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La Campionatele balcanice:

GIMNASTICA ROMÂNEASCĂ ȘI-A ETALAT 
DIN NOU ÎNALTA CLASĂ INTERNAȚIONALĂ 
Elogioase aprecieri la adresa echipelor noastre, aliate intr-o lormfi rcmarca&llă, 

care anunță un sezon de toamna dintre cele mal interesante întrecere dirză in seria a doua a campionatului de... fugă in saci

ATENA, 3 (prin telefon), 
încheiată duminică seară tîr- 
ziu, printr-un spectacol de cl- 
teva ore avind ca protagoniști. 
In primul rînd, pe gimnastele 

Emilia Eberle, dublă campioană balcanică, și-a făcui un debut 
strălucit in arena internațională.

și gimnaștii români, cea de a 
IX-a ediție a Campionatelor 
balcanice continuă să rețină 
aici atenția comentatorilor 
sportivi, a rubricilor de sport 
și emisiunilor T.V. Publicul a- 
tenian, mare iubitor de gim
nastică, a asigurat o ambianță 
plăcută celor patru zile de 
concurs, singurul regret expri
mat fiind acela că sala nu a

ECHIPA DE TENIS 
A ROMÂNIEI

ÎN CAMPIONATUL
EUROPEAN

în ultima ședință a biroului 
F.R.T. a fost alcătuit noul lot 
reprezentativ de seniori, in ve
derea competițiilor sezonului 
internațional de tenis 1978. în 
rîndul celor 17 jucători se află 
și numeroși juniori, care vor 
urma un program comun de 
pregătire cu vechii titulari. Iată 
lista anunțată : D. Hărădău, Tr. 
Marcu, M. Mîrza (21 ani), J. 
Bircu, Fi. Niță (ambii — 20), 
A. Dîrzu, E. Pană, I. Stănescu, 
T. Vlad (toți — 18), L. Mancaș, 
L. Bucur, S. Niculcscu (toți — 
17), FI. Segărceanu (16), O. Vîl- 
cioiu, S. Mureșan, C. Popovici, 
P. Almăjan. Conducerea teh
nică a fost încredințată prof. 
Ștefan Georgescu, care revine 
la conducerea echipei noastre 
pentru „Cupa Davis“. Antrenor 
secund este Vasile Serester.

Programul de pregătire înce
pe la 15 octombrie, primul start 
al „naționalei" fiind prevăzut 
pentru începutul lunii ianuarie, 
în cadrul campionatului euro
pean pe echipe — „Cupa Saab".

VIITOAREA EDIȚIE
A BALCANIADEI DE ȘAH 

ÎN ROMÂNIA
în cadrul reuniunii Comite

tului balcanic, desfășurată ieri 
la Albena, s-a stabilit ca cea de 
a 10-a ediție jubiliară, a Balca
niadei de șah să aibă loc în 
România. Data și locul se vor 
comunica ulterior.

(Citiți în pag. a 4-a amănun
te din prima rundă a compe
tiției). 

avut dectt o capacitate de 
2 500 locuri, dovedindu-se, ast
fel, cu totul neîncăpătoare 
pentru cel doritori să urmă
rească elita gimnasticii din 

țările balcanice. Marea noastră 
gimnastă Nadia Comăneci a 
atras ea un magnet publicul, 
avizat încă de anul trecut a- 
supra înaltei măiestrii a tri
plei noastre campioane olim
pice. Trebuie să spunem insă 
că spectatorii au avut prilejul 
ca, alături de Nadiâ, să urmă
rească in concurs șl alte mari 
talente ale gimnasticii femini
ne românești, cu certe pers
pective de a atinge cota valo
rică a marii vedete. Le avem 
în vedere pe Emilia Eberle, 
Cristina Ito, Gabi Gheorghiu, 
care s-au prezentat la Atena

Azi, la București și Brașov

SEMIFINALELE C. M. DE HANDBAL JUNIOARE
Campionatul mondial de 

handbal junioare intră de as
tăzi în etapa semifinalelor. Este 
de așteptat ca în cele două gru
pe semifinale, foarte echilibra
te și atractive, lupta sportivă 
să atingă noi cote valorice și 
să califice în ultima rundă cele 
mal bune echipe. în cadrul se
mifinalelor se joacă sistem tur
neu, contînd rezultatele directe 
din preliminarii.
LA BUCUREȘTI, CEA MAI 

ECHILIBRATA GRUPĂ
Palatul Sporturilor și Cultu

rii din București a găzduit în
trecerile a două grupe (B și C) 
dintre care una, cea în care a 
evoluat echipa României — ală
turi de Polonia, R. F. Germa
nia și Franța — a fost cea mal 
echilibrată din întregul tur pre
liminar. In sprijinul acestei a- 
firmații stă faptul că în cadrul 
acestei grupe a fost consemnat 
singurul rezultat de egalitate 
(Polonia — R.F.G. 16—16), ceea 
ce a determinat ca stabilirea 
celei de a doua 
semifinală să se ___  „ _ ____
golaverajului. în această pri
vință, decisive, în 
n-au fost meciurile acestor e- 
chipe cu reprezentativa Româ
niei — cîștigătoare autoritară a 
grupei —, ci cu cea de a patra 

calificate in 
facă pe baza

mare măsură,

clasată, selecționata Franței, 
care a cedat la mare luptă în 
fața teamului vest-german 
(7—8), ceea ce a înlesnit acce
sul spre semifinale a selecțio
natei poloneze, învingătoare 
mai netă în aceeași confruntare 
(18—13).

Reprezentativa României, in
tr-un remarcabil progres față 
de evoluțiile anterioare, a do
minat această aprigă dispută

--------------------- ------- PROGRAMUL DE AZI ---------------------------------  
BUCUREȘTI (Palatul Sporturilor și Culturii) — grupa I 

semifinală : ora 16,45 : U.R.S.S. — Polonia, ora 18 : Româ
nia — Cehoslovacia.

BRAȘOV (Sala Sporturilor) — grupa II semifinală : ora 
16,45 : R. D. Germană — Ungaria, ora 18 : Iugoslavia — Nor
vegia.

PLOIEȘTI (Sala Sporturilor „Victoria") — turneul pentru 
locurile 9—14 : ora 16,45 ; R. P. Congo — Austria, ora 18 j 
Franța — Danemarca.

ea exerciții liber alese de mare 
spectaculozitate șl virtuozitate. 
Bineînțeles, pentru echipa noas
tră feminină a fost o misiune 
ușoară să-și Înscrie din nou 
numele în fruntea Ierarhiei 
b;ilcanice.

Sint comentate, de asemenea 
elogios, evoluțiile gimnaștilor 
români, eu deosebire a lui Dan 
Green, al cărui exercițiu la 
inele a fost Îndelung aplaudai 
de spectatori, care au admirat 
siguranța, amplitudinea, preci
zia cu care multiplul nostru 
campion a executat combinații 
șl elemente dintre cele mal di
ficile. Aportul lui a fost hotă- 
ritor tn obținerea de către e- 
chipa masculină română a u- 
nui succes net în confruntarea 
cu selecționatele Bulgariei șl 
Iugoslaviei.

La puține minute după ce 
ultimele sportive și-au pre
zentat exercițiile in cadrul fi
nalelor pe aparate, i-am ru
gat pe doi dintre tehnicienii 
noștri să ne împărtășească o- 
piniile în legătură cu întrece
rile care tocmai se incheiaseră;

BEL A KAROLY: „Mă bucu
ră, In primul rînd, faptul că 
Nadia Comăneci a marcat aici 
o accentuată revenire de for
mă, mai ales la birnă și sol, 
probe în care a fost magni
fică. încerc o marc satisfac
ție pentru debutul Internațio
nal strălucit al Emiliei Eberle, 
dublă medaliată cu aur, care 
șl-a etalat din plin marele

Hristoche NAUM

(Continuare in pag. 2—3)

Maria Toroc „zboară" spre poarta echipei poloneze și înscrie un 
nou gol. Foto : Dragoș NEAGU

Duminică a fost o zi însorită 
la Ilotarele-llfov, o splendidă 
zi de toamnă, cu miros de gu
tui și de must dat tn fiert. In 
centru, la încrucișarea drumu
rilor ți la liceu domnea o ani
mația neobișnuită. Soseau gru
puri mari de capii, de oameni 
de toate vîrstele, chemați de 
drapelele arborate la baza spor
tivă, de zecile de afișe, de pa
nourile attt de familiare iubito
rilor de sport : „Bine ați venit, 
participant! la întrecerile „Da- 
ciaded“ 1, „Bun venit, invitați- 
lor noștri f“ Tineretul din nu 
mai puțin de 10 localități — 
printre care Scărișoara, Prun- 
du, Greaca, Izvoarele... — ți-a 
dat întâlnire aid, la acțiunea 
organizată de cadrele liceului 
(din inițiativa inimosului pro
fesor de educație fizică Mircea 
Ionescu), ou sprijinul Consiliu
lui comunal pentru educație fi
zică ți spart, sub simbolicul și 
mobilizatorul generic al „Da- 
ciadei". Am asistat, printre su
tele de spectatori, la o adevă
rată sărbătoare a sportului ți a 
cântecului, binemeritată sărbă
toare pentru acești tineri cu fe
țele bronzate, cu palmele as
prite de culesul porumbului, de 
munca in grădini ți in vii. 
Poate că cea mai frumoasă pa
gină din bogatul program a fost 
cea „scrisă" de copii, de șoimii 
patriei veniți cu cocarde trico
lore tn piept, de sirguincioții 
pionieri ai școlilor generale. Se 
adunau in șiruri pentru între
ceri, se strigau unii pe alții, 
să-i audă părinții ți bunicii. 
„Gigele, Gigele 1 Aliniază-te, 
măi !“. Nuțica Zamfir ii dă în 
griji bunicii sacul și lingura ou 
oul. „Cum să nu vin, maică — 

din cadrul grupei B, încheind 
neînvinsă cele trei partide. în 
acest fel handbalistele noastre, 
pregătite de antrenorii Fr. Spier 
și Gr. Niță, abordează partidele 
din semifinale cu o „zestre" de 
două puncte, ca și formația so
vietică, întîlnirea lor (miercuri, 
la ora 18) constituind un veri
tabil derby.

Pentru a continua drumul 
spre finala competiției, echipa 
română va trebui să arate ace
eași agresivitate și atenție în 
defensivă, mărind preocuparea 
pentru blocarea din timp a ad
versarelor. în atac, la eficaci
tatea manifestată de interi și 
extreme să adauge o mai mare

Călin ANTONESCU 
Romeo VILARA

(Continuare tn pag. a 4-a) 

ne spunea bătrina, surprinsă de 
rostul întrebării —, păi știi dum
neata cit s-a pregătit mititica?" 
Fața-i încrețită de ani este lu
minată de o părintească min
ări e.

Dar auzim că s-a dat startul 
cicliștilor. Ieșim in șosea, lățind 
întrecerile de handbal in toi.

Viorel TONCEANU

(Continuare în pag. 2—3)

„PENULTIMUL ACT- 
AL PREGĂTIRILOR 

EOTBALIȘTILOR PENTRU
MECIUL CO SPANIA
Ieri dimineață, lotul A de 

fotbal s-a reunit pentru „pe
nultimul act" al campaniei Ma
drid, jocul cu echipa B a Po
loniei de sîmbătă de la Bucu
rești. Au fost prezenți toți 
cei convocați, minus Dudu 
Georgescu, care se află la Pa
ris pentru a primi „Gheata de 
aur" și Crișan, care nu a putut 
sosi cu primul tren de la Cra
iova, el fiind supus unui trata
ment stomatologic de urgență, 
în cadrul lotului, Iordănescu 
este nerefăcut, acuzînd în conti
nuare dureri la genunchi, iar 
Dobrău resimte consecințele u- 
nei întinderi în meciul cu C. S. 
Tîrgoviște.

AZI, UN ANTRENAMENT 
COMPLET

Imediat după reunire, toți 
componenții lotului au făcut o 
ședință de recuperare la Dina
mo, iar după aceea au plecat 
spre Snagov, unde vor efectua 
pregătirile în vederea meciului 
cu Polonia B. Pentru astăzi di
mineață este prevăzut un foar
te riguros control medical com
plex, la Snagov. care va fi e- 
fectuat de o echipă de medici. 
După-amiază va avea loc un 
antrenament complet. Pentru 
miercuri după-amiază, la orele 
17,30, este programat un joc- 
școală, pe stadionul „23 Au
gust", replica fiind servită de e- 
chipa „Mecanica fină" din Di
vizia. C. Acest joc va fi condus 
de antrenorul C. Cernăianu, 
deoarece, în cursul aceleiași 
după-amieze, antrenorul Ștefan 
Covaci se va afla la Madrid, 
pentru a urmări ultima repeti
ție a echipei Spaniei, care va 
juca cu formația vest-germană 
Schalke 04.

ȚĂLNAR CONVOCAT
In lotul de tineret
în lotul reprezentativ „B“ 

a intervenit o schimbare 
de ultim-moment. în locul por
tarului Ștefan, accidentat în 
partida Dinamo — C. S. Tîrgo
viște, a fost convocat Cavai de 
la Jiul. Iorgulescu a fost lăsat 
la echipa sa de club, U.T.A. 
urmînd să efectueze un turneu 
în Italia. Antrenorul selecționa
tei de tineret, Octavian Popes
cu, a renunțat la mijlocașul 
Șerbănică, nerefăcut complet. 
A fost convocat — Ia acest lot 
— chnamovistul Țâinar. îeri 
s-a reunit și lotul reprezenta
tiv de Juniori care «Stăzi va 
face un prim antrenament pa 
stadionul Progresul»,



CAMPIONATE © COMPETIȚII
Traian Moașa — din nou 

lider la motocros
în cadrul etapei a patra a 

campionatului de motocros, des
fășurată duminică la Tg. Mu
reș, în organizarea (bună) a a- 
sociației I.R.A. din localitate, 
s-au produs noi răsturnări în 
ierarhia candidaților la titlu. 
Traian Moașa a devenit din nou 
lider, după o aprigă dispută cu 
Ernest Miilner și Nicolae Ara
badgi (extrem de combativ). Un 
alt favorit, Mihai Banu, a fost 
urmărit și dumin’că de neșansă, 
rupîndu-i-se roata din spate 
tocmai cînd se profila ca învin
gător. Ca să termine cursa, ma
estrul sportului Aurel Ionescu, 
care suferise mai multe defec
țiuni mecanice, i-a oferit lui 
Banu roata de la motocicleta 
lui, gest mult apreciat de spec
tatori.

CLASAMENTELE : etapă — 1. 
Tr. Moașa (St. r. Bv.) 15 p, 2. N. 
Arabadgi (Loc. Ploiești) 12 p, 3. 
E. Millner (Torpedo Zărneștl) 
10 p, 4. M. Banu (Poiana Cîm- 
plna) 8 p, 5. I. Bartha (Electro 
Sf. Gheorghe) 6 p; general —
1. Tr. Moașa 41 p, 2. E. Miilner 
40 p, 3. P. Filipescu (I.T.A. Tg. 
Jiu) 28 p, 4. N. Arabadgi 27 p, 
5—6 M. Banu și E Laub (Tor
pedo Zărnești) 23 p

Proba motoretelor „Mobra" șl 
cea rezervată juniorilor au fost 
cîștlgate de Al. Ilieș (Torpedo 
Zărnești) și R. Diaconu (Flacă
ra — Automecanica Moreni). Ei 
conduc în clasamentele generale 
cu cîte 60 p.

Țr. IOANIȚESCU 
Rapid, fruntașă

în campionatul național 
do polo

Prin victoria realizată de Ra
pid în fața formației Crișul și 
după meciul egal înregistrat de 
Dinamo în partida cu Voința 
Cluj-Napoca, echipa feroviară 
are acum un punct avans în 
Divizia A — seria I la polo, al 
cărei clasament se prezintă ast
fel :
1. RAPID 11 9 1 1 107- 48 19
2. Dinamo 11 8 2 1 88- 53 18
3. Voința Cj-N. 11 6 3 2 79- 59 15
4. C.N.U. Buc. 11 3 1 7 62- 82 7
5. Progresul 11 3 1 7 55- 78 7
6. Crișul 11 0 0 11 41-112 0

In Divizia A, la popice
în etapa a în-a a campiona

tului divizionar de popice s-au 
Înregistrat următoarele rezultate: 

FEMININ — SERIA SUD: •
Laromet București — Voința 
Constanța 2500—2333 pd (scor 
individual 6—0). Patru dintre ju
cătoarele echipei campioane au 
realizat punctaje de peste 420. 
La Voința au evoluat patru, în 
loc de două junioare. a Petro
lul Băicoi — Voința București 
2619—2618 ! (3—3). Performera re
uniunii a fost bucureșteanca E- 
lisabeta Badea cu 484 pd. De la 
gazde s-a impus Elena Vasile — 
463 pd. • Gloria București — 
Voința Galați 2393—2263 (5—1). • 
Metrom Brașov — Olimpia Bucu
rești 2445—2467 (2—4). O victorie
deosebit de valoroasă a forma
ției bucureștene, recent promo
vată în Divizia A. • Voința Plo-

10 LOCALITĂȚI 
ÎN ÎNTRECERE

(Urmare din pag. 1)

Vin vijelioși cei mici. Biciclete 
de toate mărimile și toate tipu
rile, cu stegulețe prinse în ghi- 
doane, cu flori din plastic ji 
mătase croșetată. „Hai, Fănele! 
Hai tare dar Sile Miu, din- 
tr-a IV-a B, a luat-o înainte 
și a cîștigat. „Cavalcada" abia 
se domolește și vin cei mari. 
Admirabilă dragostea pentru bi
cicletă aici, la Hotarele. Asis
tăm apoi la crosuri, pe catego
rii de virstă. Notăm nume de 
ciștigători : Adrian Paraschiv, 
Cristin Duca... „Da’ pe a mea 
ați scris-o ?“ — ne întreabă 
maica Sultana. „Era gata să 
iasă prima, dar s-a împiedicat, 
mititica". Si îi arătăm bătrînei 
că o „scriem" și pe Nuțica 
Zamfir. La groapa de sărituri, 
animație mare. Eleva Rica Cos- 
tache din Herești, născută in 
’64. a sărit 4,24 m. Profesorul 
Gheorghe Niculescu, metodist 
la C.J.E.F.S.. venit să dea o 
mină de ajutor la organizare, 
dar și să „culeagă" talente. Așa 
că ii notează numele în carnet, 
alături de ale lui Marian Cios- 
varcu (anul III) și Stelian Flo- 
rică (anul IV), cu 6,40 m. Pe 
baza sportivă comunală s-a a- 
dunat o mulțime multicoloră. 
In deschiderea meciului de fot
bal Hotarele — Spanțov se des
fășoară alergările in saci și 
cele cu oul in lingură. întâlni
rile de volei s-au întrerupt. 
Este o veselie tonică și molip
sitoare. Concurenta țopăie de 
zor. unii cad, dar o iau de la 
capăt. „Tovarășa, am voie să 
alerg cu un ou... de lemn ?“ 
Sigur că are, și Cristi se ali
niază și el la start. Ochii-i sini 
parcă două boabe de strugure 
scăldate in rouă...

Iești — Rapid București 2530—2455 
(5—1). SERIA NORD : a Voința 
Cluj-Napoca — Dermagant Tg. 
Mureș 2493—2281 (6—0). Cea mai
bună jucătoare a fost Ileana 
Rednic (V) cu 442 pd. a Re
cord Cluj-Napoca — Voința Ti
mișoara 2538—2435 (4—2). a Vo
ința Oradea — Voința Craiova 
2462 — 2340 (5—1). a Hidromeca
nica Brașov — Textila Timișoa
ra 2551—2412 (5—1). Brașoveanca
Elisabeta Șvab — cu 463 pd — 
și-a stabilit recordul personal.

MASCULIN — SERIA SUD : <J 
Olimpia București — Dacia Plo
iești 5138—4905 (5—1). AL Tudor
și C. Marin, de la învingători, 
au realizat cîte 880 pd. De la oas
peți s-a evidențiat D. Dumitru
— 865 pd. a Constructorul Ga
lați — Gloria București 5238— 
5156 (4—2). a Petrolul Băicoi — 
Voința București 5109—4981 (5—1). 
Meciul s-a jucat la Cîmpina, 
deoarece echipa din Băicoi nu 
are popicărie proprie. Cel mai 
eficace jucător de la Petrolul a 
fost Șlai cu 806 pd. a Rulmen
tul Brașov — Rafinorul Ploiești 
5551—4997 ! (6—0). Juniorul bra
șovean FI. Gheorghe s-a numă
rat printre cel mal buni jucă
tori, obțlnînd 931 pd. a Tehno- 
metal București — Petrolul Te- 
leajen Ploiești 5108—5108 1 (4—2).
Primul meci terminat la egali
tate din acest campionat. SE
RIA NORD : a Metalul Hunedoa
ra — Aurul Baia Mare 5167—5091 
(3—3). Veteranul formației hu- 
nedorene, Ion Mlcorolu, a fost 
jucătorul nr. 1 al întîlnirii
— 961 pd. a Dermagant Tg. Mu
reș — Electromureș Tg. Mureș 
5086 -5203 (1,5—4,5). a Progresul
Oradea — Voința Cluj-Napoca 
5039—5110 (3—3). Cu 959 pd, Șt. 
Deak a fost cel mal în formă 
popicar al clujenilor. a Unio 
Satu Mare — C.F.R. Timișoara 
5052—4976 (4—2). a Olimpia Reși
ța — Voința Tg. Mureș 5107—4963 
(5-1).

„Cupa de toamnă” 
la handbal — victorii 

in deplasare
O nouă etapă a Interesantei 

competiții handbalistice „Cupa 
de toamnă" a programat cîteva 
jocuri echilibrate. Disputa for
mațiilor feminine a oferit, la 
București și Constanța, două 
partide — derby în care nu s-a 
precupețit nici un efort pentru 
obținerea victoriei, ceea ce a 
făcut ca jocurile respective 
(Confecția — I.E.F.S. și Hidro
tehnica Constanța — Rapid 
București) să fie foarte dîrz dis
putate. In ambele meciuri vic
toria a revenit echipelor mai 
bune în atac, Rapid București 
(13—12) și Confecția (15—13).

Este de subliniat revirimentul 
echipei Confecția, care din aceas
tă toamnă joacă parcă un alt 
handbal, mal ordonat, mai bine 
gîndit în atac, chiar dacă în 
apărare pozițiile prea avansate 
nu slnt susținute șl de o irepro
șabilă pregătire tehnică și fizică. 
Progresul este însă vizibil și 
meritul antrenorului Pomplliu 
Si mi on de necontestat.

Tot în competiția feminină 
vom remarca rezultatul bun ob
ținut de Constructorul Timișoara 
în deplasare (17—12, la Cluj-Na
poca), după ce, cu o săptămînă 
înainte,^ în derbyul bănățean, 
această echipă realizase un nes
perat egal cu Universitatea 
(10—10).

în derbyul întrecerii mascu
line, H.C. Minaur Baia Mare a 
întrecut pe teren propriu pe Po
litehnica Timișoara, dovedindu-și 
superioritatea mal ales în re
priza secundă, (c.a.)

REZULTATE TEHNICE, mas
culin, seria I : Dinamo București
— Relonul Săvlnești 26—15 (12—4),
C.S.M. Borzești — Steaua 
32—25 (15—14) ; seria a Il-a :
H. C. Minaur Baia Mare — Po
litehnica Timișoara 26—18 (12—11),

CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

talent. Forma actuală a echi
pei pe care am aliniat-o aici 
imi dă certitudinea că sezonul 
dc toamnă al gimnastelor noas
tre, bogat in mari momente 
competiționaie, va fi presărat 
cu rezultate prestigioase. Cu 
toții, sportive și antrenori, do
rim foarte mult ca echipa să 
se prezinte in cea mai bună 
formă la campionatele națio
nale de la București, din luna 
noiembrie, pentru a oferi ast
fel spectatorilor noștri o mică 
satisfacție pentru dragostea și 
grija pe care ei Ie manifestă 
față de noi, oriunde ne-am 
afla**.

SILVIU MAGDA : „«Testul 
balcanic» a fost, fără îndoială, 
o reușită în programul compe- 
tițional de toamnă al gimnaș- 
tilor români. Echipele noastre 
au asigurat un nivel ridicat 
celor trei zile de concurs Iu 
care au fost programate între
cerile de gimnastică sportivă. 
Dan Grecu se află intr-o for
mă remarcabilă, fiind bine se
condat de tinerii Aurelian 
Georgescu și Nicolae Oprescu, 
care au avut evoluții de ridi
cat nivel la toate aparatele. 
Din păcate, calul cu minere 
reprezintă încă un punct ne
vralgic în pregătirea și evo
luția gimnaștiior noștri și va

meciul Dinamo Brașov — Gloria 
Arad a fost amînat ; feminin, 
seria I : Hidrotehnica Constanța 
— Rapid București 12—13 (6—9),
1. E.F.S. — Confecția București
13—15 (5—6) ; seria a II-a : Uni
versitatea Timișoara — Mureșul 
Tg. Mureș 11—7 (6—3), Universi
tatea Cluj-Napoca — construc
torul Timișoara 12—17 (6—8).

(Rezultate primite de la co
respondenții : P. Enache. Nușa 
Demian, P. Arcan, Gh. Gorun, 
V. Săsăranu).

Alpiniștii pe crestele 
Buccgilor

într-un cadru deosebit de pi
toresc, în Bucegi s-au desfășu
rat întrecerile Alpiniadei republi
cane pentru seniori, tineret și 
femei, la care au participat pes
te 40 de echipe reprezentative 
din majoritatea județelor țării. 
La seniori, concursul a fost cîș- 
tlgat de sportivii de la A.S. Ar
mata Brașov, urmați de cel de 
la Minerul Bălan, Torpedo zăr
nești, Universitatea București șl 
Sănătatea București. Titlul de 
campion a revenit sportivului 
Nicolae Cazan (Armata Brașov). 
Din cele 16 echipe de tineret au 
dominat cele ale asociației Tor
pedo, care au și cîștigat locurile 
unu și doi în clasament, urmate 
de Metalul Hunedoara, Universi
tatea Cluj-Napoca și Politehnica 
Timișoara. La individual, titlul a 
fost cîștigat de Ion Secăreanu 
(Torpedo).

O comportare frumoasă au a- 
vut fetele de la Universitatea 
București, care au și cîștigat de
tașat. Pe următoarele locuri s-au 
lituat Politehnica Timișoara și 
Sănătatea București. Titlul de 
campioană a revenit sportivei 
Laura Cardaș (Univ. Buc.).
Concursuri de orientare 

sportivă în Dumbrava 
Sibiului

In pădurea Dumbrava Sibiului 
s-au desfășurat recent două 
competiții de orientare sportivă 
de amploare : Spartachîada co
operatistă internațională, cu par
ticiparea unor sportivi din Bul
garia, Cehoslovacia, Polonia, Un
garia și România și Campiona
tul asociațiilor sportive Voința, 
organizat în cadrul „Daciadei", 
la care au luat parte sportivi 
din 20 de județe, calificați In 
fazele de zonă. Ambele compe
tiții s-au bucurat de o bună or
ganizare, iar disputele pentru 
primele locuri au fost foarte 
strînse.

REZULTATE TEHNICE. Spar- 
tachlada cooperatistă internațio
nală : individual masculin: 1. 
Gllgor Pavel (Voința România).
2. G. Laszlo (Spartakus Unga
ria), 3. Voicu Plăian (Voința 
România) ; individual feminin : 
1. Charlota Monspart (Sparta
kus Ungaria), 2. Bdlco Horvati 
(Voința), 3. Eva Szantay (Voin
ța) ; ștafetă masculin : 1. Spar
takus Ungaria ; 2. Start Polo
nia, 3. Voința România ; ștafetă 
feminin : 1. Voința România, 2. 
Spartakus Ungaria, 3. Start Ce
hoslovacia.

Campionatul Voința : cat. I 
(băieți) — Voicu Plăian (Voința 
Cluj-Napoca), cat. I (t) Ildico 
Horvati (Voința Cluj-Napoca), 
cat. Ii (b) Teodor Danciu (Vo
ința București), cat. n (f) Bri
gitte Schel (Voința Brașov). 
(Ilie IONESCU — coresp.)
Barajul pentru „Cupa 

României" la atletism
Ultimul concurs atletic oficial 

al sezonului în aer liber se va 
desfășura sîmbătâ șl duminică 
pe stadionul Republicii din 
București. Este vorba de bara
jul pentru calificarea în grupa 
A a „Cupei României”. Partici
pă echipele județelor Argeș, 
Brașov și Timiș, prima clasată 
urmînd să activeze anul viitor 
în primul eșalon.

Conferința balcanică, în
trunită la Atena, a hotărtt 
ca în 1978 Campionatele bal
canice să se desfășoare, în 
septembrie, în România, cele 
din 1979 — în Iugoslavia, iar 
cele din 1980 — în Bulgaria. 
In anul 1978 Campionatele 
balcanice de juniori vor a- 
vea loc, de asemenea, în ța
ra noastră, ediția din acest 
an a acestei întreceri urmînd 
să albă loc în decembrie, la 
Salonic. Din 1978, Campiona
tele balcanice vor include în 
program, facultativ, și exer
ciții impuse.

fi necesar ca acestei probe să 
1 se acorde toată atenția in 
viitor*.

In finalul acestor succinte 
Însemnări, ni se pare absolut 
necesar să subliniem că re
zultatele obținute la Atena la 
cea de a IX-a ediție a Bal
caniadei de gimnastică repre
zintă rodul muncii competente 
și pasionante depuse atît de 
sportivele și sportivii care 
ne-au reprezentat, cit și de 
tehnicienii și ceilalți specia
liști care le îndrumă în per
manență pregătirea: soții Mar
ta și Bela Karoly, Mircea Bă- 
dulescu. Costache ■ Gheorghiu, 
Vasile Coșariu. Incontestabil, 
Campionatele balcanice au 
confirmat, o dată în plus, clasa 
ridicată a școlii românești de 
gimnastică.

Ienis! GHICI,
Ediția din 1977 se va înscrie pe răbojul 

campionatelor naționale de tenis ca una 
dintre cele mai reușite. Numai la pozi
tiv se poate vorbi despre afluența de pu
blic, chiar la ore neobișnuit de matinale, 
despre aspectul deosebit de îngrijit — de 
astă dată — al terenurilor de la Progre
sul și, desigur, despre evoluția remar
cabilă a unora dintre competitori, în pri
mul rind a celor tineri. Ne gîndim la 
prezența în finale a unui cuplu (A. Dîr- 
zu — FI. Segărceanu) care abia totali
zează 34 de ani,* virstă la care, cîndva, 
Ion Țiriac juca o finală de „Cupa Davis". 
La același foarte proaspăt Andrei Dîrzu, 
urcat pe podiumul primei noastre com
petiții. La curajul în fața marilor adver
sare arătat de și mai tinerele surori Lu
cia și Maria Romanov, surprinzătoare 
campioane de dublu.

Acestea au fost cîteva incontestabile 
plusuri. Din păcate sînt însă și minu
suri. Dintre acestea, suficient de multe, 
ne vom opri numai asupra aceluia pe 
care-1 considerăm cel mai grav. Să-i 
spunem, răspicat, pe nume : desconside
rarea de către unii sportivi și oficiali a 
campionatelor țării. Căci numai așa se

Rugby: O AUTENTICĂ „EXPLO2
Faza inițială, pe grupe, care 

a stabilit structura celor două 
jumătăți ale viitorului clasa
ment al campionatului Divizi
ei A la rugby, ediția 1977— 
1978, și-a consumat duminică 
ultimele secvențe. întrecerea a 
stat de multe ori sub semnul 
surprizei, avînd, ce e drept, 
un final calm, în care doar 
Sportul studențesc mai încerca 
să-și depășească condiția — 
participantă, din nou, la tur
neul final 9—16 —, crezînd în
tr-un rezultat favorabil, cu 
Farul la Constanța, adică aco
lo unde oaspeții nu prea au 
obținut puncte în ultimii ani. 
Tentativă reușită... doar 40 de 
minute (7—6 pentru Sportul !), 
transformată apoi într-o cate
gorică înfringere : 7—44...

Au fost, în această primă 
fază de campionat, destule 
partide frumoase : rugby des
chis, încercări multe. Și-au fă
cut loc însă și unele rezultate 
de proporții astronomice, de
terminate de diferențe valorice 
nete. Unii antrenori, știind 
bine potențialul propriilor e- 
chipe, și-au întocmit o serie 
de calcule. Astfel, la Olimpia 
s-a mers pe „cartea tineretu
lui", sacrificîndu-se palmare
sul, cu gîndul la un XV capa
bil să supraviețuiască in A. 
Un alt fel de socoteală și-a 
făcut Rapid Ia meciul-tur cu 
Steaua, mulțumindu-se cu un

După două etape (cu meciuri duble), 
doar trei echipe au rămas neînvinse în 
campionatul de baschet feminin, iar din
tre acestea numai I.E.F.S. a susținut toa
te partidele, Rapid și Mobila Satu Mare 
avînd aminate meciurile etapei inaugu
rale. Două formații — C.S.U. Galați și 
Clubul sportiv școlar Ploiești — nu au 
realizat nici un succes, motivul principal 
fiind plecarea mai multor jucătoare de 
bază și incapacitatea noilor venite de a 
le înlocui cu succes. In general, întrece
rile Diviziei A au fost interesante, atrac
tive, în primul rînd datorită manierei ge
nerale de a aborda întîlnirile, cu încre
dere și combativitate. Așa a făcut Cri
șul Oradea la Cluj-Napoca, în meciul cu 
Universitatea, pierdut cu 84—103 în prima 
zi, cîștigat cu 86—85 duminică. în schimb, 
fetele de la Voința Brașov, după ce au 
cedat sîmbătă la mare luptă, duminică, 
descurajate de insucces, au făcut o sim
plă figurație în fața Mobilei Satu Mare, 
pierzînd la o diferență de 33 de puncte. 
Nu este mai puțin adevărat, însă, că în

JALINA ClSTIGĂ
J

„PREMIUL AGRICULTURII

Disputarea premiului Agriculturii 
— ultima alergare clasica din acest 
an — a făcut ca duminica dimineața 
hipodromul din Ploiești sâ cunoascâ 
o animație deosebită. Spre satis
facția celor prezenți, alergările s-au 
ridicat la un înalt nivel calitativ și, 
ceea ce merită subliniat (sperăm 
să o putem face cît mai des), nu 
s-au înregistrat performanțe contra
dictorii, ciștigători! recrutîndu-se din 
rîndul cailor recomandați de ulti
mele lor evoluții. Revenind la ceea 
ce a constituit „punctul forte" al 
reuniunii, premiul Agriculturii, tre
buie să arătăm că cele două hiturl 
desfășurate au revenit Iul Jallna șl, 
respectiv, Hermafon, ambii concu- 
renți realizînd valori superioare 
(1:24,9 și 1:27,0).

Rezultate tehnice : cursa I : Ra- 
mlra (M. Ștefănescu) rec. 1:39,0, 2. 
Gascon, 3. Hermelina. Simplu 7, 
ordinea 17, ordinea triplă 241 ; 
cursa a l!-a : Hotărel (G. Popescu), 
rec. 1:34,3, 2. Bazalt. Simplu 27,
ordinea 93, event 104 ; cursa a

CINE VINEI
poate explica absența de la 
dintre cei înscriși inițial, ca și"l 
rea altora, jucători de categorii 
oară, pe care cluburile respectiva 
îngrijit să-i prezinte la cea m.4 
tantă dintre competițiile naționl 
are rost să înșirăm toate acele I 
dreptul cărora sînt trecute p/r t] 
întrecere inițialele, adescaj^ge] 
ale neprezentării pe teren : f.jl 
fără joc). Nu pentru asemenea 
deloc onorabil pomelnic avem rj 
hîrtia ziarului. Dar este bine si 
că o secție fruntașă în tenisul ■ 
așa cum o cunoaștem pe cea al 
Dinamo, a preferat să trimită pel 
re un lot de tineri jucători (prii 
Marilena Totoran. Gabriela Szol 
rențiu Bucur) chiar în săptămîrl 
vată întrecerilor republicane. Sa 
un alt exemplu edificator — săi 
că nu mai puțin de 10 cluburi d 
reprezentate la ședința tehnică 
ziua campionatelor. Rămîi uimi 
că, dintre acestea, trei sînt ch 
pări bucureștene (T.C.B., C.S.U. I 
nica, Tot înainte) care n-aubid 
se „deranjeze" să ia parte Tal 

simplu act de prezență, de 
parcă și-ar fi zis : „Dacă tot 
pierdem, ce mai contează 
20—30 de puncte în plus... 7 !” 
Și Cîțiva titulari ca Șișiu sau 
Miclescu au fost prezenți... în 
tribună, chipurile pentru a se 
odihni în vederea decisivei
partide care urma peste o săp
tămînă, cu C.S.M. Sibiu. Nu 
știm cum s-au menajat „pie
sele de bază" ale feroviarilor, 
știm doar că sibienii au fost 
aceia care s-au declarat ne
mulțumiți de rezultat (0—0 !), 
Rapid jucînd slab, în frunte 
cu........vedetele” sale ! Pină la
urmă, calculele feroviarilor
s-au dovedit, 
ei „scoțînd” 
6—4, cu T.C. 
stanța, dar - 
pecta pină 1,

totuși, eficiente, 
un neașteptat 
Ind„ la Con- 
pentru a res- 
capăt adevărul

— și datorită formei slabe de 
șut a constănțeanului T. Grosu. 
Rapid a făcut un meci bun, 
duminică, în returul cu Stea
ua, căreia a reușit să-i înscrie 
3 încercări ! Deci, se poate ! 
De data aceasta, campioana a 
arătat o anume tendință spre 
jocul individualist și unele fi
suri în faza de apărare. Ea a 
arătat ce poate într-o fază 
dintre acelea rare : încercare
din but in but, avînd ca mo
ment inițial plecarea lui Dur- 
bac (fundașul la a doua tine
rețe) din propriul „22", urma
tă de o cursă impetuoasă, cu

schimbări dl 
se iuți, sia 
precisă a u|

Deosebit I 
șase etape, I 
de tincrețe.l 
Urdea s-a I 
re, Naehe, I 
campioană a 
că din noul 
reasca perlei 
(pentru că I 
rin Constan] 
au plecat, ] 
ban și Ce] 
Grivița Roș] 
ne cu o EC| 
nlori de pi] 
Marin, Stai] 
cînd tot m] 
E. Pop, Ban 
(în mare prJ 
che, VcierhJ 
Dar o între] 
va conduce I 
teren, adicăl 
pe Alexandri

Dinamo 1-1 
Gheorghe și] 
cearcă pe 3 
ghiosu, Cînd 
Dar va con] 
te, în primu] 
rescu, Nica, I 
Borș, Homari 
raschiv (pe I 
dem cit mai 
făcut după a 
cîteva luni), 
de întinerire

absențe la leci
alte meciuri favoritele au întîmpij 
rezistență formală în ambele îl 
ceea ce a ușurat misiunea învingă 
(I.E.F.S., Rapid) și a ...umbrit pd 
învinselor (Universitatea Tin 
C. S. Șc. Ploiești). —

Un caz aparte l-a prezenta?**! 
dintre două pretendente la pozițiil] 
tașe ale clasamentului : Politehr] 
Olimpia. Ne referim la întrecerea 
minică, în care studentele conduq 
minutul 13 cu 24—11, pentru ca î 
19 tabela de marcaj să indice ega 
29—29. Cum s-a produs egalarea, j 
mijloace a obținut Olimpia o rel 
atît de rapidă ? Prin presing pe tq 
nul. așa cum a procedat și în prinl 
pă a campionatului cînd, ținută 
de Progresul București, a trecut h 
carea presingului total. Consecința 
noaștem. Și cu Progresul și cu F 
nica baschetbalistele de la Olimpi 
refăcut repede handicapul și au ■ 
fără emoții jocurile respective. Pre 
această armă de apărare-atac, s-

lll-a : Juvenil (I. Niculae) rec.
1:28,9, 2. Iridium, 3. Vlăhița. Simplu 
8, ordinea 161, event 98, ordinea 
triplă 3 175 ; cursa a !V-a : Silicia 
(I. G. Niculae) rec. 1:31,1, 2. Dia
scop. Simplu 3, ordinea 16, event 
22 ; cursa a V-a : Jallna (M. Ște
fănescu) rec. 1:24,9, 2. Rondo, 3.
Hilton. Simplu 3, ordinea 28, event 
14, ordinea triplă 224 ; Cursa a Vl-a: 
Fundy (S. Onache) rec. 1:29,1, 2. 
Tugaru. Simplu 15, ordinea 27, event 
51, triplu cîștigător 114 ; cursa a 
Vll-a : Macrou (G. Solcan) rec. 
1:26,1, 2. Santiago, 3. Hăulit. Sim
plu 4,50, ordinea 7, event 35, ordi
nea triplă 95 ; cursa a Vlll-a : 
Hermafon (Tr. Dinu) rec. 1:27,0, 2. 
Rondo. Simplu 13, ordinea 78, event 
22, triplu cîștigător 283 ; cursa a
IX-a : Oranjada (M. Leontopol) rec. 
1:30,4, 2. Hinsar, 3. Oran. Simplu 
3. ordinea 8, event 38, ordinea tri
pla 103 ,* cursa a X-a : Kandahar 
(N. Simion) rec. 1:32,5, 2. Palicar. 
Simplu 8, event 17. Pariul austriac 
s-a ridicat la suma de 81 246 lei și 
a fost cîștigat 50% de un tichet 
cu șase cai. Report 40 623 lei.

Gh. ALEXANDRESCU

LOTO
La tragerile 

expres noua : 
bazează pe ef( 
trageri separa 
5 numere din

S-au majora 
de obținâj^^

In c .
cîști gurilor^reB 
toturisme. As 
trageri Prone 
participant! a 
risme „Dacia 

PRESECAN
nea, județul

BULAI ICXAJ
C. SIMA^-Wn 

detul Neamț
BURDUV IM

stanța
TUNEA ANI

reștl
NU UITAȚI 

vă mai puteți 
pentru tragere 
noexpres de 
1977.

Jucînd cît 
vă măriți șans 
număra și d 
ciștigători I



AȚIONALE“ ?
PEinței de deschidere, la Progresul, în 
Capitală. Vine la ședință, vine la campio
nat cine vrea și cînd vrea. Așadar, ghi
ciți, cine va apărea pe teren ?...

Neprezen tarea la campionatele națio
nale nu este, din nefericire, un fapt izo
lat în tenisul nostru. Exemplul negativ 
și, toarte reprobabil l-au dat înșiși unii 

ienismanii fruntași, MAEȘTRI 
EMERIȚI AI SPORTULUI. Tuturor, ce
lor mai vechi și mai noi, le putem amin
ti, în deplin contrast, că Gogu Viziru are 
în palmares 8 titluri de campion al ță
rii, pe care și le-a apărat pînă în_ ulti
mul său an de activitate. El va rămîne 
pentru totdeauna un mare campion, chiar 
dacă n-a cîștigat Forest Hills-ul.

Radu VOIA

• în altă ordine de idei, revoltătoare 
atitudinea grosolană a unui anume Lu
cian Mureșan, purtătorul unui trening 
imprimat cu diferite reclame străine, care 
a sărit la bătaie, de două ori, într-un 
grup de spectatori (puțin prea zgomotoși, 
e drept), chipurile în apărarea interese

lor fratelui său Sever Mureșan, jucător 
la Dinamo București.

DE TINEREȚE I

i
I

TURLA ARSENALULUI VEGHEAZĂ... 
[...de pomană]

iteva pa- 
finaliz.are 
ș, Pintca. 
i, în cele 
.expiozi:-." 

sibianul 
ii Grigo- 

și fosta
1 gindeas- 
după fi- 

logenizare 
enit Fio- 
iclca, dar 
ții, Dără- 
fel, R.C. 
să seme- 
mtații ju- 
;ri Țuică, 
răscu ju- 
ilături de 
Unu, Vlad 
riat, Fasa-
--
Istă: cine 
echipa în 
za înlocui 

zat pe C. 
cu, îi in- 
1. Gheor- 

Ionescu- 
.ai depar- 
Dragomi- 

?o:is!aiitin, 
ian, I’a- 
î să-l ve- 
dcplin re

de acum

în cazul Agronomiei Cluj-Na- 
poca. al Universității Timișoa
ra, al Rulmentului Birlad (ce 
surpriză ne va mai oferi acest 
permanent rezervor de talente 
al rugbyului românesc ?), al 
C.S.M. Sibiu (păcat că aceas
tă echipă, singura reprezen
tantă a orașului ei într-o Di
vizie A, nu este ajutată cum 
trebuie de organele sportive 
locale, inimosul Bebe Boboc 
fiind, cum se spune, de toate: 
și antrenor, și organizator, și 
conducător)...

Cea mai echilibrată dispută 
a fost aceea din grupa D, din 
care s-a calificat Intre frun
tașe, alături de .,U“ Timișoara, 
Știința Petroșani (aici joacă 
doar internaționalii Ortelecan, 
Enciu Stoica și noii veniți la 
lotul reprezentativ, cum ar fi 
Tudose, despre care antreno
rul Gh. Băltărețu afirmă că e 
viitorul fundaș al naționalei !). 
E adevărat că tot atît de bine 
putea sta intre primele 8 e- 
chipe și Politehnica Iași, care 
s-a autoeliminat însă prin re
zultatul de egalitate, de pe 
teren propriu, cu Știința.

De duminică 16 octombrie in 
campionatul de rugby începe 
întrecerea într-o altă fază — 
mai grea și... decisivă —, a 
turneelor finale pentru locurile 
1—8 și 9—16.

un proces 
s vorbi și Geo RAEȚCHI

„PRESING"!
vedit bine însușită de sportivele de la 
Olimpia. Dar în același timp a ieșit în 
evidență că nu toate echipele noastre 
știu să facă față sistemului respectiv, de
parte de a mai fi socotit o noutate. Men- 
tionînd că problema respectivă vizează 
Viu numai echipele Progresul și Politeh
nica, ci majoritatea divizionarelor A, deci 
principalele pepiniere ale loturilor repre
zentative de senioare și de junioare, în
cercăm să scoatem în evidență gravitatea 
ei și atragem atenția antrenorilor asupra 
obligativității și responsabilității lor de a 
asigura o pregătire complexă formațiilor 
pe care le pregătesc. Neputința de a face 
față presingului arată că pe parcursul 
pregătirii au fost tratate cu superficiali
tate sau chiar omise lecții de bază ale 
baschetului modern, cu consecințe sim
țite, „pe viu“, chiar la acest Început de 
campionat, cînd unele echipe au irosit în 
citeva minute rodul unui meci întreg.

Dumitru STĂNCULESCU
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Tragerea specială Loto de as
tăzi va avea loc la Clubul Fi
nanțe Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 la ora 17. Rezultatele vor 
ti transmise la radio șl tele
viziune în cursul serii.

CÎȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 

28 SEPTEMBRIE 1977

Categoria A: 2 variante 25% 
— autoturism „Dacia 1 300” ;

Categoria B: 18,25 a 7.158 lei;

Categoria C: 83,75 a 1.560 lei;

Categoria D: 3.596 a 60 lei.

Report categoria A: 343.929 
lei.

Cele 2 autoturisme „Dacia 
1300“ au fost cîștigat e de Ca
rol Mățdfi din Cluj-Napoca 
și respectiv, Constantin Stoi
ca din București.
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La stadionul din Bacău, în 
stingă tribunei oficiale, se află 
o turlă metalică. Cu ani In ur
mă. ea a servit televiziunii 
pentru transmisia meciului Di
namo Bacău — Arsenal Lon
dra, în turul IV al Cupei ora
șelor târguri, Cupa U.E.F.A. de 
azi. O. tempora !... Se zice că 
turla a fost lăsată special de 
localnici pentru a aminti de 
cele trei calificări st pentru a

CELE 3 ANIVERSĂRI ALE LUI
ANGELO

Înaintea meciului de la Ti
misoara, studenții s-au îndrep
tat spre banca antrenorului lor 
principal, Angelo Niculescu, si 
i-au oferit flori. (Cu o zi îna
inte, Angelo împlinise 56 de 
ani). In momentul în care ju
cătorii au revenit pe teren, din 
grupul piteștenilor s-au des
prins Dobrin și Olteanu, pentru 
a-l îmbrățișa pe sărbătorii. 
Gestul nu a scăpat neobservat

BLOCAȚI

este

Încheind ediția trecută a cam
pionatului cu firma unei echipe 
ofensive, Politehnica Iași nu se 
mai regăsește acum în această 
posturi. Elocvent este faptul că 
in ultimele patru etape echipa 
din Dealul Copoului n-a reușit 
să înscrie vreun gol, nici mă
car în partidele susținute pe 
teren propriu, așa cum a fost 
fi cea de duminică, cu A.S.A. 
Tg. Mureș. Antrenorul Iile 
Oană este de părere că echipa 
sa (acuzînd și lipsa mijlocașu
lui „de creație", Simionaș)

CAIETUL
[...cel care

In deschiderea meciului 
litehnica Timișoara — F.C. 
geș s-a jucat derbyul 
U.M.T. — C.F.R. Un meci inte
resant care a plăcut mai ales 
prin frumoasele demonstrații 
tehnice ale hii Giuchici, atit de 
discutatul înaintaș timișorean. 
(Adevărul e că, pînă la urmă, 
Giuchici s-a dovedit mult mai 
rafinat și mai complet decit 
Petrescu, extrema stingi a stu
denților). Ce reprezintă, în 
fond, Giuchici, despre care ti
mișorenii spun că e, alternativ,

CĂUTĂTORII DE...

LUI

Po- 
Ar- 

local

Nu începuse bine meciul 
Steaua — F.C. Olimpia și două 
decizii luate de către arbitrul 
R. ■ Șerban în mod corect, în 
concordanță cu infracțiunile co
mise de Vigu și Stoica, au și 
iritat pe unii dintre spectatori. 
Și fiindcă Universitatea Craio-

REZULTATELE ETAPEI A Vil-a A DIVIZIEI „C“
SERIA I

Metalul Rădăuți — Cetatea Tg. 
Neamț 3-2 (2—1). Minorul Gura
Humorului — Foresta FăltlcerU nu 
s-a jucat. Laminorul Roman — A.S.A. 
Cimpulung Moldovenesc 1-0 (0-0),
Avîntul T.C.M.M. Frasin — I.T.Â. 
Piatra Neamț 3-2 (2—0), Cimentul
Bl caz - Dorna Vatra Doinei 0-0, 
Șiretul Buce cea — Bradul Roznov
2—2 (0—0), Unirea Sfret — Metalul
Botoșani O-3 (0-2), Zimbrul Sucea
va — Cristalul Dorohoi 2—1 (1—1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a Vli-a : 1. LAMINO
RUL ROMAN 12 p (14-9), 2. Mine
rul Gura Humorului 11 p (14—4) — 
din 6 jocuri, 3. A.S.A. Câmpulung
9 p (12—6)... pe ultimele : 15.
i.T.A. Piatra Neamț 3 p (9—19), 16. 
Unirea Șiret 2 p (3—21).

SERIA A ll-a

Partizanul Bacău — TEPRO lași 
0-0, Chimia Mârâșești — Aripile Ba
câu 3-0 (0-0), C.S.M. Borzești —
Energia Gh. Gheorghiu-Dej 1—0 
(0-0), Petrolul Moîneștl — Minerul 
Comănești 2-0 (2-0), Flacâra Mur- 
geni — Rulmentul Birlad 2—2 (0—1), 
Nicclina lași — Letea Bacău 0-1 
(0-1), Petrolistul Dârmâneștl — Con
structorul lași 0—1 (0—1), Oituz Tg.
Ocna — Constructorul Vaslui 1-0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. CONSTRUC
TORUL IAȘI 12 p (17-2), 2. Petro
lul Moinești 12 p (15-3), 3. Letea 
Bacâu 9 p (20—5)... pe ultimele :
15. Petrolistul Dârmâneștl 4 p (2—7),
16. Flacâra Murgenl 1 p (4—26).

SERIA A lll-a

Autobuzul Făurel — Granitul Ba- 
badag 2-0 (1—0), Chimpex Constan
ța — Progresul Brăila 0—1 (0—1), Du
nărea Tulcea — Minerul Macin 6—0 
(3—0), Oțelul Galați — Ancora Ga
lați 2-0 (1-0), Unirea Eforie — Da
cia Unirea Brăila 3—2 (2—0), Uni
rea Tricolor Brăila — I.M.U. Medgi
dia 2-0 (1-0), Marina Mangalia — 
Șoimii Cernavodă 0-2 (0—1), Cimen
tul Medgidia - Electrica Constanța 
0-3 (Cimentul fiind suspendată).

Pe primele locuri : 1. FROGRESUL 
ERAlLA 12 p (16—5), 2. Ancora Ga
lați 11 p (14—3), 3. Dunărea Tulcea
10 p (18-7)... pe ultimele : 15. Mi
nerul Măc’n 3 p (4—17), 16. Marina 
Mangalia 2 p (7—15).

Rezultatele ne-au fost transmise de 

ambiționa generațiile care vin. 
Duminică, însă, echipierii 
Sport-clubului au fost atît de 
departe de acele frumoase tim
puri... Jocul lor tncllcit, „bătuta 
pe loc" a lui Florea ji a altora 
l-a obligat pe antrenorul Dumi
tru Nicoiae-Nicușor să excla
me la pauză, in cabine : „Dacă 
regulamentul mi-ar permite, aș 
face 7 schimbări !“.

NICULESCU
tribunelor, care au aplaudat cu 
însuflețire. Seara, după foc, 
Angelo Niculescu, vizibil emo
ționat, spunea : „De fapt, în a- 
ceastă toamnă am trei aniver
sări : 56 de ani de viață, 40
de ani de cînd am îmbrăcat 
tricoul de fotbalist, la F.C. Cra
iova, și 25 de ani de antreno- 
rat“. Ne alăturăm cu căldură 
felicitările pentru toate aceste 
aniversări...

PSIHIC ?
...blocată psihic, lucrurile ur- 
mind să intre în normal de în
dată ce elevii săi vor reuși si 

CONTINUA

few*-.

ETAPA

înscrie un gol In prima parte 
a unui meci. Bun, dar cînd va 
avea loc acest mult așteptat 
eveniment 7

GIUCHICI...
joaca â la Geaici]

„înger și demon" ? Susținătorii 
lui afirmă că Giuchici e omul 
care dă culoare jocului, reușind 
deseori acțiuni personale fi la 
Geaici, al cărui „discipol" se 
consideră. Mulți alții afirmă, in 
schimb, că Giuchici e doar un 
zeflemist, pe care U interesea
ză numai „bifarea" adversarilor
— ar avea și un caiet special
— cărora reușește să le strecoa
re mingea printre picioare... Nu 
crezi, Giuchici, că fotbalul re
prezintă ceva mai mult ?

NODURI ÎN PAPURĂ
va deschisese scorul la Oradea, 
se și făcea o asociere forțată : 
„Vrei să piardă Steaua, să vină 
Craiova pe primul loc ? 1 7“ A- 
luzie că arbitrul e din... Craio
va. Acești spectatori pătimași 
— puțini, desigur — n-au vrut 
să vadă jocul slab din teren și

SERIA A IV-q
Petrolul Bâlcol — Victoria Lehliu

2— 1 (1—1), Victoria Țândărel — Chi
mia Brazi 0-2 (0-2), Petrolistul Bol
dești — Dinamo Focșani 4—2 (2—1)*, 
Foresta Gugeștl — Chimia Buzău
3— 0 (1-0), Avîntul Mîneciu — Petro
lul Teleajen Ploiești 1-1 (0-0), Uni
rea Focșani — Petrolul Berea 4-1 
(2—0), Azotul Slobozia — Luceafărul 
Focșani 2-1 (1-0), Olimpia Rm. Să
rat — Victoria Floreștl — joc între
rupt în min. 25.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA
BRAZI 12 p (15-3), 2. Azotul Slo
bozia 10 p (13-9), 3. Chimia Buzău 
9 p (14—9)... po ultimele : 15. Vic
toria Lehliu 4 p (5-14), 16. Petrolul 
Teleajen PI. 2 p (4-13).

SERIA A V a
Șoimii TAROM București — Aba

torul București 0-2 (0-1), Flacăra
roșie București — Electronica Bucu
rești 2-1 (0-0), I.C.S.I.M. București
— Automecanlca București 2—4 (1—3),
Tehnometal București — Ș.N. Olte
nița 1—0 (1—0), Automatica Bucu
rești — Unirea Tricolor București 1—1 
(1-0), Voința București — T.M.
București 3—1 (2—0), Avîntul Urzlceni
— Mecanica fină București G-3
(0—1), Sirena București — I.O.R.
București 2-2 (0-0).

Pe primele locuri : 1. Ș.N. OLTE
NIȚA 9 p (10—4), 2. Abatorul Bucu
rești 9 p (10-7), 3. Electronica
București 9 p (10—7),... pe ultimele:
14. Avîntul Urziceni 5 p (8—10), 15. 
T.M.El. 5 p (5-8), 16. Unirea Trico
lor București 5 p (3-6).

SERIA A Vl-a
Viitorul Scornicești — Progresul 

Pucioasa 1—1 (1-0). Cimentul Fieni
— Dacia Pitești 1—1 (0—0), Automo
bilul Curtea de Argeș — Recolta 
Stoicănești 1—1 (0—1), Petrolul Tîr-
goviște — Electrodul Slatina 2—1 
(0—1), Cetatea Tr. Măgurele — Me
talul Mija 3—1 (1-0), Progresul Co
rabia — Flacăra Automecanica Mo- 
renl 3—0 (1—0), Constructorul Pitești
— Petrolul Videle 2—1 (0—0), Chimia 
Găești — ROVA Roșiorii de Vede 
0-0.

Pe primele locuri : 1. PROGRESUL 
CORABIA 11 p (12-4), 2. Viitorul 
Scornicești 9 p (15—7), 3. ROVA Ro
șiori 9 p (9—6)... pe ultimele : 15. 
Petrolul Tîrgoviște 5 p (11—13), 16. 
Electrodul Slatina 4 p (d-19).

către corespondenții noștri voluntari 

au încercat să găsească un... 
vinovat, altul decit jucătorii. 
Dar el n-au făcut altceva decit 
să-i îngreuneze misiunea arbi
trului Radu Șerban. Acesta, fă

CE SE ÎNTÎMPLĂ CU GEOLGĂU ?
Ce se întimplă cu Geolgău, 

juniorul, care a debutat spec
taculos pe prima scenă a fotba
lului nostru, în campionatul tre
cut. De ce nu mai joacă 1 Răs
punsul ni l-a dat Vasile Frincu- 
lescu, medicul echipei craiove- 
ne. „Geolgău, un jucător tena
ce, cu o mare ambiție, din ca-

VENI, yiDI...
Universitatea Craiova a venit 

la Oradea cu 3 ore înaintea 
meciului cu F.C. Bihor, cu un 
avion special. Jucătorii craio- 
veni au procedat astfel, crezînd 
că... vor veni, vor vedea si vor 
învinge. Dar craiovenii au ve
nit, au văzut si— au pierdut, 
plecînd imediat după meci, cu

GHINIONISTUL BUCU
intrat in vederile selec- 

după o suită de
Abia 

ționerilor, 
comportări curajoase și specta

culoase, tînărul portar ieșean 
Bucu a avut o perioadă de

FUNDAȘUL DUMITRESCU A BENEFICIAT
DE 0 ADEVARATA

lntărindu-și liniile din spate 
și păstrînd in ofensivă doar pe 
Bucurescu și, cit a jucat, pe 
Dumitrache, antrenorul Traian 
Ionescu a deschis „undă verde" 
nu numai atacului petrolist, dar 
mai ales fundașului Gh. Dumi
trescu — prin excelență ofensiv 
— care, neavind pe nimeni pe 
partea sa, s-a avintat tot tim
pul în atac, fiind omul în plus 
al ploieștenilor. Atit de nestin
gherit acționa Dumitrescu incit,

ȘTIRI • ȘTIRI
• FORESTA FĂLTICENI — 

JUVENTUS SAO PAULO 0—4 
(0—1). Echipa braziliană a ju
cat foarte bine, reușind să 
înscrie patru goluri spectacu
loase prin Paulo Roberto (min. 
26), Jose Luis (min. 55 și 71) și 
Tabeau (min. 58). (I. Mîndres- 
eu, coresp.)

SERIA A Vll-a

Știința Petroșani — I.O.B. Balș
4—2 (1—1), Unirea Drobeta Tr. Se
verin — Lotru Brezol 4-1 (1—1), Mi
nerul Ro vi nari - Chimistul Rm. Vil- 
cea 1—0 (1—0), Constructorul Tg.
Jiu — Metalurgistul Sadu 0—3 (0—1), 
s-a jucat la Motru, Progresul Băi- 
lești — C.S.M. Drobeta Tr. Severin 
0—0, Minerul Motru — C.F.R. Cra
iova 3-0 (0—0), Unirea Drăgășanl
— Mecanizatorul Simian 1—0 (1—0), 
Constructorul Craiova — Dierna Or- 
»ova 4-0 (3-0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 10 p (14-1),
2. Minerul Motru 10 p (11—11), 3. 
Știința Petroșani 9 p (14-7)... pe 
ultimele : 15. Constructorul Tg. Jiu
4 p (4-13), 16. Constructorul Cra
iova 3 p (7—11).

SERIA A Vlll-a

Laminorul Nădrag — Minerul 
Anina 0—0, Electromotor Timișoara
— Nera Bozovici 2—0 (0—0), Gloria
Reșița — C.F.R. Simerla 3—0 (3-0), 
Minerul Ghelar — Vulturii Textila 
Lugoj 2—1 (1—0), Metalul Bocșa —
Metalul Oțelu Roșu 3—1 (2—0), Mi
nerul Oravîța — Minerul Vulcan
3—0 (1-0), Laminorul Teliuc — Uni
rea Sînnicolau Mare 2—0 (1—0),
Unirea Tomnatic — F.I.L. Orăștie 
2-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL
ANINA 10 p (18-4), 2. Minerul 
Oravița 9 p (11-3), 3. Metalul 
Bocșa 8 p (11—9)... pe ultimele :
15. Laminorul Nădrag 5 p (4-6),
16. Nera Bozovici 4 p (5—15).

SERIA A IX-a

Constructorul Arad — Recolta Sa- 
lonta 3—0 (0—0), Minerul llba
Seini - Voința Cărei 4—0 (2—0),
Oașul Negrești — Strungul Arad 0—1 
(0—1), Oțelul Bihor — Minerul Șun- 
cuiuș 2-1 (0-1), înfrățirea Oradea
— Minerul Bihor 7—1 (4—1), Rapid
Jibou — Gloria Arad 3-1 (2—1), Ra
pid Arad — Bihoreana Marghlta 
3—0 (0—0), Someșul Satu Mare —
Voința Oradea 2-1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. STRUNGUL 
ARAD 12 p (8-2), 2. înfrățirea O'rc- 
dea 11 p (15—3), 3. Someșul Satu 
Mare 9 p (12—7)... pe ultimele :
15. Recolta Salonfa 4 p (3-13),
16. Voința Cărei 2 p (2—14).

din localitățile respective. 

ră să-i scuzăm unele decizii e- 
ronate, a greșit uneori, descum
pănit probabil și de incorectele 
replici din tribună.

tegoria adevăratului fotbalist, 
va trebui să facă o pauză. 
Cauza ? I. Geolgău a forțat — 
sau a fost forțat — peste mă< 
sura capacității sale la 15—16 
ani și acum va trebui să stea 
pe tușă o perioadă de timp. 
Cît ? Nimeni nu poate spune 
cu precizie".

Șl ATÎT!
același avion. Metoda clubului 
craiovean, foarte operativă în 
felul ei, are șl un anume risc, 
gindindu-ne că în situația în 
care condițiile atmosferice nu 
ar fi fost prielnice zborului, 
Universitatea ar fi putut să nt 
ajungă la timp la meci.

amigda- 
refăcut, 

nou ne-

„cădere", datorită unei 
lite. Abia operat și 
Bucu se vede insă din 
voit să cedeze locul din poarta 
formației Politehnica, pentru 
faptul că la primul antrena
ment după revenire și-a frac
turat un deget de la mină.' 
Astfel duminică au fost spec
tatori atit Bucu. cit și Naște 
(acesta din urmă suspendat),’ 
prilej fericit pentru Costaș de 
a reintra intre buturile echipei 
sale, fără contracandidat !

„UNDA VERDE“
uneori, aveai impresia că Pe
trolul joacă in 12 oameni ! Li
bertatea sa de manevră, faptul 
că nimeni de la Jiul nu-l mar
ca ori de cite ori apărea in 
atac, au făcut ca travaliul său 
să-și găsească împlinirea : co
autor la al doilea gol al lui To- 
poran și autor al mult discuta
tei faze din min. 49, cînd ace
lași Toporan, aflat in ofsaid, a 
marcat un gol pe drept nea
cordat.

• ȘTIRI • ȘTIRI
• SELECȚII LA VOINȚA.

Clubul bucureștean Voința or
ganizează o suită der selecții 
pentru copiii născuți în anii 
1961, 1962 și 1963. Selecțiile vor, 
avea loc în zilele de marți, joi 
și vineri — de la orele 9,30,' 
11,30, 15,30 și 17,30 — și vor du
ra pînă la 15 octombrie.

SERIA A X-a

Bradul Vișeu — Minerul Bâița
4-0  (1-0), Lâpușul Tg. Lăpuș —
Hebe Sîngeorz Băi 1-0 (1-0), Ml»'
nerul Bâiuț — Construcții Cluj-No'’ 
poca 1-0 (0—0), Minerul Baia Sprur
— Unirea De] 4-1 (2—0), Oțelul R»-j
ghin - CUPROM Bala Mare 3-t{ 
(2-0), Minerul Cavnlc — Tehnofriflj 
Cluj-Napoca 3-0 (1-0), DermataJ
Cluj-Napoca — Minerul Rodna 3-0 
(1-0), Foresta Bistrița — C.l.ltf^ 
Gherla 2-1 (1-0) - s-a |ucat ki
De]. j

Pe primele locuri : 1. OȚELUt 
REGHIN 12 p (14—4), 2. Minerul: 
Baia Sprie 11 p (22—9), 3. Minerul] 
Bâiuț 9 p (12-6)... pe ultimele : 15j 
Foresta Bistrița 3 p (5—12), 16.'* 
C.I.L. Gherla 3 p (5—13).

SERIA A Xl-a

Viitorul GheorghîenI — Chimia O<. 
Victoria 2-1 (0—1), C.S.U. Brașov — 
Torpedo Zărnești 3—2 (0-1), CaraS^
mânui Bușteni — Minerul Băton1 
1-0 (1-0), Poiana Cîmpina —
trom Brașov 3-0 (0-0), Metalul Tgtf 
Secuiesc — Progresul Odorheiu Se-^ 
culese 1-0 (1—0), Minerul Bara oft.
— I.R.A. Cîmpina 3-0 (0-0), Precizia
Săceie — Carpați Brașov 1-0 (1—0)7* 
C.P.L. Sf. Gheorghe — I.U.P^.'
Miercurea Ciuc 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. POIANA
CJMPINA 13 p (14-1), 2. C.S.U. 
Brașov 13 p (12—3), 3. Metrom 
Brașov 9 p (10-5)... pe ultimele 
15—16, Caraimanul Bușteni 4 p (4—10) 
Progresul Odorhel 4 p (6—12).

SERIA A Xll-a

Carpați Mîrșa —<» Constructorul 
Alba lulia 0-0, Sticla Turda — Tex
tila Cisnădie 1—0 (1—0), I.M.I.X.
Agnita - I.P.A. Sibiu 1—2 (0-2),
Unirea Alba lulia - Metalul Copșa 
Mică 4—0 (1—0), Automecanica Me
diaș - Ind. sîrmei C. Turzii 0-0, 
Inter Sibiu — Metalul Sighișoara 
3—0 (1—0), Metalul Aiud — Mureșul 
Luduș 4-0 (1-0), Soda Ocna Mu
reș — Utilajul Făgăraș 1—3 (0—2).

Pe primele locuri : 1. IND. SÎR
MEI C. TURZII 12 p (21-1), 2. Sti
cla Turda 11 p (8—3), 3. Metalul
Aiud 9 p (14—5)... pe ultimele : 15. 
Mureșul Luduș 4 p (6—14), 16. Soda 
Ocna Mureș 4 p (6—19).
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MEDALIA DE BRONZ OBȚINUTĂ LA HELSINKI
PROMITE RELANSAREA VOLEIULUI NOSTRU MASCULIN

Echipa masculină de volei a 
României a urcat din nou, du
pă șase ani, în rîndul celor 
mai valoroase de pe continent, 
obținînd duminică la Helsinki 
medalia de bronz la a 10-a edi
ție a Campionatului european. 
Acest frumos succes, tonifiant 
pentru voleiul nostru masculin 
care-și propune să fie prezent 
și în lupta pentru medaliile 
olimpice din 1980, a fost re
zultatul strădaniilor tuturor ju
cătorilor : Udișteanu, Tutovan, 
Chiș, I’op, Arbuzov, Dumăno- 
îu, Țcrbea, Măseășan, Girleanu, 
Chîfu, Macavei, loneseu, pre
cum șl ale colectivului de teh
nicieni care s-a ocupat de 
pregătirea lor : antrenorii Geor
ge Eremia (principal) și Con
stantin Bengeanu (secund) și 
medicul lotului, Petre Bendiu. 
Ascensiunea spre podium a 
fost marcată de o evoluție din 
ce în ce mai bună o voleiba
liștilor noștri care, după înfrîn- 
gerea accidentală cu Italia, au 
obținut victorii detașate, cîști- 
gînd grupa și califlcîndu-se în 
semifinale. In această fază, e- 
chipa română, avînd în față 
una dintre cele mai valoroase 
formații ale voleiului mondial 
actual, a făcut totuși o parti
dă curajoasă pe care mulți 
dintre tehnicieni au situat-o pe 
același plan cu finala Polonia 
— U.R-S.S. desfășurată cu o zi 
mai tîrziu. Jocul bun al spor
tivilor noștri s-a bucurat, de 
asemenea, de aprecierile unui 
public generos care a aplaudat 
la scenă deschisă frumusețea 
combinațiilor la fileu, fazele 
spectaculoase pe pare jucătorii

PREMIUL „IZVESTIA" LA HOCHEI
MOSCOVA (Agerpres). — Tra- 

diționala competiție internațio
nală de hochei pe gheață pen
tru premiul ziarului „Izvestia* 
se va desfășura între 16 și 21 
decembrie la Moscova și va 
reuni reprezentativele Ceho
slovaciei. Finlandei, Suediei, 
U.R.S S. și o selecționată din 
Canada.

TURME AMKAR DE BASCHET
LA VARȘOVIA a început un 

turneu masculin în care s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate: Strcitel Harkov — Selec
ționata Helsinki 74—62 (39—35), 
Polonia Varșovia — Csepel Bu
dapesta 106—69 (55—28).

A CONTINUAT la Cracovia 
un turneu masculin, unde s-au 
consemnat rezultatele: Jalghiris 
Kaunas — AZS Lublin 92—64 
(36—38). Akademik Tirnovo — 
AZS Cracovia 82—77 (44—31).

ÎN ORAȘUL Cholet, în meci 
amical, BC Caen a învins Sla
via Pcaga cu 88—76 (44—37).

Balcaniada de șah

Medaliații cu bronz la C.E. De la stingă ta dreapta : Nlcolae Pop, 
Laurențlu Dumânoiu, Mircea Tutovan, George Eremia — antrenorul 
principul al echipei, Dan Gîrleanu, Ioan Țerbea, Comei Chtfu. Rind-ul 
de jos : Vasile Măseășan, Teofil Chiș. Gabriel Udișteanu, Adrian Ar

buzov, Petre loneseu, Sorin Macavei

noștri le-au creat. Faptul că 
echipa. României a avut mo
mente în care a dominat sau a 
fost egală cu campioana olim
pică și mondială, Polonia, do
vedește că voleiul masculin ro
mânesc are suficiente resurse 
de revenire în grupul fruntaș al 
ierarhiei internaționale, Mircea 
Tutovan, cel mai constant tră
gător al nostru și unul dintre 
răsfățații publicului finlandez, 
ne mărturisea la sflrșit că, da
că in echipă s-ar fi aflat șl 
Oros semifinala nu ar fi pus 
probleme voleibaliștilor români. 
Trebuie să remarcăm, totuși, 
strădaniile reușite ale coordo
natorului de joc, Teofil Chiș, 
care a încercat, în ultimă in
stanță, să preia dificila sarci
nă pe care a avut-o Oros, pre
cum și dăruirea cu care au 
luptat îndeosebi Udișteanu, Tuto
van, Pop, Arbuzov și ceilalți. De
altfel, Mircea Tutovan a fost 
ales în „sextetul ideal“ al cam
pionatului european, prin voiul 
celor peste 300 de ziariști care 
au urmărit competiția, alături 
de reputații jucători Wojto- 
wiez, Gaivlowskî (Polonia), 
Zaițev, Savin (U.R.S.S.) și Bu
zek (Ungaria).

O comportare apreciabilă a 
avut și echipa noastră femi
nină, care, într-o grupă grea,

a reușit meciuri valoroase, re
marcate de numeroși specialiști. 
Locul al șaselea ocupat de vo
leibalistele noastre reprezintă 
un progres față de ultimele trei 
ediții, dar trebuie să afirmăm 
că performanța lor putea fi și 
mal bună, dacă în partidele 
decisive, pierdute la limită, 
s-ar fi concentrat mai mult și 
nu ar fi cedat avantaje impor
tante. Faptul că în „sextetul 
ideal* feminin a fost aleasă și 
Maria Enache, cu toate că echipa 
nu a urcat pe podium, confir
mă impresia bună lăsată de 
formația României.

Desigur, ediția a 10-a a CJL 
a fost bogată in concluzii, asu
pra cărora vom reveni...

Aurelian BREBEANU
★

HELSINKI 3 (Agerpres). — 
Comitetul confederației europe
ne de volei a hotărît ca viitoa
rele campionate continentale să 
se desfășoare in anul 1979 în 
Franța, iar campionatele de 
juniori în Portugalia și de ju
nioare în Spania, în același an.

După cum se știe, campiona
tele mondiale de volei se vor 
disputa în anul 1978 în Italia, 
contînd, în același timp, pentru 
calificarea la Jocurile Olimpice 
de la Moscova.
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AGENDA S APT AM IN11
TENIS

PENTATLON
MODERN
FOTBAL

BOX 
CICLISM 
FOTBAL

AUTO

Turnee pentru Marele Premiu F.I.L.T., g: 
la Teheran și Hawaii șg
Continuă C.M., la San Antonio (S.U.A.) Ș

FinlandaMeciuri amicale : Elveția 
și Ungaria — Iugoslavia
Turneul T.S.C.. la Berlin Jg
Turul Lombardiei șg
In preliminariile C.M. (gr. 1) : Dane- g
marca — Portugalia gg
Marele premiu al Canadei (f. 1) gj

CAMPIONATUL MONDIAL
(Urmare am pap 1)~

incisivitate în acțiunile pe se
micerc. Este de dorit, de ase
menea, ca portarii echipei să 
încerce o mobilizare pe întreaga 
durată a jocului, contribuind

mai activ la buna comportare a 
întregii echipe.

In grupa C, Ungaria n-a găsit 
în echipele Austriei și Norve
giei adversare pe măsura sa, 
prestațiile ei fiind net superi
oare.

ECHIPA R.P. CONGO - REVELAȚIA GRUPEI 
DE LA PLOIEȘTI

în Grupa A, de la Ploiești, 
s-a impus reprezentativa 
U.R.S.S., o formație foarte o- 
mogenă și care, după modul 
în care a evoluat, a demonstrat 
că nu și-a epuizat nici pe de
parte resursele. Fără îndoială, 
un prim obiectiv pe care și l-a 
fixat — cîștigarea grupei — a 
fost realizat, am spune, doar cu 
ceva mai mult de jumătate din 
eforturile de care este capabilă. 
Beneficiind de un lot de jucă
toare cu o mare experiență 
competițională (Larisa Karlova, 
25 de jocuri internaționale, 
Olga Jubareva 19, Sighite Ma- 
jeikaite 18 etc), cu o pregătire 
fizică excepțională, cu o tehni
că fin lucrată, formația U.R.S.S. 
și-a dominat cu autoritate ad
versarele. Două dintre compo
nentele echipei. Jubareva (năs
cută în 1958, 1,83 m înălțime, 84 
kg, 21 de goluri înscrise) și 
Karlova (n. 1958. 1,75 m. 66 kg, 
13 goluri marcate) s-au detașat 
ca fiind nu numai cele mai bu
ne jucătoare ale formației, ci 
ale întregii grupe.

A doua clasată, formația 
Cehoslovaciei, a practicat un

handbal apreciat de tehnicienii 
prezenți aici ca remarcabil, mai 
ales in fazele de atac. Apără
toarea buturilor formației, De
nise Hejtmankova, a fost pe 
drept considerată cea mai bună 
portăriță a grupei, ea respin- 
gînd, în foarte dese ocazii,

ECHIPA FEMININĂ SI CEA DE JUNIORI 
ÎNVINGĂTOARE ÎN PRIMA RUNDĂ

La masculin: Iugoslavia - România 2^-2^(1)
în stațiunea maritimă bulga

ră Albena a început cea de a 
9-a ediție a Balcaniadei de 
șah. Tragerea Ia sorți, efec
tuată sîmbătă, a dat următoarea 
ordina a echipelor pe tabelele 
de concurs:

MASCULIN (6 table) și JU
NIORI (4 table): L Grecia, 2. 
Iugoslavia. X Bulgaria, 4. Tur
cia, S. România;

FEMININ (o senioară și o 
junioară): L Turda, X Iugo
slavia, X Bulgaria, X Româ
nia.

Așadar, în turneul masculin 
și cel de juniori, prima rundă 
a programai două tntîlniri 
foarte importante, opuni nd e- 
chipel - Iugoslaviei și României. 
După disputarea a $ partide, 
scorul în meciul masculin se 
menține egal : 2'A—2*/i (Matu- 
lovici — Gheorghiu l/t—Vi, 
Ghițescu — Hulak Vi—*/i, Pla-

ninț — Ciocâltea l/j—*/2, Ghin
dă — Raicovid 1—0, Raicevid
— Șubă 1—0, partida Stoica — 
Marianovid fiind întreruptă). 
Formația noastră a cîștigal 
meciul de juniori cu 2'A—1% 
(Ristici — Foișor 0—1, C. Io- 
nescu — Nikolid 0—1, Dlzdar
— Mărășescu Va—*/j, Negul es
eu — Faunovici 1—6). în med 
feminin, România — Turda 
l‘/2—*/j (A. Yilmaz — Baum- 
stark */3—‘/x, Hie — C. Yilmaa 
1—6). Celelalte rezultate: Bul
garia — Turcia 3—2 (1) la se
niori și 2*/j—1*/2 la juniori. Iu
goslavia — Bulgaria (feminin) 
1—1 (Pihajlici — Gheorghieva 
șt Aleksandrova — Cej ici re
mize).

In runda a 2-a au loc întfl- 
nlrile: România — Bulgaria și 
Greda — Iugoslavia (m + J) J 
Turda — Iugoslavia șl Româ
nia — Bulgaria (f).

Azi, la Paris

DUDU GEORGESCU PRIMEȘTE 
A DOUA „GHEATĂ DE AUR“ I
După cum transmit* agenția „France Preste", ia marele salon al sto 

dhonuluf „Parc des Princes" din Park va avea k>c azi festivitatea decan* 
nării trofeului „Gheata da aur”, atribuit de revista „France Football" țl 
firma „Adidaj" golgeterulul european cri sezonului 1976—1977. După cum se 
știe, trofeul revine pentru a doua oară (prima dată în 1975) fotbalistu
lui român Dudu Georgescu de La Dlnamo București, oare a terminat pri
mul în clasamentul golgetei+lor europeni cu 47 de goluri înscrise, urmat 
de Băla Vă radi (Vasas Budapesta) — 36 goluri. Rudi Geels (Ajax Am
sterdam) — 34 goluri, Dleter MuHer (F. C. Kăln) — 34 goluri. Cu același
prMel va fl distinsă echipa Juventus Torino, situată pe primul loc in „Cupa
Challenge" Pntercluburl, ce 33 p. urmată de formațiile F. C. Bruges -
29 ți F. C. Liverpool — 2B p.

CAMPIONATE
BULGARIA (et. 8) î Levskl 

Spartak — Akademik Sofia 0—0, 
Lokomotiv Sofia — Slavia 2—1, 
Ț.S.K.A. — Spartak Vama 3—6. 
Marek — Lokomotiv Plovdiv 
4—1, Beroe — Pirin 4—0, Botev
— Cernomoreț Burgas 3—1, Cemo
More Vama — Akademik Svi$- 
tov 1—0, Trakia — Sliven 1—1. 
Clasament : 1. Levskl Spartak
12 p, 2. Ț.S.K.A. 12 p ; 3. Lo
komotiv Sofia 11 p.

CEHOSLOVACIA (et. 6): Spar
ta Praga — Z.V.L. Zilina 2—6, 
Union Teplice — Zbrojovka 0—0, 
Skoda Plsen — Spartak Trnava 
1—0, Dukla Banska Blstrlca — 
Baulk Ostrava 2—0, Inter Bratis
lava — Slovan 0—0, Jednota — 
Tatran 3—1, Lokomotiv Kosice
— Bohemians 1—2, Slavia Praga
— Dukla Praga 1—1. Clasament : 
1. Zbrojovka 8 p, 2. Inter 8 p, 
3. Jednota 8 p.

R. D. GERMANA (et. 6) : Wis- 
mut Gera — Dynamo Berlin 
0—6, Dynamo Dresda — Rotweiss 
Erfurt 2—0, F.C. Magdeburg — 
Chemie Boehlen 2—1. Lokomo

tiv Leipzig — Sachsenring Zwic
kau 7—0, Karl Marx Stadt — 
F. C. Carl Zeiss Jena 1—1. Cla
sament : 1. Dynamo Dresda 11 p, 
2. F. C. Magdeburg 10 p, 3. Lo
komotiv Leipzig 9 p.

UNGARIA (et. 7) : M.T.K. — 
Csepel 3—0, Vasas — Kaposvâr 
3—1, Tatabânya — Ujpești. Dozsa 
3—3, Dunaujvâros — Ferencvăros 
3—2. Sz6kesfeh6rvăr — Honv6d 
1—6. Clasament: 1. Uj pești. Dozsa 
11 p, 2. M.T.K. 11 p, 3. Tata- 
bănya 11 p.

BOCA JUNIORS BUENOS AIRES 
și BORUSSIA MONCHENGLAD- 

BACH, IN FINALA 
„CUPEI INTERCONTINENTALE-

Au fost stabilite datele de des
fășurare ale „Cupei interconti
nentale-, pe care și-o vor dis
puta formația argentiniană Boca 
Juniors și echipa Borussia Mbn- 
chengladbach. ,.ll“-le vestger- 
man înlocuiește formația Liver
pool, cîștigătoarea „Cupei cam
pionilor europeni-, care a re
nunțat să participe la competi
ție. Primul joc se va disputa la 
Buenos Aires la 20 decembrie

DE HANDBAL JUNIOARE
mingi văzute în plasă de toți 
spectatorii !

Revelația grupei a constitui
t-o echipa R. P. Congo. Pas- 
qualine Bobeka (n. 1958, 1,74 m 
și 66 kg) și Yvonne Makouala 
(n. 1958, 1,74 m, 65 kg) au ară
tat o tehnică aproape impeca
bilă. întreaga formație s-a evi
dențiat prin puterea de luptă 
și totala dăruire a fiecărei conr- 
ponente, ca și prin eficacitatea 
în atac (37 goluri).

Notăm, în sfîrșit, buna com
portare a echipei Olandei, cu 
Christine Knigge și Thea Slot 
(avînd fiecare 1,80 m înălțime), 
bune coordonatoare de joc.

Ion GAVR1LESCU

SANSA ESTE, ADESEA, DE PARTEA CELUI MAI 
PUTERNIC I

Așa cum prevăzuse dealt
fel majoritatea tehnicienilor, 
sorții au decis la Brașov cea 
mai puternică grupă prelimi
nară. Echipele Iugoslaviei și 
R. D. Germane au rămas în 
continuare, pentru grupa semi
finală, în timp ce selecționata 
Danemarcei, cu nimic mai pre
jos decît învingătoarele sale — 
după cum declara S. Peray, de
legatul F.I.H. — va găsi o pa
lidă consolare a eforturilor de
puse pînă acum în turneul pen
tru locurile 9—14, de la Plo
iești.

Duminică după-amiază. în 
disputa directă a celor ^două 
semifinaliste, Iugoslavia a în-

trecut de justețe (12—11) selec
ționata R. D. Germane, la ca
pătul unei partide pasionante 
în care scorul a fost de 10 ori 
egal. Mulți dintre cei care au 
urmărit acest meci de excepție 
au afirmat că șansa a surîs (ca 
și în jocul de sîmbătă Iugo
slavia — Danemarca, 16—14) 
handbalistelor iugoslave. Dar 
Bodog Torok, omul care con
duce de mai bine de 15 ani 
destinele primei reprezentative 
a Ungariei, venit să observe pe 
viitoarele adversare ale junioa
relor din țara sa, este de pă
rere că „șansa este, adesea, de 
partea celui mai puternic !“ 
După părerea sa, ambele echi-

pe mizează pe un sistem de
fensiv greu de străpuns, în 
care jucătoarele folosesc de cele 
mai multe ori mijloace la limi
ta celor permise de regulament. 
Este și motivul pentru care ar
bitrii cehoslovaci au folosit a- 
proape continuu cartonașele gal
bene, dictînd numeroase elimi
nări și lovituri de la 7 m. în 
același timp, atît sportivele din 
R. D. Germană cît și învingă
toarele lor au demonstrat că 
știu să pregătească cu multă 
răbdare acțiunile ofensive, iar 
de cite ori au avut prilejul au 
contraatacat decisiv. „Totuși, 
echipa iugoslavă — spune Td- 
rok — a arătat mal multă va
riație în atac, fapt pentru care 
a și fost recompensată fle o 
foarte prețioasă victorie".

Mai trebuie remarcat faptul 
că formația Iugoslaviei are în 
Svetlana Kitici o jucătoare de 
o deosebită valoare, în jurul 
căreia pivotează întregul po
tențial ofensiv al echipei. Tot
odată, această echipă a dovedit 
mult calm și decizie în finalu- 
rile de meci, atît în fața Dane
marcei (cînd la 15—14, pe fon
dul unor atacuri furibunde ale 
danezelor, tot ea a fost cea 
care a înscris), cît și în meciul 
cu R.D.G., în care a fost ne
voită să joace ultimele 2 minu
te (la 12—11) în inferioritate, 
fără Kitici, avînd în plus de 
suportat și un penalty.. blocat 
de portarul (de rezervă!) Se- 
keres.

Adrian VASILIU

(dacă Borussia va fl eliminată 
din Cupele europene) sau la 23 
martie 1978 în caz contrar, iar 
partida-retur este programată 
în ziua de 27 martie, la M6n- 
chengladbach.

TELEX
ATLETISM • In maratonul de 

ta Kosice : 1. Go Ciun Son
(R.P.D. Coreeană) 2h 15:19,4 ; 2. 
Ce Cian Son (R.P.D. Coreeană) 
2h 15:49,4 ; 3. Waldemar Cier-
pinski (R.D.G.) 2h 16:00,3.

AUTO • Marele premiu al 
S.U.A., de la Waitkins Glen, a 
revenit lui James Hunt („McLa
ren*) — 320 km cu medie orară 
de 161,560 km. Clasat pe locul 
4, Niki Lauda („Ferrari*) și-a 
asigurat titlul de campion mon
dial pe 1977. • —lisa,

BOX • Cinci victorii româ^OS^* 
nești în turneul de juniori de 
la Szoinok : iile Carculea (semi- 
ușoară), Dumitru Vîlcu (ușoară), 
Vasile Gîrgavu (mijlocie mică), 
Mlhai Pascal (mijlocie) și Ion 
Vergu (grea).

HANDBAL • In turneul mas
culin de la Eberswalde (in a- 
propiere de Frankfurt pe Oder): 
Dinamo Brașov — Pogon Szczecin 
30—28 șl A.S.K. Vorwărts — Dy
namo Berlin 29—28.

HOCHEI PE GHEATĂ • Par-, 
tida inaugurală a campionatului 
sovietic : Ț.S.K.A. — Spartak 
Moscova 5—1 (1—0, 3—1,' 1—0).

PENTATLON MODERN a Pro
ba de scrimă a C.M. de la San 
Antonio (Texas) a fost cîștigată 
cu 1000 p de Pavel Lednev 
(U.R.S.S.), care dună două pro
be conduce în clasamentul ge
neral cu 2070 p. Pe echipe con
duce Polonia cu 5 989 n.

TENIS o In finala turneului 
feminin de la Palm Harbor (Flo
rida) : Virginia Rtizici — Laura 
Dunont (S.U.A.) 6-4. 4—6. 6—2.
<» în finala turneului de la San 
Francisco : Walts — Gottfried 
4—6, 6—3, 7—5.
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