
Ropote de aplauze, la New York,

in sala Madison Square Garden,

pentru gimnastica românească
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NEW YORK, 10 
(Agerpres). »° reu“ 
șită manifestare 
sportivă, o ex
celentă propagandă 
pentru gimnastică”
— acestea slnt a- 
precierile unanime 
ale presei america
ne de specialitate 
după demonstrația 
prezentată în ce
lebra arenă Madi
son Square Garden 
din New York — 
considerată adesea 
loc al supremei 
consacrări sportive
— de către echipa 
feminină de gim
nastică a României, 
care întreprinde un 
turneu în S.U.A. 
După intonarea im
nurilor de stat ale 
celor două țări, 
„cea mai bună 
gimnastă a tuturor 
timpurilor" — cum 
o denumește presa 
de aici pe Nadia 
Comăneci — a ofe
rit, împreună cu co
echipierele sale, un 
adevărat recital de 
virtuozitate sportivă, dovedind 
din nou înalta clasă a gimnasticii 
românești. In stilul său specific, 
cu farmecul ei deosebit, Nadia 
Comăneci, care a mai concurat în 
această sală în 1976, cînd a 
cîștigat prima ediție a Cupei 
Americii la gimnastică, organi
zată cu prilejul bicentenarului 
S.U.A., a impresionat din nou 
zecile de mii de spectatori, ce 
ocupau pînă la anroane ultimul 
loc din uriașa sală (New York 
Times). Evoluînd cu o siguran
ță perfectă la bîrnă, aparatul la 
care a obținut nota maximă și 
la Montreal și apoi la Praga. 
săriturile sale în dificilul stil

Telefoto : A.P.-AGERPRES

Tsukahara, ca și exercițiile la 
paralele și la sol ale Nadiei 
Comăneci au zmuls ropote de 
aplauze. Au fost îndelung a- 
plaudate și exercițiile prezenta
te de celelalte componente ale 
echipei române Marilena Neacșu, 
Cristina Jtu, Emilia Eberle, 
Gabi Gheorghiu, Marilena Vlă- 
dărău, Ofelia Iosub. Demonstra
ția a culminat cu cîteva numere 
de gimnastică, îmbinată cu dans, 
inclusiv un dans popular româ
nesc, care au întrunit adeziunea 
călduroasă a publicului. La reu-

(Continuare in pag. a 4-a)

La Predeal, in Crosul schiorilor, LUAT
din cadrul „DACIADEr ș j HEIDI

Zăpada n-a venit încă, au fost insă ți întreceri de 
fotbal și volei

La Predeal a fulguit acum 
vreo săptămînă și toată puști- 
mea din oraș a dat fuga să-și 
caute schiurile. Dar pînă s-au 
încheiat la bocanci, pînă și-au 
găsit și cea de-a doua mănușă, 
zăpada s-a topit. Ce facem ?, 
a întrebat Patricia de la grupa 
de schi alpin. Mergem la to
varășul Zăpadă să întrebăm T 
Mergem !...

Gheorghe Zăpadă, campion 
național la schi fond în anii 
1933—1934, le-a ascultat cu răb
dare nerăbdarea. Cînd luăm 
startul ? au insistat copiii. Pot 
să vă spun, fiindcă vin de la 
„sfatul bătrînilor schiori” din 
oraș. Startul îl luați duminică 1 
Uraaa 1... Va fi fond, adică 
cros, cu plecarea de pe linia 
de start a Prahovei. Deci, ne 
adunăm pe stadion ? Pe sta
dion și veți alerga, fiindcă orice 
muntean adevărat începe sezo
nul de schi cu o alergare !

Startul în „crosul schiorilor” 
s-a dat de pe linia care mar
chează centrul stadionului din 
Predeal. Adică din dreptul plă
cuței pe care scrie : „Aici iz
vorăște Prahova". A fost un 
start festiv, în cadrul „Dacla- 
dei“, cu zeci de schiori, cu ar
bitri foști campioni la schi, 
cu tineri sportivi actuali cam
pioni de schi. S-au întrecut al
pinii, săritorii de la trambulină, 
fondiștii, aceștia din urmă, fi
rește, cucerind cele mai multe 
titluri. Crosul s-a desfășurat 
pe grupe de vîrstă, adică pe 
clase, majoritatea competitori
lor învățind într-una din cla
sele de schi ale liceului din 
Predeal. Dar au venit să alerge 
la acest frumos concurs și 
Doina Stuparu și Cornel Tătaru, 
aflați duminică, împreună cu 
părinții, în excursie la Predeal, 
în gerul limpede și ozonat au 
făcut o tură de stadion și Ro-

Au început finalele campionatelor naționale de box

FAVORIȚII SUPUȘI LA GRELE ÎNCERCĂRI
O Eliminați: S. Tîrîlă, D. Micu, N. Chipirog * învingă

tori la limită: T. Tudor, FL Livădaru

Finalele campionatului național al seniorilor — cea mai popu
lară Întrecere pugilistiicâ dtn țara noastră — au început ieri la 
Palatul Sporturilor și Culturii din Capitală. Programarea primei 
reuniuni la o oră timpurie (15) a făcut ca meciurile inaugurate 
ale competiției să fie urmărite de un număr redus de specta
tori, deși pe program figurau cîteva partide ce se anunțau su
ficient de atractive. Abia seara, după obișnuita festivitate de 
deschidere, cea de a doua reuniune preliminară s-a dovedit mai
bogată tai meciuri interesante șl

In absenta campionului cate
goriei muscă (F. Ibraim) și a 
brăileanuiui Niță Robu (oprit 
de medic), unul dintre princi
palii pretendenți la centură a 
rămas Dumitru Cipere (Steaua). 
In primul său meci, el a înce
put foarte bine lupta cu craio- 
veanul FI. Constantine seu și se 
părea că va obține o victorie 
facilă. Dar, după două reprize 
în care a fost evident superior 
adversarului, în ultimul rund 
Cipere ne-a dat prilejul să con
statăm slaba sa pregătire fizică, 
cedînd treptat inițiativa lui 
Constantinescu. Totuși, avanta
jul lui Cipere din primele două 
reprize a fost determinant.

O frumoasă impresie au pro
dus cei trei reprezentanți ai 
A.S. Litoral Mangalia (antre-

a atras o mai mare asistență, 

talurgistul Ion Budușan, a bo
xat curajos și a reușit cîteva 
contre eficace, punîndu-1 în di
ficultate pe tenacele său adver
sar. Secundul l-a depășit clar 
la puncte pe timișoreanul Aurel 
Stana, făcînd dovada unor ca
lități (viteză și bun simț al dis
tanței) care-1 pot urca mai sus 
în ierarhia categoriei mijlocie 
mică. Z. Lăcătuș a întrecut la 
puncte un boxer cu mult mai 
multă experiență decît el, gă- 
lățeanul D. Micu.

Cel mai disputat (și discutat) 
meci l-au realizat Sandu Tirilă 
(B.C. Galați) și Dumitru Pe- 
tropavlovschi (Rapid). în pri
ma repriză, rapidistul a boxat 
exagerat de defensiv, a fost și 
numărat în urma recepționării 
unei directe de dreapta și se
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nori I. Zlătaru și V. Banu) : 
Stefan Tudorache, Nicolae Chio- 
veanu și Zoltan Lăcătuș. Pri
mul deși a pierdut prin aban
don disputa cu finalistul de anul 
trecut al categoriei ușoară, me-

STARTUL
ȘI PETER...

dica Fekete și toți cei din grupa 
„Heidi". ori din grupa „Peter“, 
adică din grupele mici ale ora
șului, care purtau la treninguri 
ecusoane rotunde cu chipul fe
tiței sau băiatului din serial. 
Eroii îndrăgiți de copii, Heidi 
și Peter fiind tot munteni, deci 
prieteni ai înălțimilor, ai bra
zilor, ai schiului, ai naturii.

Cînd s-a sfîrșit concursul (în
trecerile de fotbal și volei, or
ganizate tot în cadrul „Dacia- 
dei“, au mai continuat), prof.
Elena Neagoe, fostă campioană
națională la slalom, „bâtrinul" 
loniță Oaie și cilalți veterani 
ai schiului din Predeal pre- 
zenți la întreceri au felicitat 
pe cei mai buni alergători. 
Printre aceștia : Claudia Agica, 
Marius Cojocaru, Rodica Fekete, 
Cornelia Hanganu, Vasile Re- 
breanu, Gabriel Fekete, Stelică 
Cîrlig ș.a.

Cînd mergem la schi 1 Știu 
și eu 1 ? Poate duminică !

Vasile TOFAN

CINE PUNE BEȚE-N ROATE CICLISMULUI NOSTRU?
După cum se știe, ciclismul 

românesc a avut în acest sezon 
rezultate contradictorii : bune in 
„Cursa Păcii", lamentabile la 
Campionatul Balcanic. Cunos- 
cînd eforturile care se fac pen
tru redresarea acestui sport, am 
adresat președintelui F.R. Ci
clism, tovarășului Pavel Novă- 
cescu, cîteva întrebări pe tema 
„cine pune bețe-n roate ciclis
mului nostru ?“.

„Fără îndoială — ne-a spus 
tovarășul Pavel Novăcescu — 
factorii răspunzători de nereu
șitele ciclismului, de faptul că 
el nu se situează la cotele ge
nerale ale exigențelor mișcării 
noastre sportive, sînt multipli. 
Să pornim, nu neapărat într-o

ordine precisă a gradului de 
responsabilitate, de la antrenori. 
Cei care aparțin ciclismului de 
acum cîteva decenii se strădu
iesc, dar nivelul cunoștințelor lor 
este mult în urma celui al spor
tului cu pedale internațional. 
Cei tineri, marea majoritate ab
solvenți ai I.E.F.S., pe care i-am 
promovat la conducerea loturi
lor, punîndu-ne mari speranțe 
în ei, ne-au dezamăgit. Atît Ion 
Ardeleana, cit și Vasile Bur- 
lacu și ceilalți au mari caren
țe. N-au reușit, de fapt, să de
vină antrenori, pedagogi, îndru
mători ai tinerelor generații, ci 
au rămas la mentalitatea de 
sportiv, adică — din păcate — 
a-depți ai conservatorismului în

pregătire, gata de concesii. Noua 
generație de antrenori nu dove
dește sîrguința necesară și — 
deosebit de grav — nu are nici 
un bagaj de cunoștințe cores
punzător. Și aceasta în ciuda 
faptului că posedă diplome de 
profesori de educație fizică.

Neîndoielnic, factorul princi
pal este sportivul. Avem puțini 
cicliști, acesta nu este un se
cret, cauzele fiind șl ele mul
tiple : lipsa de materiale, din 
ce în ce mai puțini organiza
tori de competiții, dezinteres din 
partea cluburilor care nu cred 
în posibilitățile acestui sport de

(Continuare in pag. 2—3)

ORA 15 : Cozma (Dinamo) 
— Tr. Ion (Steaua), S. Adem 
(Farul) — Bâlan (Flacăra 
Moroni), Didea (Dinamo) 
Muraru (St. roșu Bv.), 
canu (<Met. Bocșa) — 

“ Cluj-Napoca), 
Mangalia) 

(Rapid), 
Chiracu

Mo
Miron
Chio- 

- Pe-
Vișan 

(B. C.

(C.S.M. 
veanu (Lit. 
tropavlovschi 
(Steaua) —
Galați).

ORA 19 :
Buc) — Ileana (St. roșu Bv.), 
Baia tu (Voința Buc.) — Șei
tan (Dinamo), C. Cuțov (Di
namo) — Costin (Farul), Lu
xemburger (C.S.M. Reșița) — 
Croitoru (Steaua).
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părea că disputa se va încheia 
înainte de limită. Treptat, însă, 
forțele gălățeanului (și precizia 
în acțiunile ofensive) au scăzut, 
iar în ultimul rund Petropav- 
lovschi a fost net superior. Vic
toria i-a fost acordată rapi- 
distului.

Gala de seara a debutat cu 
un excelent meci oferit de pe
nele Marian Lazăr (Rapid) șl

Paul IOVAN
T. MIHAI

(Continuare în paa a 4-a)

Ion Budușan (stingă) — „stopat" in acțiunea sa ofensivă de către
Ștefan Tudorache — va obține, tn final, victoria prin abandon 

Foto : Dragoș NEAGU

Verificările echipelor noastre de fotbal și învățămintele lor

PENTRU A MARCA COL LA MADRID, 
DUDU GEORGESCU VA TREBUI 

SĂ-L... ATACE PilIMIIl PL PIRR1!
Ne-am așteptat, firește, la 

mai mult — s-o spunem din ca
pul locului — sîmbătă de la 
componenții echipei noastre re
prezentative. Am sperat și am 
crezut că Dumitru. Cheran, 
Boloni et comp, au depășit, mo
ralmente, momentul cupelor eu
ropene pentru a se reintegra 
ambianței de lot mai prielnică, 
cum s-a văzut în trecut, perfor
manței. Scurtul stagiu de la 
Snagov n-a vindecat insă toate 
rănile, n-a făcut posibilă acea 
Mobilizare de forțe, sub tricoul 
naționalei, care să conducă la o 
evoluție mulțumitoare pe toate 
planurile, fizic, tehnic, tactic și 
psihic. Multe din tarele evidente 
și în campionat au reapărut în 
jocul selecționabililor, la început 
deranjați, apoi enervați de o 
replică superioară — sub aspect 
tactic — aceleia dată de ultimul 
partener al selecționabililor. 
Pentru că, trebuie spus — spre 
deosebire de ceea ce ne-au ară
tat la 21 septembrie fotbaliștii 
greci — tinerii jucători polonezi 
dețin de pe-acum destule din 
secretele fotbalului actual, luptă

organizat pentru fiecare minge, 
nelăsîndu-i partenerului dese 
momente de respiro.

Dar ce a fost... a trecut.
Pentru ca la 26 octombrie 

succesul să fie de partea fotba
liștilor noștri, din planul gene
ral de preparare a jocului ni
mic nu va trebui neglijat. Con
știent dealtfel, de faptul că ma
joritatea selecționaților s-au 
prezentat sîmbătă la lot într-o 
slabă condiție fizică, imediat 
după meciul cu Polonia B Ște
fan Covaci a prescris tuturor 
selecționabililor pentru ziua de 
luni (n.n. ieri) două antrena
mente. „Nu vă va dăuna deloc 
in jocurile pe care le veți dis
puta miercuri in campionat. 
Dimpotrivă. Acordind un plus 
de atenție pregătirii fizice in 
tot cursul săptămânii viitoare, vă 
veți putea prezenta la lot. după 
etapa din 16 octombrie, la un 
nivel acceptabil, pentru ca. apoi, 
in cele 10 zile de stagiu, si

Gheorghe N1COLAESCU

(Continuare in pag. 2—3)



GUrn neipregătimja ce aspiram?

MECIURI DE SELECȚIE FOARTE DISPUTATE 
AD DEFINITIVAT 0 PUTERNICĂ ECHIPĂ 

REPREZENTATIVĂ DE LUPTE 
GRECO-ROMANE, GATA PENTRU STARTUL 

AL C.M.DE VINERI
cei maiPeste puține zile, 

valoroși luptători ai lumii de 
la greco-romane vor lua star
tul într-o nouă confruntare 
pentru desemnarea campionilor 
mondiali. Printre candidații la 
locurile fruntașe în competiția 
supremă, ce va fi organizată in 
acest an de 
între 14 și 
Goteborg, se 
tanți ai țării

Ca de fiecare dată înaintea 
marilor întreceri, elevii antre
norilor Ion Corneanu, Ion Cer
nea, Nicolae Pavci și Simion 
Popescu s-au reunit din nou în 
Poiana Brașovului, pentru 
scurt stagiu de pregătire, 
ora vizitei noastre, în sala 
lupte era o mare animație, 
fața celor patru tehnicieni 
a medicului N. Ploieștcanu 
transformați în arbitri — 
apărut pe saltelele de luptă toți 
candidații la un loc în echipa 
națională. La unele categorii, 
unde concurau cîte 4—5 spor
tivi, a fost nevoie chiar de tra
gere la sorți. Primii au urcat 
pe saltea Gheorghe Berceanu și 
Constantin Alexandru, doi din
tre cei mai valoroși sportivi 
din lume la categoria 48 kg. 
Disputa a fost aprigă. Au fost 
necesare opt minute de luptă

federația suedeză, 
17 octombrie, la 
află și reprezen- 
noastre.

un 
La 
de
In
și

au

centurări laterale, FI. Avram 
i-a creat momente dificile fos
tului campion mondial, averti- 
zîndu-1 pentru întîlnlrile viitoa
re. Și Ion Păun (cat 62 kg) a 
dștigat mai greu decît se aș
tepta partida cu juniorul con- 
stănțean Ștefan Negrișan. Con
cursul de selecție la cat. 90 kg 
(V. Andrei, P. Dicu, L. Eizic, 
Z. Felea și I. Răduțescu) s-a 
încheiat (după aproape trei ore) 
cu victoria lui Petre Dicu, care 
s-a prezentat într-o formă su
perioară față de cea manifes
tată la campionatele țării.

La încheierea antrenamen
tului, maestrul Ion Corneanu a 
comunicat sportivilor echipa 
stabilită în urma meciurilor de 
selecție. Iat-o, în ordinea cate
goriilor : C. Alexandru, N. Gin
gă, I. Dtilică, I. Păun, St. Rusu, 
I. Draica, P. Dicu, I. Savin, 
V. Dolipschi. La cat. 74 kg n-a 
fost încă desemnat titularul, 
deoarece meciul Gh. Ciobotaru 
— A. Popa s-a încheiat cu o 
decizie de dublă descalificare, 
cei doi concurenți urmind să 
mai susțină încă o partidă îna
intea plecării 
borg.

Atunci cînd 
dreptau spre 
trebat pe

echipei la Gote-

luptătorii se în- 
saună, l-am în- 

antrenorul emerit

Deși 
eiul

,,pod“ de Nicu Gingă în această imagine din me- 
selecție, tinărul Florea Avram (A.S.A. Bacău) a fost un 

adversar dificil pentru fostul campion mondial
Foto : Vasile BAGEAC

fixat in 
de

ce Alexandru a reușit o 
singurul punct tehnic 
departajat pe cei doi.

CAMPIONATE • COMPETIȚII
La încheierea returului Diviziei (seria !)

STEAUA (M) și DINAMO (F) CAMPIOANE DE TENIS
Divizia de tenis (seria I) s-a 

Încheiat cu victoriile echipelor 
Steaua, la băieți șl Dinamo 
București, la fete. Campionii — 
antrenați de maestrul emerit Gh. 
Vlziru, C. Chivaru șl D. Viziru 

for- 
Hărădău, C. Popovlci,

. c. ,
— au aliniat următoarea 
mație :
M. Mîrza, L. Țiței și A. Leonte. 
Clasament final : 1
2. Dinamo Brașov 18 p ; 
namo București 8 p ; < 
Petroșani 6 p ; 5. - -
Cluj-Napoca 4 p ; 6. C.S.U. Po
litehnica București 4 p. Politeh
nica București, handicapată prin 
accidentarea lui Gh. Boaghe, a 
pierdut partida decisivă cu co
lega sa clujeană, care avînd vic
torie directă se clasează pe locul 
5.

La fete, Dinamo București 
cucerește și în acest an detașat 
titlul cîștigînd toate partidele. 
Antrenorul A. Segărceanu a în
trebuințat următoarea formație : 
Florența Mihal, Mariana Simio- 
nescu, Gabriela Dinu și Gabriela 
Szdko. Iată clasamentul : 1. Di
namo București 20 p ; 2. Progre-

D.

1. Steaua 20 p, 
; 3. Di- 

, 4. Jiul 
politehnica 
C.S.U.

sul 14 p ; 3. Dinamo Brașov 12 
p. 4. U.T. Arad 10 p ; 5. Steaua 
4, 6. C.S.U. Politehnica Bucu
rești 0.

Rezultatele ultimei etape, la 
băieți : Steaua — Dinamo Bucu
rești 7—3, Dinamo Brașov — Jiul 
Petroșani 8—2, Politehnica Cluj- 
Napoca — C.S.U. 
București 6—4. Fete : 
U.T.A. 3—2, Dinamo 
Dinamo Brașov 4—1, 
C.S.U. .. ................
3—2.

Politehnica

Politehnica 
Progresul — 
București — 
Steaua — 

București

S. lONESCU-cores-p.

8

Din nou, jucători certați cu 
disciplina șl sportivitatea ; S. 
Mureșan (Dinamo București) 
a fost sancționat cu avertis
ment pentru vociferări repe
tate șl cu mustrare pentru 
Încercare de lovire a adver
sarului (t), J. Btrcu, de la 
același club, primește mus
trare pentru aruncarea rache
tei. Fiind vorba despre mem
bri al lotului reprezentativ, 
abaterile comise capătă 
mal multă gravitate.

51

■ Verificări
lueze ca pînă acum, 
candidate sigure ia

Clasament : 
Olimpia 
,.U“ Cluj-Nap. 
Univ. Timiș. 
Progresul 
IEFS-Lic nr. 2 
Rapid 
Voința Brașov 
C.S. Șc. Pi. 
Mobila S. M. 
Polit. Buc. 
C.S.U. Galați 
Crișul

se anunță 
retrogradare. I

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

6 5 1 458—357
6 3 3 473—451
6 3 3 447—435
6 3 3 449—465
4 4 0 375—281
4
6
6
4
4
6
2

346—271 
434—494 
390—4C9 
352—325 
268—259 
407—534 
175—188

11 
t 
i 
> 
i 
i 
s
7
« 
«
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I
I
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(Urmări

pină 
fixare, 
care i-a
Și astfel, campionul european 
de la Bursa va concura și pen
tru centura mondială. La 52 kg, 
Nicu Gingă a fost mereu titu
lar în echipa națională, ne- 
avind un contracandidat va
loros la categoria sa. De data 
aceasta și Gingă a trebuit să 
susțină un meci de selecție. 
Adversarul său, un tînăr din 
Sinaia, acum militar la A.S.A. 
Bacău, Florea Avram. Partida 
a decurs, firesc, în nota de do
minare a campionului. Ultimul 
minut de luptă, însă, avea să 
ne edifice asupra cauzei care 
a -determinat acest meci de se
lecție. Cu o fixare și două

L Corneanu ce perspective în
trevede elevilor săi la apro
piatele ‘ J
Iată ce ne-a declarat : 
pregătit, ca de obicei, cu toată 
seriozitatea și sperăm ca și de 
data aceasta să obținem rezul
tate pe măsura prestigiului de 
care se bucură 
romane din tara 
multă Încredere 
Păun șl Draica, 
se află intr-o bună formă și 
concurează la primele locuri. 
Firește, și ceilalți sint bine pre
gătit! șl pot obține medalii, dar 
mai depinde și de șansa pe 
care o vor avea la tragerile la 
sorti".

confruntări mondiale. 
„Ne-am

luptele greco- 
noastră. Am 
In Alexandru, 
sportivi care

Mihai TRANCA

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA HOCHEI

Pe patinoarul artificial aco
perit din Miercurea Ciuc s-au 
încheiat preliminariile „Cupei 
României" la hochei. în ultima 
etapă s-au înregistrat rezulta
tele : Dinamo — Dunărea Ga
lati 11—6 (3—0, 4—2, 4—4), Uni
rea Sf. Gheorghe 
studențesc 
2—1, 3—3), 
— Tîmava 
2—1, 3—2), 
poca — 
4—4 (2—2, 1—1, 1—1).

Clasamentul : 1. DINAMO 14 
(95—11), 2. Avîntul 11 (43—33), 
3. Unirea 10 (46—37), 4. Sp. st. 
A.S.E. 7 (46—38), 5. Dunărea 7 
(45—38), 6. Agronomia 5 (21— 
44), 7. Cl. sp. șc. 2 (15—58), 8. 
Timava 0 (26—78).

în felul acesta Dinamo cîști
gă In mod detașat grupa și se 
califică în turneul final (alături 
de Steaua șl Sport club Mier
curea Ciuc), care va începe 
miercuri, la ora 18, pe patinoa
rul „23 August" din Capitală. 
Primul joc programează întîl- 
nirea derby Steaua — Dinamo ; 
joi se va desfășura partida 
Dinamo — S.C. M. Ciuc, iar 
sîmbătă. Steaua — S.C.M. Ciuc. 
Apoi va urma returul.

De astăzi, la Miercurea Ciuc, 
echipele clasate pe locurile 2—8 
în preliminariile „Cupei Româ
niei" încep întrecerea in ca
drul seriei secunde a campio
natului național. Se vor disputa 
primele două tururi.

„RALIUL CASTANILOR"
Șoselele Maramureșului au găz

duit, timp de două zile, cea de 
a 7-a ediție a „Raliului Cas
tanilor** — de fapt cea de a 
șaptea etapă, din nouă, a cam
pionatului republican de raliuri. 
Competiția propriu-zisă s-a des
fășurat pe o distanță de 650 km, 
concurenți! avind de străbătut 
acest traseu (în care au fost 
incluse și 9 probe speciale) nu
mai pe întuneric, întrucît pleca
rea s-a dat sîmbătă la ora 18, 
iar sosirea a avut loc duminică 
la ora 6 dimineața. Au plecat în 
cursă 32 de echipaje, din rîndul 
cărora au încheiat concursul 
doar 24.

Rezultate tehnice : clasa Dacia 
1300, grupa I — 1. E. lonescu 
Cristea—Dan Amărică (Unirea 
Tricolor), 2. Victor Marinov — 
Mihal Cozaș (IT A Timiș), 3. 
Constantin Bercea — Comeliu Tiț 
(ITA Timiș) ; clasa Dacia 1300, 
grupa a n-a, 1. Arpad Szalai — 
Andrei Vință (IAP Dacia), 
Ștefan Iancovld — Petre Vezeanu 
(IAP Dacia), 3. Hle Olaru-Ovldiu 
Scobai (IAP Dacia). Clasament 
general : L A. Szalal-A. Vință, 2. 
Șt. Iancovlcl-P. Vezeanu, 3. E. 
lonescu Cristea-D. Amărică. Pe

Sportul 
A.S.E. 6—5 (1—1,
CI. sp. șc. M. Ciuc 
Odorhei 5—3 (0—0, 

Agronomia Cluj-Na- 
Avîntul Gheorghienl

2.

2.

3B

HELIODOR, REVELJLJIA
Bene^ci-Uid de un 

bun abia în cea de 
mătate a dimineții 
umezeala influențînd 
luția concurenți-or) 
desfășurată duminică 
apreciată ca reușită, 
tea alergărilor fiind _______
disputate. Dintre cîștigăto-ri, 
impresie cu totul deosebită 
lăsat-o E-Ieliodor. Concurînd 
tr-o companie cu elemente 
certă valoare (Joben, 
Rondo, Godeanu, Răslin), 
dor și-a adjudecat 
probă a zilei, 
o manieră ce 
dar și ? 
poziție mai puțin 'avansată (V. 
Moise a conceput o cursă de 
prelungită aștentare) el a dema
rat irezistibil la jumătatea li
niei drepte cîștigînd cu un a- 
vans de aproape 20 m. Recordul 
Înregistrat — 1’25”3 — (oarecum 
surprinzător față de valorile an
terioare) ca și maniera dezin
voltă în care și-a adjudecat a- 
lergarea îl situează printre ele
mentele fruntașe ale turfului 
nostru. Nesperat de bine 
fugit Haiducel 
(1’26”), 
evoluat 
bine.
Frugal

timp mai 
a doua ju- 
(ceata șl 
vădit eyo- 

reunlunea 
poate C 

majorita- 
extrem de 

o 
a- 

în
de 

Bavari, 
.. Helio- 
principala 

premiul Roma, de 
a uluit spectatorii 

adversarii, .păstrat într-o 
avansată 
o cursă

(deținătoa- 
mari), 

teh- 
(Tr. 

Sim- 
Il-a 
rec. 

Sa manta, 
event 9. 

Cursa a HI-a 
rec. l’30”l, 2. 
ordinea 77. 
IV-a — Sili- 
rec. 1’29”8,

Gheorghe). Silicia 
rea unei forme de zile 
Valy și Janulia. Rezultate 
nice. Cursa I — Fapta 
Dinu) rec. l’40”l, 2. Abil, 
piu 2,30, ordinea 7. Cursa a
— Frugal (N. Gheorghe)
1’33”4, 2. Meriș, 3. ------
Simplu 3,40, ordinea 70, 
Ordinea triplă 512. “
- Ostil (Al. Nacu) 
Hoda. Simplu 8, 
event 37. Cursa a 
cia (Nicolae I. G.) 
2. Plenița, 3. Juvenil. Simplu 5. 
ordinea 11, event 46, ordinea 
triplă 163. Cursa a V-a — Valy 
(C. Iorga) rec. l’30”9, 2. Cambel. 
Simplu 14, ordinea 115, event 98.

Cursa a Vl-a — Heliodor (I. 
Moise) rec. 1’25”3, 2. Haiducel,
3. Sipica. Simplu 5, ordinea 
event 104, ordinea triplă 
Cursa a Vil-a ’ 7
nă) rec. 1’27”4, 2. Balerin, Sim
plu 12. ordinea 36, event 144. 
Triplu cîștigător 4 938. Cursa a 
VIU-a — Janulia (D. Toduță) 
rec. l’30”l, 2. Helia, 3. Romas. 
Simplu 3, ordinea 76, event 30, 
ordinea triplă 353. Cursa a IX-a 
— Heder (Tr. Dinu) rec. 1’33”2, 
2. Ramira„ Simplu 10, ordinea 
41, event 105. Triplu cîștigător. 
594. Pariul austriac s-a ridicat 
La suma de 69 594 lei și s-a în
chis.

2.

34,
603. 

sonlca (I. Oa- 
Balerin, 

event

Gh. ALEXANDRESCU

Continuăm lista marilor clștl- 
gătort din ultimele zile ale lunii 
septembrie a.c. la seriile de LOZ IN 
PLIC cu ciștlgurl suplimentare :

fruntașe ale
Nesperat de bine au 

(1’25”9) și Siplca 
iar Bavari și Rondo au 
în nota obișnuită, adică 

Din rest am reținut
(corect condus de

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

Nlculescu Vasile din București 
— autoturism .Skoda S 100“ ;

pe 
N.

Marchiș Ion din com. Sudu de
Sus. lud. Maramureș — 20.000 iei;

echipe : L IAP Dacia, 2. 
rea Tricolor București, 
Argeș.

In concursul rezervat începă
torilor (12 echipaje) : 1. Gh. 
Beguni-L Crăciun (Dacia servlce- 
Suoeava), 2. M. Cosmln-S. Sînă 
(Politehnica Cluj-Napoca), 3. 
M. Cuculici-S. Cuculici (Dacia 
service-Cluj-Napoca).

V. SASARANU-coresp.

IN „CUPA STEAUA" 
LA HALTERE, CINCI NOI 

RECORDURI 
REPUBLICANE

Ediția din acest an a tradițio
nalei competiții dotată cu „Cupa 
Steaua** ia haltere s-a încheiat 
cu un frumos succes — 5 noi 
recorduri republicane la seniori 
și juniori. Realizatorii acestor re
zultate sînt : V. Groapă (Stea
ua), care la categoria 90 kg a 
doborît cel mai vechi record al 
țării — 182,5 kg la stilul aruncat 
(v.r. 180 kg —
L. Ba rog a de la 
al doilea record 
320 kg la totalul 
luri (v.r. 317,5
M. Purdilă (Steaua)
82.5 kg : 165 kg la aruncat 
295 kg la total (v.r. 162,5 și, res
pectiv, 292.5). Cel de al cincilea 
record aparține lui Gh. Treistaru 
(URBIS) — categ. 100 kg, la sti
lul aruncat : 117,5 kg (v.r. 112,5 
kg) — la juniori mici.

Iată și cîștigătorii pe categorii î 
52 kg — Gh. Maftei 210 kg ; cat. 
56 kg — M. Turi (Steaua) 
kg ; cat. 60 kg - " "
pid) 215 kg ; cat. 
Buta (Steaua) 255 
kg — St. Vasile 
kg ; cat. 82,5 kg 
(Steaua) 295 kg ; ___ __
V. Groapă (Steaua) 320 kg ; cat. 
100 kg — I. Anghcluță (Steaua) 
295 kg ; cat. 110 kg — Gh. Trei
staru (URBIS) 212,5 kg ; cat. 
4-110 kg — T. Popa (Olimpia)
242.5 kg.

CLASAMENT GENERAL : 1.
Steaua 102 p, 2. Rapid București 
95 p, 3. Olimpia București 90 p. 

DOAR DOUĂ NEÎNVINSE 
IN DIVIZIA A

LA BASCHET (F)
După trei etape (cu partide 

duble) ale Diviziei A la baschet 
feminin, singurele neînvinse au 
rămas echipele I.E.F.S.,-Lic. nr. 
2 șl Rapid care au, însă de sus
ținut și cîte o restanță (ferovia
rele vor juca chiar astăzi și 
mîine la Oradea. în compania 
formației Crișul). La subsolul 
clasamentului se află C.S. Șco
lar Ploiești șl C.S.U. Galați 
care, dacă vor continua să evo-

3.
Uni- 
ITA

aparținea lui 
J.O. din 1904), 

al lui Groapă : 
celor două sti- 
kg). Juniorul 

categ. 
Și

225
I. Nicu (Ra- 

67,5 kg — I. 
kg ; cat. 75 
(Steaua) 250 
— M. Purdilă 
cat. 90 kg —

4 
2 
1 
2 
2 
0

SPORTUL STUDENȚESC - 
LOKOMOTIV MOSCOVA, 

LA RUGBY
Azi, de la ora 15, stadionul Tei 

găzduiește ultimul meci din ca
drul turneului pe care echipa de 
rugby Lokomotiv Moscova 11 În
treprinde în țara noastră. De da
ta aceasta ea va întllni formația 
Sportul studențesc, care activea
ză In Divizia A. Studenții vor 
alinia XV-ie cu care intențio
nează să se prezinte duminică la 
startul turneului final al cam
pionatului.

DIVIZIA A, LA POPICE
La sfîrșitul săptămînii trecute 

s-a disputat etapa a IV-a a cam
pionatului diviziei A la popice In 
care s-au înregistrat cîteva sur
prize. In primul rind, o subliniem 
pe cea mai mare : înfrîngerea, 
pe arenă proprie, a formației re- 
șițene, C.S.M. (f), care cu două 
săptămîni în urmă a dispus. In 
deplasare, de Voința Tg. Mureș ! 
Un rezultat valoros a obținut e- 
chipa campioană a țării, Laro- 
met București, cîștigătoare în... 
Glulești, în fața rapidistelor, aco
lo unde nu se prea cîștigă. în 
campionatul masculin, unde au 
fost amînate cîteva jocuri, s-au 
Înregistrat rezultate scontate.

FEMININ : • Rapid București
— Laromet București 2453 — 2530 
p d (scor individual 2—4). o Pe
trolul Băicoi — Gloria București 
2662 — 2517 (4—2). Marieta O preș- 
cu (P) a stabilit un valoros re
cord personal cu 463 p d. A Voin
ța Timișoara — Voința Oradea 
2329 — 2393 (2—4). A Voința Bucu
rești—Olimpia București 2457 — 2338 
(3—3) • C.S.M. Reșița — Voința 
Craiova 2465 — 2554 (2—4). Pri
ma înfrîngere a reșițencelor în 
acest campionat. Foarte bine au 
jucat craiovencele Boldici (451) și 
Dumitrescu (432). De la C.S.M. 
s-a evidențiat doar Stanca (430).
• Voința Tg. Mureș — Voința
Cluj-Napoca 2396 — 2328 (3—3).
S-au remarcat Maria Todea (Tg. 
M.) — 425 și Edit Gergely (C) — 419.
• Dermagant Tg. Mureș—Hidro
mecanica Brașov 2401—2406
(2,5—3,5). Pînă la intrarea pe pis
te a jucătoarei nr. 6 de la gaz
de, Dermagant conducea cu 39 
de „bețe“, dar ultima concurentă 
a Hidromecanicii, Mariana Con
stantin, a obținut 440 p d și a 
întors rezultatul în favoarea for
mației brașovene. • Voința Ga
lați — Voința Ploiești 2562—2366 
(6—0). o Voința Constanța — Me- 
trom Brașov 2283 — 2393 (2—4). 
Ambele formații n-au obținut pî
nă la acest meci nici o victo
rie. Performera reuniunii a fost 
brașoveanca Bodcanu — 445 p d.

MASCULIN : A C.F.R. Timișoa
ra — Progresul Oradea 4997 — 4857 
(3—3). A Petrolul Teleajen Plo
iești — Olimpia București 5361 — 
5145 (5—1). Juniorul Ivan (P) a 
fost cel mai precis jucător, obti- 
nînd un rezultat valoros — 981 p’d.
• Voința București — Rafinorul
Ploiești 5120 — 4793 (5—1). e Pe
trolul Băicoi-Cîmpina — Tehno- 
metal București 5024—4723 (6—0).
• Voința Cluj-Napoca — Olim
pia Reșița 5493 — 4957 (5—1). Ste- 
fucz șl Deak, de la Voința, au 
fost cei mai în formă jucători cu 
945 și, respectiv, 942 p d. e Me
talul Hunedoara — Unio Satu Ma
re 4982 — 4799 (4—2). a Voința 
Tg. Mureș — Dermagant Tg. Mu
reș 5142 — 4979 (4—2).
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lucrăm 
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bună dreptăți 
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sur — își va I 
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ideea de joc I 
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tru un joc 1J 
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Se poate dl 
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nil, dornic să I 
capul pierdut, I 
puterile — td 
altă idee, mail 
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adverse prin ] 
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sare, în primii 
jului șl a preș 
KUÎ, de pildă, 
apărare agresij 
folosită perms 
de înaintași, I 
fașă adversarii 
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final al C.M. 
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României și 
noștri „nu au 
Dovadă este și 
naționalei noa 
compania echiJ 
a fost urmărit 
Grecia — de cl 
iugoslav Mark 
internațional 
renumit golgel 
pentru. Partizar 
meciuri și a ir 
luri —, în ei 
fotbalului iugoi 
generația lui 
Zebeț, Ceaikov: 
amabilitate la 
tre, atingind < 
bleme legate < 
nat, ca și de ț 
echipe din gri 
fi prezente în

— Cum vi 1 
României in i 
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— Cel 
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rea jucătorilor 
Nu toate meciu 
ment reușesc p- 
fel de jocuri s 
ante, se verific: 
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IZIARUL INTREABA, FEDERAȚIILE RĂSPUND
merarea ar putea continua, ates- 
tînd starea accentuată de indis
ciplină a multora dintre frun
tașii ciclismului românesc. Cei 
vinovati au fost scoși din lot, 
suspendați din activitatea com- 
petitională. Dar este aceasta o 
soluție care rezolvă totul ?

Federația, cluburile, asociațiile 
sportive și secțiile își au și ele 
partea lor de vină. Controlul 
activității este sporadic, cadrele 
de specialitate care să contro
leze, să sprijine, să îndrume ac
tivitatea antrenorilor sînt ex
trem de puține, iar lipsa de exi
gență, de fermitate în combate
rea manifestărilor de indiscipli
nă, de lene, contribuie la men
ținerea ciclismului nostru la un 
nivel nesatisfăcător.

Firește, nu vom dezarma. Vom 
munci și mai mult - mai ales 
în direcția educării generațiilor 
tinere de cicliști în spiritul mun
cii și al abnegației —, vom cere 
sprijinul C.N.E.F.S. pentru ri
dicarea continuă a nivelului pro
cesului instructiv-educativ. Ho- 
tărîtoare în obținerea succesu
lui sînt însă cluburile și aso
ciațiile sportive. Ele trebuie să 
pretindă mai mult antrenorilor 
și sportivilor, ele trebuie să con
troleze zilnic îndeplinirea pla
nurilor de pregătire la cei mal 
înalți parametri, să-i educe pe 
sportivi în spiritul combativită
ții. Altfel, marile investiții ma
teriale și morale se vor dovedi 
de prisos".

(Urmare din pag. 1) I
a se integra în familia olimpică. 
Dar chiar și acei puțini cicliști 
pe care îi avem dovedesc în 
activitatea lor o îngrijorătoare 
indisciplină. Muncesc puțin — 
Vasile Teodor este o excepție 
din acest punct de vedere —, 
sînt lipsiți de combativitate 
(poate că din cauza nivelului 
scăzut al pregătirii) — dovadă 
mediile orare sub orice critică, 
dar au, în schimb, pretenții exa
gerate (cit mai multe deplasări 
peste hotare, materiale costisi
toare, premii ș.a.m.d.). Indisci
plina se manifestă și în com
portament. Ion Cojocaru a lip
sit noaptea din cantonament și 
a determinat în mare măsură 
eșecul echipei României la Bal
caniadă, Ion Nica a lipsit ne
motivat de la pregătire. Eugen 
Dulgheru a abandonat nejusti
ficat în „Turul Bulgariei". Enu-
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Kozma Francisc din Satu Mare

— 20.000 lei;
Sipos Gheorghe din Tg. Mureș

— 20.000 lei ;
Codreanu Cornel

ra — 20.000 lei.
ASTĂZI, ultima zi 

rarea biletelor Ia , 
mllne, 12 octombrie a.c.

din Hunedoa-

pentru procu- 
tragerea de

ClȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 5 OCT. 

1977
2 variante 25’7» — 
Dacia 1300 ; 
6.341 lei ; Cat.

- Cat.

Cat. A. : 
autoturism 
B. : 17,25 a 
63,75 a 1.716 lei ; 
3.119,50 a 60 lei.

Report Cat. A. : 258.618

Cat.
C. :
D. :

lei.
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Sl-fi GĂSIT REPREZENTATIVA DE TINERET FORMULA DE ATAC?
După cum se știe, reprezenta

tiva noastră de tineret a sus
ținut in acest an următoarele 
întîlniri internaționale : cu Tur
cia (luna martie, în deplasare, 
scor 2—0), cu Spania (în apri
lie, unde am pierdut cu 0—3), 
cu Iugoslavia (luna mai, la 
Craiova, iarăși infrîngere, cu 
1—3), cu Grecia (septembrie, ta 
deplasare, scor 1—1) și ultima, 
«îmbăta trecută, cu reprezenta
tiva similară a Poloniei, la 
Ploiești, terminată cu un scor 
favorabil, 4—1. Palmares etero
gen, cu înfrîngeri grele tocmai 
în partidele oficiale, din C.E. 
Dar noi sîntem datori să fixăm 
punctul de referință ta confrun-

tarea de la Ploiești (ultima), 
cu atit mai mult cu 
cu echipa spaniolă 
brie) se apropie.

Scorul și prestația 
carea cu puternica 
lonezâ par să anunțe că repre
zentativa noastră a ajuns — cu 
bine — la un liman. Pînă la 
el, viața echipei de tineret a 
fost agitată, cu rezultate (am 
văzut) contradictorii, cu testări 
numeroase de efectiv. Toate 
s-au făcut in numele unei ex
primări de ținută in ofensivă, 
capitol deficitar, care a obligat 
apărarea la solicitări excesive, 
din partea unor adversari ne
deranjați in propriul teren. O

cit revanșa 
(26 octom-

din verifi- 
echipă po-

f[ TEREN PROPRIU, CEI MAI BUN OM
AL SELECIIONATEI DE JUNIORI, PORTARUL 1STRATE!

A 30-a întâlnire dintre selec
ționatele de juniori ale Româ
niei și Poloniei nu a satisfăcut 
pe cele cîteva mii de spectatori 
prezenți în tribunele marelui 
stadion bucureștean „23 August". 
Echipa noastră de juniori n-a 
tăcut excepție — din păcate — 
nici de această daită de la o... 
regulă cu care ne-a obișnuit in 
ultimul timp, evoluând nesatis
făcător în majoritatea timpului 
de joc. „Regula" a fost... încăl
cată doar în primele 15 minute 
din repriza secundă, sfert de 
oră care a demonstrat că echi
pa POATE mult mai mult de
cît ceea ce a arătat în restul 
partidei. Or, în restul de 65 de 
minute, ea s-a prezentat la un 
nivel necorespunzător, evoluând 
dezordonat, apărîndu-se nesigur, 
atacînd fără claritate. Pop și 
Ivănescu au alcătuit o „pere- 
che“ de fundași centrali care 
s-a... destrămat Ia fiecare atac 
mai viguros al atacanților polo
nezi. La rîndul lui, Oprea a 
monstrat că nu-și are locul 
tr-un

'niori, jocul său din repriza 
cundă fiind pur și simplu peni
bil. Slab a funcționat și trioul 
de mijlocași. De la Isaia — ju
cător cu o experiență mai mare, 
el fiind divizionar A 
Tîrgoviște — se aștepta 
ducă inteligent și lucid 
le ofensive ale echipei.
mai că n-a reușit s-o facă, dar 
a și frînat, prin „întoarceri" inu
tile, unele dintre atacurile ce 
se anunțau periculoase. Reintra
rea, după pauză, a lui Geolgău 
a fost de bun augur, dar cra-

de
ta

il" reprezentativ de ju-
se-

la C.S. 
să con- 
acțiuni- 
Nu nu-

ioveanul n-a avut resurse pen
tru Întreaga repriză. Atacul a 
jucat confuz. Margelatu a abu
zat de dribling. Tararache ra
reori s-a desprins de cei doi 
fundași centrali adverji, iar Do- 
rel Zamfir, Mușat și Dumitraș- 
cu au dezamăgit Zamfir (titular 
ta „A") și Mușat (titular In 
„B") n-au arătat nimic din ceea 
ce demonstrează ta meciurile 
echipelor lor de club. Dumi- 
trașcu — fost component al lo
tului — a jucat cu o mare am
biție miercuri, în meciul pe 
care echipa sa de juniori Steaua 
l-a susținut în compania lotu
lui. A vrut să-1 convingă pe 
antrenori că pe nedrept au re
nunțat la el. Reintegrat în lot 
și introdus în formație, el a 
jucat atît de slab Incit credem 
că s-a autoexclus din nou din 
echipă ! Unanime aprecieri a 
cules doar portarul Istraie, cel 
oare prin intervențiile sale si
gure s-a opus unor șuturi - 
gol. Nesigură ta apărare, confu
ză la mijlocul terenului și ta 
atac, echipa s-a dovedit a fi 
deficitară și la capitolul pre
gătirii fizice. Altfel nu se poa
te explica faptul că, ta ultima 
parte a medului, ea a fost do
minată categoric de către se
lecționata poloneză.

O singură concluzie : la aceas
tă selecționată — de fapt la 
ÎNTREGUL EȘALON AL JU
NIORILOR - va trebui să se 
muncească mult mai susținut ta 
perioada următoare, dacă se do
rește cu adevărat obținerea unor 
rezultate corespunzătoare, cel 
mai apropiat obiectiv fiind ca
lificarea pentru viitorul Turneu 
final U.E.FJL

simplă revizuire a formațiilor 
întrebuințate trădează încercări
le conducerii tehnice, în căutarea 
unei formule standard, capabilă 
să susțină ideea de joc. Aceas
tă idee s-a tradus prin credi
tarea jocului cu două extreme 
autentice. Au fost folosiți, în 
acest scop, Lupău, Văetuș, Vrîn- 
ceanu, Chitaru și Țălnar. în 
ciuda unui bilanț nesatisfăcător, 
conducerea tehnică a rămas con
secventă pînă 
clipă, îmbrăcînd, la 
tricourile nr. 7 și 11 
me apreciate în 
Chitaru și Țălnar.
prima repriză, la scorul de 1—0 
(dobindit 
Octavian 
registrul 
gazon un 
șt Fanici 
tație) în 
se astfel 
la mijlocul terenului, cu anga
jări frontale pentru finalizare. 
Experiență pe deplin reușită, 
potențată și de introducerea lui 
Radu II, ținut o repriză pe tușă 
pentru... stimularea ambițiilor. 
Au mal venit trei goluri (două 
dintre ele înscrise de Radu II, 
din acțiune) în poarta adversă. 
Concluzia este limpede : în 
creuzetul „tineretului" eferves
cența s-a oprit S-a obținut o 
„soluție" limpede, care oferă 
speranțe pentru succesul aștep
tat în fața Spaniei.

în... penultima 
Ploiești, cu 
două extre- 
campionat : 
Dar, după

din lovitură liberă), 
Popescu a schimbat 
tactic, desenînd pe 

1—4—4—2, cu Radu II 
(sau Cîrțu, prin ro- 

avanposturi, licitîndu- 
manevrele înșelătoare

Ion CUPEN

• ARBITRII ETAPEI A IX-A 
A DIVIZIEI A î Jiul — Politeh
nica Iași ; N. RAINEA (Bîrlad) 
— V. Catană (Cărei), I. Taar 
(Satu Mare) ; F.CJML Reșița — 
C43. Ttrgovlște î Gh. JUCAN 
(Mediaș) — T. Andrei (Sibiu), 
M. Buzea (București) ; Politeh
nica Timișoara — U.T.A. : i.
RUS — A. Szilaghi (ambii din 
Tg. Mureș), L. Peto (Mediaș) ; 
F. C. Corvinul Hunedoara — Pe
trolul ; V. CIOCILTEU — R. Șer- 
ban, C. Vlase (toți din Craiova); 
Universitatea Craiova — F.C. 
Argeș ; N. PETRICEANU — I. 
Urdea (ambii dn București), Gh. 
Racz (Brașov); A.S.A. Tg. Mureș 

-----Olimpia : FL. CENEA
— T. Balanovici, 

lași) ; 
Dinamo : O.

— I.
T. Gaboș

F.C. Bihor —
N. RAAB

V»

EXISTĂ 0 SINGURĂ CALE
Numărătoarea inversă ne a- 

propie cu pași grăbiți de 26 
octombrie, ziua meciului cu 
Spania, de la Madrid. Iubi
torii fotbalului din țara noas
tră înregistrează cu febrili

tate fiecare eveniment dinaintea unei partide dificile, care 
poate limpezi sau încurca drumul echipei României spre C.M. 
din Argentina. Pulsul meciului care se apropie crește cu fie
care antrenament, cu fiecare joc de verificare și de pre
gătire 
simte 
rîndul 
acestei 
dr. Dumitru Tomescu. care au constatat cu surprindere că 
o bună parte din selecționabili au venit la lot nepregătit! 
corespunzător de la echipele lor de club. Dar prima probă 
— oferită ochilor și judecății a milioane de oameni cu 
ocazia transmisiei televizate de sîmbătă seara — a fost 
jocul însuși al selecționabililor.

Desigur, a fost doar un meci-test, o „repetiție".
Desigur, nu contează prea mult nici faptul că echipa 

Spaniei a Învins cu 5—1, tot într-o partidă de verificare, 
combinata Schalke 04 — M.S.V. Duisburg, iar echipa 
României a făcut numai 0—0 cu formația secundă a Poloniei.

Altele vor fi, fără îndoială, în bună măsură, datele în- 
tllnirii de la 26 octombrie. Atunci, o știm cu toții, jucătorii 
noștri se vor MOBILIZA și se vor angaja cu totul altfel în 
focul luptei. Foarte importantă ni se pare însă — acum — 
folosirea cu randament, cu maximum de randament, a 
timpului care a mai rămas. Nu ne poate lăsa indiferenți 
ÎNCĂRCĂTURĂ CALITATIVĂ cu care va fi abordată 
partida de la Madrid, deoarece ea va reprezenta PREMISA 
MAJORĂ in lupta pentru un rezultat bun la 26 octombrie. 
Numai pe fondul unei foarte bune pregătiri a echipei, a 
tuturor jucătorilor, va putea fi valorificată și mobilizarea 
exemplară a tricolorilor în timpuL meciului. De aceea nu 
ni se pare deloc superflu să le spunem și să le repetăm 
selecționabililor că singura lor cale spre... îmbrățișarea co
lectivă, de sfîrșit de meci, în ziua de 26 octombrie, este o 
PREGĂTIRE EXEMPLARA (nu ca pînă acum) A FIECĂ
RUIA.

Altă cale nu există.

al selecționabililor, un puls care — paradoxal — se 
mal mult în masa iubitorilor de fotbal decît în 
celor vizați direct, al jucătorilor din lot. Probele 
realități le-au furnizat antrenorul Ștefan Covaci și

ȘTIRI • ȘTIRI
dispută în

Marius POPESCU

I.C.I.M.

SLAVIEI IȘI VA APARA
PINA LA CAPAT"

selecționerul FlARliO VALOK
mai 

e fot-

meul 
entina 
hipele 
ectaii 
ele", 
eciul 

ut în 
loniei 
el cu 

onerul 
Fostul 
cîndva 

jucat 
>00 de 
ie go- 
orie a 
activa 
Bobck, 
ins cu 
noas- 
pro- 

vizio- 
>r trei 

de a

echipa 
urmă-

impun, 
itrena- 
.a ast- 

vari- 
i, pre- 
—"t 
ași de 

• con- 
drid a 
t con- 
echipa 

sar te- 
i orice 
Meciul 
liză — 
>il, pe 
:i mai

— Care echipă din grupa a 
8-a va fi prezentă, după opinia 
dumneavoastră, la turneul final 
din Argentina ?

— Fără doar și poate, la ora 
actuală România are cele mai 
multe șanse, cu cele patru 
puncte obținute în două me
ciuri. Dar ea mai are de sus
ținut două meciuri grele cu 
Spania și Iugoslavia. Spaniolii 
cred în șansa lor, iar noi de 
ce să nu sperăm ? Fotbalul a 
mai oferit surprize mari. Oare
2— 0 la Zagreb nu a constituit 
o surpriză ? Nu știu cine va

/-pleca în Argentina. Dar vă rog 
să scrieți că prietenii noștri 
români pot fi absolut siguri că 
echipa Iugoslaviei își va apăra 
șansele pînă la capăt, indife
rent de rezultatele ce le vor 
obține echipele pe parcursul 
calificării. Vom lupta corect, 
vom juca cu dăruire, iar în 
Argentina va pleca cea mai 
bună echipă din grupă in acel 
moment.

— Ultimele meciuri de pre
gătire ale echipei iugoslave nu 
au reușit, se pare, pe deplin. 
Echipa alcătuită de dumnea
voastră a pierdut cu 2—4 îm
potriva unei selecționate pro
pusă de ziariștii sportivi șl cu
3— 4 intilnirea de la Budapesta. 
Veți opera modificări pin* la 
Intilnirea cu România, din 13 
noiembrie, de Ia București 7

— Intr-adevăr am pierdut 
cele două întîlniri. Eu și cole
gii mei din comisia de selec
ție, Vilotici și Zeț, vom urmări 
In continuare forma jucătorilor 
In perioada ce ne desparte pînă 
la meciul de la București, atit 
a celor din țară, cît și a celor 
ce joacă momentan în cluburile 
străine. Iar la București vor 
evolua 
acea 
joacă.

cei mai în formă la 
dată, indiferent unde

GHEORGHE GLIS1CI

Laurențiu DUMITRESCU

— F.C.
(Caracal) 
Ciolan (ambii din 
Constanța 
DERCO (Satu Mare) 
bar (Pitești), “ 
Napoca) ;
Club Bacău
pEa Turzii) — N. Georgescu, I. 
Puia (ambii din București) ; 
Sportul studențesc — Steaua : 
C. BARBULESCU — C. Dinules- 
cu, Max. Popescu (toți din Bucu
rești).
• LA 19 OCTOMBRIE — O 

NOUA ETAPA IN „CUPA 
ROMÂNIEI**. Miercuri 19 octom
brie se va disputa o nouă etapă 
în „Cupa României* la fotbal,

I. 
F.C. 
AN- 

ChiU- 
(CluJ- 
Sport 
(Cîm- 

N. Georgescu, 
din “

întrecere care se __ ,___ __
cadrul competiției naționale „Da- 
ciada“. Programul acestei 
este următorul : Metalul Rădăuți 
—- C.S.M. Suceava, Bradul Roz- 
nov — Relonul Săvlnești, Cons
tructorul Iași — C.F.R. Pașcani, 
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 
F.C.M. Galați, Rulmentul Bîr
lad — C.S.U. Galați, Unirea Foc
șani — F.C. Gloria Buzău, Elec
trica Constanța — F.C. Brăila, 
Marina Mangalia — Celuloza Că
lărași, I.C.S.I.M. București — 
Rapid București, Ș.N. Oltenița — 
Progresul București, poiana Cîm
pina — Autobuzul București, 
Avîntul Mîneciu — Metalul Plo- 
peni. Progresul pucioasa — Uni
rea Alexandria, Răsăritul Cara
cal — I.O.B. Balș, Minerul Rovi- 
nari — Chimia Rm. Vîlcea, 
Dunărea Calafat — Dinamo Sla
tina, Laminorul Nădrag — Glo
ria Reșița, Strungul Arad —_ Uni
rea Tomnatic, 
(jud. Bihor) — 
Victoria Zalău 
cuiuș, Minerul 
Avîntul Reghin, 
Sprie — ..
tria sîrmeL Cîmpia Turzii 
Cluj-Napoca, Viitorul

I.O.B.

etape

Recolta Diosig 
Voința Cărei, 

— Minerul Sun- 
Baia Borșa — 

___ , Minerul Baia 
„U- Cluj-Napoca, indus- 

—C.F.R.
Gheor-

ghieni — I.C.I.M. Brașov. C.S.U. 
Brașov — Steagul roșu 
Brașov, C.F.R. Simeria — F. C. 
Șoimii Sibiu, Metalul Sighișoara 
— Gaz metan Mediaș, Aurul 
Certej (jud. Hunedoara) — Vic
toria Călan. Toate partidele vor 
începe la ora 14,30.

• PARTIDA SPORTUL
DENȚESC — 
pută mîine 
blicii, de 
cest prilej 
festivitatea 
tlvitatea ____________
tulul Internațional Vasile Suciu.

• F.C. CORVINUL HUNEDOA
RA — JIUL PETROȘANI 2—1 
(0—1). Au marcat: Petcu (min. 55), 
Gh. Georgescu (min. 71), respectiv 
Mulțescu (min. 10). (I. VI ad-
coresp.).

• „POLI** TIMIȘOARA — F.C.
BIHOR 3—3 (0—1). Au marcat :
Dembrovschi (min. 70 — din
penalty), Petrescu (min. 74), vo-

“ ‘ 88), respectiv Po-
r____  y  _î — din penalty),
Lupău (mln. 71) șl C. Georgescu 
(min. 75). (C. Crețu-coresp.).
• F.C. CORVINUL HUNEDOA

RA — F.C. IAMBOL (R.P. 
GARIA) — old-boys 1—0 
O disputată partidă, în 
gazdele au învins prin

STU-
STEAUA se va dis- 

pe Stadionul Repu- 
la ora 15. Cu a- 

va avea loc și 
retragerii din ac- 

competițională a fos-

laru II (mln 
povlci (mln. 27

BUL- 
(0-0). 

care 
_______ ____ ________ _ golul 
marcat de Pomelnicu (min. 79).

REZULTATELE ETAPEI A 8-a DIN DIVIZIA C
SERIA I

Bradul Roznov — ASA. Gmpulung 
Moldovenesc 2—0 (0—0), I.T.A. Pkrtra 
Neamț — Metalul Rădăuți 1—3 (O-2), 
Cristalul Dorohoi — Minerul Gura 
Humorului 1—2 (1—1), Foresta Făl
ticeni — Unirea Șiret 5-0 (4-0),
Metalul Botoșani — Zimbrul Suceava 
2—0 (1-0), Dorna Vatra Dornel -
Cetatea Tg. Neamț 2—0 (1—0), Și
retul Buce cea — Laminorul Roman
1— 1 (0-0), Cimentul Bicaz - Avîn
tul T.T.M.M. Frasin 6-0.

Pe primele locuri In
după 
gura 
din 7 
13 p 
10 p 
I.T.A. .................................
Unirea Șiret 2 p (3-26).

SERIA A ll-a
Constructorul Vaslui — Energia 

Gheorghiu-Dej 1—0 (1—0), Construc
torul lași — Petrolul Moinești 5-0 
(3-0), Letea Bacâu — Aripile Bacâu 
4-0 (2-0), Nicotină lași - WPRO
lași 0-0, Petrolistul ’ *’
Partizanul Bacâu 
mentul Bîrlad — 
4-1 (0-1), C.S.M. Borze ști -
Tg. Ocna 2-0 (1-0), Minerul
mânești — Hacăra '
(5-0).

Pe primele locuri 
TORUL IAȘI 14 p 
Iul Moinești 12 p 
Bacâu 11 *“*
14.
15. _____  _ . .
Flacâra Murgenl 1 p (4—33).

SERIA A Hl-a
Unirea Eforie — Granitul Babadag 

0—0, Electrica Constanța — Oțelul 
Galați 1-0 (0-0), I.M.U. Medgidia
— Autobuzul Fâurel 2—1 (0—0), An
cora Galați — Șoimii Cernavodă
2— 0 (0-0), Progresul Brăila — Mi
nerul Macin 3-1 (0-1), Dunărea
Tulcea — Chimpex Constanța 1-0 
(1-0), Unirea Tricolor Brăila — Da
cia Unirea Brăila 2-0 (0—0), Ma
rina Mangalia — Cimentul Medgidia
3— 0 (Cimentul fiind suspendată).

Pe primele locuri i 1. PROGRESUL 
BRAILA 14 p (19-6), 2. Ancora Ga
lați 13 p (16-3), 3. Dunărea Tulcea 
12 p (19—7)... pe ultimele : 15. Ma
rina Mangalia 4 p (10-15), 16. Mi
nerul Mâcln 3 p (5—20).

clasament, 
etapa a 8-a : t. MINERUL 

HUMORULUI 13 p (14-5) - 
jocuri, 2. Laminorul Roman 
(15-10), 3. Metalul Rădăuți

(18—11)... pe ultimele : 
P. Neamț 3 p (10-22),

2.
3.

15.
16.

Gh.

WRO
Dărmăneștl — 

1-0 O-O), Rul-
Chlmla Mărășești 

Oituz
Co

Murgenl 7—0

: 1. CONSTRUG 
(22-2), 2. Petro- 
CI 5-a), 3. Letea

.. p (26^-5)... pe ultimele : 
Partizanul Bacău 5 p (9—17), 
Aripile Bacău 5 p (6-19), 16.

SERIA A IV-a
Petrolul Berea — Petrolul Teleajen 

Ploiești 2—1 (0-1), Victoria Lehliu
— Chimia Buzâu 0—1 (0-0), Petrolis
tul Boldești — Olimpia Rm. Sărat 
2—1 (0-0), Dinamo Focșani — Uni
rea Focșani 1-2 (1—2), Victoria Țăn- 
dârel — Foresta Gugești 1—1 (1—1),
Petrolul Bâicol — Avîntul Mîneciu 
5—0 (2—0), Luceafărul Focșani —
Chimia Brazi 0-5 (0-2), Victoria
Florești — Azotul Slobozia 0-3 (Vic
toria fiind suspendată).

(Meciul Olimpia Rm. Sărat - Vic
toria Florești din etapa a Vll-a, în
trerupt în min. 25, a fost omologat 
cu 3-0 în favoarea Olimpiei).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA
BRAZI 14 p (20-3), 2.' Azotul Slo
bozia 12 p (16—9), 3. Chimia Buzău 
11 p (15—9)... pe ultimele : 
Victoria Lehliu 4 p (5—1’5), 16. 
troliH Teleajen 2 p (5—15).

SERIA A V-a
Tricolor București — Sirena 
3—1 (2—1), Mecanica fină
— Șoimii TAROM București 
“ București — Electronica 

(0-0), Voința 
București

Ș.N.

15.
Pe-

Unirea 
București 
București 
0-0, I.O.R. 
București 0—1 
rești - I.C.S.I.M. 
(O-O), Avîntul Urziceni 
nița 0—3 (0—1), Automecanica 
rești — Tehnometal București 
(1—1), T.M. București — Automatica 
București 2—1 (0-0), Abatorul Bucu
rești - Flacăra roșie București 2—2 
(1-D.
^^Pe primele locuri : 1. Ș.N. OLTE- 

“ Electronica
3. Autome-

4.

Pe primele locuri : 1. PROGRE
SUL CORABIA 12 p (13—5), 2.
Hacâra Morenl 10 p (12—6), 3.
ROVA Roșiori 10 p (9-6)... pe ul
timele : 15. Electrodul Slatina '
(10—19), 16. Petrolul Tîrgoviște 
(11-14).

SERIA A Vll-a
Metalurgistul Sadu — Chimistul 

Rm. Vîlcea 1-0 (1-0), Dlrfnâ Or
șova — Unirea Drăgășani 0-0, Lo
tru Brezol — Progresul Băilești 2—0 
(0—0), C.F.R. Craiova - Constructo
rul Craiova 3-1 (2-0), Mecanizatorul 
Șimlan — Știința Petroșani 0-0, 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Uni
rea Drobeta Tr. Severin1 6-0 (6-0), 
Minerul RovinarI - Minerul 
1-0 (0-0), I.O.B. Balș
torul Tg. Jiu 3-0 (2-0).

Pe primele locuri : 1. 
BETA TR. SEVERIN 12 
Metalurgistul Sadu 11 
Știința Petroșani 10 p . 
ultimele : 15. Constructorul Tg.4 - - -
3

6 p
5 P

Motru 
Construc-

Bucu-
2-1 

Olte- 
Bucu-

2-1

NIȚA 11 p (13-4), 2.
București 11 p (11—7), 
conica București 10 p (13-9), 
Abatorul București 10 p (12—9).,. pe 
ultimele : 15. Sirena București 7 p 
(9-15), 16. Avîntul ‘ “
(8—13).

15.
15. Urzicenl 5

C.S.M. DRO- 
P (20—1), 2. 
P (8—7), 3. 
(14-7)... pe 

Jiu 
p (4—16), 16. Constructorul Craiova 
p (8-14).

SERIA A Vlll-a
Nera Bozovicl — Unirea Sînnicolau 

Mare 4—0 (2-O), Minerul Vulcan —
Electromotor Timișoara 1—0 (0—0),
F.t.L. Orăștie — Metalul Bocșa 1—0 
(1-0), Minerul Anina — Laminorul 
Telluc 3—0 (1—0), Metalul Oțelu
Roșu — Minerul Ghelar 2—1 (0-1),
C.F.R. Slmerla — Unirea Tomnatic 
0-0, Vulturii Textila Lugoj — Gloria 
Reșița 4—0 (1-0), Laminorul Nădrag 
— Minerul Oravița 1—0 
Jucat la Oțelu Roșu.

Pe primele 
ANINA 12 p 
Vulcan 10 p (9-8), 

p Oțelu Roșu 9 p (13—11),

(0-0) - s-a

SERIA A Vl-a
Videle — Progresul Cora- 

(1—0), Metalul Mija — Vi-
Petrolul 

bia 1-1 ...
Itorul Scornlceștl 2—1 (2—0), Flacăra
Automecanlca Morenl — Petrolul Tîr- 
goviște 1—0 (6-0), Progresul Pu
cioasa — Cetatea Tr. Măgurele 
2—1 (2—0), Electrodul Slatina —
Automobilul Curtea de Argeș 2—0 
(1—0), ROVA Roșiorii de Vede — 
Cimentul Reni 0-0, Recolta Stoică- 
neștl - Chimia Găeștl 2-1 (2-0),
Dacia Pitești — Constructorul Pi
tești 1-1 (1-0).

1. MINERUL
2. Minerul 
3—4, Metalul

__  _ r . Rinerul 
Oravița 9 p (11—9)... pe ultimele : 
15. Nera Bozovicl 6 p (9-15), 16. 
Electromotor Timișoara 6 p (9—17).

SERIA A IX-a
Constructorul Arad — Strungul 

Arad 1—0 (1-0), Voința Oradea —
OțelU Bihor 3-1 (2-1), Minerul
Suncuiuș — înfrățirea Oradea 3—2 
(1-1), Minerul II ba Seini - Rapid 
Jibou 2—2 (2—0), Voința Cărei —
Oașul Negreai 3-1 (2-0), Bihoreana 
Marghita — Recolta Salonta 3-0 
(0-0), Minerul Bihor — Someșul 
Satu Mare 3-2 (2—1), Rapid Arad
- Gloria Arad 4-2 (2-0).

locuri : 
(21-4).

Rezultatele ne-au fost transmise de către corespondenții noștri voluntari din localitățile respective.

STRUNGUL
2. înfrățirea Ora-
3. Voința Oradea

15. Vo- 
Recotta

Pe primele locuri : 1.
ARAD 12 p (8-3), - * 
dea 11 p (17-6),
10 p (13—6)... pe ultimele : 
Ința Cărei 4 p (5—15), 16. 
Salonta 4 p (3-16).

SERIA A X-a
C.I.L. Gheria - Minerul

2-ț (1-1), Construcții Cluj-Napoca
— Tehnofrig Cluj-Napoca 2—1 (1—1).
Minerul Baia Sprie - Dermata Cluj- 
Napoca 2-0 (1-0), CUPROM Baia
Mare — Minerul Cavnic 0—1 (0—1).
Minerul Băița - Minerul Băiuț 3-0 
(0—0), Unirea Dej - Bradul Vișeu 
0—0, Lăpușul Tg. Lăpuș — Foresta 
Bistrița 2-1 (0-1), Hebe Sîngeorz
Băl - Oțelul Reghin 0—1 (0-0).

Pe primele locuri : 1. OTELUL RE
GHIN 14 p (15-4), 2. “ ' -
Sprie 13 p (24-9), 3. 
nic 11 p (9—4)... pe 
Dermata Cluj-Napoca 
16. Foresta

Rod na

Minerul Baia 
Minerul Cav 
ultimele : 15.
4 p (6-12), 
p (6-14).Bistrița 3

SERIA A Xl-a
Odorheiu Secuiesc — 

Gheorghe 7—1 (0—1) I,
Viitorul Gheorghieni — Caraimanul 
Bușteni 1-0 (0-0), Metrom Brașov
— Carpați Brașov 3—0, Chimia Or. 
Victoria — I.U.P.S. Miercurea Ciuc 
0-0, Minerul Baraolt — C.S.U. Bra
șov 1—1 (1—0), Precizia Săcele —
Torpedo Zărnești 1—0 (1—0), Minerul 
Bălan - I V * • - *
(1—0), I.R.A. Cîmpina 
Cimpina 0—5 (0—2).

Pe primele locuri : 
CIMPINA 15 p (19-1), 
Brașov 14 p (13—4), 3.

Progresul 
C.P.L. Sf.

Metațul Tg. Secuiesc 4—1
Poiana

1.
2.

POIANA 
C.S.U.

___.. ... Metrom Bra
șov 10 p (10—5)... pe ultimele : 15. 
C.P.L. Sf. Gheorghe 3 p (7—17), 16. 
Caraimanul Bușteni 4 p (4—11).

SERIA A Xll-a
Industria sîrme! C. Turzii — Tex

tila Cisnădie 3—0 (1—0), I.P.A. Si
biu — Metalul Aiud 1—0 (0-0), .Mu
reșul Luduș — Unirea Alba 
1-1 (0-0), Utilajul Făgăraș - 1 
Turda 3-1 (2—0), Constructorul
luUa - I.M.I.X. Agnita 4-0 (
Automecanlca Mediaș — Inter 
3-0 (3-0), Soda Ocna Mureș
Carpați Mîrșa 3-1 (2-1). Metalul
Sighișoara — Metalul Copșc Mică 
6-1 (3—0).

Pa primele locuri : 1. IND. SIR- 
MQ G TURZII 14 p (24-1), 2. Stk 
da Turda 11 p (9-6), 3. Metalul 
AVurf 9 p (14—6)... pa uhlmele I
15. Soda Ocna Mureș 6 p (9—20),
16. Murețui Luduf 5 p (7-•15).-

luHo 
Sticla 
Alba 

(2-0). 
Sibiu



in campionatele naționale de tir PERFORMERII ZILEI,

NICULINA IOSIF (IEF.S.) Șl LIVIU STAN(Steaua)
Două au fost evenimentele 

petrecute luni pe poligonul Tu
nari. Niculina Iosif (I.E.F.S., 
antrenor — Olimpiu Galea, pro
venită de la Șc. sp. 1. antre
nor — D. Staieu) a dominat net 
proba de pușcă standard 60 f.c. 
a senioarelor, cîștigînd la două 
puncte diferență : 595 p, față 
de 593 p, realizate de Dumitra 
Matei (Dinamo), clasată pe po
ziția secundă. Sportiva de la 
I.E.F.S. demonstrează astfel o 
valoare ridicată care trebuie, 
însă, confirmată și în con
cursurile internaționale de an
vergură : se impune așadar o 
pregătire atentă la care să fie 
supusă, atît la club cît și la 
lotul național. De remarcat fap
tul că pe primele trei poziții 
ale clasamentului feminin s-au 
situat cele trei reprezentante 
ale noastre la C.E. de la Roma, 
unde, din păcate, comportarea 
lor a fost mult inferioară celei 
de la actualele „naționale"...

Personajul principal al celui 
de al doilea eveniment de care 
aminteam a fost Liviu Stan. 
Elevul antrenorului Teodor Col- 
dea (specialist remarcat cu 
prisosință în ultimul an la 
capitolul pregătirii elevilor săi, 
componenți ai clubului Steaua), 
încheie sezonul competițional 
1977 cu un nou rezultat de va
loare la pistol liber : 562 p. Și 
el își aproprie titlul național 
într-o manieră categorică, ur
mătorul clasat. Dorin Ciobanu 
(în progres totuși, față de ci
frele sale anterioare) pierzînd 
lupta la 12 puncte diferență !... 
Ceilalți trăgători fruntași ai 
probei — Pop, Giușcă și Truș- 
că, clasați în această ordine

după Ciobanu — au evoluat 
mediocru : cifrele lor (547 p și 
548 p) nu mai au darul să 
mulțumească, întrucît nu sînt 
în concordanță cu progresul 
general al probei de pistol li
ber, vizibil în ultima vreme.

întrecerile pe echipe din ca
drul acelorași probe au reve
nit, la mari diferențe, celor 
două mari cluburi bucureștene, 
Dinamo (la pușcă standard 
60 f.c. senioare) și Steaua (la 
pistol liber). Slabă replica ce
lorlalte secții de performanță 
din țară.

REZULTATE TEHNICE : pușcă 
standard, 60 f.c. senioare : i. 
Niculina Iosif (I.E.F.S.) 5S5 p,
2. Dumitra Matei (Dinamo) 593 
p, 3. Georgeta Chiosac (Steaua) 
593 p, 4. Mariana Feodot (Dina
mo) 592 p ; echipe : 1. Dinamo 
1763 p, 2. „U“ lași 1744 p, 3. 
C.S.U. Brașov 1741 p ; pistol li
ber : 1. L. Stan (Steaua) 562 p, 
l.D. Ciobanu (I.E.F.S.) 550 p, 3.
L. Pop (Dinamo) 546 p, 4. Ik 
Giușcă (Dinamo) 547 p, 5. M. 
Trușcă (Steaua) 547 p ; echipe: 
1. Steaua 2192 p, X Dinamo 
2161 p.

Radu TIMOFTE

Cu 562 p, Liviu Stan încheie „în forță" sezonul 1977 la pistol 
liber. Foto : I. MIHAlCĂ

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

Jenei Vancea (Dinamo). încă de 
la primele schimburi de lovi
turi s-a văzut că dinamovistul 
va da mult de lucru campio
nului en titre. Vancea a folosit 
foarte bine directele de stingă, 
care l-au incomodat vizibil pe 
rapidist. La rîndul său, elevul 
lui Teodor Niculescu a depus 
eforturi susținute pentru a con
tracara tactica adversarului său 
și cu serii prelungite la cap 
și corp a mențînut echilibrul 
partidei pînă spre sfîrșitul 
luptei. In final, cu o pregătire 
fizică superioară, Lazăr a plasat 
nenumărate lovituri — la care 
Vancea a răspuns mai rar — și 
i-a convins pe judecători să-i 
acorde victoria. Și următorul 
meci din cadrul aceleeași cate
gorii a fost extrem de intere
sant. Titi Tudor (Prahova Plo
iești) a întîlnit în Florea Zam
fir (Steaua) un tînăr pus pe 
fapte mari. Stelistul, întrebuin- 
țînd foarte bine directa de 
dreapta, l-a pus pe ploieștean 
în dificultate. Tudor a ripostat 
destul de dezordonat și nu a 
mai demonstrat forma bună din 
trecut. în această situație deci
zia judecătorilor, care l-au pre
ferat (4—1) ca învingător pe

REZULTATE TEHNICE

GALA I: muscă : Rădulescu (Prahova PI.) b.p. Sita (Voința Sibiu). 
Cipere (Steaua) b.p. Constantinescu (Electrop. Cv.) ; ușoară : Pârneci 
(Met. Tîrgov.) b.p. Călinescu (Nicolina), Budușan (Met. Buc) b.ab.2 
Tudorache (Lit. Mangalia) ; mijlocie mică : Chioveanu (Lit. Mangalia) 
b.p. Stana (C.F.R. Tim.), PetrOpavlovschi (Rapid) b.p. S. Tîrîlă (B.C. 
Galați) ; semigrea : Donici (Steaua) b.p. Telehuz (Hidrot. Cța), 
Lăcătuș (Lit. Mangalia) b.p. Micu (B.C. Galați), Văleami (Steaua) 
b.p. Chipirog (Nicolina), Vrînceanu (Dinamo) b.ab.1 Vasile (Olimpia 
Buc.).

GALA II : pană : Lazăr (Rapid) b.p. Vancea (Dinamo); Tudor (Pra
hova PI.) b.p. Zamfir (Steaua), Memet (Farul) b.p. Moldoveami 
(Met. Oțelul Roșu), Stoenescu (B.C. Galați) b.p. Roșea (B.C. Brăi
la), Ciochină (Steaua) b. ab. 2 Ruja (A.S.A. Cluj-Napoca) ; semi
ușoară : Mantu (Steaua) b.p. Nap (Met. Bocșa), Livâdaru (Steaua) 
b.p. Șandor (Voința Satu Mare), Glogojan (A.S.A. Bacău) b.p. Ciu- 
botaru (C.F.R. Tim.), Stefanovici (Electrop. Cv.) b. ab. 1 Toth (A.S.A. 
Cluj-Napoca), Vlod (Muscelul) b.p. Horo (Litoral Mang.) ; semimij- 
locie : Hoduț (Rapid) b.p. Bute (B.C. Galați), TeofH (Voința Buc.) 
b.p. Podgoreanu (B.C. Brăila), Vladimir (Dinamo) b. ab. 3 Ungurea- 
THi (Steagul roșu Bv.) ; grea : Simon (Dinamo) b. k.o. 1 Văran 
(C.S.M. Reșița).

Tudor, a fost mult comentată. 
In cel mai frumos meci al serii, 
semimijlociii Cornel Hoduț și 
Dumitru Bute au făcut o ade
vărată demonstrație pugilistică 
mult aplaudată.

BOXERUL MIHAI PLOIEȘTEANU ÎNVINGĂTOR
ÎN TURNEUL DE LA LODZ

boxeri români 
finalele tume-

REPREZENTANȚII ROMÂNIEI - LOCUL 2 
LA DINAMOVIADA DE BASCHET

VARȘOVIA, 10 (Agerpres). 
— Competiția masculină de bas
chet „Dinamoviada" s-a înche
iat la Cracovia cu victoria e- 
chipei Dinamo Tbilisi, urmată 
în clasament de formațiile 
Dinamo București, Wisla Cra
covia, Levski Spartak Sofia și 
Ruda Hvezda Praga.

în ultima zi a turneului, bas- 
chetballștii de la Dinamo 
București au Întrecut cu scorul

CONGRESUL ASOCIAȚIEI 
DE PSIHOLOGIE SPORTIVĂ

PRAGA (Agerpres). La Praga 
s-au desfășurat lucrările celui 
de-al 4-lea congres al Asocia
ției internaționale de psiholo
gie sportivă. Printre partici- 
panții care au ținut conferințe 
și au prezentat referate s-au 
numărat psihologi de reputa
ție mondială ca Albert Rodio
nov (U.R.S.S.), Robert Zinger 
(S.UA.), John Kane (Anglia) 
și Iwao Makuda (Japonia).

de 72—65 (41—39) echipa Ruda 
Hvezda Praga. Principalii rea
lizatori ai formației române au 
fost Novac și Uglai, care aii 
înscris 14 și, respectiv, 13 
puncte. Intr-un alt joc, Dinamo 
Tbilisi a dispus cu 84—80 (48—■ 
42) de Wisla Cracovia.

„DUBLU" TIRIAC - VILAS 
ÎNVINGĂTOR IN TURNEUL 

DE LA TEHERAN
Cuplul Ion Tiriac (RomâniaH 

Guillermo Vilas (Argentina) a 
dștlgat proba de dubiu bărbați 
din cadrul turneului internationaj 
de tenis dotat cu „Cupa Arya- 
mehr*, care se desfășoară la 
Teheran, în cadrul Marelui Pre
miu FILT. In finală. Ion Tiriac 
șl Guillermo Vilas au învins cu 
1—6, 6—1, 6—4 perechea Frew
McMillan — Bob Hewitt.

Finala probei de simplu se va 
disputa între Guillermo Vilas șt 
Eddie Dibbs. In semifinale Vilas 
a dispus cu 6—1, 7—6 de Wojtek 
Fi.bak, iar Dibbs l-a întrecut cu 
6—2, 7—5 pe Manuel Orantes.

NOI CONTACTE PENTRU CANDIDATURA OLIMPICĂ A ORAȘULUI LOS ANGELES
MONTE CARLO (Agerpres). 

— Comitetul director al Adu
nării generale a federațiilor 
sportive internaționale (A.G.F.L) 
a primit la Monte Carlo o de
legație a orașului Los Angeles, 
candidat la organizarea Jocu
rilor Olimpice de vară din anul 
1984. Cele două părți au con
venit asupra stabilirii unor 
contacte permanente pentru a

studia probleme tehnice, cum 
ar fi amenajarea de baze spor
tive, noi tipuri de cronometraj. 

Președintele A.G.F.I., Thomas 
Keller, a opinat că stadionul 
din Los Angeles, care a mai 
găzduit întrecerile olimpice în 
anul 1932, poate servi și la edi
ția din 1984, fiind necesare doar 
unele reamenajări.

TELEX «TELEX
ATLETISM • Crosul de la 

Montana (Elveția) a revenit bel
gianului Karel Lismont, crono
metrat pe distanța de 14 km cu 
timpul de 52:44.9. Pe 
următoare s-au clasat 
nul Domingo Tibaduiza 
chilianul Edmundo 
Bravo — 53:23,6 și
Tony Simmons 
Cu 1 ' ' ’
putat 
Ildlko

locurile 
columbia- 
— 53:26,4 

Wamke 
englezul 

53:39,4. 
prilejul unui concurs 

: la Budapesta, 
Szabo a stabilit i 

record al Ungariei în 
de săritură în lungime, 
performanța de 6,76 m.

dis- 
atleta 

un nou 
proba 

. cu

BASCHET • „Cupa 
tinentală” a fost ciștigată 
formația Real Madrid, care 
cerește pentru a doua 
consecutiv trofeul, 
liștii spanioli au terminat . 
învinși turneul desfășurat 
capitala Spaniei, totalizînd 
puncte și fiind urmați în 

formațiile 
Mobilglrgl 
Amazonas 
T p, Pro-

Intercon- 
de 

cu
pa ră

Baschet ba- 
ne- 
în 
10 

cla-
samentul final de 
Maccabl Tel Aviv, 
Varese — cite 8 p, 
Francana (Brazilia) - 
vidence College (S.U.A.) șl Ti
juana Dragons (Mexic) — 6 
Ultimele două partide s-au 
chelat cu următoarele rezultate: 
Real Madrid — Providence Co
llege 103—90 (48—48), Maccabl Tel 
Aviv — Tijuana Dragons 120—94 
(59—49).

p. 
tn-

HANDBAL. a In meci pentru 
primul tur al „Cupei campioni
lor europeni” (masculin), echipa 
A.B. Dudelange (Luxemburg) a 
învins pe teren propriu cu sco-

rul de 34—12 (15—7) formația
engleză Birkenhead.

HOCHEI • în „C.C.E.-, echipa 
austriacă 
minat la egalitate : 
3—4, 0—1) pe teren propriu 
formația italiană H.C.
Partida retur se va disputa, la 
14 octombrie. ' “ ‘
Campionatul , „ _
echipe de juniori se va desfășura 
între 22 decembrie 1977 șl 2 ia
nuarie 1978 în mai multe orașe 
din Canada. La această 
tiție vor participa opt 
U.R.S.S., Cehoslovacia, 
Finlanda, Elveția, R.F. 
mania, S.U.A. și Canada.

ȘAH • După șapte runde, în 
turneul de la Varna, conduce 
Spiridonov (Bulgaria) cu 6 p, 
urmat de Ivanov (Bulgaria) — 
5 p și Mihalcișin (Iugoslavie) — 
3‘/a p (1).

TENIS • Jimmy Connors a 
terminat învingător în turneul de 
la Kaanapali .....................
la căruia l-a 
6—9 pe Brian 
neul feminin 
(Georgia) s-a 
ria jucătoarei 
Evert, care a 
nală eu 6—3, 6—2 pe australian- 
ca Dianne Fromholtz. « La Ma
nila. meciul pentru preliminariile 
,,Cupei Davis“ dintre echipele 
Fillpinelor și Tailandel s-a 
chelat cu scorul de 5—0 în 
voarea gazdelor, 
mă tor, ’ 
întruni formația Japoniei.

A.C. Klagenfurt a ter- 
5—5 (2—0,

cu 
Bolzano.

la 
mondial

Bolzano. * 
pentru

compe- 
echipe :
Suedia, 

Ger-

(Hawaii), în fina- 
întrecut cu 6-2. 
Gottfried. * Tur- 
de la Atalanta 
încheiat cu vlcto- 
americane Chria 
întrecut-o în fl-

_________ In tunul 
tenismanil filipinezl

tn- 
fa- 
ur- 
vor

PRELIMINARIILE C.M. 1978 
ÎN PLINA DESFĂȘURARE

Dintre cei 4 
care au ajuns în 
ului internațional de la Lodz 
(Polonia), dotat cu trofeul 
„Barca de aur", cel mai bine 
s-a comportat „pana" Mihai Plo- 
ieșteanu, care a cîștigat com
petiția, învingînd în ultimul 
meci pe iugoslavul Zeliko Cea- 
valîk (5—0). Rezultatele celorlalți 
finaliști români: muscă — Jozef 
Stefanski (Polonia) b.p. (4—1) 
Gheorghe Adam ; semiușoară —

Ghenadl Sakulin (U.R.S.S.) 
b.ab.l Avram Stamatescu ; mij
locie mică — Czeslaw Kabalka 
(Polonia) b.p. (4—1). Nedelea 
Mocanu.

★
în cadrul tradiționalului tur

neu de box al clubului T.S.C. 
din Berlin, constănțeanul Fare- 
din Ibraim a fost învins la 
puncte. în faza semifinalelor, de 
către pugilistul sovietic Ves- 
minski (cat. cocoș).

„TE IUBIM NADIA"
(Urmare din pag. 1)

sita spectacolului au contribuit 
un grup de tinere și tineri spor
tivi americani.

Pe iot parcursul demonstra
ției am fost martorii simpatiei 
deosebite manifestată de publi
cul american față de echipa 
României, un grup de foarte 
tineri spectatori purtau o mare

banderolă pe care stătea scris 
„We love you Nadia" (Te iubim 
Nadia). Celebrul fotbalist Pele, 
care s-a reîntors în Brazilia, 
a rugat, prin managerul său. 
să se remită Nadiei Comăneci 
o medalie comemorativă spe
cială.

Turneul gimnastelor românce 
va continua în zilele următoare 
la New Orleans, Chicago și 
Hartford.

Am pășit în ultimul trimes
tru al anului, decisiv pentru 
preliminariile C.M. din Argen
tina. Conform calendarului ca
lificărilor, pînă la 31 decembrie 
trebuie cunoscute toate cele 14 
echipe care se vor alătura cam
pioanei mondiale (R.F. Germa
nia) și reprezentativei țării gaz
dă (Argentina). Sînt calificate 
pînă acum doar două : Brazilia 
și Peru, în urma turneului fi
nal al „zonei Amsud". Alte două 
turnee finale sînt în plină des
fășurare, cele din Africa și zo
na Bazinului Caraibilor.

AFRICA. Din cele 26 de re
prezentative înscrise, după trei 
tururi de eliminări succesive, în 
etapa finală s-au calificat trei 
formații. Marile surprize le-au 
furnizat echipele naționale din 
Maroc și Zair, adică participan
tele la ultimele două turnee fi
nale ale C.M. Astfel, Maroc a 
fost eliminată de Tunisia, Iar 
Zair s-a retras din competiție. 
Calificatele în turneul final — 
Tunisia. Nigeria și 
— participă la un 
retur. Pînă acum 
doar două partide : 
Nigeria 0—0, iar 
săptămînii trecute, 
Nigeria, în fața a
spectatori, a întrecut cu 4—0

(1—0) R. A. Egipt, anunțîndu-se 
ca principală pretendentă pen
tru un loc în turneul final din 
Argentina. Următorul meci la 
21 octombrie, la Cairo : R. A. 
Egipt — Nigeria.

AMERICA DE'NORD ȘI BA
ZINUL CARAIBILOR. Dumi
nică a început și turneul final 
(numai tur) al acestei zone, la 
care sînt calificate șase echi
pe : Mexic, Surinam, Canada, 
Guatemala, El Salvador și 
Haiti. Competiția are loc în 
orașul mexican Monterrey. Iată 
primele rezultate : Mexic — 
Haiti 4—1 (1—0), Guatemala — 
Surinam 3—2 (2—1)
vador — Canada 2—1 
Turneul se încheie la 
tombrie și cîștigătoarea 
lifică pentru faza finală 
1978.

E1 Sal- 
fl—0).

23 oc- 
se ca- 
a C.M.

CAMPIONATE... CAMPIONATE,

Sarajevo — Steaua 
Olimpia — O.F.K. 
Zagreb — Dinamo 

Partizan — Haj- 
Buducnost 

Velez

R.A. Egipt 
turneu tur- 
s-au jucat 
Tunisia — 
la sfîrșitul 
la Lagos, 

60 000 de

CEHOSLOVACIA (et. 7) î Z.V.L. 
Zilina — Slavla Praga 1—2, 
Dukla Praga — Skoda Plsen 
3—0, Zbrojovka Bmo — Sparta 
Praga 3—0, Spartak Tmavj — 
Dukla Banska Bystrica 1—0, 
Tatran Presov — Union Teplice
1— 1, Slovan Bratislava — Jed- 
nota Trencin 6—2, Banik Ostrava 
— Lokomotiv Kosice 0—5, Bo
hemians Praga — Inter Bratislava
2— 0. Clasament : 1. Zbrojovka 
10 p, 2. Lokomotiv 9 p, 3. Slavia 
9 P.

IUGOSLAVIA (et. 10); Radnicld 
Niș — Vojvodina 3—2, Osijek —

Trepca 2—2. 
Roșie 1—3, 
Belgrad 4—2, 
Zagreb 0—1, 
duk 0—0, Borac
2— 2, Sloboda — Velez 2—1,
Rijeka — Celik 2—1. Clasament: 
1. Dinamo Zagreb 15 p, 2. Par
tizan 15 p, 3. '

SPANIA (et. 6) : 
panol 2—0, Valencia 
ca 3—1, Burgos — 
bao 
4—1, 
mas 
C.F.
3— 0,
4— 0, __
Clasament : 1. 
10 p, 2. 
Betis 7 p.

Sloboda 15 p. s 
Elche — Es-\ 

— Salaman- 
Athletic Bil- 

- Sevilla 
Las Pal- 

Hercules 1—1, 
Santander 

Cadi® 
Real Madrid 0—2. 

C.F. Barcelona 
Real Madrid 10 p, 3.

2—2. Vallecano
Real Sociedad - 
4—1, Betis 

Barcelona 
Atletico Madrid 
Gljon

• Continuîndu-șl pregăti rile 
pentru preliminariile C.M., echi
pa Ungariei a susținut la Gydr 
un joc de verificare In compania 
unei selecționate din Burgenland 
(Austria). Reprezentativa Unga
riei a cîștigat cu 6—0 (5—0) prin 
punctele marcate de Tordcsik, 
Kereki (cîte 2), Nyilasi și Flksl 
(autogol).
• Localitatea daneză Aalborg 

a găzduit întîlnirea dintre se
lecționatele de tineret ale Dane
marcei și Olandei. Victoria a 
revenit oaspeților cu 2—1 (1—1).
• în prima zi a turneului in

ternațional de juniori de ia 
Las Palmas, reprezentativele 
Angliei și Uruguayului au ter
minat la egalitate : 1—1 (0—0).
In alt joc, selecționata Las Pal
mas a învins cu 6—2 (4—2) for
mația Ungariei.
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