
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
In județul cluj

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar ge_neral al Partidului 
Comunist 
Republicii 
împreună 
Ceaușescu, 
nou, în cursul dimineții de. vi
neri, cu oamenii muncii clujeni, 
cu locuitorii orașului de pe So
meș cu prilejul _ deschiderii 
noului an de învățămint și al 
vizitei de lucru în municipiul 
și județul Cluj.

Secretarul general al partidu
lui a fost însotit de tovărășii 
Iosif Banc, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Radulescu, Ilie Verdeț 
și Ion Ursu.

De-a lungul întregului traseu 
străbătut pină Ia primul obiec
tiv al vizitei din această zi, 
cetățenii Clujului au format un 
nesfirșit culoar viu, au aclamat 
pentru partid, pentru secretarul 
său general, de al cărui nume 
se leagă, indisolubil, destinul 
luminos al României socialiste.

Parcurgînd într-o mașină 
deschisă străzile municipiului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu multă prietenie ma
nifestărilor de dragoste și ata
șament ale clujenilor, care 
Scandau : „Ceaușescti — P.C.R.*, 
„Ceaușescu și poporul".

Cu aceleași gînduri dc aleasă 
prt'tuire si profundă dragoste 
a fost salutat secretarul general 
al partidului de muncitorii și 
constructorii marelui combinat 
de utilaje grele.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu in municipiul 
Cluj-Napoca a continuat la noul 
edificiu al Facultății de meca
nică.

Un alt obiectiv al vizitei a 
fost întreprinderea „Unirea", 
una din cele mai vechi Între
prinderi clujene, care în anii 
socialismului a cunoscut o dez
voltare fără precedent.

Cea de-a doua instituție de 
invățăuunt înscrisă in 
mul vizitei de lucru a 
teul industrial nr. 1 
tic), unde tovarășul 
Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea dc partid și de stat 
au fost intimpinați cna multă 
căldură de cadre didactice și 
elevi.

Român, președintele 
Socialiste România, 
cu tovarășa Elena 
s-a întîlnit, din

progra- 
fost Li- 
(energe-
Nicolae 

Elena

+
Cu prilejul deschiderii noului 

an de învățămint și vizitei de 
lucru întreprinse de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în județul 
Cluj. în Piața Mihai Viteazul 
din Cluj-Napoca a avut loc un 
mare miting. La această vi
brantă manifestare au luat 
parte peste 130 000 de cetățeni 
— muncitori, țărani, intelec
tuali, elevi, studenți. Sint re
prezentanți ai celor ce mun
cesc și trăiesc înfrățiți pe cu
prinsul județului — români, ma
ghiari și de alte națio-alits.ți.

Este ora 12,30. Sosirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu, a

celorlalți conducători de partid 
și de stat este întimpinată de 
participanți cu puternice a- 
plauze, cu vii și îndelungi ura- 
le și ovații.

Mitingul a fost deschis de 
tovarășul Ștefan Mocuța, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R.. președin
tele Consiliului Popular jude
țean. In numele partieipanților 
la miting, al tuturor locuitori
lor județului Cluj, tovarășul 
Ștefan Mocuța a adresat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
rugămintea de a lua cuvintul.

Cuvîntarea secretarului gene
ral al partidului, transmisă in 
direct de posturile naționale de 
radio și televiziune, a fost ur
mărită cu viu interes, cu deo
sebită atenție, cu profundă sa
tisfacție și aprobare, fiind su
bliniată in repetate rînduri cu 
îndelungi și entuziaste urale.

Aprecierile, indicațiile și în- 
suflețitoarele îndemnuri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
găsesc un profund ecou în cu
getul clujenilor, care, pe de
plin conștienți de marile răs
punderi ce le revin, de sarci
nile complexe pe care le au de 
îndeplinit. își reafirmă cu en
tuziasm hotărirea de a-și speri 
eforturile pentru creșterea con
tribuției lor la edificarea so
cialismului multilateral dezvol
tat, de a merge neabătut, în 
deplină unitate, pe drumul 
deschis de partid, al bunăstării 
și fericirii întregului nostru 
popor.

La încheierea mitingului, în 
Piața Mihai Viteazul, răsună 
din nou puternice ovații, entu
ziaste urale și aclamații pen
tru partid și secretarul său ge
neral, pentru patria noastră 
socialistă, pentru harnicul și 
minunatul nostru popor.

In această atmosferă de vi
brant entuziasm, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu se urcă într-o 
mașină deschisă. îndrept:ndu-se 
spre aeroportul municipiului 
Cluj-Napoca. De-a lungul tra
seului, zeci de mii de clujeni 
își manifestă bucuria ds a-1 fi 
avut din nou în mijlocul lor pe 
secretarul general al partidu
lui. Răsună puternice urale, se 
ovaționează îndelung pentru 
partid și secretarul său general.

Pe aeroportul 
miile de cetățeni 
izbucnesc în urale

Tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
răspund cu căldură 
lor mulțimii, își iau 
de la gazde.

In uralele și ovațiile celor 
prezenți, avionul preziden'ial 
decolează, indreptindu-se spre 
Capitală.

municipiului, 
aflați aici 

și ovații. 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
aclamații- 

rimxs bun

★
Vineri după-amiază, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au înapoiat 
în Capitală.
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Ieri, pe aeroportul Otopeni, la reîntoarcerea tinerelor noastre gimnaste

DORESC SA CONFIRM SUCCESUL DE LA MILANO
CU PRILEJUL APROPIATELOR CAMPIONATE MONDIALE"
- ne-a spus Emilia Eberle, proaspăta campioană europeană de junioare

La mai puțin de 24 de ore 
după ce, la Palatul sporturilor 
din Milano, smulgeau aplauze
le miilor de spectatori care 
urmăreau finalele pe aparate 
ale primei ediții a Campiona
tului european de juniori, cu
cerind un valoros buchet de 
medalii de aur si argint, tine
rele si talentatele noastre gim
naste, participante la această 
prestigioasă intrecere. s-au îna
poiat ieri seară in Capitală. De 
pe scara avionului. Emilia 
Eberle, triplă medaliată cu aur 
Si deținătoare a unei m°dstii 
de argint. Marilena Vlădărău, 
cîsttgătoare a două medalii de 
argint in finalele pe aparate, 
pe care presa sportivă italiană 
o socotește „o veritabilă reve
lație a competiției*, Gabi Gheor
ghiu. clasată pe locul 4 la indi
vidual compus, surid fericite 
celor dragi care le-au venit în 
intîmpinare. Antrenorii emeriti 
Marta și Bela Karoly. artizanii 
acestui strălucit succes al gim
nasticii si al sportului româ
nesc. par si ei satisfăcuti. deși 
este binecunoscută exigenta cu 
care ei privesc rezultatele ele
velor lor.

Reprezentanți ai conducerii 
C.N.E.F.S., activiști ai federa
ției. antrenori, conducători de 
cluburi le felicită și le îmbră-

Antrenorii emeriți Marta j: Bela 
— Gabi Gheorghiu. Anca Kiss, 
Eberle (de la stingă la dreapta) —

Karoli, împreună cu elevele lor 
Marilena Vlădărâu șt Emilia 

la sosire pe Aeroportul Otopeni 
Foto : Dragoș NEAGU

fișează cu căldură pe bravele 
noastre sportive, care au repre
zentat cu cinste culorile patriei, 
repurtind un succes elogios co
mentat de presa sportivă inter
națională. de specialiștii care 
au urmărit la fata locului dis
puta celor aproaoe 60 de spe
ranțe ale gimnasticii europene 
în cadrul acestei prime ediții 
a campionatului continental.

Modestă. cu o simplitate 
care-i stă foarte bine. Emilia 
Eberle ne oferă primele expli
cații asupra valoroasei perfor
mante realizate în fata specta
torilor din Milano : „După con-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a S-a)

Azi, mi ine și mărfi

START ÎN ȘTAFETA „DACIADEI"
Astăzi, mîine si marți se va 

da startul in Ștafeta competi
ției sportive naționale „Da- 
ciada" care — pe cinci trasee 
— va străbate toate -județele 
tării.

La Satu Mare. în Piața Tea
trului de Nord, sute de tineri 
si tinere vor fi prezenți astăzi, 
la ora 10.30. pentru a saluta 
plecarea Ștafetei. Printre 
10 sportivi fruntași care 
alcătui primul schimb se 
număra Suzana Ardeleana, 
echipa României, medaliată cu 
bronz la C.M. de scrimă din 
acest an, Otilia Hochdorfer, 
campioa-'ă a „Daciadei* la flo
retă junioare, și Horea Luțaș, 
component al lotului national 
de baschet cădeți.

Din Iași, Ștafeta va pleca 
tot astăzi, la ora 16. de pe 
stadionul „23 August". Cu acest 
prilej vor avea 
acțiuni sportive 
lui" și „Crosul 
monstratii de 
oină etc.).

Ștafeta județului Bihor va 
pleca duminică, la ora 10,45, 
de pe stadionul Tineretului din 
Oradea, după un bogat pro-

loc numeroase 
(„Crosul Iașu- 

bobocilor", de- 
aeromodele,

de întreceri de judo, 
gimnastică.
Arad. Ștafeta va pleca 
la ora 
Gloria.

îndrepta

cei 
vor 
va 

din

gram 
lupte,

Din 
astăzi, 
dionul 
va 
este formată din 10 sportivi 
fruntași ai județului.

De la Botoșani, ștafeta va 
pleca marți, la ora 9. de pe 
stadionul „1 Mai**, pe care se 
vor organiza cu acest prilej 
numeroase acțiuni sportive.

15,30. de pe sta- 
Ștafeta. care se 
spre Timișoara,

A T a cljpâ a Diviziei A dc fotbal inccpc astăzi

OBLIGAȚIILE CELOR 18
AU RAM AS ACELEAȘI

Prima miercure europeană a 
lui septembrie a trecut ! Ne 
reîntoarcem la campionat, cu 
decepții, dar și cu speranțe. 
A cincea rundă a Diviziei A 
de fotbal își semnează uvertura 
astăzi, în Dealul Splrii. unde 
Sportul studențesc și Dinamo, 
Ia egalitate de puncte, încearcă 
să iasă din zona mediocră. Ul
tima repriză a dinamoviștilor 
din jocul cu Gloria Buzău și 
ambițiile studenților ne fac să 
credem că astăzi vom avea un 
start bun de etapă.

Duminica fotbalistică este do
minată de partida F. C. Argeș

PROGRAMUL MECIURILOR1

— Universitatea Craiova, două 
echipe care miercuri s-au situat 
la polul opus. Cum mai mereu 
între aceste două formații s-a 
înregistrat un duel spectaculos, 
așteptăm și mîine un fotbal de 
calitate. Tot mîipe. F. C. Baia 
Mare, la a doua deplasare con
secutivă. va juca la Hunedoara 
un meci de asemenea intere
sant pentru testarea rezistentei 
noii și talentatei promovate. 
Partide de mari emoții la Ora
dea. într-un veritabil derby al

(Continuare în pag. a 6-a)

Astăzi
București :

La Liceul de filologie-istorie nr. 2 din Bucu
rești, care are clase cu profil de educație fizici 
fi sport, de înot fi sărituri — specialitatea 
școlii —, de atletism, gimnastică-băieți ți bas
chet, a domnit ieri o animație deosebită, prile
juită de începerea noului an școlar. După into
narea imnului patriei și ridicarea tricolorului pe 
catarg, prof. Eugen Danciu, directorul liceului, 
și eleva-atletă Gabriela Onișor au exprimat gin- 

durile eu care cadrele didactice și elevii acestui

lieeu pornesc în noul an de invățimînt: calitate 
sporită în procesul de învățămint și de instruire 
sportivă, valorificarea eficientă a potențialului 
uman și a resurselor materiale, in scopul creș
terii performanței sportive românești. în imagi
nea de mai sus, surprinsă ieri dimineață de foto
reporterul nostru Dragoș Neagu, cițiva dintre 
„bobocii* acestei școli, care au toate condițiile 
pentru a deveni viitori sportivi de performanți.

Mîine 
Pitești : 
București : 
Hunedoara : 
Rm. Vîtcea : 
lași : 
Satu Mare : 
Oradea :

Tîrgoviște :

SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO 
(Stadionul Republicii)

F. G ARGEȘ 
STEAUA 
F. C CORVINUL 
CHIMIA 
POLITEHNICA 
F. G OLIMPIA 
F. G BIHOR

(reprize m transmite la televiziune)
CLUBUL SPORTIV - U.TX

UNIV. CRAIOVA 
A.S.A. TG. MUREȘ 
F.C. BAIA MARE
S.C. BACAU 
POLITEHNICA T1M. 
GLORIA BUZĂU 
JIUL
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TENISUL IN „PREMIERA“ 
PE MARELE ECRAN

>
în ritm cu dezvoltarea impe

tuoasă pe plan economic și so
cial a județului Vaslui, activi
tatea sportivă — cu toate ele
mentele sale componente — a 
cunoscut o creștere ce poate fi 
considerată de-a dreptul spec
taculoasă, dacă ne referim mai 
ales la faptul că s-a încheiat cu 
succes'o primă etapă de dotare 
aproape a tuturor localităților 
cu o bază materială corespun
zătoare.

Dialogul nostru cu tovarășul 
Călăiță Merchea, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Vaslui, a 
pornit de la o problemă majoră 
— de mare actualitate pentru 
întreaga mișcare sportivă româ
nească — „Daciada". Pentru 
început l-am întrebat pe inter
locutorul nostru:

fost obținute în atragerea tine
retului pe terenurile de sport, 
unde își fortifică sănătatea pen
tru a contribui cu forțe mereu 
proaspete la îndeplinirea sarci
nilor de producție. Nu voi uza 
de cifre, dar un indicator con
sider că este deosebit de grăi
tor : pînă acum, la startul în
trecerilor din cadrul „Dacia- 
dei“ au participat peste 110 000 
de tineri si tinere. Prima e- 
ditie a „Festivalului sportului 
vasluian" — manifestare CU 
care noi vom contribui în fie
care an Ia îmbogățirea lungu
lui șir de competiții specifice 
fiecărui județ —. organizat la 
10 discipline, precum și alte 
competiții s-au încadrat cu suc
ces în programul primei ediții 
a „Daciadei“.

practicarea exercitiilor fizice 
este extinderea gimnasticii de 
înviorare, atît în pauzele de 
producție, cit si in căminele 
de elevi si în scoli.

— In județul Vaslui își 
desfășoară activitatea un 
mare număr de cadre didac
tice cu pregătire superioară 
in domeniul sportului. Cum 
apreciati contribuția acestora 
la extinderea și generali
zarea experienței pozitive 
din cadrul „Daciadei" Z

— Prin ce con
siderați că și-a 
pus pecetea Pe 
sportul vasluian 
marea competiție 
sportivă naționa
lă?

— Dintr-un teri
toriu in care chiar 
cuvîntul sport se 
pronunța foarte 
rar. Vaslui a deve
nit azi lin județ 
unde sportul de 
masă, în cea mai 
deplină accepțiune 
devine un bun al întregului tine
ret, al unui număr tot mai mare 
de oameni ai muncii. Indi
cația tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, aceea ca sportul 
românesc să aibă o Olimpiadă 
proprie, s-a materializat în a- 
ceastă neasemuit de frumoasă 
„Daciadă". In răstimpul care 
a trecut de la primele mani
festări ale competiției, efortu
rile noastre au fost îndreptate 
cu precădere spre asigurarea 
unei baze materiale adecvate, 
atît Ia nivelul reședinței de ju
deț, cit si al orașelor, comune
lor. satelor, al școlilor, între
prinderilor si instituțiilor. Cu 
sprijinul Comitetului județean 
Vaslui al P.C.R. și al C.N.E.F.S., 
Vasluiul dispune acum de o 
sală polivalentă cu aproape 
2 000 de locuri în tribune, de 
un bazin de înot descoperit de 
dimensiuni olimpice. în același 
perimetru, altădată un teren 
mlăștinos, a fost amenajat un 
modern stadion de fotbal, pre
cum și numeroase terenuri de 
handbal, baschet, volei etc. Dar 
realizările cele mai semnifica
tive din cadrul „Daciadei“ au

a^îunepHoht^n îndeplinirea Programului 

de dezvoltare a mișcării noastre sportive

Azi, județul Vaslui

a noțiunii, — Din bilanțul pe care ni 
l-ați înfățișat se desprinde 
ideea că tinerii, oamenii 
muncii în general dobîn- 
desc tot' mai mult deprin
derea practicării sistemati
ce, continue, a exercițiilor 
fizice...

— Acesta este, dealtfel, prin
cipalul tel al „Daciadei". La a- 
sociatii sportive ca Metalul. 
Confecția și Constructorul 
Vaslui, la Rulmentul si Voința 
Bîrlad, în cadrul unor asocia
ții sportive sătești din Mur- 
geni, Ivănești. Codăiești. Banca 
și altele, bazele sportive în aer 
liber cunosc o intensă activi
tate în fiecare sîmbătă și du
minică. Acțiunea declanșată de 
noi, anume ca în fiecare săp- 
tămînă 
puse la 
tive de 
nomice
roade. Prin aceasta s-a reali
zat, intre altele, folosirea efi
cientă a terenurilor si stimu
larea inițiativelor. O formă 
care contribuie Ia încetăteni- 
rea ideii de permanentă în

bazele sportive să fie 
dispoziția unor colec- 
tineri din unități eco- 
Si industriale, a dat

SANTIAGO, UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS

Multe ,,capricii" ale driverilor 
noștri (și nu ale cailor, așa cum 
de multe ori. s-a încercat să se 
susțină) ne-au făcut să fim ceva 
mai circumspecți, atunci cînd 
comentăm o reuniune, în ceea ce 
privește aspectele pozitive. Nici 
joi n-au lipsit asemenea „capri
cii- (vezi saltul de valoare rea
lizat de Juvenil, idem Rumiana 
etc.), dar, lăsînd de o parte a- 
semenea „întâmplări", să trecem 
la ceea ce a tost frumos in reu
niunea respectivă. Am reținut — 
și am dori să consemnăm cit mai 
des asemenea aspecte — nota de 
dîrzenie cu care majoritatea con- 
curenților au înțeles să-și apere 
șansele, cfștigătorii fiind nevoiți 
să lupte din greu pentru a-și 
adjudeca probele respective. N-au 
lipsit nici fazele de „suspense", 
iar cotele au fost în concordanță 

- cu calculul hîrtiei. Dintre învin
gători, o impresie deosebită au 
lăsat Santiago (mareînd un nou 
salt de valoare, el și-a învins net 
adversarii, printre aceștia fiind și 
Helis, câștigătorul Derbyului)

Juvenil șl Filotim, ultimii dove
dind o mare dispoziție de mers.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I — 1. Hemina (V. Moise) rec. 
1:36,6, 2. Attioa, 3. Fanera. Sim
plu 7, ordinea 150, ordinea triplă 
321. Cursa a n-a : 1. strungărița 
(I. dană) rec. 1:33,5, 2. Bastia. 
Simplu 2. ordinea 7, event 
Cursa a IlI-a : 1. Juvenil 
Nicolae) rec. 1:27,7, 2. Anicuța, 
3. Turei. Simplu 8, ordinea 28, 
event 24, ordinea triplă 186. Cursa 
a IV-a : 1. Rumiana (N. Nicolae) 
rec. 1:23,9, 2. Indian. Simplu 4, 
ordinea 25, event 34, triplu câști
gător 421. Cursa a V-a : 1. Filo
tim (N. Nicolae) rec. 1:27,4, 2.
Silistraru. X Tur: ca. Simplu 4. 
ordinea 30, event 10, ordinea tri
plă 392. Cursa a Vl-a : 1. Juvenil 
(L Nicolae) rec. 1:28,5, 2. Turei, 
3. Anicuța. Simplu 4, ordinea 7, 
event 9, ordinea triplă 21, triplu 
cîștigător 50. Cursa a VH-a : L 
Santiago (D. Toduță) rec. 1:25,4, 
2. Epilog, 3. Heliodor. Simplu 5, 
ordinea 23, event 14, ordinea tri
plă 398. Cursa a VUT-a : 1. Herda 
(D. Stan) rec. 1:47,5, 2. Retuș. 
Simplu 6, ordinea 91, event 54.

32. 
(I.

— Cu unele excepții, profe
sorii de educație fizică din ju
dețul nostru și-au dat seama 
că de ei depinde în mare mă
sură obișnuirea tinerilor cu
practicarea sistematică, științi
fică. a exercitiilor fizice. Da

torită muncii pasi
onate depuse de 
cadre didactice ca 
Vasile Tămășanu, 
Marcela Călin, Du
mitru Busuioc,
Paul Trofin și al
ții, elevii din șco
lile unde aceștia 
predau și-au for
mat frumoase de
prinderi de practi
care independentă 
a exercițiilor fizi
ce. Paralel, aceste 
cadre didactice a- 
jută la desfășura- 
condiții a întrece-rea în bune 

rilor înscrise în calendarele a- 
sociațiilor sportive sindicale și 
sătești. Aici este cazul să amin
tim și despre munca pasionată 
și neobosită a unor activiști 
voluntari. Nume ca Nicolae 
Hainea, Constantin Săndulescu, 
Eliade Solomon, Ion Teodoru 
și Ion Mihăilă sînt strîns le
gate de realizările pe plan spor
tiv ale colectivelor în care a- 
ceștia își desfășoară activitatea 
profesională de fiecare zi.

- Ce 
realizat, 
rințelor 
voltării

credeți că nu s-a 
încă, la nivelul ce- 

Programului dez- 
mișcării sportive ?

— în activitatea sportivă de 
masă nu putem afirma că in 
toate asociațiile unde sînt con
diții se desfășoară o activitate 
continuă. începind de la ni
velul grupelor, al secțiilor, a- 
telierelor si sectoarelor. îm
preună cu ceilalți factori cu a- 
tributii în mișcarea sportivă — 
cu care avem o bună aonlu- 
crare — sîntem hotârîti să re
mediem aceste lipsuri, astfel ca 
Si în județul Vaslui să fie în
deplinite importantele obiective 
Si sarcini reieșite din Progra
mul dezvoltării mișcării noastre 
sportive.

!on GAVRILESCU

Cadru din film : campionul Wimbledonului nu va fi Ilie Năstase 
ci... Dino Martin !(căzut ta pămint),

Ilie Năstase, la București, a- 
cum cîteva zile, acasă. Puțin 
mai împlinit la trup, cu două 
cute care s-au adincit pe o- 
braz (32 de ani...), dar cu a- 
ceeași privire jucăușă în ochii 
Ini de „etern" adolescent. Așa 
cum îl știm din totdeauna.

— Ce mai faci, Ilie Năs
tase ?

— ...Fac film.
— Am aflat și noi. Va fi 

un film bun ?
— încerc. încercăm cu toții, 

cei pe care casa „Paramount" 
i-a chemat la realizarea pri
mului — cred — lung metraj 
consacrat lumii tenisului. Fiind
că, firește, tenisul va fi marea 
sa vedetă.

— Iar celelalte ?.„
O stea de prima mărime, 

— Jennifer din 
"— este în capul 
Apoi, debutantul

Aii McGraw 
„Love Story 
distribuției.
Dino Martin, care este deja ce
lebru prin nume, fiindcă nu e 
altul decât fiul lui Dean Martin, 
unul din „nemuritorii" Holly- 
woodului. Iar noi, cei ai teni
sului, sintem mai mulți. Ală
turi de mine apar Guillermo 
Vilas și Pancho Gonzales, ul
timul în rol de antrenor. Titlul 
îl cunoașteți : „Players" (jucă
tori).

— Și unde— jucați?
— „Scena scenelor" principa

le va fi Wimbledonul. Cum să 
nu Ce ?

— E adevărat că aț cerut, 
special, să se 
nariul ?

— Uite cum a 
Martin, inspirat 
pentru Aii McGraw, trebuie —

schimbe sce-

fost. Dino 
de iubirea

TURNEUL INTERNATIONAL DE TENIS
Mirza și Pugaev neinvinși

Pe terenurile complexului spor
tiv Steaua au continuat între
cerile turneului internațional de 
tenis cu participarea unor jucă
tori de la clubul Ț.S.KA. Mos
cova. In ultimele meciuri de ca
lificare : Evghenl Lamp — Ego
rov w.o. și Vladimir Volkov — 
Babaedov 4—6. 7—6, 7—6.

In primele meciuri ale turneu
lui de 4 : Marian Mîrza — Lamp

6—3, 2—6, 6—2 și Pugaev — 
kov 6—1, 7—5- In turneul 
dublu : Pugaev, Volkov — 
Florin, Valerlu Tomescu 
6—3 ; Lamp, Korotkov — 
Leonte 6—3, 6—4 ; Dragun,
baedov — Dîrzu, Segărceanu 
6—2.

Turneul continuă astăzi, de ia 
ora 9.30, ultimele partide avînd 
loc duminică, începind de 
ora 9.

Vol- 
de

Ba-
1—V,

V
Z

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

Gh. ALEXANDRESCU

STAȚIUNILE DE ODIHNA

ION VLĂDOIU, BUȘTENI. Pele 
nu împlinise încă 18 ani rfnd a 
luat parte la C.M. de fotbal din 
Suedia, din 1958. Cred că atunci

In luna septembrie vă puteți petrece 
dihnă sau o minivacanță de neuitat în

Italia, n-a ■ câștigat

VA INVITA
un concediu de o- 

. .....      . stațiunile Sinaia, 
Predeal, Bușteni, Tușnad, Borsec, Stîna de Vale, Durău, Se- 
menic, Crivaia, Borșa ori Izvoarele.

• Cazare în hoteluri cu înalt nivel de dotare și confort 
(în camere cu doua paturi și baie, pentru sejur de peste 
3 zile) ;

O Masa se as gură în restaurante moderne
• Servicii suplimentare în principalele stațiuni
O Piscină, saună, excursii cu autocar și minicar, jocuri 

mecanice, drumeții montane, telecabină, telescaun, seri 
tractive, discotecă.

Procurarea biletelor 
face prin oficiile județene 
de turism sau la disoecera- 
tele de cazare din stațiuni.

îți închipui, trebuie ! — să cîș- 
tige Wimbledonul. In finală, 
întilnește pe principalul favo
rit Năstase. Și îl învinge... 
N-am fost de acord să pierd. 
De data asta, nu ! Am fost la 
o minge, sau două, de victorie 
în 1972, la mai multe, dar tot 
aproape, în 1976. Acum, gata, 
nu mai vreau să pierd !

— Și atunci...
— Atunci, scenaristul a fost 

nevoit să schimbe, la indicația 
mea, motivarea rezultatului. Eu 
conduc in meci, dar in momen
tul decisiv cad pe gazon și mă 
accidentez. Dino Martin va fi 
învingător, prin abandon...

— E bine așa. Cred, intr- 
un fel. că este și o „poan
tă" de scenariu care poartă 
în ea un simbol. In fond — 
mulți o spun — faptul că 
□ie Năstase n-a câștigat un 
Wimbledon. într-o întreagă 
carieră, nu poate fi decit un 
accident.

Campionul are o umbră în 
priviri.

— Da, acestea sînt accidente 
după care greu te mai ridici. 
A=a a fost scris. Acum, la fil
mări, cînd am 
gtrngindu-se in 
unde or maj fi 
— pentru a mă 
din nou pe 
parcă regretul pentru 
cele trăite cindva aci.

reveni poale, la 
nu numai pen- 
la anul...
mai promit ni-

văzut lumea 
tribune — de 
apărut atiția ? 

vedea jucind 
„central", am simțit 

toate

— Da- vei 
Wimbledon, 
tru film. Și

— Poate. Nu___ .______
mic. în fond, de ce nu ?

— Acum, ce ai in pro
gram ?

— Tenis, bineînțeles. Tenis 
adevărat, nu cel de pe ecran. 
Reintru în octombrie, proba
bil la Barcelona, unde am de
ținut titlul. în 1974. Apoi, pro
gramul normal.

Pleca a doua zi (o zi de început 
de septembrie) spre alte țăr
muri. I-am urat succes, la des
părțire. Pentru 
viitoarele turnee, 
reu in minte 
într-o carte recent apărută de. 
sub tiparul unei edituri pari
ziene, unde Ilie Năstase este 
așezat printre „nemuritorii" te
nisului. Textual. înainte de 
premiera viitorului film.

Radu VOIA

film, pentru 
Avînd me- 

cele citite

.favorită.

SORIN CRISTIAN, LUGOJ. La 
16 ani, ați și avut prima decepție 
fotbalistică : echipa dv. '

DUMITRESCU,
Năstase a împlinit ia 
de ani. Stan Smith 

de-
. .__campionatul

mondial de fotbal. Vă așteaptă 
încă multe decepții, dar și sa
tisfacții. fără îndoială. Așa e fot
balul ! Oricum, ca să vă con
solez întrucîtva, țm să vă spun 
că Italia a câștigat de două ori 
consecutiv campionatul mondial 
de fotbal : în 1934. la Roma, șl 
în 1938. la Paris

MARCEL BIRAU, PLOIEȘTI 
(Cartierul Malul Roșu. str. ser
gent Gheorghe Mateescu. Bloc 
9. scara D, apt. 68. etaj 1). La 
această adresă așteptați scrisori 
de la iubitori ai fotbalului, dori
tori să facă schimb de insigne, 
fotografii etc. Vă doresc să pri
miți mai multă corespondentă 
decît mine !

Brazilia a avut cea mai puternică 
reprezentativă. Este o părere per
sonală, care poate să nu coincidă 
cu a altora.

GABRIELA ACATRINEI, IAȘI. 
„Peste doi ani voi termina li
ceul și doresc-să dau la I.E.F.S. 

. Un astfel de institut există nu
mai in București ?“. Da ! Dar 
aveți lingă dv, la Suceava, Ins
titutul Pedagogic, unde la examen 
vi se cer probe de îndemînare 
(atletism, gimnastică și un joc 
sportiv) o disciplină sportivă pe 
care o stăpîniți mai bine și Ana
tomia. Înainte de a vă gîndi la

Institutul Pedagogic, vă sfătuiesc" 
să vă gînditi la... ultimele două 
clase de Hceu, urfndu-vă să le 
încheiați cu bine.

AURELIA 
ȘOVA Ilie 
19 iulie 32 
împlinește aceeași vîrstă în 
cembrie

ȘIMION ȘTEFAN, COMUNA 
CUZA VODĂ. Evidența dv. este 
exactă : Rapid a câștigat de 9 ori 
„Cina României" la fotbal De 1 
ori înainte de 1944 (de șase ori 
consecutiv !) și de două ori după 
aceea, avînd ca adversare în fi
nală în 1972 pe Jiul Petroșani 
(2—0) și în 1975 pe Universitatea 
Craiova (2—1). Se gîndesc cumva 
rapid’-știi la a 10-a ,cupă“ ?

IORDAN HOINARU, 
GALBINAȘI. 1. Din ediția 
1962 formația îndrăgită de 
C C.A., a început să joace 
numele de Steaua. 2. Le 
fotbaliștilor de la Gloria 
mult noroC în campionat. : 
El s-ar mulțumi și cu mal

COMUNA 
1961— 

dv., 
sub 

urați 
Buzău 
Mult ? 
puțin!

Ilustrații : N. CLAUDIU



M ACȚIUNILE FINALE ALE DACIADEI-78 
WO SĂRBĂTOARE A SPORTULUI ROMÂNESC

Ample ți interesante manifestări sportive sint 
înscrise in programul acțiunilor finale ale marii 
competiții sportive naționale „DACIADA" — edi
ția 1978. In Capitală ți in întreaga țară se desfă
șoară, incepind de azi, paralel cu finalele la 
numeroase discipline sportive (masă), acțiuni de 
o inaltă ținută, avind drept corolar marele spec
tacol sportiv ce urmează să aibă loc, in ziua 
de 23 septembrie, pe stadionul „23 August* din 
Bucurețti. „Ștafeta Daciadei", care va străbate, 
în drum spre inima țării, toate jud.ețsle, „serile 
Daciadei", crosurile de masă, expozițiile cu te
matică șpgrtîvă, galele filmului sportiv ți nume-

roase alte manifestări, la care vor participa mase 
de cetățeni de toate virstele, se reunesc intr-o 
adevărată sărbătoare a sportului românesc. Ti
neretul sportiv al patriei, prietenii sportului de 
toate virstele îți vor manifesta ți cu acest prilej 
recunoștința și dragostea fierbinte față de partid, 
față de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCv, din 
inițiativa căruia a fost erectă marea competiție 
sportivă națională „Daciada*.

Prezentăm îh pagina de față acțiunile înscrise 
in programul elaborat de Comisia centrală de 
organizare a competiției sportive naționale 
„Daciada*.

SERILE

O ȘTAFETA PE CINCI MARI TRASEE
Azi, mîlne și marți 

se dă startul într-una 
din manifestările de 
amploare ale compe
tiției sportive națio
nale „Daciada", Șta
feta, care va sțcăbate, 
pe 5 trasee, toate ju
dețele țării. Plecarea 
se va face din muni
cipiile Arad, Oradea. 
Satu Mare. Botoșani și 
Iași, ștafeta urmind 
să ajungă în Capita
lă. după ce va par
curge traseele în eta
pele înscrise pe harta 
alăturată, în diminea
ța zilei de 23 septem
brie.

Ștafeta fiecărui ju
deț va fi alcătuită din 
10 sportivi fruntași, 
însoțiți de cicliști, mo- 
tocicliști și automobi- 
liști sportivi, care vor 
transmite, din etapă 
în etapă, mesajul dragostei și 
recunoștinței 
tului sportiv 
față de mult 
său secretar 
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, pentru viața tot 
mai fericită, pentru condițiile 
ce i-au fost create pentru a 
învăța și munci, pentru a se 
afirma .' ‘
niu de activitate, inclusiv 
sport, 
de 
solemn 
tiv de

S»
îs cadrul festivităților pri

lejuite de marea competiție 
sportivă națională se în
scriu si „SERILE DACIA
DEI". care vor avea loc în 
perioada 16—18 septembrie, 
în Capitală, ca si în toată 
tara. Manifestări sportive si 
culturale de înaltă ținută. 
„Serile Daciadei" vor cu
prinde programe bogate, in 
care vor evolua ansambluri 
de gimnastică ritmică mo
dernă și sportivă, sportivi si 
sportive din alte discipline, 
ca si brigăzi artistice, coruri, 
formații de muzică popu
lară si ușoară, cîntăreti 
folk ș.a.

în București. „Serile Da
ciadei* vor avea loc după 
următorul program :

Simbătă 16 septembrie : 
Sectorul 1 — ora 16. la A- 
teneul Tineretului : Sectorul
2 — ora 18. la Grupul șco
lar „Electronica* ; Sectorul
3 — ora 18. la Universal
Club : Sectoral 4 — ora
16.30. la baza sportivă -Tim
puri Noi" ; Sectorul 5 — ora

DACIADEI*1
17.30. ia i și ia
estrada Parcul Tineretului : 
Sectorul 6 — ora 17. la a- 
rena sportivă Ptoaresul rin 
caz de ploaie, ora 18. la 
Casa de cultură a Sectoru
lui) ; Sectorul 7 — ora 16, 
la Ecran Club

Duminică 17 septembrie : 
Sectorul 8 — ora 16. la Mo
dern Club.

Luni 18 septembrie : la 
Sala Floreasca. ora 18. va 
avea loc un bogat program 
sportiv si artistic, susținut 
de cele mai bune formații 
de gimnastică ritmică mo
dernă din tară, demonstrații 
de lupte si judo 
sportivi medaliati 
pionatele europene 
diale. ansamblul 
artiști si. cîntăreti 
— printre care 
pescu. Nicu 
Ciupi Rădulescu 
șinei. Eva Kis 
Stănescu. precum si grupul 
vocal Song, condus de Ion 
Luchian Mihale

ale unor 
la cam- 
si mon- 

„Balada". 
cunoscuti 

Stela Po- 
Constantin. 
Si Al. Ar- 

Si Doina

CROSURILE DE MASA ALE TINERETULUI
Miine, duminică, in Capitală și in întreaga țară vor avea 

loc mari întreceri de cros, la care vor participa iubitori ai 
sportului de toate virstele, după <---------------- * -
Pionieri

fierbinți a tinere- 
față de partid, 

iubitul și stimatul 
general, președin-

plenar în orice dome- 
în 

cupri ndej 
angajamentul 

tineretului spor- 
face să crească 

substanțial, per- 
sportive, de a se 

Olim-

Mesajul va 
asemenea, 

al 
a 

mai repede, 
formanțele 
pregăti pentru Jocurile 
pice din anul 1980. potrivit in
dicațiilor secretarului general 
al partidului, cuprinse în Pla
nul de dezvoltare a activității 
de educație fizică și sport pî- 
nă în anul 1980 șj pregătirea 
sportivilor români pentru J O. 
din 1980. aprobat de 
tul Politic Executiv al 
P.C.R.

Pe traseele străbătute 
feta competiției sportive națio
nale „Daciada" se fac — în 
sate, ca și în orașe, îndeosebi 
la orașele de etapă — pregătiri 
pentru a întîmpina si petrece 
sărbătorește pe mesagerii tine
retului sportiv.

în București. în ziua de 23 
septembrie, ștafetele 
tîmpinate după cum

— Ștafeta purtînd 
tineretului sportiv 
Prahova și din celelalte județe 
de pe traseu este așteptată in 
dreptul pădurii Băneasa, in ju
rul orei 10, și va fi însoțită de 
ștafeta Sectorului 1. Se va tre
ce pe la podul Băneasa, șc- 
seaua Băneasa, Piața Scinteii, 
șoseaua Kiseleff, aleea Ștran
dului. cu sosirea la stadionul 
Tineretului.

— Ștafeta județului Buzău va 
sosi în jurul orei 9,30 la capă
tul liniei de autobuz 109 (stația 
„Peco"). împreună cu ștafeta 
sportivilor Sectorului 2, va 
străbate traseul : sos. Colen- 
tina, str. Doamna Ghica. bd. 
Lacul Tei, str. Barbu Văcăres- 
cu, șos. Ștefan cel Mare, calea 
Dorobanți, Piața Aviatorilor, a- 
leea Trandafirilor, sos. Kiseleff,

Comite-
C.C. al

de Șta-

vor li în- 
urmează :

mesajul 
din jud.

aleea Ștrandului, pînă la sta
dionul Tineretului.

— Ștafeta Sectorului 3 va 
pleca la ora 9,30 din fața Pati
noarului „23 August" și, pentru 
a ajunge pe stadionul Tinere
tului. va trece prin : bd. Mun
cii, întreprinderea „23 August", 
șos. Dudești, șos. Pantelimon, 
bd. Gh. Dimitrov, bd. Repu
blicii, bd. Magheru, bd. Ana 
Ipătescu, șos. Kiseleff șl aleea 
Ștrandului.

— Ștafeta Sectorului 1 pleacă 
de la „Policolor" (ora 9.30) și 
parcurge : bd. Ion Șulea, bd. 
Leontin Sălăjan, str. C. Brân- 
cuși, str. Baba Novac, str. Dris- 
torului, str. Labirint, str. Tra
ian, Foișorul de Foc, str. M. 
Eminescu, Piața Romană, bd. 
Ana Ipătescu. șos. Kiseletf, bd. 
Mărăști, aleea Ștrandului, pînă 
la stadionul Tineretului.

— Ștafeta Sectorului 5 intîm- 
pină pe cea a județului Ilfov, 
la 9,30, în fața Consiliului 
popular al corn. Popești-Leor- 
deni și, alături de ea, va stră
bate comuna și apoi : șos. Ol
teniței, Piața Sudului, șos. Ol
teniței, Orășelul Copiilor, 
cui Tineretului, liceul 
Șincai". bd. D. Cantemir, 
1848, bd. Magheru, bd. 
Ipătescu, șos. Kiseleff, bd. 
răști, aleea Ștrandului, stadio
nul Tineretului.

— Ștafeta județului Teleor
man va fi așteptată de cea a 
Sectorului 6 la capătul tram
vaiului 2, la ora 9,30. Se va 
merge apoi pe Calea Rahovei, 
bd. T. Vladimirescu, șos. Pan
duri, bd. Eroilor, str. 
bd. dr. Petru Groza, 
Gheorghiu-Dej. Calea 
bd. Aviatorilor, șos. 
aleea Ștrandului, stadionul Ti
neretului.

— Ștafeta Sectorului 7 
porni, la ora 9,30, din 
I.R.E M.O.A.S. și, în drum spre 
stadionul Tineretului, va trece 
prin : bd. Preciziei, bd. Armata 
Poporului, șos. Grozăvești, str. 
Orhideelor. Calea Plevnei, str. 
Witting, Piața Gării de Nord, 
bd. Duca, bd. AL loan Cuza, 
str. Bar.u Manta, bd. 1 Mai. bd. 
Miciurin, bd. Mărăști, 
Ștrandului.

— Ștafeta Sectorului 8 
pină pe cea a județului

bovița la ora 10, la capătul 
tramvaiului 3, și pornește apoi 
împ-reună cu ea spre 
stadion al Tineretului, 
șos. Chitila, 
1 Mai, str. 
răști, aleea

Ștafetele 
Jei vor sosi . 
retului în jurul orei II.

Ștafetele vor fi primite pe 
Stadionul Tineretului în cadrul 
unui frumos program care în
cepe la ora 10, cuprinzînd în
treceri la atletism, handbal, 
rugby, volei și baschet, demon
strații de judo, box, scrimă și 
gimnastică — toate susținute 
de sportivi de la cele mai mari 
cluburi bucureștene.

La ora 16, ștafetele repre
zentative ale ultimului schimb 
al județelor și ștafeta munici
piului București — 40 de cam
pioni olimpici și mondiali, îm
preună cu 200 de alți tir.eri
sportivi fruntași, vor pleca spre 
stadionul „23 August", prin :

Victoriei,

același 
prin : 

Calea Griviței, bd. 
Cîmpina, bd. Mă- 
Ștrandului. 
sectoarelor Capita- 
pe stadionul Tine-

Elevi

11—12
13-14
15—16
17—18
19—30
30—50

ani 
ani 
ani 
ani 
ani 
ani

50 ani
6—8 ani și 9—10

Oameni ai 
muncii : 
peste

Pionierii de
gări și curse de biciclete pe distanțe scurte.

Consiliul municipal
sport ne-a comunicat
Capitalei :

cum urmează :
B. 800 m F. 500 m
B. 1 000 m F. 800 m
B. 2000 m F. 1 000 m
B. 2 500 m F. 1 200 m
B. 3 000 m F. 1 200 m
B. 2000 m F. 800 m
B. 1 000 m —

ani se vor întrece în aler-

București 
următorul

pentru educație fizică și 
program pentru sectoarele

Sectorul

Sectorul 
Sectorul

Sectorul 
Sectorul

Sectorul

Sectorul 
Sectorul

1 — ora

2 — ora
3 — ora

4 — ora
5 — ora

6 — ora

7 — ora
8 — ora

9,00

9,00
9,00

9,00

9,00
9,00

— str. 1 Mai — Cîmpina
- Stadionul Tineretului

AGENDA

Par- 
..Gh.

bd. 
Ana 
Mă-

Eletterie, 
bd. Gh. 

Victoriei, 
Kiseleff,

va
fata

aleea

intim -
Dim-

Acest sfîrșbt de săptâmînâ este deosebit de bogat la finale de
masa ale ,,Daciadei" la diverse ramuri sportive.

Ele vor avea loc dtipâ cum urmeazâ :
Handbal (14—19 ani, masculin) - București
Handbal (peste 19 ani, m -f- f) — Baia Mare
Volei (14—19 ani, feminin) - București
Trîntâ (peste 19 ani) - Tg. Jiu
Fotbal (peste 19 ani) — Slatina
Automobilism (peste 19 ani) — Pitești
Karting (16-18 ani, peste 18 ani) - Cluj-Napoca

șos. Kiseleff. Piața
bd. Ana Ipătescu, bd. Migheru. 
bd. Republicii, 
bd. Marelui Stadion.

șos. Iancului,

Plecări
Sosiri -
Circuit pe aleile Circului de Stat 
P. — Piața Iancului
S. — Intersecția șos. Iancului — 
șos. Pantelimon
Circuit in Parcul I.O.R.
Aleile Parcului Tineretului — Teh
nic Club
P. — șos. Sălaj
S. — Baza sportivă Sălaj — Vicina 
Inelul Drumul Taberei
P. — Parcul Copilului, Platforma 
România Muncitoare, str. Petru 
Maior, str. Ion Neculce, Consiliul 
Popular al Sectorului 8
S. — Consiliul Popular al Secto
rului 8.

EXPOZIȚII CU TEMATICĂ SPORTIVĂ
Un alt moment ca

re se adaugă mani
festărilor din progra
mul „Daciadei* 11 
constituie vernisajul 
expozițiilor cu tema
tică sportivă, cupcin- 
ztnd fotografii cu as
pecte din bogata ac
tivitate sportivă de 
masă și de perfor
manță, din cadrul 
marii competiții spor
tive naționale ..Da
ciada*, cupe, medalii 
și diplome cucerite 
de sportivi în diverse 
întreceri insigne ti 
fanioane ale asocia
țiilor ti cluburilor, 
afișe sportive si fila
telie pe tematică.

tn Capitală, aseme
nea expoziții vor fi 
deochi sa azi, ta jurul 
orei 17, la Ateneul Ti
neretului (Sectorul 1). 
Clubul sportiv Di
namo (21, Universal 
Club (3). Club „T 4* 
(O. Tehnic Club (5),

festivități a 
sportiv Pro- 

______(6). Ecran 
Club (7) și holul ci
nematografului Grivi- 
ța («).

*
Asemenea expozi

ții sint organizate șl 
in alte orașe ale ță
rii.

In Aula Bibliotecii 
centrale universitare 
va fi deschisă o am
plă expoziție Intitu
lată „Educația fizică 
șl sportul in Republi
ca Socialistă Roma
nia", cuprlnzlnd ima- 
gml dm marea com
petiție sportivă națio
nală ..Daciada". dm 
activitatea unor spor
tivi români laureați 
olimpici, mondiali șl 
europeni. Vor fi ex
puse, de asemenea, 
trofee cucerite de 
sportivii noștri ta 
mari competiții inter
naționale șa.

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC
Sala de 
clubului 
greșul SPORTIV NAȚIONAL

In ziua de 20 septembrie, cu începere 
de la ora 8.30. va avea loc la Institutul 
de Educație Fizică si Sport Simpozionul 
științific national organizat în cadrul 
programului acțiunilor finale ale marii 
competiții sportive .Daciada" 
pozionul are tema : „Metode 
de optimizare a pregătirii si 
rilor performanțe sportive”.

în 
ale

— 1978. Sim- 
si tehnologii 

obținerii ma- 
Vor fi pre

zentate lucrări efectuate de oameni de 
știință, cercetători, medici, psihologi, pro
fesori de educație fizică, antrenori s.a. 
Această manifestare este chemată să sti
muleze puternic contribuția cercetării la 
fundamentarea științifică a procesului in- 
structiv-educativ din toate asociațiile și clu
burile sportive, legarea cercetării de nevoile 
practicii, sprijinirea cit mal activă si con
cretă a creșterii performantelor, ridicarea 
competitivității sportivilor români în marile 
întreceri internaționale. îndeosebi în dis
ciplinele prioritare, prevăzute în progra
mul Jocurilor Olimpice.

Pe agenda acțiunilor sportive din aceste zile se află și „Galele filmului sportiv", tururile ci
cliste ale județelor, serbări ți demonstrații sportive dedicate marii competiții naționale „Daciadu*. 
Un program deosebit de bogat ți complex, care se va bucura — sintem siguri — de mobili

zarea tuturor forțelor de care dispune mișcarea noastră sportivă. Consiliile comunale, orășenești și 
județene pentru educație fizică și sport, ceilalți factori cu răspunderi și atribuții în mișcarea spor
tivă, asociațiile ți cluburile au îndatorirea de cinste de a organiza în cele mai bune condiții 
manifestările din cadrul programului acțiunilor finale ale marii competiții naționale „Daciada" — 
1978 ți a antrena la ele mase cit mai mari de participanți.

Pagină realizată de Mircea COSTEA



| ATLETISMUL ROMÂNESC 
| POATE Șl TREBUIE
I SÂ DIVINA COMPETITIV
| IN ARENA
1 INTERNAȚIONALA1 ->

Dintre numeroasele competiții atletice care figurează pe afișul actualității, între 
două ediții ale Jocurilor Olimpice, cele mai importante sînt, după părerea noas
tră, campionatele europene. Ele măsoară jumătatea unui ciclu olimpic șiavînd. In 

linii mari, același mod de desfășurare ca și întrecerile olimpice (cite 3 concurenți de 
țară la fiecare probă, concursuri de calificare), importanța lor crește, în primul rînd 
pentru că oferă posibilitatea federațiilor naționale europene să verifice întreg poten
țialul garniturilor de atleți pe care le pregătesc pentru următoarea ediție a Jocurilor 
Olimpice, în cazul de față pentru Olimpiada a XXII-a de la Moscova.

La recent încheiatele campionate continentale de la Praga, prin fața ochilor ni 
s-a perindat, în cele 6 zile de concurs, întreaga elită a atletismului european, cei mai 
mulți dintre concurenții de pe stadionul „Evzen Rosicki" urmînd să se reintîlnească, 
peste doar doi ani, la startul competiției olimpice din capitala Uniunii Sovietice. Fi
rește, printre aceștia s-au aflat și reprezentanții atletismului românesc, tineri investiți 
cu încrederea generală intr-o comportare bună și sprijiniți îndeaproape să se pregă
tească pentru a putea realiza rezultate cît mai bune.

CE NE-AU ARĂTAT CAMPIONATELE EUROPENE DE LA PRAGA IN PERSPECTIVA 
COMPETIȚIEI OLIMPICE DIN 1980 ?

Din cele 40 de probe cuprinse în program (la J.O. vor fi numai 33, căci nu se vor 
desfășura 3 000 m și 400 mg la femei), atleții români au fost prezențila19 probe (8 
masculine și 11 feminine), dintre care în 4 (10 000 m și 3000 m obstacole și, res
pectiv, 800 m și săritura în lungime) am prezentat cîte trei concurenți.

In total au participat 24 de atleți români (9 bărbați și 15 femei), dintre care 
14 au reușit să se califice în finale, adică să se claseze printre primii 8 : iîîe Fiereiu 
5 la 5 000 m și 7 la 10 000 m, Cătălin Andreîca 5 la maraton. Paul Copu 5 și Vasile 
Bichea 6 la 3 000 m obstacole, Horia Toboc 8 la 400 m garduri, Fița Lovin 8 la 800

m, echip 
4x400 m, 
Gina Pai

11 d 
bune nâ? 
textul ca 
șescu, în 
să se ev 
plătite st

Din 
la Praga 
Viscopolt 
țumitor. 
atleților 
stadionul 
știe, COI 
TISFACA'

Cam 
de conctl 
încă o d 
modul în 
tarea gel 
tateâ ed 
aceste □

Nici înainte, nici după CE-I LIPSEȘTE NATALIEI

FORMA SPORTIVĂ LA MOMENTUL POTRIVIT! PENTRU A FI PE LOCUL I

Apropo de Praga ; nici de a- 
această dată n-a fost posibil să 
fie Îndeplinită integral cerința 
ca atleții noștri să atingă, la 
ora campionatelor europene, ni
velul c°l m*i de sus al curbei

ILIE FLOROIU

formei lor sportive. Este adevărat 
că acum si-au realizat cele mai 
bune performante din actualul 
sezon 11 din cei 24 de concurenți 
români la C.E. Mai mult chiar, la 
Praga atleții români au realizat 
cîteva noi recorduri naționale : 
Floroiu la 10 000 m — 27 :4010. 
Toboc Ia 400 me — 50.75 și 50.42 s, 
Andreîca la maraton — 2.12 :29,4, 
ștafeta feminină Maria Samungi, 
Doina Bădescu, Mariana Suman, 
Elena Tărîță la 4X400 m —

3 :30.70, Eva Zorgo-Raduly la su
liță — 61.14 m si Natalia Mără- 
șeseu Ia 1500 m — 3 :39,8 și la 
3 000 m — 8 : 33.5.

Majoritatea atletilor noștri s-au 
prezentat însă mult sub nivelul 
cifric al prestațiilor anterioare ale 
sezonului : Cornel Patusinschi la 
50 km marș 4.08 : 02,8—1.23 : 26,9, 
Carol Corbu la triplusalt 16.59 m 
— 16.02 m. Tudorel Pirvu la suliță 
81,02 m — 75,14 m. Sandu Vlad la 
lungime 6.43 m — 6.19 m. Doina 
Anton la lungime 6,56 m — 6,22 
m, Cornelia Popa Ia înălțime 1,91 
m — 1,75 m. Mihaela Loghin la 
greutate 19,05 m — 17.35 m. Ar
gentina Menis la disc 62,40 m — 
58.36 m.

Se constată. încă o dată, că teh
nicienii atletismului nostru nu 
stăpînesc complicata metodologie 
a punerii în formă maximă a ele
vilor lor pentru un anumit mo
ment dintr-un an. Așa se si ex
plică, în bună măsură, faptul că 
Unii dintre atleții noștri fruntași 
au atins „virful" formei lor spor
tive înaintea campionatelor euro
pene (Cornelia Popa, Doina An
ton. Doina Bădescu si Tudorel 
Pîrvu la Jocurile Balcanice. Ga
briela Ionescu la campionatele na
ționale etc.) după cum. iată si 
două cazuri de... întîrziati cu o 
săptămînă !

Cu recentul său record de 62,40 
m la aruncarea suliței. înregistrat, 
sîmbăta trecută. _ la Moscova, clu
jeanca Eva Zorgo-Raduly ar fi cu
cerit medalia de argint la Praga. 
după cum cu timpul de 13 :16,7 pe 
5 000 m, obținut duminică, la Ri- 
etti, în Italia, Ilie Floroiu ar fi 
fost, detașat, campion continen
tal !...

Deoarece competiția continentală 
de la Praga n-a fost un „moment 
izolat", ci se înscrie pe lunga 
listă de neîmpliniri la concursuri 
atletice de anvergură, el nu tre
buie analizat izolat, ci în con
textul general al altor nereușite 
ale atletismului nostru. In mod 
cert va trebui, de aceea, ca teh
nicienii acestui sport (care știu 
multe, dar nu destul !) să fie aju
tați de îndată, atît teoretic cît mai

ales practic, de oameni de stiintă 
competent!, din diferite domenii de 
activitate, astfel incit să se poată 
acționa. în mod deliberat, asupra 
formei sportive a atletilor frun
tași. Și in acest domeniu se simte 
nevoia ca stiinta să fie mult mai 
aproape de activitatea sportivă, 
asa cum se întimplă lucrurile în 
alte părți.

In această Privință trebuie por
nit grabnic la treabă, deoarece 
pregătirea pentru Jocurile Olim
pice din 1980 se cere a fi reali
zată la nivelul calitativ cel mai 
ridicat, astfel incit să poată fi asi
gurată baza ofensivei atletilor noș
tri către pozițiile fruntașe ale cla
samentelor diferitelor probe atle
tice.

Acest ajutor pe care atletismul 
— poate că si alte ramuri spor
tive — îl așteaptă de la stiintă 
(medicină, psihologie, fizică, bio
chimie etc.) nu este doar de dată 
recentă, dar. din păcate, pînă 
acum el s-a făcut simtit doar în 
prea mică măsură. Poate că de 
acum încolo acest ajutor va fi 
făcut asa cum trebuie, cum o re
clamă, de fapt, viata stadioanelor 
si pretențiile din ce în ce mai 
mari ale înaltei performante !

ÎN FINALE, SPORTIVI 
DIN 20 DE TARI

Din cele 29 de țări care au 
participat la C.E. de la Praga 20 
au avut atleti clasați în finalele 
(de opt) diferitelor probe. Tabe
lul de mai jos înfățișează aceste 
clasări :

DINAMO + STEAUA = 3 ATLEȚI 
CLASAȚI DE LA LOCUL 9 ÎN JOS !...

Considerăm ca pozitiv faptul că lotul atleților români pentru C.E. de 
la Praga n-a mai fost, ca altă dată, apanajul cîtorva cluburi. De data 
aceasta el a fost format din reprezentanții a 16 secții de atletism din clu
buri sportive, din 11 orașe ale țării. Cei mai mulți concurenți i-a dat 
Farul Constanța — 4, apoi Clubul atletic universitar București — 3, Ra
pid, Olim ia, Dinamo București — cîte 2, Clubul atletic Roman — 2, 
C.S. Brăila, C.A.S.U. Cluj-Napoca, C.S.M. Craiova, C.S.U. Galați, 
C.S.M. Pitești, C.S.U. Oradea, Steaua București, C.A.S.U. Timișoara, C,S. 
Zalău — cîte 1.

sat intre primii 8 : Danemarca, Gi
braltar, Greeia, Islanda, Lichtenstein, 
Luxemburg, Olanda, Portugalia și 
Turcia.

1 2 3 4 ! C 7 8
1. U.R.S.S. 13 12 11 J7 11 8 7 4
2. R.D.G. 12 9 10 13 3 4 4 6
3. R.F.G. 4 2 2 3 5 6 4 2
4. Italia 4 1—1 1 4 3 2
5. Polonia 2 2 3 3 4 2 2 5
6. M. Britanie 1 4 2 2 2 6 2 6
7. Finlanda 1 2 3 — 2 2 2 —
8, Franța 1 — 12 2 4 2 2
9. Iugoslavia 1 1------ — — 3 1

10. Spania 1 1 —
11. Cehoslovacia — 2 3 — — 1 2 2
12. România — 2—1 5 1 2 2
13. Elveția — 112 — 1 1 1
14. Irlanda — 1—1 — — — —
15. Ungaria — 1 — — — 1 1 1
16. Suedia — 1------ — — 2 1
17. Bulgaria — — 14 1 1 1 2
18. Norvegia — — 1 — 2 — — —
19. Belgia — — 1 — — — — 1
20. Austria ------ 1

9 țâri n-au avut nici un atlet cla-

Aiergâtooreo craioveon- 
câ Natalia Mărășescu a 
făcut parte din acea ca
tegorie a atleților noștri 
care și-au depășit sub
stanțial prestațiile ante
rioare. cu deosebirea că 
ea — cu doua rezultate, 
noi recorduri naționale, 
de o foarte bună valoa
re mte maț ionelă — a 
fost singura care, real
mente, a contat în disputa 
pentru titlurile continen
tale, atît la 3 000 m cît 
și la 1 500 m. Ea a Luptat 
fără nici un fel de rezer
ve pentru a cuceri meda
liile de aur, dar a fost 
întrecută în final, de 
fiecare dată pe ultimii 
metri, fiind obligată să 
se mulțumească, astfel, 
cu medaliile de argint.

La 3 000 m, in bilanțul 
dina intea compotiției, Na- 
talia deținea al doilea 
rezultat mondial (3:37,6) 
duDâ recordmana lumii 
norvegianca Grete Waitz 
(8:32.1), marea favorită 
a probei. Anul acesta 
cele doua atlete n-au 
avut prilejui unei con
fruntări directe, pe pista, 
excepție focînd două cro
suri, fa Glasgow st ta 
Mitano, ci nd victoria a 
fost. W» mod net, de par
tea alergătoarei scandi
nave.

Cunoscrndu-șî bine va
loarea, Waitz a fost cea 
care a condus plutonul 
de 25 de alergătoare, îm
plinind cursei un tempou 
foarte variat, cu „ruperi" 
repetate care au măcinat 
forțele adversarelor. Na
talia a sesizat tactica re
cordmanei mondiale și a 
acționat în consecință a- 
propiindu-se de ea prin- 
tr-o alergare uniformă, 
în ritm constant.

Pe ultimele sute de 
metri era clar câ lupta 
pentru întîietate se va 
da numai între Waitz și 
Mărășescu. De aceea și 
privirile s-au îndreptat 
spre acestea. La jumăta
tea ultimei turnante due- 
hd a atins punctul cul
minant, după care, pe 
linia dreaptă a finișului, 
Natalia a ieșit cu un a- 
vantaj decisiv. In * acest 
timp Insă o alergătoare 
sovietică — Svetlana Ul
masova — avansa intr-un 
tempou extrem de rapid, 
care, cu fiecare metru, 
devenea tot mai amenin
țător. Pe ultimii metri a 
ajuns-o pe Natalia și 
după o luptă, umăr ta 
umăr, a depășit-o la li
mită : 1. Ulmasova 8:33,20 
— record sovietic, 2. Mă
rășescu 8:33,50 — record 
român, X Waitz 8:34,30, 
4. Puică 8:40,90.

Arăți nd că față de re
cordul sau personal an
terior, Ulmasova a mar
cat o creștere de 9,4 s 
(Q, vom consemna ca

foarte interesante două 
cronometraje parțiale ale 
Nata l iei î 4 :21,0 pe prima 
j urnă late a distanței, 
4:12,5 pe următorii 1 500 
m. Și cind te gîndești câ 
acum cîțiva ani 4=12.5 
era recordul național al 
cursei.*

La 1 500 m, de aseme
nea, au fost înregistrate 
performanțe excelente, 
ceea ce o făcut ca 
nala de Ic Praga sâ 
cea mai puternică 
istoria probei. Și de 
ceasta dată Natalia 
bu seu tată de cîteva 
pe parcurs — a fost 
trecută, tot pe ultimii
metri și tot de o concu
renta sovietică (Giana
Romanova), care a înre
gistrat, de asemenea, un 
însemnat salt valoric ol 
rezultatului sau, de la
4:03,0 la 3:59.0 I Natalia 
Mărășescu a obținut

fi- 
fie 
din
a-

ori 
în-

3:59,8 — nou re cor 
bele sale recordur 
înscriu astăzi pe 
a treia — mo nd ia- 
din toate timpurile

Natalia Mărășesc 
fost și de astă da 
doua, așa cum a 
fost de multe ori 
în acest an (la ] 
nele de sală, la 
diolele" de cros e 
legătura cu aceas 
tuație i-am pus înti 
Lui Nicolae Măi 
soțul și antrenorul 
lipsește acesteia, 
a fi, de drept, 
cele mai mari con 
Răspunsul a fost | 
fie : „Natalia a J 
rat o muncă de ba 
litote, îi lipseștel 
asistența științifil 
caia la nivelul I
1978 și în perl
anului 1980 I- I

DOAR MUNCA DE CALITATE ASIGURĂ REZULTATELE DO
Pomin-d de la această statistica trebuie să apreciem ca total neeores- 

punzătoare contribuția pe care au adus-o două dintre unitățile fruntașe 
ale sportului nostru, cu cele mai bune condiții de activitate și cu un mare 
număr de antrenori. Este vorba de Dinamo (7 antrenori) care a dat lo
tului pentru „europene" doar două atlete (Argentina Menis care n-a in
trat în finală la disc, clasindu-se a 9-a, cu 58,36 m și Cornelia Popa, care 
n-a trecut nici măcar de calificările la înălțime deoarece a sărit numai 

.1,75 m, standardul fiind de 1,81 m) și, mal ales, de Steaua (7 antrenori) 
care a fost reprezentată, cum am arătat mai înainte, doar de un singur 
atlet (Carol Corbu n-a intrat în finală, la triplusalt, fiind clasat al 
14-lea, din 15 concurenți, cu 16,02 m). Nici contribuția Clubului sportiv 
universitar, in ciuda faptului că a avut 3 atleți In lot (Tudorel Pîrvu la 
suliță, Mihaela Loghin — greutate și Gabriela Ionescu — pentatlon), nu 
poate fi apreciată ca mulțumitoare avind în vedere rezultatele modeste, 
necompetitive, ale acestora.

Dacă marile noastre cluburi, cu secții considerate puternice, bine înca
drate cu tehnicienii cei mai valoroși, dispunînd de condiții bune de ac
tivitate, au adus o asemenea „contribuție" — cantitativă și calitativă — 
la formarea lotului reprezentativ pentru principalul eveniment atletic al 
acestui an, atunci ce pretenții se poate avea față de eficienta valorică 
a muncii din alte secții din asociații și cluburi sportive ?

Așadar, 14 atleți români (Intre care 
și componentele unei ștafete) au 
avut acces în finalele probelor la 
campionatele europene, arătînd că 
au posibilități ca, printr-o pregătire 
și mai bună, să obțină performanțe 
de o valoare mai ridicată și impli
cit alte clasări, corespunzătoare. 
Avem ferma convingere că dacă se 
vor antrena cu maximă conștiincio
zitate, cu perseverență șl dăruire, 
dacă vor folosi In mod corespunză
tor scurtul răgaz de timp care ne 
mal desparte de Jocurile Olimpice 
de la Moscova, aceștia 14 dar șl Încă 
alți atleți români vor fi în măsură 
să aspire șl la finalele olimpice, 
vor tt apți să lupte pentru cuce
rirea de medalii în 1980.

Constănțeanul Horia Toboc, de 
exemplu, un tinăr talentat, indiscu
tabil, va putea obține în viitor noi 
recorduri în cursele de 400 m, plat 
ți garduri, avînd calitățile necesare

pentru salturi de calitate și mai 
mari, dacă el și antrenorul său Con
stantin Craia vor ști să găsească, 
In perioada următoare, căile cele 
mai directe către 45,0 și, respectiv, 
50,0 a.

Natalia Mărășescu și Hie Floroiu 
(antrenor Ion Veliciu), ca și Eva 
Ziirgo-Radul y (antrenor Peter Nagy) 
la suliță, Fița Lovin (antrenori ște- 
fania Constantin și Nicolae Mără
șescu) șl Elena Tărîță (antrenor Ol. 
Constantlnescu-Nehoi) la 800 m, Gi
na Panait (antrenor Ion Moroiu), 
Cătălin Andreica (antrenor Vasile 
Boghean) la maraton, Paul Copu 
(antrenor Ion Veliciu) și Vasile Bi
chea (antrenor Emil Grozescu) Ia 
8000 m obstacole, precum si alții 
dintre cel care au concurat acum la 
Praga, ca și alții care, din diferite 
motive, n-au luat parte la C.E. vor 
putea realiza pe stadionul Lujniki 
performanțe mal bune decît cele de

la campionatele europene ’7 
diția este una singură și el 
MUNCA de cea mai buna 
TATE. Pentru J.O. de la 1 
nu va fi suficient ca aceas 
diție să fie bine cunoscuta 
țeleasă, ci șl foarte bine APj

Și mai e ceva în legătură 
gătirea pentru J.O. Obiectivi 
puse a fi atinse, cele peni 
trebuie să se pregătească 
noștri vor trebui mai bine I 
în perspectivă, cu nivelul | 
a fi realizat — pe plan ntd 
în anul 1980. Altfel, am pui 
șl la Moscova, surpriza să cl 
că valoarea rezultatelor estJ 
alta decît cea pentru care s-a 
tit s-o obțină atleții români. V 
In această privință, mal rr| 
drăzneală în stabilirea obl 
pentru J.O. și implicit o I 
de pregătire în consecință,]



nungi, Doina Bădescu, Mariana Suman, Eîena Tărîță 7 la ștafeta 
irășescu 2 la 1 500 m și la 3 000 m, Maricica Puică 4 la 3 000 m, 
jime și Eva Zorgo-Raduly 5 la suliță.
nenții lotului nostru și-au realizat, după cum veți vedea, cele mai 
Ir Sînt desigur acestea performanțe meritorii, dar care, in con- 
continentale ’78, cu excepția celor înregistrate de Natalia Mâră- 
be la care a luat startul, nu le-au fost suficiente autorilor lor ca 
lupta pentru un loc pe podiumul de onoare și să-și vadă răs- 

o medalie.
de vedere, bilanțul participării atleților noștri la „europenele" de 
tlui din 1969, de Ia Atena (au cucerit medalii de argint Viorica 
ime și Leonida Caraiosifoglu la 20 km marș) apreciat ca nemul- 
br mai ales acum, se aștepta o prestație cu mult mai bună a 
kepta ca un număr mai mare dintre ei să fi fost angrenați, pe 
lupta pentru întiietate, și să fi cucerit medalii. Dar, precum se 
DE ANSAMBLU A LOTULUI NOSTRU DE ATLEȚI A FOST NESA- 

ropene de la Praga, in care atletismul nostru n-a avut decît 24 
poate înscrie, in concurs, 140 de atleți și atlete !), au evidențiat 
deficiențe la acest nivel de reprezentare, care țin nu numai de 
selecționat și pregătit lotul pentru C.E, ci și de insăși dezvol- 

Itismului in țara noastră, de modul in core se desfășoară activi- 
pli, in asociații și cluburi, de eficiența muncii etc. Unele dintre 
leblectul materialelor pe care le prezentăm in paginile de față.
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JLETISMUL „SPORT PRIORITAR"? 
ÎN VORBE-DA, ÎN FAPTE-NU!

be mai multă vreme se discută despre importanța atletismului în ca- 
[sistemului de educație fizică din țara noastră, hotărîri și directive sta- 
lu-i un rol de frunte în ansamblul activităților sportive. De mai bine 
buă „olimpiade44, potrivit unei hotărîri a C.N.E.F.S. s-a stabilit, cît se 
| de clar, ca atletismului să i se acorde o atenție prioritară la nivelul 
kelor sportive din 39 de județe și municipiul București. S-au stabilit 
r, în fiecare județ, unitățile sportive care să se preocupe îndeaproape 
problemele atletice și să se străduiască să-i asigure acestui sport dez- 
L-ea corespunzătoare, la ora actuală și în perspectivă. Aceasta ar însemna 
klidarea organizatorică a secțiilor existente, încadrarea lor cu specialiștii 
hai buni din localitățile respective, asigurarea bazei materiale trebuin
țe și, bineînțeles desfășurarea unui proces instructiv-educativ de bună 
Ite, cu un număr mare de atleți, depistați în urma a numeroase acțiuni 
lecție.
Jupă cîțiva ani buni de cînd atletismul a devenit prioritar — prin ho- 
k' C.N.E.F.S., dar și prin sarcinile programei de învățămînt elaborată 
misterul Educației și învățămîntului — se poate constata că noțiunea 
ta de „prioritar*4 și-a cam tocit înțelesul și că activitatea atletică este 
heparte de ce ar fi trebuit să fie dacă toate lucrurile ar fi avut o des
ire firească. Și atunci rezultatele atleților noștri fruntași ar fi fost în- 
Ivăr competitive pe plan internațional, anul acesta atît la campionatele 
lene, cît și la Jocurile Balcanice de la Salonic, în atîtea alte concursuri 
naționale la nivelul seniorilor, la Balcaniada de la Ankara și la Concuir- 
Irietenia de la București, la nivelul juniorilor, iar numărul fruntașilor, 
fi și juniori, ar fi fost cu mult mai mare !
hr ca să se vadă mai bine cum se traduce în fapt „prioritatea* pentru 
km vă vom arăta ce județe nu și-au trimis (!) reprezentanți la campio- 
I republicane din acest an : seniori-Botoșani, covasna, Gorj, Harghita, 
I Mehedinți, Olt, Satu Mare, Teleorman, Tulcea și Vilcea ; junioii I-Gorj, 
lita, Ialomița, Mehedinți, olt ; juniori II-Ialomița, Mehedinți, Olt, Tulcea ; 
li Hl-Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mureș, Olt, 
I- Simpla lor enumerare este, credem, edificatoare !

PRODUCȚIA- ATLETICA 1978
cierea producției atletice . a anului 1978 poate fi făcută ți ținîndu-se seamă de 
tele înregistrate la campionatele republicane de seniori și juniori, de pistă, din 
ezon, unele făcînd parte din „Daciadă**, iar celelalte desfâșurîndu-se sub egida 
loastre competiții naționale. Am luat, de aceea, rezultatele acestor campionate, 
! șase Jocuri la fiecare probă, am acordat 7 p pentru locul I, 5 p pentru locul 
șa mai departe pinâ la 1 p pentru locul VI, am adunat și am ajuns la urma* 
ilanț de realizări :

«, e E
2 & S 23 O o o 2Z Z 2 2

ilte Județe fie câ nu cu pârtiei- 
campionatele anului 1978, fie că 

rut nici un atlet clasat printre 
. Este Yorba de : Go-rj. Harghita, 

I, Olt și Vaslui I

eș 313 13 13€ 127 37
șov 155 36 S3 34 52

147 27 74 44 5
125 0 33 72 20
118 13 64 31 10
107 54 4 30 19

MKpverin 101 0 48 23 30
86 17 27 18 26

stanța 87 77 4 1 5
hova 72 0 25 24 23
bsno 69 0 11 16 42

66 38 6 8 24
pa 61 13 28 15 5
pu 46 4 0 31 13
ba va 45 13 10 15 7
ki mureș 40 5 27 0 8
ks 39 5 9 25 0
feți 36 13 2 14 7
u 35 0 3 9 23

33 2 9 11 11
[? 33 25 5 3 0
pu 31 1 5 0 25
Ibovița 29 1 14 8 6
Lcea 29 1 6 2 20
| Mare 26 0 4 24 0
|j 23 4 7 12 0
lediinți 21 0 0 0 21
ra 20 0 7 0 13
Ișani 11 0 1 2 8
ra 10 0 2 5 3

4 0 2 2 0
prman 4 0 3 1 0
ledoara 2 2 0 0 0
lița-Născud 1 0 0 1 0

L București 953

Studierea acestor bilanțuri poate con
duce desigur la unele concluzii generale 
foarte interesante, care, fiecare în par
te, poate constitui subiect de discuție 
și analiză.

★

Poate vă va surprinde, între altele, și 
locul 11 pe care este clasat, în acest 
bilanț, județul Covasna, poziție datorată 
în cea mai mare măsură activității des
fășurate de asociația sportivă Amidex 
din Tg. Secuiesc. Deși nu dispune încă 
de condiții materiale nici pe departe 
comparabile cu cele existente în alte lo
calități din țară (pînă în această vară 
stadionul din Tg. Secuiesc n-a avut o 
pistă de atletism), totuși, datorită muncii 
entuziaste a unui grup de tehnicieni 
— retribuiți cu ora I — din acest mic 
oraș, s-au ridicat cîțiva performeri remar
cabili ai atletismului nostru, toți aflați 
la vîrsta junioratului.

Și dacă pînă mai deunăzi atleții din 
Tg. Secuiesc se făceau remarcați cu 
precădere în competițiile de cros, în 
ultima vreme îi găsim pe locuri frun
tașe și la alte probe, la înălțime, la 
greutate, desigur la semi fond și la 
fond. Cînd există pasiune și dorință de 
a munci rezultatele bune nu pot întîrzîal

Și acum iată-i pe cei din Tg. Secu
iesc care descoperă și pregătesc talente 
pentru atletismul nostru : Atila Kalith, 
Erno Beke; Erno Kovacs, Istvan Demeter 
și Zombor Szigiarto (fost săritor în înăl
țime la Steaua).

fâcut același lucru și cu rnuni- 
București, de drept și de fapt,
la forță atletică a țării. In mod 
pentru acesta am defalcat re-

l pe unități sportive :

ua 200 169 12 19 0
>. Atletism 172 7 46 67 52
mo 156 125 31 0 0
rul 100 0 12 27 51
Mul 68 42 20 6 0

67 48 5 14 0
Universitar 59 59 0 0 0
Școlar 26 0 11 7 8

ben. 190 26 0 0 0 26
T nr. 2 23 0 11 12 0
.R. 22 10 5 0 7
pia 21 21 0 0 0
resul 13 0 8 5 0
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La actuala stare de lucruri in atletismul nostru se face vino
vată, intr-o mare măsură, și Federația de atletism care, de 
drept, prin forța lucrurilor, s-a transformat (de mai multă vre

me I) in organul de conducere și coordonare a activităților loturilor re
publicane, in loc să fie, potrivit nevoilor reale ale acestui sport, or
ganul de conducere și îndrumare a activității atletice din întreaga 
țară, din județe, din asociații și cluburi.

Federația de atletism se face vinovată și pentru faptul că a dovedit 
slăbiciuni in a lua măsuri serioase în situații importante cum ar fi, 
de pildă, lucrul „in general", de suprafață, desfășurat de cei mai 
mulți antrenori (lucrul special, de inaltă valoare științifică, determi
nant in obținerea performanțelor valoroase, n-are încă prea mulți 
adepți I) care conduc lecții de antrenament ușoare, cu o mică încăr
cătură privind cantitatea și intensitatea muncii ; în nerespectarea de 
către consiliile unora — multe — dintre unitățile sportive nominalizate 
a sarcinilor care le revin pentru realizarea obiectivelor generale și

speciale ale atletismului ; tolerarea unor abateri de la disciplină ale 
unor atleți și antrenori etc.

Federația de atletism trebuie să-și revizuiască stilul de muncă, 
să devină forul de conducere a întregii activități atletice, din intreaga 
țară, altfel este greu de presupus câ in munca din cluburi și asociații 
se va produce acea cotitură care să asigure saltul valoric, competitiv, 
al atletismului nostru în perspectiva J.O.

Campionatele europene de la Praga au tras, incă o dată, sem
nalul de alarmă asupra situației atletismului nostru. In multe, foarte 
multe secții se muncește puțin, de mintuială, la voia întimplării ; in 
multe școli generale și licee nu sint respectate intru totul cerințele 
privind atletismul, ale programei de învățămînt, care este obligatorie 
pentru toate cadrele didactice I

Situația actuală pretinde o analiză foarte serioasă și amplă a ac
tivității atletismului, analiză care să ducă la soluții și măsuri concrete, 
menite să facă acest sport competitiv in arena internațională.

Pagini realizate de Romeo VILARA
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UN „SCURTCIRCUIT" PĂGUBITOR 
PE TRASEUL MASĂ - PERFORMANȚĂ

De ani și ani, competiții atle
tice de tot felul și pentru dife
rite categorii de vîrstă răscolesc 
tineretul patriei noastre, angre- 
nîndu-1 într-o activitate eferves
centă. Marile competiții de în
ceput ale acestui gen de activi
tate cu masele, cum au fost 
Cupa Unității Tineretului și Cu
pa Tineretului Muncitor, au dat 
atletismului nostru o mulțime 
de elemente talentate, din rân
dul cărora s-au ridicat numeroși 
campioni și recordmani ai țării. 
Dar aceste mari competiții au 
avut loc cu mulți ani în urmă, 
așa că „producția” lor, firește, 
de mult a dispărut!

Alte competiții cu caracter de 
masă au tot fost organizate, an 
de an, de atunci, dar eficiența 
Jor n-a mai fost aceeași. Iată, 
de pildă, acest important „Cros 
al tineretului- care angrenează, 
in fiecare primăvară, zeci și zeci 
de mii de tineri. Din păcate, 
trebuie să arătăm că în afara 
Fiței Lovin și a lui Gheorghe 
Ghipu nu mai cunoaștem alți 
atleți fruntași care să fi fost 
evidiențiați de întrecerile acestui 
eres- Dar și aceasta s-a petrecut 
cu destul de multă vreme în 
uirmă...

Este evident că undeva, pe 
traseul activității de masă-per- 
farmanță, se produce un „scurt
circuit" ceea ce, în final, lipsește 
atletismul nostru de o mulți
me de elemente talentate care 
trec neobservate și se pierd în 
masă, în loc să strălucească pe 
firmamentul atletismului națio
nal și chiar internațional.

După părerea noastră se cer 
mai bine corelate aceste activi
tăți de interes general, marea 
competiție națională „Daciada" 
oferind, din acest punct de ve
dere, o punte de legătură foarte 
bună. Va trebui însă ca _ toate 
competițiile de masă să fie în
deaproape urmărite de antrenori 
și profesori, specialiști cu ochiul

Un alt mod de a privi lucrurile

PERFORMANȚA, CRITERIUL 
PRINCIPAL DE APRECIERE!

Elevii cei mai me
rituoși și cu aptitu
dini pentru atletism 
iși desfășoară activi
tatea in cadrul Clu
burilor sportive școla
re, existente in aproa
pe toate județele tă
rii. Cu unele excepții, 
insă producția acestor 
importante unități nu 
se ridică, și incă de 
mai multă vreme, la 
nivelul nevoilor tot 
mai mari ale atletis
mului nostru național. 
Rezultatele diferitelor 
competiții republicane 
dovedesc din plin fap
tul că la cele mai 
multe dintre secțiile 
de atletism ale Clu
burilor sportive, șco
lare se lucrează încă 
superficial, că selecția 
este deficitară, că 
obiectivele îi ambi
țiile cadrelor didactice 
îi ale elevilor se re
zumă doar la perfor
mante minore, la cî- 
teva titluri de cam
pioni naționali îi cam 
atît. Performantele 
care însoțesc aceste 
titluri, de cele mai 
multe ori, nici nu 
contează ! Acest mod 
de a aprecia activita

tea conduce inevitabil 
la mediocritate.

Activitatea Clubu
rilor sportive școlare 
ar trebui judecată și 
apreciată nu doar 
numai după numărul 
titlurilor de campioni 
naționali, pe care le 
cucerește fiecare, deși 
și acestea iîi au im
portanta lor, ci și, 
poate in primul rind, 
după numărul perfor
merilor autentici pe 
care-i pregătesc și 
formează, după nu
mărul concurenților 
de valoare pe care-i 
dau loturilor repre
zentative pentru Jo
curile Balcanice de 
juniori îi pentru Con
cursul Prietenia. Tre
buie să recunoaștem 
că dacă, de bine de 
rău la nivelul compe
tiției balcanice atletii 
români obțin unele 
succese, la „Priete
nia", unde concurenta 
este cu mult mai pu
ternică. în cei peste 
10 ani de existentă a 
acestui concurs, repre
zentanta noștri au în
registrat doar cîteva 
victorii, nici cît de
getele de la cele două 
miini 1

format care, de la prima vedere, 
pot descoperi talente. Și va tre
bui, în continuare, ca aceste ta
lente să fie angrenate în cadrul 
unor secții din asociații și clu
buri sportive, astfel ca să aibă 
o activitate complexă, continuă, 
atît în ceea ce privește partici
parea la concursuri cît, mai 
ales, activitatea de instruire ge
nerală și specială.

Este imposibil, categoric impo
sibil, ca printre zecile de mii de 
participanți la diferitele com
petiții de masă, inclusiv la „Cro
sul tineretului", să nu existe 
zeci de tineri talentați care să 
devină performeri de nădejde ai 
atletismului nostru.

Și cum atletismul duce atita 
nevoie de noi și noi elemente 
talentate, într-un număr tot mai 
mare, cerințele performanței 
crescind mereu, mereu. în loc 
ca aceste talente să-i vină, în
tr-un flux continuu, din compe
tițiile de masă, așa cum ar fi 
normal, activiștii atletismului au 
inițiat, în ultimii ani, acțiuni 
speciale de selecție în întreaga 
țară. Că a existat mult forma
lism în desfășurarea acestor ac
țiuni, multă superficialitate, că 
n-au fost testați toți tinerii de 
la sate și orașe, în mod special 
elevii, o dovedesc rezultatele to
tal nesatisfăcătoare cu care s-au 
încheiat aceste acțiuni. Aceasta 
nu înseamnă că Federația noas
tră de atletism nu trebuie să-și 
continue strădaniile în această 
direcție a descoperirii de noi și 
noi talente. Va trebui însă mult 
mai bine sprijinită în eforturile x 
sale de către numeroșii activiști 
de care dispune atletismul, dar 
în primul rînd de către profe
sorii de educație fizică din șco
lile de pe întreg cuprinsul ță
rii. De fapt, în primul rind, de 
la aceștia se așteaptă o contribu
ție* cu mult mai mare la popu
larizarea și la dezvoltarea aces
tui sport.

Atletismul nostru se află 
pe o pantă valorică des
cendentă. Ne am dot 
seama cei mai b ne 

de acest lucru cu ocazia „euro
penelor" de pe stadionul Rosicki. 
La Ciudad de Mexico, la Miin 
chen sau la Montreal căutam cu 
înfrigurare pe programe să ve
dem cînd sare Viorica sau cînd 
aruncă Lia, cînd aleargă Valeria 
sau Natalia, cind aruncă Argen
tina sau... Punctele forte au 
dispărut. Acum, doar o cursă de 
1 500 m sau 3 000 m, la feme:, 
una de 5 000 m sa u 10 000 m la 
bărbați ne mai ațîța-u nerăbdarea 
si nu întotdeauna cu folos.

Care sînt cauzele ? Multiple, 
desigur. Ele au însă un numitor 
comun : oamenii. De acolo pro
vin. Din mentalitatea lor facila, 
din infatuarea far nefondată. 
Vom alege, dintr-un Izvor nesecat 
de exemple, doar unui.

In felul de a vorbi al unor 
antrenori (să nu uităm că avem 
mult mai mulți tehnicieni decît 
otieți de valoare) sportivul și-a 
pierdut numele, devenind un pro
nume posesiv : „ol meu", „al 
iau", „al lui**, li auzi adesea 
sau cel mai adesea spunînd 
„atletul meu nu poate concura 
cu atletul lui fiindcă are alte
obiective..." ; „atleta mea nu 
poate alerga la naționale fiindcă 
n-are asta in planificare..." seu. 
In fine, „atleta mea are nevoie 
de un concurs la Londra, de al
tul la Zurich și de o verificare 
In Berlinul Occidental înaintea 
europenelor..." Pentru ca, de 
fapt, la „europene" să nu ia 
startul.

De unde acest „al meu", ,,a’ 
tău", „al lui" ? De fapt, atletul 
a avut pe parcurs mai mulți „tu
tori". Mai întîi doscălul de sport, 
care i-a deschis gustul pentru 
otletism și i-a indrumot primii

ATLETUL MEU, 
ATLETUL TĂU, 
ATLETUL LUI...

Trebuie de aceea 
să ne modificăm fun
damental modul de a 
munci cu juniorii. 
„Teoria" care, din pă
cate, are multi adepfi, 
că juniorii nu trebuie 
să fie „forțați" in 
pregătire pentru ca să 
ajungă performeri de 
valoare la vîrsta se- 
nioratului, deși evi
dent falsă, conduce 
încă activitatea mul
tor antrenori îi pro
fesori. Nu știm, zău, 
vreun atlet care să fi 
fost mediocru ca ju
nior și care să fi 
ajuns o mare valoare 
ca senior. Cunoaștem, 
dimpotrivă, zeci și 
zeci de cazuri de at- 
leti buni și foarte 
buni, atit ea juniori 
cit și ca seniori! Și 
totuși „teoria", in mod 
ciudat — cel puțin — 
persistă iar atletii 
noștri aproape că nu 
se văd în întrecere cu 
cei de-o vîrstă cu ei, 
nici la „Prietenia" 
cum am arătat, nici 
la campionatele euro
pene de juniori și nici 
mai tîrziu in compe
tițiile de seniori.

pași. Apoi, antrenorii din secțiile 
de juniori și de Io cluburile spor
tive școlare, uneori de la clu
buri mai mici sau de la unități 
sportive universitare. In sfîrșit. 
cînd se ridică deasupra genera
ției sale, vine d, ma*i marele tu
tore, care îl aduce în „parohia** 
sa. Așadar, de unde „al meu“ ?

De ce devin atît de avari an
trenorii performer-Hor ? Pentru că 
este rentabil. Tin>n<^ cu dinții de 
un om, chiar dacă nu are va
loare deosebită, poți colinda lu
mea pe urmele „angajamentului** 
câ „la europene (sau la Olim
piadă) omul meu va ciștiga o 
medalie*4. Și dacă n-o va cîști- 
ga, cum se întâmpla cel mai a- 
desea, motive se vor găsi și, 
peste ele, se va așterne un nou 
„angajament*4. Așa se face că 
la J.O. de Io Montreal am avut 
15 sportivi și 9 antrenori, ca să 
nu mai vorbim de Balcaniade și 
de campionatele euro-pene. Așa 
se face că un antrenor și o at
letă, de pildă, pot să ajungă la 
12 deplasări într-un sezon încă 
neîncheiat, dar să nu concureze 
la „europene**. -

Federația, aflată între ciocan și 
nicovală, intre evidența unei risipe 
și amenințarea „singur, atletul 
meu nu va putea concura la va
loarea lui44, se lasă înduplecată 
și antrenorii-voiajori își continua 
nestingheriți periplu-!.

Poate că cele arătate moi sus 
nu sînt atît de grave cit preju
diciile pe care le aduc unității 
atletismului nostru aceste „firme** 
particulare, născute ca ciupercile 
după ploaie. S-a ajuns ca dis
puta dintre tutori să fie mai im
portantă decît cea de la marile 
competiții, decît performanțele. 
„Dacă atletul meu (sau atleta 
mea) l-a învins pe atletul lui 
înseamnă câ sînt mare*4. In multe 
cazuri la aceasta se rezumă to
tul. De aceea nu există sufi
cientă colaborare în pregătire 
(s-a împămîntenit metoda de a 
se concura, în tara, în serii di
ferite, chipurile pentru „repeta
rea tipicului europenelor**), nu 
există într-ajutorare în marile 
competiții, nu există un schimb 
sincer de informații. De aceea 
atletismul nostru se află pe a- 
ceastă pantă valorică descen
dentă.

Ar trebui să se știe (și să se 
dovedească aceasta) că toți spor
tivii, deci și atleții, sînt ai miș
cării sportive, că principala lor 
misiune este aceea de a obține 
performanțe, medalii și trofee, 
pentru țara noastră. Iar antreno
rii nu sînt altceva decît tehni
cieni plătiți să asigure îndepli
nirea acestor importante sarcini.

Hristache NAUM



DIVIZIA A, 
ETAPA a V-a

(Urmare din pag. 1)

„lanternei", și Rm. Vîlcea. unde 
gazdele încearcă să obțină 
prima victorie acasă. Nici der- 
byul studențesc din Dealul Co- 
poului. nici jocurile de la Tîr- 
goviște. București și Satu Mare 
nu sînt lipsite de atracție, dacă 
avem în vedere că oaspeții 
și-au propus să-și asigure un 
cit de cît liniștitor punctaj de 
toamnă. Dincolo de clasament 
însă, să sperăm că uvertura de 
astăzi va lansa o a V-a etapă 
mai bună decît cele patru dis
putate oină acum.

„BULETINUL

AL CELOR 18

CLASAMENTUL

DE ȘTIRI
DIVIZIONARE

Buzău 
Bihor

STEAUA 
F. C. Argeș 
F.C. Bala Mare 
A.S.A. Tg. M. 
C.S. Ttrgoviște 
Univ. Craiova 
S.C. Bacău 
U.T.A.
F.C. Corvinul 
Sp. studențesc 
Dinamo 
Polit. Iași 

Olimpia
Tim.
Rm. VI.

F.C. 
Polit.
Chimia

16. Jiul
17. Gloria
18. F. C.

pmaAim $i tohjrhor

• CHIMIA RM. VÎLCEA a e- 
fectuat antrenamente zilnice, re- 

nunțind la obișnuitul „joc-școa- 
lă“ de la mijlocul săptămlnii. 
Fundașul central Pintilie este re
făcut. S. C. BACAU are efectivul 
complet. Antrenorul Traian lo- 
nescu va trimite în teren forma
ția din etapa trecută.

ARBITRII PARTIDEI : T. Ba'.a- 
novici (Iași), M. Fediuc (Sucea
va), N. Rainea (Bîrlad).

• OLIMPIA SATU MARE are 
un singur semn de întrebare: 
Kaizer, accidentat în meciul cu 
corvinul. GLORIA BUZĂU s-a 
preocupat de îmbunătățirea mar
cajului, defectuos în partida cu 
Dinamo. O singură absentă : 
Ivana, chemat la lotul de ju
niori U.E.F.A.

ARBTTRH PARTIDEI : C. Băr 
bulescu, G. Dragomir, V. Roșu 
(toți din București).

DIN ETAP^i Dlhliu b

r a STEAUA anunță o singură 
Indisponibilitate — lordănescu, 
care are piciorul in ghips după 
jocul de la Arad. Probabilul său 
înlocuitor va fi Zahlu. A.S.A. 
TG. MUREȘ, care sosește astăzi 
în capitală cu avionul, nu are 
nici un accidentat în lot.

ARBITRU PARTIDEI : O. An
derco (Satu Mare), V. Ciocîlteu 
(Craiova). Gh. Jucan (Mediaș).

STUDENȚESC, 
în

săptă-reia, antrenamentele abia 
mina viitoare).

ARBITRII PARTIDEI : FI. Ce- 
nea (Caracal). C. Ghîță (Brașov), 
I. Igna (Arad).

SPORTUL
jucători au evoltiat 

„__ — marți cu
Rapid (2—1). — iar formația de 
bază a susținut joi dimineața un 
„joc-școală“ cu juniorii. Șerbănl- 
că a avut unele probleme medi
cale. dar este recuperabil. DI
NAMO a urmat un program o- 
bișnult, completat tot cu un 
,,joc-șeoală“ (Dudu Georgescu

Unii ___
„Cupa de toamnă'

• F. C. CORVINUL HUNE
DOARA anunță reintrarea lui 
Angelescu în linia de fundași. 
In privința lui Luceseu, se aș
teaptă avizul medicului. Hunedo- 
renii au jucat marți la Deva, cu 
Mureșul (2—0). F.C. BAIA 
a susținut joi un „amical" 
vizionara B Aurul (3—3). 
norul V. Mateianu va 
partida cu formația din 
trecută.

ARBITRU PARTIDEI 1 N. Di- 
neseu (Rm. Vîlcea). S. Drăguliei 
(Drobeta Tr. Severin), C. Teo
dorescu (Buzău).

• POLITEHNICA LAȘI a ju
cat la mijlocul săptămlnii cu 
Constructorul (4—3). Ciocirlan 
rămine in continuare indisponibil. 
POLITEHNICA TIMIȘOARA Va 
alinia formația care a întrecut 
pe M.T.K. — ■ ------------- -
doar Nucă 
rile.

ARBITRU____________
loși (București), T. Andrei 
biuf, L Chilibar (Pitești)

SERIA 
lung — 
(Cărei) ; 
Brăila : 
Minerul 
C.S.M. Suceava : F. Kerestez (Tg. 
Mureș); Oltul Sf. Gheorghe — Re- 
lon-Ceahlăui P. Neamț : A.
Jurja (București) ; Tractorul 
Brașov — I.C.I.M. Brașov : E.
Călinescu (Reșița) ; Victoria Te
cuci — F.C.M. Galați : D. Rădu- 
lescu (București) ; F.C. Constan
ța — Constructorul Iași : Max. 
Popescu (București) : Steagul 
roșu Brașov — Nitramonia Fă
găraș : D. Dop (Sibiu) ; Progre
sul Brăila — Portul Constanta : 
I. Urdea (București).

SERIA A Il-a : C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin — Gaz metan Me
diaș : I. Honing (Arad) ; Pro
gresul Vulcan București — Rapid 
București : M. Buzea (Bucu
rești) ; Viitorul Scornlceștl — Me
talul Plopeni : M. Izghireanu (Ti
mișoara) ; Șoimii Sibiu — Petro
lul Ploiești : O. Streng (Oradea); 
Metalul București — Autobuzul

I : Muscelul Cim.iu- 
De'.ta Tulcea : V. Catană 
Viitorul Vaslui — F C. 
M. stan (București) ;
Gura Humorului —

București : C. Jurja (București) ; 
Ș.N. Oltenița — Electroputere 
Craiova : G. Dumitrașcu (Con
stanța) ; Chimia Brazi — Chimia 
Tr. Măgurele : M. Feciorescu
(Bacău) ; F.C.M. Giurgiu — Po
iana Cimpina : V. Tătar (Hune
doara) ; Rulmentul Alexandria — 
Dinamo Slatina : C. Ratiu (Hu
nedoara).

SERIA A III-a : C.F.R.
Napoca — Mureșul Deva : 
Mărgescu (Pitești) ; Ind. 
C. Turzii — înfrățirea 
I. Vasiloiu (Ploiești) ;

Cluj- 
L 

sîrmei 
Oradea : 

<■ »a-îuv.u țriwxeyui , Victoria 
Călan — Minerul Cavnlc : Al. Io- 
nlță (București) ; Minerul Ani
na — C.F R. Timișoara : S. Necsu- 
lescu (Tîrgovlște) : Aurul
Brad — Chimica Tîrnăverii : G. 
Ene (Buzău) ; F.C.M. Reșița — 
Gloria Bistrița : V. Topan (Cluj- 
Napoca) ; U.M. Timișoara —
C.I.L. Sighet : E. Păunescu (Cra
iova) ; Metalurgistul Cu gir —
Minerul Moldova Nouă : C. Volcu 
(București) ; Dacia Orăștie — 
„U“ Cluj-Napoca : M. Moraru 
(Ploiești).

Dintre indisponibili, 
și-a reluat pregăti-

PARTIDEI : Fr. Co- 
(Sl-

ALTE REZULTATE DIN n

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ARBITRILOR

MARE 
cu di- 
Antre- 
începe 
etapa

• F. C. BIHOR a pus accent 
pe ridicarea eficienței liniei de 
atac. Marți a avut loc un „joo- 
școală". In familie. Ghergheli șl 
Petrovici sînt, ta continuare, in
disponibili. JIUL a susținut joi, 
la Vulcan, 
zionara C 
formație 
Mulțescu și Rusu.

ARBITRH PARTIDEI : N.
Raab (Cimpia Turzii), Gh. Racz 
(Brașov), L Rus (Tg. Mureș).

un „amical" cu divl- 
Minerul (4—0) din 
lipsind Dumitrache,

CUPA ROMÂNIEI"
sl Alte rezultate din etapa dc joi

* „CUPEI ROMÂNIEI11 :
ii Someșul Satu Mare — Oașul 

Negrești 4—1 (1—0), Hirtia P.
Neamț — I.M. P. Neamț 1—3

■ (0—3), Petrolul Teleajen Ploiești— 
Electronica București 2—1 (1—1,
1—1), Azotul Slobozia — Celuloza 
Călărași 5—4 (1—0, 1—1, 1—1) —
după executarea loviturilor de la 
SI m. Victoria Elcond Zalău — 
Sticla Arieșul Turda 5—s (0—0,
0—0, 0—0) — după executarea lo
viturilor de la 11 m, Electromo

tor Cîmpina — Carpal Sinaia 
1—4 (0—0), Alumina Oradea — 
Recolta Salon ta 2—0 (0—0), Șoi
mii Cernavodă — Cimentul Med
gidia 4—5 (0-0, 0-0. 0—0) —
după executarea loviturilor de la 
11 m, Olimpia Gherla — Mureșul 
Luduș 2—1 (2—0) TEPRO Iași — 
Nicolina Iași 1—2 (1—1), Metalul 
Mija — Flacăra

• C. S. TIBGOVIȘTE nu-1 va 
avea in poartă, nici pentru acest 
meci, pe experimentatul Coman. 
U.T.A. a înttlnit joi pe Arsenal 
Sporting Club Cairo (3—1). Nu 
vor juca Bitea și, probabil, Gaș- 
par.

ARBITRU PARTIDEI : C. Dinu- 
lescu, N. Georgescu, R. Stincan 
(toți din București).

Divizia națională de Juniori

JIUL - IN AȘTEPTAREA

__ ______________ Automecanlca 
Morenl 4—3 (1—1), Metalul Sighi
șoara — Oțelul Reghin 1—0 (1—0), 
Chimia Buzău — Olimpia Rm. 
Sărat 2—3, Unirea Drobeta Tr. 
Sev. — Minerul Motru 2—0 (2—0), 
Gloria Reșița — Metalul Oțelul 
Roșu 2—1, Metalul Brăila — Uni
rea Tricolor Brăila 2—8. Tracto
rul Miercurea Ciuc — Viitorul 
Gheorghenl 1—2, Victoria Craio
va — C.F.R. Craiova 2—0, La
minorul Roman — Foresta Făl
ticeni 3—2.

• F. C. ARGEȘ și UNIVERSI
TATEA CRAIOVA, pentru că au 
jucat miercuri, au avut cam a- 
celașl program : joi recuperare, 
vineri două antrenamente. în 
ambele formații nu au survenit 
nici un fel de indisponibilități. 
La craioveni, insă, după cum ne 
spunea ieri antrenorul IUe Oană, 
trebuie Îmbunătățită starea de 
spirit din sinul echipei, afectată 
de eșecul din meciul cu Fortuna 
DUsseldorf.

ARBITRII PARTIDEI : Al. Ghl- 
gea (Bacău). N. Petriceanu, Gh. 
Retezan (ambii din București).

Pe baza hotărîrii adoptate 
de Biroul F. R. Fotbal s-a 
stabilit ca, la jocurile Diviziei 
naționale A. notarea arbitrilor 
să fie făcută de către obser
vatorul federal și de observa
torul desemnat de Colegiul cen
tral al arbitrilor, după sistemul 
F.I.F.A.. cu note de la 0 la 
4. întrucit In presa de speciali
tate au apărut note de la 1 la 
10, Colegiul central al arbitri
lor face cunoscut că notarea 
arbitrilor de către oficiali are 
următoarea echivalență 
• = arbitraj foarte 
1 — arbitraj slab ; 
arbitraj mediocru ; 
arbitraj bun ; nota 
traj foarte bun.

Iată acum notele 
arbitrii din Lotul 
cursul celor patru 
campionat consumate :

N. Rainea 
delegat), et 
III-a : 4, et 
Anderco : 4, 
loși : 4, 
leseu : 3,

slab ; 
nota 
nota
4 -

nota 
nota 
2 =•
3 - 
arbi-

obtinute de 
A pe par- 

etape de

MARCĂRII In obiectiv

PRIMULUI GOL!
Echipa antrenată de Silviu Slă- 

nescu, echipa marilor speranțe 
craiovene, a cîștlgat la scor pri
mul derby al campionatului di
viziei naționale de juniori. Sim- 
băta trecută, în meciul cu A.S.A. 
Tg. Mureș, Universitatea a mar
cat patru goluri, fără să primeas
că vreunul, s-a detașat de un 
concurent serios, dar nu și de 
al doilea, S.C. Bacău, campioa
na primei ediții, aflată acum în 
plasa liderului. Sînt două echipe 
SERIOASE, la care se muncește 
cu pasiune și — ceea ce ni se 
pare a fi cel mal important lu
cru — ÎN PERSPECTIVA.

In etapa trecută, la Petroșani, 
Jiul a pierdut Ia limită (0—1) 
partida cu Chimia Rm. Vîlcea, 
dlntr-o lovitură de la 11 m, ră- 
mînînd fără nici un gol marcat! 
„Indiscutabil, a fost penalty" — 
afirma G. Tonca, tînărul 
nor al echipei de juniori 
lui. Și tot el continua cu 
sinceritate: „Trebuie să 
tot posibilul pentru a căuta și 
găsi juniorii de care avem ne
voie. Atit tn Petroșani, cît și la 
Lupeni, Petrila, Lonea, Uricani 
se află mulțl tineri înzestrați, că
rora le place și care doresc să 
practice fotbalul. Jiul s-a mulțu
mit plnă acum să aducă jucători 
din alte orașe. Acum nu 
merge, sintem nevoițl să-t 
ntini noi“. Despre același lucru 
ne-a vorbit și Mircea Pascu, pre
ședintele clubului. La 
se fac, așadar, primii 
vedem roadele.

antre- 
a Jiu- 
aceeași 
facem

mal 
for-

Petroșani 
pași. Să

UNIV. Craiova
S.C. Bacău
U.T.A. 
„Poli,** Tim. 
ASA Tg. Mureș 
F.C. Olimpia 
Chimia
F.C. Baia Mare 
F.C. Corvinul 
F.C. Argeș 
Steaua 
Dinamo
F.C. Bihor 
Sportul stud.
C.S. Tîrgoviște 
Polit. Iași

17. Jiul
18. Gloria Buzău

1.
2.
3.
4.
5.
S.
7.
3.
8. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

3
3
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1 
0
1
O 
o 
o

1 
o
1
1
1
1
2
1
3
3
3
4

17— 1
S— 1
4— 2
5— 7

14— 6 
t— 4
4- 3
4— 3
8— 4
4— 4
2— 3
4— «
6— 5
1— 3
3— 6
4— 13
0—10
2— 15

7
7
C
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
0

Sportul

—. 3, 4. 2 ; Gh. Jucan • 4, 4, 
—. 3 1 C. Jurja ‘ “
M. Moraru : 3, 4, 
triceanu : —, — 
Raab : 4. 4. —. - 
3. 4. 4, 
3. —. 4. 4
1. Rus : ■ 
ban : 3. 
—. 3, —,
2. 4 ; V. Tătar : 4. 4, 3, 3 ; C.’ 
Teodorescu : 3. 4, 3. — ; V. To- 
pan : 3, 3, 4. 4.

Arbitrii din 
nare A, B și 
prestații slabe 
putate pînă în 
reținuți de la ____________
ca joi 21 septembrie a.c. să se 
prezinte Ia comisia de disci
plină a Colegiului central pen
tru a se adopta măsuri cores
punzătoare. Iată lista acestora 1 
„t. Costea (Brăila). P. Sil- 

(Focșani). FI. Pitiș (O- 
I. Miș (Tg. Mureș). Gh. 
(Constanta). B. Grei- 
(Fălticeni), C. Szilaghi 
Mare). V. Gligorescu

4. 4. 3, — ; 
4. 4 ; N. Pe- 

—, — ; N.
- ; Gh. Racz : 

Gh. Retezan : 
; V. Roșu : 4. 4, 3. —; 

—. 4. —, 4 ; R. Șer- 
4. 4, 2 ; O. Ștreng : 

. 4 ; C. Szilaghi ; —, —, 
V. Tătar

loturile divizio- 
C, care au avut 
în etanele dis- 
Drezent. au fost 

delegări, urmînd

St. 1 
veslru 
radea). 
Ispas 
șanu 
(Baia ____ .. __
(Ploiești). R. ’Șerbân (Craiova)”

: et. I (n-a fost 
a II-a : 4, et. a

4 ; O. 
F. Co- 
Bărbu- 

Dinu-

a IV-a : 
4. 4, 3; 
3. 4 ; C. 
—. 4 ; C. 

leseu : 3, 4, 4, — ; R. Stincan 
3, 4. 3. — . “ .. .............
T. Andrei : 
lanovlci: 3, 
zea : 3. 3.
3. 4, 3, 4 ;
3. 4 ; Z 
G. Dragomir : 
Dinescu : 4, 3, 
lici : 3. —. 4, 
—. 4. —, 3 ;
4, 3, —, 4 ; A. Ghigea : 
I. Igna : —, 3. 4. 4 :

; C. Ghiță : 4, —, 4, 4; 
3. 3, 3. — ; T. Ba- 

4, —, 4; M. Bu-
—. 4 ; Fî. Cenea : 
L Chilibar : 3, —, 

V. Ciocîlteu : —, 3, 4, 4 ;
4, —, 4, 4 ; N. 
3. 2 ; S. Drăgu- 
4 ; M. Fediuc : 
N. Georgescu :

3. 3, 3, 4; 
G. Ispas :

ACTUALITĂȚI

disciplina și viața sportiva

DOI ANI DE SUSPENDARE 
PENTRU BARTALES (Rapid) 
Șl CĂLDĂRUȘ (C.S.M. Suceava)
O simplă coincidență 

face ca în această sjip- 
tămînă doi jucători — 
Eduard Bartales (Ra
pid București) șl Ovi
diu Căldăruș (C.S.M. 
Suceava) —, certați cu 
etica sportivă și cetățe
nească, să fie sancțio
nați de cluburile lor 
cu suspendarea pe 
timp de doi ani. O san
cțiune grea, usturătoa
re, pe care conducerile 
cluburilor respective — 
așa cum o declară ele 
însele — au dat-o nu
mai și numai după ce 
au epuizat toate for
mele de ajutorare pen
tru îndreptarea celor 
in cauză, convinse fiind 
că o astfel de măsură 
extremă va deschide și 
ochii altora dispuși să 
se sustragă de la pro
cesul de pregătire și să 
încalce flagrant ' ' 
torirlle sportivilor 
performanță.

Ce au făcut cei 
fotbaliști 7 Iată ce 
cluburile :

Eduard Bartales 
părăsit astă-vară

inda- 
de

doi 
spun

și-a 
_ _ e-
chipa Rapid pentru ca. 
apoi, să se prezinte 
după o lună șl jumă
tate intlrziere la pregă
tiri. A fost aspru criti
cat de dub și echipieri. 
I s-a dat o ultimă șan
să de reabilitare prin- 
tr-un angajament scris, 
in care declara că va 
munci cu dăruire șl 
abnegație pentru culo
rile clubului, că se va 
incadra in normele de 
conduită și 
riguroasă 
sportive. Reprimit 
mod excepțional In ca
drul echipei, deoarece 
clubul și colegii săi 
mal cred in capacita
tea șl talentul său. 
Bartales (din păcate, 
cum a mal făcut-o și 
în alte rinduri) n-a în
vățat nimic din grave-

disciplină 
ale vieții 

in

le greșeli comise, în- 
șelînd așteptările celor 
din jur : s-a pregătit 
superficial, a Inllrzlat 
sistematic de la 
trenamente, la 
din ele venind 
in stare de 
te (!!!), .
in a duce o viață imo
rală.

Ovidiu Căldăruș, cind- 
va un exemplu (do
vadă că a fost șl că
pitan al echipei C.S.M. 
Suceava) a căzut, tn 
vară, tn capcana unei 
oferte de ia altă echi
pă și din acest motiv
— după ce a efectuat 
cu lotul sucevean pre
gătirile sezonului, luîn- 
du-și cu bine toate tes
tele Indicate de F.R.F.
— a refuzat să se pre
zinte la jocurile de ve
rificare și oficiale ale 
echipei sale. Băiatul 
cuminte de ieri a de
venit recalcitrant, me
reu refractar față de 
indicațiile conducerii 
tehnice, incercind să 
atragă și alți jucători 
pe acest drum, a, Căl
dăruș, n-a mai fost a-

an- 
unul 
chiar 

ebrieta- 
s-a complăcut

tașat clubului care pa 
consacrat, uitind că a 
fost prețuit și ajutat de 
forurile locale pentru a 
urma șl absolvi studii 
superioare de specia
litate, pentru a se 
realiza în viață.

...Două cazuri, cu a- 
celași numitor comun, 
un semnal de alarmă, 
o insistentă invitație la 
meditație, la responsa
bilitate și la sporirea 
exigenței. Evident, nu 
ne face plăcere să in
serăm și să comentăm 
astfel de cazuri, DAR 
FOTBALUL NOSTRU 
ARE NEVOIE. LA 
TOATE eșaloanele sale, 
de o totală curățire de 
acele elemente recalci
trante, indisclplinatg, 
care se sustrag de la 
îndatoririle sportive și 
cetățenești, care po
luează mediul perfor
manței. Cazurile Barta
les și Căldăruș trebuie 
să rețină atenția tu
turor acelor jucători 
care se simt cu... mus
ca pe căciulă, dar și a 
antrenorilor șl condu
cătorilor de cluburi șl 
asociații sportive, obiș- 
nuiți să facă concesii 
peste concesii, să cree
ze o atmosferă de răs
făț tn jurul unor false 
vedete.

S. TRANDAFIRESCU

ARUNCĂTORUL DE...
PIETRE DIN SAVENI

• în lipsă de alte re
corduri. proaspăta di
vizionară C Unirea Să- 
veni a stabilit un re
cord de... indisciplină. 
Intr-un singur meci, 
cel cu Laminorul Ro
man, a avut 3 jucători 
eliminați 1 Doi dintre 
aceștia, Teghiu șl Cric- 
leviț. au fost necuviin
cios! față de arbitrul 
de centru, iar cel de-al 
treilea, Bucu — nici nu 
vă trece prin gind ce 
a făcut ! — a... arun

cat cu pietre în cei doi 
arbitri de linie. Părerea 
Comisiei de disciplină 
a F.R.F. o știm : pri- 
mii doi jucători vor sta 
pe tușă 2 și, respectiv. 
4 etape. Iar aruncăto
rul de... pietre nu va 
juca timp de 6 luni. 
Am dori să cunoaștem 
însă și părerea condu
cerii echipei din Să- 
veni. Nu vrem să a- 
runcăm cu... piatra, dar 
ea n-are nici o vină in 
toată povestea aceasta?

• Duminica trecută, 
la Suceava, C.S.M. a 
Învins cu *3—0 pe F. C. 
Constanța. O victorie 
care trebuie să umple 
de bucurie inimile su
cevenilor, pe care a- 
ceștia s-o salute cu a- 
plauze la adresa echi
pei favorite, ' 
adversarilor 
trilor. Dacă 
suporter nu 
(urnit, cînd 
oferă un astfel de pri
lej 7 Și, totuși, lucru
rile nu s-au petrecut 
așa. Dimpotrivă ! Unii 
spectatori au întreți
nut o atmosferă de 
tensiune în timpul par
tidei. injurînd și ame- 
nințînd, Iar la Încheie
rea meciului arbitrii au 
trebuit să apeleze la 
organele de ordine ale 
orașului pentru a pu
tea părăsi stadionul ! 
Pare de necrezut. Și te 
întrebi : dacă așa s-au 
manifestat spectatorii 
din Suceava la 3—0, 
cum se manifestă ei la 
0—3 7 Fiindcă în fotbal 
se cîștlgă, dar se și 
pierde. Ba. uneori, se 
pierde mai des decît 
se ciștigă, Comisia de 
disciplină a dat un ul
tim avertisment clubu
lui sucevean, iar jucă
torul Grosaru (C.S.M.), 
autor a numeroase 
faulturi, simulări și 
proteste, care au inci
tat publicul, a fost 
suspendat pe 4 etape.
• Există o prevedere 

precisă a F.R.F.. potri
vit căreia antrenorii 
n-au voie să părăseas
că banca ce le 
rezervată 
meciuluL 
vreme însă 
gistrat numeroase aba
teri în această direcție, 
antrenorii punind gaz 
pe foc. în loc să-1 
stingă. Așa au făcut 
Ton Buzoianu (C.S.M. 
Suceava), Romeo Ca
tană (Prahova Ploiești), 
etc. Sînt prea mici 
sancțiunile dictate de 
F.R.F. pentru asemenea 
abateri ? Ele po-t fi 
mărite 1

• NOU CUPLU DE ANTRE
NORI LA F.C. CONSTANTA. La 
cererea antrenorului Glieorghe 
Ola, conducerea clubului con- 
stănțean l-a eliberat din funcție, 
numind un nou cuplu de antre
nori : Constantin Mareș și Iosif 
Bukosy.
• REPREZENTATIVA R.P.D. 

COREENE, aflată in turneu în 
țara noastră, va evolua săptă- 
mîna viitoare (19 septembrie) la 
Iași, unde va întîlnl divizionara 
A Politehnica.
• LUNT, LA BUCUREȘTI, UN 

ATRACTIV MECI INTERNAȚIO
NAL. Dinamo București va sus
ține luni după-amiază, la ora 16, 
pe stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare, un meci amical internațio
nal cu echipa reprezentativă a 
Republicii Populare Congo.

dar și a 
și a arbi- 
la 3—0 un 
este mul- 

i se mai

este 
timpul 
ultima

in 
In

s-au inre-

Jack BERARIU

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
Astăzi este ultima zi cînd se 

mai pot procura bilete pentru 
tragerea specială PRONOEXPRES 
— OLIMPIC, care va avea loa 
mîine 17 septembrie 1978, în sala 
Clubului sportiv Progresul din 
str. Dr. staicovici nr. 42, Bucu
rești.

Grăbiți-vă, agențiile LOTO— 
pronosport din toată țara vă 
așteaptă !

Tot astăzi este ultima zi cînd 
se mal pot depune buletinele 
pentru concursul Pronosport de 
miine 17 septembrie 1978.

EA 
SEP-

8 21

57 M

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 15 
TEMBRIE 1978

Extragerea I : 30 41 1 34 
39 13 9

Extragerea a n-a : 5 17 20 
71 «4 23 44

FOND TOTAL DE CIȘTIGUIU : 
1.302.718 lei, din care 500.000 lei 
report la categoria 1 și 21.307 lei 
report la categoria 2.

Plata cîștiguriilor se va tace în 
Capitală Incepînd din 25 septem
brie pini la 15 noiembrie, în țară 
aproximativ din 28 septembrie 
plnă la 15 noiembrie 1978 inclu
siv iar prin mandate poștale a- 
proximativ din 28 septembrie 1978.

ClȘTIGtJRII.E CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN ÎS SEPTEM
BRIE 1978

Categoria 1 : (13 rezultate) 117,75 
variante a 783 lei.

Categoria 2: (12 rezultate) 2552.75 
variante a 84 lei.

întrunit valoarea unitară a 
cîștigurilor de la categoria 3 (11 
rezultate) a fost sub plafonul 
minim de 40 lei, suma acestei 
categorii s-a repartizat, conform 
regulamentului, celorlalte două 
categorii.

CÂȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
2 DIN 10 SEPTEMBRIE 1978

Categoria 2 : 9 variante 25’/» a 
a 
a

» ; o ; dxn.xo a 200
Categoria 6 : ■ 1.587,25 a 100
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în finalele de gimnastică:

DISPUTĂ ATRACTIVA PfNTRU TITLUL Bf CAMPIOANA 
ÎNTRE TEODORA UNGUREANU Șl IMIEIA FBEIIIE 
• La masculin, Dan Grccu arc prima șansă

Pentru a doua oară in ulti
mii trei ani. Palatul sportu
rilor si culturii din Capitală 
găzduiește finalele campionate
lor naționale si ale „Daciadei" 
la gimnastică, competiție care 
reunește pe cele mai bune si 
pe cei mai buni gimnaști ai tă
rii, formațiile de club fruntașe, 
sportivi si sportive care aspiră 
nu numai la afirmarea pe plan 
national, ci si la selecția in 
echipele reprezentative ale tării 
noastre care, peste o lună, vor 
evolua la campionatele mon
diale de la Strasbourg.

Caracterul de selecție al e- 
diției din acest an a campio
natelor naționale a stimulat in
tr-o măsură considerabilă pre
gătirea sportivilor fruntași si 
este de așteptat ca în cele pa
tru zile de concurs să fim 
martorii unor spectacole de 
bună valoare tehnică, atractive. 
Strălucitul succes repurtat, în 
această săntămină. la Milano, 
de gimnastele noastre care au 
participat la prima ediție a 
campionatelor europene de ju
nioare asigură, fără îndoială, 
un plus de interes disputei ce
lor mai buni gimnaști ai tării 
Si sîntem siguri că nu vor fi 
putini aceia care vor dori să 
le vadă la lucru, in ca
drul campionatului nostru, 
pe proaspăta campioană abso
lută de junioare a Europei, E- 
mîlia Eberle, pe dubla meda
liată cu argint în finalele pe 
aparate, Marilena Vlădărău, pe 
Gabi Gheorghiu, clasată pe lo
cul 4 la individual compus.

LA BASCHET, FAVORITELE
SPRINTEAZĂ

Selecționatele județene de bas
chet, cuprinzând fruntașii aces
tui joc sportiv, și-au continuat 
ieri întrecerea pentru desemnarea 
câștigătorilor titlurilor de cam
pioane ale „Daciadei*4, la băieți 
și la fete. Pînă acum nu s-au în
registrat surprize și, dacă rezul
tatele vor continua să „curgă** 
normal, este de așteptat ca du
minică publicul să urmărească 
două finale : București — Bra
șov la seniori și Cluj—București 
la fete. Iată acum ce s-a petre
cut în etapa a ni^a :

BRAȘOV — IAȘI (M) 79—70
(40—20). Manifestând. o bună pre
gătire, selecționata brașoveană 
(antrenată de prof. Gh. Marcu) 
a Luat un „start** impetuos, ob
ținând 24—10 în min. 12 și 30—13 
în min. 15. Apoi, apreciind (în 
mod greșit) că are meciul „în 
mină", echipa Brașovului și-a 
permis momente îndelungate de 
relaxare ; ieșenii, valorificîndu-și 
•cam tîrziu, este drept) experien
ța competițională, au echilibrat 
jocul, refăcînd, treptat, din han
dicap. Totuși, formația din Bra
șov a avut resurse și a păstrat 
un avans care a scutit-o de e- 
moții, în final. Au înscris : Mo- 
raru 21, Bulat 18, Irimie 16, He- 
gyesi 10, Tecău 8, Crisbai 4, Be- 
nedek 2, respectiv Moisescu 22, 
Boișteanu 15. Măgurean 15, Po
rnirii 6, Cilibiu 6, Troacă 4, Lu- 
chian 2. Cursiv și autoritar ar
bitrajul prestat de P. Pasere și 
A. Atanasescu.

PARTIDE DEOSEBIT DE SPECTACULOASE 
ÎN TURNEUL POLOIȘTILOR JUNIORI 
Crișul Oradea din nou campioană

Turneul final al celor mai bune 
echipe de juniori — pus sub în
semnul „Daciadei** — a progra
mat în penultima zi cîteva par
tide deosebit de interesante, de 
o rară frumusețe pentru cei care 
iubesc poloul. Crișul Oradea și 
C.S. Școlarul București s-au în- 
tîlnit dimineața într-un meci de
cisiv. Oră denii au condus cu 3—1 
și 4—2; bucureștenii au reușit să 
egaleze, iar în ultimele secunde, 
la scorul de 6—6, tînărui Ungu- 
reanu a ratat victoria școlarilor 
din Capitală. în schimb, D. Cos- 
treș (care împreună cu portarul 
Rada au fost cei mai buni ju
cători orădeni) a șutat imparabil. 
în faza care a urmat și, astfel, 
formația antrenată de N. Rujins- 
chi a cîștigat cu 7—6 (1—1, 2—1. 
2—2, 2—2), totalizînd 14 p, cu 
care devine, după 5 ani. din nou 
campioană a țării.

Singura echipă care mai putea 
totaliza același punctaj era C.S.ș. 
1 București, care a susținut ieri 
două partide extrem de dificile, 
în prima, ea a învins pe Dinamo 
cu 6—3 (0—1, 2—2, 1—0, 3—0),
după ce adversara a condus cu

Bineînțeles, nu vor lipsi din 
Întrecere nici gimnastele care 
au evoluat recent, la Cluj- 
Napoca, în cadrul campionate
lor balcanice : Teodora Ungu- 
reanu si Anca Grigoraș, cîsti- 
gătoarele competiției de acum 
o săptămînă la individual com
pus, Marilena Neacșu, Dumi- 
trita Turner, Carmen Savu. An
gela Bratu, Rodica Dunca, ca 
Si campioana absolută, de anul 
trecut, a tării noastre. Cristina 
Itu, care-si face reintrarea 
după o absentă mai lungă cau
zată de un traumatism.

In concursul masculin îi vom 
revedea din nou pe gimnastii 
fruntași ai tării. Dan Grecu 
ne spunea ieri dimineață că se 
află intr-o formă bună și că 
dorește să-și înscrie în pal
mares un nou titlu de cam
pion absolut al tării, onorat 
de data aceasta si de aureola 
competiției noastre naționale, 
„Daciada". Alături de eL bine
înțeles. Aurelian Georgescu, 
Kurt Szilier, Nicolae Oprescu. 
Sorin Cepoi si alti sportivi 
fruntași.

în ceea ce privește disputa 
pe echipe, la masculin prima 
șansă o are Dinamo București, 
in timp ce la feminin lupta 
se va da. ca si în anii trecuti. 
intre Dinamo București, Clu
bul sportiv Onești și C.S.O. 
Baia Mare.

Duminică. în prima zi a fi
nalelor. echipele masculine 
prezintă exercițiile liber alese, 
iar la feminin este programat 
concursul individual cu exerci
ții impuse.

SPRE FINALE...
TIMIȘ — PRAHOVA (F) 82—50 

(4fr—24). Absenta Lillanel Ciobo- 
taru (accidentată) s-a resimțit 
din plin asupra evoluției praho- 
vencelor, care s-au văzut lipsite 
de aportul unei conducătoare de 
joc cu o oarecare experiență. 
Selecționata județului Timiș, deși 
nu a putut-o folosi pe Gizeia 
Czmor (șl ea accidentată), s-a 
impus datorită omogenității și 
plusului de valoare a totului. 
Au Înscris : Gross 19, Bodea 16, 
Golan 14, Astalan 6, Chepețan 5, 
Silin 4, Casetti 12, Simian 2, Szl- 
getl 4, respectiv Neagu 12, Cu- 
țov 10, Lefter 8, Biasutti 6, Vin- 
tilă 4, Moise 4, Neagoe 6. Arbi
trii M. Dimancea și I. Grigore 
au condus foarte bine.

BUCUREȘTI — ARAD (F) 97— 
57 (57—26). Mai mature, cu o mal 
bună coeziune și domlnînd pa
nourile (deși Mariana Andreescu 
nu a - fost utilizată), bucureșten- 
cele au Învins net o formație ale 
cărei jucătoare mai bune au 
fost Elisabeta Csegedi și Lavinia 
Blindu, fiecare avînd numai cite 
16 ani. Au înscris : E. Dumitru 
17, Biră 12, Bradu 12, Roșianu 12, 
Nicolau 10, Giurea 10, Filip 10, 
Tomescu 6, Chvatal 4, Căprița 4, 
respectiv Csegedi 18, Simăndan 
12, Blindu 12, El. Pajtek 6. Ec. 
Pajtek 3, Deme 4, Hanțlu 2. Com
petent arbitrajul prestat de N. 
lonescu și Gh. Iile.

Dumitru STANCULESCU

2— 0 și 3—1. In schimb, în jocul
de după-amiază, nu a putut tre
ce și de Voința Cluj-Napoca, care 
a condus aproape în permanență 
(1-0, 2-1, 3—2, 4-3 și 5-4).
Bucureștenii au avut avantaj o 
singură dată (6—5 în min. 19,35), 
dar clujeanul Colceriu le-a tăiat 
orice speranță, obținând egalarea 
pentru Voința : 6—6 (0—1, 2—2,
1—1, 3—2).

* într-un meci decisiv pentru lo
cul 3, Dinamo a învins pe C.S. 
Școlarul cu 8—3 (0—1, 2—0, 3—1,
3— 1). Alte rezultate: Rapid Arad
— Rapid Buc. 2—2 (1—0, 0—1,
1—1, 0—0); C.S.Ș. Viitorul — Vo
ința Cluj-Napoca 5—2 (1—0, 0—0, 
1—1, 3—1); Crișul — Politehnica 
Cluj-Napoca 18—3 (2—0, 4—1, 4—1. 
0—1); C.S.Ș. Viitorul — Rapid 
Arad 6—5 (2—1, 1—1, 2—2, 1—1).

înaintea ultimelor jocuri de as
tăzi, clasamentul arată astfel: 1. 
Crișul 14 p; 2. C.S.Ș. 1 Buc. 11 p; 
3. Dinamo 9 p; 4. C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca 8 p; 5. C.S. Școlarul 
Buc. 7 p; 6. Voința 6 p; 7. Ra
pid Arad 6 p; 8. Rapid Buc. 3 p; 
9. Politehnica 0 p.

Adrian VASILIU

ALTE 3 VICTORII 
ALE ATLEȚILOR NOȘTRI, LA BARI

în ziua a doua a concursu
lui triunghiular de atletism de 
la Bari, cu participarea spor
tivilor italieni, greci si români, 
atletii noștri au mai înche
iat victorioși trei probe. Astfel, 
constănteanul Horia Toboc a 
cîștigat și cursa de 400 mg cu 
51,37 s, înaintea grecului 
Tziortzis — 52,54 și a italia
nului Minetti — 52,67 s (Me- 
linte a fost al 6-lea cu 53.79), 
iar bucuresteanul Tudorel Pirvu 
i-a întrecut pe aruncătorii de 
suliță cu 80,08 m (al doilea, 
Peristeris — Grecia 75,78 m). 
Un dublu succes românesc a 
fost înregistrat la 3 000 m obst.,
1. Paul Copu 8:39.35, 2. Vasile 
Bichea 8:39,46. Ceilalți atleți 
români s-au clasat astfel : An- 
dreica, locul II la 5 000 m — 
14:06,18 (după campionul euro
pean Ortis — 14:06,18), Lițor, 
locul IV la prăjină — 4,90 m 
(Kiteas — Grecia a cîștigat cu 
5.25 m) și Miklos, locul V la 
800 m — 1:53,82 (Zingales — 
Italia 1:50.54).

• ACTIVITATEA COMPE- 
TIȚIONALĂ la atletism se va 
desfășura. în continuare, după 
următorul program : 23—24 sep
tembrie, „Cupa Komâniei" — 
etapa a ni-a. grupa B. seria 
a II-a (Oradea), grupa C, seria 
I (Pitești), seria a n-a (Vaslui), 
seria a IlI-a (Miercurea Ciuc) : 
27—28 septembrie, la București. 
Dînamoviada internațională ; 30 
sept. — 1 octombrie, meciul e- 
chipelor de tineret România —

CAMPIONATE • COMPETIȚII
MOTOCICLIȘTII ROMÂNI 

IN CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE

• De miine începe cel mai 
interesant turneu internațional 
de dirt-track al anului, după 
următorul program : Brăila (17 
septembrie) ; București (19 sep
tembrie) ; Sibiu (21 septembrie) ; 
Arad (22 septembrie). Și-au a- 
nunțat participarea sportivi din 
Cehoslovacia, Bulgaria, R. D. 
Germană, Polonia, Iugoslavia si 
Ungaria. Concursul de la Brăi
la va avea Ioc pe pista stadio
nului municipal, de la ora 9,30.
• Duminică vor fi cunoscuți 

campionii țării la motocros. E- 
tapa finală (a 5-a) a campiona
tului republican se va desfă
șura pe traseul de la Zărnești. 
în program figurează clase 
pentru seniori, juniori și pose
sori ai motoretei „Mobra". Pri
mul start se va da la ora 10.

_• Și motocrosiștii au în față 
cîteva confruntări internaționa
le. urmînd a evolua — alături 
de alergători din Elveția, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Austria, 
R. D. Germană și Bulgaria — 
în următoarele concursuri : Tg. 
Mureș (20 septembrie), Sf. 
Gheorghe (22 septembrie), Gh. 
Gheorghiu-Dej (24 septembrie), 
Zărnești (26 septembrie).
• Etapa a 5-a a „Cupei 

F.R.M." la viteză în circuit este 
programată miine, pe un tra
seu ales în centrul orașului 
Ploiești. La start vor fi pre- 
zenți alergători din București, 
Timișoara, Reșița, Oradea, Tg. 
Mureș, Sibiu, Ploiești și alte 
centre.
• Ultima etapă a competi

ției internaționale de motocros 
„Cupa Prietenia" s-a consumat 
pe traseul din localitatea ma
ghiară Kiskunlachaza. Cursa a 
fost cîștigată de fostul campion 
mondial P. Rulev (U.R.S.S.). 
Sportivii noștri au sosit pe ur
mătoarele locuri: 15. E. Mulner, 
21. M. Banu, 22. E. Laub, 24.
1. Plugaru, din 36 de concu- 
renți. CLASAMENTUL FINAL 
PE NAȚIUNI : 1. U.R.S.S. 92 p,
2. Cehoslovacia 84 p, 3. Polonia 
65 p, 4. Bulgaria 45 p, 5. R.D.G. 
44 p, 6. România 38 p, 7. Un
garia 21 p, 8. Iugoslavia 4 p, 
9. Cuba 3 p.

ETAPA INAUGURALĂ A 
„CUPEI F.R. RUGBY”

A devenit un fapt îndeobște 
cunoscut că F.R.R. organizează, 
în perioadele de întrerupere a 
campionatului diviziei A, com
petiția dotată cu trofeul „Cupa 
federației". Nici actuala stagiu
ne rugbystică nu face excepție, 
duminică disputîndu-se pri
mele partide ale acestei între
ceri, menită să dea posibilitate 
tinerilor din loturile diviziona-

Patinoarul „23 August" 
din Capitală va fi pus 
la dispoziția oublicului 
astăzi și miine, intre 
orele 17—19. în conti
nuare, programul obiș
nuit : joia și sîmbătă, 
între orele 17—19, iar 
duminica între orele 
10—12 și 17—19.

R.S.S. Ucraineană, băieți și 
fete, la Iași ; 7—8 octombrie. 
„Cupa României" — etapa a 
IlI-a, grupa A (Pitești) și 
grupa B; seria I (Poiana Bra
șov) : 14—15 oct.. „Cupa Româ
niei" — meci de baraj pentru 
calificare (Pitești) ; 21 oct..
Campionatele republicane de 
seniori în cadrul „Daciadei", la 
maraton și 50 km marș (Bu
zău) ; 22 oct. campionatele re
publicane de juniori I. la 25 km 
— maraton redus și 20 km 
marș.

• LA REȘIȚA A AVUT LOC 
„Concursul memorial Zeno Dn- 
gomir", aflat la ediția a 10-a. 
Citeva rezultate : Mariana La
katos a cîștigat 100 m — 13,3, 
800 m — 2:24.0 si lungime 4,76, 
Dorina Șumălan greutate —• 
13,39 m și disc — 41,50 m. 
Doina Maxim suliță — 45,72 
m. Proba memorials, săritura 
cu prăjina, a revenit lui Adr. 
Dioancă cu 4.40 m. (D. 
GLAVAN).

• PE UN TRASEU DE 10 
KM. la Constanta, se va des
fășura miine cea de a 7-a edi
ție a Balcaniadei de marș 
P.T.T.R. La întreceri vor lua 
parte concurenti lucrători ai 
P.T.T.R. din Bulgaria. Grecia, 
Iugoslavia și România. Dintre 
mărșăluitorii români se remarcă 
buojresteanul Constantin Staieu. 
de două ori câștigător al 
acestei competiții, anul acesta 
campion balcanic la Salonic în 
cursa de 20 km.

re lor A să se rodeze în lntn- 
niri cu un caracter oficia!. 
Startul de la sfirșitul acestei 
săptămini va fi marcat, în fapt, 
de o minietapâ, în cadrul că
reia se vor juca doar partidele 
Știința Petroșani — Politehnica 
Cluj-Napoca, Minerul Gura Hu
morului — Politehnica Iași și 
Rulmentul Birlad — C-F.K. 
Brașov.
• Terenul echipei RACE- 

MIN Baia Mare a fost suspen
dat pe 2 etape, pentru inciden
tele petrecute în timpul și du
pă meciul de campionat cu 
Steaua.

SE REIA DIVIZIA A 
LA POLO

Mîine se reia Divizia A (seria 
I) la polo, care programează 
trei partide : Dinamo — C. N. 
A.S.E., Voința Cluj-Nanoca — 
Progresul București ți Crișul 
Oradea — Rapid București.

In „Cupa României* la hochei

FINALISTELE SE ÎNTREVĂD
După 3 runde disputate în 

seria preliminară de la Miercu
rea Ciuc și după două desfă
șurate în grupa din Capitală, 
cele 4 echipe care vor promova 
în turneul final (alături de 
Steaua și Dinamo, calificate 
direct) sfait ușor de întrevăzut.

Sport club și Sportul stu- 
dențesc-ASE, la Miercurea 
Ciuc, și Dunărea Galați și 
Unirea Sf. Gheorghe, la Bucu
rești, se detașează ca valoare, 
pregătire și concepție de joc, 
arătîndu-se într-un real pro
gres față de evoluțiile din se-

SÎMBĂTA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 9: Brașov — Arad 
(f), București — Prahova 
(f), Brașov — Galați (m) ; 
de la ora 15 : Timiș — Cluj 
(t), iași — Timiș (m), Bucu

rești — Cluj (m), meciuri In 
cadrul finalei .Daciadei".

FOTBAL. Stadionul Repu
blicii, ora 14,15 : Sportul
studențesc — Dinamo (jun.), 
ora 16 : Sportul studențesc — 
Dinamo (Div. A) ; stadionul 
Politehnica, ora 16 : Luceafă- 
rul I — ICSIM (Div. C).

JUDO. Sala Dinamo, de 
la ora 10,30 și de la ora 16: 
campionatele internaționale 
de juniori.
POLO. Complexul sportiv 

„Tineretului", de la ora 8 : 
Meciuri în turneul final al 
campionatului național de 
juniori.

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Olimpia, de 

Ia ora 9 : Arad — Prahova 
(f), Iași — Galați (m), Bra
șov — Timiș (I) ; sala Flo

reasca, de la ora 12,30 : Ti
miș — Cluj (m), București — 
Cluj (f). Brașov — București 
(m), meciuri în cadrul finalei 
„Daciadei".

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 14,15 : Steaua — A.S.A. 
Tg. Mureș (jun.), ora 16 :

Campionatele de baschet 
precedate de normele 
și probele de control
• Ediția a 30-a a campio

natelor naționale de baschet, 
a căror inaugurare va avea loc 
în zilele de 23 (pentru forma
țiile feminine) și 30 septembrie 
(pentru echipele masculine), 
este precedată de examenul 
normelor și probelor de control. 
Divizionarele A au fost împăr
țite pe grupe si urmează să 
susțină testele pînă in preziua 
începerii întrecerii oficiale. Ca 
si anul trecut, trecerea norme
lor si probelor de control este 
obligatorie si... eliminatorie.

• Divizionarele B, care au 
programate partidele primai e- 
tape în ziua de 8 octombrie, 
au participat joi, în sala Pro
gresul, la primul examen al 
acelorași norme și probe. Re
zultatele indică o pregătire e- 
vident mai bună decît cea con
semnată în perioada identică 
a anului trecut.

• Citeva amînări de jocuri. 
Partidele Universitatea Cluj- 
Napoca — Steaua, C.S.U. Ga
lați — Dinamo București (Div.
A. mase.) si Progresul Bucu
rești — P.T.T. (Div. A, fem.) 
vor avea loc în zilele de 11 si 
12 octombrie ; Combinatul Chi
mic Craiova — Politehnica II 
București, Universitatea II Cluj- 
Napoca — Carpați București și 
P.T.T. — Electrica Fieni (Div.
B. mase.) se vor disputa la 
12 octombrie (primele două) si. 
respectiv, la 26 octombrie.

zonul trecut. îmbucurător este 
faptul că acest pas calitativ a 
fost făcut pe fondul unei se
rioase întineriri a loturilor și 
chiar dacă, la această oră, cele 
4 echipe nu se ridică ’a clasa 
primelor noastre două formații; 
disputa dintre ele, în turneul 
final al „Cupei" și apoi în Di-: 
vizia națională de hochei, va 
fi foarte interesantă.

Ieri, pe patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, s-au dispu
tat meciurile etapei a doua s 
Unirea Sf. Gheorghe — Liceul
C.S.Șc.  M. Ciuc 15—3 (4—0, 
3—2, 8—1) și Dunărea Galați — 
Tîrnava Odorhei 12—3 (1—2, 
fi—1, 5—0).

Iată programul ultimelor 
jocuri :
• La București, astăzi, de 

la ora 9. Tirnava — Lieeul 
C.S.Șc., iar de la ora 11,30, 
Dunărea — Unirea ;
• La M. Ciuc : Sport club — 

Agronomia și Sp. stud. ASE — 
Metalul (sîmbătă), Agronomia 
— Metalul și Sp. stud. ASE —• 
Avintul (duminică).

STEAUA — LEVSKI-Sr.VRTAK 
SOFIA

ÎN C.C.E. LA HOCIIEI

Cluburile Steaua București și 
Levski-Spartak Sofia au că
zut de acord ca meciurile din
tre cele două echipe, din ca-; 
drul primului tur al C.C.E. la 
hochei, să se desfășoare 
miercuri 20 septembrie, la 
București, și sîmbătă 23 sep
tembrie, la Sofia.

L.I.H.G. a desemnat pentru 
cele două partide următorii ar
bitri : VI. Osipciuk, N. Moro
zov și R. Fasahutdinov (îoți 
din U.R.S.S.).

Steaua — A.Ș.Â. Tg. Mureș 
(Div. A) ; stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul — Autobuzul 
(Div. B); Stadionul Republi
cii, ora îl : progresul Vulcan 
— Rapid (Div. B) ; teren La- 
romet, ora 11 : Tehnometal — 
Unirea Bolintin (Div. C) ; te
ren Automatica, ora 11 : Au
tomatica — Unirea Tricolor 
(Div. C) ; teren Triumf, ora 
n : Automecanica — Victoria 
Lehliu (Div. C) ; teren Voin
ța, ora 11 : Voința — Lucea
fărul n (Div. C) ; teren FI. 
roșie, ora 9,30 : FI. roșie —■ 
Mecanica fină (Div. C), ora 
11 : Sirena — Electronica 
(Div. C); teren Triumf, ora 

9 : Viscoza — T.M.B. (Div. C).
HANDBAL. Sala Floreasca, 

de la ora 9,45 : Confecția — 
Progresul (f) in „Cupa de 
toamnă".

judo. Sala Dinamo, de la 
ora 9 : campionatele interna
ționale de juniori.

POLO. Complexul sportiv 
„Tineretului", de la ora 11 : 
Dinamo — C.N. A.S.E. (Divi
zia A).

RUGBY. Stadionul tineretu
lui, teren II, ora 10,30 : Aero
nautica — Calculatorul Bucu
rești (Div. B).
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Echipa americană sosește azi la București
Astăzi sosește în Capitală c- 

chipa de box a Statelor Unite 
ale Amcricii, într-o vizită de 
răspuns la turneul întreprins 
de pugiliștii noștri peste Ocean 
în cursul lunii ianuarie. De
altfel, meciurile de box Româ
nia — S.U.A. (inaugurate în 
1969) încep să devină ti adițio
nale. cu o periodicitate bienală, 
mareînd importanța pe care fo- 

_....... o
dau întîlnirilor cu sportivii ro
mâni.

Pentru cele trei gale prevă- 
zuto (la București. Galați și 
Constanța), americanii depla
sează o echipă tinârâ, dar nu 
lipsită de valori. Dintre cei 
30 de adversari întilnițâ de bo
xerii noștri în iarnă la Lake 
Tahoe, Milwaukee și St. Louis, 
nu mai figurează acum în for
mația S.U.A. decît semi musca 
Felix Castillo (învingătorul 
lui Săli Adem) și cocoșul Ri
chard Savage (învingătorul Iui 
Teodor Dinu).

Cu peste o lună în unea, 
echipa S.U.A. a fost de două 
ori învinsă în Polonia (cu 
8—14), dar și din acea formație 
nu au rămas decît doi pugi- 

. liști : mijlociul (de numai 17 
ani !) Monte Oswald, vicccam-

rurile pugilistice americane

pion al S.U.A., care l-a 
k.o. în primul rund pe 
nezul Cihoski, și musca 
rio Medrano (22 de ani) care a 
pierdut la puncte meciul 
campionul mondial 
Sredniicki.

Cărțile de vizită îl 
dă, In primul rînd, 
greul Elmer Martin, 
marinar (22 de ani) 
Francisco, campion al 
în 1978. Se mai remarcă: pana 
Bret Summers, semifinalist a- 
nul acesta în competiția ame
ricană ..Mănușile de aur“ și 
ușorul Lemuel Steeples (22 de 
ani), vicecampion al S.U.A. și 
participant la campionatele 
mondiale. Cu oarecare perfor
manțe sînt notați : Chuck Ro
binson (semimi jlocie), Alfred 
Mays (mijlocie mică) și Philip 
Brown (grea).

Primul meci (cel oficial) 
România — S.U.A., de joi (ora 
18,30). de la Palatul sporturi
lor și culturii din București, ne 
va da măsura 
lor puse față 
teaptă intilniri 
putate, oferind 
reștean un spectacol pugilistic 
de bună calitate.

ALTE INT/LNIRI IN

La Belfast, în Cupa U.E.F.A.,' 
Glentoran a terminat la egali
tate : 1—1 (1—0) cu formația 
islandeză IBV Vestmannaeyjar 
(în tur 0—0). Astfel, fotbaliștii 
islandezi au obținut calificarea

JOCUL
CU MOARTEA

Spr« stupoarea, spre revol.a 
iubitorilor de sport din inUecga 
lume, tot mai numeroase cronici 
de întreceri, de campionate „spor
tiva** din lumea capitalului con
semnează fi nai uri compotiționale 
care ies din perimetrul sportului, 
caro ies chiar din perimetrul 
vieții. MOARTEA.

Mor boxeri profesioniști, intr-un 
zguduitor serial tragic ce paie 
fără sfirșit. Numai in ultimii doi 
ani au decedat Chuk Wilburn 
(S.U.A.), Gregorio Martinez (Ar
gentina), Miguel Angel 
(Mexic), Takahito Kimura 
himi Masahi (Japonia), 
Zami (Franța).

Mor cicliști profesioniști, ulti
mul acum două sâptămini, fran
cezul Jean-Jacques Fussien, lun
gind o listă neagră pe care se 
mai află numele olandezului 
Stan Ockers, al englezului Tom 
Simpson, ai belgianului Jean- 
Pierre Monsere, al spaniolului 
Juan—Manuel Santisteban, a! 
francezului Camille Danguillaume 
etc. Pe seama vieților lor, exploa
tate realmente pinâ in ultimul 
ceas, se îmbogățesc, tac averi 
a’aceriști fără scrupule.

Mor automobiliști in curse pe 
care organixatorii le consideră 
extrem de spectaculoase și pe 
care le numesc metaforic „jocul 
cu moartea1*. Cinismul lor este 
fără limită pentru că „spectaco
lele'* pe care le organizează se 
încheie adeseori chiar cu moar
tea. Metafora are acoperire de
plina... La Niirburgrmg (R.F. 
Germania) au murit pinâ acum 13 
automobiliști (III). Celebrul aus
triac Niki Lauda a scăpat ca 
prin minune cu viața, dar foto
grafiile lui de astăzi ne prezintă 
- in locul feții - o maică pe 
care privind-o te îngrozești. A- 
flăm câ organizatorii au eliminat 
din acest circuit al morții cșa- 
numHul „infern verde**, bucla 
nord a traseului ; vom vedea cit 
ra rezolva această măsură p.o- 
blema securității vieții automobi- 
liștilor. O veste recentă ne aduce 
la cunoștință o nouă tragedie 
din lumea capitalului. La Monza 
(Italia) a murit suedezul Ronni 
Petterson, intr-un accident înfri
coșător. Bolidul suedezului s-a 
făcut bucăți, dedanșind o ade
vărată navetă intre helicoptere și 
mașini ale salvării și după ce 
totul sa „curățit**, peste o ju
mătate de oră, poate peste mai 
puțin timp, cursa a continuat.

CA ȘA NU SE P1ARDA BANII I
CA SA NU SE PIARDĂ PRO

FITUL I
NU A CONTAT MOARTEA I Au 

contat interesele meschine, banii, 
afacerile.

Se mai poate oare numi sport 
întrecerea in care nu arai con
tează oamenii, viața lor, ci nu
mai banii unor exploatatori ai 
sportivilor I

Gomez 
și T05- 

Roger

i

fâcut 
poio-

Da-

cu 
Henryk

recoman- 
pe semi- 

tînâr 
San 

S.U.A.

exactă a valori- 
în fată. Se aș- 
extrem de dis- 
publicului bucu-

CUPA U.EF.A.

în turul n, datorită golului în
scris in deplasare !

în cadrul aceleiași competiții, 
pe stadionul din Pireu, meciul 
dintre Olympiakos și Levski 
Spartak Sofia, s-a încheiat cu 
victoria fotbaliștilor greci cu 
2—1 (0—1), golurile fiind mar
cate de Kritikopoulos și Kalt- 
sas, respectiv Barsov.

MECIUL SPINKS CLAY
Noaptea trecută (ora Bucu- 

reștiului — 4 dimineața) la a- 
rena „Superdom" din New Or
leans a avut loc meciul revan
șă pentru titlul de campion 
mondial profesionist de box la 
categoria grea (versiunea WBA) 
dintre Leon Spinks si Cassius 
Clay. Din cauza diferenței de fus 
orar, rezultatul întîlnârii va a- 
părea în ediția următoare a 
ziarului nostru.

© Rugbțjștii români vor juca în Anglia și Tara Galilor
(amical), cu Polonia și Eranfa (oiicial) © La 11 noiembrie.
Ia Toulouse, franja - u.R S.S. ® Echipe americane.

anul viitor in Europa
Odată cu sosirea toamnei, ac

tivitatea rugbystică se reactivea
ză pe toate planurile. Reîncepe 
sarabanda turneelor Internațio
nale, care, deși amicale, nu sînt 
lipsite de interes, pentru că ori
cum oferă criterii de stabilire a 
unor ierarhii valorice, spre a nu 
mai vorbi de partidele oficiale 
din cadrul campionatelor euro
pean și sud-american sau, tn 
fine, de acest atractiv „serial- 
care ne prezintă întilnirile — ade
vărate spectacole sportive — 
din așa-numitul „Turneu al celor 
cinci națiuni-.

Nu putem începe prezentarea 
acestui periplu peste mări și țări 
fără a aminti de apropiatul tur
neu al unei selecționate române 
tn Anglia și Tara Galilor, în 
chiar inima rugby ului. In perioa
da 34 septembrie — 18 octombrie, 
rugbyștii români vor evolua In 
clteva dintre marile centre ale 
balonului oval care poartă nume 
prestigioase, precum Aberavon, 
Swansea. Bath, Gloucester, Lon
dra, Bristol. A-l convinge ia ei 
acasă pe britanici câ balonul oval 
trăiește și se dezvoltă pe melea
gurile românești In spiritul celor 
mai autentice și mai frumoase 
tradiții, concepute de inventatorii 
acestui sport bărbătesc — iată o 
misiune pe cit de dificilă și pli
nă de răspundere pe atit de ono
rantă și agreabilă. Ne aflăm deo
camdată la ora competițiilor a- 
micale. Rugbyștii 
lebrii Wallabies» 
momentul scrierii 
in țara nu mai 
All Blacks (Noua 
prim test, la Wellington, s^a sol
dat cu o foarte strinsă victorie a 
localnicilor (13—12), ceea ce con
stituie, fără îndoială, o surpriză 
de proporții. Al doilea test, cel 
de la Christchurch, pare a fi 
repus lucrurile pe făgaș normal, 
succesul neo-zeeiandezilor fiind 
mult mai net : 27—11. Cele două 
teamuri de la Antipozi fac pre
parative timpurii spre a-l primi 
cum se cuvine anul viitor pe te
merarii lor adversari europeni. 
Francezii vor susține tn iunie-iu- 
lie *79 opt partide în Noua Zee- 
landă (o a noua escală fiind pre
văzută în Insula Fidji), în timp 
oe britanicii, sub diversele lor cu
lori, vor juca în. Australia.

Ce fac între timp viitorii noștri 
adversari, „cocoșii galici" T 
plecat într-un inedit turneu 
Japonia (via Hong-Kong) șl 
Canada. Cu garnitura lor 
elită (Rives, Bastiat, Aguirre. 
Bertranne, Cholley, Paco. Papa- 
remborde, și tînăra, dar deja atit 
de cedebra vedetă a echipei, mij

australieni, ce- 
s-au aflat in 
acestor rindurl 
puțin celebrilor 
Zedandâ). Un

Au 
ta 
în 
de

locașul La grămadă Jerome Gal
lion). La întoarcere, pe francezi îi 
așteaptă meciurile din noua ediție 
a campionatului european, a că
rui trecută ediție au câștigat-o, 
nu însă fără a fi trecut prin 
mari emoții la Clermont Ferrand, 
unde au obținut succesul în fața 
„tricolorilor- români (9—6), care 
i-au dominat, mai ales în finalul 
partidei. Partida lor de debut : 
11 noiembrie, la Toulouse, este 
așteptată cu mare interes, fiind 
vorba de o premieră absolută : 
Franța — U.R.S.S. Spre a onora 
cum se cuvine spectacolul, forul 
francez de specialitate a anunțat 
că va prezenta echipa A (adică 
aceea care joacă în „Turneul na
țiunilor- și cu România), deși so
vieticii nu au atins încă, în do
meniul rugbyului, pragul marii 
performanțe.

De fapt, startul în această com
petiție, al 
în continuă creștere, se va 
cu două săptămîni înainte, < 
sovieticii vor juca acasă, ] 
babil la Tbilisi, cu Spania, 
cărei rug by ști fruntași conduși 
de coach-ul galez Thomas Mor
gan, au luat parte la un impor
tant turneu estival în Argentina. 
La 19 noiembrie intră în între
cere și sportivii italieni, a căror 
pregătire s-a desăvîrșit pe tere
nuri britanice ; ei vor juca 
acasă cu „XV“-le Uniunii Sovie
tice. Tot atunci vor debuta în 
noua ediție a campionatului și 
rugbyștii noștri, care, la Varșovia, 
vor întîlni un adversar tradițio
nal, Polonia, niciodată învingă
tor, dar adesea foarte incomod. 
Va fi o bună preparare a parti- 
dei-cheie a campionatului : Ro
mânia — Franța (București, 3 
decembrie). Bazîndu-ne pe date
le ultimilor ani, se pare câ de 
data aceasta șansa surîde culo
rilor noastre. Important este sâ 
n-o pierdem.

S-a întors din America de Sud 
Charles Durand. președintele 
comisiei centrale de arbitri a 
FIRA, care a pregătit o pleiadă de 
„cavaleri al fluierului- din conti
nentul american în vederea cam
pionatului, la care au luat parte 
Brazilia (țara organizatoare). Ar
gentina (câștigătoarea întrecerii), 
Chile șl Uruguay. Durand s-a 
arătat plăcut ourprins de nivelul 
rugbyului practicai acolo, al că
rui lider necontestat este „XV--le 
argentinian (binecunoscut și de 
sportivii noștri). CeLelalte echipe 
sînt considerate a avea o valoa
re medie, asemănătoare cu a 
Cehoslovaciei sau R.F. Germa
nia (aprecierea aparține tot lui 
Charles Durand). DealUeâ, după

argentinienl, iată-1 și pe chilieni 
anul viitor în Europa : ei vor 
juca pe rînd în Spania, Franța 
și Italia. Și o altă premieră pli
nă de tîlc : o selecționată S.U.A- 

- mai exact echipa „Eagles* (a lui
Estearn R.U. of America) va ju
ca anul viitor în '
Franța (probabil in 

în încheiere, două 
care, sîntem siguri, 
interes. Mai întâi una _  __
englez : pentru prima dată _
istoria sa, Rugby Union a orga
nizat un stagiu (de trei zile) la 
Twickenham, la care a convocat 
pe cei mal buni 48 de jucători 
din Anglia, desigur în perspectiva 
viitorului sezon International; 
printre ei, 12 din cei 15 jucători 
care In luna mal au jucat în 
România, sub culorile Angliei B. 
O a doua știre din cel galez : 
pentru a pune stavilă jocului dur, 
Welsh R.U. a hotărît că elimina
rea a 4 jucători de pe teren duca 
automat la excluderea din cam
pionat a clubului din care fae 
parte recalcitranții.

Dimîtrie CAL1IMACHI

Irlanda și 
septembrie). 

informații 
vor stîrnl 
din rugbyul 

' ' in

„DORESC SĂ CONFIRM SUCCESUL
(Urmare din pag. 1)

cursul de la Havana, tovarășul 
antrenor mi-a spus că trebuie 

§ să mă pregătesc și mai bine, 
§ să punctez mai clar momente-

le-cheie ale exercitiilor, să fiu 
stăpînă pe mine și să nu înă 
tem de nici o adversară, oricît 
de puternică a fi ea. Așa am 
și făcut. Mi-am propus, in pri
mul rînd. să lupt cu mine în
sămi și apoi cu adversarele. 
Doream mult să le întrec pe 
gimnastele sovietice, concuren
te puternice, de valoare ridi
cată, care obținuseră perfor
mante deosebite in competiții 
organizate în U.R.S.S.
fel, doream să-mi iau revanșa 
pentru rezultatul mai slab pe 
care l-am obținut in cadrul 
„Cupei Prietenia*. Și, după cum 
vedeți, am reușit. Sînt extrem 
de bucuroasă cînd văd că presa

Intr-un

internațională vorbește laudativ 
despre gimnastica românească, 
despre patria mea. Mă gîndesc 
de pe acum la campionatul re
publican care 
și. mai ales, 
mondiale din 
le. doresc să 
din Italia*.

Antrenorii Marta si 
roly ne împărtășesc, 
lor. cîteva impresii despre con
curs : ..A fost una dintre cele 
mai grele competiții la care am 
participat. Și aceasta, in primul 
rind, datorită valorii ridicate a 
concurentelor si a echilibrului 
existent între favorite. Succe
sul Emiliei Eberle șe explică, 
in aceste împrejurări, atit prin 
pregătirea care i s-a asigurat 
pentru acest concurs, cit si Prin 
rezistenta psihică si fizică de 
care ea a dat dovadă de-a lun
gul întrecerii. Ne bucură pe 
toti puternicul ecou internatio-

începe duminică 
la Campionatele 

Franța, 
confirm

In ambe- 
succesele

Bela Ka
la rîndul
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• EMILIA EBERLE, campioană a 
Europei 1 ..Micul Skien* aparține gim
nasticii noastre. Fetita de 14 ani. unul 
din „fluturașii Nadiei*. reușește o per
formantă de prim-plan. Intr-o perioadă 
în care aureola campioanei olimpice lăsa 
impresia că ar putea tăia elanul copiilor 
din preajma ei. Bravo. Emilia ! • BORG 
a fost oprit de Connors 1 -Iată o știre 
care conferă o înfățișare... umană celui 
despre care unii comentatori spuneau 
că e un „invadator* In lumea teni
sului. în iunie trecut, după finala cîști- 
gatâ de Borg la Vilas în cadrul tur
neului de la Roland Garros, un reporter 
argentinian de la „La Nacion" i$i pu
nea întrebarea : -Eg Borg un / extra
terestro T" Iată că Borg oferă lumii spec
tacolul reconfortant al disoluției sale ca 
„invadator*. Iubitorii fanteziei In sport 
nu pot să nu salute această victorie a 
unui om care zimbeste (Connors) asuor» 
computerului rece travestit Intr-un chip 
de tînăr cu plete blonde, dar care pare 
izolat în permanentă de lumea înconju
rătoare. Bjorn Borg a reușit, printr-o 
extremă matematizare • jocului, să sim-

cărei prestigiu este 
i da 
ctod 
pro- 

al

TELE

DE LA MILANO'1
nai pe care l-a avut succesul 
tinerelor gimnaste românce, 
multi dintre colegii mei, antre
nori reputatl din Întreaga Eu
ropă, felicitindu-i pe specialiștii 
români pentru frumoasa ștafetă 
a victoriilor. Vrem să oferim 
si publicului bucureștean, care 
va urmări apropiatele finale 
ale campionatelor republicane 
si ale «Daciadei», prilejul de a 
fi martorul unor execuții spec
taculoase. de ridicată valoare 
tehnică. Cred că, la această oră. 
Emilia Eberle nu poate fi în
vinsă în campionatul nostru !“.

Și poate că cel mai convin
gător argument al succesului 
ni l-a oferit antrenorul emerit 
Bela Karoly pe aeroportul Oto- 
peni. unde se arăta 
grăbit : ..Ne iertați, 
el, nu putem zăbovi 
Trebuie să ajungem 
la sală, pentru că 
gramat un antrenament...'

plifice tenisul, redindu-1 monotonelor 
(dar sigurelor) lovituri de dreapta si de 
stinsa. Sigur că multi nu vor fi de 
acord cu această idee, dar vă rog să-i 
permiteți cronicarului acestor rînduri să 
nu compare computerul scandinav

extrem de 
ne-a srr'S 
prea mult, 
chiar acum 
avem pro-

ATLETISM • Desfășurată la 
Luedenscheid (R.F.G.), întiLnirea 
internațională amicală R.F. Ger
mania — Finlanda s-a încheiat cu 
victoria gazdelor : 118,94 la mas
culin. și 98—58 la feminin. Cîteva 
rezultate : suliță — Wessing 
(R.F.G.) 88,82 m ; ciocan — Riehm 
(R.F.G.) 76,08 m ; 5 (XX) m — Vai
nio 13:37,6 ; prăjină — Kallio- 
maeki 5,40 m ; 3 000 m (f) —
Elvira Hofmann (R.F.G.) 9:16,3 J

CICLISM • Pe traseul Divonne 
—Thonon les Bains (128,5'00 km) a 
9-a etapă din „Tour de rAvenir* 
a fost cîștigată de rutierul sovie
tic Serghei Suh urucenko, crono
metrat în 2h 58:54 (medie orară 
43,096 km). El se menține lider.

FOTBAL • tn. continuarea tur
neului său in Europa, 
„New York Cosmos- a 
cu 2—1 (0—U formația 
care activează în divizia 
a campionatului italian.

HANDBAL • tn penultima zl 
a competiției internaționale mas
culine care se desfășoară în Ce
hoslovacia s-au înregistrat rezul
tatele ; Franța — Cehoslovacia 
(B) 1>-1< (8—6) ; U.R.S.S. — Bul
garia 39—11 (13—7) ; Cehoslovacul 
(A) — Ungaria 26—23 (12—12).

HOCHEI • Ec4xipa Steaua Bucu
rești, aflată în turneu tn U.R.S.S^ 
a susținut un meet amlcaj cu 
formația de tineret a clubului 
S.K.A. Leningrad. Hochei^tii ro
mâni au terminat învingători cu 
scorul de 6—4 (3—0. 0—2. 3—2).

ȘAH • La jos Portisch a cîști- 
gat tunneul de ia Tilburg (O- 
landa). cu 7 p (din. 11). Au ur
mat : Timman «Vt p, Hiibner, Mi
les și Dzindzașvill — 6 p, Spussid* 
Hort și Browne — 5Vi p. • Tur
neul de ia Krosno (Polonia) a 
revenit maestrului polonez Konrad 
Kojkder, cu 3 p (din 11), urmat 
de Szynced (Polonia), Klar’ci (Iu
goslavia) — 7*4 p, Vaismnn (Ro
mânia) T p. tn ultima rundă, V. 
Vals man a câștigat cu negrele la 
polonezul Galewicz • Cea de-a 
22-a partidă a meciului pentru ti
tlul mondial de La Baguio (Fili- 
pine) dintre marii maeștri Ana
toli Karpov și Viktor Korchnoi, a 
fost continuată vineri și s-a în
cheiat remiză la mutarea 67-a. 
Scorul, după cum se știe, este da 
4—2 în favoarea lui Karpov.

TENIS • l.a Geneva. în meci 
pentru „Cupa Davis- (ediția 1®7B 
—1979), echipele Iranului și Elve
ției se află la egalitate după pri
ma zl : 1—1 (Bahrami — Grameg- 
ne 4—6, 3—6, &—4. &—» ;
GUnthardt — Khodal 6—2. 6—4,
1—6, 6—4). a Rezultate din tur
neul de dublu de la Woodlands 
(Texas): Smith, Lutz — Fassben
der, Taylor 6—4, 6—2; Stewart.
Riessen — Letcher, Kronk 6—4. 
6—1; Hewitt, Macmillan — Peed. 
Alvarez 6—2, 6—4.

VOLK a în turneul masculin 
de la Paris, selecționata Franței 
a obținut o victorie puțin scon
tată, reușind să întreacă cu 3- 0 
(9, 7, 5) reprezentativa Bulgariei.

echipa 
întrecu* 
Brescia, 
secundi

inegalabilul nostru Nâstase, cel care a 
izbit zlmbind in robotii minuitori de 
rachetă si a cărui imagine in joc. fil
mată cu încetinitorul, n-ar face decît 
să reproducă mișcarea grațioasă a atle- 
tilor de ne străvechile amfore grecești. 
• FLOROIU a Încheiat o cursă la dțiva 
pași de Rono. învingindu-1 De finlan
dezul Vainio. campionul european. Di
ferența dintre Floroiu si Vainio este 
aceea că finlandezul vine imediat după

celebrul său compatriot Lasse Viren. în 
timp ce Floroiu are precursori mult mai 
puțin celebri. Cu atit mai mare meri
tul micului constăntean. care se luptă de 
unul singur. Cei care vor veni după el 
vor avea în urma lor un... Floroiu. 
Iată o performantă incontestabilă a ini
mosului alergător tomita.n... Apropo de 
Rono. Se pare că recordul lui pe 10 000 
m (27:22,4) nu va fi omologat Motivul I 
A fost realizat 
show, la Viena. 
apere, oricum, 
cînd camerele 
aleagă unghiuri________________
abundă de reclame. • F. C. ARGEȘ SI 
.POLI* TIMIȘOARA stnt tn cursă ! Mo
mentul, cel mai plin de sugestii al aces
tei zile .europene* a fost acela in care 
un antrenor lipsit de prejudecăți (Ha
la gian) a cutezat să-l înlocuiască pe Do- 
brin cu debutantul Moiceanu. care a 
Înscris două goluri in poarta unei echipe 
care costă foarte mult. Să salutăm 
non-conformismul antrenorului pitestean!

in cadrul unui meeting- 
Atletismul Încearcă să-si 
puritatea dinții, acum 

de luat vederi știu să 
in care planurile secunde

loan CHIRILA
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