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Momente sărbătorești punctează trecerea

mesagerilor tineretului sportiv

CU „ȘTAFETA DACIADEI" 
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CAMPIONATELE NAf IIIMAIE Șl AEE „DACIADEI“ 
PE ANUl 1978, EA GIMNASTICA, S-AU ÎNCHEIAT

Noii campioni la aparate
• EMILIA EBERLE (sărituri, paralele și bîrnă) și MARILENA NEACȘU 
(sol) • DAN GRECU (inele și paralele), KURT SZILIER (bară fixă și 
cal cu minere). ION CHECICHEȘ (sol), AURELIAN GEORGESCU 

(sărituri) și SORIN CEPOI (cal cu minere)

Ultima reuniune a finalelor 
campionatelor republicane si 
ale „Daciadei" la gimnastica a 
fost, evident, si cea mai intere
santă din toate cele patru zile 
In care au fost programate, la 
Palatul sporturilor si culturii 
din Capitală. Întrecerile de gim
nastică menite să desemneze pe 
noii campioni a; tării, să-i se
lecționeze pe cei mai valocogi 
pentru apropiatele campionate 
mondiale din Franța. Prezența 
în concurs a celor mai bune opt 
gimnaste la fiecare aparat și a

Dan Grecu, dublu campion in 
finalele pe aparate

celor ma{ buni șase gimnast! 
pe fiecare probă a creat din 
capul locului o premisă certă 
pentru un spectacol de ridicată 
valoare tehnică. într-adevăr. 
finaliștii au ținut să-i răsplă
tească pe cei 4 000 de specta
tori prezenți la sală, atrași de

Și acum, cu hâcicie, ieialanent, pasiase. Iicedere ți Pițciplină

ÎNCEPE finalizarea pregătirilor 
PENTRU CAMPIONATELE MONDIALE

BE LA KAROLY : „La Strasbourg vrem sâ reconfirmăm 
înalta clasă a gimnasticii românești ți să evidențiem bo
gatul ei rezervor".

NADIA COMANECI : „Sint hotărită să depun toate e- 
forturile pentru cîțtigarea titlului mondial care să-mi în
tregească succesele de pină acum*.

A fost ineintătoare ultima 
Seară a campionatelor naționale 
și ale ..Daciadei" pe anul 1973, la 
gimnastică. La Palatul sporturi
lor lume multă, virstnici, tineri 
și mai ales copii care sorbeau 
din ochi pe primii gimnaști ai 
țării. Multe aplauze, mai cu sea
mă la premieri, emoție și sa
tisfacție generală pentru succe
sele școlii românești de gim
nastică și noile sale revelații, 
in frunte cu Emilia Eberle, 
prima campioană europeană de 
junioare, la gimnastică.

Cine n-a privit oare aceste 
campionate naționale cu gindul 
la apropiatele campionate mon
diale, de la 22 octombrie ? De
sigur, cu toții am căutat să în
trezărim pe viitorii noștri re

prezentanți la Strasbourg, fete 
Bi băieți, in timp ce selecțio- 
Krii, antrenorii și biroul fede
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renumele internațional de care 
se bucură gimnastica noastră, 
de cele mai recente afirmări 
internaționale ale fetelor care 
ne-au reprezentat la campiona
tele europene de Juniori de la 
Milano. Atit In concursul femi
nin cit si In cel masculin gim- 
naștii participant! la finale au 
făcut dovada bunei pregătiri, 
prezentind execuții de înaltă 
ținută tehnică, cu multe ele
mente bine cotate de arbitrajul 
internațional, executate cu vir
tuozitate, precizie si siguranță.

S-o recunoaștem, declarația 
antrenorului emerit Beta Ka
roly la Întoarcerea din Italia, 
in sensul că, in momentul de 
față. Emilia Eberle este greu 
de invins in campionatul nos
tru. a surprins pe mulți. Acum 
insă toată lumea s-a convins. 
După succesul de la individual 
compus, iată că ieri. Emilia 
Eberle și-a înscris in palmares 
alte trei titluri de campioană 
republicană și a „Daciadei", de- 
tașindu-se astfel net de concu- 

/ rentele sale. Emilia Eberle a 
debutat cu o victorie sigură la 
sărituri, iar apoi la paralele — 
cu un exercițiu valoros, impe
cabil executat — a ciștigat cel 
de-al doilea titlu de campioană. 
La bimă și-a Învins din nou 
detașat adversarele din finală, 
iar la sol s-a clasat pe locul 
II, In urma Marilenel Neacșu, 
componentă a lotului republi
can. care se clasează pe primul 
loc. Evident. Emilia Eberle a 
fost cea mai valoroasă gimnas
tă prezentă la această impor
tantă competiție desfășurată in 
cadrul .Daciadei", exercițiile 
sale fiind călduros aplaudate 
de publicul spectator.

ral definitirau loturile care in
tri, de miine, in ultima lună 
de pregătire. Biroul Federației 
romăne de gimnastici a stabi
lit. de asemenea. programul 
pregătirilor și conținutul aces
tora.

Pregătirea lotului reprezen
tativ feminin a fost încredin
țată pentru această ultimi eta
pă de mare importanți antre
norului Bela Karoly și sofiei 
sale, Marta, cele 10 sportive 
care formează lotul lărgit (nu
mai 7 se vor deplasa la cam
pionatele mondiale), fiind com
pus din gimnaste care s-au 
pregătit pină acum separat, la 
București și Deva, după cum 
urmează : Nadia Comănecl,

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

Joi 21 septembrie 1978

In concursul masculin, cele 
șase titluri au fost impârțite 
intre cinci dintre membrii lo
tului republican. Onorindu-și

Marilena Neacșu, campioană 
a tării la sol

titlul de campion absolut. Kurt 
Szilier a ciștigat la cal cu mi
nere (la egalitate cu Copoi) și

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

AZI LA PALATUL
DINTRE ECHIPELE

SPORTURILOR, A 10-a iNTiLNIRE
DE BOX ALE ROMÂNIEI Șl S.U.A.

PALMARESUL LNTiLNIRI- 
LOR ROMANIA - S.UA.
4.7.1970 București 9-2
4.9.1971 Lake Geneva 6-5

113.9.1971 Albany 9-2
19.7.1973 București 6-5
21.7.1973 Brăila 7-4
24.7.1973 Constanța 5-5
7.1.1978 Lake Tahoe 4-7

10.1 197B Milwaukee 5-4
14.1.1978 St. Louis 4—6

• „Am deplasat cea mai bună formație omericană* • Dinu, 
Hajnal, Robu ți Miron, gata pentru revanșă

Boxerii din echipa României, la ultimul antrenament
Foto : N. DRAGOȘ

Astă-seară, Ia București, In- 
ceoind dc la ora 18, De ringul 
montat in incinta Palatului 
sporturilor sâ culturii se va des-
tăsura meciul internațional de 
box dintre echipele României 
si Statelor Unite ale Americii. 
Tinind seama de valoarea celor 
două formații, se așteaptă par
tide extrem de disputate si a- 
tractive. Troy Summers, șeful 
delegației americane, ne-a de
clarat că pugiliștii selecționați 
pentru turneul din România 
sint lot ce are mai bun boxul 
amator din S.U.A. la ora ac
tuală.

Aceasta este cea de a 10-a

Pretutindeni pe traseele pe 
care „Ștafeta Daciadei" le par
curge în aceste zile, pregătirile 
și în general atmosfera în care 
sînt primiți mesagerii dragostei 
și recunoștinței tineretului 
sportiv din patria noastră față 
de partid, fată de cel mal sti
mat și mai iubit fiu al ponoru
lui român, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, sînt cu adevărat 
sărbătorești.

întîmpinati cu multă căldură 
la Filiasi. de către doljeni. pur
tătorii Ștafetei de pe traseul 1 
a tinerilor sportivi din județul 
Gorj au sosit miercuri, la ora 
16. în municipiul Craiova. Fes
tivitatea de inmînare a ștafetei 
către tinerii sportivi din județul 
Dolj a avut loc pe stadionul 
Centrat In aplauzele unei nu
meroase asistente, reprezentan
ții iudetului-gazdă. în frunte cu 
atleta fruntașă Tamara Deliu, 
au preluat Ștafeta pe care o 
vor purta mai departe, spre 
Slatina. In cinstea evenimentu
lui. la Craiova a avut loc un 
inedit cuplai fotbalistic susținut 
de echipe de old-boys si com
ponent! ai loturilor Universi
tății cei care au ciștigat cam
pionatul divizionar in ediția 
197174 precum si cel care și-au 
înscris numele printre laureatii 
„Cupei României". edițiile 1977 
Si 1978.

Simpozionul științific național

CERCETAREA ȘTIINȚIFICA, ÎMPLETITĂ 
CU ACTIVITATEA PRACTICĂ — 
GARANȚIE PENTRU EXAMENUL 
DE CALITATE LA J. 0. 1980

In cadrul programului acțiu
nilor finale ale competiției 
sportive naționale „Daciada" 
1978, ieri a avut loc la Insti
tutul de educație fizică și sport 
Simpozionul științific național, 
cu tema : „Metode și tehnolo
gii de optimizare a pregătirii 
și obținerii marilor performanțe 
sportive". In cuvintul intro
ductiv s-a arătat câ aceas
tă primă manifestare știin
țifică din ediția inaugurală a 
..Daciadei", competiție de am
ploare organizată din inițiativa 

partidă România — S.U.A, din- 
tr-o serie începută în 1970. Pal
maresul întîlnirilor relevă 6 
victorii românești, două ameri-

Samimuscâ 
Muscă 
Cocoț 
Pana 
Semiuțoarâ 
Ușoară 
Semimi jlocifl 
Mijlocie mică 
Mijlocie 
Semigrea 
Grea

PROGRAMUL GALEI
ROMANIA

Alexandru Turei 
Niță Robu 
Teodor Dmi 
Nicolae Neagu 
Ioî4 Șandor 
Card Hajnal 
Ion Vicdimir 
Ion Miron 
Valentin Sitaghi 
Georgîcâ Donici 
Valentin Vrinceanu

Azi, în programul acțiunilor 
finale ale marii competiții 
sportive naționale „Dacioda":

■ ..Ștafeta Daciadei" ișl 
continuă călătoria pe rutele 
Craiova - Slatina ftraseul 1), 
Rimnicu Vilcea — Pitești (tra
seul Z), Miercurea Cioc — 
Sf. Gheorghe (traseul 3). Ba
cău — Focșani (traseul 4) s< 
Constanța — Hirțova — Slobo
zia (traseul 5).

• Sola Dinomo din Copi- 
tală, de ’a ora 18 l Gala 
filmului cu tematică sportivă.

De la Sibiu, purtătorii Ștafe
tei de pe traseul 2 au făcut un 
scurt popas la punctul turistic 
Lotrișor. unde au fost intimpi- 
nati cu entuziasm de reprezen
tanții sportului din județul 
Vilcea. Apoi. împreună au par
curs distanta pînă la Rm. Vîl- 
cea. unde a avut loc festivi
tatea de inmînare a stafeteL 
preluată de o delegație de ti
neri vilceni din care au făcut 
parte, printre alții, voleibalista 
Ioana Liteana. luptătorul Ale
xandru Vinereanu și boxerul 
Ion Verga. Marcînd cum se 
cuvine evenimentul, la Rm. Vil
cea au fost organizate Întreceri 
de volei (Liceul „Vasile Roaitâ"

(Continuare în pag 2—3)

secretarului general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, este menită să 
contribuie activ la acțiunile 
complexe pentru dezvoltarea 
tot mai intensă a educației fi
zice și sportului, a sportului de 
masă și a celui de performan
ță, adică In direcțiile priori
tare ale mișcării sportive sta
tuate de documentele de partid.

Mihail VESA

(Continuare în pag. 2—3) 

cane și un meci nuL Nădăj
duim că astăzi echipa română 
— Întemeiată De experiența 
unor campioni ca Dinu. Roba, 
Hajnal si Miron (care au luat 
parte Ia turneul din iarnă în 
S.U.A. și acordă deci revanșe) 
sau a lui Turei, Vladimir si Si- 
laghi. precum si pe ambiția, do
rința de afirmare a unor debu- 
tanti ca Neagu, Șandor. Donici 
sau Vrinceanu — va rotunji 
palmaresul Ia coloana victorii
lor noastre !

Iubitorii boxului din provin
cie au ocazia sâ urmărească la 
televizor (începînd de la ora 
18.30) cîteva secvențe din me
ciul România — S.U.A.

S.U.A.
Dario Medrano 
Richard Savage 

Bret Summers 
Larry Tattman 

Lemuel Staples 
Charles Robinson 

Alfred Mayes 
Monte Oswald 

Elmer Martin 
Bruce Blair

S.UA


FINALE ALE „DACIADEI" Duminică, automobilism JUNIOARELE DAU O PERSPECTIVA

CAMPIOANA la fotbal. ECHIPA JUDEȚULUI OAL/JI în Capitală
Statina * găzduit — timp de 

trei zile — finalele competiției 
sportive „Daciada* ia fotbal, ca- . 
tegoria peste 19 ani, la startul 
cărora au fost prezente 8 repre
zentative calificate în fazele pre
liminare ale întrecerii : Alba, 
București, Cluj, Galați, Harghita, 
Ilfov, Mehedinți, Neamț.

După disputarea ultimelor două 
meciuri ale turneului. Galați — 
Alba 1—0 (pentru locurile 1—2) 
și Ilfov — Cluj 3—0 (pentru lo
curile 3—4), clasamentul final are 
următoarea înfățișare : 1. Galați

— campioană a „Daciadei", 2. 
Alba, 3. Ilfov. 4. Cluj, 5. Munl-

46 DE FINALIȘTI

ci piui București, 6. Mehedinți, 7. 
Harghita, 8. Neamț.

in final, organizatorii au oferit 
particlpanților o serie de cupe : 
celei mai disciplinate echipe — 
Harghita (oferită de C.N.E.F.S.); 
cea mal tehnică echipă — Alba 
C.J.E.F.S. Olt); celei mal tinere 
echipe — Galați (Comitetul jude
țean U.T.C. Olt) ; celei mai bune 
echipe sindicale — municipiul 
București (Consiliul județean Olt 
al sindicatelor) ; golgeterului Sl- 
rnion Gheorghe — Mehedinți țl 
celui mai tlnăr jucător de pers
pectivă Ion Ștefan — Ilfov (F.B. 
Fotbal).

La Încheierea competiției, pe 
stadionul „1 Mai- a avut loc un 
spectacol artistic-sportiv. (Cons
tantin GH1TESCU, coresp.).

„MARELE PREMIU

AL BUCUREȘTÎULUI"

a-

LA KARTING
Pe kartodromui din cartierul 

Gheorghenl al municipiului Cluj- 
Napoca s-au desfășurat finalele 
competiției naționale „Daciada" 
la karting. După întreceri 
moașe, la care au luat 
de concurenți (calificați 
le anterioare) din 12 
sportive, primii clasați 
două categorii de vîrstă 
M. Rusu (Pegas Roșiori) 
pion al „Daciadei*, 2. FI. 
tescu (Casa, pionierilor Ploiești), 
3. D. Mocăneață (I.T.A. Argeș) — 
categoria 16—18 ani ; 1. D. Radu 
(Unirea Tricolor București.) 
campion ai „Daciadei", ; 
Molnar (I.T.A. Alba), 3. 
nescu (Pegas Roșiori) — 
ria peste 18 ani. La fete, 
de campioană (cat. 16—18 
revenit Oliviei Șandru, 
I.T.A. Cluj. (Mircea 
coresp.).

GALA FILMULUI 
SPORTIV

fru- 
parte 46 
în faze- 
asociații 
la cele 
sînt : 1.
— cam- 

Cris-

1. D.
2. Fr.

V. IO- 
catego- 

, titlul 
I ani) a 
de la
RADU,

„Patria" 
Capitală 

„GALA 
acțiurre 

cam

La cittematog ratele 
și „Timpuri noi** din 
a Fost organizată 
FILMULUI SPORTIV", 
di«i cadrul finalei marii 
petiții sportive naționale ,,Da- 
ciada“-78. Cu acest prilej cu 
fast prezentate filmele cu te
matică sportivă „Daciada" — 
tradiții și istorie. Baladă pen
tru un erou contemporan, ca
drat succeselor obținute de 
Nadia Camănecl, Sportul la 
sale, 10 minute de frumusețe 
șl Campionii. Ftfmele sad 
bucurat de un frumos succes 
în rîrvdul numeroasei asistențe 
prezenta la gaiâ. Filmele vor 
fi reluate astăzi la sala Di
namo, cu începere de la ora 
13.

Ne mai despart doar două 
zile de startul unei interesante 
curse automobilistice : „Marele 
premiu al Bucureștîului' 
flata la cea de a 9-a ediție —
care se va desfășura duminică, 
incepind de la ora 9 dimineaț*, 
în cartierul Tei-Toboc (platfor
ma Pipera) din Capitală. Pre
ședintele asociației sportive or
ganizatoare, Unirea Tricolor, 
Otto Holtzman, ne-a comuni
cat că la startul acestei între
ceri s-au înscris peste 80 de 
concurenți reprezentînd dife
rite asociații și cluburi spor
tive din țară : Dacia Pitești,
Unirea Tricolor București, CSU 
și Tractorul Brașov, ITA Ti
miș, ITA Caraș Severin, Cetate 
Deva, Motor IRA Cluj, precum 
si doi piloți italieni de formu
la 2 pe Fiat 131 AB și Auto
bianchi A 12.

PROMIȚĂTOARE BASCHETULUI ARĂDEAN
Selecționatele pațțiclpante la 

turneele finale ale „Daciadei- au 
întrunit, în sala Floreasca, aproa
pe tot ce are mai valoros la ora 
actuală baschetul românesc, ab
sența unor centre eu tradiție 

• (Constanța, Oradea la băieți, O- 
radea și Satu Mare la fete) dato- 
rîndu-se unor surprize produse 
prin evoluția peste așteptări (In 
fazele eliminatorii ale competi
ției) a unor echipe eu perfor
manțe mai slabe In ultimii ani.

Titlurile de campioane ale „Da- 
eladei- au revenit selecționatelor 
Bucureștîului, din care au făcut 
parte mulți jucători și jucătoare 
din loturile reprezentative. La bă
ieți, formația Bucureștîului (al
cătuită In exclusivitate din spor
tivi de la Dinamo «1 Steaua) a 
dominat cu autoritate; următoa
rele două clasate — Brașov si 
Timiș — au avut Insă și ele 
prestații remarcabile, dovedind o 
bună pregătire. La fete, bucu- 
reștencele au avut emoții doar 
în meciul cu Brașov (pînă Ln 
min. 33). Selecționatele aflate pe 
locurile următoare, Brașov, Timiș 
și Arad, au principalul merit de 
a fi prezentat loturi în care e- 
lementele tinere de valoare au 
predominat.

Ne-a bucurat, în mare măsură, 
faptul că județul Arad, cindva un 
centru puternic al baschetului 
din țara noastră, a revenit în eli
ta acestui sport și, după toate

probabilitățile. nu incidental șl 
nici temporar. La turneul final 

județul Arad a 
un lot în

PLEDOARIE PENTRU ARTA CONDUCERII AUTO
Piteștiul a găzduit timp de două 

zile finalele competiției naționale 
„Daciada" la automobilism — ca.-* 
tegoric, un spectacol inedit. Pe 
planșeul din fața stadionului „1 
Mai" a fost amenajat un traseu 
de 115 m care a solicitat In mod 
deosebit îrtdemînarea celor 72 de 
concurenți prezenți la start <fi- 
naliști calificați în 4 concursuri 
de îndemînare preliminare) care 
au avut de executat, în timp cit 
mai scurt și cu puncte de pena
lizare cit mai puține, probe grele 
de îndemînare, constînd din mers 
cu spatele, „bucle" și întoarceri 
în spații foarte înguste, parcări, 
ș.a.

Cel calificați pentru această 
fază a întrecerilor s-au dovedita 
fi conducători auto talentați, ei 
făcînd adevărate demonstrații de 
virtuozitate în arta conducerii : 
viraje ...pe două roți, întoarceri 
scurte în jurul unui jalon, avlnd 
roțile din spate f rina te etc. Spor
tivii care i-au delectat pe nume
roșii spectatori prezenți pe latu
ri 1 e tras eului era u co ndu c ă lori 
amatori sau profesioniști din 
diferite orașe ale țării : Gheorghe 
Costache din Brăila, Vasile Rota
ru din Ploiești, Florian Moraru 
din Deva, Petru Brîuzău din 
Hațeg, inginerii Mihai Alexan- 
drescu și Mihai Cojoearu din 
București, patru conducători auto 
(taxlmetriste', din Sibiu dintre 
care trei se numeau Marla — Cio
chie. Coție, Popa — iar a patra 
Rozina Făgăraș. Să notăm, de 
asemenea, numeroasa delegație —

formată din 10 sportivi — a mu
nicipiului București (8 erau re
prezentanți ai Scolii de șoferi a- 
matori din Capitală, dintre care 
7 instructori). Dealtfel, această e- 
chipă (care a avut in Petre Șur- 
loiu un selecționer șl antrenor 
priceput) a dai nu mai puțin de 
5 sportivi pe primele 10 locuri 
ale clasa man tu lui, inclusiv pe
campionul „Daciadei", Ion Cote- 
nestu, directorul tehnic al școlii 
amintite. El a realizat cel mal 
bun timp în parcurgerea traseu
lui (două minute șl opt secun
de, fața de mul ți alții, oare rea
lizau în Jur de cinci minute) a- 
vînd cel mai mic număr de pe
nalizări. Cei care au demonstrat 
o adevărată artă în conducerea 
autovehiculelor respective 
Ion Cotenescu, Mircea 
Mihai Alexandre seu, 
București.

Rezultate tehnice : 1. 
nescu, București — campion 
„Daciadei", 2. Mircea Vlad 
București, 3. Lucian 
nescu — București, 4._______
Szocs — jud. Harghita, 5. Marin 
Tache — București, 6. Nicolae Da
vid — jud. Bacău, 7. Mihai Ale- 
xandrescu — București, 8. Iozef 
Gabor — jud. Hunedoara, 9. Ten 
Drăghiel — jud. Buzău, 10. M’hai 
Vereski — jud. Caraș Severin. 
Clasament pe județe : 1. Muni
cipiul București, 2. Județul Har
ghita, 3. Județul Buzău.
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A V a EDIȚIE A „CUPEI MĂRII NEGRE"
Cea de a V-a ediție a tradi

ționalei întreceri sportive dota
te cu „Cupa Mării Negre" se 
va desfășura, anul acesta. între 
21 și 24 septembrie la Varna. 
Acest triunghiular al orașelor 
riverane Mării Negre. Odesa, 
Constanța si Varna cuprinde în
treceri sportive la patru ra
muri : atletism, gimnastică, vo
lei (băieți si fete) și haltere. 
Atletismul constănțean va fi 
reprezentat. • la actuala ediție, 
de llie Fioroiu. Paul Copu, Ho-

ria Toboc, Maria Samungi s.a.. 
la gimnastică vor participa 
Laura Georgescu. Teodora Băi- 
șoiu, Cornel Ivan etc., iar la 
volei Maria Enache. Maria 
Szekeli-Marinescu. Emilia Mă- 
năilă s.a. întrecerile se vor dis
puta astfel : gimnastica și atle
tismul la complexul
Marin", 
demic",
„Cerno More". (Cornel POPA
— coresp.)

Juri Gi- 
voleiul în sala _Aka- 
iar halterele In sala

CU „ȘTAFETA DAClAOtl" SPRE INIMA PATRIEI

al „Daciadei*. 
fost reprezentat de __
care experiența fostelor Interna
ționale Ana Șimăndean-Deak, E- 
lîsabeta șl Ecaterina Pajtek a 
fost pusă în slujba tinerelor, mal 
precis a junioarelor Lavinia Blin- 
du, Gabriela Măscan, E3isabeta 
Csegledi, Monica Neusatz, de la 
care se așteaptă o contribuție 
decisivă la un reviriment puter
nic al baschetului din acest județ.

Dealtfel, trebuie menționat că 
mal multe selecționate au folosit, 
în mod judicios, prilejul oferit 
de „Daciadă" pentru a promova, 
cu mult curaj, baschetbaliste cu 
mari perspective. Arădencele a- 
mlntte, precum și Valeria Che- 
pețean, Liliana Simion. Angela 
Silin (Timiș), Olimpia Biasutti, 
Anemarle Moise, Mihaela Neagu 
(Prahova), Magdalena Pall (Bra
șov) slnt doar cîteva dintre ju
cătoarele de la care se așteaptă 
un progres substanțial, vizibil și 
în campionatul național ce va fi 
inaugurat la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni. La băieți, cele șase selec
ționate au fost formate aproape 
în exclusivitate din baschetbalist! 
experimentați, dintre tineri pro
movați cu această ocazie putin- 
du-i aminti doar pe Adrian Fla- 
undra (C S.U. Brașov) și pe So
rin Ardeleanu (Universitatea Ti
mișoara). Ceea ce este mult prea 
puțin, în orice caz insuficient, 
pentru procesul de vitalizare a 
baschetului masculin din țr 
noastră.

Dumitru STĂNCULESCU

(Urmare Un pag 1)

și Liceul de chimie), gimnas
tică (Școala generală 2) și bas
chet (Liceul „Nicolae Bălcescu") 
precum și alergări de cros.

Localitatea Praid a constituit 
punctul de joncțiune între pur
tătorii Ștafetei de pe traseul 3 
a tinerilor sportivi din judelui 
Mureș și reprezentanții jude
țului Harghita. De la Praid. 
urmărită cu mult interes. Șta
feta a ajuns la Miercurea Ciuc, 
unde a avut loc festivitatea 
propriu-zisă. desfășurată tn fata 
„Palatului de gheată*. Tot a- 
colo au fost organizate o serie 
de întreceri sportive — meciuri

ACRALIIĂTI DIN POPICE
a Echipele feminine șl mascu

line ale clubului Voința Bucu
rești au susținut tn Capitală o 
dublă întUnire cu formațiile Ak- 
tivist Espenhein (R.D. Germană). 
Atlt la fete, cît și la băieți, au 
dștigat sportivii bucureșteni. Pe 
echipe 2439—2399 p d (f) și 4974— 
4893 p d (m). în turneul indivi
dual pe primele locuri s-au cla
sat la fete : 1. Elena Andrcescu 
876 p d (rezultat adiționat din 
jocul pe echipe și turneul indivi
dual), 2. Elena Pană 846, 3. Ma
rion Niemayer (Aktivist) 810 pd; 
la băieți : 1. P. Purge 1716 p d, 
2. I. Păgideanu 1694, 3. St. Deak 
1691 (toți de la Voința).
• Loturile de juniori, care se 

pregătesc pentru C.E. de anul vi
itor, s-au reunit zilele trecute in 
București pentru un prim test, 
susținînd. cîte două partide. Cele 
mai bune rezultate le-au obținut 
Valeria Popescu (Olimpia Buc.) 
809 p d, Mariana Croitoru (Glo
ria Buc.) «07, Elena Stan (Rapid 
Buc.) . _ ’ .
tescu (Gloria Buc.) 1790, S. Be
li vacă (Olimpia Buc.l 1754 și Al. 
Szekely (Progresul Oradea) 1740. 
Au participat ia acest concurs de 
verificare 13 fete și 16 băieți.

a Echipele Electr o mureș Tg. 
Mureș (m) și Voința Tg. Mureș 
(f) participă zilele acestea la un 
turneu de trei jocuri In Ungaria, 
ca oaspete ale clubului Porcelan 
Budapesta.
Aurul Baia Mare, campioana ță
rii, se află în R.D. Germană, la 
invitația echipei miniere Aktivist 
Mulhausen.

de hochei și demonstrații de 
patinaj artistic și viteză — la 
care, pe lingă tineri din Mier
curea Ciuc, si-au adus aportul 
Si componenti ai lotului repre
zentativ, 
gătire.

Mii de 
tribunele 
gust“ din 
rea Ștafetei de pe traseul 4 a 
tinerilor sportivi din județul 
Neamț. După festivitatea de în- 
mînare a ștafetei tinerilor din 
județul Bacău, a fost organizat 
un reușit program sportiv al
cătuit din meciuri de fotbal 
(juniori și seniori) si demon
strații de gimnastică, modelism. 
lupte si judo, cu participarea 
reprezentanților asociațiilor spor
tive din

Ștafeta 
tinerilor 
Tulcea a 
însuflețire la 
Sala sporturilor, de către re
prezentanții județului Constan
ta : pionieri, școlari, studenți. 
tineri muncitori din diverse în
treprinderi. Si aici, dună forti- 
vitatea de înminare a Ștafetei, 
au avut loc demonstrații de 
gimnastică ritmică (Școala ge
nerală 30 și Liceul de mate
rna tică-fizică), meciuri de hand
bal (Școlile generale 30 și 31) 
si altele.

COȘGETEKII „DACIADEI*
Tr> turneele finale, cele 

multe puncte au fost Înscrise de 
Doina Mate (Cluj) — 116 șl de 
C. Moraru (Brașov) — 99.

767. respectiv, C. Stama-

Formația masculină

aflati în plină prc-

spectatori au umplut 
stadionului „23 Au- 

Bacău. in intimpina-

municipiul Bacău, 
de pe traseul 5 a 
sportivi dip județul 

fost primită cu multă 
Constanța. în

• PE STADIONUL DUNĂ
REA din Giurgiu s-a amena- 
jat un teren de volei de către 
tinerii de La Șantierul naval. 
• aproape 5DOC de persoa
ne au fost prezente la mani
festările „Festivaluiui sportiv 
hunedorean“, organizat cu 
prilejul deschiderii anului șco
lar. Pe stadionul Constructo
rul, cit șl pe bazele sportive 
școlare, au avut Ioc întreceri 
de atletism, fotbal, volei, 
handbal, lupte, înot (în pisci
na Corvinul) ș.a. De un fru
mos succes de participare s-a 
bucurat crosul elevilor la ca
re în postură de cîștigători 
s-au numărat : Cornelia Ni- 
ooară (Șc. gen. 3) — La BOO 
m, Mihaela Budecan (Lie. sa
nitar) — 1090 m. Livia Horo- 
vciuc (Șc. gen. 1) — 1500 m, 
loan Mîndru (Șc. gen. 6) —
2000 m și Ilarion Lăutaru (Lie. 
ind. 1) — 2500 m. • DUPĂ O 
PAUZA de 15 ani, pe aero
portul din Sibiu a avut loc un 
spectaculos miting aviatic, la 
care și-au dat concursul pi
voți de acrobație și parașutiști 
din loturile naționale. De a- 
precieri elogioase s-au bucu
rat și demonstrațiile făcute de 
aer o și ra-chetomodeliștî din 
localitate, • EDIȚIA 1978 a 
„Cupei metalurgistului" la 
tenis, organizată de A.S. CU- 
PROM Bala Mare, la care au 
evoluat jucători din Brașov, 
Oradea. Timișoara, Tg. Mureș

șl Baia Mare, a revenit la 
simplu oră dean ului A. Dără- 
ban (Sănătatea) care a dis
pus cu 6—1, 6—2 de băimă- 
reanul I. Rusen. a CONCUR
SUL REPUBLICAN de pescuit 
staționar, care a avut loc pe 
Lacul artificial de la Cinciș 
(Hunedoara) a fost cîștigat de 
arădeanul Doreț Hîrșan, care 
în 8 ore a prins 1390 de pești

în greutate de peste 16 kg. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat bucureștenii I. Pană 
(1229) și T. Bentu (1053). e 
„CUPA CIBINIUM" la vo
lei fete, competiție tradi
țională sibiană la care au par
ticipat trei divizionare A. plus 
echipa de junioare a C. S. 
$c. Sibiu, a fost cîștigată de 
Universitatea Craiova, care a 
întrecut cu 3—C pe Chimpex 
Constanța, cu 3—1 pe C.S.M. 
Sibiu și 3—0 pe C.S. Șc. Si- 

Pe locul secund s-a si
ft spor-

biu.
tuat Chimpex Constanța. 
DESCHIDEREA anului !.
tiv școlar la Tg. Ocna a fost 
marcată de o frumoasă du-

minică-sportivă ce a avut loc 
pe stadionul Măgura și la ca
re au fost prezenți peste 40M 
de elevi. Programul zilei a 
cuprins demonstrații de car
ting și aeromodele precum și 
întreceri de handbal, fotbal și 
cros, e ÎN SALA DE SPORT 
Constructorul Galați continuă 
să se organizeze nunți și alte 
manifestări care n-au nici a 
legătură cu educația fizică. 
Ultima ... petrecere a avut loc 
sîmbătă 16 jeptembrie, și din 
cauza căreia nu s-a putut 
desfășura un turneu de hand
bal. a LA „CROSUL DACIA
DEI care a avut ca Ioc de 
desfășurare Bd. Castanilor din 
Tîrgoviște, au terminat pe 
primele locuri la categoriile 
de vxstă respective Ileana O- 
prea (Șc. gen. 8). D. Păduroiu 
(Șc. gen. 8), D. Stanislav 
(Lie. ind. 4) și Luminița Zam
fir (Metalul), e ELEVII BRAl- 
LENI au La dispoziție în acest 
an Șl olar noi amenajări spor
tive. Astfel, la Liceul agricol, 
la Centrul școlar Progresul și 
la Măxineni au intrat în fun
cțiune noi săli de gimnas
tică, iar în curțile școlilor 
din municipiu au apărut noi 
terenuri pentru baschet, volei 
și handbal.

RELATĂRI de LA : V. Să- 
săra nu, I. VI ad, D. Moraru- 
SIIvitk, V. Ion, I. Ionescu, I. 
Die, S. Mat ei aș, T. Sirio pol, 
M. Avanu și Tr. Enache.
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CAMPIONATUl REPUBLICAN
Tmp de trei zile, în întrecerile 

finale ale campionaatLul republi
can de aeromoidele de zbor cap
tiv, pe pista specială a clubului 
de modelism Bin casa — Bucu
rești au evoluat La cele patru 
probe programate — viteză, a- 
crobațic, curse și lupte — cei 
mai buni specialiști la această 
disciplină, juniori, tineret șă se
niori, reprezentînd 9 județe și 14 
asociații și cluburi sportive cu 
tradiție în aer o modelism. Bene
ficiind de o vreme frumoasă, 
competiția a început cu categoria 
aeromodeie captive de viteză, pro
bă la care senioara Elvira Purice, 
de La Chibuț municipal de mode
lism București, a condus exce
lent, cLasindu-se pe primul loc, cu 

.timpul de 21.1,017 km pe oră. 
Înaintea lui Dumitru Fillp de La 
asociația sportivă Gmpla T urzii 
(204.714 km pe oră). în proba ae- 
romodele captive de acrobație 
primul loc la seniori l-a revenit 
lui Mihai Muscă, de la Tehnofrig 
Cluj-Napoca. Exeeutînd întreaga 
gamă de evoluții cerute, el a ob
ținut 6 615 puncte. Proba de 
curse este una din întrecerile 
aeromodelistiee cele mai spec
taculoase, in care nu știi ce să

SIMPOZIONUL ȘTIINȚIFIC NATIONAL
(Urmare din pag. 1)

S-a subliniat necesitatea împle
tirii cercetării științifice cu ac
tivitatea practică, în vederea 
realizării unei noi calități a 
muncii de pregătire și selecție 
a sportivilor în condițiile dez
voltării multilaterale a 
tății socialiste românești, 
creșterii

socie- 
a 

nivelului de trai și 
sporirii timpului liber, ceea ce 
reclamă noi modalități pentru 
atragerea pe terenurile de 
sport și practicarea sistematică, 
științifică a exercițiilor 
și a sportului de către tot 
multi tineri și tinere, de 
meni ai muncii de toate 
stele.

Lucrările simpozionului 
axat pe trei direcții principale:' 
metode și tehnologii noi de op
timizare a obținerii mirii per
formanțe sportive în diferite 
ramuri sau probe sportive 
(scrimă, haltere, atletism-semi- 
fond. handbal, canotaj acade
mic, baschet, fotbal), probleme 
de medicină sportivă cu va
loare aplicativă în pregătirea

LOTO

INFORMEAZĂ
NUMERELE 

TRASE LA TRAGE
REA PRONOEX- 
PRES DIN 20 SEP
TEMBRIE 1979. Ex
tragerea 1 : 27 24 19 
4 16 38 ; extragerea 
a n-a : 1 18 23 22 
35 31. FOND TO
TAL DE CTȘTI- 
GURI : 718 1«6 LEI, 
din care 1.364 lei, 
r eport la cate g o-
ria 1.

fizice 
mai 
oa- 
vîr-

s-au

sportivilor români pentru Jocu
rile Olimpice din anul 1980, 
precum și probleme legate de 
asistența psihologică a sporti
vului considerată din punctul 
de vedere al teoriei conducerii 
s is te mi ce.

Au fost prezentate 7 rapoarte 
și 20 de comunicări originale în 
care sportul de performanță, 
ca elementul cel mai dinamic 
al mișcării sportive, a fost 
punctul central, cu implicații 
directe în propaganda sportivă 
și activitatea de cercetare. Cer
cetătorii, antrenorii, profesorii 
de educație fizică, cadrele di
dactice dd la I.E.F.S., studen
ții români și străini care au 
participat la simpozion au fost 
unanimi în aprecierea că a- 
ceastă reuniune științifică și-a 
atins pe deplin scopul, că ,.£a- 
ciada“ — marea competiție 
sportivă națională — trebuie să 
contribuie la sporirea căilor de 
depistare și formare a talente
lor sportive în vederea partici
pării cu succes a sportivilor ro
mâni la J.O. din 1980, examen 
de seamă al mișcării sportive 
românești.

Continuă seria mari
lor cîștigători — în 
autoturisme „Dacia 

și premii în bani laPRONOSPORT
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DIVIZIA A LA POLO

favorită 
Bfirșitul

cu «rice preț, după mult 
punct cîștlgat in depla

trecu 
etapei a

duminica 
meciurile

Ora- 
MiJmi

națio- 
din 

i Iran, 
nu-

virstă, Vaslle 
do la asociația 

Bistrița.
Ion HOABĂN

(Bacău), M. 
Ștreng (Oro-

S. DrâgLlict (Drobeta Tr, Seve-

ANTRENO- 
s-o trateze cu 
superficialitate, 

de

(Craiova) ;
■ F.C. ‘n noul sezon internațional

kjrxi 
_ , Ccr-

Moraru (Ploiești), N. Pe- 
Bucu- 
Jiul :

Poli- 
Olimpia : 

Stîncan 
- F.C.

Gh.

a- 
C. Olimpia — Gloria 

Helvei, de la gazde, și-a

DIVIZIA A:

SECȚIE DE PERFORMANȚA 
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Explorări
Tiberiu 

— au 
, cu 
probă, 
pe cei

1, în- 
ori cu

(meca- 
Victoria 
nstantin 

a Frent)

tehnica, C.S.Ș. 1 și Progresul 
din București (acesta 
urmă, cu excepția lui 
Onețiu, în pregătire '

din 
DoreZ 

. , . „ la Cluj-
Napoca de un an, a mal avut 
doi juniori, ratați din lipsă 
de seriozitate. Mai grav e că 
nici la seniori și nici la co
pii nu mai au nimic î). Se a- 
daugă Universitatea Cluj-Na
poca, cu sportivi dați neco
respunzători la C.S.M., și 
Constructorul Hunedoara ■—* 
secție cu tradiția și, etndva, 
cu rezultate bune, azi în au
todizolvare, fiindcă mu se mai 
ocupă nimeni de ea.

— la fete, in afară de C. S. 
Arad, au activitate pozitivă, 

dovedind efici
ență tn selecție 
și, parțial, fel 
pregătire, Glo- 

Buzău, Comerțul Tg. Mu
și Metalurgistul Cugir 

pierdut teren mari secții 
Progresul București și 

C.S.M. Cluj-Napoca (nu au 
nici junioare care să asigure 
viitorul apropiat), C.S.Ș. Rm. 
Vîlcea, Spartac și CS.Ș. 1 
Buc., care nu și-au împros
pătat efectivele șl, deși joacă 
în Divizie, nu au elemente de 
perspectivă.

Ce au de gînd aceste cluburi 
șl asociații ? Cită vreme cred 
consiliile și antrenorii respec
tivi că II se va îngădui să e- 
xiste așa, dear ca să se afle 
in treabă ? Sarcina reprezen
tării demne in arena interna
țională. nu revine numai uno
ra, ci tuturor secțiilor de 
performanță, care au de în
deplinit un program 
bidetive precise.

Miicea COSTEA

ZBOR CAPTIV
toți sportivii ser o mo

de performanță de
cani pioni pe anul 1978 : 
seniori — Elvira Purice ;

U
se-

MICILE ABATERI (trecute azi cu vederea) 
CARE DUC (mîine) LA SUSPENDĂRI CU ANII
Simbăta și 

s-<au disputat 
5-a. Cronicarii meciurilor au ur
mărit, Intre altele. In etapa a 
5-a, și cadrul organizatoric în 
care s-au desfășurat ele, cum au 
fast primite țnfrlngerile, cum au 
înțeleg unii jucători să-și apere 
șansele, într-un cuvlnt, DISCI
PLINA (sau... indlsdplina) sub 
toate aspectele el.
• Steaua — A.S.A. Tg. Mureș: 

meci-exemplu de sportivitate. 
Nu a existat nici o Ieșire din li
mitele fair-play-ului. Puține faul
turi, și acelea numai de joc, ine
rente • Politehnica Iași — „Poli" 
Timișoara : în min. 7(5, Ftaaxeș fl 
faultează pe Anton și timișorea
nul vede cartonașul galben. Ime
diat Anton îi plătește... îndrăz
neala, dar arbitrul se face ci nu 
vede 1 O altă secvență; lovitură 
liberă pentru gazde. Romilă !și 
ia elanul necesar, țintește... 
adversar, mingea 
merește șl, 
cere repetarea loviturii ! 
șorenii

ÎNVĂJAT NOI
PE CRISAN>

lată 
deliști 
clarați 
viteză __ __ _ 
junLori — Gheorghe Csomo 
(Plastica Oradea), ec+iipe — 
niori : Clubul de modelism Bucu
rești ; juniori — Plastica 
dea ; acrobație — seniori : 
Muscă ; juniori : Wolfgang Silex 
(Gaz metan Mediaș) ; echipe — 
seniori : Plastica Oradea ; junio
ri : Gaz metan Mediaș ; curse — 
seniori : Ștefan. Horvath ; echipe 
— seniori : Gloria Dej ; lupte — 
seniori : Ștefan Popa ; echipe — 
seniori : Victoria Bacău. în ca
drul festivității de închidere a 
competiției au fost în minate di
plome celui ruși tînăr partici
pant, Gheoîghe Csomo II (15 ani) 
și cdul mai în 
Nicoară (69 ani) 
sportivă ~

II

un 
însă nu-1 ni- 

supărat, tot Romii! 
......................Tîmi-

22 de faulturi, ieșenii 
— 6, Intr-un meci mult prea 
prig • F. “ —
Buzău "■ u
permis să-și... contreze antreno
rul, să-i comenteze indicațiile. 
Negoescu șî Nan, de Ia buzoierd, 
și-au manifestat, în mod 
tat, nemulțumirea față de unele 
decizii ale conducătorului jocu
lui și, ca să-și verse focul, au 
șutat tare In minge în afara te
renului. • Sportul studențesc — 
Dinamo : duelul Dinu—O. Ionescu 
a depășit cu mult sfera marcaju
lui strict în disputa pentru ba
lon. Din am o vistul s-a erijat în 
postura de avocat al echipei sale, 
uneori gesticullnd teatral, alteori 
discutlnd aprins eu arbitrul de
ciziile acestuia. Ca și în 
partide. Io rg ul eseu a iost jucă
torul cel mai irascibil, el con
fundând balonul cu adversarul. 
Nu se găsește nimeni să-1 lecu
iască de această boală ? ® F. C. 
Bihor — Jiul : nota fl publicu
lui pentru că a sancționat cu 
fluierături semnalizările corecte

ale t ușier ului Ch. Racz. Surprin
zătoare această atitudine într-un 
med in care formația 
conducea cu 5—• și la _ , 
căreia conducătorii echipei Jiul 
l-au felicitai pe cei al lui F. C. 
Bihor. • C. S. Tirgoviște — 
U.T.A.: deținătorii Trofeului
Petschovschi nu l-au dezmințit. 
Nota 11 a fost decisă, între altele, 
de aplauzele care au răsplătit 
frumoasa execuție a lui Dom ide 
tn urma căreia balonul a lovit 
„transversala- porții lui stanei! 
Petele negre ale disputei din te
ren : țipetele lui Schepp, adre
sate coechipierilor săi mai ttoeci 
Bubela, Vaczi, Coraș, faulturile 
repetate ale lui Giurgiu asupra 
lui Fl. Grigore și „îmbrățișările*1 
dintre Kallo-Leac, ambii mai 
mult pe jos decît prezenți to joc 
• C himia Rm. V Acea — S. C. 
Bacău: In final, băcăuanii au fost 
foarte irascibili. Portarul JCndr.- 
11 a adresat cuvinte urite spec
tatorilor în drum spre vestiare. 
Antrenorul Traian Ionescu nu a 
negat atît valabilitatea penalty-u- 
lui dt faptul că s-a acordat după 
expirarea timpului de joc. • F. C. 
Argeș — Universitatea Craiova: 
o partidă presărată cu o mul
țime de abateri de la disciplina 
competiției, prea mul ți nervi. 
Bărbulescu a avut cu Negri 14 o 
altercație penibilă, care merita 
carte nașul galben. Ștefănescu a 
vociferat și protestat tot timpul, 
Donose l-a faultat pe Bărbulescu 
piuă l-a rupt jambiera, aresta 
n-a rămas deloc dator șî încă 
multe alte scene asemănătoare 
care au umbrit disputa sportivă. 
A fost meciul unei
prost înțelese. Arbitrul a trecut 
cu vederea cea mal mare parte 
a abaterilor, deși putea să-i tem
pereze pe jucători. • F. C. Cor- 
vizmJ — F.C. Baia Mare : partida 
s-a disputat pe coordonatele 
fair-play-ului. Un singur cartonaș 
galben (Petru). Secvența 
nală a meciului a adus tn prim- 
plan spectatorii Frumoasă ati
tudinea celor care i-au aplaudat

pe oaspeți, in contrast cu aceea 
a celor care și-au insultat echipa 
favorită, motiv pentru care au 
primit nota 7 la trofeul sporti
vității.

Acestea au fost principalele 
aspecte de ordin disciplinar des
prinse din etapa a 5-a a Diviziei 
A. Din „radiografia- disciplinei 
la cele nouă meciuri se desprin
de, insă, o concluzie care nu 
poate — sub nici un motiv — 
să fie trecută cu vederea: fa
ultul grosolan, bruscarea adver
sarului, protestul la deciziile ar
bitrului, irascibilitatea, injuria, 
gestul teatral etc. constituie 
grupul de abateri de la regulile 
sportivității (pentru care s-au a- 
răiat 11 cartonase 
care S-AU FĂCUT 
JUCĂTORI care

galbene) de 
V1NOVAȚI 

ne->u arătat a 
dată In plus că în procesul de 
«docare la echipe există mari 
slăbiciuni. Este aceasta una din 
marile lacune ale fotbalului nos
tru pe care factorii direct impli
cați — CLUBUL și 
RUL — continuă 
o condamnabilă 
Meci de meci, conducători 
cluburi miloși șl antrenori prea 
puțin intransigenți trec cu vede
rea aceste... mici acte de indis
ciplină, care se adună, se adună 
mereu pînă cind se ajunge 
suspendări ca cele dictate, în ul
tima vreme. Împotriva unor ju
cători ca Bartales. Năstase, Bă
lăci, Tin ase etc. se uită mereu 
că ..midie- abateri de joc — 
cum sînt ele eufemistic categori
site — se zdună și... umplu sacul. 
Dar atunci e prea tirziu. Vin e- 
liminârile. suspendările cu lunile, 
cu anii. Iată de ce atragem In 
mod serios atenția cluburilor și 
asociațiilor asupra MUNCII EDU
CATIVE pe care trebuie s-o des
fășoare permanent cu jucătorii, 
activitate trecută — nejustificat 
— pe planul doi sau trei, pe prim- 
plan figurind goana oarbă după 
victorii *
visatul
sare.

Șl LUPAU
— Mihai Redeș, sinteți 

din W7i coordonatorul ac- 
tttrildții Centrului de copii 
ji juniori F.C. Baia Mare. 
O nrimă întrebare : con
cret. care sînt rezultatele 
acestei activități ?

— Din 1850, de cînd ■ 
luat ființă, și pînă în pre
zent s-au format în cen
tru un număr de 457 jucă
tori. 250 dintre ei joacă la 
ora actuală. în „A“ au a- 
juns Crișan, Hoffmeister, 
Lupău, Dragoș, Roznai, 
Pamfil șl Feher (cel de la 
A.S.A. Tg. Mureș). Din 
toamna acestui an, numă
rul lor se va dubla prin 
debuturile lui Sabău, Mol
nar. Neeula, I. Muroșan, 
Roatiș. Dragomirescu, Ter
heș. Este vorba de un 
gruD masiv de jucători 
crescuți de noi șl care au 
readus «chipa pe prima 
scenă a fotbalului româ
nesc. A fost una 
cele mai mari 
De -’are le-am
Dreună cu colegii mei I. 
Bartha, 
Laghf.

— TTna dintre satisfac
ții... Au mai fost și altele?■ ‘ - vreo

mîn-

■

dintre 
satisfacții 
avut îm-

T. Siszer, I. Si-

— Au mai fost. Cu 
trei ard în urmă ne

dream cu un jucător 
a marcat i 
la Madrid, un
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In

dum'n'câ 1 oetam- 
F.C. Căminul : M. 
Gh. Jucan (Medi- 
“ ’ F.C.

. ! C.
R. Stîncan

Bacău - 
, C. Dinu-

* ETA FA A 7-a, 
bria : Dinamo — 
Fediuc (Suceava), 
aș), C. Szilaghi (Baia Mare) ; I 
Baia Mare — A.S.A. Tg. Mureș : 
Bârbulescu, Gh. Retezan, T 
(toți dî<i București) ; S.C. 
Univ. Craiova : Fr. Coloși, 
lescu și C. Jurja (toți din București) ;

° (Satu
V. Topan 

Vil cea

pi o nai el or mondiale pentru ti
nerei va avea loc în anul 1979, 
cea masculină (sportivi pînă la 
21 de ani) în Danemarca și 
Suedia (cele două federații vor 
organiza împreună întrecerea), 
In noiembrie-decembrie, iar cea 
feminină (sportive pînă la 
vîrsta de 20 de ani) în Iugosla
via, în octombrie.

★
Handbalistele noastre debu

tează zilele acestea în noul se
zon internațional. Vineri $i du
minică (București, sala F lo
re asca) reprezentativa noastră 
de junioare va îniîlm, în două 
partide amicale, selecționata si
milară a R. D. Germane. Me
ciurile vor fi arbitrate de Szen- 
drey și Sombeghy (UngaritQ. 
Selecționata divizionară femi
nină se va confrunta — în trei 
„runde" — cu cea a R.S.F.S. 
Rusă. Partidele au Ioc dumini
că, luni și miercuri, toi in sala 
Floreasca din Capitală. Meciu
ri le cu handbalistele sovietice 
fac parte dintr-un program de 
verificări ale echipei noaire 
naționale ce se pregătește pen
tru apropiatele campionate 
mondiale.

U.T.A. — Jiul : O. Anderco 
Ma re), T. Andrei (Si bi u), 
(Cluj-Napoca) ; Chimia Rm.

— Sportul studențesc : V. CiociHeu 
(Craiova), V. Tă-tar (Hunedoara), C. 
Te ori eres cu (Buzău) ; Politehnica lași
— F.C. Olimpia : M. Buze© (Bucu
rești), C. Ghiță (Brașov), N. Raab 
(Cîmpia Turziî) : Steaua — C.S. Tîr- 
goviște : N. Dinescu (Rm. Vîleea), 
I. Igna (Arad), R. $erban (Oaiova) ; 
Politehnica Timișoara — Gloria Bu
zău : FI. Ce nea (Caracal), N. Pefri- 
ceanu (București), O. Strong (Ora
dea) ; F.C. Bihor — F.C. Argeș : N. 
Georgescu (București), M. Moraru 
(Ploiești), N. Raioea (Birlad).

4 ETAPA A B-a, sîmbăta 7 octom
brie : F.C. Argeș — Pălite' 
mișoara : N. Dinescu (Rm.
Al. Ghigea .
(Baia Mare) ; F.C. Bihor — 
goviște : M. C_J'.. Z-

(Bacâu), C. Szrtaghi 
’ T. ------ ■ C.S. Tir-

„__.T__  . . Buzea, Fr. Calași, Gh.
Dragomir (toți din București) ; F.C. 
Olimpia — Dinanra : T. Andrei (Si
biu), Gh. Jucan (Mediaș), I. Rus 
(Tg. Mureș) ; F.C. Corvinul — Chi
mia Rm. Vîleea : C. Jurja, N. Petri- 
ceanu (ambii din București), N. Rai- 
nea (Birlad) ; A.S.A. Tg. Mureș —
U. T.A. : Fl. Cenea (Cazaca!), Gh. 
Ispas (Constanța), Gh. Racx (Bra
șov) : Steaua — Sportul studențesc : 
Q Dinu'e&cu, Gh. Retezan, R. St'ncan 
(toți d*n București) ; S.C. Bacău — 
Politehnica lași : I. Chihbor (Pitești), 
M. Moraru (Ploiești). R_ $«dxjn 
(Craiova) : Jiul — Univ. Craiova : 
M. Fediuc (Suceava), N. Georgescu,
V. Roșu (ambii București) ; GSo
rta Buzău — F.C. Baia Mare : T. 
Ba leneviei (tași), ¥. Gocikeu (Croio-

I

« ETAPA A 9-a, d umitvîcâ 13 oc
tombrie ; Univ. Craiova — Gloria 
Buzău : Gh. Racz (Brașov), I. Rus 

Mureș), V. To pen (Cluj-Napa- 
Politeh ni ca lăți — Steaua : Gh. 
(Constanța), O. Ștreng (Ora- 
C. Teodor eseu (Buzău) ; Chl-

Ispas
dea), . . . -
mia Rm. Vikea — A.S.A. Tg. Mureș: 
C. Dinulescu, Gh. Dragomir, N. 
Georgescu (toți din București) ; Di
namo — F.C. Bihor : O, Anderco
(Sotu Mare), AL Ghigea (Bacău), 
V. Tătar (Hunedoara) ; F.C.
Mare — S.C. Bacâu : N. Dinescu (Rm. 
Vilcea), G Ghiță (Brașov), I.
(Arad) ; C.S. Tirgoviște • F.C., 
vinul : M. '
triceanu, V. Rașu (ambii din 
reșli) ; Sportul studențesc —
T, Bakrnavici (lași), Gh. Jucan (Me
diaș), R. Șerban - 
tehnica Timișoara
C. Bărbulescu, C. Jurja, 
(toți din București) ;
Argeș : M. Buzea, 
Reteza n
• ETAPA A 10-a,

tom brie : Jiul

R. 
, . . U.T.A.

M. Buzea, Fr. Coloși, 
(tați din Bucurețti).

miercuri 18 
□ inanK : N. Rai ne a 

(Birfcxi), I. Rus (Tg. Mureț), C. Teo- 
dorescu (Buzău) ; U.T.A. — Politeh
nica Timișoara : C. Diaulescu, Gh. 
Dragomir, N. Petrlceanu din
București) ; F.C. Bihor — F Olim
pia : I. Chili-bcr (Pitești), I. 
(Ara-d), R. $erban (Craiova) ;
Bacău — Sportul studențesc : S. Drâ- 

(Drobeia Tr. Severin), C. Szi- 
(Baia Mare), V. Topan (Cluj- 

Napoca) : F.C. Argeț - F.C. Conti
nui : A. Cer»ea (CaraaaT), V. ClociU 
teu (Cra'oYa), M. Fediuc (Suceava) ; 
Politehnica kqi — Gloria Buzău : C. 
Bărbuleșcu. Fr. Coloși, C. hxja (toți 
din Bucureții) : Steaua — Chimia 
Rei. Vilcwa : C. Ghîțâ (Brașov), Gh. 
Juccfl (Mediaș), N. Racb (Câmpia 
Turziî) ; A.S.A. Tg. Mureș — C.S. Tir- 
goviște : O. Anderco (Satu Mare), 
I. Andrei (S’b:u), V. Tătar (Hune
doara) ; F.C Baia Mare — Uni*.

Craiova : Al. Ghigea 
Moraru (Ploiești), O. 
dea).
• ETAPA A 11-a, duminica 29 oc

tombrie : C.S. Tirgoviște — Politeh
nica lași : N. Dinescu (Rm. Vilcea),
S. Drag alici (Drobeta Tr. Severin), 
R. Stîncan (București) ; F
— F.C. Baia Mare : M. 
Petriceonu, Gh. Retezări 
București) ; Univ. Craiova 
O. Anderco (Satu Mare), _ 
(Baia Mare), V. Tâfca.r (Hunedoara) ; 
Gloria Buzău — Chimia Rm. Vilcea :
M. Fediuc (Suceava), AL Ghigea 
(Bacău), R. $erban (Craiova) : S.C. 
Bacău — F.C. Bihor : T, Andrei (Si
biu), M. Moraru (Ploiești), N. Rai- 
nea (Birlad) ; Di noma — Politehnica 
Timișoara : T. Belanovicî (loți), I. 
Chilibar (Pitești), C. Ghiță (Brașov) ; 
F.C. Corvinul — A.S.A. Tg. Mureș :
N. Raab (Cîmp:a Turziî), Gh. Racz 
(Brașov), I. Rus (Tg. Mureș) ; Spor
tul studențesc — U.T.A. : Gh. Ispas 
(Coristonțo), O. $treng (Oradea), C. 
Teodorcscu (Buzău) ; Jiul — F.C. Ar
geș : Gh. Dragomir, C. Jurja, V. 
Roșu (toți din București).
• ETAPA A 12-a, duminică 3 noiem

brie : Poli tehnica Timișoara - F.C. 
Bihor î N. Dinescu (Rm. Vilcea), Al. 
Ghigea (Bacâu), Gh. Jucon (Me
diaș) ; Univ. Craiova — U.T.A. C. 
Bârbulescu, C. Jixja, R. Stîncon (toți 
di-n București) ; F.C. Baia Mare — 
Politehnica lași : C. Dinulescu, N. 
Georgescu (ambii din București), Gh. 
Ispas (Constanța) ; F.C. Argeș — 
Sportul studențesc : T. Andrei (Si
biu), S. Drăguiici (Drobeta Tr. Seve
rin), I. Igna (Arad) ; Gloria Buzău
— F.C. Corvinul ! O. Anderco (Satu 
Mare), O. Ștreng (Oradea), C- Szi- 
laghi (Boia Mare) ; F.C. Oliir.pis — 
C.S. Tirgoviște î FI. Ce nea (Carocar), 
C. Ghiță (Brașov), M. Moraru (Plo
iești) : Chimia Rm. V.lcea — Dinam©:
T. Bahonovici (iași), V. Tătar (Hu
nedoara), V. Topan (Cluj-Napoca) ; 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul : M. Buzea, 
Fr. Coloși (am hi din Bucureșt:), V. 
Ciocîiteu (Croiova) ; Steaua — S.C. 
Bacău : Gh. Racz (Brașov), I. Rus 
fTg. Mureș). C Teodorescu (Buzău).

(Drobeta Tr.
F.C. Olimpia 

Buzea, N. 
(toți dm 

— Steaua: 
C. Szi-laghi

care 
un gol prețios 

altul la 
București. Erau goluri în 
contul echipei 
Apoi a venit 
cind același jucător a în
ceput să-și facă de cap și 
să ne producă și nouă o 
mare decepție. Este vorba 
de Zoltan Crișan. S-a vor
bit «oarte frumos șl des
pre Uupău. Oar și el a 
luat-o. se pare, pe urmele 
lui Crlșan. Noi i-am învă
țat *^ici, la Bala Mare, nu 
numai fotbal, ci și cum 
să <ae comporte în viață, 
cum să privească lucru
rile, relațiile cu oamenii. 
Să muncească, să fie 
corecti cu adversarii, să-și 
stimeze coechipierii, asta 
li învățăm pe copiii venițl 
Ia F.C. ^aia Mare. Asta 
l-am Învățat $i pe Crișan, 
si ne Lupău. Dar, proba
bil nA ei au început să se 
creadă indispensabili echi
pelor te care joacă în 
prezent. El bine, nu sînt. 
SI «e vor convinge de așa 
ceva dacă nu vor reveni 
cu picioarele pe pămînt...

— Din grupul foarte ti
nerilor jucători băimărenl, 
pe cars dintre ei li con
sideră Mihai Redeș ca 
fiind, veritabile talente ?

— Terheș mi se pare 
dincolo de orice dublu. El 
va ajunge an jucător de 
prima mină. Veți vedea. 
AdoL mai este vorba de 
Beretean $1 Moldovan, 
ambii ^tacanți. într-un 
an-dol vom avea șl noi la 
Baia Mare on executant 
al loviturilor libere la fel 
de hun ca Dobrin, Dumi
tru si Iordănescu. Florin 
Năprădean are acum doar 
16 ani. Tn campionatul re
publican Ze juniori a 
marcat un mare număr 
de goluri din lovituri li
bere de la 16, 18 sau 20 
de metri. $i mai sînt și 
alții mal micuți, dar care 
vor crește. Marile emoții 
ni te dau deocamdată „cel 
7" -are au pus umărul la 
promovarea echinei. Menți
nerea clubului in ..A" ar 
constitui atît pentru el, 
cît. si pentru noi certifica
tul ’inel munci de calitate. 
Să sperăm că nu-și vor 
dezamăgi suporterii și pe 
noi. cei ?are le-am pus 
ghetele în picioare. (L D.).

naționale, 
o vreme

Astăzi este programată o nouă 
etapă în Divizia A (seria I) la 
polo. în partida centrală, Voința 
întîlnește la Cluj-Napoca pe Di
namo București. Un meci intere
sant avînd în vedere forma 
bună a ambelor formații. în 
jocurile precedente dinamoviștii 
au clștigat cu 7—4. .10—7 și 3—6. 
Celelalte întîlniri se desfășoară 
in Capitală, la „Tineretului", de 
la ora 17 : Rapid — CN ASE și 
Progresul — CrișuL Clasamentul 
înaintea acestei etape :
1. Rapid 16 14 0 2 123— 62 23
2. Dinamo 1€ 14 a 2 135— 72 28

3. Voința 16 10 e 6 IM—102 M
4. Progresul 16 5 fl 11 78—126 10
5. CN ASE 16 3 a 13 80—127 6
6. Crișul 16 2 0 14 84—138 4

I
I
I
I
I

ACTUALITĂȚI •
• CALENDARUL INTERNA

ȚIONAL AL ECHIPELOR RE
PREZENTATIVE. Zilele acestea, 
F.R.FV a definitivat calendarul 
internațional de toamnă la ni
velul loturilor reprezentative. 
Iată programul întîlnirilor : Se
lecționata divizionară „A" —
Union Teplice (Cehoslovacia) — 
la 4 octombrie ; România — Po
lonia (amical) — la 11 octombrie; 
România — Iugoslavia (C.E.) — 
la 25 octombrie ; Spania — Ro
mânia (C.E.) — la 15 noiembrie; 
Grecia — România (amical) — 
la 14 decembrie. „Olimpicii14 vor 
susține două partide, ambele cu 
caracter amical : cu Cehoslova
cia — la 4 octombrie șl Polonia 
— la 11 octombrie, ambele în de
plasare. Echipa de tineret va 
juca cu reprezentativele similare 
din R. D. Germană (4 --------
brie), amical, _ 
tombrie) și Turcia (15 
brie), ambele în campionatul eu
ropean. Selecționata de juniori 
are programate două jocuri ami
cale, cu echipele R. D. Germane 
(10 octombrie, __ “ ’ 
și Poloniei (8 
plasare).
• COMISIA 

DIN CADRUL 
următoarele schimbări

octcm-
Ungaria (24 oc-

noiem-

pe teren propriu) 
noiembrie, în de-

DE COMPETIȚII
F.R.F. comunică 

survenite

ACTUALITĂȚI
în programarea unor întilnlrf din 
cadrul Diviziei C etapa a V-a : 
C.M. Cluj-Napoca — Oțelul Or. Dr. 
P. Groza, la 22 septembrie ; Con- 
s truc torul Arad — Victoria In eu, 
Metalul Mija — Cetatea Tr. Mă
gurele, Unirea Tricolor Brăila — 
Arrubîum Macin și Ancora Ga
lați — C.S.U. Gala i, la 23 sep
tembrie ; Vicioria Lehliu — Tch- 
nometal București, Unirea " ’ “ 
tin Vale — Electronica 
reștl, Abatorul București 
rena București, I.C.S I.M. 
rești — Vîscoza București, 
mecanica București 
fină București, Luceafărul 
București — Flacăra ro>:e Bucu
rești, T.M. București — Voința 
București, Automatica București 
— Celuloza Călărași, Ia 25 sep
tembrie. Etapa din 27 septembrie 
a seriei a V-a a Diviziei C se va 
disputa la 28 septembrie.

• F.C. BIHOR ORADEA — TlR- 
SANA ARSENAL CAIRO 4—1 
(3—0). în vervă deosebită, ca și 
în. partida de campionat cu Jiul, 
F.C. Bihor a cîștigat clar în fața 
unui partener, care a jucat bine 
în teren,, dar a fost deficitar la 
finalizare. Au marcat : M. Ma
rian, Kun II, Kiss și Negrea, res
pectiv Lhaasell (din penalty), (I. 
Gins A, coresp.).

Bol n-
Eueu- 

— Si-
Bucu- 
Auto- 

Mccanică
li

CU MOTONAVELE „CARPATI Șl „OLTENIȚA
PE DUNĂRE iN AMONTE Șl IN AVAL

cu ple-

dc or- -i 
distrac-

O sugestie în 2 variante, pentru zilele dv. ilc vacanța in 
acest „anotimp al călătoriilor nesfirșite* :
• trei zile spre izvorul Dunării (pînă Ia moldova Veche) 

cu plecări la 5, 11, 12, 16. 19, 23 și 26 octombrie sau
• trei zile spre gurile Dunării (pină la Sulina) 

cari la 12, 16, 19, 23 și 26 octombrie. z
— programe muzicale de cafdc-conccrt susținute 

chestră ; seri de dans în salonul de bar ; momente 
tive ; concurs „Cine știe cîștigă".

Plata excursiei și în RATE.
înscrieri și relații suplimentare la filialele I.T.II.R. Bucu- 

rești din Bd. 1848 nr. 4, Bd. Republicii nr. 63, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35 și Cal. Gri viței nr. 140.



&

Una dintre numeroasele acțiuni ofensive ale bucureștenilor, ră
masă fără... efect. Se văd Nistor, cu spatele, Justinian. Olenicî 
și fundașul bulgar Iliev Foto : Ion MIHAICĂ

în Cupa campionilor europeni

Campionatul mondial de volei masculin

românia învingătoare
DE DEBUT: 3-0 CU

ANCONA, 20 (prin telefon), 
în șase orașe din Italia (Roma, 
Bergamo, Udine, Veneția, Par
ma șl Ancona) au început în
trecerile celei de-a 9-a ediții a 
Campionatelor mondiale de vo
lei rezervate echipelor mascu
line. Reprezentativa României 
evoluează — așa cum am a- 
nunțat — în grupa preliminară 
F, de la Ancona, în compania 
formațiilor S.U.A., Coreea 
Sud și Cehoslovacia.

la hochei

de

STEAUA A ÎNTRECUT LEVSKI-SPARTAK CU 6-1
Returul are loc sîmbătă la Sofia

ÎN PARTIDA 
S. U. A.

patinoarul „23 August" a 
loc aseară meciul de ho- 
dintre formațiile Steaua 

______ ,’.l și Levski-Spartak 
Sofia din cadrul primului tur 
al Cupei campionilor europeni, 
ediția 1978—79. întîlnirea. ur
mărită de peste 5 000 de spec
tatori, nu s-a ridicat la nive
lul așteptat. în primul rînd da
torită evoluției sub posibili
tăți a formației noastre cam
pioane. Deși a cîștigat această 
partidă cu 6—1 (1—0, 3—0,
2—1) Steaua a avut o evoluție 
modestă, ca urmare a unui joc 
lent, încîlcit, stereotip, care i-a 
convenit de minune adversarei 
sale, o formație de valoare mo
destă, atit ca individualități cît 
și ca ansamblu.

Cele mal multe dintre cele

Pe 
avut 
chei 
București și

60 de minute ale meciului au 
fost la discreția 
bucureșteni

hocheiștilor 
bucureșteni care au dominat 
adesea copios, supunînd poarta 
lui Iliev (cel mai1 bun jucător 
al oaspeților) unei presiuni a- 
proape totale. Graba sau dim
potrivă execuțiile lente, nea
tenția și lipsa de precizie au 

. făcut ca seorul să nu fi, luat 
proporții chiar din primele mi
nute atunci cînd. de pildă, 
Vasile Huțanu, de două ori la 
rînd, a ratat din situații foarte 
bune, pe contraatac. Nu-i mai 
puțin adevărat că la acest scor 
mic, neconform realității de pe 
gheață, și-au adus contribuția 
și cele 5 șuturi în bară (!) care 
ar fi putut însemna tot alîtea 
goluri pentru -Steaua...

Primul gol a fost înscris de

V. Huțanu (min. 14) care a 
reluat pucul respins la un șut 
al lui Prakab. în continuare au 
înscris Gheorghiu, după un șut 
al lui Huțanu (min. 21), Hălău- 
că, de la distanță (min. 27) și 
din nou Huțanu (min. 28) a- 
tunci cînd, datorită eliminări
lor, situația pe gheață era de 4 
contra 3. în continuare scorul 
a devenit 4—1, reducerea lui 
fiind realizată de Nedialkov 
(min. 46), iar după o perioa
dă de dominare intensă 
a steliștilor (Cazacu a ratat 
două mari ocazii). Olenicî a 
înscris (min. 57) cel mai fru
mos gol al meciului, iar Varga 
a stabilit scorul final (min. 60).

A arbitrat bine VI. Osepciue 
(U.R.S.S.) ajutat de connațio- 
nalii săi Morozov și Fasuhidi- 
nov. Returul acestei partide va 
avea loc sîmbătă, la Sofia.

Romeo VI LARA

în partida inaugurală volei
baliștii români i-au întîlnit pe 
cei americani. Meciul a fost 
echilibrat datorită, pe de o par
te, faptului că voleibaliștii noș
tri s-au lăsat antrenați în jocul 
lent al adversarilor, iar. ne de 
alta, pentru că ei au comis nu
meroase greșeli la preluări și 
în realizarea combinațiilor la 
fileu. Jucătorii americani s-au 
prezentat bine în acest meci, 
remarcîndu-se prin apărarea în 
linia a 2-a și prin atacuri pe
netrante, fapt care a dus la un 
permanent echilibru în teren.

în prima parte a întîlnirii vo
leibaliștii noștri s-au detașat, 
conducînd la diferență de cîte- 
va puncte, dar americanii, au 
echilibrat jocul, au luat chiar 
conducerea, fiind la un pas de 
cîștigarea primului set (15—14). 
O ultimă zvîcnire a jucătorilor 
români și ei realizează cele trei 
puncte necesare victoriei (17— 
15). Setul următor este dominat 
de echipa noastră care prin a- 
tacurile lui Gîrleanu, Țerbea si 
Pop se distanțează. După 2—0 
Ia seturi se credea că formația 
României îl va cîștiga cu ușu
rință și pe cel de-al treilea. 
Dar nu a fost așa cu tot startul 
său bun, pentru că, de la 13—10 
și 14—11, o suită de greșeli au 
permis adversarilor să egaleze 
la 14. După multe momente de 
încordare jucătorii români si-au 
adjudecat victoria la 16. Așa
dar, România — S.U.A. 3—0 
(15, 8, 16).

Arbitrii 
(Iugoslavia) 
rini (Italia) _________  _______
rele formații : ROMÂNIA : Io-

REZULTATE 
DiN PRIMA ZI

GRUPA A (Roma) :
Italia — Belgia 3—0
R. P. Chineză — Egipt 3—0

GRUPA B (Bergamo) :
Mexic — Venezuela 3—1

GRUPA
Brazilia

GRUPA

S.U.A.

Franjo Vidakovîci 
și Giancarlo Malga- 
au condus următoa-

c

D
Argentina

GRUPA E
Bulgaria -

(Udine) :
Tunisia 3—0

(Veneția) :
— Cuba 0—3

(Parma) :
Canada 3—1

GRUPA F (Ancona) î
Coreea de Sud — Cehoslovacia 
(N. R. pînd la închiderea edi
ției rezultatul era 1—1).

PROGRAMUL DE AZI
GRUPA A s R.P. Chineză - 

Belgia, Egipt ■= Italia ; GRU
PA B : Venezuela — Polonia, 
Finlanda — Mexic ; GRUPA 
C s Franța — Tunisia, U.R.S.S.
— Brazi'!ia ; GRUPA D : Cu
ba — Japonia, Argentina — 
Ungaria ; GRUPA E : R. D. 
Germana — Canada, Olanda
— Bulgaria ; GRUPA F s 
S.U.A. — Cehoslovacia, Româ
nia — Coreea de Sud.

nescu (Dumănoiu), Pop (Oros), 
Țcrbca, Chifu (Manole, Enescu),

Gîrleanu ; 
Gregori, 
Battalia

Tutovan 
S.U.A : 
Dovelino 
(Perzin),

(Bădiță),
Olbright, 

(Mclean).
Sunderland, Waldie.
Aurelian BREBEANU

SPORTIVI ROMÂNI IN COMPETIȚII INTERNAȚIONALE

CAMPIONATELE NAȚIONALE Șl Alt „DACIADEH PE ANUL 1978, 
IA GIMNASTICĂ, S-AU ÎNCHEIAT

(Urmare din pag. 1)

bară fixă, Grecu la inele și 
paralele, Georgescu la sărituri, 
iar Checiches la sol. Gimnaștii 
noștri fruntași au confirmat în 
bună măsură forma lor ascen
dentă din ultimele luni și este 
de așteptat că ei se vor pregă
ti în continuare cu aceeași se
riozitate.

Primii trei clasați în finalele pe 
aparate : feminin — sărituri : 1. 
EMILIA EBERLE (C.S. Arad)

Începe finalizarea pregătirilor pentru c.m.
(Urmare din pag. 1)

Teodora Ungureanu, Emilia E- 
berle, Anca Grigoraș, Gabi 
Gheorghiu, Marilena Vlădărău, 
Dumitrița Turner, Cristina Itu, 
Marilena Neacșu și Melita 
Riihn.

Prețuind lotul reprezentativ. 
antrenorul Bela Karoly este ho- 
tărît ca în următoarele săptă- 
mînl să realizeze un sextet pu
ternic, capabil să obțină meda
lii atit la probele pe echipe, 
cît și la individual.

Desigur, Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu și noua 
revelație a gimnasticii noastre. 
Emilia Eberle, urmează să aibă 
un rol principal in aceste ten
tative. Antrenorul Bela Karoly 
a și făcut in timpul acestor 
campionate naționale antrena
mente cu Nadia Comăneci. care 
nu a participat la concursuri.

„La Strasbourg, ne-a declarat 
prof. Bela Karoly, vrem să re
confirmăm înalta clasă a gim
nasticii românești și să eviden
țiem bogatul ei rezervor. Misiu
nea noastră nu este ușoară. 
Avem de asamblat o echipă și 
de finalizat întreaga pregătire, 
drum pe care sînt dificultăți de 
înlăturat și retușuri de făcut. 
Cu hărnicie, pasiune și disci
plină din partea întregului lot 
sînt convins că vom reuși să 
îndeplinim obiectivele propu
se".

Nadia Comăneci a urmărit cu 
mult interes întrecerile. Ea do
rește să-și valorifice tot poten
țialul de care dispune și. din 
nou, sub conducerea profesoru

19,25, 2. Teodora Ungureanu (Li
ceul de gimnastică Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) 19,175, 3. Gabi Gheor
ghiu (Liceul nr. 4 Galați) 19,15 ; 
paralele : 1. EMILIA EBERLE 
19,70, 2. Gabi Gheorghiu 18,95, 3. 
Alina Goreae (Dinamo București) 
13,925 ; blrnă : 1. EMILIA EBERLE 
19,00, 2. Anca Grigoraș (Dinamo 
București) 19,25, 3. Alina Goreao 
18,75 ; sol : 1. MARILENA NEAC- 
ȘU (Clubul sportiv școlar Sibiu) 
19,425, 2. Emilia Eberle 19,375, 3. 
Teodora Ungureanu 19,25 ; mascu
lin : sol — 1. ION CHECICHEȘ 
(Steaua) 19,30, 2. Kurt Szilier 
(Dinamo) 19,00, 3. Aurelian Geor
gescu (Steaua) 13,85 ; cal cu mi

lui ei. să continue să se afle 
in fruntea elitei gimnasticii 
mondiale. „Sînt hotărîtă. ne-a 
spus Nadia Comăneci, să de
pun toate eforturile de care sînt 
capabilă, pentru a cîștiga și 
titlul mondial care să-mi între
gească succesele de pină acum, 
olimpice și europene". După 
cum se știe, Nadia nu vorbește 
mult. Posibilitățile ei sînt mari 
și puse bine și pe deplin în va
loare în perioada perfecționării 
pregătirii pot aduce, din nou, 
o mare satisfacție pentru spor
tul nostru.

Emilia Eberle, acum la vlrsta 
de 14 ani și jumătate, vîrstă 
avută de Nadia Comăneci la 
Montreal, în 1976, este timidă 
și copleșită parcă de marile ei 
succese. La Strasbourg ea poa
te fi una din revelațiile cam
pionatului mondial. Fiecare 
gimnastă este o problemă apar
te. toate sînt însă cuprinse de 
ambiție, de pasiunea de a se 
remarca la Strasbourg, de a se 
clasa cît mai bine, de a urca 
pe podiumul campionatelor 
mondiale.

Conducerea lotului reprezen
tativ de gimnaști a fost încre
dințată antrenorilor Costache 
Gheorghiu, Mircea Bădulescu și 
Vasile Coșariu. care au la dis
poziție următorul lot de 8 gim
naști (din care 7 vor pleca la 
Strasbourg) : Dan Grecu, Kurt 
Szilier, Sorin Cepoi, Ion Checi
cheș, Aurelian Georgescu, Ga
briel Popescu, Mihai Borș și 
Nicolae Oprescu.

Cum se spune de obicei, gim
nastele și gimnaștii noștri au 
intrat in „linia dreaptă" a bă
tăliei pentru campionatele mon

nere : 1. SORIN CEPOI (Steaua) 
și KURT SZILIER (Dinamo), am
bii cu 18,775 ; 3. Gheorghe Neagu 
șl Gabriel Popescu (ambii Steaua) 
18,50 ; inele : 1. DAN GRECU 
(Dinamo) 19,30, 2. Mihai Borș 
(Steaua) 19.20, 3. Ion Checicheș 
19,10 ; sărituri : 1. AURELIAN
GEORGESCU 19,150, 2. Ion Che- 
dcheș 19,125, 3, Gabriel Popescu 
18,65 ; paralele : 1. DAN 'GRECU 
19,25, 2. kurt Szilier 19,075, 3. So
rin Cepoi (Steaua) și NicoJae 
Oprescu (Dinamo). ambii cu 
18,875 ; bară fixă : 1. KURT SZI
LIER 19,05, 2. Dan Grecu . șl Ni- 
colae Oprescu 18,775.

diale. Patru săptămîni de pre
gătiri asidue, responsabile, cu 
multă dăruire, cu dragoste pen
tru faima sportivă a țării, cu 
deplină încredere în forțele pro
prii. 30 de zile decisive în care 
gimnastele și gimnaști noștri, 
care vor evolua la Strasbourg, 
trebuie să știe că sute de mii,, 
chiar milioane de iubitori ai 
sportului din țara noastră aș
teaptă de la ei succese de pres
tigiu cu care sint obișnuiți de 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal ’76, încoace...

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM & La Palermo, Sara Si- 

meo-ni a cîștigat proba femimi-nă de 
săritură în înălțime cu 1,98 m.

AUTO e După treî etape, în Tu- 
rW Franței conduce francezul Ber
nard Darniehe („Lancia Strato-s“). 
Dintre cele 74 de echipaje care au 
luat startul, au mai rămas în cursa 
38.

FOTBAL & Tn C.E. de tineret, la 
Copenhaga : Anglia — Danemarca 
2—1 (0—1). La Anvers : Belgia — Nor
vegia 4—0 (1—0). @ Echipa ,,Cosmos“ 
din New York a fost învinsa de 
V.f.B. Stuttgart cu 6-1 (0-0).

HANDBAL @ în turneul feminin de 
la Vilnius : U.R.S.S. — Cehoslovacia 
18—13 (11—9), Iugoslavia — R.S.S. Li
tuaniana 19-17 (11-8).

HOCHEI @ La Bratislava : Cehoslo
vacia - U.R.S.S. 2-8 (1-2, 1-3,
0-3) I Au marcat : Kapustin, Balde
ns, Petrov (cîte 2), Lavrentiev și 
Harlamov, respectiv Richter și Stas- 
stny.

SCRIMA a Concursul de sabie de

LA VILLACH (Austria) a 
luat sfîrșit concursul interna
țional de canotaj academic la 
care au participat 10 țări. O 
frumoasă victorie a obținut în 
proba de 2 fără cîrmaci echi
pajul feminin al clubului spor
tiv Steaua București, alcătuit 
din Angela Chertic și Mariie- 
na Zagoni.

PROBA de pistol viteză de 
la Lvov a fost cîștigată de țin- 
tașul sovietic A. Kuzmin, cu 
596 p. Pe locul doi s-a clasat 
sportivul român Marin Stan — 
594 p, iar locul trei a fost ocu
pat de A. Franke (R. D. Ger
mană) — 533 p.

DUPĂ două runde, în tur
neul de șah de Ia Rzeszow 
(Polonia) conduc Klarid (Iu
goslavia) și Szajna (Polonia), 
cu cîte l’A urmați de V. Vais- 
man (România) — 1 p. In run
da a 2-a, V. Vaisman a remi
zat cu Szajna.

MECIUL PENÎDU TITLUL
MONDIAL DE ȘAH

MANILA, 20 (Agerpres). — A
24-a partidă a meciului de șah
de la 
titlul 
lumii 
gerul

Baguio (Filipine) pentru 
mondial dintre campionul
Anatoli Karpov și șalan- 
său Viktor Korcinoi s-a

încheiat remiză la mutarea 45-a. 
în prezent scorul întîlnirii este 
de 4—2 în favoarea lui Karpov.

la Cracovia a fost cîștigat de polo
nezul Jablonowski, care l-a învins în 
finală cu 11—9 pe compatriotul său 
Eduard Korfanty.

ȘAH © Cea de-a 10-a partidă pen
tru titlul mondial feminin dintre No
na Gaprindașvilî și Maia Ciburda- 
nidze s-a încheiat remiză după 43 
de mutări. Scorul continuă să fie 
6-4 în favoarea șahisteî Maia Cibur- 
danidze.

TENIS d Primele meciuri din tur
neu! de Ia Bournemouth : Higueras 
— Pairun 6—2, 6—2 ; David Lloyd — 
Soler 9—8, 6—4 ; Bertolucci — Oclep- 
po 6—4, 6—4 @ în turneul de la 
Los Angeles : Alexander — Saviano
6— 4, 6—4 ; Stockton. — Chanfreau 6—2,
7- 6 ; Moore — Pasarell 6-4, 6—4 ; 
Graham — Van Dillen 6-4, 6—3 a 
La Hartford : Manson — A. Amritraj 
6—3, 6—4, S. Smith — Simpson 6—3, 
6-3.

YACHTING a Campionatul mondial 
la clasa „Tornado" s-a încheiat la 
Weymouth (Anglia) cu victoria spor
tivului sovietic Viktor Potapov urmat 
de englezul Reg White.

TINERII pugiliști români au 
obținut un frumos succes în ca
drul tradiționalului turneu inter
național „Prochaska" de la Os
trava (Cehoslovacia), la care au 
participat 89 sportivi din 8 țări. 
Leontin Sandu (ușoară) a ocupat 
primul loc.; Constantin Țițoi (se- 
mimuscă) și Gheorghe Oțeiea 
(pană) — locul 2, iar Eugen 
Roșu (muscă) și Nicolae Stoe- 
nescu (semiușoară) — locul 3.

DUP A succesele obținute la con
cursul internațional de la Poja- 
revaț (Iugoslavia) — în cele trei 
probe din program, Constantin. 
Vlad și Dania Popescu au ocupat 
locul întîi, iar Ion Popa locul al 
doilea — călăreții noștri de la 
clubul Steaua vor participa înce- 
pînd de azi, la Varșovia, la tra
diționalul concurs al Armatelor 
prietene. Lotul este alcătuit din 
Ion Popa, Cornel Hin, Dania Po
pescu, Mihai Silvestru și Con- 
stantin Vlad, însoțiți de antrenorul 
Dumitru Velicu.

DE ASEMENEA, la Sofia, între 
22 și 24 septembrie, la întrecerile 
de obstacole și dresaj vor lua 
parte și călăreții noștri Victor 
Demian, Marian Simion și Paul 
Mazilu (obstacole), Anghel Do. 
nescu și Iosif Molnar (dresaj), 
însoțiți de antrenorul Petre An- 
dreianu. "V—

Campionatul balcanic 

de fotbal (juniori)

TURCIA - ROMÂNIA
1-1

ANKARA, 20 (Agerpres). — La 
Izmir, a început campionatul 
balcanic de fotbal pentru echipe 
de juniori. în primul meci, e- 
chipa României a terminat la e- 
galîtate : 1—1 (0—0) cu selecțio
nata Turciei. Au marcat Budai 
(min. 70) și respectiv Metin III 
(min. 72), în altă partidă, echi
pele Iugoslaviei și Greciei au fă
cut meci egal : 1—1 (1—0).

MECIURI INTERNAȚIONALE
Aseară s-au desfășurat mal 

multe meciuri din preliminariile 
campionatului european.

U.R.S.S. — Grecia 2—0 (1—0)
(grupa a 6-a)

Finlanda — Ungaria 2—1 (1—0) ! 
(grupa a 6-a)

Irlanda — Irlanda de Nord 0—0 
(grupa 1)

Danemarca — Anglia 3—4 (2—2) 
(grupa 1)

Austria — Scoția 3—2 (1—0)
(grupa a 2-a)

Belgia — Norvegia 1—1 (0—1) ! 
(grupa a 2-a)

Olanda — Islanda 3—0 (1—0)
(grupa a 4-a).

Alte amănunte în ziarul de 
mîine.
• în meci amical : Italia — 

Bulgaria 1—0 (0—0).
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