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PE AGENDA „DACIADEI"
Azi, ta programul acțiunilor finale ale marii competiții 

•portive naționale „Daciada" :
• „Ștafeta Daciadei" va parcurge etapa Tg. Jia — Craiova 

(traseu! 1), Sibiu — Rîmnicu Vilcea (traseul 2), Tg. Mureș
— Miercurea Cine — Sf. Gheorghe (traseul 3), Piatra Neamț
— Bacău (traseul 4) și Tulcea — Constanța (traseul 5).
• La LE.F.S., cu Începere de Ia ora 8,30, va avea loc Sim

pozionul științific național, organizat in cadrul programului 
acțiunilor finale ale „Daciadei". Simpozionul are drept 
temă „Metode și tehnologii de optimizare a pregătirii și ob
ținerii marilor performanțe sportive".
• Sala Dinamo din Capitală găzduiește de la ora 8.30 

Dinamoviada de judo, competiție care se desfășoară în ca
drul finalelor „Daciadei*.

Intr-o atmosfera de entuziasm tineresc

„ȘTAFETA DACIADEI" IȘI CONTINUĂ
TRASEELE SPRE BUCUREȘTI

Ia drum spre București. 
„Ștafeta Daciadei* continuă aă 
străbată județele țării, bucu- 
rlndu-ee peste tot de • pri
mire sărbătorească.

re TRASEUL 1. Ștafeta tine
rilor sportivi din județul Me
hedinți a ajuna marți la prtnz 
— după un scurt popaa In ora
șul miner Metru — ia muni
cipiul Tg. Jta. Aid, ta Sala 
sporturilor, trumoe pavoazată.

«
Emilia Eberle, eoneurtnd 
la aparatul «da preferat, 

paralelele

Finalele campionatelor republicane și ale „Daciadei1* la gimnastica

in prezența a aproape 2 000 de 
tineri și tinere, sportivii mehe- 
dințeni au predat ștafeta tine
rilor din județul Gorj. In cina
te» evenimentului, sportivii 
gorjeni au pregătit un frumos 
program, alcătuit din demon
strații de gimnastică și jocuri 
de baschet și handbal, la care 
și-au dat concursul elevi și 
eleve din unitățile de invăță- 
mint ale municipiului Tg. Jiu.

Plecată din A’.ba Iulia, Șta
feta de PE TRASEUL 2, a tineri
lor din județul Alba, a ajuna 
la Sibiu. în fața Casei de cul
tură a sindicatelor, ștafeta a 
fost așteptată de o masă im
presionantă de iubitori ai spor
tului și a fost preluată, 
mele sportivilor sibieni, 
tre cunoscutul campion 
tociclism Deac Wentzel.
Unuarea festivității a avut toc

in nu
de că- 
la mo- 
în con

tor și a tinerilor din întreprin
deri.

De la Bistrița, PE TRASEUL 
3 Ștafeta a ajuna la Tg. Mureș. 
Pe stadionul „23 August", după 
festivitatea de primire a ștafe
tei, tineri și tinere din locali
tate au susținut un frumos pro
gram sportiv care a cuprins, 
printre altele, demonstrații de 
gimnastică, lupte, box, karturi. 
haltere și aeromodele captive, 
A avut toc, de asemenea, un 
meci de fotbal intre echipele 
de pitici ale A.S.A. Tg. Mureș.

De la Botoșani, unde s-a dat 
startul in Ștafeta de PE TRASE
UL 4, tinerii sportivi ai acestui 
județ s-au Îndreptat spre Su
ceava, unde au fost primiți ln- 
tr-o atmosferă de mare însu
flețire. Mai departe, tinerii ju
dețului Suceava, prelulnd ștafe
ta, au pornit spre Piatra Neamț,

EMILIA EBERLE Șl KURT SZILIER 
NOII CAMPIONI ABSOLUȚI Al ȚĂRII

După ce luni seară. în fina
lele campionatelor republicane 
și ale „Daciadei" la gimnasti
că, au fost desemnați învingă
torii pe echipe, iată că aseară, 
la Palatul sporturilor și cul
turii. în cadrul unui veritabil 
spectacol al gimnasticii noas
tre — cele mai bune 24 de 
sportive și cei mai buni 12 
sportivi — au fost stabiliți și 
primii câștigători individuali. 
Este vorba de ' noii campioni 
absoluți ai țării, aureolați in 
acest an și cu titlurile de cam
pioni ai ..Daciadei", sportivii 
care s-au dovedit cei mai bun! 
pe ansamblul s trei concursuri 
(fetele) și a două întreceri (bă
ieții). Pentru a spori parcă in
teresul față de această între
cere majoră a gimnasticii noas
tre, concurs de selecție în ve
derea apropiatelor campionate 
mondiale, titlurile de campioni 
absoluți ai țării noastre au re
venit în acest an unor gim- 
nastj care realizează pentru 
prima oară în cariera tor a- 
ceastă performanță.

La feminin s-a impus, după 
cum era de așteptat după pri
mele două zile ale competiției, 
tinăra gimnastă de 14 ani șl 
jumătate Emilia Eberle, de La

Școala de gimnastică din De
va, care adaugă astfel remar
cabilului succes de la prima 
ediție a campionatelor euro
pene de juniori de la Milano 
și titlul de campioană absolută 
a României l Este • victorie 
eare • oonsacră deplin pe a- 
ceastă țînără gimnastă, deschl-

Clubul sportiv Arad, antrenată 
în prezent de antrenorii eme
riti Marta și Bela Karolg, la

zindu-i frumoase perspective 
pentru viitoarele mari compe
tiții. în concursul special al 
primelor 24 de sportive de 
ieri-seară, deși avea un avan
taj substanțial, noua campioa
nă absolută a țării a trebuit 
să apeleze la toate cunoștin
țele sale, să-și pună în valoa

re întreaga măies
trie pentru a-si 
menține avansul. 
Si aceasta, pentru 
că Emilia a ratat, 
chiar în primul 
schimb la bîrnă 
(8,85) ! La urmă
toarele apărate. 
Insă, tinăra gim
nastă (9.80 la sol. 
9,80 la sărituri si 
9,85 la paralele) 
și-a revenit, pre- 
luînd din nou ini
țiativa. realizînd un 
punctaj general 
bun : 76.925. Teo
dora Unsureanu. 
la rindul ei. deși 
nu mai avea sanse 
la prima treaptă a 
podiumului. cu 
perseverenta si 
ambiția care-i sini

Kurt Sziller. noul campion absolut al țării, 
în timpul evoluției la paralele^ 

Fotografii : Dragoș

proprii, s-a luptat 
din răsputeri pen
tru a reduce din 

. diferența eare o se
para de lider. Doar o mică e- 
zitare la paralele (9,55) și un 
balans suplimentar la birnă 
(9,50), In rest evoluții sigure 
Si precise, aplaudate cu căi-

NEAGU

un turneu de volei, cu partici
parea a 5 reprezentative de ju
dețe. De asemenea. Comitetul 
municipal U.T.C. a organizat 
întreceri de baschet, handbal 
și volei, cu participarea elevi-

unde, la rîndu-le, s-au bucurat 
de o entuziastă primire.

Pe cel de AL 5-LEA TRASEU 
al Ștafetei, tinerii sportivi din 
județul Brăila au ajuns la 
Tulcea.

Bucuria recoltei Foto : N. DRAGOȘ

Din pregătirile marelui spectacol sportiv dedicat „Daciadei**

TINEREȚE, VIGOARE, HĂRNICIE
Repriza tineretului utecist

0 NOUĂ PROMOȚIE DE TALENTE 
LA ȘCOALA SCRIMEI SĂTMĂRENE

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

Zilnic, explozie de tinerețe 
și voioșie pe stadionul „23 
August" din Capitală, indiferent 
de vremea pe care ne-o oferă 
această toamnă capricioasă. Mii 
de tineri și tinere. în frumoase 
costume multicolore, intră si 
ies — într-o ordine desăvîrșită 
— de pe marea scenă plasată 
pe întreaga suprafață de joc a 
terenului. Se repetă, se repetă 
intens, pentru realizarea mare
lui spectacol ce va marca, săr
bătorește, încheierea ediției

1978 a competiției naționala 
„Daciada".

După ce am urmărit progra
mele pionierilor si șoimilor pa
triei. ale studenților I.E.F.S. 
Si ale ostașilor (despre care am 
relatat în ziarul nostru), ne-am 
propus să ne oprim de astă 
dată asupra evoluției U.T.C.-iști- 
lor. asupra programului pregă-

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag 2—3)

• Selecția a început odatâ cu primele ore de curs
• „Nu sacrificăm perspectiva pentru un titlu la copii**

La Satu Mare, odată cu înce
perea anului școlar începe și ac
țiunea de recrutare a „boboci
lor" scrimei. școala sătmă- 
rea nd de scrimă a avut întot
deauna mulți candidați doritori 
să promoveze examenele perfor
manței, din care s-au format, 
de-a lungul anilor, premianțli 
campionatelor naționale și ai 
marilor competiții internaționale. 
La acest mijloc de septembrie, 
care a găsit școala sătmăreanĂ 
de scrimă intr-un local nou, 
modern, un afiș pe ușa sălii 
invita copiii să se înscrie în 
secțiile de aci — clubul sportiv 
și clubul școlar —, între orele 
9—11 și 17—19, la antrenorii 
Eva Lengyel și Constantin Moise. 
Timp de o lună de zile, zeci și 
zeci de copii (estimați pe baza 
anilor trecuți în jur de 150), în
tre 8 și 12 ani, vor forma grupe
le nelegitimaților. Toți doritoriL, 
fără nici o excepție. Apoi, pe 
baza testelor și a aptitudinilor 
specifice acestei discipline olim
pice, cd 10 antrenori vor selec

ționa pe cei mal buni, pe cel 
cu reale perspective. Șl aceștia 
rămîn la scrimă fără a mai în
cerca să „cocheteze" cu alte 
sporturi, pentru că au venit din 
proprie inițiativă și cu asenti
mentul părinților. lor noua pro
moție, care Iși începe drumul în 
scrimă in acest septembrie, gă
sește tn holul sălii o expoziție 
grăitoare pentru tradiția scrimei 
sătmărene, a cărei școală, ani
mată de antrenorul emerit Ale
xandru Csipler (marele absent al 
acestui nou început de ciclu), 
și-a cucerit un bine meritat 
prestigiu in țară și peste hotare. 
Mărturie stau cupele, medaliile 
și diplomele, la care priveau 
cu admirație, tn ziua vizitei 
noastre, nu numai viitorii elevi 
ai scrimei, ci și invitații din 
Wolffenbuthel (R.F.G.), oraș în
frățit cu municipiul Satu Mare.

Paul SLĂVESCU

(Continuare în pag. 2—3)

Astăzi, de la ora 18, pe patinoarul artificial „23 August"

STEAUA - LEVSKI
Sezonul internațional de ho

chei se deschide astăzi, în Ca
pitală, cu întilnirea Steaua — 
Levski Spartak Sofia, din pri
mul tur al Cupei campionilor 
europeni.

Hocheiștii bulgari au sosit 
luni în Capitală, după un sta
giu de pregătire efectuat timp 
de trei săptămîni în Uniunea 
Sovietică, la Moscova și Ust- 
Kamenogorsk. Echipa antrena
tă de fostul international 
Gheorghi Strașimirov a ciștigat 
pentru a treia oară consecutiv 
titlul de campioană a Bulgariei, 
la mare luptă cu principala 
sa rivală Ț.S.K.A. — Cerveno 
Zname.

Din formația deplasată la 
București fac parte șapte jucă-

SPARTAK SOFIA ÎN
tori titulari in reprezentativa 
bulgară: portarul A. Iliev, fun
dașul Gh. Iliev, atacanții A. 
Todorov, L Atanasov, M. Ne- 
nov, D. Lazarov și Gh. Velid- 
kov. Doi internaționali au ră
mas la Sofia, fiind indisponi
bili.

„Meciurile cu Steaua, ne-a 
spus antrenorul principal al 
echipei Levski-Spartak, repre
zintă un test important în ca
drul programului de pregătire 
pentru participarea reprezenta
tivei noastre în grupa C a cam
pionatului mondial, programată 
în martie, la Pekin. Am văzut 
la lucru pe campioana Româ
niei, în timpul turneului ce l-a 
întreprins în U.R.S.S., și am a- 
preciat lotul valoros, jocul

C.C.E. LA HOCHEI
complet, rapid și tehnic al a- 
cestei formații. La Bucu
rești și Sofia ne așteaptă, 
fără îndoială. două meciuri 
grele".

Ieri, pe patinoarul „23 Au
gust", oaspeții au efectuat ua 
antrenament de acomodare. 
Meciul, care va începe astăzi la 
ora 18, va fi condus de o bri
gadă de arbitri din U.R.S.S. : 
VI. Osipciuk, la centru, ajutat 
de N. Morozov și R. Fasuhtdl- 
nov, la cele două linii.

Returul întîlnirii este progra
mat sîmbătă. 23 septembrie, la 
Sofia. Echipa calificată va în- 
tilni în turul următor pe cîști- 
gătoarea întîlnirii dintre forma- 
țile H.C. Bern — Elveția și Je- 
senice — Iugoslavia.



Spectacolul din sala Floreasca a încheiat „Serile Daciadei" LECȚIA DE LA BOR
RECUNOȘTINȚA PARTIDULUI, OMAGIU MUNCII

9 In activitatea și pregătirea echipei noastre repre-
zcntatlvc ac șan este necesară o serioasă cotitură

Avînd valențe cu profund 
conținut educativ, sportul aso
ciat actului de cultură se poate 
transforma lntr-un spectacol 
emotionant si plin de semnifi
cații. Este ceea ce s-a întîmplat 
luni seara, în sala Floreasca 
din Capitală, cînd. în organiza
rea Consiliului National^ pentru 
Educație 
C.M.E.F.S., 
Consiliului----- ---- -------------- .—
Socialiste, un Enare număr de 
spectatori — cei mai multi ti
neri — au asistat la manifesta
rea cultural-sportivă frumos de
numită „Serile Daciadei"...

Omagiu tovarășului Nicolae 
Ceausescu, recunoștință parti
dului — aceasta a fost tema 
spectacolului, de-a lungul că
ruia sportivi de performantă, 
șoimi ai patriei, artiști amatori 
Si artiști profesioniști au ofe
rit. într-o manifestare bine în
chegată, momente de înălțător 
patriotism, 
pătrunzător 
Aprecierile

Fizică si Sport, a 
a C.C. al U.T.C. și 
Culturii si Educației

transpuse în fiorul 
al actului artistic. 
Si aplauzele cele

mai multe au fost adresate an
samblurilor de gimnastică rit
mică si modernă, oferite de ti- 
nere din București și din 11 
județe ale tării. Alegîndu-si 
drept fundal muzical 
intrate mai de mult, 
de curînd în tezaurul 
românesc. tinerele 
te au îneîntat de-a drep
tul prin măiestrie, prin gin
gășie și prin siguranța dove
dite. A impresionat în mod 
deosebit grupul gimnastelor din 
Deva, alcătuit din eleve ale 
Școlii generale nr. 7. antrenate 
de Bela si Marta Karoly. evo
luția viitoarelor performere fiind 
aplaudată minute în șir. Ta
blourile coregrafice. în întregi
mea lor. au cîntat munca : în
vățătura pe băncile școlilor și 
facultăților, eforturile celor care 
în uzine și pe ogoare produc 
zilnic toate bunurile materiale. 
Astfel, pe scenă totul nu mai 
era alegorie, ci însuși actul 
muncii intr-un domeniu sau 
altul. Ne-ar fi greu să scoa-

melodii 
sau mai 
cultural 
gimnas-

tem în evidentă pe unii sau pe 
alții dintre sportivi, pentru sim
plul motiv că toți s-au străduit 
si au reușit să fie la înălțimea 
sarcinii încredințate de tinerii 
întregii țări, de a fi mesageri 
ai lor în a aduce în Capitală 
mulțumirile si recunoștința lor 
adresate partidului, secretarului 
său general.

Reprizelor pe teme sportive 
li s-au adăugat reușite momen
te vesele, 
momente 
evoluții 
dansatori 
zică folk, 
adevărată 
spectacolul din sala Floreasca 
dovedind, dacă mai era nevoie, 
că astfel de manifestări se pot 
realiza si la nivelul județelor, 
cu forte locale. în felul acesta 
competiția 
„Daciada" 
„ Festivalul 
României".

de muzică ușoară, 
folclorice, precum si 
ale ansamblurilor de 
Si grupurilor de mu- 
Au fost două ore de 

desfătare artistică.

ibortivă națională 
se îmbină firesc eu 

national CJntarea

Ion GAVRILESCU

«ooteră

eșecului

no-rate actele de indisciplină din co
drul lotului, absențele sau intîrzierite 
repetate la antrenamente care, de 
multe ori, m loc să fie reuniuni de 
pregătire serioasă șl nesporwab&â 
se transformau în hiște... șuete șa- 
histe, e adevărat foarte agreabile, 
dor lipsite de eficiență.

înaintea turneului preliminar de ta 
Baros, federația a rezervat componen
țelor echipei un scurt stagiu de pre
gătire ta Sncgov. El urmărea să a- 
sigure JucătorUor o perioadă de o- 
drhnâ și de deconectare, sâ permită 
punerea ta punct și cristo-îi’zanea tac
ticii de joc ce se va folosi in con
curs. ta mod cu totuj regretabil, șo- 
hkștii noștri fruntași n-ou taloeit a- 
ceastâ posibilitate. Cu excepția Iul 
Blriescu (rezervă ta echipă), morii 
moeștri și maeștrii internațional s-ou

tot 
Oi

FINALELE DACIADEI CONFIRMĂ ACUMULĂRILE IN SPORTUL DE MASĂ
VOINICI, UNUL Șl lIHUl.

Cei mal puternici flăcăi de la 
sate au venit la Tîrgu Jiu pen
tru a-și disputa întiletatea Intr-o 
mare finală a „Daciadei*: cam
pionatul național sătesc de trin
tă, organizat de C.C. al U.T.C. 
și C.N.E.F.S. Au fost peste 200 de 
campioni județeni, voinici unul șl 
unul, fala satelor în acest sport 
vechi de cînd lumea, eu viteji 
legendari precum Gruia lui No
vac șl alțl eroi cintațl in balade. 
Ej s-au întrecut timp de două 
zile în lupta voinicească, în 
lupta dreaptă, fără vicleșuguri, 
în care numai bărbăția, curajul 
și cinstea tși spun euvîntul. Se 
vede treaba că bătrînli noștri cu
noșteau de mult fair-play-ul, de 
unde și regulamentul simplu, 
curat ca apa de izvor, al între
cerilor de trintă.

Voinicii satelor de astăzi, apro
piate tot maj mult de oraș, me
canizatori, tehnicieni agronomi, 
electricieni sau motopompiști 
purtau modeme genți de sport șl 
pantaloni evazațl. Se numeau, ca 
străbunii lor, Toma, Gruia, No
vac. Toma Ariciuc, un flăcău 
frumos, înalt ca bradul, tractorist 
tn comuna Santa Mare, satul Rin
ghilești Deal (Botoșani), a «ști- 
gat Întrecerea de la categoria 87 
kg. Tlnărul moldovean s-a luptat

in finală eu Marcel Diaeonescu, 
un gorjan puternic, mal matur tn 
gtndlre. dar nu attt de sprinten 
ca el. S-au luptat mult, iar da
că modemul regulament n-«r fi 
limitat timpul, poate se mai 
luptau și astăzi... Aprig s-a 
luptat fi «nărui învățător Con
stantin Chirii* din Prisăcani (ju
dețul Iași). antrenor voluntar in 
comună Apoi greul Teodor Arse
nescu, electrician din Borleștl 
(Neamț), un uriaș eu mișcări 
iuți, cu piept de urs, care șl-a 
biruit toți adversarii la categoria 
+87 kg. Apoi constănțeanul Sa
ladin Giumali, un spiriduș pe 
care nimeni nu l-a putut învinge 
la cat. 56 kg.

Acum, desigur, băieții sînt din 
nou la vetrele lor. Bătrînul 
Gheorghe Ariciuc din Ringhilești 
(64 de ani, 134 kg, animator al 
întrecerilor de trintă in sat) țl-o 
fl purtat al optulea fecior — pe 
Toma — în brațe, cum tradiția 
cere cînd cineva din familie vine 
acasă Învingător la trintă». la 
luptă dreaptă. Mlhai Purcarif, an
trenor in timpul liber la Borlești, 
va fi primit, desigur, felicitările 
tuturor de la Complexul zooteh
nie pentru străduința lui șl a 
elevilor lui, care au adus jude
țului Neamț titlul pe echipe la

această frumoasă 
dadei" la trintă. 
cum spuneam, de 
desfășurate într-o modernă sală 
de sport, pe trei saltele aseme
nea celor de la C.M. din Mexic, 
cu specialiști din partea federa
ției, eu arbitri internaționali, 
cu o reușită demonstrație finală 
a lotului reprezentativ de juniori 
la lupte greco-romane și libere.

Campionii: cat. 56 kg: Saladin 
Giumali (jud. Constanța); cat. 62 
kg: Voicu Alionescu (Gorj); cat. 
63 kg: Ion Chivoiu 
cat. 76 kg: Nicolae Coteț (Me
hedinți) ; cat. 87 kg: Tom» Ari- 
ciuc (Botoșani); cat. 4-87 kg: Tu
dor Arsenescu (Neamț). Clasa
ment pe echipe: 1. Județul Neamț 
18 p, 2. Gorj 14 p, 8. Mehedinți 
12 p, 4. Botoșani 10 p, 5. Vran
cea 9 p, 6. Constanța 6 p.

Vasile TOFAN

finalâ • wD>- 
Cu întreceri, 

mare spectacol.

(Vrancea);
jucotorilor noștri 
un sentiment de 
a condus Ia su
ri valori și la

In acest context a scăzut și s-a 
diluat intensitatea pregătirilor, redu
se adesea doar ta participările în 
concursuri. Ne trebuie, totodată. Ig-

•ochtam (dta mottaa moi mu* m 
■ni pwțta xrkxj»e), ou vanX spora- 
«c ta Snogov, Tocind un M cta_ 
■ovtaă.

ta informabm prezentată, conducă
torul tehnic ai echipei, dr. Octar 
Troianeucu, a orâtot câ in meckd cc 
Suedia cele 1 partide era fost pier
duta ta ultimei e 15 minute, jucătorii 
Mpd depășind timpul de gindire. 
ta ocel moment Ciocâkea evea ue 
tara ta plus, Ghițeecu, o pozițfo net 
cfștigcto, tar Șubă forțose, tatr un 
mod nepermis, e situație efomentoră 
de remiză.

Din nou se pune e întrebare Ieg4- 
•mă fi fkească : de ce nu ■ fost 
■stfel alcătuit programul de pregătire 
• echipei tacit componenții ei să 
joace bine toate cete cinci ore re
gulamentare aie unei partide ți na 
numai patru ore ți trei sferturi f Un 
alergător pe 5000 m, sâ zicem, ©are 
conduce 4950 de metri ai cursei >1 
apoi este întrecut de 11 cdversori 
nu are o valoare competitivă. Oricum, 
din cita cunoaștem, in istoria meciu
rilor de șah faptul ca cinci jucători 
să depășească timpul de gîndire ră
mine unic I

ta sfirșfrt (dar nu ta ultîmul rînd). 
trebuie arătat câ in cadrul lotului 
nostru reprezentativ nu domnește o 
atmosferă propice unei suduri sufle
tești intre jucători, pentru transforma
rea unui colectiv in ceea ce se chea
mă O ECHIPA. între oameni maturi, 
©are ar trebui să fie stâpin’ți de o-

moș! dorință, 
zeme eh mai I 
xistâ animozități 
se, atitudini d< 
focâto/ impârtaț 
tata analizelor 
roti ce găsite. C 
păstrează pentr 
prinde colegul 
la campionatul 
personale ale ji 
nu de puține o 
echipei.

Nu pot fl sei 
cocea tehnică a 
Biroul federal, < 
te aceste lucru 
elite și actele 
jucătorilor, le-ai 
lat sporadic și 
de pregătire a 

în aceeași o 
federal se fac( 
proasta planific 
(emoțional al j 
lași. Marea lor 
la Boras reninc 
și obositoare :J 
Stoica de la E 
reanu de la A 
Foia ni ca Zdroj, 
peste 3 luni sej 
trâ feminină, 
că și jucr* 
rea, dire 
todeplW» 

putemi^ 
la Boras.
misă

N

J'

E 1 
ușutmțij 
moi >ndM 
- P* PM 
cam de 
parteneri,

privit
IMM . ..
că aceasta intî 
la sine și au 
fl meri tatâ oare|

Evident. este 
la activitatea m 
românesc. Vrem 
torR noștri, anul 
cferol sînt capJ 
sole remarcabil] 
rtas umbrite q 
consolidate și I 
câte© rele noastl 
la apropiata Bl 
Here olane și, <J 
competiție a J 
ta Buenos Akel 
Insă nevoie del 
■mii climat dJ 
asidua in cadre 
mosfere de pi

Jucătoarele a 
capabili de rej 
măsura condiții 
Curele mișcării]

VOLEIBALISTELE DIN FĂLTICENI. PE PRIMA TREAPTĂ A PODIUMULUI
Timp de două zile, terenurile 

de volei de la stadionul Tinere
tului au găzduit întrecerile re
zervate echipelor feminine (cate- . 
goria 14—19 ani), la care au parti
cipat cele opt formații calificate 
In urma etapelor de zonă. Com
petiția, organizată de C.C. al 
U.T.C. în colaborare cu C.N.E.F.S., 
a-a bucurat de un cadru deose
bit, participantele avînd condiții 
de concurs dintre cele mai bune. 
In acest context, reprezentantele 
celor opt județe prezente la start 
•u încercat să-și pună în valoa
re cunoștințele pentru a ocupa 
un loc cît mai bun. Victoria a 
revenit formației Liceului wNicu 
Gane“ din Fălticeni, care a dis
pus în finală cu 2—0 (13, 9) de 
Liceul economic nr. 2 București. 
A fost o partidă frumoasă, în 
care elevele antrenorului Dan 
Gafencu au arătat că stăpînesc 
bine multe din procedeele teh
nice, că au bună orientare tacti
că în teren, ceea ce le-a permis 
să se distanțeze în învingătoare 
în fața unui sextet care, la rîn- 
dul său, a depus toate eforturile 
pentru a da o replică cît mai 
consistentă. Pentru succesul rea-

lizat, Viorica Peleșescu, ioana 
Puiu, Ludmila Lala, Viorica Albu, 
Sodica Pop, Rodica Boghjanu, 
Carmen Petianu și Rada Pustioiu 
merită toate felicitările.

Trebuie să menționăm însă că, 
exceptîndu-le pe elevele din Făl
ticeni, celelalte voleibaliste au 
dovedit multe carențe, sărăcie 
de elemente tehnico-tactice, ceea 
ce trebuie să dea de gtndit pro
fesorilor și antrenorilor pentru 
că aceasta este vîrsta la care se 
sedimentează cunoștințele de ba- 
xă, aceasta este vîrsta cînd se 
pot afirma elemente de valoare. 
Din păcate, de la această finală 
au lipsit specialiștii federației 
(spre deosebire de colegii lor 
de la handbal). Evidențiem, în 
schimb, modul în care s-«au achi
tat de sarcini arbitrii desemnați 
să conducă partidele, unii dintre 
ei cu îndelungată activitate în/ar
bitrajul intern și internațional.

CLASAMENT: 1. Liceul ^N.
Ganew Fălticeni (jud. Suceava) — 
campioană a ^Daciadei*, 2. Li
ceul economic nr. 2 București, 2. 
Liceul „Nicolaus Lenau- Timi
șoara, 4. Liceul industrial nr. 1 
Brăila.

TINEREȚE, VIGOARE, HĂRNICIE
(Urmare din pag. V

tit de către Comitetul munici
pal București al U.T.C. Ne-a 
pus în temă, la început asupra 
evoluției tinerilor. tovarășul 
Drăgan Dinu, secretar al Comi
tetului municipal U.T.C. : „Re
priza noastră din spectacol va 
fi susținută de către 1350 de 
tineri, in general elevi ai so
lilor generale si liceelor din 
Capitală. Ii veți putea distin
ge ușor, întrucit apar echipați 
în cunoscutele uniforme albas
tre ale tinerilor care se pregă
tesc pentru apărarea patriei".

S-a încheiat un tablou. Cite- 
va secunde doar, imensa scenă 
rămine liberă, după care, în a- 
cordurile unui marș tineresc, 
uniformele albastre irump pe 
întreaga suprafață. Tema prin
cipală pe care o sugerează ti
nerii este munca, munca mine
rilor. a constructorilor, a side- - 
rurgiștilor. a lucrătorilor de pe 
ogoare. Pe rînd. tinerii poartă 
pe cap șepcuțe de culori dife
rite : negre (minerii). albe 
(constructorii), roșii (siderurgiș- 
tii). galbene (lucrătorii din a- 
gricultură). Trupurile tinere. în 
mișcări perfect sincronizate, 
redau pe rînd imagini edifica
toare : galerii de mină.... roți 
care forează.... benzi rulante..., 
cvartaluri de blocuri.... lanuri

care unduiesc în bătaia vîntu- 
lui. hore care marchează bucu
ria recoltei_ _ piese care se nasc
din flăcări...

Părerea generală este că ti
nerii utecisti bucuresteni s-au 
pregătit bine pentru marele 
spectacol, că ei reușesc o evo
luție remarcabilă, bine pusă la 
punct. Motiv de satisfacție, e- 
vident. pentru cel care s-au 
străduit efectiv pentru reușita 
acestui program dificil : 55 de 
profesori de educație fizică si 
12 activiști sportivi, din rlndul 
cărora amintim pe Victor Tî- 
bacu — 
reprizei. 
Penea. 
Mireea 
pineanu
nea. Anton Petrescu, Constanta 
Ion. Titus Lavric.

concursul international ac dirt tracii

ION BOBILNEANU INVi
INTR-O COMPANIE RE:

coordonator tehnic al 
Vasile Pavel. Traian 
Stefania Teodorescu. 

Moanță, Aurelia Cîm- 
(profesorl). Virgil Voi-

Cehoslovacie?
dșiigătorul concursului, Ion Bobîlneanu,, 
tatonat de Z. Vaculik, campionulUltima etapă a campionatului

de karting-viteză

0 NOUA PROMOȚIE DE TAEENIE IA ȘCOALA SCRIMEI SĂTMĂRENE
(Urmare din pag. 1)

pentru cd șintem la orele 
selecției, se mal impune o com
pletare la invitația lansată copii
lor din Satu Mare. Pe baza în
țelegerii cu soții Felneri — pro
fesori la clasele speciale de gim
nastică care funcționează tn ca
drul Liceului industrial nr. S, de 
vizavi de sală — felele care Ia 
U ani se dovedesc prea înalte 
pentru gimnastica de mare per
formanță tint îndrumate spre 
scrimă, unde selecția actuală 
promovează elementele longtime. 
Și — amănunt deloc de neglijat 
— aceste fete au cultura mișcării 
formată si o bună bază de pre
gătire fizică după patru ani de 
pregătire ca gimnaste. Astfel, in 
echipa divizionară B a clubului 
sportiv școlar stnt titulare acum 
Gertrude Gross și Rodica Nan, 
oare acum doi ani s-au „trans
ferat" de la gimnastică la scri
mă, iar in aceste zile fosta gim
nastă de cat n Eva Racolțea va 
încerca schimbarea paralelelor 
și birnei cu planșa șl floreta.

Dealtfel, juniorii șl tineretul 
constituie baza secțiilor sătmă
rene de scrimă. Inclusiv în echi
pele lor din prima divizie. Din 
eel 27 de sportivi nominalizați tn 
aceste echipe, X au virata cub

X de ani, in ambele echipe de 
floretă (atu cea feminină cit și 
cea masculină tini in Divizia A) 
fîgurind dte S juniori și un se
nior. Și pentru cd centrul din 
Satu Mare era criticat pe motiv 
ed negliieazi factorul fizic al 
pregătirii, cei mai tineri scrimeri 
sătmăreni au tnregistrat tn tabe- 
rele ultimei perioada cele mai 
bune rezultate la testele fizice. 
Un răspuns eficient.

Intr-o asemenea ambianță este 
firesc ea acum, in preafma pri
mei ediții a Balcaniadei de ju
niori (sub t» ani), care se va 
desfigura săptdmina viitoare in 
Capitală, pregătirile să vizeze a- 
cest obiectiv (cu attt mai mult 
cu cit pină tn prezent, din cele 
7 titluri naționale obținute in 
197S de scrimerii din Satu Mare, 
< aparțin juniorilor, iar celălalt 
purtătoarei de fanion, maestre 
emerită a sportului Suzana Ar
deleanul. Zilnic, pe cele șase 
planșe ale noii săli, dimineață și 
după-masă, aproape J20 de spor
tivi legitimați (la care acum se 
adaugă numeroșii copil începă
tori) evoluează 
întrerupt doar 
La conducerea 
maestrul emerit 
ten Ardeleana. 
pe meleagurile

lntr-un carusel 
de orele nopții, tmui „ateii er-, 
«l aportului Ște- 
ratnton» cu sofia 
natale, pentru a

pune umărul la treabă. „Toți 
slntem elevii maestrului Cslpler, 
al aceleiași școli de scrimă, cu 
unitate de concepție in pregăti
re*, ne spuste fostul campion al 
lumii. Care este această pregăti
re ? Ne răspunde antrenorul co
ordonator al centrului sătmărean, 
ștefan Haukler : „Nu sacrificăm 
perspectiva pentru un titlu la 
copil 1 Otilia Hochdorfer si Boza- 
11a Orosz, la 13 ani, erau undeva 
in pluton ; la 15 ani insă, după 
ce au deprins temeinic noțiunile 
tehnice de bază, au ajuns pri
mele din țară. In ceea ce o pri
vește pe colega lor Gabriela 
Betuker, mergîndu-se pe Hnia 
valorificării Imediate a excelen
telor sale calități de concurs, ea 
a ajuns repede după debut să se 
remarce. Dar acum ee află in
tr-o „retragere strategică", pen
tru a 1 se corija deficientele 
tehnicii, slăbiciunea picioarelor. 
Peste doi ani va atinge o nouă 
treaptă valorică, care s-o poată 
recomanda, ca șl pe celelalte, 
dealtfel, lotului reprezentativ. 
Pînă atunci, o apropiată verifi
care internațională, la Balcaniada 
de juniori, unde vom avea tn e- 
ehipele României pe floretistele 
Hochdorfer, Betuker șl Orosz, 
spadasinii R. Szabo și N. Bodoczl, 
lloretiștil S. Boca H X. Husti*.

Pe kartodromul din Cluj-Napo- 
ca s-a desfășurat cea de a cineea 
etapă a campionatului republican 
de karting 7- viteză pe circuit. 
Clștigătorii : Adriana Atauasescu 
(Unirea Tricolor) șl Petre Micu- 
leseu (Alpin Sinaia) la categoria 
55 cmc Juniori ; Eduard Cojoc 
(Alpin Sinaia) — cat. X cmc se
niori ; Gheorghe Ostache (Unirea 
Tricolor) — cat. 126 cmc ; ștefan 
Lucian (Hidrotehnica Constanța) 
— cat. 175 cmc ; Vasile Săiceanu 
(Retezat Sibiu) — cat. 1X100 cmc.

Pe echipe : L ACR Prahova, X 
Unirea Tricolor București ; X Hi
drotehnica Constanța (Mircea RA
DU, coresp.).

într-o companie remarcabilă, 
maestrul sportului Ion Bobîl
neanu a reușit, spre satisfacția 
miilor de spectatori bucu- 
reșteni, în cel de-al doilea con
curs al turneului internațional 
de dirt-track, desfășurat 
după-amiază pe pista _i 
nului Metalul 
să-și înscrie în 
nouă și frumoasă 
vingînd valoroși 
din Bulgaria,
R.D. Geiroană. Polonia și Un
garia. Fâcînd dovada calităților 
care l->au consacrat, apreciatul 
alergător sibian și-a valorificat 
cunoștințele, începînd cu... ex-

ieri 
stadio- 

din Capitală, 
palmares o 
victorie, în- 

motocicliști 
Cehoslovacia,

ÎNTRECERILE TINERILOR JUCĂTORI DE TENIS DE MASĂ

plozivelc lui 
nînd cu arn 
unde în trd 
manșe a fosl 
rind în find 
puncte posiM 
fost extrenl 
mult gustata 
tul fiind cud 
ma manșă, I 
Sterna, H. 1 
slovacul Z. 
nul tării sal
12 p. Ion H 
trebuia să q 
decisivă pen 
mai înaltă I 
lui. Deși a I 
rița de sub! 
tăcut uz dej 
nai tehnic, I 
trecut de] 
(R.D.G.) ți 1 
detașindu-sd

Printre fa 
ți mai tînăl 
al învind 
Rîureanu, q 
i-a funcțion 
luptat de lai 
tinații lui 1 
hotare, beii 
mașini mail 
supape, sau] 
tociclete. I 

CLASAM! 
1. I. Bobild
13 p, 2. G| 
12 p, 3. Z. I 
cia) 12 p, 41 
nia) 12 p J 
după baraj] 
slovacia) lai 
sportivii dil 
reînttlni la I 
Arad. I



Înaintea medului retur 
de la Atena PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

F. C. ARGEȘ TREBUIE SA STRINGA RINGURILE
Duminică, la Pitești, am ur

mărit partida F.C. Argeș 
— Universitatea Craiova din 
două unghiuri, cum s-ar spu
ne : din cel al campionatului, 
ta care miza celor două puncte 
nu trebuie neglijată ; în al 
doilea rind, în perspectiva 
meciurilor-retur din cupele eu
ropene, unde știm că F.C, Ar
geș are apreciabile șanse să 
se califice în turul următor al 
Cupei U.E.F.A. De aceea am și 
urmărit cu deosebită atenție 
evoluția formației piteștene. 
Concluziile nu sânt insă prea 
îmbucurătoare.

A fost a treia partidă sus
ținută în decurs de 9 zile de 
echipa lui Dobrin, toate jocu
rile având loc pe teren pro
priu. Le-am văzut pe toate, 
cu F.C. Baia Mare, cu Pa- 
nathtaaikos și Universitatea 

sCraiova. Trebuie să spunem — 
și acesta este scopul acestor 
rânduri — eă duminică, FOR
MA SPORTIVA A ECHIPEI 
PITEȘTENE A ARATAT O

COBORÎRE ÎNGRIJORĂTOA
RE. S-o luăm pe comparti
mente : • portarul Speriata a 
ezitat să iasă la blocaj la pri
mul gol ți a plonjat tîrziu la 
punctul înscris de Cămătaru 
de la 25 m ; • apărarea s-a 
clătinat timp de 45 de minute. 
Marcu a făcut ce-a vrut cu 
Zamfir din cauza marcajului 
defectuos al pitețteanului ; 
fără un apărător lingă el, Că
mătaru (ta care îl vedem pe 
Goruez de la Panathinaikos) a 
acționat in voie, ca să nu mai 
spunem că In momentul șutu
lui. ca ți atunci cînd a trimis 
balonul ta bară, a fost complet 
liber. Din apărare, doar Ivan 
a jucat bine. • linia de mijlo
cași a simțit lipea hii Iovănes- 
ea. S-e remarcat doar activi
tatea laborioasă a tlnăruhii 
Tama, cel mai bun om al e- 
chipei ; • ta atac. Îmbucură
toare revenirea lui Rada II, 
dar surprinzătoare căderea lui 
Dara Nieolae. Dobrta. eu evo
luție de nota C. a resimțit eel 
mai mult solicitările celor două

jocuri precedente, disputate pe 
teren greu.

Se pare că după meciul eu 
Panathinaikos programul de 
recuperare n-a fost cai mai 
potrivit. F.C. Argeș trebuie să 
revină la forma din meciul 
tur, cd puțin pentru ca să 
treacă cu bine examenul de 
la Atena, unde jocul din apă
rare nu trebuie să aibă atitea 
fisuri (îndeosebi la capitolul 
marcaj), unde înaintași; vor 
trebui să facă pressing, să a- 
jute apărarea, pentru că se bă
nuiește, credem, ce replică vor 
da jucătorii greci. Partida de 
sâmbătă, de la Tg. Mureș, cu 
AS-A-, va fi o adevărată pro
bă de verificare. F. C. Argeș 
trebuie să-și strângă rândurile, 
să revină la forma promițătoa
re de acum o săptămână. să 
tragă eonciuziSe așteptate 
după Întâlnirea eu Universita
tea Craiova (să nu se ocoleas
că faptul că a Jucat slab) pen
tru a se situa ta nivelul aș
teptărilor.

Constantin AlEXE

Va atac al gtulețtenilor, pe care Șutru (în tricou alb, cu 
turnirul t, autorul golului victoriei) îl încheie printr-o lovituri 

ea capul (Fază din meciul Progresul Vulcan — Rapid)

BAP1D - IN SrlRȘIT.
Foto : Drago? NEAGU

PE CM DRL*1 BIN

SINGURA VARIANTĂ A UNIVERSITĂȚII CRAIOVA
Desigur, acum, când privim 

tabloul rezultatelor echipelor 
noastre, ta primul tur 51 ta 
primul joc din ediția 1978.79 a 
cupelor europene, regretăm cu 
atît mai mult defecțiunea pro
dusă In evoluția Universității 
Craiova. O regretăm pentru că, 
pe parcursul întâlnirii, forma
ția ddn Bănie a arătat că dis
pune de resurse, că nu lipsa 
de potențial sau de calități au 
dus-o la înfrângere, ci o serie 
de defecțiuni din pregătirea in
dividuală și de ansamblu. Fap
tul că a revenit de la 1—3 la 
3—3 în fata unei echipe recu
noscute pentru forța sa de Joc, 
pentru combativitate, demon
strează capacitățile Universită
ții Craiova. Dar ce folos că 
eQe nu strat puse în valoare in 
partide internaționale de rezo
nanță, de prestigiu ! Mu! ți 
dintre eomponenții unuia din
tre cele mai valoroase loturi 
divizionare A n-au înțeles să 
efectueze cu conștiinciozitate 
pregătirile, să facă toate efor-

turtle spre a atinge o formă 
de vlrf ta meciurile așa de 
grele eu Fortuna. Dimpotrivă, 
au intervenit și sustrageri și 
amânări de ta programele de 
pregătire. Din păcate. unui 
dintre oamenii de bază ai 
Universității Craiova, Bălăci, 
jucător care poate determina 
chiar randamentul formației, 
a fort și el în această situa
ție. în niște rânduri publicate 
ta începutul sezonului fi atră
geam atenția despre necesita
tea de a intensifica și grăbi 
ritmul pregătiri; sale. Dar tată 
că Bălăci n-a ajuns la gradul 
de formă necesar, n-a avut 
potențialul mediu măcar și, 
astfel, a devenit o (rină ta 
Jocul echipei sale. încă tm caz
— ca atitea altele, din trecut
— care fiustrează lipsa de răs
pundere față de obligațiile de 
Jucător, neglijențe care »e îm
bină adeseori cu concesiile fă- 
eute de conducerile de clu
buri. Intr-o măsură, cele con
statate ta Bălăci stat valabile

Si

Trialul lotului de tineret

AU FOST TESTAȚI „PRIMII 33“
Stadionul Republicii a găz

duit ieri dimineață, sub con
ducerea antrenorilor Ion Voi ca 
și Viorel Kraus, primul trial 
al sezonului pentru 
lotului reprezentativ 
ret, a cărui activitate 
va începe în toamnă 
natul european de 
odată cu meciul de ta 
pesta (25 octombrie), clnd e- 
chipa țării noastre Va întilni 
formația similară a Ungariei. 
Reamintim că din grupa noas
tră mai face parte ți reprezen
tativa Turciei.

Cu acest obiectiv ta față. 33 
de jucători au evoluat tatr-o 
,,par*Jdă-test“. pentru a-și 
pune candidatura la lot. De o 
parte, ALBAȘTRII : Lazăr — 
Andreicuț, Zare, I. Marin. Gali
— Florean, Bozețan (Tănase), 
Vamanu — Chitara (Mușat), 
Iorgulescu (Vidican), Coraș 
(Vesa), de cealaltă GALBENII: 
Mindrilă (Is trate) — Angheli- 
na (Bădilaș). Bumbescu (Vlad), 
Tornoreanu (Hirmler), Gh. Ion
— I. Petcu (Biro I), Mureșan, 
Șt. Popa — Ad. Ioneseu (Ve- 
rigeanu), Terheș, Coman (Mar- 
gelatu). Scor final 5—3 (2—1), 
golurile fiind realizate de Chi
tara (2), Vamanu, Florean. 
Mușat, pentru învingători, res
pectiv de Șt. Popa și Biro I 
(2), pentru Învinși. Sigur că 
scorul a contat mai puțin ta 
acest trial, antrenorii urmărind 
mai ales rulare» tuturor jucă
torilor eomvocați, găsirea locu
lui lor Intr-o formulă sau alta 
de echipă, observarea atentă 
atît a lucrurilor bune efectuate 
ta teren de jucători dt șl a 
deficiențelor firești (este doar 
prima lor întâlnire) relevate in 
timpul jocului.

Trialul ne-a arătat ta primul 
rînd o schimbare de mentalita
te (ta bine) a jucătorilor eon
vocați, ta sensul eă ei* s-au 
dovedit serioși și preocupați 
de a arăta ce știu, au mani
festat dorința de a nu-si me
naja forțele. Toți s-au străduit 
să folosească diverse elemen
te de joc in mișcare, pentru 
dinamizarea acțiunilor, cu mai 
mult sau mai puțin succes. 
Important este că a existat o

formarea 
de tine- 
oficială 

(campio- 
tineret), 

Buda-

preocupare evidentă. S-au co
mis și erori, dar nu putem 
pretinde respectivilor jucători 
ca peste noapte să lichideze eu 
neajunsurile pe care, dumini
că de duminică, le observăm 
In meciurile echipelor „din 
campionatul nostru cel de toa
te zilele”. în final antrenorul 
principal L Voica. se declara 
ta linii mari mulțumit de 
ceea ce a văzut, el apreciind 
eă se pot trage concluzii me
nite să ducă la formarea unui 
lot reprezentativ valoros, că
pătai să ducă la bun sfârșit 
acțiunile sale internaționale.

Nefiind tacă timpul remarcă- 
rilor — o vom face la momen
tul oportun — îî informăm pe 
cititorii noștri că din „grupul 
celor 33” te va forma lotul 
restrâns pentru partida amica
lă cu echipa de tineret • R.D. 
Germane (4 octombrie, ta de
plasare). Etapa de campionat 
de duminică va avea menirea 
de a-i filtra pe cei care vor 
participa ta viitoarea convo
care.

de frunte ta fotbalul nostru, 
se află acum in fata unei sin
gure variante — să facă uitată 
(pe cit posibil) pe Rheinstadion. 
comportarea total Besatisfăcă- 
toare de pe stadionul Central! 
Stă ta puterea unei formații 
cu cinei Internaționali. cu alții 
chemați la loturile olimpic și 
de tineret, să realizeze acest 
lucru ! Condiția este MUNCA 
neîncetată ta pregătire pină la 
27 septembrie și — odată eu 
primul fluier al întîlnlrii re
tur — o dăruire totală în În
trecere. o luptă fără răgaz.

Aceasta este, acum, VARI
ANTA Universități Craiova, 
aflată nu numai ta lupta eu 
cifrele (potrivnice) de pe ta
bela de marcaj a primului 
meci, dar — mai ales — obli
gată să refaci un prestigiu 
sportiv. să-i „despăgubească* 
pe suporterii săi așa de decep
ționați. să recâștige terenul 
pierdut In reprezentare» inter
națională a fotbalului nostru 1

ori suturile rapidiștilor și-au 
greșit cu puțin tinta.

Evoluția de duminică ne-a 
dovedit că mult Întinerită for
mație feroviară se află intr-o 
vizibilă ascensiune, sub toate 
aspectele. Ea a devenit mai o- 
moeenă (tinerii nou promovați 
— Maaa. L Popa, Puriț, Bol- 
borea. Vlad — incadrindu-se 
din ee ta ce mai bine in an
grenajul echipei), a început să 
se maturizeze, să se așeze mai 
judicios in teren și să lege cu 
mai multă eficientă jocul. Per
severând pe acest drum. Rapid 
va crea un bun suport aspi
rațiilor sale de promovare în 
prima divizie.

Revenind la meciul de dumi
nică. trebuie să spunem că ne-a 
surprins neplăcut replica nespor
tivă pe care unii dintre jucăto
rii de la Progresul-Vulcan (in 
frunte cu Draga, autorul mul
tor faulturi grosolane) au înțe
les să o dea partenerilor lor 
de Joc. Ei au scăpat destul de 
ușor, cu numai 
bene (Turbata, 
Popa), datorită 
nifestate de 
Bazez. (C. FJ.

3 cartonase gal- 
Dragu si Ionel 
îngăduinței ma- 
arbitrul Mareei

cftimie IONESCU

UNDE ESTE PUBLICUL SIBIAN DE ALTĂDATĂ

LOTO

Era mai mult decât firesc ca 
după ce pierduse acasă ta fața 
unei promovate din Divizia C, 
FjC. Șoimii Sibiu să aibă mari 
emoții înaintea unui duel cu o 
fortă divizionară ^A” cum era 
PetroluL Crisparea urma să 
definească de ta bun Început 
jocul echipei antrenate de cu
plu! Șt. Coidum — P. Bratu, 
așa tocit încercările ofensive 
din start n-aveau vigoare, n-a
veau claritate. Echipa sibiană 
era Îngenuncheată moral ! Nu 
uitase Încă șocul cu Viitorul 
Scorniceștl, nu putea uita cine

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• TREI MECIURI DIN ETAPA 

A S-A SE DISPUTA SIMBAtA. 
După cum s-a mai anunțat, trei 
partide din cadrul etapei a 6-a a 
Diviziei A se vor disputa stmbătă. 
Aceasta, pentru a oferi posibili
tatea echipelor care susțin me
ciurile retur ta cupele europene, 
de a avea o zi ta plus de pre
gătire. Este vorba de următoarele 
tatllniri : A.S.A. Tg. Mureș —
F.C. Argeș, Universitatea Craiova 
— F.C. Bihor șl Politehnica Ti
mișoara — SX, Bacău.
• SELECȚIONATA R.F.D. CO

REENE evoluează mune xn 
CAPITALA. Continulndu-și tur
neul In țara noastră, selecționata 
R.PJ3. Coreene v* evolua mîlne 
ta Capitală, ta compania eciupei 
campioane Steaua. Partida cete 
programat! pe stadionul Steaua,

de k ora 1». Biletele de intrare 
ta această întâlnire s-au pus tn 
vlnzare ta oasele obișnuite.

a MUNE LA TG. JIU 5 PAN
DURII — CHIMIA RM. VILCEA. 
Divizionara B Pandurii Tg. Jiu 
va primi, mîine, vizita echipei 
Chimia Rm. Vâlcea. Medul va 
Începe la ora iș,

a POLITEHNICA IAȘI — SE
LECȚIONATA R.PJ). COREENE 
1—» (0—1). Autorii golurilor : So- 
Haa (min. 73), respectiv Han 
Sang He (mln. TI) șl Pak Zen 
Hun (min. S5). (V. DIACONESCU- 
coresp.).
• CJL BOTOȘANI — POLITEH

NICA TIMIȘOARA 6—4 (0—1). Au 
kiscris : Dembrovșchl (min. ») și 
Anghei (min. 71). (Tr. UNGU- 
RKANU-ooresp.).

este Petrolul. Echipa avea ne-‘ 
voie de sprijinul tribunei, și 
credeam că cei peste 12.000 de 
spectatori vor ajuta Șoimii să 
„zboare” lung, spre victorie, 
așa cum admirabil o făcea pu
blicul sibian cu doi-trei ani în 
urmă. Duminică. însă, surpri
ză! Publicul a tăcut, și cînd 
am auzii ovații la golul oaspe
ților, am crezut o clipă că me
ciul se dispută la Ploiești. Era 
galeria prahoveana, mică, dar 
Inimoasă. Publicul sibian n-a 
intrat in rol nici după pauză, 
când Șoimii au jucat mai bine. 
Până la urmă gazdele au câș
tigat. Pentru că prahovenii 
care au avut o bară înaintea 
golului* lui Simaciu și alte 
două mari ocazii după aceea 
— au dispărut din joc, mul
țumiți prematur.. Fosta divi
zionară A. indiscutabil superi
oară adversarului, a avut o 
repriză secundă slabă — fapt 
subliniat cu franchețe și de 
antrenorul Valentin Stănesca, 
care a apreciat arbitrajul lui 
O. Ștreng. F.C. Șoimii a pro
fitat de această „cădere” și a 
reușit două goluri frumoase 
prin Frățilă. cu contribuția lui 
Schwartz și Oprea. în final; 
după golul doi, din min. 84, 
publicul sibian a Început să-și 
susțină echipa !
câștigase insă

F.C. Șoimii 
singură două 

dispute : cea cu Petrolul $1 
cu... propriul publie 1 (M.M.I.).
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O NOUA TRAGERE

REȚINEȚI I Indiferent de cota Jucată, toate biletele au drept de 
participare la toate cele 1 extra
geri.<2> Stmbâtă S3 septembrie — UL
TIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR !
OIȘTI GURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 17 8EP- 

1978TEMBRIE

Iz
MIȘCARE, SPORT, NATURA, CUNOAȘTERE

Pentru personalul muncitor, care a trecut la săptămâna 
de lucru redusă, oficiile județene 
tară au pregătit programe turistice

In eonditiile creșterii perioadei de 
o excursie la cabanele din munți, 
balneociimatice sau la locurile de

alte dimensiuni, isi imbo- 
fl mai lung si. decL mai

de turism din întreaga 
variate ți atractive.

timp liber eu 24 de ore. 
pe litoral, in stațiunile 
însemnătate istorică si

II
Categoria 1 : (13 

3 variante 100% a 
12 variante 25% a

rezultate) —
23.638 lei si
5.909 lei.

Care beneficiază de un report 
de 56.097 la categoria 1.

Puteți obține autoturisme ,JM- 
da 1300** șl mari clștiguri ta bani.

Participarea se tace pe bilete 
seria „R” de 10 lei, completate

Categoria 2 : (12
87,25 varianta a 1.951 lei.

rezultate) —

Categoria 3 : (11 rezultate) — 
1231 variante a 207 lei.

5
2
2
I_________________

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

forței de muncă, pentru

social-cultarală din județ capătă 
gătește conținutul, traseul poate 
variat.

Pentru recuperarea rapidă a
lărgirea orizontului cultural, vă recomandăm mișcare, sport, 
natură, cunoaștere, ta cadrul excursiilor organizate la sfîrsii 
de săptămână de toate oficiile județene de turism din tară.



în vederea meciului de box cu S. U. A. Azi, în șase orașe din Italia

A FOST ALCĂTUITĂ FORMAJIA
REPREZENTATIVĂ A ROMÂNIEI
9 Nume noi in echipă: N. Neagu, I. Șandar, G. Donicl și V. Vrlnceaaiu

START ÎN EDIȚIA A 9-a A CAMPIONATULUI 
MONDIAL MASCULIN DE VOLEI

Pregătirile pugiliștilor ro
mâni în vederea meciului cu 
puternica echipă a Statelor 
Unite s-au încheiat. în urma 
ultimelor antrenamente, a fost 
definitivată formația reprezen
tativă a României care va e- 
volua în prima întîlnire, cea 
de la BUCUREȘTI (joi, ora 18. 
la Palatul sporturilor și cul
turii). Cei 11 boxeri care vor 
îmbrăca maiourile cu tricolor 
sînt următorii, în ordinea ca
tegoriilor : Alexandru Turei, 
Niță Robu. Teodor Dinu, Nl- 
colae Neagu, Iosif Șandor (sau 
Haralambie Sultan), Carol HaJ- 
nal. Ion Vladimir, Ion Miron, 
Valentin Silaghi. Georgică D«- 
nici și Valentin Vrînceanu.

Cunoscut fiind nivelul ridicat 
al sportului cu mănuși din
S.U.A. și România, întâlnire® 
dintre cele două formații este 
așteptată cu un interes major 
de iubitorii boxului din Capi
tală. Pugiliștii români, unii 
dintre ei debutanți in prima

CAMPIONATELE
DE GIMNASTICĂ

(Urmare din pag. 1)

dură de public : 9,80 la sări
turi (saltul său Tsukahara cu 
întoarcere 360 grade a fost 
impecabil) și 9,90 la sol. cea 
mai mare notă acordată de 
brigăzile de arbitri în întrece
rile de iert în final, daci, 
76,50 p. Pentru locul- trei, dis
puta dintre Anca Grigoraș și 
Gabi Gheorghiu a fost și ea 
interesantă, și abia in ultimul 
schimb (Gabi a ratat la birnă) 
Anca Grigoraș și-a consolidat 
poziția a treia fn clasament, 
cu 75.35 p. Pe următoarele 
locuri ale clasamentului s-au 
situat : 4. Gabriela Trușcă (S.C. 
Bacău) 74.975, 5. Gabi Gheor
ghiu (Liceul rsr. 4 Galați) 74,80,
6. Marilena Neaoșii (CI. sp. șc. 
Sibiu) 74,70.

După executarea programu
lui impus, se părea că cele 
mai mari șanse pentru cîștl- 
garea titlului de campion ab
solut le are Ion Checioheș, de 
la Steaua, care avea un avans 
de patru zecimi în fața celui 
de al doilea clasat, Kurt Szi- 
lier. de la Dinamo. Ieri', însă, 
liderul a ratat la cal cu mi
nere și la bară, astfel că tî- 
nărul gimnast al clubului Di
namo, Kurt Szilier (antrenor 
Vasiie Coșariu), cu evoluții 
bune la toate cele șase aparate 
(9.60 la sol, 9,45 la cal cu 
minere, 9,35 la inele, 9,50 la 
paralele. 9,55 la sărituri și 
9,60 la bară fixă) a obținut 
un succes spectaculos (112,30 p), 
care atestă evident creșterea sa 
valorică din ultimul an. Fără 
să rateze nici un aparat (doar 
ta cal » avut mici inexacti
tăți), multiplul nostru campion 
Dan Grecii (Dinamo) a fost 
parcă mai puțin convingător 
decît ne obișnuise, astfel că, 
împreună cu Sorin Cepoi, de 
1® Steaua (ambii cu 111,90 p) 
ocupă locurile 2—3 ale clasa
mentului. Pe pozițiile urmă
toare s-au clasat : 4. Ion Che- 
cicheș (Steaua) 111,70 p, 5. 
Aurelian Georgescu (Steaua) 
110,45 p. 8. Gabriel Popescu 
(Steaua) 110,00 p.

Astăzi, de la erele 17, ulti
ma și ce® mai interesantă reu
niune a finalei campionatelor 

l— întrecerile primilor opt cla
sați, lg feminin și masculin, 

ipe aparate. 

nu de muSt. o 
bAtemațională. Este vorba 

ale medicilor sportivi, care au

I
Cannes a 

reuniune sportiva 
pSonatele mondiale 
confruntate nu numai pe plan sportiv, ci

Desfășurata sub patronajul reputatului cardiolog 
reuniune profesional-sportivă a programat 

comunicări, iar dupâ-amioză inedite și 
printre care vom cita : traversarea înot 
m) — cîștigător medicul olandez Yan 

de 500 m — cîștigător medicul francez 
viteză la înot (50 m) în care a înv’ns

această 
patru reuniuni științifice de 
atractive concursuri sportive, 
a golfului Cannes (2 000 
Hellemanns, o cursă ciclistâ 
C. Dangletere, o proba de 
medicul francez Jacques Lacroix, un turneu de tenis, probe de alerg&ri 
și un turneu de șah. Condițiile de participare ? Să fii medic sportiv 
practician și să ai peste 40 de ani ! Interesantă și absolut originală 
îmbinare a teorie cu prac.ica... (C.A.).

reprezentativă, sînt dornici 
să-și dovedească valoarea în 
confruntarea cu sportivii de 
peste Ocean.

Pentru întîlnirea de la GA
LAȚI (duminică, ora 9,30. la 
Sala sporturilor), tehnicienii 
noștri intenționează să verifi
ce și alți tineri pugiliști, re
marcați cu prilejul meciurilor 
de selecție organizate in cursul 
verii. Se preconizează ca la 
Galați să urce in ring urmă
toarea echipă, in ordinea ca
tegoriilor : Pavel Morea, Da
niel Rada, Nicolae Bomb, Ion 
Lunga, Nicolae Stoenescu (sau 
Haralambie Sultan), Mihai 
Ciubotaru, Viorel Burde, Cos- 
tache Ciochină. Sanda Tîrtlă, 
Costieă Chtraeu și Petre Un
gur eana.

Dar, înainte de toate, să-i 
vedem în ring pe cei 22 de 
reprezentanți ai celor două 
formații, in partida de milne 
seară, de la București 1

„DACIA 1300" IN
între 8 d 21 octombrie se 

va desfășura o mare competiția 
automobilistică internațională: 
Turul Europei — raliu organi
zat de clubul vest-german 
A.D.A.C. în cadrul acestuia, 
eoncurentii. sportivi de renu
me de pe continentul nostru, 
vor străbate circa 12 000 de km, 
treclnd prin mai multe Uri: 
R.F. Germania (plecare) — Fe
lonia — Cehoslovacia — Unga
ria — România — Bulgaria —

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
TREI VICTORII ALE CANO

TOARELOR NOASTRE

în cadrul concursului inter
național feminin de canotaj a- 
cademic desfășurat la Walcz 

.(Polonia), sportivele românce 
au obținut trei victorii. în pro
ba de schit simplu, a terminat 
Învingătoare Valeria Răcilă. ca 
timpul de 3:46, urmată de co
echipiera sa Mariana Zaharia
— 3:54 și Petra Flotow (R.D. 
Germană) — 3:55. Celelalte 
două succese românești au fost 
realizate de echipajele Sanda 
Toma—Olga Homeghi, în proba 
de dublu vîsle. și Maria Pușcaș
— Doina Mărăndescu. in pro
ba de 2 fără cirmaci.
TURNEU DE VOLEI IN FRANȚA

Competiția internațională mas
culină de volei disputată la 
Tourcoing (Franța) a fost clști- 
gată de selecționata orașului 
Bratislava, care a întrecut în 
finală cu 3—1 echipa orașului 
Wroclaw. în semifinale : Wro
claw — Explorări Baia Mare 
3—1 (—14, 14, 14, 11); Bratisla
va — Plovdiv 3—0

ÎNTRECERILE șahiștilor
• Campionatul mondial de 

șah pentru juniori, desfășurat

ÎNTRECERILE nOCHEIȘTILOR
• Echipa Dynamo Wsisswas-

ser (R.D. Germană), aflată în 
turneu ta Cehoslovacia, a jucat 
cu formația Skoda Plsen, parti
da incheindu-se la egalitate : 
1—1 (1—0, 0—0. 0—1).
• L® Hradec Krajove a în

ceput un turneu pentru echipe 
de tineret. Iată primele rezul
tate înregistrate : U.R.S.S. —
Suedia 2—2 (1—0, 0—2, 1—0) ; 
Cehoslovacia — Finlanda 5—4 
(1—2, 3—0. 1—2).

TEORIE Șl PRACTICA
foarte originală 

despre Canv 
fost. de fapt, o 
pkin profesional, 
francez C. Floss, 

înainte de masă

© in partida de debut, echipa României intilnește formația S.U. A.
ANCONA, 19 (prin telefon). 

De luni seara, echipa reprezen
tativă masculină de volei a 
României se află la Ancona, co
chetul port de pe coasta Adria- 
ticii. unde va debuta în cea 
de a 9-a ediție a campionatului 
mondial. Imediat după sosire, 
jucătorii noștri au făcut pri
mul antrenament ta sala care, 
miercuri, joi și vineri, va găz
dui întrecerile grupei prelimi
nare F. în dimineața zilei de 
marți, antrenorii Aurel Drăgan 
și Wiliam Schreiber au progra
mat un nou antrenament pen
tru o cit mai bună acomodare 
cu terenul de joc. După cum 
s-au mișcat la cele două antre
namente. voleibaliștii noștri nl 
s-au părut ta dispoziție de joc. 
Parcă »i Cornel Oros a făcut 
progrese, ta urma etapei de 
pregătire, de la Vaslui, dove
dind mal multă forță In plcioa-

TURUL EUROPEI
Turela — Iran — Grecia — 
Iugoslavia — Austria — R.F. 
Germania (seelre).

După cite statem informați, 
la acest mare raliu vor con
cura si 3 mașini Jăada 1300* 
la bontul cărora se vor afla 
echipata cunoscute ale între
prinderii de autoturisme Dacia 
Pitești : Ștefan Iancoviei—Petre 
Vezeaau. Ui» Olleanu—Ovidia 
Se® bai, Arpad Szaiai—Constan
tin Zămescu.

la Graz. s-a Încheiat cu victo
ria Iul Serghel Dolmatov 
(U.KS.S.) cu lO'/i puncte, urmat 
de compatriotul său Iusupov 
H p. Fries-Nielsen (Danemar
ca) I p. Bjoerk (Suedia) și Bar- 
bero (Argentina) — »Vi. Șahls- 
tal român Ovidia Foișor s-a 
clasat pe locul opt, cu T’’j p. 
în ultima rundă, O. Foișor a 
remizat cu danezul Fries-Niel- 
sen. Au participat 47 concu- 
rentL
• în prima rundă a turneu

lui international de șah de la 
Rzeszow (Polonia), maestrul 
român V. Vaisman a remizat 
cu polonezul Nowak, rezultat 
consemnat si în partida Macie- 
jewski — Symczak. Klarici a 
ciștigat la Lucynowicz. iar 
Szajna la Pokojewicz.

Meciul Karpov — Korcinol
PARTIDA A 24-a, 

ÎNTRERUPTĂ
MANILA. 19 (Agerpres). — 

Marti, la Baguio (Filipine). s-a 
disputat a 24-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de 
șah dintre campionul lumii 
Anatoli Karpov si șalangerul 
său Viktor Korcinoi. Partida a 
fost întreruptă la mutarea a 
41-®, intr-o situație egală. în 
prezent, scorul este de 4—2 în 
favoarea lut Karpov.

atletism • ta ultima ri a 
campionatelor U.R.S.S, la TbUlsd. 
Iuri Sedth a ciștigat aruncarea 
ciocanului cu 77,M m. ta proba 
de sărituri ta Înălțime, la care 
nu a fost prezent recordmanul 
mondial Vladimir lașcenko, vic
toria a revenit lui Aleksandr Gri
goriev — 2,26 m. Alte rezultate: 
5 OM m — Fedotkin ÎS :30,7; înăl
țime (f) — Svetlana Ivancenko 

1,88 m; suliță — Natalia Gorba- 
ceva — 64,44 m.

BASCHET O In pregătire pen
tru C.M. masculin, programat la 
Manila, între 1 șl 14 octombrie, 
selecționatele Iugoslaviei șl Ita
liei au susținut la Belgrad un Joc 
de verificare. Baschetbaliștii Iu
goslavi au obținut victoria cu 
97—94 (51—54).

CICLISM • Turul provinciei 
Latiunda (Italia) a revenit Iul 
Francesco Moser — 230 km In 
5h 48:51. In același timp au tre
cut linia de sosire Bo Johansson, 
Roger de Vlaemlnck și Bernard 
Hinault. O După 96 de ore, în 
cursa de șase zile de la Lon
dra conduce cuplul australian 
Don Allan—Danny Clark, cu 466 
p, urmat de perechea vest-ger- 
mană Pffegen—Fritz — 338 p.

FOTBAL @ La Volgograd, in 

re si o mai mare lejeritate la 
deplasare, astfel Incit a distri
buit pase coechipierilor din po
ziții mai comode, ceea ce a 
dus la un important ciștig ta 
precizie și în varietate. Dar, una 
este antrenamentul, alta jocul ! 
Nu este exclus ca în primul 
meci al grupei, in care echipa 
noastră va întilni pe cea a 
S.U.A.. antrenorul Drăgan să-1 
prefere totuși pe Oros la ..pu
pitru*. în privința stării de 
spirit a voleibaliștilor noștri 
Înaintea startului, ea se carac
terizează prin optimism. Dar 
băieții nu neglijează faptul că 
echipa americană — pe care au 
depăsit-o ta trei seturi la tur
neul din august, de la Harkov 
— este totuși o mare furnizoa
re de surprize ta competițiile 
oficiale. îndeosebi primele me
ciuri le joacă foarte bine (așa 
au reușit americanii să ctștlge 
cu 3—2 partida de debut la 
turneul olimpic de la Ciudad 
de Mexico, in fața puternicei 
echipe a U.R.S.S.. care avea să 
cucerească totuși titlul olimpic). 
Voleibaliștii noștri au fost avi
zați din nou asupra acestor as
pecte. fiind Îndemnați să trate
ze întîlnirea cu cea mai mar» 
seriozitate.

L® Ancona au sosit si cele
lalte două formații participan
te : Cehoslovacia ei Coreea do 
Sud. Ultima a lăsat o bună Im
presie la antrenament, prin 
jocul în mare viteză pe care-1 
poate desfășura. Nu va fi ușor 
pentru nld una dintre cele
lalte echipe să-1 bareze, eu 
blocajul, atacurile din pase 
scurte. Meciul Cehoslovacia — 
Coreea de Sud pare să dețină 
capul da afla al întrecerilor 
din prima zL

Dintre partidele programate 
tu celelalte grupe preliminare

DIN TARILE SOCIALISTE

R. D. GERMANĂ: SĂRBĂTOAREA
SPORTULUI

Cu cîtva timp in urmă a fost 
sărbătorită In R. D. Germană 
ziua feroviarilor. Cu acest prilej, 
sub deviza „Cale liberă sportu
lui feroviar*, s-au organizat 
numeroase competiții de către 
asociațiile și cluburile Lokomo
tive. în fruntea acestor acțiuni 
au stat marile competiții de 
masă.

La Cottbus, de pildă. Ia star
tul Întrecerilor de atletism (șta
fete, alergări cu obstacole, a- 
runcări), fotbal, handbal și aero- 
modele, au participat peste 700 
de sportivi, tineri și vîrstnici, 
cu 300 mal mulțl decît anul 
trecut. In orașul de pe Elba, la 
Dresda, s-a organizat un adevă
rat festival cultural-sportiv, la 
care 81-a dat concursul corul 
„Kurt Schlosser*, orchestre fe
roviare, care au acompaniat 
splendidele exerciții sportive ale 
ansamblurilor de gimnastică. De 
frumoase succese s-au bucurat 
Întrecerile de orientare turistică 
organizate ta regiunile deluroa-.

TELEX
med amical de juniori: U.R.S.S.
— R. T. Germania 2—0 (1—0).

GIMNASTICA • ta concursul 
internațional desfășurat la Dljon 
(Franța), pe echipe au terminat 
Învingătoare formațiile Ungariei
— 549,95 p la masculin $1 366,20 p 
la feminin. La individual compus 
feminin, prima s-a clasat gim
nasta cehoslovacă Vera Cerna — 
74,30 p. urmată de sportivele un
gare Eva Ovari — 74,15 p Și Eva 
Kanyo — 73,50 p. La masculin, 
victoria a revenit lui Ferenc 
Donath (Ungaria), cu 112,15 p, se
cundat de francezul Willy Moy
— 111,20 p.

HOCHEI • Turneul internațio
nal (tineret) de la Hradec Kralo- 
ve a fost ciștigat de selecționata 
Finlandei, urmată de echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei șl Suediei, 
ta ultima zi: Finlanda — Suedia 
4—1 (1—1, 2—0, 1—0); U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—0 (0—0, 1—0, 2—0).

RUGBY • Echipa Franței Și-a 
început turneul In Japonia ju- 
clnd la Osaka cu selecționata 
țării gazdă, pe care a învins-o 
cu categoricul soor de 90—18 
(22—9). Din formația franceză

IN EDIȚIILE 
PRECEDENTE

® 1545 (Fraga) : L UJLS.S., 
2. Cehoslovacia, 3. Bulgaria, 6. 
ROMANIA.

® 1552 (Moscova) : L
U.R.S.S„ L Cehoslovacia, 3. 
Bulgaria, 4. ROMANIA.
• 1556 (Paris) : L Cehoslova

cia, 2. ROMANIA, 3. U.R.S.S.
a I960 (Rio de Janeiro) : L 

UJLSJS„ S. 
ROMANIA.

ui.s.sîf^L 

ROMANIA.
® ISOS (Praga) : L Cehoslo

vacia, S. ROMANIA, 8. 
UJLS.S.
• Ute (Soria) : L RJ>. Ger

mană, L Bulgaria, L Japo
nia, —7. ROMANIA.
• U74 (Ciudad de Mexico): 

L Polonia, 2. U.I.SJ, 3. Ja
ponia, ...L ROMANIA.

X.

(Moscova) : 
Cehoslovacia,

1. 
X.

se detașează: Italia — Belgia 
(A). Ungaria — Japonia (D) si 
Olanda — K.D. Germană (E). 
Dar iată programul complet al 
lntilnirilor de debut : ROMA 
(grupa A) : Italia — Belgia. R.P. 
Chineză — Egipt; BERGANO 
(grupa B) : Mexic — Venezue
la. Finlanda — Polonia : UDINR 
(grupa C) : Brazilia — Tunisia, 
U.R.S.3. — Franța ; VENEȚIA 
(grupa D) : Argentina — Cuba, 
Ungaria — Japonia ; PARMA 
(grupa E) : Bulgaria — Cana
da. Olanda — R.D. Germană ; 
ANCONA (grupa F) : România 
— S.U.A, Coreea de Sud — 
Cehoslovacia.

Aurelian BREBEANU

FEROVIAR
se din jurul Elbei. tntîlnirile de 
scrimă și de hochei pe iarbă 
pentru formații feminine. Tur
nee internaționale de volei șl 
fotbal au fost găzduite de fru
mosul oraș Potsdam, unde pro
gramul a mai cuprins și între
ceri cu caracter de masă la 
tenis și popice. în fine, dintre 
cele mai importante manifestări 
organizate cu acest prilej vom 
aminti de cele care au avut loc 
la Kdnigs Wusterhausen, unde, 
cu acest prilej, asociația Loko
motive și-a sărbătorit cea de a 
a 25-a aniversare. întrecerile 
pentru „Insigna sportivă” s-au 
bucurat de o masivă participare 
(peste 1000 competitori) la dis
ciplinele tenis de masă, tir cu 
arcul, caiac-canoe. canotaj si 
volei.

Ziua feroviarilor a constituit; 
ca ta fiecare an. o frumoasă 
trecere ta revistă a exercițiului 
fizic și sportului ta rtadul oa
menilor muncii care lucrează In 
domeniul căilor ferate.

s-au evidențiat R. Bertranne, R. 
Paparembarde. B. Vivles, G. No
ves șl A. Caussade. Au asistat 
15 OM de spectatori.

TENIS • Primele partide dis
putate ta turneul de la Los An
geles : Chanfreau — Leonard 3—S. 
7—5, 7—6; Dlbley — Cahill 6—S. 
s—3; waltke — Masters 4—6, 6—3. 
6—3. • In finala turneului femi
nin de la San Antonio (Texas). 
Stacy Margolin a dispus cu 7—S,
6— 1 de Yvonne Vermaak. • Te- 
nlsmanul iugoslav Zellko FTanu- 
lovld a terminat Învingător tn- 
tr-un turneu desfășurat la Paris, 
ta finala căruia l-a întrecut e®
7— 6, 6—1 pe francezul Erie De- 
blicker.

TENIS DE MASA • La Pekfa 
s-a disputat dubla IntUntre m- 
ternațională amicală dintre t M- 
pele R. P. Chineze șl Trj.taȘ- 
Tobago. In ambele meciuri vic
toria a revenit sportivilor mi
nezi : la masculin cu 5—L Sar ® 
feminin cu 3—0.

VOLEI • Turneul internal— 
masculin de la DustetasU ® te» 
ciștigat de selecționata B-ar 
care în meciul decisiv a 5v a® 
cu 3—0 (10, 12. S) 
culuL Pentru locui trr. ; -■» 
de Sud — s.U_A 3—• - a.


