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AZI, PE TEREN propriu, UNIVERSITATEA CRAIOVA,
E C. ARGEȘ ȘI POLITEHNICA TIMIȘOARA IAU
STARTUL IN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL
Astăzi, la Craiova, Pitești și Timișoara, trei 

echipe de frunte ale fotbalului nostru — Uni
versitatea, F. C. Argeș și Politehnica — iau star
tul in cupele europene. Se știe că a patra, 
Steaua, a fost eliminată în turul preliminar al 
C.C.E. de către Monaco, după două întilniri, la 
limită (scor general 2—3). Fără să fi manifestat 
o inferioritate de potențial, ci mai ales una de 
ordin psihic, o cădere în meciul-tur de la Mon
te Carlo, care a costat-o ieșirea din competiție.

Pornind tocmai de la acest exemplu, forma
țiile care intră astăzi în Cupa cupelor (Univer
sitatea Craiova) și Cupa U.E.F.A. (F.C. Argeș și 
Politehnica Timișoara) trebuie să manifeste o 
forță combativă remarcabilă, o unitate morală și 
de voință de netrecut — calități fără de care 
celelalte arme (la fel de importante), fizico- 
tehnico-tactice, nu pot fi puse in valoare, nu se 
pot materializa în joc. Universitatea, F.C. Argeș 
și Politehnica Timișoara au adversari valoroși, 
cunoscut!, echipe fruntașe în fotbalul din țările 
respective : Fortuna Dusseldorf, Panathinaikos

Atena și M.T.K. Budapesta. Nimeni nu subapre- 
ciază potențialul partenerilor de întrecere; dar. 
in același timp, trebuie spus că aceștia nu sint 
de fel superiori reprezentantelor noastre. Tocmai 
de aceea, ambasadoarele fotbalului românesc tre
buie să intre pe teren cu CONVINGEREA. ba
zată pe argumente, că sint capabile să obțină 
rezultate de valoare in primul tur al întrecerilor, 
că au toate șansele de a realiza calificarea mult 
dorită în al doilea tur.

Publicul de pe stadioanele din Craiova, Pitești 
și Timișoara devine un important al 12-lea ju
cător al echipelor locale ; contribuția sa, in ase
menea partide tur-retur, deci in utilizarea la 
maximum a avantajului terenului, poate cântări 
mult pentru baza de plecare in a doua intilnire. 
cea de la 27 septembrie, eind Universitatea. 
F. C. Argeș și Politehnica vor evolua la Dussel
dorf, Atena și Budapesta.

în tntîmpinarea 
zilei de 13 septem
brie, Ziua pom
pierilor din Repu
blica Socialistă 
România, Capitala 
a fost gazda fina
lelor concursurilor 
pompierilor mili
tari, anul acesta 
la a XXI-a ediție. 
Desfășurată sub 
semnul marii com
petiții sportive na
ționale „Daciada”, 
această reușită în
trecere a reunit 11 
formații reprezen
tative de județe, 
precum și pe cea 
a municipiului 
București, cele mai 
bine pregătite din
tre acelea
luat parte la etapa 
de masă 
cursurilor.

care au

a con-

(Citiți, în pa».

16 ți vor fi transmise la

la PanaFotbaliștii de 
(in mijloc, 
Gorski) la citera minute după 
sosirea pe aeroportul Otopeni.

antre

2—3, avancronicile 
partide)

, intr-o disp 
r.dele (și un

Foto : Dragoș XEAGU

Specia 
□ați in tribunele 
stadionului Olim
pia au avut pri
lejul să urmărească 
tletice clasice (100 mL 
lungime, greutate) și, paralel, 
unele cu caracter specific, apli- 

- scara de fereastră, 
de 4X100 m. pista cu 
e pe 100 m și desfășu- 
le luptă. în toate ca— 
u fost momente in care 

aprigă 
____  , _ chiar 
iunile de secundă), au 
trecut un veritabil e- 

al rezistenței fizice, al 
lective, al dirzeniei și 
dovedind o pregătire 

__________ Iă remarcabilă și ca
lități morale deosebite, absolut 
necesare pentru îndeplinirea 
nobilei lor misiuni, aceea de a- 
părători ai vieții și bunurilor

a-
Secvență

probe a- 
I, 3 000 m.

din proba de ștafetă 4X100 m 
Foto : Aurel BRANISCHI

oamenilor, împotriva incendii
lor sau a unor calamități na
turale.

In cuvîntul rostit la încheie
rea concursurilor finale, gene- 
raiul-maior Gheorghe Briceag, 
comandantul pompierilor mili
tari, i-a felicitat pe concurenți 
pentru efortul depus, pentru 
succesul actualei ediții a între
cerii. A fost evidențiat faptul 
că, și prin rezultatele bune ob
ținute în concursurile sportive, 
finalista au îndeplinit exem
plar sarcina de a se perfec
ționa continuu, de a-și ridica 
măiestria profesională.

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2—3)

Cum ne pregătim, la ce aspirăm?
VOLEIBALIȘTII BAT DIN NOU LA POARTA ELITEI 
MONDIALE. DE El DEPINDE SĂ SE DESCHIDĂ!

Atena ți

formație a

din jocul 
maxim in

M.T.K. Buda-

Universității

cu F.C. Baia 
campionat

• Toate partidele vor începe la ora 
radio, cea de la Craiova ți la TV.

© Fortuna Diisseldorf, Panathinaikos 
pesta au sosit feri in țară.

® liie Oană anunță cea mai bună 
Craiova, cu Ștefănescu complet restabilit

• Florin Halagian menține „11 “-le 
Mare, cel care a realizat punctajul

© Indisponibilitate de „ultimă oră* la „Poli* Timițoara : por
tarul Bathori. Se va apela — probabil — la Catona. Angelo Nicu- 
lescu nu-i va putea utiliza nici pe Nucă, Șerbănoiu, Lața, Giu- 
chici. Reintră însă Mehedințu.
• Antrenorii D. Tippenhauer (Fortuna), K. Gorski (Panathinai

kos) ți G. Mezey (M.T.K.) prezintă cele mai bune formații ale 
momentului. /

în ultima decadă a acestei 
luni voleibaliștii reprezentativei 
noastre vor susține cele mai 
dificile si importante examene 
ale ultimilor ani, în cadrul 
campionatului mondial ce se va 
desfășura în Italia. Pentru 12- 
le pregătit de maeștrii emeriti 
ai sportului Aurel Drăgan si 
Wiliam Schreiber competiția su
premă înseamnă -a fi sau a nu 
fi*. deoarece poate aduce fie re
intrarea în rîndul elitei mon
diale (si. totodată, obținerea lo
cului care se atribuie, la Roma, 
pentru ediția din 1980 a turneu
lui olimpic), fie menținerea 
(încă o perioadă) la porțile a- 
cestui eșalon fruntaș.

Educafia fizică, importantă materie de studiu

11FOARTE BINE" (cu unele excepții) LA PREGĂTIREA

Drumul spre virful ierarhiei 
nu va fi însă ușor, deoarece 
mai mult ca oricînd se consta
tă o impresionantă ascensiune 
a echipelor din plutonul al 
doilea și al treilea, certificată 
de întregul sezon pregătitor. O 
creștere deosebită au marcat e- 
chipele din afara bătrînului 
continent. în momentul de fată 
nu se mai poate spune — cu 
mici excepții — că o echipă 
sau alta este sigură de califi
care din grupele preliminare 
în cele semifinale. Dar cea mai 
dificilă grupă, după părerea 
noastră, este cea în care sor
tii au așezat echipele Româ
niei. Cehoslovaciei, Coreei de 
Sud și S.U.A Trei echipe de 
valoare ridicată și apropiată, 
iar _ cealaltă (S.U.A.) specialis
tă în mari surprize.

Aceasta fiind conjunctura, să 
vedem cum se prezintă în a- 
junul lui „II Mondiale” lotul 
nostru reprezentativ ? Cu 13 
jucători apti să facă fată exi
gentei grelelor examene de la

Ancona și — să sperăm — 
Roma, mai bine pregătiți fizic 
decît în sezonul trecut, la cam- 
pionatete europene, unde echi
pa României a cucerit medalia 
de bronz. Avem acum un lot 
cu jucători care si-au îmbogățit 
experiența de concurs si arse
nalul de procedee tehnice. Un 
important cîștig îl reprezintă, 
fără îndoială, recuperarea co
ordonatorului de joc Cornelia 
Oros care, chiar dacă nu a 
ajuns la cota valorică din se
zonul 1976—1977 (dinaintea îm
bolnăvirii de hepatită), sîntem 
siguri că se va apropia de a- 
cel nivel pînă la startul C. M. 
Oricum, el reprezintă pentru 
sextet un element de stabili
tate psihică. Alături îi stă ce
lălalt coordonator de joc : Pe
tre Ionescu — mult mai sigur 
si mai dezinvolt decît a fost 
la campionatul european de la

Aurelian BREBEANU

BAZEI MATERIALE A SPORTULUI ȘCOLAR
(Continuare in pag. a 4-a)

Raid anchclâ în Județele 

Galați, covasna, vraneea.
Timiș șl Iași

Debutul noului an școlar bate 
la ușă. Inspectoratele județene, 
conducerile școlilor, profesorii 
fac ultimele pregătiri pentru a 
asigura procesului de învătă- 
mînt condiții cit mai bune de 
desfășurare. Educația fizică, 
materie importantă în școlile 
noastre de toate gradele, se 
află, ca- întotdeauna, cu drep
turi depline, în ansamblul mij
loacelor generale de educare și 
instruire a noii generații. E 
normal așadar ca, în majorita
tea unităților de invătămînt, 
bazele sportive, sălile, echipa
mentul și aparatura necesară 
orelor de educație fizică. învă
țării si practicării sportului, să 
fie gata (sau aproape gata) 
să-și primească vechii prieteni, 
acum mai mari cu un an de 
studiu, și, evident pe... boboci. 
Aceste preparative. esențiale 
pentru bunul mers al educa
ției fizice șl al activității spor
tive școlare intr-un întreg an.

constituie subiectul raidului de 
fată, efectuat în diverse ju
dețe.

O ZESTRE CARE SE ÎMBO
GĂȚEȘTE MEREU

Crește continuu numărul ba
zelor sportive din județul Co
vasna. Elevii Liceului de filo-

In curtea școlii generale 
nr. 5 „Miron Constanti- 
nescu’ din București, un 
veritabil minicomplex 
sportiv, ca și in clădire, 
numeroși elevi participi 
la definitivarea pregăti
rilor pentru noul an 

școlar.
Foto : V. BAGEAC

(Continuare in pag. 2—3)

COEZIUNEA ECHIPEI NAȚIONALE 
TREBUIE PE DEPLIN ASIGURATĂ 
Peste exact o săptămină, in „Palazzetto dello sport" din 

Ancona, reprezentativa masculină de volei va debuta in 
ediția a t-a a campionatului mondial, intr-o grupă preli
minară deosebit de dificili. Pregătirea pentru această mare 

competiție — la care federația, colectivul de tehnicieni și jucă
torii și-au fixat ca obiectiv prezența în rîndul celor 4 echipe 
ce-și vor disputa locurile pe podium — a fost marcată de o se
rie de carențe, îndeosebi de ordin tehnico-tactlc și psihic, pre
cum și de omogenizare (in competițiile de verificare) a unul 
sextet de bază, stabil, coerent. Comportarea generală a echipei 
noastre a determinat in ultimele 3 siptimlni o activitate mai 
intensă pentru eliminarea neajunsurilor, care la turneul de la 
Constanța n-au fost nici puține și nici de suprafață. In aceste 
condiții, forma sportivi a voleibaliștilor a fost, după părerea 
noastră, necorespunzătoare etapei respective. Factorii responsa-

(Continuare în pag. a 4-a)

CAMPIONUL AMERICAN ELMER MARTIN lN FRUNTEA
ECHIPEI DE BOX A S.U.A. PENTRU TURNEUL DIN ROMÂNIA

Simbătă sosește la Bucu
rești echipa de box a S.U.A, 
care va întreprinde un turneu 
de 3 meciuri in România. Pu
ternica formație are în frunte 
pe campionul national la cat. 
semigrea Elmer Martin si pe 
vicecampionii S.U.A la cat 
ușoară, Lemuel Steeples, și la 
mijlocie. Monte Oswald. Să 
menționăm că Steeples și 
Martin au făcut parte si din

echipa S.U.A la campionatele 
mondiale de la Belgrad. Cei
lalți membri ai formației 
sint: semimuscă — _ Felix
Castillo, muscă — Dario Me
drano, cocos — Richard Savage, 
pană — Bret Summers, semi- 
ușoară — Larry Tattman. semi- 
mijlocle — Chuk Robinson, 
mijlocie mică — Al Mays, iar 
la grea, doi reprezentanți — 
Philip Brown si Bruce Blair.



JOCURI ATRACTIVE
In disputa

Numeroși sportivi de performanță se află, t» continuare, angre
nați in „serialul" campionatelor republicane, ale „Daciadei" și 
in alte concursuri programate sub genericul marii competiții na

ționale.

POLOIȘTILOR JUNIOR]

„VOM FACE 
PRIMUL LOC

declară antrenorul emerit

CĂLĂREȚI! JUNIORI ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
RĂDĂUȚI, 12 (prin telefon). 

Timp de patru zile, pe fru
moasa bază hipică a Herghe
liei din Rădăuți, au avut loc — 
in cadrul „Daciadei" — între
ceri’e finale ale campionatelor 
republicane de călărie rezervate 
juniorilor și fetelor. Competiția 
avînd bune condiții de desfășu
rare — asigurate de către sec
ția de călărie din Rădăuți — 
sportivii de Ia Steaua, Dinamo, 
Olimpia București, A.S.A. Cluj- 
Napoca. A.S. Agricola Lugoj, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Craiova, C.S. 
Agronomia Timișoara, C.S.M. 
Iași și A.S. Bucovina Rădăuți 
au oferit celor prezenți între
ceri disputate, atractive.

Iată rezultatele probelor pro
gramate : obstacole, fete : 1. 
Mariana Moisei (Steaua) cu Fi
cus, Op — campioană republi
cană, 2. Dania Popescu (Steaua) 
cu Nehoiu 4 p, 3. Viorica Ro- 
senzweig (ASA Cluj-Napoca) cu 
Neva 4 1/2 p, 4. Mariana Moi-

MEREU ÎN LUPTĂ

CU SECUNDELE
(Urmare din pag. 1)

A fost, intr-adevăr, o compe
tiție încununată de succes, in 
care pârticipanții, călăuziți de 
sentimentul dragostei fierbinte 
față de patrie și partid, s-au 
angajat să se autodepășească, 
să fie luptători hotărîți în sluj
ba poporului, să îndeplinească 
cu toată răspunderea misiunile 
încredințate.

sei (Steaua) cu Norbert 8 p, 5. 
Gioconda Pînzaru (CSM Iași) 
cu Lăcătuș I 8 p, 6. Gioconda 
Pînzaru cu Razbec 8 p ; dresaj, 
juniori: 1. Gruia Deac (CSM 
Sibiu) cu Saray 548 p — cam
pion republican, 2. Irinel Pe
trescu (Steaua) cu Murfatlar 
545 p, 3. Carol Tanco (AS A- 
gricola Lugoj) cu Artist 526 p,
4. Florin Stoica (Steaua) cu 
Burlac 521 p, 5. Dieter Thores 
(Agronomia Timișoara) cu Pe- 
trișor 519 p, 6. Mircea Neagu 
(CSM Sibiu) cu Glorios 511 p ; 
obstacole — categoria semi- 
ușoară, juniori pînă la 16 ani : 
1. Teodor Pancă (Steaua) cu Co
niac 0 p (28 sec) — campion 
republican, 2. Haralambie Ră- 
teacă (CS Olimpia) cu Farmec 
I 4 p (29 sec) — după baraj, 3. 
Otto Fabich (CSM Sibiu) cu 
Saray 4 p (69,6), 4. Dan Orfescu 
(Steaua) cu Nehoiu 4 p (70,0),
5. Teodor Pancă (Steaua) cu Fi
cus 4 p (73,8), 6. Liviu Matran 
(Dinamo) cu Volpone 4 p (75,9) ; 
obstacole cat. ușoară, juniori, 
pînă la 18 ani : T. Otto Fabich 
(CSM Sibiu) cu Saray Op — 
campion republican, 2. Mircea 
Preda (CSM Craiova) cu Palermo 
4 p (75,2), 3. Teodor Pancă 
(Steaua) cu Ficus 4 p (75,3), 4. 
Vasile Raba (Olimpia) cu Gruia 
4 p (77,0), 5. Peter Fleischer 
(CSM Sibiu) cu Opaiț 5 1/4 p,
6. George Păsărin (CSM Craiova) 
cu Sturion 8 p ; proba pe e- 
chipe, juniori : 1. C.S.M, Sibiu 
(Otto Fabich, Peter Fleischer, 
Gruia Deac) 0 p. penalizare, 
campioană republicană, 2. C.S.M. 
Craiova i'/i p. 3. Steaua 7 p — 
după baraj, 4. Dinamo 3*/« p, 
5.

încă din etapa inaugurală, 
găzduită ieri dimineață de ștran
dul tineretului «fin Capitală, a 
Ieșit ta evidență echilibrul va
loric existent între majoritatea 
echipelor finaliste ale campiona
tului național de polo pentru ju
niori, care se desfășoară sub e- 
gida „Daciadei". De pildă, echipa 
Rapid Arad (antrenor L Kantor), 
campioana ân-titre, nu a putut 
Infringe rezistența uneia dintre 
protagoniste, formația C.S. Șco
lar București, (antrenor A. Jo- 
nescu). Mai mult chiar, ea a 
fost condusă cu 3—2 și a egalat 
doar în penultimul minut de joc, 
prin golul înscris de Szabo. Ce
lelalte goluri au fost marcate de 
Moraru și Szabo pentru Rapid, 
Ungureanu, Niță și Tomescu pen
tru C.S. Școlar. Scor final : 3—3 
(1—0, 1—1, 0—2, 1—0) O altă par
tidă atractivă prin evoluția sco
rului, și chiar prin nivelul de 
joc, a avut loc între Crișul Ora
dea (antrenor N. Rujinschi) și 
Dinamo București (antrenor A. 
Grințescu). Au învins arădenii 
cu 3—1 (1—0, 0—1, 2—0, 0—0), ta 
urma unei întreceri caracterizată 
prin înot rapid șl frecvența ri
dicată a șuturilor la poartă. Dis
puta s-a încheiat cu succesul e- 
Chipei care a fructificat în pro
porție mal mare situațiile favo
rabile ; dinamoviștil și-au irosit 
uneori eforturile prin pase im
precise tocmai în preajma porții 
adverse apărată de Rada, un ju
nior ale cărui calități fizice și 
tehnice deosebite îi promit un 
viitor frumos în sportul de per
formanță. Au înscris : Costrăș 2, 
Boroș pentru Crișul, respectiv 
Ardelean.

Alte rezultate : CB.Ș. 1 Bucu
rești. — Rapid București. 4—1 
(1—0, 1—0, 1—0, 1—1), Voința
Cluj-Napoca — Politehnica Cluj- 
Napoca 12—3 (2—1. 4—0, 3—1,
3—1), C.S.Ș. 1 — CS.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 3—2, C.S. Școlar — 
Rapid București 7—5, Politehnica 
— Rapid Arad 6—11, Crișul 
Voința 4—3.

Turneul final continuă
la ștrandul tineretului, prin 
tilnirUe etapei a m-a (de 
ora 81 și ale etapei a IV-a 
la ora 14).

OPREA YLASE
Luni s-a înapoiat de la Brati

slava echipa Dinamo București, 
câștigătoare — după cum se știe 
— a „Dlnamoviadel", competiție 
ta care a întrecut puternicele 
formații de club Gwardia (Polo
nia), Dozsa (Ungaria), Dynamo 
(RD. Germană) și Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia). “
amănunte, 
antrenorul

— Ce lot 
ta această

— Pana, _______ ______ ,
Durău, Grabovschi, Bedivan, Ștef, 
Tase, Flangea, Matei, Licu, Pal- 
zan, Oprea și Andreeeou. Dintre 
ei, evoluții la nivelul exigențelor 
au avut Penu, Cosma, Durău, 
Bedivan, Tase, Licu șl Flangea.

— Ce impresie v-au lăsat for
mațiile intilnite 1

— Am jucat în compania unor 
echipe redutabile. Mulți dintre 
jucătorii lor erau — ca șl la noi, 
dealtfel — componenți ai „na
ționalelor". Este cazul polonezului 
Panaș, al cehoslovacilor Dobrot-

Pentru a afla 
am avut o discuție cu 
emerit OPREA VLASE. 
de jucători ați folosit 
competiție 7

IonescU— — Cosma,

„tlIM t.N.c a p." U 0IN1

Olimpia București
)*/? p,
12 p.

astăzi, 
In
ia 

(de

Desfășurată timp de 3 zile la 
Drăgănești-Vlașca, sub genericul 
„Daciadei-, competiția de oină, 
rezervată echipelor mn unitățile 
agricole cooperatiste, pentru „Cu
pa UJJ.CJL.P.-, s-a încheiat ieri 
cu succesul formației „Viața No
uă- Olteni, județul Teleorman, ai 
cărui componesiți au obținut ti
tlurile de campioni al „Daciadei". 
Pe locul doi s-a clasat echipa 
„Avîntul" Curcani — HIov, Iar 
pe locul 3 echipa „Victoria" Vă
cărești, județul Dîmbovița. La În
cheierea competiției a avut loc 
o festivitate cu prilejul Împlinirii 
a 100 de ani de atestare a practi
cării jocului nostru național, otaa, 
ta comuna Curcani.

Ion MINDRESCU-earesp. Dumitru STĂNCULE5CU
EDUCAȚIA FIZICA,

TOTUL PENTRU
ÎN C.C.E. LA H

Micle („U“ București) încearcă să ireac 
ți, apoi, de aceea a zidului craiovear 

meciul disputat duminică in sala Florea
ka și Katusak, al maghiarului 
Varga și al altora. Au ieșit îp 
evidență excelenta pregătire fizi
că a jucătorilor, permițîiMlu-le 
un angajament permanent, la 
un nivel superior, mai ales in 
apărare precum și tempoul ra
pid al jocului, circulația in vi
teză — a jucătorilor și a balonu
lui — și, nu în ultimă Uistanță, 
îmbunătățirea simțitoare a teh
nicii individuale

— A fost, se poate spune, și o 
bună pregătire a echipei Dinamo 
București pentru apropiatele 
jocuri din Cupa campionilor eu
ropeni...

— Firește. Am luat un contact 
direct cu echipe valoroase de 
dub și ne-am putut da seama 
de valoarea unor viitoare adver
sare. Dealtfel, echipa se va roda 
și va crește, în ceea ce privește 
forma sportivă, și în partidele 
din campionatul Diviziei A.

— Cu ce gînduri vă attniați Ia 
startul C.C.E. ?

— Pornim animați de dorința
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IMPORTANTA MATERh
Rezultate tehnice. 100 m : G. 

Petre (HD) 11,2 ; 2. F. Koti (B) 
11,3 ; 3 D. Bleahu (SB) ----
Greutate : 1. I. Butnariu 
11,64 m ; 2. V. Gorghescu 
10.60 m ; 3. D. Chivu (OT) 10,50 
m. 3 000 m: 1. c. Neag (SV) 9:22,9; 
2. C. Comșa (BV) 9:25,0 ; 3. D 
Dogaru (SV) 9:35,0. Lungime : 
1. A. Cocuț (B) 6,10 m ; 2. G. 
Petre (HD) 6,02 m ; 3. D. Petraș 
(PH) 5.89 m. Scara eu fereastră : 
1. D Chivu (OT) 14.2 ; 2. M. Be
te: (B) 15.0 ; 3. D. Roșa (B) 15,6. 
Pista cu obstacole pe 100 m : 1. 
L Kurecska (B) »,5 ; 2. V. Gor
ghescu (SV) 20.8 ; 3. M. Bdai (B) 
21,0. Ștafeta 4X100 m : 1. București 
1:15,7 ; 2. Ilfov 1:19,1 ; 3 Sucea
va 1:23.8. Desfășurarea de luptă: 
1. Prahova 58,6 ; 2. Olt 99,0 ; 3. 
Ilfov 60,0. Clasamentul general : 
1. București 52 p„ 2. Olt 44 p., 3. 
Suceava 43 p.

(Urmare din pag. 1)

11,4. 
(CJ) 
(SV)

CEI MAI BUNI BASCHETBALIST! — 
ÎN TURNEELE SELECȚIONATELOR JUDEȚENE
Baschetul este prezent în ca

drul „Daciadei" cu turnee deo
sebit de atractive, la care iau 
parte 6 selecționate județene 
masculine și tot atitea femini
ne, calificate in urma desfășu
rării întrecerilor preliminare. 
Selecționatele sint alcătuite din 
sportivii celor mai bune echi
pe ale țării (Steaua, Dinamo 
București, Universitatea Cluj- 
Napoca Ia băieți ; Rapid, Cri
șul, Universitatea Cluj-Napoca

la fete), din componența lor 
nelipsind jucătorii și jucătoa
rele din loturile reprezentative. 

Etapa inaugurală progra
mează azi. in sala Floreasca 
din Capitală, următoarele me
ciuri : de la ora 9 : Arad-Timiș 
(f), Prahova-Cluj (f), Iași-Cluj 
(m); de la ora 15: Galați-Bucu- 
rești (m), Brașov-București (f), 
Timiș-Brașov (m). La ora 16,30, 
va avea loc festivitatea de des
chidere.

I.A. DACIA PITEȘTI-PATRU LOCURI I IN „RALIUL AVRAM IANCU“9

Simbătă șj duminică județele 
Cluj și Alba au găzduit „Ra
liul Avram Iancu" — etapa a 
7-a în campionatul republican 
de raliuri automobilistice. La 
startul acestei competiții de 
noapte au .fost prezente 40 de 
echipaje care au avut de stră
bătut un traseu de 793 km cu 
21 controale orare, 7 probe spe
ciale de viteză în coastă și un 
circuit de viteză în municipiul 
Alba Iulia (organele locale tre
buie evidențiate în mod special 
pentru sprijinul dat la reușita 
acestei competiții).

Plecarea s-a dat din Cluj-Na
poca sîmbătă la ora 16, concu- 
rentii urmînd traseul Buru — 
Alba Iulia — Zlatna — Abrud 
— Geoagiu — Gilău — Cluj-

------------ ------------ . ... „i

Napoca, unde au sosit dumini
că, începind de la ora 8,55 di
mineața, 29 de echipaje. După 
alcătuirea clasamentelor între
cerii s-a constatat că cea de a 
doua ediție a „Raliului 
Iancu" a fost Un succes 
echipierii I.A. Dacia 
care au obținut 3 locuri 
fapt la toate cele trei 
mente alcătuite. De menționat 
și victoria cuplului în care pi
lot este tînărul Dacian Banca.

Rezultate tehnice : clasa Da
cia 1300, grupa I — L Dacian 
Banca — Constantin Zărnescu 
(I.A. Dacia Pitești) — primii 
și în clasamentul general, 2. Do- 
rel Tămaș — Mircea Crișan (Da
cia Service, Chij-Napoca), 3. 
Virgil Balaș — Lucian Ander-

Avram 
pentru 
Pitești, 
L de 
clasa-

ca (Agronomia Timișoara); cla
sa Dacia 1300, grupa a II-a, 
1. Arpad Szalai — Ionel Mă- 
lăuț (I.A. Dacia Pitești), 2. 
Mircea Ilioaia — Paul Geantă 
(INMT București), 3. Hie Ol-

— Ovidiu Scobai (LA. 
Pitești). Echipe : L LA. 
Pitești, 2. ITA Caraș Se-
3. ITA Timiș, 4. ITA

teanu
Dacia
Dacia
verin,
Cluj, 5. ITA Alba.

locie-islorie din orașul Sf. 
Gheorghe, de pildă, vor executa 
în acest an orele de educație 
fizică si activitatea sportivă 
intr-o nouă sală de gimnastică, 
terminată încă în luna iulie. 
De atunci, elevii care au rămas 
în perioada vacantei In oraș au 
participat activ 
clădirii acestui 
sportiv.

Baza materială 
acesta la dispoziția elevilor bă
nățeni a devenit mai substan
țială. La liceele Electromotor, 
de muzică, literatură-istorie 
din Timișoara și nr. 1 din 
goj au fost amenajate noi 
renuri de handbal, volei 
baschet, bituminizate. In 
cinta liceului Electrotimiș 
construit un bazin de înot 
îndemîna tinerilor studioși din 
localitățile Făget, Jimbolia, 
Tomnatic, Sinnicolau și Lovrin 
se află acum mai multe tere
nuri simple.

Din Iași am primit asigurări 
că cele patru noi săli (care se 
adaugă celorlalte 15 existente 
în județ), în curs de amenajare 
la data raidului, vor fi gata la 
termen. La fel și salade atle
tică grea de la Grupul școlar 
de marină din Galați.

la finisarea 
nou obiectiv
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79 PARTICIPANT! LOTO-PRONOSBORT INFORMEAZĂ

CINE FACE EDUCAȚIE SPORTIVILOR?

LA CONCURSUL
DE KARTING
DIN DRAȘOV

Pe un circuit aflat ta fața 
Stadionului municipal din Bra
șov s-a desfășurat cea de a patra 
etapă a campionatului republi
can de viteză pe circuit la kar
ting. După întrecerile celor 79 
de concurenți din mal multe 
centre sportive ale țării, pe pri
mele locuri s-au clasat : Mihaela 
Ceacu (Danubiu Călărași) și pe
tre Niculescu (Alpin Sinaia) — 
ci 50 cmc juniori. Udo Sverak 
(Unirea Tricolor București) —el. 
50 cmc seniori ; Emilian Petrescu 
(Unirea Tricolor) — cl. 125 cmc 
seniori, Bogdan Georgescu (Cal
culatorul București.) — CL 175 cmc 
seniori. Pe echipe : L Unirea
Tricolor București, 2 A.C.R. 
Prahova, 3. C.S.U. Brașov. (Carol 
GRUIA, coresp.).

ASTAZ1 ȘI MHNE SINT ULTI
MELE ZILE CIND MAI PUTETI 
JUCA LA TRAGEREA OBIȘ
NUITA LOTO de vineri 15 
septembrie 1378. Se atribuie 
7 categorii unice de ciști- 
guri. In cadrul valorii unitare a 
ciștigurilor se pot obține autotu
risme „Dacia 1300". De asemenea 
se oferă dreptul de a obține un 
autoturism „Dacia 1300“ dacă se 
realizează cîștiguri pe mai multe 
variante de pe un bilet și dacă 
totalul acestora se ridică la va
loarea autoturismului. Jucînd pe 
variante combinate sau combina
ții „cap de pod" puteți obține 
suite de cîștiguri. Participați cu 
ctt mai multe bilete, marile clș- 
tlguri vă așteaptă.

Tragerea Pronoexpres de astă
zi va fi televizată la ora 18.90.

ClȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 10 SEPTEM
BRIE 1978. Categoria 1 : (13 re
zultate) 667,50 variante a 902 lei. 
Intruclt valoarea unitară a câști
gurilor de la categoriile 2 (12 re
zultate) șl 2 (IU rezultate) a fost 
sub plafonul minim de 40 lei, su
ma acestor categorii s-a repar
tizat, conform regulam entu tui, 
primei categorii.

Arbitrajul la polo, ca ți 
in alte sporturi, nu este un 
lucru ușor. Federația noas
tră de specialitate s-a o- 
rientat bine incredințind a- 
ceastă misiune unor foști 
sportivi, cu ani buni de ac
tivitate, care cunosc pînă 
în cele mai mici amănunte 
„secretele" acestui joc ți a 
căror corectitudine nu poate 
fi pusă la îndoială. Firește, 
ea orice om. si arbitrul 
polo poate comite 
mai ales cind are 
jucători „specia
liști" in diverse 
trucuri sau simu
lări. In orice caz, 
nici sportivii ți nici ____
norii nu sint cei chemați să 
facă dreptate in asemenea 
cazuri.

Recent, la turneul de polo 
desfășurat in Capitală, ju
cătorul clujean Csongor 
Gyărfăs, de la Voința, l-a 
insultat grosolan pe arbi
trul Ștefan Mihai, incercind 
— credea el — să-ți facă 
dreptate singur, la o decizie 
care nu i-a convenit. Am 
subliniat acest aspect nega
tiv pentru că el nu este in- 
timplător. Chiar in jocurile 
de campionat din acest an, 
frații Radu ți Claudiu Rusu.

*» 
de 

greșeli, 
in față

din aceeați echipă, au a- 
vut atitudini nesportive față 
de conducătorii partidelor. 
Ceea ce nu trebuie să sur
prindă pe nimeni, atit timp 
cit educarea acestor sportivi 
este încredințată antrenoru
lui Arcadie Sarkady care, 
in loc să fie un exemplu 
pentru elevii săi. să fie pri
mul care să intervină la 
oricare din actele nesportive 
ale celor pe care H pregă
tește, greșește in egală mă
sură cu

Un minut 
de ETICA

antre-

ei ți poate chiar 
mai grav. La jocul 
de care aminteam 
mai sus. cind 
Gyărfăs a fost pe 

dreptate eliminat dinbună 
joc, A. Sarkady a avut o a- 
titudine total nepermisă pe 
un teren de sport, amenin- 
țindu-l pe Șt. Mihai cu bă
taia ! ? !

Este cazul. credem, ea 
F.R. Natație să intervină cu 
toată hotărirea. să ia măsuri 
exemplare (nu numai cite o 
suspendare pe una sau două 
etape), pentru ca iubitorii 
acestui sport să nu mai fie 
martori la asemenea scene 
penibile pe terenul de joc.

Adrian VASIUU
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COLABORARE 
FRUCTUOASĂ

Baza sportivă a elevilor din- 
tr-o localitate rurală, comuna 
Bășani din județul Covasna, 
este astfel descrisă : „se află 
aici terenuri bituminizate de 
handbal, volei și tenis de cimp, 
sectoare de aruncări, o sală de 
gimnastică excelent dotată**. Pe 
lingă eforturile școlarilor de a 
amenaja această bază, care 
-poate fi dată exemplu pe ju
deț". este subliniată si contri
buția primăriei comunei.

Este lăudabilă acțiunea orga
nizației de partid din comuna 
ieșeană Ruginoasa (secretar : 
F. Gâdea) de a sprijini activ 
amenajarea, în curtea scolii 
din localitate, a unei baze 
sportive complexe, cu suprafețe 
bituminizate, destinate fotba
lului. handbalului. voleiului, 
baschetului si tenisului de 
cimp.

Un alt aliat statornic al acti
vității. sportive școlare se do
vedesc^ a fi părinții. La tere
nul de sport al Scolii generale 
nr. 7 din Sf. Gheorghe, județul 
Covasna, cu sprijinul comitetu
lui de părinți, tribunele au a- 
eum 100 de locuri în plus, 
cum pot urmări în condiții 
time diferitele meciuri 
handbal și volei pînă la 
de spectatori.
LUCRĂRILE POARTĂ SEM
NĂTURA : „CU FORȚE 

PROPRII 1“
La Galați. în timpul vacan

tei, elevii și-au pus la punct 
terenurile sportive 
nr. 8 (director : 
la Grupul școlar 
rector : ing. M. 
Școala generală 
tor : L. Burtea). _______ ___
fost revopsite, terenurile mar
cate, geamurile spălate, plasele 
porților și coșurilor recondițio
nate. In aceiași termeni se a- 
preciază la Iași eforturile de
puse la liceele agroindustrial, 
pedagogic „Vasile Lupu". de 
informatică, industriale nr. 1 și 
2, la școlile generale nr. 2, 13, 
21, 23. 24 si 25. Toate repara
țiile curente sint opera elevi
lor. Activ participă la construc
ția. prin posibilități locale, a 
unei noi săli de sport și ele
vii Liceului industrial nr. 2 din 
Focșani. Ei aiută efectiv și la 
rebitumlnlzarea terenurilor de 
handbal și volei, deteriorate în 
anii precedent!. După cum se 
vede, și uncie munci mai spe
cializate pot deveni accesibile 
cind îndrumarea din partea

Cu excepția unor cazuri izolate, exi: 
dem că la 15 septembrie orele de educ 
maximum de eficiență. Cit despre excepț 
factorii răspunzători din județele ți școli 
suri urgente pentru remediere.

(Raid realizat cu sprijinul coresponc 
Briotă, P. Arcan, V. Manoliu ți T. Tudose),

la Liceul 
Gh. Tudose), 

de marină (di- 
Coman) și la 
nr. 5 (direc- 
Toatc sălile au
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REPBEZENTANIEEE NOASTRE DEBUTEAZĂ ÎN EDIȚIA
1978-79 A CUPEI CUPELOR $1

J1“-LE CRAiOVEAN DECIS SA TREACĂ DE FORTUNA DUSSELDORF
Mult așteptata partidă din 

Cupa cupelor, Universitatea 
Craiova — Fortuna Dusseldorf, 
a ajuns la ora H. Cele două 
echipe au efectuat ultimele an
trenamente. Antrenorii au sta
bilit formațiile care vor Începe 
disputa. Care este starea de 
start în cele două tabere?

Craiovenii privesc cu încre
dere întîlnirea de astăzi, fiind 
deciși să facă o partidă foarte 
bună, pe măsura calităților și 
valorii jucătorilor, să obțină un 
rezultat valoros care să le poa
tă asigura încă de pe acum ca
lificarea. în acest sens, căpita
nul echipei, Ștefănescu, spu
nea : „Am încredere în posibi
litățile noastre. Printr-o totală 
mobilizare și autodepășire sîn- 
tem capabili de un joc supe
rior, de calitate, ca care să ne 
putem impune in fața adversa
rului. In discuțiile purtate ea 
antrenorul nostru Oană, care 
i-a urmărit intr-un meci ofi
cial pe jucătorii Fortunei, am 
aflat că ei practică un joc a- 
tletic si viguros. Va trebui să 
le stăvilim elanul printr-un 
joc metodic, cu o bună circu
lație a balonului și cu nume
roase atacuri pe extreme. Nu
mai așa vom obține o victorie 
la un scor care să ne scutească 
de emoții în mecîul-retur de 
la Dusseldorf1*.

Antrenorii Die Oană ți Con
stantin Deliu au comunicat eă 
vor începe jocul cu următorul

„11“ : Lung — Ungureanu, Tili- 
hoi, Ștefănescu, Purima — Do- 
nose, Bălăci, Beldeanu — Cri- 
șan, Cămătaru, Marcu.

Fortuna Dusseldorf a sosit 
ieri după-amiază in Capitală, 
continuîndu-și drumul cu auto
carul spre Craiova.

După sosirea la București, pe 
calea aerului, antrenorul for
mației oaspete. Dieter Tippen- 
hauer, ne-a declarat: „Venim

PITEȘTENn VOR 
„SERIA” DIN 

PITEȘTI, 12 (prin telefon). 
Marti la ora ÎL formația locală 
a făcut ultimul antrenament. 
Seriozitate, disciplină, angajare 
deplină si hotărirea de a nu 
precupeți nici un efort in par
tida de miercuri cu Panathi- 
naikos Atena, iată dominantele 
In tabăra Iui F.C. Argeș, decisă 
să continue „seria" rezultatelor 
din campionat La ora 1T.30 pe 
gazon intrau jucătorii tai Pa- 
nathinaikos, sosiți doar eu două 
ore mai Înainte în orașul gaz
dă. care l-a primit cu multă 
căldură. La antrenamentul ju
cătorilor greci au asistat ei 
Costa Popovici (Iugoslavia), 
observatorul U.E.F_A_, jucătorii 
Si antrenorii de la F.C. Argeș

TIMIȘORENII, DUPĂ PATRU DECENII»
TIMIȘOARA, 12 (prin tele

fon). Cu toate că în localitate 
vremea este incertă (dnd 
plouă, cînd e soaie), ae anti
cipează că stadionul „1 Mal“ 
va fi plin miercuri, la ora 18, 
cînd va începe meciul „Poli** 
— M.T.K. Budapesta, din ca
drul „Cupei U.E.F.A.**. Cu 
exact 40 de ani ta urmă, Ri- 
pensia debuta și ea fntr-o altă 
mare competiție de rezonanță 
continentală, „Cupa Europei 
Centrale", și se califica ta tu
rul următor al întrecerii, eli- 
minînd (3—0 și 1—3) pe A. C. 
Milan. Deci au trebuit să trea
că patru decenii pentru ca fot
balul timișorean să fie din nou 
prezent într-o importantă com
petiție continentală.

Politehnica, urmașa Ripen- 
siei, țintește și ea calificarea 
Intr-o fază superioară a „Cu
pei U.E.FJL.". Din păcate insă 
studenții nu vor putea alinia 
cel mai bun „11“, datorită ac
cidentărilor în lanț. S-a refă
cut Cotec, se prevede prezența 
lui Mehedințu ta partida cu 
M.T.K., dar nu vor putea fi 
folosiți Lața, Șerbănoiu, Nucă 
și Giuchici. în plus. portarul 
Bathori acuză o sciatică rebelă 
și este și el sub semnul Între
bării. „In situația aceasta un 
rol foarte important revine ce
lor ce ii vor mlocui pe *itu- 
lari, încadrării lor ta jocul e- 
chipei, moralului cu care vor 
aborda meciul de miercuri. 
Trebuie să depășim condiția 
campionatului pentru a învin
ge acest adversar de prestigiu 
care este M.T.K.“, ne spunea 
antrenorul Angelo Nieulesou. 
Se preconizează următoarea 
formație : Catona (Bathori) — 
Nadu, Făltinișan, Mehedințu. 
Barna — Dembrovschi, Vișan 
(Roșea), Coiec — Anghcl, Vo
iam. Petrescu.

Formația budapestană a sosit 
la Timișoara în cursul zilei de

marți, cu autocarul. Antre
norul Gyorgy Mezey declara 
că echipa sa va căuta să tn- 
finne aici rezultatrf din ultima 
etapă de campionat (0—3 cu 
Honved). El ne-a anunțat ur
mătoarea formație î Briinyi — 
Palicsko, Turner, Aszalai, Eger- 
vari — B. Kovacs, Burg. Borso 
— Takacs, Morgos, Garics. O 
echipă omogenă, echilibrată.

Partida va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din R.D.G, 
alcătuită din K. Scheurell — H. 
Widukind și K. PescheL

Mircea TUDORAN

CINE ARE OCHI. SA VADĂ ; 
CINE ARE URECHI, SA AUDĂ I

Matineul fotbalistic orftdean se 
joacă cu casele de bilete Închise 
șl că concurează serios ..reprezen
tațiile1* lui F.C. Bihor. Am con
statat-o ja fața locului In etapa a 
IV-a a Diviziei B, ctod echipa 
metalurgiștilor din localitate — 
Înfrățirea — a spulberat-o- pe 
de nerecunoscuta Victoria din ca
lau. Elevii iul V. Abrudan, mai 
tineri sau mai vtretnid, s-au În
trecut pe d, prilejuindu-le reale 
satisfacții miilor de spectatori 
care s-au Înghesuit ca intr-o cu
tie de conserve pe Stadionul ti
neretului.

Ritm, tir continua, festival de 
goluri, lată ce a arătat duminică 
formația înfrățirea, urmărită cu 
interes și atenție și de antreno
rul Emeric Jenei. Enterpreții 
principali, tn ordinea posturilor: 
fundașul Popovici, bătăios șl 
plin de vitalitate, așa cum ti 
știam : ttn&rul Mureșan — na 
tehnic mijlocaș coordonator, ca 
veleități ofensive; aâît de con
troversatul Floreseu, remarcai 
prin travaliu *1 bombardamen
tul buturilor adverse ; Schwartz- 
mann, extrema dreaptă, care 
ti poate da azi handicap dia 
start lui Lupău (șl nu mimai a- 
ttt). Toți cu dte un gol la activ, 
unul mai spectaculos decft al
tul, dar să nu-l uităm pe mezi
nul echipei, juniorul Tamaș, mc

CUPEI U.E.E.A.
aici, pentru prima manșă a ta- 
tîlnirii cu Universitatea Craio
va, cu gîndul de a nu primi în 
nici un caz gol. Ceea ce nu în
seamnă că nu ne-ar conveni să 
marcăm noi unul... Formația 
probabilă ? Woyke — Zewe, 
Brei, Zimmermann, Baltes — 
Kohnen, Lund, WeikL AHoefs 
— Gunther, Seel".

întîlnirea va fi arbitrată de 
Ertugrul Dilek — Yilmar Din- 
cel, Emin Turk (Turcia).

Ghecrghe NERTEA

SÂ CONTINUE 
CAMPIONAT

și.. Iordănescu. aflat Ia Pitești, 
ta trecere, cu piciorul ta ghips 
<fin cauza unei entorse suferită 
duminică la Arad. Am profitat 
de ocazie, ca si ziariștii greci. 
M i-am cerut un pronostic. JLeci 
greu pentru ambele echipe", 
le-a spus el tuturor. La gazde, 
cu excepția lui Roșu, toți ju
cătorii sint anti pentru această 
partidă si. cum ne spunea dr, 
P. Tomescu. starea de sănăta
te. indicii funcționali stat buni.

A--:r:---_l a adus la
Pitești 18 jucători. Nu au făcut 
deplasarea Kapas. IfandnEș și 
Asianidis. A venit ta schimb 
Delikaris. despre care comoa- 
triotii lui spun că este un Do- 
mazos tinăr (24 de ani). La an
trenament Alvarez a acuzat 
dureri la genunchi si s-a spus 
eă nu va juca. Piteștiul fotba- 
Bstc e conectat la acest eve
niment. dacă ținem seama de 
•rfkritările de bilete. E de aș
teptat ca stadittaul să fie plin.

Cei trei arbitri din Austria 
se aCâ In localitate, de ieri. 
Aceștia sint : A. Mathias 0a 
centru) ; A. Jungwirth si P. 
Grumel (la linie). Formațiile 
probabile : F.C. ARGEȘ : Spe
riata — M. Zamfir, Sianeu, 
CSrstea, Ivan — Bărbulescu, To
ma. Iovănescu — D. Nicolae, 
Radu H, Dobrin. PANATHI- 
NAIKOS : Constantinou — Elef- 
terîadis (Dimitriou), Kizas. Ko- 
vis, Stefanakis (Ianaculas) — 
Terzanidis, Elefterakis, Livatî- 
nos. Delikaris — Kaciakos (Go
mez), Wagner.

Constantin ALEXE

SPORTUL STUDENȚESC A GÎȘTIGAT 
„CUPA DE TOAMNĂ"

Finala „Cupei de toamnâ" or- 
gaiuzatâ de comisia de fotbal a 
C.M E.F-S. București, sub egida 
JDeciadei", s-a disputat ieri du
pă amiază pe stadionul Giuleștiși 
a reverut divlzior-arei A Sportul 
studențesc., care a întrecut eu 
1—1 (2—1) pe Rapid București. 
Jocul a fost vioi, s->au creat mul
te faze frumoase, fci special în 
prima repriză. în această parte a 
întUniriL studenții au constroit 
cîteva acțiuni ofensive eficace, 
două dintre ele fiind finalizate

lecționata diviziei C a întrecut 
pe Progresul Vulcan București 
cu scorui de 7—6, după executa
rea loviturilor de la 11 m. Au 
marcat : Marica (min. 20), Dragu, 
S. Georgescu, S. Gabriel, SăjQdoi, 
Turbai u — din 11 m — pentru 
Progresul Vulcan, Sloi an (min. 
•0). Sidon, Popa, Stoian, Avra- 
mescu, Stan, Suleapă — din pe
nalty — . pentru Selecționata C. 
Lovitura de la 11 m pentru Pro
gresul a fost ratată de Bulancea. 
(P. V.).

Grosu (în tricoa «K>) iatr-o ocțivne penona’.ă, încercînd să , 
pitească apărare: Rapidului. (Fază din meciul Sportul studențesc 
— Rapid 2—1). Foto : Dragoș NEAGU J
de Grosa (ram. 1» șl M. Sanda 
(mm. 21). Feroviarii a- jucat ea 
nntitâ vigoare. Insă
ttuvLfieax doar o ocazie, petei 
CriBCaehe (min. B). după exe- 
curarea unei iov-turi de colț. In 
repriza secundă. Rapid a avat 
mai. mult inițiativa, insă n-a rea- 
giz să restabilească egalitara.

Arbitrul V. Roșu a cohduș 
foarte bine următoarele formații: 
SPORTUL STUDENȚESC: Lazăr — 
Ciomoavă. Ciugarin Marineecn, 
Cățoi — Boga-u. Șerbănică, Tă- 
năsescu — M. Marian, M. Sanda, 
Grosu. Au mai Jucat : Covaci, 
Ene. RAPID : Ioniță — Ruso, 
Grigoras, Iordache n, Ad, Dumi
tru — Bișniță, Cojocarii, Crista- 
the — Bartales, Vlad, Stamen. 
Au mai jucat : StSngadu, Șutru, 
X. Manea și Angelescu.

în partida pentru locurile 5—4 
(-a Înregistrat o surpriză : Se-

ACTUALITĂTL
• C.S TIRGOVLSTE — REPRE

ZENTATIVA R.PJ3. COREENE
•—2 (•—1). Au marcat: Han Săt- 
Nan (min. 28) și Ri Gen Hale 
(min. 30). (M. AVANU-coresp^»

• MECIUL SPORTUL STU
DENȚESC — DINAMO SE DIS
PUTA SÎMBAtA. Partida Sportul 
•tader.țesc — DLnamo, din etapdt 
a V-a a Diviziei A, va avea ioc- 
sîmbătă. cu începere de la ora. 
16, pe Stadionul Republicii.

• A.S.A. TG. MUREȘ — ARSE
NAL CAIRO 2—0 (1—0). Au mar
cat : Boloni și Biro II. (C. ALBU- 
coresp.). j!

PRIVIRI SPRE EȘALONUL DOI
teu prezent ia intercepții și eu 
un serviciu asemănător celui al 
ini Dumitru.

De ce atunci se crede că au 
secat resursele fotbalului oră- 
dean 1 Cine are ochi, să vadă ; 
etae are urechi, să audă ! 
(Stetian TRANDAFIRESCU)

CARE ESTE VIITORUL 
FOTBALULUI 

PE MELEAGURILE BEGĂI {
Un public foarte numeros a 

țtauit să asiste duminică dimi
neața. pe stadionul timișorean 
C.F_R. la derbyul local CJ.R. — 
UJR.T. După cum se știe, for
mația feroviară și cea a meta- 
Jurgiștilor reprezintă al doilea 
eșalon valoric al fotbalului timi
șorean. Mai mult, ele repre
zintă viitorul, pentru că este 
firesc oa in aceste două echipe 
să fie crescute și să se rodeze 
elemente de care va avea In 
viitor nevoie fotbalul din Timi
șoara. Dar ce am văzut la der- 
byul sus-amr.til t O Încleștare 
oarbă tare două echipe cu slabe 
posibilități de exprimare, In care 
de multe ori s-a ajuns la rJ&- 
■e* nedorite, nesportive, ta care 
pregnantă a fost lipsa de teh
nică a celor mai multi dintre 
jucători șl lipsa de clarviziune 
tactică Cu jucători ca alură de

halterofili de categorie grea 
(Chimiuc), cu alții care loveau 
defectuos balonul {să numim 
doar citita : Humell, Bocăniți 
sau Coreni), cu alții care se a- 
propie de a doua tinerețe spor
tivă (Crtngașu I), ne întrebăm : 
care vor fi jucătorii ce eventual 
ar putea să îmbrace intr-un vii
tor mal apropiat sau mal înde
părtat tricourile Politehnicii ț 
Poate doar T. Nicolae, junior din 
formația feroviară, care a 
demonstrat frumoase calități

pentru vîrsta, sa fragedă. Ia 
schimb, dincolo, la U.M.T., ju
niorii Coreni și Gurban au jucat 
citeva minuie pentru a fi talo— 
cuiți — cu același rezultat — de 
seniorul Iancovicl. E drept, tre
buie să evidențiem jocul bun al 
Iul Stoișin (C.F.R). In opoziție. 
Belanov (U.M.T.), plimbat $1 
prin Divizia A, a fost duminică 
un campion al ratărilor. Se mal 
cuvine să remarcăm arbitrajul 
excelent prestat de brigada al— 
cătuită din A. Drăguț (Zimniceaj» 
C. Nițu (Tr. Măgurele) și AJ 
Krasovski (Zalău). (M. TUDO- 
BAN). i

ANTRENORUL SECUND 111 PIHM-PtAN

'txacxu xkculX

ORGANIZEAZĂ PRIMA

Această tragere M va des
fășura după o nouă formulă 
tehnică, care prezintă lmpor-

NOU! LA 17 SEPTEMBRIE
ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT

tante avantaje pentru parti
cipant! :

1978

fnpli menjarg i
III-a se suportă 
dai.

profesia i-o pretinde. Pentru 
că, se știe, acolo unde dom
nește spiritul de colaborare, 
unde „principalul* știe să-și 
folosească cu pricepere și 
tact ^secundul" pentru pregă
tirea jucătorilor (și nu pentru 
treburi gospodărești), acolo 
unde există stimul reciproc și 
nu interese divergente, acolo 
atlt instruirea, cit și educația 
dau roadele așteptate. în a- 
semenea condiții, antrenorul 
afund — fie el tehnician, cu 
experiență, fie ' 
mai ieri — nu 
anonim. omul 
Pedagogul util, 
ponsabili, atit

jucător pînă 
mai este un 

din. umbră, d 
prezent șires- 
la împlinirile 

ei, cât și M

PHOTOEXPRES 
OLI1UPIC

• Pentru prima dată sa a- 
cordă autoturisme .Dacia 
1300“ șl „Skoda 105 L“ pen
tru 5 numere din primele < 
extrase Ia una din cde două 
extrageri ale fazei a n-a.
• Tot pentru prima dată se 

efectuează t extrageri In con
tinuare de dte 8 numere.
• Cîștlguri in bani de va

lori fixe — 
10 000 lei etc., 1 
adiat.
• Excursii 

OLIMPICE de 
1980.
• Se etștigă 

numere din 8 extrase d cu 4 
și 5 numere din 1S extrase 
etc.
• Se efectuează 5 extrageri, 

In trei faze, eu un total de 
31 de numere.
• Clștigurlle se atribuie pe 

30 de categorii.

la JOCURILE 
la Moscova

cu 1, 1 ti S

PARTICIPAREA
— bilete 

tate cu o 
S numere 
100^, - « 
participare 
(extragerea I a tragerii);

— bilete seria „T- de S lei 
completate cu o singură va
riantă achitată 100*/« sau ea 
* variante simple achitate 
25*/», CU DREPT DE PARTI
CIPARE LA TOATE CELE S 
EXTRAGERE

Pe biletele seria „T“ se pot 
obține dștiguri cumulate, 
chiar Ia toate cele 3 faze ale 
tragerii.

seria

SEPTEMBRIE 
ZI PENTRU 

BILETELOR. 
ȘANSA DE A

SIMBATA 1« 
1978 : ULTIMA 
PROCURAREA

NU OCOLIȚI „_____________
VA NUMĂRĂ PRINTRE MA
RII CtȘTIGATORI !

Un recent caz de transfer 
ta sfera primei di viril, sdr- 
nind multe comentarii. poate 
chiar prea multe (trecerea 
prof Tănase Dima de la F.C. 
Argeș la Dinamo București), a 
atras atenția asupra unui per
sonaj din lumea fotbalului de 
performanță care, de obicei, 
rătnîne neobservat atunci ctod 
este vorba de Împărțitul me
ritelor (nu și al reproșurilor): 
ANTRENORUL SECUND. O- 
mul care, obligat fiind să stea 
mai tot timpul ,4n p^asa* an
trenorului principal, uneori ta 
eonul de umbră al acestuia, 
primește spre execuție sarci
ni limitate, ca răspundere șl 
ta timp, cde mai 
multe, din păcate, 
nu legate de proce
sul instructiv—edu
cativ — așa cum ar
fl normal —, ci eu caracter 
administrativ, de supraveghere 
sau control.

Așa se obișnuiește ja noi, și 
încă de multă vreme, ca an
trenorul secund să facă, par
că anume, puține lucruri din 
cele care i-ar oferi posibili
tatea să-și valorifice cunoștin
țele și experiența, să-și Im
pună, de fapt, personalitatea. 
De aceea și trece. adeseori, 
neobservat 
trenam ent, 
meci.

Cu toate 
dovedit-o, 
cu nd este acela care are mai 
mult de pierdut sau în orice 
caz nu eă este singurul preju
diciat de poziția la care este 
limitat în cadrui colectivului 
tehnic. Paradoxal am spune, 
antrenorul principal, de cele 
mai multe ori, șl aproape 
întotdeauna echipa, suferă de 
pe urma insuficientului a- 
port al ..secundului" în sfera 
de activitate pe care însăși

acestea, practica a 
nu antrenorul se-

Dima. Și așa se și explică de 
ce plecarea lui a fost resim
țită, devenind un subiect de 
discuție. Și ca Tănase Dima 
mai sint și alte exemple, care 
confirmă ideea potrivit căreia 
contribuția antrenorilor se
cunzi la afirmarea unei echi
pe pe plan competițional are 
un rol însemnat. Ne gîndim, 
printre alții, la Viorel Kraus, 
Constantin Oțet, Constantin 
Deliu, St. Czako, Nicolae Vă
taf n. Antrenori tineri, dotați 
și ambițioși, judicios utilizați 
la cluburile lor, ca secunzi. 
Rol care — dincolo de obliga
țiile participării la valorifi
carea efortului colectiv — 
constituie și o etapă de uceni
cie profesională absolut nece
sară pentru toți aceia care 
aspiră mîine la mai mult de- 
eît condiția „secundului* de 
azL

Mihai IONESCU



A ÎNCEPUT „CUPA ROMÂNIEI** LA HOCHEI
MIERCUREA CIUC. 12 (prin 

telefon). Patinoarul din locali
tate a găzduit marți după a- 
amiază deschiderea oficială a. 
sezonului de hochei, prin dis
putarea primelor jocuri ale u- 
nei grupe preliminare (cealaltă 
va începe joi, la București) ale 
noii ediții a „Cupei României". 
Partida inaugurală, în care 
Sportul studențesc ASE a în
vins pe Agronomia Cluj-Napo- 
ca cu 9—I (1—2, 2—0, 6—2), a 
fost plăcută, abundentă în faze 
frumoase, ambele echipe ma- 
nifestînd înclinații spre un joc 
rapid si cu o ridicată cotă de 
tehnicitate. Ba mai mult, con-

TURNEU INTERNATIONAL DE TENIS

fruntarea de debut a purtat o 
tentă de echilibru timp de 
două reprize. Studenții clujeni 
au început bine meciul, au con
dus chiar cu 2—0 (min. 16). 
după care bucureștenii, 
concentrați și abandonînd jocul 
individual în favoarea celui 
colectiv, s-au impus obtinînd o 
victorie clară. 
Balint, ajutat 
M. Lupașcu.

în al doilea 
M. Ciuc — 
gheni 13—2 (4—1. 5—1, 4—0).

în etapa a Il-a se întîlnesc : 
Avîntul Gheorgheni — Metalul 
Rădăuți și Sport Club M. Ciuc 
— Sp. stud. ASE. ultima par
tidă fiind derbyul grupei.

Călin ANTONESCU

mai

A arbitrat A. 
de O. Barbu și

joc : Sport Club 
Avîntul Gheor-

Simbătă și duminică, in sala Dinamo

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE 
DE JUDO PENTRU JUNIORI

TRAGERE LA SORTI 
ÎN C. M.

IN CAPITALĂ ECHIPA RO'lÂMtl
La baza sportivă Steaua din 

Capitală a început un turneu 
internațional de tenis, la care, a- 
lături de jucători fruntași din 
tara noastră, participă și com
ponent! ai clubului Ț.S.K.A. Mos
cova. Iată rezultatele înregistra
te în prima zi : Florin Nlță — 
Laurențiu Soare 6—1. 6—2 ; Piotr 
Lamp — Daniel sterescu 6—1, 
6—4 ; Valeria Tomescu — Sorin 
Zaharla 6—4, 6—3 ; Laurențiu 
Țiței — coste! Curcă 6—2,6—3.

t

PENTRU „TIPUL DULGADIEr
Competiția ciclistă internaționa

lă „Turul Bulgariei" se va des
fășura Intre 16 și 23 septembrie. 
La întreceri va participa și o 
reprezentativă a țării noastre. In 
următoarea componență : Mircea 
Romașcanu, Valentin Hie. Costel 
Clrjă, Ilie Butaru, Ionel Gancea, 
Ion Paraschiv (antrenor Vaslle 
Selejan).

Campionatele internaționale de 
judo ale României au devenit 
și pentru tinerii judoka (ju
niori mari) o competiție, intra
tă in tradiție. în acest an are 
loc cea de a 8-a ediție a în
trecerilor, la care și-au anunțat 
participarea sportivi din Un
garia, Cehoslovacia, R.F.G., 
U.R.S.S., Bulgaria, R.P.D. Co
reeană și, bineînțeles, România. 
„Internaționalele" sint progra
mate în sala Dinamo, simbătă 
(cînd au loc disputele la pri
mele 4 categorii de greutate) 
si duminică (întrecerile la cele
lalte categorii).

Din țara noastră vor parti
cipa cite 6 sportivi la fiecare 
categorie. Ei sint primii cla
sați In cadrul campionatelor 
naționale, care s-au disputat 
cu mai puțin de o lună în ur
mă. Vor fi prezente, astfel, spe
ranțele acestui sport. O sin
gură absență : campionul cate
goriei mijlocie. Gabriel Sapta, 
care este accidentat.

Un ultim amănunt: competi
ția se desfășoară numai indi
vidual.

• Programul noii ediții a 
ziel A de judo a suferit 
modificări. Etapele se vor 
fășura după cum urmează : 
etapa I (30 septembrie — 1 oc
tombrie), la București, Brașov, 
Miercurea Ciuc și Arad ; etapa 
a n-a (7—8 octombrie), la cluj- 
Napoca, Arad, Gh. Gheorghiu- 
Dej și Brașov ; etapa a III-a
(14—15 octombrie), la Făgăraș, 
București șl Tg. Mureș ; etapa a 
IV-a (28—29 octombrie), la Balș, 
Iași, București șl Cluj-Napoca ; 
etapa a V-a (4—5 noiembrie), la 
București, Tg. Mureș și Miercurea 
Ciuc ; etapa a Vl-a (25—2S
noiembrie), în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

CAMPIONATELE

Divi- 
unele 
des-

MONDIALE DE ȘAH
MANILA, 12 (Agerpres). Cea 

de-a 21-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah de 
la Baguio (Filipine), dintre 
marii maeștri Anaioll Karpov șl 
Victor Korcinoi s-a întrerupt la 
mutarea 42. ...
se știe, este 
lui Karpov.

Scorul, după cum 
de 4—1 in favoarea

(Agerpres). La

CUM NE PREGĂTIM, LA CE ASPIRAM?
(Urmare din pag. 1)

Helsinki. în ceea ce-i privește 
pe trăgători, firește Mircea Tu- 
tovan rămîne omul nr. 1 al 
sextetului, cel care știe să lup
te cu constantă și eficientă in 
fata oricărui adversar. Lauren- 
tiu Dumănoiu si căpitanul e- 
chipei, Nicolae Pop, vor fi si 
acum piesele principale in 
combinațiile rapide la fileu. Pe 
cei trei îi secundează Girleanu 
(în evident progres, cel mai 
bun blocher al echipei). Terbea 
(un jucător harnic și serios) și 
Bădiță, în timp ce Chifu (jolly- 
■jockerul echipei) poate com
pleta cu bune rezultate orice 
sextet care acționează în for
mula 5+1. Progrese deosebite 
au. făcut în acest sezon Maca- 
vei, în principal in atac, pre
cum și cel mai înalt jucător 
(2,01 m), stingaciul Encscu (cu 

. randament bun în atac și la 
blocaj). Lotul mai dispune de 
ridicătorul de travaliu A. Ion.

Dincolo de aceste aprecieri 
individuale, trebuie să precizăm 
faptul că rezultatele obținute 
de ECHIPA noastră în compe
tițiile de verificare ale pre
zentului sezon nu au fost din
tre cele mai bune, aceasta poa
te și datorită faptului că — In 
strădaniile antrenorilor Drăgan 
și Schreiber de a omogeniza 
valoric un lot de 12—14 jucă
tori — a cam fost neglijată 
pregătirea ansamblului, a unui 
sextet de bază mai bine sudat 
(situație pe care am relevat-o 
după recentul Trofeu Tomis),

iar jocul în apărare prezenta 
— la turneul amintit — o serie 
întreagă de fisuri.

Comportarea echipei la Har
kov și, mai ales, la Constanța 
n-a satisfăcut, firește, publicul 
larg și specialiștii. însuși an
trenorul principal A. Drăgan 
și-a exprimat nemulțumirea vi
zavi de evoluția echipei, dar 
mai cu seamă față de modul 
în care sportivii au abordat 
jocurile. ________ __
spunea textual A. Drăgan în- 
tr-o ședință ad-hoc a Biroului 
federal — dacă echipa are la 
bază o pregătire slabă sau dacă 
prezentarea ei aici (n.n. — în 
Sala sporturilor din Constanța) 
are la bază alte cauze. Eu de
clar că, din punct de vedere 
al pregătirii, am dat sportivilor 
tot ce știu mai bine, am reali
zat o bună dozare a efortului, 
integrarea în echipă a jucăto
rilor cu care credem că vom 
aborda campionatul mondial..." 
El a lăsat apoi să se înțeleagă 
că unele frămîntări din lot au 
fost inutil amplificate pe mar
gine (cu prilejul celor două 
turnee amintite),, „ceea ce a 
făcut ca jucătorii să-și creeze 
probleme și să ajungă la ne
încredere, lipsă de combativi
tate, do concentrare, la renun
țarea la joc și la ceea ce do
bândiseră pe parcursul pregă
tirii, ca urmare a nervozității, 
reproșurilor, aprecierilor și 
discuțiilor ce s-au făcut în ju
rul lor ți care i-au sustras de 
la joc", conchizînd că în peri
oada ultimelor pregătiri care 
se desfășoară la Vaslui va tre-

•Intrebarea este

COEZIUNEA ECHiPEi NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

bill de pregătirea și comportarea echipei la campionatul mon
dial ne-au asigurai că — in urma ședințelor de analiză efec
tuate chiar in timpul Trofeului Tomis, acum două săptămlni 
— s-au luat măsuri pentru punerea la punct, sub toate aspec
tele, a echipei ți că se constată o îmbunătățire simțitoare a 
randamentului ci, antrenorii punind accentul cuvenit pe latu
rile tehnice deficitare, pe omogenizarea sextetului și îndepărtarea 
stării de oboseală nervoasă ae care au dat dovadă jucătorii la 
ultimul turneu de verificare.

O sarcină importantă, la îndeplinirea căreia trebuie să contri
buie atit antrenorii cit și jucătorii, a fost și mai este poate stator
nicirea unui climat de înțelegere In lot, de responsabilitate din 
partea tuturor față de buna reprezentare a voleiului nostru la 
C.M., față de obiectivul asumat. La Constanța, in ciuda asigu
rărilor date de antrenori ci tn lot domnește o atmosferă de li
niște și colaborare, am constatat că lucrurile nu stăteau întoc
mai, că intre jucătorii de la cluburi diferite există unele di
sensiuni care mocnesc, dar care n-au scăpat nici in jocuri 
ochiului avizat. Așa se face, că, chiar la primele meciuri din 
cadrul „Trofeului Tomisr, un antrenor prezent in sală le făcea 
voleibaliștilor următoarea dojană : „Pînâ acum ați jucat fie
care pentru clubul vostru. Nu vreți să jucați cu toții pentru e- 
chlpa națională’" Și avea dreptate l

Iată de ce le reamintim voleibaliștilor noștri că la campiona
tul mondial au datoria morală, patriotică, de a-și consacra în
treaga energie gîndulul de a ridica, Intr-o unitate deplină, cit 
mai sus steagul voleiului românesc. Să nu uite că in cele S edi
ții anterioare reprezentativele noastre au urcat de i ori pe po
dium I

bui să se confirme voleibaliști
lor responsabilitatea care le re
vine, să li se redea prin pregă
tire — axată pe omogenizare 
și întărirea spiritului colectiv, 
de echipă — încrederea în ei, 
astfel ca la C.M. să poată juca 
la nivelul maxim. La rindul 
său. antrenorul secund 'V. 
Schreiber aprecia, drept cauză 
principală a rezultatelor mo
deste obținute în ultimele două 
turnee de verificare, faptul că 
nu s-a preferat un singur sis
tem de joc : „Trebuia folosită o 
singură formulă de echipă. Cea 
pe care am exersat-o mai 
mult— La Harkov am greșit de 
la început, intrind in competi
ție in alt sistem". Cîțiva jucă
tori (Pop, Oros, Jerbea, Tuto- 
van), neputindu-și explica ran
damentul oscilant al echipei, 
au invocat fie oboseala psihică 
acumulată, fie inexistența unui 
nucleu de bază bine sudat (ce
ea ce a determinat schimbarea 
liniilor de la un meci la altul 
și chiar a sistemului de joc), 
fie neîncrederea instaurată, 
după primele eșecuri, la... po- 
tou în penultimul turneu (Har
kov). Toți au subliniat faptul 
că iotul posedă o bună capaci
tate fizică, o rezistentă cores
punzătoare unei competiții de 
lungă respirație cum este cam
pionatul mondial, dar că trebu
ie urgent cristalizată echipa de 
bază. Fiindcă — arăta Nico- 
lae Pop — sîntem 12—13_ jucă
tori de valoare apropiată, dar 
nu toți sîntem și jucători de 
competiție'*. Cu alte cuvinte. în 
aceste ultime 
închegat sextetul de bază (și 
desemnate primele rezerve) 
avînd în vedere deopotrivă va
loarea, forma sportivă dar șl 
caracteristicile competitive ale 
jucătorilor. Și, pentru aceasta, 
credem că este nevoie pentru 
exersarea schemelor tactice de 
meciuri-școală — nu „în fa
milie", ci cu adversari din a- 
fara lotului —, precum și de 
îmbunătățirea climatului din e- 
chipă.

Cu 3 săptămîni înaintea cam
pionatului mondial lipsa de 
formă a echipei noastre (ma
nifestată cu prilejul „Trofe -’-ii 
Tomis“) ar putea fi interpreta
tă drept o stare accidentală, 
concepută în ideea atingerii 
formei maxime la data compe
tiției supreme. Experiențe si
milare au dovedit că intrarea 
prematură in formă poate fi 
dăunătoare randamentului la 
momentul potrivit. Aceasta este 
însă o scuză care nu explică 
totul. Din astfel de observații, 
ale unor specialiști am fi bucu
roși să avem confirmarea dru
mului netezit spre succes, pe 
care-1 dorim din toată inima 
echipei naționale de volei!

VIENA, 12 „_______ __
Graz, In campionatul mondial de 
șah pentru juniori (se dispută 
sistem elvețian), după I runde 
conduce Dolmatov (U.R S.S.) cu 
6.5 puncte. Tînărul maestru român 
Ovidiu Foișor, care a cîștigat 
partida Întreruptă cu indianul 
Ravimumar, Iar în runda a 8-a 
a remizat cu scoțianul Morisson, 
se află pe locul S, cu 5 puncte.

COMENTARII DUPĂ

TRAGICUL ACCIDENT

zile trebuie

DE LA MONZA
12 (Agerpres).

CICLISM • Etapa a 7-a în 
..Tour de F Avenir" (Aix-les Balns- 
Moigjians, 119 km) a revenit 
francezului Alain Vigneron ta 
3h 21:37. In clasamentul general 
conduce Suhurucenko (U.R.S.S). 
• După 4 etape, ta Turul Cata
log iei conduce italianul Francesco 
Moser.

FOTBAL • Rezultate din eta
pa a 9-a a campionatului polo
nez : Legia Varșovia — Lech 
poznan 3—1 ; Odra Opole — 
Gwardla Varșovia 5—0 ; Ruch 
Chorzow — Arka Gdynia 1—0 ; 
WldzewLodz — L.K.S. 1—0; Stal 
Mielec — Polonia Bytom 0—0; Wisla 
Cracovia — Pogon Szczecin 4—0. 
Clasament: 1. Widzew 15 p ; 2. 
Legia 13 p ; 3. Ruch 11 Pa ta 
etapa a 5-a a campionatului Bul
gariei : Lokomotiv Sofia —

TELEX
Sliven. 0—0 ; Levski Spartak — 
Spartak Pleven 2—1 ; Vrața —
T. S.K.A. 1—1 ; Marek — Trakia 
Plovdiv 3—2 ; Cemo More Varna 
— Akademlk 2—1 ; Beroe — Sla
via 3—2 : Cernomoreț Burgas — 
Plovdiv 3—1 ; Pirta — Haskovo 
2—0. Clasament : 1. Slavia 7 p ; 
2. Lokomotiv Sofia 7 p ; 3. Aka- 
demik 6 p.

HANDBAL • ta. turneul mas
culin de la Tmava : Ungaria —
U. R.S.S. 23—21 (11—9) ; Cehoslova
cia (A) — Franța 27—13 (15—7); 
Bulgaria — Cehoslovacia (B) 
21—18 (13—10). în clasament con- 
due neînvinse selecționatele Ce
hoslovaciei și Ungariei, cu cite 
« P.

HOCHEI * La Poprad, L-. rr.ed 
pentru „Cupa Tatra", Dukla 
Trencin a învins cu 4—0 formația 
E.v. Viena.

ȘAH • După 8 runde, în tur
neul de la Krosno (Polonia) con
duce iugoslavul Zlatko Klarici cu
5 p. care în runda a 8-a a re
mizat cu Volodea Vaisman (Ro
mânia) • După 8 runde. In tur
neul de la TJbourg (Olanda) 
conduce Portisch (Ungaria), cu
6 p • După 9 runde în turneul 
de la Jelenia Gora (Polonia) li
der al clasamentului se menține 
Maciejewski (Polonia), cu V/i p.

VOLEI a Selecționatele mascu
line ale Poloniei șl S.U.A. au 
susținut la Lublin un joc de 
verificare. Voleibaliștii polonezi 
au obținut victoria cu 3—1.

DE GIMNASTICA
La motelul Agip. de lingă 

Milano, unde se află statul ma
jor al Campionatelor europene 
de juniori. în prezent în plină 
desfășurare, a avut loc trage
rea la sorti a grupelor prelimi
nare ale Campionatelor mon
diale de la Strasbourg.

Echipa feminină a tării noas
tre figurează în grupa a treia, 
care are următoarea alcătuire : 
Elveția, Uniunea Sovietică. Ro
mânia si Brazilia (participă 2(5 
de echipe naționale si 11 gim
naste individuale din 4 țări).

Reprezentativa masculină a 
tării noastre face parte din 
grupa a doua, în care mai fi
gurează Uniunea Sovietică. R.D. 
Germană și sportivi individuali 
din Belgia, Suedia si Grecia 
(participă 23 de echipe si 19 
gimnaști individuali din 7 țări).

TOAMNA BOGATA

IN ATLETISM

STOCKHOLM, _ . _______
— Comentind tragicul accident 
survenit pe circuitul de la 
Monza (Italia), accident ce a 
cauzat moartea automobilistului 
Ronni Petersson, ziarul „Afton
bladet" din Stockholm scrie : 
„Cursele de automobile de for
mula 1 și-au arătat adevărata 
fată. oferindu-ne duminică 
un spectacol înfricoșător : ma
șina lui Petersson făcută bu
căți, rămășițe ale bolizilor îm
prăștiate In spațiu, ambulanțe 
și elicoptere făcind naveta în
tre pista de concurs ți spital. 
Dar lucrul cel mai oribil a 
fost decizia de a se da un nou 
start, după accident. Deci, cursa 
trebuia să continue cu orice 
preț. Culmea cinismului este de 
a numi sport acest duel conti
nuu cu moartea. Știm că este 
inutil să cerem interzicerea 
curselor automobilistice de for
mula L O interdicție nu re
zolvă de la sine problemele, 
dar putem pretinde ca patronii 
firmelor, promotorii acestor 
curse să recunoască cel puțin 
că acest sport este extrem de 
periculos, că de fiecare dată 
piloții îți riscă viața, ți ar fi 
cazul, în sfîrșit, să se adopte 
măsuri pentru a se limita pe
ricolul accidentelor".

LA TOKIO, întîlnirea dintre 
selecționatele Japoniei și R. P. 
Chineze s-a terminat cu scorul 
general de 152—148 în favoarea 
gazdelor. Cîteva rezultate (toa
te constituind noi recorduri ale 
celor două țări). Feminin : înăl
țime — Tamami Yagi (Japonia)
l, 85 m | greutate — Sen Li- 
Ciuan (R. P. Chineză) 17,01 m I 
400 m plat — Nagasaka (Japo
nia) 54,97. Masculin : triblu — 
Ciu Cen-Sien (R. P. Chineză) 
16,90 m; disc — Li Wen-Nan 
(R. P. Chineză) 54,36 m.

IN PROBA feminină de să
ritură în înălțime din cadrul 
concursului de la Rieti (Italia) 
victoria a revenit recordmanei 
mondiale Sara Simeoni (Italia) 
cu 1,98 m, iar în proba mascul' nă 
de lungime a cîștigat polonezul 
Grzegorz Cybulski cu 8,05 m. 
Alte rezultate : 100 m — Ed
wards (S.U.A.) 10,54; 200 m — 
Mennea (Italia) 20,21 ; 800 m — 
Boit (Kenya) 1:84,54 ; 1 500 m
— Coghlan (Irlanda) 3:38,9: îtăl- 
țime — Kotinek (S.U.A.) 2,18 m.

LA MUNCHEN, Helena Fi- 
bingerova (Cehoslovacia) a cîști
gat proba de greutate cu 21,65
m, iar americanul Arnie Robin
son a terminat învingător la 
lungime cu 8,12 m. Alte rezulta
te: prăjină—Buciarski (Polonia) 
5,50 m ) înălțime — Field» 
(S.U.A.) 2,25 m.

LA CONCURSUL de Ia Ciu
dad de Mexico, Valeri Boiko 
(U.R.S.S.) a cîștigat proba de 
prăjină cu 5,20 ni, iar coechi
piera sa Ludmila Maslakova 
s-a clasat pe primul loc la 100 
m plat — 11,46 și 400 m plat — 
52,25. Alte rezultate (feminin); 
100 m g. — Lidia Gușeva (Bul
garia) 13,36 ; 800 m plat —
Totka Petrova (Bulgaria) 
2:04,46 ; suliță : Ana Maria Nu
nez (Cuba) 54,14 m ; lungime
— Iuhira Minami (Mexic) 
6,92 m.

LA STAVROPOL, „Cupa 
U.R.S.S." la decatlon a revenit 
Iui Valeri Kacianov (24 de ani), 
cu 8121 p, iar la pentatlon a 
cîștigat atleta Galina Suljenko, 
cu 4 388 p.

DtoiWdO ...Anabolizantele
LU| RiCKY BRUCH

Acum șase ani, în luna Jocurilor Olimpice de la MUnchen, 
doi atlețl dețineau (fapt rarisim) recordul mondial la arun
carea discului : americanul Jay Silvester șl suedezul Rickard 
Bruch, cu performanța de 63,40 m. aceștia fiind șl favorițH 
probei pe Olympiastadion. Primul încerca ieșirea definitivă din 
umbra marelui campion Al. Oerter (de patru ori consecutiv în
vingător olimpic, la Melbourne, Roma, Tokio șl Mexico!), celă
lalt încerca lansarea definitivă pe plan publicitar, plusindu-șl 
mereu performanțele cu excentricități extrasportive care au și 
fost, dealtfel, pe cale să-i atragă descalificarea din arena olim- 
pismului. Calificările probei s-au dovedit „în ton", Silvester re- 
trăgîndu-se cu modestie în satul olimpic, pentru a-și pregăiU 
cu minuțiozitate participarea la finală, tn timp ce principalul 
sâu adversar iși executa .numărul" în jurul cercului de arun
cări, uriașul de 122 kg din Malmâ țopăind cu mâinile ridicate 
a victorie. Numai că degeaba a vîndut el dinainte pielea ursu
lui din pădure, pentru că perseverentul aruncător cehoslovac 
Ludvik Danek a reușit la Munchen ceea ce nu reușise Intr-un 
deceniu de plină tinerețe, cîștigînd, cu 64,40 m (obținuți la ul
tima aruncare), titlul olimpic. Danek l-a eclipsat pe Silvester, 
treeîndu-i acestuia argintul, șl l-a redus la tăcere pe zgomo
tosul Bruch, clasat pe locul trei.

Din cînd în cînd, Ricky Bruch încearcă să-șl refacă capita
lul publicitar. L-am văzut la doi ani după J.O. de la Munchen, 
acasă la eL, cu ocazia campionatelor europene de sală de la 
Goteborg, cînd. in declin evident, și-a anunțat cu surle și 
trîmbițe participarea la aruncarea greutății șl relansarea, prin 
această nouă probă, în circuitul marilor performanțe. A fost 
doar un bluf, colosul fiind vlăguit, publicul din sala Scandina- 
vium prlvindu-1 cu milă. Recent, el a ieșit din nou în arenă, 
în arena vorbelor. „Marile mele performanțe se datoresc ana- 
bollzantelor prescrise de dr. Ljungqulst", a declarat Ricky 
Bruch ziariștilor, după meciul atletic Finlanda — Suedia. „Da- 
țl-ml, vă rog, un antidot la această otravă, ca să-ml pot regăsi 
moralul". Răspunsul doctorului încriminat, susținut de foști co
legi de generație cu Bruch, a venit prompt : „El mă implora 
să-i prescriu acele produse". Polemica ce s-a iscat în presa sue
deză a readus In actualitate numele Iul Bruch, ceea ce acesta, 
probabil, și voia. Dar chiar dacă noua „aruncare" a fostului 
discobol n-a urmărit decît senzația, ea conține și un trist ade
văr, acuzator la adresa unor moravuri 
dimpismului care, de dragul efemerei 
sănătatea fizică și morală a sportivului. 
Întrecerii sportive.

străine sportului șl 
performanțe, încalcă 
deformează imaginea

Paul SLÂVESCU
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