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Luptătorii români, întîmpinați cu entuziasm la întoarcerea în patrie

„MĂ BUCUR NESPUS CĂ AM REINNODAT
ne-a declarat proaspă
tul campion mondial 

NICU G1NGA

Aseară tîrziu ne-am aflat din 
nou la aeroportul internațional 
Otopeni. Din nou, ca în atîtea 
rînduri cînd „tricolorii” s-au 
întors victorioși de la marile 
confruntări mondiale oficiale. 
Și, tot ca de obicei, n-am fost 
singuri. Numeroși iubitori ai 
sportului, oficialități, rude și 
prieteni îi așteptau emoționați 
și bucuroși în același timp pe 
membrii echipei de lupte greco- 
romane a României care, luni 
seara, au încheiat cu un bilanț 
excelent participarea lor la 
campionatele mondiale desfășu
rate în sala „Skandinavium” 
din GSteborg.

Cînd la megafoanele din ho
lul aerogării s-a anunțat „Cursa 
companiei TAROM Copenhaga 
—• Berlin — București a ateri
zat”, mulțimea celor cu brațele 
încărcate cu flori s-a precipitat 
Spre ușile batante s-au îndrep
tat toate privirile. în sfîrșit, 
iată-i I în frunte. Nicu Gingă, 
proaspătul și vechiul campion 
mondial, cel care a făcut o fe
ricită legătură între Teheran șl 
Goteborg și — de ce nu ? — 
una cu viitorul. Așadar, cum a 
fost, Nicu Gingă ?

„Drum ușor spre titlul mon
dial nu există. Obligatoriu ti 
întîlneștl pe cei mai tari, pe 
toți cei care vor să urce pe po
diumul de premiere. Fiind bine 
pregătit și ambițios, cum mă 
știți, mi-am spus că trebuie să 
înving. M-am concentrat la 
maximum, am intuit fiecare 
mișcare a adversarului, am gă
sit de fiecare dată procedeul 
nimerit pentru a anihila atacul 
lui și a declanșa eu altul, sur
prinzător. Mă bucur nespus eă 
am reinnodat șirul victoriilor, 
că am adus sportului românesc 
Si clubului meu, Dinamo Bucn-

Astăzi, la Noscoia, In „Cupa cupelor" la lotDal

UNIVERSITATEA CRAIOVA INTILNEȘTE
REDUTABILA FORMAȚIE DINAMO

Celebrul Lev Iașin anticipează un meci echilibrat
MOSCOVA, 18 (prin telefon). 

Astăzi la prlnz (n. r. — ieri), 
după un nou antrenament de 
aproximativ 60 de minute — 
pregătire complexă (fizică, teh
nică și tactică) — în cursul că
ruia antrenorii au cerut jucăto
rilor să lucreze cu intensitate 
maximă, pregătirile Universității 
Craiova pentru 
namo Moscova, 
mei manșe

partida cu Di- 
din cadrul pri- 
turul al doileadin
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al Cupei cupelor la fotbal, s-au 
încheiat. Din momentul în care 
citiți aceste rînduri au mai ră
mas puține ore pină la primul 
fluier al arbitrului acestei par
tide care se anunță a fi deose
bit de disputată. Argumentele 
care susțin acest punct de ve
dere ? 1) Cele două formații o- 
cupă locuri fruntașe în clasa
mentul campionatelor țărilor 
lor : Universitatea (locul 5), Di
namo Moscova (locul 3) ; 2) In 
rîndurile echipelor respective 
figurează multi jucători inter
naționali : Crișan. Bălăci, Mar- 
cu, Ștefănescu și Tilihoi — la 
Universitatea Craiova, Makovi-
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ȘIRUL MARILOR VICTORII"

Moment emoționant pentru luptătorii romăni : Nicu Gingă; 
aflai pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, ridică 
fericit cupa atribuită campionului mondial al categoriei 52 kg. El 
este încadrat, la stingă, de K. Fatkulin (U.R.S.S.), medaliat cu 
argint ți, la dreapta, de H. Shirani (Iran), medaliat cu bromz,^ L. 
Racz (Ungaria) clasat pe locul ' ~~ "..........."
de H. Nigsch (Austria) locul 6.

reștl, un succes care să răsplă
tească condițiile ce mi-au fost 
oferite, încrederea ce mi-a fost 
acordată”.

Campionul lumii dispare prin
tre cei ce l-au așteptat cu drag. 
Folosim momentul• pentru a 
asculta și impresiile artizanu
lui atitor și atîtor succese ale 
luptelor din țara noastă, antre
norul emerit Ion Corneanu :

„Băieții noștri au fost bine 
pregătiți. Bilanțul este mulțu
mitor, dar el putea fi și mai 
bogat. Cu mai multă atenție, cu 
mal mare concentrare, s-ar fi 
putut spori zestrea delegației 
îoastre. Intilnindu-i pe cei mai 

buni sportivi ai lumii, pe cei 
care la Moscova, în 1980, vor 
lupta pentru titlurile olimpice.

kov, Bubnov, Dolmatov, Maxl- 
menkov și Minaev — la Dinamo 
Moscova ; 3) Ambele formații 
vor să confirme succesele cate
gorice din primul tur al compe
tiției. (Universitatea 6—1 și 2—0 
cu Olimpiakos Nicosia. Dinamo 
Moscova 2—0 și 5—0 cu F.C. 
La Valetta — Malta). Deci pen- 
trn ele greul abia acum începe.

Poate și din aceste conside
rente. celebrul Lev Iașin, cu 
care am stat de vorbă la an
trenamentul craiovenilor, ne spu

nea : „Dacă afară este foarte frig, 
sînt convins că pe teren frigul 
nu se va simți în focul întrece
rii, care se anunță echilibrată”. 
Acest mare portar se referea, 
desigur, și la faptul că va fi 
un meci de deplin angajament 
Lev Iașin, care lucrează la Di
namo Moscova, sublinia prin 
aceasta că echipa moscovită (de 
11 ori campioană a U.R.S.S. — 
ultima oară în 1976 — și de 
cinci ori cîștigătoare a Cupei 
U.R.S.S.) dorește să-și lanseze 
noua garnitură pe orbita fot
balului european.

Sperăm că Universitatea va 
da o replică corespunzătoare, 
va acționa cu ambiție, chiar dacă 
are unele probleme în alcătui
rea liniei de mijloc (unde, după 
cum se știe, absentează Dono-

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. 2—3)

Miercuri 19 octombrie 1977 |

4, H. Holidis (Grecia) locul 5 ți 
Telefoto : A.P. — AGERPRES

am putut să tragem concluziile 
ce se impun, să asigurăm spor
tivilor noștri toate condițiile 
pentru a cuceri un număr și 
mai mare de medalii”.

(Continuare in pag. a 4-a)

STEAUA (5-2 cu Dinamo), VIRTUAL
Patinoarul artificial „23 Au

gust" a fost aseară arhiplin 
(pesta 1 000 de spectatori), eveni
mentul sportiv care a stirnit un 
astfel de interes fiind meciul 
derby al „Cupei României" la 
hochei, steaua — Dinamo. Jucă
torii de la Steaua, mal calmi, 
mai atențl In apărare, au dști- 
gat ou 5—2 (2—1, 0—0, 3—1).

Jocul a început cu o lovitură 
de teatru : după 70 de secunde 
de la primul angajament de puc, 
la o fază anonimă tn treimea de 
apărare a echipei Dinamo, Vasi
le Huțanu a șutat (deloc pericu
los) șl portarul Gheorghe Huțan, 
neatent, a primit un goi paxabll. 
Dinamoviștii acuză acest șoc psi
hologic șl se găsesc cu greu, 
fapt de care profită formația 
Steaua oare, tn continuare, do
mină insistent. Această domi
nare nu va rămîne fără rezul
tai, deoarece tn mln. S, la capă
tul unei oombinațll foarte fru
moase, Antal șut cază imparabil 
de la 1»—12 metri și scorul de
vină 3—0. în continuare, tnttlnl-

Cartea și sportul. Intr-o perioadâ în care marea performanță cere efor
turi tot mai mari, intr-o perioadă in care, înainte de orice, OMUL SOCIE
TĂȚII NOASTRE SOCIALISTE ESTE, TOT MAI MULT, O T ........
COMPLEXA, cu o contribuție hotâritoare la edificarea vieții 
lui Juvenal „mens sana in corpore sano“ are o rezonanță 
peste milenii. \

Publicăm in acest număr continuarea serialului nostru, o 
din ceea ce socotim că trebuie să fie „simbioza lui Juvenal-.

nouâ secvență

RUGBYSTUL TEODORIN ÎNVAȚĂ SĂ MUNCEASCĂ
• Te numeri, Teodorin Tu- 

dose, printre ultimii veniți la 
lotul național de rugby. Cum ai 
ajuns aici ? o 
i-aș zice, firesc. 
Am început 
învățam la 
antren oar ea 
Am ajuns 
mai presus , . .
• Te-ai afirmat rapid, la 21 
de ani ai. deja, un frumos „pal
mares". • Am jucat 3 „euro
pene" de juniori, la Școala 
sportivă nr. 2 eram căpitanul 
echipei. Acum sint titular în

Pe un drum, 
• Adică ? o 

sportul devreme. 
„Sahia", adică la 

Mariana Lucescu. 
repede să iubesc, 
de orice, rugbyul.

I r
La Relonul Săvinești

SECȚIILE SPORTIVE DE PERFORMANTA 
ÎN GRIJA SECȚIILOR DE PRODUCȚIE

Cite asociații sportive, chiar 
aparținlnd unor mari unități in
dustriale, se pot mindri că au, 
ca Relonul Săvinești, patru sec
ții de performanță în competiții 
aparținind diviziilor A și B T 
Fiindcă, după cum știm, Relo
nul are o echipă de handbal — 
băieți în prima divizie a țării 
șl cite una de han,dbal — fete, 
volei — băieți și fotbal în di
viziile B ale disciplinelor res
pective. Am vrut să vedem cum 
s-a ajuns la această realizare 
și am aflat lucruri Interesante, 
vrednice de atenția a numeroa
se asociații cu posibilități ase
mănătoare. Am discutat înde
lung cu Vitalie Di- 

secretarul 
Relonul.

i fost greu 
„rețeta”, 
obișnuit

mitriu, i 
asociației 
Inițial i-a 
să ne dea 
întrucît, 
cu ceea ce se rea
lizase la Săvinești, 
avea impresia că 
nu este nimic deo
sebit „Am început 
cu ani in urmă, 
după ce a intrat 
în funcțiune uni
tatea noastră, cu 
sportivă de masă 
general — ne spunea secreta
rul asociației. Chimițti de toate 
virstele participau la competi
țiile „pentru toți" și, încet, în
cet au început să se speciali
zeze in anumite discipline spor
tive colective tot mai statorni
ce, alcătuite îndeosebi din ti
nere și tineri. Intre preferințele 
lor se înscriu cu precădere fot
balul (se putea altfel ! ?), hand
balul și voleiul. După un „sta
giu" in competiții pe asociații, 
oraț ți județ, s-a pus problema 
inscrieii unor echipe in sistemul 
competițional național. Etapa 
de masă ți experiența dobindi- 
tă dovedeau că asociația poate 
aspira la mai mult, la ceva pe 
măsura unei puternice și mo
deme unități a industriei noas
tre chimice. Era, deci, ți o ches
tiune de mândrie muncitorească, 
legată — dacă vreți — de „mar
ca fabricii". Experiența unor a- 
sociații similare atrăgea insă a- 
tenția celor de la Relonul că 
nu e de ajuns ca la realizările

activitatea 
ața, in

în „Cupa României44 la hochei

rea are același aspect, adică
Steaua domină, iar Dinamo iese 
greu din apărare, confuz, fără 
eficiență. Să notăm, de aseme
nea, că meciul este foarte aspru, 
dar in limitele regulamentului. 
Prima eliminare se dictează după 
18 minute de joc (pentru schim
bare greșită efectuată 
Steaua) șl “ ’ 
să profite 
ducînd din 
în repriza 
puțin mai 
lupttnd cu

Dinamo 
de acest 
handicap 
secundă, 
indîrjit, 
energie pentru

de 
nu întirzie 

avantaj, re- 
prin Axlnte. 
meciul este 
dinamoviștii 

__ ____ __ ______  . ' ega- 
lare. EU asaltează poarta Iul Ne- 
tedu (atent șl sigur în această 
seară), dar ratează ocazii după 
ocazii. Antrenorul Dumitraș 
schimbă alcătuirea liniilor, Soly- 
om șl Tureanu alternlnd la con
ducerea celor două linii princi
pale de atac, dar scorul nu se 

sfirșltul reprizei, 
ușoară revenire, 

mult de faptul 
au slăbit ritmul, 
aduce modificări

modifică. Spore 
steaua are o 
ocazionată mal 
cA dinamoviștil 
șl repriza nu 
pe tabela de marcaj.

PERSONALITATE 
noi, principiul 

r tot moi vio

Divizia A, la Știința Petroșani, 
și am fost chemat la loturile 
naționale, e Spune-mi, de ce 
ai plecat tocmai la Petroșani ? 
Să nu răspunzi că vroiai să faci 
o facultate, pentru că mai erau 
ți lațul, și Timișoara, și Cluj- 
Napoca... • Povestea nu-i prea 
simplă. Antrenorul Rădulescu a 
vrut să mă ia la Sportul stu
dențesc. Tata insă n-a fost de 
acord. Mi-a spus să 
Petroșani, unde voi 
mult spor, pentru 
mi-a zis el, ÎNVEȚI 
CEȘTI. • Și iată-te 

mă duc la 
avea mai 

că acolo. 
SA MUN- 
sludeat la

>

de pină atunci să adauge și 
niște antrenori buni ți... gata, 
totul va merge strună".

Sfătuiți și ajutați de Comite
tul de partid și direcțiunea 
Combinatului, tovarășii din con
ducerea asociației sportive, sin
dicatului și organizației U.T.C. 
au găsit o soluție interesantă 
pentru asigurarea unei activități 
trainice a echipelor lor în cam
pionate : ținînd seama de op
țiunile diverselor colective de 
muncă, evidente în practicarea 
de către acestea a unui sport 
sau altul, s-a hotărît ca spor
tul respectiv să fie sprijinit în 
colectivul care-1 apreciază. Și, 

astfel, secția Textil 
IV, de pildă, s-a 
profilat pe hand
bal — băieți. Așa 
se și face că echi
pa de performanță 
s-a dezvoltat aci. 
Șeful secției (de 
producție și al ce
lei .......................
este 
joni 
cu 
care i 

de
handbalul mascu- 
instruire, asigura- 
evoluție în cam- 

stabilit

de handbal) 
Francisc Po
ți, împreună 
un colectiv 

alcătuiește bi- 
i performanță.roul secției 

răspunde de 
lin : selecție, 
re materială, 
pionat etc. Obiectivul 
cu timpul, promovarea în Divi
zia A. a fost atins ! De fotbal 
răspund cei de la Melane, în 
frunte cu ing. Gheorghe Panta
lon, echipa de handbal — fete 
aparține secției Textil I—III 
(șef secție ing. Tartan Ciurea), 
iar Atelierul mecanic central 
(șef — ing. Romulus Drăgan) 
se ocupă de secția de volei — 
băieți. Sportivii aparțin, trup 
și suflet, secțiilor de producție 
(șl de... sport), munca lor in sec
ție și pe terenul de sport e ur
mărită și analizată concret ți 
sistematic, de buni cunoscători 
ai problemelor producției ți 
sportului. Reținem, deci, că 
SPORTIVII NU SÎNT AI... TU
TUROR ȘI AI NIMĂNUI, NU 
AU FOST „ATAȘATI" UNEI

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2—3)

CiȘTIGATOARE
Ultima repriză a fost cea mai 

îndîrjită și mai animată parte a 
confruntării, ea debutînd cu un 
gol înscris de Nistor, la o bîl- 
bîială a defensivei dinamoviste 
care a ridicat scorul la 3—1 în 
favoarea echipei sale. După nu
mai 40 de secunde, ioniță, cu un 
șut plasat de la distanță, mă
rește și mai mult avantajul ste- 
liștilor -
Dma mo
Axinte, pentru ca ultimul gol să 
fie înscris de același Nistor 
(min. 55). Este de subliniat fap
tul că ultima parte a meciului 
a fost umbrită, din nou, de o 
suită de acte nesportive comise, 

ia

(4—1). In continuare, 
reduce din scor prin

in special, de hocheiștll de 
Dinamo, excesiv de nervoși.

Au arbitrat 
centru), ajutat 
FI. Gubemu.

Azi de la ora 
al competiției : 
Club Miercurea

G. Tașnadi 
de O. Barbu

(i« 
st

18, ultimul meci 
Steaua — Sport 
Cluc.

Călin ANTONESCU

Institutul de mine... • în gru
pa 2846, anul II, Facultatea de 
mașini și instalații. A avut 
dreptate tata ! Nu facem decît 
carte și rugby. E o atmosferă 
de muncă, sobră, o Antrenorul 
Băltărețu, cel care a avut cu
rajul de a face dintr-o „linia 
a III-a“ sigură un probabil fun
daș, iți înșira calitățile : înde
mânare, forță de percuție, priză 
la balon, plasament, viteză, șut. 
Tovarășul Suciu, secretarul or
ganizației de partid a institutu
lui, completa : un student bum. 
Ce părere ai ? o Oamenilor a- 
ceștia le datorez mult (si ar 
mai trebui citate încă destule 
nume de petroșeneni). Ce am 
realizat pină acum e doar în
ceputul. Nu m-am specializat 
perfect ca fundaș, la cele două 
loturi de tineret jucînd — date 
fiind unele situații greu de re

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. 2—3)



După campionatele nafionafe de box

atletism ce Împiedică PREA MULTE SEMNE DE ÎNTREBARE
CE ACȚIUNI SE 
PENTRU SELECȚIA

OBȚINEREA MARILOR PERFORMANȚE? PENTRU ECHIPA REPREZENTATIVĂ!
5

La discuția despre uncie din
tre principalele aspecte ale ac
tivității atletice din țara noas
tră, interlocutoare ne-a fost 
tovarășa Lia Manoliu, vicepre
ședinte al C.N.E.F.S. și al Fe
derației române de atletism.

I. Anul 1977, primul dlntr-un 
nou ciclu olimpic, a prilejuit 
o serie întreagă de reușite, dar 
și multe ncimpliniri. Pornind 
de Ia acestea, am dori să cu
noaștem care sint direcțiile 
prioritare în care trebuie in
tensificate eforturile in atletis
mul nostru, în anul ce vine 7

R. Anul 1978 are o semnifi
cație deosebită. El reprezintă 
jumătatea drumului dintre 
Jocurile Olimpice de la Mont
real și cele de la Moscova și 
programează o competiție de 
maximă importanță, campiona
tele europene de la Braga. Am 
menționat, dintr-un bun În
ceput, aceasta pentru că, pe 
un plan larg, va orienta acti
vitatea generală a fruntașilor 
atletismului nostru, implicit 
a celor care, intr-un fel sau 
altul, concură la pregătirea lor.

într-o altă ordine de idei, 
urmărim cu precădere forma
rea unei noi generații de atleți. 
De aceea trebuie să forțăm 
oarecum nota activităților de 
selecție, inițiate de Federație, 
deoarece nu sîntem deloc mul
țumiți cu ceea ce a rezultat 
in urma amplei acțiuni desfă
șurată în toamna anului tre
cut. în acest sens, vom extin
de colaborarea eu Ministerul 
Educației și învățămîntului, cu 
U.T.C. și Organizația pionieri
lor pentru a realiza o selecție 
continuă, mai bună, și mai e- 
ficientă decît ceea ce s-a fă
cut pînă acum. Trebuie să ne 
preocupăm în mod serios, cu 
toată responsabilitatea, de ur
mărirea în timp a celor de
pistați, de creșterea lor spor
tivă.

Pentru anul 1978 ne propu
nem să 
un gol 
nostru, 
mul de 
radoxal, 
din fericire, foarte mulți copii 
de talent. O demonstrează re
zultatele înregistrate la cam
pionatele de copii sau de ju
niori III, o demonstrează ți 
faptu] că, de mal multe ori, 
reprezentativele noastre au cîș- 
tigat tetratlonul internațional 
pionieresc, învingînd echipe 
din țâri cu atletism foarte dez
voltat. Ce se întîmplă însă cu 
cei mai mulți dintre acești 
copii talentați care nu devin, 
în cele din urmă, atleții va
loroși de care avem atîta ne
voie ? Este o întrebare care 
ne frămîntă de mai multă vre
me, dar căreia n-am putut 
încă să-i aflăm răspunsul, în

încercăm să umplem 
mare al atletismului 

Este vorba de atletis- 
nivel mediu care, pa

ne lipsește ! Avem,

funcție de care să acționeze 
toți specialiștii atletismului 
nostru. Cert este că avem 
copii și juniori III buni sau 
chiar foarte buni, avem ceva 
și la juniori II, dar prea pu
țini, iar intre aceștia și seniori 
— la juniori I și la tineret — 
...un gol imens, eu implicații 
directe asupra performanțelor 
de valoare la nivelul lotului 
republican de seniori.

î. Pentru că a venit vorba de 
Iotul de seniori, vă rugăm să 
insistați puțin asupra situației 
acestuia în 
viitor.

R. Lotul 
se prezintă 
și marii 
care există in atletism, implicit 
specializarea atleților, cit și — 
ceea ce este extrem de im
portant — atitudinii compo- 
nenților lotului față de muncă 
și pregătire, față de concurs, 
față de viață. Dacă varietatea 
de specialități este o 
ne absolut obiectivă, 
este însă subiectivă, 
acesta, avînd drept 
comportarea generală 
ților noștri fruntași, pot fi sta
bilite mai multe categorii. în 
prima — din păcate cea mai 
puțin numeroasă — se află 
atl'eții care desfășoară o mun
că uriașă, dispuși oricînd la 
sacrificii pentru realizarea u- 
nor performanțe valoroase. 
Este vorba, între alții, de Ilea
na Silai. Argentina Menis sau 
Ilie Floroiu. O a doua catego
rie este formată din acei at
leți care au realizat In 1977 
performanțe bune, datorită — 
.în principal — muncii desfă
șurate, de necesitatea căreia 
s-au putut convinge — în sfîr
șit ! — și ei (Alina Gheorghiu, 
Erwin Sebestyen și chiar Ma
riana Suman, a cărei revenire 
a fost mai mult ‘ " 
taculoasă). Din 
rie fac parte 
mulțumesc cu 
aduc un aport 
bit și care, din 
candidați rezistă în lot (Cor
nelia Popa, Elena Mirza, Carol 
Raduli etc.). în sfîrșit, într-o 
a patra categorie ii includ pe 
cei care, în loc să progreseze 
cit de cit, au dat înapoi nu 
numai pe planul performanței, 
ci și pe acela al pasiunii pen
tru sport, al concepției de via
ță (Niculina Vasile, Gheorghe 
Ghipu etc.). Situația, precum 
se vede, nu este chiar atît de 
roză, dar nutrim speranța că, 
in primul rînd cu ajutorul at
leților, cu acela al antrenori
lor, al cluburilor, al tuturor 
celor care iubesc atletismul, 
vom reuși să îndreptăm situa
ția actuală din acest sport, pe 
care să-l facem, intr-adevăr, 
să fie și la noi „numărul 1“ !

perspectiva anului

nostru de seniori 
eterogen, datorită 

varietăți de probe

chestiu- 
cealaltă 

în felul 
criteriu 

a atle-

decît spec- 
a treia catego- 
atleții care se 
puțîn, care nu 
propriu deose- 

lipsă de contra-

In continuarea comentariilor 
privind campionatul național de 
box-1077, astăzi ne propunem 
s& găsim răspuns Întrebării : da
că peste puțină vreme echipa re
prezentativă ar trebui să susți
nă un med internațional, caic 
ar fi componența ei ?

întrecerile recent încheiate au 
demonstrat că situația nu este 
prea liniștitoare, că la unele 
categorii (nu puține) există go
luri, că tinerii care tind să ia 
locul consacrațllor mal au Încă 
multe de Învățat, aflîndu-se de
parte de cerințele nivelului Inter
național. Dar, să exemplificăm.

La semimuscă sînt patru spor
tivi de forțe aproximativ egale : 
R. Coana — campion, T. Ghinea, 
AL Turci șl A. Săli. Cu toate 
acestea, nici unul dintre ci nu 
a reușit să convingă în întrece
rile internaționale la care a par
ticipat. Antrenorii au obligația 
să caute In continuare un boxer 
care să aspire la consacrarea in
ternațională. La muscă, prin ab
sența constănțeanului Faredin 
Ibraim, alegerea devine foarte 
grea. Campionul D. Burdihoi nu 
prezintă garanția rezultatelor, iar 
D. Cipere se menține, cam de 
multă vreme, în postura de spe
ranță.

Categoria cocoș are în Teodor 
Dinu un sportiv pe care se poa
te conta tn orice confruntare de 
anvergură. Dar, In urma sa, AI. 
Dobăeș, N. Popa sau Șt. Du
minică sînt prea vulnerabili. La 
pană, nimic nou : campionul Gh. 
Ciochină este așa cum îl știm, 
conștiincios, muncitor, corect, dar 
atît. C. Buzduceanu, M. Lazăr 
și T. Tudor sînt necompetitivi pe 
plan internațional. Semne bune 
la cat. semiușoarft : absența lui 
Simion Cuțov pare să fie bine 
suplinită de proaspătul campion 
Dragomir Ilie. Talent 
cu o bună orientare în ring, cu 
joc de picioare remarcabil și cu 
lovituri puternice, el poate, dacă 
se va pregăti și în continuare cu 
aceeași rivnă, să aspire la per
formanțe dintre cele mai înalte. 
Tot la această categorie se mai 
poate conta pe I. Mantu și FI. 
Livadaru, boxeri bine dotați, ca
pabili de rezultate bune.

La ușoară, campionul Calistrat 
Cuțov rămîne același sportiv va
loros. Dar, aici va evolua, se 
pare, și fratele său Simion, care 
nu mai are nevoie de recoman
dări, iar în imediata lor apro
piere se află alți doi talentați bo
xeri : Gh. Simion și C. Hajnal.

Categoria semimijlocie, deși pă
rea una dintre cele mai dotate, 
după aceste campionate a rămas 
foarte săracă : Cornel Hoduț este 
un pugilist redutabil în țară 
dar, pînă acum, cu performanțe 
slabe în arena internațională, fos
tul campion V. Cicu s-a prezen
tat lamentabil, iar despre I. Vla
dimir și FI. Ghiță nu mai poate 
fi, deocamdată, 
aproape identică și 
mică : I. 
luție, N. 
ru și AI. 
menta ri.

La mijlocie, A. Năstac este în
că omul nr. 1. El nu are con
tracandidat. Dacă hotărirea sa 
de a nu mai lua parte Ia com
petițiile internaționale rămîne va
labilă, nu vedem pe cine se va 
putea conta la, această categorie. 
Finalistul V. Szilagy pare a avea

calități, dar k.o.-ul suferit II 
scoate din arenă o perioadă de 
timp. La semigrea, „veteranul” 
L Gyărffl este Încă de rielnlo- 
cult G. Donici are un „ușor” 
bagaj de cunoștințe tehnice, iar 
V. Vrlnceanu rămine deocamdată 
o simplă promisiune. Greul M. 
Simon este singura soluție • 
acestei categorii. El nu are ad
versari pe măsură decît peste ho
tare. Cînd ajunge. Insă, acolo ca
litățile ce-J Iac imbatabil acasă 
sint, parcă, mult diminuate...

Această succintă trecere în re
vistă arată că nu stăm pe roze. 
Multe categorii sint deficitare șl 
trebuie luate măsuri grabnice de 
găsire a unor soluții eficiente. 
Federația de specialitate are da
toria de a descoperi șl forma bo
xeri valoroși, care să se prezinte 
cu Îndreptățite șanse de afirma
re In marile confruntări sportive 
internaționale.

Paul 1OVAN

ATS S-T’QM CURSUL acestei 
nlLCHwln săptâmîni sint pro
gramate mai multe concursuri rezer
vate copiilor. Joi dimineața, de Io 
ora 10, clubul Vofcnța organizează în 
incinta parcului sportiv din Herăs
trău un concurs de cros. Tot joi, de 
la ora 15, pe stadioanele Viitorul și 
cel al școlii generale 190 se vor 
disputa concursuri pentru copil cat. 
a U-a. Simbătâ de la ora 15,30 și 
duminica de la ora 10 pe Stadionul 
Republicii are loc concursul de ju
niori organizat de Viitorul. « iN- 

ștudențesc la Varșo-

IdiNjoâTe

autentic,

TR-UN concurs 
vio, Eleonora 
sărit 6,33 m la
AUTO
MUNICIPIULUI 
ediția a 3-a,

Crăciun (C.A.U.) 
lungime.

CAMPIONATUL 
ÎNDEMINARE 

BUCUREȘTI, aflat 
se

vorba. Situație 
la mijlocie 

Miron nu este o so- 
Chioveanu, Gh. Mura- 
Tîrboi sînt încă rudi-

Gh.

1.

(Urmare din pag. I)

zolvat altfel — cînd fundaș, 
cînd aripă de treisferturi, cînd... 
aripă de grămadă ! La facultate

am medie de bursă. Stînd și a- 
dunînd aș zice, totuși, că nu 
mi-am îndeplinit încă scopul : 
bun rugbyst, bun meseriaș... 
Dar nu mal e mult pînă atunci!

După aprecierile specialiștilor, 
tînărul ridicător Marius Căta- 
Chițiga, crescut în pepiniera 
harnicului antrenor timișorean 
Gheorghe Horhat, se profilează 
ca un element de certă per
spectivă în voleiul nostru. La 
numai 17 ani, el a fost promo
vat la o echipă de Divizia A. 
Și nu la oricare. La campioana 
țării, Dinamo Este elev în cla
sa a Xl-a la Liceul nr. 43 (sec
ția mecanică-matematică) din 
Capitală. Pregătirea sportivă îi 
ocupă, firește, o mare parte din 
timpul liber, dar la întrebarea 
noastră dacă poate să împace 
învățătura cu marea performan
ță, Marius ne-a răspuns că își 
planifică astfel activitatea incit 
găsește suficient timp și pen
tru studiu, și pentru sport., „In 
fiecare zi efectuez o oră de 
pregătire fizică, dimineața, par-

ticip la antrenamentul colectiv 
de circa o oră și Jumătate, la 
prinz, lingă care mai adaug o 
perioadă de pregătire individua
lizată (pentru însușirea elemen
telor tehnice). Pentru lecții îmi 
rămine timp suficient. De obi
cei, le pregătesc imediat după 
terminarea orelor de curs"...

După cum sîntem informați, 
Marius a obținut pînă acum 
note bune și foarte bune.

„Cînd vrei să faci ceva te
meinic, ne mai spune el, timp 
se găsește întotdeauna. Iar eu 
vreau să fac volei de mare per
formanță. Modelul pe care vreau 
să-l urmez este Oros. Sper și 
sint hotărît să ajung la fel de 
valoros. Bineînțeles, fără a 
uita că trebuie si mă realizez 
in primul rînd și pe plan pro
fesional"...

Aurelian BREBEANU

DUMINICA, ZIUA
Duminică, la o oră cînd mai 

tofi copiii se aflau la „tobogan" 
sau la plimbare, cu părinții, 
Carmen Frățilă se găsea în sala 
de antrenament a Clubului 
sportiv școlar din Buzău. Aș
teptăm un moment de pauză 
„« Carmen, tu nu te joci 7 o 
Adică cum 7 Gimnastica e joa-

CEA MAI LUNGA...
ca mea ! • Bine, dar păpușile, 
dar prietenele 7 o Cu ele mai 
mult duminică după-amiază, 
deoarece ziua e mal lungă. • 
Si lecțiile 7 • Să știți că am 
numai note de 9 și 10“.

Cine este Carmen 7 Ne-o 
prezintă profesoara Cornelia 
lonescu, cea care i-a îndrumat

primii pași spre sala de sport : 
„O elevă harnică, perseverentă, 
care muncește mult la antrena
mente și se străduiește să în
vețe la fel de bine, ea fiind 
printre elevele bune din clasa 
a V-a a Liceului B. P. Haș- 
deu. Despre notele obținute la 
școală ați aflat ; pe plan spor
tiv a realizat pînă acum citeva 
rezultate meritorii : este campi
oană la paralele și a cincea cla
sată, la numai șapte zecimi de 
învingătoare, la individual com
pus, în campionatul național al 
copiilor. Cele două elemente, în
vățătura și sportul, se pot îm
bina armonios numai dacă e- 
xistă o planificare foarte exac
tă. Ceea ce s-a reușit în cazul 
micuței noastre campioane, 
care se pregătește acum pen
tru întrecerile din Cupa Româ
niei".

Pe inginerul Stefan Frățilă, 
de la I.T.A. Buzău, ni s-a spus 
să-l căutăm mai bine In zori 
de zi, fie în „Crîng“, fie in sala 
de sport, unde faze zilnic miș
care. într-adevăr, într-o fru
moasă zi de toamnă îl abor
dăm, pe una din aleile „Crîngu- 
lui“. pe tatăl micuței gimnaste, 
care ne spune : „îmi dau sea
ma că nu este ușor, dar Car
men are un program foarte 
bine organizat, fără timpi pier- 
duți. Pînă in prezent totul mer
ge de minune. Ce s-ar întîmplă 
dacă ar șchiopăta undeva 7 A- 
tunci înseamnă că și noi, fami
lia. sîntem de vină, că nu am 
știut să intervenim cînd tre
buia".

Emanuel FANTANEANU

DE 
AL 
la 

desfășoară dumi
nică 23 octombrie, ora -9,30, în incin
ta Grupului școlar auto din bd. Pă
cii nr. 191 (intrarea prin bd. Preci
ziei). Pot participa membri al A.C.R. 
cu permis de conducere B și vechi
me de minimum 1 an. Se întocmeș
te un clasament Individual șl unul 
pe echipe. înscrierile se vor face la 
sediul Filialei A.C.R. din București, 
str. S. Cihoschi nr. 2 (Piața Romană). 
POPICE ECHIPA MASCULINĂr vi Aurul Baîa Mare Jn
meciul restanța pentru etapa a IV-a 
a campionatului Diviziei A ___
cut pe Electromureș Tg. Mureș cu 
5617—5440 p.d. Rezultatul obținut de 
băimă-reni constituie un nou record 
a| arenei (v.r. 5587). « SIMBĂTÂ și 
duminică s-a disputat etapa jude
țeană a campionatului individual și 
perechi la seniori. Finala pe tară 
va avea loc în zilele de 10-13 no
iembrie, la București « SIMBĂTÂ 
și duminică, pe arena Voința din 
Capitală, se va desfășura dubla în- 
tîlnîre Interna+iona'ă amicală dintre 
reprezentativele României si Unqa-

RUGBY Dlv:z'AB : $.N. Oltenița — Ar
hitectura Buc. 9-3, r_. v,
Pitești — Vulcan Buc. 0—4, Dunâreo 
Giurgiu — Gloria Buc. 
tica Buc. — Sportul studențesc II 
Buc. 9-0, Constructorul P.T.T. Arad 
- I.O.B.^Balș 12—10, Dacii I.P.A. SI- bîu — - — 
I.R.A. Tecuci 
22-3, Z.Z.Z.. ____ _
Bîrlod 13—0, Rapid C.F.R. Fetești - 
Farul 11 Constanța 13—12, Construc
torul Constanța - Portul Constanta 
72—3, Chimia Năvodari — C.F.R, 
Constanța 0—19, Voința Constanța - 
Dacia Constanța 11—6 Un meci res- 
tanță: Dacia — Portul 4—0. (Cores 
pondenți : V. fagul, S, lonescu. P. 
Burcin, O. Glrtu, N. Strâjan, S. Beu, 
C. Gruia, C. Popa),
TENIS IN t,e 2,-23 |o|- ..■ „ x octombrie, la Tg. Mu- 
Ut MAbA ,e, se „a desfășura 
returul campionatului republican pe 
•chips Juniori a ETAPA A II-A din 
cadrul returului campionatului Dlvl- 
riol A a fost reprogramotâ pentru 
zilele de 29 si 30 octombrie a PINA 
LA 13 NOIEMBRIE, formația femini
nă C.S. Arad va susține întilnireo 
din turul al ll-îea ol Cupei campio
nilor europeni (la Arod, cu D.S.C. 
Kaiserslautern). Reamintim câ in 
primul tur reprezentanta țârii noastre 
a cîștigot cu 5—0 meciul cu „Zero 
Copenhagen”.

a între-

Ar-
Petrochimistul

3—0, Aeronau-

RACEMIN Baia Mare 0—31,
Rapid C.F.R. Galați

C.F.R. Brașov — Rulmentul II

că și la noi c

LA

Bobilneanu au 
remarcabile 

internaționale 
țara noastră, 
două dintre

un an a incep 
secțiile sporti 

tn județul d

Aproiimativ 15000 de
ARADUL Șl ASțl

Din datele pe care aveam să le aflăm 
C.J.E.F.S. am înțeles că larga acțiune 
lecție a .........
găsit un 
avea să 
Județ, și 
dispune 
dezvoltarea rețelei de Învățământ, tai car 
cuprinși 42 000 de elevi. Dar rezultatele 
vilor arădeni — ne referim la marea 
manță, competitivă pe plan european și 
dial — au fost destul de modeste în 
ani. Despre aceasta ne-am propus să di 
cu tovarășul Cornel Marin, secret 
CJ.E.F.S.

— In ultimii ani, din județul dumirea 
s-au ridicat luptătorul Roman Codreanu 
toarea Elisabeta Lazăr, gimnasta Rodioa 
atleții Ibolia Slavic și T. Brandl șl 
Mircea Ilca. Sint oare mulțumiți antreno 
fesorii de educație fizică, activiștii sport 
aici cu acest buchet de performeri 7

— Fără îndoială că nu. Ne mlndrim 
formanțele lor, cu titlul de campion e 
al lui Ilca, cu contribuția Rodicăi Sabă 
dalia de argint obținută la J.M.U. de 
cu faptul că avem azi un medaliat 
Arad, R. Codreanu (n.n. bronz la 
o cop&rtașe la medalia de bronz k .4-1 
tot la J.O. ’70, care este Elisabeta Lază 
aspirațiile noastre sint mult mai mari.

— Ce s-a întreprins în acest sens 7
— Cu ani în urmă s-a încercat revi 

unor secții (atletism, canotaj, gimnastică), 
zultatele au fost sporadice, florile fiind 
de rare în grădina atit de mare cum 
sportivă a orașului ți județului nostru.

— In urmă cu aproape 
țiunca de selecție pentru 
s-a obținut prin aceasta 
voastră ?

— Sint înclinat să spun 
județeană de selecție, formată din oameni 
petenți, a călcat cu dreptul în noua și 
tanta sa acțiune, începută la 10 octombrie 
Cu un an înainte se făcuse ceva in acest 
dar pe trepte, cu prioritate în cele mai av 
secții. Acum exigența a sporit in ceea 
vește realizarea normelor, pregătirea antr

viitorilor sportivi de 
teren fertil în județul Arad, 
se confirme Încă o dată ci In 
îndeosebi in municipiul AțM 

de suficiente talente, mai ales

PREZENTUL CA PREZENT 
FACEM CU VIITORUL DIR

încheierea sezonului de dirt- 
track ne oferă prilejul cîtorva 
observații pozitive referitoare la 
activitatea din această discipli
nă. Anul 1977, mai bogat în 
competiții interne și internațio
nale decît anii precedenți, a 
marcat progresul unora dintre 
motocicliștii noștri fruntași, mai 
combativi, cu o formă sportivă 
superioară. O dovadă în acest 
sens este faptul că Gheorghe 
Sora și Ion ~ 
comportări 
concursurile 
ganizate in 
tigînd chiar 
Am putea spune, deci, că 

noștri s-au pregătit 
multă seriozitate, au 
cu mai multă ambiție 
trecut. In aceeași or-

avut 
în 

or- 
cîș- 
ele. 

mo-
tocicliștii 
cu mai 
concurat 
decît 
dine 
țiată 
Arad 
să prezinte — în sfîrșit — în 
concursuri unele talente, cum 
ar fi Petre Iancu, Ilie Nițică, 
Victor Rusu. Ionel Pavel, Mir
cea Popa. Vorbind despre cen
trele din cele două reședințe de 
județ, trebuie arătat că între 
realizările- obținute de către 
C.S.M. Brăila și Rapid Arad se 
numără și reușitele în organi
zarea unor concursuri interne și 
internaționale, o bună propa
gandă făcută acestui spectacu
los sport.

Referindu-ne la cei mai buni 
motocicliști ai genului din țara 
noastră, dorim să ne oprim în 
mod special asupra campionului 
Gheorghe Sora, de la Metalul, 
în urmă cu doi ani el. a avut 
un accident care l-a făcut să

în
de idei, se cuvine eviden- 
activitatea centrelor de la 
și Brăila, care au început

lipsească 
premiere 
tlul de c 
se credea
rea pe p 
ambiție 
da el a 
cu dîrze 
frezorul 
August” 
campion, 
secondat 
lași aler 
nician. c 
cursă. Ac 
gurii des 
bi elogio 
campion 
mai prog 
cum la n 
medii. Si 
nu a fos 
etapă la 
cind_ „om 
ce 
tînăr tal 
cei 20 de 
tr-un dec 
infatuare.

în conc 
îmbucurat 
itorul dir 
noastră, 
lentate a 
notă lipsă 
lecție și, i 
tru prog 
Să nu uit 
are 28 d 
neanu 31

TRIBUNA EXPERIENȚEI POZITIVE
(Urmare din pag. 1)

SECȚII SAU ALTEIA, CI AU 
CRESCUT — 
ÎN SECȚII !

Secțiile pe ramură 
(în fapt, puternicele 

producție) rezolvă tot 
de viața echipei, inclusiv pro
blemele disciplinare. Adică, se 
întîmplă să auzi pe inginer (șeful 
secției de producție și de sport): 
„Felicitări pentru depășirea 
planului, dar duminică nu faci 
parte din lot I Rămii să... stu
diezi cartonașul galben pe care 
l-ai primit in etapa trecută..." 
Secția se ocupă de propaganda 
sportivă, pentru atragerea altor 
și altor tineri și tinere pe tere
nul de sport și, cu timpul, în 
echipa de bază — afișe, flutu-

cei mai mulți —

ție sport 
secții de 
ce ține

rași, programe, broșuri (cum e 
cea cu „Handbalul la Săvi- 
nești") —, se îngrijește de pre
gătirea și pavoazarea terenului 
de joc, de invitarea conducerii 
organizației de partid și a Com
binatului, asigurînd locurile în 
tribune, și răspunzînd astfel 
grijii ce li se poartă.

Reținem, deci, și faptul că 
existența celor patru formații 
in activitatea de performanță 
nu acaparează întreaga atenție 
a asociației, nu duce la negli
jarea „sportului pentru 
obligație de căpătii 
organizații sportive.

Toate acestea sint
te, cu modestie, ca firești, ca 
„nimic extraordinar'', de către 
slujitorii sportului de la Săvi- 
neștj, spre cinstea lor.

Pe 
binat 
teii 
zilele 
campionat 
ting (lanse 
ții, pescari 
la 5 probe 
tă fixă și 
form regu
țlel Intern 
sportiv,

a oricărei

considera

că la-’prot 
de nylon 
sime pe m 
de numai 1 
lansări au 
fete și 68 n 
tre! locuri 
ENACHE - 
Niculescu ț 
pectiv ADR 
campion, V 
Popovicl, t
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SALE OLIMPICE
ccut prin „sita" selecției

I analiza competentă plnă la nivelul grupe- 
I cu sportivii cei mai mici.L .Care e bilanțul pină la ora convorbirii 
latre 7
L- S-q,u testat sportivi avansați. Acțiunea a 
tifleiî 541 de copii și juniori, dintre care 521 
[realizat integral normele. „Sita" a fost deasă. 
| un nou examen, ca să vorbim de exigență, 

renunțat la 150 de tineri care nu ne dă- 
u garanția progresului așteptat. Acțiunea 
asta s-a corelat cu selecția. Au trecut prin 
k examinatorilor aproximativ 15 000 de copii 
|vă rog să fiți siguri că cifra este exactă, 

‘ni 42 000 de elevi și am avut de unde 
această acțiune s-a ținut seama de 

lesitățile sporturilor nominalizate la noi, cum 
|fl gimnastica feminină, luptele greco-romane, 
Etismul, tirul, canotajul feminin, 
fele.I- Care este perspectiva lansării 
Idenl in arena internațională ?
L La Montreal am avut doar doi
|ți. Cei doi s-au întors, ce e drept, cu medalii 
[bronz, dar n-am fost mulțumiți că am avut... 
fp-'-doi. Pentru 1580 ne-am propus mai mult ! 
L Ce acoperire au obiectivele stabilite pentru 
. ’80X

I- Ml^^tatcle de plnă acum și posibilitățile 
Be de progres ale unor sportivi ca Emilia 
erle — la gimnastică, Codreanu — la lupte, 
p, Minișan și Calalb — la tir (ultimii desco- 
|iți doar de un an și ceva). In perspectivă, 
gîndim la D. Grecu — lupte. A. Chiriliuc — 

Incarea greutății, la juniorii de la Rapid, care 
ciștigat pentru prima oară titlul de cam- 

Inl ai țării la polo, lăsînd în urmă echipe 
I centre cu tradiție. Acum condițiile de pre- 
kre sînt mai bune, secțiile sini încadrate cu 
pui copii care promit, cu antrenori pricepuți 
entuziaști (numai la atletism sînt 11 cu nor- 
[întreagă) așa că...
chimbînd optica unora în ceea ce privește 
umul de muncă, dăruirea, exigența, Aradul 

tot temeiul să aspire la marea_ performanță 
»rtivă cu mai multă îndrăzneală și, credem, 
alte rezultate. Selecția despre care s-a vor- 
trebuie să se concretizeze prin lansarea în 

nă a unor sportivi de reală valoare.
Al. CONSTANTIN
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In cadrul „Dacladci"

FINALELE DINAMOVIADEI
DE ATLETISM-UN SUCCES

ERRARIțk"-

ȚĂRII
ETA

Pe rtadionul C.F.R. din Timi
șoara au avut loc întrecerile fi
nale ale Dinamoviadel de atle
tism din cadrul „Dacladel*.  Nu
mărul mare de concurenți (din 
GO de asociații Dinamo) și rezul
tatei e bune obținute atestă im
portanța ce se acordă în asocia
țiile sportive Dinamo sportului de 
masă și în mod special atletis
mului. Cele mai bune rezultate 
au fost obținute de către asocia
țiile Dinamo B, Dinamo Victoria, 
Școala militară M.I. — toate din 
București, asociațiile sportive Di
namo din Craiova, Bacău, Bra
șov, Constanța, Timișoara. Piatra 
Neamț, Sibiu și echipele Dinamo 
Pompierul.

Dintre rezultatele înregistrate 
în cadrul întrecerilor Dinamovia
del de atletism menționăm cîte- 
va, noi recorduri în cadrul Di- 
namoviadei : 7,15 m la săritura 
în lungime — Manole Constan
tin ; 14,19 m la aruncarea greu
tății — Pop Victor ; 72,25 m la 
aruncarea grenadei — Arici Ion.
-------------- EBS33e^BE5Sn3N!?Xnrai-------------

AZI, STEAUA - 
DINAMO, LA HANDBAL
Astăzi, în cadrul celei de a 

doua etape a returului „Cupei de 
toamnă" la handbal se dispută un 
meci masculin de mare tradiție: 
Steaua — Dinamo. Partida își 
păstrează toate atuurile, chi^r 
dacă unii dintre componențil ce
lor două formații sînt reținuți 
de pregătirile lotului reprezenta
tiv. Meciul este programat pe te
renul Dinamo, de la ora 15,45. 
Mîine au loc celelalte meciuri ale 
etapei.
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PALMARESULMiCIURILODROMANIA-SPANIA
ISTE FAVORABIL
2 vicierii, 2 rezultate

Ne mai desparte o căptămlnă 
de cea de a șasea confruntare 
dintre reprezentativele Româ
niei și Spaniei. Drumul a fost 
deschis cu 15 ani în urmă, la 
1 noiembrie 1962 cind. la Ma
drid, în cadrul preliminariilor 
campionatului Europei, s-au 
schimbat primele fanioane na
ționale. Victoria, se știe, a re
venit atunci, la scor, fotbaliș
tilor iberici. A fost, dealtfel, 
singura partidă clștigată, pen
tru că din celelalte patru ln- 
tîlniri disputate, două au re
venit tricolorilor, iar două s-au 
Încheiat la egalitate.

Cei care in frumoasa după- 
amiază de 25 noiembrie 1962 
s-au aflat in tribunele stadio
nului „23 August*  din Capitală 
tși amintesc, desigur, și acum 
de meciul foarte bun reușit de 
fotbaliștii noștri, cu adevărat o 
revanșă după evoluția palidă de 
la Madrid. Păstrind din echipa 
care pierduse in capitala Spa
niei cu 6—0 doar patru jucători, 
pe Nunwciiler III, Emil Fetru, 
Koszka și Ghergheli HI, antre
norul Gheorghe Popescu a ali
niat o formație echilibrată : 
Voinescu — Popa, Nunweiller 
III, Ivan I — Emil Petru, Kosz
ka — Pircălab. Constantin, Ma- 
nolachc, Ghergheli UI, Tătara I. 
Un stadion Întreg spera intr-o 
mult dorită revanșă, cu toate că 
antrenorul spaniol Villalonga 
prezenta o echipă redutabilă, 
din care nu lipseau Gento, A- 
mancio, Vicente, Collar, Ve- 
loso. In minutul 8 era 2—0 
pentru România și stadionul 
răsuna de uralele publicului. 
Cu mai multă atenție, in pri
mul sfert de oră putea fi chiar 
4—0 pentru noi — și calificarea 
Spaniei pusă sub semnul între
bării —, dar s-au ratat goluri 
ca și făcute, și 3—0 n-a fost 
decît în min. 61. Scorul l-a 
deschis T&taru I, l-a majorat 
Manolache — debutantul de a- 
tunci, antrenorul de azi — și 
apoi Constantin, pentru ca, în 
min 65, Veloso să stabilească 
scorul final : 3—1.

A urmat apoi o pauză destul 
de lungă, pină in 1975, cind 
cele două reprezentative s-au 
aflat din nou față in față, tot 
in preliminariile campionatului 
Europei. La 17 aprilie, pe sta
dionul „Santiago Bernabeu", ar-

„TRICOLORILOR"
egale șl o Infrlngcre

bitrul olandez Charles Corvcr 
consemnează la sfîrșitul lntll- 
nirii un rezultat egal : 1—1.
Deschisese scorul Velasquez in 
min. 6, egalase Crlșan in min. 
70. Din formația noastră, pre
gătită de antrenorii Valentin 
Stănescu și Dumitru Nicușor, 
făcuseră parte : Răducanu — 
Cheran, Sătmăreanu II, G. San
du, Anghelini — Baiacl, Dumi
tru, Dudu Georgescu — Nun- 
weillcr VI (min. 43 Crlșan), 
Kun II (min. 43 Iordăncseu) și 
Lucescu. în fața lor, Pirri, Be
nito, Camacho, Del Bosque, 
Sanlillana etc. aleșii lui Ladis- 
lau Kubala.

La 16 noiembrie, la Bucu
rești, cele două formații s-au 
tntilnit din nou. Spaniolii au 
condus cu 2—0 în min. 57 (mar- 
caseră Villar și Santillana), dar 
cu un efort admirabil Dudu 
Georgescu și lordănescu au 
reușit egalarea. Pe banca an
trenorilor, aceiași tehnicieni, ca 
și in aprilie, la Madrid.

Și iată meciul nr. 5, jucat 
la București, pe stadionul Stea
ua la 16 aprilie a.e. De data 
asta partida făcea parte din 
preliminariile C.M. 1978. Re
prezentanții noștri, pregătiți de 
Ștefan Covaei și Constantin 
Cernăianu, au reușit victoria cu 
1—0 (1—0) prin autogolul lui 
Benito, la o fază in care apă
rătorul oaspeților aproape că 
nu avea altă soluție... Reamin
tim echipele care s-au Întrecut 
sub conducerea arbitrului sco
țian John Gordon :
' ROMANIA : CRISTIAN — 
CHERAN, SĂTMĂREANU II, 
SAMEȘ (min. 62 GRI GORE), VI- 
GU — DUMITRU, BOLONI, 
IORDANESCU — CRIȘAN (min. 
77 BĂLĂCI), DUDU GEOR
GESCU, C. ZAMFIR.

SPANIA: MIGUEL ANGEL
CAPON, BENITO, PIRRI, CA
MACHO — VILLAR, LEAL, 
ASSENSI — JUANITO, CANO, 
CHURRUCA.

Așadar, palmares favorabil 
reprezentanților noștri care au 
cucerit două victorii, au termi
nat de două ori la egalitate și 
nu au pierdut decît primul joc.

ȘTIRI • ȘTIRI
• UNIREA ALEXANDRIA —

DUNAV RUSE 3—1 (1—1). Un
joc plăcut în care oaspeții au 
deschis scorul în min. 34 prin 
Alexandrov, iar gazdele au ega
lat în min. 45 prin Hie. După 
pauză formația locală s-a impus, 
înscriind de două ori prin Voi- 
cilă (min. 48 șl 71). (M. BIZON- 
coresp.).
• F.C. olimpia satu mare 

— F.C. CORVINUL HUNEDOARA 
3—o (1—0). Au marcat : Both I 
(min. 19) șl Hațeg an u (min. 48 
șl 74). Sîmbătă, de la ora 15,15. 
Olimpia va primi, tot La Satu 
Mare, replica echipei Dinamo. 
(Z. COVACl-coresp.).
• ASTAZ1, o NOUA ETAPA ÎN 

CUPA ROMÂNIEI. Populara com
petiție „Cupa României*,  între
cere care se dispută în cadrul 
„Daciadei*,  programează astăzi o 
nouă etapă. Toate partidele se 
vor disputa cu începere de la 
ora 14,30. In Capitală se dispu
tă o singură întîlnlre: I.C.S.I.M.— 
Rapid (stadionul I.C.S.I.M.).
• iNTlLNIREA METALUL PLO- 

PENI — CELULOZA CĂLĂRAȘI 
din cadrul etapei a 9-a a Diviziei 
B (seria a n-a) se va disputa 
sîmbătă, la Plopeni, cu începere 
de la ora 15.
• MECIURI AMICALE ALE DI

VIZIONARELOR A : Politehnica 
Timișoara joacă azi cu Vul
turii Textila Lugoj (în deplasare) 
și sîmbătă, la Arad, cu U.T.A. ; 
C. S. Tîrgoviște joacă mîine la 
Brăila cu F. C., iar duminică 
dimineața (ora 11) acasă cu F.C. 
Argeș ; Dinamo întîlnește mîine 
după-amiază la Baia Mare pe di
vizionara „B*  F. C. Baia Mare.

I CUPELE EUROPENE, SORTII
NU MAI SlNT... NOROCOȘI

Mai cu seamă după ulti
mele ediții ale cupelor eu
ropene, de cind echipele 
noastre părăsesc competiția 
foarte rapid, de... regulă după 
primul tur, obișnuim să ne

plîngem, în nemulțumirea noastră, și de „vitregia sorților". 
Adică bilețelele care se trag din urnă — de regulă la Ziirich 
— ne repartizează adversari foarte puternici, așa cum au 
fost, aproape fără excepție, ultimii parteneri de întrecere 
ai echipelor românești din ultimele trei ediții ale întreceri
lor continentale.

E bine insă să țtim că trebuie să contăm tot mai puțin 
pe... amabilitatea sorților. Și asta pentru bunul motiv că — 
incepind cu ediția 1974/75 a marilor întreceri europene — 
s-a trecut la O DIRIJARE A TRAGERILOR LA SORȚI. 
Nu vrem să discutăm acum și aici cit de întemeiată apare 
hotărirea U.E.F.A. Faptul este fapt ți el pornește de la 
ideea repartizării, în mai multi urne, pe criteriul perfor
manțelor, a concurentelor înscrise în cele trei competiții. 
Deci: în prima urnă sînt trecute echipe care au ajuns in 
finalele ți semifinalele competițiilor, în a doua cele care au 
trecut mai mult de un tur, iar in a treia formațiile care au 
fost eliminate după primul act al întrecerilor. Scopul comi
siei organizatoare este dar : să evite întilnirca, din primul 
tur, intre formațiile care au ajuns în zonele înalte ale cu
pelor europene. Și, atunci, tragerea la sorți începe cu îm
perecherea de echipe din prima și a treia urnă, deci între 
cele mai puternice (socotite) formații și cele cu rezultatele 
cele mai slabe. Cind se epuizează numărul de bilețele puse 
în urna nr. 1 — grupul cel mai mic de formații — se con
tinuă cu împerecherea de echipe din urna nr. 2 (să-i zicem 
plutonul echipelor de valoare mijlocie) cu cele din urna 
nr. 3. Și numai în situația în care nici în urna nr. 2 nu 
mai este nici un bilețel se trag la sorți partide între echipe 
al căror nume se află în urna nr. 3. Deci numai în acest 
caz — cu un procentaj foarte mic de realizare — putem să 
vorbim de clemența sorților. In rest, echipele fără perfor
manțe in 
de faimă

Iată un 
să obțină 
cupele continentale. Pentru că aceste performanțe le vor 
ajuta ți in următoarea tragere la sorți, printr-o poziție mai 
bună, prin părăsirea acestei urne nr. 3 care numai meciuri 
ușoare nu-ți poate oferi chiar din startul întrecerilor. Iată 
de ce, a te resemna după aceste eliminări rapide și a te 
mulțumi cu apariții fantomatice în întrecerile care constituie 
o puternică rampă de lansare in fotbalul continental nu 
rămîn cu efecte doar pentru respectiva ediție, ci au urmări 
pentru edițiile următoare, in mecanismul actual al trageri
lor la sorți!

Să sperăm că această mai recentă prevedere a regulamen
tului cupelor europene va ambiționa în plus echipele, an
trenorii, pe conducătorii duhurilor și asociațiilor, dat fiind 
faptul că s-a creat o veritabilă competiție (pe un șir lung 
de ediții) cu adițiune de puncte în privința tragerilor la 

g sorți. Sorții nu mai pot fi miloși, acum ei sînt dirijați ! g 
g Eftimie IONESCU g
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

I
cupele europene trebuie să se aștepte la adversari 
chiar din primul tur al competiției.
motiv in plus ca reprezentantele noastre să lupte 
— in fine — performante care să le impună in

CUM SE EFECTUEAZĂ REFACEREA JUCĂTORILOR DUPĂ EFORT ?
Un sondaj care îndeamnă la reflecții și mai cu seamă la acțiune

i d,fl «^^târile negative la multe dintre jocurile de campionat este
Insuficienta capacitate de efort, situație care se explică și printr-o necores
punzătoare refacere după jocurile Importante șl după antrenamente, ca și prin 
modul neglijent, inadmisibil, în care unii dintre fotbaliștii fruntași înțeleg să-și 
organizeze viața personala.

Pentru a ne edifica asupra primului aspect privind asigurarea capacității 
ae efort la rigorile actuale ale înaltei performanțe, vâ prezentam — sub 
forma unui sondaj - situația problemei refacerii la cîteva dintre diviziona
rele A. Urmînd sâ înfățișam în unul dintre numerele noastre viitoare si
tuația și din alte cluburi șl asociații de prima divizie, firește că vom 
acorda atenția cuvenita și celuilalt aspect al problemei, cel privind orga
nizarea vieții personale, datorie firească a unui fotbalist de performanță.

INSTALAȚIA DE OXIGENARE - 
UN SIMPLU DECOR I

Stadionul echipei Politehnica 
din Timișoara are și el în do
tare mijloace moderne de refa
cere a jucătorilor după efort. Lu
nea, medicul echipei, masorul, 
sauna și bazinul intră în plină 
activitate. Instalația de oxigena
re are însă o prezență de decor. 
„E bună pentru fotografi* 4, remar
că antrenorul Angelo Niculescu. 
De fapt, discutând serios, nimeni 
nu poate să spună dacă aceasta 
a funcționat vreodată la capaci
tatea ei maximă. Se știe că o 
instalație de oxigenare este abso
lut indispensabilă în cazurile 
cind jucătorii, în pauza meciuri
lor sau în finalurile lor, se află 
în „datorie*  de oxigen. Or, în 
campionatul nostru, în general, 
pot să afirm cu mina pe Lnimă, 
nu prea am văzut jucători intr-o 
astfel de postură. îmi aduc amin-
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SERII CU ClȘTIGURI SUPLI
MENTARE LA

Se găsesc în vînzare la toate 
agențiile Loto Pronosport, la vin- 
zătorii volanți și la unitățile co
operației de consum, comerțului 
și poștei.

Vă prezentăm pe cîțlva dintre

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cei mai recenți cîștigători de 
autoturisme :

SMUC ALEXANDRA din Iași — 
autoturism ,,Skoda S 100“

COLTAN P. NICOLAE din corn. 
Sărmășag, jud. Sălaj — auto
turism „Skoda S 100“.

KOVACS GHEORGHE din corn 
Aghireșu, jud. Cluj — autoturism 
„Skoda S 100“

NU UITAȚI I Jucînd cu perse
verență Ia LOZ IN PLIC — sis
temul cel mai simplu și Ia în- 
demîna tuturor — vă veți putea 
număra și dv. printre marii lui 
cîștigători !

Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată la ora 18,35. 
Rezultatele vor fi transmise 
și la posturile noastre de radio 
în cursul serii.

AZI, ÎN CUPA CUPELOR
(Urmare din pag I)

se). Craiovenii sînt hotărîți să 
facă totul ca să nu primească 
gol, iar dacă vor găsi „cheia" 
cu care să desfacă ..lacătul" a- 
părării dinamoviste pot fi foar
te aproape de îndeplinirea o- 
biectivului lor general.

Iată formațiile probabile : 
UNIVERSITATEA : Lung — Ne- 
grilă, Tilihoi, Ștefănescu. Puri- 
ma — Țicleanu, Cîrțu. Bălăci — 
Crișan, Cămătaru, Mareu.

DINAMO : Goniar — Parov, 
Novikov, Bubnov, Losev (Kole
sov) — Petrusin, Makovikov, 
Dolmatov (Iakubik) — Kazace- 
nok, Maximenkov, Minaev.

Meciul va fi condus de o bri
gadă de arbitri din Grecia, a- 
vîndu-1 la centru pe I. Latzios.

te doar că Dan Coe, Radu Nun- 
weillcr, Dembrovschi, Dinu și alți 
cîțiva au apelat mereu Ia acele 
ședințe de oxigenare, semn că 
respectivii depuneau un efort con
siderabil în teren**.
ÎMPOTRIVA pierderilor din 
ZONA „ANTRENAMENTULUI 

INVIZIBIL*
Referitor la acest aspect al re

facerii, antrenorul Jiului, repu
tatul tehnician Traian Ionescu, ne 
spunea : „Potențialul fizic în ge
neral scăzut al jucătorului nostru 
se datorează nu acumulărilor in
suficiente, ci PIERDERILOR aces
tora pe canale plasate în zona 
„antrenamentului invizibil*.  La 
Jiul însă, problema pare rezolva
tă cu contribuția a doi factori 
care se complementează : 1. ati
tudinea conștientă a majorității 
jucătorilor. Mai mult in cazul 
„accidentelor*,  ei iau poziție, im- 
punînd un spirit colectiv de ca
litate ; 2. cadrul nepropice pentru 
eventualii „înrăjți*,  numărul mic 
al localurilor publice permițînd un 
control permanent, prompt, efica
ce. Ținînd seama și do antece
dente, noi am luat și măsuri pre
ventive, punînd sub observație un 
fotbalist de talia Iui Dumitrache, 
care locuiește în vecinătatea „se
cundului*  Gheorghe Ene. Din fe
ricire, Dumitrache a ținut să de
monstreze că inițiativa noastră 
este de prisos*.

BAZIN CU APĂ CALDĂ 
Șl... ATÎT I

„Nu stăm prea bine Ia acest 
important capitol, al mijloacelor 
de refacere, ne-a mărturisit — 
autocritic ? — din capul locului, 
Constantin Mareș, fostul condu
cător al clubului constănțean, ac
tualmente antrenor al echipei de 
juniori. Avem la stadion, a con
tinuat el, o sală (prevăzută cu 
paturi) necesară odihnei, precum 
și aparatura de oxigenare, dar 
care, din păcate, nu se prea fo
losește în ultima vreme. In aces
te condiții, aproape totul se re
zumă la bazinul cu apă caldă,

întrucît sauna se află destui de 
departe dc vestiare, undeva în 
vecinătatea terenului de rugby. 
Conștientă de faptul că și fot
baliștii au nevoie de o saună 
a lor, actuala conducere a clu
bului F. C. Constanța face în 
aceste zile diligențcle necesare pe 
lingă administrația bazelor spor
tive din localitate, in scopul a- 
chiziționării aparatului de încăl
zire, fabricat la U. M. Timișoa
ra*.

Este drept, pe plan disciplinar 
antrenorii Gheorghe Ola și Con
stantin Tîlvescu nu au ce reproșa 
prea multe Jucătorilor lor. se
rioși, corecți în viața particulară. 
Dar atît tinerii din echipă, cît și 
mai vîrstnicii ei, Antonescu, Ște
fănescu și Turcu. componenți ai 
unei formații de performanță a 
fotbalului nostru, simt nevoia — 
după EFORT — aparaturii mo
derne.

PE CIND Șl PUNEREA 
IN FUNCȚIUNE A SAUNEI ?

8-a scris de mai multe ori 
despre reușita renovare a tutu
ror instalațiilor de ia stadionul 
„23 August" din Tg. Mureș, ac
țiune care a înlăturat o veche 
și gravă deficiență a acestei fru
moase baze sportive, cea mai 
mare din oraș. In adevăr, mo
dul cum a fost concepută întrea
ga lucrare, folosind de minune 
încăperile existente, puse acum 
cu maximum de eficiență în va
loare, merită a fi văzut și, even
tual, urmat, și de alte cluburi 
sau asociații care intenționează 
să realizeze vestiare moderne,
utilate cu tot ceea ce este ne-
cesar unei cît mai eficiente re-
cuperări.

Jucătorii dc la A.S.A. sînt
foarte mulțumiți de ceea ce a 
realizat conducerea asociației în 
direcția asigurării unor condiții 
de pregătire cît mai bune, în 
primul rînd aceste moderne și 
încăpătoare vestiare. Mai există 
însă un ,,of“ ! E vorba de pu
nerea în funcțiune a saunei. To
tul este gata : încăperea e ad
mirabil amenajată, căptușită în 
lemn, așa cum o cer regulile de 
funcționare a acestei anexe așa 
de utilă pentru refacerea for
țelor sportivilor. Numai că uti
lizarea sa este legată de apro
barea de punere in funcțiurV a 
instalației de producere a abu
rilor. după un sistem realizat de 
Electro-Mureș. Din păcate, unele 
formalități administrative întâr
zie acest ultim pas pentru com
pletarea unuia dintre cele mai 
bine amenajate circuite de recu
perare.



Succese ale călăreților români

o. recer - Învingător In „marele 
PREMIU AL ORAȘULUI TRIPOLI*

Nicu Gingă, Ion Draica, Pe
tre Dicu, Ion Păun și colegii 
lor sînt entuziast sărbătoriți 
pentru succesele de la Gote- 
borg. Numărul „tricolorilor" 
care revin acasă cu victorii de 
prestigiu este tot mai mare, ca 
și bucuria noastră.

★

Luptătorii noștri de greco- 
romane au probat încă o dată, 
în sala Skandinavium din Go- 
teborg, forța și trăinicia școlii 
românești de lupte. La campio
natele lumii. încheiate luni 
noaptea, ca și la alte mari com
petiții internaționale desfășura
te în ultimii ani (de fapt, este 
vorba de mai bine de două de
cenii !), sportivii români s-au 
aflat, de fiecare dată, printre 
animatorii întrecerilor și au 
luptat cu strășnicie pentru cu
cerirea medaliilor de aur, argint 
și bronz.

Succesul de la Gdtetorg al 
luptătorilor români este o con
secință logică, firească, a dez
voltării sportului luptelor în 
țara noastră, a sprijinului mul
tilateral de care se bucură a- 
ceastă disciplină, a competenței 
„meșterilor" săi, a seriozității, 
talentului și bunei pregătiri a 
sportivilor fruntași.

La confruntarea mondială de 
la „Skandinavium". la care au 
participat 180 de luptători, re-

Pentru prima oară în istoria 
echitațîei noastre, călăreții au 
depășit granițele Europei, parti- 
cipind săptămîna trecută la un 
concurs pc continentul african, 
organizat la Tripoli (Libia). Re
prezentanții noștri au avut o 
comportare foarte bună, fiind 
mereu în prim-planul întrece
rilor în cele 10 probe ale pro
gramului. Rezultatul cel mai bun 
a fost consemnat in „Marele 
premiu al orașului Tripoli",

ȘAilISTUE VICTOR C1OCÂITEA

IN TURNEU RE IA
BAR (IUGOSLAVIA) * *

BELGRAD, 18 (Agerpres). Tur
neul de șah de la Bar (Iugo
slavia) 'a continuat cu runda a 
5-a : Jivkovici — Quinteros 1—0; 
Stean — Raicevici 1—0 ; Ivano
vic! — Forintos 1—0. Celelalte 
partide, printre care și Lutovac— 
Ciocâltea. s-au întrerupt. In cla
sament conduce Stean (Anglia) 
cu 4 p, urmat de Ivanovici (Iugo
slavia) — 31/, p (1). Victor Cio
câltea totalizează 2 puncte și are 
o partidă întreruptă.

>,MA BUCUR CA AM REINNODAT ȘIRUL
(Urmare din pag. 1) 

cea mai importantă probă a 
concursului, în care Oscar Re- 
cer, cu Begonia, s-a clasat pe 
locul intîi. Amănunte despre a- 
ceastă competiție am solicitat 
secretarului federației. Dumitru 
Nedelea :

— La întreceri au mai luat 
parte sportivi din Austria. Gre
cia, Iugoslavia și, desigur, Libia, 
întreaga desfășurare a competi
ției fiind cu totul remarcabilă, 
în acest context, sportivii noș
tri, sub conducerea antrenoru
lui Dumitru Velicu, au avut 
meritul unor evoluții deosebit 
de apreciate de toți cei prezenți. 
Un succes mult aplaudat a fost 
cel al lui Oscar Recer cu Be
gonia în „Marele premiu al o- 
rașului Tripoli", care s-a desfă
șurat pe un parcurs de cate
gorie grea. O. Recer a fost sin
gurul călăreț care a reușit să 
termine învingător fără nici un 
punct penalizare, el depășindu-i 
în barai pe M. Asghair (Libia) 
și Th. Fruehmann (Austria). De 
asemenea. Constantin Vlad (un 
loc 2 și două locuri 3). Alexan
dru Bozan (un loc 2 și un loc 
3), Ion Popa (un loc 3) s-au 
numărat printre protagoniștii 
probelor. De menționat că atît 

prezentind 28 de țări, sportivii 
noștri au Înregistrat un stră
lucit succes : medalia de aur și 
titlul de campion mondial — 
Nicu Gingă (cat. 52 kg), medalii 
de argint — Ion Draica (cat. 82 
kg) și Petre Dicu (cat. 90 kg), 
medalie de bronz — Ion Păun 
(cat. 62 kg). Alți trei luptători 
ai noștri s-au clasat, de aseme
nea. printre fruntași : Ion Du
liei (cat. 57 kg) — locul VI, 
Ștefan Rusu (cat. 68 kg) — lo
cul V și Ivan Savin (cat. 100 
kg) — locul V. Constantin A- 
lexandru (cat. 48) și Adrian 
Popa (cat. 74) au ieșit din con
curs după trei tururi, iar Victor 
Dolipschi (cat. +100 kg) după 
două tururi.

Este o frumoasă izbîndă a 
luptătorilor noștri, care au si
tuat România pe locul III (25 
puncte) în clasamentul general 
pe națiuni, după : 1. U.R.S.S. 
37 p, 2. Bulgaria 30 p și ina- 
intea unor formații de prestigiu 
ca Ungaria 22 p. Suedia 20 p. 
Iugoslavia 13,5 p. Polonia 13 
p etc.

Vedeta echipei române a fost, 
indiscutabil, Nicu Gingă, care 
redevine, după patru ani, cam
pion al lumii la categoria „mus
că". în acest răstimp însă Gingă 
s-a numărat de fiecare dată 
printre fruntașii diferitelor com
petiții de anvergură : la J.O. 
de la Montreal a fost al doilea, 
la C.M. din 1974 (Katowice) a 
fost al treilea, la Universiada

Oscar Recer cu Begonia

C. Vlad, cit și Al. Bozan au ra
tat de puțin cîștigarea unor 
probe, ei fiind întrecuți doar 
în baraj, unde au doborît cîte 
o bară, fiind totuși cotați cu 
cel mai bun timp.

Comportarea călăreților noș
tri la Tripoli vine să confirme, 
în acest final de sezon compe- 
tițional internațional, că ei dis
pun de suficiente resurse care 
le dau posibilitatea să aspire 
la evoluții tot mai bune și la 
alte afirmări în arena interna
țională. (Em. F.)

MARILOR VICTORII ' 
de la Moscova (1973) al doilea, 
ca și la Sofia (1977), iar la 
„europenele" din 1974. la Madrid, 
a fost medaliat cu bronz și In 
1976, la Leningrad, s-a clasat 
al cincilea. Nicu Gingă (născut 
la 10 martie 1953, la Gostinu, 
județul Ilfov), practică luptele 
din anul 1969 la clubul Rapid, 
primul său antrenor fiind Ma
rin Belușica. De mai mulți ani 
el este component al clubului 
Dinamo, unde este pregătit de 
Ion Cernea (și el fost campion 
al lumii, în 1965) și Dumitru 
Cuc.

în ceea ce-1 privește pe spor
tivul român, corespondentul a- 
genției „Reuter" îi evidențiază 
performanța realizată în urma 
unei evoluții de mare clasă în 
tot timpul turneului. Trimisul 
special al agenției „Taniug" 
subliniază comportarea tînăru- 
lui nostru luptător Ion Draica, 
prezent la primul său campio
nat mondial, care a obținut vic
torii spectaculoase în fața cam
pionului olimpic, iugoslavul 
Momir Petkovici, și a favoritu
lui principal al „mondialelor", 
bulgarul Pavel Pavlov.

MECIURI Dl MARE ATRACjlE ÎN PROGRAMUL DE AII Al CUPELOR EUROPENI

DUBLĂ ÎNTÎLNIRE PUGILIST1CĂ
R. D. G. — ROMÂNIA (juniori)
Vineri și duminică se dispu

tă, la Potsdam, dubla întîlnire 
pugilistică de juniori între echi
pele R.D. Germane și Români
ei. Acest meci anual tradițional 
este rezervat de astă dată tine
rilor boxeri născuți în anii 1959 
— 1960. Antrenorul emerit Teo
dor Niculescu și asistentul său, 
proaspătul antrenor Gabriel Po- 
metcu, au format o echipă cu 
adevărat reprezentativă în care 
figurează sportivi din nu mal 
puțin de 7 centre pugilistice

FIȘIER

NINA SMOLEEVA (U.R.S.S.)
Cu exact 10 ani în urmă, 

la campionatul european fe
minin din Turcia, atenția lu
mii voleibalistice era reținută 
de apariția unei nod și valo
roase jucătoare în echipa U- 
niundi Sovietice. Se numea 
Nina Smoleeva, avea numai 
19 ani, ochi albaștri și păr 
lung, auriu. Obținea atunci 
prima sa medalie de aur... 
La începutul acestei luni, în 
postură de căpitană a echipei 
U.R.S.S., primea la Tampere 
cupa de ciștigătoare a ediției 
jubiliare, a zecea, a C.E. șl 
din nou medalia de aur. Dar, 
pe parcursul celor 10 ani de 
prezență permanentă în echi
pa reprezentativă. Nina Smo
leeva (născută la 28 martie 
1948, La Volkov ; 1,76 m ; 65 
kg ; practicantă a voleiului 
de la 12 ani ; acum mamă a 
unui băiețel de 3 ani, Ser- 
ghei), care s-a afirmat ca 
una dintre cele mai complete 
jucătoare din lume, a reali
zat un bilanț impresionant : 
două medalii olimpice de aur 
(1968 șl 1972) și una de argint 
(1976) ; o medalie de aur 
(1970) șl urna de argint (1974)

DIETRICH THURAU (R.F.G.)

Sosit al doilea la campio
natele mondiale de la Sao 
Cristobal și jucînd un rol de 
frunte In ,«Turul Franței*, 
vest-germanul Dietrich Thu
rau a devenit o vedetă a 
sportului cu pedale. Născut la

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ 

ale țării. Iată echipă (cu men
țiunea că la categoria mijlocie 
mică a fost reținută și o rezer
vă), în ordinea categoriilor > 
Ilie Bordaș (Arad), Radu Da
niel (București), Alexandru Du- 
mitrașcu (Brăila), Titi Cercel 
(București), Ilie Carculea (Si
biu), Ștefan Ștefan (București); 
Nicolae Imbre (Brăila), Ilie 
Gîrgavu (Călărași) și Aii Ismail 
(Constanța), Nicolae Pascal 
(București), Cornel Bălan (Brăi
la) și Nicolae Vergu (Rm. Vîlcea),

VOLEI I

la campionatul mondial ; 
tru medalii de aur (1967, 
1975 și 1977) la C.E. ; ( 
ori cîștigătoare a C.C.E. și 
multiplă campioană a U.R.S.S., 
cu Dinamo Moscova ; aproa
pe 300 de meciuri in echipa 
reprezentativă. Profesoară de 
educație fLzică, maestra eme
rită a sportului Nina Smole- 
eva speră să fie prezentă și 
la J.O. din 1980.

I
CICLISM

9 noiembrie li954 la Frankfurt 
pe Main, eL a debutat înv ci
clism în 19?; și a devenit 
profesionist patru ani mai 
tîrziu. In palmaresul său se 
află titlul mondial la urmă
rire (pe echipe) șl cel de 
campion al R.F.G. pe șosea 
în anii 1975 șl 1976. înalt de 
1.82 m, cu o greutate de 71 
kg, Thurau este socotit un 
ciclist de forță. Asemănat cu 
elvețianuă Hugo Koblet, ci
clistul vest-german este apre
ciat pentru stilul său elegant 
de pedala), pentru îndrăznea
la cu care abacă vîrful ierar
hiei în acest sport atît de 
greu. Specialiștii opinează că 
Thurau trebuie să-și îmbună
tățească pedala) ul pe munte 
și tehnica coborî rilor pentru 
a deveni, poate, ceea ce 
Eddy Merckx a fost timp de 
mai bine de 10 ani în spor
tul cu pedale.

I
f
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LUPTĂTORII ROMÂNI AU PLECAT
LA C. M. DE „LIBERE"

Ieri a părăsit Capitala, pie
rind în Elveția, la Lausanne, 
delegația țării noastre care va 
participa la campionatele mon
diale de lupte libere. La în
trecerile programate pentru 
zilele de 21—23 octombrie, vor 
concura următorii sportivi din 
țara noastră : Gh. Rașovan 
(categ. 48 kg), Gh. Bîrcu (52 
kg). G. Angliei (62 kg), L.

MT

TELEX«TELEX
ATLETiz>xVl q Maratonul de la 

Atena a fost dominat de atleții 
etiopieni, clasați pe primele 3 
locuri : Kebede Blache — 2hl4:40 
Derence Neide — 2h 14:49 și Ta- 
desse Teserj — 2h 18:54. Atleta 
suedeză Christina Johansson a 
încheiat cursa de 42.195 km în 
3h 00:07 ! • La Bu-mos Aires,
argentineanui Luis Bruno Barri- 
onuevo a stabilit un nou record 
sud-american la înălțime : 2.17
m (v.r. 2,16 m aparținea lui Fer
nando zXbugattas din Peru).

HANDBAL Turneul mascu
lin de la Diubliana s-a încheiat 
cu victoria selecționatei R. F. 
Germania — 6 p, urmată de for
mațiile Danemarcei — 4 p, Iu
goslaviei — 2 p șl Cehoslovaciei
— Op. Ultimele meciuri : R.F.G.
— Iugoslavia 17—16 (8—9) ; Da
nemarca — Cehoslovacia 27—23 
(14—14) a In C.C F. masculin, în 
meci re+ur Racing Strasbourg — 
Belen enscs 14—16 (7—9). în tur
24—16.

Șandor (68 kg), E. Cristian 
(74 kg), I. Ivanov (90 kg), V. 
Pușcașu (100 kg) și L, Simon 
(+100 kg). Este încă incertă 
participarea lui P. Brîndușan 
și, respectiv, a lui T. Seregelyi 
la categoriile 57 și 82 kg. a- 
ceștia nefiind încă restabiliți 
complet după accidentele su
ferite. Antrenor principal al 
echipei noastre este I. Crîsnic.

NATAȚIE e La Baku, în meci 
revanșă, la polo : U.R.S.S. — 
Ungaria 4—6 (0—2, 2—1, 0—3, 2—0). 
In primul joc, U.R.S.S. cîștigase 
cu 6—5.

ȘAH q După 5 runde. în tur
neul de la Kraguevac conduc 
Kniezevici și Rajkovici (ambii 
Iugoslavia) cu cîte 4 p. In runda 
a 5-a, Rajkovici l-a învins pe 
Filip, iar Kniezevici a remizat cu 
Pîdevski.

TENIS « In primul tur al tur
neului de la Sydney : Dibley — 
Solomon 6—1, 7—6 ; Newcombe — 
Krulewitz 2—6, 6—4, 7—5 ; Pfister
— Carmichael 6—3 7—6 ; Masters
— Simpson 7—5, 6—1 ; Sanders
— Hrebec 6—4, 6—3. • în tur
neul de la Barcelona : Franulo- 
vici — Hardie 6—4, 4—6, 7—5 :
Taroczi — Fillol 6—4, 3—6, 6—3: 
Fibak — Blocher 6—0, 6—1 ; Zu- 
garelll — Velasco 3—6. 6—3. 7—5: 
Dibbs — 6—4, 6—4 :
Hutka — Guerry 6—4, 6—1 : 
Spear — Moreno 6—3, 3—6, 6—2.

A doua „rundă" din cadrul 
cupelor europene prilejuiește 
azi citeva partide deosebit de 
interesante, adevărate confrun
tări între școli fotbalistice re
cunoscute. De pildă, în C.C.E., 
întîlnirea dintre campioana 
Angliei, F. C. Liverpool (califi
cată direct în turul secund), 
și cea a R.D. Germane, Dy
namo Dresda. Două echipe pu-

SURPRIZĂ ÎN PRELIMINARIILE 
C.M. : AUSTRALIA - KUWEIT 

1-2 I
La Sydney, in turneul final al 

zonei Asia-Oceania, reprezenta
tiva Kuweitului a obținut o sur
prinzătoare victorie asupra Aus
traliei cu 2—1 (1—1). Golurile au
fost realizate de Kameel și Am- 
buari, respectiv Rooney. Iată cla
samentul :
1. Iran
2. Coreea de Sud
3. Kuweit
4. Australia
5. Hong Kong

3 2 1 0 3—0 5
4 2 11 3—2 5
3 2 0 1 5—3 4
4 2 0 2 6—4 4
4 0 0 4 1—9 0

W’SLA CRACOVIA,
4 PUNCTE AVANS

După disputarea a 12 etape, în 
campionatul Poloniei continuă să 
conducă echipa Wlsla Cracovia 
cu 20 p. • urmată de formațiile 
L.K.S. Lodz — 16 p și A-rka 
Gdynia — 15 p.

Rezultate înregistrate în etapa 
a 12-a : Legta Varșovia — Gor- 
nik Zabrze 1—0 : Odra Opole — 
Pogon Szczecin 2—0 ; Arka Gdy
nia — Slask Wroclaw 2—1 ; Ruch 
Chorzow — Lech Poznan 3—0 ; 
Stal Mielec — Zag’ebie Sosno- 
wlec 2—0 : Szombierki Bytom — 
L.K.S. Lodz 1—1 ; Wisla Craco
via — Polonia Bytom 0—0. 

temioe, alcătuite din jucători 
talentați și bine pregătiți vor 
sta față în față și la Belgrad: 
Steaua Roșie — Borussia Mon- 
chengladbach. Tot in Cupa 
campionilor, alte două meciuri 
de mare luptă se anunță cele 
de la Nantes (F. C. Nantes — 
Atletico Madrid) și de la Sofia 
(Levski Spartak — Ajax).

In Cupa cupelor, sorții au 
decis adevărate dueluri, ca de 
pildă : S.V. Hamburg — R.S.C. 
Anderlecht, V.T.K. Diosgyor — 
Hajduk Split și Lokomotive 
Leipzig — Betis Sevilla. Ală
turi de acestea, jocul F. C. 
Porto — Manchester United, în 
care întrebarea este : va reuși 
F.C. Porto să reediteze com
portarea peste așteptări din 
partidele cu F.C. Koln ? în a- 
ceeași competiție, la Moscova, 
utn joc al cărui rezultat ne in

TRAGEREA EA SORTI ă GRUPELOR TURNEULUI FINAL

AL C. 1*1.  LA 14 IANUARIE LA BUENOS AIRES
MUNCHEN, 18 (Agerpres). în 

localitatea Rottach-Egern (R. F. 
Germania) au început lucrările 
Comisiei F.I.F.A. însărcinată cu 
organizarea turneului final al 
C.M. din Argentina. Președintele 
acestei comisii, Franz Neuberger, 
a declarat că au fost abordate 
probleme legate de calendar și 
orarul meciurilor. Partida inau
gurală va avea loc la 1 iunie 
1978 pe stadionul River Plata din 
Buenos Aires, la ora 15 (ora lo
cală). Meciurile din gnvne vor 
începe la orele 14, 16,30 și 17 

teresează în mod special : Di
namo — Universitatea Craiova.' 

în sfârșit, cea de a treia 
competiție europeană, Cupa 
U.E.F.A., programează, de ase
menea, adevărate meciuri-șoc s 
A.Z. 67 Alkmaar — C.F. Bar
celona, Ipswich — Union Las 
Palmas, Ujpești Dozsa — Ath
letic Bilbao și F.C. Magde
burg — Schalke 04. Ca și în 
Cupa cupelor, cu interes e aș
teptată comportarea mai puțin 
cunoscutei formații Wldzew 
Lodz care, după ce a eliminat 
— rezultat considerat drept o 
mare surpriză — pe Manches
ter City, se găsește acum în 
fața nu mai puțin cunoscutei 
P.S.V. Eindhoven.

De fapt, foarte puține dintre 
cele 32 de partide anunțate 
pentru astăzi nu au caracterul 
de meci-derby !

pentru a permite transm rea 
la televiziune în Europa. Finala 
C.M. este programată la 25 iunie 
la ora 15, iar o eventuală reju- 
care la 27 iunie. Tragerea la sorți 
a celor 4 grupe ale turneului fi
nal va avea loc la 14 ianuarie 
la Buenos Aires. Comisia a ac
ceptat recomandarea ca în tur
neul final să se procedeze la 
controlul antidoping (doi jucă
tori prin tragere la sorți din fie
care echipă în meciurile din gru
pe și cîte 3 în fazele următoare).
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