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CAMPIONATELE BALCANICE DE GIMNASTICĂ
Șl EXIGENTELE „MONDIALELOR" DIN FRANȚA

Kurt Szilier, în evidentă revenire de formă

Dincolo de filmul întreceri
lor propriu-zise, cele trei zile 
ale Campionatelor balcanice de 
gimnastică ne-au oferit și nu
meroase aspecte cu privire la 
forma și dispoziția de concurs 
a echipelor participante, asu
pra cărora ne propunem să ză
bovim. Desigur, a fost cu to
tul firesc să se atribuie com
petiției din acest an o semni
ficație deosebită și — fără în
doială — nu s-a exagerat cu 
nimic socotindu-se campiona
tele balcanice ca o repetiție ge
nerală în vederea „mondiale
lor" de luna viitoare. O repe
tiție generală care a relevat — 
avem în vedere echipele repre
zentative ale țării noastre — 
unele constatări pozitive privind 
bagajul de elemente si mișcări 
pregătite pentru apropiatele 
examene internaționale, dar și 
destule neajunsuri, asupra căro
ra trebuie să-și îndrepte cu prio
ritate atenția tehnicienii fede

Din nou la hochei I

ÎNCEPE . 
„CUPA 

ROMÂNIEI"
Pe patinoarul artificial aco

perit din Miercurea Ciuc în
cepe astăzi noul sezon compe
tițional oficial de hochei. Cinci 
echipe iau startul în prima se-
rie preliminară a tradiționalei 
competiții „Cupa României*: 
Sport club M. Ciuc, Sportul 
studențesc A.S.E. București, A- 
vîntul Gheorgheni, Agronomia 
Cluj-Napoca și Metalul Rădă
uți. Conform regulamentului a- 
doptat, primele două clasate se 
vor califica în turneul final. 
După cum sintem informați, 
gheața se prezintă In condiții 
excelente, echipele au efectuat 
antrenamentele de acomodare, 
iar interesul localnicilor față 
de întrecere este foarte mare, 
mai ales prin prezența In tur
neu a echipei gazdelor. Nutrim 
speranța că. alături de jucă
tori, publicul din Miercurea 
Ciuc (cunoscut pentru pasiunea 
sa pentru hochei) își va aduce 
contribuția la desfășurarea me
ciurilor într-un spirit de de
plină sportivitate.

Iată programul : marți 12 sep
tembrie : A.S.E. — Agronomia, 
Bport club — Avîntul; miercuri 
13 septembrie : Avîntul — 
Metalul, Sport club — A.S.E. j 
joi 14 septembrie: Metalul — 
Sport club, Agronomia — A- 
vîntul ; vineri 15 septembrie : 
zi liberă ; sîmbătă 1G septem
brie : Sport club — Agronomia, 
A.S.E. — Metalul ; duminică 17 
septembrie ; Agronomia — Me
talul, Avîntul — A.S.E.

Seria a 2-a preliminară (U- 
nirca Sf. Gheorghe, Dunărea 
Galați, Clubul sportiv M. Ciuc 
și Tîrnava Odorhei) se va des
fășura la București tncepînd de 
joi 14 septembri*
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rației și antrenorii loturilor na
ționale.

Fiind vorba de primul con
curs din sezonul competițional 
de toamnă, cuvîntul de ordine

RESPONSABILITATE MAXIMĂ ÎN PREGĂTI8EA 
ECHIPELOR REPREZENTATIVE DE GIMNASTICĂ 

ir u mai râmat 40 de zile pînă cind, la Strasbourg, in
Zj Franța, elita gimnasticii mondiale se va alinia din nou 

* * la startul unei competiții de mare anvergură, menită să 
desemneze pe noii campioni ai lumii. La acest extrem de 
important examen competițional — cu serioase implicații pen
tru postura in care echipele vor aborda apoi Jocurile Olim
pice din 1980 — gimnastica românească are de apărat po
ziții fruntașe, pe care le-a cucerit la precedentele campio
nate mondiale, din 1974, de la Vama, precum ți Ia Jocurile 
Olimpice de la Montreal, din 1976, ji la ultimele două ediții 
ale campionatelor europene feminine, competiț.ț in care Na
dia Comăneci, Teodora Vngureanu, Dan Grecu și echipa fe
minină a României au confirmat din plin reputația școlii 
românești de gimnastici, obținind succese prestigioase pen
tru mișcarea sportivă din țara noastră.

Tocmai din această cauză este necesar ca pregătirile pentru 
Campionatele mondiale de la Strasbourg să fie privite cu 
cea mai mare responsabilitate ți nimănui nu trebuie să-i ră
mână indiferent orice amănunt, oricit de neînsemnat ar părea 
el la prima vedere, care ar putea fi ignorat din complexa 
pregătire a echipelor noastre reprezentative.

Așa cum ți-au dat seama miile de spectatori prezenți in 
Sala sporturilor din Cluj-Napoca, ca ji tehnicienii din țările 
balcanice ți cei invitați la competiție ca arbitri neutri — din 
Austria, Cehoslovacia ri Ungaria — echipa noastră feminină, 
in alcătuirea pentru Balcaniadă, a avut destule neajunsuri

(Continuare în pag. 2—3)

Odată cu trecerea la săptămîna

de lucru redusă

ÎN ZIUA LIBERĂ - 
UN PROGRAM SPORTIV 

BOGAT SI ATRACTIV
Din experiența bună realizată Ia întreprinderea

de confecții șl tricotaje București
Printre unitățile industriei 

ușoare bucureștene in care * 
început să se aplice Progra
mul partidului privind trece
rea la săptămîna de lucru re
dusă se află și întreprinderea 
de confecții șl tricotaje. Pla
nul de măsuri întocmit sub 
conducerea organizației de 
partid prevede acțiuni deosebit 
de atractive, menite să contri
buie la petrecerea într-un mod 
cît mai plăcut și util a aces
tui binemeritat timp liber al 
miilor de femei care lucrează 
aici. Bogat In conținut (sînt 
prevăzute manifestări cultural- 
artistiice, vizite la obiective

Marți 12 septembrie 1978

al antrenorilor pentru Întrece
rile balcanice a fost ca atit 
fetele, cit si băieții să execute 
programele integrale, neper- 
mițindu-se nici un fel de „ușu
rare* a exercițiilor, în scopul 
realizării unei siguranțe mai 
mari In execuție și a evitării 
ratărilor, căderilor și, deci, a 
penalizărilor severe. Am putut 
să vedem, in acest fel. nouă 
gimnaști și șapte gimnaste cu 
întregul lor program de exer
ciții impuse și liber alese, iar 
tehnicienilor noștri li s-au o- 
ferit posibilitatea să aprecieze 
— în cunoștință de cauză — 
șansele pe care le au cei mai 
buni sportivi ai țării de a fi 
selecționați in echipele repre
zentative pentru viitoarele cam
pionate mondiale.

Vom spune, din capul locu
lui, că formația masculină a 
tării noastre a avut, in general, 
o evoluție promițătoare, care 
arată că eforturile antrenorilor

Constantin MACOVH

(Continuare in pag. 2—3)

Repriză de gim
nastici in pauza 
de producție la 
secția a 15-a de 

la l.C.T.B.

economice și sociale,' audieri 
de conferințe etc.), planul in
clude un important capitol de
dicat sportului. Referindu-se la 
această parte a activității, to
varășa Gherghina Ionescu, pre
ședinta Comitetului sindicatu
lui de la I.C.T.B., ne-a spus : 
,Jn micul orășel care este în
treprinderea noastră sînt mii 
de tinere pasionate pentru

Ora debutului formațiilor 
noastre de club tn Cupa cu
pelor si Cupa U.E.F.A. (Uni
versitatea Craiova. F.C. Argeș 
Si Politehnica Timisoara) s-a 
apropiat. Miine, ele vor lua un 
start de la care iubitorii fot
balului din tara noastră aș
teaptă comportări frumoase, re- 
prezentind o bună bază de ple
care pentru meciurile retur și, 

REINTRAREA LUI ȘTEFĂNESCU DÂ
La Craiova, barometrul inte

resului pentru meciul de 
miercuri cu Fortuna Dusseldorf 
a crescut considerabil după 
victoria Universității în fața 
echipei din Tg. Mureș, după re
intrarea lui Ștefănescu, devenit 
apt pentru importanta confrun
tare din „Cupa cupelor*, după 
nivelul bun manifestat la in-

Peotra îndeplinirea obiectivelor la Campionatul mondial

HANDBALISTELE NOASTRE TREBUIE 
SĂ-ȘI ÎNZECEASCĂ EFORTURILE!

• Pregătiri intense cu nn lot substantial întinerit
• La „Trolcul Carpațl" (20-25 octombrie, Brăila) 
participă campioana olimpică și campioana mondială

Handbalul nostru feminin are 
programat anul acesta, la sfîr- 
șitul lunii noiembrie și înce
putul lui decembrie, în Ceho
slovacia, examenul său suprem 
— campionatul mondial —, aug
mentat acum și de posibilita
tea unică a calificării pentru 
Jocurile Olimpice. Cucerindu-și 
dreptul de a se număra printre 
cele 12 formații care-și vor dis
puta titlul mondial — prin cla
sarea între fruntașele grupei 
valorice B a C.M. (R.F. Ger
mania, 1977) — echipa Româ
niei își pregătește cu grijă 
startul. Grijă firească, născută 
din responsabilitatea participă
rii la campionatul mondial, în 
cadrul căruia țintește un loc în 
fruntea ierarhiei și, firește, ob
ținerea calificării la J.O. din 
1980, acordată primelor 5 echi
pe naționale din Europa.

Ce fac handbalistele noastre 
la această oră? Ce au ele in 
perspectivă? Iată Întrebări pe 
care reporterul le-a adresat an
trenorului federal Pompiliu Si- 
mion.

— Așadar, care sînt jucă
toarele cărora federația le-a 
acordat încrederea de a fi 
selecționate în lot ?

— în pregătirea antrenorilor 
Francisc Spier, de la Rapid, si 
loan Bota, de la Universitatea, 
se află jucătoarele Viorica Io
nică (Universitatea București), 
Angela Ciubotă (Mureșul Tg. 
Mureș), Lidia Stan (Progresul) 
—Heidrun Janesch (Știința Ba

sport și cărora, așa cum se 
subliniază in documentele de 
partid, trebuie să le asigurăm 
condiții de a-șî menține și în
tări sănătatea și capacitatea de 
muncă și prin intermediul 
exercițiilor fizice. Efectuind o 
serie de sondaje printre mun
citoare, am ajuns la rezultatul 
că cele mai atractive forme 
de mișcare sînt drumețiile și 

implicit, pentru calificarea pe 
mai departe, in turul al doilea 
al acestor importante competiții 
europene.

în rindurile care urmează, vă 
prezentăm ultime informații 
din orașele-gazdă ale importan
telor partide de miine. pre
cum si unele noutăti despre e- 
chipele vizitatoare.

ÎNCREDERE Șl SIGURANȚĂ ECHIPEI
tîlnirea de simbătă de către 
elevii lui Uie Oană și Con
stantin Deliu. Prin urmare, de
ținătoarea Cupei va prezenta 
cel mai bun „11“ ; Bălăci. deși 
a fost schimbat cu 5 minute

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. 2—3) 

cău). Anestina Ceavdaridis 
(Univ. București), Maria T6r5k 
(Știința Bacău), Magda Pereș 
(Mureșul Tg. Mureș), Mariana 
Iacob (Constructorul Baia Ma
re), Magda Mikloș (Voința 
Odorhei), Cristina Weber (Ra
pid), Darinca Marcov (Univ. 
Timișoara), Ana Maria Răducu 
(Univ. Timișoara), Maria Io- 
nescu (Progresul), Larisa Caza
ca (în curs de transferare), 
Gheorgbița Mălai (Rapid), Eva 
Gal (Mureșul Tg. Mureș) șl 
Elena Văcaru (Știința Bacău). 
Mai sînt în lot Iuliana Hobincu, 
Liliana Tomescu (ambele de la 
Hidrotehnica Constanța) — «- 
fia te în tratament medical — și 
Angela Avădanei (TEROM Iași) 
— in examene.

— Echipa României are o 
sarcină deosebit de dificilă 
încă din serii. Sintem con
vinși că aceasta stimulează 
și lotul sportivelor și antre
norii.

— Așa este. Reprezentativa 
noastră susține, -în serie, me
ciuri care pot fi socotite verita
bile finale. La 30 noiembrie 
joacă cu R.D. Germană, actuala 
campioană a lumii, la 1 decem
brie cu Iugoslavia, fosta cam
pioană mondială, iar la 3 de
cembrie — toate meciurile sînt 
programate la Gottwaldow — 
cu Coreea de Sud. Primele

Hristache NAUM

(Continuare în pag. 2—3) 

excursiile. într-una din primele 
zile de simbătă cînd muncitoa
rele au avut liber am inițiat 
astfel de acțiuni, atît prin 
B.T.T., cît și prin asociația 
noastră sportivă. Aceasta a or
ganizat excursii la zonele de a-

lon GAVRILESCU

(Continuare în pag. 2—3)



VICTORIE CATEGORICA
A SPORTIVILOR NOȘTRI CREDIT, FARA „CUVIN

Atractivele întreceri pe care le susțin sportivii de performanță în cadrul competiției 
naționale „DACIADA” continuă într-o atmosferă de viu interes.

ECHIPELE C.S.Ș. CONSTANȚA (b) Șl C.S.Ș. BRAȘOV (f). CAMPIOANE NAȚIONALE LA BASCHET (CADET!)

România-Bulgaria 104 39 
la calac-canoc (Juniori)

La Constanța, pe terenurile 
C.S.Ș. 1, într-o organizare bună, 
s-au desfășurat turneele finale 
ale campionatelor naționale de 
baschet rezervate cadeților și ca- 
detelor (juniori și junioare cat. 
a Il-a), titlurile revenind echipe
lor Clubului sportiv școlar nr. 1 
Constanța (antrenor M. Hondri- 
lă) la băieți și Clubului sportiv 
școlar Brașov (antrenor Gh. Ro
șu) la fete.

Clasamente. BĂIEȚI: 1. C.S.Ș. 1 
Constanța (C. Liță, D. Dăian, M. 
Cioban, C. Moldoveanu, Gh. Bo- 
nea, D. Dumitrescu, R. Balaban,

C. Cazacu, D. Mufu, N. Moldo
veanu, N. Girtu, I. Surdu) (113— 
53 cu C.S.Ș. Tîrgoviște, 91—81 cu 
C.S.Ș. Satu Mare, 97—72 cu C.S.Ș. 
Steaua București), 2. C.S.Ș. Tîr
goviște (78—59 cu C.S.Ș. Satu 
Mare, 95—69 cu C.S.S. Steaua), 3. 
C.S Ș. Satu Mare (117—83 cu 
C.S.Ș. Steaua), 4. C.S.Ș. Steaua, 
5. C.S.Ș. Tg. Mureș, 6. C.S.Ș. Me
diaș, 7. C.S.S. Botoșani, 8. C.S.Ș. 
Brăila; FETE: 1. C.S.Ș. Brașov 
(D. Băileanu, F. Costea, 1. Simon,

C. Solovăstru, C. Ciuta, I. Biro, 
S. Lambrino, M. Pali, M. Ci ci o,
D. Matei, M. Derzsi, A. Stanciu) 
(66—53 cu C.S.Ș. Satu Mare, 91—80 
cu Lie. 1 Oradea, 62—54 cu C.S.Ș. 
Ploiești), 2. C.S.Ș. Satu Mare 
(59—53 cu Lie. 1,79—63 cu C.S.Ș. 
Ploiești), 3. Lie. 1 Oradea (74—64 
cu C.S.Ș. Ploiești), 4. C.S.Ș. Plo
iești, 5. Clubul școlar de baschet 
București, 6. C.S.Ș. - - -- 
C.S.S. Cluj-Napoca.

G. TAMAȘ, coresp.

M.

4.

Galați, 7.

200 DE PARTICIPANT! LA CAMPIONATELE DE PATINAJ PE ROTILE
ASTĂZI Șl MÎINE, LA SNAGOV

ÎNTRECERILE caiaciștilor

Șl CANOIȘTILOH ELEVI
între competițiile cu caracter 

republican ale căror întreceri 
finale se desfășoară sub gene
ricul competiției naționale 
„Daciada“, se numără si con
cursul republican de caiac-ca- 
noe al unităților sportive șco
lare. Faza finală a concursului 
rezervat celor mai buni caiaciști 
®i canoiști elevi se va desfă
șura astăzi și mîine pe lacul 
Snagov. Astăzi după-amiază 
vor avea loc întrecerile pe dis
tantele de 500 m. urmînd ca 
mîine dimineață (de la ora 10) 
să se desfășoare cursele finale, 
ale . probelor de 1 000 m.

CLUJ-NAPOCA, 11 (prin tele
fon). Deși s-au desfășurat pe un 
timp nefavorabil (ploaie și vînt 
în rafale), campionatele naționale 
de patinaj pe rotile s-au bucurat 
de succes datorită numărului 
mare de conburenți prezenți la 
start (au fost peste 200) și rezul
tatelor bune obținute de o ser.e 
de participant!. Este vorba de 
Sinxaa Todoruț, Mihaela Timiș. 
Dorin Bota, toți de la Viitorul 
Cluj-Napoca (antrenor M. Tirol*) 
și de A. Lakatos — C.S.M. Cluj- 
Napoca (antrenor St. Erdosi). Iatâ 
cîștigătorii Întrecerilor : categoria 
speranțe — băieți — D Bota 
(C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca), 
fete — Mihaela Timiș (C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoca) ; copii II 
— băieți — R. Hortopețiu (C.S.S. 
Sibiu), fete — Simona Todoruț 
(C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca) ; 
copii I — băieți — V. Duțu 
(A S.C.P. Galați), fete— Carmen

Moldovan 
II — 
(C.S.M.
Gabriela 
Napoca)
D. Enei 
ca). 1 
Viitor 
băieți 
Tg. Mureș), fete 
(Voința M. Ciuc).

In deschiderea acestor 
nate. tot la Cluj-Napoca 
fâșurat finala Cupei C.N.O.P., la 
care au participat reprezentanții 
a șase județe. Iată Învingătorii a- 
cestei Întreceri : 
ani — băieți 
(jud. Galați), 
dreescu (jud.
13—14 
(jud.
nescu

!S!

POLOIȘTII JUNIORI IȘI DISPUTĂ
TITLURILE DE CAMPIONI

Speranțele poioului din țara 
noastră, juniorii de categoria I, 
■e Întrec, de astăzi pină dumini
că, în cadrul turneului final ai 
campionatului național, care se 
desfășoară sub egida „Daciadei". 
La întreceri, programate Ia Ștran
dul tineretului din Capitală, jau 
parte echipele C.S. Școlar, C.S.Ș. 
1, Dinamo și Rapid din București, 
C.S.Ș. Viitorul, Politehnica și 
Voința din Cluj-Napoca, Crișul 
Oradea și Rapid Arad.

Jocurile de astăzi se vor des
fășura astfel : de la ora 8 : Ra
pid Buc. — C.S.Ș. 1, Rapid Arad 
— C.S.Ș. Școlar, Voința — Poli
tehnica, Dinamo — Crișul ; de 
la ora 14 : C.S.Ș. 1 — C.S.Ș. Vi
itorul, C.S.Ș. Școlar — Rapid 
Buc., Politehnica — Rapid Arad, 
Crișul — Voința.

(C.S.S. Sibiu) ; juniori 
băieți — A. 
Cluj-Napoca). fete — 
Sencovid (C.S.M. duj- 

; juniori I — băieți — 
(C.S. Viitorul Cluj-Napo- 

fese — Marta Pardi (C.S. 
rui Cluj-Napoca) ; seniori — 
I — A- Bokos (C.S.

Eva

Lakatos

Mureș 
Sziget

camplo- 
s-a des-

ani —
Galați) •
(jud. Galați).

categoria 11—12
Gh. Mihăilâ 

fete — Chice An- 
Galațl) ; categoria 
băieți — D. Radu 
fete — Rodica Io-

Mircea RADU-coresp.

La Snagov s-a desfășurat ieri 
meciul de caiac-canoe dintre re
prezentativele de juniori ale 
României și Bulgariei. Compor- 
tîndu-se excelent și manifestînd o 
superioritate evidentă, caiaciștii și 
canoiștii români au reușit vic
torii duble In toate probele, dș- 
tigînd meciul cu scorul de 104—39.

Rezultate tehnice : probe de 
5M m: K 1: A. Coman 1:59,4, M. 
Santo 2:00,7, V. Atanasov (B) 
2:12,5 ; C 1 : D. Nencju 2:18,1, 
N. Ungureanu 2:21,9, K. Marinov 
(B) 2:34,6 ; K 1 F : Elisabeta
Băbeanu 2:24,9, Niculina 
2:29,1, Maria Koleva (B) 
K 2 : România (T. Lupău 
Burlacu) 1:51,5, România 
Stoica — Gh. Clmpeanu) 
Bulgaria (V. Atanasov — 
mionov) 2:03,7 ; C 2 : România 
(D. Nenciu — M. Timofte) 2:04,5, 
România n (L. Coteț — N. Ser- 
gan) 2:08,6, Bulgaria (N. Kara- 
mangiev — B. Teodorov) 2:11,4 ; 
K 2 F ; România (Băbeanu — 
Tit) 2:05,0, România II (Popov — 
Borcănea) 2:08,1, Bulgaria (An- 
ghelova — Valeva) 2:23,4 ; K 4 î 
România I 1:41,4, România II
1:43,0, Bulgaria 1:46,5 ; K 4 F : 
România I 1:53,6, România II
1:59,0, Bulgaria 2:09,5, probe de 
ltOO m; Kls Coman 4:33.3, Santo 
4:57.4, Manolov (B) 5:07,0 ; C 1 : 
Nenciu 5:04,0, Ungureanu 5:08,6, 
Karamanglev 5:10,7 ; K 2 : Româ
nia (Lupău — Luca) 3:55,6, 
România II (Stoica — Cîmpeanu) 
3:56.4, Bulgaria (Spasov — Mar
kov) 4:13,6 ; C 2 : România (Nen
ciu — Timofte) 4:19,6, România 
n (Coteț — Sergan) 4:29,7, Bul
garia (Karamangiev — Teodorov) 
4:34,6 ; K 4 : România I 3:27,2, 
România n 3:39,2, Bulgaria 3:45,0.

Dobre 
2:39,4 ; 
— Gh. 
n (N.

1:53,0,
I. Si-

Vineri 8 septembrie c.c.7 la 
Făgăraș. Ora primului, in cen
trul orașului, ploaie deasă, in
tr-un gang pe care se intră șl 
la sediul Consiliului orășenesc de 
sport, oamenii se adăpostesc de 
picăturile repezi ale perdelelor 
de opă. Printre el cîțlva tineri. 
Ii întrebăm încotro e sediul con
siliului sportiv, ne răspund că aș
teaptă și ei pe tovarășul Țiței, 
mal marele consiliului, plecat du
pă treburi. Băieților care ne spun 
că sînt judoka divizionari le 
răspundem că sîntem ziariști de 
la „Sportul". Se bucură șl se 
oferă să aștepte in continuare 
pînă ne reîntoarcem. Revenim 
dar ușa consiliului este încuiată. 
Cei trei tineri ne cr~‘" 
putem să primim 
ne asigură că ei 
renunță sâ aștepte 
vor veni să ne 
nunțe. Aflăm că 
nul dintre ei este 
reprezentativ de judo,

orală unde
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HANDBALISTELE NOASTRE TREBUIE SĂ-SI ÎNZECEASCĂ EFORTURILE 
re în forma. Ce program 
competițional i-a fost asi
gurat ?

— La sfîrșitul acestei luni va 
susține trei partide cu formația 
R.S.F.S. Ruse, iar la începutul* 
celei viitoare doua meciuri cu 
reprezentativa Bulgariei. Intre 
N si 25 octombrie se dispută, 
la Brăila, „Trofeul Carpați", la 
care au fost invitate primele 
trei clasate la Jocurile Olimpice 
de ia Montreal — U.R.S.S., 
R.D. Germană și Ungaria —, 
precum și Iugoslavia. Deci, eli
ta handbalului mondial. Obser
vați, desigur, că numai cu o 
lună înainte de C.M. handba
listele noastre vor întilni cele 
două puternice adversare din 
serie: R.D. Germană și Iu
goslavia. Pentru luna* noiem-

(Urmare din pag. 1)

două clasate se califică in tur
neu] final al locurilor 1—6. care 
se dispută la Bratislava, intre 
5 și 10 decembrie. întregul lot 
— sportive și tehnicieni — este 
convins că aceste obstacole pot 
ft trecute numai prin muncă 
fără preget, numai printr-o 
excelentă pregătire la toate 
capitolele. Am asistat la ulti
mele antrenamente și pot afir
ma că ele sînt foarte bine ori
entate metodic, satisfăcătoare 
din punct de vedere cantitativ 
și in evidentă creștere 
ti vă.

— Cu siguranță, 
noastră reprezentativă 
vedere și meciuri pentru o- 
mogenizare și pentru intra-

calita-

echipa 
are în

brie, programul este în curs de 
perfectare. loan Kunst-Gher- 
mănescu, președintele F.R.H., 
și Lucian Grigorescu, secretarul 
F.R.H., sînt în momentul de 
față la Congresul Federației in
ternaționale, care se desfășoa
ră la Reykjavik, astfel că vor 
avea posibilitatea 
teze întîlnîri utile 
pa feminină. Am 
organizăm jocurile 
structura campionatului 
dial: trei meciuri 
sau patru partide

Lotul — în care 
te sînt jucătoarele __
obligația ca prin muncă să re
cupereze handicapul valoric 
evidențiat de sezonul trecut.

în lotul
Mi-rcea 

Vtad, toți fâcînd parte din echi
pa asociației sportive „Nitramo- 
nia*. Peste o oră apar ta res
taurant fără ca tov. Țiței sau 
înlocuitorul său sâ fi apărut. Iau 
loc ta masă. Sînt stingheriți șl 
preocupați. Parcă îi macine ceva, 
pe dinăuntru.
- Știți, v-am spune ceva daca 

ne permiteți.
— V-ascultăm cu plăcere.
- E vorba de judo, de sportul 

nostru și de condițiile in care îl 
practicâm. Nici ieri nici azi nu 
am făcut antrenamente.

— Ce sa întâmplat ?
- Antrenorul nostru, tovarășul 

Gh. Gu]bâ, '-a supărat. Spune 
câ sîntem prea pretențioși.

Tînărul carO vorbește este Ilie 
Aga, din Putna, în ultimul an al 
școlii profesionale de chimie din 
Făgăraș. Face judo de 3 ani, are 
locul trei pe țară cu echipa de 
juniori și finalist ta seniori, cate
goria 71 kg., învingător al lui 
Calamar. Explică :
• Sîntem tratați urît, insultați, 

amenințați*
• avem unele drepturi dar fie 

că semnăm noi sau ne semnează 
alții, tot nu le primim.

e sîntem 20 de judoka în 
secție însă la mare n-au fost de
cît 12, deși cu existat bani pentru 
tot lotul. în schimb am văzut 
alte persoane'.
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IN ZIUA LIBERA-UN PROGRAM SPORTIV BOGAT Șl ATRACTIV
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CU 
de

grement din jurul Capitalei. In 
colaborare cu comitetul sindi
catului și asociația sportivă de 
aici, pe baza sportivă de la 
IREMOAS a fost organizată 
„Ziua sportului de masă", 
prilejul căreia 6 echipe
handbal și 4 de volei s-au în
trecut intr-o reușită competi
ție. Numeroase alte tinere 
luat parte la întrecerile 
atletism.

Despre acțiunea la care 
referit președinta comitetului 
sindicatului muncitoarele își a- 
mintesc cu plăcere, majorita
tea așteptînd cu nerăbdare să 
li se ofere noi prilejuri pentru 
a face sport Este pregătită in 
acest sens asociația sportivă ? 
Din discuțiile purtate cu Tudor 
Conțu, secretarul asociației 
„Confecția", s-a desprins fap-

au 
de

tul că problema organizării 
timpului liber în general și in 
special pe cel din ziua cînd 
muncitoarele nu sînt ocupate 
în producție se bucură de toa
tă atenția. Sînt încă de pe a- 
cum ocupate aproape toate 
locurile pentru excursiile care 
Se vor organiza pe Valea Pra
hovei, cu autocarele. Luîndu-și 
în excursie echipamentul spor
tiv propriu, majoritatea mun
citoarelor — așa cum s-a făcut 
și pînă acum — iau parte fie 
la concursuri de orientare, fie 
la Întreceri de volei. De ase
menea, pe baza sportivă din 

a între- 
mult timp 
și un mo- 
timp de 
juca tenis 
va desfă- 

i“ la

imediata vecinătate 
prinderii (nu peste 
se va ca în folosință 
dem club unde, pe 
iarnă, se va putea 
de masă și șah) se 
șura „Cupa de toamnă* 
handbal, această disciplină (e-

OR AVEA Șl CAII TOANE, DAR...
să

RE-
1.

să contrac- 
pentru echi- 
incercat să 

am’cale pe 
mon- 

în patru zile 
în sase zile, 
preponderen- 
tinere — are

Divlzia A la handbal

CAMPIONATELE BALCANI
(Urmare din pag. 1)

Reuniunea de duminică, desfășu
rată pe un timp excelent și în fața 
unei asistențe de zile mari, nea 
oferit satisfacția unui spectacol plă
cut, majoritatea alergărilor fiind a- 
prig disputate, cu sosiri st rinse și 
cîștigâtori cunosc uți abia după tre
cerea potoului. Dintre aceștia, cu 
„cinci stele" pot fi notați „laureații" 
din premiile „Perlș", „Rodna“ (pri
muri hit), „Râzboieni" și „Reghin", 
în care Hanger, Cumpânița, Jurat șl, 
respectiv. Valoarea au trebuit să se 
întindă serios pentru a putea termi
na pe primul loc. Am fi acordat 
poate aceeași notă și lui Rivan, cîș- 
tigător în hitd doi a-l „Premiului Rod- 
na“, dar fluctuația de valoare a a- 
cestuia în interval de numai o oră 
(anonim în prima manșă, el o cîști- 
gă dezinvolt pe cea de a doua) ne 
determină >să fim ceva mai reținuți. 
Or mai avea caii toane, dar nici 
chiar așa.' $i o ultimă remarcă : 
n-am înțeles de ce în proba rezer
vată conducătorilor amatori 
Helia, concurentă cu certă șansa, 
n-a mal fost cono’usă de Manea Bog
dan (cu care realizase valori supe
rioare), d de V. Omoru, fapt ca a

tapa 
șansă,

făcut ca respectiva concurentă 
evolueze mai mult decît slab. 
ZULTATE TEHNICE : cursa I : 
Nervin (I. Oană) rec. 1:33,8, 2. Sfioa
sa, 3. Cornelia. Simplu 3, ordinea 12, 
ordinea triplă 205 ; cursa a ll-a : 1. 
Hanger (N. Șimion) rec. 1:27,9, 2. 
Văluța. Simplu 3, ordinea 23, event 
28 ; cursa a lll-a : 1. Gong (N.
Gheorghe) rec. 1:31,0, 2. Vameș, 3. 
Olteanca. Simplu 3, ordinea 17, event 
22, ordinea triplă 230 ; cursa o ÎV-a:
1. Cumpânița (M. Moise) rec. 1:27,2,
2. Suveicu, Simplu 4, ord’nea 69, 
event 30. triplu riștigător 674 ; cursa 
a V-a : 1. Sirba (I. Mavrodin), 2. 
Incaș, 3. Superb. Simplu 25, ordinea 
închisa, event 161, ordinea 
1005 ; cursa a Vl-a : 1. Jurat 
mion) rec. 1:29,1, 2. Tîrpu, 3. 
Simplu 7, ordinea 362, event 
triplu cîștigâtor 3125, ordinea 
1033 ; cursa a Vlî-a :
Arsene) rec. 1 '27,4, 2. Artizan, 3. 
Hertz. Simplu 14, o-dinea 68, event 
87, ordinea triplă 218 ; cursa a 
VIH-a : 1. Valoarea (Tr. Dinu) rec.
1:27,6, 2. Haiducel, 3. Lapis. Simplu 
4, ordinea 46, event 67, ordinea tri
plă 290 ; cursa a IX-a : 1. Simptom 
(G. Sokan) rec. 1:35,7, 2. Vigu. 
Simpl-u 6, ordinea 13, event 14.

triplă 
(N. Si- 
Oron. 

150, 
triplă 

1. Rivon (D. 
Artizan,

Gh. ALEXANDRES CU

chips de performanță „Confec
ția" ocupă un loc fruntaș prin
tre formațiile care activează in 
Divizia A) avînd multe simpa
tizante și practicante aproape 
in fiecare secție.

Am discutat și noi cu cîtev'a 
muncitoare, chiar in secțiile 
unde lucrează, pentru a le afla 
părerea despre activitatea spor
tivă. Ecaterina Diaconescu este 
cunoscută în secția a 15-a ca, o 
mare animatoare a turismului. 
La ea vin muncitoarele cînd 
doresc să facă excursii pe tra
seele dorite, ea le dă sfaturi 
asupra modului cum trebuie să 
fie echipate, ea se ocupă de 
multe ori și de asigurarea mij
loacelor de transport. „Găsesc 
turismul drept forma cea mai 
completă de mișcare. Făcind 
turism, faci și sport și, în a- 
celași timp, îți îmbogățești per
manent cunoștințele in nume
roase domenii" — ne spunea 
Ecaterina Diaconescu. Fiindu-i 
cunoscută pasiunea și price
perea, tovarășele ei de muncă 
au ales-o președinta comisiei 
pentru turismul de masă din 
întreprindere și, nu de mult, a 
fost cooptată șl ca membră in 
comisia centrală. în secția I 
am găsit-o pe muncitoarea-pre- 
paratoare Georgeta Subțirică. 
Ea face parte din echipa de 
handbal care, cu prilejul. „Zilei 
sportului de masă" de la 
IREMOAS, a ocupat locul I. 
„Avem acum trei echipe de 
handbal în secție — ne spunea 
ea. Nu cred că vreunei tinere 
nu-i place să facă sport. ‘Prin
cipala problemă de rezolvat 
este să știe să-și organizeze 
bine timpul liber. La noi în 
secție s-a reușit în general a- 
cest lucru, fetele preferind să 
joace handbal, volei, să plece 
în exeursii în timpul lor li
ber".

Am intîlnit, așadar, la între
prinderea de confecții și trico
taje din București o preocu
pare serioasă și susținută pen
tru ca activitatea de educație 
fizică și sport să nu lipsească 
din timpul liber al munci
toarelor.

CLUJ-NAPOCA, 11 (prin tele
fon). Luni după amiază s-a dis
putat în Sala sporturilor din lo
calitate meciul de handbal — con
tend pentru etapa a Il-a a Divi
ziei masculine A — dintre for
mațiile Universitatea Cluj-Napoca 
și Steaua. La capătul unei dis
pute dîrze, pe fondul dominării 
gazdelor, partida s-a Încheiat la 
egalitate : 20—20 (13—11). In ul
timele 6 minute de joc nu s-a 
mai Înscris nimic. Cele mal mul
te goluri au fost marcate de Dan 
6 șl Avram 6 (Universitatea Cluj- 
Napoca) și Kiesid 6 șl Birtalan 
4 (Steaua). Au arbitrat G. Lungu 
șl H. Boschner (Brașov).

Nușa DEDIIAN, coresp.

și gimnaștilor pot fi și în vi
itor concretizate în rezultate 
prestigioase. Aproape toți gim
naștii fruntași și-au modificat 
— în sensul îngreuierii lor — 
exercițiile, au introdus elemen
te noi, originale, sau de mai 
mare dificultate, asigurindu-li-se 
astfel un mai mare indice va
loric. Și, ceea ce ni se pare și 
mai important e faptul că noi
le exerciții au fost executate 
destul de bine, fără ratări ma
jore. Spre deosebire de alte 
concursuri, calul cu minere nu 
a mai fost, de data aceasta, un 
„cal Troian" pentru echipa 
noastră, doar Nicolae Oprescu, 
ca deschizător. poticnindu-se 
oarecum. Execuțiile au dovedit 
o mai mare concentrare din 
partea gimnaștilor noștri, ele
mentele de dificultate, cu deo
sebire schimbul de sprijin, fi
ind abordate cu mai mare si
guranță și amplitudine. Cum 
era și firesc, inele au fost un 
aparat forte pentru întreaga 
noastră echipă. Avînd în ve
dere perspectiva obținerii unor 
rezultate individuale de pres-

RESPONSABILITATE MAXIMA IN POECATIOE
(Urmare din pag. 1)

care se cer înlăturate in scurta perioadă care a mai rămas 
pină la startul „mondialelor".

In pregătirea campionatelor mondiale, europene și a altor 
competiții care angajează prestigiul țării trebuie să se ma
nifeste maximă exigență, tehnicienii și sportivii să fie mobi
lizați la o muncă intensă, riguroasă, științifică, pentru obți
nerea unor performanțe mereu mai ridicate. Această strictă 
angajare este obligatorie pentru gimnaștii noștri fruntași, în 
primul rind pentru Nadia Comăneci, Teodora Ungureanu și 
Dan Grecu, deținători de medalii olimpice. In acest spirit, 
care trebuie să călăuzească in permanență activitatea mișcării 
noastre sportive, comportarea echipelor noastre de gimnas
tică la recenta Balcaniadă trebuie analizată cu exigență, in 
spirit critic, pentru a se putea adopta măsurile care să asi
gure in perioada de 40 de zile care au mai rămas pînă la 
22 octombrie, inlăturarea lipsurilor serioase manifestate, în
deosebi la echipa de fete.

Este, desigur, meritoriu faptul că toate gimnastele frun
tașe și-au introdus in exercițiile lor elemente noi, spectacu
loase, veritabile premiere mondiale, dar trebuie să avem in 
vedere că la marile competiții de cea mai mare importanță 
sînt execuțiile in sine fără greșeli, orice ezitare sau ratare 
fiind sever depunctate. începerea lucrului la execuțiile inte
grale abia in luna august se dovedește acum un „start în- 
tirziat", deoarece a rămas prea puțin timp pentru repetări și 
pentru asigurarea mecanismului in execuție, ca și pentru 
organizarea mai multor concursuri cu caracter de verificare.

Iată de ce campionatele naționale și ale „Daciadei", progra
mate in următoarele zile, trebuie să devină un veritabil test 
pentru gimnastica românească, cu deosebire pentru meda- 
liații de la Montreal, care trebuie să-și mobilizeze toate capa
citățile și potențele, toate forțele spre a arăta că pot să 
înlăture rapid neajunsurile existente, să asigure cadrul ne
cesar viitoarelor pregătiri vizînd reprezentarea demnă a spor
tului românesc la. apropiatele campionate mondiale de gim
nastică.

tig I 
cud 
mal 
sod

de 
se 
did 
au 
dai 
sen 
rinj 
obd 
lull 
exd 
afa 
ara 
exd 
re 
din 
del 
liai 
ped 
tat 
puJ 
s-a 
cur]

ca 
lor

exd
ma|

iloJ 
aed 
mu 
Ped 
lor 
aed 
cau 
sig 
exd 
nă
Maj 
g°J 
a 1 
pu 
s-q
rail 
cui 
na]
ind

ni
SI 
pe

ml
trJ
sil

rr;

ol



E"!

GU

z

(Urmare din pag. 1)

DOBRIN, IVAN $1 9 DEBUTANȚI
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CRAIOVA, PITEȘTIUL Șl TIMIȘOARA

înainte de final, rămîne titular. 
Vînzarea biletelor de intrare 

la meci se desfășoară satisfă- 
fi 

Or- 
ln 

di- 
cererile 

creștere.

cător. deși întilnirea va 
transmisă integral la TV. 
ganizatorii estimează că 
cursul zilei de azi și In 
mineața de miercuri 
de bilete vor fi în 
sperîndu-se ca, la ora loviturii 
de începere a partidei, „Cen
tralul" să fie plin, ca la marile 
meciuri ale Universității, 
altfel. în centrul orașului, 
jurul hotelului „Minerva", 
colo unde se adună cei mai 
focați suporteri ai echipei 
cale, discuțiile sînt tot 
timiste. „Jucînd ca o

De- 
In 
a- 

In- 
lo- 
oP-mai 

adevă-

La Pitești, bucuria 
luj din meciul cu F. 
Mare n-a durat ____ -__
Duminică seara, în minutul 91 
al etapei, s-au făcut ultimele 
calcule și, apoi, gîndurile s-au 
Îndreptat spre partida de 
miercuri, cu Panathinaikos. „O 
intîlnire de prestigiu pentru 
noi. piteștenii, și pentru fotbalul 
românesc, ne spunea I. Barbu, 
președintele clubului. Ne stră
duim să facem o figură fru
moasă. Este, dacă vreți, 
mul 
pene 
ții or. 
ediții
Real __ ___________
Budapesta, In care echipa noas
tră a jucat bine, din actuala 
formație au evoluat doar Do
brin și Ivan".

în localitate, partida este aș
teptată cu un legitim interes. 
Biletele de intrare sTau pus în 
vînzare de sîmbătă și solici
tările sint destul de numeroa-

succesu- 
C. Baia 

decît o zi.

. . Pri- 
examen în cupele euro- 
al majorității componen- 
în meciurile din trecutele 
ale cupelor europene, cu 
Madrid și Ferencvaros

STICA

I
I
I

con- 
revi- 
mari 
nive-

I

rată echipă, lâsind la o parte 
orice veleitate individuală, Uni
versitatea ne va oferi, sint si
gur, satisfacția pe care o aș
teptăm cu toții", remarca ing. 
Comeliu Radulescu.

..Acum, prin siguranța pre
zenței lui Ștefânescu, defensi
va noastră va ciștiga in preci- • 
zie și omogenitate, va avea un 
adevărat conducător în 
întreg jocul formației se 
limpezi 
partida 
AJS.A." 
versitar

Oaspeții vor sosi în cursul 
zilei de marți la București, pe 
calea aerului, de unde își vor 
continua imediat drumul, cu 
autocarul, la Craiova.

cum s-a văzut și 
de campionat

— opina lectorul 
Dumitru Stoian.

teren, 
va 
In 
cu 

uni-

aproape 
turiștii 
Pitești. 

I azi la 
un a-

se. In plus, s-au cerut ; 
2 000 de bilete pentru 
greci care vor veni la

Panathinaikos va sosi 
amiază la București, cu 
vion special, și își va continua 
drumul, cu autocarul, la Pi
tești. Duminică, echipa atenia
nă a jucat cu Apollon Atena, 
pe terenul acesteia. Echipa lui 
Gorski a deschis scorul destul 
de repede (min. 6) prin Ter- 
zanidis, dar a fost egalată 
minutul următor. La 
după cum am fost 
de colegii din presa 
Panathinaikos a controlat me
ciul. lăsînd impresia că se or
ganizează tactic pentru aștep
tatul joc ofensiv al Iul F. C. 
Argeș. Au fost folosiți și fun
dașul Dimitriou și atacantul 
argentinian Gomez (care a fost, 
însă, Înlocuit în min. 20). In 
schimb, n-a jucat Delikaris, 
care, așa cum am mai spus, nu 
are drept de joc în campionat.

Constantin ALEXE

în 
reluare, 

informați 
greacă,

Derbyul de ia Pitești 
văzut de un ziarist atenian

Am urmărit, ca un spectator direct in
teresat, meciul F. C. Argeș — F. C. Baia 
Mare. A fost un joc foarte frumos, mai 
ales in prima repriză, care ne-a demons
trat că piteștenii formează o echipă pu
ternică. cu bune resurse, și că Baia Mare 
practică un joc modern, de mișcare. De 
acest lucru mi-am cat seama urmărind 
evoluția scorului. La 2—0, cred că pitește
nii au scăzut tempoul, probabil pentru 
a-și menaja forțele în vederea meciului 
cu Panathinaikos. Ei au avut o oarecare 
șansă cind Baia Mare a ratat penalty-ul, 
un penalty care ar fi putut schimba, poa
te. desfășurarea meciului. După pauză. 
Baia Mare a redus scorul, dar F. C. Ar
geș și-a demonstrat capacitatea, forțind 
victoria. Din rindurde echipei gazdă s-a 
detașat în primul rind Dobrin. extrem de 
periculos atunci cind are mingea la pi
cior. Mi-au plăcut, de asemenea, fun
dașul Zamfir (care a corectat unele greșeli 
de apărare ale întregului compartiment), 
Doru Nicoiae, Cinstea și Bărbulescu.

Cred că Panathinaikos trebuie să fie 
foarte atentă, mai ales in apărare, unde 
are destule probleme. Mă gîndesc la fap
tul că stoperul Kapsis, accidentat în me
ciul amical cu Sportul studențesc, de la 
Atena, nu va putea juca. în aceeași situa
ție sint Ifantidis și Aslanidis, indisponibili 
după același joc. Forța echipei grecești stă 
în linia de mijloc, formată din Eeftera- 
kis, Delikaris, Iavathinos și TerzaniHi; 
Echipa greacă va juca, probabil. In așe
zarea 4—4—2, avind în față pe Alvarez și 
Wagner. Mă aștept la un meci greu, In 
care soarta meciului va depinde de ma
turitatea tactică a echipelor și în primul 
rind — mă refer la Panathinaikos — de 
felul In care vor reuși jucătorii greci să 
Împiedice intrarea lui Dobrin tn posesia 
mingii., spiros Mrrsis

„Athlitiki leho*

provizații de moment. Toate la un Ioc sint greu
tăți reale ; dar nu-1 mal puțin adevărat că și ju- , 
cătoril mai experimentați prezenți duminică în ! 
teren (cu excepția lui Kun) — Bigan, Naom, Geor
gescu, Lupău, Albu — și-au pierdut capul, au 
dezarmat la primele nereușite. Mal notăm lipsa 
de orientare, în Jocul celor două extreme Lupău 
— Fildan. Ambii au avut același registru vechi de 
exprimare — centrări înalte In careu pentru un 
Florescu, care jucase... dimineață excelent la 
divizionara B înfrățirea Oradea șl marcase, cu o 
„ghiulea", un gol superb. Lupău și Fildan au cen
trat și au tot centrat, plictisindu-se și ei și plicU- 
sindu-1 și pe cei din tribune. (S. T.).

Dacă ar fi jucat cu Monaco 
așa ca la Arad...

De multă vreme n-a 
mai asistat stadionul 
din Arad, arhiplin, la 
o demonstrație de fot
bal atit de convingă
toare cum a fost aceea 
oferită duminică de 
Steaua. Formația bucu- 
reșteană. de care sînt 
legate unele dintre cele 
mai reușite meciuri de 
fotbal realizate la noi. 
dar si unele căderi la 
fel de răsunătoare, s-a 
comportat mai mult de- 
dt remarcabil. Este 
vorba nu numai de or
ganizarea jocului. nu 
numai de pregătirea fi
zică — fără fisuri —, 
nu numai de omogeni
tatea echipei și echili

brul compartimente
lor. dar In special de 
jocul în viteză, in con
tinuă mișcare, al celor

„Bătrînii“

10 jucători de cîmp. de 
știința lor de a fi tot 
timpul demarcate Iar 
atunci cind mingea se 
afla în posesia lor. a- 
devărate raiduri erau 
îndreptate spre poarta 
Iui Jivan. Ce păcat că 
Steaua n-a atins maxi
mul de formă în 
meciul cu A.S. Mo
naco ! Miercuri, ar fi 
jucat cu Malmoe, cam
pioana Suediei, în 
C.C.E. Dar. așa. va ră
mîne acasă... Păcat că 
mai tîrziu decît trebuia 
au reușit antrenorii 
Gheorghe Constantin și 
Vasiîc Zavoda să aducă 
echipa în plină formă.'

La toate acestea — 
este adevărat — trebuie 
să adăugăm însă re
plica slabă dată de 
U.T.A. (M. T.)
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întreg orașul de pe malurile 
Begăi, oraș în care fotbalul are 
o veche 
deosebit 
miercuri 
mișoara

După meciul de sîmbătă, 
compania Sportului studențesc, 
jucătorii Politehnicii și-au con
tinuat cu aseduitate pregătirile, 
conduse de antrenorii lor, An
gelo Niculescu și Constantin 
Rădulescu. Din „contingentul" 
de accidentați, Cotec, care a ju
cat și sîmbătă, va fi prezent și 
miercuri. își va face cu acest 
prilej reintrarea și Mehedințu. 
Antrenorul Angelo Niculescu 
ne-a declarat : „Foarte impor
tant pentru mine este că Poli
tehnica a arătat in meciul cu 
Sportul studențesc că a depășit 
criza de formă. Elevii mei au 
manifestat o ascensiune în joc 
și cu mai multă atenție in or
ganizarea acțiunilor de atac pu
teau învinge la Un scor mai 
mare. Sper ca meciul cu M.T.K. 
să demonstreze și mai mult 
creșterea de formă a echipei".

Meciul de sîmbătă a fost ur
mărit și de doi antrenofl ai

tradiție, așteaptă cu
interes partida de
dintre Politehnica Ti- 
și M.T.K. Budapesta, 

tn

formației din Budapesta. Este 
vorba de Janos Szoke și Bol- 
dizsar Mihalecz, care, la sfîr- 
șitul celor 90 de minute, ne-au 
apus : „Victoria echipei Poli
tehnica este meritată, adversa
rii noștri de miercuri au jucat 
bine. Dintre ei l-am remarcat 
in mod special pe Coteo — 
pentru șuturile lui explozive, 
pe fundașul Nadu — datorită 
Incursiunilor sale periculoase In 
atac și Pe micuțul Petrescu — 
pentru incisivitatea sa- Credem 
că miercuri va fi un med fru
mos".

Mircea TUDORAN

ETAPA A

ȘTIRI... ȘTIRI
a ASTĂZI, PE STADIONUL 

GIULEȘTI, FINALA „CUPEI DE 
TOAMNA*4. Stadionul Giulești va 
găzdui astăzi două partide din 
cadrul competiției „Cupa de 
toamnă", organizată sub generi
cul „Daciadei" de comisia de 
fotbal a C.M.E.F.S. București. De 
la ora 14,15 se vor tntîlnl Pro
gresul—Vulcan și Selecționata Di
vizionară C a Capitalei, meci 
contînd pentru locurile trei șl 
patru, iar de la ora 16, Sportul 
studențesc și Rapid își vor dis
puta finala competiției.

S TURNEUL -------------------------
VEI R.P.D.
cum am mal 
tativa R.P.D. 
de un turneu 
țara noastră, 
lua astăzi la '_______ ____________
pania divizionarei A din localita
te, la 14 septembrie vor tntîlnl 
pe F.C.M. Galați, iar la 19 sep
tembrie vor juca cu Politehnica 
Iași.

REPREZENTATI-
COREENE. După 
anunțat, reprezen- 
Coreene întreprin
de trei jocuri în 
Oaspeții vor evo- 

Tîrgoviște, în com-

• Doar tind echipe au totali
zat maximum de puncte (6), in 
cele trei etape • Dintre noile 
promovate, Măgura Codlea (seria 
a XII-a) șl Tricolorul Beiuș (se
ria a IX-a) — printre fruntașe 
• Nici o fostă divizionară B in 
fruntea clasamentelor 1 a Scorul 
etapei : I.O.B. Balș — “
Stoicănești 7—0.

SERIA I
Avlntui Frasin — C.S. 

1—0 (0—0), Dorna Vatra 
Zimbrul Suceava 5—0 (1—0), Da
nubiana Roman — C.FJt Paș
cani 3—2 (1—1), Metalul Rădăuți — 
Cristalul Dorohol 5—1 (3—0), Me
talul Botoșani — Nicollna Iași 
3—1 (1—1), TEPRO iași — Lami
norul Roman 0—o, Foresta Făl
ticeni — Unirea Săveni 6—0 (1—0), 
A.S. A. Cîmpulung Moldovenesc — 
Șiretul Bucecea 4—1 (2—1).

Pe primele locuri In clasament, 
după etapa a 
CÎMPULUNG 
»—4), 2. 
(5—2), 3. 
(6-3)... 
Săveni 
Iași 1 p

Recolta

Botoșani 
Dornei —

m-a : L A.S.A. 
5 p (golaveraj

Avlntui Frasin 5 p 
Dorna V. Dorna 4 p 

pe ultimele : 15. Unirea 
2 p (1—18), 15. TEPRO
(1-5).

SERIA A D-a
Borzești — Cimentul Bi
ll—0), Aripile Bacău —

15.
15.
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în același 
eline ca și 
Pronosport 
;ia că pe 
obligatorie

lnscrierea datei concursului, res
pectiv 13 septembrie 1978.

Tot astăzi este ultima zi pen
tru procurarea biletelor la trage
rea Pronoexpres de mîine . 13 
septembrie a.c.

CÎȘTIGURILE 
TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 6 SEPTEMBRIE 1978

Categoria 1 : 1 variantă 25% — 
AUTOTURISM DACIA 1300 ; Ca
tegoria 2 : 4 variante 25% a 13.376 
lei ; Categoria 3 : 17,50 a 3.057 lei; 
Categoria 4 : 38,75 a 603 lei ; Ca
tegoria 5 : 203 a 264 lei : Cate
goria 6 : 6.590 a 40 lei ; Categoria 
7 : 171,75 a 200 lei ; Categoria 8 : 
3.059,25 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1
15.292 lei

C.S.M. 
caz 5—1 , ..
Oituz Tg. Ocna 1—0 (1—0). • Pe- 
trolul Moinești — Relonul Săvi- 
nești 4—1 (2—0), Cetatea Tg.
Neamț — Partizanul Bacău 0—2 
(0—1), Bradul Roznov — Energia 
Gh. Gheorghiu-Dej 2—4 (1—1),
DEMAR Mărășești — Hușana Huși 
2—1 (0—0), Constructorul Vaslui
— Letca Bacău 1—3 (0—1), Rul
mentul Blrlad — Minerul Comă- 
nești 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 
BACĂU 6 p (8—2) ’
Bacău 
rășești 
15—16. 
(1—5).

1. LETEA 
2. Partizanul 

5 p”(4—1), 3. DEMAR Mă- 
5 p (5—3)... pe ultimele: 
Minerul Comănești 1 P 

Oituz Tg. Ocna 1 p (2—6).
SERIA A m-a

Luceafărul Adjud — Dinamo 
Focșani 1—2 (1—2), Avintul Urzi- 
ceni — Petrolul Bă.coi 2—2 (1—0), 
Petrolistul Boldești — C.S.U. Ga
lați 1—2 (1—2), Metalosport Ga
lați — Carpațl Neholu 2—o (0—0), 
Unirea Focșani — Olimpia Rm. 
Sărat 2—0 (1—0), Foresta Gugești 
— oțelul Galați 1—1 (0—0), An
cora Galați — Prahova Ploiești 
2—1 (0—0), Petrolul Berea — 
Chimia Buzău 1—2 (0—0).

Pe primele locuri : 1. DINAMO

Lupău și Fildan au centrat 
pentru... Florescu !

F.C. Bihor s-a temut duminică de Politehnica 
Iași pentru că o știa din trecutele tntllniri cit 
„sînge rău" l-a putut face pe teren propriu. Vizi
tatoarea nu s-a dezmințit nici acum. Venită (șl ea) 
după un insucces acasă, a știut să-și strîngă la 
timp rîndurile pentru a se prezenta în teren ca o 
echipă închegată, viguroasă și bine condusă de un 
Romilă harnic, dar parcă prea vorbăreț și plîngă- 
reț la deciziile arbitrului. Voci realiste, recunoș
teau — după med — meritele Politehnicii, afirmind 
chiar că rezultatul o dezavantajează prin prisma 
ultimelor două treimi din meci, cind a fost su
perioară pe toate planurile echipei gazdă.

Trebuie să observăm însă, în același timp, că 
F.C, Bihor a fost prinsă intr-un moment de grea 
cumpănă, declanșat încă din startul campionatului. 
Accidentările s-au ținut lanț, noii introduși în 
compartimentul defensiv au destule lacune ți. 
astfel, noua conducere tehnică bîjbîie, caută im

In limbajul șahului se spune deseori : ,,Mutarea 
x a activizat toate piesele albe (sau negre) “. O 
asemenea mutare s-a operat și în meciul Dinamo 
— Gloria, prin trecerea lui Dinu — după 40 de mi
nute — In linia de mijloc. Ca prin farmec Cus- 
tov a devenit un. dezinvolt ,,volante", cum îi numesc 
atlt de plastic argentinienii pe mijlocașii care „își 
iau zborul", Vrlnceanu s-a simțit și el atras de 
lansările — cind lungi cind scurte — ale interna
ționalului, iar Țevi a Început, în sfîrșit, să se de- 
marce, fiind aproape obligat să o facă în urma 
intrărilor frontale ale noului centrocampista regista 
(formula italienească pentru mijlocașul constructor).

S-a spus uneori despre Dinu că a fost un foar
te bun stoper, dar un mai puțin bun mijlocaș. A- i 
ceasță idee a stat la baza retragerii lui în spatele 
liniei de .fund. S-a omis însă faptul că Dinu n-a . 
fost niciodată un libero, el asigurînd, împreună cu 
Lupescu, o altă idee defensivă. S-a mai omis și 
faptul că temperamentul lui Dinu (chiar la cei 30 
de ani pe care i-a împlinit recent) nu se poate 
împăca cu pauzele pe care le presupune jocul 11- 
bero-ului, în varianta noastră, neasimilat încă. Așa * 
se face că în jocul cu Gloria, Dinu a părut în 
dificultate în primele 15 minute, pentru ca să for- 1 
țeze tempoul întregii echipe în ultimele 15, cind a j 
și fost la un pas de a înscrie cel puțin un gol Să ; 
sperăm că Dinu va da lucidității sale suportul an- 
trena meritelor de tinerețe, care stîmeau admi- i 
rația tuturor selecționerilor pe care i-a avut. In î 
fond, Benetti, Rivelino, Bo Darsson, Flohe, Beer, ' 
Guillou, și nu numai ei, sînt — toți ! — mai „bă- ■ 
trîni- decît Dinu (I CH.), i

IlI-a ÎN DIVIZIA C
FOCȘANI 8 p (5—1), 2. Unirea 
Focșani 5 p (9—1), 3. C.S.U. Ga
lați 5 p (5—2)... pe ultimele : 15. 
Petrolul Berea 0 p (2—6), 16. Car- 
patf. Nehoiu 0 p (1—8).

SERIA A TV-A
Electrica Constanța — Șoimii 

Cernavodă 1—0 (0—0), Granitul 
Babadag — Chimpex Constanța 
1—0 (1—0), Unirea Eforie — Azo
tul Slobozia 2—1 (2—0), Victoria 
Tăndărei — Tractorul Vlziru 3—0 
(1—0), Voința Constanța — I.M.U. 
Medgidia 1—0 (0—0), Arrubium 
Măcin — Pescărușul Tulcea 0—1 
(0—0), Dacia Unirea Brăila —Ma
rina Mangalia 3—2 (3—1) — s-a 
jucat la Măcin, Cimentul Med
gidia — Unirea Tricolor Brăila 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—3. VOIN
ȚA CONSTANTA 5 p (4—1), GRA
NITUL BABADAG 5 p (4—1), 
CIMENTUL MEDGIDIA 5 p 
(3—0).... pe ultimele : 15. Arru
bium Măcin o p (1—6), 16. Trac
torul Viziru 0 p (2—11).

SERIA A V-a
I.C.S.I.M. București — Flacăra 

roșie București 3—1 (1—0), Uni
rea Bollntin—Vale — Vîscoza 
București 2—1 (1—0), Victoria 
Lehliu — Automatica București 
1—0 (1—0), Voința București — 
Celuloza Călărași 2—0 (0—0), E-
lectronica București — Unirea 
Tricolor București 3—2 (1—1), Me
canică tină București ■— Lucea
fărul I București 3—0 (2—0),Teh- 
nometal București — Sirena Bucu
rești. 2—1 (2—1), T.M. București — 
Automecanlca București 2—1' 
(1—0), Luceafărul II București — 
Abatorul București 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. T.m.b. 6 
p (7—2), 2. Voința Buc. 5 p 
(6—2), 3. Mecanica fină Buc. 4p 
(6—2), 4—6. Tehnometai Buc. 
4 (4—3), I.C.S.I.M. Buc. 4 p
(5—4), Unirea Bolintin 4 p (4—3)... 
pe ultimele : 17. Flacăra roșie 
Buc. 1 p (2—5), 18. Luceafărul
I Buc. 1 p (2—6).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Cimentul Fienl 

4—0 (3—0), Metalul Mija — Chi
mia Găești 1—1 (0—0), Dacia Pi
tești — Progresul Corabia 2—1 
(2—1), Electronistul Curtea de 
Argeș — Răsăritul Caracal 1—0 
(0—0), Flacăra-automecanlca Mo- 
reni — Progresul Pucioasa 4—1 
(1—1), Dinamo Alexandria — Pe
trolul Videle 2—2 (1—1), Cetatea 
Tr. Mă Ju rele — Constructorul Pi

tești 3—1 (0—0), I.O.B. Balș — 
Recolta Stolcănești. 7—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1—2. FLA- 
CARA MORENI 6 p (10—1), 
1.0.B. BALȘ 6 p (10—1), 3. ROVA 
Roșiori 4 p (7—2)... pe ultimele: 
15. Progresul Pucioasa 1 p (2—6), 
15. Cimentul Fieni 1 p (0—6).

SERIA A VH-a
Lotrul Brezoi — Constructorul 

Craiova 1—1 (0—1), C.F.R. Cra
iova — Bistrița Băbeni 4—0 (1—0), 
Constructorul Tg. Jiu — Mine
rul Lupenl 0—1 (0—1), Chimistul
Rm. Vîlcea — Dierna Orșova 3—0 
(0—0). Metalurgistul Sadu — Pan
durii Tg. Jiu 1—4 (1—2), Progre
sul Băilești. — Minerul Motru 2—2 
(1—1), Unirea Drăgășani — Me
talul Rovinari 5—0 (1—0), Gloria 
Drobeta (Tr. Sev. — Minerul Vul
can 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—2. CHI
MISTUL RM. VÎLCEA 5 p (6—1), 
CONSTRUCTORUL CRAIOVA 5 
p (8—3), 3. Pandurii Tg. Jiu 5 p 
(7—3)... pe ultimele: 15. Gloria 
Drobeta Tr. sev. 2 p (3—12), 16. 
Bistrița Băbeni 1 p (1—8).

SERL1 A VHI-a
Laminorul Nădrag — Vulturii 

textila Lugoj 4—1 (2—0), Gloria
Reșița — Metalul Bocșa 3—0 (2—0), 
Unirea Tomnatic — Minerul Ghe- 
lar 4—0 (2—0). IC RAL Timișoara
— Minerul Ora vița 2—0 (1—0).
Știința Petroșani — Electromotor 
Timișoara 3—2 (3—0), C.I.L. Blaj
— Metalul Oțelu Roșu 1—1 (1—1), 
C.F.R. Simeria — Metalul Hune
doara 0—0, Unirea Alba Iulia — 
Unirea Sînnicolau Mare 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. LAMINO-
RUL NÂDRAG 5 p (9-2), 2.
Unirea Tomnatic 5 p (7-1). 3.
Unirea Alba Iulia 5 P (5—1), 4.
Știința Petroșani 5 p (8-5)... pe
ultimele : 15. Minerul Ora vița 1 P
(2-6), 16. Minerul Ghelar 1 P
(1—6).

SERIA A IX-a
Sticla Arieșul Turda — Strungul 

Arad 1—1 (0—0), Bihoreana Mar- 
ghita — Recolta Salonta 4—0 
(0—0). Minerul Bihor — Cons
tructorul Arad 6—1 (I—1), Unirea 
Dej — Tehnotrig Cluj-Napoca 
0—1 (0—1), Rapid Arad — Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 0—0. Mine
rul Suncuiuș — Tricolorul Beiuș 
0—0. CM. Cluj-Napoca — Voința 
Oradea 4—4 (1—1), Metalul Aiud
— Victoria Ineu 4—3 (2—1).

Pe primele locuri : L BIHO

REANA MARGHTTA 5 p (7—1), 
2. Tricolorul Beiuș 5 p (3—1), 3. 
Minerul Bihor 4 p (9—3), 4. Sticla 
Turda 4 p (5—2).., pe ultimele: 15. 
Constructorul Arad 2 p (2—8), 
Recolta Salonta 0 p (0—8).

SERIA A X-a
Oașul Negrești — Someșul Satu 

Mare 1—2 (1—0), Gloria Șimleu — 
Minerul Bălța 1—1 (0—0), Rapid 
Jibou — Minerul Uba—Seini 1—2 
(1—0), Hebe SIngeorz Băi — Mi
nerul Băiuț 1—1 (1—0), Victoria 
Cărei — Lăpușul Tg. Lăpuș 5—1 
(1—0), Bradul Vișeu — Armătura 
Zalău 0—0. Silvicultorul Maieru— 
Anieș — CUPROM Baia Mare 3—0 
(1—0), Minerul Bala Sprle — Mi
nerul Rodna 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
rodna 5 p (6—1), 2. Victoria 
Cărei 4 p (6—2), 3. Hebe Sîngeorz 
4 p (6—2)... pe ultimele : 15.
Gloria Șimleu 1 p (2—8). 16.
CUPROM Bala Mare 1 p (2—9).

SERIA A XI-a
Utilajul Făgăraș — Avintul Re

ghin 2—2 (1—1), Carpațl Mirșa — 
Foresta Bistrița 1—0 (1—0), INTER 
Sibiu — Metalul Copșa Mică 4—2 
(3—0), Oțelul Reghin — I.M.I.X. 
Agnita 3—0 (1—0), Textila Cisnă- 
die — I.PA. Sibiu 1—0 (0—0), 
Chimia Or. Victoria — Autome
canlca Mediaș 2—1 (1—0), Con
strucții Sibiu — Sticla Tîrnăveni
3— 1 (0—0) Metalul Sighișoara — 
Mureșul Luduș 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
OR. VICTORIA 5 p (5—2), 2.
Textila Cisnădie 5 p (4—2). 3—4. 
I.P.A. Sibiu 4 p (5—1), Oțelul Re
ghin 4 p (5—1)... pe ultimele: 15 
Stida Tîrnăveni 2 p (4—6), 1G. 
Automecanica Mediaș 1 p (2—4).

SERIA A Xll-a
Avintul Mîneciu — Carpați Bra

șov 1—0 (0—0), I.R.A. Cîmpina — 
Izvorul Tg. Secuiesc 1—1 (1—0),
C.S.U. Brașov — Viitorul Gheor- 
gheni 1—1 (0—1), Măgura Codlea 
— Progresul Odorhei 2—0 (1—0), 
Precizia Săcele — Minerul Baraolt
4— 1 (2—1). Metrom Brașov — Car
pați Sinaia 4—1 (1—0), Caraima- 
nul Bușteni — Tractorul M. Ciuc 
1—0 (0—0). Minerul Bălan. — Tor
pedo Zărneștl 4—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1—2. MĂ
GURA CODLEA 4 p (6—2), MI
NERUL BĂLAN 4 p (6—2), 3. 
Metrom Brașov 4 p (6—3)... pe 
ultimele : 15—16. Minerul Baraolt 
2 p (4—9), l.R.A, Cimpina 2 p 
(2—7).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective-

t



ROMANIA-RJ. GERMANIA 3-1, LA POPICE
Reprezentativele de seniori si 

senioare de popice ale Româ
niei au evoluat în R.F. Germa
nia, întîlnind în meciuri ami
cale puternicele formații ale 
țării gazdă. Din patru jocuri 
susținute, echipele noastre au 
cîștigat trei, pierzînd doar o 
partidă la femei. în fata pu
ternicului sextet al R.F. Ger
mania. campion mondial la Lu
cerna. în acest an. Formația 
noastră masculină. cîștigâtoa- 
rea medaliei de aur la C.M. ’78, 
a jucat foarte bine în ambele 
partide cîștigînd la scoruri des
tul de concludente. Scorul ge
neral de 3—1. în deplasare, 
constituie pentru popicarii ro
mâni un frumos succes.

Iată rezultatele tehnice 
întîlnirilor : Ia BALLINGEN — 
R.F.G. — ROMANIA (masculin) 
5171—5235 p d — cei mai buni

ale

jucători au fost G. Marin — 
919 și, respectiv J. Endres — 
902 ; R.F.G. — România (fe
minin) 2418—2357 p d — cele 
mai mari rezultate le-au obți
nut Elena Andreescu — 401 
respectiv Ingrid Bergholtz 
431. La Stuttgart — R.F.G, 
România (m) 5422—5485 p d 
campionul mondial Iosif Tis- 
mănar. căpitanul echipei. a 
realizat cel mai mare punctaj 
al întîlnirii — 937. Bine au 
mai evoluat si I. Bice. G. Ma
rin și Gh. Silvestru, toți cu re- 

__  900 p d. ;
România (f) 2436— 
— cele mai precise 

româncele 
— 443 și 
națională 
iar de la 

Renatte

zultate de peste 
R.F.G. — “ '
2542 p d 
jucătoare 
Margareta 
debutanta
Florica Chiuia — 441, 
gazde s-a remarcat 
Holle — 437.

au fost 
Cătineanu 
în echipa

Si.

Meciul atletic R. S. F. S. Rusă-România
După cum se știe, sîmbătă a 

avut loc în capitala Uniunii 
Sovietice întîlnirea internațio
nală feminină dintre echipele 
de atletism ale RS.F.S. Ruse 
și României. Victoria a reve
nit gazdelor cu scorul 91—84 p. 
întilnirea a fost echilibrată. 
Din cele 15 probe, in 7 victo
ria a revenit sportivelor ro
mânce.

Iată acum rezultatele înregis
trate : IM m 
11,6,

(R) 18.34 m, 
m, 4. Boroț
l. Harcenko 

(R) 58,10 m,
m, 4. Țacu

Cu N. A. Nikiforov-Denisov, președintele A. î. B. Ă.

DESPRE PROBLEMELE INTERNAȚIONALE ALE BOXULUI AMATOR

1. Anghel (R) 
Z Kelcevskaia 11,8, 3.

Karnauhova 12,2, 4. Șomănescu 
(R) 12,3 ; 200 m : 1. Samungi
(R) 24.2, Z Goișik 24.4, 3. Mat
veeva 24,8, 4. Șomănescu (R) 
25,3 ; 400 m ; 1. Mușta 51,5, 2. 
Tărîță (R) 52,5, 3. Samungi (R) 
54,0, 4. Aldoșina 54,1 ; 800 m : 
1. Lovin (R) 2:01,0, Z Suman 
(R) 2:03,5, X Kovîlina 2:03,9, 4. 
Gurina 2:04,6 ; 1500 m : 1. Mă- 
rășescu (R) 4:13,8, Z Sadrehfi- 
nova 4:15,9, 1 Karpova 4:28,8, 
4. Iaoob (R) 4:50,0; 3 000 m :
1. Ilinici 9:15,5, Z Puică (R) 
9:15,7, 3. Oiun 9:34,5, 4. Enache 
(R) 10:04,6 ; 100 mg : 1. Koku- 
lesnko 13,6, Z Crăciun (R) 13,9, 
3. Bogdanțeva 14,0, 4. G. Iones- 
cu (R) 14,3; 400 mg: 1. 
keeva 57,7, 2. Bădescu (R) 58.6, 
3. G. Bacău (R) 60,3, 4. Prosku- 
nova 61,4; 4x100 m: 1. R.S.F.S.R. 
45,7, Z România (Anghel, Io- 
nescu, Șomănescu, Crăciun) 
46,0 ; 4x400 m : L RfS.F.S.R. 
3:32,8. Z România (Bădescu, 
Suman, Târîță, Lovin) 3:33,4 ; 
lungime : 1. Panait (R) 6,39 m.
2. Timofeeva 6,29 m, 3. Saba- 
likina 6.10 m, 4. Anton 
6,03 m ; Înălțime : 1. Popa 
1,84 m, 2. Denisova 1,81 m, 
Ivancenko 1,78 m, 4. loan 
1,65 m ! ; greutate; 1. Isaeva

19.40 m, Z Loghin
1 Zubehina 17.88
(R) 14.90 m", disc : 
62,00 m, 2. Menis 
1 Savinkova 57.06
(R) 53,22 m ; suliță : L ZorgS- 
Raduly (R) 62.40 m — nou re
cord, 1 Pecek (R) 53,50 m, 1 
Badia 51.48 m, 4. Jirkova
49.40 m.
• Miercuri și joi are loc la 

Bari o intîlnire atletică cu par
ticiparea unor sportivi din Ita
lia, Grecia și România.

Congresul Asociației euro
pene la box amator (AEBA), 
desfășurat recent în tara noas
tră. în stațiunea Neptun. ne-a 
dat posibilitatea realizării unui 
scurt interviu cu președintele 
Asociației internaționale _ de 
box amator (AIBA), 
Nikiforov-Denisov 
care este în același 1 
ședințe de 
continental.

— Ce 
stau pe 
forului 
boxului

— AIBA 
îl stă în putință pentru a 
teja boxul amator. Asa trebuie 
judecate măsurile privind o 
mai bună reglementare a arbi
trajelor. mărirea greutății mă
nușilor pînâ Ia 10 uncii (pen
tru a fi mai protectoare) sau 
sporirea rolului comisiilor me
dicale. Noi nu sîntem de acord 
cu o anumită presă care tra
tează boxul amator si profe
sionist Ia un loc, ceea ce este 
absolut incorect Ziariștii care 
vor să ne ajute trebuie să ia 
în considerare separat boxul a- 
matoc și cel profesionist în
tocmai cum se face la ciclism 
sau automobilism. Ori de cîte 
ori se susține că pe ring au 
murit 300 de pugiliști. sîntem 
nevoiti să subliniem cu hotă- 
rîre că dintre ei doar 4 erau 
amatori, și aceștia victime ale

onoare

, Nikolai 
(U.R.S.S.), 
timp pre- 
al forului

prioritareprobleme 
agenda de lucru a 

alinternational 
amator ? 
întreprinde tot ce 

nro-

FLOROIU [13: 16, 7 !]
IN DISPUTA CU RONO

Ma-

EMILIA EBERLE

Azi, la Milano

PRIMA IDIȚIf A CAMPIONATELOR 
EUROPENE DE GIMNASTICĂ-JUNIORI

OASPEȚII SOȘTBI |i

spune 
pentru 

1980 7

unor accidente cu totul excep
ționale, motiv pentru care noi 
căutăm mereu mai perfecțio
nate mijloace de protecție. 
Sportul acesta bărbătesc, prac
ticat de amatori, cere o atitu
dine atentă, cere să-i educăm 
pe tineri în spiritul voiniciei. 
ca la hochei sau tn orice alt 
sport de contact fizic.

— Ce ne puteți 
despre pregătirile 
turneul olimpie din

— De pe acum — cînd văd 
pină si pe avioane etichetele 
Jocurilor de la Moscova — pot 
spune că am intrat in atmo
sfera olimpică. în 
triei mele se fac 
gătiri. firește nu 
tru box. ci pentru 
rile sportive. După date esti
mative, sînt așteptați în 1980 
la Moscova vreo 400 de boxeri 
din peste 60 de țări, 
se vor reîntîlni sub 
unei săli cu 18.000 de 
tori, se vor antrena în 
special amenajate și vor locui 
— întocmai tuturor celorlalți 
sportivi — în Satul olimpic diiț 
cartierul Ismailovo. Comitetul 
de organizare studiază mijloa
cele pentru ameliorarea condi
țiilor de desfășurare a turneu
lui de box. Iată, de pildă, va 
fi supus discuției și aprobării 
forurilor de resort un sistem 
electronic de arbitraj : apăsind 
De butoane notațiile lor după 
fiecare repriză, judecătorii vor 
da posibilitatea juriului nu 
numai să se convingă de jus
tețea deciziei, ci si să corec
teze erorile posibile 1

capitala pa- 
intense pre
număr pen- 
toate ramu-

Aceștia 
cupola 

specta- 
16 săli

— Cu ce impresii plecați 
din vizita dv. în România ? 

la un 
de prie- 
contacte 

cărora 
pentru 
mișcâ- 
Si a

— Am participat 
congres bine organizat 
tenii români, am avut 
importante, in cursul 
am purtat discuții utile 
dezvoltarea în viitor a 
rii pugilistice amatoare 
sportului în general Sînt con
vins că România se va pre
zenta bine la Olimpiada ’80 
nu numai la box. ci si ia alta 
ramuri sportive.

în cadrul unui concurs des
fășurat la Rieti (Italia), Ilie 
Floroiu s-a clasat pe locul doi 
în proba de 5 000 m — după 
recordmanul mondial Henri 
Rono (13:15,5) — cu excelentul 
rezultat de 13:16,7. în urma lui 
Floroiu au sosit finlandezul 
Martti Vainio (campion euro
pean la 10 000 m) 13:34,7 și 
italianul Venanzio Ortiz (cam
pionul probei la Praga) — 
13:38,5.

în organizarea federației de 
specialitate din Italia, astă- 
seară, în Palatul sporturilor din 
Milano, se dă startul într-o 
nouă competiție internațională 
de gimnastică, înscrisă în pre
mieră pe agenda FIG : este

vorba de prima ediție a Cam
pionatelor europene de ju
niori si junioare. întrecere la 
care an dreptul să participe 
sportive care implinese In a- 
cest an intre 12 si 15 ani. pre
cum si băieți între 14 si 18 ani 
împliniți in acest an. Ca si 
competiția similară rezervată 
gimnastelor si gimnastilor se
niori. Campionatele europene 
care încep astăzi tn Italia Isi 
propun să stabilească ierarhii, 
la nivelul juniorilor si junioa
relor, numai la individual, fie
care federație avind dreptul să 
alinieze in concurs trei gim
naste și trei gimnaști.

Misiunea de a reprezenta 
România tn acest prim cam
pionat european' de juniori a 
fost încredințată următorilor 
gimnaști : Emilia Eberle, Gabi 
Gheorghiu. Marilena 
(antrenori Marta și 
roly), respectiv Dan 
Octavian Ionașiu
Ghergu (antrenor Gabriel Mo- 
iea), care se află de sîmbătă 
la Milano, unde au efectuat 
deja si primele antrenamente.

Azi. in prima zi a întrecerii, 
evoluează 
concursului 
fetele, iar 
finalele pe

băieții, 
general, 
joi sînt 
aparate.

VICTORII PO'lANFȘIl
LA „RE6ATA PRAGA**
PRAGA, 11 (Agerpres). — în 

concursul internațional de ca
notaj academic „Regata Fraga", 
echipajele românești s-au com
portat excelent obtinind vic
toria la schif simplu și la schif 
2 plus 1. Echipajul român s-a 
situat pe locul trei la 4 plus 1. 
La întreceri au participat cano
tori din R. D. Germană, Fran
ța, U.R.S.S., Anglia, Cehoslova
cia și alte țări.

JURNEU INTERNAȚIONAL 
DE TENIS IN CAPITALĂ
Incepînd de astăzi șl plnă du

minică, 17 septembrie, In organi
zarea clubului sportiv Steaua se 
va desfășura un turneu de tenis, 
la care, alături de jucătorii noș
tri fruntași, printre care Traian 
Marcu, Florin Segărceanu, Ma
rian Mîrza și Andrei Dîrzu, vor 
mal participa și tenismani de la 
clubul Ț.S.K.A Moscova.

întrecerile se dispută pe tere
nurile din complexul Steaua (Bd. 
Ghencea), zilnic de la ora 9,30 
dimineața, iar după-amiaza de 
la ora 16.00.

Pentru

Victor BĂNOULESCU

Vlădărău 
Bela Ka- 
Odorhean, 
si Aurel

în cadrul 
miercuri — 
programate

CĂDERE DE CORTINA IN OPEN-UL AMERICAN
Bjorn Borg oprit de Jimmy Connors, In drumul spre „marele șlem

NEW YORK, IL ■— Campio
natele de tenis ..open* ale 
S.U.A. s-au încheiat sub sem
nul succesului gazdelor, care-si 
adjudecă probele majore. In 
finala feminină. Chris Evert 
cucerește pentru a patra oară 
consecutiv titlul dispunlnd cu 
7—5. 6—4 de tînăra Pam Shri
ver (16 ani), revelația concur
sului. Iar la masculin. Jimmy 
Connors se revanșează pentru 
înfringerea de la Wimbledon. 
invingindu-1 
cu un scor 
de sever, pe 
Borg ; 6—4.
sportiv, la sfîrșitul jocului, Borg 
n-a căutat nici o scuză (mn. 
deși se știe că este suferind 
de o infecție intestinală) de- 
clarînd gazetarilor : .Jimmy a 
făcut astăzi cel mai bun meci, 
în intilnirile dintre noi™* în- 
tîlniri al căror scor general 
este acum de 9—6 în favoarea 
lui Connors. De menționat că 
prin această înfrîngere. suede
zul pierde șansa de a 
„marele slem* în turneele 
sice.

O asistentă-record
18 000 de spectatori a ocupat, 
în ziua finalelor. noua arenă 
„Flushing Meadow*, care în
locuiește vechiul sediu al cam
pionatelor. de la Forest Hills. 
Probele de dublu au prilejuit

de această dată, 
aproape tot atît 
rivalul său Bjorn 

6—2. 6—Z Foarte

face 
cla-

de

ca
care

In

revenirea unor „veterani*. 
Bob Lutz si Stan Smith, 
cîștigă cu 1—6. 7—5. 6—3 
fata cuplului M. Riessen — S. 
Stewart. în finala de mixt : 
McMillan. Stove — Ruffels, 
King 6—3, 7—6.

Iată si rezultatele finalelor 
în turneele de juniori : P.
Hjertquist — S. Simonsson 
(ambii Suedia) 7—8. 1—6. 7—6, 
Linda Siegel (S.U.A.) — Ivanna 
Madruga (Argentina) 6—4. 6—4.

PRIMA ETAPĂ 
IN CUPELE EUROPENE

Cîteva din meciurile primu
lui tur din cupele europene se 
desfășoară astă seară, urmlnd 
ca miercuri să aibă loc celelalte 
întilniri. In programul de azi 
figurează partidele Finn Harps 
— Everton ; Standard Liege — 
Dundee United, ambele ia 
Cupa U.E.F-A. în această com
petiție, tot azi are loc returul 
unei partide: I.B.V. Vestam- 
naeyjar — Glentoran Belfast 
(în tur, 0—0). în Cupa cupelor 
este programat returul jocului 
dintre U.S. Luxemburg si Bodo 
Glimt (Norvegia); in prima fri- 
tîlnire, norvegienii au cîștigat 
cu 4—1.

Mîine au loc celelalte jocuri, 
dintre care un interes deosebit 
stîmesc meciurile Nottingham 
Forest — F.C. Liverpool,_Ju- 
ventus Torino 
gers, Partizan 
namo Dresda 
Barcelona — 
Sporting Lisabona — Banik Os
trava, Zaglebie Sosnowiec — 
S.W. Innsbruck (în Cupa cupe
lor): Dinamo Tbilisi — Napoli, 
Arsenal — Lokomotive Leipzig, 
F.C. Carl Zeiss Jena — Lierse, 
Dukla Praga — Lanerossi Vi
cenza, T.S.K.A. Sofia — F.C. 
Valencia, Dynamo Berlin — 
Steaua Roșie Belgrad (in Cupa 
U.E.FJL.).

Firește, pe prim plan se si
tuează evoluția echipelor noas
tre, care-și susțin partidele pe 
teren propriu: la Pitești, Cra
iova și Timișoara.

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (etapa 

Zelezniciar Sarajevo — 
nost 1—1; Hajduk Split 
predak 4—0; O.F.K. Belgrad — 
Olimpia Liubliana 2—2; Rad- 
nicki Niș — Partizan Belgrad 
0—0; Osijek — Zagreb 1—0;
Dynamo Zagreb — Steaua Roșie 
Belgrad 2—2 ; Vojvodina Novt 
Sad — Rijeka 2—0; Borac Banja

— Glasgow Ran- 
Belgrad — Dy- 

(în C.C.E.); C.F. 
Șahtior Donețk,

a 6-a):
Buduc- 
— Na-

Luka Sloboda Tuzla
Velez Mostar — F.C. Sarajevo
1— 0: Clasament: 1. Steaua Ro
șie Belgrad 9 p; 2. Vojvodina 
8 p, 3. Velei 8 p.

R. D. GERMANA (etapa a 
4-a): Halle — Bohlen 4—O; 
Aue — Dynamo Dresda 2—2; 
Union Berlin — F.C. Magde
burg 2—1; Zwickau — Dynamo 
Berlin 0—1; Lokomotive Leip
zig — Rot-weiss Erfurt 2—2; 
Jena — F.C. Karl Marx Stadt
2— 0. Clasament: 1. Dynamo 
Berlin 8 p; Z Dynamo Dresda 
7 p, 3. Stahl 7 p.

ANGLIA (etapa a 5-a): Bir
mingham — Liverpool 0—3; 
Bolton — Derby 2—1; Everton
— Middlesborough 2—0; Ipswich
— Aston Villa 0—2; Manches
ter City — Leeds 3—0; Nottin
gham Forest — Arsenal 2—1; 
Queens Park — Manchester 
United 1—1. Clasament: 1. Li
verpool 10 p; 2. Coventry 9 p, 
1 Everton 9 p.

SPANIA (etapa a 2-a): Se
villa — Athletic Bilbao 
Atletico 
Alicante 
Sociedad 
jon 1—0; 
celona 2—1;
Madrid 1—1. Clasament : 1. Es
panol 4 p; 2. Huelva 4 p, 3. 
Las Palmas 4 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Echipa „Cosmos" din New 

York a susținut la East Rut
herford (New Jersey) un joc 
amical cu formația argentiniană 
Boca Juniors, cu care a termi
nat nedecis : 2—2 (1—0).

• Selecționata R.P. Chineze 
și-a început turneul in Europa, 
jucînd la Milano cu echipa Tn- 
ternazionale. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 6—2 (3—1) 
în favoarea gazdelor.

• în finala turneului de ju
niori de la Split: Ungaria — 
Iugoslavia 2—1 (1—1).
• Selecționata S.U.A. a în-’ 

trecut la Marsilia formația lo
cală Olympique. cu 1—0 (0—OL’

0—0; 
Madrid — Hercules 
3—0; Huelva — Real 
3—2; Espanol — Gi- 
Valencia — C.F. Bar- 

Salamanca — Real

LEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO a Marele Premiu al 

Italiei (formula 1) a fost cîștigat, 
pe arcuitul de la Monza, de Nula 
Lauda (pe „Brabham") — medie 
orară 307,526 km. Primul trecuse 
linia de sosire Mario Andretti, dar 
virtualul campion mondial a fost 
penalizat pentru start anticipat șl 
retrogradat pe locul 6. întrecerea 
a fost marcată de accidentarea 
mortală a cunoscutului pilot sue
dez Ronnie Petersson, care a de
cedat după 24 de ore. • Etapa 
a 16-a a Raliului Americii de Sud, 
Guayaquil—Lima, a revenit echi
pajului polonez Sobieslaw 
sada—Andrzej Zembrzuskl
„Mercedes Benz“), care trec 
primul loc în clasamentul gene
ral. ____

BASCHET ■ Turneul interna
țional masculin din Cehoslovacia 
a revenit formației Banik Han-

Za- 
(pe
P«

<Eov*. urmată de Klosternauburg 
Vlena, Universitatea Cluj-Napoca 
și Iszo Budapesta. In ultimul joc: 
Banik Handiova — Klosterr.auburg 
Viena 92—91 (după prelungiri). » 
La Tei Aviv, meciul international 
amical dintre echipa locală Mac- 
cabi șl formația americană Was
hington Bullets s-a încheiat cu 
scorul de 98—97 In favoarea 
gazdelor.

BOX a La 15 septembrie, tn 
orașul New Orleans, campionul 
lumii la cat. grea (versiunea 
WBA). Leon Spinks, tși va pune 
titlul în joc In fața fostului cam
pion Cassius Clay, Intr-o decla
rație făcută presei. Clay a spus: 
..In primul meci l-am desconsi
derat pe Spinks. De data aceasta 
eu voi fi acela care va ataca'.

CICLISM • După 5 etape, în 
■„Tour de 1’Avenir* lider este

in continuare Sergbel Suhurucen- 
ko (U.R.S.S.). urmat de italianul 
Pozzl. la 1:46 și sovieticul Moro
zov la 3 06. Semietapa confracro- 
nometru individual disputată la 
Aix les Bains, pe 13 km. a reve
nit Iui Suhurucenko în 16,53. Pe 
echipe a cîștigat formația. U.R.S.S.

TENIS a în finala turneului de 
la Ankara, tenismanul sovietic T. 
Kakulla l-a învins cu 7—5, 6—Z
pe compatriotul său A. Metreveli. 
• Semifinale la Malines (Belgia): 
Barazzutti — Johansson 6—
6—4 ; Higueras — Sanders 6—1,
6—1.

YACHTING « Prima regată a 
C.M., clasa „Tornado-, desfășu
rată la Weymouth (Anglia), a fos» 
rfștigată de sportivul sovietic 
Viktor Potapov, urmat de engle
zul Heg White.
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