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

sportive naționale „Daciada" :

• „Ștafeta Daciadei" va străbate etapele Slatina — Ale
xandria (traseul 1), Pitești — Tîrgoviște (traseul 2). Brașov 
— Ploiești (traseul 3), Focșani — Buzău (traseul 4) și Slo
bozia — Oltenița (traseul 5).

• In Capitală se fac intense pregătiri pentru primirea 
Ștafetei din județe, pentru organizarea Ștafetei din sectoare 
și municipiul București, ca și a programelor sportive prile
juite de acest important eveniment.

Victorie clară a boxerilor noștri: Pretutindeni pe traseele străbătute

ROMÂNIA - S. U. A. 7-4

Teodor Dinu (cu spatele) stopează cu o directă de stingă unul 
dintre atacurile lui Richard Savage, pe care l-a învins la puncte.

TINERII PURTĂTORI Al „ȘTAFETEI DACIADEI 
ÎNTÎMPINATI CU MULTĂ ÎNSUFLEȚIRE 

■> k»

Aproape 7 000 de spectatori au 
readus aseară. în Palatul spor
turilor din București, atmosfera 
marilor competiții pugilistfce. 
cu ocazia celei de a 10-a întîl- 
niri dintre echipele de box ale 
României și S.U.A. Cu o reu
șită ceremonie de deschidere, 
gala a oferit un spectacol plă
cut. încheiat cu victoria me
ritată a formației române (7—t).

SEMIMUSCÂ. Alexandru Tu
rei ciștigâ prin neprezEntarea 
adversarului său. 1—8. MUSCA. 
Miță Robu atacă dezlănțuit în 
mecinK • -» Datio Medrano, clâ- 
tinindu-si adversarul încă din 
prima repriză. Același aspect il 
au si minutele următoare, pină 
cind (în min. 8). numărat pen
tru a treia oară, boxerul ame
rican a cedat. Robu b. ab. 3 
Medrano. 2—9. COCOȘ. Teodor 
Dinu si-a luat revanșa in fata 
învingătorului său de Ia St. 
Louis, Richard Savage, un ad
versar robust, bun cunoscător 
al tehnicii, mai activ în lupta 
de aproape. După momentele de 
luptă in care loviturile lui Dinu 
au fost mai clare, avertismentul 
primit de către boxerul ameri- 

. can în mod justificat (pentru 
box periculos cu capul) a de
terminat decizia unanimă : 
Dinu b. n. Savage. 3—0. PANA. 
Debutantul Nicolae N'eagu l-a 
învins greu la puncte pe inimo
sul Bret Summers, boxer stîn- 
«raci. cu foarte multă vitalitate. 
Tîrgovișteanul si-a croit drum 
spre victorie cu repetate directe 
de dreapta. Neagu b. p. Sum
mers. 4—0. SEMIUȘOARA. Di
ferența de statură a determinat

inccpc campionatul 

profilul luptei : Iosif Șandor, 
cu un cap mai scund decît Lar
ry Tallman, a încercat zadar
nic să-si surprindă adversarul 
in lupta de aproape. Folosind 
bine aionja. si ajutat de o ca
pacitate de luptă superioară, 
americanul si-a adjudecat vic
toria. Șandor p. p. Tatlman. 
4—1. UȘOARA. Carol Hajnal a 
intîlnit cel mai bun boxer din 
echipa americană : Lemuel Ste
eples care. cu gardă in
versă. folosește bine brațele 
lungi, lovește mai mult. în spe
cial in ultima repriză, cind Hai
na! obosit este depășit evident. 
Hajnal p. p. Steeples. 4—2. SE- 
MIMIJLOCIE. întilnind un ad
versar foarte înalt și robust. 
Charles Robinson, bucuresteanul 
Ion Vladimir și-a valorificat din 
plin forța și cu două croșee de 
dreapta obține cea mai rapidă 
victorie a serii. Vladimir b. k.o. 
2 Robinson. 5—2. MIJLOCIE 
MICA. Ion Miron a știut să stă
vilească atacurile năvalnice ale 
lui Alfred Mayes și cu serii de 
lovituri Ia corp a acumulat 
punctele necesare victoriei. Mi
ron b. p. Mayes. 6—2. MIJ
LOCIE. Trimițîndu-1 la podea 
încă din prima repriză pe Mon
te Oswald. Valentin Silagbi l-a 
dominat în schimburile de lo
vituri dure, mai ales din ultima 
repriză. Sîlaghi b. p. Oswald. 
7—2. SEMIGREA. Georgică Do- 
nici s-a dovedit prea fraeil în 
disputa cu campionul american 
Elmer Marlin. Donici p. ao. 1 
Martin. 7—3. GREA. Intr-un 
meci cu multe schimburi dc 
lovituri. în care Valentin Vrân
ceană a punctat mai mult, fi
nalul a aparținut lui Bruce 
Blair. Vrinceanu P. D. Blair. 
7—1.

Victor BANC1ULESCU 
Mihai TRAN CĂ

„Ștafeta Daciadei", moment 
emoționant în suita manifestă
rilor înscrise în programul ac
țiunilor finale ale marii compe
tiții sportive naționale „Dacia- 
da“ ediția 1978, continuă să 
străbată județele ’țării în ace
eași atmosferă de larg interes, 
de fermă angajare a tineretului 
pentru obținerea unei noi cali
tăți. superioare, în activitatea 
sportivă de masă și de perfor
manță.

Primiți cu însuflețire la Sla
tina. joi la prînz, purtătorii 
Ștafetei de pe traseul 1 a tine
rilor sportivi din județul Dolj 
s-au îndreptat spre stadionul 
„1 Mai“. Aici, în prezența unui 
public entuziast, a avut Ioc 
festivitatea de înmînare a șta
fetei tinerilor din județul Olt, 
după care s-a desfășurat un 
reușit program sportiv susținut 
dc handbaliștii și gimnaștii de 
la Clubul sportiv școlar din 
Slatina și de la Școala gene
rală nr. 8 cu program de edu
cație fizică.

în aceeași zi. Sala sporturi

PIETRE El AȘIEPTĂM PERFORMERII DE MÎIME
VIITORII SPECIALIȘTI DIN POLIGRAFIE - LAUREAT»

COMPETIȚIEI
Stadionul Tineretului din Capi

tală, gătit sărbătorește, a găz
duit finalele la handbal băieți, 
14—19 ani, în cadrul primei edi
ții a „Daciadei4*. Am asistat la 
jocuri de un bun nivel tehnic, 
din care n-au lipsit momentele 
de handbal autentic, fapt apre
ciabil cu atît mai mult cu cît 
pârtiei panțil erau în totalitate 
elevi sportivi nelegitimați. Lau- 
reații au fost elevii Liceului po
ligrafic din București, antrenați 
de prof. Bella Csavossy, echipă 
net superioară celorlalte partici
pante. în acest sens, ‘slnt semni
ficative aprecierile antrenorului 
federal Nicolae Nedef despre în
trecerile la care a asistat îm
preună cu alți doi membri ai bi
roului federal — secretarul F. R. 
Handbal. Lucian Gri gores cu și 
Varac Pelenghian —, prezența a- 
cestora în tribune spuntnd sin
gură foarte mult: „Nivelul teh
nic al jocurilor a fost destul de 
bun pentru sportivi nelegitimați, 
ceea ce denotă o selecție cores
punzătoare. Din acest punct de 
vedere, selecționata bucureșteană 
s-a evidențiat eu total aparte: 
am văzut execuții tehnice corec
te. faze de joc continue. Este ne
cesar însă să nu ne oprim aici 
și chiar de miine să Începem 
pregătirile pentru ediția viitoare. 
Jucătorii de astăzi trebuie pro- 

lor din Pitești a fost martora 
momentelor în care purtătorii 
Ștafetei de pe traseul 2 a tine
rilor din județul Vîlcea s-au 
întîlnit cu cei din județul Ar
geș. In continuare, s-a desfășu
rat un frumos program cultu
ral-sporti v avînd drept protago
niști pe membrii ansamblurilor 
de cînteee și dansuri ale Fa
bricii de stofe și întreprinderii 
de autoturisme „Dacia“. alături 
de componenții echipelor de 
handbal ale asociațiilor sportive 
Petrochimistul. Textila. Voința, 
Dacia, ai Clubului sportiv șco
lar și ai Școlii generale nr. 1 
cu program de gimnastică.

De Ia Miercurea Ciuc. purtă
torii Ștafetei de pe traseul 3 a 
tinerilor sportivi din județul 
Harghita s-au îndreptat spre 
orașul Sf. Gheorghe. Și aici, ca 
peste tot. primire sărbătoreas
că, în cadrul unui program 
sportiv desfășurat pe stadionul 
orășenesc. Cu acest prilej au 
avut loc meciuri de handbal 
(C.S. Oltul — C.& Școlar la 
fete și P.T.T.R. — Textila la

DE HANDBAL
movați imediat In activitatea 
sportivă continuă, deoarece unele 
jocuri din aceste finale nu au 
fost departe de cele din finalele 
campionatelor naționale de ju
niori".

La reușita finalei, o contribu
ție Însemnată și-au adus-o și re
prezentanții județului Cluj, elevi 
ai liceului „Andrei Mureșanu" 
din Dej, antrenați de prof. Er
nest Mihalyfalvi, care însă în ul
timul joc, pierdut cu 11—21, nu 
au mai reeditat jocurile bune an
terioare. Clasamentul primei finale 
la handbal în cadrul „Daciadei", 
categoria 14—19 ani, băieți, este 
următorul: L București (Lie. po
ligrafic). 2. Cluj (Lie. „Andrei 
Mureșanu" — Dej), 3. Ilfov (Lie. 
ind. nr. 1 Giurgiu — prof. Mihai 
Zimnicaru), 4. Vaslui (Lie. ind. 
Bîrlad — prof. Liviu Ugleș), 5. 
Timiș, 6. Constanța, 7. Vîlcea, 8. 
Alba. Se cuvine să menționăm 
arbitrajele prestate, în special ale 
„divizionarilor* Dieter Laub și 
Șerban Nițescu, ambii din Bacău.

Așadar, în amurgul unei splen
dide după-amieze de septembrie, 
odată cu acordarea diplomelor, 
premiilor și medaliilor oferite 
celor mai merituoși dintre hand
baliștii de 14—19 ani, consemnam 
un frumos succes în prima ediție 
a „Daciadei",

Mihail VESA 

băieți) și fotbal (C.S. Oltul — 
Izvorul Tîrgul Secuiesc). In a- 
celași timp. în Sala sporturilor 
a fost programată o altă între
cere sportivă, meciul masculin 
de handbal dintre C.S. Oltul și 
Selecționata orașului Sf. Gheor
ghe.

Stadionul ..23 August" din 
Focșani a trăit un moment deo
sebit de emoționant, prilejuit 
de sosirea purtătorilor Ștafetei 
de pe traseul 4 a tinerilor spor
tivi din județul Bacău. Din de
legația sportivilor vrînceni care 
a preluat ștafeta au făcut par
te. printre alții, atletii Marian 
Stoica si Gabriela Cotet. cunos- 
cuți și apreciati în tot iudetuL 
A urmat un interesant program 
sportiv susținut de micii gim- 
nasti de la Școala generală nr. 
7 cu program de educație fizi
că si atleti reprezentînd Clu
bul sportiv Unirea. Clubul 
sportiv școlar. Școala generală 
nr. 1 și Liceul pedagogic.

Pe stadionul orășenesc din 
Slobozia. frumos pavoazat, a 
avut loc. in prezența unui nu
meros public, primirea purtăto
rilor Ștafetei de pe traseul 5 
a tinerilor sportivi din județul 
Constanța. După înmînarea Șta
fetei sportivilor ialomițeni. a- 
sistența a luat parte la un 
reușit program festiv. în cadrul 
căruia au evoluat atleți, scri- 
meri. boxeri, gimnaști și hand- 
baliști de la Clubul sportiv 
școlar și din școlile generale 
și liceele orașului Slobozia.

TURNEUL FINAL
AL „CUPEI F.R. BOX“ 

LA BUCUREȘTI
Desfășurată în cadrul „Da

ciadei". „Cupa F.R. Box" pe e- 
chipe a ajuns în faza finală. 
După întrecerile preliminarii 
s-au calificat pentru turneul 
final reprezentativele județelor 
Bihor, Brăila. Dolj, precum și 
echipa municipiului București. 
In urma tragerii la sorți, par
tidele semifinale vor avea loc 
vineri 22 septembrie de la o- 
rele 17, în sala ISB din strada 
Berzei, după următorul pro
gram : Brăila — Dolj și Bihor 
— București. Echipele învingă
toare își vor disputa trofeul 
pus in joc, duminică dimineața, 
de la ora 9,30, in aceeași sală.

Diviziei A la popice

0 -ÎNTRECERE CARE 
SE CERE ONORATĂ DE 
REZULTATE SUPERIOARE

Cele mai bune 40 de echipe 
feminine și masculine iau star
tul în noua ediție, a Xl-a, a 
campionatului Diviziei A la po
pice. Jocul popicelor '"a 
tara noastră, apreciat pc plan 
internațional, și-a adus și tre
buie să-și aducă în continuare 
aportul La creșterea prestigiu
lui sportului românesc în arena 
mondială. La ultimele campio
nate ale lumii, din luna mai, 
de la Lucerna, reprezentanții 
noștri au avut o excelentă com
portare, cîștigînd locul I pe 
națiuni prin cele șapte medalii 
cucerite (2 de aur, 3 de argint 
și 2 de bronz). Acest remarcabil 
succes trebuie consolidat prin- 
tr-o evoluție superioară a echi
pelor în ediția 1978/79 a cam
pionatului divizionar. Se im-

CELE MAI REUȘITE
FINALE DE GIMNASTICĂ

...dar maeștrii noștri trebuie
să îndrăznească și mai mult I
Finalele campionatelor re

publicane de gimnastică repre
zintă de fiecare dată un eve
niment major In activitatea a- 
cestei discipline sportive, dar 
cele din acest an, desfășurate 
în cadrul marii competiții na
ționale a sportului nostru, „Da
ciada", au avut o semnificație 
aparte, oferind activiștilor fe
derației, tehnicienilor ți an
trenorilor din întreaga țară 
importante subiecte de medita
ție. Cele patru reuniuni pro
gramate la Palatul sporturilor 
și culturii, veritabilă trecere 
în revistă a disponibilităților 
gimnasticii noastre, s-au con
stituit în tot atîtea lecții prac
tice de etalare a cunoștințelor. 

Întreceri spectacu
loase, public entu
ziast, ambianță de 
mare concurs — 
iată ce a caracte
rizat finalele de 

gimnastici 
Foto :

Dragoș NEAGU 

bune maestre și cei mai buni 
maeștri din toate secțiile de 
performanță, prilej de bilanț 
atit pentru sportive și sportivi, 
cit și pentru antrenorii pre- 
zenți zi de zi In sălile de an
trenamente.

<îî Hpgitflir YSTT etvxf IMlltna

pot face, pe marginea recent 
Încheiatelor finale ale campio
natelor noastre de gimnastică. 
Prima care credem ca se cere 
menționată este aceea că va
loarea întrecerii s-a situat pes
te nivelul edițiilor anterioare 

seriozității cu care echipele și 
gimnaștii individuali partici
pant! au abordat pregătirea 
pentru acest important exa
men. Prezența in concurs, în

Constantin MACOVEI



PERFORMANȚE MAXIME
LA MOMENTUL OPORTUN,

ÎN MARILE COMPETIȚII
INTERNAȚIONALE

Trebu-nd să gă 
eszrsul fluent, a.

curentă $- exigențele 
viiwrakh (apropiat șl— inde- 
p&rtat). antrenamentul sportiv 
are obiective foarte concrete, 
vizind anumite competiții de 
amploare, unele cu sarcini ex
prese de reprezentare.

în bogatul sezon competițio- 
nal internațional care este pe 
cale să se încheie, sportivii ro
mâni au avut o largă partici
pare. marcată prin unele suc
cese de răsunet în competiții 
de anvergură ca, de pildă, cel 
al luptătorilor de greco-roma- 
ne la campionatele mondiale 
din Mexic, prin performanțe 
remarcabile ca cele ale caia- 
ciștilor și canoiștilor la C.M. de 
La Belgrad, precum și cele ale 
jucătorilor de tenis de masă la 
„europenele" de juniori de la 
Barcelona, ca să dăm doar cî
teva exemple. Luptătorii din lo
tul reprezentativ de greco-ro- 
mane. deși au trebuit să atin
gă în acest an două vîrfuri de 
formă: in aprilie, la campiona
tele europene și în august, la 
campionatele mondiale, s-au 
prezentat Ia ambele confruntări 
excelent pregătiți, cucerind o 
prestigioasă colecție de medalii 
și de titluri. Iar tinerii jucători 
de tenis de masă, deși cu o 
lună înaintea „europenelor", Ia 
campionatele naționale, nu s-au 
numărat printre protagoniști, 
au atins momentul de virf ]a 
data competiției (iulie) ce con
stituia sarcina primordială a 
actualului sezon, campionatele 
europene. Deci, antrenorii celor 
două loturi (Ion Corneanu. Ion 
Cernea, Nieolae Pavel, Simion 
Popescu și, respectiv, Farkaș 
Paneth și Emil Prokopecz) au 
ales bine, cum se spune în ma
nualele de specialitate, VERIGI
LE PRINCIPALE, și au știut 
să distribuie judicios accentele 
în perioada pregătitoare, pentru 
a da randamentul maxim (și 
scontat 1) la momentul oportun. 
Iar legătura dintre luptele gre- 
co-romane și tenisul de masă, 
discipline sportive aparent la 
poluri opuse, a relevat-o secre
tarul federației de tenis de 
masă. Gheorghe Enache, decla- 
rind că în recenta pregătire fi
zică a jucătorilor de tenis de 
masă s-a inspirat din ideile 
antrenorului emerit Ion Cor
neanu...

Dar tot în acest sezon am 
avut și destule surprize neplă
cute, sportivi care ne lăsase
ră să credem pe parcursul pre
gătirii lor că frumoasele pro
misiuni avansate in diverse „co
locvii" internaționale 
materializa în reale 
manțe la campionatele 
pene sau mondiale unde 
să susțină „examenele" 
nii. Tînăra înotătoare 
Pănulescu, creditată ca 
ranța nr. 1 a natației românești 
la marea confruntare europea
nă a verii, pe baza unor re
zultate de răsunet obținute în 
primăvară (de exemplu, cea 
mai bună performanță mondia
lă a junioarelor la 200 m mixt 
in bazin scurt), a fost foarte 
departe de aceste rezultate la 
„europenele" de juniori de la 
Florența, din iulie, făcînd acolo 
cea mai slabă cursă a anului 1 
Cu rezultatul înregistrat la

se vor 
perfor- 

euro- 
urmau 
sesiu- 
Irinel 

spe-

Linz, cu o lună înaintea „eu
ropenelor", Irinel Pănulescu ar 
fi obținut la Florența, în cel 
mai rău caz, medalia de ar
gint... Iar antrenorul ei, Mihai 
Mitrofan, declara apoi că nu 
este capabil să găsească o ex
plicație a acestei căderi ! Dar 
cine altul trebuie s-o găseas
că ? Die Floroiu, atletul care 
s-a impus in acest sezon prin 
performanțe înalte la 5 000 m 
(noul său record național, 
13:15,0, plasîndu-1 cu o lună 
înaintea campionatelor europe
ne pe locul 2 în lume), la C.E. 
de la Praga s-a clasat pe locul 
5, cu un rezultat mult inferior 
(13:29,30), pentru ca numai la 
citcva zile după finală, concu- 
rînd în Italia, să fie învins la 
mare luptă de recordmanul 
mondial, Bono, inregistrînd 
13:16,7, cu care ar fi obținut, 
lejer, titlul continental !

Echipa de fotbal Sleaua cîști- 
gă cu brio înaintea începerii 
campionatului un turneu inter
național la Atena, surclasind în 
finală pe... finalista ultimei e- 
diții a Cupei cupelor, F. C. 
Austria (4—0), dovedind o for
mă corespunzătoare, pentr^ ca 
apoi, la un scurt ini... 
timp, să capoteze în C.C.E. la 
Monaco la un scor (0—3) care 
i-a fompromis șansele ca
lificării. Nu cumva au uitat 
antrenorii echipei campioane 
că pregătirea psihologică, sta
rea de spirit a jucătorilor, face 
parte din condiția de luptă a 
sportivilor ?

Lotul de scrimă al țării noas
tre s-a prezentat cu bune șanse 
la C.M., lunile dinaintea con
fruntării din iulie, de ]a Ham
burg, găsindu-i pe unii dintre 
reprezentanții noștri (Marcela 
Moldovan, Alexandru Nilca. 
Petru Kuki) pe locuri fruntașe 
în clasamentele „Cupei Mon
diale", ciștigînd prestigioase 
turnee internaționale. La ora 
confruntării supreme, însă, ei 
au fost departe de forma an
terioară, în pofida declarațiilor 
optimiste (consemnate de noi) 
ale antrenorilor și sportivilor 
respectivi cum că vîrful de 
formă va fi atins Ia Hamburg. 
Scrimerii — ca și alți sportivi 
— au uitat că NU CLASA
MENTELE (neaîiciale, plato
nice...) CONTEAZĂ, CI MEDA
LIILE DIN MARILE COMPE
TIȚII MONDIALE, CARE DAU 
ADEVARATA MĂSURĂ 
LORII ȘI PREGĂTIRII, 
că, așa cum ne spunea 
antrenorul emerit Ion 
„performanța trebuie c-,____
nu înainte, nu după, ci Ia ora H“.

Dinamica marii performanțe 
este lot mai pregnantă și spor
tivii din loturile reprezentative, 
împreună cu antrenorii lor. 
trebuie să nu se mai mulțu
mească cu atingerea unor cote 
intermediare, de calendar, mai 
mult sau mai puțin semnifica
tive, ci să muncească zi de zi. 
cu responsabilitate și dăruire, 
pentru îndeplinirea obiectivului 
principal al pregătirii, care nu 
poate fi decit clasarea pe un 
Ioc fruntaș în marile competi
ții, europene, mondiale și o- 
limpice, locurile pe podium o- 
norîndu-le efortul.

Paul SLĂVESCU

A VA-
Pcntru 
recent 
Soter. 

obținută

RE MICUL ECRAN
VINERI 

ora 1C: Ca 
de voiei masculin,
— Coreea de Sud
înregistrat de la 
comentator — Aurelian Brc- 
beanu); ora 22 (pe progra
mul II) : „Teierama-sport"
(emisiune de Dumitru Tănă- 
sescu).

SÎMBATA 23 SEPTEMBRIE, 
ora 16 : Fotbal, A.S.A. Tg. 
Mureș —. F.C. Argeș (trans
misie directă de la Tg. Mu
reș ; comentator — Mircea 
M. lonescu) In pauză : „Cine 
este Emilia Eberle ?- (repor
taj de Eugen Schăfer).

DUMINICA 24 SEPTEMBRIE, 
ora 15 : „Stadion" — magazin 
sportiv în Imagini rea’izat de 
Cristian Țoxescu ; ora 17 : 
Fotbal. F.C. Baia Mare — 
Chimia Rm. Vîlcea (transmi
sie directă de la Baia Mare a 
reprizei a ll-a ; comentator
— Eftim.e lonescu).

MARȚI 26 SEPTEMBRIE, 
Ora 17,30, MIERCURI 27 SEP
TEMBRIE, ora 17,05, și JOI 23 
SEPTEMBRIE, ora 17,05 : C.M. 
de volei masculin (selecțiunl 
înregistrate din fazele grupe
lor semifinale).

52 SEPTEMBRIE, 
npionatul mondial

România 
(rezumat 
Ancona ;

ÎNCEPE CAMPIONATUL DIVIZIEI A
(Urmare din pag 1)

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE
pune o mai mare preocupare 
pentru depistarea și formarea 
elementelor tinere. Juniorii, 
pregătirea l-or, trebuie să stea 
în centrul atenției antrenorilor, 
conducerilor secțiilor, pentru că 
anul viitor are loc cea mai im
portantă manifestare a tineri
lor popicari, campionatul con
tinental, întrecerile divizionare 
constituind cadrul ideal pen
tru definitivarea echipelor 
noastre reprezentative. Pentru 
îndeplinirea obiectivelor, an
trenorii și sportivii trebuie să 
muncească cu dăruire totală. 
Condițiile de pregătire s-au îm
bunătățit simțitor, toate echi
pele au materiale de joc co
respunzătoare, iar unele dintre 
arene au deja piste de plastic, 
realizate 
chimică, 
cele din

Și în 
vizionar

de industria noastră 
care rivalizează 

străinătate.
actualul campionat 
cele 40 de echipe 

repartizate, după criterii. ) 
grafice, în patru serii, 
de fete și tot atitea de băieți. 
Primele trei clasate in fiecare 
serie, la încheierea competiției, 
se vor întîlni pentru desemna
rea echipelor campioane. Ac
tualele deținătoare ale titlurilor 
sînt Laromct București (f) și 
Aurul Baia Mare țm), aflate 
pentru a doua oară consecutiv 
în posesia tricourilor de cam
pioane.

Iată loturile care, la sfîrși- 
tul săptămînii, vor lua startul 
în noul campionat divizionar :

MASCULIN

Seria Sud

cu

di- 
sînt 

geo- 
două

an-
Gri-

OLIMPIA BUCUREȘTI - 
trenor Ferdinand Popescu: 
gore Marin, component al echi
pei campioane mondiale, Alexan
dra Tudor, component al echi
pei campioane mondiale, con
stantin Marin (j), Silviu Beliva- 
că (j), Gheorghe Negrilfi (j), Va
sile Paraschiv, Alexandru Vrîn- 
ceanu, Liviu Taină, Eugen Anca 
U).

VOINȚA BUCUREȘTI — antre
nor Roger Cemat: Petre Purge, 
maestru emerit al sportului, Ion 
Păgideanu, Constantin Voicu, 
Anton Grecescu, Mircea Crista- 
che (j), Horia Ardac (j), Marin 
Bălescu, Viorel Năstase.

efLORIA BUCUREȘTI — antre- 
nor Cristea Costache: Alexandru 
Cătineanu, maestru emerit al

De luni va începe în Capitală 
o nouă competiție importantă a 
hocheiului pe gheață. Este vor
ba de turneul final al „Cupei 
României” — 1978 la care vor lua 
parte primele două clasate îa
zonele desfășurate, recent.
Miercurea __
Ciuc și Sportul studențesc A.5.E. 
București) și București (Dunărea 
Galați și Unirea Sf. Gheorghe) 
ca și calificateie, d n oficiu, 
formațiile bucureștene Dinamo 
și Steaua — deținătoarea tro
feului.

tn primele etape vor avea loc, 
pe patinoarul din parcul „23 
August” următoarele întâlniri : 
luni : ora 10 : S.C.M. Ciuc — 
Sp. studențesc ASE, ora 16 : 
Steaua — Dunărea, ora 18,30 : 
Dinamo — Unirea ; marți : ora 
10 : Dunărea — Dinamo, ora 16 : 
Sp. studențesc ASE — Unirea, 
ora 18,30 : S.C.M. Ciuc — Steaua. 
Următoarele etape se vor des
fășura joi, vineri și duminică, 
la aceleași ore.

în funcție de clasamentul „Cu
pei României” va . ...............
gramul viitorului 
publican divizia 
tapă — în zilele 
brie).

.la 
Ciuc (Sport club M.

fi stabilit pro- 
campionat re- 
A (prima e- 
de 7—S octom-

Voința
Aurul B-aia Mare. Electronul- 

Mureș și Voința București (f)

Florinei Irimescu, Constantin To- 
citu (j), 
lexandru 
Ghioarcă.

Seria Nord

BAIA MARE (campioa-

vată)

antrenor

li 
G:

: Ni-
Mi- 

Con- 
Nicoară 
Nieolae

Viorel Dănescu (j)^ A- 
Crețu <j), Vasile

FEMININ (sîmbătă), seria Sud s Laromct București — Cetatea 
Giurgiu, Gloria București — Voința Ploiești, Petrolul Băicoi — 
voința Galați, Dacia Ploiești — Metrom Brașov ; seria Nord : 
Voința Cluj-Napoca — Record Cluj-Napoca, U.T.A. — Voința 
Timișoara, Electromureș Tg. Mureș — Hidromecanica Brașov, 
Voința Oradea — C.S.M. Reșița.

MASCULIN (sîmbătă și duminică), seria Sud : Carpați Sinaia
— Rulmentul Brașov, Petrolul Teleajen Ploiești — Rafinorul 
Ploiești, Olimpia București — Metalul Roman, Gloria București
— Constructorul Galați, Voința București — Petrolul BăBCOi- 
Cîmpina ; seria Nord : Unio Satu Mare — Voința Tg. Mureș, 
Metalul Hunedoara — Jiul Petrila, TehnouțiJaj Odorhei — Voința 
Cluj-Napoca. Meciurile echipelor 
reș Tg. Mureș (m), Voința Tg. 
au fost aminate.

sportului, component al echipei 
campioane mondiale, Gheorghe 
Dumitrescu, Aurel Marcu, Gheor
ghe Lită, Constantin stamateseu 
(j), Mihai Tudor, Vasile Tudor 
(j), Ion Dobre (j).

CONSTRUCTORUL 
antrenor și jucător 
maestru emerit al

GALAȚI — 
Ilie Biliaș, 

sportului, 
component al echipei campioane 
mondiale, Aurel Chirilă, Victor 
Ivan, Cezar Lebădă, Ion Buzoi 
(j), Dumitru Tăbăcaru (j), Gheor
ghe Covăsală (j), Ion Pletosu (j), 
Nieolae Mihai (j).

RULMENTUL BRAȘOV — an
trenor Ion Lateș: Iosif Tismănar, 
maestru emerit al sportului, du
blu campion «mondial, Radu Pa
vel, Vasile Donos, Edmond Wi- 
tovski, Ion Matiș (j), Gheorghe 
Marin, Ion Novac, Alexandru 
lonescu.

PETROLUL TELEAJEN PLO
IEȘTI — antrenor și jucător 
Gheorghe Silvestru, maestru e- 
merit al sportului, camponent al 
echipei campioane mondiale, Ma
rian Constantin, Stellan Silvestru, 
Florin Mlhăilescu, Marian — 
mescu (j), Stellan Crăciun 
Ion Mihai (j), Florian Constantin.

PETROLUL BAICOI-CIMPINA 
— antrenor șl jucător Ion 
șerb an: Adolf Slai, Gheorghe 
Pascu, Gheorghe Botu, Ion Roș
ea, Gabriel lonescu (j), Nieolae 
Oancea (j), Mihâi Vartic (j), La- 
urențiu Radu (j).

RAFINORUL PLOIEȘTI — an
trenor Dumitru Cismaru: Cristu 
Vînătoru, maestru emerit al 
sportului. Gheorghe Schuller, 
Mircea Suta, Nieolae Plrcâlab, 
Gheorghe Predescu, Ion Rădu- 
canu (j), Gheorghe Tronaru (j), 
Vasile Zalma (j).

METALUL ROMAN (nou pro
movată) — antrenor Gheorghe 
Șelaru : Aurel Panțîrue, Evald 
Bilei. Gogu Canache, Constantin 
Habic (J), Ion Ișciuc (j), Ion 
Bișoc, Vasile Boldu, Gheorghe 
Bitcă.

carpați SINAIA (nou promo
vată) — antrenor Ion Sasu: An- 
ghel Ștefănică, Ion Șindrilaru, 
Stelian Nicoară, Ovidiu Vasile Ci),

To
rn,

• Steaua a plecat ieri la So
lia pentru returul partidei sale 
eu Levski Spartak, din cadrul 
primului tur al Cupei campio
nilor europeni, intîlnire care va 
avea loc miine seară pe pati
noarul artificial — descoperit — 
din capitala Bulgariei. Meciul 

‘ condus, ca și la Bucu- 
de arbitrul sovietic VJa- 
Ose-pciuc, ajutat de Mo
și Fasutiidinov.

speranța că Steaua, 
evoluat sub posibilități

va fi 
rești, 
dimir 
rozov

Nutrim 
care a 
in partida de miercuri seara, de 
la București, cînd a învins, to
tuși, cu 6—1 va ști să probeze 
calitățile, individuale și colecti
ve, care i-au adus atîtea succe
se și printr-o mai mare anga
jare a jucătorilor săi, printr-o 
concentrare mai bună a acesto
ra, va fi in măsură să-și asigu
re calificarea în turul următor 
al acestei importante competiții 
continentale, în cadrul căruia 
sorții îi vor opune o echipă 
mult mai puternică, pe câștigă
toarea dublului meci dintre cam
pioana Iugoslaviei — Jesenice 
și cea a Elveției — H.C. Biel. 
(r. vil.).

AURUL
na țării pe 1977/78) — antrenor și 
jucător Gheorghe Vu(ă, campion 
la perechi: Iuliu Bice, campion 
ia individual și perechi, compo
nent al echipei campioane- mon
diale, Alexandru Naszodi 
Gheorghe Scholtes (j), 
ciușcă, Ladislau Tarr (j), 
dru Ardelean, Ion Vuță 
lian Boariu (j), Iordan

ELECTROMUREȘ TG.
— antrenor Iuliu Radovici: I.udoî 
vic Martina, Ștefan Urdog, Ilie 
Hosu (j), Iosif Fodor, Laszlo 
Sildodi, Francisc Berecki, Florea 
Todoran (j), Levente Soos (j).

VOINȚA TG. MUREȘ — antre
nor Tiberiu Szemanyi — maestru 
emerit al sportului: Iosif szasz, 
Laszlo Seres, Ion Tătar, loan 
Pali, Francisc Abodi, loan Păcu
rar (j), Andrei Bene, Bela Fa- 
zekas (j).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — an
trenor Vasile Gyarfas: Ștefan To- 
muș (j), Nieolae Kilin, Ștefan 
Deak, Ludovic Fodor. Csaba Szep 
(j), Francisc Bartha, Constantin 
Rozsa (j), Liviu Onuța (j), Attlla 
Molnar.

C.F.R. TIMIȘOARA — antrenor 
Ilie Dragomir: Viorel popa, la- 
oob Holz, Gheorghe Weiss, Ni- 
colae Luncan (j), Vasile Ungu- 
reanu (j), simea Kurt (j), Mir
cea Chiriloiu. Ilie Vida.

PROGRESUL ORADEA — an
trenor și jucător Iosif Lang: La
dislau Găllo, Ludovic Setres, Va
sile Micuț, loan Miklos (j). A- 
lexandru Roman (j), Attila 
Csiszar (j), Nieolae Malciu (j), 
Ion Balint.

metalul HUNEDOARA — an
trenor și jucător Ion Micoroiu — 
maestru emerit al sportului: 
colae_ Silaghl, Mihai Toowfc, 
hai Kreizer, Nieolae Timar, i 
stantin Zaldea (j), ion 
(J), Traian Telnar (j), 
Stoian (j).

UNIO SATU MARE _
vi jucător Iosif Bosniac: Tiberiu 
Botoș, Mihai Pintca, Iuliu Balogh, 
Vasile Gali, Gheorghe Dudaș <j) 
Mihai Printz (j), Laszlo Imre (j).

JIUL PETRILA (nou promo
vată) — antrenor și jucător Va- 
leriu Pișcoi: Vtctor Miclea, Eu
gen Girșiș, Iosif Balogh, Rudolf 
Cosma, Nieolae Ilie (j). Rada 
Gheorman (j), ionel Zaharia (}), 
loan Popa.

TEHNOUTILAJ ODORHEI (nou 
promovată) — antrenor și jucă
tor Andrei Rozsa: Janos Fabian. 
Francisc Miklos, Martin Fancsali 
(j), Ștefan Binder, Francisc fia
ra, Imre Gergely (j), Domokos 
Mathe (j), Ion Stefucz.

sportului; 
maestră e 
gareta 
argint la 
Mariana 
(j), Luc 
Radu O).

RAPID 
Tudora 
țea, Eien 
ru (j), 
gela Ma 
0), Viori 
du (j)

VOINȚ 
Apostol 
bre, Ele 
riu 0): 
Ciobotar 
getica 
(j)»

PETB 
Cristian 
Elena ’ 
Maneta 
Niculir 
nâ (j).

VO 
re și 
Polixei 
Stela

FEMININ

Seria Sud

CELE MAI REUȘITE FINALE DE GIMNASTICA
(Urmare din pag. 1)

cadrul echipelor, a unor spor
tive de real talent, cu per
spective certe de a urca în- 
tr-un timp scurt treptele per
fecționării măiestriei sportive, 
reflectă- în ultimă 
preocuparea sporită 
gimnasticii feminine în multe 
județe ale țării. Ne gîndim, de 
pildă, la secția de performan
ță a Clubului Sportiv Școltr 
din Sibiu care, deși clasată pe 
locul 6 în disputa pe echipe, 
a dat numeroase gimnaste lo
turilor naționale. în prezent, 
spre exemplu, Marilena Neac- 
șu și Melita Ruhn se află în 
pregătire pentru apromatele 
campionate mondiale, iar An
gela Bratu și Carmen Savu 
vor evolua sîmbătă și dumini
că în meciul cu echipa Angliei. 
Aceleași frumoase aprecieri se 
cuvin și secțiilor de la Dina
mo București, din nou campi
oană a țării, de la Liceul de 
gimnastică din Onești, Sport 
Club Bacău, Clubul sportiv

instanță 
acordată

municipal Baia Mare, Liceul 
nr. 4 Galați sau Clubul Sportiv 
Școlar București, unități de 
performanță în care există o 
temeinică preocupare pentru 
depistarea, selecția și formarea 
unor tinere gimnaste valoroase. 
Este o mărturie, a potențialului 
de care dispune gimnastica 
noastră feminină și care tre
buie valorificat integral 
perioada următoare.

în ce privește nivelul vale
ric. de ansamblu al campionate
lor noastre el poate fi apre
ciat ca mulțumitor, dar față 
de exigențele marilor perfor
manțe. s-au constatat și destu
le rieajunsuri, care trebuie să 
facă obiectul unor grabnice 
și serioase dezbateri în cadrul 
cluburilor și al secțiilor de 
performanță. Ne gîndim, .în 
primul rînd, la preocupările 
pentru elemente și mișcări noi, 
de mare spectaculozitate și di
ficultate, atit de apreciate de 
arbitrajul internațional.

Iată cîteva aprecieri și des
pre întrecerile masculine ale

echipelor 
singurele 
loturilor 

sincere 
în ca- 
impor- 
treouie 
vedere

în

finalelor. Desigur, 
Steaua și Dinamo, 
care dau gimnaști 
republicane, li se cuvin 
felicitări pentru modul 
re au. evoluat în acest 
tant concurs. Dar, nu 
nicicum să pierdem din
că între aceste două formații 
și cea de-a treia clasată sînt 
peste 25 de puncte și că, de 
fapt, și în acest an, ca și în 
cei precedenți, numărul echi
pelor prezente în competiție a 
fost extrem de redus. Or, pen
tru o întărire permanentă s 

noastre naționale este 
de o bază de selecție 
mare care, din picate, 
la această oră. Tine-

echipei 
nevoie 
cît mai 
lipsește 
rii gimnaști din Sibiu, Lugoj și 
București (C.S.S. nr. 
vedit reale calități, 
viitor, ei trebuie să 
mai mult, să fie 
drăzneți. să aspire 
mult, căci numai astfel vor 
putea progresa în ritmul cerut 
astăzi de marca performanță.

2) au do- 
dar, pe 

muncească 
mai 

la 
căci numai astfel

în- 
mai

«), 
Ion Bi- 
Alexan- 
(j), Ste- 
Seheltz. 
MUREȘ

Cârja 
Ghin

și nî 
ri 
P T

2

( 
J

LAROMET BUCUREȘTI 
pioana țării pe 1977/78) — 
nor Petre Trandafir: Elena 
dafir, maestră emerită a sportu
lui, recordmană mondială.' Stela 
Andrei, Elena Nlchiti, Dumitra 
Dumitru, Silvia Raiciu, Rodiea 
Tigheană (junioară), Bălașa Tă- 
nase, Florica Bogdan (j), Ioana 
Bîscă (j).

VOINȚA BUCUREȘTI — antlC- 
noare Crista Szocs: Elena Andre- 
escu — campioană La individual 
și perechi, medaliată cu argint la 
C.M., Elena Pană — campioană 
la perechi, Florica Filip, Maria 
Iosil-Nichifor, Eva Litasi, Corne
lia Ignatenco, Zoia Petre Xi), Mi- 
haela Gavrilescu (j), Aurica Pân
dele (j).

GLORIA BUCUREȘTI — antre
nor Constantin Neguțoiu: Ana
Petrescu — maestră emerită a

(cam- 
antre- 
Tran-

MINISTERUL EDUCAȚIE

Institutul de educație fizi

ANE
scoaterea îa cor

• Profesor Ia catedra de I 
tuiui, poziția 1, disciplina fiziol

Can did ații la concurs vor dej 
educație fizică și sport din B 
termen de 30 zile de la data p’ 
oficial al Republicii Socialiste : 
înscriere Ia concurs, la care v 
nr. 6 privind Statutul persons 
listă România, publicată în 
cialiste România, partea I, n 
strucțiunile Ministerului tnvi

Cei care funcționează într- 
sînt obligați 
la concurs.

Concursul 
și sport din

Informații

să comunice în
se va ține la s< 
București. 

____ ___ , suplimentare se 
Ia secretariatul institutului, 1

^\\\\\\\\\^^^
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Modele pe care vi le propunem: Cruyff, Clark, Lucescu, Vigu

segrea

Rădulescu. Cazan, Tă- 
(n.ri. — iată, să tic 
întîmplare că aceștia 

dintre cei mai tineri ?)

ACEBEA DUPĂ EFORT ESTE (in primul rînd) 
OBLIGAȚIA JUCĂTORULUI!

I
I

antrenoa- 
nora Ion: 
ra Coman, 

Stanchi, 
Vnaru (j), 
igglg Dan, 
nipîcmo- 
lantin Po- 
ort a, Ma- 
r'Lazarina 
tu, Maria 
tea (j).

I
■

I
I

- antrenor 
iria Blean- 

Elisabe- 
Marlana

), Cecilia
d). Ioa-

(nou pro-
ulian Pe-
Elena Ra-
orica Du-
‘ărcuș d).

Marioara
l (j>. Doi-

I
I
I
I

I (CțȘtigă- 
antrenoa- 

, maeștri 
Elisabeta 
Elisabeta 

r (j). Mi- 
Szasz (j), 
oo, Elisa-

I
I
I■

CA — an- 
Eva Mu- 

na Bunea 
Edit Ger- 
daria Buz- 
j).

— antre- 
dico Gro- 
gomir, E- 
atona (j), 
ia Bora, 
j), Maria

I
I
I

-Nivelul calitativ al fotbalu
lui nostru trebuie si se îmbu
nătățească” ! Iată imperativul 
sub care a început noul sezon 
competițional. Mai ales în ul
tima perioadă, factorii de răs
pundere — organele centrale si 
locale cu atribuții, federația și 
cluburile — au făcut eforturi 
considerabile ca echipele să se 
bucure de cele mai Ijune con
diții pentru realizarea obiecti
vului propus.

Roadele acestor strădanii nu 
se pot culege insă dacă in a- 
ceastă perioadă jucătorii nu vor 
acorda importanța cuvenită u- 
nui factor de mare importantă, 
acum cind fotbalul de perfor
mantă solicită tot mai mult 
organismul. Este vorba de PRO
GRAMUL DE RECUPERARE 
DUPĂ EFORT, după antrena
ment și joc, îndeosebi. Spunem 
aceasta avînd la îndemînă 
cîteva exemple deosebit de 
convingătoare. La noi, cei mai 
multi dintre jucători. după 
meci, se îmbracă cu o iuțeală 
de nebănuit si în cîteva mi
nute părăsesc vestiarul (am vă
zut pe unii pieptănindu-se 
chiar din mers, pe culoar, pen
tru că. afară. îi așteptau prie
tenii. prietenele sau soțiile, cu 
care. împreună, luau drumul o- 
rașului). în schimb. Cruyff, 
marele jucător, după meciul c- 
chipei sale. C. F. Barcelona, a 
rămas în vestiarul de la Steaua 
mai bine de 30 de minute. L-am 
văzut pe Clark, internaționalul 
lui Leeds United, zăbovind In 
vestiarul său. rămînînd în ba
zin. trecînd apoi la masai, e- 
fectuînd chiar singur un pro
gram terapeutic la un picior 
care simțea că îl jenează.

Și in fotbalul nostru avem 
asemenea exemple. Vigu, de 
Pildă, rămîne după joc o ju
mătate de oră pentru masaj 
si nu cinci minute. Lueescu, alt 
exemplu de conștiinciozitate, 
procedează la fel. Si atunci să 
mai constituie o întîmplare că 
Vigu si Luccscu, la cei peste 
30 de ani ai lor. se numără

Incă printre cci mai buni ju
cători de la noi ? F. C. Baia 
Marc realizează, in corpora, un 
excelent program de recuperare 
(baie, saună, masaj, odihnă). Și 
roadele se văd.

De fapt, ce înseamnă pro
gramul de recuperare și ce im
portantă are el ? L-am rugat 
să ne răspundă la această în
trebare. pe dr Florian Brătilâ, 
cel care de 6 ani este medicul 
echipei Sportul studențesc, pe
rioadă in care si-a făcut o 
bună reputație. „Refacerea după 
efort este fără îndoială o pro
blemă de bază in procesul de 
instruire a fotbalistului de per
formanță, ne spunea el. Ran
damentul nu poate fi cel aș
teptat, după cum antrenamen
tul ee urmează nu poate fi fă
cut Ia parametrii planificați, 
dacă programul de recuperare 
nu s-a realizat asa cum se 
cere. • In ce constă acest 
program de refacere ? • In
refacerea săptămînală si zilnică 
a jucătorului, tinînd cont de 
bioritm. de răspunsul fiecărui 
organism in privința adaptării 
Ia efort. Despre toate mijloa
cele de refacere se poate Scrie 
un tratat, insă printre cele mai 
eficiente le-aș numi : hidrote- 
rania, termoterapia, masajul, o- 
xigenarea. aeroionizarea nega
tivă, odihna activă, somnul. 
Dacă colaborarea jucător-medic 
se realizează bine, sportivul va 
fi in 
ditia. 
pecte 
date.
se mai iasă din vestiar după 
3 minute... Este nevoie ca mus- 

. culatura să stea în baie o jumă
tate de oră. Iar masajul obli
gatoriu, ea si alimentația ra
țională de după meci, 
să recupereze ce s-a 
prin transpirație, prin 
Pentru ca jucătorul să 
să facă este nevoie de 
manentă muncă de educație sa
nitară. la care se adaugă con
știinciozitatea subiectului. La 
Sportul studențesc, O. Ionescu,

formă maximă cu con- 
desigur, ca acesta să res- 

întotdeauna indicațiile 
După meci nu trebuie să

menită 
pierdut 

efort, 
știe ce 
o per-

antrenor 
a Berinde 
j), Ibolya 
Meszaros, 

Psihas, 
tabo.
■ antrenor 
dea Chiu- 
»etra Du- 
iță, Elena 
Mihai, (j), 
L Elena

I
I
I
I

TOT DESPRE MUNCĂ ESTE VORBA

Grigore, 
năsescu 
oare o 
nu sînt 
sc preocupă serios de reface
rea lor. De cc să n-o spunem, 
ei îsi cunosc deopotrivă, obli
gațiile si interesul".

Așadar, după meci, după an
trenament, este nevoie de o o- 
dihnă activă, de apă minerală 
si nu de alcool. Nu trebuie să 
fii specialist pentru a înțelege 
că fără un program rational 
de viată, fără orele de odihnă 
atît de necesare după efort, 
marea performantă va rămîne 
un deziderat inaccesibil. In 
primul rînd pentru acei jucă
tori care cred (sau au crezut) 
că le este suficient doar ta
lentul. cum este cazul lui Bă
lăci si Beldeanu, C. Zamfir si 
G. Sandu. Năstase, Bartales si 
Mărculescu.

Azi. aproape toate stadioa
nele divizionarelor A dispun de 
bazine, unele de saună, insta
lații de oxigenare. Se găsesc 
asemenea dotări și la divizio
nare B, la Cluj-Napoca, Plo
iești, Galati. Constanta. Bra
șov. CÎTE DINTRE ELE SÎNT 
FOLOSITE CU EFICIENTĂ ? 
Medicii au în micile lor vali- 
joare medicamentatia necesară, 
vitamine de tot felul, pentru 
revitalizarea organismului. Am 
văzut cît de grijulii sînt cu 
fotbaliștii lor. Din păcate. însă, 
unii, cum spuneam. Ie ignoră. 
Rezultatul ? Vor juca la fel 
de prost, vor fi la fel ele uzați 
la antrenamente, vor gîfîi la 
teste și, în cele din urmă, vor 
ieși din fotbal repede, cum s-a 
lntîmplat cu multi alții. Am 
dat exemplul . lui Cruyff și 
Clark, al lui Vigu si Lucescu. 
Fără un program adecvat, ta
lentul lor nu putea zăbovi a- 
tîta vreme pe gazon dacă nu 
era dublat si de o viată rațio
nală. cumpătată, fără nopți 
pierdute, respectînd un judi
cios program de recuperare, pe' 
care unii . îl uită la trei mi-, 
nute după terminarea jocului, 
cind își aruncă haina pe ei 
din mers, din usa vestiarului, 
pentru că-i așteaptă cineva cu 
care să 
sau să-si 
pierdut...

sărbătorească Succesul 
înece amarul meciului

mtrenoare 
ca: Mela- 
zsik, Ma- 
\.pro, Eu- 
Deca (j), 

Stoica (j) • 
LAȘOV — 

Mariana 
^**Maria 
e Peter 
exandrina 
vab, Flo-

I
I
I

ZA — an- 
ly : Mag- 
vacs, Ma- 
curar (j), 
ridau d), 
na Incze. 
romovată) 
a tal: Ana 

(j). Ma- 
Bessenyi,

Dimiș, 
rîela Pin-

I
I
I
I

MUREȘ I 
renor Iu- | 
tina, Âna 
, Errca 
j). Doina 

ti). Ga ^ i

DE LA IOSEFINI 
Șl OVIDIU RENE 

LA BĂLĂCI, ȘTEFĂNESCU 
Șl AURICĂ RADULESCU...

Punctul pe i

„Caut un om !...“ a strigat în 
antichitate Diogene, umbli nd în 
plină zi cu lampa aprinsă pe 
străzile Atenei. „Caut un vîrf de 
atac penetrant, caut o extremă 
veritabilă, caut jucătorii de mi ine 
ai naționalei...", se confesa la 
trial-ul lotului de tineret Ștefan 
Covaci — antrenorul echipelor re
prezentative. Greu de ghicit dacă 
vreunul din cei 33 de convocați, 
rulați în acel ,,joc-test“, l-a sa
tisfăcut în totalitate 
pe tehnicianul nostru. 
Cert este doar un sin
gur lucru, pe care 
i-am mai sublini
at — aceia că tinerii 
ba! iști prezenți pe gazon, 
du-se urmăriți de undeva din tri
bună de ochiul specialistului, s-au 
străduit să facă dovada posibili
tăților și mai ales a talentului 
lor. Șt. Popa reținea atenția prin 
ușurința cu care „manevra" în 
teren, Terheș se făcea simțit prin 
deplasările înșelătoare și acel 
simț ol porții, Biro I avansa pro
misiuni prin dezinvoltura și exac
titatea finalizării, Florean se fă
cea remarcat prin „munca de 
sisif** — ca să ne referim doar 
Io cîteva din noile candidaturi 
la lotul reprezentativ al cadeților. 
(lorgulescu, Vamanu, I. Marin, 
Gali nu mai au nevoie de re- 
marcări).

„Talente avem, acest lucru este 
incontestabil — remarca Ștefan

Covaci Io sfîrțitul trialului (aici 
inglobindu-l pe toți cei 33). Cu 
mai multă muncă din partea fot- 
bolițtilor ți a antrenorilor de la 
cluburi toți s-ar putea realiza la 
nivelul cerințelor marii performan
țe. încă de la juniori trebuie li 
creăm acest cadru de activita
te...". Deci, tot despre volumul 
>1 calitatea muncii este vorba fi 
nu despre lipsa materialului u- 
man. Și

Constantin ALEXE

EPILOG LA

lucru, 
mai 

- aceia fot- 
ștîin-

ca să punem degetul pe 
rană, cam de multi
șor în fotbalul nos- . 
tru tinerii dotați se 
mulțumesc cu puțin, 
tind sâ trăi oscă din... 

de adevărul că 
poate fi dobîn- 

sîrguință, tenaci- 
deosebite la an- 
rîndul lor, profe-

talent, 
valoarea 
ditâ decît prin 
tete și eforturi 
tren-a mente. La . .
sorii, îneîntați de îndemînarea e- 
levilor lor, sînt, adeseori, tole
ranți, se „sfiesc" sâ dea jucăto
ri lor teme... pentru acasă în 
scopul corectării șî perfecționării 
procedeelor tehnice moderne. An
trenamentul suplimentar lipsește 
cu desâvîrșire I

Și anii primei tinereți fotbalis
tice trec cu repeziciune, lăsîn- 
du-ne doar amintiri nostalgice 
despre un nume sau altul, care 
au promis cindva marea cu sa
rea ; în timp ce selecționerii re
iau mereu refrenul lui Diogene...

Stelian TRANDAFIRESCU

uitînd 
nu
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LA 24 SEPTEMBRIE 1978 O NOUA

3 numere din cele

se face pe bilete
10 lei care pot fi

1 variantă simplă

Se 
continuare

«*«««>, * • * ' « » » • * » < 
t , *

efectuează 3 extrageri — 
fiecare de cîte

NU -UITAȚI! AZI șl MlINE Sînt 
ultimele zile cind vă mai puteți 
procura bilete pentru tragerea 
Loto 2 care va avea loc dumi
nică 24 septembrie 1978, ora 17, 
in sala Clubului sportiv Progresul 
din str. Dr. staicovici nr. 42, 
București. ,

Tragerea Loto de astăzi va 
avea loc la ora 17 la Clubul spor
tiv Progresul din str. Dr. 
viei nr. 42, București.

Staico-

sper- 
lui.
lui de 
12, in 
elinul 
■ea. de 
Legea 
Socia
li So
le In-

13—14,

în 
4 

numere în total se extrag 12 nu
mere din 75.

Se pot obține autoturisme „Da
cia 1300“ și mari premii în bani.

Ciștigurile se atribuie pe 6 ca
tegorii.

Se acordă premii și pentru 2 
numere din 4 ale uneia din extra
geri și pentru 
12 extrase.

Participarea 
seria ,,R“ de 
completate cu _______ . ~
achitată integral (100%) sau cu 
4 variante simple achitate sfert 
(25%).

CIȘTIGURILE TRAGERII 
DIN 15 SEPTEMBRIE

Categoria 1J 3 variante 
autoturism 
goria 2 : 
Categoria 
Categoria 
Categoria 
goria 6 : 
goria X :

25% =
Cate-> „Dacia 1300“ ; Cate 

5 variante a 19.136 lei
3 : 13.25 a 5.613 '

4 : 28,50 a 2.610
5 : 130 a 572 lei ;
369.50 a 201 lei ;
1856 a 100 lei.

lei ; 
lei ; 

Cate- 
Cate-

REPORT LA CATEGORIA 1 :
413.952 lei.

Cele trei autoturisme ,.Dacia 
1300“ au fost clștigate de : FLOA
REA TATARUȘ din Pitești, O- 
CVLEANU DAN OCTAVIAN MI
HAI din Brăila și MARIAN FE- 
NISEH din București.

Ca de fiecare dată înaintea 
începerii unui nou sezon com- 
petitional de fotbal, si în acest 
an a fost deschisă — în ultima 
parte a lunii iulie — o perioa
dă de transferări a jucătorilor. 
Pe durata ei. au fost depuse 
la federația de specialitate si 
soluționate favorabil 1315 ce
reri de transfer pentru echipele 
divizionare (A. B și C). toate 
respectînd cu strictete prevede
rile regulamentului aflat în vi
goare (fiind vorba îndeosebi de 
promovări de tineri jucători din 
eșaloanele inferioare spre cele 
superioare).

Comparativ cu anii prece
dent!. numărul de transferări 
solicitate si aprobate a fost a- 
cum mult mai redus (pentru 
anul competițional 1977—1978. 
de pildă, s-au depus 3 793 do
sare de transfer, dintre care 
3 570 au primit acordul federa
ției). Această sensibilă scădere, 
consecință a aplicării actualu
lui regulament dc transferări, 
constituie un fenomen pozitiv, 
de natură a contribui la con
tinua însănătoșire morală a cli
matului din fotbalul nostru. 
Deși încă susceptibil de unele 
îmbunătățiri, acest regulament 
a condus la o mai mare stabi
litate a jucătorilor, la mai 
strînsa și fireasca lor legare de 
localitățile în care trăiesc, de 
colectivele în care muncesc, de 
cluburile care i-au depistat si 
format, stăvilind - totodată 
ma_re_ măsură exodul anual al 
„păsărilor călătoare" dornice de 
căpătuială, ca și clanul racole- 
rilor. de_ tot soiul, care se în
treceau în lansarea a fel și fel 
de momeli pentru 
elementelor talentate 
în grădina altora.

Fermitatea cu care 
de fotbal a trecut la 
acestui regulament nu _ 
dțeat — totuși — unele cluburi 
Si asociații să încerce eludarea 
lui. Astfel, în perioada deschi
să transferărilor, cît și după a- 
ceea (! !), au fost depuse la fe
derație. de către diverse clu
buri si asociații cu echipe în 
diviziile A, B sau C. 53 dosare

în

atragerea 
crescute

federația 
aplicarea 
a împie-

Una din înbebările care stă
ruie — fără răspuns — de multi 
ani în fotbalul nostru este ur
mătoarea : de ce nu se împli
nesc destule talente, destui ju
cători care promit foarte mult • 
vreme, pentru a se pierde cind 
nu te aștepți, cind, dimpotrivă, 
logic ar fi să confirme, să ajun
gă jucători de talie internațio
nală ?

In rîndurile de față ne vom 
referi la cîteva exemple care sînt 
de actualitate in această ordine 
de idei, existind posibilitatea de 
intervenție în procese de involu
ție care se petrec sub ochii noș
tri. ILIE BĂLĂCI. Unul din cei 
mai talentați jucători din tinăra 
generație. Fină și-a ciștigct un 
loc în echipa sa de club, apoi 
pinâ a fost titularizat in repre
zentativa țării, blondul craiovean 
a fost un exemplu de dăruire, 
de ambiție, de luptător in teren. 
Toată lumea i-a recunoscut posi
bilitățile, valoarea, intrezărindu-i 
un viitor dintre cele mai frumoa
se. Din păcate, 
odată ajuns in 
națională, cind ar 
fi trebuit să mun
cească de douâ ori mai mult 
decît înainte pentru a se impune 
definitiv in lumea fotbalului nos
tru — și de ce nu, pentru că 
ore destule atuuri, și în cel in
ternațional ? —, Bălăci a ajuns 
la concluzia că este deja „ma
re", că poate juca „din valoa
re", câ-ți poate permite sâ se 
pregătească cum vrea și cît vrea. 
Rezultatul ? S-a eliminat singur 
din teren 2 luni de zile. Deo
camdată, atît. Un timp de gîn- 
dire pentru un tinăr jucător care 
mai poate ajunge încă un mare 
fotbalist, dar poate sâ și dis
pară așa cum a apărut. CON
STANTIN ȘTEFĂNESCU. Rezervă 
la Steaua, țînâr fotbalist consi
derat prematur o promisiune ra
tată. Rezervă, o vreme, pe post 
de . mijlocaș, și la Universitatea 
Craiova, pinâ cind inspirația unor 
oameni cu ochi' in fotbal au vă
zut in ol un posibil libero. Deși 
mulți . au zimbit, Ștefânescu a 
dovedit in doi ani câ are calități 
excepționale de libero. Doi ani 
in care acest jucător a fost un 
exemplu de muncă și de seriozi
tate la antrenamente, la joc. A 
urmat promovarea in „înalta so
cietate" a fotbalului nostru, lotul 
olimpic, lotul B, echipa națio
nală. Ascensiune fireasca, me
ritată. Se aștepta ca Ștefânescu 
sâ urce valoric, calitativ, tot mai 
sus. Surpriza. Odată „uns" in
ternațional, Costicâ ol nostru a 
început să facă fițe la apărare.

Lovituri cu călciiul, fente in fața 
și in interiorul propriului careu, 
„să vadă peluza ce tehnic e 
băiatu'", capricii costisitoare pen
tru echipă la două, trei, patru, 
cinci meciuri. Acum e greu să 
vorbești cu el. Cu Ștefânescu in- 
ternoționalu' I Iți trebuie prăjini 
tot mai lungi să-i ajungi la nas. 
Acum Io știe pe toate... Sigur 
că în echipa iui joacă, oricum, 
in medie, bine. Pentru că e plin 
de calități și pentru o gafă face 
în compensație treî-patru lucruri 
bune. Dar oare asta așteaptă 
de ta el cci care au crezut in 
steaua lui î Cei care au sperat 
că va ajunge un apărător de ta
lie europeană î L-am urmărit 
sîmbăta trecută pe conducătorul! 
de joc al Sportului studențesc* 
AURICA RADULESCU. Marea re
velație a fotbalului nostru in se
zonul trecut. Un sezon in care 
Radulescu a jucat adeseori ex
celent pentru echipa lui, punîn- 
du-și în valoare coechipierii, pur- 
tîndu-i in repetate rrnduri la 

victorie. Pentru 
meritele sale de 
toți recunoscute, 
conducătorul de

joc al Sportului a fost selecțio
nat in echipa națională. Nu mică 
ne-a fost surpriza sîmbâtă urmă
rind un Râdulescu driblînd la 
infinit (cite 2—3 adversari la 
rînd), fâcînd floricele gratuite 
pentru galerie, ignorîndu-și une
ori coechipierii care așteaptă, fi
rește, foarte mult de la el. Poș
te că în ce-l privește este vorba 
de un simplu caz izolat. Rămîne 
ca viitorul să ne lămurească. O- 
ricum, e bine, credem, să le 
spunem acestor trei dotați jucă
tori că daca avem nevoie de 
scamatorii și iluzionism nu mer
gem la meciuri, ci la spectacole 
CU losefini și Ovidiu Rene, cate 
pe deasupra îți scot și la coman
dă iepuri din pălărie. Fotbalul 
nostru a suferit prea mult de 
cultul ieftin pentru „mîngicari", 
pentru cei care „ascund mingea" 
sau ți-o dau printre picioare. 
Daca în gimnastică, lupte, caiac- 
canoe, handba’ și altele cultul 
muncii exemplare sta ta baza 
afirmării permanente a unor no» 
valori și mari campioni, este ca
zul ea odată și odată această 
Stare de spirit și de fapte sâ 
intre definitiv și în lumea fot
balului. „Materie primă" bună, 
talente există și in fotbal. Tre
buie insa mult sporita exigența 
față de afirmarea și implinireo 
acestor talente, față - de un va
loros capital uman pe care nu 
cvem voie să-t mai risipim.

Marius POPESCU

PERIOADA DE
care nu se încadrau in preve
derile regulamentului. Toate a- 
ceste dosare au fost însoțite de 
memorii în care, prin invoca
rea a felurite motive, se soli
citau derogări de la regulamen
tul de transferări în vigoare.

Biroul federației de fotbal a 
analizat — în ședința sa din 5 
septembrie — fiecare caz în 
parte< Dintre cele 53 de memo
rii luate în discuție, a fost gă
sit întemeiat doar unul, cel pri
vind transferarea jucătorului 
Georgel Mușat de la Celuloza 
Călărași (echipă care activează 
în Divizia C) la Dinamo Bucu
rești. Dîndu-si avizul pozitiv 
pentru acest transfer (care are 
și acordul asociației sportive 
Celuloza Călărași). Biroul fe
deral a ținut îndeosebi seama 
de faptul că Mușat — un ju
cător tinăr (19 ani), component 
timp de doi ani al reprezenta
tivei de juniori (a participat la 
22 meciuri ale ei) și actualmen

TRANSFERĂRI
te al lotului de tineret — este 
un element de certă valoare 
și cu mari perspective, căruia 
clubul Dinamo îi poate asigura 
condiții pentru o pregătire su
perioară din toate punctele de 
vedere si participarea la me
ciurile primei divizii, astfel ca 
evoluția lui să fie de folos fot
balului nostru, echipei națio
nale.

Rezolvarea favorabilă a aces
tui memoriu — care a fost a- 
probat. în temeiul prerogative
lor asumate prin Hotărirea din 
12 august 1978, de Biroul Exe
cutiv al C.N.E.F.S. — este însă 
insolită de precizarea expresă 
că. în cazul cind jucătorul Mu
șat nu va confirma motivele ce 
au stat la baza transferului 
său, în următorii 5 ani el nu 
va putea fi trecut la altă echi
pă decît aceea care l-a cres
cut (adică Celuloza Călărași).

Constantin FIRĂNtSCU
P.S. Respingînd toate celelalte memorii depuse, federația de 

fotbal, aduce și pe această cale la cunoștință că nu va mai efec
tua nici un alt transfer decît în limita strictă a prevederilor re
gulamentului în vigoare.

ACTUALITĂȚI « ACTUALITĂȚI ® ACTUALITĂȚI
• ÎN atenția restan- 

ȚIERILOR DE TESTE. Forul 
de specialitate anunță că 
miercuri 27 septembrie, ora 9, 
este ziua restantierilor de tesle 
din echipele divizionare B. 
Iată programarea pe centre : 
BRĂILA — F.C. și Progresul 
din localitate. Viitorul Vaslui, 
Victoria Tecuci, Portul Con
stanta, S.C. Delta Tulcea, 
F.C.M. Galați ; TIMIȘOARA — 
C.F.R. și U.M.T. din localitate, 
F.C.M. Reșița, Minerul Moldo
va Nouă, Mureșul Deva, Meta
lurgistul Cugir, Dacia Orâștie, 
Minerul Anina ; BRAȘOV — 
I.C.I.M. și Tractorul din loca
litate, Muscelul C. Lung, F.C. 
Șoimii Sibiu, Oltul Sf. Gheor- 
ghe, Nilramonia Făgăraș. Ju
cătorii restantieri, proveniți din 
categoriile Inferioare, se vor

putea prezenta la unul din cen
trele de mai sus.

• STEAUA — SELECȚIONATA 
R.P.D. COREENE 3—0 (0—0).
Ieri. pe stadionul din Bd. 
Ghencea, Steaua a intllnlt
in meci amical selecționata 
R.P.D. Coreene, care în
treprinde un turneu în tara noas
tră. în prima repriză, oaspeții — 
iuți șl insistenți — au dat o re
plică foarte bună echipei noas
tre campioane. După pauză, cu o 
pregătire fizică superioară, Stea
ua s-a impus și a deschis scorul 
prin M. Răducanu (min. 65) și 
l-a majorat prin Zahiu (min. 70), 
oare a deviat in gol balonul șu
tat din afara careului de către 
Anghelini. In ultimul minut, 
Chim Turn Min, presat dc ata- 
canții bucureștenî a trimis balo
nul in propria poartă. In repri
za secundă, Steaua a utilizat în
tregul efectiv de jucători, mai 
puțin pe lordănescu, accidentat.



In vederea apropiatului turneu din narea Britanic Campionatele mondiale de volei masculin

UN REUȘIT TRIAL AL SELECȚIONATEI DIVIZIONARE DE RUGBY
33 de jucători, susceptibili de 

a face parte din selecționata 
divizionară de rugby a tării 
noastre care va întreprinde, 
între 27 septembrie si 18 octom
brie. un turneu de 7 meciuri în 
Marea Britanie. s-au prezentat 
ieri !a stadionul Parcul copilu
lui. Conducerea tehnică a F.R.R. 
programase două partida de 
trial, în dorința unui prim răs
puns asupra formei actuale a 
selecționabililar. Dintre aceștia, 
patru nu au putut fi urmăriți la 
lucru, fiind ușor accidentați. 
Este vorba de cunoscutii rug- 
byști Nica si Murariu și de doi 
tineri în plină afirmare. Bucan 
și Holbau. Există toate sansele 
ca ei să poată fi întrebuințați 
în cel de-al doilea trial, de 
duminică, hotărîtor asupra de
semnării celor 28 de partici- 
panti la turneul din Tara Ga
lilor si Anglia de Sud-Vest.

în primul joc. antrenorii Va
lerin Irimesea si Alexandra 
Paloșanu au opus echipei Steaua 
(în care a evoluat și dinamo- 
vistul Iordan) următoarea for
mație : Fălcușanu — Motreseu, 
Vasile. A. Hariton, lanuseviei
— Bucos, Paraschiv — Podani, 
Borș. Achim — Dârăban, Stroe
— C. Dinu. Munieanu. Ioniță. 
In repriza secundă, Fălcușanu 
și Bucos au schimbat între ei 
posturile, primul trecînd la 
..uvertură", celălalt ca fundaș. 
Selectionabilii au arătat poftă 
de joc, îndeobște în prima re-

Simbătă și duminică, la „Dinamo“

ROMÂNIA -ASCII* IA
Simbătă și duminică, sala 

Dinamo din Capitală va găzdui 
înlîlnirea internațională de 
gimnastică feminină dintre re
prezentativa Angliei și o se- 
lecționată a țării noastre. In 
echipa României au fost selec
ționate : Anca Grigoraș, Ga
briela Trușcă, Rodiră Dunca, 
(irmen Savu, Angela Bratu, 
Nicoleta Priseearu, Rodica Sa- 
bău și Lucia Negrea. Oaspe
tele, sosite aseară în Capitală,

Azi, la sala Floreasca 

ROMÂNIA - R. D. GERMANĂ, 
LA HANDBAL JUNIOARE

Sezonul internațional al hand
balului nostru demarează as
tăzi. Ea ora 19. în sala Floreas
ca din Capitală, se întîlnese în 
meri amical reprezentativele de 
junioare ale României și R. D.

Plecare spectaculoasă pe lingă grămadă a lui Paraschiv. Urmă
resc atent faza, gata să intervină, Podaru (in dreapta) și Borș. 

Foto : Ion MIHÂICA

priză. Steaua, care a dat o re
plică bună, a echilibrat apoi 
jocuL

Cealaltă partidă ne-a prezen
tat o altă formulă' de echipă : 
Tudosc — Gh. Dinu, Bidirel, 
Constantin, Marin — Alexan
dru. Suciu — Stoica, Dumitru, 
Vlad — Urdea. lonescu — Un- 
gureanu, Ortelecan, Searlat. In
troducerea în acest XV a lui 
B'direl s-a datorat accidentă
rilor amintite, ale lui Nica și

GIMNASTICĂ FEMISISĂ
vor alinia pe cele mai bune 
gimnaste care se pregătesc pen
tru apropiatele campionate 
mondiale: Susan Cheesebrough, 
campioana pe 1978, Karen 
Robb, Jane Sime, Joan Bevan, 
Diana Jones, Barbara Stanton 
și G. Hodgson, ca rezervă.

Simbătă vor avea loc exerci
țiile impuse, iar duminică 
exercițiile liber alese. în am
bele zile concursul va începe 
la ora 11.

Germane. Partida va fi con
dusă de arbitrii maghiari Szen- 
drey și Somheghy. Ai doilea 
meci se va disputa duminică, 
tot în sola Floreasca.

Holban. Adversară a fost o 
combinată R.C. Grivița Ro
șie—R.C. Sportul studențesc— 
Dinamo, aceasta nereușind. în 
ciuda eforturilor făcute, să re
ziste în fata unei formații su
perioare la toate capitolele.

Geo RAEȚCHI

UNIRI RUGBYȘTI ROMÂNI 
ÎNVINGĂTORI ÎN BULGARIA

Tradiționalul turneu de rugby 
organizat de forul de speciali
tate din Bulgaria pe litoralul 
Mării Negre a revenit Ia ediția 
din acest an unei foarte tinere 
selecționate a tării noastre. în 
care au evoluat multi jucători 
abia trecuti de pragul junio
ratului. Ea a învins, în grupă, 
echipele de tineret ale Poloniei 
și Cehoslovaciei cu 66—0 și, 
respectiv. 20—3. iar în finală a 
întrecut formația similară a 
tării gazdă cu scorul de 50—16. 
Dintre rugbyștii folosiți de an
trenorii Ion Tuțuianu și Ale
xandru Pop s-au detașat Petre, 
Chirieencu, Rădoi si Zafiescu II.

0 SPECTACULOASĂ ÎNTRECERE 
DE DIRT-TRACK LA SIBIU
în fața a peste 5600 de spec

tatori s-a desfăurat Joi, pe pista 
de zgură a stadionului Voința 
din Sibiu, cel de al treilea con
curs internațional de dirt-track 
la care participă motocicliști din 
Cehoslovacia, Bulgaria, Polonia, 
R.D. Germană, Ungaria și Româ
nia. Cursa a fost cîștigată de a- 
lergătorul cehoslovac, Z. Vacuiik, 
cu 15 p. Pe locurile următoare : 
2. N. Riureanu 13 p, 3—4. I. Bo- 
bîlneanu, J. Daniel (Ceh.es.lova- 
da> H p. 5. Cs. Nagy (Ungaria) 
10 p. 6—3. H. Brodala (Polonia}, 
G. Stema (Polonia) și P. 14- 
blng (R.D.GJ 8 p.

Ilic IONESCU —. eoresp.

ÎN GRUPA DE LA ANCONA, 
CELE MAI ECHILIBRATE ÎNTÎLNIRI

ANCONA, 21 (prin telefon). 
După prima zi de întreceri in 
cadrul preliminariilor campio
natului masculin de volei se 
pare că opinia generală acor
dă întîietate de interes grupei 
găzduite de frumosul oraș de 
pe riviera Adriaticii. unde lupta 
pentru calificare în turneele se
mifinale pentru locurile 1—12 
este deosebit de strînsă si an
trenantă. Chiar și partida 
România — S.U.A., cîștigată cu 
3—0 de voleibaliștii noștri, a 
fost socotită de specialiști si 
ziariști — în timpul conferinței 

■ de presă — foarte echilibrată 
și pe alocuri atrăgătoare. Echi
pa noastră nu a evoluat însă la 
nivelul așteptărilor. Antrenorul 
A. Drăgan a explicat că aceasta 
s-a datorat pe de o parte tra
cului de debut cît si faptului 
că sportivii s-au complăcut în 
jocul lent al americanilor. Cu 
toate acestea, trebuie să spu
nem că echipa a dovedit și 
aici, ca si in alte competiții 
precedente, lipsuri de ordin 
tehnic și mai ales tactic. Din 
această cauză, sportivii noștri 
se tem de fiecare execuție, 
ezită să practice un joc combî- 
nativ.

Cea de-a doua partidă a pri
mei zile de concurs. Coreea de 
Sud — Cehoslovacia, încheiată 
după miezul nopții, a fost si 
mai disputată, si mai palpitan
tă. electrizînd pur si simplu pe 
cei peste 3 500 de spectatori 
prezenți în Palazzo Comunale. 
A fost o luptă epuizantă pe 
parcursul a cinci seturi, cu nu
meroase răsturnări de scor. Sud- 
coreenii, cu un ridicător — Kim 
Ho Chul. mărunt de statură dar 
de reală vocație — și cu un 
trăgător de excepție (Kang 
Man-soo). avînd un bogat re
pertoriu tactic si interpretat 
lejer si rapid, au pus în vă
dită dificultate sextetul ceho
slovac. la început foarte greoi 
și derutat După multe căutări 

• de soluții, antrenorul cehoslovac

CONCURS INTERNATIONAL
DE MOTOCROS LA SF. GHEORGHE

Azi începe, pe traseul de la 
Sf. Gheorghe, turneul interna
țional de motocros, la care 
participă, alături de cei mai 
buni sportivi români, alergători 
din Austria, Cehoslovacia și 
Elveția. In program figurează 
două manșe. Primul start se 
va da Ia ora 16. Sportivii din 
cele patru țări se vor reîntilnî 
duminică în municipiul Gheor- 
ghe Gheorghîu-Dej și marți la 
Zărnești.

REZULTATE DIN ZIUA 
A DOUA

GRUPA A (Roma)
R.P. Chineză — Belgia 3—1 
GRUPA B (Bergamo) 
Venezuela — Polonia 0—3 
GRUPA C (Udine) 
Franța — Tunisia 3—0 
GRUPA D (Veneția) 
Cuba — Japonia 3-1 
GRUPA E (Poema)
R.D. Germana — Canada 3—0

ALTE REZULTATE DIN PRI
MA ZI : Coreea de Sud — 
Cehoslovacia 3-2 (7, 12,
—12, 5), Polonia — Finlanda 
3-1 (3, «, -13. 9), U.R.S.S.
— Finlanda 3-0 (6, 6, 2), Ja
ponia — Ungaria 3—1 (6, 9, 
—12, 6), R.D. Germana — O- 
tanda 3-0 (12, 6, 7).

PROGRAMUL DE AZÎ
GRUPA A : Belgia - Egipt, 

ftalîa - R.P. Chineza ; GRU
PA B : Finlanda — Venezuela, 
Polonia — Mexic ; GRUPA C: 
Tunisia — U.R.S.S., Brazilia — 
Franța ; GRUPA D : Japonia
— Argentina, Ungaria — Cu
ba ; GRUPA E : Canada — 
Olanda, Bulgaria •— R.D. Ger
mană ; GRUPA F : Coreea da 
Sud — S.U.A., România — Ce
hoslovacia.

Petr Kop a găsit, spre finalul 
primului set. un sextet mai 
mobil și mai bătăios, ceea ce 
a dus Ia o echilibrare a jocu
lui si la mărirea spectaculozi
tății partidei. După ce au ega
lat situația la seturi (2—2), 
cehoslovacii, profitlnd de o ri
zibilă cădere a adversarului, ar 
fi putut să-si adjudece victo
ria. dacă meciul ar fi continuat 
imediat. Dar pauza regulamen
tară le-a folosit asiaticilor si 
astfel sud-coreenii i-au depășit 
net pe jucătorii cehoslovaci, in 
ultimul set. obtinînd victoria cu 
3—2 (7. —8, 12, —12. 5).

Cea de-a doua zi de întreceri 
a debutat, la Ancona, cu par
tida dintre reprezentativele 
Cehoslovaciei și S.U.A.. Înche
iată cu victoria voleibaliștilor 
cehoslovaci cu 3—0 (5. 10. 12). 
O partidă care. în pofida sco
rului. a fost destul de disputată, 
mai ales in ultimele două se
turi. cînd americanii au condus 
cu 6—0 (II) și 8—0, 10—2,11—-4 
Si 12—6 (III). S-au remarcat : 
Stanele. Prieloznii si Novotny 
(Cehoslovacia), respectiv Sun
derland. Au arbitrat Giancarlo 
Malgarîni (Italia) și Peter Lan
ge (R. D. Germană).

Seara tirziu s-a desfășurat 
partida vedetă dintre reprezen
tativa tării noastre si cea a 
Coreei de Sud.

Meciul s-a încheiat eu scorul 
de 3—1 (14—16, 16—14. 15—3,
15—12) în favoarea voleibaliști
lor sud-enreeni.

Aurelian BREBEANU

Divizia A la polo

DINAMO ÎNVINGĂTOARE LA CLUJ-NAPOCA
Turul patru al campionatului 

național de polo — Divizia A (se
ria I) — a continuat ieri cu me
ciurile etapei a doua. Tn cea mai 
importantă întilnire, la Cluj-Na- 
poea, Dinamo București a între
cut la marc luptă pe Voința cu 
7—S. lată pe scurt relatări de Ia 
partidele respective.

La Cluj-Napoca, Voința și Di
namo au oferit o dispută intere
santă, de un bun nivel tehnic. 
Clujenii au dominat în primele 
două reprize și s-ar ii putut des
prinde de adversari dacă la si
tuațiile de 2—1 (E. Pop) și la
3—2 (Gyarfas) nu ar It ratat din 
situații ideale. Gazdele s-au mai 
aflat în avantaj și în continuare 
CU 4—S și 5—4 ; dinamoviștli au 
egalat ultima oară in min. 18,21 
(5—5). Din acel moment, bucu- 
resteiiil au dominat evident și au 
terminat finalmente învingători 
cu 7—6 (1—2* 0—9* 5—3, 3 1). Au 
marcat : D. Popescu 3, V. Bus 1, 
Naataslu, Szerză de la învingă
tori, respectiv H. Rusu 4, Colce- 
riu și E. Pap/ Bun arbitrajul lui 
N. Nicolaescu (Buc.) și Er. Si
mon (Tg. Mureș). (M. Radu — 
eoresp.).

Dintre meciurile programate la 
comtilexul sportiv Tineretului din 
Capitală, cei care a opus echi
pele Rapid și CNASE a fost mai 
echilibrat. Elevii Iul Gh. Zamfi- 
rescu au opus o rezistență neaș
teptat de dîrză echipei campioa
ne, scorul fiind în permanență 
foarte strîns. Feroviarii au cîști- 
Bat cu 5-4 (1—1, 2—1, 2—1, 1—1). 
De notat că la 5—3 pentru Rapid, 
Frincu a ratat un penalty. Au 
înscris : Slăvei 2, Rusu, Olac, 
Arscnc, Țăranu (R) și Pleșca, 
TăUriel, Frincu, Păun (CNASE). 
Au condus A. stănescu (Tim.) și 
Șt. Mihai fBuc.).

Progresul București a întrecut

categoric pe Crișul Oradea cu 
11—3 (1—0, 2—0, 2—0, 6—3) prin
golurile realizate de Teodorescu 
3, E. lonescu î, Florincescu 2. 
Munieanu, Pleșca, Manea, A. 
lonescu. Pentru orădenl au mar
cat Costreș, Arabagiu și Gordan. 
Arbitri : R. Schilha (Buc.) și R. 
Timoc (Cluj-Napoca). (N. Toka- 
cek — eoresp.).

Clasament :
1. Rapid 17 15 0 2 134— 66 30
2. Dinamo 17 15 0 2 142— 78 30
3. Voința 17 16 0 7 128—109 20
4. Progresul 17 • 0 11 89—129 12
5. CN ASE 17 3 0 14 84—133 6
6. Crișul 17 2 0 15 87—149 4

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • in concursul de 

la Schaan (Liechtenstein), kenya- 
nul Boit a cîștigat 800 m cu 
1:43,19. In proba similară femini
nă, Cornelia Blirki a stabilit un 
nou record elvețian, fiind crono
metrată In 2:02,30.

HALTERE 0 La Moscova, 
sportivul sovietic Vladimir Ko
nonov (categoria 100 kg) a sta
bilit două recorduri mondiale : 
397,5 kg la total și 225 la „a- 
rtmeat".

HANDBAL 0 In turneul de la 
Vilnius : R.D. Germană — Ceho
slovacia 13—11 (6—2) ; Iugoslavia 
— Danemarca 23—9 (13—2) :
U.R.S.S. — R.S.S. Lituaniană 
23—15 (10—6). 0 Turneul mascu
lin de la viena a fost cîștigat 
de reprezentativa R.D. Germane, 
care in ultimul meci a învins cu 
21—14 (10—7) formația Austriei.

HOCHEI A La Kiev, în meci 
amical, selecționata seoundă a

ECHIPELE SCANDINAVE SE AFIRMĂ 
In campionatul european

Nu mai puțin de 7 partide din 
preliminariile campionatului eu
ropean au atras atenția iubitori
lor de fotbal de pe continent. 
Sute de mii de spectatori au ur
mărit aceste meciuri de miercuri 
seara, dintre care unele s-au în
cheiat <31 surprize.

Din capul locului, trebuie re
marcată comportarea excelentă a 
formațiilor scandinave. Norvegia, 
jucînd în deplasare, a ținut in 
șah puternica selecționată a Bel-

U.R.S.S. a dispus de formația si
milară a Cehoslovaciei cu 5—2.

® La Nowy Târg (Polonia), în 
meci retur pentru C.C.E., echipa 
Podhale a întrecut cu 7—2 for
mația Dynamo Berlin. Hocheiștii 
polonezi s-au calificat pentru tu
rul al doilea.

ȘAH 0 Cea de-a 25-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
dintre marii maeștri Anatoli Kgr- 
pov șl Vilctor Korclnol, care 
urma să se desfășoare joi la 
Baguio (Fiiipine), a fost amînată 
la cererea campionului mondial 
Anatoli Karpov. După cum se 
știe, scorul este 4—2 In favoarea 
lui Karpov 0 în runda a 3-a a tur
neului de la Rzeszow (Polonia) 
maestrul român V. Valsman l-a 
învins pe polonezul Andrzej Ma- 
clejewski. In clasament conduce 
Szumilo (Polonia), cu 2'/, p, ur
mat de V. Valsman (Român a) și 
Szaja (Polonia) — cu cite 2 P. 

giel, favorita grupei a 2-a. Nor
dicii au condus din min. 8 prin 
golul realizat de Larsson, iar 
gazdele au egalat abia în min. 
65 prin Cools și rezultatul a ră
mas nedecis (1—1) ! O altă echi
pă nordică, Finlanda, a avut o 
evoluție deosebit de bună, ob- 
țlnind victoria in fața selecțio
natei Ungariei (2—1), după ce a 
condus cu 2—0 (prin punctele lui 
Ismail — min. 30 șl Pakko — 
min. 53). Chiar după ce debutan
tul Tieder a redus din scor 
(min. 74) fotbaliștii finlandezi 
au jucat cu încrederea într-un 
succes pe care l-au meritat din 
plin, în fața unui adversar care 
a prezentat un „11“ mult schim
bat față de cel de la „El Mun
dial". Dacă în urmă cu cițiva 
am se vorbea de o valoare me
diocră a fotbalului din Norvegia 
și Finlanda, iată că acum, după 
Suedia, și aceste țări din nor
dul continentului încep să se a- 
firme. Chiar și Danemarca, deși 
învinsă la limită de Anglia pe 
teren propriu (3—4), a luptat a- 
proape de la egal la egal, cu 
puternica selecționată britanică.
(Autorii golurilor : Keegan — 
min. 17 și 23, Latlord — min. 52

ALTE REZULTATE
• La Atena, în C.E. de tineret: 

Grecia — U.R.S.S. 0—3 (0—0)
0 La Setubal, în meci amical: 

Portugalia — S.U.A. 1—0 (1—0). 
A marcat: De Costa.

0 La Saarbrtlcken: R. F. Ger
mania (B) — R. P. Chineză 4—0 
(1—0). Atacantul central de la 

șl Barens — min. 83 pentru În
vingători. respectiv Simonsson 
din penalty — min. 25, Arnessen
— min. 33 șl Roegjoed — 
min. 85>.

La Viena. la jocul Austria — 
Scoția (3—2) cei 90 ooo de spec
tatori au asistat la o partidă de 
înalt spectacol — după cum a- 
firma crainicul austriac Edie 
Finger. „A fost ceva fantastic, 
care ne amintea de „Wunder- 
mannschaft“-nl de altă dată*
— spunea comentatorul atunci 
cînd gazdele conduceau cu 3—0 
(Pezzey — min. 26, Schattner — 
min. 43 șl Kreuz — min. 65). Dar 
în continuare, scoțienii nu au re
nunțat la luptă, reduicind din scor 
prin McQuln (min. 66) și Gray 
(min. 78). Firește, austriecii iși 
confirmă forma bună arătată în 
Argentina, avînd acum 4 p din 
două meciuri și mari șanse de 
a eîștlga grupa a 2-a din care 
mai fac parte Norvegia (t p). 
Belgia (1 p) din două, resnectiv 
un meci și Portugalia, fără nici 
un joc.

Celelalte partide s-au încheiat 
cu rezultate normale: La Ere
van, t’.It.S.S. a dispus cu 2—0 
de Grecia (au înscris Cesnokov
— min. 20 șl Besonov — m!n. 
53), iar partida dintre Irlanda și 
Irlanda de Nord s-a terminat cu 
un scor egal (0—0), așa cum era 
șl de prevăzut.

loh OCHSENFELD

Kaiserslautern, Toppmuller, ■ 
marcat 3 goluri.

O In meci retur pentru Cupa 
f.E.F.A.: Hibernian La Valetta — 
Sporting Braga 3—2 (în tur 0—5).

0 In joc amical la ztlrlch:
F. C. Zurich — Milan 2—1 (2—1).
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