertitudini Șerbănică, Rădu- 
lescu și Chihaia. • F. C. PE
TROLUL îl va prefera pe Con
stantin în poartă, în locul lui 
Mîrzea. Joi, In meci de verifi
care, ploieștenii au întrecut cu 
5—0 pe Petrolistul Boldești. 
JIUL s-a antrenat fără Bădin 
și Ciupitu, plecați la Craiova 
pentru examene. Dumitrache a- 
cuză dureri lombare • STEA
UA nu-1 va putea folosi pe 
Iordănescu, în continuare ac
cidentat- în poartă va reintra 
Moraru, iar în linia de atac — 
Năstase. F. C. OLIMPIA va 
folosi „ll“-le din partida cu 
Politehnica Iași. Fundașul Mar- 
cu este accidentat, în continua
re. • POLITEHNICA TIMI
ȘOARA nu-1 va folosi pe fun
dașul Nadu. Păltinișan și-a re
luat antrenamentele și s-ar pu
tea să candideze pentru un 
post de fundaș central. F. C. 
ARGEȘ a plecat ieri la Timi
șoara. Fundașul Ivan a devenit 
indisponibil. • DINAMO a re
venit de Ia Madrid joi după- 
amiază. Ieri a efectuat un u- 
șor antrenament, fără Dudu 
Georgescu, care se resimte du
pă desele ciocniri cu Eusebio, 
fundașul lui Atletico. C. S. TÎR- 
GOVIȘTE sosește sîmbătă în 
Capitală. Furnică și Sava con
tinuă să fie indisponibili.

COMPONENTA LOTURILOR REPREZENTATIVE „A 
DE TINERET (21 de ani) Șl DE JUNIORI 
PENTRU MECIURILE CU ECHIPELE POLONIEI

U.M.T. A RAMAS CORIGENTA IA CARII
Cu 8 puncte din 4 jocuri $1 cu un golaveraj 

excelent (13—2), U.M. Timișoara, lidera seriei a 
IlI-a, a fost așteptată cu un justificat interes 
și, de ce nu ?, cu vădită curiozitate și chiar 
teamă la Cărei. Teamă pentru echipa locală, 
care se gîndea că vă avea un examen greu de 
trecut. Dar proaspăta promovată, Victoria Cărei, 
echipă destul de modestă, fără mari veleități, 
dar cu o putere de luptă exemplară, a reușit 
pînă_ la urmă să cîștige cu 1—0. Victorie me
ritată dar, ca să spunem adevărul, ea a fost 
facilitată și de replica modestă a timișorenilor, 
deloc în concordanță cu virtuțile și pretențiile 
unui lider. De la U.M.T., am remarcat efortu
rile unui grup restrîns de jucători — Hummel, 
Filipeanu, Guțuli, Belanov — ultimii doi, dealt
fel, de mult cunoscuți de noi. Belanov (ce 
păcat că acest jucător nu și-a găsit un loc In 
Divizia A) a jucat excelent, dar cu o floare, 
pentru U.M.T., nu putea fi primăvară pe tere
nul din Cărei, deși a găsit aici condiți optime 
de joc — un gazon excelent, un arbitraj obiec
tiv, bun (V. Gheorghe — Craiova), o echipă 
adversă care a jucat corect (cele două intrări 
mai dure ale fundașului Ungureanu făcînd ex
cepție de la regula sportivității). U.M.T. a de
monstrat un plus de tehnicitate față de parte
neră, dar n-a avut forța necesară de a ataca. 
Compartimentul ofensiv a fost... plăpînd. Giu- 
chici, ca și inexistent (poate și incomodat de 
postul de extremă stingă), a arătat aceleași ca
pricii de individualism, spectator la eforturile 
colegilor. U.M.T. putea pierde la un scor sever 
căci în primele 18 minute gazdele au avut 6 
mari ocazii (dintre care trei bare), față de doar 
una a lui Giuchici, care a ratat de la 10 metri. 
U.M.T. a acuzat și șocul psihic cauzat de ple
carea peste noapte, la Reșița, a antrenorului 
C. Manolache, după ce împreună luaseră un start 
bun. Dar echipa, avînd acum la conducerea teh
nică pe Șt. Lenghel și Șt. Sețu (fostul ei jucă
tor), are datoria de a-și stringe rîndurile, de a 
juca la nivelul cerut de poziția fruntașă. An
trenorii vin și pleacă (de multă vreme), 
echipa rămîne... (A. CONSTANTIN).

dar

PROGRAMUL ȘI

VICTORIA CĂLAN, O ECHIPĂ
RENĂSCUTĂ PRIN MUNCA

O plăcută surpriză această Victoria Cilan, 
aflată la egalitate de puncte (8) cu liderul 
seriei a III-a. Renăscută sub mîna antrenorului 
Ladislau Vlad, ea a întrecut clar, duminică, pe 
cunoscuta „U“ Cluj-Napoca, echipă cu un trecut 
glorios, care a intrat în legenda fotbalului româ
nesc.

Studenții, aliniind un „11“ firav, fără forță,' 
numai cu Lăzăreanu, Bichescu, Cîmpeanu II și 
Uifăleanu din „vechea gardă", au fost egali cu 
adversarii lor numai în jocul de cîmp. Desigur, 
se găsesc cîțiva inevitabili „dacă" : dacă Biches
cu nu ar fi înscris în propria poartă, deschi- 
zînd scorul ; dacă (la 0—0) Cîmpeanu II nu ar 
fi ratat o foarte bună ocazie ; dacă (la 1—1) 
Uifăleanu, scăpat singur, nu ar fi ridicat min
gea peste poartă și dacă (la 1—2) Berindei nu 
ar fi trimis balonul în bară... Dar fotbalul nu 
se joacă pe dacă, ci pe goluri și scorul cu care 
s-a încheiat partida (3—1 pentru Victoria Că- 
lan) este real, formația mai viguroasă termi- 
nînd în avantaj.

într-adevăr, Victoria Călan s-a prezentat du
minică cu o maturitate in joc surprinzătoare 
pentru o formație din al doilea eșalon. Aliniind 
aproximativ aceiași jucători ca și în campio
natul trecut (mai 
Urmeș), 
cu două 
Șchiopu, 
dreapta, 
o mare 
atribuindu-și, în unele momente, chiar și rolul 
de libero. Bunei lui prestații i se adaugă aceea 
a fundașului Bejan (junior), a atacanților Tătîr- 
că și Rizescu. a mijlocașului Nanos, a fundași
lor centrali Merlă și Bujor. Dar, desigur, talen
tul acestora nu ar fi putut fi pus în valoare 
fără pregătirea imprimată de Ladislau Vlad 
care, ajutat de secundul său, Vasile Bambuleac, 
a reușit, prin muncă asiduă, să dea față nouă 
■mei echipe ce părea plafonată. (Mircea TUDO- 
RAN).

puțin Schmidt, Goia și 
Victoria joacă, după cum ni s-a spus, 
clase mai bine ! Piesa principală este 
cu ani în urmă la U.T.A. Din extremă 
el a ajuns acum constructor de joc cu 
rază de acțiune, în repriza secundă

ARBITRII ETAPEI A 6-a
SERIA 

șov 
Raal

Săptămînă viitoare, mai exact 
la 8 octombrie, loturile repre
zentative de fotbal (A, tineret și 
juniori) vor susține întâlniri a- 
micale cu selecționate din Polo
nia. în vederea acțiunilor respec
tive au fost convocați pentru 
luni dimineața următorii jucă
tori :

LOTUL A î Cristian, Moraru — 
portari ; Cheran, Sătmăreanu II, 
Sameș, Vigu, Tilihoi, Dobrău — 
fundași ; Dumitru, Bttloni, Bă
lăci, Romilă — mijlocași ; Crișan, 
Troi. Dudu Georgescu, iordănes
cu, Zamfir, Nedelcu II — ata- 
canți. Partida cu reprezentativa 
poloneză se va desfășura sîmbă
tă 8 octombrie, cu Începere de 
la ora 17,30, pe stadionul 
August*.

LOTUL DE TINERET (21
ani) : Windt, Mîrzea — portari ; 
Gh. Dumitrescu, Nadu, Agiu, Za- 
hiu, Bărbulescu, Stancu — fun
dași ; Șerbănică. Iorgulescu, Ți- 
cleanu, Irimescu — mijlocași ; 
Chitara, Radu II, M. Ilăducanu, 
Fanicl, Cîrțu, Țălnar — atacanți.

de

Selecționații sînt convocați luni 
dimineață la Ploiești. Acolo se 
va juca dealtfel meciul cu re
prezentativa de tineret a Polo
niei, stmbâtă 8 octombrie, cu în
cepere de la ora 15, pe stadionul 
Petrolul.

LOTUL DE JUNIORI : Istrate 
(F.C. Argeș), Pirvan (F.C. Con
stanța) — portari ; Pop („U“ 
Cluj-Napoca), Verigeanu (S. C. 
Bacău), Gimfăleanu (Steaua), I- 
vănescu (Rapid), Irimle (F.C.M. 
Reșița), Oprea (Ș.N. Oltenița), 
Borali (F.C. Constanța) — fun
dași ; Magearu (F.C.M. Galați), 
Isaia (C.S. Tîrgoviște), Ferheș șl 
Bereteanu (F.C. Bala Mare) — 
mijlocași ; Zamfir și Tararache 
(F.C. Constanța), Mușat (Celulo
za Călărași), Margclatu (Sportul 
studențesc), Coman (C.F.R. Cluj- 
Napoca) — atacanțl. Componen- 
țil lotului sînt convocați luni la 
amiază, la București. Meciul din
tre echipele de juniori ale Ro
mâniei șl Poloniei este progra
mat slmbătă 8 octombrie, de la 
ora 15,45, pe stadionul ,.23 Au
gust", In deschiderea partidei 
seniorilor.

I : • Tractorul Bra-
F.C.M. Galați : N.

tb (Cîmpia Turzii) a
C.S.U. Galați — S.C. Tulcea : 
V. Murgășan (București) a
I.C.I.M. Brașov — C.F.R. Paș
cani : C. Mateescu (Bucu
rești) a Gloria Buzău — Por
tul Constanța : C. Jurja 
(București) a C.S. Botoșani
— Ceahlăul P. Neamț : C. 
Bărbulescu (București) a Ni- 
tramonia Făgăraș — Steagul 
roșu Brașov : V. Ciocîlteu 
(Craiova) a Relonul Săvinești

— F.C. Brăila : C. Dinulescu 
(București) a Viitorul Vaslui
— C.S.M. Suceava : Gh. Va-
silescu II (București) a Vic
toria Tecuci — Oltul Sf. 
Gheorghe : V. Navr«schi
(București).

SERIA
Călărași ______
T. Podaru (Brăila) a Carpați 
Sinaia — Progresul Bucu
rești : A. Ghlgca (Bacău) a 
Autobuzul București — 
troputere 
(Iași) a 
Pandurii
(lași) a ___ ____— Metalul București : C. Teo- 
dorescu (Buzău) a Gaz me
tan Mediaș — șoimii Sibiu : 
C. Manușaride (București) a 
Unirea Alexandria — Metalul 
Plopeni : P. Baban (Iași) a 
Dlnamo Slatina — Chimia Tr. 
Măgurele : T. Crișan (Cluj- 
Napoca) a Rapid București
— Muscelul Cîmpulung : S. 
Drăgulici (Drobeta Tr. Severin).

A II-A : • Celuloza 
— Prahova Ploiești:

Elec-
Craiova : D. Arndt 
F.C.M. Giurgiu — 

Tg. Jiu : I. Ciolan 
Chimia Rm. Vîlcea

SERIA A III-A : a Minerul 
Moldova Nouă — Mureșul 
Deva : D. Dumitrescu (Mără- 
șești) A C.F.R. Cluj-Napoca 
— „U“ Cluj-Napoca : M. Fe- 
diuc (Suceava) a Chimica 
Tîrnăveni — F.C. Baia Mare : 
Gh. Retezan (București) a 
Avîntul Reghin — Minerul 
Lupeni : I. Dancu (București)
• Armătura Zalău — C.I.L. 
Sighet : C. Blaj (București)
• U.M. Timișoara — C.F.R. 
Timișoara : C. Petrea (Bucu
rești) • Dacia Orăștie — Au
rul Brad : A. Bădulescu (Plo
iești) e Victoria Călan — 
Gtoria Bistrița: D. Dopp (Si
biu) > Victoria Cărei — Me
talurgistul Cugir : C. Vlase 
(Craiova).

DIVIZIA A IN CIFRE...
a In cele noua partide ale eta

pei a 7-a a Diviziei A s-au marcat 
26 de goluri, totalul lor ajungînd la 
166 : 120 gazdele, 46 oaspeții.

A Gh. Dumitrescu (F.C. Petrolul) 
a înscris al 5-lea autogol al cam
pionatului.
• Duminica, Naște a fost primul 

Jucător eliminat de pe teren (In me
ciul - - — • _ .F. C. Olimpia — Politehnica 

din actuala ediție.
In etapa a 7-a arbitrii au a- 
de 17 ori cartonașul galben, 
în prezent, cele mal multe 

cartonașe galbene au colecționat e- 
chlpele U.T.A. (11) șl Politehnica 
Timișoara (10), la polul opus aflîn- 
du-se formațiile S.C. Bacău, F.C. 
Petrolul și F.C. Bihor (cite 2).

a La partidele etapei a 7-a au 
asistat 118 500 de spectatori. Totalul 
după 7 etape : 889 500.

a Cel nouă arbitri care au con
dus meciurile etapei a 7-a au primit 

de stele (cel mai mic total de 
începutul campionatului) : de 6 
cite patru și de 3 ori cite trei.

„TOPUL JUCĂTORILOR*
După 7 etape, primele locuri 

în „Topul jucătorilor*, alcătuit 
pe baza adiționării notelor, sînt 
ocupate de Dobrin 60 p, Sma- 
randache 55 p, Marcu, Hajnal, 
Lucescu și Cavai 54 p, Agiu, C. 
Ștefănescu, Bărbulescu, Iovănes- 
cu și Antonescu 53 p etc.

„TROFEUL PETSCHOVSCHI*
Situația în „Trofeul Petschovschi”, 

după 7 etape, este următoarea : 
1. Tîrgoviște 9,50 ; 2. București 
9,40 ; 3. Constanța 9,33 ; 4. Craio
va 9,25 ; 5—8. Pitești, Ploiești, O- 
radea șl Tg. Mureș 9,00 ; 9—10. 
Bacău și Reșița 8,66 ; 11—13. Pe
troșani, 8atu “
9,50; 14-15.
1,33 ; 16. Iași

tați)

33 
la 
ori

Mare și Hunedoara 
Timișoara și Arad 
7.33.

• TURNEUL ECHIPEI F.C.M. 
REȘIȚA ÎN R. D. GERMANA, 
întrucît duminică 9 octombrie 
nu se vor disputa meciuri în 
cadrul Diviziei A, datorită par
tidei internaționale amicale 
dintre primele reprezentative 
ale României și Poloniei, e- 
chipa F.C.M. Reșița va între
prinde un turneu în R- D. Ger
mană, la invitația clubului Uni
on Berlin. Fotbaliștii reșițeni 
vor susține două jocuri, la 5 
și 7 octombrie.

• ALTE REZULTATE din e- 
tapa de joi a „Cupei Români

ei" : Strungul Arad — Mureșul 
Deva 2—0 (1—0), Unirea Tri
color Brăila — F. C. Brăila 0-1 
(0—0), Minerul Măcin — F.C.M.

ACTUALITATI
Galați 1—5 (0—2), Progresul
Pucioasa — Muscelul Cîmpu- 
lung 2—1 (1—0), Recolta Dio- 
sig — Victoria Cărei 1—0 (0-0), 
Aurul Certej — Dacia Orăștie 
1—0 (0—0, 0—0), Laminorul Sla
tina — Dinamo Slatina 0—8 
(0—4), Petrolul Teleajen Plo-

iești — Metalul Plopeni 2—4 
(1—0, 1—1, 1—1) — după exe
cutarea loviturilor de la 11 m.

• C.S.M. SUCEAVA—JUVEN
TUS SAO PAULO 2—1 (0—0). 
Au asistat peste 6 000 de spec
tatori. Golurile au fost marcate 
de Armeanca (min. 73), Abădani 
(min. 79), respectiv Brazilia 
(min. 65).
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SIMBĂTĂ
Ciulești, 

Universi- 
f), Rapid 
l (A, f),

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Numerele extrase Ia tragerea Loto 

din 30 septembrie 1977. Extragerea I: 
20 75 7 18 13 86 84 43 56 ; extrage
rea a ll-a : 70 26 65 74 85 39 41 

581.692 lei. 
la catego-

8 5. Fond de 
plus 115.029 I 
ria 1.

i cîștiguri : 
Ici, report

G,figurile
Loto din 20
2: 4,25 variante' o 25.000 tai 
ta alegere, o excursie dublă 
U.R.S.S. sau R.P.
rența In numerar ; cat 3 : 7,25 va
riante a 4.387 lei sau, ta alegere,

tragerii 
septembrie

excepționale 
1977. Cat. 

sau, 
excursie dubla în 

Polonă șl dlfe- 
cat. 3 :

LA

DIN

LOTO
4
4î

f
o excursie de un loc in U.R.S.S. 
sou R.P.
merar ; cat. 4 : 25,75 a 1.235 
cat. 5 : 57 a 400 lei ; cat. 6 : 
a 300 lej ; cat. 7 : 153,75 a
lei ; cat. 8 : 1.148 a 100 lei.
A : 1 variantă 25% a 12.500
cat. B : 1 variantă a 10.000 lei 
la alegere, o excursie 
U.R.S.S. ~ ~ ~ '
rența în 
rlante a 
excursii , ,
conform prospectului ; cat. D : 
a 1.434 lei ; cat. E :

Polonă și diferența în nu- 
' " . ....................lei ;

133
200 

Cat. 
lei ; 
sau, 

dublă în 
șl dife- 
7,25 va- 
alegere, 
numerar, 

56,75 
491 a 100 lei.

sau R.P. Polonă 
numerar ; cat. C : 
10.000 lei sau, la 

și diferența în

REȚINEȚI! NOU!
4 OCTOMBRIE PRIMA TRAGERE SPECIALĂ

ACEST AN, DUPĂ 0 NOUĂ FORMULĂ TEHNICĂ

g

g

*
4

SE „ _
• excursii în U.R.S.S., R.P. rzl:r„, Tr--;. 
Loirei) • cîștiguri în bani — fixe și variabile.

Se efectuează 8 extrageri repartizate pe 3 faze.
Se extrag în total 75 numere
Se acordă cîștiguri pe 21 categorii
Cîștigurile atribuite la faza a n-a — SUPLIMENTARA — vor 

fi suportate din FONDUL SPECIAL al sistemului.
PARTICIPAȚI CU CIT MAI MULTE BILETE ! VA SPORIȚI 

ȘANSELE DE A PUTEA INTRA IN POSESIA MARILOR CÎȘ- 
TIGURI 1

ATRIBUIE ; • autoturisme ..Dacia 1300“ și „Skoda S 100“ 
.. Polonă, Franța (Paris — Valea

* 
-71 4 
:iș- *

•★★wi

g

g

g

g
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BASCHET. Sala 
ora 16 : I.E.F.S. — 
tatea Timișoara (A, 1 
— C.S. Șc. Ploiești 
Politehnica — Olimpia (A.I); 
Sala Construcția, de la ora 
17 : URBIS — Ipromet
(B,m), P.T.T. — Politehnica 
(B.m).

RUGBY. Stadionul Parcul 
copilului, ora 16 : R.C. Gri- 
vița Roșie — Olimpia Buc. 
(div. A).

POPICE. Arena Laromet, 
ora 14 : Laromet — Voința 
Constanța ; Arena de la Clu
bul întreprinderii „Repu
blica", 
Voința Galați 
cadrul diviziei

LUPTE, 
la ora 10 
in cadrul 
vlzlei 
rn-a ; 
ora 10 
divizia 
IV-a.

TENIS. Terenurile 
sul, ora 12 : camp, 
(turneele finale).

DUMINICA
BASCHET. Sala Giulești, de 

la ora ‘ 
sitatea 
Rapid 
(A,f). 
(A,f) ;
10.30 : 
structorul __
Sala Politehnica, 
Politehnica II 
tea Iași (B,f), P.T.T. — Știin
ța Constanța (B,f), Universi
tatea --------- ----
(B,f).

POLO. Ștrandul tineretului, 
ora 11 : r-----
București (div. A).

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 13: Steaua — F.C. Olimpia 
(Juniori), ora 15 : Steaua —

întreprinderii 
ora 15 : Gloria — 

(meciuri în 
A, feminin).

Sala Progresul, de 
: Turneu individual 
etapei a VT-a a
„libere*, seriade

Sala Steaua, de 
; Turneu individual 
de „libere-, seria

di- 
a 

la 
în

a

Progre- 
naționale

9 : I.E.F.S. — Univer- 
Tlmișoara (A,f), 

— C.S. Șc. Ploiești 
Politehnica — Olimpia 
sala Olimpia, ora 

Automatica — Con- 
Arad (B,m) ;

i, de la ora 9: 
— Universita-

Comerțul Tg. Mureș

C.N.U. Progresul

Olimpia (div. A) ; 
dionul Dinamo, ora 13 
namo — C.S. Tîrgoviște 
niori). ora 15 : Dinamo 
C.S. Tîrgoviște (div. A) ; 
dionul Autobuzul, ora 
Autobuzul — Electroputere 
Craiova (Div. B) ; Stadionul 
Republicii, ora 11 : Rapid — 
Muscelul C-lung (div. B) ; 
Terenul Ghencea, ora 11 : 
Șoimii Tarom — Abatorul ; 
Terenul Flacăra roșie, ora 
11 : Flacăra roșie — Electro
nica ; Terenul ICSIM, ora 11: 
ICSIM — Automecanica ; Te
renul Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal — ș.N. Oltenița ■ 
Terenul Automatica, ora 11 : 
Automatica — Unirea Trico
lor ; Terenul Voința, ora 11 : 
Voința — T.M.B. ~ 
Sirena, ora 11 : 
I.O.R. (meciuri 
vizi ei C).

HANDBAL, 
namo, ora 9 : 
LE.F.s. (f), ora
— Relonul Săvinești (m)
meciuri ~ ’ -----

JUDO, 
ora 10 : 
Borzești 
găraș (divizia A).

POPICE. Arena Laromet, 
ora 8 : Tehnometal — Petro
lul Teleajen Ploiești ; Arena 
Olimpia, ora 8 : Olimpia — 
Dacia Pitești (meciuri în di
vizia A, masculin).

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora 10 : Steaua — Rapid (div. 
A) ; Stadionul Tineretului, 
terenul n, ora 9,30 : Aero
nautica — Vulcan Buc. ; te
renul IV,
— Gloria 
vizia B).

LUPTE, 
ria a III-a) 
(seria a IV-a) 
dividuale în etapa a Vl-a a 
diviziei de „libere*.

TENIS. Terenurile Progresul, 
ora 10: camp, naționale (tur
neele finalei.

Terenul
Sirena —■

în cadrul Di-
Terenul Di-
Confecția — 

10,15 : Dinamo
în „Cupa de toamnă*.
Sala I.E.F.S., de la

I.E.F.S. — C.S.M.
— Nitramonia Fă-

Stadionul 
[, ora 
- Vulcan Buc. ;

ora 11 : Arhitectura 
Buc. (meciuri în di-
Sala Progresul (se- 

și '-sala Steaua 
— turnee In-
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I
A CAMPIONATULUI

»Un palmares oricum modest • Cum se ajunge „cap de 
rie* ? ® Atletico cu Ayala, Dinamo tară Lucescu...

se-

Startul 1977 al echipelor noastre de club ta cupele europene a fost, 
ca de obicei, modest. Cu excepția Universității Craiova, care a benefi
ciat șl de generozitatea sorților, celelalte echipe părăsesc competiția. 
Există în această stare de lucruri neplăcută o singură compensație : 
aceea că fotbaliștii noștri fruntași stat degrevați de obligațiile turu
lui H, tatr-o perioadă în care pregătirea medului cu Spania se con
centrează la maximum.

Vă propunem în aceste rîndurl o scurtă Incursiune în trecutul 
apropiat al echipelor noastre în cupele europene. Ne vom ocupa de 
ultimele cinci ediții, pentru a ne limita la cadrul Jucătorilor de as- 

trecute.țăzi, evltind „conturile" generațiilor 
acești ultimi cinci ani, e-

| chipele noastre de club au
x obținut 8 victorii, 11 jocuri 

egale și au pierdut de ZI de 
ori. Această linie de clasament, 
pentru a fl realmente sugestivă, 
trebuie să țină seama de valoa
rea formațiilor tatllnite. Trocînd 
in revistă numele acestor echipe, 
se poate spune că ta aceste cinci 
ediții echipele noastre au în
fruntat 11 formații de nivel con
tinental, 11 de valoare medie, 
care depășesc rareori condiția 
fotbalului național, șl 3 echipe 
slabe. In grupul primelor se află 
toate echipele vest-germane și, 
între altele, marile cluburi spa
niole Real Madrid, Barcelona șl 
Atletico, cu formații în care fi
gurează numeroși Jucători de im
port. In ultima categorie figurea
ză. ca să satisfacem curiozitatea 
cititorilor șl la polul opus, mo
destele Crusaders, Glentoran șt 
Olympiakos Nicosia. In grupul de 
mijloc se află, printre altele, e- 
chipe ca Florentina (fără Jucători 
de import), Fenerbahce, Atvida- 
berg eta. etc.

Bilanțul echipelor noastre ta 
compania acestor formații — din
colo de linia de clasament 8—11— 
21 — este următorul : doar s e- 
chlpe medii eliminate, ta afara 
celor 2 echipe din categoria a 
treia — Crusaders și Olymplakos 
Nicosia (știut fiind faptul că 
Glentoran a reușit să o elimine 
pe Chimia Rm. Vîlcea). Trebuie 
să recunoaștem că bilanțul este 
deosebit de modest. în măsura ta 
care ta 11 contacte ca echipa de 
valoare medie (ta care figurează 
șl echipele noastre), rezultatul 
ne-a fost favorabil doar ta trei 
situații : Florentina, Beșlktas și 
Olymplakos Pireu.

Care să fie principala explica
ție a acestei stări de 
lucruri t

Dincolo de handicapul obiectiv 
al confruntării frecvente cu »u- 
percluburlle europene, determinat 
șl de faptul că tragerea la sorți 
se dirijează pe grupe valoricii 
noi nefllnd aproape niciodată 
„capi de serie", ca să folosim o 
expresie din tenis, există cauze 
care diminuează deseori poten
țialul echipelor noastre ta dispu
ta cu „fotbalul european".

Printre acestea se numără ta 
primul rtad faptul că echipele

noastre na se Întăresc de la un
an la altul, pentru a face față 
exigențelor mereu cresetade ale 
capelor europene. Trebuie să ad
mitem că între Dinamo 1973, cu 
Lucescu, Nunwefller, și Dlnamo 
1977, cu Ion Marin șl fălnar. e- 
xlstă o diferență ta favoarea pri
mei formații. Ptaă șl ta cazul 
Cralovel e de reținut că echipa 
care a eliminat pe Florentina era 
superioară, prta Individualități, 
formației de astăzi.

In al doilea rlnd. pentru a 
aborda șl o cauză mai generală, 
trebuie să admitem că fotbalul 
nostru nu este reprezentat, ta 
flecare an, de ceee ee are mat 
bun. Un singur exemplu. In 
Cupa cupelor, ta ultimii ctact 
ani, fotbalul românesc a fost re
prezentat, succesiv, da Chimia 
Rm. Vîlcea, Jiul Petroșani, Ra
pid, C.S.U.. și abia ta ediția cu
rentă de Universitatea Craiova. 
Această situația specială a Cupei 
cupelor atrage încă o dată aten
ția asupra faptului că echipei® 
noastre nu tratează cu seriozita
tea necesară competiția t.o„ oara 
e privită mal mult ca un pre
miu de consolare șl aproape de
loc ca un preambul al confrun
tării internaționale, ta legătură 
cu aceasta, să enumerăm echi
pele care ne-au reprezentat ta 
ultimii cinci ani ta toate cete 
trei competiții continentale: Dina
mo de S ori, Cralova — 4, A.3. A. 
— 3, Steaua — 1, Rap'd, Jiul, 
C.S.U., Steagul roșu. Sportul stu
dențesc, F. C. Argeș șl Chimia 
Rm. Vîlcea — cîte o dată. Există, 
după cum vedeți, • dlsperaiune 
care nu permite „mobilizările" 
mereu așteptate la startul cupe
lor europene.

Veți spune, poate, că această 
radiografie este severă, ea 
nețlntad seama de faptul 

că unele socceruri, ca de pildă 
cel din R. D. Germană, a bene
ficiat din plin de demența sor
ților, care l-au scos ta cale — 
cd puțin ta această ultimă ediție 
— echipe ca Halmstad, Colerai
ne, Odra Qpole șt Allay Izmir. 
De acord cu dv. Fără îndoială, 
faptei că echipele din R. D. Ger
mană s-au calificat ta bloc pen
tru turul IX a fost talesn.it șl de 
această tragere Ia sorți, incompa
rabilă cu „tragerea* noastră, dar 
trebuie să reținem că fotbalul.

NOSTRU
joc de acumulări treptate pe 
scara valorilor, cere echipelor »ă 
adune an de an puncte pozitive 
care să contribuie la înlesnirea 
tragerilor la sorți. Faptul că Di
namo Dresda sau Magdeburg 
stat mereu prezente ta edițiile 
cupelor europene, cu rezultate 
din ce ta ce mal bune, are im
plicații directe și asupra unei 
poziții avantajoase ta ziua ur
nelor. în acest sen3 e normal să 
cerem echipelor noastre, și mal 
alea celor fruntașe, o atitudine 
mal gravă față de cupele euro
pene, care nu stat un simplu 
prilej de voiaj european,

C‘ e ar trebui făcut pentru ca 
participarea noastră la vi
itoarele ediții ale cupelor 

europene să nu albă durata vie
ții efemeridelor 7

Campionatul nostru de fotbal 
nu mal poate fi un scop ta sine, 
așa cum se întâmplă deseori, cel 
mai concret exemplu fiind acela 
al „opririi motoarelor" după cu
cerirea virtuală a titlului, după 
obținerea virtuală a unul loc lip
sit de griji sau după retrogra
darea virtuală ta Divizia B.

Problema reprezentării ta cu
pele europene nu mai poate fl o 
chestiune de campanie, care în
cepe (dacă începe) odată cu re
zultatele tragerii la sorți, cu idei 
de oete mal multe ort prestabi
lite ta ceea ce privește forța ad
versarilor. Steaua șt Dtaamo, ca 
să dăm doar două exemple, ar 
fi putut, poate, elimina pe Bru
ges '78 și pe Atletico '77 (scorul 
general de 4—8 ta ambele tatîl- 
nirt este un argument) dacă ar 
fl pornit la drum fără calcule 
prealabile.

Reprezentarea pa plan euro
pean presupune șt întărirea spe
cial* a echipelor angajata ta 
competiții. La noi, această pro
blemă nici nu ae pune. Ba, dim
potrivă. Rămînem la convingerea 
că un Dtaamo cu lucescu și 
NunweUler ar fi eliminat pe At
letico Madrid, ceea ce ar fl în
semnat enorm ta fortificarea psi
hologică generală a tuturor e- 
chlpelor noastre pentru viitoarele 
ediții.

lin sfirșlt, reprezentarea Inter
națională trebuie »ă fio o preo
cupare pentru toate echipele 
noastre fruntașe, cu atît mai 
mul* cu cît rezultatele unul cam
pionat intern depind exclusiv de 
valoarea lor de schimb pe plan 
european. Dar pentru asta e ne
voie de eforturi ta timp, care să 
nu aibă ca reper meciul de du
minică sau cucerirea unor trico
uri, cl să vizeze, cu putere de 
obsesie, această mereu precară 
„chenzină" a lui septembrie, ciad 
ne dăm seama că aplauzele ofe
rite de publicul nostru nenumă
ratelor „derby“-url interne stat 
un mod de a bea apă dlntr-o 
sticlă de Cotnari.

Ioan CHIRH.A

CASTELE ÎN SPANIA...
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Fotbalul nostru a trâit din ikmi douâ sâpîămînf — mar puțta act se 
putea I — speranțele, decepțiile și morala cupelor europene. Doua 
sâptâmîni, durata uneL.. gripe sau unei viroze. La sfirșitul Ciclului, 
repetat d« ani de zile cu o consecvenți demnd de cu ' *
cauze, sîntem din nou AFARA* eliminați din competiție 
cele 4 „ambasadoare de toamna"*,, Universitatea Cralova 
în ©are ne punem, totuși, speranțe în continuare — fiind 
cel mal favorabili sorți posibili,

Sariam acum douâ sâptâmtni câ pentru reprezentantele ______  _
cupele europone a sosit oira ftronsSoirmâirSi vorbelor In (fapte. Ponta» 
a nu știm cita oarâ, ne-am convins câ în fotbalul nostru de dub 
vorbele au un conținut, iar faptei* aitui. Adîcâ una se spune și alta 
se face. Consecuția logică a Ideii ne duce direct la întrebarea î pînâ 
cînd se va întîmpîa așa '<? Pînâ cînd vor tot promit» echipele noastre 
de dub șl nu-și vor respecta cuvîntul ? Până dnd î

Pînâ atunci pînâ cînd II se \na tolera aceastâ atitudine de Rpsâ de 
responsabilitate, pînâ cînd nu se vor lua mâsuri ferme la dubarl» 
pînâ cînd aceste unități do bazâ ala fotbalului nostru nu vor M fin- 
târtta pe multiple planuri, șl în primul rind cu oameni prloepuțU 
harnici, devotați și ambițioși, capabili sâ lucreze la cotele si «rt* 
gențele fotbalului Internațional.

Stăteam miercuri noaptea zed de mil de Iubitori al fotbafafal ff 
priveam pe micul ecran transmisiunea de la Madrid, sporind fl a^- 
teptînd sâ se producă Mminunad*a Câd numai a minune putea Ml 
păstreze acel 0--0 subțire oa un fir de ațâ tknp de 90 de minute. Dar 
firul de ațâ s-a rupt Pentru câ nici în fotbal nu e:dstâ minuni. Ort» 
cum, Sactiia de miercuri imoapto aure a ÎBwâțâtuirâ valoroasa ta per» 
pectiva toarte Importantei laartide Sfpanfa — IKotmâimla de 8a 26 
tosnbrle s pentru a nu se întoarce învinși de la Madrid* penlra a 
reveni măcar cu un punct, cu un Joc egal., tricolorii* aa o slngarA 
soluția - sâ marcheze goUn sâ fie lin stare sâ marcheze, sâ M pre- 
gâteascâ sâ marcheze II Visul unul 0-0 la Madrid este ca adevărat 
un... castei 
l-a Madrid,

Revenind 
iilor noștrf

> Owftfp AsensS sau IMeesFceims se angajau de zece od enaf «raft ta 
Joc, miercuri dupâ-am!axâ„ la scorul general de 6—1, sau 6-2, decH 
Zoorfor,, oare mai mult stătea decît fugea pe teren. De oe oare ? Ja« 
câtoril echipei spaniola nu mal aveau — aparent — nimic de dțtfgat. 
Spunem aparont, pentru câ el s-au gîndlt, credem, sâ cîștlgo totuși 
ceva, sâ cîștlge stima publicului bucu.-eșfcean, cum s-au gîndlt sârjl 
onoreze numele. La ce oare s-o ff gîrvdlt Zamfir ?

O Cu atîțla Internaționali în echipă. Steaua do miercuri trebuie 
neapărat vâzutâ de antrenorul Ștefan Covad (prezent ta aceeayl al 
fa Madrid} pe fUmul televiziunii. Scăderea de ritm, evidenta 
dar» fizică a majorității jucătorilor nu mal este a simplă „probtamd 
da oasâ" a Stelei. Echipa militară reprezintă Jumătate din formație 
României șl în aceste condiții nu mal poate lăsa pe nimeni tarife» 
rent faptul câ Steaua o iii joacd $li aUta sta li

O Antrenorul IKusballa spunea acum două sâptămînh ta Barcelona* 
câ Dumitra ara loc în orice echipă a Europei.. Internaționalul nostra, 
revenit pe locul 1 al fotbalului românesc, a încercat miercuri sâ food 
totul. A încercat sâ fia „omirforchestrâ", sâ deposedeze* sâ dublete, 
sâ-șl lanseze coechipierii, sâ marcheze goluri. Veți spune câ aceiași 
luaru l-a încercat șl Cruiyffff0 cu un procent mal mare de reunita. E 
adevărat, dar cu cina a jucat și oolaborat Cruyff și cu cine a Jucat 
Dumitru ? După cum, altă diferență evidentă, ce oondlțle fizică are 
Cruyff șl cu oe condiția fizică s-a prezentat Dumitru ?

O Urmărind cele două meciuri de miercuri cu echipele spaniole* 
muTțî au fost de părere că din Steaua șl Dinam» s-ar psxtea facă • 
ochipâ competitiva în cupele europene.

A.S.A. nu „tartă" pa nimeni fa Tg. Mureș, mareînd aproape 0a 
flecare meci cîte 3—4 goluri. Ijs /Atena ln®â„ A.S.A. n-a contat* na 
s-a vâzut. Ca fotbaj sa joacă la noi șl os fotbal se Joacă ta alte 
dotata nr. 1 a acestor două sâp-tâmînî s cupele europene na flltat 

niciodată pregătite cum trebuie fa noi. Cu răspunderea cuvenltâș cu 
turnee sau meciuri de verlfFoara în compania unor echipe străine pu
ternica. Morala ctr.. 2 " la echipele noastre de cîub nu se muncite 
fa nivelul Internațianat. Sîntem„ stimați tovarâșl* mult ta armâ ta 
muncă* l!ai fapte II

Competitivi ne arătăm numai fa vorbe )’

totul alte 
cu 3 din 
— echipA 

ajutata de

noastre In

în Spania,, oara nu poată sta în pfdoar» aa enact tatreg* 
roprerantatlva noastrâ trebuia sâ marcheze 0
fa datate furnizate de cefe trei ollmlnârt, supunen 

utrmâtoarela „fapta brute" &l Idol.
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EVOLUȚIILE DE MIERCURII ALE ECHIPELOR STEAUA Șl DINAMO
PRIN „FILTRUL" CELOR 14 ANTRENORII... NEANGAJAȚI IN CUPELE EUROPENE

■ șa cum am procedat ta primul meci Dtaamo — Atletico Madrid, 
*ă acum, după partidele retur dintre campioanele României șl 3pa-

•* * nled șl Steaua — C.F. Barcelona, urmărite pe stadion sau ta 
fața mirilor ecrane, am solicitat celor 14 antrenori principali al divi
zionarelor „A” — neangajate ta cupele europene — părerile asupra 

. acestor două jocuri. Am pornit cu sondajul de ta aceeași întrebare : 
l CE X7-A IMPRESIONAT MAI MULT, CU CE AȚI RĂMAS DUPĂ 
, VIZIONAREA tNTtLNIRILOR DE MDEP.CURÎ ?
i-'l sată oplnilte tehnicienilor noștri 
/ ANGELO N1CULESCU (FoS- 
L tehnica Timișoara) : „Mi-am dat 
’ scame dta nou că un joe de 
fotoal trebuie disputat cu aceeași 
ardoare pe tatreaga durată a ce
lor 9# de minute. Steaua a jucat,, 
do pildă, ptaă a primit golul, 
după care, treptat-troptat, s-a 
resemnat împărțind imaginar 
terenul ta orie trei zone (apă
rare — organizare — atac), pu
tem aprecia câ jucătorii noștri, 
au acționat doar ta mijloc ta un 
nivel acceptabil. în apărare au 
greșit ta marcaj șl dublaj. Iar 
ta faza de finalizare n-au găsit 
soluțiile cele mal eficiente șl au 
jucat stereotip. Ci* privește pe 
Dlnamo, aceasta și-a apăra* șan
sele cu dîrzenle, jucătorii săi, 
ou puține excepții, evolutod ta 
posibilitățile lor maxime. Pe un
deva, dlnamovișitlt au «ost deza
vantajați de arbitraj".

■ ION IONESCU (U.T.A.) s „în
deosebi ta partida Steaua — 
C. F, Barcelona am remarcat 
superioritatea individuală a per
sonalităților din echipa oaspete 
față de personalitățile formației 
noastre, De aici au urmat și 
„situațiile adevărului", adică fa
zele din interiorul careului, pe 
care C. F. Barcelona le-a finali
zat, în timp ce Ia noi nu prea 
se întîmplă așa, ratările devenind 
aproape o regulă. Cazul lui Troi, 
cu ocazia sa mare, ml se pare 
reprezentativ".

DUIVIITRU NWOLAE-NICUȘOB 
(Sport club Bacău) s „Consider 
că Dlnamo a jucat bine, dar spre 
sflrși* mijlocașii și înaintașii 
n-au reușit să păstreze mingea 
mal mult timp pentru a dia ră
gaz apărării. La drept vorbind, 
tot greul a stat pe umerii apă
rătorilor, tatr-un meci de anga
jament. Aș adăuga o superlorl- 

; tale tactică a spaniolilor, car® 
au schimbat registrul tactic după 

, cerințele jocului, La Steaua, deși 
șansele de calificare erau com
promise, component!! ei aveau 
obligația să lupte fără menaja
mente pentru o victorie de pal
mares ta compania unui adver
sar cu renume”»

GHBOBGHfflt 3TA1CU £F. C. O- 
iltnpta Sate Mare) s „șocul ta- 
frtagerll de la Barcelona n-a fost 
trecru* tfi Steaua a pierdut me
ciul fiind timorată. Da aceasta, 
a» adăugă ea și lipsa Iul Ior- 
danescu. Superclass jucătorilor 
spontoU, ou o permanentă miș
care, ea fructificarea ocaziilor 
avute (aceasta este Watoarea [) a 
arăta* că C. F. Barcelona este 
una dta echipele cele mat mari 
din Europa. Dacă, totuși, Trol ar 
fi fructificat marea sa ocazie, 
Steaua ar fl avut un alt moral 
șl putea să-și 1a revanșa. La 
Madrid, în celălalt meri văzut 
ps micul ecran. Ștefan a fost 
excelent la lovitura da ta 11 m, 
dar a greșit capital ta primul 
gol. în ansamblu, dlnamoviștil 
au evoluat aproape da poslblli- 
tătlla lor șl dacă ar fl fost mal 
îndrăzneți, rine știe, poate ar fi 
reușit să răstoarne calculul tar- 
tlei”.

FLORIN HALAGIAN (F.0. Ar
geș) s ^Am Impresia că acum doi 
ani, cînd a câștigat campionatul, 
Steaua era mal omogenă. Acum, 
jucătorii săi au acționat prea ta- 
dlviduaUst, au Jucat cu frică, 
n-au crezut ta eL Adversarul a 
făcut c» a vrut tocmai datorit* 
«aptului că a prezentat cu ade
vărat o echipă omogenă. Despre 
meciul de la Madrid nu vol face 
o constatare nouă. X greu să 
lobțll un rezultat favorabil (de 
date aceasta în fața lui Atletico) 
dacă timp de W de minute te 
rezumi doar Ia apărare. Atacul 
aproape că n-a contat*.

XUE OANA (Politehnica 'Iași) : 
„La Steaua n-am înțeles un lu
cru : de ce n-a avut curajul să 
joace de ta egal la egal î Cînd 
a primi* golul, n-a mai avut a- 
cea luciditate necesară unei bune 
organizări a jocului, fără de care 
nu poți riștlga în fața unul ad
versar de marcă. Ml-a plăcut 
foarte mult jocul combinatlv al 
spaniolilor, manieră căreia l-am 
fost întotdeauna adept. Dlnamo 
a făcut față valorosului său ad
versar. Cu un pic de șansă — 
Bă nu fl primit acri gol de 1*

distanță — șl cu Dinu în echipă, 
care ar fl susținut altfel atacul., 
echipa noastră putea obține oa- 
liflcarea".

VAI2ENTIN STANESCU (F.. C. 
)?otrolul> : „Dinamo a evoluat 
bine în apărare. Poate cu o mal 
mare doză de curaj în acțiunile 
ofensive ar fl realizat un re
zultat mai bun. M-a surprlna 
lAandamentut scăzut al Iul Dudu 
Georgescu. Despre Steaua, ee să 
«Ic t 3-a prezentat cu mult sub 
■posibilitățile ei, la care aș adă
uga faptul că aportul lui lordă- 
nescu contează enorm în jocul
el”.

TRAIAN IONESCU :
„Despre Sieaua doar atît : o sur
priză neplăcută. La Madrid, Dl-

AU CUVÎNTUL TEHNICIENII

namo a demonstrat același an
gajament fizic ca în. meciul de 
ta București. Datele problemei 
s-au schimbat însă pentru eă ad
versarii jucau pe teren propriu, 
ta fața publicului lor șt, normal, 
jucătorii noștri au fost mai soli
citați. Mi-a plăcut sistemul de
fensiv al dlnamovlștilor, bine 
pus ta punct, golurile primite 
fiind urmarea unor greșeli Indi
viduate, îndeosebi la marcaj. Dl
namo trebuie să-și modeleze pu
țin jocul ta atac. Dudu Georges
cu este * ---- ---------
tru că 
faptul 
bine și 
caj”.

MIRCEA RADULESCU (Sportul 
studențesc) : „c. F. Barcelona
ți£e-a dat o lecție ta privința fot
balului modem, avantajați, evi
dent, și de starea morală după 
acri 5—1. A jucat relaxat, pe 
fondul unei organizări foarte 
pune, cu trei fotbaliști de ex
cepție ta rol de dispeceri — 
.Cruyff, Neeskens, Asensl. Steaua 
'a avut complexul rezultatului dta 
tor, a vrut să facă față adver
sarului, avînd unele momente 
bune, dar păcat că acțiunile de 
atac n-au fost concretizate. Po
tența fizică slabă cînd ne rapor
tăm cu alții, “ ----

tactica 
meciul 

(Sts. de echipă 
bine, cea maî 
timp, a închis destul de bina cit**

într-o stagnare, nu pen
ar juca slab, cl pentry 
că adversarii 11 cunosc 
nu-1 scapă de sub măc

loarele din fața porții. Nu a pu
tut obține calificarea pentru eă 
nu a contat în atac. Carența a- 
ceaata ik referă la toată echipa, 
întrunit în noțiune modernă a 
ataca nu înseamnă a te bizui 
doar pe jucătorii din prima linie, 
fie ei și de valoarea iul Dudu".

GH8O*GB( OiLA (T. C. Con
stanța) : „Foarte instructiv me
ciul de la Madrid, cu multe mo
mente de fotbal modera: ritm, 
clroutație foarte bonă, eu și fără 
balon, demarcări. Dinamo a fă
cut față ritmului impus de ad
versar, dovedind un angajament 
oe merită a fi remarcat. Dacă 
ar fi jucat la fel de bine șl faza 
de atac, rezultatul ar fl fost, 
poate, altul. S-a simțit Upsa Iul 
Dinu. Steaua 
meciul revanșă 
jucătorilor săi. 
a fost inhibată 
adverse".

ȘTEFAN COIDUM (F. C. Cor- 
vlnui): „steaua a deziluzionat, 
negăsind puterea morală să lupte 
măcar pentru obținerea unei vic
torii de prestigiu. Deficitară, în 
primul rînd, la angajament. Di
namo, în schimb, șl-a apărat 
șansa cu dirzenle, dovedind o 
bună capacitate de efort și mo
bilizare. Dar ta fotbal nu poți 
să te aperi la infinit, trebuie să 
șl ataci dacă vrei să cîșttgt. Or, 
să fim drepți, ta acest capitol 
Dinamo a manifestat mari scă
deri”.

NICOLA® PROC A (C.S. nrgo- 
vîște): „Dlnamo, orientare bună 
în prima repriză, în funcție de ce
rințele jocului, cu un bun mar
caj, susținut da un dublaj co
respunzător. La toate acestea re
lev efortul depus, dăruirea de a

s-a prezentat le 
sub posibilitățile 
Am impresia că 
de faima echipei

element de care 
de joc. Dinamo a 
de la Madrid în 
mare. 3-a apărat 
mare parte din

I

obține un rezultat lăudabil. 
repriza secundă momentele d* 
neatenție au favoriza* șutul da 
la distanță al lui Benegaa, cax* 
avea să schimbe aspectul meefw 
lul. Dtaamo a dorit mult suc* 
cesul, însă n-a avu* forță t* 
atac. Cît privește pe Steaua, «• 
a început bine, dar n-a avut su
ficienta luciditate șl forță. Ore* 
că a jucat doar ta jumătate dte 
potențialul el adevărat”.

VSSMM. BLUJDS1A (F. C. Ut» 
hor) s „Diziamo a abordat eu ae» 
riozitate meciul, arătând o apft» 
rare foarte bună. Forța ei de a» 
tac a fost neconcludenta. Or, ne* 
mareînd nici măcar un gol, cum 
poți s& aspiri la calificare t M» 
motive obiective, partida de ta 
București nu am putut s-o vizio
nez. Oricum, rezultatele echipai 
Steaua se situează cu mult sul» 
oota așteptărilor, a valorii unora 
dintre oomponențli ei".

CICERONE MANOLAClRE (F.CJK» 
Reșița) s „Echipele spaniole 
ml-au lăsat o bună impresia, 
prta tehntea lor de joc, determi
nata de personalitățile marcante 
pe care le au. Jucătorii loc 
ml-au relevat calități atletice 
deosebite, element hotărîtor ba 
fotbalul de mare performanță. 
Dlnamo, la Madrid, a răspund 
bine soUcltărtlor, a avut o cir- 
cutați.e bună de balon, mal alee 
ta primele 15—20 de minute, cînd 
a reuși* să stăvilească Iureșul 
gazdelor. Atacul tasă a fost șters. 
Cit privește meciul susținut de 
Steaua, trebuie să recunoaștem 
o diferență valorică în favoare» 
adversarei Dor nu trebuie să o- 
mttem nici faptul că șl Steaue 
nu s-a rtdtoat ta cota sa valo
rică*.
cei 14 tehnicieni se desprind a»-Din scurtele observații făcute de ___ __ _______

pecte variate „observate* ta cele două partide. Se oer a fl sinteti
zate (am mai făcut-o șl în alte rtnduri) ta speranța c* se vor trage 
învățămintele de rigoare, că minusurile semnalate nu se vor mai
repeta. Prlnripoleda carențe semnalate fiind : » STEAUA a evoluat 
sub posibilități tn toate zonele ; o primă lipsă — labilitatea psihică, 
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muncesc cu rezultate bune, 
cum controlează și ajută activitate
Și alții
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I In lumina prețioaselor indicații cuprinse în 
recentele cuvîntări rostite de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, președintele României, reporterii 
noștri au urmărit în cîteva unități sportive cum 
muncesc antrenorii și elevii lor pentru însu
șirea și perfecționarea măiestriei sportive, 
cum este folosit timpul afectat lecțiilor de 
antrenament. A fost urmărită, de asemenea, 
preocuparea cadrelor de conducere ale sec
țiilor de performanță, cluburilor și organelor 
sportive locale pentru activitatea „atelierelor 
sportive", unde se hotărăște, de fapt, soarta

producției noastre sportive, în ce măsură 
este controlată, îndrumată și sprijinită con
cret și sistematic munca antrenorilor.

Constatările reporterilor noștri, pe care le 
publicăm în paginile de față, cuprind fapte 
de muncă sirguincioasă, de dăruire, de 
autodepășire, dar și exemple de formalism, 
de comoditate și lipsă de răspundere în ac
tivitatea unor antrenori, profesori de educa
ție fizică sau factori de răspundere din orga
nizațiile și organele sportive vizitate.

Raidul nostru va continua și în alte uni
tăți sportive, din Capitală și din țară.

Universitatea Cluj-Napoca
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Ne aflăm la clubul „Oltul" Sf. 
Gheorghe. La ora stabilită în pro
gram fotbaliștii juniori sînt echi
pați și ies la antrenamentsub con
ducerea prof. Domokos Sandor. 
Ce vor face astăzi 1 O încălzire 
„tare" și tenis cu piciorul. In 
cel de-al doilea antrenament se 
va lucra pentru tactică. Ieri au 
susținut un meci de verificare 
și pregătirea de astăzi ține sea
ma de neajunsurile evidențiate 
de acest meci. Ce prevede con
spectul de lecție ? Profesorul 
Domokos recunoaște că încă nu 
s-a pus la punct cu documen
tele de planificare dar ne asi
gură că „are în cap tot ce-i 
trebuie echipei în acest sezon. 
Și ciclul săptămînal, tot !“ Ne 
reamintește că există antrenori 
care se pricep la grafice savan
te, în diverse culori, cu care 
„iau ochii controalelor" dar din 
care nu aplică nimic și alții 
care nu se pricep la... desen 
dar fac treabă. Cădem de acord 
că sînt de preferat antrenorii 
care-și planifică riguros între
gul proces instructiv-educativ și 
fi și traduc în practică, adu- 
cîndu-i pe parcurs retușurile 
impuse de vîață. Deci, să-1 
credem pe cuvînt că azi era de 
prevăzut ceea ce se execută. 
Efectivul „posibil" este prezent, 
cu excepția centrukij-fțțgfcant 
care face naveta. Bartln Sandor 
apare peste un sfert de oră 
(n-are cu ce veni mai devre
me de la Chichiș) și se alătură 
colegilor săi, nu înainte de a 
face două tururi sfcțjiion.
cum au făcut și el. Exercițiile 
Czice se fac intr-adevăr „tare", 
cu convingere. „Ce vă place mai 
mult 7 Gimnastica și crosul sau 
lucrul cu balonul 7“ Juniorii 
caută cu privirile spre antre
nor. Să spună 7 Să nu spună 7 
Sparge unul gheața : „Fără 
Sregătire fizică nu se poate !

Iu te țin picioarele !“ Deci așa 
trebuie înțeleasă sîrguința lor. 
Revenim la al doilea antrena
ment. In tribună, pe o bancă 
din rîndul doi (rîndul unu nu 
mai are bănci în sectorul ace
la) un băiat privește nostalgic 
jocul cu balonul. Da, i-ar place 
să vină între juniorii „Oltului", 
dar el se antrenează cu cei 
de la Cîmpul Frumos. „Nu te 
primește aici, Kadar Gyorgy 7“ 
„Ba da, dar ei se antrenează 
zilnic și eu sînt schior. Fotbal 
fac, cînd și cînd, vara, pentru

întărirea picioarelor"... Așa, 
deci, „ăștia fac antrenament zil
nic"... Vine cineva din conduce
re să-i controleze ? Vine ing. 
Buda Petru, președintele secției 
de fotbal. A fost și ieri. Acum 
a venit să-și arunce o privire 
președintele clubului, Lazar 
haly, deși e în 
dical.

Antrenamentul 
handbal-băieți îl 
Dalnoki Sandor, 
ponent al echipei. După 20 de 
ani, din motive greu de expli
cat pe scurt, antrenorul Csiki 
i-a lăsat, deși muncea cu tra
gere de inimă. Jucătorii — 
elevi, muncitori, profesori — îl 
ascultă pe Dalnoki, colegul lor, 
așa în costum de stradă, cum 
e, fiindcă nu vor ca echipa lor, 
în divizia B, să se desființeze. 
Dacă-i controlează cineva de la 
club sau de la consiliul jude
țean 7 „Hai, curaj, tovarășe 
Dalnoki !“ Nu vine nimeni, nu-i 
ajută nimeni, toți sînt grămadă 
pe fotbaliști. Da, să nu mintă, 
secretarul C.J.E.F.S., cu specia
lizarea handbal, venea... la me
ciuri. Acum a plecat și el în 
învățămint.

Ies băieții, intră pe teren 
echipa fetelor, tot din B. Pro
fesorul Roman Vilmos și opt 
jucătoare. Ba nu, șapte și un 
puști, Bobi, fiul uneia dintre 
jucătoare. El nu lipsește de la 
nici un antrenament. Lipsesc în 
schimb opt jucătoare : „două la 
școală, două la primărie, trei la 
Spital..." vorba lui Pristanda. Ce 
se alege din lecție ? Ce se poa
te alege 7 Ne oprim la această 
observație, nu mai cercetăm 
dacă în paginile caietului din 
care se vede capul unui pix e 
cumva conspectul antrenamentu
lui... Responsabilul echipei, Vika- 
rius Carol și președintele coope
rativei „Hărnicia", Pușcaș Ște
fan, sprijină echipa. Primul vine 
la antrenamente, doar azi n-a ve
nit. în rest... Ar fi bun un doc
tor, cum e dr. Torok, dar să 
vină și Ia pregătire, să ia pulsul 
sportivilor, să spună care tre
buie antrenat mai mult, care 
mal puțin. Dar așa ceva n-am 
văzut la nici o echipă. Dar me- 
todiștii de la C.J.E.F.S. vin 7 A 
fost odată unul, a stat preț de 
o jumătate de ceas și a plecat. 
N-a spus nici că-i place, nici 
că nu-i place...

Ne lntîlnim dis de dimineață
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Mi- 
me-

de 
prof, 
com-

cu Keresztes Ladislau, prim-vice 
președintele C.J.E.F.S. — are cîte
va minute disponibile și pleacă la 
o instruire — și cu președintele 
clubului care, deși e în conce
diu medical, continuă să rezolve 
probleme importante. Le spu
nem ce-am văzut, ce credem că 
trebuie îndreptat în munca an
trenorilor, a consiliului clubu
lui, secțiilor pe ramură de sport 
și activului C.J.E.F.S. Cu unele 
observații sînt de acord, pe al
tele le consideră singulare, pri
mim asigurări că ce trebuie re
mediat se va remedia și că ab
sența din organigrama clubului 
a unui metodist va fi suplinită 
printr-un „forum al antrenori
lor", care să se adauge la șe
dințele de instruire metodică 
cu antrenorii și la cercurile pe
dagogice ale catedrelor 
cație fizică.

Ne luăm rămas bun, 
inte de a ne exprima 
sâ aflăm cît de curînd din gura 
antrenorilor că activul C.J.E.F.S., 
în frunte cu conducerea sa, vi
ne din cînd în cînd să vadă 
cum decurg instruirea și educa
rea sportivilor de performanță, 
să se informeze direct și să a- 
jute concret, așa cum le cere 
datoria, de a fi zilnic în „ate
lierele sportului", unde se ho
tărăște soarta performanței.

de edu-

nu îna- 
dorința

La clubul 
municipiul Cluj-Napoca își des
fășoară activitatea un număr de 
aproximativ 500 de sportivi- 
studenți, în cadrul a nouă disci
pline sportive, în marea lor ma
joritate cu o activitate, din pă
cate, nesatisfăcătoare. Califica
tivul „foarte bine" ar putea fi 
acordat numai secției de bas- 
chet-băieți (antrenor Vasile 
Gheleriu) și fete (Nicolae Mar
tin). „Bună" poate fi considera
tă activitatea secției de judo 
(Ștefan Vodă). „Mulțumitor" 
merge handbalul-băieți (Romeo 
Sotiriu) și fete (Tiberiu Rusu) 
ca și atletismul. într-un 
care progres în ultima 
(loan Arnăutu, Dumitru 
nu și I’etre Naghi). în rest, nu
mai calificativul „nesatisfăcă- 
tor", acordat fără rețineri vo
leiului masculin (Constantin 
Bengeanu) și feminin (Ioan Bîn- 
da), gimnasticii ritmice (Melania 
Cîmpeanu), schiului (Nicolae 
Barabaș) și alpinismului (Valen
tin Crăciun). Am lăsat în mod 
intenționat la urmă fotbalul, pen
tru că această secție are o mare 
pondere în activitatea clubului 
universitar, cuprinzînd 250 
sportivi legitimați (seniori, 
ni ori, copii), adică jumătate 
întreg efectivul clubului, 
pentru că veni vorba de fotbal, 
iată ce ne-a spus Remus Cîm
peanu. vicepreședintele clubu
lui : „Fotbalul, atît de drag, 
nouă, tuturor, ne-a adus în ulti
ma vreme numai insatisfacții. In 
campionatul trecut echipa a ac
tivat în Divizia B, unde a ocu
pat un nedorit loc 12. Din a- 
ceastă vară am luat hotărârea ca 
lotul echipei să fie schimbat a- 
proape in totalitate, acordîn- 
du-se credit unor jucători foar
te tineri. Media de vîrstă a lo
tului este acum de numai 21 de 
ani și jumătate. Din .„vechea 
gardă" n-au mai rămas decît 
portarul Moldovan și atacantul 
Uifăleanu. Majoritatea compo- 
nenților actualului lot provin

oare-
vreme
Oltea-

de 
Ju
din

Și

din pepiniera proprie. A fost 
schimbată și conducerea tehnică, 
de pregătirea echipei ocupîn- 
du-se în prezent cuplul Petre 
Moldoveanu — Vasile Nedelcu".

Odată cu aceste restructurări 
au început să se vadă și rezul
tatele. „U“ Cluj a luat un start 
bun în actualul campionat al 
Diviziei B, ca rezultat al unei 
munci susținute, desfășurate la 
parametrii seriozității maxime. 
Ne-am convins de acest lucru la 
sfîrșitul săptămînii trecute, a- 
sistînd la cîteva antrenamente 
ale „șepcilor roșii", pe stadionul 
Municipal. Cel efectuat vineri 
23 septembrie, între orele 10,30— 
12, ne-a demonstrat cu prisosință 
cele afirmate ma] sus. Radio
grafia antrenamentului a fost 
următoarea : toți componenții 
lotului s-au prezentat cu punc
tualitate la vestiare; antrena
mentul s-a desfășurat conform 
obiectivului propus (dezvoltarea 
forței și vitezei în condiții spe
cifice de joc) ; s-a lucrat cu 
multă tragere de inimă, fără 
„timpi morți", principiul repe
tării fiind aplicat cu insistență; 
la sfîrșitul lecției de antrena
ment, antrenorii au trecut pe la 
fiecare jucător pentru înregis
trarea pulsului. Ne-a surprins 
neplăcut absența medicului la 
stadion, ca și a unui membru 
al secției de fotbal, care trebuie 
să se afle prezent la fiecare an-

trenam ent al 
că condițiile 
pament, min; 
toare) ca și n 
perare (saună 
excelente.
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o urgentă reps 
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Juniorii „Oltului" vor să salte anul acesta de pe locul doi pe pri
mul loc in serie, cel care dă dreptul participării la finală.

Joi 22 septembrie, între orele 13 și 17, 
pentru unele secții ale Clubului sportiv 
școlar din Pitești programul prevedea 
acțiuni de selecție. Sau, cel puțin, acest 
lucru era consemnat în condica de pre
zență de la cancelarie. De exemplu, scria 
clar că profesorul FI. Șufariu, cu specia
lizare baschet, se afla pe teren, în școli, 
In vederea realizării acestui scop. Un 
subiect, așadar, promițător pentru raidul 
nostru. împreună cu Iuliu Nicolescu, di
rectorul C.S.Ș., am pornit în căutarea... 
orei de selecție. N-am avut, însă, șansa 
să o găsim, întrucît profesorul Șufariu 
nu se afla nici la Școala generală nr. 4, 
nici la nr. 14, nici la Liceul Bălcescu (la 
această ultimă școală am putut vedea pe 
teren vreo 10 școlari, în jur de 12 ani, 
jucînd baschet (!) cu o minge... de pla
jă!). Tot în condica de prezență de la 
C.S.Ș. scria că, In sala Institutului peda
gogic, profesoara Liliana Simion are, cam 
intre aceleași ore, antrenament cu echipa 
de volei. Schimbăm, așadar, baschetul 
pe... volei. Dar nici la „Pedagogic" nu 
am avut noroc: sala goală, nimeni în 
Jur. Așa am constatat că semnăturile de

„prezență" din condică au rămas fără a- 
coperire pînă cînd ne-am încheiat vizita, 
adică pînă cînd directorul Nicolescu a 

luat măsura de a le tăia plimbăreților re-

UNA IN CONDICA
DE PREZENȚA, 

ALTA PE TEREN!
tribuțiile din ziua respectivă. Tot con
form orarului din cancelarie, antrena
mentul de atletism, condus de prof. Ni
colae Ilie, programat la ora 16, a fost 
decalat cu o oră. Neconcordanța în sine 
nu e gravă, dar faptul că în loc de 15 
sportivi, cîți compun grupa, au participat 
la ședința de pregătire doar 6, asta este 
cu totul altceva...

La C.S.Ș. se face și atletică grea. An- Radu T1MOFTE

trenamentul de box la care am asistat a 
întrunit toate cerințele instructiv-educa- 
tive și pedagogice. Antrenorul Relu Auraș 
a condus în mod exemplar ședința. 20 
de elevi și-au însușit primele noțiuni a- 
supra executării „directei de stingă", 
după ce au repetat poziția „în gardă" 
și înainte de a executa cîteva exerciții 
corect alese pentru dezvoltarea forței și 
rezistenței.

...Am admirat în clădirea C.S.Ș., o vi
trină cu multe, foarte multe medalii și 
cupe obținute în întrecerile de haltere, 
lupte, judo, box. Din vitrina respectivă 
lipseau, însă, trofee obținute la jocuri. 
Nu cumva municipiul Pitești nu are echi
pe de volei, handbal șl baschet în divi
ziile A și din cauza organizării defec
tuoase a creșterii talentelor pentru aceste 
sporturi 7 In schimb, anul trecut Județul 
Argeș avea trei echipe de lupte în prima 
divizie !

Deci, un subiect de reflecție și nu numai 
de reflecție, ci de măsuri ferme imediate 
pentru responsabilii sportului de perfor
manță argeșean...

Cu 15 ani în urmă, luptele 
erau foarte puțin practicate în 
Constanța. Despre performanțe 
nici nu putea fi vorba. Dar în 
marele nostru port maritim 
s-a stabilit unul dintre foștii 
luptători fruntași, Constantin 
Ofițerescu. Ca sportiv nu rea
lizase mari performanțe, nefi- 
ind un talent de excepție. S-a 
angajat însă să crească gene
rații de campioni și nu precu
pețește nimic pentru a-și înde
plini angajamentul.

In primii ani a început să in
struiască tineri în tainele lup
telor libere. A fost o încercare 
reușită, încheiată cu promova
rea unei echipe constănțene în 
prima Divizie a țării. Activita
tea de pregătire a juniorilor la 
greco-romane a început-o cu 
aproximativ zece ani în urmă, 
la Șc. sp. nr. 2 Constanța. In 
cîțiva ani, numărul practican- 
ților luptelor greco-romane în 
orașul de pe malul mării a cres
cut spectaculos. Multe tricouri 
de campioni de juniori s-au 
îndreptat spre Constanța. Cîțiva 
dintre elevii antrenorului Ofițe
rescu au fost selecționați în lo
tul național. Dintre aceștia, 
Constantin Alexandru (în pre
zent la Steaua) a reprezentat 
de mai multe ori țara în ma
rile competiții internaționale, 
devenind de trei ori campion 
european.

Anul acesta, la Bursa (Tur
cia), cu ocazia campionatelor 
europene, un elev al CI. sp. șc. 
2 Constanța, juniorul Ion Drai- 
ca, devenea campion european 
de seniori ! Două luni mai tîr- 
ziu, la Sofia, sportivul pregătit 
de C. Ofițerescu a cucerit și 
titlul de campion mondial uni-

a Cunoscutul pilot de 
acrobație Bănică En* 
eiulescu, maestru eme
rit al sportului, a ie
șit de mult la pensie. 
Dar el nu . ' '
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s-a putut
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acceptat 
satisfac- 

obștească

avioane,
Iubiți. A 
deosebită 
sarcina 

a împărtăși din în
delungata sa experien
ță tinerilor zburători. 
Ajutat de antrenorii 
Ștefan Calotă șl Mihai 
Ionescu, el a pregă
tit lotul național de 
zbor cu motor pentru 
marile competiții inter
naționale. Satisfacția 
sa deosebită : Mihai
Albu și Nina Ioniță au 
cucerit la recenta e- 
dițle a Balcaniadei 
aeronautice titlurile de 
campioni balcanici ab-

versitar. Un 
țean, Ștefan 
preciat ca ur 
luptelor grece 
nești. Și nu 
care antrenori 
încrederea că 
lui Alexandru 
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soluțl. Toți elevii săi 
s-au întors de la Bal
caniadă medallați.
• In ultima decadă a 

lunii septembrie, am 
Încercat să vedem cum 
se pregătesc popicarii 
giurgiuvcnl în .

PE 3
arenă de popice 

cu patru
na
„Olimpia", 
piste, de pe lingă Fa
brica de zahăr. Stătea 
încuiată. încuiată a 
fost și a doua, și-^s 
treia zi. Ce au făcut 
Intre timp, popicarii 
de la Olimpia și an
trenorul lor, a căror 
echipă vor s-o promo
veze în prima divizie 
și cum cred ei că-și 
pot ridica măiestrii 
sportivă ?
• Tînărul președinte
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CREȘTE CAMPIONI
Dimineața, prezența la bazin la 6 fix

cind 12
Herman

Ora 6 fără zece minute dimineață. Este vremea 
sportivi de performanță din grupa antrenorului 
Schier se află la bazinul de inot din Oradea, pregătiți pentru 
a îndeplini programul unei noi zile. Ei au plecat de-acasă 
încă de la ora 5, alții chiar fhai devreme. La 6 fix antre
namentele au început. O ușoară încălzire in apa... încălzită 
a bazinului, concretizată in curse pe distanțe mici, apoi — 
conform planului — se lucrează individualizat. In bazin, 
la această oră, puțini din cei 12 copii nu sint campioni ! 
Horațiu Neagrău (născut in 1961) este campion de seniori, 
Dan Ținea (1963) — campion de juniori, Cristian Drăgan 
(1963), Edith Kuglias (1964) și Cornel Neagrău (1965) — 
campioni de copii. Cel mai „bătrîn" component al grupei 
este Bela Birini, in vîrstă de 18 ani. Deocamdată antrenorul 
nu are timp să discute cu noi. li auzim doar comenzile : 
„Cornel ! Încă două bazine dar privește și la cronometru !“, 
„Tu, Dane, întrerupe puțin și vino lingă mine !“. Se înțe
lege că in acest timp Herman Schier este in bazin și înoată 
cind alături de unul, cind alături de altul dintre elevii săi. 
La ora 7 fix toți sportivii au ieșit pe margine. Va pleca 
fiecare la școală. Fină vine următoarea grupă, antrenorul 
ne răspunde la cîteva întrebări: • Ce distanță a înotat un 
sportiv în această oră de antrenament ? • * 
metri • Dar intr-o zi cit înoată ? o Cel 
metri • S-ar putea, ar trebui mai mult? 
s-ar putea, dar ar trebui mai mult : cel 
metri. Antrenorul are dreptate. Intr-o oră, 
ar fi putut face mai mult cu acești sportivi. Nu a risipit 
absolut nici un minut ! Dealtfel, in caietul său de conspecte 
nu sint notate minutele, ci doar distanțele. „Zece minute de 
întîrziere în începerea programului de antrenament echiva
lează cu 600 de metri înotați mai puțin" — este scris cu 
majuscule. Sportivii știu aceasta și nu-și permite nici unul 
să vină mai tîrziu de ora stabilită la bazin. Profesorul Schier 
ne spune cîteva din problemele sale : „Lucrăm aici 8 an
trenori, deoarece alt bazin nu mai avem în Oradea. Avem 
fiecare, la toate ramurile de natație, copii, juniori și seniori. 
Tot aici lucrează și patru clase cu program de natație de 
la Școala generală nr. 4. Poate că factorii responsabili ar 
trebui să țină seama de toate acestea și, atunci cînd stabi
lesc localitățile unde să fie construite bazine acoperite, să 
aibă în vedere anumite priorități. Există, de pildă, bazine 
la Brașov, Craiova, Iași, Hunedoara. Ar trebui să spun 
că este foarte bine. Dar ce nume au „plecat" din aceste 
localități în natația românească ? In ce ne privește, visăm 
la ziua — și eu am speranța că ea nu este departe — cînd 
copiii care fac înot de Înaltă performanță nu vor mai 
trebui să piardă cel puțin două ore pe zi cu transportul în 
comun pentru a ajunge și a veni de la școală (n.n. secre
tarul C.J.E.F.S. ne spune că un microbuz ar rezolva această 
problemă). Vrem ca în foarte scurt timp să creăm sportivilor, 
chiar aici, condiții de recuperare și odihnă. Și avem și 
planuri. Vom putea cere mai mult sportivilor, iar ei 
capabili de mult

Aceeași grupă 
16,30. Antrenorul

Rămînind o zi 
și activitatea altui antrenor : Andrei Rambaș. 
8—10 și 13—16 el a lucrat cu 35 de copii, împărțiți in grupe 
de nivel III. Atit din planul ce-l avea scris, cit și din ceea 
ce făcea practic, ne-am dat seama că urmărea două teme 
principale : dezvoltarea rezistenței generale și îmbunătăți
rea tehnicii specifice fiecărui stil de înot.

Ion GAVRILESCU
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in mod cert nu
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mai mult"...
de 12 sportivi a revenit la bazin la 
a lucrat cu ei încă două ore.
întreagă la bazinul din Oradea, am urmărit

Intre orele

ora

Start la... antrenament ! Un nou 
curea in sus, pe Dunăre.

NUMAI LA
La Tulcea, în poarta Deltei, 

ne-au întîmpinat un „soare cu 
dinți" și un vînt de toamnă 
care bătea dinspre Dunăre, 
zburlind apele lacului Ciuperca. 
Plănuisem reportajul nostru toc
mai pe acest petic de apă de 
sub dealul orașului, unde se 
antrenează de obicei caiaciștii 
și canoiștii de la S.C. Tulcea. 
Dar, cum socotelile de-acasă... 
am luat primul vapor spre Del
tă, cu destinația Mila 14. Antre
norul Igor Lipalit și elevii săi 
porniseră de cu ziuă spre Cri
șani, pitorească așezare pescă
rească, devenită în ultimii ani 
un punct turistic de mare atrac
ție pentru vizitatorii Deltei. 
Acolo, la Crișani, erau progra
mate peste cîteva zile campio
natele republicane de mare fond, 
așa încît „flotila" Tulcei pornise 
la antrenamente „în traseu". Fi
rește, n-am fost surprinși cînd 
am aflat că elevii lui Igor Lipa
lit au parcurs cei peste 40 de 
kilometri care despart Tulcea 
de Crișani în ambarcațiile lor 
fragile, uimitor de mici pe lin
gă vapoarele venite de pe toate 
mările lumii, care navighează 
de la sau spre Marea Neagră 
prin canalul Sulina. N-am fost 
surprinși, dar ne-am gîndit că 
vasului nostru de pasageri, cu 
motoarele lui puternice, îi tre- 
bulseră mai bine de două cea
suri ca să ajungă la Crișani. 
Or, copiii, acești miraculoși co
pii ai Deltei, care iubesc caiacul 
și canoea la vîrsta trotinetei 
sau bicicletei, au parcurs peste 
40 de km cu puterea brațelor 
lor ! Iar la întoarcere, după con
curs, vor face același lucru...

I-am găsit, într-adevăr, pe ti
nerii sportivi tulceni acolo, la 
Crișani. Se odihneau și ei și 
bărcile lor după maratonul nau
tic, veritabilă performanță pen
tru niște juniori pentru că, am 
uitat să subliniem, la S. C. Tul
cea sînt NUMAI juniori. Antre
norul Igor Lipalit, omul care 
i-a trecut prin sita exigenței 
sale pe de-acum celebrul Va- 
sile Dîba, ca și pe binecunos
cuta Maria Cozma, era ca în
totdeauna în trening și trebă
luia ceva la șalupă. Lingă el, 
președintele S. C. Tulcea, Ion 
Turșie, tot în echipament spor
tiv, privea apele Dunării cu 
gîndul cine știe unde — poate

V

„pluton" format din elevii antrenorului Igor Lipalit, înainte de ple- 
Foto : Dragoș NEAGU

„ÎNCĂLZIRE"
la un viitor Dîba sau la o nouă 
Marie Cozma.

Aveam să-i urmărim pe copiii 
lui Igor Lipalit la antrenamen
tul de a doua zi. Vîntul tăios 
și valurile mari care le umpleau 
bărcile de apă nu-i împiedicau 
să tragă vîrtos în „amonte". Ve
niseră la aceste campionate fă
ră pretenții. Cum să-i întreacă 
pe Patzaichin sau pe Varabiev, 
pe Macarencu și pe Ticu, ei, bă
ieți vîrtoși dar care nu știu 
încă toate tainele „mersului în 
plasă" și nici nu au experiența 
seniorilor ? Cum să-i întreacă 
acum 1 Deocamdată nu se poate 
dar încă un concurs le prinde 
bine. Se adună kilometri, se 
adună experiență, se adună 
curaj...

De ce le trebuie curaj ? Pen
tru că — așa cum au citit ei 
în ziare (ziarele se citesc zil
nic, in prezența antrenorului) 
— un sportiv trebuie să fie 
întîi curajos. Să nu-i sperie nici 
cei 20 000 de metri parcă fără 
sfîrșit în care se vor avînta la 
semnalul starterului, să nu-i 
sperie vîltorile Dunării și nici 
curentul care „te fură" repede 
de la traseul ales. De fapt, ei 
cunosc vicleniile Dunării, sînt

40 km !
fiii ei, iar antrenorul Lipalit i-a 
adus din satele pescărești ale 
Deltei: Mila 23, Crișani, Sari- 
chioi, Gorgova, Maliuc ș.a. Dar 
una e să mergi într-un caiac 
sau într-o canoe și alta e să 
stai în lotcile burtoase, încăpă
toare, unde se răstoarnă argintul 
năvoadelor.

Cum îi cheamă pe ei, care 
„vin din urmă" în sportul pa- 
delei și pagaei ? Unul e Feodor 
Gurei, medaliat cu argint anul 
acesta la „europenele" de ju
niori disputate tocmai în Fran
ța; altul se numește Dobre Nen- 
ciu, altul Petrică Pocora. Ba 
sînt și cîteva fete noi, de mare 
perspectivă, în fruntea lor si- 
tuîndu-se Ana Uzun și Ioana 
Linte. In total, vreo 40 de copii, 
după cum mărturisește atît plu
tonul compact de pe apă, cît 
și caietul gros, cu paginile ume
zite, al antrenorului Igor Lipa
lit. în acest caiet, ex-interna- 
ționalul Lipalit trece zilnic cîte 
ceva: o observație, o laudă, o 
sancțiune. Nu e numai un caiet 
de conspecte, ci și un jurnal de 
bord marinăresc, un jurnal al 
flotilei de caiace și canoe de la 
S. C. Tulcea !...

Horia ALEXANDRESCU

PREA MULTE „ACCIDENTE" 
ÎN PREGĂTIREA

SPORTIVILOR GIURGIUVENI

LA P. NEAMȚ: ATELIERUL MARE, PRODUCȚIA MICA
de așteptare, „at- 
din... împrejurimi 

înain-

Puteau să-i spună simplu : 
„Clubul sportiv Piatra Neamț", 
dar inițiatorii l-au numit „C. S. 
Ceahlăul", în dorința de a dura 
ceva măreț, Cu piscuri (sportive) 
înalte, care să domine, să stîr- 
nească admirație, asemenea a- 
devăratului Ceahlău Dar volei 
— fete a retrogradat din „A", 
fotbalul se luptă să se mențină 
în „B“, iar atletismul, boxul, șl 
„greco-romanele" sint încă un
deva. la poalele „masivului". 
Canotajul-fete, a șasea șl ultima 
secție de performanță a clubu
lui. a urcat însă vertiginos. A- 
cum, din păcate, fetele și-au
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> Mih&ilescu, este 
lvent al I.E.F.S. 

de curlnd în a- 
Lă funcție de răs- 

Wel are — ală- 
^■sșlunea virs- 

LT
le 30 de ani — me- 
ozltatea șl conștin- 
itatea unul specia- 
cu experiență. La 

18.00, cu mult după 
ftijțjwrea programu- 

psm întllnit „fă- 
rondul", cum ne-a 

i zlmblnd, pe la 
:le sportive pe care 
desfășurau antrena
tele diferitele sec- 
de performanță pe 
s le conduce. Itl- 
irul său zilnic cu- 
de obiective care

Sta dio
de la 
sportu- 

Institutulul 
Numai 

consideri el, 
rezolva operativ, 

orice 
organlzato-

se numesc 
nul atletic 
„ștrand". Sala 
rilor, sala 
Pedagogic ș.a. 
astfel, ' '
„pot 
la fața locului, 
problemă 
rică, administrativă șl 
de Instruire".

• După ani și ani 
de zile de activitate ca 
antrenor principal al 
secției de tenis de 
masă de la Progresul 
București (șl la lotul 
de seniori), prof. Ni- 
colae Angelescu și-a 
schimbat locul de 
muncă. Să fie vreo le
gătură intre această 
opțiune și faptul că în 
„grupele mari" ale res
pectivei secții (ca șl 
la lot, dealtfel) n-a 

mai rămas mare lucru?

făcut... tabără 
mosfera" rece 
nepermițîndu-le să mai 
teze.

Vom începe cu volei-fete. Di
vizionarele (,,B“) se pregătesc 
în sală, între orele 17—19. La 
antrenamentul de joi (săptămî- 
na trecută) — doar 6 fete ; la 
cel de vineri — tot 6; sîmbătă 
— la fel. Lot subțirel 1 Mai ales 
dacă avem în vedere faptul că 
am inclus-o în grupa celor 6 
voleibaliste și pe Ana Gheor- 
ghe — antrenoare și jucătoare 
încă un an, doi, adică pînă în 
clipa cînd la orizont va apărea 
o junioară. Desigur, promovată 
din lotul de junioare pe care îl 
pregătește prof. Petru Itu. Dar, 
iată că în sală a apărut și lotul 
de volei-junioare al C.S. Ceah
lăul Lot și mai subțirel nume
ric, care — sîntem asigurați — 
va fi completat cu fetițe din al 
treilea lot al clubului, cel de co
pii. Lotul de copii, însă, este și 
mai... subțirel. Atît de subțirel, 
încît — ce mai ! — nu se vede 1 
Cu gîndul la spiritul de răs
pundere, la munca în secții, 
privim sus, către ferestrele clu
bului, care dau în sală. Nici o 
rază de lumină în această după- 
amiază de vineri, de PROGRAM 
OBLIGATORIU.

Nu știm de ce dar, după cî
teva zile petrecute la C. 
Ceahlăul, am avut senzația că 
trăim unul din acele vise 
care te străduiești să vorbești, 
să strigi, dar nu poți. Iar dacă 
reușești, nu ești înțeles, nu în-

s.
in

»
țelegi, nu poți realiza anumite 
lucruri. Bunăoară, ce rost are 
ca elevii antrenorului de lupte 
Mircea Covatariu să vină 
sală la ora ? dimineața ? 
te secții ar dori să aibă 
orar ! Programul sălii, 
fiind atît de încărcat, 
permite"... Totuși, între 
9—15, sala stă goală. Iar 
15 vin tot luptătorii, „F 
că din minut in minut așteptăm 
parchetarii. Știți, avem de gînd 
să schimbăm pardoseala". Acum, 
toamna ? „Păi majoritatea sec
țiilor lucrează afară". Dar spu
neați că sala e aglomerată. „A- 
glomerală, în sensul că“.„ Aglo
merată, în sensul că... nu e a- 
glomerată !

Sau : faceți pregătire singure? 
Unde este antrenorul vostru de 
handbal ? „Tovarășul profesor 
Ovidiu Toc... fluieră". Ce face ? 
„Arbitrează un meci oficial, 
care"... Ori : „Bă, mîine să nu 
lipsească nimeni ! Cică, vine un 
ziarist!..." (ziaristul era de față). 
Apoi : metodistul clubului este 
prezent la orele de pregătire ? 
„Nu este prezent". De ce ? 
„Clubul nu are metodist"... Poa
te că președintele clubului a- 
sistă la antrenamente ? „Nu a- 
sistă nici el". De ce ? „Nu s-a 
prezentat, încă, la post. Ce să 
mai vorbim ? !“

De acord, să nu mai vorbim, 
dar să schimbăm stilul de mun
că, optica despre ceea ce în
seamnă responsabilitate, disci
plină, seriozitate.

Vasile TOFAN
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,Da. fiind-

Giurgiu, bătrînul port dună
rean, se prezintă, ca marea ma
joritate a orașelor țării, în plină 
dezvoltare. Alături de vechile 
case cu grădină și flori s-au 
înălțat mîndre blocuri, cu multe 
etaje. Unitățile industriale, fa
bricile și noile Întreprinderi și 
unități școlare fac din orașul 
de pe malul Dunării unul dintre 
cele mai importante din județul 
Ilfov. Normal, la un asemenea 
ritm de dezvoltare, nici sportul 
nu putea să rămînă mai prejos. 
La această oră orașul are o for
mație de fotbal (F.C.M. Giur
giu) în divizia B, a avut echipă 
de popice în primul eșalon, care 
a retrogradat, dar speră să re
vină printre cele mai bune din 
țară, iar asociațiile sportive 
„Cetatea", „Dunărea", „Olim
pia", „Textila?', „Unirea", „Gra
fica nouă" și „Voința" înmă
nunchează tot ce are mal bun 
Giurgiul sportiv în secții de 
handbal, volei, tenis de masă 
și de cîmp, popice, atletism, 
șah ș.a. Președintele Consiliului 
orășenesc pentru educație fizică 
și sport, Alexandru Pană, ne-a 
vorbit cu căldură despre viața 
sportivă a orașului, despre efor
turile ce se fac pentru ca rezul
tatele să fie din ce în ce mai 
bune. Desigur, nu am avut mo
tive să nu dăm crezare celor 
mai în drept să cunoască mișca
rea sportivă a localității dar ur
mărind tema raidului nostru am 
constatat cîteva lucruri ce nu 
sint în concordanță cu inten
țiile diriguitorilor sportului din 
Giurgiu.

Primul popas la stadionul 
„Dunărea". Pe „central", un a- 
prig meci de fotbal în cadrul 
campionatului interasociații. 
Partida a fost interesantă, iar 
cîștigătorii extrem de bucuroși. 
Pe terenul secundar se antrenau 
juniorii. Tinerii fotbaliști jucau 
la două porți, dar o făceau cam 
în dorul lelii. Antrenorul Gheor- 
ghe Gârlea, cel ce răspunde de 
secția de juniori, se ocupa de 
o echipă ce avea med în ca
drul „Daciadei". Nimic rău în 
asta, dar la Întrebarea noastră 
despre modul cum antrenează 
juniorii (care, în treacăt fie 
spus, nu prea au rezultate mul
țumitoare în cadrul campiona
tului republican, seria a IlI-a)

ne-a răspuns că nu s-a „echi
pat" deoarece „a avut un tele
fon pentru viitoarea 
a echipei". Despre 
lecției, intensitate, 
vorbă. Ni s-a spus 
un accident !

Iată-ne la baza sportivă a 
asociației „Cetatea". Terenul de 
handbal (excelent) era... gol. Pe 
cel de tenis doi amatori de 
mișcare se jucau. In popicăria 
modernă erau doar 
tive, Doina Bulichi 
Joițoiu .care, după 
mărturisit, aveau

deplasare 
conspectul 
scop, nici 
că a fost

două spor- 
și Marioara 
cum ne-au 
să execute 

cite o sută de bile la „pline", 
după cum le indicase antreno
rul Iulian Petrescu (care este 
și președintele asociației)... ple
cat la o ședință ! Mihai Ciocan 
— secretarul asociației — ne con
firmă că este un simplu „acci
dent". Dar tot de la el aflăm 
că secțiile de tir și canotaj „sint 
prezente doar în scripte", deoa
rece la poligon nu mai sint 
decît armele (s-au terminat mu
nițiile), iar Ia canotaj nu mai 
au nimic, deși Dunărea curge 
la fel de lin și de aproape de 
bază ca și la înființarea sec
ției...

La „Voința", la ora 16.00, pe 
terenul de handbal se disputa 
un meci de... fotbal organizat 
ad-hoc. Combatanții, fără echi
pament corespunzător, își ve
deau de treabă. Ni se spune că 
handbaliștii au antrenament mai 
tîrziu... Revenim „mai tîrziu", 
adică la ora 18,00. Pe teren, in
tr-adevăr, se pregăteau handba
liștii, dar antrenorul încă nu 
sosise. Deci, alt „accident" ! La 
stadionul „Olimpia", la ora 18,10 
era o liniște deplină. Ni s-a 
spus că fotbalișiti de la F.C.M. 
Giurgiu s-au antrenat diminea
ța. Nu putem să contrazicem, 
dar ultimele rezultate : 0—9 cu 
Dinamo Slatina și 0—5 cu Pra
hova Ploiești vorbesc singure 
despre modul cum se antrenea
ză echipa la ora 11.00.

Deci, puține lucruri pozitive 
despre felul cum muncesc an
trenorii și conducătorii de a- 
sociații sportive din Giurgiu. 
Dacă în acest raid nu am vă
zut nici unul, sperăm că la 
viitorul să facem cunoștință cu 
cîțiva și nu... accidental !

Paul IOVAN



s
(Urmare din pag. 1)

‘echilibrului de forțe, selecționata 
română dominînd net și fructl- 
ficînd cu promptitudine nu
meroasele și mult aplaudatele 
sale faze de atac. Am remar
cat cu acest prilej faptul că 
în ofensivă echipa acționează 
cu multă variație, înscriind fie 
de la distanță (Mălai, Avădanei 
sau Kăducu), fie de pe extreme 
sau de pe semicerc (Ianesch și 
Tărok). în repriza secundă, de
pășind probabil un lung mo
ment de trac, handbalistele 
franceze au fost ceva mai acti
ve în apărare și mult mai re
ținute și mai atente în atac, 
unde au prelungit acțiunile, so- 
licitîhd echipa noastră la efor
turi ta plus. Și ca joc, dar și ca 
scor (9—4) această repriză se
cundă a fost, deci, mai echili
brată, mai viu disputată. Aceas
ta poate și pentru faptul că an
trenorii noștri văzînd că scorul 
este net favorabil selecționatei 
române au trimis în teren toa
te jucătoarele înscrise pe foaia 
de arbitraj, realizînd în acest 
fel un prim și — credem — 
foarte util rodaj. Au marcat: 
'fforSSr 8, Kăducu â, Mălaâ 4, A- 
vădanei S, Kaneseh 3, Kheln — 
Komânia ; Charrier 3, Gareo- 
nneî.. Chapelle, Jaeaues șâ )Per- 
reel — Franța. Au - arbitrat G. 
Kabbe și H. Tuotniinem — Fin
landa.

în deschidere, reprezentativa 
Ungariei cu o apărare agresivă, 
cu atacuri rapide și foarte pe
netrante nu a avut 
fața mai modestei 
a Austriei. După 
egal, jucătoarele 
ș-au detașat rapid, 
Ia activ o victorie 
ușoară : 20—5, prin, punctele
realizate de Kama 5, OszwaM 4, 
KoMIiUs 3, Huj 3, Csehiî 2, Haa- 
tos, Azanî, Racz — Ungaria, 
Gebauer 3, Susz și Blonatager 
— Austria. Au condus : O. ®ă- 
pățînă și B.
nla.

în ultimul 
Ia București 
confruntare 
brată (egalitatea a fost consem
nată de 10 ori I) și foarte spec
taculoasă. în cele din urmă, du
pă ce handbalistele poloneze au 
condus de două ori, întîlnirea 
dintre selecționatele Poloniei și 
R. F. Germania s-a încheiat la 
egalitate (16—16). Au înscris : 
Nipps 4, IBuseh 3, Kuppstad 3» 
Koeh 3, Mass 2 și Stelberg — 
B. F. Germania ; Kreft 3, BSer- 
wîalk 3, Gallus 2, Siaaezaek 2, 
Ceisllkowska 2, Janeeka 2, 
Kieszla și Zimmermann — Po
lonia. Au condus G. Van den 
Ham șl G. Houtbracken — 
landa.
O PARTSDM ATRACTIVA 

INAUGURAT JOCURILE 
LA BRAȘOV

Tocul de debut al grupei _ 
la Brașov a avut două reprize 
diferite, ta prima parte tinerele

probleme ta 
selecționate 
ua început 

maghiare 
înscriindu-și 
așteptată și

tamandi — Româ-

meci al „galei® de 
am asistat Ia o 

extrem de echili-

O-

A

de

Mpomii CTrai-piiiiiricf
în cadrul unor acțiuni cul- 

tural-științifice organizate de 
biblioteca Centrului de cer
cetări pentru educație fizică și 
sport, zilele trecute a fost ver
nisată o expoziție de carte 
sportivă, prilej cu care redac
torul ziarului „Sportul®, loaa 
Chiriîă a prezentat expune
rea „Eroi preferați ai -căr
ților mele". Au participat 
profesori de educație fizi
că, antrenori, activiști spor
tivi, numeroși performeri, ai 
mișcării noastre sportive. în 
același cadru, luna viitoare va 
fi organizată o masă rotundă 
pe tema „tinete caracteristici 
ale sporitului contemporan de 
«nare performanță.'5

A APĂRUT Nr. 9/1977 AL REVISTEI

„EDUCAȚIE lFm<M Șl SPORT4
Spicuim, din cuprins, următoarele material» s
a „DACIAOA“, marea competiție sportivă națională.
<» Contribuții la obiectivizarea selecției elevilor ta clasa 

cu profil de gimnastică sportivă — băieți (V. LANCZ). 
(gÎi. YLrtrfĂj' ----------- "

« Contribuții la schițarea modelului obținerii formei spor
tive în probe de rezistență — exemplificări ta taot (A. UBMtr- ZjESCU) »
• Locul exercițiului fizic și masajului ta mediul industrial 

cu scop profilactic șl ergonomie (ILEANA BOJITA).
• Consiliile comunale pentru educație fizică și sport — toc- 

(r? LUPU) <ie2voltarea educației fizice șl sportului la sate
o Stabilirea profilului excitabilității neuromuscutare ta spor

tivul de înaltă performanță (GENOVEVA JEFLEA).
rg Profesorul Dimitrie ronescu, un precursor sU educației fi

zice moderne în România (T. CORNEȘANU).
Acest număr al revistei „Educație fizică și sport® se găsește 

do vînzaro Ia toate chioșcurile pentru difuzarea presei din Capitală și provincie.
m Abonamentele pentru anul 19T8 se fac la toate oficiile 
• Și ta ditazorii de presă din întreprinderi șiînstittifilo

I
v-““-• ~*w. dfuiuvt* ---- MOXCyX (,V, JUX-VLM o

» Un modei practic de individualizare a pregătirii boxerilor

REZULTATE TEHNIC^, PROGRAM
GRUPA A - PLOIEȘTI
Uniunea Somofite - X P. Congo Î3-U <13—7J j Otada - Coho- 

slovacia 12-tS P-19J.
Azi de !a ora 15,45 : Oionda - X P, Congo, U.XS.S. — Cohosla- 

vacia
Miine. de la ora 15,45 : Cehoslovacia ~ X P. Congo, U.XS.S. - 

Olanda
GRUP&E B Șl C - BUCUREȘTI
Austria - Ungaria 5-20 (2-4J j România - Franța 21-9 (12-2) 

Eonia — R. F. Germania 14-15 (9—9)
Azi de ta ora 16,45 : Franța — X F. Germania : România — 

mia ; Ungaria — Norvegia
Mîine de la ora 15,45 : Polonia — Franța ; România — X F. 

mania și Austria — Norvegia
GRUPA D - BRAȘOV
X D Germanâ — Danemarca 14-13 (19—4)
Azi ora 18 : Iugoslavia — Danemarca
Miine ora 18 : X D. Germană - Iugoslavia
REAMINTIM : INTRAREA GENERALA IN TOATE ORAȘELE - 3 LSL

j Po-

Polo-

Ger®

handballsie din B.D.G., cu 
pregătire fizică superioară șt 
un gabarit de invidiat, au 
scris de 19 ori, adesea La 
pătul unor acțiuni rapide, 
contraatac, cu precădere

o 
cu 
în- 
ca- 
de 

„------. . prin
Apler, Elba sau Koch. In ace
lași timp ele au primit numai 
4 goluri, din partea unei echipe 
daneze, cu jucătoare tehnice, dar 
lipsite de forța necesară stră
pungerii unul sistem defensiv 
solid și mal ales bine organizat. 

După pauză, întîlnirea a fost 
echilibrată și prin aceasta mat 
spectaculoasa. Nordicele au 
prins curaj, tnsoțlndu-șl adesea 
acțiunile de atac prin șuturi 
Imparablle. A fost însă prea puțin 
pentru a putea învinge echipa 
R.D. Germane care și-a păstrat 
Inițiativa ta joc șt superiorita
tea generală, cîștigtad poate 
mai lejer decit o arată scorul 
final : 18—18. Au marcat : fflba 
i, KirSger 8, Koch S, Apter 8, 
NieizscMto 8 și Geyer — B. D. 
Germană, G. )Koch S, A. Bas- 
muns-seu 8, P. Basmunssen X 
Bosenfalcto» X Au arbitrat M. 
Marta și ȘL Șerban — România. 
FAVORITELE ÎNVINGĂTOARE IN 

GRUPA DE LA PLOIEȘTII
O festivitate de deschidere a 

constituit prologul Întrecerilor 
din grupa A, ta care iau parte 
reprezentativele Cehoslovaciei!,.„ZIUA PORȚILOR DESCHISE"

(Urmare din pag, I)

organi-
stadica-

BONE

JBJP. Congo, Olandei șl U.K.S.S.
In primul meci s-au întilnit 

echipele U.B.S.S. și BJP. Congo. 
Partida a început prin cîteva ac
țiuni ale jucătoarelor congoleze 
care au și deschis scorul, dar ele 
nu s-au putut detașa, fiind ega
late și depășite de handbalistele 
sovietice. Dispuntad de cîteva ta- 
dlvidualLtăți de certă valoare, din
tre care „olimpica" Larisa Kar
lova, reprezentativa sovietică s-a 
distanțat, ta «ele d!n urmă, des
tui de ușor (»—M). Cele mal efi
ciente : Olga Zugareva 19» Lari
sa Aartova IJ, Mna PalcUtova, 
Alia Ivușfctoa, cite S, pentru 
U.B.S.S., respectiv Pascaline Bo
gata, Anm® KoultaKa (cite «)„ 
Ivonno MaSuala S,- Au arbitrat 
)P„ Itodvany șl M, Grebentșan, 
ambii din Bomânla.

ta a doua tatilnire ■ au evoluat 
echipele Cehoslovaciei șl Olandei. 
După un început echilibrat, ta 
care olandezele s-au ținut toarta 
aproape de adversare, cehoslova
cele reușesc să se distanțeze gra
tis unui atac mai incisiv, prin
cipalele marcatoare: Bozena Bo- 
tolova S, Jana Stasova, Mart» 
Wthlerova, Eva Kmlltova rite 8 
pentru Cehoslovacia, respectiv 
Franțien Vaa Dealangenlberg 9» 
Evelina Van voort, Marzan Ottens, 
cite 8. Partldia a fost condusă 
de arbitrii români Vladimir Co
jocar» șl O«ia Parlcă.

■

mijloace locale. „Creând condiții, 
vom putea atrage ta snîjlooull 
nosteu, al celor oe âubium spor
tul, întregul tineret". Așa nfe 
vorbea primarul din comuna 
Cernătești, una din localitățile 
mai izolate ale Doljului. Prin 
„Daciadă", în sattil Raznic 
(care ține de Cernătești) s-au 
.amenajat spații pentru sport, a 
luat ființă o echipă de fotbal, 
altele stat pe cale de consti
tuire. Și „cazul Raznic® este 
departe de a rătnîne singular. 
La Dobridor lucrurile se petrec 
la fel, ca și Ia Belciu sau Ia 
Desa. Iar la Afumați .amena
jările pentru sport au fost 
compartimentate pe categorii de 
virată- Aici se joacă preșcola
rii, dincolo fac sport elevii. A 
fost construit chiar și un ba- 
zin de înot (25X10 m),

„Daciada® a trezit gustul oa
menilor pentru mișcare, pentru 
sport, a impulsionat ambiții de 
afirmare !

Ml

GHEOBGHB CAMJA®®, COMU
NA MIBONEASCA, — „Mac* 
mingea repusă ta joc, dta col
țul careu» da a metri — după 
un aut de poartă — pătrundă 

poarta adversă, fără să ft fost 

atinsă de vreun jucător («iha am
bele echipe), este gol T Eu an» 
zis că da“. Regulamentul spună 
că nu, lovitura de repunere a 
mingii în Joc din colțul careului 
mic, după un aut de poartă, fi
ind o lovitură liberă nsroi- 
BECTA,

NICOLAE «ETBESCU, COMU
NA PUCHENH MOȘNENI.. O ®- 
pigramă dedicată acelor specta
tori care se consideră suporterii 
unei echipe, dar îl provoacă a- 
cesteia necazuri — uneori, foar
te mari — prin actele lor ne
cugetate. Epigrama e slăbuță. 
Dar, țtnînd seama de tema pe 
care o abordează, acest lucru are 
mai puțină Importanță. Impor
tant este felul sănătos cum gtn- 
diți dv. despre acești suporteri 
certați cu disciplina, cu etica 
cetățenească. lată șl un exemplu 
mat recent decit acela Ia care 
vă referiți dv : din. cauza unor 
asemenea „suporteri", divizio
nara C A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc nu va evolua S etapa 
pe teren propriu. Deal, S dumi-
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La urma urmei, fit ce-o 

fi, am să ti spun ceea ce 
cred, oricît de nostim o să 
vi pară: mai interesante 
chiar decit Cruyff care la 
5—1, ba chiar la 6—1 pentru 
„el", vine in propriul careu 
să facă joc de apărare, mai 
emoționante decit accentele 
crainicului spaniol auzit Int_______ ___  __
aparat care transmite de la

0 " .....................

I

s

f
$

I

in me-
care5

1
I

I
i
I
I

I
I

București, la 5—1 pentru
„ei", cu o vigoare si o febră 
in glas de parcă se juca 
finala intercosmică, mai 
„drăguțe* decit declarațiile 
lui Panagoulis și Delikaris 
care ne asigură că ne vom 
califica noi și nu alții (și eu 
unul, înclin să-i cred, clu
burile spaniole confirmin- 
du-mi o impresie mult mai 
adincă decit „naționala* tor, 
iar Dinamo, chiar 
dîndu-ne o idee de 
cum i-am putea 
fine bine in șah, 
'dacă am pune ce- 
,va mai multă min
te in linia de a- 
tac...), mai senza
ționale decit Bayern 
și Schalke nu 04, 
pi 7—1, mai expre
sive decit neferici
rile lui Troi și 
tafturile lui Jordan 
ciul Scoției cu R.D.G., ___
la noi ar fi ridicat In picioa
re o întreagă „masă « 
presei*, dar el nu s-a prăpă
dit și a dat gol mare In 
poarta cehoslovaci, mai 
semnificative decit eșecurile 
campioanei europene care 
dovedesc ce am spus cu toții 
atunci, că victoria ei a fost 
rodul unei conjuncturi de o 
noapte, dar nu trebuie să 
minimalizăm conjuncturile și 
nici nopțile, mai pline de 
miez decit explicațiile antre
norului italian, după ce ne-a 
învins, la volei, bătindu-ne 
pe umăr : „Da, noi am pro
gresat foarte mult"„. care 
fac toate paralele, peste toa
te acestea — dacă lăsăm 
deoparte tristețea că n-am 
văzut in direct F.C. Argeș — 
Petrolul, cu loviturile-t de 
teatru de 2—6, 2—2, 2—2,
3—3 ș.a.m.d., de n-ai zice că 
s-a petrecut la noi, dar pie
sele dramaturgului Dobrin 
au și asemenea situații t — 
peste toate acestea, zic, îmi 
îngădui să așez imaginile 
reportajului realizat pe sta
dionul Republicii, la derbț/uî 
derbyurflor, Rapid — Pro
gresul (încheiat, dacă nu vi 
supărați, cu 9—2 pentru cine 
Știți—).

De mult n-am mai văzut 
într-o emisiune sportivă sce
ne atlt de vii, de rupte din 
rai, de hazoase și patetice 
(Reporter J Ionel Cristea ; 
imaginea : T. Vătășescu). De 
mult nu ni s-au spus des
pre suporteri — fără nici o 
grandilocvență, cu surîsul pe 
buze — idei ații de substan
țiale. Citeva expresii orale 
și fizionomice rimîn memo-

învinsă,

' v
nici fără fotbal 
Moldovenesc t 
„Ferește-mă 
tenl, că de 
singuri*.

V. ISAC, 
toate țările „ _______  ____
mente ale golgeterllor la fotbal, 
deși pretutindeni se poate ridica 
aceeași problemă pe care o pu
neți dv, nu fără temei : atacan
ta care activează ta cadrul unor 
formații mai valoroase au șanse 
mal mari de a deveni golgetert 
decit cei care joacă ta echipe 
cu un potențial de jo« mai re
dus. Pe de altă parte, însă, dru
mul spre o echipă puternică nu 
este deschis decit unor atacantă 
foarte înzestrați. Este imposibil 
de stabilit, deci, care este pro
centajul talentului și posibilită
ților proprii și în ce măsură își 
spune cuvtatul torța echipei res
pective.

C. LOTS, MOB'ENI. ta ziarul 
nostru de aîmbăta trecută a apă
rut virata exactă a Iul Cornel 
TăLnar; el s-a născut Ia 9 

la Cîmpulung 
Vorba aceea : 

doamne de... prlo- 
dușmani mă apăr

BAIA MAB1R. în 
se alcătuiesc clasa-'

iu-

ta Dinamo 
credem ta

nie 1957. Și virata (20 de ani), 
șl primele Iul evoluții * 
ne oferă motive să 
perspectivele lut.

MANOMS TUDOR,
NEAMȚ» Recordul ta

PIATRA 
materia a

rabile, cu nimic mai prejos 
decit „golurile anului*: era, 
în primul rind, curajul luci
dității la suporterii giuleș- 
teni, acel laitmotiv plin de 
suculentă și humor, ba chiar 
de auto-ironie, fără de care 
nu există luciditate, acea 
vorbă : „asta-i situația*... La 
întrebarea : „Cum vă simțiți 
în „Be ?“, unul spunea că 
„prost*, altul zicea „mersi 
bine*. Dar amindoi admiteau 
că „asta-i situația*, și nu vor 
ține, mai departe, pină tn 
vecii vecilor, decit cu al lor 
Rapid, Foarte bine, proști 
am fi să-i contrazicem. „Pro
gresiștii* aveau — ca de o- 
bicei — speranța ascunsă 
perfid în resemnare. Inteli
gența speranței nu ne-a lip
sit niciodată. Evident, „echi
pa e subțire", vorba unuia, 

„ne-ar trebui exact 
cei care ne-au ple
cat", dar din aceste 
of-uri se constituia 
o încredere subtilă 
care se mărturisea 
și ce frumos : „să 
vedem după pauză, 
cțnd vom avea 
concluzii mai defi
nitive", după cum 
zicea înțeleptul nos- 
Savu. Și-am văzut, 
dragul nostru Dinu

Ia
I
I

tru Dem. 
Mai erau 
Cristea, fondistul copilăriilor 
noastre, care spunea — sin
cer de ți se rupea inima — 
că „el vine la fotbal ca să 
mai vadă lumea", apoi sto
matologul Alexandru Vasile, 
știți care, „chirurgul", cum 
ti ziceam, care nu „admira 
nici pe una nici pe alta* și, 
ca universul acesta de 11 di
mineața să fie cum nu se 
poate mai duios, apăreau, ca 
dintr-o poveste, doi oameni 
liniștiți, soț și soție, ardeleni, 
buni de bunici celor din jur, 
dar vioi și deștepți, gospo
dari, care merg peste tot 
după Rapid, „da 25 de ani, 
tot cu ei mergem", zicea ea, 
aducînd pe o rază lumina 
obiectivitătii calme, dar și 
precizări dintre cele mai 
„dulci", cum ar fi aceasta. El 
vroia doar „joc frumos", ea 
vroia „și joc frumos și vic
torie", mă-nțelegi, adăugind 
competent, „numai arbitrul să 
fie corect*... O clipă — vă 
spun drept — m-am gîndit, 
în cunoscuta noastră gene
rozitate plămădită 8n Izvor, 
că măcar pentru ei ar me
rita ca Rapidul să mai vadă 
odată Aradul. Dar m-a tre
zit justa întrebare a repor
terului : „Dar dacă intră 
Chimia Rîmnîcu VUcea 7“ 
Chiar l

Șt dacă intră Chimia — 
tot acolo ajungem : fără de 
suporteri, nimic nu are sens 
în viața asta sportivă l Ab
solut nimic t Vorba cîntecu- 
lui nou, de duminică : „Spor 
tul București — o echipă 
mare ești r

BELPHEGOR
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Ma-ssrAfa» »ț, J*

deține tenismanul american Wtt4 
tlam Tllden care, în urmă cu 0 
decenii, a obținut !S7 de victorii 
Ia rind.

ING. WAUEMU BL, BUCUBMȘ'ISt 
Vă mărturisesc — chiar dacă asta 
mă face să scad ta ochii dv. — 
că n-am jucat niciodată... remyj- 
deci nu pot să vă dau instruc
țiuni privind regulile de jos.* 1 * * 
M-ați a pus intr-o încurcătură 
și mal mare dacă mi-ațt fi ce
rut să vă recomand și un antre
nor 1

„Și dv. puteți deveni «a 
prieten aî inatimî”. Sub aceas
tă chemare stat Înscrise iniția
tive asemănătoare, destinate să
aducă, la sfirșit de săptămină,
cetățeni de toate viratele ta
atmosfera relaxantă a pădurii. 
„Prieteni ai naturii dorim să 
devină — ma numai vara, el 
și iarna, organizing concwrsari 
populare de seH — membrii tu
turor asociațiilor sportiva din 
municipiul Craiova, ne spunea 
prof. Hon Rinderiu, președintele 
C.J.E.fS. Dolj. Bucovățul este 
în măsuri» să-și primească in 
toi timpul anului oaspeți care 
să se bucure de foioasei® ae
rului curat, mișcării, destinde
rii. Frin „Daciadă", car® impul
sionează și activitatea turistică 
de masă, acest lucru va de
veni un fapt implinit, Sneă In 
anul Sin care ne aflfan.„®

O Inițiativă ce merită trans
pusă ta viață La reușita ei 
organele sportive trebuie însă 
Să se bucure de colaborarea 
activă, permanentă, a 
zațiiitor de tineret, a 
telor.

CONDIȚII MEREU MAI
Doljul este beneficiarul a 

peste 180 de baze sportive o- 
mologate. Stat multe t Slat pu
ține T Pentru cei 10 000 de 
sportivi legitimați, ele răspund 
într-o bună măsură nevoilor. 
Dar cînd este vorba de ma
rea masă a amatorilor de 
sport™ De aid angajarea tot 
mai fermă a tuturor factorilor 
ta acțiunea de amenajare a 
bazelor sportive simple,

O. DUBAU, MTEȘM, Nu am 
ținut o asemenea evidență șl ar 
fi foarte greu de stabilit acum, 
după zeci da campionate, cara 
a fost cel mai tînăr jucător din 
campionatul Diviziei A. DupS 
toate probabilitățile, acesta est» 
Dobrln, cu cel nici H ani pa 
care L-a avut ta momentul de
butului. Dar, nici Bazll Martan 
n-avea mult mal mult rind a 
făcut primii pași ta Divizia A»

VASttB TBITEA, SATUL TBte 
FEȘT1. Cluburile sînt unități da 
performanță, cu sportivi de un 
înalt nivel. Ce-a? putea să vă 
sfătuiesc. Pedalați înainte, rit 
mal mult Participați Ia con
cursuri locale. ȘL, dacă într-a- 
devăr aveți aptitudini deosebite, 
nu se poate să nu le descopere 
.cineva. Succes.

Hustrațil : IM. CLAUDIU j



CAMPIONATE • COMPETIȚII BOBERII AU CONCURAT
Mîine, la Cheia, campio
natul de viteză în coastă la 

automobilism
Duminică se desfășoară a 

eincca și ultima etapă a cam
pionatului republican de viteză 
în coastă la automobilism. Ine
dit in această etapă este tra
seul și anume șoseaua — care 
a fost asfaltată — ce leagă 
frumoasa stațiune Cheia de ca
bana Muntele Roșu. La între
cerile ultimei etape s-au în
scris 84 de concurenți din ca
tegoria „avansați”, între ei a- 
flîndu-se cei mai buni auto- 
mobiliști ai țării. în clasamen
tul general conduce, fiind vir
tual campion, Ștefan Iancovicl, 
de la Dacia Pitești.

Astăzi, între orele 14—16, are 
loc revizia tehnică, concursul 
fiind programat mîine dimi
neață, de la ora 7,30.
In Divizia A la baschet (f), 

un derby: 
Politehnica - Olimpia

Patru dintre cele șase partide 
duble programate astăzi și mîî- 
ne în cadrul etapei a Il-a a 
campionatului național de bas
chet feminin prezintă un inte
res deosebit prin faptul că opun 
echipe de valoare apropiată. 
Este vorba de meciurile Poli
tehnica București — Olimpia 
București, Universitatea Cluj- 
Napoca — Crișul, Voința Brașov 
— Mobila Satu Mare și C.S.U. 
Galați — Progresul București, 
dintre care primul sedesprinde 
ca derby al 
prezintă un 
transferarea 
nere, care, 
folosite cu 
justifieîndu-se astfel legitima
rea lor. Olimpia, care evoluează 
fără Ana Iatan (indisponibilă 
pentru o perioadă mai Îndelun
gată), are avantajul unui plus 
de omogenitate, element posibil 
decisiv intr-o întrecere de bas
chet. In celelalte două jocuri 
ale etapei sînt favorite I.E.F.S. 
(cu Universitatea Timișoara) și 
Rapid (cu Clubul sportiv școlar 
Ploiești).

„Triunghiularul** de la 
Arad domină întrecerile 

de judo
Divizia națională A de judo 

programează mîine lntllnirile eta
pei a 2-a. „Capul de afiș" al 
rundei este deținut de „triun
ghiularul" de la Arad, unde 
campioana țării, Dinamo Bucu
rești, va primi replica formației 
A.S.A. Tg. Mureș șl a echipei 
locale Rapid. Interesantă va fi 
partida dintre Dinamo șl A.S.A., 
deoarece formația din Tg. Mureș 
s-a remarcat in prima etapă 
printr-o pregătire fizică superi
oară, eomponențll ei manifestând 

etapei. Politehnica 
lot întărit prin 
unor jucătoare ti- 
sperăm, că vor fi 

toată încrederea.
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PETRECEȚI CONCEDIUL DUMNEAVOASTRĂ 
DE 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 bal
neară cu cazare și masă în hotelurile din următoarele 
stațiuni :

• Sinaia, Predeal, Poiana Brașov — pentru odihnă ;
• Herculane, Sovata, Tușnad, Căciulata, Eforie Nord și 

Mangalia - pentru cură balneară și odihnă.
Informații 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% Io tariful de transport pe 

C.F.R.

șl o bună precizie în executarea 
procedeelor tehnice. O atractivă 
Întîlnire se va desfășura în Ca
pitală, cu participarea formațiilor 
I.E.F.S., C.S.M. Borzești și Nitra- 
monia Făgăraș. Deși în prima e- 
tapă a suferit două surprinzătoa
re înfrîngeri, echipa din Borzești 
este favorită. La Brașov, lidera 
clasamentului, formația locală 
Dinamo, pornește cu mari șanse 
in disputa cu Constructorul 
Miercurea Ciuc și nou promovata 
C.S.M. Sibiu. Al patrulea „triun
ghiular" al etapei va avea loc la 
Cluj-Napoca, unde formația din 
acest oraș, Universitatea, va în- 
tflni echipele bucureștene Olim
pia și Universitatea, prima șansă 
aparținînd studenților clujeni.

Se așteaptă din partea tuturor 
echipelor să dea dovadă de mal 
multă combativitate, care să 
sporească spectaculozitatea întîl- 
nlrilor, depășindu-se astfel nive
lul modest înregistrat, eu mici 
excepții, în etapa de debut.
Meci restanță în „Cupa de 

toamnă** la handbal
seriei 
parte 
C. S. 
poca, 
reșul_
Brașov și Lemnarul Odorhei.

Ultima etapă a Diviziei progra
mează tn Capitală două reuniuni. 
In sala Progresul se reunesc e- 
chipele din grupa a m-a : Stea
ua, Hidrotehnica Constanța, I.O.B. 
Balș, C. S. Tirgoviște, Jiul Pe- 
trila șl Progresul București. For
mațiile din grupa a IV-a se in- 
titnesc tn sala clubului Steaua : 
Dinamo Brașov, Nlcolina Iași, 
Progresul Brăila, Dunărea Galați, 
C. 8. Onești șl Rapid București. 

Ultima etapă a fazei pe grupe la rugby 
ma* din grupa B : Rulmentul 
Birlad sau Sportul studențesc ? 
Ea va fi dezlegată după me
ciurile Rulmentul — C.S.M. 
Suceava și Farul — Sportul 
studențesc. Dacă birlădenii nu 
au cum să piardă vreunul
din cele 3 puncte puse in 
joc, in schimb e greu de anti
cipat un rezultat favorabil pen
tru studenții 
terenul fostei

în grupa A. partide_ de pal
mares : Steaua 
CJS.M. Sibiu - 
stanța.

în grupa C, Dinamo și Agro
nomia Cluj-Napoca au disputat 
anticipat partida lor (15—3), ur- 
mlnd ca R.C. Grivița Roșie să 
joace (în singura întîlnire pro
gramată astăzi) un med de... 
rutină, cu Olimpia, in postură 
de mare favorită și de probabil 
lider al seriei.

• Ieri, în meci restanță, 
T.C. Ind. Constanța — Rapid 
4—6 (4—3) ! Constănțeanul T. 
Grosu a ratat 9 lovituri de pe
deapsă din bune poziții ! Rapid 
a jucat cu ardoare, cîștigînd pe 
merit o partidă spectaculoasă. 
Au marcat : Șișiu 
respectiv Celea. (C. 
resp.)

• «0 DE ECHIPE 
finele acestei săptămlnl, 
cerea In Campionatul republican 
al juniorilor șl școlarilor. For
mațiile slnt Împărțite In 4 serii, 
In cadrul cărora se vor disputa 
partide tur-retur, după care cele 
mal bune 16 echipe vor lua parte 
la faza preliminară (eliminatorie) 
a turneului final. Acesta va avea 
loc la Suceava (7—11 Iunie 
1978), cu participarea primelor I 
garnituri de juniori ale țării. * 
TRAGEREA LA SORTI a pro
gramului turneelor finale ale Di
viziei A se efectuează luni 1 
octombrie, la ora IC, la sediul 
F.R.R., de la Parcul copilului 
a FLORICA MURAR1U — che
mat să joace, la 22 octombrie, 
In echipa lumii, eu ocazia 
ciulul aniversar al forului 
eez de specialitate — nu a 
rut In ultimul meci de 
plonat In formația sa de 
Steaua. Umărul său sting l-a 
creat, din nou, probleme. El șl-® 
reluat joi antrenamentele.

La Bacău s-a disputat meciul 
restanță din „Cupa de toam
nă" dintre echipele masculine 
Știința Bacău șl Steaua. Gazdele 
au Învins cu 28—20 (10—7). (8.
Nenlță-coresp.).
• După cum ne comunică Fe

derația de handbal, formațiile 
feminine de Divizia B Confec
ția călărași, Spartac București 
(seria I), Sparta Mediaș, Nltra- 
monla Făgăraș (seria a n-a), slnt 
suspendate din activitatea compe- 
tlțională pentru că nu au Inde-

Mîine, la ora prînzului, uiu
mul semn de întrebare în 
ceea ce privește componența 
turneelor finale ale campiona
tului Diviziei A la rugby va 
dispare, odată cu încheierea 
partidelor etapei a șasea a fa
zei pe grupe. Semn de între
bare care persistă doar în pri
vința unui loc în întrecerea 1—8. 
Spunem doar un loc pentru că 
Steaua, Rapid (grupa A), Farul 
(B), Dinamo, R.C. Grivița Ro
șie (C), Universitatea Timișoara 
șl Știința Petroșani (D) sînt 
scutite de orice grijă, grație 
punctajului acumulat. Studenții 
din Valea Jiului apar și ei în 
această enumerare, chiar dacă 
o egalitate de puncte cu cole
gii lor moldoveni este posibilă 
(dacă Știința pierde acasă, cu 
Universitatea — greu de crezut, 
iar Politehnica trece, așa cum 
e absolut firesc, pe propriul te
ren, de Minerul Gura Humoru
lui). Dar în această situație 
regulamentul... califică echipa 
din Petroșani în turneul pentru 
locurile 1—8, dubla întîlnire 
Știința — Politehnica închein- 
du-se cu un bilanț superior 
(victorie și rezultat de egalitate) 
pentru prima formație.

Ce va trebui să rezolve, deci, 
ultima etapă a fazei inițiale în 
campionatul de rugby T „Enlg-

a zilei), lor Lczăr — in vădită as
cendență de formă — a învins după 
o luptă prelungită (C. Radu l-a con
dus cu mult aplomb) pe Hedeta >1 
Rivan, sosiți la Intervale mici. Re
zultate tehnice : Cursa I — Capitol 
(G. Tănase) rec. 1:46,7, 2. Aosta, 
3. Că Ir man, simplu 4,50, ordinea 22, 
ordinea triplă 403. Cursa a ll-a — 
Histrion 0. Crăciun) rec. 1:39,6, 2. 
Jovmir, simplu închis, ordinea 41, 
event 148. Cursa a lll-a - Tufărla 
(V. Moise) rec. 1:27,2, 2. Lavanda, 
3. Dințura, simplu 6, ordinea 31, o- 
vent 117, ordinea triplă 320. Cursa 
a IV-a — Huria (S. Onache) rec. 
1:38,1, 2. Izmir, simplu 3,50, ordinea 
122, event 30. Cursa a V-a — Raion 
(M. Ștefăneicu) rec. 1:27,5, 2. Si- 
mlnlca, 3. Poznaș, simplu 4, ordinea 
6, event 27, ordinea triplă 472. Cursa 
a Vl-a — Tufărla (V. Molse) rec. 
1:26,9, 2. Turei, simplu 3, ordinea 
29, event 8, triplu cîștigător 82. 
Cursa a Vll-a — Lazăr (C. Radu), 
2. Hedea, 3. Rlvan, simplu 3, ordi
nea 9, event 11, ordinea triplă 192. 
Cursa a Vlll-a — Hilmed (D. Todu- 
ță), 2. leita, simplu 5, ordinea 20, 
event 19, triplu cîștigător 66. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma de 
16 339 lei șl s-a închis.

Gh. ALEXANDRESCU 

plinlt cerințele de norme și ga
barit cuprinse In regulamentul 
Întrecerii.
Dispute decisive în Divizia 

de lupte libere
Sîmbătă șl duminică 

disputa turneele individuale ale 
ultimei etape a Diviziei de lupte 
libere, întreceri decisive pentru 
cele 24 de echipe participante, în 
care se vor stabili formațiile ca
lificate în turneul final, dar și 
cele care vor retrograda din pri
ma divizie.

Echipele din prima serie 
(C.F.R. Timișoara, U. M. Timi
șoara, Rapid Arad, Vulturii Tex
tila Lugoj, Constructorul Hune
doara și A.S.A. Oradea) se vor 
întîlni la Oradea. Pe teren pro
priu, luptătorii orădesni vor face 
ultima încercare de a evita re
trogradarea.

La Tg. Mureș se vor disputa 
turneele individuale din cadrul 

a n-a. la care vor lua 
componențil formațiilor : 

Satu Mare, C.S.M. Cluj-Na- 
Comerțul Tg. Mureș, Mu- 
Tg* Mureș, Steagul roșu

bucureșteni pe 
campioane.

— Rapid și
T.C. Ind. Con-

(R) 2 l.p„ 
POPA, co-

își încep, la 
‘ ‘ între-

me- 
fran- 
apă- 

cam- 
club,

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^I Continuă excursiile de o zi, 
cu plecarea din marile cartiere. 
Pentru această săptămînă, 

întreprinderea
de turism, hoteluri

g

g

g

g
l

și restaurante 
București 

propune următoarele trasee :
• București - Vălenii de Munte - Slânic - Tirgoviște ;
• București - Vălenii de Munte — Cheia - Săcele - Bra

șov - Predeal ;
• București - Sinaia - Predeal - Brașov - Poiana Brașov.

Plecarea va avea loc duminică, la ora 6,15, din cartierul 
Drumul Taberei (cinematograful Favorit), cartierul Berceni 
(oficiul PTTR) și cartierul Balta Albă (restaurantul Miniș).

Pentru a oferi participanților posibilitatea de a alege tra
seul dorit, la ora 6,45 autocarele se regrupează în piața din 
fața restaurantului Cina.

Plata se face direct la autocar.
în costul excursiei este incluș și un dejun. <5

STADIONUL REPUBLICII

Un start, deocamdată pe rotile, spre viitorul sezon de bob. 
Foto : Dragoș NEAGU

Pe pista de rekortan de sub 
tribuna a doua a Stadionului 
Republicii, animație ca în zile
le „internaționalelor" de atle
tism. Ieri, însă, cei ce sprintau 
nu erau „gazelele" culoarelor, 
cl voinicii și — în același timp 
— temerarii pistelor de bob, 
mai precis participanții la al 
cincilea (și penultimul) concurs 
de selecție și control în vederea 
viitorului sezon. Probele, cele 
specifice, și anume sprint pe 30 
m, împingerea bobului pe ace
eași distanță și ridicări de hal
tere. Nu s-au făcut clasamente, 
dar, totuși, cronometrele au 
divulgat (ca și la testele ante
rioare) pe cei mai bine pregă
tiți pentru stadiul actual de 
pregătire, printre aceștia aflîn- 
du-se Mihai Secui și Dumitru 
Pascu de la Voința Sinaia, Ni- 
colae Pandrea și Mihai Nicolau 
de la A.S. Armata Brașov, 
Constantin Neagu de la I.E.F.S. 
(ultimii doi „titularizați" ca 
piloți după două sezoane de 
stagiu ca Împingători), Gheor
ghe Lixandru de la A.S. Poiana 
Cimpina (a cărei secție a fost 
înființată in vara aceasta). Nu 
au lipsit nici debutanții, adică 
acei viitori boberi care au luat 
parte și s-au evidențiat la cele

De astâzi, la Albena

CEA DE A 9-a EDIȚIE
A BALCANIADEI DE ȘAH

lumii : Iugoslavia,

în localitatea balneară Albe
na (de lingă Varna), pe lito
ralul bulgar al Mării Negre, 
începe astăzi cea de a 9-a 
Balcaniadă de șah. Competiția 
— intrată trainic in circuitul 
întrecerilor regionale desfășu
rate sub egida F-LD.E. — se 
anunță deosebit de interesantă, 
reunind trei formații aflate 
constant în plutonul fruntaș al 
echipelor
Bulgaria și România, lor adău- 
gîndu-li-se cele ale Greciei și 
Turciei, într-un mare progres.

La actuala ediție sint puse 
în joc trei titluri, toate pe e- 
chipe : masculin (la 6 table), 
feminin (o senioară și o juni
oară), juniori (la 3 table).

O misiune dificilă are, fără 
îndoială, formația noastră mas
culină. Ea a repurtat în acest 
an, la Moscova, un succes re
marcabil, clasîndu-se pe locul 

g

g

g

patru selecții anterioare. Bine
înțeles, aria selecției a cuprins 
în primul rind sporturi în care 
forța și viteza dețin ponderea. 
Așa se face că în rîndul celor 
„calificați" pentru selecția sus
ținută ieri s-au aflat atleții 
Gabor Bara (Tractorul Brașov), 
Gheorghe Dolofan (C.S.O. Sina
ia) și canotorul Gheorghe Pe
trescu (A.S. Poiana), campion 
național de juniori în 1976.

Cu concursul de la Stadionul 
Republicii s-a încheiat o pe
rioadă de pregătire pentru se
zonul 1978, care se anunță deo
sebit de bogat. Vor urma alte 
antrenamente, bineînțeles tot 
pe uscat, un nou test (la înce
putul lunii noiembrie), după 
care vor fi definitivate loturile 
de seniori și de tineret, echi
pele cu care secțiile cluburilor 
și ale asociațiilor sportive vor 
participa la competițiile din 
iarna viitoare. O noutate : toți 
cei care vor păși în rîndurile 
boberilor (ca împingători) vor 
lua parte la cursurile școlii na
ționale de pilotaj prevăzute să 
se desfășoare pe pista din Si
naia, îndată după Înghețarea 
acesteia.

Dumitru STANCULESCU

11 și 27 octombrie, la 
Timișoara, se vor 

finalele B ale cam- 
național individual

4 în ierarhia șahului european. 
Balcaniada îi oferă un exce
lent prilej de a confirma acest 
rezultat în disputa cu puterni
cele echipe ale Iugoslaviei și 
Bulgariei.

Iată și loturile care ne vor 
reprezenta la întrecere :

MASCULIN : Florin Gheor
ghiu, Victor Ciocâilea, Mihai 
Șubă, Teodor Ghițescu, Mihai 
Ghindă, Valentin Stoica. Emil 
Ungureanu.

FEMININ : Gertrude Baums- 
tark și Viorica Ilie.

JUNIORI : Ovidiu Foișor, A- 
drian Negulescu, loan Mără- 
șescu (rezervă Constantin Io- 
nescu).

• între 
Galați și 
desfășura 
pionatului 
masculin. Primii cinci clasați se 
vor califica în finala A, unde 
se va desemna campionul țării.

• în sala Institutului de Ar
hitectură din Capitală s-a des- , 
fășurat un turneu internațional 
pe echipe mixte (9 table). Pe 
primul loc s-a clasat Politehni
ca București (cu Urzică, Dri- 
mer, Nacht, Armaș în forma
ție) — 18 puncte din 27 po
sibile. Au urmat : Calculatorul 
București — 13, Lech Poznan — • 
12 și Vasas Budapesta — 11 p- 
De notat bunele evoluții în 
acest concurs ale tinerilor Io- 
nuț Buzbuchi. Mariana Nechi- 
for (Politehnica), Daniel Ola- 
ru și Tudorică Rizea (Calcula
torul). Turneul a beneficiat de 
o organizare excelentă, asigu
rată de clubul Politehnica și 
asociația sportivă Calculatorul. 
S-au remarcat în mod deose
bit, în asigurarea bunelor con
diții de desfășurare a întrecerii, 
maestrul Edgar Nacht de la 
Politehnica, ing C. Moldovan, 
director al I.I.R.U.C., președin
tele asociației sportive Calcu
latorul, și ing. S. Grațian, pre
ședintele secției de șah.

Sportul] Pag, a 7-a]

In nota reuniunilor programate la 
mijloc de săptămînă (concurenți 
mal puțini și tot puțini și cei cu 
valori superioare), cea desfășurată 
joi după-a miază a reușit, toțuși, să 
rețină atenția spectatorilor prin nota 
de spectaculozitate oferită de aler
gările respective. S-a minat cu con
vingere, majoritatea concurențelor vi- 
zînd victoria, 5 dintre cîștigători îm- 
bunâtâțindu-și recordul și, ceea ce 
este mai îmbucurător, cotele rapor
tate la toate formele de pariuri de
notă că de data aceasta „Fnițiatli* 
au fost mal puțin Inspirați. Și acum, 
cîteva cuvinte despre ,,laureați“. Tu- 
fâria — condusă cu multă convinge
re de V. Molse — șl-a adjudecat 
destul de ușor titlurile premiului Ro
man, formația S. Onache a realizat 
și ea tot un dublu succes cu His
trion (ne-a plăcut felul în care I. 
Crăciun l-a susținut în lupta finală) 
|i, respectiv, Huria (salt de valoare 

Rie aproape 3 secunde), M. Ștefâ- 
nescu n-a uitat că are de apărat 
poziția de lider și a cîștigat cu Ra
ion (a fost cea maî frumoasă sosire

S țn 
ac
3
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I A 28 a aniversare a Republicii Populare Chineze

HELSINKI, 30 (prin telex). O 
singură surpriză, mai bine-zis 
semisurpriză, s-a înregistrat în 
calificările pentru semifinalele 
campionatelor europene 
lei, care se desfășoară în 
landa și care au ajuns în

de vo- 
Fin- 
faza

tele pregătite de Davlla Plocon 
își vor disputa finala pentru 
locurile 5—6 a doua zl cu clștl- 
gătoarea semifinalei Cehoslova
cia — R. F. Germania.

Dar emoțiile cele mal mari le 
vom avea sîmbătă în „Palatul

zlmbe- 
deși fln- 
pentru a 
a ajutat 

Sanomat" 
pe două

PROGRAMUL DE AZI (SEMIFINALELE), MASCULIN, pentru 
locurile 1—4 (Helsinki) : România — Polonia și U.R.S.S. — Un
garia ; 5—8 (Oulu) ; Italia — Bulgaria șl Cehoslovacia — Iu
goslavia ; 9—12 (Turku) : Franța — Olanda șl R.D. Germană — 
Finlanda. FEMININ : pentru locurile 1—4 (Tampere) : R.D. Ger
mană — Ungaria șl U.R.S.S. — Polonia ; 5—8 (Kotka) : Româ
nia — Bulgaria șl Cehoslovacia — R.F. Germania ; 9—12 (Lahti): 
Italia — Olanda și iugoslavia “ ' '

(SEMIFINALELE), MASCULIN, pentru

Finlanda.

stabilirii Ierarhiei continentale. 
Semisurpriza o constituie cali
ficarea echipei feminine a Un
gariei din „trio-ul“ aproape egal 
al grupei de la Turku : 
slovacia — Ungaria — 
nia. Cele mai multe 
sticuri indicau echipa 
slovaciei drept una din 
datele la medalii și nu 
erau cei care credeau că 
ta va ajunge în finală, 
noastre au pierdut ambele în- 
tîlniri din această dispută în 
trei, fiind nevoite acum să joa
ce semifinala șl finala pentru 
locurile 5—8 la Kotka. Adver
sara din semifinală va fl echi
pa Bulgariei.

în caz de victorie, volelballs-

Ceho- 
Româ- 
prono-
Ceho- 
candi- 
puțlnl 
aceas- 
Fetele

ILIE NASTASE
IN SEMIFINALE

LA AIX-EN-PROVENCE

de gheață** din Helsinki. Aid, 
într-una din semifinalele pentru 
locurile 1—4 echipa noastră 
masculină întîlnește pe cea a 
Poloniei, campioană mondială 
șl olimpică. Avînd in vedere că 
băieții noștri au avut o com
portare din ce în ce mai bună, 
considerăm că el sînt în stare 
să dea polonezilor o replică 
mai puternică decît la recentul 
turneu dotat cu „Trofeul To
mis". Dealtfel, antrenorul 
George Eremla declara ziarului 
„Helsingin Sanomat" că este 
mal mulțumit să joace cu echi
pa Poloniei decît cu aceea a 
U.R.S.S. în semifinale.

Presa finlandeză apreciază șl 
astăzi valoarea ridicată a vo
leibaliștilor noștri. „Hufvudstads- 
bladet" scrie în legătură cu par
tida din ultima zi ; „Românii 
au Învins pe finlandezi cu... ju
mătate din efortul de care sînt 
capabili. Nici un moment ei nu 
s-au văzut amenințați". Un alt 
cotidian, „Uusi Suomi", sub titlul

„Românii au învins cu 
tul pa buze**, arată câ 
landezll au făcut totul 
cîștlga, efortul lor nu 
la nimic**. „Helsingin 
pubUcă șl un intrevlu 
coloane cu jucătorul socotit cel 
mal bun trăgător din grupa de 
la Helsinki, Mircea Tutovan, 
care declara, printre altele, câ 
„după meciul cu Ital'a, echipa 
română șl-a găsit ritmul**.

In cealaltă semifinală mascu
lină, echipa U.R.S.S. are un 
meci ușor cu Ungaria șl mal 
mult ca sigur va fl în finală.

Vineri a avut loc Congresul 
Confederației europene în care a 
fost audiat raportul prezentat de 
Giancarlo Glanozzl (Italia) — 
președintele acesteia. Apoi au 
fost discutate o serie de proble
me privind activitatea acestui for 
în următorii ani. S-a hotărtt să 
se propună F.I.V.B. ca C.M. de 
volei juniori să se desfășoare 
din patru în patru ani (cel part 
neollmplci), Iar C.E. de volei ju
niori din doi în doi ani (Im
pari). S-a luat, de asemenea, tn 
discuție o propunere ca formula 
de desfășurare a C.E. de seni
ori să fie modificată, propunere 
ce va fl restudiată la următoa
rea întrunire a forului volelba- 
llstlc european. A fost, de ase
menea, ...........
Franței 
toarel 
(mase, 
stabilit 
morilor pentru campionatele e- 
uropene să fie de 19 ani (șl nu 
de 20 cum era permis pînă a- 
cum) șl cum se admite la C.M. 
de juniori (aici rămîne vîrsta 
hotărîtă de F.I.V.B.).

acceptată candidatura 
pentru organizarea vll- 

edlțll a C.E. de seniori 
șl fem.). Totodată 
ca vîrsta minimă a ju-

8-a

Aurelian BREBEANU

Turneui 
aur** de 
continuat 
în care 
cu 2—6, 
viei. ‘ iar 
7—6. 7—5 . _
calificat pentru 
blicker și Goven.

de tenis „Racheta de 
la
cu sferturile de finală, 

Ilie Năstase l-a învins 
6—2, 6—1 pe Franulo-
Vllas l-a eliminat 
pe Higueras. S-au 

semifinale

Aix-en-Provence a

cu 
mal 
De-

ATLETUL N. LlfiOR 
ÎNVINGĂTOR LA BUDAPESTA 

tn cadrul concursului de la 
Budapesta, sportivul român Nl- 
chilor Llgor a clștigat proba de 
săritură cu prăjina cu rezultatul 
de 4,80 m. Alte rezultate : mas
culin, înălțime — Major 2,14 m; 
disc — Tegla 60,10 m ; 1 500 m 
— Pari 3:49,4; feminin : 400 m — 
Mohacl 54,29; 1 500 m — Lipcsel 
4:26.8.

HANDBALIȘTII
DE LA DINAMO BRAȘOV 

LA EGALITATE CU CAMPIONII

în 
D. 
de

R. D. GERMANE
BERLIN, 30 (Agerpres) — 

continuarea turneului In R. 
Germană, echipa masculină
handbal Dinamo Brașov a susți
nut un meci amical la Eberswal
de (în apropiere de Frankfurt 
pe Oder) cu formația S.C. Mag
deburg. campioana țării. Parti
da s-a încheiat la egalitate : 
27—27 (13—14), principalii realiza
tori al echipei române fiind 
Messmer și Bota, care au în
scris 9 șl, respectiv, 6 goluri.

Duminică, odată cu meciul 
Franța — Cehoslovacia, se va 
inaugura ediția 1977/1978 a cam
pionatului european - F.I.R.A., 
principala competiție rugbystică 
de pe continent, în care sînt 
angajate, în primele grupe va
lorice, 12 formații: 6 în grupa A 
(România, Franța, Italia, Spa
nia, Polonia și Cehoslovacia) și 
alte 6 în grupa B (U.R.S.S., 
Suedia, R.F.G. în seria I, Iu
goslavia, Maroc și Belgia în se
ria a Il-a).

Ce se așteaptă de la această 
importantă întrecere în sportul 
cu balonul oval 1 în principal, 
ca ea să marcheze o puternică 
creștere valorică, fapt care ar 
determina, în majoritatea țări
lor înscrise, un spor de interes 
și implicit și de practicant! ai 
acestui sport.

Fruntașă în competiție, cam
pioană a utimei ediții, echipa 
reprezentativă a României as
piră și de data aceasta la o 
reală performanță. Este o aspi
rație firească, pe măsura valorii 
rugbyului nostru, a condițiilor 
ce îi sînt create, a afirmării 
sale tot mai spectaculoase. 
Sportivii noștri vor intra în în
trecere odată cu partida pe care 
o vor susține acasă — la 5 no
iembrie — în compania echipei 
Poloniei. Va urma, la 26 noiem
brie, o confruntare sportivă ce
va mai dificilă. Adversară, re-

prezentativa Italiei. Meciul va 
avea loc în deplasare, într-o 
localitate încă nedesemnată. In 
fine, la 10 decembrie, la Cler
mont-Ferrand, XV-le Români
ei va înfrunta redutabila for
mație a Franței. Va fi, ca de 
obicei, întîlnirea cea mai anga- 
jantă, poate decisivă pentru de
semnarea primei clasate în com
petiție.

Celelalte 
lor noștri 
primăvara 
eași lună : la 9 aprilie cu Ceho
slovacia și la 16 aprilie cu Spa
nia. în ambele cazuri, sporti
vii români vor îndeplini rolul 
de gazde.

meciuri al rugbyști- 
sint programate tn 

anului viitor, în ace-

DDniTRU SP1RLEĂ, LA C. M.
DE
DE

PENTATLON MODERN
1A SAN ANTONIO

dimineață a plecat în Sta-Ieri 
tele Unite campionul de penta
tlon modem al țării noastre, 
Dumitru Splrlea (însoțit de an
trenorul Gheorghe Tomluc),care 
începînd de astăzi va participa 
Ia Campionatele mondiale, pro
gramate la San Antonio (Texas).

C. E. de tir pentru senioare și juniori

COMPORTARE SUB POSIBILITĂȚI 
A REPREZENTANȚILOR NOȘTRI

ROMA, 30 (prin telefon). Pe 
poligonul „Umberto Uno** din 
capitala Italiei au început Cam
pionatele 
arme cu 
relor și 
participă 
țări, primele probe programate 
fiind cele de. pușcă standard 60 
fc, atit pentru senioare cît șl 
pentru juniori, și cea de pistol 
standard.

Rezultatele înregistrate 
nioare sînt remarcabile, 
toi standard, de pildă, 
toarea, sovietica Galina 
a înregistrat 592 p. cifră extrem 
de rară în întîlniri de asemenea 
anvergură. Cea de a doua cla
sată s-a situat la 7 
ferență. Cum este 
despre o trăgătoare 
poate afirma că la 
trecerea de pistol 
fost clar dominată de reprezen
tantele Uniunii Sovietice, 
altfel, și pe echipe 
sovietice s-au clasat 
loc, de asemenea cu 
taj bun : 1 746 p. Pe 
întrecerii Individuale, 
ză — trăgătoarea albaneză Ka- 
rabolll, cu 584 p. tn această pro
bă, sportivele noastre, care la 
ediția trecută reușiseră să cîș-

europene de tir la 
glonț rezervate senioa- 
juniorilor. La întreceri 

delegații din 26 de

de se- 
La pla
in vingă- 
Korzun,

puncte di- 
vorba tot 

sovietică, se
Roma, în- 

standard a

De- 
sportivele 

pe primul 
un punc- 
locul 3 al 
o surprl-

tige o medalie de aur șl una 
de argint la Individual șl pe 
echipe, n-au putut de astă dată 
decît să se situeze pe locul al 
4-lea, tn întrecerea colectivă.

Proba de pușcă standard 60 fc 
rezervată senioarelor a revenit 
unei favorite, Marlies Kanthak 
(R.D. Germană), cu 995 p. în- 
vlngătoarea este una dintre cele 
două femei care au participat la 
întrecerile olimpice de la 
real, alături de bărbați, 
celașl punctaj, pe locul 
o consacrată, Elen 
(R.F.G.). Cea mal bună

Mont- 
Cu a- 
2, tot 

Becker 
clasare 

a reprezentantelor noastre a re- 
ușlt-o Dumitra Matei, locul 6, 
cu 593 p. Celelalte două trăgă
toare românce, Nlculina Iosif și 
Georgeta —'---- ‘ '
foarte 
586 p 
584 p. 
mațla 
mată, 
1 770 
Echipa României s-a clasat 
locul 9, cu 1 763 p.

Intrucît pînă la ora convor
birii nu a fost alcătuit clasa
mentul definitiv al probei de 
pușcă standard a juniorilor, nu 
putem oferi decît amănuntul că 
Fl. Mlnlșan a realizat 591 p.

Chlosac, s-au clasat 
modest : pe locul 32, cu 
șl, respectiv, pe 36, cu 
Pe echipe, a cîștlgat for- 

ur- 
cu
P- 
pe

R.F.G., cu 1771 p, 
tn ordine, de R.D.G., 

p, Bulgaria, cu 1769

I
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DE LA SPORT DE MASĂ
LA PERFORMANTE•>

Astăzi, 1 octombrie, se împlinesc 28 de ani de Ia pro
clamarea Republicii Populare Chineze. La fel ca în fiecare 
an. poporul chinez prieten trece in revistă, cu ocazia ani
versării acestui mare eveniment istoric, succesele obținute 
pe calea dezvoltării multilaterale a patriei sale. Printre 
aceste succese se înscriu Ia Ioc de frunte și marile reali
zări obținute in domeniul culturii fizice și al sportului, atit 
in direcția creșterii numărului celor ce practică cu regu
laritate exercițiile, fizice și jocurile tradiționale, cit și in 

* ’* j >.«_>■ > . B performanțelor celor maldirecția dezvoltării impetuoase 
buni sportivi chinezi.

Printre numeroasele disci
pline sportive care au cu
noscut în ultimii ani o pu
ternică dezvoltare în China 
se numără și tirul, un sport 
mal puțin practicat înainte 
de întemeierea Republicii 
Populare Chineze. In anii 
puterii populare s-au făcut 
eforturi deosebite pentru 
creșterea bazei materiale a 
tirului sportiv (s-au con
struit poligoane simple și 
standuri de tragere, s-au 
produs arme de tir sportiv, 
cartușe și ținte într-o can
titate îndestulătoare), pen
tru organizarea unor între
ceri populare și pentru pre-

cu ocazia uneia din ulti
mele ediții ale Jocurilor na
ționale, trei tinere trăgătoa
re, Tuan Sian-11, Li Ia-mln 
și Tu Nin-șen, au obținut 
592, 591 șl 588 de puncte 
la proba de pistol standard, 
depășind recordul mondial 
al momentului care era de 
587 puncte. De asemenea, 
ele au realizat un total de 
1771 puncte, întrecînd re
cordul mondial pe echipe 
(1 752 puncte).

Lișta marilor performanțe 
realizate în ultimii ani de 
trăgătorii chinezi este însă 
mult mai lungă și ea cu
prinde și numele unor spor- 

aparținînd diferitelor

I
I

I
I

1I

tntrecerile de masă sînt din ce în ce mai des și mai bine 
organizate in R.P. Chineză. Iată în imagine un aspect de la 
crosul popular ce s-a desfășurat cu participarea muncitorilor 

Hun Sian-cian

I
de ta uzina constructoare de mașini din

I
I

gătirea unui corp de instruc
tori și antrenori care să 
poată face față cu succes 
solicitărilor tineretului.

In aceste condiții, practi
carea acestui sport cu o 
largă utilitate a devenit din 
ce în ce mai frecventă în 
asociațiile sportive. Un e- 
xemplu In această privin
ță îl constituie asociația de 
la gcoala de mecanici de 
locomotive din Si Cia-ciuan, 
unde toți cei 700 de mem
bri au trecut cu succes pro
bele necesare înscrierii lor 
în secția de performanță a 
asociației sportive.

Firește că frumoasele suc
cese înregistrate pe linia ac
tivității de masă în dome
niul tirului nu puteau să 
nu albă efecte și în ceea 
ce privește creșterea perfor
manțelor sportive. De pildă,

naționalități 
Edificatoare 
sînt excelentele 
obținute în probele de armă 
liberă calibru redus de Ke 
Uel-Iie, campion al Jocuri
lor Asiatice. Acest sportiv 
face parte din naționalitatea 
olunciun, care locuiește în 
teritoriul din apropierea 
munților Dasinanlin și este 
cunoscută pentru măiestria 
vînătorilor săi.

în ultima perioadă de 
timp, tirul sportiv a cunos
cut un avînt și mal mare, 
la fel ca șl celelalte disci
pline sportive, prin crește
rea simțitoare a bazei ma
teriale necesare practicării 
cu succes a exercițiilor fi
zice și a sportului de către 
sutele de milioane de cetă
țeni ai Republicii Populare 
Chineze.

conlocuitoare, 
în acest sens 

rezultate

l
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UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO MOSCOVA 

CUPEI CUPELOR 8IN TURUL II AL
Ieri, la ora prînzului, la Zil- 

rlch, a avut loc tragerea la
sorți a meciurilor din turul al 
doilea al competițiilor europene In- 
tercluburi. Singura noastră repre
zentantă tn această etapă, UNI
VERSITATEA CRAIOVA, partici
pantă In „Cupa cupelor", va In- 
tllni pe DINAMO MOSCOVA, 
clștlgătoarea Cupel U.R.S.S. Pri
mul meci va avea loc la Mos
cova la 19 octombrie, urmlnd 
ca returul să se dispute la Cra
iova, la 2 noiembrie, 
tim că echipa craloveană 
calificat în dauna 
Olympiakos Nicosia 
plasare șl 2—0 pe 1 
priu), Iar formația 
eliminat pe F.C. La ’ 
în Malta șl 5—0 ’

Dar lată
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI 

(8-imi)
Liverpool — 
F.C. Bruges — 

Atena, Levskl

Reamln- 
s-a 

formației 
(6—1 în de- 
teren pro- 
moscovită a 
Valletta (2—6 
la Moscova), 

programul complet s

F. C. 
Dresda, 
nalkos 
Sofia — Ajax Amsterdam/ Steaua 
roșie Belgrad — Borussia Mon- 
chengladbach, Benfica Lisabona 
— B. 1903 Copenhaga, Glentoran 
Belfast — Juventus Torino, Cel
tic Glasgow — S.W. Innsbruck, 
Nantes — Atletico Madrid.

CUPA CUPELOR 
(8-imi)

Austria Viena — Lokomotiv 
Kosice, S.V. Hamburg — R.S.C.

Dynamo
Panathi- 
Spartak

»»
Anderlecht, 
vlngătoarea
United —
Moscova —
va, V.T.K. DlosgyOr 
Split, Lokomotive 
Real Betts Sevilla, 
P_A.O.K. Salonic, 
schede — Brann

FotbalI meridiane
F.C. Porto — în- 

dintre Manchester 
St. Etienne, Dinamo 

Universitatea Cralo- 
— Hajduk 

Leipzig — 
Vejle B.K. — 

Twente 
Bergen.

CUPA U.E.F.A. 
(16-imi)

Inter Bratislava — 
pers Zflrich, C. F.
— A.Z. 67 Alkmaar, 
deburg — Schalke 04 
klrchen, Bastla 
nlted, Eintracht Frankfurt

En-

Grasshop- 
Barcelona 

F.C. Mag- 
Gelsen- 

Newcastle U- 
pe

Main — F.C. Zilrich, Dinamo 
Tbilisi — K.B. Copenhaga, Aston 
Villa — Gornik Zabrze, Lazlo 
Roma — Racing Lens, Ipswich 
Town — Union Las Palmas, 
Start Krlstlansand — Eintracht 
Braunschweig, R. W .D. Molen
beek — F.C. Carl Zeiss Jena. 
Wldzew Lodz — P.S.V. Eindho
ven, Bayern Mllnchen — Marelc 
Stanke Dimltrovo, UJpestl Dozsa 
Budapesta — Athletic Bilbao^, 
A.E.K. Atena — Standard Liege,1 
Dinamo Zagreb — A.C. Torino.
• Glcntoran Belfast — Value 

Reykjavik 2—0 (în tur: 0—1) tn 
seara.C.C.E., med disputat Joi

SELECȚIONATA BRAZILIEI : BOGAT PROGRAM IN 
ÎNAINTEA C.M. DIN ARGENTINA

1978

RIO DB JANEIRO, 30 (Ager- 
prea). — Federația braziliană a 
dat publicității programul com- 
petlțional al echipei reprezenta
tive în 1978, an în care se 
desfășura în Argentina 
final al campionatului

Selecționata Braziliei 
ține primul meci de verificare 
în ziua de 5 martie, pe stadio
nul „Maracana" din Rio de Ja
neiro, cu formația Suediei, tn 
perioada 6—26 martie, fotbaliș
tii brazilieni vor disputa trei 
jocuri cu echipe de club, ur- 
mînd ca apoi să plece într-un

va 
turneul 

mondial, 
va sus-

aprilie.
la

turneu în Europa. La 1 
echipa braziliană va juca 
Paris cu selecționata Franței, pa
tru zile mai tîrzlu va evolua la 
Hamburg 
zentatlvel 
7 aprilie 
spaniolă 
continuare, 
pleca în Africa, unde va dispu
ta două partide, după care sa 
va reîntoarce în Europa, în- 
chelndu-șl turneul la Londra, 
unde, la 19 aprilie, va întîlnl 
selecționata Angliei.

în compania repre- 
R.F. Germania, iar la 
va juca cu formația 
Atletico Madrid. In 

echipa Braziliei va
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