
„DAC IAD A" pe plaiuri bihorene

„SPORT CÎT VEZI CU OCHII
Pests 5 000 de tineri șl tinere la startul unei mari 

și reușite competiții de masă
înCentrul orașului Marghita. O coloană de peste 5 000 de tineri și tinere așteaptă ultima comandă pentru a porni spre stadionul orașului. în sunetele marșurilor executate de fanfară și sub privirile admirative ale mulțimii aflată pe trotuare, a- cești băieți și fete îmbrăcați în frumoase costume de sport se îndreaptă spre locul unde vor lua parte la întrecerile celei de-a Il-a ediții a „Festivalului sportiv bihorean". O scurtă festivitate pe stadion, în cadrul căreia participanții sînt salutați de primarul orașului, tovarășul Ioan Haiaș, după care ei se răs- pîndesc pe toate terenurile și în sălile ce le-au fost puse la dispoziție. Rămînem, pentru moment, în perimetrul civic al Marghitei. Aici se desfășoară concursurile de cros și cele de ciclism. Au început alergările, care își vor desemna drept cîș- tigători muncitori din Salonta : Adriana Heredea, Mariana Ber- eea, lancu Popa. Ei lucrează la întreprinderea „Metalul".Plecăm apoi în grabă la baza sportivă „Știința". Lingă noi, pe marginea unui teren de handbal, un localnic, Istvan Farcaș, țăran cooperator, intră în vorbă și ne spune : „Spori cît vezi cu ochii. Așa ceva n-am mai văzut în Marghita". într- adevăr, „Festivalul sportiv bihorean", cu cei 5 000 de tineri aflați la startul său, cu cele 22 de discipline Ia care s-a concurat, cu acești băieți și fete ve- niți din Popești, Valea lui Mihai, Cheșereu, Abram, Sălacea, Șilindru și din încă vreo 7—8 comune și orașe ale județului Bihor, au răspîndit sportul „cit vezi cu ochii"...Cîțiva dintre participanții la această manifestare a „Dacia- dei“, prima de o asemenea am-

- ■ nerâ a Universității Craiova în „Cupa cupelor".

DIN CUPRINSUL NUMĂRULUI DE AZI AL ZIARULUI :
• Comentarii pe marginea evoluției voleibaliștilor noștri

la C.E. de la Helsinki. ' (pag. 2-3)
• Un dialog cu Dumitru, căpitanul echipei naționale de

fotbal. (pag. 2-3)
• Prezentarea echipei Dinamo Moscova, viitoarea parte-

", (pag. a 4-a)

® Iugoslavia - U.R.S.S. pentru locurile 1-2 și România — R.D.. 
bronz • Alte două partide completează reuniunea din Capitală » 

rile 9-14

Astăzi, la Palatul Sporturilor și Culturii

FINAL DE MARE ATRACȚIE IN PRIMUL 
C M. DE HANDBAL PENTRU JUNIOARE

începute acum o săptămînă, întrecerile primei ediții a campionatului mondial de handbal
PROGRAMIUL FINALELOR

BUCUREȘTII, Palatul 
tarilor și Culturii ; ora 
Ceho3îowaciiei — 
(locurilo 7-8) ; oira 
Polonia — Ungaria 
ora 17 : România - 
Germanii (3—4) ; oira 

• liugosOavia 
d sala 
Austria - 
ora 10,15

U.R.S.S. -
PLOIEȘTII, 

ora 9 : 
(13—14) ; 
Congo - 
(11-12) : 
marcaI

Spor-
14.30 : 

Morwegsa
15.30 : 
(S-6) ;

- R. D.
18,15 : 
(1-2).

Victoria : 
Franța 

: R. P.
R. IF. Germania 

ora 11, SO : Dane- 
Olanda (9-10).pentru junioare programează ’ astăzi —■ în Palatul Sporturilor și Culturii din Capitală — ul-

Întrecută miercuri seară in semifinala cu echipa Uniunii So
vietice (din care prezentăm această secvență), selecționata Româ
niei va lupta azi pentru medalia de bronz Foto : Ion MIHĂICA

ales, mnlți iubi-Că interlocu- avea dreptate, acum destul de

ploare seră în ajun în schimbul doi. 
„Ieri după amiază — ne spunea 
Petre Sabău, ciștigătorul cursei cicliste — am avut mult de lu
cra Ia C.A.P. Ciumeghiu. Dar 
nici un moment nu mi-a trecut 
prin cap să renunț a veni la 
festival. Firește, nu știam că 
voi cîștiga, dar dacă s-a întâm
plat, sînt cu atit mai fericit".Prima ediție a „Festivalului sportiv bihorean" avusese loc a- nul trecut la Salonta. Unftl dintre organizatori, Vasile Dcrși- 
dan, membru în biroul executiv al Consiliului județean Bihor al sindicatelor, ne spunea atunci : „A doua ediție o vom 
găzdui Ia Marghita. Avem acolo 
o bază materială bine pusă la 
punct, dar, mai 
tori de sport", torul nostru ne-am convins ____ușor. în ceea ce privește baza materială, cu prilejul Festivalului ea s-a îmbogățit, reușindu- se ca, prin munca patriotică a tinerilor marghiteni, să se amenajeze o popicărie acoperită, cu două piste, precum și un modern bazin de înot.Organizatorii acestei atît de reușite ediții a „Festivalului sportiv bihorean" — Consiliul județean Bihor al sindicatelor și inspectoratul școlar, cu sprijinul întregului activ al C.J.E.F.S. Bihor — au cîștigat, cu siguranță, o nouă și utilă experiență. 
„Această manifestare tinerească — ne spunea tovarășul Bujor Mera, președintele C.J.E.F.S. Bihor —, considerată de noi 
drept cea mai reușită întrecere 
din cadrul „Daciadei", ne-a con
vins că dispunem de resurse 
pentru a continua pe aceeași li
nie. Și vom continua".

Ion GAVRILESCU

timul act: finalele. Vom cunoaște, așadar, astă-seară primele laureate, prima ierarhie a acestui eșalon al viitorului.Dreptul de a evolua pentru titlu și l-au cîștigat reprezentativele Iugoslaviei și Uniunii Sovietice. Handbalistele iugoslave au trecut — paradoxal — mai greu de serii și mai ușor de semifinale. în preliminarii, ele au întrecut Danemarca cu 16—14 și R. D. Germană cu 12—11, pentru ca în semifinale să dispună clar de Norvegia (20—13) și de Ungaria (18-11). Kitici este o excelentă realizatoare (29 de goluri din cele 66 înscrise de formația Iugoslaviei) și o dîrză apărătoare, Marah o abilă conducătoare de joc, iar Ghizdicl, Miloșevici și Vojinovicl formează — alături
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județul Bihor, lucra-

Răspunzînd unei noi invi
tații, echipa feminină de gim
nastică a României a plecat 
ieri în S.U.A. Reprezentativa 
României este alcătuită din 
Nadia Comăncei, Marilena 
Neacșu, Cristina Itu, Emilia 
Eberle, Gabi Gheorghiu, Mari- 
Sena Vlădărău și Ofelia losub 
și este însoțită de antrenorii 
Marta și Bela Karoly.

Gimnastele noastre vor evo
lua la 7 octombrie la Was
hington, la 9 octombrie la 
New York, iar la 11 octom
brie la New Orleans. în ziua 
de 14 octombrie, echipa Ro
mâniei este invitată să vizi
teze Disneyland. Apoi, noi e- 
voluții : la 16 octombrie la 
Chicago și la 19 octombrie la 
Harford. Agenția internaționa
lă de presă U.P.I. organizează 
la 20 octombrie un dineu în 
cinstea sportivelor românce. 
Cu această ocazie, Nadieî Co
maneci îi va fi oferit un tro
feu special. Revenirea în țară 
a echipei noastre de gimnasti
că va avea loc la 21 octom
brie.

deGermană pentru medalia
La Ploiești, finalele pentru locu-de primele două — un valoros nucleu al unei redutabile echipe. Reprezentativa Uniunii Sovietice a parcurs — pînă la a- ceastă finală — următorul „drum" : 23—14 cu R. P. Congo, 17—9 cu Cehoslovacia, 17—9 cu Olanda, 15—11 cu Polonia și 14—11 cu România. Remarcabil travaliul Zubarevei, jucătoare de mare clasă, cu o bună tehnică și mare forță. Alături de ea, Palicikova, Sagitova șl Kar-

(Continuare in pag. a 4-a)
în ajunul! part,idea - test cu fotbaliștii polonezi

SELECTIONABILH NOȘTRI SE ANTRENEAZĂ 1KTEKS
SI ISI STUDIAZĂ ADVERSARII DIN PRELIMINARIILE C.M.
1 1Ieri a fost o „zi plină" pentru componenții lotului reprezentativ de fotbal : antrenamente susținute și dimineața și după amiază, ședințe de pregătire complexe. Așa cum s-a putut constata din relatarea noastră privitoare la jocul Ia două porți cu echipa Mecanică fină, de miercuri seara, la lot a fost convocat craioveanul Ștefănescu. El îl înlocuiește pe Dobrău, încă nerefăcut după accidentarea din partida cu C.S. Tîrgo- viște, din campionat. Nici Ior- 

dănescu nu este, cum am mai anunțat, recuperabil pînă mîine, așa că ambii au fost lăsați la cluburi pentru efectuarea tratamentului indicat de medicul
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Extinsă în tot mai multe unități de producție, gimnastica la locul 
de muncă își dovedește din plin utilitatea, reprezentind o modali
tate directă de relaxare după efort, totodată un mijloc de corec
tare a unor poziții incomode din timpul lucrului. In imagine, har
nicele muncitoare de la Confecția București In timpul... reprizei 

de gimnastică

EXERCIIIILE FIZICE Șl SPORTUL
MEDICAMENT MIRACULOS" 

PENTRU SĂNĂTATEA FEMEII
de vorbă cu conf. dr. JOAN DRAGAN, 

directorul Centrului de medicină sportivă
— Care considerați că este, 

tovarășe conf, dr. loan Drăgan, 
virsta de începere a practicării 
exercițiilor fizice la tinerele 
fete?— Se știe astăzi că, din punct spre existăacest la
de vedere biologic, pînă virsta de 9—10 ani nu deosebiri esențiale între băieți și fete. Pornind de la considerent, precum și de unul de bază — rolul indispensabil al mișcării, al exercițiilor fizice și sportului în dezvoltarea organismului —. toate activitățile sportive sînt accesibile a- cestei vîrste după dorințele părinților, copiilor și în funcție de posibilitățile existente. A- ceasta este virsta la care astăzi se selecționează, pe baza unor criterii științifice, viitorii performeri pentru majoritatea sporturilor. Ca atare, virsta de începere a practicării exercițiilor fizice și sportului se localizează la 3—4 ani, în timpul activității din grădinițe, recomandate fiind jocurile de mișcare pentru dezvoltarea motricității. atenției, reactivității, coordonării.

— Cînd apar diferențieri în 
ceea ce privește dezvoltarea fe
tițelor și cum se repercutează 
ele asupra practicării exerciți
ilor fizice șli sportului ?— După virsta de 10 ani, vîrstă de diferențiere biologică între băieți și fete (pubertatea la fete apărînd la 12—13 ani), mișcarea, înțelegînd prin aceasta exercițiile fizice și sportul, contribuie nu numai la armonia 

lotului, dr, Dumitra Tomescu. Se consideră că ei vor fi, poate, apți pentru etapa de campionat de miercuri, situație valabilă mai mult pentru Dobrău.Cei 16 selecționați sînt, la ora actuală, următorii : Morari», 
Cristian. Cheran, Sameș, Ștefă
nescu, Sătmăreanu II, Tilihoi, 
Vigu, Romilă, Dumitru, Bălăci, 
Bolăni, Crișan, Troi. Nedel- 
cu II, C. Zamfir. Pentru astăzi este prevăzută „joncțiunea" cu Dudu Georgescu, prezent la Paris la înmînarea trofeului „Gheata de aur". Revenind la programul zilei de ieri, el s-a încheiat cu revederea filmului jocului Iugoslavia — România, disputat în primăvară la Zagreb. 

în dezvoltarea pe plan morfo- funcțional și spiritual, dar mai ales în susținerea pozitivă a instalării pubertății — moment de mari prefaceri în organismul fetițelor.
— Ce recomandați, din punc

tul de vedere al mișcării, pen
tru perioada pubertară * feti
țelor ?— în primul rînd, activități sportive cu caracter de viteză, exerciții de mobilitate articulară, însușirea șl perfecționarea noilor deprinderi, jocuri sportive — volei, baschet, handbal; mai nou. chiar eforturile de rezistență par a fi accesibile organismului fetițelor la această vîrstă, lucru dovedit și de cercetările efectuate pe populație școlară de Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport.

— Dar după pubertate ?— Trecută cu bine de momentul pubertății, tînăra fată intră în perioada de definire a structurii morfo-funcționale a organismului, perioada adolescenței (15—19 ani). Este perioada în care fetele se simt mal In largul lor la eforturi de în- demînare și rezistență, așa cum o atestă studii recente. Gimnastica cu caracter respirator, abdominal șl articular, mersul pe jos și alergarea, mersul pe bicicletă, înotul și jocurile sportive, turismul de vară și de
Mihail VESA

(Continuare în pag. 2—3)

în această dimineață, lotul va urmări înregistrarea făcută miercuri seara la Madrid de către fostul internațional Vic
tor Dumitrescu a partidei Spa
nia — Combinata Duisburg- 
Schalke 04. Comentariile jocului. cu indicații directe pentru fiecare jucător al nostru, vor fi făcute de vicepreședintele F.R.F.. Ștefan Covaci, care a asistat la ultima verificare a lotului spaniol dinaintea partidei cu echipa noastră. După- amiază va avea loc un nou antrenament Pentru meciul cu „secunzii" polonezi, lotul va veni în Capitală sîmbătă la a- 
miază de la Snagov.



După debutul promițător d voleibaliștilor în noul ciclu olimpic

MEDALIA 01 BRONZ 01 LA HELSINKI TREBUIE CONFIRMATA

Noua ierarhie a voleiului mas
culin european, stabilită la înce
putul acestei luni în Finlanda, cu 
prilejul fazei finale a celei de a 
10-a ediții a competiției continen
tale rezervă echipei României 
treapta a treia a podiumului, 
după puternicele reprezentative 
ale U.R.S.S. — multiplă campioană 
mondială, olimpică ori europea
nă — și Poloniei, actuala dețină
toare a titlurilor mondial și o- 
limpic. O poziție onorabilă, rîv- 
nită pe bună dreptate și de alte 
formații valoroase: Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Bulgaria, Ungaria, 
Iugoslavia sau Italia.

Medalia de bronz cucerită du
minică poate fi considerată, deci, 
ca un debut promițător în noul 
ciclu olimpic, un semn de bun 
augur și un suport moral impor
tant în vederea competițiilor vi
itoare — campionatul 
din 1978, campionatul 
din 1979, criterii de 
pentru J.O., și turneul olimpic 
de la Moscova din 1980 — la care 
vor fi chemați voleibaliștii ro
mâni. Este adevărat că de data 
aceasta sorții au fost favorabili 
echipei noastre, care a beneficiat 
de o grupă mai lesnicioasă ac
cesului spre podium. Dar tot atît 
de adevărat este și faptul că in
disponibilitatea de ultimă oră a 
ridicătorului Corneliu Oros a 
provocat un serios handicap an
grenajului tactic al sextetului de 
bază. De asemenea, unele acci
dente survenite în ajunul com
petiției (Dumănoiu, Gîrleanu) sau 
pe parcursul ei (Mășcășan, Chi- 
fu) au creat reale dificultăți. Fă
ră aceste neajunsuri, în conjunc
tura favorabilă de care amin
team, echipa României ar fi avut 
țanse chiar la o treaptă mal 
înaltă pe podium.

Dar, dincolo de conjuncturi, de 
rezultate și clasamente, se im
pun cîteva sublinieri pe margi
nea recentei ediții jubiliare a 

concluzii 
lotului 

competiți-

mondial 
european 
calificare

continuă creștere, 
în rîndul frunta-

C.E. 
utile

masculin, cîteva 
pentru pregătirea 

nostru în perspectiva 
ilor următoare.

Mai întîi ni se pare 
de semnalat faptul 
dintre echipele plutonului 
fac tentative, îndreptățite de va-

important 
că multe 

doi

loarea lor în 
de păti*undere 
șelor.

Cît privește 
se constată o 
tate valorică, 
zultate, 
în care 
nată de 
factorul 
juns să 
echip î campioană europeană, re
prezentativa U.R.S.S., a fost în
vinsă în grupă cu 3—1 de cea 
a Poloniei, în fața 
să rfștige însă la 
în finală. Sau că 
dirt R.D. Germană, 
pie-dut disputa cu ___ ____
sloi’aci, au produs o mare sur- 
priTi dispunînd de polonezi, a- 
po? au fost întrecuți de sovietici 
și oulgari, ajungînd astfel în 
grupa pentru locurile 9—12 !

Și totuși, în ansamblu, două 
echipe — finalistele — au dove
dit în Finlanda mai multe dis
ponibilități la această oră. Fap
tul că în semifinale 
noastră, pregătită de G. Eremia 
și C. Bengcanu, a fost
— într-o întîlnire de mare miză
— egală campionilor olimpici și 
mondiali, cedînd doar în partea 
a doua a partidei, este un fapt 
pozitiv, care indică posibilitățile 
voleibaliștilor români de a aspi
ra și mai sus. Acel plus care 
a determinat însă situarea echi
pelor U.R.S.S.
supra celei române este dat de 
cîteva 
tehnicienii noștri 
chibzuiască mai 
primul rînd, am 
cătorii celor două echipe o 
mare lejeritate în 
multă mobilitate în apărarea 
linia a doua, fapt care 1___
o foarte bună pregătire fizică, 
un proces de antrenament judi
cios dirijat pentru atingerea for
mei sportive optime. în echipa 
noastră, unii dintre voleibaliști 
fie că nu aveau o detentă su
ficientă, fie că o realizau cu 
prețul unor eforturi mari, exte
nuante. (Accidentările nu sînt, 
oare, urmarea fragilității în con
dițiile unei solicitări superioare?). 
Drept consecință, la acțiunile în 
viteză ale adversarilor, reacțiile

plutonul fruntaș, 
evidentă omogeni» 
confirmată de re

de echilibrul disputelor, 
balanța poate fi încli- 
o parte sau alta și de 
psihologic. Este de 
reamintim, de pildă, că

a-

căreia avea 
același scor 

voleibaliștii 
după ce au 

cei ceho-

echipa

adesea

și Poloniei dea-

elemente asupra cărora 
ar trebui 
îndelung, 

observat la

sărituri

să
In 

ju
ni ai 

Și 
; din 

atestă

El

VADTIKlCi DUMINICA DiMI-
RAKIinVJ NEAȚÂ, |N CAPITALA

Pe 
cadrul campiona- 

Locul de desfâșu- 
din jurul Instițutu-

cre loc un concurs de viteza 
circuit, etapa in 
tutui republican.
rare este platoul 
Iul Politehnic.

PATINAJ OCTOMBRIE,
loc consfătuirea

ZILELE DE 7—9
- , la Bucu

rești, are loc consfătuirea arbitrilor
de patinaj artistic și patinaj viteză.

BUCUREȘTI- pentru seniori angajea
ză, de vineri și pînă duminică in
clusiv, trăgătorii dornici să se cali
fice î 
(10-13 
panți, 
curilor 
Sofia.

în finala „Cupei României" 
J noiembrie). Printre partici- 

laureații ultimei ediții a Jo- 
Mondiale Universitare de la

CrPIMĂ CAMPIONATUL ăUKII’IH NICIPIULUI
MU- 

  BUCU
REȘTI (tineret) a reunit aproape 150 
de trăgători, lată și scrimerii aflați 
pe podium : floretă băieți : 1. O. 
Gogoașa (C.S.Șc.) 5 v.. 2. E. Roșu 
(Steaua) 4 v., 3. I. Bertea (C.T.A.S.) 
* “ el *’ r ‘ Luminița Popa

Adriana Băcioi 
Laurenția Vlă- 

. : 1. M.
, 2. C. Nicolae 

_ Chitaru 
(C.T.A.S.) 3 v. Sabie : 1. Em. Nuță 
(I.E.F.S.) 5 v„ 2. Al. Chiculiță (Pro
gresul) 4 v., 3. M. lancu (Progre- 
»ul) 3 v. • „CUPA ORAȘULUI

DE LA CLUBURILE SPECIALIZATE!
PREA PUȚINI CANDIDAȚI CU ȘANSE

La campionatele nationale de box

Niță Robu (dreapta) brăilean

rînd

C2

FARUL, 
prezenta

clubului 
comportare 
mizează în

reprezentanții 
pot avea o 

’ - - se

timpuriu la 
a-și desăvîrși 
Steauă- — im- 
lor militari —

atît de bl 
ckumurl 

triul 
și eu

în apărare erau adeseori întâr
ziate, iar in atac gama procede
elor se ’* '
chiar cu prețul unor astfel de 
eforturi,
rezistenței spre sfirșitul meciuri
lor, atacul și blocajul au con
stituit totuși punctele forte ale 
echipei noastre. Randamentul 
general este însă tras înapoi, 
după părerea noastră, de unele 
slăbiciuni Ia capitolul tehnicii 
individuale. Avem în lotul re
prezentativ voleibaliști excelenți 
în atac, dar cu deficiențe la 
blocaj, foarte buni și în atac 
și la blocaj, dar foarte nesiguri 
la preluare, rigizi în apărarea 
din linia a doua etc. Lăsîndu-1 de-o 
parte pe veteranul Udișteanu 
(care la cei aproape 33 de ani ai 
săi și-a justificat locul în sex
tetul de bază) și referindu-ne 
la mai tinerii săi colegi, cărora 
le revine sarcina bunei repre
zentări a voleiului nostru în 
perspectiva J.O. de la Moscova, 
trebuie să arătăm că trăgătorii, 
începînd cu Tutovan, Dumănoiu, 
Pop, Țerbea, continuînd cu Chi- 
fu, Gîrleanu, Macavci au încă 
multă nevoie de pregătire Ia 
capitolul apărare (plasament, 
mobilitate, execuții), la care doar 
Adrian Arbuzov a dovedit o mai 
mare siguranță. Desigur, nici o 
echipă nu dispune numai de 
jucători compleți. Ar fi imba
tabilă. Dar — este fapt dovedit
— aceea care dispune de cît 
mai mulți sportivi apropiați de 
acest etalon se prezintă întot
deauna cu un atu în plus. La 
polonezi există Gawlowski, Woj- 
towicz, Karbarz, Bosek, la so
vietici Zaițev, Moliboga, Savin, 
Cernîșiov, Kondra... De aceea, ni 
se pare firesc ca pregătirea vo
leibaliștilor susceptibili de selec
ționare în lotul reprezentativ să 
comporte sarcini exprese pentru 
antrenorii de club, în sensul e- 
fecțuării unor antrenamente in
dividualizate, cu accent pe ele
mentele deficitare. Și cel 
deficitar element 
pe care în lot o 
țini jucători.

Rolul deosebit . 
rilor de joc în exprimarea tac
tică a echipelor a fost din nou 
pus clar în evidență la C.E. 
Fără Karov — rechemat în lot 
la peste 34 de ani — echipa 
Bulgariei nu ar fi putut să în
vingă pe cele ale Cehoslovaciei 
și R.D. Germane. Gawlowski și 
Zaițev sînt adevărate „creiere e- 
lectronice** ale echipelor lor, după 
cum Oros ar ----
română. Este 
încadrat din 
tire sumară, 
putea pentru ______
lui său. Oricum, experiența 
penelor" atrage atenția _ __
pregătirii din vreme a unei re
zerve egale titularului. Ar putea 
fi în perspectivă Viorel Manole 
sau foarte tânărul 
Marius Căta-Chițica.

Medalia de bronz 
voleibaliștii români . _____t___
actuale este, de bună seamă, ’ un 
succes. Dar acesta trebuie să 
însemne un imbold pentru toți 
tehnicienii și jucătorii în vede
rea îmbunătățirii generale a 
pregătirii pentru competițiile și 
mai dificile în care va fi an
grenat voleiul nostru masculin 
pe traseul Roma ’78 — Paris ’79
— Moscova ’80, unde trebuie re
confirmată ascensiunea marcată 
la Helsinki. A rămas mai puțin 
de un an pînă la C.M. din Ita
lia, la care pretențiile vor fi și 
mai mari. Pregătirea reprezenta
tivei noastre trebuie să înceapă 
de pe acum, astfel ineît obiec
tivul important al calificării să 
devină realizabil.

limita simțitor. Dar

ce duceau la slăbirea

mai
este preluarea, 
fac corect pu-

al coordonato-

fi fost pentru cea 
meritul lui 

mers, cu o 
că a făcut 
suplinirea

Chiș, 
pregă- 
tot ce 

colegu- 
„euro- 
asupra

și talentatul

obținută de 
în condițiile

una dintre speranțele boxului 
la finale

Potrivit relatărilor corespon
denților noștri, pregătiri febrile 
se desfășoară în mai toate sec
țiile de box care vor fi repre
zentate la actul final al campio
natelor naționale (10—16 octom
brie, la Palatul Sporturilor și 
Culturii din București). Pentru 
astăzi, oferim cititorilor vești din 
taberele cîtorva cluburi specia
lizate din provincie (nu înainte 
de a ne arăta surprinderea pen
tru puținii calificați tocmai din 
aceste secții de bază ale pugi- 
Iismului nostru !).

BOX-CLUB GALAȚI prezintă 
la București 7 finaliști : Ștefan 
Duminică (cocoș), Nicolae Stoe- 
nescu (pană), Dumitru Bute (se
mimijlocie), Sandu Tîrîlă (mij
locie mică), Costică Chiracu 
(mijlocie), Dumitru Micu (semi
grea) și Gică Axente (grea). 
După faza de zonă, gălățenii au 
continuat asiduu antrenamentele, 
ei aflîndu-se acum în condiție 
bună, toți apți să-și apere cu 
strășnicie șansa. Antrenorul e- 
merit Petre Mihai este convins 
că Duminică poate face o figu
ră bună, precum are încredere 
în experiența competițională a 
lui Sandu Tîrîlă și a mai tină- 
rului internațional Chiracu. A- 
cesta din urmă a declarat : wNu 
mi-e teamă de Năstac !«

Antrenamentele zilnice continuă 
cu regularitate și în sala To
mis din Constanța, unde se pre
gătesc, ca de obicei, elevii pro
fesorului Adrian Teodorescu,

membri ai clubului 
Secția de pe Litoral va . 
la București doar 6 boxeri : Săli 
Adem și Rușit Turan (semimus- 
că), Memet Iuseim (pană), Io
sif Șandor (semiușoară), Nicolae 
Costin (ușoară) și Alexandru 
Tirboi (mijlocie mică). Deși par
ticiparea numerică pare slabă, 
la Constanța se apreciază că unii 
dintre 
Farul 
bună la finale.
primul rînd pe cei mai în for
mă : Memet Iuseim, Săli Adem 
și Al. Tirboi.

Veniți mai de 
București pentru 
pregătirile în sala 
preună cu colegii __ ____
sportivii de la BOX-CLUB BRĂ
ILA se antrenează sîrguincios. 
Vor fi prezenți la startul fina
lelor Niță Robu (muscă), Gheor
ghe Roșea (pană), Alexandru 
Podgoreanu (semimijlocie) și Ion 
Răducu (mijlocie). Dintre aceș
tia, conducerea clubului pune 
mari speranțe în Niță Robu și 
Ion Răducu, pe care-i consideră 
capabili să urce pe podium la 
categoriile lor. După opinia an
trenorului Grigore Nicolae, un 
rezultat bun ar putea furniza și 
Roșea. Pentru realizarea acestor 
nădejdi, brăilenii desăvîrșesc 
pregătirea fizică, tehnică și tac
tică.

(De la Gheorghe Arsenie, Cor
nel Popa și Grigore Rizu — co
respondenți) .

CAMPIONATE
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mai marel 
românesc I 
cernare d 
confșjnte I

Jocurile I 
NICOLAE 
rul generl 
sublinia : I 
Montreal, I 
factorul a 
ține victo 
ridica pe 
în sport 
il constil 
renta". |

toate disci 
printre cel

fost desch| 
mul 
intensă, I 
să, exempl 
deauna I 
cu interes I 
cere, cu I 
răspundere 1 
namentele I 
mult decîtl 
de pregătii 
zile încănl 
muncă, pel 
ționare. |

După cel 
milco, caid 
continuat * 
ridicat în 
tire, să fie 
țiile următ< 
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• C
vm Fi ..CUPA TRACTORUL*.
VVzLEI Jn cadrul pregătirilor
pentru noul sezon oficial de volei, 
la Brașov s-au desfășurat întrecerile 
„Cupei Tractorul". __
formațiile masculine Viitorul E__C-,
Constructorul Brăila, Petrolul Ploiești 
și Tractorul Brașov. Locul întîi a fost 
ocupat de echipa locală (3—1 cu 
Viitorul, 3—0 cu Petrolul și 3-1 cu 
Constructorul) care a acumulat 6 p, 
urmată de formația brăileană (5 p). 
Pe locul 3 s-a clasat Viitorul (4 p), 
iar pe locul 4 Petrolul (3 p).
(C. Gruia — coresp.) o LA TUL
CEA a avut loc dubla întîlnire ami
cală S. C. Tulcea — C.S.U. Galați. 
In primul joc au cîștigat gazdele cu 
3—1, în al doilea, oaspeții cu 3—0, 
(P. Comșa-coresp.).

Au participat 
. ...~.~l Bacâ-u,

DE AZI, LA ORADEA, 
FINALA CAMPIONATULUI 

DE OINĂ
La Oradea se va desfășura, în- 

cepind de astăzi, una dintre cele 
mai importante competiții ale 
sportului nostru național: finala 
Campionatului republican de oi
nă. La cele 8 etape de zonă, care 
s-au încheiat nu de mult, au 
fost prezente echipe cu pretenții 
justificate la cucerirea titlului de 
campioană, 
Dinamo 
rești, 
care, 
cum

De 
care 
va lipsi 
etapa de 
Călărași, 
tive respective a refuzat să per
mită participarea echipei la în
treceri, fără să justifice în vreun 
fel o astfel de atitudine! Poate 
o va face totuși.

Turneul final se va desfășura 
astăzi, mîine și duminică pe Sta
dionul tineretului din Oradea. 
Iată echipele care vor fi prezente 
la competiție: Avîntul Frasin 
(Suceava), Tricolorul Baia Mare, 
Avîntul Curcani (Ilfov), Viață 
Nouă Olteni (Teleorman), Con
fecția Rm. Sărat, Dinamo Tulcea, 
Betonul Roman, Dinamo, Univer
sitatea și Combinatul poligrafic, 
toate trei din Capitală.
MOTOCROSIȘTI ROMÂNI 

ÎN CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

După 6 etape. reprezentativa 
de motocros a tării noastre se

află pe locul IV în clasamentul 
Pe ’ * ' .......................
1.
3.
38
6.

1. Progresul 
nătatea Ora de 
Baia Mare 17 
5. Constructoi 
Electrica Timi 
9 p ; 8. Nepti 
MININ: 1.
28 p; 2. Co
22 p; 3. T.C.I 
Galați 14 p; 
Napoca 12 p; 
dea 10 p; 7.
6 p; 8. Electi 
PrimCiO--QLa^ 
„Tot înainrc* 
seria I, iar 
fiecare clasan 
turneele de b; 
tă în aceste 
de la T.C.B. (

națidni al „Cupei Prietenia" : 
Polonia 69 p, 2. Bulgaria 65 p, 

p, România
., “ Germană 38 p,
Cehoslovacia 37 p, 7. iugo

slavia 4- p, 8. Ungaria 4 p. Ur
mătoarea etapă va 
duminică, 
kers (R.D.G.). 
la Tg. ” .
rației au alcătuit în vederea par
ticipării la această etapă urmă
toarea ' ‘ “ ~~
Moașa, 
badgi. 
însoțiți 
niță.
• Ceilalți 

tași se vor 
interesant 
programat 
Și-au anunțat participarea aler
gători din Austria, Elveția și 
Ungaria, iar în cursul zilei de 
astăzi urmează să-și confirme 
prezența motocicliști din Bulga
ria. Alte concursuri se vor des
fășura joi, la Sf. Gheorghe, și 
duminică 16 octombrie, la Zăr- 
nești.
O ATRACTIVĂ ÎNTRECERE 

DE HALTERE - „CUPA 
STEAUA"

Sîmbătă șl duminică 
în Capitală, tradiționala 
re de haltere, rezervată 
lor și juniorilor, dotată 
pa Steaua**. Vor participa 
mai buni sportivi din București, 
de la Rapid, Olimpia, Viitorul, 
URBIS, Steaua, precum și com- 
ponenții lotului național, care se 
pregătesc pentru Balcaniadă. 
Printre concurenți vor fi 
zenți V. Groapă, I. Buta. 
Parapancea (Steaua), ” 
(Olimnia), S. Apostol 
Al. Kiss (Clujeana), Șt. 
(C.S.M. - --

U.R.S.S. 
p, 5. R. D.

avea loc 
în orașul Kalli Mer- 

; După trialul de 
Mureș, specialiștii fede-

1.3 v. Floretă fete : 
(Dinamo) 5 v., 
(Dinamo) 4 v., o. LaurențK
descu (Dinamo) 3 v. Spadă : 
Popa (Steaua) 4 v., ~ '

2.
3.

(Steaua) 3 v., 3. D.
(C.T.A.S.) 3 v. Sabie :

Aurelian BREBEANU

printre care C.P.B., 
și Universitatea Bucu- 

precum și alte formații 
an de an, se situează ori- 

în eșalonul fruntaș al oinei. 
la 
nu

EXERCIȚIILE FIZICE Șl SPORTUL
(Urmare din pag. 1)iarnă sînt activitățile cele mai eficiente pentru tînăra fată.

— Ce forme de mișcare re
comandați femeij între 20 și 45 
de ani ?— încheierea maturizării organismului. după 19—20 de ani, pune pe tină-ra fată în ipostazele studenției, activităților profesionale în ateliere, laboratoare și alte locuri de muncă, în cea de mamă. Formarea unor deprinderi de mișcare și includerea lor în regimul zilnic de viață încă din anii copilăriei o va a- 2.1 oricare —----- menționate,să-și protejeze sănătatea, să-și mențină frumusețea corporală, să releve o capacitate de muncă Corespunzătoare cerințelor. Dacă ar fi necesar numai un singur exemplu pentru a ilustra avantajele exercițiilor fizice și sportului practicate sistematic la această vîrstă, îl vom lua tot din sportul de performanță, tind -*------- ----------curg mult rație au nea, mai atît : multe dintre ele, după 7—8 luni de alăptare, reușesc să revină pe terenul de sport, realizînd o a doua epocă sportivă. Dat fiind caracterul de.in-

juta pe tînăra fată, în dintre ipostazele

. , ară- că mamele sportive par- etapele sarcinii în condiții îmbunătățite prin compact! femeileo naștere, mai ușoară. nesportive, de aseme- Și nu nu-

, „MEDICAMENT MIRACULOS"treținere al aceste) activități, aș recomanda următoarele : mersul pe jos cel puțin o oră pe zi, gimnastica igienică de înviorare, la domiciliu, 5—6 minute dimineața, cîteva minute de exerciții reconfortante în pauza din timpul activității profesionale, mersul pe bicicletă, turismul la sfîrșit de săptămînă și în concediu (Ia munte și la mare), 2—3 ședințe de gimnastică de întreținere la domiciliu sau în unul dintre centrele specializate, tot mai numeroase pe teritoriul țării, înotul. Toate aceste activități recomandate nu reușesc să asigure singure întreținerea fizică și spirituală a femeii dacă nu sîint însoțite de

o alimentație corespunzătoare, igienică și rațională, de un regim de viață ordonat și de o alternare judicioasă a muncii fizice cu cea intelectuală. Desigur, aceste indicații, verificate în timp, nu se opresc la vîrsta menționată. Ele trebuie să constituie un bun cîștigat pentru organismul femeii încă din anii copilăriei. Cultivate sistematic și practicate în funcție de cerințele și necesitățile vîrstelor cele mai înaintate, e- xercițiile fizice și sportul reprezintă astăzi în viața societății contemporane acel ,.medicament miraculos*4 pentru sănătatea publică, pe care nici o altă terapie nu l-a putut depăși.

această finală — fapt 
poate să ne bucure — 
Celuloza Călărași. Deși 
zonă s-a ținut chiar la... 
consiliul asociației spor-

Introducerea cîștigurilor supli
mentare la seriile LOZ ÎN PLIC 
a dus la creșterea considerabilă 
a cîștigătorilor la acest popular 
și apreciat sistem de joc.

Iată cîțiva dintre cei mai re- 
cenți cîștigători care au obținut 
autoturisme și ----- * - - - *
bani :

Baican Mihai din Petrila, jud. 
Hunedoara — autoturism „Skoda 
S 100“.

Niculescu Vasile din București 
— autoturism „Skoda S 100“.

Albert Sigismond din Sighi
șoara, jud. Mureș — autoturism 
j.Skcda S 100**.

Bană Maria din corn. Izvoarele, 
jud. Prahova — 20.000 Iei.

Balogh Ludovic din corn. Dio- 
sing, jud. Bihor — 10.000 lei.

mari premii în

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Duță Gh. Gheorghe din corn. 

Cosești, jud. Argeș — 10.000 lei.
Dozsa Endre din Baraolt, jud. 

’Covasna — 10.000 Iei.
LOZUL ÎN PLIC se găsește de 

vînzare la toate agențiile Loto 
Pronosport, la vînzătorii volanți 
și la unitățile cooperației de 
consum, comerțului și poștei.

NU UITAȚI ! ORIUNDE 
AFLATI, JUCAȚI LA LOZ 
PLIC !

Tragerea Loto de astăzi 
avea loc în sala Clubului Finanțe 
Bănci din str. Doamnei nr. 2 
la ora 17,30. Rezultatele vor fi 
transmise la radio și televiziune 
în cursul serii.

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO, 
DIN 30 SEPTEMBRIE 1977

VA 
ÎN

va

Categoria 1 : 1 variantă 100% 
— Autoturism Dacia 1 300 și 2 
variante 25% a 17.500 lei ; 
2 : 3,25 a 21.124 lei ; ~
a 5.181 lei ; cat. 
lei ; cat. 
cat. 6 : 231,25 
1.259,75 a 100

REPORT 
124.452 lei.

Autoturismul Dacia 1 300 de la 
categoria 1 a revenit participan
tului DUMITRU CO CIORBEI din 
IAȘI.

5 :

cat. 3 :
39,75 a 
a 634 

lei ; cat.

4 :
108,25 

a 297 
lei.
CATEGORIA

cat. 
13,25 
1.727 
lei ;
X :

1 :

8.
Banu, Tr.

N. Ara- 
fi

Gh. Io-

echipă : M.
E. Miillner și

Sportivii noștri vor 
de antrenorul

motocrosiști frun- 
aldnia la startul unui 
concurs internațional 
duminică la Moreni.

are loc, 
întrece- 
seniori- 

cu „Cu
cei

pre- 
M.

Dociu 
(Rapid), 
Creicic 

Cluj-Napocaj și alții.
★

Recent a avut loc la București 
întîlnirea internațională amicală 
de juniori dintre combinata Ra- 
pid-URBlS și formația polo
neză Ludowy Klub Sportowy 
Mazowia, încheiată la egalitate: 
5—5. Punctele bucureștenilor 
le-au obținut N. Dragna (categ. 
52 kg), P. Pavel (56), I. Dinu 
(60), T. Alecu (82) și Gh. Trăis- 
taru (100).
ÎNTRECERILE ECHIPELOR 

DE TENIS
în urma disputării ultimelor 

jocuri din cadrul diviziei de te
nis (seria îl), clasamentele finale 
se prezintă astfel: MASCULIN:

v. v.

Continuă în 
primei divizii, 
namo au teri 
(5—5), datorit; 
riilor lui C. ( 
moviștilor S. 
și J. Bîrcu (G- 
cu-coresp.)
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— 3 (1 din 4
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2—2,
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a primit titlul și medalia de 
aur cuvenite celui mai bun ca- 
noist al lumii, Ivan Patzaichin 
a trăit din nou marea satisfac- 1 
ție produsă de răsplata bineme- ' 
ritată a muncii și dăruirii.

Sînt mulți sportivii care nu se 
bizuie doar pe talentul lor, care 
pășesc spre podiumul de onoare 
pe drumul muncii : Ileana Silai, 
aflată acum la cea mai tînâră i 
tinerețe sportivă a sa, ion 1 
Draica, adevărat exemplu pen- ] 
tru generația tînâră a performe- i 
rifor noștri, colegii lui de echi- i 
pă Constantin Alexandru și Ion 1 
Păun, boxerii Alee Nâstac și { 
Teodor Dinu, handbalistul Gheor- ( 
ghe Licu, despre care se spune i 
că „n-a mințit sportul nicio- ' 
dată".

Dar, din păcate, nu toți gin- i 
dese și acționează așa. Hoche- 1 
istul Gheorghe Herghelegiu este ' 
un jucător bun, dar față de pa- ( 
sibilitățile sale valoarea lasă de i 
dorit. Cu o altă intensitate a 1 
pregătirii, cu un alt volum de ' 
muncă putea deveni, cu certitu- , 

dine, un jucător ex- i 
cepționcl. Ne rea- 1 
mințim de rapida și ] 
impresionanta ascen- , 
siune a pugilistului i 
Sandu Mihalcea. Lu- 1 
minile ringului l-au J 
amețit însă în scut- i 
tă vreme. A început i 
cu concesii in pre- 1 
gătire, a continuat ( 
cu fuga de muncă, i 

a abandonat drumurile per- ■ 
formanței sau ele i-au re- ' 
fuzat accesat... înzestrat , 
cu calități excepționale, tinârui i 
handbalist Folker anunța și el > 
un progres substanțial și posl- J 
bila titularizare in echipa națio- ( 
nală. Ca să-l iei locui Iul i 
Bîrtalan trebuie însâ sâ muncești 1 
cel puțin cît acesta, dacă nu j 
— așa cum ar cere-o vîrstia și i 
ambițiile de afirmare — de i 
două ori mai mult I Stagnarea 1 
performanțelor, de regulă la un ] 
nivel modest, sub posibilitățile t 
reale, determinată de o ins uf i- i 
cientâ muncă de pregătire ar 1 
trebui sâ dea de gîndit multor J 
altor sportivi : ciclistului Ion Co- , 
jocaru, baschetbaliștilor Gh. Mi- i 
huțâ, L. Ivașcencu, E. Neagu, 1 
atleților Dorel Cristudor șl Va- , 
sile Bogdan, ca să nu mai a- i 
mințim de Florența Țacu, care i 
acum doi ani arunca discul la ] 
60 m, iar acum 
țeste... 54 1

Este evident câ 
buie sâ munceascâ 
mai bine. Dar și

I
I
I
I

mai 
planul 

ani de 
pentru 
perfec-

Xochl-Bt la 
■iie Diba a 
|î un strock 
I de pregă- 
Iplu. La edi- 
Iamarat prin- 
Icampionatele 
fc toamna — 
| aur. De 
Intre fruntașii 
lă, pe pista 
I la bac ori 
Li, Ivan Pat- 
Lupion olim- 
Ivp’on al lu- 
I singură data 
p, crezînd câ 
p sâ conteze 
Iul declinului 
U. Patzaichin 
|>r la muncă, 
[ Poate câ a 
demult, cînd

abia depâ-

sportivii tre- 
mai mult și 

antrenorii I

Dan GARLEȘTEANU

[MPETIȚII<\\\\\\\\\\\\^^^^^
■6p; 2. Să- 
1; 3. Cuprom
■ t.C.B. 12 p; 
lila 10 p; 6.
■ p; 7. U.T.A. 
■pina 7 p. FE- 
linte” Buc. 
Irul Brăila 
I; 4. Dunărea 
■tehnica Cluj- 
■nătatea Ora
lii Tg. Mureș 
■mișoara 2 p.

Și 
■OTiovează în 
lie două din 
larticipă la 
■are se dispu- 
Ipe terenurile 
feescu-coresp.)

I din returul 
lehnica și Di- I la egalitate 
■special victo- 
lîn fața dina- 
lan (6—3, 6—3) 
1-7). (S. Iones- 

Irugby 
ppitUlui" 
fce la ora 14, 
lopilului” va 
Ir e sânt cuplaj 
Ichidere”, Șe
ii a României 
I ani) va juca 
■ de tineret al 
I la al doilea 
■urneului pe
I în țara noas
tei interesant, 
I un meci în 
li noștri rug- 
f, Pașcu, Radu 
loechipierii lor 
|din x&u, după 

etaleze 
f-Ai. Lemnea-

|al cuplajului, 
lionată divizio- 

întîlni forma- 
pcova. Partida
C. Udrea.
WIZIA A

nescu și Olac, respectiv Frîncu 
— 3 (1 din 4 m). In al dodlea 
joc, dinamoviștii, jucînd în ba
zinul propriu, au dispus, mai 
lejer decît o arată scorul, de 
modesta echipă orădeană cu 
9—3 (3—1, 3—1, 2-0, 1—1). Au 
marcat : Rus — 5 <1 din 4 m), 
Nastasiu — 2, Muntean și D.
Popescu (din 4 m)» respectiv 
Costreș, Raț și Feyer. Clasamen
tul la zi se prezintă astfel :
1. Rapid 13 11 1 1 124- 58 23
2. Dinamo 12 9 2 1 97- 56 20
3. Voința 12 6 3 3 86- 68 15
4. Progresul 11 3 1 7 55- 78 7
5. C.N.U. 12 3 1 8 65- 90 7
6. Crișul 12 0 0 12 44-121 0

Duminică, la Ștrandul Tinere-
tului, în cadrul etapei a XllI-a 
vor avea loc jocurile : Progre
sul — Dinamo (ora 10) și C.N.U. 
— Crișul (ora 11). (M.V.).
PRELIMINARIILE „CUPEI 
ROMÂNIEI" LA HOCHEI
Conform așteptărilor, Dinamo 

domină autoritar grupa prelimi
nară a „Cupei României" la ho
chei. Atît de autoritar, îneît se 
pune, în mod legitim, întreba
rea : de ce a fost nevoie ca a- 
ceastă echipă, care dă aproape 
jumătate din membrii lotului re
prezentativ, să mai fie supusă 
unui test ? Doar pentru faptul 
că ea s-a clasat pe locul 3 în 
campionatul trecut ? Spre lauda 
lor, elevii lui Constantin Dumi
tra? s-au ambiționat, au luat 
foarte în serios turneul și au 
realizat cîteva scoruri astrono
mice care, deși demonetizează 
competiția, demonstrează o dată 
în plus marile decalaje existente 
în hocheiul nostru.

Turneul rămîne interesant doar 
prin lupta care se dă pentru 
locul doi, în care sînt angajate 
patru formații de forțe apropia
te (prima șansă părînd s-o aibă, 
totuși, Sportul studențesc A.S.E., 
cu un lot omogen, întărit prin 
prezența foștilor fundași dina- 
moviști FI. Sgîncă și FI. Gheor
ghe). întîlnirile dintre ele, pro
gramate în ultimele trei etape, 
se anunță deosebit de atractive. 
Iată clasamentul :

latul național 
n Capitală s-au 
le : C.N.U. —

— Crișul O- 
ul Tineretului, 

a învins cu 
-1, 1—0), jucînd
•ima repriză la 
■enîndu-se apoi 
studenților. Au 
— 2, I. Slăvci 

L Arsene, Stoe-

1. Dinamo
2. Sp. st. A.S.E.
3. Avîntul
4. Unirea
5. Dunărea
6. Agronomia
7. CI. sp. șc.
8. Tîrnava

4 4 0 0 65— 4 8
4 3 1 0 36—15 7
4 3 0 1 16—22 6
4 3 0 1 32—16 6
4 2 11 31—18 5
4 0 0 4 6—35 0
4 0 0 4 8—44 0
4 0 0 4 16—56 0

egal, criteriile de 
ordine : 1.
golaverajul

(La punctaj 
departajare sînt în 
rezultatul direct, 2. 
prin scădere).

I
I
I
I
I
i
I
I
I
I

DUMIIIIll: „ECHIPA NAȚIONALA
E CU TOTUL ALTCEVA"Cîteva minute, lingă Dumitru, în vestiarul lotului, înaintea jocului cu „Mecanica fină". Discuția se reia (de fapt) pentru că nu apa reușit să consumăm, firește, observațiile pe tema cupelor europene și, bineînțeles, anticipațiile legate de apropiatul meci cu Spania. „Să spunem, deci, că aceste cupe europene...". Căpitanul echipei naționale „taie" întrebarea : „Nu e 

nimic nou in asia... Știam că 
va fi greu, că se vor trage sem
nale dc alarmă, dar, vă rog să 
mă credeți, eu, în mine, am 
tras mai demult acest semnal, 
un semnal care ține de pregăti
rea noastră și nu de impresia 
deosebită pc care e normal să 
ți-o producă un Cruyff, poate 
cel mai bun jucător din lume, 
astăzi. Sint convins că antreno
rul Kubala a mizat pc șocul 
psihologic pe care ni l-ar pro
duce ...Michels, dar acest șoc 
nu s-a produs. E clar că echi
pa Spaniei nu are 
sau un Neeskens, dia". „Dar atunci, 
în față o echipă, 
niei, care nu e 
Spaniei... Va avea 
renului, poate și pe ccl al 
bitrului, dar eu nu uit că 
mai jucat în Spania, acum 
ani, nu uit că fără șutul 
Senegas Dinamo s-ar fi 
curcat in ultimele douăzeci 
minute, în fața unei echipe ca
re e, intr-un fel, de forța Spaniei". „De acord, dar aș vrea două vorbe în legătură cu scorul de la Barcelona, în fața u- nei echipe mai bune decît Atletico, e adevărat, dar care nu ar fi avut, totuși, dreptul de a...“. Dumitru realizează o nouă in-

I

un Cruyff, 
sau un Here- 
ceare?" „Are 
cea a Româ- 
sub valoarea 
avantajulI te

șir
ăm 
doi 
lui 

des- 
de

MECIURI AMICALE

I
I
I
I
I 
I 
I
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I
I 
I
I 
I
I
I
I
I 
I
I
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I
I 
I
I

• PANDURII TG. JIU — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 2—1 
(1—0). Au marcat RAdol și Cro
itorii pentru divizionara B, Marcu 
pentru craiovenl. Partida a plă
cut mult celor aproximativ S 000 
de spectatori. (M. BAIoi, coresp.)

• ELECTRONICA BUCUREȘTI 
— RAPID BUCUREȘTI 0—4 (0—0). 
Aproape 3000 de spectatori au a- 
sistat pe stadionul Electronica la 
meciul amical încheiat cu victo
ria rapidiștilor. Au marcat: Ron- 
tea (2), Cojocaru și M. Stelian. 
(D. Moraru — Slivna, coresp.)
• „U” CLUJ-NAPOCA — A.S.A. 

TG. MUREȘ 5—1 (1—0). Golurile 
au fost înscrise de Dobrotă, Flo- 
rcscu (2), stana șl Albert, pen
tru clujeni, Both H, pentru mu
reșeni. (I. Lespuc, coresp.)
• POLITEHNICA TIMIȘOARA— 

F.C. BAIA MARE 3—2 (1—0). Joc 
plăcut, cu multe laze de poartă. 
Au marcat Cotec (2) și Dem- 
brovschf pentru „Poli”, respectiv, 
Roznai (2). (C. Crețu-coresp.)

• AZOTUL SLOBOZIA — 
PETROLUL PLOIEȘTI 3—1 (1—1). Miercuri, la Slobozia, formația Azotul din Divizia C, care este antrenată în acest campionat de Titus Ozon, a întrecut Petrolul Ploiești cu 3—1. Au marcat Țigănită, Răducanu și Basarab, respectiv Fl. Dumitrescu. (I. Matei — coresp.)
LOTURILE DE TINERET Șl JUNIORI

ȘI-AU CONTINUAT PREGĂTIRILE 
PENTRU MECIURILE DE SÎMBĂTĂ

• Formula selecționatei de tineret se stabilește astăzi ® Probabile
modificări și In „distribuția" juniorilor

în situații mult maifăcut o a- jocului de

• In partida-școală cu juniorii Petrolului, ECHIPA DE TI
NERET a evoluat la capacitatea ei maximă, fără să-și subestimeze partenera de pregătire. Bine s-a încadrat dinamo- vistul Țălnar. Uneori el a abuzat însă de dribling cînd o centrare era oportună.Ieri dimineață s-a naliză amănunțită a verificare, după care a urmat un antrenament de intensitate medie. în după-amiaza zilei de ieri a fost programat un al doilea antrenament cu conținut fizic-tehnic-tactic.în dimineața zilei de azi, componenții lotului vor face o plimbare pe Valea Doftanei, pe parcursul căreia va Muzeul Doftana. va fi ment, aceea pescu decidăo vor alinia în partida mîine. 

fi vizitat După-amiază efectuat ultimul antrena- urmînd ca imediat după antrenorii Octavian Poți Alexandru Fronea să asupra formației ne cadera

tercepție : „Am înțeles. Motive
le sînt două. In primul rînd, e- 
chipa mea de club arc doi-trei 
jucători care, în general, nu pot 
face față jocului care începe să 
fiarbă, ceea ce nu mai e cazul 
Ia echipa națională, iar, în al 
doilea rînd, înaintea meciului 
de la Barcelona, ca și a celui 
de la București, echipa noastră 
nu a avut acea „stare de luptă" 
fără de care nu po(i face ni
mic. Am și spus, dealtfel, 
înainte de joc, că băieții sînt 
prea relaxați, prea glumeți, mi 
s-a reproșat chiar că mă gîn- 
desc la așa ceva, dar, după cum 
s-a văzut, am avut, din păcate, 
dreptate. La echipa națională, 
așa ceva nu se mai intimplă de 
o bucată de vreme și sînt sigur 
că „starea de luptă" va apare 
la amiaza zilei de 26 octom
brie”. „Care ar fi jucătorii spanioli mai valoroși ?“ „Ca Velas
quez, cel de acum doi ani, nu 
e nimeni. îmi place Migucli, un 
jucător tare, admir viteza de 
joc a unor Juanito sau Leal, pe 
Ufartc nu-1 cunosc prea bine... 
De Asensi cred că se vorbește 
prea mult. în .sfirșit, aș vrea 
să joc contra lui...“. „Cum vezi lucrurile în tabăra noastră ?“ 
„Sper ca Zamfir, Crișan, Troi 
să „tragă" de ei pentru a prin
de forma maximă. E nevoie de 
așa ceva. De ceilalți nu am 
grijă. Ei fac parte din categoria 
jucătorilor care își recapătă va
loarea în momentul în care îm
bracă tricoul echipei naționale". 
„Cum simți echipa ?“ „Vă re
pet, echipa națională e cu to
tul, cu totul altceva. Aștept să 
se lecuiască Puiu Iordănescu. 
Aștept să-1 revăd pe 
ambele ghete de aur. 
greu Ia Madrid, cu 
pentru că e aproape 
să joci, o știu din experiență, 
cînd ai în jur oameni noi, care 
nu te ghicesc și care nu te simt. 
Iar acolo, in față, dacă nu te 
adulmecă ceilalți, degeaba te 
zbați". „Un pronostic, Liță". 
„Cea mai mare bucurie din via
ța nnui fotbalist e să joace tur
neul final al unui Campionat 
mondial. Asta știu toți băieții 
din echipa noastră. Iar căpita
nul ei, adică eu, simt asta de 
două ori mai mult, pentru că 
sint singurul om din lot care a 
jucat Mexicul. Asta e pronosti
cul. Vă rog să nu-mi cereți mai 
mult".

Dudu, cu 
I-a fost 
Atletico, 

imposibil

Ioan CHIRILĂ

Ecouri la „repetifiile" de miercuri ale viitorilor adversari

KUBAIA CONTINUA RTMANIERTA IOTULUI SPANIIII;
IUGOSLAVĂ - COMPORTĂRI DIAMETRAL OPUSE IN CILE DOUA REPRIZEAdversarele reprezentativei noastre din preliminariile C.M. au susținut, miercuri, meciuri de verificare, ultimele pînă la jocurile cu selecționata Româ-

• LOTUL REPREZENTATIV 
DE JUNIORI a efectuat, ieri, încă unul din antrenamentele înscrise în programul pregătirilor pentru partida amicală, de mîine, de pe stadionul „23 August" din Capitală, cu selecționata similară a Poloniei. Tinerii noștri „tricolori" privesc cu toată atenția acest meci, dovadă elocventă fiind șl faptul că în partida de verificare cu Steaua ei au jucat fără menajamente, străduindu-se să aplice întocmai indicațiile date de antrenorii Constantin Ardelea- nu și Razii Marian. în partida de miercuri n-a jucat constăn- țeanul Dorel Zamfir, care s-a accidentat ușor la antrenamentul de marții El și Geoigău — craioveanul fiind convocat pentru a fi supus unui nou control medical — au efectuat un antrenament ușor. E posibil să joace amîndoi în partida de mîine.Juniorii polonezi au sosit ieri în Canitală și vor face astăzi un antrenament de acomodare.

2 I
Din nou despre cupele europene

REZULTATELE ECHIPELOR NOASTRE?
PE MĂSURĂ...

INCOMPLET,
Așadar, pentru echipele 

noastre participante Ia cu
pele europene anii se ur
mează $1 se aseamănă. Ele 
părăsesc, in genere, cele trei 
competiții incă din primul 
tur, întrucit fotbalul pe care 
II etalează pe stadioanele bă- 
trtnului continent se situează 
cu mult sub cota valorică 
necesară alinierii Ia start : 
ori se joacă deschis, tratîn- 
du-se prea la modul super
ficial momentul apărării (ca
zul Stelei la Barcelona), ori 
se acționează cu o exagerată 
prudență, neglijîndu-se mo
mentul atacului — cazul e- 
chipeior Dinamo și A.S.A. 
Tg. Mureș in partidele sus
ținute de ele la Madrid și 
Atena.
ipostaze 
lona“, 
parte, 
șl, „Atena". pe de altă 
parte — am avut de a 
face, In ultimă analiză, cu 
aceeași carență — JOCUL 
INCOMPLET, UNILATERAL 
— sancționată pe loc de ad
versari, pregătiți la un nivel 
superior, prezenți pe gazon, 
la ora examenului anual, cu 
toată lecția învățată.

La modul teoretic, lecția 
fotbalului actual, competitiv, 
este șl la noi cunoscută. Cu 
prilejul anualelor cursuri și 
consfătuiri, la capitolul mo
mentul de apărare se predă, 
cu lux de amănunte, despre 
marcaj, dublaj, suplinire ; la 
capitolul momentul atacului 
se vorbește, pe larg, despre 
demarca), despre acțiuni o- 
fenslve ingenios concepute, 
cu tempo crescut spre fina
lizare.

Ce s-a ales, practic, din 
toate aceste vorbe care, cum 
s-a văzut, pe o ureche au 
intrat și pe cealaltă au ieșit? 
La Barcelona, profitlnd de 
serioase defecțiuni în efec
tuarea marcajului, a dublaju
lui ș.a.m.d., Cruyff, Neeskens, 
Asensi și coechipierii lor au 
găsit culoare largi spre poar
ta iul Moraru și au înscris 
nu mai puțin de cinci goluri; 
la Madrid șl Atena, r—■- 
Georgescu șl Fanici n-au 
tut marca nici un gol 
ales pentru faptul că, 
fiind suficient sprijiniți 
coechipieri, s-au găsit 
sea în inferioritate numeri
că, izolați printre apărătorii

In ambele
pe”dearcc; ESE23Î33 
„Madridul" 

,Atena". pe
— am avut 

în ultimă analiză, 
carență

Dudu 
pu
ma! 
ne- 
de 

ade-I______ _________  ,^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

niei : formația spaniolă a întîl- nit, la Madrid, o combinată M.S.V. Duisburg — Schalke 04, pe care a întrecut-o cu 5—1, iar cea iugoslavă s-a deplasat la Budapesta, unde a evoluat în compania reprezentativei țării gazdă, partidă Încheiată — așa cum s-a anunțat dealtfel — cu scorul de 4—3 în favoarea elevilor lui Lajos Baroti. Trebuie să mai adăugăm că întîl- nirea de la Budapesta a avut un caracter festiv, ea mareînd împlinirea a 50 de ani de la disputarea primului joc inter-țări Iugoslavia — Ungaria. Poate la fel de interesant este să mai spunem că, în întreg șirul de jocuri dintre reprezentativele celor două țări, fotbaliștii iugoslavi au obținut doar patru victorii, dintre care numai una la Budapesta.Partida de la Madrid a dovedit hotărîrea antrenorului Kubala de a trece „în rezervă" pe unii dintre titularii de pînă acum ai selecționatei — precum Benito, Santillana sau Rojo I — și de a apela la cîțiva dintre tinerii impuși in selecționata „speranțelor". După Satrus- tegui, iată-1 cooptat în lotul A și pe Dani, bine notat după meciul de miercuri, în care însă, așa cum notează comentatorii de presă, combinata M.S.V. Duisburg — Schalke 04 n-a dat o replică prea puternică internaționalilor spanioli, rămî- nînd în rolul unui cuminte partener de antrenament. Se subliniază însă că echipa spaniolă s-a ' arătat foarte mult preocupată de fortificarea jocului său de atac, că ea a făcut adesea apel la Pirri, venit din linia de fundași centrali spre a finaliza acțiunile ofensive. In linia de mijloc, prezența a doi oameni mai buni în atac decît în apărare — Churruca și Asensi —

JOCULUI LOR, 
UNILATERAL

a-

mo
le 

faptul 
mari

meciuri dis- 
ln

doar
eu

prezent
4

victoria

adverși. Cum remarca în 
ceste cyloane — referindu-se 
la jocui. dc la Madrid al e- 
chipei pinamo — antrenorul 
Sportului Studențesc, Mircea 
Rădules^) : „Campioana noas
tră nu ar putut obține califi
carea pentru că nu a contat 
ît atac. Carența aceasta se 
referă Ia toată ECHIPA (n.n. 
sublinier.ea ne aparține), in- 
trucît în noțiunea modernă 
de a ataca nu înseamnă a 
te bizui doar pe jucătorii din 
prima linie, fie ei și de va
loarea lui Dudu".

Firește, asemenea tehnicia
nului citat mai sus, și cole
gii lui, antrenorii formațiilor 
Steaua, Dinamo și A.S.A. Tg. 
Mureș, cunosc noțiunile cu 

care se operează 
în fotbalul 
dern, sînt 
curent cu

că astăzi echipele 
acționează grupat, atacînd nu 
numai cu linia întîi și apă- 
rîndu-se nu numai cu fun
dașii. De ce nu aplică for
mațiile lor aceste principii în 
partidele din cupele europe
ne ? ,

Pentru simplul motiv ca 
nu le utilizează nici în cam
pionat, unde ACASA SE 
PRACTICA OFENSIVA RIS
CANTA. IAR ÎN DEPLASA
RE DEFENSIVA OARBA, a- 
dică — în ambele situații — 
acel JOC INCOMPLET, UNI
LATERAL, de care vorbeam 
și care, în această toamnă,
a condus la o situație un4că:
din cele 72 de
putate pînă
In campionat, 
s-au încheiat 
formațiilor oaspete !

Morala e simplă, < 
<mpunîndu-se de 
Pentru ca viitoarele 
zentante ale fotbalului nostru 
să deprindă JOCUL COM
PLET — de atac în bloc în 
situația de posesie a mingii, 
de aDărare cu toate liniile 
în momentul pierderii el — 
ele trebuie să practice un 
asemenea fotbal, etană de e- 
tană, în CAMPIONAT. Alt
fel, toate emoțiile, speranțele 
și cheltuielile (cu observatorii 
peste hotare trimiși să stu
dieze la detaliu evoluția par
tenerelor) se vor dovedi și 
pe viitor inutile. Iar rezulta
tele, pe

G. N1COLAESCU

concluzia 
la sine.

repre-

aripa dreaptă Petrovici, cu acolo unde a- și, în final, cu tricoul cu nr. — au jucat poate că ar fi de în lo- un de

vorbește și ea despre intențiile selecționerului Ladislau Kubala. Abordîndu-se subiectul posturilor încă neclare din selecționata pentru meciul cu echipa României, Kubala a replicat după joc că rămîn în suspensie cele de fundaș dreapta — unde și Capon și Ramos sînt principalii candidați — și de extremă dreapta, acolo unde indisponibilitatea prelungită a lui Jua- nito a facilitat selecționarea lui Dani.Trecînd la jocul de la Budapesta, este de observat că în prima repriză echipa Ungariei a fost net superioară și putea termina cu un avantaj mai net decît de un gol. După pauză, fotbaliștii iugoslavi — într-o formație mult schimbată, cu Boghicevici în locul lui Bogdan, cu Gcorgevici pe înlocuindu-1 pe Borota în poartă, păruse Katalinici Vukotici preluînd 11 al lui Geaici mult mai bine și obținut chiar și un rezultat egalitate dacă nu ar fi fost mod greșit sancționați cu o vitură de la 11 metri, pentru - fault comis în afara careului pedeapsă (la situația de 1—2) ; și așa însă, deși conduși la un moment dat cu 4—1, ei au revenit pînă la 4—3, ratînd în ultimele secunde ale meciului o mare ocazie prin Boghicevici. Deci comportare diametral opusă, între o repriză și alta, a selecționatei iugoslave. Rămîne de văzut dacă conducerea sa tehnică va rămîne, în continuare, la actuala formulă de lot sau va apela totuși, pentru întîlni- rea de la București, la unii jucători aflați la cluburi peste hotare (Popivoda, Buljan și Oblak).



Balcaniada de șah

ECHIPELE ROMÂNIEI ASPIRA
LA PRIMELE LOCURI

In runda a l a. la seniori: Bulgaria - Iugoslavia 12!Libere în runda a 4-a, echipele României au fost spectatoare la o reuniune deosebit de importantă pentru configurația finală a clasamentului Balcaniadei de șah și, mai ales, în lupta pentru locul întîi.îndîrjită de eșecul suferit cu O zi înainte în fața formației noastre, echipa masculină a Bulgariei a luptat cu multă ho- tărîre în întîlnirea cu formația Iugoslaviei, obținînd victoria cu ------ 4_2scorul de 4—2. Tot cu Turcia a învins Grecia.în clasament, pe primul 
a trecut Bulgaria cu 15 p, ea și-a încheiat jocurile, mează : 2. România 12, 3. Iugoslavia IO'/î, 4. Turcia 6*/2, 5. Gre
cia 4.

1 în ultima rundă au loc meciurile România — Grecia și Iugoslavia — Turcia. Beneficiind de un punctaj ai coeficienților superior, echipa României are nevoie de o victorie cu 4%—U/j 
în fața Greciei pentru a cîștîga această ediție a Balcaniadei. Ceea ce ni se pare posibil.L Ba juniori : Iugoslavia — Bul-

loc dar Ur-

garia 2—2, Turcia — Grecia 2*/2—l‘/2. Clasamentul : 1. Bulgaria 10 (a încheiat concursul), 2. Turcia 7, 3. România și Iugoslavia 6, 5. Greci# 3. Ultima rundă : România — Grecia și Iugoslavia — Turcia. Pentru a aspira la primul loc, juniorii noștri au nevoie de o victorie cu 4—0.Viorica Ilie a remizat finalul întrerupt cu Aleksandrova, rezultatul meciului România — Bulgaria fiind egal : 1—1. Clasamentul : 1. Iugoslavia 3, 2.România 2'/2, 3. Bulgaria 2, 4. Turcia */2. Ultima rundă programează meciurile Iugoslavia — România și Bulgaria — Turcia, în funcție de rezultatele lor, campioana se va alege dintre primele trei. în meciul Iugoslavia — România se vor juca partidele Pihajlici — Baumstark și Ilie —«-Cejici. O victorie cu l*/2—Vi ar asigura echipei noastre locul întîi, ea beneficiind de un punctaj al coeficienților mai bun decît acela al Bulgariei, în cazul că ea ar cîștiga cu 2—0 meciul împotriva Turciei. Dar, să așteptăm...

SPORTIVI ROMANI 
PESTE HOTARE• La San Antonio (Texas) luat sfîrșit întrecerile C.M. pentatlon modern. Titlul a fost cucerit de polonezul Janusz Pe- ciak cu 5484 p, urmat de Pavel Lednev (U.R.S.S.) — 5401 p și Slavomir Rotkiewicz (Polonia) — 5353 p. Dumitru Spîrlea (România) a ocupat locul 20, cu 5099 p. Pe echipe : Polonia 16 029 p, U.R.S.S. — 16 027 Ungaria — 15 644 p, S.U.A. — 15.643 p, R.F. Germania — 15 353 p. Suedia — 15 269 p etc. Ultima probă — crosul — a revenit americanului Mike Burley, cu 1382 p. D. Spîrlea — 1088 p.• în turneul internațional de tenis de la Amsterdam, Die Năstase l-a învins cu 6—4, 6—4 Pe olandezul L. Sanders. Alte rezultate : Gerulaitis — Okker 6—4, 6—3 ; Cox — Scanlon 7—6,6— 4. La Teheran, Tiriac (România) — Guillermo Vilas (Argentina) a dispus7— 5, 7—5 de americaniiSchneider și M. Fishback. Rezultate din proba de simplu: Tiriac — Richardson 7—6,6—2; Vilas — Zednik 3—6, 6—3,6—3 ; Fishback — Feaver 7—5, 6—3 ; Mac Namee — Zugarel- 11 6—3, 6—3. în turneul feminin de la Atlanta, perechea Franțoise Dun* (Franța) — Virginia Wade (Anglia) a întrecut cu 7—5, 6—3 pe Betsy Nagelsen (S.U.A.) — Virginia Ruzici (România).

cuplul Ion

CONSTRUCTORUL GALAȚI
EVOLUEAZĂ IN C.C.E.

LA POPICE
Echipa masculină de popice 

Constructorul Galați a plecat în 
=- ■- unde va

. dubla 
„Cupei 
(ediția 
gazde. 
Galați

■Cehoslovacia, la Svit, ’ 
Juca mîine și duminică 
SPartldă din calificările 
campionilor europeni" 
1977), cu campioana țării 
.T» J. Svit. Constructorul ____
— echipă din care fac -parte va
loroșii noștri popicari Iosif Tis- 
mănar și ilie Băiaș, campioni 
mondiali la perechi — este cam
pioana țării pe anii 1975-1976 și 
rtștlgătoarea valorosului trofeu 
continental, '„Cupa campionilor 
europeni", în 1977. Returul în- 
tîlnlrii va avea loc în zilele de 
29 șl 30 octombrie. La Galați. 
' O Etapa a IV-a a campionatu
lui Diviziei A la popice va avea 
loc mîine și duminică.
• <« Loturile naționale de seniori 
se vor reuni miercuri și joi în 
Capitală, pentru jocuri de ve
rificare în vedere.» întîlnlril cu 
formațiile Ungariei.

C i. DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)Iova contribuie la sporirea eficienței ofensive. Dar forte" al echipei îl sistemul defensiv. Extrem mobil, agresiv, efectuînd seori cu succes presingul, rarea echipei sovietice este penetrabilâ. Finala oferă, un meci fără favorit, un ; deschis.J Partida în care cele 1 competitoare luptă pentru [tigarea medaliei de bronz nu se anunță a fi mai puțin disputată. Echipele României și ȘR. D. Germane vor lupta cu ar-, doare și ne vor oferi, desigur, șl ele un spectacol atractiv. Formația țării noastre a trecut cu brio examenul preliminariilor (21—8 cu Franța, 15—12 cu R. F. Germania și 20—18 cu Polonia), a pășit ctț dreptul în semifinale (10—9 cu Cehoslovacia), dar a fost apoi stopată: 11-14 cu U.R.S.S. Reprezentativa R. D. Germane a întrecut Danemarca cu 16—13, dar a pierdut Ia mare luptă, intr-un „meci al nervilor", dis-

„punctul formează de ade- apă- greu deci, mecidouă cîș-

AUTO • După prima etapă 
(421 km), în „Raliul San Remo" 
conduce pilotul italian Sandro 
Munari (pe „Landa Stratos“).H 
urmează în clasament compatri- 
o ul său Tony Carello („Lancia 
s -atos") și francezul Jean- 
c vrie Andruet („Fiat-Abarth").

Campionatul mondial de kar- 
c ' a fost cîștigat de sportivul 
r Rovelli (19 ani), care a
— învingător în finala 

Parma. Pe locu- 
s-au situat en- 

suedezul Larsson.
„Cupa Intercon-

v- minat 
nosfășurată la 
riis următoare 
g’.ezul Allen șl

BASCHET » 
tinentală" a programat la Ma
drid noi jocuri : Francana (Bra
zilia) — Dragones Tijuana (Me
xic) 112—88 (54—35) ; Mobilgirgi
Varese — U.S. Providence Col
lege (S.U.A.) 99—89 (53—37) ;

PERMANENT IZVOR DE TALENTE,
p, DE VIITORI PERFORMERI

i

A TINEREI GENERAȚII

domeniul educației fizice și

ACTIVITATEA SPORTIVĂ

A 28-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Germane

club sportiv W is mut

g — --------
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Grădinițele de copii din orașul Aue folosesc sălile de antre
nament ale cunoscutului

Astăzi se împlinesc 28 de ani de la proclamarea Republicii Democrate Germane, eveniment de seamă în viața poporului prieten. în acest răstimp, oamenii muncii din R.D. Germană au obținut importante succese pe tărîmul dezvoltării economice și sociale. Printre acestea se înscriu și remarcabile realizări în sportului.
cu 
D.

Sînt binecunoscute succesele sportivilor din Republica Democrata Germană în arena internațională. Cine cercetează izvoarele acestor performanțe nu se poate să nu se oprească mai mult asupra activității sportive in rîndurile capiilor și tinerilor, în R.D. Germană, tînăra generație se apropie de practica sportivă pe două căi. Educația fizică este obligatorie în grădinițe (frecventate de 88 la sută din copiii preșcolari), în școlile gene-

tru a încuraja și pe oei mai puțin dotați. O mare parte a elevilor primesc Ia examenele finale ale ultimelor clase de școală calificativele „bine" sau „foarte bine" la materia sport Edificator în acest sens este faptul că anul trecut, de pildă, peste 97 la sută dintre elevii clasei a 10-a au încheiat anul de învățămînt știind să înoate.în R.D. Germană, sportul extra-șoolar își propune să completeze, să lărgească și

I1

De vineri, la Brașov
CAMPIONATELE BALCANICE DE TENIS DE MASAîntre 7 și 9 octombrie, Sala sporturilor din Brașov va găzdui Campionatele Balcanice de tenis de masă. Și-au anunțat participarea, alături de cei mai buni sportivi români, reprezentanții Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei și Turciei. Programul acestei importante competiții cuprinde probele pe echipe și individuale ■ dublu mixt.Lotul țării noastre, alcătuit pe baza celor mai bune evoluții din ultima vreme și mai ales a rezultatelor de Ia „Cupa de toamnă”, desfășurată recent în orașul Sf. Gheorghe, se prezintă astfel : feminin — Maria Alexandru, Liana Mihuț, Eva Ferenczi, Magdalena Leszay, Maria Păun, Gabriela Kadar, Crinela Sava și Nela Stolnea ; masculin : Teodor Gheorghe, Șerban Doboși, Ma-

simplu, dublu și

PENTRU JUNIOAREpută cu Iugoslavia : 11—12. A- poi, în semifinale, și-a asigurat accesul în „finala mică" grație victoriilor clare asupra echipelor Ungariei (13—8) și Norvegiei (12—8). Confruntarea a- cestor două formații din elita handbalului feminin al junioarelor ne va da și ea măsura valorii acestei generații.Spectatorii din Palatul Sporturilor și Culturii vor putea urmări și alte două partide interesante. Este vorba de finalele pentru locurile 5—6, dintre Polonia și Ungaria, și pentru locurile 7—8, dintre Cehoslovacia și Norvegia. în perspectivă, deci, o reuniune de mare Interes.în cursul dimineții de azi, în sala Victoria din Ploiești, echipele din eșalonul doi vor da și ele ultimul asalt pentru obținerea unei poziții cît mal onorabile în ierarhia finală. Austria și Franța, R. P. Congo Germania, Danemarca landa își vor încheia partidelor din prima ______ _ C.M. de junioare cu meciuri în care vor arunca în luptă toate resursele.

rin Firănescu, Ștefan Moraru, Cristinel Romanescu, Nicolae Stelian, Simion Crișan, Iosif și Zsolt Bohm, Denes Paal. Jucătoarele Alexandru, Mihuț, Ferenczi și Păun, respectiv, primii 5 băieți vor alcătui formațiile pentru probele pe e- chipe. Ceilalți vor evolua în probele individuale, în care federația organizatoare poate înscrie 8 jucătoare și 10 jucători. Celelalte țări au anunțat următoarele Neikova, ghelceva ianov, Damianov, Mitev ; Grecia — Ioanidou, Scrivanou, S. Lucas, Mooaidou (t) și Dyaka- kis, Zikos, A. Makris, Tesis ; Iugoslavia : Fabri, Batlnici, Palatinov (f) și Kosanovici, Jur- cici, Kalinici, Kurtas ; Turcia — Poyrazoglu, Tomsuk (t) și A- leksandridis. Cimen, Engin.Se va juca la 4 mese, după următorul program : (9—13 și 17,30-21,30) și bătă (9—11) — turneele echipe feminine și sîmbătâ (de la ora liminariile 17—20 — masculin ;rul I la _____ ____dublu mixt ; de La 18,30,. sferturile, semifinalele și finalele probelor de simplu și finala la dublu mixt.

loturi : Bulgaria Ranghelova, Gher- (f) și Gencea, Sto-

probelor dublu duminică simplu ;

vinerî sîm- pe masculine ; 11) — pre- de simplu; feminin și (9—11) tuli—13,30 —

rale de 10 clase, în licee și școli profesionale, precum și în institutele de învățămînt superior. Pe de altă parte, activitatea sportivă a tinerilor se desfășoară în cadrul asociațiilor sportive școlare, studențești sau sindicale.Învățămîntul sportiv are la bază o programă care prevede exerciții fizice astfel selecționate îneît fiecărui elev să-i fie asigurată o conformație fizică corespunzătoare și să i se dezvolte capacitățile individuale de performanță. Educației fizice îi sint rezervate două ore pe săptămînă în primii 3 ani de școală șl 3 ore pe săptămînă în următorii 3 ani. Cursurile sint predate de peste 10 000 de profesori specializați, avînd o pregătire superioară. în plus, programa se aplică diferențiat, în raport cu dezvoltarea fizică variată a elevilor, pen-

să aprofundeze educația fizică de bază, însușită în școală, și să permită dezvoltarea calităților fizice deosebite. Actualmente, 63 la sută (peste 1 milion și jumătate) dintre școlarii din R.D. Germană practică regulat spartul în afara orelor de învățămînt, în secțiile sau în grupele sportive ale asociațiilor școlare sau sindicale. De această masă de școlari, dintre care 45 la sută sint fete, se ocupă a- ptoape 54 000 de instructori și antrenori.Nu-i de mirare, deci, că avînd o astfel de bază de masă, trainică și cu o largă „ arie de răspîndire, la tradiționalele Spartachiade ale copiilor și tineretului din R.D. Germană se obțin performanțe remarcabile, care anunță recordurile și victoriile internaționale de mai tîrziu.
Viitoarea partenera a UnHcrshă(ii Craiova im Jupa Cupelor” Sa lot&al

DINAMO MOSCOVA-ANTBfNORI NOI, FORMOLĂ NOUA Df ECHIPĂ, MIVfilM

și R. F și O- serialul ediție a
Real Madrid — Maccabl Tel A- 
viv 105—97 (46—47). a Turneul
feminin de la Preșov (Cehoslo
vacia) s-a încheiat cu victoria 
echipei sovietice Kibirkitis Vil-

După „încălzirea" din primul 
tur cu Olympiakos Nicosia, sor
ții au rezervat echipei de fotbal 
Universitatea Craiova un examen 
mult mai dificil : Dinamo Mos
cova. Echipă de tradiție a fotba
lului sovietic (Înființată în 1923) 
formația moscovită posedă șl un 
fructuos palmares : 11 titluri de 
campioană, 4 „Cupe", de 9 ori 
vicecampioană și de 4 ori me
daliată cu bronz. Ne putem da 
seama de valoarea acestor per
formanțe dacă menționăm că ac
tualmente se dispută a 40-a edi
ție a campionatului U.R.S.S. Să

nu uităm că celebrul Iașin, in
trat în galeria marilor figuri ale 
fotbalului mondial, a purtat cu
lorile clubului Dinamo Moscova, 
sporindu-4 acestuia prestigiul ' 
temațional.

Revenind Ia performanțe, 
menționăm prezența echipei 
vietice în finala „Cupei cupelor" 
(ediția 1971—1972), cînd ea a ce
dat, după o luptă acerbă, cu 
2—3 în fața renumitei formații 
scoțiene Glasgow Rangers. După 
această finală, echipa ,a trecut 
prlntr-o perioadă de căutări, ta
tonări, care l-a eclipsat oare

in-

să
30-

vețiel — 2 p. » în meci amical, la 
Mal mii: Suedia — Danemarca 1—0 
(1—0); gol marcat de L. Larsson în 
mln. 8. > La Zii rich: Elveția — Fin
landa 2—0 (1—0) prin punctele

• TELEX • TELEX 9 TELEX •
nius, care în ultimul meci a în
trecut cu 74—46 (35—32) formația 
locală Slavia.

FOTBAL • La ZOrich, în C.E. 
de tineret: Elveția — Cehoslova
cia 0—2 (0—1). Cu acest meci 
s-au încheiat jocurile din grupa 
a 6-a. Pe primul loc s-a clasat 
formația Cehoslovaciei, cu 5 p 
(golaveraj 7—2), urmată de cele 
ale Scoției — 5 p (5—4) și El-

realizate de Kiittel. • La Pesca
ra, echipele de tineret ale Italiei 
și Iugoslaviei au terminat la ega
litate : 2—2 (1—0). S Rezultat fi
nal, Olanda — U.R.S.S. 0—0.

HANDBAL « La Sofia, în meci 
tur pentru „Cupa cupelor" (mas
culin), formația locală a Insti
tutului de cultură fizică și sport 
a învins cu scorul de 24—19 
(10—5) echipa Italiană Volant.

ȘAH • Meciul Elena Ahmî- 
lovskala — Maia Clburdanldze, 
contînd pentru semifinalele can
didatelor la titlul mondial fe
minin, a continuat la Tallin cu 
partida a lt-a, întreruptă după 
41 mutări. Scorul 
egal : 5—5.

TENIS a Intr-un 
stratlv desfășurat 
(Danemarca), Bjom 
vins cu 6—1, 7—6
Barazzutti. Borg a 
va juca In echipa Suediei 
viitoarea ediție a .. . /
a In turneul de la Kaanapali 
(Hawaii) : V. Amritraj — Stock- 
ton 7—6, 6—2 ; Solomon — Fle
ming 7—6, 6—1 ; Gottfried —
Tim Gulikson 6—1, 6—3 ; Rami
rez — Mitton 6—2, 7—6 ; J.
Lloyd — Dibley 6—2, 6—3.

se menține

meci demon- 
la Aarhus 

Borg l-a în- 
pe Corrado 
anunțat că 

" ' la 
.Cupei Davis".

cum palmaresul. In ultimii doi 
ani, însă, sub conducerea cuplu- : 
Iul V. Blinov — A. Sevidov (ul
timul a condus spre titlu și pe 
Dinamo Kiev), formația mosco- ■ 
vită a reușit un frumos buchet 
de performante : campioană
unională în 1976 (primăvară) și 
cîștigătoare a „Cupei U.R.S.S.", 
în 1977. De semnalat că în sfer-' ; 
turtle „Cupei" a învins pe Dl-1 
namo Kiev (3—0), iar în finală 
pe Torpedo Moscova, campioană 
în 1976 (toamna).

Din lotul echipei nu mal fac 
parte Szabo, Evriujihin sau 1 
Kozlov ; în schimb, au apărut 
Minaev, lakubik, Mahovikov, 
toți internaționali A, cu o fru
moasă perspectivă. Dar iată o 
formulă de echipă utilizată mat 
recent : Pilgul — Parov, Novi
kov, Mahovikov, Bubnov — Petru- 
șin, Gherșkovici (un atacant pe
riculos și un bun organizator de 
joc), Dolmatov (căpitanul echi
pei) — Iakubik, Kozacenok, Mi
naev. Subliniind aceste „muta
ții" de valori din formația sa,' 
antrenorul Sevidov arăta că jo
cul dinamoviștllor a căpătat un 
plus de vitalitate, de asprime,1 
absolut necesare în condițiile 
fotbalului contemporan.

Ca dovadă a saltului calitativ 
arătat, Dinamo Moscova luptă 
din plin pentru a ocupa unul 
din locurile de pe podiumul 
campionatului actual. Anul tre
cut, jocurile echipei moscovite 
au fost urmărite de circa 22 00# 
de spectatori pe meci, ceea ce 
reprezintă locui 6 în clasamentul 
popularității formațiilor de club 
sovietice.

Redacția si administrația 1 București, str. V. Conta 16 1 teL centrată tl.10.05 ; secția coresp. 11.51.09 | interurban 437 1 telex t 10.350 romsp. Tiparul L P. „Informația" 10 363 
Pentru străinătate 1 abonamente prin ILEXIM. Departamentul export-import presă, P.O. Box 136—137, telex 11 226. București, sir. 13 Decembrie ne. 3 R 6.


