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„ȘTAFETA DACIADEI4 HffnMnă Dinamo Bucu
rești « «zeoM ți ți-a păstrat tu- 
prrmația

PRIMITĂ PRETUTINDENI In întrecerile de gimnastică pe echipe

SĂRBĂTOREȘTE! DINAMO BUCUREȘTI (feminin) Șl STEAUA (masculin)
Luni, „Ștafeta Daciadei", care 

s'răbate toate județele țării, 
avind drept punct terminus 
Capitala, își continuă drumul 
purtând mesajul dragostei și 
recunoștinței, al atașamentului 
fierbinte al tineretului față de 
partid, față de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Plecată din Reșița, ștafeta ti
nerilor sportivi din județul Ca- 
raș-Severin a ajuns luni după- 
amiază în municipiul Drobeta- 
Turnu Severin, unde s-a bucu
rat de o primire însuflețită. In 
piața Teatrului municipal au 
avut loc cu acest prilej demon
strații de box, lupte și gim
nastică. De asemenea, s-a dat 
startul într-o alergare atletică 
de masă tradițională pentru 
tinerii sportivi din localitate, 
și anume „Crosul de toamnă".

Primirea ștafetei sportivilor 
hunedoreni a avut loc pe sta
dionul municipal din Alba Iu- 
lia, în prezența a sute de spec
tatori, elevi și muncitori ai u-

Azi, in programul ac
țiunilor finale ale marii 
competiții naționale spor
tive ,Daciada“ :

„Ștafeta Daciadei" va 
străbate etapa D.obeta 
Turna Severin-Tg. Jiu 
(traseul I), Alba lulia-Si- 
biu (traseul TI), Bistrița- 
Tg. Mureș (traseul III), 
Botoșani - Suceava - Piatra 
Neamț (traseul IV) șl 
Brăila-Tulcea (traseul V).

0 VERII ARII Ă ISTORIE ÎN IMAGINI
A SPORTULUI ROMANESC

A fost deschisă expoziția „EDUCAȚIA FIZICA Șl 
SPORTUL IN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA", 

organizată cu prilejul finalelor „Daciadei*
De ieri, aula Bibliotecii Cen

trale Universitare găzduiește o 
interesantă (și într-un fel ine
dită) expoziție cu tema „Edu
cația fizică fi sportul in Repu
blica Socialistă România".

Moment de referință în suita 
manifestărilor cuprinse in pro
gramul finalelor „Daciadei", 
expoziția din Capitală reunește 

imagini deosebit de sugestive 
din marea competiție sportivă 
națională și din activitatea 
sportivilor noștri fruntași, lau- 
reați olimpici, mondiali și eu
ropeni. La vernisaj au fost 
prezențî membri ai conducerii 
C.N.E.F.S. și ai Comitetului O- 
limpic român, secretari de 
federații, profesori de educa
ție fizica, antrenori, sportivi, 
precum și un numeros public.

Cum foarte plastic au ținut 
să remarce mulți dintre parti- 
cipanți, expoziția constituie o 
veritabilă istorie în imagini a 
sportului românesc. Ea evocă 
prin grafice și fotografii pri
mele acțiuni inițiate de partid 
in direcția dezvoltării sportului 

nor întreprinderi din localitate. 
După festivitatea de laminare 
a ștafetei tinerilor din județul 
Alba, s-a desfășurat un intere
sant program alcătuit din aler
gări de cros, diferite concursuri, 
demonstrații de gimnastică — 
acțiuni în care s-au evidențiat 
reprezentanții școlilor generale 
nr. 2 și 6. liceelor economic și 
de drept actninistrativ și „Ho- 
ria, Cloșca și Crișan", mărci nd 
deschiderea noului an sportiv 
școlar și de pregătire pentru 
apărarea patriei.

Tinerii sportivi din județul 
Cluj purtători ai ștafetei s-au 
intilnit cu cei din județul Bis- 
trița-Năsăud, mai intîi în co
muna Ciceu-Mihăești, situată la 
hotarul dintre cele două județe, 
după care au continuat drumul 
împreună pină la Năsăud. Aici, 
după un scurt popas, purtăto
rii ștafetei s-au îndreptat spre 
orașul Bistrița, unde pe sta
dionul Progresul. în prezența 
a mii de elevi, au avut loc 
demonstrații de judo, atletism, 
aeromodele, meciuri de hand
bal etc. De menționat faptul 
că în incinta stadionului a fost 
deschisă o expoziție care ilus
trează realizările sportului bis- 
trițean.

La Brăila, primirea ștafetei 
tinerilor sportivi din județul 
Galați, care a avut loc pe Sta
dionul muriicipal, s-a bucurat, 
ca peste tot, de aceeași atmos-

(Continuare în pag 2—3) 

de masă, pornind de la „Cupa 
unității tineretului" (1948) și 
pină la marea competiție spor
tivă națională „Daciada", al că
rei inițiator este tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Prin grafice, imagini și o se
rie de trofee este prezentat și 
bilanțul bogat al sportului ro
mânesc la Jocurile Olimpice (S8 

medalii, dintre care 22 de aur, 
30 de argint și 46 de bronz), 
campionatele mondiale (321 de 
medalii, dintre care 101 de aur) 
și campionatele europene (479 
de medalii, 117 fiind de aur), 
în alte concursuri și competiții 
internaționale de anvergură 
(rugby, tenis etc.). Este prezen
tată, de asemenea, dinamica 
dezvoltării bazei materiale a 
sportului nostru, care cu spri
jinul nemijlocit al partidului și 
statului se îmbogățește continuu.

Deschisă zilnic pină la 18 oc
tombrie (între orele 9—18), ex
poziția din aula Bibliotecii 
Centrale Universitare repre
zintă realmente un eveniment 
in viața sportivă a țării.

CAMPIOANE REPUBLICANE Șl Alt „DACIADEI"
Astăzi vor fi desemnafi ciștigătorii la individual compus
într-un crescendo firesc, dat 

fiind faptul că în cea de a 
doua zi a finalelor campionate
lor naționale de gimnastică, care 
se desfășoară în cadrul ..Dacia
dei*. au fost programate exer
cițiile liber alese la feminin, 
întrecerea de la Palatul spor
turilor si culturii a reținut ieri 
într-o și mai mare măsură in
teresul publicului spectator si 
al tuturor celor prezenti in 
sală. De data aceasta, exerci
țiile fetelor au avut un mai 
înalt grad de măiestrie tehni
că. au purtat mai mult am
prenta personalității gimnaste
lor. oferind un spectacol atrac
tiv. presărat cu multe execuții 
care realmente au tăiat răsu
flarea sălii. Concomitent s-a 
desfășurat și concursul mascu
lin cu exerciții impuse, menit 
să-i desemneze pe cei 12 gim-

Elevii și studenții, pe 
baza legitimațiilor, cit 
și militarii în termen 
au intrarea gratuită în 
sală.

naști care vor evolua în cursul 
zilei de astăzi în concursul spe
cial pentru stabilirea noului 
campion absolut al tării.

Bineînțeles, pe primul plan al 
interesului s-a situat întrecerea 
feminină, atît cea ne echipe, 
cit și disputa individuală din
tre fruntașele gimnasticii noas
tre. pentru un punctaj mai ri
dicat în concursul primelor 24, 
care astă-seară va desemna 
noua campioană absolută a tă
rii. Iubitorii de sport din Ca
pitală care au venit la sală 
s-o urmărească pe noua cam
pioană absolută de junioare a 
Europei. Emilia Eberle, nu au 
avut citusi de puțin ce regreta. 
Și aceasta, pentru că — după 
startul bun din prima zi. poa
te ușor marcat de emoțiile in- 
tîlnirii cu publicul bucurestean 
— ieri, eleva antrenorilor eme
riti Marta si Bela Karoly a 
cucerit pur si sinfplu sala. 
După un debut notat cu 9,70 
la sărituri, au urmat paralelele, 
aparatul favorit al Emiliei E- 
berle. la care ea deține si su

LA MILANO AU FOST CONFIRMATE MARILE RESURSE
ALE GIMNASTICII NOASTRE TINERE

TEHNICIANULUI Azi, antrenorul emerit BELA KAROLY

ln ambianta campionatelor 
naționale de gimnastică și ale 
„Daciadei", aflate in plină des
fășurare la Palatul sporturilor 
și culturii din Capitală, prezen
ța antrenorului emerit Beta 
Karoly nu poate trece neobser
vată. Deși nu a prezentat in 
concurs o echipă completă, el 
nu este scutit, totuși, de emo
ții, de frământările specifice 
marilor Întreceri. Privirea sa a- 
leargă de la un aparat la altul, 
pentru că dorește să urmăreas
că concursul in ansamblu, nive
lul la care se prezintă maestre- 
le noastre in preajma unui ma
re examen internațional, și ll 
interesează, cu deosebire, evo
luția celor patru sportive pe 
care le are in pregătire la 
Școala de gimnastică din Deva, 
care de data aceasta, conform 
regulamentului, sint prezente in 
echipele lor de club. îl preocu
pă, deopotrivă, Emilia Eberle, 
Gabi Gheorghiu, Marilena Vlă- 
dărău, ca fi Cristina Itu, spor

premația continentală la ju
nioare. O execuție de maximă 
siguranță si precizie, cu miș
cări ample și combinații de ri
dicată complexitate, in final o 
aterizare precisă și brigada de 
arbitraj acordă. ca și in prima 
zi. o notă ridicată : 9.80. In 
schimbul următor. Eberle evo
luează la bimă și din nou 
exercițiul său se situează Ia 
cote valorice ridicate. In conse
cință. aceeași notă : 9,80. Ea 
și-a încheiat evoluția cu un 
frumos exercițiu la sol. bine 
executat notat cu 9,70. Ia a- 
cest fel. Emilia Eberle a luat 
o serioasă opțiune pentru titlul 
de campioană absolută a țârii, 
intre ea și următoarele clasate 
existind o diferență apreciabi
lă. Din păcate. Teodora Ungu- 
reanu a avut ieri o zi ceva mai 
slabă și trebuie sous că și alte 
gimnaste ale lotului reprezenta
tiv s-au „poticnit" serios la 
unele aparate.

în ceea ce privește concursul 
feminin pe echipe, el a avut 
în permanentă un lider scon
tat. Dinamo București. Pentru 
locurile următoare. Sport Club 
Bacău. Liceul de gimnastică 
din Onești și C.S.O. Baia Mare 
s-au angajat într-o dispută in
teresantă. abia in ultimul 
schimb limpezindu-se situația 

Formația masculină Steaua București a reușit o peformanță 
aptauxlată, cucerind titlul pe echipe

tive care aspiră cu șanse în
dreptățite la o clasare bună in 
întrecerile individuale ale cam
pionatului șt ale „Daciadei". 
Deși dispune de puțin timp li
ber. găsim, totuși, clteva „fe
restre", pentru o convorbire cu 
el pe marginea ultimelor afir
mări internaționale ale tinere
lor noastre gimnaste, îndeosebi 
a succeselor repurtate de școa
la românească de gimnastici la 
Havana și Milano.

— Cu trei ani și jumătate in 
urmă, antrenorul Bela Karoly 
dădea prima campioană euro
peană absolută de gimnastică 
din istoria sportului românesc, 
o campioană de senioare care 
avea 13 ani si jumătate 1 Ace
lași antrenor repurtează recent 
un succes aproape similar, cu
cerind, cu o gimnastă de 14 ani 
și jumătate, titlul de campioa
nă de junioare a Europei. Con
siderați că există vreo legătură 
între aceste mari reușite ale 
gimnasticii noastre 7 

din fruntea clasamentului. După 
trei aparate, de pildă, pe locul 
doi se afla echipa din Baia 
Mare, urmată de cea din O- 
nești și de Sport Club Bacău. 
In final, formația băcăuană a 
revenit pe locul doi. în timp ce 
gimnastele din Baia Mare, cu 
multe ratări la bîrnă. au trecut 
pe locul patru I Clasament : 
Dinamo București (antrenori : 
Emilia Liță, Ghcorghe Gorgoi 
și Florin Ștefănescu) 366,80 p. 
Sport Club Bacău (Marina si 
Mircea Bibire) 364,20 p. Liceul 
de gimnastică din Onești (Flo
rin Dobre) 363.95. C.S.O. Baia 
Mare (Elena Marinescu, Ale
xandru Aldea) 362,15.

In întrecerea masculină pe e- 
chipe. Steaua a obtinut o victo
rie meritată, care reflectă în 
bună măsură preocuparea ce se 
manifestă la clubul militar pen
tru această disciplină. Antreno
rii Costache Gheorghiu si Ște
fan Harco au aliniat un sextet 
care a reușit să rupă tradiția 
victoriilor dinamoviste.

Astăzi, de la ora 17, cam
pionatul continuă cu un concurs 
inedit în gimnastica noastră : fi
nale speciale pentru desemnarea 
învingătorilor la individual com
pus. Le feminin vor concura 
primele 24 de gimnaste, iar la 
băieți primii 12. (C. M.).

— O primă explicație, despre 
care îmi amintesc că am mal 
discutat împreună, ar fi aceea 
că atît pe mine cit si pe soția 
mea ne preocupă, cu prioritate, 
obținerea unor rezultate mari 
cu gimnaste tinere și, fără 
falsă modestie, consider că e- 
forturile noastre de pină acum 
s-au soldat cu performante co- 
resounzătoare. în al doilea rînd, 
trebuie să menționez că reve
nirea noastră pe meleagurile de 
unde am plecat acum 10 ani. 
adică în județul Hunedoara, a 
declanșat un mare interes pen
tru gimnastică atît la organele 
sportive locale, cit și in rîndu- 
rile viitoarelor performere, ale 
părinților acestora. Cu sprijinul 
comitetelor județean și munici
pal de partid, al organelor de 
stat. într-un timn foarte scurt 
am rezolvat probleme majore.

Constantin MACOVE1

(Continuare in pag. 2—3)



5,CROSURILE DACIADEI- - CONVINGĂTOARE PLEDOARIE UN ANTRENOR ADEVARAT

Șl O PROFESIE DE CREDINȚĂ

PRIME
IN O

Atît in Capitală, cît și în multe alte localități din țară 
participare numeroasă și entuziastă a tineretului

„Sportul înseamnă mult pen
tru om, pentru întărirea sănă
tății, iar marea competiție na
țională „Daciada" a adus pe 
teren mai multi participanti ca 
oricînd" — ne spunea Eugenia 
Angeiescu. tehnician proiectant 
la Institutul de proiectări pen
tru construcții de mașini, cîști- 
gătoarea uneia din probele cro
sului programat duminică în 
sectorul 1 al Capitalei. Pe alei
le din fata Combinatului poli
grafic „Casa Scînteii". s-au 
strîns aproape 4 000 de tineri și 
tinere din 
sectorului, 
festival al 
tare care __  . .
program mai amplu ce prefa
țează marele spectacol festiv de 
la 23 septembrie. De fapt, du
minică dimineață, fie că te aflai 
pe aleile Circului de stat, în 
Parcul I.O.R.. la baza sportivă 
Bălaj-Vicina. la Parcul Copilu
lui sau la Tineretului, mii de 
tineri și-au dat întilnire pen
tru a-si disputa întîietatea în 
„Crosul Daciadei". Multi dintre 
ei au fost prezenți. cu o zi 
înainte. la „Serile Daciadei", 
manifestări cu caracter sportiv 
Si cultural. în cadrul cărora au 
asistat la demonstrațiile unor 
sportivi fruntași, la evoluțiile 
ansamblurilor de gimnastică, la 
programele susținute de brigăzi 
artistice. coruri. formații de 
muzică ușoară și populară.

De la Liceul industrial nr. 16 
au venit peste 200 de elevi. 
Unii să concureze, alții să-și 
încurajeze colegii. Si. spre sa
tisfacția tuturor. Măriuța Potop 
șl Emil Barbu s-au clasat pe 
locul întîi. „Competiția națio
nală „Daciada" a însemnat mult 
pentru noi — ne- spunea Emil 
Barbu —. a însemnat o posibi
litate mai bună să ne apropiem 
de sport, să-l practicăm cu mai 
multă consecvență".

școlile și instituțiile 
într-un veritabil 

„alergării", manifes- 
face parte dintr-un

con- 
elevi
oro- 
Fie-

Rînd pe rînd. sutele de 
curenti — prichindei sau 
de liceu — evoluează în 
bele ce le sînt rezervate, 
care concurent este înaripat de

făcui ca numărul crosurilor, 
spre exemplu, să crească con
tinuu".

Cum spuneam. în toate sec
toarele Capitalei, ca si în multe 
alte orașe, de pe întreg cuprin
sul tării, ziua de duminică a 
înscris pe agenda competițiilor 
sportive si -Crosurile Daciadei",

„Crosurile Daciadei" au reunit la jtart numeroși tineri din toate 
sectoarele Capitalei

dorinta de a fi cel mai bun. 
O reușesc, ne rind. Monica Dan 
si Constantin Goga (de la Sc. 
gen. 7). Ioana Pădureanu (Șc. 
gen. 8) și Florin Mihalache (Șc. 
gen. 15). Melania Boncotă (Lie. 
„C. A. Rosetti") și Anghel Bn- 
bulac (Sc. gen. 72). Mecanicul 
Dan Hagiu, de la Direcția de 
telecomunicații, a sosit doar ne 
locul al treilea la categoria 
peste 19 ani. Dar nu este sună- 
rat. „Mie îmi place să alerg. De 
aceea. îmi fac cu regularitate 
timp pentru cîteva minute de 
alergare în aer liber. Te recon
fortează, te destinde. Nu sînt 
Ia primele concursuri. La toate 
particip cu multă plăcere. Și, 
tare m-am bucurat cînd aceas
tă mare competiție care este 
„Daciada" a dat un nou avînt 
acțiunilor sportive de masă, a

actiuni care, bine organizate, 
au constituit o convingătoare 
Dledoarie nentru mișcare, pen
tru alergarea tn aer liber, sco- 
tind în evidentă, încă o dată, 
entuziasmul cu care tinerii în
țeles să participe la întrecerile 
desfășurate sub faldurile -Da
ci adei“.

Emanuel FANTANEANU

AVEM MULȚI

Un frumos succes al finalei competiției de masă a tinerilor handbaliști

AVINTUL BORCEA Șl METALUL AIUD, 
CAMPIOANE ALE „DACIADEI"

BAIA MARE (prin tele
fon). încă o competiție de an
vergură s-a adăugat la șirul 
lung al manifestărilor care. în 
această vară, au înnobilat cu 
nenumărate finale marea com
petiție sportivă națională ..Da
ciada". Turneul de handbal re
zervat echipelor de băieți și 
fete (cat. peste 19 ani) s-a 
bucurat de un frumos succes, 
determinat deopotrivă de bu
na pregătire a celor 13 formații 
prezente ia competiție, ca și de 
excelentele condiții de concurs 
asigurate de organele locale. A- 
legerea municipiului Baia Mare 
drept loc de desfășurare a în
trecerilor nu a " ’ ‘
toare, căci după 
aici funcționează 
club muncitoresc 
dealtfel singurul __ _____
H.C. Minaur, deținător al „Cu
pei României".

Timp de trei zile, terenurile 
„Minaur" și „Voința" au cu
noscut ceea ce, pe drept cu- 
vînt, se poate numi atmosferă 
de campionat național. Aceasta 
este cu totul explicabil, dacă 
avem în vedere faptul că fie
care formație a fost animată 
de ideea obținerii unui loc pe 
podium. Firește, o singură e- 
chipă de băieți și una de fete 
au primit titlurile de campioa
ne ale „Daciadei". De fapt, 
însă, toate pot fi considerate 
cîștigătoare, chiar și numai 
pentru simplul motiv că au 
reușit să se califice în etapa 
finală. Este ceea ce ne spunea 
Și muncitorul metalurgist Va- 
sile Nicoară, component al e- 
chipei Metalul Aiud și unul

fost întîmplă- 
cum se știe, 
un puternic 

de handbal — 
din tară —

dintre cei mai buni 
ai turneului : „Sincer să 
mă gîndeam că ne-ar sta 
să urcăm pe treapta cea 
înaltă a podiumului. Dar, 
am venit aici bine pregătiți, 
parcă tot ne temeam că alții 
vor fi mai buni ca noi. Acum, 
cînd am cucerit titlul de cam
pioni ai „Daciadei", avem toate 
motivele să fim satisfăcuți".

Multe confruntări din serii 
dar mai ales acelea din turneul 
final, s-au ridicat la un bun 
nivel tehnic. Unul dintre an
trenorii echipei naționale, prof. 
Lascăr Pană, prezent zi de zi 
în tribune, s-a arătat de-a 
dreptul entuziasmat de evoluția 
jucătorilor din Aiud și, cine 
știe. poate că a și reținut 
vreun nume de handbalist pe 
care și l-ar dori în echipa II. C. 
Minaur, pe care o pregătește.

CLASAMENTE ; feminin — 
1. Avîntul Borcea (jud. Galați) 
— campioană a „Daciadei", 2. 
Filatura Cîmpulung Moldove
nesc (jud. Suceaya), 3. Combi
natul de prelucrarea lemnului 
Drobeta Tr. Severin (jud. Me
hedinți), 4. Tricodava Bucu
rești, 5. Sănătatea Valea lașu
lui (jud. Argeș), 6. Viitorul 
Josenii Birgăului (jud. Bistrița- 
Năsăud) ; masculin — 1. Me
talul Aiud (jud. Alba) — cam
pioană a „Daciadei", 2. Cris
talul Dorohoi (jud. Botoșani), 
3. Rulmentul Alexandria (jud. 
Teleorman), 4. Simared B. Mare 
(jud. Maramureș), 5. Troemis 
Turcoaia (jud. Tulcea), 6. Di
namo Tunari (municipiul Pucu- 
rești).

jucători 
fiu, 

bine 
mai 
deși

Ion GAVRILESCU

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM 
DIN ÎNTREAGA ȚARĂ 

ANUNȚA PENTRU TOȚI CEI INTERESAȚI 
MARILE OCAZII ALE SEZONULUI DE TOAMNA
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Bilete în toate stațiunile de odihnă ți cură balneară ; 
Cură balneară eficientă sub supravegherea personalului 
medical de specialitate ;
Reduceri substanțiale la tarifele 
țiunile ;
Mijloace de transport elegante 
microbuz) ;
Servicii de cea mai bună calitate

de cazare in toate sta-

ți confortabile (autocar,

Reduceri de tarif la transportul pe C.F.R.

Desfășurat sub semnul marii 
noastre competiții naționale „Da
ciada", turneul final al 
mai bune echipe 
țară ne-a oferit, 
cută, una dintre 
resante competiții 
ultimul deceniu, 
acestei întreceri, 
testeze posibilitățile 
de mîine", 
lo
terie între opt din cele nouă e- 
chipe participante, faptul că 
șapte dintre formațiile prezente 
rivneau, cu mari șanse, la un loc 
pe podiumul de premiere.

Este evident că, de clțiva ani, 
forța echipelor noastre de ju
niori este in creștere, că ------ -
turneu nu mai reprezintă 
mult o dispută între cele 
reprezentante ale Capitalei și că 
echipele din provincie se Impun 
tot mai viguros pe plan național. 
Anul trecut, titlul de campioană 
a rămas la Arad; anul acesta, 
ctștigători au fost poloiștii Crișu- 
lui Oradea, echipă care de mai

celor 
de juniori din 
săptămlna tre- 
cele mai inte- 
de polo din 
La frumusețea 

care avea să 
„schimbului 

cu doi ani Înaintea 
a contribuit echilibrul va-

acest 
de 

3—*

Farul n-a avut nici vestita 
tradiție rugbystlcă a Grivlței 
Roșii, nici condițiile de la 
Steaua sau Dinamo și totuși, 
in ultimii patru ani, de trei 
ori. campioană : Constanța.

Sigur, rugbyul constănțean 
fruntaș n-a crescut din apa 
mării. El a avut o oarecare 
bază, s-a bucurat și de apor
tul unor tehnicieni buni, cum 
au fost Camabel și Titl io- 
nescu. • cunoscut și unele 
succese, dar marea lui ascen
siune — surprinzătoare, s-o 
recunoaștem, pentru întreaga 
lume a rugbyulul nostru, ui
mită dnd Farul s-a urcat sus, 
in virf, și uluită clnd 
stănțenii tu.. 
mas acolo, pe pozi
ția ciștigată — s-a 
produs de clnd la 
etrma echipei Lito
ralului se află an

trenorul Mihal Naca.
Un bărbat de J9 
destul de tZnăr
meseria Iul (șl
că este antrenor 
vtrsta de 21 de ani !). 
tînăr cu părul alb, 
care rugbyul înseamnă totul, 
înseamnă viața luL

„Rugbyul — ne spune pro
fesorul Mihal Naca cu aerul... 
spășit al recunoașterii unei 
vini — este pasiunea șl ob
sesia vieții mele. I-am Învă
țat poezia de la Tudor Geor- 
ge-Aboe >1 asprimea curată 
de la Pircălăbescu, primii mei 
antrenori șl dascăli de la 
București. De atunci, de la 
vtrsta copilăriei, rugbyul a 
fost motorul și țelul vieții 
mele. Scuzațl-mă, poate spun 
vorbe mari, deși n-aș vrea să 
pară așa, dar pentru mine 
rugbyul e totul. Acest joc mi

râ-

nunat cioplește bărbați ade- 
vărați, puternici, cinstiți, 
luptători pini la capăt. Nu 
vă puteți Închipui cum se văd 
aceste transformări la băieții 
Constanței, veniți cu sutele in 
ultima vreme la rugby, băieți 
care, desigur, visează să de
vină un Phill Bennett, 
Edwards, un Gallion, un 
cos, dar care au ajuns 
aibă, de pe acum, o altă per
sonalitate, o altă bărbăție".

Intr-o lume mereu grăbită, 
cum este lumea sportului, o 
asemenea mărturisire are In 
ea o esență superbă.

„Privesc rugbyul și ca pe 
un scop •

un 
Bu

fi

ȘI

de ani, 
pentru 

culmea e 
de la 

un 
pentru

și ca pe un mijloc
— spume Mihai 
Naca. Scopul ? Să 
ajungem — pentru 
că avem capacita
tea, dragostea și 
talentele necesare
— intre cei mai 
lume. De ce ca pe

un mijloc 7 
byul se 
concepției 
sport, care trebuie să fie un 
important instrument de mo
delare a omului nou, a unui 
tineret clădit 
și spiritual 

întrebîndu-1 
Farului care 
lui bucurie de
Constanța, ne-a răspuns gîn- 
ditor: „Cînd am venit 
organizatorii se bucurau cînd 
se vindeau 200 de bilete la 
meciul echipei de rugby; 
acum vin la partidele noastre 
10—12 000 de oameni. Asta e 
marea victorie a Farului, mai 
importantă chiar decît cele 
trei titluri de campioni care 
au revenit Litoralului4*.

buni din
Pentru că rug- 

potrivește ideal 
noastre despre

armonios, fizic

pe antrenorul 
este principala 
clnd se află la

aici,

Marius POPESCU

TINERI POLOIȘTI TALENTAȚI,
DAR El TREBUIE FORTIFICAȚI!

multă vreme oferă scenei pol ou
lui românesc, selecționatelor na
ționale, jucători talentațl, cu 
certe posibilități.

Și în acest an, Nicolae Rujln- 
schi, acest adevărat șlefuitor de 
talente ne-a oferit doi pololști de 
excepție. Este vorba de portarul 
Mihai Rada, cu un fizic adecvat, 
sobru, posedînd reflexe admira
bile, și ' ~ ~ '
Înotător, 
toare și 
porții (a 
neului).

Și valoarea celorlalte echipe, 
care s-au bătut realmente pentru 
un dt mal bun loc final, a cres
cut realmente In acest an îndeo
sebi prin afirmarea unor jucă
tori care s-au detașat evident de 
coechipierii lor: Bogdan, Șerban, 
Chirită Cristian, Sterpu (de la 
C.S.Ș. 1 București), Chirculete, 
Ciobăiuuc și Moiceanu (Încă ju-

de 
cu 
cu

Si

Dorln Costreș, bun 
o tehnică mulțumi- 
un deosebit simt al 
fost golgeterul tur-

niori n, de la Dinamo), Dezml- 
reanu (Viitorul), Niță, Tomescu 
(C. S. Școlar), Dea, Colceriu 
(Voința) sau portarul Simion 
(Rapid Buc.). Lotul este desigur 
mult mai numeros, iar antrenorii 
C. Corcec și P. Niculescu, care 
eonduc actualmente destinele re
prezentativei noastre de juniori, 
au avut, in aceste zile, posibilități 
mult mai mari ca în alți ani de 
a selecționa. Nu le rămîne acum 
decît, cu ajutorul colegilor de la 
echipele de club, să urmărească 
dezvoltarea complexă a acestor 
tineri, continua perfecționare a 
tehnicii lor de joc și îmbogățirea 
experienței, prin cît mai dese e- 
voluții în formațiile de seniori. 
Astfel, naționala cadeților va de
veni și mai puternică, ca o ve
ritabilă furnizoare de elemente 
pentru lotul olimpic.

Adrian VASILIU

RESURSELE GIMNASTICII NOASTRE TINERE CONCURS DE DIRT TRACK
(Urmare din pag 1)
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punînd bazele unei scoli 
gimnastică despre care cred 
se va vorbi în anii viitori.

— După cite știm, se vorbește 
de pe acum...

— Da. Primul obiectiv la so
sirea noastră la Deva a fost 
acela de a întreprinde o mare 
acțiune de selecție, de a testa 
cît mai multe fetite. Cred că 
nu e puțin lucru 
luni să treci prin 
tiei nu mai puțin 
fetite de vîrstă 
școlară !

— Dar obiectivele de perfor
mantă ?

— Bineînțeles, nici acestea nu 
au fost neglijate. Mai întîi. am 
primit misiunea să reprezentăm 
tara la -Concursul Prietenia", 
întrecere rezervată, după cum 
se știe, tinerelor speranțe din 
unele țări socialiste. Concursul 
s-a desfășurat la Havana, la un 
nivel foarte ridicat. Echipele 
U.R.S.S. și R.D. Germane au 
fost foarte puternice, cu multe 
gimnaste care, în curînd, vor 
face parte, cu siguranță, din 
primele garnituri ale țărilor 
respective. Locul 3 pe care l-am 
ocupat îl consider mulțumitor, 
echipa noastră avînd șanse 
mari să obțină medalia de ar
gint în finalele pe aparate. în 
schimb. Emilia Eberle a cucerit 
medalia de aur la paralele si 
cea de bronz la bîrnă. numă- 
rîndu-se printre vedetele con
cursului.

— „Europenele* de juniori de 
la Milano aveau să confirme 
din plin afirmarea internațio
nală a Emiliei Eberle.

— Este adevărat. Succesele 
de la Havana ne-au întărit 
convingerea că putem mai mult 
si ne-au dat încredere în for
țele noastre. Am reușit ca la 
Milano să cucerim 3 medalii de 
aur (la individual compus, să
rituri și paralele — toate prin 
Emilia Eberle) și 3 de argint

ca în cîteva 
„sita" selec- 
de 12 000 de 
preșcolară si

(Emilia Eberle la sol si Marile- 
na Vlădărău la paralele si bîr- 
nă), confirmînd lumii întregi 
resursele inepuizabile ale gim
nasticii noastre tinere, prin 
performante care au avut un 
ecou deosebit în lumea sportivă 
internațională.

O rugăm apoi pe Marta Ka- 
roly, care a urmărit discuția 
noastră, să ne vorbească de 
activitatea de perspectivă-

— Deocamdată, ne preocupă 
prezentul, in care includ atît 
campionatele noastre, cît si a- 
propiatele întreceri mondiale de 
la Strasbourg. în ceea ce pri
vește perspectiva, consider că. 
pe primul plan, al nostru, al 
antrenorilor, cît și al federați
ei. trebuie să se situeze, de pe 
acum, pregătirea unei echipe 
puternice pentru campionatele 
mondiale de anul viitor si Jocu
rile Olimpice din 1980. Mont- 
realul ne obligă !

HI P I SM

Cu două alergări semlclasice tn 
program („Criteriul cailor de î 
ani" șl „Premiul Arcul de 
Triumf"), la acestea adăuglndu-se 
șl o probă la startul căreia se 
aliniau, printre alții, Rondo
(campionul turfulul) șl slmca
(șefa generației de trei ani), reu
niunea de duminică promitea un 
spectacol de calitate, și, mtr- 
adevăr, așteptările n-au fost in
firmate, alergările —■ mal puțin 
cea ciștigată de Tub — oferind 
dispute pasionante. „Criteriul- a 
fost cîștigat de Soneria (ultimele 
performanțe nu anticipau Insă 
saltul de valoare — aproape 5 se
cunde — realizat duminică), iar 
„Arcul de Triumf" (două hiturl) 
a revenit lui Cumpănita șl, res
pectiv, Artizan, ambii in real 
progres. O cursă impresionantă 
(1:24,5) a făcut duminică Slmca, 
clștigătoarea (a treia 
consecutivă) „Premiului Roman". 
„Făcînd" doar două 
(partea opusă și linia dreaptă), 
iapa șl-a adjudecat dezinvolt a- 
lergarea, dovedind că. In prezent, 
este — incontestabil — campioa-

victorie

.bucăți'

Intema-După Brăila, turneul 
țlonal de dirt-tracic va continua 
astăzi în Capitală, pe stadionul 
Metalul. Alergătorilor din Ceho
slovacia, R. D, G-ermană, Polonia 
șl România 11 se vor alătura, la 
București, și concurenți din Bul
garia. Primul start se va da la 
ora 16. Sportivii din cele 5 țări 
se vor reîntîlni joi la Sibiu șt 
vineri la Arad.

• Desfășurată la concurență cu 
fotbalul, etapa a cincea a „Cu
pei F.R.M.- la viteză a fost ur
mărită la Ploiești de peste 10 000 
de spectatori. lată învingătorii ; 
50 cmc (începători) — T. Troia 
(C.M. — I.I.R.U.C. Buc.), 50 cmc 
(avansați) — L Ferenczi (Voința 
Oradea), 125 cmc — P. Pașcotă 
(Prog. Timișoara), 175 cmc — I. 
Pașcotă (Prog. Timișoara), 
250 cmc — V. Istran (Voința 
Oradea), 500 cmc — I. Viktor 
(Voința Oradea), ataș — A. Toth 
4- E. Varga (I.R.A. Tg. Mureș). 
Pe echipe conduce în clasament 
C.M. — I.I.R.U.C. Buc. cu 530 p. 
(L TANASESCU — coresp.).
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REUNIUNE CU „DOUA SEh
na generației. în Încheiere, o 
notă bună pentru I. Ciocîrlan, în
vingător cu Rivan In proba re
zervată amatorilor.

REZULTATE TEHNICE. Cursa 
I — 1. Cornelia (G. Tănase) rec. 
1:36,6, 2. Vigu, 3. Nunișoara. Sim
plu 2, ordinea 17, ordinea triplă 
208. Cursa a n-a — 1. Otilian 
(Tr. Marinescu) rec. 1:28,1, 2.
Ostil. Simplu 3, ordinea 18, event 
14. cursa a IlI-a — 1. Cumpănița 
(V. Moise) rec. 1:26,2, 2. Vlăhița, 
3. Rafon. Simplu 19, ordinea 41, 
event 30, ordinea triplă 308. Cursa 
a IV-a — 1. Rivan (I. Ciocîrlan) 
1:26,7, 2. Oranjada. Simplu 8, or
dinea 48, event 55. Cursa a V-a
— 1. Soneria (N. Simion), rec. 
1:28,7, 2. Sutănica, 3. Stilat. Sim- 
pul 24, ordinea 478, event 295, or
dinea triplă 1404. Cursa a Vl-a
— 1. Artizan (N. Simion) rec. 
1.26,0, 2. Rafon. Simplu 12, ordi
nea 15, event 591, triplu cîștigător 
închis. Cursa a Vil-a — 1. Sim- 
ca (D. Toduță) rec. 1:24,5, 2. 
Hinsar, 3. Rimifon. Simplu 3, or
dinea 6, event 27, ordinea triplă
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| MECIUL DE DEBUT: 
| ROMÂNIA-ALBANIA
Iîncepînd de astăzi, orașul 

Izmir (din Turcia) va găzdui 
prima ediție a campionatului

I balcanic rezervat echipelor re
prezentative de juniori. S-au 
inserts Ia această competiție 
toate selecționatele țărilor din I Balcani, impărtiie in două gru- 

I pe. Din prima vor face parte : 
1 Turcia. Albania, România ; iar 
Idin cealaltă : Bulgaria, Grecia

Si Iugoslavia. La prima vedere, 
nu pare să fie o Brună prea 

IErea pentru echipa noastră. Nu 
trebuie omis. insă, faptul că în 
această erupă se află si echipa 
tării gazdă, care va face tot I posibilul pentru a-si valorifica
terenul propriu si a juca in 
finala primei ediții. Dar junio- 

Irii noștri i-au intîlnit de nenu
mărate ori pe cei ai Turciei si. 
indiferent de terenul pe care 
s-au disputat meciurile, au I reușit mai întotdeauna să obți
nă cîstig de cauză, bilanțul ge
neral al confruntărilor fiindu-le I favorabil. Oricum, acest prim
campionat balcanic se consti
tuie într-un examen de probare 
a capacităților noii noastre se- 

Ilectionate de juniori. In fata 
căreia se află un obiectiv ma

jor : absolvirea cu succes a pre
liminariilor Turneului U.E.F.A. 
"79, în care vor avea de jucat 
cu reprezentativele U.R.S.S. 
(cîșiigătoarea «Turneului Prie
tenia") si Ungariei (ciștigătoare 
a puternicului turneu interna
tional de la Split, unde a în
vins în finală cu 2—1 echipa 
gazdă, Iugoslavia). Primul meci 
din cadrul acestor preliminarii 
este programat la 22 noiembrie, 
cînd echipa noastră va întîlni 
Ungaria, pe teren propriu.

La Izmir, reprezentativa de 
juniori va trebui să confirme 
victoria din recenta partidă cu 
echipa Bulgariei, disputată la 
Cimpina. speranțele puse într-o 
serie de foarte tineri jucători 
deosebit de înzestrați. Dar, iată 
lotul care a făcut deplasarea: 
Nitu. Alex3 $i Pavel — por
tari : Ivana, Pop. Pirvu, Moțoc 
si Mânu — fundași : Iovan, C. 
Hie, Suciu, Geolgău si Tulba — 
mijlocași: Turcu, Budai, Cămui, 
Butoi si Neacsu — atacanti.

Meciurile din grupă sînt pro
gramate astfel : azi. România — 
Albania, iar mîine. România — 
Turcia.

SE POATE Șl FĂRĂ 
„MAESTRUL MOFTUROS" I

• VRTND să se reabiliteze (cît se puiea reabi
lita) după Insuccesul din medul cu Fortuna DOs- 
seldorf, Universitatea Craiova a realizat duminică, 
la Pitești, un rezultat bun, ca urmare a prestației. 
Îndeosebi, din prima repriză. Sigură în apărare, cu 
o tactică adecvată în atac, Universitatea s-a aflat 
45 de minute La cirma jocului. După pauză. Insă, 
craiovenii au greșit, retrăgindu-1 pe Cămătaru în 
apropierea fundașilor centrali, ceea ce a dat posi
bilitate gazdelor să domine.
• PUNCTUL de la Pitești este prețios, desigur. 

Iată, deci, că echipa poate juca și fără „maestrul 
mofturos" Hie Bălăci, a cărui comportare continuă 
să fie necorespunzătoare. Pentru randament slab, 
dezinteres in pregătire, viață nesportivă și — adău
găm noi — o nejustificată îngimfare, el a fost sus
pendat de către club pe timp de două luni, sanc
țiune ratificată și de federație. Nu Înțelegem insă 
de ce clubul craiovean nu l-a anunțat pe Bălăci 
de măsura luată și a trebuit ca el să afle de ea abia 
înaintea jocului, răminind eu impresia, după cum 
ne spunea antrenorul federal C. Drăguțin, că, de 
fapt, federația l-a suspendat. Să le t fost... teamă 
celor din conducerea clubului să-l spună tui Bă
lăci. la timpul cuvenit, de măsura luată 7
• LA PITEȘTI, Universitatea a venit fără con

ducător !?! Da. așa a fost. L Oblemenco, vieepee- 
ședinte al clubului, ne-a spus că nu a tăcut de
plasarea pentru că simbălă s-a Înapoiat tlrzlu de 
la București (!!7), iar dir. ceilalți 25 de membri 
ai secției nu s-a găsit nimeni să conducă echipa 
care juca într-un oraș apropiat. Poate că se pre
gătesc pentru deplasarea de La... Dusseldorf !’ Așa 
se face că foaia de arbitraj a fost completată de 
dr. V. Frinculescu, medicul echipe, cei față de care 
jucătorul Donose și-a perntis să albă o atitudme 
condamnabilă, dezaprobată de întregul stadion. 
Faultat de către Bărbulescu, Donose a t.ti.ut un 
grav accident, s-a văixat, s-a dat peste cap Dr. 
Frinculescu l-a trimis »ă-șt reia jocul dar Donose 
(care s-a ales si cu ui. cartonaș galben pentru tea
trul jucat), vocifertnd în fața tribunelor, a făcut 
semne să intre... medictil In teren. A imerven.t ti 
antrenorul Die Oană, însă Donose nu s-a poto-lx

Constantin ALEXE

LA TELEFON, LUCESCU...

vesc cinci. La Bala Mare aleargă toți după scheme 
evident prestabilite, pentru că, din cite știu, Ma- 
teianu „pune pe iarbă" totul, descompunm'l fotba
lul ca pe o masă de disecție, dar nu pe hirtia albă, 
sau pe masa neagră, care sînt moartea fotbalului, 
ci pe teren, In cadrul distanțelor firești, cu jucă
tori angrenați intelectual și fizic (nu ’din fotoliu).

Sigur că multe din schemele lui Mateianu vor 
fi curtnd reperate. Dar la fel de sigur sînt că el 
va pune, curînd, pe masă altele noi. Pe mine mă 
bucură mult agitația pe care a produs-o Baia Mare 
fn acest început de campionat. Vanitoșii resping 
ideea, dar cei oare iubesc cu adevărat fotbalul cad 
pe gtnduri. ț

MIRCEA LUCESCU J
P^. M-a întrebat cineva : și totuși, ce-ar fi tre

buit sâ facă Corvinul în fața Băii Mari ? Cred că 
ar fi trebuit să renunțe la libero și să joace, toți 
cei zece, om La om. Pentru că Baia Mare face totul 
din omul în plus pe care procură" In toate
fazele jocului. (M.L.)

Șl COTEC SCOATE DE PE LINIA PORȚII...
Desigur, evoluția Politehnicii Timișoara la Iași 

trebuie privită în perspectiva meciului din 27 sep
tembrie, de ia Budapesta, cu M.T.K. Din acest 
punct de vedere, admirabilă, demnă de aplaudat — 
așa cum s-a subliniat și în cronică — a fost pres
tația defensivei timișorene. Avînd în cuplul Mehe
dinții — Păltinișan și în Vișan (care a operat în 
fața celor doi stoperi) un adevărat baraj de netre
cut, iar in Nadu și Barna doi fundași laterali atenți 
și activi, echipa de pe Bega și-a demonstrat, din 
pkn, posibilitatea de a păstra un rezultat. Pînă 
aici, foarte bine. In schimb, atacul a fost ca și ine
xistent, E drept, și datorită presiunii ieșenilor, 
Nadu (de obicei foarte activ în ofensivă) nu s-a 
aventurat dedt o dată spre poarta lui Bucu, iar 
Cocec a ajuns chiar pe linia porții sale, salvînd cu 
pieptul. în ultimele minute, un gol ce părea sigur. 
Cat on a fiind depășit. Dar tripleta Anghel — Voia u 
— Petrescu s-a prezentat, alături de Dembrovschi, 
cu muR sub cele mai minime așteptări. Dealtfel, 
timișorenii au trecut numai de 12 ori în terenul 
formației gazdă (de 7 ori în prima repriză) și au 
futax O DATA spre poartă !

Meciul de la Budapesta bate la ușă. Deci/ aten- 
1

Mircea TUDORAN
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TRIAL PENTRU LOTUL DE TINERET
Antrenorii reprezentativei de 

tineret, I. Vodca ți V. Kraus, au 
convocat pentru azi. pe Stadio
nul Republicii. 33 de jucători 
la un trial în vederea alcătui
rii lotului care In toamnă va 
fi angajat în meciurile oficiale 
din campionatul european re
zervat echipelor naționale sub 
21 de ani. Iată lista acestora : 
Mîndriiă (S. C. Bacău), Lazăr 
(Sportul studențesc). Istrate 
(F. C. Argeș) — PORTARI ; 
Bădiias, L Marin (Dinamo). Gall 
(A.S.A.), Gh. Ion (Steaua), Vlad

SANCȚIONAREA 
UNOR JUCĂTORI 

DE LA UNIVERSITATEA 
CRAIOVA

Conducerea F.R.F., analiztnd 
cauzele care au condus la com
portarea slabă a echipei Uni
versitatea Craiova la jocul cu 
Fortuna Dusseldorf, a aprobat 
propunerile conducerii clubului 
craiovean de sancționare a ju
cătorilor care nu s-au încadrat 
in cerințele pregătirilor, mai 
ales in ultimele săptămîni, 
dinaintea susținerii importan
tei confruntări din Cupa cupe
lor. Astfel, pentru dezinteres 
în pregătire, jucătorul Hie Bă
lăci a fost suspendat din acti
vitatea competitională pînă la 
ÎS noiembrie a.e. Un număr de 
jucători, printre care Beldeanu, 
Crișan, Tilihoi, au fost sancțio
nați de club pe linie adminis
trativă.

întrucit iubitori ai fotbalului, 
au sesizat F.R.F. că o serie de 
jucători ai echipei Universita
tea Craiova duc o viață perso
nală contrară normelor eticii 
sportive, iar conducerea clubu
lui și antrenorii au menționat 
intre alte cauze ale slabei com
portări Și asemenea situații, 
F.R.F. a hotărît să deschidă o 
anchetă și în urma concluziilor 
să adopte măsuri de sancțio
nare severă a acelor jucători 
care se vor dovedi că au în
călcat normele de conduită ce
tățenească și sportivă. Totoda
tă, F.R.F. a avertizat condu
cerea clubului și colectivul teh
nic în legătură cu insuficienta 
preocupare pentru viața șj ac
tivitatea sportivilor, pentru in
consecvența de care a dat do
vadă In adoptarea unor măsuri 
ferme pentru o pregătire res
ponsabilă, ordine și disciplină 
în cadrul echipei Universitatea 
Craiova.

(F.C.M. Galați). Anghelina (Me
talul Buc.). Zare (F.C. Bihor). 
Bumbescu (Univ. Craiova), An- 
dreicuț (Gloria Bistrița). Torno- 
reanu („Poli" Timișoara). Hirra- 
îer (Strungul Arad) — FUN
DAȘI : Vamanu (S.C. Bacău), 
Șt. Popa (Metalul Buc.). Boze- 
san (A.S.A.). Florean (Polit 
Iași). Iorgulescu (Sportul stu
dențesc). Tănase (Metalul Buc.). 
I. Petcu (Corvinul Hunedoara), 
l Mureșan (F.C. Baia Mare) 
— MIJLOCAȘI ; Chitara (S.C. 

^Bacău), Vidican („U“ Cluj-Na- 
poca). Vesa (Ind. sîrmei Cîmpia 
Turzii), Ad. Tonescu (Steaua), 
Terheș (F.C. Baia Mare), Coraș 
(U.T.A.). Verigeanu (S.C. Ba
cău), Mușat (Celuloza Călărași), 
Coman (C.F.R. Cluj-Napoca), 
Biro I (A.S.A.), Mărgelatu (Au
tobuzul Buc.) — ÎNAINTAȘL

REZULTATELE
SERIA I

Borna Vatra Dornd — TEPRO 
lași 2—1 (1—1), Cristalul Dorohoi 
— Avîntul Frasin 2—1 (1—1), C.S. 
Botoșani — A.SA. Câmpulung 
Moldoveneso 2—0 (3—0), Șiretul
Bucecea — Danubiana Roman 2—1 
(2—0), Laminorul Roman — Fo
resta Fălticeni 5—2 (1—1), Nico
tină Iași — Metalul Rădăuți 0—1 
(0—0), Zimbrul suoeava — Me
talul Botoșani 4—1 (1—0), Unirea 
Săveni — C.F.R. Pașcani *—1 
(0-1).

Pe primele locuri în
după etapa a IV-a : L DORNA 
V. DORNKI ( p (8—4), 2. C.F.R. 
Pașcani 4 p (S—3), 3. Șiretul Bu
cecea 6 p (6—6)... pe ultimele: 
15. Unirea Săveni 2 p (1—1»), 15. 
TEPRO Iași 1 p (2—7).

SERIA A n-a
Energia Gh. Gheorghiu-Dej — 

Petrolul Moinești 1—0 (1—0), Mi
nerul Cotnăneștl — constructorul 
Vaslui 2—1 (2—1), Partizanul Ba
cău — Aripile Bacău 3—0 (0—0). 
Oituz Tg. Ocna — Rulmentul Bîr- 
lad 0—0. Letca Bacău — DEMAR 
Mărășeștl 2—0 (1—0), LM. P.
Neamț — C.S.M. Borzești 2—1 
(1—0), Hușana Huși — Cetatea 
Tg. Neamț 1—0 (0—0), Cimentul
Bicaz — Bradul Roznov 3—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. LETEA
BACAU 2 p (10—2), 2. Partizanul 
Bacău 7 p (7—1), 3. Energia Gh.

DINAMO - SELECȚIONATA 
REPUBLICII POPULARE CONGO 2-2

Ieri, pe stadionul din șos. Ștefan 
cel Mare, s-a disputat meciul in
ternațional amical de fotbal dintre 
echipa Dinamo București și selec
ționata Republicii Populare Congo. 
Jocul s-a Încheiat cu un rezultat 
de egalitate : 2—2 (1—1). Au mar
cat : Dragnea, Duda Georgescu, 
respectiv Ganga și Domba.

RILOR 
LPRES. 
?a din 
Fi loan 
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ 
ții „cap de pod* care oferă mari 
șanse de cîștig. Se pot obține 
câștiguri cumulate pe aceeași va
riantă. Se atribuie cîștiguri pen
tru 5 șl 4 numere din cele 12 
extrase și pentru 3 numere din 6. 
NU UITAȚI ! ASTAZI este UL
TIMA ZI pentru procurarea bi- 
leteîor la tragerea PRONOEX- 

PRES de MÎINE 20 septembrie.
CÎȘTIGUBILE TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN 13 SEPTEM

BRIE 1976. Cat 1 : 1 variantă
25% — Autoturism Deda 1300 ; 
cat. 2 : 4 variante 25% a 14.018 
lei ; cat. 3 : 13,50 a 4.153 lei ; cat. 
4 : 61,75 a 908 id. ; cat. 5 : 167 a 
336 lei ; cat. 6 : 6.145 a 40 lei ; 
cat. î : 177 a MO lei ; cat. I : 
3.099,25 a 40 lei. REPORT CATE
GORIA 1 : 1.364 lei. Autoturismul 
Dacia 1300 a fost câștigat de VA- 
LERIU MATEI din BRAȘOV, plus 
alte 35 premii de diferite catego
rii, toate realizate pe un b lot 
combinat.

Am pierdut 4n fața lui Matdavi. Am pierdut bl 
fața unei echipe interesante, contuse de un fost 
juedtor de valoare — asta se vede imediat ! — 
cane a ț/bidiț și glndețte cu o origissalaiu pe care 
nici nu «nd glndesc să o contest.

Oe aduce, de fapt, Mateianu ? E: sancționează 
riăbiciunUe fotbalițtilor noștrt, superficialitatea lor. 
m mod firesc, această sancțiune se bazează pe 
lucruri extrem de simple, dar automatizate prin 
muncă lucidă, o automatizare la care jucătorul 
ajunge numai după ce gindețte ți acceptă ideea.

Așezarea bătmărenilor e o „potcoavă- ale cărei 
vlrfuri sent extremele. In cadrul acestei potcoave, 
așa-cișii stoperi au un curaj pe care nici Iun cuplu 
defensiv al altor echipe nu-l are la noi. Seducă
torul joc de pase ți circulația continuă au clteva 
„chei- foarte interesante. Este in primul rind 
vorba de cele două virfuri, Roznai ți Terheș, care 
fixează, prin deplasări bine gindite, nu mai puțin 
de cinci apărători adverși, printre care libero-ul, 
care nu are ce face. Este vorba de asemenea de 
preșsing-ui „in trei“, care exploatează — iarăși I — 
dificultățile obișnuite ale fotbaliștilor noștri, la care 
nimic nu se face, in general, fără preluare. Vigoa
rea acestui pressing tn trei este de admirat. (A 
fost suficient ca Gălan să greșească o minge, pen
tru ca trei băimăreni să se repeadă asupra mingii 
din care s-a născut golul). Este vorba, in sfirșlt, 
de travaliul logic al tuturor jucătorilor. La cele 
mai multe din echipele noastre aleargă trei șl prt-

Zahiu a reintrat, Zahiu a marcat ! Iată-l pe , 
„omul de gol“ stelist inscriind primul său țjol ’ 
in partida cu A.S.A. Foto: Dragoș NEAGU

---------------------------------------------------------------------- ----- ---------------------------------------------------------- ------------------------ -----------------

ETAPEI A IV-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
Gheorghlu-Dej 6 p (8—3)..; pe 
ultimele : 15. Oituz Tg. Ocna 2 
p (2—6), 16. Cetatea Tg. Neamț 2 
P G—7).

SERIA A m-a
Chimia Buzău — Petrolistul 

Boldești 1—« (0—0), Oțelul Ga
lați — Petrolul Berea 4—2 (2—1), 
Prahova Ploiești — Unirea Focșa
ni 1—0 (1—0), C.S.U. Galați — 
Luceafărul Adjud 4—1 (3—0), Di
namo Focșani — Avlntul Urzlceni 
2—0 (0—0). Petrolul Băicoi — An
cora Galați 1—1 (1—1), Carpați 
Nehoiu — Foresta Gugești 1—1 
(1—0), Olimpia Rm. Sărai — Me- 
talosport Galați 4—2 (3—0).

Pe primele locuri : L DINAMO 
FOCȘANI 2 p (7—1), 2. C.S.U. 
Galați 7 p (9—3), 3. Chimia Bu
zău 6 p (5—2)... pe ultimele : 15. 
Carpați Neboiu 1 p (2—S), tc. 
Petrolul Berea * p (4—10).

SERIA A IV-a
Pescărușul Tulcea — CSmeniul 

Medgidia 2—1 (2—1), Arrubium
Mărin — Azotul Slobozia 1—3 
(1—2), I.M.U. Medgidia — Dacia 
Unirea Brăila 2—0 (1—0). Voința 
Constanța — Chimpex Constanța
1— 0 (0—0), Marina Mangalia — 
Electrica Constanta 1—o (1—0). 
Unirea Tricolor Brăila — Victo
ria Tăndărei 3—0 (2—0), Tracto
rul Viziru — Granitul Babadag
2— 0 (1—0). Șoimii Cernavodă — 
Unirea Eforie 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : L VOINȚA 
CONSTANTA 7 p (5—1), 2. Uni
rea Tricolor Brăila 6 p (11—5). 3. 
Pescărușul Tulcea 6 p (8—5)... pe 
ultimele : 15. Tractorul Viziru 1 
p (4—11), 16. Arrubium Măcir. I 
P (2—5).

SERIA A V-a
Automecanica București — Vic

toria Lehllu 1—2 (1—1), Automa
tica București — Unirea Tricolor 
București 1—0 (0—0). Voiaja Bucu
rești — Luceafărul n București
3— 1 O—0), Flacăra roșie Bucu
rești — Mecanica fină București 
6—0, Tehnosnetal București — 
Unirea Boimtin Vale 1—1 (1—0), 
Sirena București — Electronica 
București 1—2 (9—1), Celuloza
Călărași — Abatorul București 
3—0 (1—0), Luceafărul I Bucu
rești — I.C.S.I.M. București 1—3 
(1—1), Viscoza București — T.M. 
București 1—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VOINȚA 
7 p (9—3), 2. T.M.B. 7 p (8—3), 
3. I.C.S.I M. 6 p (8—5), 4. Hec- 
tronica 6 p (6—6)... pe ultimele : 
17. Luceafărul n 2 p (3—S), 18.
Luceafărul I 1 p (3—9).

SERIA A Vl-a
Constructorul Pitești — Metalul 

Mija 1—1 (0—0), Cetatea Tr. Mă
gurele — Dinamo Alexandria 3—0 
(1—0), Chirrua Găești — Progre

sul Pucioasa 1—0 (0—0), ROVA 
Roșiori — Dacia Pitești 3—o 
(1—0), Progresul Corabia — l.o.B. 
Balș 2—1 (2-0), Recolta Stoică- 
nești — Electronistul Curtea de 
Argeș 2—1 (1—1), Răsăritul Ca
racal — Cimentul Fieni 3—1 
(1—0), Petrolul Videle — Flacăra 
Automecanica Morenl 1—3 (0—3).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 8 p (13—Z), 2—3. ROVA 
Roșiori 6 p (10—2), I.O.B. Balș 
6 p (11—3), 4. Cetatea Tr. Mă
gurele 6 p (8—3)... pe ultimele : 
14—15. Petrx^ul Videle 1 p (3—8), 
Progrese; Pucioasa 1 p (2—7), 16. 
Cimentul Fieni 1 p (1—»).

SERIA A VH-a
Minerul Motru — Gloria Dro be

ta Tr. Sev. 0—2 (0—1). Metalul 
Rovinari — Lotru Brezoi 2—1 
(1—0), Constructorul Craiova — 
Chimistul Rm. Vilcea î—0 (8—0),
Unirea Drăgășani — Metalurgistul 
Sadu 1—o (0—0), Minerul Vulcan 
— C.F.R. Craiova 1—2 (1—1),
Dierna Orșova — Minerul Lupenl 
4—1 (1—1), Pandurii Tg. Jiu — 
Progresul Băilești 2—1 (1—0), Bis
trița Băbenl — Constructorul Tg. 
Jiu 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : L CON
STRUCTORUL CRAIOVA 7 p 
(10—3), 2. Pandurii Tg. Jiu 7 p 
(9—4). 3. CJJi. Craiova 6 p 
(8—3)... pe ultimele : 15. Minerul 
Vulcan 2 p (4—4), 16. Construc
torul Tg. Jiu 2 p (1—4).

SERIA A vm-a
Metalul Oțelu Roșu — Gloria 

Reșița 5—4 (2—1), Unirea Sinni- 
colau Mare — știința Petroșani 
3—0 (2—0). C.I.L. Blaj — Unirea 
Alba Iulia 1—0 (0—0), Unirea
Tomne ic — Laminorul Nădrag 
6—2 (5—1), Minerul Ghelar —
Minerul Oravița 1—1 (1—0) —
s-a jucat ja Brad, Electromotor 
Timișoara — Metalul Hunedoara 
2—0 (1—0), Metalul Bocșa —
ICRAL Timișoara 2—2 (2—2), Vul
turii textila Lugoj — C.F.R. Sl- 
meria 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : L unirea 
tomnatic 7 p (13—3), 2—3. La
minorul Nădrag 5 p (11—8), Uni
rea Alba Iulia 5 p (5—2) ... pe 
ultimele: 15. Minerul Oravița
2 p (3—7), 16. Minerul Ghelar 2 
P (2—7).

SERIA A IX-a
Tricolorul Beiuș — C M. Cluj- 

Napoca 2—0 <1—0), Voința Ora
dea — Minerul Suncuiuș 2—0 
(1—0), Victoria ineu — Bihoreana 
Marghita 3—0 (1—0). Strungul A- 
rad — Minerul Bihor 3—0 (1—0).
Recolta Salonta — Sticla Arieșul 
Turda 2—1 (0—1), Constructorul
Arad — Rapid Arad 1—1 (0—0). 
Tehnofrig Cluj-Napoca — Metalul 
Aiud 0—1 (0—1), Oțelul Bihor Or.

dr. Petru Groza — Unirea Dej 
2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. TRICO
LORUL BEIUȘ 7 p (5—1), 2. Me
talul Aiud 6 p (7—5), 3. Victoria 
Ineu 5 p (8—5)... pe ultimele : 15. 
C.M. Cluj-Napoca 2 p (6—11), IC. 
Recolta Salonta 2 p (2—9).

SERIA A X-a
Armătura Zalău — Hebe Sin- 

georz Băi 4—1 (4—0), Lăpușul
Tg. Lăpuș — Oașul Negrești 1—2 
(0—0), Minerul Rodna — Bradul 
Vlșeu 4—0 (1—0), Someșul Satu
Mare — Silvicultorul Maieru- 
Anieș 3—0 (1—0), CUPROM Baia 
Mare — Minerul Baia Sprie 1—0 
(1—0). Minerul Băita — Victoria 
Cărei 3—0 (2—0), Viitorul Gloria 
Șimleu — Rapid Jibou 1—1 (0—1), 
Minerul Băiuț — Minerul Ilba- 
Seini 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL RODNA 7 p (10—1), 2. So
meșul Satu Mare 6 p (8—3), 3. 
Armătura Zalău 5 p (9—<)... pe 
ultimele : 15. Gloria Șimleu 2 p 
(3—9), 16. Bradul Vișeu 2 p (1—8).

SERIA A XI-a
Metalul Copșa Mică — Metalul 

Sighișoara 0—2 (0—1), Mureșul
Luduș — Construcții Sibiu 2—2 
(2—1), Foresta Bistrița — I.M.I.X. 
Agnita 4—1 (2—1), Automecani
ca Mediaș — INTER Sibiu 0—0, 
Sticla Tîrnăvenl — Avîntul Re
ghin 2—0 (1—0), I.P.A. Sibiu — 
Carpați Mîrșa 1—1 (0—0), Utila
jul Făgăraș — Chimia Or. Vic
toria 0—0, Oțelul Reghin — Tex
tila Cisnădie 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—2. ME
TALUL SIGHIȘOARA 6 p (7—2), 
OȚELUL REGHIN 6 p (6—1), 3.
Chimia Or. Victoria 6 p (5—2)... 
pe ultimele : 15. Metalul Copșa
Mică 2 p (4—9), 16. I.M.I.X. Ag
nita 2 p (2—8).

SERIA A XlI-a
Torpedo Zămești — Măgura 

Codlea 3—1 (2—1), Tractorul M.
Ciuc — Minerul Bălan 1—o (1—0), 
Izvorul Tg. secuiesc — Progre
sul Odorhei 1—o (1—0), I.R.A. 
Cîmpina — Avîntul Mîneciu 1—2 
(0—1) Metrom Brașov — Carai- 
manul Bușteni 1—0 (1—0), Mine
rul Baraolt — Viitorul Gheor- 
gheni 0—1 (0—0), Carpați Sinaia 
— Precizia Săoele 8—0 (2—0),
C.S.U. Brașov — Carpați Brașov 
2-1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METROM 
BRAȘOV 6 p (7—3), 2. Carpați
Sinaia 6 p (7—4), 3. Avîntul Mi- 
neciu 6 p (5—4)... pe ultimele :
15. Minerul Baraolt 2 p (4—10),
16. I.R.A. Cimpina 2 p (3—9).

Rezultatele ne-au fost iransmî- 
»e de către corespondenții noștri 
din localitățile respective. —



înaintea meciului cu reprezentativa S.U.A.

TINERII BOXERI DINAMIZEAZĂ 
PREGĂTIRILE LOTULUI

Campionatele mondiale de 
box de la Belgrad au rămas în 
urmă... Insuccesul reprezentan
ților noștri la competiția su
premă constituie acum doar o 
amintire neplăcută. Măsurile 
menite să repună pugilismul 
românesc ne vechiul făgaș — 
cel al unei bune reprezentări 
în arena internațională — au si 
început să fie aplicate. De acest 
fapt ne-am convins zilele tre
cute. la Snagov. locul unde au 
fost convocati. pentru un scurt 
stagiu de pregătire, tinerii re
marcați cu prilejul amplei ac
țiuni de selecție organizată în 
lunile trecute de federația de 
specialitate.

Antrenorul emerit Ion Popa, 
ajutat de cîtiva colegi mai ti
neri. remarcați prin bunele re
zultate obținute în activitatea 
de creștere a tinerilor pugilisti 
(V. Mariuțan. I. Mihalik, A. 
Zaibcl, C. Ciucă, I. Popa), se 
Străduiește să alcătuiască o nouă 
echipă reprezentativă. „Tinerii 
cooptați in lot — ne spunea an
trenorul Ion Popa — au adus 
cu ei un suflu nou. Dorința lor 
de afirmare îl face mult mai 
conștiincioși în antrenamente. 
Dună o scurtă perioadă de pre
gătire comună, am reușit să re
marcăm cîtiva tineri cu reale 
posibilități. Pavel Morea (A.S.A. 
Cluj-Napoca) și Constantin Ți- 
țoiu (I.P.A. Sibiu) la 48 kg. Da
niel Radu (Olimpia Buc.). Eu
gen Roșu si Nicolae Nicolae 
(Dacia Pitești) la 51 kg, Nicolae 
Bumb (A.S.A. Cluj-Napoca),

ECHIPA AMERICANĂ DE BOX LA BUCUREȘTI
Cu o Intirzîare de 48 de ore a losit tn Capitală echipa de box a 

Statelor Unite ale America — câștigătoare a turneului olimpic de la 
Montreal —, care va susține 3 meciuri in țara noastră (la București, 
Galați și Constanța). Din echipă fac parte : Dario Medrano și Robert 
Hines (muscă), Richard Savage (cocoș), Bret Summers (pană), I.arry 
Tattman (semiușoară), Lemuel Steeples și Du Juan Johnson (ușoară), 
Charles Robinson (semimijlocie), Alfred Mayes și Bernard Mays 
(mijlocie mică), Monte Oswald (mijlocie), Elmer Martin (semigrea) și 
Bruce Blair (grea). Ieri dimineață sub conducerea antrenorilor Richard 
Pettigrew și Gino Segura, tinerii pugiliști americani au efectuat primul 
antrenament, de ac&moclare. In imagine, boxerii oaspeți înaintea ple

cării la antrenamentul de ieri. Foto : Ion MIHAlCA

STEAUA SI LEVSKI-SPARTAK SOFIA INAUGUREAZĂ 
NOUL SEZON INTERNAȚIONAL

Steaua Inaugurează sezonul 
nostru internațional — oficial — 
la hochei pe gheață, susținlnd 
miercuri, de la ora 18, meciul 
tur din cadrul Cupei campioni
lor europeni. In vederea noului 
start pe care-1 va lila in aceas
tă competiție (anul trecut, ho- 
eheiștil bucureșteni au fost în- 
trecuțl în primul tur, de cam
pionii Elveției), formația noastră 
campioană s-a pregătit intens 
sub conducerea cuplului de an
trenori Zoltan Czaka și Nicolae 
Zografi. în cadrul acestui pro
gram de pregătire a făcut parte 
șl recentul turneu de la Lenin
grad, în legătură cu care antre
norul Czaka ne-a declarat urmă
toarele :

„Turneul a însemnat, de fapt, 
o dublă partidă susținută In 
compania echipei de tineret a 
redutabilei formații militare 
SJî.A. Leningrad, întărită cu 6 
Jucători din prima reprezentati-

„CUPA DAVIS"
F Au fost desemnate echipele se- 
mlfinaliste ale „Cupei Davis* (e- 
dițla 1977—73), care se vor Intilnl 
între 6 și 8 octombrie: Suedia — 
S.U.A., la Gotcborg și Anglia — 
Australia, la Londra.

în finalele celor două grupe 
europene s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: Anglia — Ceho
slovacia 5—0 (In ultima partidă, 
Mottram a dispus de Hrebec cu 

Emil Bihoreana (I.P.A. Sibiu) 
și Gheorghe Negoiță (B.C. Brăi
la) la 54 kg. Constantin Ghin- 
dăoanu (Ceahlăul Piatra Neamț) 
și Viorel Burde la 67 kg. Ale
xandru Toth (Voința Satu Mare) 
la 75 kg. semigreii Ion Joița 
(Electroputere Craiova) si Aris
tide Sta văr (Dunărea Galați), 
Stefan Birlădeann (Sticla Tur
da) la categoria grea sint băieți 
bine dotați, care, in urma unul 
proces de instruire bine dirijat, 
pot realiza însemnate creșteri 
valorice*.

— In vederea meciului cu 
echipa S.U.A.. asupra cărei for
mații v-ați oprit 7

— Pină in momentul de fată 
n-a fost stabilit „ll**-le pe 
eare-1 vom alinia la București. 
El va fi ales dintre următorii 
boxeri, in ordinea categoriilor : 
AL Turei. N. Robu. D. Radu, 
T. Dinu. N. Bumb, L Lungu, 
N. Neaga. Gh. Oțelea. L Șan- 
dor, H. Sultan. C. Hajnal, I. 
Vladimir, L Miron. S. Tîrilă. M. 
Sirba, C. Ciochină. V. Silaghi, 
C. Chiracu, G. Donici, V. Vrîn- 
ceanu, L Cernat.

— Cum apreciați forma spor
tivilor români în momentul de 
fată ?

— Foarte bine se prezintă AL 
Turei, D. Radu, N. Bumb. L 
Vladimir si G. DonicL A în
ceput să se miște bine si N. 
Robu. Sperăm ca pină Ia ora 
meciului cu S.U.A. să se gă
sească in formă întreaga echipă.

Mihai TRANCA

Miercuri, pe patinoarul „23 August**

vă a clubului. în primul meci, 
gazdele au cîștigat la mare luptă 
cu 4—3. Punctele echipei noastre 
au fost realizate de Ioniță, Jus
tinian șl Nistor. Apreciez că, cu 
mal multă atenție și concentrare 
în joc din partea hocheiștilor 
noștri scorul putea fi egal. A 
doua partidă ne-a revenit, după 
cum se știe, cu 6—L A fost o 
victorie frumoasă, rezultat direct 
al unei evoluții mai bune, mult 
mai aproape de valoarea reală a 
echipei noastre. Cele 6 goluri au 
fost realizate de... 6 jucători : 
Hălăucă, Olenlci, Gheorghiu. 
Gherghișan, Varga si V. Hutanu.

Pentru meciul de miercuri, de 
la patinoarul „23 August*, cu 
formația bulgară Levski-Spartak 
Sofia, echipa va fi alcătuită din 
următorul lot de jucători: Ne
tede (Vasilescu) — Varga, Ioniță, 
Justinian, Antal, Balogh, Bogoș, 
Ugron — Gheorghiu, Hutanu, 
Prakab, Nistor, Hălăucă, Olenici,

ÎN DOUĂ EDIȚII
S—7. 3—6, 6—3, 6—4. 6—0); Sue
dia — Ungaria 3—1 (Borg și Jo
hansson au asigurat victoria, la 
simplu). în finala zonei ameri
cane: Chile — S.U.A. 2—3.

Partide din primul tur al edi
ției 1978—79: Monaco — U.R.S.S. 
i—4. Egipt — Portugalia 5—0, 
Elveția — Iran 3—2, Grecia — 
Danemarca 1—4, Belgia — Irlanda 
5—0, Olanda — Norvegia 4—L

SE VOR PRODUCE Șl IN VOLEIUL MASCULIN 
SCHIMBĂRI SPECTACULOASE ALE IERARHIEI MONDIALE?'

Miine începe in Italia o nouă ediție a C.M., cu un pronunțat 
echilibru valoric al competitoarelor

Actualul sezon International da
volei a fost puternic marcat de 
efervescența dinaintea debutului 
in ediția a 9-a a campionatului 
mondial masculin, care începe 
miine In i orașe din italia : 
Roma, Bergamo, Udine, Veneția, 
Parau și Ancona. Intr-adevăr, 
după cele două mari turnee ale 
lunii august — „Memorialul Sa
vin*, desfășurat la Harkov, șl 
„Trofeul Tomis*, găzduit de Con
stanța — toate participantele la 
competiția supremă au apăsat pe 
pedala pregătirilor (în care do
minantă a fost, firește, latura tac
tică), continuind seria verificări
lor, fie în turnee ușoare, fie la 
întflnlrl bilaterale în Belgia, la 
Franța și in R. F. Germania au 
avut loc turnee în care, alături 
de echipe europene, s-au aflat șl 
formații din celelalte continente, 
sosite mai devreme, pentru aco
modare șl ultimele finisări, pen
tru cunoașterea adversarilor. Este 
vorba de Brazilia, Canada. S.U.A., 
Mexic, Venezuela. R. P. Chineză, 
Tunisia etc. Campioana lumii, re
prezentativa Poloniei, a jucat c4- 
teva meciuri acasă cu selecțio
nata S.U.A. șl ta deplasare cu 
cea a Cehoslovaciei. Puține e- 
chipe au preferat să se pregă
tească înaintea startului numai 
prin antrenamente și jocuri fără 
parteneri străini. Intre acestea, 
șl reprezentativa României, care 
a încercat să-șl pună la punct 
omogenizarea sextetului de bază 
(marea sa lacună arătată la „Tro
feul Tomis*) șl unele execuții 
tehnice.

întregul sezon pregătitor, pe 
parcursul căruia s-eu Înregistrat 
multe și mari surprize, a deter
minat schimbări Importante la 
„bursa pronosticurilor*, precum 
și opinia că aceasta vei a una

SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII INTERNATIONALE
ECHIPA masculină de volei 

Explorări Bala Mare s-a calificat 
pentru semifinalele turneului de 
la Tourcoing (Franța). In preli
minarii, băimărenll au dispus eu 
3—0 de selecționatele orașelor 
Bonn, Tourcoing șl Plovdiv.

ÎN TURNEUL studențesc femi
nin de volei. Universitatea Cluj-

TURUL BULGARIE]
SOFIA, 18 (Agerpres). — Turul 

ciclist al Bulgariei a continuat 
cu desfășurarea etapei a a-a : 
Trojan — Gabrovo (148 km), care 
a fost clștigată de cehoslovacul 
Kvetan cu timpul de 4h 97 M. 
Etapa a 8-a disputată contracro- 
nometru individual (4 000 m) 
a revenit bulgarului Fortunov. 
Mircea Eomașcanu a ocupat lo
cul 7.

In clasamentul general Individual 
conduce Barinov (U.R.S.S.). Pe 
echipe, primul loc este ocupat 
de Cehoslovacia, urmată de 
U.R.S.S. șl R. D. Germană. Se
lecționata României se află pe 
locul 9.

DE HOCHEI
Cazaca, M. Popescu (Popa), 
Gherghișan. Nutresc speranța că 
jucătorii noștri se vor mobiliza 
la maximum, astfel ca să obțină 
victoria La un scor concludent, 
care să-i scutească de prea multe 
emoții pentru meciul retur de la 
Sofia. Despre adversari n-avem 
prea multe vești, dar știm că 
s-au pregătit și el să abordeze 
cit mai bine întrecerile din ca
drul noii ediții a Cupei campio
nilor europeni.4*.

Invingăt-oarea din meciurile de 
la București și Sofia va întîlni, 
în turul al doilea al competiției, 
pe cîștigătoarea dublei partide 
dintre echipele Jesenițe (Iugo
slavia) și H.C. Biel (Elveția).

Romeo VI LARA

ATLETISM • In concursul de Ia 
Trento (Ita'io), iugoslavul Nenad 
Stekic? a obțtout Ic lungime cea 
moi buna performanța morte alâ a 
sezonului : 8,32 m. • Citeva re-
zuitote din campionatul U.R.S.S. 
desfășurat la Tbilisi : feavnîn : 
3 000 m — LT'masova 8:48,4 ; 10C m
— Storojkova 11,25 ; lungime — Bcr-
dauskeoe 6,82 m ; 400 mg — Zeieo 
to*/a 54,96 ; 800 m — Providoh’na
1 :57,6 ; masculin : 10 000 m — Ba
dran kov 28:54,0 ; 100 m — Ignatenko 
10,31 ; greutate — Barișnikov 20,55 
m ; disc — Dubi-neț 62,26 m ; triplu
— Saneev 17,03 m. • In concursul 
„Crystal Palace** d-in Londra : 100 m
— Crawford (Trinidad-Tobago) 10,41 ; 
prăjină — Poulîard (S.U.A.) 5,50 m. 
• La Budapesta meciul Ungaria — 
Cehoslovacia s-a încheiat cu victo 

dintre cele mai tari ediții a cam
pionatului mondial. Experiența 
nouă trăită recent de voleiul fe- 
rrtinln, datorită spectaculoaselor 
mutații pe scara ierarhiei mon
diale și apariției unei lidere im
previzibile (Cuba), H face pe 
specialiști să privească acum cu 
alțl ochi competiția supremi 
masculină. Pînă nu demult exis
tau multe păreri că treptele po
diumului vor fi ocupate de ace-

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI A PLECAT IERI IN ITALIA
in vederea participării la actuate edlțte a Campionatului mondial 

moscuțm da voiai, reprezentativa României - core va evotoa m gruoa 
de Ic Ancona - a pârăsit luni dimineață Capitate. Din 

lat foc parte : Nicolae Pop, Cornel Oros, Laurențiu Dumânoiu, Mircea 
Tutovon Constantin Bădiță, Gunther Enescu, loan Țerbea, Sorin Ma- 
Ca7^' JV*oreI Manole, Dan Girleanu, Petre lonescu, Cornel Chifu, to- 

ontrenorM Aurel Dragon, William Schreiber >1 de doctorul 
Petre Bendia. A mol făcut deplasarea ți orb tout totemaț:orx>l Costin 

care va conduce cîteva partide din codrul compionatului.

leașl echipe laureate la J.O. de 
la Montreal : Polonia. U.R.S.S. 
Cuba. In ultimul timp, destul 
specialiști și-au reconsiderat se
rios părerile, văzind că Polonia 
pierde un set acasă In fața ame
ricanilor șl două ta fața voleiba
liștilor cehoslovaci, că Franța în
vinge în 3 seturi Bulgaria și Un
garia, că echipa Chinei nu pier
de nimic de dnd se- află In Eu
ropa etc. Se pune Întrebarea : 
oare toate vechile drumuri duc 
Ia Roma 7 La Roma, unde se va 
strînge, după întrecerile din se
rii, plutonul fruntaș al voleiului 
masculin mondial șl unde se va 
înălța podiumul premiantelor... 
mtr-adevăr. In afara formațiilor

Napoca a întrecut cu 3—1 pe 
A.Z.S. Cracovia. Competiția a 
fost clștigată de A.Z.S. Varșovia. 
Universitatea Cluj-Napoca cla- 
sîndu-se pe locul IV.

FORMAȚIA masculină de bas
chet Universitatea Cluj-Napoca a 
ocupat locul în In turneul de la 
Varșovia. Competiția a fost cîștl- 
gată de echipa Atletas Kaunas.

LA SFÎRȘITUL săptămlniL Hie 
Năstase va participa la un tur
neu la Buenos Aires, alături de 
Borg. Connors și argentinianul 
CI ere.

CAMPIONATE

IUGOSLAVIA (etapa a 7-a): 
Partizan — Banja Luka 3—0; 
F. c. Zagreb — Velez 2—2; Na- 
predak — Zeleznlciar Sarajevo 
0—1; F. C. Sarajevo — Vojvodina 
3—2; Buducnost — Dynamo Za
greb 3—2; Olympia Liubliana — 
Hajduk 1—3 ; sloboda Tuzla — 
Osijek 1—0; Rijeka — O.F.K. 
0—0; Steaua roșie — Radnlckl 
Nlș 2—1. Clasament: L Steaua 
roșie 11 p; 2. Buducnost 10 p; 3. 
Hajduk 9 p.

SPANIA (etapa a 3-a): Gijon — 
Zaragoza 1—0; Celta Vigo —Real 
Socledad 1—0; Huelva — Valle- 
cano 0—0; Burgos — Sevilla 2—2; 
Athletic Bilbao — Santander 4—1; 
C. F. Barcelona — Salamanca 
3—0; Hercules Alicante — Real 
Madrid 1—2; Atletico Madrid — 
Espanol 1—0; Las Palmas — Va
lencia 2—0. Clasament: 1. Las
Palmas 6 p; 2. Athletic Bilbao 
5 p; 3. Huelva 5 p.

BULGARIA (etapa a 6-a): Sla
via Sofia — Lokomotiv Plovdiv 
0—2; Spartak Varna — Stara 
Zagora 3—1; Sliven — Botev Vra- 
ța 2—2; Akademlk — Hașkovo 
2—0; Cemo More — Levski-Spar
tak Sofia 3—1; TSKA — . Pirin 
Blagoevgrad 1—0; Cemomoreț — 
Marek Stanke Dimitrov 4—0; Tra- 
kia Plovdiv — Lokomotiv Sofia 
1—1. Clasament: 1. Cernomoreț 
8 p, 2. Akademlk 8 p, 3. Loko
motiv Sofia 8 p.

OLANDA (etapa a 6-a): Utrecht 
—Ajax 1—4; Feyenoord — Ha

TELEX
ria oaspeților : 212—198 (masculin),
151-149 (femtoin).

AUTO • Raliu! AmericTi de Site 
a fost cîștigat de echipajul polonez 
Zasoda — Zembrzuski pe „Mercedes 
Benz*.

CICLISM • Compete to „Tour de 
I’Avenir** s-a încheiat cu v’etoria spor
tivului sovietic Serghei Suhurucenka. 
urmat de coechipieri soi Ga’aletdî- 
noy, Morozov și A ver to. • Turul 
Cataloniei s-a încheiat ce victoria 
rutierului italian Francesco Moser, 
urmat de spaniolii Galdos șl Torres.

HOCHEI • în turneul pentru e- 
chipe de tineret, ta Hra-dec K na Iove 

Venezuelei, Tunisiei. Argentinei 
și Egiptului (oare par a fi. sor
tite să ajLingă pe „puntea sus
pinelor*, te Veneția, In turneele 
locurilor 21—24), toate celelalte 2» 
de echipe nutresc speranțe în
dreptățite să debarce te 24 sep
tembrie în ,, Cetatea eternă*, 
unde se va da lupta directă pen
tru titlu. Numeroasele incertitij< 
dini privind șansele echipeloi 
denotă un echilibru valoric pe un 
plan mal larg ca altădată și dau 
o notă tn piua de interes princi
palei competiții volei balistice i 
amilul.

Echipa României, care a plecat 
luni spre Ancona, unde urmează 
să intiinească în serie echipei® 
S.UA, Coreei de Sud și Ceho
slovaciei, ne-a creat multe mo
tive de îngrijorare pe parcursul 
pregătirilor. Văzînd-o atlt la „eu
ropenele- de anul trecut, cît șl 
la „Trofeul Tomis- acum trei săp
tămâni, antrenorul brazilian 
Paulo Sevciuc o caracteriza ast
fel la Constanța : „Echipa dv. stă 
bine fizic, tehnic și chiar tactic. 
Are jucători puternici. Dar e- 
xistâ ceva în interiorul ei care 
parcă o împiedică : un oarecare 
dezechilibru emoțional. Poate 
pentru că nu mai are un jucă
tor ca Udlșteanu, care să-i dea 
încredere în ea“. Tot cu trei săp
tămâni în urmă, antrenorul echi
pei R. D. Germane, Hurt Radde. 
ne spunea : „Acum, reprezenta
tiva română — ca și a mea, de
altfel — nu este în formă. Cred 
însă că la campionatul mondial 
va fi foarte puternică. Are ne
voie de • formă bună ca să 
treacă de o grupă greaî* Sîmbă- 
tă, antrenorul secund aț lotului 
nosru. William Schreiber, care nu 
se arătase prea optimist pîr.ă a- 
cum, ne-a mărturisit că „între 
timp au fost eliminate multe 
neajunsuri și că echipa va pu
tea obține rezultate bune*. Spe
răm șl noi să fie așa. Pentru ca 
voleibaliștii români să se nu
mere printre protagoniștii actua
lei ediții a „mondialului-.

Aurelian BREBcAN’J

arlem 5—0; Venlo — P.S.V. Eind
hoven 0—5. Clasament: 1. Ajax 
12 p; 2. Roda 11 p; 3. P.S.V. 9 p.

ȘTIRI, REZULTATE

• S-a stabilit ca selecționata 
Argentinei să întîlnească anul vi
itor, la 12 septembrie, la MQn- 
chen sau la Frankfurt pe Main, 
echipa R. F. Germania. Federația 
argentiniană de fotbal a anunțat 
că, în prezent, poartă tratative 
pentru o serie de jocuri în An
glia, Scoția, Spania, Italia și in 
alte țări, care au invitat echipa 
deținătoare a „Cupei Mondiale-.

O La Aberdeen (Scoția) s-a 
disputat meciul amical dintre re
prezentativa S.U.A. și selecțio
nata de tineret a Scoției. Gazdele 
au obținut victoria cu 3—1 (1—0)-
• Cunoscutul fotbalist italian 

Paolo Rossi, una dintre revelați
ile campionatului mondial din 
Argentina, a devenit indisponibil 
pentru o perioadă de trei săptă- 
mîni. Paolo Rossi s-a accidentat 
la genunchiul drept în timpul 
meciului pe care echipa sa, La- 
nerosi Vicenza, l-a susținut cu 
Dukla Praga, In „Cupa U.E.F.A.*.
• La Mantova (Italia), echipa 

R. P. Chineze a dispus de for
mația locală cu 3—0 (1—0).
• Fiind suferind și beneficiind 

de un concediu medical de o lu
nă, selecționerul reprezentativei 
Iugoslaviei, S. Ljustița, a fost în
locuit temporar de antrenorul e- 
chipel Partizan Belgrad, Mla- 
dinicl.

(Cehoslovocta) : Finlanda — U.R.S.S.
6- 3.

MOTO • Pentru a doua oa'ă con
secutiv, echipa Belgiei a cîștgat 
„Trofeul Națiunilor* Ia moto cros 
c'osc 250 cmc.

ȘAH • Turneul de Ia Albe-na a 
fost cîștigat de Liuben Spasov 
(Bulgaria) și Ntofa Renarvn (Suedia) 
c'asați pe primul loc, l-a egalitate, 
cu cite 81/j p.

TENIS • Turneul W.C.T. rezervat 
P'obei de dubki s-a încheiat k» 
Woodlands cu victoria cuplului Fibak 
(Polonia), Oklcer (Olanda) care a 
învins în finaf-ă cu 7—6, 3-6, 4—6.
7— 6, 6-3 perechea americană R les
sen, Stewart. In semifinale : Fibak, 
Okker — Smith, Lutz 7-4, 7—6 ; Rles
sen. Stewart — PfFster, Mayer 6—4, 
6-4.

P. „Informația*
3, 10263

S.UA

