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Un calendar deosebit de bo

gat. cu Întreceri care de care 
mai atractive aducind pe piste, 
pe saltele, in piscine pe unii 
dintre cei mai valoroși sportivi 
ai tării. Iată caracteristica pro
gramului manifestărilor sportu
lui de performantă cuprinse în 
luna septembrie în cadrul marii 
competiții naționale „Daciada1*.

Debutul in prima lună a 
toamnei calendaristice o fac 
caiacistii si canoiștii fruntași ai 
tării, care îsi dispută, astăzi si 
mîine, pe lacul Snagov. titlurile 
de campioni ai României. Ivan 
Fatzaichin și Vasile Dîba. proas
peți cîștigători ai medaliilor de 
aur la campionatele mondiale 
găzduite de lacul Ada Ciganlija 
de lingă Belgrad, vor concura 
alături de colegii lor tradițio
nali de întrecere, precum si de 
tineri care bat la poarta afir
mării. Apoi, un puternic centru 
al scrimei românești. orașul 
Satu Mare, va găzdui compe
tiția speranțelor acestui sport, 
campionatele naționale, de la 
care se așteaptă ca noi 
să forțeze, prin evoluții 
bune, promovarea în 
republicane. în care se ____
nevoia împrospătării cu elemen
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talente 
cît mai 
loturile 

simte

de 
tot 
pe 
fi-

te de certă perspectivă. Aproa
pe concomitent, la București gi 
la Rădăuți, vor avea loc între
cerile poloistilor seniori si ale 
călăreților juniori, iar la jumă
tatea lunii. 12 selecționate 
baschet (șase de băieți si 
atîtea de fete) vor susține, 
terenul Floreasca. turneele 
nale ale „Daciadei*.

Unul din marile spectacole 
sportive ale lunii septembrie 
va fi oferit de maeștrii gim
nasticii. în cadrul campionate
lor naționale. La Palatul spor
turilor si culturii din Capi
tală. Nadia Comăneci. Teodora 
Ungureanu, Dan Grecu și toți 
ceilalți fruntași ai gimnasticii 
noastre îsi vor disputa titlurile 
de onoare ale campionatelor 
României, făcînd cu acest prilej 
si o ultimă repetiție înaintea 
întrecerii supreme de la Stras
bourg. campionatele mondiale.

în continuare, va fi rîndul 
speranțelor pentatlonului mo
dern să lupte pentru pozițiile 
fruntașe ale campionatului na
țional. iar călăreții vor încheia 
seria competițiilor de perfor
mantă ale „Daciadei" prin cam-

Campionatele europene de atletism de la Pragauampionaieie europene ne aiieiism ne ia rraga

V PERFORMANTE DE ÎNALTĂ VALOARE ////- U1 ;
PRAHA'78 IN ZIUA A TREIA

s-a calificat pentru finala probei de 
Eva Zorgo-Raduly — al treilea rezultat

•Ilie Floroiu
5000 m •
în calificări la suliță • Nou record mondial la 400 m femei 
@ Sara Simeoni și-a egalat recordul mondial : 2,01 m
PRAGA, 

Deasupra 
ciei cerul 
și vremea 
se umple 
dionului Rosicki. Și, joi. soa
rele a adus nu numai specta
tori în tribunele celei de a 12-a 
ediții a campionatelor euro
pene de atletism, ci și nerfor- 
manțe remarcabile pe pistă. 
Marita Koch a mai depășit o 
barieră a posibilităților, cobo-

31 (prin telefon), 
capitalei Cehoslova- 
este din nou senin 
frumoasă a făcut să 
iarăși tribunele sta-

(Continuare în pag. 2—3)

PROFILAXIE PRIN MIȘCARE, ND PRIN MEDICAMENTE!1'
tema principiilor vieții 

raționale a omului modern, 
astăzi răspunde solicitării noas
tre dr. Constantin Davidescu, 
medicul-șef al județului Gorj.

— Am constatat, vizitind 
de mai multe ori in ultima 
vreme județul dv., o afluență 
impresionantă de oameni ai 
muncii de toate virstele spre 
Tismana, Novaci. Polovragi, 
Pociovaliștea, ureînd spre 
cabane, strâbătind cărările 
munților...

— Este de salutat această pa
siune a oamenilor pentru mun
te, pentru drumeții și excursii, 
altfel declt pe patru roți, cum 
începe să intre în obișnuința 
multora, accentulnd consecin
țele pe undeva dramatice ale 
sedentarismului. Personal, con
sider că nimic nu poate fi mal 
încurajator decît menținerea și 
consolidarea sănătății oamenilor 
prin mișcare, prin cit mai multă 
mișcare în aer liber.

— Apreciați ci a ajuns 
exercițiul fizic, in forma sa 
cea mai accesibilă, cum ar 
fi drumeția, la inima gorje- 
nilor 2

— într-o oarecare măsură, 
da. Chiar dv. făceați o remarcă 
în acest sens...

— ...do, dar după cite 
mi-am dat seama, n-am 
intilnit numai gorjeni !

— Vedeți, aici apare anacro
nismul ! De regulă, mai bine 
de jumătate dintre cei care

caută să cunoască frumusețile 
montane ale Gorjului. multe și 
încă prea puțin valorificate,

® Cine ți mai ales ciți 
urcă „per pedes** pe cără
rile munților ? • 30 la sută 
dintre cetățenii județului 
trec anual prin spitale sau 
policlinici • Exercițiul fizic 
reduce cu 25 la sută (cel 
puțin) perioada de conva

lescență

sint oameni din alte zone geo
grafice ale țării—

— După cum, vreau si 
cred, sint și foarte multi 
gorjeni care, după ce și-au

cunoscut meleagurile natale, 
pornesc să ia contact cu alte 
și alte frumuseți inestima
bile ale patriei noastre.

— Așa este. Numai că să-mi 
dați voie, totuși, ca în calitatea 
ce o am. să fiu ceva mai cir
cumspect Mă leg de un fapt 
concret : aproape 30 la sută 
dintre gorjeni trec încă anual 
prin policlinicile sau spitalele 
din județ.

— Nu-mi dau seama ce 
semnificație are acest coefi
cient. ce reprezintă...

— Reprezintă foarte mult 
Este vorba de o treime din 
populație ! Și apoi țineți sea
ma și de faptul că, dintre pa- 
ciențil noștri, cei mai mulți 
n-au căpătat incă deprinderea

Tiberiu STAMA

rind recordul la 400 m sub 
49 de secunde. Dealtfel, era 
previzibilă această . ascensiune 
valorică, 
rectase 
de două 
mii pe 
stadion.
etalai din nou valoarea și pers
pectiva de a mai corecta sen
zaționalul său record — 2,01 m 
— pe care, de această dată, l-a 
egalat In fine, dintre per
formanțele de primă mărime 
ale acestei a treia zile a CJEL 
să amintim și timpul realizat 
de Olaf Beyer — 1:43,8 — in 
finala cursei de 800 m. perfor
manță care se înscrie în frun
tea rezultatelor acestui an. 
Spre seară, ploaia s-a pornit 
din nou. dar șirul mâților re
zultate nu s-a oprit...

Ca la orice mare competiție, 
și aici lacrimile de bucurie se 
amestecă cu acelea ale tristeții 
provocată de nereușită, bucuria 
se află laolaltă cu amărăciunea. 
Lângă noii campioni continen
tali — Alexandr Grebeniuk 
(U.R.S.S.) la decatlon, Eve- 
lin Jahl (R. D. Germană) la 
disc. Christiane Marquardt 
(R. D. Germană) la 400 m, 
Sara Simeoni (Italia) la 
țime, Olaf Beyer (R. D. 
mană) la 800 m, Tatiana 
vidohina (U.R.S.S.) la 800 
Harald Schmidt (R.F. Germa-

intrucît mai 
anii acesta 

ori recordul 
distanța turului de 
Sara Simeoni și-a

ILIE FLOROIU

inăl- 
Ger- 
Pro- 
m si

(Continuare in pag. 2—3)

In cupele europene io handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI - J. S. K. A. SOflA

La Basel 
la sorți in 
handbal, 
campioana

a avut loc tragerea 
cupele europene ia 

Dinamo București, 
României, va juca

Campionatclc naționale de calac-canoc

UN ÎNVINGĂTOR neașteptat
LA CANOE SIMPLU: OH. LUNOU

După ce marți «și miercuri 
juniorii, junioarele si tineretul 
si-au disputat titlurile de cam
pioni naționali și ai „Daciadei* 
în 128 de curse (serii, recalifi
cări. finale), miercuri dimineața 
a fost rîndul seniorilor să în
ceapă întrecerile pentru cuce
rirea mult rîvnitului titlu de 
campion național la caiac-canoe 
pe anul 1978. După o frumoasă 
festivitate de deschidere, la ora 
9,40 au început probele de fond. 
Primele au luat startul echipa
jele de caiac-dublu. Startul a 
fost furibund, de parcă spor- 
tlvîi nu ar fi avut de parcurs 
10.000 m. ci doar o pistă de 
sprint Dar startul rapid Isi a- 
vea explicația în dorința de a 
ocupa o poziție cît mal bună, 
de multe ori hotărîtoare în 
cîstigarea unei probe. Caiacele 
au spintecat liniștita apă a la
cului Snagov. propulsate de 
forțele unite ale sportivilor si

lupta pentru întîietate a fost 
strinsă. cistigătorul hotărindu-se 
pe ultimele sute de metri. A- 
cesta a fost echipajul dinamo- 
vist Ștefan Popa—Nicolae Ticu, 
care au cucerit titlul de cam
pioni. urmați de caiacistii Ale
xandru Axente si Iacob Sidor 
(Delta Tulcea). Gheorghe Sima 
și Eugen Orbeianu (Steaua).

în proba următoare, a caia
celor simple, dinamovistii bucu- 
reșteni aveau să cucerească un 
nou titlu prin Cuprian Maca- 
rencu, care a făcut o bună 
cursă tactică si cu un finiș 
prelungit a reușit să-1 depășeas
că pe Grigore Constantinov 
(Steaua).

Dinamovistii au continuat să 
acumuleze titluri si in Droba de 
canoe dublu. Pavel Cozlov și

Paul IOVAN

(Continuare în pag. 2—3)

in primul tur cu ȚS.K.A. So
fia, campioana Bulgariei, ln 
Cupa campionilor europeni, iar 
II. C. Minaur Baia Mare va 
susține în cadrul Cupei cupelor 
o dublă întilnire cu Macabi 
Ramat Gaa (Israel). Turul I 
în cupele europene este pro
gramat intre 9 și 15 octombrie 
(partidele tur) și 16—22 octom
brie (meciurile retur). Dinamo 
București va susține partida- 
tur pe teren propriu, iar H.C. 
Minaur Baia Mare in depla
sare. EVA ZORGO-RADULT

nia) la 400 mg — vom găsi 
multe glorii ale atletismului, 
care-și încep declinul aici pe 
colinele Strachov. Mă gîndesc 
la Imre Nemeth, Irena Sze
winska, Angela Voigt — toți 
campioni olimpici la Montreal, 
toți învinși categoric la Praga, 
Și lista ar nutea continua...

Ca in fiecare zi, turul de ori
zont asupra comportării repre
zentanților noștri. Dimineața 
Eva Zorgo-Raduly a trecut cu 
brio examenul calificărilor la 
suliță, realizînd — din încer
carea a treia — 59,84 m, al 
treilea rezultat al acestor pre
liminarii și, firește, o perfor
manță care-i deschide frumoase 
perspective. Fița Lovin — la 
800 m — șl Horia Toboc — la 
400 mg — au făcut tot ceea ce 
au putut în cele două finale, 
dar concurența extrem de pu
ternică a unor performeri cu 
palma rese impresionante s-a 
constituit într-un obstacol in
surmontabil. Ambii au fost 
obligați să se mulțumească cu 
locul VTIL Șl, în această ava
lanșă de mari performeri, în 
această furibundă cursă a ma
rilor rezultate, locurile ocupate 
de ei pot fi socotite onorabile. 
Ca o completare, dacă mai 
este nevoie, să spunem că 
Horia Toboc este primul sprin
ter român care se califică 
într-o finală a campionatelor 
europene. Ilie Floroiu și-a 
continuat ambițioasa sa evolu
ție în seriile probei de 5 000 m. 
A forțat fără menajamente la 
început pentru a da ritm cursei 
și astfel, grație travaliului lui 
titanic, și-a asigurat, deși a 
ocupat locul VI, calificarea în 
finală datorită timpului supe
rior. Din păcate. Argentina 
Menis — ca și Faina Melnik-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a)

5 CICLIȘTI ȘI MULȚI... BICICLIȘTI
Cu numai clteva elemente talentate nu se poate face primăvară In sportul cu pedale românesc
Mai restrlnsă la seniori, ea 

număr de secții, activitatea ci
clismului nostru se situează — 
și la acest nivel — la parametri 
depărtați de actualele exigențe 
internaționale. Dinamo Bucu
rești — lider solitar de nenu
mărat! ani — continuă să do
mine aproape fără contracandi
dat șoseaua si — tot prin ru
tieri — acumulează cel mai 
mare punctaj și la pistă. Poate 
că dacă o altă secție i-ar pune 
probleme. antrenorul emerit 
Nicolae Voicu s-ar simți obli
gat să-i solicite mai intens pe 
oamenii săi si ștacheta perfor
mantei s-ar înălța. Dar asa...

Spunea cineva anul trecut că 
avem doar doi cicliști — Vasile 
Teodor si Mircea Romașcanu —

si. in rest. doar... bicicliști. De
parte de a fi făcut saltul cali
tativ spectaculos atit de mult 
așteptat, sportul nostru cu pe
dale a mai cîștigat cîțiva oa
meni. Valentin Marin. George 
Ion. Gh. Lăutaru sint talente 
certe, dar nici cu cinci flori 
nu se poate face primăvară in 
ciclismul românesc. Firește, ca
rențele îsi au geneza in pre
cara activitate a secțiilor de 
juniori. în calitatea slabă a ele
mentelor pregătite de antrenorii 
care au sarcina de a descoperi și 
a îndruma primii pași ai tinere
lor talente. Dar nu se poate 
omite nici faptul că si la seniori 
există serioase liDsuri in mun
ca de instruire. Cantitatea si — 
mai ales — calitatea pregătiri

lor lasă de dorit, ca să nu mai 
vorbim despre concepția tactică 
înapoiată a multora dintre an
trenori. Și aici, ca și la juniori, 
federația are partea sa de vină. 
Nu numai lipsa unui antrenor 
federal grevează progresul an
trenorilor noștri de ciclism, ci 
Îndeosebi faptul că nu s-a îm- 
pămîntenit o strinsă colaborare 
cu I.E.F.S., Centrul de cercetări 
Si Centrul de medicină sporti
vă. că nu s-au solicitat acestora 
materiale, participarea la cursuri 
intensive de pregătire a antre
norilor. examinarea periodică a 
acelora care trebuie să asigure

Hristache NAUM

(Continuare in pag. 2—3)
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O după-amiază pe baza sportivă „Ștefănești*4
%

DACIADA" CONSTRUCTORILOR DE LA.„„DACIA‘‘
Grupuri de tineri, de oameni 

ta puterea virstei, grupuri de 
copii — mulți copii — intră pe 
porțile larg deschise ca într-o 
grădină demult familiară. Cum 
trecem pragul, ne intimpină un 
panou pe care citim : „Mișcarea 
vă asigură sănătate, destindere, 
frumusețe fizică și morală. Ba
za noastră sportivă vă stă la 
dispoziție". Așadar. aceasta-i 
baza sportivă „Ștefănești" a 
asociației „Dacia" din Pitești. 
Realizatori — constructorii au
toturismului românesc. Benefi
ciari — copiii care aleargă gă
lăgioși pe lingă noi. piteștenii 
amatori de mișcare în aer liber, 
locuitorii comunei suburbane 
Ștefănești.

Ceea ce i se înfățișează vizi
tatorului aici este mai convin
gător decît orice declarație pri
vind locul pe care sportul îl 
ocupă în viata acestor oameni. 
Iată : aleea de la intrare este 
străjuită de șiruri de plopi, de 
straturi de flori. Dincolo de a- 
cestea. în dreapta, terenurile de 
tenis și de volei ; în stingă, 
mese fixe de tenis, terenuri de 
handbal si baschet. Intrăm pe

al reporte- 
oamenii. cei 
după-amiază

sub arcada tribunei (cu 1500 
de locuri. cu vestiare, club, 
săli de recreare) si ni se „des
chide" ovalul stadionului, cu 
pista de atletism, cu un minu
nat gazon, teren de rezervă, 
spatii mari de odihnă la iarbă 
verde. Pe fundal — viile Ștefă- 
neștilor. care „curg" de pe 
culmi grele de struguri. Dar 
interesul principal 
rului îl constituie 
veniti ta această 
să facă sport...

Președintele comitetului sin
dicatului. tovarășul Nieolac 
Țolescu. și președintele asocia
ției sportive „Dacia". Ghcorghe 
Bușu, pe care ii găsim la „Ște- 
fănesti*. acești oameni cărora 
li se datorează în mare măsură 
— ca organizatori — aceste a- 
menajări. au o mulțime de 
probleme. Și cum să nu aibă ? 
Cineva ar dori să fie scurtate 
reprizele 
fotbal cu 
pentru o 
Sculărie 
neva cere 
pentru trecerea normelor com
plexului „Sport si sănătate" :

meciului amical de 
Electroputere Craiova, 
întilnire intre secțiile 
si Autoutilări : altci- 

asistentă tehnică

La C.A.P. din comuna Schela

SPORTUL

ÎNTRECERILE „DACiADEI* DIN LUNA SEPTEMBRIE

„omul stadionului" vrea să știe 
la ce oră va începe să ude ga
zonul ; pe pistă se cere „liber" 
pentru un cros al băieților de 
la Metalurg sef. in frunte cu 
Alexandru Mușeiescu...

— Despre ce cros este vorba, 
tovarășe Mușetescu ?

— Pă-i. cum să-i spunem ? 
„Metalurg șef". 11 repetăm sim- 
bătă de simbâtă. O porție de 
sănătate. Nu-i o chestie origi
nală : doar aleargă și aitita.

Ocolim stadionul peste spa
tiile verzi, printre păturile de 
pe care iubitorii de sport. îm
preună cu familiile, urmăresc 
medul. Copiii bat, ta voia lor. 
mingi ușoare. Ne apropiem de 
un om intre două virste (aveam 
să aflăm că se numește Ion 
Dta).

— Cum vă simțiți aid. la 
sport 7

— Noi sintem ca acasă, aid. 
In timpul liber venim la între
ceri. Stat băieții noștri, de la 
„Daria*. Să-i 
se intree. In 
eiada*. acolo 
sub numele 
Dac iL

Da. 
petiția 
mobile

DE HARNICII
0 ACTIVITATE PREȚUITA 

COOPERATORI

(Urmare din pag. 1)

pionatele republicane, care vor 
fi găzduite de hipodromul din 
Craiova.

CAMPIONATE NAȚIONALE 
ȘI ALE „DACIADEI*

1—2 : caiac-canoe — lacul 
Snagov : campionatele naționale 
de seniori și senioare.

3—4 : scrimă — la Satu Mare : 
campionatele naționale de ju
niori si junioare.

5— 9 : polo — București : tur
neu cu selecționatele județelor 
Arad, Bihor. Cluj, Mureș. Timiș 
si selecționata municipiului 
București.

6— 10 : călărie (obstacole si 
dresaj) — Rădăuți : campiona
tele naționale de juniori.

13—17 : baschet — București : 
turneu inter județean : Brașov, 
București (municipiu). Cluj, 
Galați. Iași. Timiș — la băieți. 
Arad. Brașov. București (muni
cipiu). Cluj. Prahova. Timiș — 
la fete.

17—20 : gimnastică — Bucu
rești : campionatele naționale, 
categoria maestri (masculin si 
feminin).

19—24 : pentatlon modern — 
Timisoara : campionatele națio
nale de juniori.

26—1 : călărie (obstacole si 
dresaj) — Craiova : campiona
tele naționale de seniori.

In afara acestor competiții, ai 
căror cistigători primesc titlu
rile de campioni ai „Daciadei* 
si campioni naționali, in cursul 
lunii septembrie vor avea loc 
numeroase alte întreceri repu
blicane sub egida -Daciadei" la 
baschet. caiac-canoe. canotaj, 
călărie, pentatlon modem, ci
clism. polo, patinai pe rotile, 
scrimă, tenis de cimp. tir si 
tenis de masă.

,,
Sala „Victoria* din Ploiești, 

respectind tradiția, va găzdui, 
lnceptad de astăzi pină dumi
nică, concursul republican de 
tenis de masă dotat cu trofeul 
„Paleta de argint". întrecerile, 

acest an sub 
vor avea fee 

pe 8 mese de 
joc și voc reuni tatr-un mare 
concurs cefe maț valoroase 
clemente tinere dornice de a- 
firmare. Ne amintim cu plă
cere că ta anii din urmă proas
peții laureați ai campionatelor 
europene de juniori se afir-

desfășurate in 
egida „Daciadei' 
— simultan —

5 CICLIȘTI Șl MULȚI... BICICLIȘTI
(Urmare din pag 1)

ascensiunea ciclismului româ
nesc. Controlul " si îndrumarea 
federației stat — și la acest 
nivel — insuficiente.

Acestea stat în mare expli
cațiile si implicațiile actualei 
stări de fapt în ciclism. Știm 
bine că Biroul federal se zba
te. încearcă să asigure secțiilor 
Si loturilor naționale condiții 
tot mai bune, dar „carul ciclis
mului" se urnește greu si pen
tru faptul că unii dintre teh
nicieni il trag înapoi, pentru că 
o bună parte dintre eforturile 
antrenorilor sînt îndreptate spre 
rezolvarea unor rivalități mes
chine.

Am întocmit clasamente ale 
producției secțiilor de seniori 
pe aceleași principii ca și la 
juniori (punctaj pentru primii 
6 clasați la campionatele na
ționale). Iată cum arată ele :

Șosea : 1. DINAMO BUCU
REȘTI (antrenori : Nicolae Voi- 
cu si Ștefan Lemândroiu) 49 p ; 
2. Olimpia București (antrenori : 
Vasile Selejan și Marin Nicu- 
lescu) 13 p ; 3. Steaua (antre
nor : Vasile Burlacu) 12 p ; 4. 
CIBO Brașov (antrenor : Martie 
Ștefănescu) 7 p ; 5. Metalul
Plopeni (antrenor : Constantin 
Ciocan) 4 p ; 6. Voința Ploiești 
(antrenor : Vasile Ionescu) 2 p.

Pistă : 1. DINAMO BUCU
REȘTI (antrenori : Nicolae Voi- 
cu. Ștefan Lemândroiu și Mir
cea Mihăilescu) 45 p ; 2. Steaua 
(antrenori : Paul Soare și Vasi
le Burlacu) 30 p ; 3. CIBO Bra
șov 15 p ; 4. Olimpia București 
8 p ; 5. Voința București (an
trenor : Gh. Neagoe) 6 p ; 6. 
Clubul sportiv școlar nr. 2 
București (antrenori: Dan Bu- 
dișteanu și Gh. Negoescu) 5 p.

tata București 6 p ; 6. Clubul 
sportiv școlar nr. 2 București 
5 p ; 7. Metalul PiOpeni 4 p ; 
8. Votata Ploiești 2 p ; 9. Mu
reșul Tg. Mures 1 p.

Simpla parcurgere a acestor 
clasamente este deosebit de 
grăitoare. Stat secții care tră
iesc pentru un singur punct pe 
an — estimat cam la 100 000 
lei cheltuieli —, precum și al
tele în care raportul dintre 
performante si cheltuieli este 
la fel de dezastruos. Și nu se 
poate spune că este vorba _de 
condiții 
Brașov — situată pe un spec
taculos și merituos loc III in 
ierarhia ciclismului românesc
— nu dispune nici de materiale 
și nici de buget superioare al
tor secții, dar — cu siguranță
— se muncește mai mult și mai 
bine la poalele Tîmpei decit în 
cîmpia Bărăganului.

Supunem și aceste clasamen
te discuției forum-ului nostru 
ciclist, sugerîndu-i — ca și in 
cazul juniorilor — să-și îndrep
te eforturile morale și materia
le la seniori spre cei merituoși. 
Nu Insă înainte de a analiza 
pe unde se scurg fondurile ci
clismului nostru și a-i sancțio
na pe cei care le irosesc.

total diferite. CIBO

„CUPA OLIMPIA"
LA PENTATLON MODERN

duminică pină miercuri, pe 
sportive ale Capitalei se

APRO
D

vedeți acolo cum 
muncă. Aici „Da- 
produetia. Și u>t 
străbunei noastre

•Daci com-aici
constructorifec de auto- 
„Dacia*. Ce înseamnă a- 

ceasta ? Aveam să aflăm de la
Die . Feteanu. secretarul asocia
ției : campionatele asociației la 
fotbal — 36 de echipe la volei 
— 18 echipe, la handbal — 24 
de echipe. 2 000 de pârtiei panti 
la întrecerile de cros, actiuni 
turistice la sfirsiț de sâptămtaă 
spre zonele MusceL Cartea de 
Argeș. Valea Oltului. Succesul 
acțiunilor este asigurat de oa
meni entuziaști, un sir lung de 
nume, dintre care reținem : 
Gheorghe Busu. președintele »- 
sociatiei. tag.
tac. Stefan 
Marin Badea, ing. Nkoiae Să- 
Ian...

De cum pășești hotarul co
munei galățene Schela, te in- 
timpină semnele hărniciei și 
bunăstării ; numeroase și mo
derne construcții social-edilita- 
re ce flanchează strada princi
pală a comunei, case curate si 
arătoase, livezi roditoare si gră
dini cu flori.

Vizita noastră în această co
mună bogată, ce numără peste 
3 600 de suflete, nu a fost deloc 
tatimplătoare. Âm vrut să par
ticipăm la festivitatea în cadrul 
căreia cooperativei agricole de 
producție (președinte — Petre 
Botezatul i s-a decernat Ordinul 
Meritul Agricol cL I pentru re
zultate deosebite obținute pe 
ogorul hărniciei. Care stat suc
cesele care au făcut ca despre 
comuna Schela să se vorbească 
ta toată tara — și acum, si ta 
anii 1973 și 1976. cînd a fost 
decorată cu Ordinul Muncii ? 
Jn primul rtad — ne spunea 
primarul Ion Ungureanu — 
pentru cei 4 836 litri de lapte 
obținuți de !a fiecare vacă fu
rajată. Dar nu numai atit. De 
la populație s-au livrat Ia fon
dul de stat 3 036 hectolitri de 
lapte. 115 tone carne ;
acțiunilor de muncă 
(-a ridicat la suma 
milioane lei*.

Intr-un asemenea 
sportul se bucură de
are in comună numeroși si oa- 
stortati iubitori. .Consătenilor

valoarea 
patriotică 
de două

context, 
prețuire.

mei le place sportul — ne spu
nea Sandu Neacșu, secretarul 
Consiliului popular comunal, 
fost sportiv de performantă — 
drept dovadă că acțiunile din 
cadrul „Daciadei" organizate la 
cros, fotbal, handbal san volei 
■-au bucurat de o largă parti
cipare. iar la finala «Cupei 
UNCAP" schelenii au avut în 
Ionel Ion un demn reprezen
tant". La căminul cultural se 
organizează cu destulă regula
ritate 
masă 
Scolii 
lei si 
săptămînii 
răgaz — 
comunei. : 
de fotbal.
iește din 
trecerilor 
matorii sportului i-am aflat pe 
Costache Cernat și Ionel Ifrim, 
ambii șefi de echipă la C.A.P., 
secția vegetale.

Cînd și primarul ne-a măr
turisit că este un sprijinitor de 
nădejde al sportului și că are 
in vedere dezvoltarea mișcării 
sportive din comună, am plecat 
din Schela cu convingerea că 
nu peste multă vreme vom pu
tea scrie la fel de frumos nu 
numai despre performantele din 
producție, dar si despre cele de 
pe ogorul fertil al sportului.

lntreceri de tenis de 
si sah. iar pe terenurile 
numeroase meciuri de vo- 
minifotbaL La sfîrșitul 

. — In momente de 
complexul sportiv al 
format din terenuri 
handbal si volei, tră- 
plin efervescenta în- 
sportive. Printre ani-

„PROFILAXIE PRIN
(Urmare din pag. 1)

Telcmac SIRIOPOL

Ștefan Aneuța. 
Osiac. maistrul

U TENIS DE MASA

Concursul se dispută pe 
echipe Și individual, băieți și 
fete. La start «e vor alinia — 
după cum ne-au informat or
ganizatorii — sportivi și spor
tive dta Buzău, Tg. Secuiesc, 
Constanta, Craiova, Iași. Ora
dea. Ploiești, Pitești, Bistrița, 
Cluj-Napoca. Slatina, Bucu
rești. Rm. Vîlcea, adică repre
zentanți ai celor mai puternice 
centre de copii și juniori. 
(M.V.).

de mișcare, ta ciuda faptului 
că cei mai mulți stat foarte 
tineri. Mai grav : tot acest 
eșantion de cetățeni, pe lingă 
faptul că nu fac mișcare mai 
stat și adepții unei alimentații 
iraționale, cu abuz de grăsimi 
și glucide, cu multe ultrapre- 
parate, asociate și cu viciul — 
nu-1 pot numi altfel — de 
a fuma. Vă imaginați consecin
țele. aveți, sper, imaginea com
pletă a unor existențe sinuoase, 
pe planul sănătății, cu perspec
tiva de a apune mult 
vreme...

— Am remarcat 
lele din județ, in 
Tg. Jiu mai ales, 
multor secții de balneologie. 
Mi s-a spus că este o ini
țiativă care vă aparține, 
deși nu sintefi balneolog, ci 
dermatolog...

prea de-

in spita- 
cele din 
existenta

(Urmare din pag. 1)

Ghcorghe Titu — bine sincroni
zați si cu o excelentă dozare 
a efortului — s-au desprins la 
sfirs-tul celor 10 - km de prin
cipalii lor adversari, canoistii 
de la Steaua. Castel Avram si 
Ivaa Erofei, care au cedat doar 
la finis. Finala de canoe simplu 
a avut un Învingător nescontat 
in persoana hii Gheorghe Lun
ga (Danubiu Tulcea). Acesta nu 
s-a lăsat intimidat de reputa
ția lui Grigore Denisov. Station 
Comeenco si Dumitru Bețiu 
(toți de la Steaua) si luptînd 
exemplar pe parcursul Întregu
lui traseu a reușit să 
titlul de campion.

Ultima finală, cea 
lor de patru, a fost
interesantă si atractivă si a re
venit tot unui echipai dinamo- 
vist. condus de Nicolae Simio- 
eenco. care s-a menținut tot 
timpul la conducerea cursei ta 
ciuda repetatelor atacuri ale 
echipajului de la Steaua. Ast
fel. din cele 5 finale ale curse-

lor de fond, sportivii de la Di
namo (antrenori : Radu Huțan 
Bi Stavru Todorov) au cucerit 
victoria in patru.

REZULTATE TEHNICE : Kl— 
16.000 m : 1. Cuprian Macarencu 
(Dinamo) 41:51,0 — campion na- 
"---- 3. G. - ■

<1*5,9,

cucerească

a caiace- 
la fel de

țfenaL 
(Steaua)
(Dunărea 
1. Ștefan 
(Dinamo) ywmaȚț, j
(Steaua) 38:401, 3. Gh. Sima — 
E. Orheianu (Steaua) 38:45,5 ; 
C t s 1. Pavel Cozlov — Gheor- 
ghe Titu (Dinamo) <1:19,4 — cam
pioni naționali, 3. C. Avram — 
L Erofei (Steaua) 42:01.0, 3. N. 
Coodurache — M. Jalbă (Steaua) 

<1:51,7 ; C 1: 1. Ghcorghe Lungu
(Danubiu Tulcea) 44:55,2 —
campion național, 2. G. Denisov 
(Steaua) 45:20,6, 3. S. Comeenco 

(Steaua) 46:17.5 : K <: 1. Dinamo 
(Nicolae Simlonenco — Coste) 
Sarnachi — Vaier Negrea — Con- 
stantin Garian) 35:39,f — cam
pioni naționali, 2. Steaua I 
3S5ZJ, 3. Steaua H 36:45,6.

Sîmbătă dimineața au loc 
finalele seniorilor pe 500 si 
1000 m.

Constantinov
3. L Geantă 

Galați) 41:57,« ; K l : 
Popa — Nicolae Ticu 
38:33,2 — campioni na- 
A. Axente — L Staor

* I
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Clasament general (șosea + 
pistă) : 1. DINAMO BUCU
REȘTI 94 p ; 2. STEAUA 42 p ; 
3. CIBO BRAȘOV 22 p ; 4. 
Olimpia București 21 p ; 5. Vo-

De 
baze 
va desfășura o atractivă între
cere internațională de pentatlon 
modern dotată cu „Cupa Olim
pia". Vor lua startul două for
mații ale clubului organizator, 
precum și Selecționata R.S.S. 
Kazahe și Dozsa Budapesta. 
Duminică, în ziua startului, se 
va desfășura proba de călărie, 
luni — cea de scrimă, marți
— tirul și natația, iar miercuri
— crosul.

1
<n
2
D

CD
3

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și filialele acestora »ă 
oferă bilete pentru odihnă in toate stațiunile de pe litoral la 
tariful de 65 lei pe zi de persoană pină la 
și 57 lei pe zi după 16 septembrie. In tarif 
zarea ți masa in hoteluri de categoria I.

Se pot procura bilete ți pentru un sejur 
seriile complete de 12 zile.

Posesorii biletelor beneficiază de reducere 
transport pe C.F.R.

Pe toată perioada sejurului se organizează 
toral, in Delta Dunării, Nordul Dobrogei, precum ți la Var' 
na (R. P. Bulgaria).

15 septembrie 
se includ ca-

mai mic decit

la tariful de

excursii pe li-

$
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cum ar f 
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rile Olim 
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propunta 
mai bun 
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Iul poor 
pe de ș 
tact dire 
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buie să 
noștri ai 
nor conc 
care le 
trecuți s< 
de Ia eg 
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lor noștr

MIȘCARE, NU PRIN MED
— Mă pasionează balneologia, 

pe care o consider, profilactic 
vorbind, esențială în materie de 
întreținere a sănătății. De ace
ea, în 
insistat 
lele cu 
săli de 
și să încadrez în secțiile de 
balneologie cu predilecție me
dici și personal sanitar în mă
sură să pledeze cu toată con
vingerea despre foloasele exer
cițiului fizic, ale mișcării și 
chiar ale sportului.

— De aici, desigur, preo
cuparea care se face simt it ă 
in unitățile sanitare. îndeo
sebi in cele din Tg. Jiu, de 
a dispune de baze sportive 
proprii, chiar în incinta spi
talelor...

— încercăm să creăm ame
najări sportive in unitățile sa
nitare, la dispoziția personalu
lui nostru și. mai ales, a bol
navilor aflati in convalescentă. 
De foarte multe ori exemplul 
unor medici care joacă tenis, 
volei sau fotbal devine... con
taminant, în sens pozitiv, pentru 
pacienți. Punînd mina pe o ra
chetă, angajîndu-se într-o dis
pută de o parte și de alta a 
fileului, încălțînd tenișii sau 
chiar bocancii de munte, se a- 
Junge — cum o dovedesc sta
tisticile — ca perioadele de 
convalescentă să scadă simțitor,

calitatea ce o am, am 
să se înzestreze spita- 
aparatura adecvată, cu 
cultură fizică medicală

în medic 
mai mul

net p 
— Da, 

tiu fizic 
prin me 
luptăm 
om al i 
mișcare, 
fiecare i 
vor găsi 
rarea ui 
unor ba 
ca un 
li este i 
parte di 
se, cum 
Tg. Jî«; 
că dispi 
baze sp 
de spor 
atît de 
inițiâtivi 
CEAUȘI 
petiție 
trebuie 
rat de 
toți, cet 
nind d< 
efectuat 
re sau 
călăuziri 
cu voca 
Numai 
tatea ns 
vom dis 
izvor de 
sportivă.

ÎN LOt DI CÂMPIONA
că nici- 
reprogra

Cum J 
varășii 1 
eampiorJ 
negru d 
sate pe. 
na muJ 
califică

Campionatul de oină al mu
nicipiului București, ea fază 
intermediară a celui republi
can, s-a desfășurat după o 
formulă aleasă la bunul plac 
al unor membri din comisia 
de specialitate pe capitală, Jn 
frunte cu președintele ei — 
Vasile Sîrbu. Depistînd nere- 
gularitățile șl ana- 
lizîndu-le Intr-o șe
dință a biroului fe
deral, forul de re
sort a decis rejucarea campio
natului respectiv și a anunțat 
această hotărîre printr-o adre
să expediată la SI iulie către 
C.M.E.F.S. București. La 17 
august, federația de oină a 
primit din partea comisiei în 
cauză răspuns că nu înțelege 
măsura luată, cerînd noi ar
gumente. La 19 august, 
a fost expediată pe adresa 
C.M.E.F.S.B. o nouă episto
lă, prin care se dădeau expli
cații suplimentare. Cert este

Etapa a 3-a a campionatului 
diviziei naționale A cuprinsă in 
concursul PRONOSPORT din 3 
septembrie 197» prezintă meciuri 
importante pentru viitoarea con
figurație a clasamentului. Privite 
prin prisma valorii arătate pină 
In prezent, Steaua șl F. C. Baia 
Mare ------ “* ------  —‘-----
două 
tapă, 
șl F. 
plasare, 
buințeze 
tine in _
Interesantă de urmărit compor
tarea celor 4 echipe (Jiul, F. C. 
Olimpia, Gloria Buzău și F. c. 
Bihor) care nu au acumulat pi
nă in prezent nici un punct.

au șanse să ocupe primele 
locuri și după această e- jn - ■ -
c.

schimb C. S. Tîrgoviște 
Argeș, care Joacă In de- 
vor trebui să se Intre- 
serlos pentru a se men- 
aceeașl poziție fruntașă.

Vă prezentăm programul com
plet al acestui atractiv concurs:

Bucurcș 
acest ti 
două gl 
pe. De^ 
s-a res 
mentulu 
persona 
pot sud 
ții Dind 
toarea 
versitatj 
practic

LOTO
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V. U.
VL l 
vn.

eâu 
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Tîrgov 
ix. : 

Bihor.
X. » 

Galați.
XI. I
XII. 
xm.

Cluj-N
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Mureșanu, despre campionatele 
văr, cea mai bună formu
lă de echipă 7

— Evident. Dumitru Spîrlea, 
Iuliu Galovici și Ștefan Coz
ma reprezintă, la ora actuală, 
tot ce are mai bun această dis
ciplină în țara noastră. Dar, 
doar Spîrlea este călit In focul 
marilor competiții. Galovicj și 
Cozma s-au aflat la debutul lor 
lntr-o întrecere de asemenea 
anvergură, fapt ce ]e-a grevat 
potențialul. Din acest motiv, 
socotesc totuși satisfăcătoare 
comportarea pentatloniștilor 
noștri, dar nu sîntem pe deplin 
mulțumiți de rezultatele pe 
care ei le-au obținut.

— Unde anume s-au pier
dut punctele care ar fi pu
tut situa mai bine echipa 
noastră ?

— Deși s-a clasat primul din 
echipă, Dumitru Spîrlea a fost 
cei care a irosit cd mai mult

-ade-
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Era finală de competiție. O 
finală pe țară, pe care feti
țele ar fi dorit mult s-o 
ciștlge. Doar se pregătiseră, 
cu rîvnă pentru ea. Dar, ea 
in orice întrecere, numai u- 
nul cîștigă. Copilele au pri
mit o notă mal mică și au 
pierdut astfel finala pe țară 
a „Daciadei" la gimnastică, 
la categoria 7—14 ani. In tris
tețea lor, stăteau 
cuminți, retrase, dar 
cu siguranță gîndul 
le era la concursul 
viitor.

Atunci au apărut părinții. 
Părinții lor, care asistaseră la 
Întrecere. Care fuseseră de 
față, dar care n-au fost niș
te părinți corecțl cu el înșiși, 
adică obiectivi. Era firesc să 
dorească din toată inima suc
cesul copiilor lor. Dar, ea 
niște oameni adevărațl. ar fl 
trebuit, prin exemplul lor, 
să-l Învețe să suporte lnfrin- 
gerea. Căci așa este în sport, 
se cîștigă. dar se și pierde. 
La vîrsta lor, fetițele au pu
tut trece peste un moment 
greu. Părinții, însă, nu. S-au 
repezit la brigada de arbitre, 
au ridicat tonul, au ajuns la 
cuvinte cel puțin nepotrivite. 
A început o tirgulală care a 
durat aproape patru minute. 
Părinții elevelor Școlii gene
rale nr. 11 din București pi
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ACTUALITATEA PUGILISTICĂ
• Peste 40SC de spectatori au

urmărit la Clmpulung întHnirea 
internațională amicală dintre S.C. 
Muscelul și Traktor Schwerin 
(R.D. Germană) : 14—6. Nume
roșii iubitori al boxului din loca
litate au aplaudat cu căldură 
evoluțiile sportivilor din ambele 
echipe. Cei mal buni au fost 
Viorel Ioana, Gheorghe Vlad șl 
Petre Ungureanu de la gazde, Ro
bert Marx, Franz Vegebein șl 
Jiirgen Alms de la oaspeți. CD. 
RADULESCU — coresp.).
• Boxerii de la Dinamo Bucu

rești au susținut o Întilnire de 
verificare la Alexandria in com
pania pugiliștdlor din localitate. 
Peste 1000 de spectatori au asistat 
la gală. O bună impresie au lă
sat : Ion Gyorffi, Vasile Did ea, 
Mircea Dobrescu, Dumitru Doro- 
banțu și Petre Bornescu. (D. 
DlACONESCU-coresp.).
• B.C. Galați — Wlsmuț Gera 

(R.D Germană) 11—13. Aproape 
3<XX) de spectatori au urmărit pe 
arena Dunărea din Galați această 
Întilnire internațională amicală. în 
echipa germană au evoluat și cu- 
noscuțll Stefan FSrster, dublu 
campion european, șl Jtlrgen 
Fanghănel. vicecampion european. 
De remarcat victoria obținută de 
Ion Lungu în fața lui Stefan 
FSrster (!), în timp ce greul J. 
Fanghănel l-a întrecut prin aban
don (repriza a Il-a) pe Glcă A- 
xente. (T. SIRIOPOL-coresp.).

• La Tîrgovlște, o parte a lo
tului olimpic lărgit a susținut 
meciuri de verificare în compania 
unei formații locale. Selecționabl- 
lii au obținut victoria cu 7—3. O 
bună Impresie au lăsat Al. Turei, 
N. Neagu, M. Ciubotaru șl L Mi
ron (lol), N. Drăguna și C. Pîr- 
neci (Selecționata Tîrgovlște). (M. 
AVANU-coresp.).
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Tragerea Loto de astăzi va avea 
toc la sala Clubului sportiv Pro
gresul din str. dr. stalcovid, la 
ora 17.

Panoul cu rezultatele tragerii 
se va televiza la ora 19.
CfȘTIGURILE TRAGERII LOTO 

DIN 25 AUGUST 1378
Categoria 1 : 2 variante 25% 

(autoturisme Dada 1300) ; cat. 2 : 
13 variante 25% a 4.513 lei ; cat. 
3 : 29 a 2.023 lei ; cat. 4 : 45 a 
1.304 lei ; cat. 5 : 119 a 493 lei ; 
cat. 6 ; 205,25 a 28S lei ; cat. X : 
1.215,50 a 100 lei.

Report la categoria 1 : 453.560 
lei.

Autoturismele „Dacia 1300« au 
revenit participanților BELA 
KOTELES din Oradea șl ION P. 
RADU din comuna Slobozia-Cio- 
răști, județul Vrancea.

mondiale din Suedia
din șansele pe care le avea de 
a se clasa mult mai bine. La 
călărie, la scrimă, la tir el a 
evoluat sub nivelul obișnuit, 
după cum Galovici și Cozma 
au înregistrat rezultate sub 
posibilități la tir. Apreciez că 
punctajul general al echipei 
noastre ar fi putut fi cu cel 
puțin 400 p mai ridicat. Ori
cum, obținînd locul 8, echipa 
României s-a calificat pentru 
viitoarea ediție a campionate
lor mondiale (august 1979, 
Budapesta) urmînd ca, în pe
rioada următoare, cu mai mul
tă exigență din partea antreno
rilor și cu mai multă dăruire 
din partea sportivilor, să înlă
turăm lipsurile manifestate la 
mondiale, să pregătim cu mai 
multă răspundere viitoarele 
examene internaționale.

Constantin MACOVEI

cau la un important examen... 
Deunăzi, am asistat la un 

alt concurs, găzduit de bazi
nul Liceului „Dimitrie Bolin- 
tlneanu". Era tot o Întrecere, 
dar erau alțl părinți. Copiii 
de-abia învățaseră să înoate, 
luptau din răsputeri să intre 
în posesia carnețelului cu cele 
trei broscuțe, sau cu cei trei 
peștișori, ori, dacă s-ar fl pu

tut, cu cel trei del
fini desenați pe 
copertă. Erau cele 
trei grade de mă
iestrie atinse de 

copil în IZ zile petrecute 
la școala plutirii. Și, bine
înțeles, nu toți au devenit 
delfini. Și nu toți peștișori. 
Mulți au rămas... broscuțe. 
Dar nimeni dintre cel din tri
bune n-a protestat. Juriul n-a 
Înregistrat nici o „contesta
ție". Nici scrisă, nld verbală. 
S-au bucurat cu toții pentru 
flecare metru, pentru fiecare 
centimetru de apă smuls o- 
ceanulul din față. Era prețul
— singurul, dar marele preț
— al victoriei.

A fost, desigur, un fapt mi
nor și am fl trecut peste el, 
ea peste o întlmplare obiș
nuită. N-am făcut-o Insă, 
pentru că ne-a reamintit de 
cealaltă secvență, în care pă
rinții... n-au știut să piardă.

Radu TIMOFTE

• Duminică seara, la Craiova, 
peste 10.000 de spectatori au ur
mărit în potcoava Stadionul Cen
tral meciul Internațional dintre 
selecționata orașului șl T.S.C. 
Berlin : 3—4. O bună impresie au 
lăsat O. Oprea, C. Ștetanovld, 
FL Grecescu de la gazde, A. Son
ntag, Z. Hentzel, L. Febre, R. 
WandeH șl G. Schulhun de la 
TJS.C. Berlin. (V. POPOVICI- 
coresp.).
• La turneul Internațional de 

la Eger (Ungaria), formația ro
mână condusă de antrenorul 
Constantin Cionolu, vechi promo
tor al boxului bucureștean, a ob
ținut 3 locuri pe podium prin 
Nlcolae Crăciun (semi muscă), 
Marian Tismăneanu (muscă) șl 
Mihail Teofil (semlmijlocie). Au 
participat 87 boxeri din 7 țări.

PE MICUL 
ECRAN

VINERI 1 SEPTEMBRIE, ora 
22,30 : Campionatele europene 
de atletism (selecțiunl Înregis
trate de la Praga).

SIMBATA 2 SEPTEMBRIE, 
ora 16,30: Semifinalele „Tro
feului Tomis" la volei mascu
lin (transmisiune directă de la 
Constanța ; comentator Cristi
an Topescu) ; ora 23 : c.E. 
de atletism (select uni Înre
gistrate de la Praga).

DUMINICA 3 SEPTEMBRIE, 
ora 15 : Finala „Trofeului 
Tomis" la volei masculin 
(transmisiune directă de la 

Constanța); ora 16,50 — Fot
bal: Steaua — Politehnica Ti
mișoara (repriza a n-a) ; ora 
19,10 : Campionatele europene 
de atletism : finala probei fe
minine de 1500 metri (trans
misiune directă de la Praga).

Întilnire
cu CITITORII
Astâzl, la ora 17,30, la li

brăria ,,Mihai Eminescu4* din 
Capitală va avea loc o întâl
nire cu cititorii, prilejuită de 
lansarea cărții ..Vivat Sportul 
studențesc", de Tiberiu Sta
tua și Emanuel Fântâneanu.
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„MEA TREBUIE SĂ CIRCULE DUPĂ 0 IDEE»
— Ce ai de gînd, Viore! Mate- 

ianu ?
— Am de gînd ca F.C. Bala Mare 

sâ joace într-o cupa europeana.
— Nu ți se pare cam temerar 

ccest proiect 9
— Deloc. Aud mereu că nu putem, 

câ n-avem materia prima necesara. 
Acest laitmotiv ar putea să ne con
vingă că așa șl este. Ca sâ fiu sin
cer temeritatea acestui gînd mărturi
sit nu face decît să ne mobiHzeze. 
In fotbalul nostru, prea de multe ori 
am risca* apă-îndu-rve, pentru ca sâ 
nu încercăm sâ atacăm fără teamă.

— Ce ai făcut la Baia Mare î 
. — Am intrat în ..clubul refuzaților", 
pentru câ asta sîntem no!, de fapt. 
Mâ gîndesc la Aricîu, ta Borz, la 
Condruc, la Pamfîl, la Roznai și mâ 
gîndesc la mine. Am fost refuzați și 
asta a dat foarte mult curaj unei e- 
chipe care e 90% din județ.

- Ce este F.C Baia Mare î
— O echipă care învață sâ joace 

fotbal, într-un moment cînd multe din 
echipele noastre ru-și dau seama că 
e necesar acest lucru, ele depinzînd 
prea mult de forma internaționalului 
A seu de eclipsa internaționalului B.

- Ai jucat un timp în străină
tate. Ce ai inrâțat acolo î

— Nu mare lucru. Ca antrenor, do- 
că-mi permrteți, sînt produsul necazu
rilor fotbalului nostru și al unei obse
sii de tinerețe. Pe vremea cînd jucam 
ks Universitatea Cluj, mâ visam, în 
teren, un jucător-antrenor, fără să mă 
manifest ca O’Ore. Cred câ unul din
tre cele mai fiumoase jocuri ale mele 
ca antrenor nemârturisit a fost C.C.A. 
— Universitatea Cluj 2—2, îrrtr-o noc
turnă pe Stcd:onul RepubRcii.

- Se spune câ ai un mod spe
cial de a-ți conduce tactic echipa.

— Nu • n>m’c *pecial în asta. Dor 
refuz abstracțiunile. Pentru câ un fot
balist nu suprrtă abstracțiunile. Exis
tă antrenori care spun : eu sint opera 
bot rinului ontrenor x sau y. Aparent 
e o formă de respect, dar în fond 
• un trist mod de o perpetua n^te 
adevăruri vechi. Un antrenor trebuie 
sâ fie produsul propriilor sale conflic
te. Fără îndo aie câ e nevoie de o 
pregătire generală, așa cum »i un 
Ingtae** ore nevoie de o facultate. Un 
antrenor, însâ, mai mult deeft un In
giner. trebuie sâ admită că uneori, 
în producție, nu mai întilnești nimic 
din ceea ce al învățat, pentru câ 
viața curge reoede.

— Cum lucrezi cu echipa î
— Lucrez mult. Caut să evit stereo

tipurile șî monotonia. Azi dimineață 
Cn.a. — joî. cu cîteva ore înainte de 
meciul cu Dinamo) om făcut un an
trenament de o oră. înaintea locului 
cm renunțat ta încălzire. O să spu
neți câ e o aberație. Dar ceva im! 
spunea câ echipa vrea altceva. Dacă 
te lei numai după carte, n-a! făcut 
mare lucru, tatâ, de pildă, s-a vor
bit mult, șl uneori cam bombastic, 
despre necesitatea pregătirii fizice. 
Din păcate, asta se Interpretează 
uneori ca o modă. Eu o Integrez, pe 
nesimțite, în toate antrenamentele, 
refuzi nd Ideea de campanie. $i F.C.

DUMINICĂ,
JUNIORII LA START!

Progresul-Vulcan București a 
cistigat (după o pasionantă fi
nală cu F.C, Baia Mare) ediția 
de anul trecmt a campionatului 
republican de juniori, compe
tiție în distribuția căreia roluri 
principale au mai jucat S.C. 
Bacău. F.C. Argeș. C.S.Ș. Bra- 
șovia. C.S.Ș. Mediaș. F.C. Brăi
la. wPoli“ Timișoara. Dumini
că — sub genericul marii noas
tre competiții «Daciada" — se 
va da startul noului campionat 
al celor 112 echipe alcătuite 
din jucători de 16—17 ani. 
Conform unei hotăriri a fede
rației. în această întrecere 
PARTICIPA OBLIGATORIU E- 
CHIPELE CLUBURILOR ȘI 
SECȚIILOR CU FORMAȚII 
ÎN DIVIZIILE A ȘI B. iar în 
completarea celor opt serii nu
mai echipe ale cluburilor spor
tive școlare. Etapele turului 
sînt programate la 3. 10. 17 șl 
24 septembrie. 1. 8. 15. 22 si 29 
octombrie. 5. 12. 19 si 26 no
iembrie. Returul se va desfășu
ra Intre 11 martie si 20 mai. 
cu două etaoe intermediare in 
vacanta de primăvară (4 si 11 
aprilie), iar turneul final în zi
lele de 27. 29 si 31 mai la Bra
sov.

Trei importante hotăriri pre
vede regulamentul noii ediții s 
L In caz de neprezentare ne
motivată a echipei de juniori, 
va fi suspendată echipa de se
niori in prima etapă progra
mată pe teren propriu ; 2. Ju
cătorii cluburilor sportive școla
re de mare performantă din 
Arad. Timișoara Oradea. Cra- 
«ova. Hunedoara. Bacău. Pitești 
si București. înființate in acest 
an. vor participa in campionat 
cu dublă legitimare, ei avind 
drept de joc si in echipa divi- 
"onară A de juniori a clubului 
* ~e-i oatroneazâ : 3. Jocurile
>r fi Drogramafe nwnni dti- 
* vea de la o-a 9 în das^hi- 

e la meciurile din Diviziile 
5 si C.

Baia Mare c fost prima în clasamen
tul probelo’ fizice. Extremul dreapta 
Sepi a reușit 11,2 Ic a treia sută. 
Per total, blocul echipei a mers 2.15 
pe 800, ceea ce cronometru rd n-a 
crezut prima oară, dar a trebuit sâ 
recunoască a doua oară.

— Cum lucrezi tactic 9
— Cu lucruri mid. Lucrurile meri 

ou-mi inspiră încredere. Ele țin mai

VIOREL MAT EI ANU
muît de refercte. Avem nenumărate 
lucruri mic» învățate. „Momeala mi
că-, „momec’a mare", , .parole îc gra- 
mul". „șo'pele", și încă o mie.

— Nu vreau sâ fiu indiscret, e 
un secret tactic, dar aș vrea sâ 
știu ce înseamnă, de pildă, „mo
meala micâ-.

— Nu foc din nimic un secret. E 
un lucru foarte mărunt, dar colosal 
de important. Cînd portarul echipei 
odverse degajează cu mirta spre fun
daș ui stingă, de pildă, n cer extre
mului meu dreapta sâ stea ta pîndâ, 
dor nu oricum, ci ircscunsM, ta vreo 
15 m. In clipa în care mingea a por
nit din mîna oortarului, extremul meu 
pornește ca ta odetîsm, pentru a-i 
jena preluarea. In aceeași clipa vîr- 
fui meu se arunca în presing la por

ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPELE*
A IV-a, A V-a Șl A
Colegiul central al arbitrilor a 

stabilit arbitrii care vor conduce 
partidele din etapele a IV-a, a 
V-a și a Vl-a ale Diviziei B.

ETAPA A IV-a, duminică 10 
ceptcmbrle.

SERIA I .• F.C. Brăila — Nitra- 
monia Făgăraș : C. Ignat (Bucu
rești) : I.C.I.M. Brașov — Progre
sul Brăila : C. Ioni(ă n (Bucu
rești) ; Portul Constanța — Vic
toria Tecuci : A. Voinea (Bucu
rești) ; F.C.M. Galați — Tractorul 
Brașov : V. Măndescu (București); 
C.S.M Suceava — F.C. Constanța: 
L Urdea (București) ; Construc
torul Iași — Steagul roșu Brașov: 
V. Gligorescu (Ploiești) ; Delta 
Tulcea — Oltul St Gheorghe : S. 
Burlacu (Gh. Gheorghlu-Dej) ; 
Ceahlăul P. Neamț — Minerul 
Gura Humorului : I. Hoșoga 
(București) ; Muscelul Clmpulung
— Viitorul Vaslui : I. Arcălean 
(Bistrița). SERIA A II-a : Șoimii 
Sibiu — Viitorul Scomiceștl : I. 
Miș (Tg. Mureș) ; Rulmentul A- 
lexandria — Chimia Brazi : C. 
Ghila (Constanța) ; Gaz metan 
Mediaș — ȘJ4. Oltenița : L. Ves- 
ean (Aiud) ; Dinamo Slatina — 
Metalul București : M. Diaconu 
(Rm. VUcea) ; Electroputere Cra
iova — Poiana Cimpina : P. Sil
vestru (Focșan.) ; Metalul Plopeni
— Chimia Tr. Măgurele : D. Mun- 
teanu (Vaslui) ; Autobuzul Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu : D. Urau 
(Brăila) ; Petrolul Ploiești — Pro
gresul Vulcan București : P. Ba
ban (lași) ; Rapid București —
C. S.M. Drobeta Tr. Severin : Fl.
Pitiș (Oradea). SERIA A m-a : 
tnlrățirea Oradea — Victoria Că- 
lan : Gh. Racz (Brașov) ; Minerul 
Cavnic — Mureșul Deva: D. Arndt 
(Iași) ; C.F.R. Timișoara — U.M. 
Timișoara: A. Drăguț (Zimnicea); 
Aurul Brad — Dacia Orăștle : V. 
Popovlcl (Botoșani) ; „U“ Cluj-
Napoca — C.F.R. Cluj-Napoca : R. 
Stincan (București) ; C.I.L. Sighet
— Ind. sîrnaei C. Turzii : D. Di- 
minescu (P. Neamț) ; Chimica 
Tlrnăveni — Metalurgistul Cugir: 
L. Frunză (Sibiu) ; Gloria Bistri
ța — Minerul Anina : Gh. Arhire 
(Suceava) ; Minerul Moldova No
uă — F.C.M. Reșița : C. Dinulescu 
(București)

ETAPA A V-a, duminică 17 
septembrie :

SERIA I : Muscelul clmpulung
— Delta Tulcea : V. Catană (Că
rei) ; Viitorul Vaslui — F.C. Brăi
la : M Stan (București) ; Minerul 
Gura Humorului — C.S.M. Sucea
va : F. Kerestez (Tg. Mureș) : Ol
tul SI Gheorghe — Ceahlăul P. 
Neamț : A. Jurja (București) ; 
Tractorul Brașov — I.CJ.M. Bra
șov : E. Călinescu (Reșița) ; Vic
toria Tecuci — F.C.M. Galați : D. 
Rădulescu (București) ; F.C. Con
stanța — Constructorul Iași : Max. 
Popescu (București) ; Steagul ro
șu Brașov — Nitramonia Făgăraș:
D. Dop (Sibiu) ; Progresul Brăila
— Portul Constanța : L Urdea 
(București) SERIA A n-a : 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — Gaz 
metan Mediaș . I. Honing (Arad); 
Progresul Vulcan București — Ra
pid București : M. Buzea (Bucu
rești) ; Viitorul Scomioești — Me- 

tar, pentru a împiedica reprimirea. 
Fundașul se simte încolțit și pierde 
deseori mingea. Am marcat nenumă
rate goluri din această situație sim
plă, aparent l'psitâ de importanță.

— Ai învățat echipa sâ paseze. 
Cum 9

— Fac multe antrenamente fără ad
versar. Jucăm în 11 fără adversari. 
Mingea trebuie $ă circule conform 
une> idei. Fotbalul trebuie învățat, din 
punct de vedere tactic, de Ic o, i « 
oi. Chiar șl o vedetă trebuie sâ por
nească de aici. Apoi, totul e o ches
tiune de disciplină. ,,Așa cum ne-cm 
înțeles, băieți 1“ In joc, dacă Borz nu 
combinâ cu Sepi cum am desenat no! 
în jocul fără adversar, înseamnă câ 
ne înșeclâ.

— Ți s-au reproșat, șî eu ți-am 
reproșat, unele riscuri in apărare.

— Nu v-ațî saturat sâ tot riscăm 
apârindu-ne ? Cred câ singuruj, mij
loc de a stimula energiile în campio
natul nostru este de a ataca chiar 
CU riscuri. Cea mai bună apărare e 
în treimea adversarului. Fotbalul a 
fost creat pentru a se pune Io încer
care elanul ofensiv al tinereții. Așa 
gîndesc copiii, și așa e bine.

— Care-i principala obligație a 
unui antrenor ?

— Sâ gîndească și să creeze, iată,’ 
de pildă, federația a fixat cinci punc
te de bază. Jocul cu libero, marca
jul, circulația etc, ele. N-am nimic 
împotriva tor. Dar dacă nu creezi, in 
jurul lor, e ca și cum ai primit... ni
mic. Ca să fu sincer, cunosc doar 
doi libero sută Io sută în istoria fot
balului : Picchi și Weber. A ține sâ 
joci neapărat ca ei, înseamnă a co- 
pla, adică a nu face nimic. In jocul \ 
stoperilor, sînt portizanu! suplinirilor j 
reciproce. In Argentina, Oscar și Af • 
moral s-au suplinit reciproc și cu fă-’ 
cut cea mai buna apărare din lume»' 
Al doilea exemplu : circulația. Per
fect de acord. Dar ce fel de circula- i 
ție ? Dacă tu, antrenor, nu creezf,' 
ș-ar putea să crezi că circulația pe 
zebră, a pietonilor, e cea mai bunâ 
și in fotbal.

— Ce e fotbalul. Viorele 9
— Fotbalul e un joc de atac, in 

core 1+1=3. Dacă 1+1=2, atunci în
seamnă că echipa nu are antrenor». 
Trebuie să muncim cu capul. Avem, 
jucători foarte receptivi. Cind echi-i 
pele joacă prost, sîntem de vină noi,'] 
antrenării, și nu alții... |

!
loan CHIRÎLA 1

Vl-a ALE DIVIZIEI B
talul Plopeni : M. Izghircanu (Ti
mișoara) ; Șoimii Sibiu — Petro
lul Ploiești : O. ștreng (Oradea) 7 
Metalul București — Autobuzul 
București : C. Jurja (București) 
Ș.N. Oltenița — Electroputere Cra
iova : G. Dumitrașcu (Constanța); 
Chimia Brazi — Chimia Tr. Mă
gurele : M. Fecioreseu (Bacău) ; 
F.C.M. Giurgiu — Poiana Cîmpi— 
na : V. Tătar (Hunedoara) ; Rul
mentul Alexandria — Dinamo Sla
tina : C. Ratiu (Hunedoara). SE
RIA A IH-a : C.F.R. Cluj-Napo- 
ca — Mureșul Deva : I. Mărgescn 
(Pitești) ; Ind. sîrmei C. Turzii — 
înfrățirea Oradea : I. Vasiloia
(Ploiești) ; Victoria Călan — Mi
nerul Cavnic : Al. loniță (Bucu
rești) ; Minerul Anina — C.F.R. 
Timișoara : S. Necșulescu (Tirgo- 
viște) ; Aurul Brad — Chimica 
Tlrnăveni : G. Ene (Buzău) ; 
F.C.M. Reșița — Gloria Bistrița, 
R. Șerban (Craiova) ; U.M. Timi
șoara — C.I.L. Sighet : E. Pău- 
nescu (Craiova) ; Metalurgistul 
Cugir — Minerul Moldova Nouă : 
C. Volcu (București) ; Dacia Orăș- 
tie — ,,U" Cluj-Napoca : M. M«- 
raru (Ploiești).

ETAPA A Vl-a, duminică 24 
septembrie ;

SERIA I : Portul Constanța — 
Steagul roșu Brașov : Gh. Vasi- 
lescu II (București) ; Ceahlăul P. 
Neamț — F.C. Constanța : Gh.
Dumitru (București) ; Victoria Te
cuci — I.C.I.M. Brașov : P. Dol- 
ciu (București) : Minerul Gura 
Humorului — Viitorul Vaslui : CL 
Matache (București) ; F.C. Brăila
— Delta Tulcea : A. Avramescu
(Ploiești) ; Tractorul Brașov — 
C.S.M. Suceava : V. Trifu (Baia 
Mare) ; Nitramonia Făgăraș —• 
Progresul Brăila : I. MărgescU 
(Pitești) ; F.C.M. Galați — Musce
lul Clmpulung : P. Silvestru (Foc
șani) ; Constructorul Iași — Oltul 
Sf. Gheorghe : A. Voinea (Bucu
rești). SERIA A n-a : Poiana 
Cimpina — Autobuzul București : 
C. Săndulescu (Vaslui) ; Dinamo 
Slatina — Electroputere Craiova: 
I. Ciolan (Iași) ; Chimia Tr. Mă
gurele — Rapid București : FL 
Tăbircă (Rm Vilcea); C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Rulmentul A- 
lexandria : T. Crișan (Cluj-Napo
ca) ; Gaz metan Mediaș — F.C.M. 
Giurgiu : T. Gaboș (Cluj-Napoca); 
Metalul București — Șoimii Sibiu: 
I. Tânase (Tîrgoviște) ; Progresul 
Vulcan București — Ș.N. Oltenița: 
Gh. Ispas (Constanța) ; • Chimia 
Brazi — Metalul Plopeni : C.
Braun (Brașov) : Petrolul Ploiești
— Viitorul Scornicești : C. Bla- 
cioti (Constanța). SERIA A Hl-a5 
„u* Cluj-Napoca — Ind. sîrmei 
C. Turzii : I. Ignă (Arad) ; Dacia 
Orăștie — Chimica Tlrnăveni : R. 
Stincan (București) ; Minerul A- 
nina — Aurul Brad : C. Vlase 
(Craiova) ; Mureșul Deva — Vic
toria Călan : Max. Popescu (Bucu
rești) ; Gloria Bistrița — U.M. Ti
mișoara : V. Ciocîlteu (Craiova) ; 
C.F.R. Timișoara — C.F.R. Cluj- 
Napoca : Fl. Cenea (Caracal) ; în
frățirea Oradea — Metalurgistul 
Cugir : C. Nlțu (Tr. Măgurele) ; 
C.I.L. Sighet — F.C.M. Reșița : I. 
Chilibar (Pitești) ; Minerul Mol
dova Nouă — Minerul Cavnic : I. 
Zaharia (Drobeta Tr. Severin).
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C. E. da tir pentru senioare și juniori

ECHIPA DE PISTOL STANDARD Ă ROMÂNIEI 
A OBȚINUT MEDALIA DE ARGINT

HAMEENLINNA. 31 (prin 
Mefon). Pe poligonul din loca- 
18ti»te au început întrecerile edi- 
Cei 1978 a campionatelor euro- 
»ene pentru arme eu glonț re
zervate senioarelor si juniori-

. Pe o vreme înnorată, cu 
râturi care au oscilat in

ii și 16 grade, aproape iu
te din cei 360 de partici-

ti. reorezentînd 23 de na-
i, au participat la primele 
â probe, pistolul standard 

jueiioare șl pistolul liber ju- 
îniori.

Reprezentanții noștri n-au a- 
rWt o zi prea bună. în proba 
te pistol standard, cea mai bu- 
aâ poziție (locul 7) a ocupat-o 
Xhfeoara Matei, cu 582 p (292+ 
299). Deși a înregistrat in în
trecerea de duel excelenta ci- 
tri le 299 p. Ana Ciobanu n-a 
realizat decît 581 p.

ftenexactitătilor de Ia 
3Se precizie. Totuși.
toihrl a reușit, 
hevpe locul II in 
ecfcîpe.

Cel mai bine _____ ____
foni nqstri juniori de pistol li
ber s-a comportat Constantin 
tTsrîoiu care, cu 543 puncte, s-a 
clas it oe locul 9.

I’ Trăgătorii sovietici au 
. vut o excelentă comnortare. 
‘ Prin Larisa Asrian și prin Ser-

din cauza 
întrecerea 

formația 
final, siin

întrecerea pe

dintre trâsâ-

a-

T. DINU Șl D. ILIE ÎNVINGĂTORI 
LA DINAMOVIADA DE BOX
’ La Dinamoviada de box. 
•e desfășoară zilele acest» 
Polonia, la Lodz, clubul 
■unio București a prezentat

care 
•a in 

Di- 
o 

formație completă «lin care nu 
lipsesc R. Cozma, T. Dinu, 
D. ilie, frații Cuiov, I. Vla
dimir,. V. Cicu, V. Silaghi. 
în primele două zile de con
curs, pugiliștii românizau obți
nut două victorii : la cat. co
coș, Teodor Dinu 
puncte (3—2) pe 
(Bulgaria), iar la 
ușoară Dragomir 
brecut net la puncte (5—0) pe 
Joesef Denes (Ungaria), 
cat. grea. Teodor Pir joi 
ntează sâ-1 întîlnească pe cam
pionul polonez Jerzy Skoczek 
(care l-a eliminat pe cubanezul 
Gawford).

l-a învins la 
lvan Pencev 
cat. semi- 

Ilie I-a in-

La 
ur-

ȘAHIȘTII ÎN ÎNTRECERI

DUPĂ 3 TURE in meciul de - 
șah ce se dispută în orașul Mako 
tnire selecționatele feminine ale 
României și Ungariei, la juni
oare conduc șahistele românce 
cu 4—2, iar la senioare cele 
maghiare cu 11—7.

EA BOROVET (BULGARIA) 
•chipa mixtă de juniori a Româ- 
niei a dispus de cea a Bulga
riei cu ÎO’A—9>/s p. Din echipa 
noastră s-au evidențiat Adrian 
Jîiculescu si Viorica Ilie.

IN TURNEUL „PRIETENIA 
BALCANICA- de la Atena. 
Mibai Șubă s-a clasat al doilea 
cu 7*/i p. după iugoslavul Ro- 
■Stuli (8 p). Au participat 12 
șahiști din țările balcanice.

ghei Pishianov ei și-au adju
decat cele două probe ale pri
mei zile. Trebuie remarcată 
deosebita performantă. înregis
trată la pistol liber de Pishia
nov (567 p). rezultat care con
stituie un nou record european 
al probei, fiind in același timp 
o performantă demnă de invi
diat pentru orice trăgător se
nior... Trăgătorii sovietici s-au 
impus categoric si în probele 
pe echipe.

REZULTATE TEHNICE: pis
tol standard, senioare : 1. La
risa Asrian (U.R.S.S.) 
Elisabeta Karaboli 
586 p. X Galina 
(U.R.SJS.) 584 p.... 7.
Matei 582 p. 8. Ana 
581 p. ECHIPE : 1.

588 p. X 
(Albania) 

Korzun 
Anișoara 
Ciobanu 
U.R.S.S. 

1755 d. X România 1733 
Polonia 1718 p ; Pistei 
jumeri : L S. Pishianov 
(nou record european). 
Kokorev (U.R.S.S.) 565

D.

D.

d, X 
liber, 

567 p 
X B.

X
K. Tluczynskî (Polonia) 553 p„ 
9. C. Tirloiu 543 p. L Neagu si 
D. Ionescu au realizat 530 p si 
respectiv. 524 p.

Cel de al treilea campionat 
mondial de polo. încheiat recent 
în Berlinul Occidental-, a fost 
poate cel mai echilibrat din 
ultimele două decenii ; un tur
neu fără favorite. în care cel 
puțin jumătate dintre partici
pante se gîndeau la o medalie 
și care. în final, a produs o 
ierarhie cu totul nouă față de 
ediția precedentă sau și de tur
neul olimpic din 1976. Este in
teresant de amintit faptul că 
specialiștii din R.F. Germania 
făceau înainte de competiție de
clarații in presă că echipa lor 
va deveni campioană a lumii 
(dar ea nu s-a clasat decît pe 
locul 7. ratind calificarea pentru 
J.O.). că formația Cubei — lo
cul 6 la Caii (1975) — a ajuns 
acum pe locul 10. sau că re
prezentativa Olandei (medalie 
de bronz la Montreal) a trecut 
pe locul— 13 ! însăși noua cam
pioană. selecționata Italiei, a 
fost Ia numai un pas de a rata 
calificarea in turneul semi fi - 
nai (!). fiind ajutată de arbitri 
să redreseze două situații aproa
pe compromise In meciurile din 
grupa preliminară : în ultimele 
minute, cu Australia a ajuns de

„Trofeu! Tomis“ la volei masculin

ECHIPA NOASTRA
SI DE CEA A

V

ll (prin tele- 
a treia zi a 

turneului internațional mascu
lin de volei, dotat cu „Trofeul 
Tomis*, au fost stabilite cele 
patru echipe care iși vor dis
puta primul loc ta cea de a 
17-a ediție a competiției. A- 
ceastă ultimă zi a meciurilor 
din grupe a programat partida 
decisive, fiind marcată de sur
prize.

Astfel, in deschiderea pro
gramului, tinăra echipă cuba
neză a surclasat pe cea a R.D. 
Germane cu 3—8 (12, 7, 9), du
pă un joc caracterizat mai muB 
prin forță decît prin subtili
tate. în urma acestei victorii,
echipa secundă a Cubei și-a 
câștigat calificarea în turneul
pentru locurile I—IV, în timp
ce voleibaliștii din R. D. Ger
mană vor evolua în turneul
V—VIIL Meciul a fost condus 
foarte bine de cuplul 
(ana (Brazilia) — V. 
(România).

Echipa României a 
într-un meci hotărîtor 
a R.P. Chineze. Deși replica oas
peților a fost constant bună, vo
leibaliștii români au ciștigat la 
limită primele două seturi și 
lăsau impresia unei victorh 
cu 3—0. De la începutul setu
lui al IlI-lea, pe fondul unei 
relaxări și deci al unei slabe 
concentrări, echipa noastră a 
început să cedeze inițiativa, 
iar de la jumătatea setului să 

a 
q prin- 
partea a 

perina- 
antreno- 
a mal 

două să

CONSTANTA, 
fon). In cea de

J. San-
Arhira

intîlnit 
pe cea

se lase dominată. După ce 
pierdut setul al IlI-lea, 
tr-o cădere bruscă in 
doua a sa, sextetul 
nent modificat de 
ruj A- Drăgan nu 
reușit in următoarele

CAMPIONATELE EUROPENE
'i rmare din pag. 1)

A FOST DEPĂȘITĂ
R.P. CHINEZE

se echilibreze, lăsînd mai mult 
impresia lipsei de coeziune, 
care a caracterizat de la înce
putul competiției evoluțiile e- 
chipei. Ca și în partida cu e- 
chipa 
V-lea 
rătat 
d Și 
șoară . _ _ _
voleibaliști chinezi, care au în
cheiat foarte repede conturile 
ciștigînd setul la 3 ! La sfir- 
șitul partidei, ciștigată pe me
rit cu S—3 (—IX —14. X 3, 3», 
voleibaliștii chineză au fost a- 
plaudați de publicul 
țeaa.

Arbitrii J.P. Baigu (Franța) 
și M. Albuț (România) 
dus bine următoarele formații i 
ROMANIA : Ionescu, Pop, Gîr- 
leanu, Chita, Bădiță, 
(au mai fost folosiți: 
iu, Enescu, Macavei, 
Oros, Terbea); R. P. 
ZĂ: “ “
Hsueh Yung-yeh. Shen Fu-lin, 
14 Tsien-hsin, Chou Chung- 
yu (au mal fost folosiți: Wang 
Kang-heng, Cheng Tsung-yuan). 
Alte rezultate : Brazilia — 
Franța 3—0 (11, 8. 10), Ungaria 
— Bulgaria 2—3 (9. 1. —10, —9, 
—13).

în urma rezultatele din gru
pele preliminare, pentru turne
ul 1—4 s-au calificat K. P. Chi
neză, Brazilia. Cub* B. Bulga
ria, în timp ce reprezentativele 
României, Franței, R. D. Ger
mane si Ungariei vor juca 
turneul pentru locurile 5—8.

Vineri (nr. azi) este zi 
pauză, întrecerile urmind să 
reia slmbătă.

Aurelian BREBEANU

Braziliei, tu setul al 
jucătorii noștri s-au a- 

marcați nu numai fizic 
psihic, fiind o pradă u- 
pentru subtilii și agilii

constâa-

au eon-

Tutovan 
Dumâno- 

Manole, 
CHINE- 

Hu Chin, nou Chi eh,

la 3—5 la 6—5. iar 
de la 3—5 la 5—5.

Doar două echipe 
maratonul celor 64 
fără să cunoască înfringerea. 
Acestea au fost Italia și Unga
ria, care in jocul lor direct au 
terminat la egalitate (4—4) și 
s-au clasat in această ordine 
pe primele două locuri. „Az- 
zurri” au avut avantajul unei 
deosebite omogenități, cu un 
jucător de excepție (Gianni de 
Magistris). Este însă adevărat 
că și cavalerii fluierului au fost 
mai puțin severi cu echipa lor, 
penalizindu-i cu numai 37 de 
situații de inferioritate, în timp 
ce Ungaria a avut 42. U.R.S.S. 
45. Iugoslavia 46, S.U.A. 43 și 
România 54 (!). Jucătorii din 
formația Ungariei nu au mai 
evoluat cu aplombul obișnuit, au 
așteptat prea mult de la Farago, 
șuterul nr. 1 al campionilor o- 
limpici. ratind deseori din po
ziții clare. Mai viguroasă și mai 
bine pregătită ni s-a părut for
mația S.U.A. (locul 5) care a 
pierdut o singură partidă (2—3 
cu România) și a realizat un 
scor egal (4—4) cu Italia, după 
ce a condus cu 4—1 (!). Forma
țiile Iugoslaviei și U.R-S-S.. cu 
dese fluctuații, au dovedit re
surse care le-au menținut în 
eșalonul fruntaș.

După cum se știe echipa 
României * ocupai in final lo
cul 6 da Caii * fost a 5-a). ob- 
tinind calificarea pentru J.O. 
Dar pentru absolut toți cei Dre- 
zenti la turneul din Berlinul 
Occidental a fost evident că 
noua poziție a echipei române 
in ierarhia mondială nu cores
punde eu evoluțiile in ansam
blu ale sportivilor noștri, ca si 
cu posibilitățile confirmate de-a 
lungul celor 8 meciuri susținute 
în 9 zile. Prin jocuri bune ia
tac viguros si apărare sigură, 
mai ales în situațiile de infe
rioritate), poloiștii români și-au 
creat o șansă unică de a ajun
ge In turneul final, fîindu-le 
necesarii o singură victorie ta 
semifinale (din două meciuri). 
Prima ocazie au ratat-o ta par
tida cu Italia, singura dealtfel 
ta care au jucat sub valoarea 
cunoscută. O nervozitate ne jus
tificată. care le-a răpit lucidi
tatea ta atac (s-an ratat 5 si
tuații de _om ta plus*, ctad 
scorul era echilibrat) șl i-a îm
pins spre greșeli elementare de 
apărare ta ultimele 99 de se
cunde. dnd italienii au ajuns 
de la 4—2 ta T—X în Întrecerea 
cu formația U.R.SS.. care le 
oferea ultima șansă de a con
tinua lupta pentru o medalie, 
românii au jucat bine, valorifi- 
ctnd îndeosebi verva de șut a 
Iui Claudta Rusa ; de la 6—2 
au ajuns la 4—2. apoi de la 
4—6 și 5—7 la 7—7 și. eu 8 se
cunde înainte de sfîrșft. îa 8—7, 
cu un gol perfect valabîl, pe 
care îl atestă filmul jocului (ce 
se află ta posesia federației 
române de specialitate), un gol 
recunoscut chiar de adversari, 
dar nevalîdat de arbitrii care 
și-au manifestat astfel intenția 
vădită de a menține scorul egal

cu U.R.S.S.

au Încheiat 
de partide

(7—7), singurul care putea duce 
formația... S.U.A. în turneul fi
nal. Dacă la situația de 4—2 
jucătorii noștri ar fi continuat 
să atace decisiv și nu ar fi ra
tat 4 situații de superioritate, 
poate s-ar fi evitat un final 
contradictoriu și ar fi scutit e- 
chipa de atîtea emoții inutile.

Este adevărat, poloiștii români 
au ratat o mare șansă de a se 
menține printre primele 4 echi
pe din lume (vezi clasamentul 
de la J.O. din 1976). fără în
doială și din vina lor. dar au 
dovedit concomitent că alcătu
iesc o echipă ce se poate ori- 
clnd întrece de la egal la egal 
cu oricare altă formație din 
lume. Portarul Dorn Spînu a 
fost de departe cel mai bun. Cu 
un plus evident i-am nota ne 
C. Rusu. D. Popescu si FI. Sla
vei. Nasiasiu si Schervan au 
avut dese fluctuații. dar au 
muncit enorm în defensivă. Mai 
slab decît se așteptau antre
norii au figurat Răducanu și L 
Slăvei. Munteanu si Fejer au 
fost prea puțin folosiți, deși 
cînd s-au aflat în bazin au con
tat evident în joc.

în concluzie, am dori să sub
liniem eforturile reprezentativei 
noastre de Dolo pentru obține
rea calificării la J.O.. fără să 
uităm însă că ea a avut o mare 
șansă de afirmare De care a 
ratat-o. Cu o pregătire si mai 
bună. întărind serios dîscimîna 
colectivului, care ne atacuri * 
lăsat de dorit, echins României 
poate si trebuie să dovcdeasril 
la J.O. din 1980 că se află wta- 
tre eele mai bune formalii din 
lume si că poate mai mult—

Adrian VASIIIU

CAMPIONATE! MONDIAL
DE VOLEI FEMININ

în grupele semifinale ale 
campionatelor mondiale femi
nine de volei, care se desfă
șoară ta mai multe crase din 
U.R.S.S.. selecționata R.P. chi
neze a întrecut cu scorul de 
3—8 (15—11, 15—12. 15—6) for
mația Bulgariei. într-un 
joc. reprezentativa Cubei 
vtas cu 3—0 (15—7,
15—10) echipa S.UA

alt 
a :n- 
15—9,

ECHIPA U.R.S.S. CAMPIOANA
EUROPEANA LA BASCHET JUNIOR!

ROMA, n (Agerpres). Campiona
tul de baschet rezervat echipelor de 
juniori a fost ciștigat la actuala 
ediție de selecționata U.R.SS. 
In ultimul med al turneului fi
nal, desfășurat la Roseto (Italia), 
tinerii baschetbalist! sovietici su 
Întrecut cu scorul de 184—100 
(56—54) formația Spaniei.

în partida pentru locul trei, 
reprezentativa iugoslaviei a în
vins cu 95—72 (45—45) echipa Bul
gariei.

in

de 
se

DE ATLETISM
(R.D. Germană) 1.99, X Brigitte 
Holzapfel (R.F. Germania) 1,95, 
4. Jutta Kirst (R.D.G.) 1,91, X 
Ulrike Meyfarth 1.91; 
drea Matay (Ungaria)
400 mg bărbați : 1. Harald
Schmidt (R.F.G.) 48.51, X Dmi
tri Stukalov (U.ILS-S.) 
Vasili Arhipenko 
49,77, 4. Franz Maier (Elveția) 
49,84, 5. Harry Skhulting (O- 
landa) 50.97. 6. Jean Claude
Naliet (Franța) 5019... 8. Ho- 
ria Toboe 58.49: 308 m barba,i: 
L Olaf Beyer OLD.G.) 1:4X88. X 
Steve Ovett (M. Brit.) 1:4411 
3. Sebas’ an Coe (M. 
1:44.80. 4. AnatoQ P 
(UJLS.S.) 1.4 
Fodoianko (.
Andreas B
Die 
rie 
tim;
5 000 m; deca I 
Gr oen. ; k 
Daley Thor . n 
p : 3. S e 
8208 p.

Redacția ți adminislrația : cod 70134 București, str. V. Conta 16, ot. P.T.r.1’. i. 
rent/u străinătate : abonamente prin ILEXIM — departamentul export-import o*exo ° ,

Veleva — n-a mai contat in 
lupta pentru podium ia disc. 
S-a schimbat generația, acum 
fiind rândul lui Jahl și al co
legelor ej mai tinere.

Rezultate tehnice: FEMININ: 
488 m : 1. Maritta Koch (R. D. 
Germană) 48,94 — record mon
dial (vjc. 49,02). X Christine 
Bgehmer (R. D. Germană) 50.38, 
X Irena Szewinska 
99.40, 4. Maria
«LR.S.S.) 51,25, 5. 
Marquardt (R. D.

(Polonia) 
Kulciunov» 
Chri<tianne 

__________ ._  _ Germană) 
51,90, 6. Donna Hartley (Marea 
Britanie) 52.31 : 800 m : 1. Ta
tiana Providohina (U.R.S.S.) 
1:55,80. X Nadejda Mușta 
(U.R.S.S.) 1:55.80, X Zoia Rigel 
(U.R.S.S.) 1:56.60. 4. Totka Pe
trova (Bulgaria) 1:56,60. 5. Hil
degard Ulrich (R. D. Germană) 
1:57,56, 6. Anita Weiss (R. D. 
Germană) 1:57.70,__ 7. Ulrike
Bruns (R. D. Germană) 1:58,60, 
8. Fița Lovin 1:58,80 ; aruncarea

CAMPIONATELE MONDIALE DE SAH
MAIA CIDDRDANIDZE

CONDUCE CU 3,5 - U

discului : 1. Evelyn Jahl (R. D. 
Germană) 66.98 m. X Margitta 
Droese (R. D. Germană) 64,04 
m. 3.
(UJLSS.) 
gel (R.

Natalia Gorbaceva 
63.58 m. 4. Sabine En- 
D. Germană) 63,46

SPORTIVII NOȘTRI 
IN întrecerile zit.n

m. 5. Faina Melnik-Veleva 
(U.R.S.S.) 62,30 m. 6. Mana Boj- 
kova (Bulgaria) 61,94 m_. 9. Ar
gentina Menis 58,36 m. ; înăl
țime femei : 1. Sara Simeoni 
(Italia) 2,01, record mondial e- 
galat, X Rosemarie Akermann

6. An-
185 m ;

49,72, X
(U.R.SS.)

i Coe 
Analofi 
s 5. \

1:
Q. i

Floroiu 
cu 13

P'

RS.S.) 
e fR
(locui s

5; s-a ca
in

Irit.) 
n <

~n r
< 6.

0.
se

I A
d-

•) 
;.)

I

MOSCOVA.
Cea de-a 5-a _ _ _____
pentru titlul mondial feminin de 

șah. pe care șl-4 dispută ta Pi- 
țunda marile maestre sovietice 
Nona GaprindaeviU ți Mala CȘ- 
burdanidze a fost cișttgată de 
JLiii CiburdanidM.

Scorul meciului este favorabil 
eu 2,5—14 puncte șalangerel 
Maia Ciburdanidze.

M (Agerpres). —
partidă a meciului

Ezn

A 18 a PARTIDA
' KARPOV - KORVINOL

DIN NOU AM1NATA
MANILA 31 (Agerpres). — cea 

de—a 13-A partidă a meciului 
pentru titlul - mondial de șah 
dintre marii maeștri Anatoii 
Karpov șl Viitor Korcinol a fom 
amina tă pentru a doua o ri 
consecutiv 1* cererea șalangeru- 
luL Scorul, după cum se știe, 
este 4—1 ta favoarea actualului, 
campion, marele maestru sovie
tic A. Karpov.

• în etapa a doua a campio 
natului Ungariei, echipa M.T.K., 
viitoarea adversară a formaiiei 
Politehnica Timișoara in „Cu
pa U.E.FA", a pierdut eu 
scorul de 2—3 meciul susținut 
in deplasare cu echipa Dioa- 
gyV.

• în finala „Cupei Unga
rie:* : Ferenevăros — Pecs
4—2 (după prelungiri). în semi- 
ftaa’e : Pens — Vasas 3—2 
(d-P). Ferenevăros — Ujpesti 
Dozsa 3—2
• Pe Stadionul olimpic din 

H°'rinki. meciul amical dintre 
ech:n«>'e Finlandei și Poloniei 
s-a i n-beat cu 1—0 (0—0) în 
făvnet-ea rTsneț;’or. Unicul gol 
a fost înscris, în min. 80, de 
Majewski.

• La Oslo meciul dintre se
lecționatele secunde ale Norve
giei și Austriei s-a încheiat cu 
victoria oaspeților : 3—1 (1—11.
• în turneul de la Pekin, e- 

chipa de 
terminat 
(1—1) cu 
Kong.
• La 

Jersey), 
ționată
New York Cosmos s-a 
nat la egalitate 2—2 
Pentru selecționată au 
Rivelino și Cuellar,
tru gazde Chînaglîa și Seninho. 
(Extremă stingă la Cosmos a 
fost Cruyff).

amatori a Olandei a 
la egalitate : 

selecționata
2—2

Hong

East-Rutherford 
meciul dintre o 
mondială și

(New 
selec- 

echioa 
termi- 
(1-0). 

marcat
iar pen-
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