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Antrenorul la locul său de muncă, în „atelierul performanței44

PREZENȚE REALE Șl PREZENȚE FORMALE 
IN CATALOGUL UNEI MESERII DE MARE RĂSPUNDERE
Pregătirea intensă, antrena

mentul bine organizat și 
condus, pasiunea specialistu
lui, valențele instructive, me
todice, educative ale orelor 
petrecute în săli sau pe tere
nuri sint tot atîtea condiții 
esențiale pentru obținerea 
marii performanțe. „Atelierul" 
măiestriei sportive actuale sau 
viitoare, modul în care antre
norii și sportivii lor se dăru
iesc muncii de pe terenul de 
sport, felul în care ei se achită 
de sarcinile pe care mișcarea 
noastră sportivă le are — iată 
tot atîtea obiective a căror în
deplinire redactorii și repor
terii noștri au urmărit-o în- 
tr-un raid efectuat de curînd 
în București.

Pe lingă aspectele pozitive, 
relevante pentru conștiinciozi
tatea și seriozitatea în muncă 
a unor tehnicieni, am întîlnit 
— din păcate — și antrenori 
cu serioase lacune în conduita 
profesională.

Prima partidă, prima victorie pentru „cadeții" rugbyului nostru

ROMÂNIA—PORTUGALIA (tineret) 3Z-4

Balonul, ciștigat de înaintarea echipei noastre, este transmis de
Chiricencu liniei

Ieri, Selecționata de tineret 
(21 ani) a Portugaliei și-a inau
gurat turneul de 3 meciuri în 
țara noastră, susțînînd pe sta
dionul Parcul Copilului, sub un 
frumos soare de toamnă, o par
tidă amicală în compania 
„XV“-Iui similar al țării noas
tre, care a evoluat ieri în „pre
mieră absolută". De remarcat că 
din formația oaspete au fă
cut parte șapte jucători care în 
1976 au evoluat în repre
zentativa Portugaliei partici
pantă la Campionatul european 
F.I.R.A. pentru juniori. Partida 
a plăcut, pentru că s-a jucat 
într-adevăr tinerește, fără mo
mente de „relache", deschis, și 
pentru că s-au înscris nu mai 
puțin de 7 încercări.

In minutul 4, rugbyștii români 
s-au văzut conduși cu 4—0 (în
cercare Mesquita) la o bîlbîială 
a lui Milcă (ieri fundaș, dat 
fiind un lanț de accidentări ale 
selecționabililor). In disputa în
cinsă care a urmat oaspeții au

STAGIUNEA... CICLOCROSURILOR
Sezonul competițional de fond 

și de velodrom s-a încheiat, a- 
nul acesta, mult prea devreme, 
iar pînă la inaugurarea activi
tății competiționale viitoare ci
cliștii vor avea de așteptat a- 
proximativ cinci luni. Față de 
această situație, interesul spor
tivilor, indiferent de speciali
zare sau de preferință, este de 
a acorda toată atenția curselor 
pe teren variat, prin partici
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Campionii
Despre terenul de la „Par

cul Copilului" se vorbește că 
ar fi devenit un veritabil punct 
de atracție pentru toți cei care 
vor să practice rugby-ul. Se 
spune, In același timp, că aici 
se muncește cu seriozitate, că 
nu se fac concesii, că cei intrați 
pe poarta stadionului înțeleg 
că nu pot lucra pe „treisfer- 
turi". De adevărul acestor vor
be se convinge ușor oricine are 
răbdarea să asiste la antrena
mentele numeroaselor loturi 
care se pregătesc aici.

Pe terenul central seniorii 
de la R.C. Grivița Roșie, sub 
îndrumarea antrenorilor Viorel 
Moraru și Radu Demian, exe
cută tema indicată. „Cel care 
dau tonul, care manifestă mal 
multă inițiativă, sînt ,,bobocii* 
de acum un an-doi. Chiar 
dacă au numai 20—21 de ani 
simt răspunderea pe umerii 
lor, ei impulsionîndu-i și pe 
mai noii veniți" — ne spune 
Viorel Moraru. Ii urmărim cum 
lucrează. Aproape nici un mo

de treisferturi...
părut mai sudați, jucătorii 
noștri — evident superiori fizic 
șl tehnic — acuzînd răstimpul 
prea scurt de pregătire comu
nă. Treptat, însă, grămada s-a 
impus, linia I (Pojar — Grl- 
gore — Ungureanu) decimîn- 
du-și, încetul cu încetul, adver
sara, combinațiile începînd să 
izbutească. In min. 18, Stancu 
a egalat : 4—4, rezultat ne
schimbat pînă la pauză. Rug
byștii români au menținut ace
lași ritm ridicat și în repriza 
secundă, sportivii portughezi ce- 
dînd tot mai vizibil pasul. Fa
zele de spectacol au „curs" una 
după alta. Marin (3), Rădoi, 
Nache — încercări, Codoi (l.p. și 
,,drop“) și Stancu (transformare) 
fiind autorii punctelor unei a- 
plaudate victorii. 32—4, prima din 
palmaresul Selecționatei de ti
neret (21 ani) a României, care 
demonstrează — și ea — resursele 
rugbyului nostru. A arbitrat 
Dragoș Grigorescu.

Geo RAEȚCHI

parea lor la toate competițiile 
de ciclocros. Iată, dealtfel, 
programul complet al acestor 
alergări : 9 octombrie — „Cupa 
Voința" ; 16 octombrie — „Cupa 
Olimpia" ; 23 octombrie —
„Cupa Steaua" ; 30 octombrie — 
Campionatul municipal ; 6 no
iembrie — Campionatul repu
blican.

Toate cursele din București 
vor avea loc la „Metalul".

I

diiu lecții...
ment de „respire", care să per
mită reporterului să schimbe 
cîteva vorbe. Ni se pare că 
lotul este ceva mai mic. Ab
senți 7 „Nicidecum — ne preci
zează Radu Demian — avem 
mulți selecționați în lotul de 
tineret care se pregătește pen
tru apropiatele confruntări in
ternaționale. Mă refer la Stroe, 
Țuică, Codoi, Rădoi. Podăres- 
cu, Marin, Stancu, Voicu și la 
antrenorul Alexandru Pop".

Părăsim pentru un moment 
echipa grivițenilor, pentru a 
ne îndrepta spre terenul II, 
unde un grup masiv de copii, 
peste 40, de la Lie. ind. nr. 11, 
sub îndrumarea prof. D. Piștalu, 
se află la primele lor lecții. 
Observăm printre ei pe cîțiva 
dintre componenții echipei cam
pioane, juniorii de la C.S.S. Lo
comotiva. Dima. Popescu, Bu
suioc, Iorga, Savu, Subțirică, 
Lungu, Stoica conduc diferite 
grupe, iar cuvîntu] lor este as
cultat cu atenție de „învăță
cei". „Este un mod de a spori 
responsabilitatea tuturor — ne 
spune D. Piștalu — cu evidente 
influențe pozitive în procesul 
instructiv-ediicativ".

Doi băieți de-o șchioapă mî-

Raid realizat de E. FANTÂNEA-
NU, R. TIMOFTE și V. TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

C. M. DE HANDBAL-JUNIOARE

UNIUNEA SOVIETICĂ Șl IUGOSLAVIA ÎN FINALĂ
Echipa României in disputa pentru medalia de bronz

La București (semifinala I), 
Brașov' (semifinala a Il-a) și 
Ploiești (turneul 9—14) s-au 
disputat ieri ultimele partide 
dinaintea rundei finale a C.M. 
de handbal-junioare. La capă
tul unei lupte sportive fru
moase, nu lipsită de accente 
dramatice (la Ploiești partida 
decisivă a unei grupe s-a în
cheiat la egalitate !), situația 
s-a limpezit parțial, pentru că 
după o binemeritată zi de odih
nă pe cele 14 echipe partici
pante le așteaptă vineri jocu
rile finale.

BUCUREȘTI ----------------- -
POLONIA — CEHOSLOVA

CIA 16—10. Echipa Poloniei și-a 
asigurat conducerea ostilităților 
încă din prima repriză, impri- 
mlnd jocului un ritm alert și 
folosind cu pricepere arma con
traatacului. în repriza secundă, 
jucătoarele poloneze au evoluat 
timp de 10 minute (min. 27 — 
min. 36) ca la carte, detasîn-

Șutul Anei Maria Răducu nu poate avea șanse să fie periculos 
peste blocajul prompt și grupat al echipei sovietice. Fază din me
ciul România — U.R.S.S. (11—14). Foto : Ion MIHAICA

NEDELCU H-4 GOLURI ÎNSCRISE- 
L-A SUPLINIT PE DUDU GEORGESCU
Ieri, In mccl-școaia, lotul A - Mecanică Fină 5 0 (1-0)

Nedelcu II înscrie unui din cele patru goluri ale sale din meciul- 
școală de ieri

Stadionul 23 August din Ca
pitală a găzduit ieri,.începînd 
de la ora 17,45, meciul-școală 
al echipei naționale susținut 
în compania divizionarei C 
Mecanică Fină. Prezentîndu-se 
fără omul său nr. 1 de gol, 
Dudu Georgescu, reprezenta
tiva a avut două teme de joc : 
omogenizarea echipei și acțiu
nea in bloc a întregului an
samblu in atac și apărare.

După o primă repriză în 
care nici una din cele două 
teme n-a fost rezolvată, echi
pa prezentîndu-se fără omo
genitate, acțiunile ei răzlețin- 
du-se într-o sumă de in
cursiuni fără orizont, au ur
mat 45 de minute în care jo
cul selecționabililor a fost 
mult mai coerent, aportul pre
cumpănitor al extremelor 
Zamfir și Troi, precum și al 
golgeterului arădean Nedelcu 
II dînd meciului-școală fizio

In pag. 2-3 :

Creșterea schimbului de inline, preocupare permanenta, 
de primd însemnătate, a iotbaliilul nostru

PROGRAMUL JOCURILOR DE VINERI wvwww. 
' Locurile 1-8, Palatul Sporturilor și Culturii ; ora 14,30 : ' 
' Cehoslovacia - Norvegia (7-8) ; ora 15,30 : Polonia - Un- j 
1 garia (5-6) ; ora 17 : România - R.D.G. (3—4) ; ora 18,15 : [ 
' U.R.S.S. — Iugoslavia (1-2). >
! Locurile 9-14, sala Victoria Ploiești ; ora 9 : Austria - ! 
; Franța (13-14), ora 10,15: R.P. Congo - R.F.G. (11-12); ] 
i ora 11,30: Danemarca — Olanda (9-10). ■

du-se rapid și decisiv de la 
7—5 la 12—5 1 Selecționata Ce
hoslovaciei, care a jucat cu o 
scară înainte cu o ambiție rar 
văzută, ni s-a părut de această 
dată foarte... „liniștită", nemai- 
știind să folosească forța de șut 
a lui Brezyanova. Au înscris : 
Krcfft 4, Janecka 4, Brewiak 3, 
Galus 3, Bodera 2 — Polonia, 
Brezyanova 4, Pallova 2, Tim- 
kova 2, Stasova, Knezova — 
Cehoslovacia. Au condus G. Van 
der Ham și G. Houtbracken — 
Olanda.

ROMANIA — U.R.S.S 11—14. 
Victorie meritată a echipei so- 

nomia unei reușite lecții da 
atac. Deschizînd scorul în pri
ma repriză, Nedelcu II a mal 
înscris 3 goluri în cea de-a doua 
(al cincilea gol fiind marcat 
de Troi), suplinindu-1 cu suc
ces pe golgeterul naționalei și 
european Dudu Georgescu.

Antrenorul secund Constan
tin Cernăianu (Ștefan Covaci 
a urmărit ieri meciul-test al 
echipei Spaniei în compania 
combinatei Schalke 04 - M.S.V. 
Duisburg) a folosit toți jucătorii 
disponibili aflați în lot: Mo
raru (Cristian) — Cheran, Sa- 
meș (Ștefănescu), Sătmăreanu 
(Tiîihoi), Vigu — Romilă (Bă
lăci), Dumitru, Boloni — Crișan 
(Troi), Nedelcu II, Zamfir.

In continuarea pregătirile» 
sale pentru partida de sîm- 
bătă, cu echipa B a Poloniei, 
lotul nostru reprezentativ va 
face astăzi două antrenamen
te, la Snagov.

vietice, mai tehnică și mai de
cisă în fazele ofensive, mai 
calmă și mai atentă în apărare. 
Mai ales această ultimă calitate, 
apărarea fermă, agresivă și blo
cajul prompt, a asigurat repre
zentativei sovietice calificarea 
sa în finala acestei prime ediții

REZULTATE TEHNICE
Semifinala I, București : 

Polonia — Cehoslovacia 16—10 
(7—4) ; România — U.R.S.S. 
11—14 (6—7) ; clasament : 1.
U.R.S.S. 6*p (46—31). 2. Ro
mânia 4 p (41—41), 3. Polonia 
2 p (45—41), 4. Cehoslovacia
0 p (23—43).

Semifinala a II-a, Brașov : 
R.D.G. — Norvegia 12—8 
(5—4), Iugoslavia — Ungaria 
18—11 (8—6) ; clasament : 1.
Iugoslavia 6 p (50—35), 2.
R.D.G. 4 p (36—28), 3. Un
garia 2 p (30—25), 4. Norvegia 
0 O (25—431.

Turneul pentru locurile 
9—14, Ploiești : Olanda — 
Austria 8—6 (1—2). Dane
marca — R.F.G. 0—9 (5—6) ; 
clasament, seria a III-a : 1.
Olanda 4 p (22—17), 2. R.P.
Congo 2 p (34—24). 3. Austria 
0 p (10—23) ; seria a IV-a : 
1. Danemarca 3 p (19—16). 2. 
R.F.G. 3 P (17—16), 3. Franța 
0 p (14—18).

a C.M. de junioare. Handbalis
tele noastre au început bine 
jocul și pe acest fond de ușoară 
dominare au ajuns să conducă 
în min. 11 cu 4—3. în continu
are ele s-au lăsat însă depășite.

(Continuare în pag. a 4-a)
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Explicațiile evoluției slabe la C.E. de tir pentru senioare țl juniori I
REZISTENTA PSIHICA SLABA? 

1NCUNATIA NEOBIȘNUITĂ A PATURILOR? 
DA, DAR MAI PRESUS DE TOATE 

ANTRENAMENTE Șl PREGĂTIRE 
NECORESPUNZĂTOARE I

tai Campionatele europene de 
tir pentru senioare șl Juniori, 
desfășurate la Roma, reprezen
tanții noștri n-au dștigat «rid o 
aseda-tte I Cele mal bune dasări 
stat două tocuri 4 ta întrecerile 
pe echipe (ta pușcă standard 
fontori și ta pistol standard fe- 

ta rest door plusări de 
la tocul 4 spre mijlocul clasa
mentelor. Cum poate fi expli
cată această „cădere", dacă 
avem ta vedere că ta ediția pre* 
cadență, de la Skoplje, fetele 
noastre »ou Întors ca o meda
lie de aur, mo da argint șl 
alta de bronz ? Am căutat să 
găsim răspunsul ta această în
trebare, solicitînd părerea an
trenorilor cane cu tasoțît fotul 
ta bafta. Gavrilâ 
„Consider că princi
pala cauză a insuc
ceselor do ta Roma 
® constituie rezistența 
psihică slabă de care 
a dat dovadă majo- 
«itatea trăgătorilor
noștri . Excepții - 
tloar parțiale — G. 
Tătara șl FL Mînișan. 
au fost tasă copleșiți, 
nejustificat, de teanta 
marilor competiții. O < 
a_ acestui fapt : llca. “ 

uitat, pur

$

I

„Cupa României" la hochei

pectiv Moroșan (2), Berdilă, 
Chirilă și Iordan.

în ultimul joc al zilei, Spor
tul studențesc A.S.E. a învins 
fără dificultate pe Clubul spor
tiv școlar M. Ciuc cu 15—3 
(7—1, 4—1, 4—1). Fl. Sgîncă șl 
Făduraru au fost autorii a cîte 
4 goluri. *

în clasament, după 4 etape, 
conduce DINAMO cu 8 puncte 
și un golaveraj neobișnuit : 
65—4 ! Urmează : Sportul stud. 
AJS.E. 7 puncte, Avintul și Uni
rea 6 etc.

Deși în seria preliminară au 
mal rămas de disputat trei e- 
tape, victoria dinamovlștilor nu 
mal poate fl pusă la îndoială. 
Faza finală a .Cupei României” 
se va desfășura în Capitală, pe 
Patinoarul artificial Au
gust”, între 12 și 19 octombrie. 
Echipele Steaua, Sport club 
Miercurea Ciuc și Dinamo se 
vor lntîlni în cadrul unui tur
neu dublu tur.

Dinamo a continuat seria vic
toriilor la scor In grupa preli
minară a «Cupei României" la 
hochei, tavlngînd pe Tirnava 
Odorhei eu 20—3 (10—0, 3—2, 
7—1). Autorul celor mal multe 
goluri a fost Pisară — 6, care 
trece în fruntea listei marcato
rilor, cu 13 puncte, urmat de 
Tureanu cu 12.

Echilibrată, și cu rezultatul 
incert pînă în ultimele minu
te, a fost întîlnlrea Unirea Sf. 
Gheorghe — Agronomia Cluj- 
Napoca. A clștigat Unirea cu 
4—3 (1—0, 2—3, 1—0). Au mar
cat : Ungureanu, Bandaș, Baka, 
Lukacs, respectiv Miklos, Ma
gyar! și Eros.

Avintul Gheorghleni a furni
zat o nouă surpriză, întrecînd 
pe Dunărea Galați cu 8—5 (1—1, 
3—1, 4—3), în cea mal specta
culoasă partidă a etapei. Golu
rile au fost realizate de 
GySrgy șl Horvath (cite 2), Fe
renc, Lengyel, Gyorgypal și 
Ugron pentru învingători, res-

Irelatat, printre altele x „In con
cursurile interne, antrenorii Iși 
pot „dădăci- sportivii, sfătuîn- 
cfaH tai permanență «fin spatele 
standurilor, b» «nod cu totul gre
șit oficialii noștri permit o ase
menea abatere de la regulament. 
Inutil să mai amintesc c?t de... 
singur se află un trăgător de-al 
nostru pe standul unui campio
nat european, unde nu I se mai 
permite să primească sfaturi de 
ta antrenor".

In altă ordine de W©?. Mircea 
Rea mărturisea, ta riadul iul, 
că ®l șl colegii săi s-au simțit 

înclinația neobiș- 
paîuriior de tragere 

roman. $3 sub 
apar, cu armări 

ta «narile întreceri, co- 
nențe!e._ antrenamen
telor, oare nu 
foc tn condiții 
axil diferite, care 
creează prea 
probleme 
Iul.

In concluzie. Cam
pionatele europene 

senioare șl Juniori de La 
cru demonstrat din nou .— 
a cîta oară î — că otita 
cît antrenorii nu vor crea 

ta antrenamente, 
, -------- _---- pentru sportivii
lor, atîta vreme cît vor amina 
lecția de pregătire dintr-o zi cu 
ploaie șl cu vînt pentru una cu 
soare șl fără vînt, rezultatele ta 
marile concursuri Internaționale 
vor fl fluctuante, tar urcările pe 
podium ta voia totimplărtl I...

Radu T1MOFTE

«tinjenlți 
nuitd a 
pe poligonul 
acest as poet 
nefasteMaghiar

cit
Ml 

moft© 
trăgâtoru-

Tenis Divizia A NUMAI SCORURI
LA ZERO IN PARTIDELE FEMININE!

Cu căștile de antrenament pe cap, Gh. Cioch 
Buzduceanu efectuează ultimele pregătiri. Foto :

înaintea campionatelor națion;

ALEC NASTA
NU RENUNȚA LA_^
• Pugiliștii dc la steaua sc pregătesc*
$1 Duzduccanu spera sa ajungă In linala c

Cu toții 
în mod 
specifică 

confirmare 
-------- , Minișan și 

Oriosac au... uitat, pur șt sim
plu, să comande schimbarea țin
telor I Ca armare, ei au fost 
penalizați cu cîte două puncte..." 
împărtășim, parțial, părerea cn- 
trenorului Maghiar. Cu comple
tarea că această stare do lu
cruri tși are rădăcinile ta mo
dul deficitar, unilateral, al pre
gătirii, atît ta loturi, cît și — 
«ou mai ales — ta duburi. Tră
gătorii noștri nu sînt oblșnuiți, 
tacă de ta antrenamente, să 
gtadeascâ singuri in timpul con
cursurilor,-----------_ “
condițiile specifice _ ______ _
rare ale fiecărei competiții spre 

a găsi soluții optime Imprejură- 
rilor neobișnuite care se Ivesc.

La rtadul său, antrenorrj de 
ta pușcă Olimpiu Oalea ne-a

să analizeze rapid 
de desfâșu-

pentru 
Roma
pentru 
vreme . _ 
eu adevărat, 
probleme grele

sfîrjitul perioadol dep.s. La _
pregătire în vederea C.E. de la 
Roma, antrenorii loturilor se ară
tau optimiști ca armare a felu
lui în caro s-au desfășurat an
trenamentele, la pușcă fi la pistol 
standard. Cam mare diferența 
între aceste declarații șl ceea 
ce s-a petrecut pe poîlgomii 
Umberto Uno l_

i

întrecerile din cadrul Divi
ziei naționale A, seria I, la te
nis, au continuat pe terenurile 
cluburilor bucureștene Progre
sul și Steaua, oferind unele par
tide interesante, mal ales în 
întilnirile echipelor masculine. 
De remarcat faptul că în com
petiția feminină învingătoarele 
au obținut numai victorii nete, 
la zero I Iată rezultatele : fele : 
Progresul București — Dinamo 
Brașov 5—0, Dinamo Bucu
rești .— Steaua 5—0, U. T. A- 
rad — Politehnica București 
5—0, Progresul — Steaua 5—0 ; 
băieți : Dinamo Brașov — Di
namo București 7—3, Steaua — 
Politehnica București 9—1, Jiul 
Petroșani — Politehnica Cluj- 
Napoca 6—4. In întîlnlrea din
tre formațiile masculine bucu
reștene Dinamo șl Politehnica 
scorul este de 4—3 în favoarea 
primei echipe.

Dintre rezultatele individuale 
se cer a fi remarcate victoriile 
repurtate de 
reșan (6—3, 
povici (6—4, 
dențiază pe 
tor.

Programul _ __
tăzi : teren Progresul, de la ora 
8 : Dinamo 
(băieți și 
Cluj-Napoca 
rești (băieți 
rad — Dinamo București (fete) ; 
teren Steaua : Jiul Petroșani — 
Politehnica București (băieți). 
Progresul — Politehnica Bucu
rești (fete).

S. IONESCU, coresp.

J. Bîrcu la S. Mu- 
9—7) și la C. Po- 
6—4) care îl evi- 
acest tînăr jucă-

partidelor de as-

Brașov — Steaua 
fete), Politehnica 
— Dinamo Bucu- 
și fete), U. T. A-

AZI, IN DIVIZIA A LA POLO

PREZENȚE REALE §1 PREZENȚE FORMALE 
IN CATALOGUL UNEI MESERII DE MARE RĂSPUNDERE

(Urmare din pag. 1)

vă 
în- 
ne

nuiesc balonul cu destulă pri
cepere.

Voi juca ți rugby 7 Oho, noi 
facem rugby demult I Și 
place 7 E foarte frumos. Ne 
▼ață să fim prieteni, să nu
batem ! Ca și cine vreți voi să 
fiți 7 Ca nenea Dinu, ca unchlu 
Bcarlat Eu aș vrea să joc mij
locaș ! Cum vă cheamă 7 Pe 
mine Mihai Neacșu. Pe mine 
Valentin Andrei șl sîntem In 
dasa a IV-a.

Din nou printre seniorii de la 
R.C. Grivița Roșie. Tricourile 
sfat demult ude. înaintarea e- 
xersează împingerea fa grăma
dă. Cum te simți, Dinule, Intre 
•el tineri 7 Ca ei, altfel nu se 
poate. Ba, aș zice, dteodată 
chiar mai tînăr. Se aude vocea 
antrenorului Moraru : „Grăma
da asta nu contează la numă
rătoare”. A cîta o fl 7 Nimeni, 
de fapt, nu ține socoteala. Se 
muncește fără... barem.

Antrenamentele continuă. Se 
▼or încheia odată eu primele 
semne ale înserării.

inclusiv handbalul - 
și grupe de juniori. ____ ,__
pentru aceste grupe se face zil
nic”. Nu-mi rdnrine dectt si-l 
îndrum pe tânărul Pop spre... 
birourile clubului.

Antrenamentul Eugeniei Re
bac se apropie de sflrțit. Parcă 
nu-ți vine si crezi : fetițele 
„țm* deja mingile tn aer, lovin- 
du-le succesiv I După acest ul-

n.n.) au 
Selecția

Două dintre meciurile etapei 
a 12-a a Diviziei A — seria I 
la polo se dispută astăzi în Ca
pitală (la Ștrandul tineretului : 
ora 16 : C.N.U. — Rapid, ora 
17 : Dinamo — Crișul), a treia 
partidă (Progresul Buci ești — 
Voința Cluj-Napoca) fiind amî- 
nată. înaintea acestor jocuri, 
clasamentul

Sdccțic
floar program ?!?

Reporter... incognito, la sala 
din Giulești. 13 fetițe intre 11 
fi 13 ani învață, in al doilea 
antrenament al vieții lor, ele
mente de bază ale voleiului. 
Cam pretențios spus „elemente 
de bază”, pentru că antrenoarea 
Eugenia Rebac creează mai de
grabă o ambianță de joacă, a- 
decvată vîrstei: „Să vedem, 
fetelor, dacă pereții vor să 
Joace... volei cu noi I”

— Bună ziua, am venit să mă 
tnscriu la handbal. Mă numesc 
Vasile Pop, sînt în anul I, la 
„Bolintineanu".

Așadar, reporterul a. fost con
fundat cu vreunul dintre antre
norii de handbal ai Rapidului 
care... nu erau unde trebuiau să 
fie. Adolescentul — umeri lăți, 
înalt, ochi inteligenți — ține in 
mâini un program de la meciul 
de fotbal al Rapidului. Citesc : 
.Menționăm că toate secțiile

du-le succesiv ! După acest 
Han exercițiu...*

— Mi scuzați, știți, n-am 
sit pe nimeni (elevul Pop 
întors). La secretariat mi 
spus că nu există secție 
handbal (?!). Nici colegul meu, 
Florin Porojan (îmi face cunoș
tință cu el), n-a găsit pe ni
meni care să-l înscrie la cultu
rism (n.n., și la culturism, se
lecția e tot zilnică l^.). Așa că 
o plecăm amindoi acasă.

După ultimul „exercițiu 
serios*, voleibalistele Eugeniei 
Rebac cintă ! Vreau să țpun că 
reintră tn atmosfera normală, 
a ocupațiilor silnice obișnuite. 
După ce se tinbracă, tinerele 
sportive se tneoioneaxă ți por
nesc spre stația mașinii 105. 
Destinația : Drumul Taberei, 
împrejurimile școlilor generale 
154, 155, WS). fetelor, nu uitați: 
următoarea jbotSsttre, tot aid, 
In stație l* Tot ta „105* se ur
că ți Vasile Pop ți colegul său. 
Florin Porojan. Se vor mai ta- 
toarce, oare 7^.

Dona
in două

Ictlțc mici

gă- 
s-a 
t-a 
de

bazine mari
E vremea

e ca el ta i ___ _______
tiv „23 August” I La 6 diminea
ța cheamă sportivii pe pati
noar, echipele se mai schimbă, 
dar el continuă să bată-n por
țile de hochei plnă către mie
zul nopții. La ora 21, după ce 
istovise copiii cu patine de la 
clubul Steaua, aștepta școla
rii”, cu program pînă la 21 
Aștepta și ei_  veneau I

Alături, modernele, frumoa
sele bazine de înot șt sărituri 
așteptau» dar nu veneau ! Șl 
erau calde, strălucitoare, Hbe- 
re L„ Șl era doar ora 19, și 
erau doar două fetițe mid în

i pacului și cine mal 
tot Complexul spor-

două bazine mari !... Era micu
ța Alina Bundaru, era colega 
ei Ioana Hărătău, era... doar 
zece la sută din grupa din care 
făceau parte U. Dar era, In 
•chimb, prezentă scuza că se 
mai lucrează — încă și intens 
— in bazinele descoperite. Dar 
nu „acoperea" cele două ore 
goale, de neproducție sportivă.

E vremea pucului și cine mai 
e ca el în tot Complexul spor
tiv „23 August" L.. înotătorii, 
poate, dar nu cei tineri, adică 
performerii. înotătorii vîrstnici, 
care vin la bazin după ora 21.30, 
programul „încărcat" al pisci
nelor planificînd grupa „pu
blic" între 21.30 și 23 î... Dar 
vin. Vin din Titan, din Drumul 
Taberei, din tot orașul. Vin 
pentru plăcerea de a înota, pen
tru menținerea sănătății. Vin și 
pleacă către miezul nopții, so
cotind — în chip sportiv — că 
întîi etatea o au performerii ! 
Care performeri ?

■ La TULCEA a avut loa. la 
orgonlzar» GJ.E.FJ., „Croiul 

toamnâ a! elwrlor", argani- 
nt la cadrul Daciadei, la cot. 
m participat 800 d. .I.yl din 
dasele 5-8 ala școlilor gene* 
role. Cea mal band 
«i făcut la Școala 
». 4 (prof. I
Printre dștlgâtorl r-ou 
Viorica Pândele (Șc. 
VasHIea Croltoru (Șc.
O. Zfbfleanu (Șc. gen. 5), G 
Popa (Șc. gen. Q. Ca acest 
prtlej. au io«t selecționați pen
tru secția do atletism a ȘcoTTI 
•portlvo din localitate SI de 
elevi. « TRADITIONAIA htalnke 
fotbalistică dintre arbitrii bra
șoveni s< prahoveni r-a dispuTOt 
recent la Sinaia. Meciul, con
du, de dr. Em. Vlalculescu (PIo- 
leștî)< o fost clștigat de praho
veni eu 1—0, prin golul marcat 
de M. Moraru ■ PE VECHEA 
ALBIE a Bistriței, ta cartierul 
Șerbănețtl din Bacău, membrii 
asociației sportive Barajul ,1-au 
amenajat un teren de fotbal, 
prostind peste 3 000 de ore de 
mrmcă patriotică e LA STEA
GUL ROȘU BRAȘOV ou fost 
sărbătoriți doi sporthrl fruntași 
al clubului din orațul de sub 
Tlmpa - adetuf Gheorghe Ce- 
fon (pentru a patra oară cam
pion balcanic țl de 10 ori cam
pion național ia 3 000 m obsta
cole) țl luptătorul Gheorghe 
Birou (medaliat cu bronc ta

mobilizare
ooota generală 
Maria Serghei).

se prezintă astfel :
....................  55 21

53 18
6815
82 7
78 7 
.12 0

1. Rapid 12 10 1 1 116—
2. Dinamo 11 82 1 88—
1 Voința 12 63 3 86—
4. C.N.U. 11 31 7 62—
5. Progresul 11 31 7 55—
6. Crișul 11 0 011 41—1

ATLETISM S
fășurat meciul fotexnațtonal dintre 
selecționatele orașelor Arad șl Sze
ged (■Ungaria). Oaspeții au cîștlgat 
cu 1<S2—114 a DUMINICĂ dimineața pe 
aleile parcului sportiv Dinam© ra 
avea loc, în cadrul „Daciadei", con
cursul de cros „Cupa Tînăr ului Dl- 
namovist- rezervat elevFtor din da- 
sele HI-VIU ale școlilor generate 
din București. Cel mai talentațl șco
lări vor fl cooptați ta secția de Ju
niori a clubului dinamovist. întrece
rile Încep ta ora 9,30.

„mondialele- studențești). H au 
primit frumoase cupe din partea 
CJ.E.F.S. Brașov fi a clubului 
Steagul roșu. A fost o frumoasă 
acțiune de popularizare a spor
tivilor fruntași ai duhului bra
șovean A PESTE «0 DE TURIȘTI 
de ta Sănătatea Tlrgovlște, T«ri- 
nlca Pucioasa, Constructorul 
București șl Minerul Șctînga au

participat, ha masivul Bucegl, la 
tradiționalul ooncucs „Cupa ve
teranilor- la orientare sportivă 
• BOXERII din orașele dună
rene Galați și Lom (Bulgaria) 
au susținut, ta Galați, o partidă 
amicală. Scorul întîlnlril Dună
rea Galați — Dunav Lom : 
14—6 a LN ZONA de agrement 
Bungă-r, din apropierea orașului 
Dej, a fost dat ta folosință un 
teren bitumlnlzat pentru tenis, 
lor ta complexul C.F.R., unul 
de volei A ÎN CAMPIONATUL 
Județului Scrta Mare ta handbal 
participă pentru prima ©ară 
două echipe sătești. Este vorba 
de Speranța Halmea (b) șf Ști
ința Certeze (f) — comună rf-

Sala de box din calea Plev- 
nei a clubului Steaua cunoaște 
in aceste zile o animație deo
sebită. E și normal să fie așa, 
dacă avem în vedere că peste 
puține zile se va dș startul fi
nalelor unei noi ediții a cam
pionatelor naționale de box 
pentru seniori. O scurtă vizită 
ne-a convins că pugiliștii mili
tari sînt dornici să se afle, ca 
de fiecare dată, printre prota
goniștii competiției, iar campio
nii de anul trecut — Teofil 
Ghinea (semimuscă), Ion Man
ta (semiușoară) și Alee Năstac 
(mijlocie) — să-și apere titlu
rile cucerite la ediția prece
dentă. Despre maestrul emerit 
al sportului Alee Năstac tre
buie să spunem că, deși a aban
donat activitatea competițio- 
nală internațională, nu a re
nunțat la posibilele succese pe 
plan intern. Dealtfel, el este 
un exemplu în pregătire pentru 
mai tinerii săi colegi de sală, 
iar faptul că este student la 
I.E.F.S. îi conferă un— grad de 
autoritate ridicat în fața celor
lalți 22 de boxeri de la Steaua, 
care vor fi prezenți la turneul 
final al campionatelor.

Antrenorul emerit Ion 
riac și ajutoarele sale 
Neacșu și Constantin 
transpiră, cot la cot, cu
în timpul orelor de pregătire, 
într-o discuție cu antrenorul 
principal al clubului, Ion Chi- 
riac, am aflat : .Vom fl pre
zenți la campionate eu 23 de

sportivi califii 
Gh. Govici, yl 
(semimuscă), 11 
L Mircea (coci 
C. Buzduceann 
nă), L MantoJ 
Leoveanu (seni 
nai, Gh. Bac 
Ghiță, V. Simil 
A. Năstac, Al 
Crișan (mijloci 
Văleanu, V. Ci 
și N. Grigore 1 
se vede, un 1 
cred, redutabil 
ținem titlurile 
trecut și să m; 
două—“ — a 1 
reputatul

In sală 
lor sună 
Donici și 
menaj ame
nevoiți să-i 
este luat de G1 
Buzduceanu. A 
▼or ajunge să- 
categoriei pani 
părțiți pe gru 
crul fără clipe 
efortul depus i 
mente este mi 
răsplata va fl t 
plonate.

tehni 
com] 
clar. 

n. q

Chi- 
Șerbu 
Ciucă 
elevii

GAZDU- 
ufl con- 
More, în 
so des

, . IT<, MARAMUREȘUL 
AUltJ IEȘ1E DIN NOU 
curs automobilistic. La Baia 
rHele de 8 fi 9 octombrie, 
fășoară tradiționalul „Raliu ai cas
tanilor-, de fapt a șaptea din cele 

ale campionatului re- 
ral'iurî.

RECENT 
nat la
rea

dintre Ancora Galați 
orașului Cbișinâu. 
excelent, gazdele ati i 
Judece 12 din cele 
concursului. “

nouă etapa 
publican de 
CAIAC-
CANOE

s-a desfășu- 
Galațl, Intîlnl- 

tatemaționalâ 
șl selecționata 
Compo itînd u-se 

reușit să-și ad- 
_ _ 18 probe ale

(T. ^iriopol — coresp.)

luată ta Inima Oașului 
TG. BUJOR, ta cadrul 
țieî naționale Daciada 
foc un turneu de fotbal 
tidparea a opt echipe, 
mul toc s-a clasat Viitorul So
rești a MembrH noii secții de 
rugby din Baia Mare RACEMIN 
(Rugby Asociație Centrata Mi
nieră) au participat afectiv ta 
transformarea unul improvizat 
teren de fotbal într-un... frumos 
stadion de rugby. In scurt timp, 
aici s-a nivelat terenul, s-au 
montat buturile din țevi, s-a 
îngrădit cu plasă suprafața de 
joc și s-a montat o tribună 
metalică pentru 400 de persoane 
• ECHIPA DE FOTBAL Avin- 
tU-Infrățirea Bradu (Jud. Sibiu) 
s-a pregătit toată vara cu gîndul 
să participe în campionatul ju
dețean. După înscrierea forma
ției în competiție, legitimarea 
Jucătorilor șl alte preparative de 
ordin tehnlco-admînlstratlv, ti
nerii fotbaliști din sahd Bradu 
s-au trezit în postură de invitați 
fără scaun... Comisia județeană 
s-a răzgîndlt în ultimul moment 
Șl nu l-a mal primit în campio
nat. De ce oare ? Vor să știe, 
pe bună dreptate, șl fotbaliștii 
de la Avîntul-lnfrățirea Bradu.

• LA cwr.peti- 
a avut
cu por- 
Pa pii-

RSATAR1 DE LA : M. Topd- 
schi, V. Feldman, I. lanea, C. 
Gruia, M. Avana, T. Siriopol,
D. Votau, D. Mdraru-Stivna, 
Sâsâranu ți N. Puțcațtr.

V.

V.

Bilete de fad 
nalele campion 
le Individuale I 
octombrie, la I 
rilor șl culturi 
▼tazare, eu tnq 
la agențiile C. 
nospoet (pasaj! 
verși ta te), la n 
lor șl culturii 
dală din str. 1

LOTO - PRONOSPI
numerbB 

LA TRA 
PRONO1 

DIN 5 OCTl

Fond de clști 
plus 343.929 lei 
goria A.

Extragerea I: 
extragerea a H 
39; extragerea al 
18 26.

CIȘTIGl 
TRAGERII EX< 

PRO'NOH 
DIN » SEPT

Categoria a 1 
ante a 15.000 lei 
o excursie de 
U.RJS.S. «au rJ 
diferența în nuri 
a 3-a: 18,75 a îj 
ria a 4-a: 59,50 
goria a 5-a: 150 
tegoria a 6-a: 4J 
categoria B: 14I 
<451 leii; tasi

60 lei.

VTNERI 1 C 
13,50 : FțțtW* 
bal Junioare» 
(transmisiune 
Palatul gporti 
rii).

SÎMBATA 
ora 17,45 : M 
România — 1
misiune direct 
mii „23 Augu



!

I LOTURILE DE TINERET Șl DE JUNIORI

pană I
Ghinex, 
Tr. Ion 
[muscă), 
'închină, 
fir (pa- 
îaru, P. 
C. naj- 
ă), Fl. 
lijlocie), 
a, Alex. 
mici, D. 
imigrea) 
ipă cum 
■ros ți, 
ă men
ii anul 
m unul- 
zimbind,

itrenori- 
nu?l G. 
ptă fără 
JFii" sînt 
tacul lor 
nă și C. 
ieră că 
te finala 
ivii, lm- 
Inuă lu- 
t. Cu cit 
antrena- 

, cu atit 
: la cam-

IOVAN

itra fl- 
saționa- 

(10—14 
sportu

lui tn 
! milne, 
>to-Pro- 
la Unl- 
porturi- 
■sa spe- 

nr. 15.
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AU SUSȚINUT MECIURI DE VERIFICARE
In vederea partidelor pe care 

le vor susține simbătă cu se
lecționatele similare ale Polo
niei, reprezentativele de tineret 
și de juniori ale țării noastre 
au susținut ieri jocuri de veri
ficare.

La Ploiești, selecționata de 
tineret a avut ca parteneră for
mația de juniori a Petrolului, 
pe care a lntrecut-o cu 14—0 
(4—0). Antrenorii O. Popescu și 
Al. Fronea au oprit jocul atunci 
cînd era nevoie de analizat „pe 
viu“ greșelile tn construirea fa
zelor de atac. Obiectivele pro
puse de antrenori au fost a- 
tinse, dar mal sint, din păcate, 
greșeli ale selecționabililor la 
capitolele angajament Czic, 
participare efectivă la joc și, In 
special, la jocul fără minge. 
Cele 14 goluri au fost realizate 
de Radu II (4), Răducanu (3), 
Tălnar (2), Fanici, Cîrțu, Chi- 
taru, Iorgulescu și Gh. Dumi
trescu. Au fost folosiți jucă
torii : Windt — Gh. Dumitrescu, 
Stanca (Agiu), Zabiu, Bărbu- 
lescu — Iorgulescu, Răducanu, 
Țicleanu (Irimescu) — Chitara, 
Fanici (Radu II), Tălnar. (L 
TANASESCU — coresp.).

Reprezentativa de juniori a 
evoluat la București pe stadio
nul Republicii In compania for
mației de juniori a clubului 
Steaua. S-au jucat trei reprize 
a cite 30 de minute fiecare. 
Partida a Început In nota de 
dominare a juniorilor—tricolori.

dar foarte puține au fost fazele 
clare de poartă din care s-ar fi 
putut Înscrie goluri. Abia din 
min. 30, cînd linia de mijloc a 
fost formată din Coman, Isaia 
și Terhes, jocul s-a mai limpe
zit și reprezentativa de juniori 
a reușit să se desprindă de 
tenacele ei adversar. Scorul a 
fost deschis In min. 44 de 
Mușat, care a transformat o 
lovitură de la 11 m. Celelalte 
două goluri au fost marcate, in 
ultima din cele trei reprize, de 
Coman (min. 63) și Tararache 
(min. 75). Selecționata a În
ceput jocul in următoarea for
mulă de echipă : Istrate —
Verigeanu, Gîmfăleanu, Ivănes- 
eu, Oprea — Isaia, Majaru, 
Borall — Mușat, Tararache, 
Coman. Au mai jucat : Pîrvan, 
Margelatu, Pop, Irimie șl Ter- 
heș. (L. DUMITRESCU).

Știri • Știri
• SlMBATA — UN MECI 

IN DIVIZIA B. Unul din me
ciurile seriei a Il-a a Diviziei 
B se dispută sîmbătă. Este 
vorba de jocul Prahova Plo
iești — Muscelul Cîmpulung, 
programat să se desfășoare — 
stadionul Petrolul, de la ora 
13 — în deschidere la partida 
dintre reprezentativele de tine
ret ale României și Poloniei.

• ASTAZI, MECI AMICAL : 
ELECTRONICA — RAPID. Sta
dionul Electronica, de la capă
tul troleibuzului 85 și a autobu
zelor 43 și 106, va găzdui astăzi 
partida amicală dintre echipele 
Electronica și Rapid. Partida 
este programată de la ora 15,30.

B BILETE PENTRU CU
PLAJUL INTERNAȚIONAL DE 
SlMBATA. începînd de mîine 
se pun în vînzare biletele pen
tru cuplajul internațional de 
sîmbătă după-amiază (Româ
nia — Polonia, juniori, de la 
ora 16, și in continuare, Ro
mânia A — Polonia B), de pe 
stadionul „23 August", la ca
sele obișnuite, de la agențiile 
C.C.A. și Loto-Pronosport, din 
pasajul Universității, ca ți la 
casele de la stadionul ^3 
August* și din strada Vasile 
Conta nr. 16.

Ce ne-a arătat o

„SECRETOȘII
dv.Am primit scrisoarea 

stimate Mihai Schultz — din 
Pitești, str. Craiovei, bloc 26. 
De la început, ținem să vă 
spunem că aveți dreptate. 
Ne-am făcut o datorie din a 
vă informa pe dv., pe zecile 
de mii de iubitori ai fotbalu
lui, tn fiecare sîmbătă, adică 
in ajunul unei etape a Divi
ziei A, cu „ultimele noutăți" 
din taberele echipelor. Da, 
aceasta este rațiunea publică
rii „Buletinului de știri" al 
celor 18 divizionare A. Din 
păcate, cum remarcați și dv., 
exista multe nepotriviri intre 
ceea ce declară an- ___ ________

rai: 
ază duminica. Așa 
de pildă, la C.S. Tîrgoviște au 

fost dați indisponibili Pitaru și 
Marinescu și, totuși, la Craiova, 
ei au jucat. La fel au stat 
lucrurile cu Miculescu și Eco- 
nomu de la Corvinul — dați 
ca indisponibili —, dar pre- 
zenți pe stadionul, din Bacău. 
Și exemple sint destule...

Situația menționată care, ne 
spune corespondentul nostru, 
derutează și, evident, îi ne
mulțumește pe cei ce joacă 
la Pronosport, ridică mai 
multe probleme și ține de 
mai mulți factori, uneori o- 
biectivi, alteori subiectivi. Ja- 
tă-4: a) se întâmplă ca unii 
jucători să fie accidentați, în- 
tr-adevăr, 
zuri se și exagerează privind 
gravitatea

dar tn multe ca-
occidentului. Se

face aceasta și dintr-un prost 
obicei, de a se pune răul 
înainte; b) uneori se așteaptă 
avizul medicului chiar cu pu
țin timp înaintea începerii me
ciului și, deci, folosirea unui 
jucător e incertă la apariția 
ziarului; c) dintr-o strategie 
greșit înțeleasă, sint antrenori 
care stau in expectativă și nu 
anunță formația decit atunci 
cînd trebuie să se completeze 
foaia de arbitraj. Ba mai 
mult, nu o comunică nici 
cronicarului, pînă nu o află 
pe aceea a adversarilor. Nu 
de puține ori i-am auzit pe 

acești antrenori spu- 
nînd : „solicitați
mai întîi formația 
lor“, de parcă in 

cinci minute ar schimba tac
tica de joc pentru că, de 
partea cealaltă a terenului, 
va juca X pe extremă sau Y 
mijlocaș.

Cam așa stau lucrurile cu 
echipa... probabilă din „Bule
tinul nostru de știri'1. în nume
le tacticii și al surprizelor care, 
zice-se, vor surprinde adver
sarii, nu de puține ori „11“-le 
din teren nu corespunde cu 
cel anticipat tn avancronica 
noastră. Poate că dintr-un 
respect mal mare față de ze
cile de mii de iubitori ai fot
balului, această problemă va 
fi tratată cu toată seriozita
tea iar „secretoșii" ne vor 
surprinde pe viitor cu tactici 
noi și nu cu... rebusuri.

Constantin ALEXE

etapă din campionatul juniorilor

TALENTE SlNT DESTULE, E NEVOIE DE TOATĂ GRIJA FEDERAȚIEI 
Șl A CLUBURILOR PENTRU AFIRMAREA Șl ÎNFLORIREA LOR!

»

Duminica trecută s-au disputat partidele unei noi etape a campionatului diviziei naționale de 
juniori. In rîndurile de mai jos vă prezentăm Însemnările redactorilor noștri care au asistat la cele 
9 meciuri, aspecte care le-au atras in mod deosebit atenția în întâlnirile programate în etapa a 8-a a 
acestei competiții al cărei principal scop îl constituie LANSAREA —— - .
VALOARE, SCHIMBUL DE MlINE AL FOTBALULUI NOSTRU.
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ARBITRI ROMÂNI LA MECIURILE 

DIN CUPELE EUROPENE
Recent comisia U.E.F.A. a 

delegat nominal pe următorii 
arbitri din țara noastră să 
conducă jocuri din turul II al 
cupelor europene intercluburi. 
Francisc Coloși, la meciul Ju
ventus Torino — Glentoran 
Belfast (Cupa campionilor), 
Otto Anderoo, la jocul Hajduk 
Split — Diosgyăr (Cupa cupe
lor) și Nicolae Rainea, la par
tida P.A.O.K. Salonic — Vejle 
B.K. (Cupa U.E.FJL). Toate 
aceste întâlniri se vor disputa 
la 2 noiembrie. Arbitrii de li
nie, la toate cele trei partide, 
urmează să fie desemnați, in 
aceste zile, de F.R.F.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
1

720 DE ARBITRI 
CAUTĂ UN TEREN 
DE ANTRENAMENT!

Inutil să mai pledăm pen
tru necesitatea pregătirii fi
zice a „cavalerilor fluieru
lui". Ei cunosc foarte bine 
acest imperativ al campiona
tului ți, de aceea, săptămi- 
nal, se antrenează intens 
pentru ca duminica să fie 
pe fază, să alerge cot la cot 
cu jucătorii in teren. Numai 
că arbitrii bucurețteni — 
120 (!) de divizionari A, B 
și C — se plîng, de la un 
timp, că nu găsesc un teren 
corespunzător pentru pre
gătiri. Peste tot se invocă 
programele de virf cu antre
namentele sportivilor. Pini 
mai ieri-alaltăieri cava
lerii in negru" erau găzduiți 
de Stadionul Republicii ; ii 
s-a interzis insă și acolo ac
cesul, pe motiv cd se dete
riorează pista de rekortan. De 
atunci, bieții oameni a- 
leargă de colo pînă colo, cu 
sacoșa de echipament în 
spinare și se antrenează fle
care pe unde apucă, pe unde 
găsește. (Stelian TRANDA- 
FIRESCU)

MICUL
ibrie,
■A
1BRIE, ora
Iza U-a 
îtâ de ta 

și eultu-

3TOMBRTE, 
de fotbal 

ia (trans
la stadio-

CLASAMENTUL
1. S.C. BACĂU 8 7 0 1 27- 8 14
2. F.C. Argeș 8 4 3 1 14- 6 11
3. Poli. Timiș. 8 4 3 1 9- 5 11
4. F.C. Corvinul 8 4 2 2 17-14 10
5. A.S.A. Tg. M. 8 4 2 2 11-10 10
6. Univ. Craiova 8 3 3 2 13- 5 9
7. F.C. Constanța 8 4 1 3 11- 7 9
8. Petrolul 8 2 5 1 6- 4 9
9. Steaua 8 3 2 3 14-10 8

10. F.C.M. Reșița 8 2 4 2 7- 8 8
11. F.G Olimpia 8 3 2 3 6-10 8
12. U.T.A. 8 3 1 4 11-12 7
13. Polit. lași 8 2 3 3 9-11 7
14. Dinamo 8 3 1 4 11-15 7
15. Sportul stud. 3 3 0 5 6- 8 6
16. F.C. Bihor 8 2 2 4 6-10 6
17. Jiul 8 1 1 4 4-16 3
18. C.S. Tîrgoviște 8 0 1 7 5-28 1

celor două echipe 
lași șl A.S.A. Tg.

— pe teren a fost gaba- 
Junlorllor

apostrofări, injurii, fa
ulturi. • Deși se întâlneau două 
dintre fruntașele ediției trecute, 
F.C. constanța și F.C. Corvinul 
Hunedoara, cel 4 900 de spectatori 
au urmărit o partidă modestă, 
doar eele trei goluri (Constantin 
— -’n 2j șl Pacea — min. M șl 
41) făclnd notă aparte Intr-un 
Joc eu multe greșeli tehnice și 
tactice. a Surprinzător, dar com
ponent celor două formații, În 
special oaspeții, s-au preocupat 
mal puțin de joc, remarclndu-se. 
In schimb, prin proteste la de
ciziile arbitrului (intervenția por
tarului hunedorean Borbell, la o 
fază din careul advers, s-a auzit 
șl In tribună: „Talpă, bă*D, a- 
poetrofarea coechipierilor șl chiar 
tajurll la adresa partenerilor de 
întrecere a Pentru aceste „reali
zări", hunedocenll KJeln (a ju
cat clteva meciuri șl tn Divizia 
A, fiind recomandat ea o ope
rantă. Nu știm insă la ce capi
tol i) șl Boroș an primit carto
nașe galbene, iar primul, căpita
nul echipei, ulterior șl pe cei ro
șu 1 a Dacă C. Mareș, antrenorul 
hil F.C. Constanța, și-a ehemat, 
deseori, elevii la ordine, șpunto- 
du-le să-șl ' * '
fel a făcut 
trenorul lui 
venind la 
discuta mai 
tâlniril, Gh. 
comentând 
drept, uneori neconforme cu rea
litatea șl indulgent ea abaterile 
din teren. (A. Vasilescu).

Șl PETROȘANIUL ARE NEVO
IE DE UN CENTRU DE JUNI
ORI. a Cel puțin 5 OM de spec
tatori tn tribunele stadionului 
Petrolul, ia meciul juniorilor a 
Joc alert, pe care ploleștcnH l-ar 
fl putut cîștiga la un scor mal 
sever, dar Tătara (de 4 orii) șl 
Anghel (o dată) au expediat ba
lonul în bară a Autorii golurilor: 
Oblu (mtn. 5) șl Nlță (mln. SS) 
a Destul de bună (tn special 
după pauză) evoluția juniorilor 
de la Jitii (echipă eu medie de 
vtrstă sub 17 ani) „Pentru că nu 
avem centru, pregătirea juniorilor 
a redusă ea timp, maximum t—3 
ani, ceea ce este Insuficient. In 
afara echipei divizionare de Ju
niori, acasă mai avem două gru
pe (11—12 ani șl 13—14 ani), plus 
una tn formare* (A. Coșereanu, 
unic antrenor pentru juniori la 
Jiul) a Unde vă antrenați? „Pe 
terenul Vega; nu a prea bun!* 
(M. Mocanu — Petrolul); „Cel 
mal adesea pe zgură, Ia Lonea 
(7 km de la Petroșani). Din cau
za zgurel, avem greutăți. De pil
dă, nu poți exersa șutul din că
dere pe un teren de zgură”. (A. 
Coșereanu-Jlul). (M. Tudoran).

DIN PACATE, PRIMEAZĂ TOT 
REZULTATUL!? a Un joc dis
putat pe terenul secundar al 
complexului „1 Mal“ b Frig, vtnt, 
ploaie rece. Vreo 50 de specta
tori, mal mult părinți al Jucăto
rilor șl 5—5 foști coechipieri al 
Juniorilor, astăzi ta echipe de 
nivel județean a Antrenorul pi- 
teștean L. Ianovschi comentează: 
„Nici aici, la juniori, nu se ur
mărește calitatea Jocului. Cel 
mal mulți se bat pentru rezultat. 
Fără Îndoială că șl victoria con
tează, dar rostul acestui campio
nat e In primul rind Instruirea 
individuală șl colectivă”. Cunos
cutul pedagog stabilește șl o ex
cepție la acest capitol („deca
rul” Turcu), care încearcă me
reu limpezirea jocului a tn ta
băra timișoreană se remarcă sto
perul Tornoreanu („care a fost

Încercat șl la seniori, dar e 
crud, deocamdată”) șl Înaintașul 
Bodea. a La pauză, juniorii nu 
s-au mai dus In vestiar. Era des
tul de departe. In schimb, cam 
o jumătate dintre spectatori au 
plecat, atrași de rumoarea care 
Însoțea derby-ul ,,B”-ulul... (L 
Chlrllă).

PENTRU CA INSTRUIREA SA 
SE DESFĂȘOARE IN CONDIȚII 
OPTIME b Deși slmbătâ noap
tea a plouat, organizatorii oră- 
denl au programat meciul U.T.A. 
— Sportul studențesc pe stadio
nul central, ta deschidere la se
niori a Joc de nivel tehnic bun, 
curat b Ambele echipe au jucat 
deschis, Întrecerea a avut ritm 
șl cursivitate a Bun arbitrajul 
tal Gh. Jucan (Mediaș) a Tex- 
tuiștll au dștlgat prin două go
luri spectaculoase: unul marcat 
cu capul de Riesel (un tânăr care

ril la intrarea 
— Politehnica 
Mureș 
ritul juniorilor oaspeți. Nici 
unul dintre tinerii jucători din 
Tg. Mureș nu avea mal puțin 
de 1,75 m. lată, aplicat In prac
tică, unul din principalele crite
rii de selecție. a „Dintre cei pe 
care ii vedeți evoiulnd acum — 
ne-a spus antrenorul echipei 
A.S.A., Boroș — 7 jucători vor fi 
șl la anul la vlrsta Junioratului” 
• Gross, antrenorul echipei Po
litehnica lași, Ișl „teleghida” ver
bal juniorii de pe margine. Șl 
nu se poate spune că elevii săi 
nu răspundeau prompt „impulsu
rilor”, ei cîștiglnd eu 4—2. Ba 
mal mult, virful de atac Adrian 
Chereșl a șl Înscris cel mal fru
mos gol al partidei (șut cu boltă 
peste portar, din colțul careului 
mic), purtând acțiunea la sollcl-

primă conclu- 
evoluat

Creșterea schimbului de mlinc, preocupare
permanent, de prima însemnătate, o lotDaluiul nostru

vadă de joc, nu la 
șl D. Pătrașcu, an- 
F.C. Corvinul, care, 
marginea terenului, 
mult eu arbitrul In- 
Burzu (Slobozia),

deciziile acestuia, e

ori pe Steaua. O _ 
zie: ambele echipe au 
mai bine pe teren propriu A Ca
tegoricul succes (5—0) al bucu- 
reștenilor s-a datorat, în mare 
măsură, „stângaciului” Dumitraș- 
cu — virf de atac — care a 
Înscris trei goluri, arătînd, în 
primul rînd, o forță de șut 
remarcabilă pentru un. junior. 
Dealtfel, el împreună cu Ghița 
(tot atacant) și Gîmfăleanu (fun
daș central, component al lotului 
național) ni s-au părut cei mai 
buni • F.C. Olimpia (antrenor 
prof. I. Calmar) a avut bune 
situații de a înscrie, dar n-a be
neficiat de un... Dumitrașcu, fi
indcă nimeni nu Îndrăznește să. 
șuteze cu mai multă convingere 
• O carență comună la ambele 
formații: conducerea exagerată a 
balonului, driblingul inutil. • 
Meciul s-a disputat pe terenul 
central și a fost condus de un 
arbitru cunoscut, piteșteanul I. 
Chilibar a Un faPt mai rar: 
la Olimpia Joacă doi frați ge
meni, Peter și Micloș Varga 
(17 ani), primul, mijlocaș, al doi
lea, extremă. (C. Alexe).

MECIUL S-A ÎNCHEIAT
MIN. 73 ! • Partida Dinamo —

Tîrgoviște s-a disputat pe 
încheiat în

ec
me- 

în

făcut debutul în Divizia A 
in meciul ’ '7
namo) și Boroș (lovitură abilă, 
cu efect, •• • 
închis) a Pentru ea Juniorii ară
deni să aibă condiții mal bune 
de pregătire, se amenajează — 
cu sprijinul F.R.F. — un complex 
de antrenament pe malul Mure
șului, lingă camping. Sîmbătă, 
cînd l-am vizitat, terenurile nu 
aveau însă porți... Foarte bune, 
în schimb, instalațiile anexe. 
(K. Urziceanu).

UN 0—0 APLAUDAT DE SPEC
TATORI» • F.C. Bihor și Uni
versitatea Craiova au furnizat o 
partidă cursivă, cu numeroase 
faze frumoase. A Atit F.C. Bihor 
(antrenor Ladislau Zilahi), cit șl 
Universitatea Craiova (antr. 
Gheorghe Scăeșteanu) au prezen
tat garnituri foarte tinere, media 
de vîrstă nedepășind 16 ani! • 
Au impresionat orădenii Dîljaja 
(portar), fundașul Zahan, mijlo
cașul Naghi șl virful de atac Fo- 
dor a De la craloveni l-am re
ținut pe G. Dumitrică, Bălășoiu, 
Matei șl Ciobanu • în repriza 
secundă antrenorul Gh. Scăeștea
nu a trimis In teren pe cei mai 
tineri jucători ai săi, mijlocașul 
Popa (14 ani) și atacantul Păuna 
(15 ani). După cum se vede, am
bii porniți pe urmele lui Geol- 
gău, Țicleanu, Irimescu și Cîrțu 
O în atacul craiovenilor l-am 
urmărit pe Smarandache H, fra
tele mai mic al actualului fundaș 
central de la F.C. Olimpia “ ‘ 
Mare. Smarandache TI are 
tățl tehnice deosebite, dar 
•pune despre el că este 
foarte comod In pregătire 
jocuri ! (Gh. Nertea).

GOL MARCAT LA... CEREREA 
ANTRENORULUI! • Primul lu
cru care a impresionat spectato-

de la București cu Di-
dintr-un unghi foarte

Satu 
call-

tarea antrenorului. Să sperăm că 
bunele deprinderi se vor mani
festa și cînd 
mal... dădăci 
ltor: Onofrei, 
Ștefan (Pollt.
(A.S.A.) • O _
acest meci: Vasile lanul, fostul 
fundaș central ieșean, acum ar
bitru de perspectivă. (P. Slă- 
vescu).

UN TANGOU LA ORA 13 ! 
Da, așa poate fi calificat meciul 
de la Bacău dintre Sport Club și 
F.C.M. Reșița @ Promisiuni înainte 
de joc, peste care, apoi s-a aș
ternut destulă plictiseală. Doar 
golurile lui Guțanu, Ursică și Ca- 
rabela au dat o notă de specta
culozitate partidei • înaintașul 
Verigeanu, de la localnici, soli
citat de antrenorul C. Ardeleana 
la națională, ne-a convins de o- 
portjunitatea selecției. • La 
F.C.M. ne-a reținut atenția un 
fundaș central (Gh. Dimie) im
petuos, eu frumoase calități, nu 
numai atletice, și un mijlocaș cu 
nume de rezonanță — Zsizsik, 
fiul regretatului atacant de pe 
vremea UJD.R.-ului • Ce nu ne-a 
plăcut la oaspeți: o anumită ten
dință de a învăța „regulile” an- 
tifot baiu Tul. e Altc puncte negre 
ale Jocului eliminarea fundașului 
David 
culos, 
lățeau 
lerat, 
tîlnire 
echilibreze forțele pe teren (?!?), 
conducătorul partidei l-a elimi
nat gratuit pe mijlocașul Ferariu, 
pentru un fault obișnuit. (S. 
Trandafirescu).

DACA AVEAU ȘI SATMARENn 
UN.„ DUMTFRAȘCUÎ... © Am vă
zut în acest sezon de trei, ori pe 
Olimpia Satu Mare șl de două

antrenorul nu-1 va 
a „Nume” de vi- 
Antohl, Chereșl șl 
iași), Rlgo și Die 
apariție inedită la

CS.C.B.), pentru Joc perl- 
Joc pe care arbitrul gă- 
V. Paladeseu l-a cam to

tal general, în această în- 
m Ceva mal tirziu, ca să

c.s. 
terenul II și s-a — 
min. 73 I De ce ? • Iată
consemnează conducătorul 
ciulul, Gh. Popa (Pitești), 
foaia de arbitraj : *,In min. 63, 
jucătorul I. Dumitru de la C.S. 
Tîrgoviște a «î
a fost scos 
nulul. Jocul o - ----------- .
un fault In careul lui C.S. Tir- 
eoviste am acordat o lovitură de B nvnputarpa

fost accidentat și 
la marginea tere- 
a continuat și Ia 

“ Tir-

pedeapsă. înainte de executarea 
loviturii, antrenorul echipei c.s. 
Tîrgoviște a solicitat intervenția 
medicului, medic ce nu se afla 
Ia teren, fapt pentru care șl-a 
ehemat jucătorii In 
nulul 
brațe 
După
Întors, - - -------- - ,după care, la cererea antreno
rului, echipa a părăsit din nou

pentru a transporta pe 
pe jucătorul accidentat, 
trei minute Jucătorii s-au 

s-a executat penalty-ul

terenul pentru a-1 duce la spi
tal pe jucătorul accidentat. In 
acest fel am Întrerupt jojeul Jn 
min. 73“. o .............. " *
din proprie 
meciului. Eu 
acel moment,
In

Arbitrul a fluierat 
Inițiativă «fîrșitul 
nu mă aflam, în 

_____ z Ia teren« — scrie 
__ memoriul său antrenorul 
ugen Popescu © Astă-seară 
decide comisia de disciplină.

încă 
și în

15,30 : „Cupa 
atletism (înre- 
la ptLsseldorf).

ECRAN
DUMINICA 9 OCTOMBRIE, 

ora 14,20 : „Daciada* — re
portaj din faza actuală a 
marii competiții ; ora 14.40 : 
Campionatele balcanice de 
gimnastică (selecțiunl , fil
mate de la Atena) ; ora 15 : 
Fotbal, Ungaria — Iugoslavia 
(rezumat primit de la Buda
pesta) ; ora 
Mondială® la 
glstrare -de

in aceste succinte radiografii ale celor 9 
meciuri se desprind cîteva concluzii : 1. 
in multe echipe, fenomen îmbucurător, se 

găsesc cîțiva jucători dotați care, pregătiți în con
tinuare cu mare atenție, pot promova treptele per
formanței ; 2. o notă bună pentru organizatori — 
majoritatea partidelor s-au disputat pe cele mai 
bune terenuri, în cuplaj cu partidele seniorilor, 
stimulîndu-se în acest fel schimbul de mîine ; 3. 
o altă constatare pozitivă : în cele 18 divizionare 
se află și foarte mulți jucători cu o medie de

ceea ce permite antrenorilor

E- 
va

săvîrstă scăzută, ___  _ _
lucreze în perspectivă ; 4. cu excepția cîtorva par
tide, destule jocuri continuă să se desfășoare încă 
la parametri necorespunzători ; 5. meciurile de 
duminică ne-au lăsat impresia că echipele con
tinuă să pună pe prim plan rezultatul imediat, 
în detrimentul conținutului jocului, al cerințelor 
competiției, principala fiind formarea unor jucă
tori de valoare ; 6. atenție Ia disciplină, deoarece 
numai în etapa a 8-a foarte mulți jucători au 
fost avertizați, unii dintre ci chiar eliminați !
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Balcaniada de șah

& 0 neașteptată înfrîngere a juniorilor
ALBENA, (prin telefon). — 

Echipa masculină a României 
continuă să evolueze cu succes 
la cea de-a 9-a Balcaniadă de 
șah. în runda a 3-a ea a reu
șit să înscrie scorul record al 
actualei ediții a competiției, 
Intrecind cu 5%—*/z formația 
Turciei.

După cum se poate ușor de
duce din rezultat jucătorii noș
tri au dominat cu, autoritate 
meciul, pe care l-au abordat cu 
maximum de atenție și de ho
tărâre. O singură jumătate de 
punct a reușit să obțină Bilyap 
la Stoica. în rest victorii ale 
românilor : Gheorghiu la Onat, 
Ciocâltea la Siier, Ghindă la 
Oney, Șubă la Giimriikțuoglu 
și Ungureanu la Ulker.

Din păcate, însă, juniorii noș
tri au avut o zi foarte proastă 
pierzînd întîlnirea cu Turcia la 
scorul de 1—3. Ceea ce îi scoa
te practic din lupta pentru 
primul loc (Yilmaz — Foișor 

—*/j, C. Ionescu — Yaritsoglu 
%—*/2, Ardumar — Mărășescu 
1—0, Negulescu — Sendur 0—1).

A rămas neterminată întîlnl-

rea feminină România — Bul
garia. Baumstark a remizat cu 
Gheorghieva, iar Ilie a între
rupt în poziție superioară la 
Aleksandrova, adversara sa 
căutînd un șah etern. Celelalte 
rezultate : Bulgaria — Grecia 
5—1 (masculin) și 3*/3—*/« (ju
niori), Iugoslavia — Turcia (fe
minin) 2—0. Iată clasamentele : 

MASCULIN : 1. România 12 P, 
2. Bulgaria 11 p, 3. Iugoslavia 
8'/î, 4. Turcia 272 p, 5. Grecia 
2 p (ultimele 
mai puțin) ;

FEMININ :
2. România 2 . . ,, 
l'/i P (1), 4. Turcia ‘/a p.

JUNIORI : 1. Bulgaria 8 p, 
2. România I p, 4. Turcia 4*/i P, 
5. Iugoslavia 4 p, 5. Grecia l*/i 
p (ultimele trei au un meci mai 
puțin).

In runda a 4-a echipele de 
seniori și juniori ale României 
sînt libere. Au loc întîlnlrile : 
Grecia — Turcia și Iugoslavia
— Bulgaria (seniori și juniori), 
Bulgaria — Turcia și Iugoslavia
— România (feminin).

trei au un meci

1. Iugoslavia 3 p, 
p (1), 3. Bulgaria

TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • tn „Cupa inter

continentală", la Madrid : Mo- 
bilgirgi Varese — Dragonez Ti
juana (Mexic) 104—87, Real Ma
drid — Francana (Brazilia) 
113—94, Maccabl Tel Aviv — Pro
vidence College (S.U.A.) 106—80.

BIATLON • Proba de 20 km 
de la Minsk : Sagun “ 
(3), skozîrev lh 08:33 
sillev lh 08:36 (1).

CICLISM • Turul ___
Emilia, desfășurat In jurul ora
șului Boîogna, a fost cîștigat de 
Italianul Mario Baccla (241 km 
în 6h 11:25).

HANDBAL • în Cupa cupelor 
(masculin) : S.C. Porto — Mac- 

cabi Tel Aviv 24—21 (11—9).
hipism • „Premiul Arcul de 

triumf*, la Longchamps, a re
venit englezului Lester Pigot 
(cu Alleget).

lh 07:51 
(2). Va-

regiunii

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

avînd totuși meritul de a fi 
continuat lupta, menținînd mult 
timp un scor strîns pe tabela 
de marcaj. în final, însă, avan
tajul fragil, de un gol, cu care 
sovieticele conduceau s-a trans
format într-unul decisiv. Re
plierea greoaie, un sistem de 
apărare 4+2 riscant, mai ales 
prin faptul că Avădanei s-a do
vedit fără mobilitate pe semi
cerc, precum și o lipsă de varie
tate și inspirație în conducerea 
jocului de către Mălai, au fost 
principalele carențe care au îm
piedicat pe tinerele handbaliste 
românce să se califice în finală. 
Punctele au fost marcate de 
Zubareva 6. Palicikova 2, Sa- 
gitaova 2, Karlova 2, Majekaite 
2. Garșvinskaida — U.R.S.S, 
Tor<>k 6, Răducu 3, Janesch. 
Mălai — România. Au condus 
M. Valcici și M. Stanoevici — 
Iugoslavia.

Hristache NAUM

BRAȘOV -----------------------
R. D. GERMANA — NOR

VEGIA 12—8. Am asistat la un 
meci foarte plăcut in care pu
ternica echipă a R. D. Germa
ne și-a valorificat superiorita
tea tehnică și tactică. în ciuda 
acestui element de necontestat, 
totuși multe și meritate aplau
ze a recoltat și selecționata 
Norvegiei pentru jocul său ra
pid și spectaculos, dar inefi
cient in fața agresivei (7 eli
minări pe 2 minute !) și bine 
organizatei defensive a_R. ~ 
Germane. Au 
Elbe 2, Geyer 
ger — R. D.
2, Roninngen 
klebus, Raavig, Strom 
vegia. Au arbitrat C. Korek și 
J. Siadky — Cehoslovacia.

IUGOSLAVIA — UNGARIA 
18—11. Două elemente conside
răm că au decis victoria cate
gorică a selecționatei iugo
slave, prin care aceasta a obți
nut o meritată calificare în fi
nala C.M. în primul rind, o 
perfectă organizare a sistemu
lui defensiv, care a acționat 
ca un mecanism bine pus la 
punct, închizînd prompt toate

2/

D. 
marcat : Koch 5, 
2, Apler 2, Krue- 
Germană, Saetre 
2, Bjărnas, Ni- 

Nor-

Pentru partida de sînibâtd cu naționala română de fotbal

ȘAPTE INTERNATIONAL! „A“ ÎN IOTUL SECOND AL POLONIEI
• Reprezentativa 8 poloneză sosește astăzi • Componența celor 

trei loturi care vor evolua la București șl Ploiești
Tripla întâlnire dintre echipe

le de fotbal ale României șl 
Poloniei — formația secundă cu 
prima reprezentativă română, 
plus jocurile formațiilor de ti
neret și juniori — reprezintă 
un eveniment important pentru 
fotbalul polonez, o nouă mani
festare a vechilor și trainicelor

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

feminin 
în pri- 
(Româ- 
6—2 pe

HOCHEI • tn Cehoslovacia a-a 
disputat cea de a 3-a etapă a 
campionatului național, tn care 
s-au Înregistrat rezultatele : Du- 
kla Jlhlava — Dukla Trencln 
4—3, Slovan Bratislava — Skoda 
Plsen »—3, Poldl —
VSZ Koslce «—I, 
— Zetor Bmo. 1—1. 
pe primul loc se 
Poldl Kladno cu 4 
Slovan Bratislava

Kladno — 
Sparta Praga 
In clasament, 
află echipa 
p. urmată de 

----  ------- Șl 
Praga ambele cu 4 p.

ȘAH • Turneul de la 
a continuat cu runda a 
care campionul mondial 
Karpov l-a învins pe Ulf An- 
derasen. Alte rezultate : Tlman 
— Horst Yj—Vi, Mlles — Olafs- 
son 1—0, Sosonko — Kavalek 
*/i—Vi, Smtslov — Hllbner 
*/i—*/«. In clasament, pe primul 
loc se află Karpov cu 7*A P. ur
mat de Mlles T p, Timan 5*/i (1).

Sparta
Tilburg 
10-a, tn 
Anatoli

• în turneul de tenis de la 
Amsterdam, Ilie Năstase I-a în
vins eu 6—3, 6—4 pe chilianul 
Jaime Fillol ; Okker — Cox 
6—7, 6—4, 7—6 ; Gerulaitis — 
Scanlon 6—3, 7—5. Finala tur
neului va avea loc sîmbătă la 
Rotterdam.

• A Început turneul 
de tenis de la Atlanta, 
mul tur Virginia Ruzici 
nia) a învins-o cu 6—2, 
Julie Anthony (S.U.A.).

• în campionatele mondiale 
de pentatlon modern, la San 
Antonio (Texas), proba de Înot 
a fost cîștlgată de americanul 
Nell Glenesek cu timpul de 
3:16,50 (1300 p.). Sportivul ro
mân D. Spirlea s-a clasat pe 
locul 16 cu 1012 p. După 4 
probe, tn clasamentul general 
individual pe primul loc se află 
polonezul Janusz Peciak cu 
4 243 p. Dumitru Spirlea tota
lizează 4 011 p. în clasamentul 
pe echipe conduce formația Po
loniei cu 12 585 p.
• La Copenhaga, In cadrul 

primului tur al Cupei campio
nilor europeni la tenis de masă 
pe echipe, formația feminină a 
C. S. Arad (antrenor, Emil Pro- 
copeț) a Învins cu 5—0 echipa 
similară a clubului „Zero Co
penhagen". Victoriile au fost 
realizate de Liana Mihuț — 2, 
Magdalena Leszay — 2 și Eva 
Ferenczi — 1.

legături de prietenie sportivă 
dintre cele două țări. Sub as
pect tehnic, partida formației 
B de la București reprezintă un 
obiectiv important pentru Jacek 
Gmoch, selecționerul echipei 
naționale a Poloniei ; el vrea 
să urmărească, intr-nn Joc greu, 
în fața unui adversar valoros, 
un grup de Jucători care au e- 
voluai in prima garnitură și ca
re fac parte și acum din lotul 
reprezentativ. Este și motivul 
pentru care conducerea tehnică 
a selecționatei secunde a fost 
încredințată secundului Iui 
Gmoch, Ryszard Kulesza, Ju
cătorii de care vorbim sînt por
tarul Burzynski, fundașii Dziu
ba, Bulzacki, mijlocașul Erlich, 
atacanții Nawalka, 
Ogaza, care au evoluat 
în prima echipă.

Dar lată LOTUL B 
de antrenorii federali 
jocul de la București 
zynskl (Widzew Lodz), Sobieski 
(Legia Varșovia) — portari : 
Dziuba (LKS Lodz), Bulzacki 
(LKS Lodz), Motyka (Hutnik 
Cracovia), Janas (Widzew Lodz), 
Plaszewskl (Wisla Cracovia),
Piechaczek (GKS Tychy) —
fundași ; Erlich (Slask Wro
claw), Sybis (Slask Wroclaw), 
Wyrobek (Ruch Chorzow), Sobol 
(LKS Lodz), Nawalka (Wisla 
Cracovia), Saczek (Zaglebie
Sosnowlec), Mazur (Zaglebie
Sosnowiec), Kusto (Legia Var
șovia), Ogaza (GKS Tychy)

Mazur șl 
cu toții

anunțat 
pentru 

: Bur-

mijlocași și atacanți. Lotul B 
urmează să sosească la Bucu
rești joi seara. El are progra
mat pentru vineri un antrena
ment pe marele stadion bucu- 
reștean „23 August", unde se 
va disputa Întîlnirea de sîm- 
bătă.

LOTUL DE TINERET (21 de 
ani) : Kostrzew» (Zaglebie Sos- 
nowiec), Szczech (Pogon Szcze
cin) — portari ; Majewski (Za- 
wisza Bydgoscz), Wrona (Polo
nia Bytom), Wojtowicz (Szom- 
bierki Bytom), Zalezny (Stal 
Mielec), Lîpka (Wisla Cracovia) 
— fundași ; Kupcewicz (Arka 
Gdynia), Surlit (Zawisza Byd
goszcz), Nocko (Slask Wroclaw), 
Faber (Slask Wroclaw), Wrobel 
(Wisla Cracovia), Iwan (Wisla 
Cracovia), Krol (Polonia By
tom), Gzil (Gornik Zabrze), 
Okonski (Lech Poznan) — mij
locași și atacanți. Antrenorul 
lotului este Waldemar Obrebski.

LOTUL DE JUNIORI : Sta- 
warz (Stal Mielec), Kazimierskl 
(Legia Varșovia) — portari ; 
Kwiecien (Metal Kluczbork), 
Buda (Stal Mielec), Lewan
dowski (Polonia Varșovia), Ja- 
rosz (Slask Wroclaw), Wis
niewski (Zawisza Bydgoszcz), 
Kluza (Gornik Zabrze) — fun
dași ; Buncol (Piast Gliwice), 
Kot (Hutnik Cracovia), Baran 
(Gwardia Varșovia), Kajrys 
(Ruch Chorzow), Ilutka (Gornik 
Zabrze), Krunski (Lechia 
Gdansk), Chojnacki (LKS Lodz),' 
Jurezynski (Zaglebie Sosno- 
wiec) — mijlocași și atacanți.

JAN FISZER
redactor la „Sport'-Katpwice

JOCUL DE VERIFICARE 
AL ECHIPEI SPANIEI

MONDIAL DE HANDBAL-JUNIOARE
culoarele de pătrundere spre 
semicerc ale adversarelor, ceea 
ce a risipit iute toate veleită
țile ofensive ale tinerelor hand
baliste maghiare. în al doilea 
rind, jocul de-a dreptul excep
țional al lui Kitid, care și In 
acest med și-a dominat cu o 
clasă adversarele, făcînd pur și 
simplu ce a vrut pe teren. Au 
înscris : Kitid 10. Beuici 3, Mi
losevic 2, Vojinovici 2, Maras 
— Iugoslavia, Azari 3, Oszwald 
2, Huj, Safi, Lantos, Csehi, 
Gultyan, Olasz — Ungaria. Au 
arbitrat C. Căpățînă și R. Ia- 
mandi — România.

Adrian VASILIU

PLOIEȘTI --------------------
OLANDA — AUSTRIA 8—6. 

O partidă destul de echilibrată 
în care scorul a fost deschis 
abia după 8 minute de joc. 
Luptînd ceva mai organizat și 
benefidlnd de un sistem de
fensiv avansat și prompt în 
intervenții, olandezele au luat 
repede un avantaj de 2 goluri

pe care au reușit să-1 mențină 
pînă In final. Au înscris : Slot 
3, Knnige 2, Bult 2, Duyve- 
sleijn — Olanda, Gebauer 3, 
PaszteL Zadernicck și Susz — 
Austria. Au condus M. Marin 
și St. Șerban — România.

Aseară la Madrid, pe stadio
nul Vicente Calderon (același 
pe care se va disputa la 26 oc
tombrie meciul Spania — 
România din preliminariile 
C.M.) echipa reprezentativă a 
Spaniei a Întilnit intr-un joc 
de verificare o combinată a 
cluburilor vest-germane Schalke 
04 și MAT. Duisburg. Partida, 
desfășurată in fața a 35 000 de 
spectatori, a fost dominată de 
reprezentativa spaniolă care a 
cîștigat cu 5—1 (2—1). Golurile 
gazdelor au fost marcate de 
Dani (2), Pirri, Churruca șl 
Satrustegul, iar cel al oaspeți
lor de Wuerm.

DANEMARCA — R. F. GER
MANIA 9—9. A fost unul din 
cele mai spectaculoase meciuri 
ale turneului de Ia Ploiești, în- 
registrîndu-se repetate și spec
taculoase răsturnări de scor, 
în min. 46 echipa R.F.G. con
ducea cu 8—6, apoi, după nu
mai 2 minute scorul a devenit 
egal (8—8), pentru ca, din nou, 
echipa R.F.G. să conducă cu 
9—8, iar în ultimele secunde 
handbalistele daneze să obțină 
o egalare nesperată. Au mar
cat : Nielsen 3, Krugge 2. Ro- 
senfalck 2, Bach, Lohman — 
Danemarca, Kupslad 3, Has 2, 
Vattes 2, Koch, Friedl — R. F. 
Germania. Au condus : VI. Co
jocarii și D. Purică — Româ
nia.

UNGARIA - IUGOSLAVIA 4-3

Ion GAVRILESCU

La Budapesta, pe Nepstadion. 
în fața unul numeros public, 
3-a disputat aseară meciul a- 
mical dintre primele selecțio
nate ale Ungariei și Iugoslaviei, 
La capătul unei partide extrem 
de spectaculoase și cu o inte

resantă evoluție a scorului, e- 
chipa gazdă a învins cu 4—3 
(2—1), prin punctele marcate în 
ordine de T3ri*k (min. 17), T6- 
răesik (min. 42), Susici (min. 
44), Varadi (min. 60 din 11 m), 
Torăcsik (min. 69), Susici (min. 
82), Nikolici (min. 85).

• Tot intr-o confruntare ami
cală la Zeist, s-au Întilnit re
prezentativele Olandei și Uniu
nii Sovietice. La pauză scorul 
era : 0—0.

MANCHESTER UNITED 
A ELIMINAT PE ST. ETIENNE 

DIN CUPA CUPELOR
Aseară, la Plymouth, a avut 

loc returul meciului din prima 
rundă a Cupei cupelor dintre 
Manchester United și St. Etienne. 
După cum se știe, partida tur 
a fost precedată de incidente 
regretabile, provocate de cele 
două focoase „galerii", dintre 
care cea a echipei engleze a 
depășit limitele. Incidentele au 
fost grave și au determinat 
U.E.F.A. să ia măsuri discipli
nare împotriva lui Manchester 
United, care astfel nu a putut 
să-șl apere șansa pe celebrul 
Old Trafford.

Suporterii acestui celebru 
club nu și-au lăsat însă favo- 
riții fără sprijin și s-au depla
sat la Plymouth in număr foarte 
mare, susținîndu-și frenetic 
echipa. Meciul a fost net domi
nat de Manchester .United, în 
mare formă, care a deschis 
scorul In min. 33 prin Pearson, 
conducînd la pauză cu 1—0. în 
continuare, fotbaliștii englezi au 
atacat în valuri și și-au mărit 
avantajul prin Coppell (min. 65). 
în ciuda acestei insistente do
minări, scorul nu s-a mai mo
dificat și Manchester United a 
cîștigat cu 2—0 (1—0),
cîndu-se

califl- 
pentru turul următor;
CAMPIONATE

GERMANA (et. 7) l 
Bohlen — Vorwărts

>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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M1NSKUL
SE PREGĂTEȘTE

u.al la această 
plină ți altele.

disci-

§ Minskul 
g din cele 
g sovietice

unul 
orașe 

vor 
preli- 

turneului

este
patru 
care 

găzdui jocurile 
minare ale 
olimpic de fotbal din 
anul 1980. In oraș au 
început vaste lucrări 
de amenajare tn vede
rea Olimpiadei. Se 
reconstruiește stadio
nul central, se con
struiește un hotel pen
tru oaspeți, se lărgește 
sistemul de telecomu
nicații pentru repre
zentanții presei. In ul
timii ani, tn jurul 
Mlnskulul s-a creat o 
întreagă rețea de 
baze sportive. Printre 
acestea, o sală pentru 
atletism, o bază de 
tir, o școală de echl- 
tațle cu 
priu șl 
călărie.
cros, un 
prim 
blatlon, ____ _ ___
loc campionatul mon-

ZI Șl NOAPTE 
IN APA...

Sportivul francez 
chel Rousseau, 
campion european 
natațle la 100 m liber.

Ml- 
fost 

de

au reușit să escala
deze muntele Kalanka 
— 6 931 metrt — din 
masivul Himalaya. Cel 
dot alpinlștl au abor- 

nordlc 
Vlrful 
cuce

dat versantul 
al muntelui. 
Kalanka a fost ___
rit cu doi ani In urmi 
de un grup de alpl- 
nlști japonezi ; el

CALEIDOSCOP
absolvit recent o

au

pieselor in Joc. 
atlt mal greu 
conținutul tn aur. 
gele șl regina, de 
dă, stnt acoperite 
Întregime cu aur 
pietre
Costisitoarea
va fi expusă cu prile
jul campionatelor bri
tanice de șah de la 
Brighton.

cu 
este ă 
Re- g 
Pil- | 

în 
și g 

«emlpretloase. g: 
garnitură g

CURAJ

manej 
un teren 
traseu ri 
complex 

rang 
unde a

pro- 
de 
de 
de 

pentru 
avut

a
interesantă probă de... 
rezistență, tnottnd 
fel de maraton i 
tic. ‘ 
Paris, 
tn Înot 
timp de 
peste 62 
stabilind 
record.

I un
_______ acva- 

Intr-o piscină din 
el a parcurs, 

neîntrerupt, 
24 de ore, 

de kilometri, 
un original

CUCERIREA 
V1RFULUI KALANKA

Dol membri al unei 
expediții cehoslovace

ales Insă un traseu 
mai ușor, pe versan
tul sudic al muntelui.

ȘAH COSTISITOR
Gravorul englez Mal

colm Appleby a lu
crat timp de 7 ani la 
realizarea celui mal 
scump joc de șah din 
lume. Figurile albe 
sînt din argint masiv, 
incrustat cu 
negre sînt 
coperlt eu 
de carate, 
mal mare

aur. Cele 
din otel a- 
aur de 24 

Cu cit este 
importanța

Italianul Angelo Co
rio are, de 11 ani, pi
cioarele _____. _ '
blllzate tn urma 
accident. Cu toate 
cestea, tn vlrstă 
33 de ani, fostul poli
țist a avut 
și a reușit 1 
versete Înot 
rea Messina, 
parte țărmul 
tal italian de 
Pentru a parcurge ce! 
4 kilometri, Corio a 
avut nevoie de o oră 
șapte minute șl 10 se
cunde — performantă 
ce nu e la tndemtna 
oricui.

aproape lmo-
unui

a- 
de

curajul — 
— să tra- 

strfmtoa- 
care des- 
continen- 

Slcilla.

R. D. 
Chemie
Frankfurt pe Oder 0—0, Wismut 
Aue — Rotweiss Erfurt 2—1, 
Sachsenring — Union Berlin 
1—1, Carl Zeiss Jena — Wismut 
Gera 5—1. Dynamo Berlin —• 
F. C. Magdeburg 2—3, Chemie 
Halle — Lokomotive Leipzig 
1—0, Dynamo Dresda — Karl 
Marx Stadt 4—2.
F. C. Magdeburg 
mo Dresda 11 p, 
Leipzig 9 p.

POLONIA (et. 10) : Legia 
Varșovia — L.K.S. Lodz 1—1, 
Polonia — Slask 1—1, Wisla — 
Odra 2—1. Arka — Ruch 1—0, 
Stal — Szombierki 3—1, Wid- 
zew — Pogon 2—0, Zaglebie — 
Gornik 2—1, Zawisza — Lech 
1—1. Clasament : 1. Wisla 18 p, 
2. L.K.S. 13 p, 3. Lech 13 p.

Clasament : L 
12 p, 2. Dyna- 
3. Lokomotive

C. M. DE MOTOCICLISM
MUNCHEN, (Agerprcs). — Pe 

circuitul de la Hockenheim s-a 
disputat ultima probă a cam
pionatului mondial de motoci- 
clism la clasa 750 cmc. Victoria 
a revenit italianului Giacomo 
Agostini (..Yamaha") cu o me
die orară de 180,510 km. în cla
samentul final al campionatului, 
pe primul loc s-a situat ameri
canul 
urmat 
Sarron 
gostini

Steve Baker — 131 p, 
de francezul Christian

— 55 p șl Giacomo A-
— 45 p
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