
ȘEDINȚA BIROULUI EXECUTIV
AL CONSILIULUI NAȚIONAL 

AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE
l In ziua de 4 octombrie 1977 
a avut loe ședința Biroului 
Executiv al Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
prezidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, președintele Fron
tului Unității Socialiste.

In cadrul ședinței a fost pre
zentat un raport eu privire la 
desfășurarea acțiunilor politi- 
co-organlzatorice pentru pregă
tirea alegerilor generale de de- 
putați in consiliile populare 
municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, orășenești 
și comunale de Ia 20 noiembrie 
1977.

3iroul Executiv și-a exprimat 
satisfacția pentru faptul că or
ganele locale și centrale ale 
Frontului Unității Socialiste, 
sub conducerea organelor și or
ganizațiilor de partid, desfășoa
ră o intensă activitate politică 
și educativă in vederea desem
nării drept candidați ai Fron
tului Unității Socialiste a celor 
mai capabili și devotați cetă
țeni din rindul muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, oa

Ieri, la Paris, Dudu Georgescu încununat golgeterul Europei

CU CEA DE A DOUA „GHEATĂ DE AUR" 
Șl CU GÎNDUL LA CALIFICAREA ROMÂNIEI
• Solemnitatea înmînării tro

feelor celor mai eficace atacanți 
europeni ai sezonului 1976/77. 
• Internaționalul nostru a ega
lat performanța realizată pină 
acum doar de G. Miiller ți 
Eusebio.

PARIS, 4 (prin telex, de la 
redacția revistei „France Foot
ball”). Marți la amiază a avut 
loc, în marele salon de onoare 
el stadionului „Parc des Prin
ces”, solemnitatea decernării 
trofeelor atribuite de revista 
„France Football” și firma 
Adldas celor mai buni golge- 
teri din Europa în sezonul 
1976/1977. Erau prezențl repre
zentanți ai F.I.F.A., ai U.E.F.A., 
ai federației franceze, ziariști 
francezi și de peste hotare.

Intrarea în sală a celor trei 
premlați, Dvdu Georgescu (Di
namo București — România), 
realizatorul a 47 de goluri în 
campionatul țării sale, câștigă
torul „Ghetei de aur” 1977 
Beta Varodi (Vasas Budapesta 
—- Ungaria), 36 goluri, clasat

Stmbătă, partida amicală de fotbal ca „secunzii" polonezi

LOTUL A —ÎN
• teri, un antrenament de pu
ternică solicitare • lordănescu 
ți Dobrău efectuează trata
mente medicale intense e 
Astăzi, meci-școală la lumina 
reflectoarelor de pe „23 August”

Reunit, așa cum am anunțat, 
luni dimineață la București, 
lotul reprezentativ de fotbal a 
fost, mal întîi, prezent la o 
discuție care n-a menajat deloc 
scăderile arătate de unii dintre 
component!! lui în recentele 
confruntări internaționale din 
cadrul cupelor europene. De 
luni după amiază, tricolorii s-au 
stabilit la Snagov unde efectu
ează Întregul program de pre
gătiri în vederea partidei de 
sîmbătă cu reprezentativa se
cundă a Poloniei. Aceasta din 
urmă anunță o echipă puterni
că, înglobînd întregul eșalon de 
tineri titulari al primei repre
zentative, utilizat în recentele 
jocuri de calificare cu echipele 
Portugaliei și Danemarcei. De
altfel antrenorul „secunzilor” 
polonezi nu este altul decît ad
junctul lui Gmoch la națională, 
Ryszard Kulesza, trimis tocmai 
pentru a-i urmări pe tinerii in
ternaționali susceptibili de a 
figura In lotul de 22 de fotba
liști pentru Buenos Aires.

Lotul nostru se compune, 
cum s-a mai anunțat, din ur
mătorii jucători : Cristian, Mo
rarii — portari, Cheran, Sătmă- 
reanu II, Sameș, Vigu, Dobrău, 
Tilihol — fundași, Dumitru, 
B615ni, Bălăci, Romilă — mij- 

meni ai muncii reprezentind 
toate categoriile sociale, fără 
deosebire de naționalitate, pre
cum șl pentru pregătirea și or
ganizarea in cele mai bune con
dition! a campaniei electorale șl 
a alegerilor.

în continuare Biroul Executiv 
a discutat Programul de măsuri 
cn privire la înfăptuirea hotări- 
rii Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R. privind pregă
tirea și desfășurarea alegerilor 
generale de deputațl in consi
liile populare municipale, ale 
sectoarelor municipiului Bucu
rești, orășenești șl comunale. 
Apelul Frontului Unității Soci
aliste adresat tuturor cetățeni
lor țării cu prilejul alegerilor, 
precum și Tezele Frontului U- 
nitățil Socialiste pe tru apro
piatele alegeri generale de de
putațl in consiliile populare 
municipale, ale sectoarelor mu
nicipiului București, orășenești 
și comunale.

Biroul Executiv și-a Însușit in 
unanimitate documentele supu
se dezbaterii șt a hotărit con
vocarea Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste in 
ziua de 12 octombrie 19’7.

Cei trei laureați, de la drc.:pti 
radi fi Dietter Muller

pe al doilea loc, și deținător al 
„Ghetei de argint", și Dieter 
Mâner (F.C. K&ln — R. F.

„LINIA DREAPTĂ"
A PREGĂTIRILOR

locași, Crișan, Troi, Dudu Geor
gescu (acesta se va alătura se
lecționaților de mîine). Nedelcu 
II, lordănescu, C. Zamfir — a- 
tacanți. Selecționații se pre
zintă tntr-o bună stare de să
nătate. „Examenul medical com
plex pe care l-am efectuat in 
cursul dimineții de marți, ne 
spunea medicul lotului, dr. Du
mitru Tomescu, a dat, In gene
ral, rezultate satisfăcătoare. In 
privința celor doi accidentați, 
lordănescu și Dobrău, ei ur
mează un tratament energic in 
cadrul Iotului. Cred insă că 
numai Dobrău are perspective 
să se refacă pină la meciul de 
sîmbătă.”

Programul a cuprins, în afara 
amintitului control medical, 
pentru ziua de marți un antre
nament intens de peste 120 de 
minute, efectuat pe terenul 
Centrului C.N.E.F.S., antrena
ment la care toți jucătorii au 
lucrat cu multă tragere de ini
mă. „Atmosfera este bună, ne 
declara antrenorul secund al 
echipei naționale, Constantin 
Cernăianu. Constat că toți ju
cătorii doresc din toată inima 
să se prezinte Ia un grad cît 
mai ridicat de pregătire la me
ciul cu formația Spaniei. Sper, 
de aceea, ca și partida de ve
rificare de sîmbătă să repre-

(Continuare in pag. 2—3)

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

| 
tiicim pitsti GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII ROMÂNI 
!!!2!E AU RIDICAT TRIBUNELE ÎN PICIOARE

Ziarele și revistele apărute 
luni șl marți la Atena au re
zervat spații ample principalu
lui eveniment sportiv de la 
sfîrșitul săptămlnii trecute, a 
IX-a ediție a Campionatelor 
balcanice de gimnastică. în 
cronici și comentarii, Însoțite 
de numeroase fotografii, se 
scoate In evidență superiorita
tea netă a reprezentanților Ro
mâniei care, după cum re
marca cotidianul „APOGHE- 
MATINI*, au .realizat un suc

la stingă : Dudu Georgescu, Va- 
Telefoto : A.F.P. — Agerpres

Germania), 34 goluri, al treilea 
în clasament, căruia i s-a de
cernat „Gheata de bronz”, a fost 
salutată cu aplauze. Să notăm 

, că Rund Geels (Ajax Amster- 
| dam — Olanda), 34 goluri — 
! clasat pe locul trei, la egalita-

JEAN CORNU

(Continuare in pag. a 4-a)

Campionatul mondial de handbabjunioare programează azi

ÎNTÎINIRI DECISIVE PENTRU ULTIMUL ACT AL COMPETIȚIEI
Prima etapă din cele două ale semifinalelor (se au în vedere 

însă și rezultatele întîlnirilor directe din preliminarii) au oferit, 
cum era de așteptat, partide de mare luptă, dirze, destul de echi
librate.

Meciurile desfășurate ieri la București și la Brașov au lămurit 
situația din cele două grupe semifinale. Astfel, la București, Po
lonia și Cehoslovacia au ieșit practic din cursa pentru o medalie, 
în timp ce România și Uniunea Sovietică, urmează să decidă, în 
meci direct, una dintre finaliste, învinsa urmînd să lupte, în 
continuare, pentru „bronz*. La Brașov, cu două victorii la activ, 
Iugoslavia și-a depus o serioasă candidatură la celălalt loc din fi
nala competiției.

In ceea ce privește echipa noastră, nutrim speranța că astăzi, 
în Palatul Sporturilor și Culturii, va depune toate eforturile ca 
să realizeze un joc cît mal bun, atent și dîrz în apărare, eficace 
în acțiunile ofensive.Ii dorim deplin succes !

ROMÂNIA - U.R.S.S. INTR-UN 
MECI HOTĂRITOR, ASTĂZI, 

IN CAPITALA
U.R.S.S. — POLONIA 15—11. 

Victoria a revenit pe merit pu
ternicei reprezentative sovietice, 
dar mal greu decît o arată sco
rul. Factorul hotărîtor al aces
tui succes l-a constituit deose
bita forță de atac a două din
tre jucătoarele sovietice, Zuha- 
reva și Karlova, împreună au
toare a două treimi dintre go
lurile înscrise de echipa lor. Pe 
de altă parte trebuie arătat că 
în situația unui arbitraj foarte 
îngăduitor, prea larg și cu des
tul de multe greșeli, prestat de 
cuplul. finlandez Gronholm-Tuo- 
minen, jucătoarele sovietice 
și-au putut pune nestingherite 
în valoare gabaritul lor superior 
șl forța. Golurile au fost înscrise 

ces eclatant, demn de renu- 
mele internațional al școlii de 
gimnastică românești”. Bine
înțeles, coloane întregi sînt 
rezervate strălucitei evoluții a 
triplei campioane olimpice Na
dia Comăneci, care a triumfat 
atît la Individual compus cît 
șl la blmă și sol in cadrul

CĂLDUROASĂ PRIMIRE LA
Echipele reprezentative de 

gimnastică ale țării noastre, 
care au triumfat, după cum 
se știe, 1a cea de-a IX-a edi
ție a Campionatelor balcanice 
de la Atena, cucerind 28 de 
medalii, dintre care 14 de 
aur, s-au înapoiat aseară tîr- 
ziu în Capitală Au venit la 
Aeroportul Internațional Oto- 
peni sări întâmpine pe cei

„DACIADA“ la Arad

„DUPĂ CE ALERG, MĂ SIMT 
MAI BINE, LUCREZ MAI BINE"
Impresii de la crosul de pe malul Mureșului
Profesorul Ioan Petrovan, șe

ful secției sport a Consiliului 
județean al sindicatelor Arad, 
știe aproape totul despre între
cerile „Daciadei” în orașul său.

îți vorbește, cu o precizie 
matematică, din care însă nu 
lipsește căldura, despre probele 
atletice din cadrul „Cupei cam
pionilor asociațiilor sportive* 
de pe stadionul local de veche 
tradiție „Gloria”, despre viitorul 
concurs de orientare sportivă 
din Pădurea Ceala, dar și des
pre succesul „Cupei Zărandu- 
lui”, despre întrecerile de șah 
sau tenis de masă de la Clubul 
Combinatului Chimic, despre 
meciurile de volei programate 
la „Constructorul”, despre tră
gătorii pe care-i va chema în 
curînd la poligonul din Păduri
ce, despre concursurile de po
pice de pe arenele Teba și Ra
pid, nu uită să amintească suc
cesul echipei de cros a județu
lui (prima clasată în recenta

de : Zuhareva — 7, Karlova — 3, 
Tvuskina — 3, Palcikova și Gars- 
vinakaite — cîte 1 pentru echipa 
U.R.S.S., Kreft — 3. Janecka —3, 
Breviak — 2, Kolba — 2 și Stan- 
czak — 1 pentru Polonia.

ROMANIA — CEHOSLOVACIA 
10—9. Echipa noastră a avut în 
această partidă cea mal slabă 
evoluție a el la actuala compe
tiție. A greșit mult în atac, ac- 
ționînd stereotip prin încercări 
de pătrunderi prin centru șl ra- 
tînd multe ocazii bune. Dealtfel, 
jucătoarele noastre au fost 
nevoite să facă eforturi deose
bite, peste ceea ce ar fi fost 
normal, aproape la fiecare gol 
pe care l-au înscris.

După un început bun (a con
dus cu 4—0 în mln. 15) în jocul 
echipei române a intervenit o 
inexplicabilă cădere șl timp de 
15 minute (din mln. 30 la 35), 

singurelor finale la care a 
participat duminică seară 
„Nadia Comăneci, căreia spec
tatorii noștri i-au arătat o 
mare dragoste, scrie cotidianul 
mai sus citat, a avut fără în-

(Continuare in pag_. a 4-a)

Înapoierea In capitală
mai proaspeți laureați și me- 
daliați ai gimnasticii noastre, 
reprezentanți al C.N.E.F.S„ 
activiști sportivi, numeroși iu
bitori al sportului din Capita
lă, membri al familiilor gim
nastelor și gimnaștilor.

Nadiei Gomăneci și Emiliei

(Continuare în pag. a 4-a) 

întrecere pe țară, de la Bacău, 
„Grosul Tînărului Muncitor”) și 
— pentru că a venit vorba de 
cros — te invită pentru după- 
amlază la ora 16,30, pe malul 
Mureșului : Avem Crosul în
treprinderilor arădene ! Vin de 
ta „Tricoul roșu”, de la „Ară- 
deanca”, „Rapid”, „Miorița”, 
„Strungul”, „U.T.A.”, „Ferone
ria”, „Chimia”, „Teba”, „Co
merțul”, cu toate, 30 și ceva de 
asociații sportive din Arad. V» 
fi o forfotă in jurul Bazei nau
tice U.T.A.”...

...Spusele lui loan Petrovan 
se adeveresc. Startul primei 
probe (fete, pînă la 19 ani) 
este atît de populat îneît numai 
simpla străbatere a plutonului 
de la ultimele sale rinduri pînă 
in față ar însemna lungimea 
unei bune curse de viteză... Fa-

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. 2—3)

de la scorul de 5—2, handbalis
tele noastre n-au mal înscria 
nici un gol, adversarele lor ega- 
lînd șl luînd chiar conducerea. 
Spre sfîrșitul partidei, sportivele 
noastre s-au mobilizat și au ac
ționat cu mai multă fermitate, 
atît pe contraatac, cît și la se
micerc, apropriindu-și o victorie 
meritată. Au înscris : T6rSk — 
5, Janesch, Avădanei, Răducu, 
Weber și Mălai — cîte 1 pentru 
România, Durisinova — 4, Ballo- 
va — 3, Pavlasova și Pihlerova 
— cîte 1 pentru Cehoslovacia. 
Au condus Van den Ham șl 
Houtbracken (Olanda).

IUGOSLAVIA DEȚINE PRIMA 
ȘANSA PENTRU CALIFICAREA 

IN FINALA
R. D. GERMANA — UNGARIA 

13—8. Prima repriză a oferit spec
tatorilor o luptă extrem de dîrză, 
dar de un slab nivel calitativ. în 
primele 25 de minute de joc, 6 din 
cele 11 goluri au fost înscrise din 
lovituri de la 7 metri. După 
pauză, handbalistele maghiare 
au forțat egalarea, pe care au șl 
obținut-o dealtfel, dar Imediat 
după aceasta, tn perioada din
tre minutele Tt șl 47, jucătoarele

Cronici de Călin ANTONES
CU, Adrian VASIUU și Ion GA- 
VRILESCU

(Continuare fa pag. a 4-a)
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DE LA JOHNNY WEISSMULLER
IRINEL PANULESCU

SIMiON CUJOV IȘi DOREȘTE
AL DOILEA TITLU

DE CAMPION AL ȚĂRII

ce- 
ră-

in 
ta

Simplu spus, talentul în
seamnă aptitudinea, înclina
ția deosebită pentru un anu
mit domeniu dc activitate. 
A fost o vreme cînd cel în
zestrat cu această calitate a- 
proape că nu avea nevoie de 
altceva pentru a deschide 
larg porti care altora — 
lor lipsiți de talent — le 
mîneau ferecate.

Așa s-a întîmplat și 
sport. Decenii la rînd,
lentul — în primul rînd — a 
hotărît ierarhia valorică, a 
stabilit nivelul performanțe
lor.

Lucrurile s-au schimbat 
fundamental, dar, din păca
te, unii sportivi, mai ales 
dintre cei foarte tineri, ca și 
destui antrenori, cred și as
tăzi că talentul singur este 
suficient pentru cel 
sează să 
campion ! 
toți aceștia, 
pentru alții 
poate, să îmbrăți
șeze o asemenea 
idee, să evocăm un 
scurt episod din se
rialul sportiv al 
lui... Tarzan, eroul 
junglei și unul din idolii co
pilăriei noastre și ai genera
ției tinere de astăzi. Și apoi 
să vorbim despre o fetiță de 
13 ani, de la noi, o pionieră 
care iubește poezia lui Emi- 
nescu, păpușile și bazinul de 
înot...

In afara micului și mare
lui ecran, Tarzan se numește 
— așa cum o știu cei mai 
mulți — Johnny WeissmGIIer. 
Este fostul Înotător ameri
can, sportivul cu acea im
presionantă statură atletică, 
din a cărui colecție de tro
fee am vrea să amintim a- 
cum cele trei medalii de aur 
cîștigate (la 100 m liber, 400 
m liber și ștafeta 4 x 200 m) 
în piscina Tourelles, la Jocu
rile Olimpice de la Paris 
(1924).

Să reținem timpul care 
i-a adus lui Johnny Weissmu
ller titlul olimpic în proba 
de 400 m liber : 5:04,2.

Pe aceeași distanță, 
acest an, fetița de 13 
Irinel Pănulescu, a înotat... 
4:39,40 !

Cum s-ar spune, făcind 
desigur o mică glumă, în

devină 
Pentru 
ca și 

tentați,

care vi-

lupta disperată cu furia ape
lor care-i poartă spre abisu
rile cascadei, Jane și Boy ar 
avea acum mai multe șanse 
să fie salvați de... Irinel.

N-am fi citat acest exem
plu dacă el ar fi exprimat 
un caz de excepție. Dim
potrivă. Analiza performan
țelor în baza cărora s-au de
cernat titluri și medalii la 
Jocurile Olimpice de la 
Atena, Faris, St. Louis, Lon
dra, Stockholm, Berlin, An
vers, din nou Paris, Amster
dam, Los Angeles, Berlin 
arată că — la înot, atletism, 
haltere — ele sînt accesibile 
unui foarte mare număr de 
juniori și, in unele cazuri, 
de... junioare.

Firește, N-A DISPĂRUT 
TALENTUL 
au fost

tyUimai 
talentul 
nu este 

suficient

; dimpotrivă — 
inițiate ample ac

țiuni, la toate nive
lurile, de depistare 
a celor mai dotate 
elemente pentru 
practicarea sportu
lui de performanță. 
S-a întîmplat însă 
altceva. Talentului 
i-au fost adăugate 
multe și importante 

de ORIENTARE și

• 16 boxeri dinamovițti lo startul campionatelor naționale • 5 
campioni „en titre* vor să-și păstreze centurile$â-și păstreze centurile

Incepînd de luni, iubitori.^ sportu
lui cu mănuși din , Capitală' vor lua 
drumul Palatului sporturilor și cultu
rii, atrași de perspectiva unor spec
tacole pugilistice de calitate, pro
mise de finalele campionatelor na
ționale de box. In vederea acestui
important eveniment sportiv, cei mai
buni pugiliști din țară fac, 
ceste zile, ultimele pregătiri,
fost oaspeții dinamoviști lor 
reșteni, pe care
cru sub conducerea < 
Constantin Dumitrescu și 

Nu lipsea de la 
șos. Ștefan 

maestrul Constantin 
prezent lîngă elevul 
Mircea Simon.
sala de antrenament nu 

decît

în a-
Am 

bucu- 
i-am găsit la lu- 

antrenorilor 
Ion Dumi- 
pregâtirl-le 

i cel Mare 
Nour, me
să u prefe-

mulți dintre cei care 
sportul, mișcarea. Am

CHIAR Șl LUNI? CE DACĂ
LUNEA NU SE M

fi dorit sâ \| 
asemenea cl 
una mal mica 
ciațîel sportiJ 
spus că e îrl 
mină și chiar! 
să găsim așal

La baza^ Bpl 
tal, de 
tutui agronol 
într-un cadrul 
pe Bega, doi 
tenis cu zgui 
bitum, un te 
erau populate 
cind am fost 
15—20 de pd 
care unii aul 
„fotbal redus 
Printre el, d<i 
ofițer, două 
veniți în zile 
cediu, pentru 
morțire, de i 
cum ne spun 
eL, dar nlmer 
drume. Asocis 
făcuse 
luni 1 
Lunea

Activist cu mulți ani de 
prezență pe tărîmul sportu
lui, actualmente metodist al 
Consiliului județean pentru 
educație fizică și sport Timiș, 
Pavel Gheorghiu, scoate din- 
tr-o mapă rapoarte, bilanțuri, 
tăieturi din ziare, „material 
documentar" cu care să-și 
susțină părerile despre între
cerile care au avut loc în a- 
ceastă ultimă perioadă pe 
plaiurile bănățene în compe
tițiile sportive de masă. Ne 
poartă cu ochii minții și cu 
argumentul datelor pe stadi
oanele timișorene, la U.M.T. 
și C.F.R., la Grupul școlar 
textil și Industria lînii, mai 
departe, pe meleagurile jude
țului, la Lugoj, la Jimbolla, 
la Lovrin, Tomnatic șl Fă
get, unde „Cupa textiliste- 
loru. „Cupa tinerilor munci
tori", „cupa Femina* sau 
crosul din Pădurea Verde 
(loc agreat de către timișo
reni) , competiții desfășurate 
sub genericul „Daciadei", au 
constituit puncte de atracție 

■ pentru ..............
iubesc

La startul apropiatelor 
secția de box a clubului 
va alinia 16 sportivi : R. 
I. Ștefănescu (semlmuscă), 
tan (muscă), T. 
Van cea (pană), 
ușoară), C. Cuțov, S. Cuțov șl Gh. 
Stmion (ușoară), V. Cicu șl I. Vla
dimir (semimijlocie), V. Didea (mij
locie mică), V. Szilaghi (mijlocie), 
V. Yrînceanu și I. Gyorffi (semigrea), 

se
o 

vor 
tre-

întreceri, 
Dinamo 

Cozma și 
N. Șei- 

Dinu (cocoș), J. 
I. Dragomir (semi-

M. Simon (grea). După cum 
poate vedea, Dinamo va avea 
echipă redutabilă, din care nu 
lipsi cel 5 campioni de anul 
cut — C. Cuțov, V. Cicu, V. Didea, 
V. Vrînceanu și M. Simon. 
aceștia fac ultimele pregătiri pentru 
marea întrecere 
luni. Așteptăm 
vedem 
versa i 
box <

Iru. 
boxerilor din 
nici 
reu 
rat,

In 
ouzeou decît șuieratul corzilor 
bufniturile șurde ole loviturilor 
cădeau în rafale pe răbdătorii «zei 
cu nisip ; doar din cind tn cind și 
glasurile celor trei antrenori. Bo
xerii dinamoviști, in marea lor ma
joritate sportivi cu experiență, cu
noșteau bine „lecția*. Revedem fi
guri cunoscute șl remarcăm absența 
iui Paul Dobrescu, care a renunțat 
la activitatea competițională. Ne 
apropiem de Simlon Cuțov. Se o- 
prește un minut din exercițiul cu 
coarda pentru a ne mărturisi : „Do
resc foarte mult sâ cuceresc al doi
lea titlu de campion al țării... N-am 
mai luptat pentru centură din

Antrenorul Constantin Dumitrescu 
pare mulțumit de rîvna elevilor tai. 
Profităm de răgazul pe caro șl-l 
la intre două lecții la mănuși, 
pentru o-l întreba, bineînțeles mai 
mult tn glumă, cîte titluri vizează. 
Sesizează 
serios : „I 
dată. Finalele campionatelor au 
fost întotdeauna presărate cu sur
prize. Vor cîștiga titlurile de cam
pioni sportivii care s-au pregătit 
mai bine, care au muncit mat 
mult. Tocmai de aceea le cer băie
ților mei — consacrcți sau nu — 
să fie la fel de conștiincioși. Pen
tru mine nu există vedete ; numai 
boxeri care se pregătesc pentru o 
competiție foarte impor
tantă..."

Toți

se 
fi 

ce
la lucru 

irilor de la 
din țară.

©are va i 
cu nerăbdare 

în compania 
celelalte secții

începe 
să-i 

i od- 
de nimic. 

Șl ce 
nu e

Petre HENȚ

Convorbire cu antrenorul federal de haltere La.

CAMPIONATELE MONDIALI? UN HAMIN REUȘIT DOAR PIpuncte 
SPRIJIN, de VALORIFICA
RE DEPLINA.

în țara noastră, unde edu
cația fizică și sportul consti
tuie activități de Interes na
țional, unde destinul sporti
vului de performanță se îm
plinește prin grija părinteas
că a partidului, se face to
tul pentru 
României 
înalțe la 
competiții, 
nele lumii.

Este, fără îndoială, inutil 
să insistăm asupra înnoitoa
relor suporturi pe care se 
sprijină astăzi înflorirea ta
lentului tinerilor noștri per
formeri. Ele asigură, înainte 
de toate, adevăratul cadru 
în care pot fi realizate per
formanțe tot mai înalte, pe 
măsura sarcinilor și răspun
derilor stabilite de partid.

Hotărîtoare rămîne — și în 
acest domeniu — MUNCA, 
izvorul tuturor înfăptuirilor și 
biruințelor noastre socialiste.

șarja, dar ne răspunde 
,Nu fac pronosticuri nicio-

VIITOAREA BALCANIADA ? UN REVIRIMENT AȘTEP

ca tricolorul 
socialiste să se 
cele mai mari 

pe toate meridia-

— Tovarășe Baroga, i-ați în
soțit recent, la Stuttgart, pe re
prezentanții noștri la campiona
tele mondiale de haltere. Cum 
apreciați comportarea lor ?

— O precizare, din capul lo
cului. A fost un dublu campio
nat, căci - 
șl pentru ierarhia 
Noi am 
sportivi : loan Buta (Steaua) și 
Marian Grigoraș (Rapid) la ca
tegoria 60 kg ; Alexandru Kiss 
(A.S. Clujana) și Virgil Dociu 
(Olimpia) la categoria 67,5 kg. 
Dintre selecționabili a făcut 
parte șl Dragomir Cioroslan 
(Steaua), dar în ajunul compe
tiției el s-a sustras de la pre
gătirea centralizată, dispărind de 
la lot vreo două săptămîni. Nor
mal, el 
exclus 
ciind 
noastre, 
individuală, uneia globale.

întrecerile

prezentat

au contat 
europeană, 

următorii

Dan GARLEȘTEANU

a fost sancționat, fiind 
dintre „tricolori". Apre- 
comportarea delegației 
prefer o caracterizare 

loan

INTÎEMRI 1N CADRUL

TENISDIVIZIEI DE

ROMÂNIA - PORTUGALIA (tineret) LA RUGBY
Astăzi, pc stadionul Parcul copilului,

Diviziei na-

in 
ani,

Astăzi, cu începere de la 
ora 15,30, stadionul Parcul co
pilului din Capitală găzduiește 
o interesantă partidă interna
țională de rugby, în care se 
întîlnesc Selecționatele de ti
neret (jucători pînă la 21 de 
ani) ale României și Portuga
liei. în vederea acestui meci 
tinerii noștri rugbyști — In 
rîndul cărora se numără Tu- 
dose, Milcă, Marin, Podărăs- 
cu, Stancu, Codoi, Rădulescu 
II, Slroe. Grigore, Elisei, Un- 
gureanu — au efectuat ieri di
mineață, sub conducerea 
trenorului federal Valeriu 
mescu și a antrenorului 
xandru Pop, o „repetiție 
nerală".

Oaspeții au sosit tot ieri, ----------- E.

tide : vineri, cu Selecționata 
de juniori (18 ani) a României, 
iar duminică, revanșa cu ad
versara lor de astăzi.

Simion Cuțov : „...Doresc foarte 
mult să cuceresc al doilea titlu 
de campion al țării... N-am 
mai luptat pentru centură din 

1973...“

RAPID ÎNVINGE VOINȚA» CLUJ-NAPOCA, LA POLO

an-
Iri- 

Ale-
ge-

CLUJ-NAPOCA, 4 (prin tele
fon). In piscina olimpică s-a 
desfășurat marți după amiază 
meciul de polo dintre Voința din 
localitate și campioana țării, Ra
pid București, în cadrul diviziei 
A. Victoria a revenit fero
viarilor cu scorul de 9—1

(3—1, 2—1, 2—3. 2—2).
tele au fost înscrise de :
Rusu — 3, Sebok — 2, 1 
și A. Szilagy — cite 1 
clujeni. Ilie Slăvei — 4, 
van — 1, Olah — 2, Ilie 
ghe și C. Rusu — cîte 1 _____
bucureșteni. (E. MARKIȘ, coresp.)

Punc- 
Cl. 

R. Rusu 
pentru 
Scher- 
Gheor- 
pentru

A început returul 
ționale A (seria I) care se desfă
șoară în tot cursul acestei săp
tămîni pe terenurile de la 
Progresul și Steaua. Pri
ma partidă încheiată a fost cea 
dintre Dinamo Brașov și Politeh
nica Cluj-Napoca, adjudecată 
brașovenilor cu 6—4. De mențio
nat că R. Hămuț l-a învins pe 
I. Kerekes cu 6—1, 4—6. 6—1, ia_r 
L. Boldor 
6—3, 6—4. 
București 
București 
de 2—2, iar Steaua 
șani la scorul de 3—1. La fete: 
U.T.A. — Dinamo Brașov 3—2 
(ambele puncte ale învinselor au 
fost obținute de Camelia Chiriac; 
decizie în partida de dublu, unde 
Mariana Socaciu șl Dorina Bră- 
știn au învins pe Camelia Chiriac 
— Roxana Cocișiu cu 6—1, 6—2).

întrecerile continuă zilnic, de 
la orele 8 și 13. (S. Ionescu).

Buta : marele performer al e- 
chipei ; două medalii de bronz 
(europene și mondiale), la sti
lul aruncat, cu 150 kg ; trei 
recorduri naționale, la ambele 
stiluri (110 kg la smuls, 150 kg 
la aruncat) șl la total, cu 260 kg; 
locul cinci în cele două clasa
mente, obținînd aceeași cifră cu 
al patrulea clasat, polonezul 
Antoni Pawlak, departajarea fă- 
cîndu-se la greutatea 
Marian Grigoraș : în 
gătirii atente, nu și-a 
măcar egala cea mai 
formanță, cu care ar 
intrînd în primii șase, 
modestă : 8 la europene, 
mondiale. A demonstrat încă o 
dată că în concursurile de an
vergură este victima stării emo
tive. Alexandru Kiss : evoluție 
nesatisfăcâtoare, ratînd obiecti
vul : o medalie de bronz la 
europene, la stilul aruncat. Cla
sarea finală — al 8-lea la eu
ropene, al 12-lea la mondiale — 
reflectă fidel pregătirea insufi
cientă pe care a făcut-o, nescu
zată de nici un argument. In 
șfîrșit, Virgil Dociu : pe poziți
ile imediat următoare lui Kiss, 
dar în cazul lui există circum
stanțe atenuante. Dociu s-a ac
cidentat în noaptea groaznică a 
lui 4 martie și multă vreme nu 
s-a putut antrena. Participarea 
sa a fost o verificare, reușită, 
a recuperării sale fizice și mo-

corporală, 
ciuda pre- 
putut nici 
bună per
ii punctat, 

Clasare 
12 la

rale a rezerv ti 
pune, în vedel 
limpice vlitoarJ 

— Ce perspel 
platele disputei 
duite de AnkJ 
iembrle T [

— Următorii I 
tesc cu asiduii 
Mattel (C.S. ql 
Mircea Tull (J 
56 kg ; MariaJ 
kg ; loan ButJ 
— 67,5 kg ; Al 
75 kg ; Petru J 
Constanța)__ gi I
(Steaua) — 
pă (Steaua) —I 
Tașnadl (A.S. ci 
Marin Parapanl 
110 kg ; ștefani 
Cluj-Napoca) -I 
In general, el I 
de antrenamentl 
toare pe care I 
cluburi î NepJ 
din acest moții 
lui, am trimis I 
Mathe (A.S. CI 
ros și Iosif J 
Cluj-Napoca). d 
Reconfirmarea 1 
ua și, mai ales] 
nale la toate ca 
haltere, clasame 
în funcție de cl 
ra raportare 
cifra.

-as Eresran

DINAMO DOMINA SERIA PR

ra, In București. Ei urmea
ză să dispute încă două per-

LOTO - PRONOSPORT
INFORMEAZĂ

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi 5 octombrie a.c. va ti tele
vizată la ora 17,35.

Rezultatele tragerii vor ti trans
mise și la radio tn cursul serii.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO SPECIALA DIN 4 OG 
TOMBRIE 1977. Fond de cîștigurl : 
1-379.371 lei. Faza I : extragerea I : 
89 34 61 11 77 22 83 87 57 ; ex
tragerea a ll-a : 17 40 85 78 43
53 13 49 69. Faza a ll-a : extrage
rea a lll-a : 68 16 54 62 6 85 47 ; 
extragerea a IV-a : 36 69 4 26 28 
47 38 ; extragerea a V-a : 10 28 23 
8 36 71 79. Faza a lll-a : extrage
rea a Vl-a : 80 56 86 20 83 89 43 
26 37 53 64 81 ; extragerea a Vll-a : 
2 21 55 9 69 79 51 87 62 61 13 57 ; - -------------- _ ............................... M 81extragerea a VII l-a : 60 48 70 
11 12 61 45 46 89 27.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
NOSPORT 
Categoria 
a 14.247 
rezultate) 
categoria

PRO- 
1977.DIN 2 OCTOMBRIE

I (13 rezultate) 7 variante 
lei ; categoria a na (12 
319,50 variante a 375 lei ; 

a W!-c (11 rezultate) 
3.598,50 variante a 50 Iei.

pe O. Vîlcioiu cu 5—7, 
Partida dintre Dinamo 
și C.S.U. Politehnica 
s-a întrerupt Ia scorul 

Jiul Petro-

A „CUPEI ROMÂNIEI // LA

DUPĂ CE ALERG, MA SIMT MAI BINE"rr
(Urmare din pag. 1)

tele se pierd în verdeața ma
lului Mureșului, reapar de după 
punctul de întoarcere pe care-1 
reprezintă... profesorul Sibo- 
teanu și, pe dig, vin spre linia 
de sosire unde profesorul Voi- 
culescu le așteaptă cu cartona
șele numerotate. Doina Mar- 
chiș de la „Comerțul" primește 
numărul 1. Le-a învins la mare 
luptă pe Silvia Fartușnlc de la 
Tricoul roșu și pe Cornelia 
Margeș, colegă de asociație.

Tricotoarea Florica Maghiș 
de la „Tricoul roșu" repurtează 
o victorie netă la categoria 
peste 19 ani. Le felicită pe ur
mătoarele clasate, Rodica Poe- 
naru (U.T.A.) și Elena 
(Confecția) și apoi... dă 
ei interviu.

Sintetic : se bucură 
că datorită „Daciadei"

Cazacii 
primul

nespus 
poate 

practica sporturile care-i plac, 
cros, handbal, popice ; după o 
competiție sportivă, se simte 
mai bine dispusă, mal puterni
că parcă, lucrează mai bine ; 
antrenorul ei se numește Ion 
Ivașcu șl este strungar Ia ace
eași întreprindere ; o să mai 
auzim noi despre succesele 
sportive ale celor de Ia „Tri
coul roșu", pentru că au un 
președinte de asociație sportivă

harnic și inimos, tovarășul Ro
mulus Tănăsescu, care va în
ființa curind și cea de-a doua 
secție pe ramură...

Originar din Sînmartin, 
cătușul Francisc Possmayer 
la Combinatul 
ani. Cîștigă la 
are destul de 
său de muncă, _ 
Boar și cu lăcătușul 
Ivan Călămar de la 
Cîteva vorbe cu miez 
Francisc : „Ca să fii 
sport, trebuie să-I faci 
tinuitate, nu doar așa, 
in cind. Uite, eu, la Bacău, am 
ieșit pe locul 17. De atunci mă 
antrenez, simt că alerg mereu 
mai bine. Cu cit te pregătești, 
cu atît reușești"...

Crosul se încheie cu „proba- 
vedetă" 
19 ani. 
părțile 
gar la 
natului
nu, 
spune el — 
de aur pentru „Chimia", care 
domină astfel întrecerile de 
băieți, „Tricoul roșu", mai pu
ternic la fete, nu se lasă însă 
cu una, cu două și „prinde" 
celelalte două trepte ale podiu
mului, prin Miron Lnpulescu 
și loan Voștinar.

lă- 
de 
17 

dar
Chimic are 

„sub 19 ani“, 
furcă cu colegul 
strungarul Radu 

mecanic 
„Rapid", 
ale lui 
bun în 
cu con- 

din cind

', cea a băieților peste 
Un tînăr venit de prin 

Fălticenilor, acum strun- 
secția a IlI-a a Combi- 
Chimic, Florin Muntea- 

,bate cursa", aducînd — 
a doua medalie 

„Chimia", 
întrecerile

Diplome. Premii. Cupe pentru 
cele mai bune asociații. Și, în 
final, convocări pentru alte 
competiții din impetuosul marș 
înainte al Daciadei...

După cum era de așteptat, se
ria preliminară a „Cupei Româ
niei" la hochei, care se dispută 
la Miercurea Ciuc, este net do
minată de echipa Dinamo, su
perioară cu cel puțin o clasă 
partenerelor sale de întrecere.

In etapa a 3-a bucureștenii au 
surclasat Agronomia Cluj-Napoca 
cu scorul de 16—0 (4—0, 5—0, 7—0). 
Principalii realizatori ai învin
gătorilor au fost Pisaru (4), Tu- 
reanu, Nuțescu, Șt. Szabo (cîte 
2). Tureanu, dealtfel, este pînă 
acum șl golgeterul competiției, 
cu 10 puncte, iar echipa deține 
un golaveraj cu totul neobișnuit: 
45—1 în trei jocuri I

O partidă echilibrată, fru
moasă, cu o evoluție pasionantă 
a scorului au oferit cele două... 
foste divizionare A, Dunărea Ga
lați și Sportul studențesc-A.S.E. 
în cele din urmă a fost 
consemnată o foarte echitabilă

SC*

„remiză" : 
Au marcat 
dubau și lordart 
rea, FI. Sgincăl 
VI ad și Ciobanii 
tul studențesc-A.i

Sf. G| 
bucu

Tone, 
(învid

Unirea 
cu cîțiva 
Huțanu, 
reanu — x____
de Avlntul Gheq 
și-a intrat în ril 
16—6 (5—0, 5—11
nava Odorhci. h 
recordul golurild 
5 ori. I

In ultimul joc.l 
ghieni — Clubul] 
M. clue 4—1 (|
Elevii, cu o ec| 
nără, aj^rezistat] 
prize. . j? se pa] 
neu depășește, q 
puțin, forțele șl

V. PAS

BASCHET °IVIZJA "■am etapa a ll-a : 
MASCULIN : URBIS București - 
IPROMET 101-50 (67-23), P.T.T. -
Politehnica București 65—77 (33—42),
Letea - -
78-79
C.S.U. 
matica 
Arad 62-88 (16-47),
— Academia militară
71—66 (32—21), Universitatea
iova — Știința Ploiești 
(45—37), Comerțul Tg. Mureș 
Șc. Satu
FEMININ :
C.Ș.B.
C.S.U.
Craiova
denți : Elena Ciorăscu, Gh. Arsenie, 
I. lancu, N. Ștefan, V. Popovici, C.

‘ ’ D. Votau).
participă 

întrecerile 
de orașul

Bacău — A.S.A. Bacău
(39-44), C.S.U. Galați -
Pitești 109—66 (53-33), Auto-

București — Constructorul 
g|ectrjca Fjenț 

București 
Cra- 

84-78 
c.s. 

Mare 103-87 (55-37) ;
Carpați Sf. Gheorghe — 

București 71-70 (42-47),
Tg. Mureș — Universitatea 
74—44 (34—25). (Corespon-

-TJTT;-ffn;lll:y

performanță. In a| 
norii N. Vizitiu, iJ 
roiu, M. Teodoresd 
elevi din clasele I 
continuare înscrieri 
Parcul copilului (tl

Albu, Gh. Briotâ, 
a DINAMO BUCUREȘTI 
săptămîna aceasta ia 
Dinamoviadei, găzduite -
Cracovia, a ECHIPA STEAUA pleacă 
astăzi în Cehoslovacia, la 
pentru a lua parte la un 
temațional intercluburî.

Olomouc, 
tu-rneu in-

șoara, 4. Rapid II Arad. (I.
— coresp.) __ Z. Z.
LAR BUCUREȘTI este o altă 
gătoare de turneu internațional, 
norii poioiștl antrenați de Paul Ni- 
culescu (majoritatea sînt 
s-au clasat pe locul I în 
desfășurată în Bulgaria, I 
și Sofia.
București 
Sofia — 
cu Ardă 
Dubrovnik),
3. Ardă Kîrjali 2 pA 
brovnik 0 p. ~ 
cupa oferită 
al turneului.
C. Chivâran, 
Pițigoi și Gh.

loana 
o ECHIPA C. S. ȘCO- 

cîști- 
. Ti-

t juniori) 
întrecerea 

„ -. la Kîrjali
Clasament : t. C.S. Școlar 
6 p (8—4 cu Lokomotiv 

locul 2 in Divizia A, 12—4 
Kîrjali și 4—2 cu Belevue 

2. Lokomotiv Sofia 4 p, 
.4. Belevue Du- 
Bânicâ a primit 
mai bun portar 
moi evldențiot : 

Chirculete, 
Tomescu.

G. 
celui 
S-au 
Gh. Gh.

polo ;
fășurat la 
urmate în 
Sch&nbecke,

RAPID ARAD 
locul I în turneul 
Arad. Gazdele ou 
clasament de : 2.

, X Industria

a cucerit 
des- 
fost 

Motor 
finii Tlml-

PARCUL
C. Grivița 
colaborare 
ol sector uliu’ 8,

COPILULUI,
Roșie at

eu Inspec- 
un

RUGBY lra
ganizează, în 
toratui școlar 
Centru de dezvoltare fizica generală 
|l de selecție perrtru sportul de

VOLEI
sau iru
ta te : Feminin : rt 
— Metalotehnica Ț 
Spartac Buc. — O 
Constructorul Arad 
dea 3—0, Mondial 
C.S. Zalău 3-0, C 
Dacia Pitești 3-0 
lași — CeahkW^4 
Masculin : C.t.R. 
Buc. 3-0, Calcu 
I.E.F.S. 3-0. TERON 
Ploiești 2—3, 
C.S.U. Galați 
Sibiu — Fard 
greșul Buc. — 
3—0, Voința Atfba 
Oraș Dr. P. Graze 
ceava - Relonuf 
meci internațion 
las! s Pen Ic HI na laș 
daperta 3-0 (4, 4, 
LA BRĂILA, voleibal 
itructorul vor întîln 
amicală, a selecți 
din orașul Vrața (E

Din<



mos,

■ ■ •;: ■ ■

I eu 
idbal

roga
I

PREGĂTIRILE SELECȚIONATELOR NOASTRE

PENTRU MECIURILE CU ECHIPELE POLONIEI

OBIECTIVUL LOTULUI DE TINERET
CREȘTEREA VITEZEI DE JOC

De luni dimineață lotul de 
tineret se află la Ploiești, unde 
își desfășoară pregătirile în 
vederea partidei amicale de 
sîmbătă. cu selecționata simila
ră a Poloniei. Antrenorul Octa
vian Popescu are la dispoziție 
următorii 17 jucători : Windt și

Mîrzea — portari ; Gh. Dumi
trescu, Nadu, Agiu, Zahiu, Băr- 
bulescu și Stancu — fundași ; 
Iorgulescu, Țiclcanu șl Irimes- 
cu — mijlocași ; Chitara, Radu 
II, M. Răducanu, Fanici, Cirțu 
și Țălnar — atacanți. S-a re
nunțat la serviciile lui Șerbă-

La selecționata de juniori

OMOGENIZAREA - PRINCIPALUL
SCOP AL PREGĂTIRILOR
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Lotul reprezenta jdv de juniori 
-a reunit luni după-amiază, La 

București. Antrenorii Constantin 
Ardeleanu și Bazil Marian au 
convocat pentru meciul de sîm
bătă cu Polonia 16 jucători. Ac
tualul lot este compus din trei 
„grupuri". Din primul fac parte 
cei care au... rezistat după 
Szolnok, unde s-a desfășurat e- 
diția din acest an a tradiționa
lei competiții Turneul Prietenia : 
portarul Istrate (F.C. 
fundașii Glmfăleanu 
Iovănescu (Rapid), 
(F.C.M. Reșița) și Oprea (Ș. N. 
Oltenița), atacanțil Mușat (Ce
luloza Călărași), Margelatu 
(Sportul studențesc) șl Coman 
(C.F.R. Cluj-Napoca). Zamfir, 
Tararache. Borall (toți F. C. 
Constanța) și Isala (C. S. Hr- 
goviște) se Înscriu în al doilea 
grup, Iar Tcrheș (F. C. Bala 
Mare), Verigeanu (S. C. Bacău), 
Plrvan (F. C. Constanța) șl Ma- 
Jaru (F.C.M. Galați) provin din 
trialurile care au fost organizate 
în ultima 
cute. Din 
dintre cei 
promoției : 
Tî mă veni) „ _____
Craiova). Ambii sînt bolnavi.

Așa stînd lucrurile, antrena
mentele programate în cursul 
acestei săptămîni vor avea ca 
principal obiectiv OMOGENIZA
REA „ll*-Iui care va aborda 
partida cu Polonia. Dimineața

Argeș), 
(Steaua), 

Irimte

decadă a lunii tre- 
lot absentează doi 
mai buni juniori ai 

Bozeșan (Chimica 
și Geolgău (Univ.

LOTUL A
(Urmare din pag. 1)

zinte o etapă utilă pe acest 
drum al pregătirilor."

Pentru astăzi dimineață este 
prevăzut un nou antrenament. 
Un antrenament de individuali
zare. După amiază, de la ora 
17.45 (ora începerii partidei de 
sîmbătă) va avea loc un joc- 
școală cu formația Mecanică 
Fină din Divizia C, partidă care 
se va disputa pe stadionul „23 
August". Joi sînt anunțate două 
antrenamente — dimineața și 
după amiază — iar seara tri
colorii vor revedea un meci de 
care își aduc aminte cu multă 
plăcere : Iugoslavia — România, 
de la Zagreb.

zilei de ieri a fost rezervată — 
la Centrul medical „23 August" 
— testării gradului de rezistență 
a organismului jucătorilor la 
efortul maxim. După-amiază, pe 
stadionul Progresul, »-a desfășu
rat primul 
ciulul, axat 
structuri de 
cupluri și 
combinații proprii 
terenului.

Azi, de la ora 15.30, pe stadio
nul Republicii, selecționata are 
programat nn med de verificare 
in compania* juniorilor clubului 
Steaua.

ci-antrenament al 
pe exersarea unor 
joc In tandemuri șl 
îmbunătățirea unor 

la mijlocul

nică, care nu poate participa 
pregătiri, fiind accidentat.

Ziua de luni a fost rezerva
tă recuperării jucătorilor după 
etapa disputată duminică in 
campionat. Condițiile optime de 
la stadionul Petrolul — cel pe 
care sîmbătă după-amiază, de 
la ora 15. se va desfășura ln- 
tîlnirea România — Polonia 
(tineret) — unde există baie, 
saună, ca și alte mijloace de 
recuperare, au făcut ca la an
trenamentele de ieri toți com- 
ponenții lotului să fie apți pen
tru pregătire.

Ieri dimineață, jucătorii au 
efectuat un antrenament cu 
conținut fizico-tehnic. în după- 
amiaza aceleiași zile a avut 
loc o nouă ședință de instruire 
tehnico-tactică, în care s-a ac
centuat lucrul specific pe pos
turi. Programul zilei de astăzi 
cuprinde un antrenament indi
vidualizat, în cursul dimineții, 
iar după-amiază, un joc-școală 
în care lotul de tineret va avea 
ca adversară, formația de ju
niori a clubului Petrolul Plo
iești. Cu acest prilej, antreno
rul Octavian Popescu va căuta 
să imprime formației pe care o 
pregătește un joc In continuă 
mișcare, ca și mărirea vitezei 
acțiunilor in faza de finalizare.

După antrenamentele de joi 
și vineri conducerea tehnică va 
definitiva „ll“-le care va înce
pe jocul de sîmbătă, de la Plo
iești.

NOI ȘI... PARAMETRII INTERNAȚIONALI

$

i

După ce majoritatea celor 15 se- 
lecționabili care au evoluat în 
partida amicală cu Grecia au primit 
cu acel prilej aprecieri pozitive, iată 
că examenele oficiale, cupele euro- 
au fost prezenți 12 jucători din ceipene Intercluburi (la care ...

15 chemați la București de ștefan Covaci), s-au dovedit a fi mult 
mai severe, notele acordate „candidaților" *!_J. ‘ ~
excepții, la limita de jos, ba chiar din zona corigentelor. Sin
gurii care au avut o comportare constantă la 
internațional au fost Dumitru și Chcran.

Ceea ce a surprins și nedumerit pe mulți a fost sinusoida 
comportării unor selecționabiU, ca de pildă Boloni, Sameș. Dudv 
Georgescu, Crișan, înscrisă între plusul din partida cu Grecia 
și minusul din meciurile europene de cupă, 
forma unui ’ “ ■ "
mină, între 
glas acestei

Răspunsul 
moment) a

fiind, cu puține

un real nivel

----- _-----' „cum poate oscila 
jucător ia un interval așa de scurt, doar o sâptă- 
maximă și minima?" — este o întrebare care dă 
surprinderi.
se găsește, după părerea noastră, nu in torma (de 
respectivului jucător, ci in noile condiții în care el 

a fost pus să răspundă solicitărilor, să se exprime, prin el 
însuși și prin echipă. Dincolo de diferența elementară între un 
meci amical șl unul oficial, selecționabilii noștri s-au întîlnit, 
la intervalul unei săptămlnl, cu două concepții de joc. Dacă 
reprezentativa întinerită și neexperimentată a Greciei s-a do
vedit mult prea naivă și departe de cerințele disputei aspre 
care caracterizează azi fotbalul modern, adversarele noastre 
din cupele europene (cu excepția formației cipriote) figurează 
în palmaresul recent al acestor mari competiții intercluburi, 
fiind purtătoare ale noului în fotbal. Astfel, între două me
ciuri, Jucătorii noștri fruntași au trebuit să parcurgă drumul de 
la... W.M. la fotbalul total, marea lor majoritate slmțindu-se In 
largul lor în desuetul sistem. De ce? Pentru că ȘI ÎN CAM
PIONATUL NOSTRU EI SINT SOLICITAȚI (și se solicită!) 
RAR LA PARAMETRU FOTBALULUI INTERNATIONAL! De 
aici incapacitatea unora (in pofida talentului lor) de a se ex
prima tn condițiile fotbalului modern, care pretinde angajarea 
deplină, travaliu intens timp de 90 de minute pentru a contra
cara marcajul strict sau manevrele de continuă mișcare ale 
adversarului, aport constructiv, disponibilitate permanentă pen
tru atac și apărare. Cum altfel se poate explica handicapul acu
zat de Sameș tn duelul cu ofensiva dirijată de Cruyff sau ine
ficacitatea „Chetei de aur" Dudu Georgescu în disputa directă 
cu Eusebio?

Paul SLAVESCU
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rinus michels: „AVEȚI DOUĂ VARIANTE,
micro-interviu, 

Olivera, a lost 
după meciul 

Barcelona. Fap- 
cu o oarecare 
e lntimplător, 

deoarece reporterul a avut in 
vedere „limpezirea apelor”, 
astfel incit această scurtă con
vorbire să nu stea sub semnul 
minutului 91, Întotdeauna a- 
prins. Primul întîlnit a fost 
Rinus Michels, antrenor cele
bru, predecesor al lui Ștefan 
Covaci la Ajax, iar astăzi — 
creator al Barcelonei 1977. Pri
ma 
abia 
puns 
„Un 
Cruyff, 
de la Steaua și-au spus 
totul este încheiat. Ei au în
cercat imposibilul la început, 
au avut și puțin ghinion, pe 
lingă erorile tehnice de la fi
nalizare, și au sfîrșit prin a 
nu se opune cu toate forțele". 
Pe cine ați remarcat din echi
pa română ? „Vă rog să mă 
iertați, dar în timpul jocului 
eu nu mă uit decit la echipa 
mea*. Ați modificat, din cit 
se vede, stilul Barcelona, care 
e un stil prea puțin spaniol. 
„L-am modificat, Intr-adevăr, 
și n-a fost rău. Publicul din

Acest triplu 
cu supliment 
luat imediat 
Steaua — C.F. 
tul că apare 
întîrziere nu

Întrebare a vizat meciul 
încheiat. Michels a răs- 
într-o spaniolă cursivă : 

joc decis de golul lui 
tn acel moment, cei 

că

PROGRESUL? 3 ATUURI
| TINEREȚE, „MIJLOC” FORTE 

ȘANSA PROGRAMĂRILORI
I
I
I
I

mpîo Ora- 
i Mai© — 

Brăila — 
cillna II

I
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SPANIA-UNA SINGURA"...
sudul Spaniei admiră stilul an- 
glo-saxon, în baza ideii arhi
cunoscute potrivit căreia nor
dul iubește sudul și viceversa". 
Vă rog să ne dați un pronos
tic pentru meciul Spania — 
România. „E un meci 
tant pentru ambele 
astfel incit nu întrevăd 
tidă de ridicat nivel 
România are marele i 
al celor două variante.
poate cîșliga, poate face și un 
joc egal. Spania, in schimb, 
nu are decit varianta ciștigu- 
lui. Sînt convins că și arbitrul 
poate avea un rol foarte im
portant in acest med”.

La cîțiva pași, antrenorul 
secund Olivera. Fostul jucător 
al lui C.F. Barcelona ne de
clară telegrafic : Echipa dv. 
joacă foarte puțin fără minge. 
Dumitra e un mare jucător cu 
mingea Ia picior. Dar e nn ju
cător mai mic fără minge... 
Mi-a plăcut Sameș. Aud că a 
făcut astăzi un joc mai slab- 
Dar cine reușește să-I țină pe 
Heredia are o clasă incontes
tabilă". în drum spre ieșire, 
Dumitru stă de vorbă cu Ne
eskens. Internaționalul nostru

TRIOUL

impor- 
echipe, 
o par- 
tehnic* 

avantaj 
;. Ea

vorbește destul de degajat 
limba lui Asensi. Neeskens, 
modestia și simplitatea perso
nificată, nu lasă nici un mo
ment impresia că vorbește cu 
un jucător învins. Dimpotrivă, 
îl întrebăm despre jucătorii 
români care i-au plăcut, 
bate prietenește pe umăr 
Dumitru, zîmbind. Apoi se re- 

- - - • „E
în situa- 
lui Troi. 

îi cerem, 
pronostic 

— Româ-

• ACTUALITĂȚI •
• consfătuirea cu ar

bitrii DIVIZIONARI A. Sîm- 
bătă, de la ora 10,30, în strada 
Vasile Conta nr. 16, etajul 8, 
va avea loc consfătuirea cu ar
bitrii din lotul divizionar A.

n 
pe

• LA CEREREA FEDERA
ȚIEI POLONEZE DE FOTBAL* 
meciul Polonia A — România 
B, care urma să se dispute 
sîmbătă 8 octombrie, la Varșo
via, nu va mai avea loc.

HURLOI— ȚEGEAN-MANU, 
DECISIV PENTRU VICTORIA

la viteza lui Troi : 
lucru să ajungi 

de marcare ale 
dacă ratezi*.

asemenea, un

— E/eclra 
Buc. —

— Petrolul 
B ralia — 
Noiembrie* 

0—3, Pro-
Buc.

Oțelul 
C.S.U. Su- 
rtl M a 
ÎMININ 
M.T.K.
MIERCURI, 

ie k> Con- 
r-o partida 

sindicala 
a).

la 
Ru.

I
I
I
I
t

Progresul tocmai terminase antrenamentul și 
„recupera" după efort, sub șuvoaiele de apă caldă 
sau tn căușul palmelor Iul Ghlță Oargă, maseurul. 
Inventariem lotul, din fugă: Giron, Tichigiu, M. 
Florentin, Ploscaru, Moraru, Badea, Grlgore, Gh. 
Ștefan, Dragu, Marica, Cristea, Nlgnea, Iliescu, 
M. Sandu. Țevi, Apostol, Libra, Turbatu, săndoi. 
In camera alăturată, un consiliu ad-hoc (C. Du
mitrescu, președintele clubului, D. Baboe, antre
norul, dr. E. Cristea, medicul echipei) „macină" 
probleme tehnico-organizatorice curente. „Chesti
onat", statul-major ne dezvăluie:
• Obiectivul echipei este (re) promovarea In Di

vizia A • Lotul s-a remaniat, prin plecarea Iul 
Iorgulescu, D. ștefan, sătmăreanu I, Grama, Roșu 
și Iatan (care și-a părăsit coechipierii, 
fără să aibă dezlegare), supliniți de 
noii veniți Marica. Cristea (mijlocaș, 23 
de ani, de la F.C. Brăila), Grigore 
(fundaș central, 21 de ani, de la Glo
ria Buzău), Iliescu (extremă dreapta) 
șl Săndoi (mijlocaș), ultimii doi, 
niori proveniți din pepinieră 
s Ambele loturi puse în balanță, 
tual înclină talgerul prin două 
vigoare tinerească și potențial 
bit al ■ -----
Marica a 
tate iar _......... ......... _ ___w_ ___
a revenit la forma care l-a anunțat, 'cîndva,’ un 
talent cert, e Se poate vorbi de o consolidare 
organizatorică, înlocuindu-se biroul secției, în care 
a fost cooptat și un tehnician binecunoscut 
(Gheorghe Popescu) care asistă antrenamentele 
echipei. Se observă și o revitalizare a sprijinului 
acordat de factorii de conducere .ai ‘ sectorului 6, 
primele roade fiind amplificarea bazei materiale 
(apropiata inaugurare a unei saune, proiectata 
dublare a tribunei, amenajarea unei 
Contracandidatele la promovare sint 
Dinamo Slatina, “ 
talul Plopenl și 
cinci vor evolua 
pezl, pe gazonul 
se consideră 
favorizată de

liniei de mijlocași, 
adus experiență,

Dragu, după o

ju- 
proprie 

cel ac- 
atuuri : 

deose- 
unde 

Cristea 
lungă

FEROVIARILOR CLUJENI

Divizia D
la ora

.primei turnanic"»»l

tenaci- 
eclipsă.

cantine) • 
considerate: 
Vîlcea, Me- 
Cum toate 

se pot lim- 
,,Progresul"

Rapid, Chimia Rm.
F.C. Șoimii Sibiu, 

în retur, cînd apele 
din dr. Stalcovici, 
din acest punct de vedere 

soartă. (Ion CUPEN).

Duminică, ambianță de mare meci în orașul de 
pe Someș. Iubitorii fotbalului din Cluj-Napoca au 
luat cu asalt — peste 18 000 de spectatori (record!) 
— frumosul stadion al feroviarilor, pentru a 
asista la derbyul local C.F.R. — „U“. înainte de 
meci a avut loc o frumoasă și emoționantă fes
tivitate prilejuită de retragerea din activitatea 
competițională a fotbaliștilor Mihai Adam și Ma
rius Bretan, foști jucători ai celor două echipe.

Partida s-a ridicat la un bun nivel tehnic și 
spectacular, fotbaliștii celor două echipe oferind 

un bun joc de angajament fizic (uneori 
prea... bărbătesc), cu un apreciabil 
grad de tehnicitate. Elevii antrenoru
lui Ștefan Onisie au evoluat foarte 
bine, îndeosebi în repriza secundă, 
cînd, dealtfel, și-au asigurat și vic
toria, printr-un joc tehnic, aerisit, în 
continuă mișcare, cu o excelentă orga
nizare la mijlocul terenului, In care a 
ieșit pregnant în evidență jocul liniei 
mediane Hurloi — Țegean — Mânu, 
punctul forte al echipei. Victo- 

poate fi ’ contestată nici de cei 
„șepcilor roșii", scorul

ria nu 
mal aprinși suporteri ai 
de 2—0, cu care s-a Încheiat partida, neogllndind 
dectt In parte evoluția superioară a C.F.R.-ului, 
care, după telul cum a jucat duminică, se anunță 
unul dintre cei mai autorizați pretendențl la re
venirea pe prima scenă fotbalistică a țării.

Din păcate pentru spectacol și spectatori, tn 
min. 75 al meciului s-a înregistrat un gest necuge
tat al ltd Cîmpeanu II (,,U“), care a umbrit fru
musețea locului. La o fază banală de poartă, 
goalkeeperal feroviar, Nagel, a prins balonul In 
brațe, faza de atac a studenților fiind practic în
cheiată. Dar Cîmpeanu II a găsit de cuviință să-l 
toveasefi pe portarul C.F.R.-ului, trîntlndu-1 la pă- 
mlnt cu balonul în brațe. Acest gest nesportiv l-a 
atras celui In cauză atît dezaprobarea sportivului 
public clujean cit șl eliminarea de pe teren. 
(Aurel PĂPĂDIE).

feră
mare 
țiile 
chiar 
de 
pentru meciul Spania 
nia. Neeskens comentează : 
„O echipă cu Dumitra și cu 

maturitatea lui Dinamo in jo
cul cu Atletico, la București, 
am văzut transmisia la T.V., 
poate obține orice rezultat", 
în sfîrșit, a ieșit și Cruyff, 
ultimul din vestiar. Sintetizea
ză : „Steaua e o echipă mai 
bună dccît scorul general cu 
care a pierdut in fața noastră. 
N-am înțeles, însă, de ce s-a 
oprit după primirea golului 
meu. In fotbal trebuie să te 
bați pină Ia ultimul minut, in
diferent de situație. Dacă ju
cătorii dv. ar fi putut evita fie 
și numai al treilea gol, tot ar 
fi contat enorm pentru supor
terii lor. Fotbalul se constru
iește pas cu pas. Nu e totuna 
cum ciștigi, nu e totuna cum 
pierzi”. A doua întrebare se 
referă, bineînțeles, la apropia
tul meci Spania — România. 
Cruyff zîmbește, încearcă să 
spună ceva, își freacă fruntea 
cu degetul arătător și conchi
de : „Vă rog să mă credeți, 
nu știu ce o să se intimple 
miine, darămite peste o lună. 
Oricum, succes !“

loan CHIRILA

Surprizele, îrtfrîngerea favo
ritelor, în mai toate etapele 
popularei competiții fotbalis
tice „Cupa României" au de
venit obișnuite In ultimul 
timp. Dar ceea ce s-a intîm- 
plat tn recenta etapă ' * * 
trecută), cînd 
oară au jucat 
vizionarele B, 
Iile", nu mai 
neprevăzut, cl .
o desconsiderare a competiției 
însăși de către unele formații. 
Altfel nu se explică cum 31 
de echipe din cele S3 de di
vizionare B (C.S.M. Suceava 
n-a jucat) au fost eliminate 
la prima apariție în ediția 
1977—1978 a „Cupei României"! 
Eșecul în masă al formațiilor 
din campionatul secund de
notă că attt antrenorii cit șl 
conducerile secțiilor consideră 
meciurile de „Cupă" ca pe o

(joia 
pentru prima 
In „Cupă" di- 
întrece „regu- 
constitiiie ace] 
pur și simplu

TRIPLEI ÎN- 
CU FOTBALIȘTII 

Forul de speciali- 
cunoscut ieri 
care vor ofi- 
meciuri ami- 
polonezi. Par- 
— Polonia B 
o brigadă de

• ARBITRII 
TILNIRI 
POLONEZI, 
tate ne-a făcut 
numele arbitrilor, 
cia la cele trei 
cale cu fotbaliștii 
tida România A 
va fi condusă de 
arbitri bulgari, avînd la centru 
pe Boris Trandafilov, meciul re
prezentativelor de tineret va fi 
arbitrat de loan Rus, iar cel al 
juniorilor de Constantin Petre».

• PROIECTE DE TURNEE. 
U.T.A. are în proiect un turneu 
de două jocuri în Italia, la sfîr- 
șitul acestei săptămîni. După 
un prim meci cu o formație 
din liga a IlI-a, fotbaliștii ară
deni vor întîlni cunoscuta e- 
chipă Fiorentina, din prima ligă 
a campionatului italian. De ase
menea, F. C. Bihor intențio
nează să plece în Polonia, în 
perioada 18—25 octombrie, ur- 
mînd să susțină, la invitația 
clubului Stahl Mielec, 2—3 
jocuri amicale cu formații din 
prima divizie a campionatului 
polonez.

ION REINHARDT — ANTRE
NOR LA U. M. TIMIȘOARA? 
Antrenorul I. Reinhardt, care 
a funcționat pină nu de mult 
la F.C.M. Reșița, se află în 
tratative cu conducerea clubu
lui U.M. Timișoara. Se pare 
că I. Reinhardt se va ocupa de 
pregătirea tehnică a formației 
timișorene.

31 DE DIVIZIONARE B

corvoadă de care vor să sca
pe cit mai repede, atenția lor 
îndreptîndu-se numai spre 
campionat. Este nepermis și 
rușinos, în ultima instanță, ca 
echipe bine cotate în eșalonul 
secund, cum sînt U.M. Timi
șoara. lidera seriei a III-a, 
F.C. Baia Mare, Viitorul Va
slui, Prahova Ploiești, Gloria 
Bistrița, Metalul București și 
multe altele să fie învinse 
(unele chiar Ia scor!) de echi
pe care se tîrăsc în coada 
clasamentelor Diviziei C sau, 
ceea ce e și mai trist, de 
formații din campionatele ju
dețene. Reacția F.R.F. față 
de asemenea apariții total ne
corespunzătoare In raport cu 
gradul competițional al for
mațiilor în cauză șl cu con
dițiile de care acestea benefi
ciază trebuie să fie promptă 
și fără menajamente. (T.R.)



Runda a 2-a a Balcaniadei de șah F.I.L.T. A INTERZIS RACHETA DUBLU CORDAJ >< SPORTIVI ROMAN!

ROMÂNIA BULGARIA 4-2
IN TURNEUL SENIORILOR

Echipele noastre feminine $1 de juniori conduc In clasament
ALBENA (prin telefon). Runda 

■ 2-a a Balcaniadei de șah a 
programat o dublă întllnlre In
tre echipele României șl Bulga
riei, vechi rivale In această tra
dițională competiție. S-au aflat 
față In față formațiile masculi
nă și de juniori, ambele aspi
rante la locurile fruntașe. Ca 
întotdeauna lupta a fost extrem 
de încordată, echilibrată. O 
foarte frumoasă și prețioasă vic
toria a obținut echipa noastră 
de seniori, învingătoare cu sco
rul de 4—2. Ea a dominat me
dul, jucînd cu multă energie. 
Ciocâltea l-a învins pe Ptdevskl 
șl Șubă pe Spassov (ambii cu 
albele). Celelalte partide, remi
ze : Gheorghiu — Radulov (ne
grul s-a salvat prin șah etern), 
•fringov — Ghițescu, Ermenkov 
— Ghindă șl Popov — Ungu- 
ceanu.

în Intîlnirea juniorilor, egali
tate î 2—2 (Foișor — Gheorghi- 
«v 1—0, Doncev — C. loneseU 
*—0, Mârâșescu — Semkov */,—l/f 
Dobrev — Negulescu *A—*/»). O

plăcută-- rectificare : meciul de 
juniori România — Iugoslavia 
s-a încheiat cu scorul de 3—1 
în favoarea echipei noastre șl nu 

cum a apărut (C. Io- 
nescu a remizat cu Nicolld). V. 
Stoica a pierdut întrerupta din 

rundă cu Marianovid,prima
scorul final fiind Iugoslavia — 
România 31/,—2’/>

Alte rezultate : Iugoslavia — 
Grecia 5—1 (la seniori) și 3—1 
(la juniori). Bulgaria — Turcia 
(runda I) 4—2. In turneul femi
nin a fost zi liberă. Clasamen
tele : MASCULIN : 1. Iugoslavia 
8‘A. 2. România t'!i, 3. Bulgaria 
6, 4. Turcia 2, 5. Grecia 1 (ul
timele două, un meci mal puțin). 
FEMININ : L România 1‘A, 2—3. 
Iugoslavia șl Bulgaria 1, 4. Tur
cia >/> JUNIORI : L România S> 
2. Bulgaria 4{A, 8. Iugoslavia 4, 
S. Turcia l1/», 6, Greci* L

In runda a 3-a 
Turcia — România 
Grecia (seniori șl 
mânia — Bulgaria, 
Turcia (feminin).

se Intilnesc : 
șl Bulgaria — 
juniori), Ro- 
Ingoslavla —

CM. DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

«lin R. D. Germană s-au Impus 
«tei, au dominat categoric și au 
■reușit să se desprindă de la 6—6 
■a 11—6, diferență care s-a dove
dit decisivă.

Au marcat : Elbe — 5, Kro
ner — 4, Koch — 2, Apler — 1 
ipentru R. D. Germană, Huj — 3, 
Xamtos — 2, Safi — 2, Csehi — 1
pentru Ungaria. Au condus Ter- 

' jinski și Todorov (Bulgaria).
IUGOSLAVIA — NORVEGIA 

"20—13. Nordicele au rezistat cu 
tario ofensivei echipei iugoslave, 
ripostînd ferm, astfel că in mln. 
A3 scorul era egal (6—6). Din 
acest moment însă Inițiativa a 
trecut total de partea iugoslave
lor, care s-au detașat clar. Mar
catoare : Kitici — 7, Gizici — 5, 
Maras 4, Vojinovici — 2, Beucict 
șl Emer — cîte 1 pentru Iugo- 

i sclavia, Stromm — 5, Braavlk — 
Bjormas — 2, Berg — 2, Saer- 

}*s — 1 pentru Norvegia. ArM- 
j tri: Korec și Sladky (Ceho- 
Hovacla).

R.P. CONGO, LA PRIMA SA 
VICTORIE

R. P. CONGO — AUSTRIA 
B—10. Prima victorie a tinere
lor jucătoare congoleze a fost 
primită cu aplauze călduroase de 
către spectatorii prezenți în tri
bunele sălii ploieștene, aceasta 
fitn.1 consecința unei evoluții 
tnme, în evident progres de la 
un meci la altul. Din nou s-au 
(evidențiat cele două excelente 
handbaliste congoleze Koulinka 
jșl Bobeka. Au marcat: Koulin
ka — 6, Bobeka — 5, Azanga — 
«, Mbilampassi — 3, Oba — 3, 
■Mkouala 1, Tchimbala — 1 pen
tru R. P. Congo, Gebauer — 3, 
Kossek — 2, Sagernik — L 
Dragschutz — 1, Honinger — 1. 
Kirschner — 1, Dey — 1 pentru 
Austria. Au arbitrat Radvanl șl 
Grebenlșan (România).

DANEMARCA — FRANȚA 10—7. 
Uo meci de mare dramatism. 
S>upă ce au condus cu 5—3, lă- 
stnd Impresia că vor ciștlga par
tida, handbalistele franceze s-au 
Văzut depășite clar in ultima par
te a intîiniri’, dominată net de 
(daneze, cu Gitte Koch-Hansen în 
mare formă. Au marcat : Koch- 
Hansen — 6. Nielsen — 2, Ro- 
aenfalck și Sonne — cite 1 pen
tru Danemarca, Chappel — S, 
Charrier — 2, Vigiola șl Ferreol 
— cite 1 pentru Franța. Au con
dus Marin șl Șerban (România).

REZULTATELE DE IERI
BUCUREȘTI, grupa semifinală 

Uniunea Sovietică — Polonia 
(6—1), România 
I0—9 (5-4).
1. ROMÂNIA
2. U.R.S.S.
3. Polonia
4. Cehoslovacia

BRAȘOV, grupa semifinală a 
R.D. Germană — * *
(6-5), Iugoslavia - 
(9-6).
1. IUGOSLAVIA
2. R.D. Germană
X Ungaria 
4. Norvegia

PLOIEȘTI (turneul 
9-14) l R.P. Congo 
(12-4), Danemarca 
(3M5).-

ln clasament conduc RJ*. Congo 
(golaveraj 4-13) fl Danemarca (gol
averaj 4~3) cu cîte 2 puncte, ur
mate de R.F. Germania, '
(n-au jucat încă nld un med 
cadrul grupei). Franța fi Austria 
0 puncte.

PROGRAMUL DE AZI
BUCUREȘTI (Palatul Sporturilor 

Culturii), ora " '
Polonia g ana 
U.R.S.S.

BRAȘOV (Sala sporturilor), ora 
16.45 t R.D. Germanâ — Norvegia | 
ora 18 î Iugoslavia — Ungaria.

PLOIEȘTI (Sala sporturilor „Vio* 
torta-), ora 16.45 t Olanda — Austria, 
oiă Î8 i R.F. Germania — Dcmo* 
marca.

I :
15-11

Cehoslovacia

2 0 0 30-17 4
2 0 0 32-20 4
0 0 2 ÎS—27 O

2
2
2
2 0 0 2 29-35 0

H-o: 
Ungaria 13-8

Norvegia 20—13

2 2 0 0 32-24 4
2 10 1 24-20 2
2 10 1 19-17 2
2 0 0 2 17-31 0 
pentru locurile
- Austria 23-10
- Franța 10—7

Olanda 
ta 
cu

.____ ---------- H
16.45 x Cehoslovacia —

18 i România —

A DOUA

Jucătorul francez Georges Govern nu-?i ascunde bucuria de a fl 
obținut succese cu noile sale rachete. Bucuria sa a fost de scurtă 
durată, deoarece F.I.L.T. a interzis folosirea acestor racheta.

Telefoto : A.P.—AGERPRES

PESTE HOTARE
O Campionatele mondiale do 

pentatlon modem au continuat la 
San Antonio (Texas) cu proba 
de tir, in care victoria a revenit 
cehoslovacului Jiri Adam, cu 
1068 p. o evoluție remarcabilă a 
avut tn această probă sportivul 
român Dumitru Splrlea, clasat pe 
locul 2 cu 1044 p, punctaj rea 11- 
zat șl de polonezul Janusz Pe
cia k. finlandezul Jusel Pelli și 
suedezul Bengt Lager. După dis
putarea a 3 probe, lider al clasa
mentului general este campionul 
olimpic Janusz Peclak (PoloniaJ 
— 3091 p. urmat de Pavel Lednev 
(U.R.S.S.) - 3070 p șl Jiri Adam 
(Cehoslovacia) — 3055 p. Dumi
tru Splrlea ocupă locul s eu 
2993 P. In clasamentul general po 
echipe conduce Polonia — 8989 p.
• Turneul de tenis desfășura* 

pe teren acoperit Ia Lucerna a 
fost clștlgat de Iile Năstase care 
l-a Învins tn finală cu 0—8 (s-a 
jucat un singur set) pe Vita» 
Gerulaltls. In semifinale : Năs- 
taae — Tom Okker 9—7, Gera- 
laltla — jaime Flllol 9—5.

• tn turneul de tenis de la 
Teheran, Ion Țiriae l-a Învins cu 
6—1. 6—1 pe vest-germanul Han» 
Pohmann. Alte rezultate mal im
portante : Soler — Peccl
6— L 9—7 ; Vilas — Lewis
7— 8 ; Orantea — Vasquez 
0-4.
• Ia prima rundă a turneului 
de șah de la Jeszow (Polonia) 
Mita Arma# l-a învins ne 
Kot (Polonia), iar Adrian Mar- 
covld șl Mtnodor Cojocaru au 
remizat cu polonezii Nowak sl 
Puskarewicz.
• Partidele disputate In ziua a 

doua a turneului masculin de 
handbal de la Eberswalde: Dy
namo Berlin — Dinamo Brașov 
24—23 ; Vorwărts Frankfurt pe 
Oder — Pogon Szczecin 36—2L

0-7,

0-1,

„Racheta-minune" a fost pusă 
la index. După cum se anunță 
din Barcelona, unde are loc 
reuniunea comitetului director 
al Federației internaționale de 
tenis (F.I.L.T.), forul de spe
cialitate a decis interzicerea ra
chetei cu „dublu cordaj", pre
cum și orice alt tip de rachetă 
care prezintă un material dife
rit de cele folosite pînă acum. 
Comentînd hotărîrea luată, 
Philippe Chatrier, președintele 
F.I.L.T„ a declarat că ea este 
consecința cererilor prezentate 
de mai multe federații și jucă
tori cunoscuți, ca Guilermo 
Vilas șl Die Năstase. Interdic
ția folosirii noii rachete a intrat 
în vigoare la 3 octombrie.

Controversele și protestele au 
apărut mai pregnant la recentul 
turneu de la Paris, unde ierar
hia valorică a fost serios per
turbată de jucători mai slab 
cotați, ca francezii Georges Go- 
ven, Roger Vasselln (offiificat 
în finală), australianul Dick 
Crealy. Unul dintre primii te- 
nlsmani care a folosit noul tip 
de rachetă este un alt austra
lian, „veteranul* Barry Philips- 
Moore. Iată declarația sa : 
„Această rachetă accentuează 
foarte mult efectul imprimat 
mingii șl derutează adversarul. 
Efectul negativ asupra jocului

este diminuarea caracterului său 
spectacular șl introducerea unei 
prea mari doze de hazard**.

Așadar, F.I.L.T. a luat la 
timp o hotârire care Împiedică 
proliferarea unui tip de rache
tă ce ar fi putut dăuna Jocului 
de tenis.

3
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GIMNASTELE Șl GIMNAȘTII ROMANI
AU RIDICAT TRIBUNELE IN PICIOARE

(Urmare din pag. I)

doială cei mai greu program 
din câte ne-a fost dat să ve
dem pînă acum, exercițiile salo 
situîndu-se foarte aproape do 
limita a ceea ce poate face o 
gimnastă. Magnifica 
din România le-a oferit 
mente de mare satisfacție 
ilor de spectatori care au 
nit la sala Glifada spre 
admira înalta măiestrie”, 
tr-un articol apărut marți 
mineață, ziarul „APOGIIEMA- 
TTNI“ evidențiază rezervele de 
care dispune gimnastica femi
nină românească, aducînd ca 
argument principal pe foarte 
talentata Emilia Eberle care, 
după opinia semnatarului arti-

sportivă 
mo- 
ml- 
ve- 
a-1 
In
di

colului amintit „pășește ferm 
pe urmele Nadiei Comăneci*.

Ziarul de sport „ATHLETIKt 
mo consacră comentariul său 
școlii românești de gimnastică, 
subliniind : „încă o dată școa
la românească de gimnastică 
și-a dovedit înalta sa clasă in
ternațională. Atît gimnastele 
cit și gimnaștii români au de
monstrai tuturor forța de care 
dispun, ridicind tribunele in 
picioare cu exercițiile lor de 

rindul

„GHEATA DE AUR“
(Urmare din pag. I)

mare virtuozitate”. La 
său, „POS“ publică un amplu 
reportaj despre Nadia Comă- 
neci, evidențiind marea 
popularitate in Grecia, 
impresionant spectacolul 
tan pe care îl provoacă 
campioană olimpică ori 
ori simplii trecători i 
stradă o recunosc în autobuz 
sau 
Cîțl 
dori 
diet

ei 
„Este 
spon- 

i marea 
de cite 

de pe

I
1

ATLETISM

NADEJDA TKACENKO (U.R.S.S.)
Trei recorduri mondiale 

s-au înregistrat in 1977 in 
pentatlonul atletic feminin. 
Fenomenul se datorează, de
sigur, schimbării petrecute 
în alcătuirea aa 
proba de 800 m 
alergarea de ZOO 
toate că primele 
seră stabilite de 
toare de greutate 
ultimul cuvtnt l-a 
ciallstă autentică, __
Nadejda Tkacenko ■ 4 839 p in 
finala „Cupei Europei* la 
proba combinate, desfășurată 
la Lllle. Performanțele re
cordmanei in cele • probe : 
10# mg — 13,49, greutate — 
15,93 m, înălțime — IA# m. 
lungime — 6,49 m, 800 m — 
2:10,81, probează o bună o- 
mogenUate la an nivel 
ridicat. Cele M puncte cu 
care Tkacenko a depășit re
cordul Iul Wilms se datorase 
in cea mal mare măsură ex
celentului rezultat in proba 
nouă. In care ea și-a îmbu
nătățit recordul personal cu

două
o._ aruncă- 
(Eva Wilms), 
avut o spe- 

sovietlca

multe secunde l 
nl (împliniți la 

după recordul mondial) 
dejda Tkacenko (1,76 m înăl
țime, TO kg) devine prima 
pentatlonlstă a lumii, după 
ee in Iulie, la campionatele 
Uniunii Sovietice, se clasase 
doar a l-a 1

KATHY SCHMIDT (S. U. A.)
Ruth Fuchs tn 1978. Aceasta, 
la numai o săptămlnă după 
„Cupa Mondială**, unde ea nu 
atinsese nici linia celor M 
de metri 1 Aruncarea suliței 
nu se dezminte: Ruth Fuchs, 
Incontestabil cea mal bună 
aruncătoare a deceniului, 
pierde recordul lumii tocmai 
etnd părea invulnerabilă I 
Desigur, Kathy Schmidt nu 
este o „intrusă**. De dțlva 
ani ea se numără printre 
cele mal bune specialiste ale 
lumii. In 1972 șl 1976 
clasat de "
cui 3 la 
aruncare 
cordului 
66,52 m

s-a
fiecare dată pe lo- 

J.O. Cea mal lungă 
a sa dinaintea re- 

mondial măsura 
(tn 1976, Înainte de

I
3
3

1
3

te cu D. Miiller, nu a putut 
veni la Paris, fiind bolnav. El 
a fost reprezentat 
tele clubului din 
Van Praag.

Trofeul „Gheata
a fost înmînat internaționalului 
român Dudu Georgescu de că
tre președintei 
ceze, Fernand 
subliniat — în
— că acesta a
formanță de primul ordin în 
competiția celor mai eficace 
fotbaliști din Europa, reușind 
să obțină pentru a doua oară 
trofeul — și stabilind un nou 
record al acestuia — lucru pe 
care nu l-au mai realizat pînă 
acum decît G. Miiller (Bayern 
Miinchen — R. F. Germania) 
61 Eusebio (Benfica Lisabona
— Portugalia). în cadrul ace
leiași solemnități s-a înmînat 
trofeul de cel mai bun club

de președin- 
Amsterdam,

de aur- 1977

federației fran- 
Sastre, care a 

cuvîntul rostit 
realizat o per-

european al sezonului 1976/1977 
. echipei italiene Juventus, re
prezentată de președintele a- 
cesteia, Gianpiero Boniperti.

După primirea trofeului, Du- 
du Georgescu, laureatul 1977 al 
trofeului „Gheata de aur“, care 
a fost însoțit la Paris de către 
soția sa și antrenorul său de 
dub, fostul internațional român 
Ion Nunweiller, a declarat zia
riștilor : „Sint foarte fericit 
pentru acest succes pe care îl 
datorez în largă măsură, an
trenorilor și coechipierilor de 
la Dinamo București. Mi-am 
început activitatea de jucător 
de performanță ca stoper și 
mijlocaș și nu am trecut vîrf 
de atac decit de cind joc la 
Dinamo. Sper să confirm și pe 
mai departe succesele din în
trecerea atacanților europeni. 
Prima șl marea mea dorință o 
constituie acum succesul echi
pei naționale a României in 
preliminariile C. M. 1980”.

într-un magazin oarecare, 
dintre atenieni nu și-ar 
oare un autograf al Na- 
Comăneci

CĂLDUROASA PRIMIRE
(Urmare din pag I)

Eberle, care — după strălucitele 
evoluții din Mexic și Vene
zuela — au cucerit apoi, la 
Atena, toate medaliile de aur ale 
întrecerilor individuale ale Bal
caniadei, ca și lui Dan Grecu, 
Nicolae Oprescu, Sorin Cepoi. 
Ion Checicheș, principalii au
tori ai succeselor noastre în
registrate în competiția mas
culină. li s-a făcut o primire 
deosebit de călduroasă, entu
ziastă. Gimnastelor și gimnaș- 
tilor noștri li s-au înmînat bu
chete de flori, simbol al pre
țuirii și dragostei cu care iu
bitorii de sport din țara noas
tră îi înconjoară pe artizanii 
unor succese de mare presti
giu internațional, care fac 
cinste României socialiste.

$

Recent, Furth
Germania), americanca Kathy 
Schmidt realiza unul din cela 
mai surprinzătoare recorduri 
mondiale ale anului, arun- 
etnd sulița la 89,32 m, eu 
28 cm mai mult decit reușise

Montreal), 
ani (s-a 
Beach, ia 
are 1,86 m Înălțime șl 81 kg). 
Kathy pare cea mal .Îndrep
tățită să depășească 
granița celor 70 de _____
Și-a spus Insă Fuchs (31 de 
ani) ultimul cuvtnt T

Da numai 24 dc 
născut la Long 

23 decembrie 1953,

prima 
metri.

rrrr
BĂLĂCI PE LOCUL 6 IN PRE

MIUL „BRAVO *78*
Așa cum am mal anunțat, săp

tămânalul italian „Guerin Sporti- 
vo** și emisiunea televizată a ca
nalului îl RAI, au instituit pre
miul ..Bravo *78“ pentru cel mal 
bun fotbalist european născut 
după 1 ianuarie 1954. După a 
doua manșă a cupelor europene, 
pe primele locuri s-au clasat: 1. 
Antognoni (Italia) 31 p și 2. Pe- 
teres (Olanda) 21 p. Pe locul 6 
se află jucătorul craiovean Bălăci, 
cu 10 p.

IN PRELIMINARIILE C.M.
Intr-un meci contînd pentru 

preliminariile campionatului mon
dial, disputat la Hong Kong, se
lecționata Kuweitului a învins eu 
3—i (1—1) reprezentativa Hong

Kong. In urma acestui 
clasamentul grupei 
nia arată astfel :
1. Iran
2. Australia 
X. Coreea de Sud
4. Kuweit
5. Hong Kong

Asia

3 2
32
3 1
1 1
4 O

rezultat,
— Ocea-

O 
1 
1
O
4

5
4
3
2
O

1 
o 
1 
o 
o

Selecționata Kuweitului Iși con
tinuă turneul in zonă, tntilnlnd 
la 9 octombrie, la Seul, reprezen
tativa Coreei de Sud, Iar la 1* 
octombrie, la Sydney sau Adelai
da, formația Australiei, ambele 
jocuri în preliminariile C.M. 1978.

• Peste 40 de federații și-au 
confirmat participarea la viitorul 
turneu mondial pentru juniori. 
Din Europa s-au înscris pînă în 
prezent 17 țări, între care Bel
gia, Franța, România, Iugoslavia, 
U.R.S.S., Italia, Grecia etc.

^Redacția ți administrația i București, «tr. V. Conta 1# t teL centrală 11.10.09 | secția coresp. ll.Sl.03 ț interurban 637 ] telex i 10450 romsp. Tiparul L P.
raotra strălnâtata s abonamente prin ilexim. Departamentul export-import presă. P.O. Box 136—137, telex u 228. București, itr. 13 Decembrie nr. I

.Informația* 10 363
R 8.


