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După cum »ă este cu
noscut, la Congresul Edu
cației Politice ți al Culturii 
Socialiste s-a hotărit orga
nizarea unor festivaluri ți 
competiții cultural-artistice 
educative. Avem in vedere 
să angajăm in această acti
vitate ți mișcarea noastră 
sportivă, ca, alături de a- 
ceste competiții, să organi
zăm competiții sportive na
ționale, adevărate olimpiade 
- dacă le putem numi ața ; 
vom căuta să găsim un nu
me insă românesc pentru 
ele. Acesta competiții să se 
desfășoare la doi ani o 
dată, in ața fel incit să pa
tern crea o bază largă de 
competiție națională, de 
promovare a celor mai bura 
sportivi. Și intr-adevăr, să 
angajăm întregul nostru ti
neret la aceste competiții I

NICOLAE CEAUSESCU
(Din cuvintarea 
rostită la 19 au
gust 1976, la Pa
latul Sporturilor și 

Culturii).

ÎN CADRUL UAIUI GRANDIOS
SPECTACOL SPORTIV

PE STADIONUL „23 AUGUST"

La capătul unui traseu care a străbătut toate județele țării

FIERBINTE OMAGIU,
DRAGOSTE Șl RECUNOȘTINȚAJ

FATĂ DE PARTID SI PATRIE
» ’----------- --------------- 9

Spectacolul sportiv care va avea loc astăzi pe 
stadionul „23 August* din Capitală și care, îm
preună cu „Ștafeta Daciadei*, se constituie in
tr-un fierbinte omagiu adus partidului, mult iu
bitului și stimatului său secretar generai, to
varășul NICOLAE CEAUȘEȘCU, de către tine-

retul sportiv, de întregul tineret ai patriei noastre, marchea
ză finalul ediției 1978 a marii competiții sportive naționale 
„Daciada".

Organizată din inițiativa și pe baza indicațiilor secretaru
lui genera! al partidului, „Daciada" a _cunoscut_ o am
ploare fără precedent în mișcarea noastră sportivă, consti
tuind principalul mijloc de îndeplinire a Programului de 
dezvoltare a activității sportive de masă și de performanță 
pînă în anul 1980 și pregătirea sportivilor români pentru J.O. 
din 1980, cprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

„Daciada" împletește in mod armonios activitatea de 
masă cu cea de performanță, cele mai frumoase tradiții ale 
sportului românesc cu formele și mijloacele moderne de 
practicare a exercițiilor fizice și sportului, începînd cu cele 
mai larg accesibile, se adresează tuturor vîrstelor și profe
siilor, propunindu-și antrenarea întregului tineret, a tuturor 
oamenilor muncii de la orașe și sate la practicarea sistema
tică a exercițiului fizic, sportului și turismului.

„Daciada" este menită să contribuie activ și substanțial 
la înfăptuirea unor idealuri nobile, de interes național, 
cum sînt creșterea unei generații sănătoase, armonios dez
voltate fizic și moral, temeinic pregătite pentru muncă și 
apărarea patriei, la nivelul cerințelor actuale și de pers
pectivă ale societății românești.

Marea competiție sportivă națională slujește deopotrivă 
menținerii și întăririi sănătății ți puterii de muncă a popu
lației, organizării petrecerii in mod plăcut și util a timpu
lui liber. între țelurile „Daciadei" se află, la loc de cinste, 
creșterea aportului educației fizice ți sportului la dezvoltarea 
pe multiple planuri a personalității umane, prin îmbinarea 
— așa cum sublinia secretarul gene.ral al partidului — a edu
cației politice și culturale cu educația fizică. Potrivit con
cepției partidului nostru, „Daciada* este, în același timp, 
un mijloc eficient de îmbinare a 
cipare efectivă la activitatea de 
niile, a Programului partidului, 
tate de Congresul al Xl-lea și 
P.C.R.

Sportul are in „Daciada* un

muncii cu sportul, de parti- 
indeplinire, in toate dome- 

a istoricelor hotărîri adop- 
Conferințc Națională ale

important mijloc, un puter
nic stimulent pentru creșterea performanțelor inalte, de va
loare, pentru reprezentarea cu demnitate a 
sportivă mondială.

Componentă a sistemului educativ unitar, 
țara noastră, „Daciada" se imbină ți se 
Festivalul național „Cintarea României".

Indicația dată de tovarășul Nicolae Ceaușescu de a se 
organiza o mare competiție sportivă de masă ți de perfor
manță, o adevărată Olimpiadă a sportului românesc, a

patriei in arena

revoluționar, din 
completează cu

(Continuare in pag. 2—3)

„ȘTAFETA DACIADEI"
SOSESTE

d

După ce a străbătut toate ju
dețele tării. într-o atmosferă de 
entuziasm, de mare însuflețire. 
„Ștafeta Daciadei" va ajunge 
astăzi în Capitală. înaintea a- 
cestei ultime etape, purtătorii 
ștafetei au făcut popas la A- 
Iexandria (traseul 1). Tîrgoviște 
(traseul 2), Ploiești (traseul 3), 
Buzău (traseul 4) si Oltenița 
(traseul 5), unde au fost întlm- 
pinati — ca si in zilele prece
dente — cu o mare bucurie, 
de mii si mii de tineri, de nu
meroși iubitori ai sportului. Cu 
acest prilej, au avut loc reu
șite programe cultural-sportive. 
La Alexandria, de pildă, după 
festivitatea de predare a șta
fetei au fost organizate, pe 
lingă întreceri sportive, mani
festații culturale susținute de 
ansamblul „Alunelul" al sindi
catelor teleormânene. La Plo
iești. demonstrațiile sportive au 
alternat cu evoluția ansamblului 
de dansuri al Casei pionieri
lor si șoimilor patriei si a fan
farei Casei Armatei. La Buzău, 
festivitatea de luminare a șta
fetei tinerilor sportivi din județ 
a avut loc In fata obeliscului 
lnăltat In parcul „Crîng". care
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AZI ÎN CAPITALĂ
marchează atestarea a 1 600 de 
ani de existentă documentară 
a așezării. în cadrul unul nro- 
gram cultural-sportiv inedit, de 
gimnastică ritmică. Iar la Olte
nița. tinerii purtători ai ștafetei 
din județul Ialomița au fost 
primiți. în fata Șantierelor na
vale. in prezenta a numeroși 
muncitori, iubitori ai sportului.

In cursul zilei de azi. ..Șta
feta Daciadei" parcurge ultima 
sa etapă, urmînd să sosească în 
Capitală — în jurul orei 11 — 
pe stadionul Tineretului. Spor
tivii purtători ai Șiafetei din 
județul Prahova vor fi întîmpi- 
nati. în zona pădurii Băneasa. 
de sportivii reprezentanți ai sec
torului 1, cei din județul Buzău 
vor intra in Capitală prin punc
tul marcat de statia de plecare

a autobuzului 109 (stația „Peco"), 
așteptați fiind de reprezentanții 
sectorului 2. sportivii județului 
Ilfov vor fi asteptati de către 
tinerii din sectorul 5 in fata 
Consiliului popular al comunei 
Popești-Leordeni. cei din Te
leorman vor fi preluati de ti
neri din sectorul 6, la capătul 
liniei de tramvai 2 (șoseaua 
Rahovci). iar cei din județul 
Dîmbovița vor fi însoțiți, de 
la capătul liniei de tramvai 3. 
de tineri din sectorul 8. Tutu
ror acestora li se vor alătura 
ștafetele sectoarelor 3, 4 și 7 
care vor sosi si ele pe Stadio
nul tineretului, unde va avea 
loc un program sportiv. Apoi, 
ștafetele reprezentante ale ul
timului schimb se vor îndrepta 
spre stadionul ..23 August".

31000 DE TINERI VOR DEMONSTRA 
FRUMUSEȚEA SI UTILITATEA

EDUCAȚIEI FIZICE>
în dorința de a prezenta ci

titorilor noștri spectacolul spor
tiv care va avea loc astă-seară 
pe stadionul „23 August" din 
Capitală, ne-am adresat regizo
rului principal. Hero Lupescu, 
care a avut amabilitatea să ne 
răspundă la cîteva întrebări 
tocmai in perioada cea mai 
„fierbinte" a pregătirilor, Îna
intea repetiției generale.

— Așadar, maestre Hero 
Lupescu. de pe scena Ope
rei. pe cea a stadionului „23 
August"...

— Poate părea paradoxal, 
dar eu o consider o simplă 
schimbare de decor, fiindcă, 
după părerea mea, și sportul 
este o artă.

— V-am invitat să discu
tăm despre marele specta
col sportiv de sîmbătă sea
ra. fiindcă sîntețl regizorul 
principal si fiindcă nu am 
putea face acest lucru cu 
toți cei ce participă, eu a- 
tîta dăruire și pricepere, la 
realizarea lui. Vreți să ne 
spuneți care este numărul 
realizatorilor și cel al exe- 
cutanților ?

— Propun să-i numim pe toți 
realizatori, pentru că fiecare 
executant, de la cel mai mic 
pini la cel mai mare, face efec-

Șl SPORTULUI 
tiv și conștient creație. Notați, 
deci, un prim număr: 60. in 
care intră scenariști, compozi
tori, poeți, artiști, ilustratori 
muzicali, șefi de repriză, pro
fesori de educație fizică și alți 
specialiști. Apoi 22 000 — ma
rele ansamblu : șoimii patriei, 
pionieri, elevi, tineri muncitori, 
studenți, ostași, sportivi frun
tași, precum și 9 000 de tineri 
oameni ai muncii care compun 
splendidul fundal luminos de 
la tribuna a doua. Organizat de 
C.N.E.F.S., în colaborare cu 
ceilalți factori cu răspundere și 
atribuții, prin Comisia centrali 
de organizare a competiției 
sportive naționale ..Daciada", 
spectacolul s-a realizat cu spri
jinul substantial al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
care a creat un comandament 
special in acest scop.

— Cînd a început pregăti
rea spectacolului ?

— In februarie s-a consti
tuit comandamentul, care a lu
crat și va lucra intens, plnă 
cind se vor stinge luminile pe 
stadionul „23 August". Compo
nența reprizelor — șoimii pa
triei, pionierii, elevii, studenta

(Continuare la pag. 2—3)
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PRIMII CAMPIONI
LA ORIENTARE TURISTICA

Desfășurate la Cheia, Intr-un. 
decor de toamnă din care, spre 
bucuria competitorilor, a hpsdt 
ploaia, Campionatele republicane 
ale juniorilor și copiilor la o- 
rientare turistică au cunoscut o 
participare record : 375 de con- 
curenți din 29 de județe și din 
municipiul București și-Ș-u dispu
tat titlurile de campioni ai „Ua- 
dadea.”. .

Dar frumoasa stațiune praho- 
veană a cunoscut o efervescență 
de zile mari nu numai datorită 
afluenței celor mici la campiona
tele republicane, ci și altor două 
competiții cu caracter republican, 
rezervate însă seniorilor — „Cupa 
U.G.S.R.* și „Cupa Munților*, 
cărora li s-a adăugat Și „Cupa 
Municipiului București”. De 
ea, se poate spune că la Cheia 
a fost prezentă întreaga elită a 
„sportului pădurilor*, ceea ce a 
dus La realizarea unui adevărat 
festival al acestei discipline, chiar 
dacă suita de competiții n-a cu
noscut fastul marilor sărbători 
sportive așa cum ar fi meritat.

Tn campionatele republicane ale 
copiilor titlurile au fost împăr
țite între reprezentanții județelor 
Maramureș, Bihor, Galați și Bis- 
trița-Năsăud. De notat prezența 
în primele rînduri ale gălățenilor 
și buna evoluție a reprezentativei 
clubului „Cutezătorii-Bistrița*,
care an de an dă elemente de 
valoare orientării turistice. La 
juniori, titlurile au revenit re
prezentanților județelor Satu Ma
re, Harghita, Maramureș și Clu
bului universitar — București. 
Spre deosebire de alți ani, din 
primele rînduri ale Laureaților 
au lipsit reprezentanții județelor 
lași și Neamț și — ceea ce sur
prinde pe specialiști — arădenii 
și timișorenii.

Iată, în ordinea categoriilor de 
vîrsta, primii clasați : BATEȚI 11 
ANI : 1. Constantin Rodi și Racs 
Csaba (Chemun B. Atare), 2. Șer- 
ban Chiurlea, Bogdan Ciobanu 
(I.T.B.), 3. Ovidiu Guiță, Nicu
Popa (C.P. Galați). FETE 11 ANI:
1. Mariiena Arușilor, Măgduța 
Postolache (C.P. Galați), 2. Mag
dalena Lazăr, Corina Ghișe (B. 
Mare). 3. Rodica Tofan, Daniela 
Banu (C.P. Galați). BATEȚI 13 
ANI: 1. Atila Nemeti (Oradea), 2. 
Zoltan Otvari (Satu Mare), 3. Emil 
Bauca („Cutezătorii”-Bistrița). FE
TE 13 ANI: 1. Steluța îs trate (Bis
trița), 2. Liliana Rad (C.P. Hune
doara), 3. Eva Naghi (Oradea). JU
NIORI U : 1. R. Bicsi (S. Mare),
2. Andrei Revesz (S. Mare), 3. 
Doru Ursaru (Prahova). JUNI
OARE n : 1. Irma Kalamar (M. 
Cine) 2. Cristei Danek (Brașov),
3. Maria Naghi (Oradea). JUNI
ORI I : 1. ’ --------- ---------
București), 
Mare), 3. 
JUNIOARE 
(B. Mare), 
(Bistrița), 
(Voința București).

„Cupa U.G.S.R.*, rezervată se- 
nlorilor, a constituit o avanpre
mieră a Campionatelor naționale 
care se vor desfășura ja sfârșitul 
acestei luni în zona Gilău. De a- 
ceea, la start s-au aliniat cei mai 
buni orientariști din toată țara. 
La individual, primele locuri au 
fost ocupate de Gligor Pavel (Vo
ința Cluj-Napoca, categ. M 1S 
ani), Costică Petrișor (U. Buc. 
— M. 25 ani), Natalia Deconescu 
(Voința Craiova — F. 19 ani). Ma
ria Popescu (U. Buc. — F. 29) și 
Dezideriu Nagy (Clujana — M. 
35 ani).

„Cupa munților* a revenit for-

mațiel Universitatea București (C. 
Petrișor, Niculina. Ene, Gabriel 
Maiorescu), iar «Cupa U.G.S.R.* 
județului Arad (Cornel David, 
Marta David, Daniel Barieasz). In 
fine, „Cupa municipiului Bucu
rești* & fost dștigiată de echipa 
,jJ>acia“-București (Mircea Țiclea- 
nu, Georgeta Țideanu, Adrian 
Ichim).

— Competițiile de la Cheia au 
cunoscut o largă desfășurare de 
forțe, ne-a declarat Mihai Drago
nii rescu, secretarul F.R.T.A. Tre
buie remarcat faptul că în acest 
an și-au trimis reprezentanții 29 
de județe față de 19 în anul tre
cut, ceea ce denotă că „Daciada* 
a reușit o largă mobilizare în 
masa orientariștilor. Dar mai îm
bucurător este faptul că timpii 
realizați de competitori au fost 
foarte apropiați, ceea ce mar
chează un salt către o nouă ca
litate în orientarea turistică.

Sever NO RAN

FIERBINTE

3.

Ion Alexan (C.S.U. 
2. Petre Lupșe (B. 

Ștefan Naghi (Zalău).
I : 1. Gabriela Becsi
2. Silvia Tomoroga 

3. Mirela Sfătulescu

31000 DE
(Urmare din pag. 1)

ș.a. — repetă de multă vreme— 
— Cum ați defini acest 

grandios spectacol sportiv ?
— O încununare a acțiunilor 

finale ale competiției sportive 
naționale „Daciada* — 1978.

— Ce deosebește 
spectacol sportiv de 
te ?

— Deosebirea e dată

acest 
celelal-

nu nu-

PE MICUL
19—19,15 : Transmisie directa de 

pe stadionul „23 August4 
Capitală, deschiderea 
lului sportiv organizat 
jul finalei competiției 
„Daciada* :

19.50-20.05 : Aspecte

din 
Spectaco- 
cu pri le- 
națio nai»

de la

INTERNAȚIONALE LA

TRĂGĂTORI ROMA

INTER

SPORTI

IN TUR

AL B

INTERES IN COMPETIȚIILE DE

Sâplămina viitoare

IN CONCURSURI

g

A XX-a EDIȚIE A DINA!
0 CONVINGĂTOARE DEMONSTRAȚIE 

Șl ISCUSINȚĂ
1972, erau oblșnuiți eu emoțiile 
eoncursurilor, dar pentru mulți 
ostași, printre care Ion Andrei, 
Mihai Crețu, Gheorghe Săvescu, 
„Daciada” & însemnat primii 
pași spre victorii, grele dar 
frumoasele victorii de pe tatami 
(salteaua de judo). Acești tineri 
vor duce eu ei, la Întoarcerea 
acasă, după efectuarea stagiului 
militar, frumoase trofee câști
gate în cadrul „Daciadei*, vor 
adăuga virtuților dobindite sub 
drapel dragostea pentru mișcare 
și sport. Finala pe țară la judo 
a sportivilor militari din M.I. s-a 
bucurat de o ireproșabilă orga
nizare. Iată câștigătorii ; catego
ria cadre — L Benea (Băneasa I) 
63 kg, Gh. Vasilache (Victoria) 
70 kg, D. Zmău (Botoșani) 78 kg, 
T. Neamțu (Dinamo I) 85 kg. 
D. Gheaur (Băneasa ~ 
categoria elevi și 
termen : D. Mitroi 
60 kg, A. Ladany 
65 kg, L Andrei 
TI kg, N. Man (Băneasa I) 78 kg, 
M. Crețu (Tunari) 86 kg, V. Cer- 
nat (Băneasa I) 95 kg și Gh. 
Săvescu (Tunari) +95 kg. Pe e- 
chipe, cadre : Băneasa I, ur
mată de Victoria și Dinamo I ; 
militari în termen : Băneasa I, 
urmată de Tunari și Carpați. 
Cei mai tehnici sportivi, meda- 
hați de F.RJ. : Ion Benea și 
Mihai Crețu.

Viorel TONCEANU

DE VOINICIE
Sala de sport a Clubului Di

namo din Capitală a găzduit o 
interesantă întrecere a_ chimo-
nourilor albe : finala pe tară la 
judo a sportivilor militari din 
asociațiile Dinamo, M.I., una din 
spectaculoasele finale ale „Da- 
ciadei”. Peste 200 de tineri — o 
participare record în istoria Di- 
naraoviadei, revita.ti7.a-ta de ma
rea competiție națională cu 
nume-simbol — tineri cu fețe 
bronzate, cu mușchi oțetiți pe 
cfrnpurile de instrucție ostășeas
că șl pe terenurile de sport 
s-au întâlnit pentru a-și demon
stra măiestria. Dispute dîrze ln 
care, nu o dată, am admirat fru
moase îngemănări ale forței eu 
inteligența, cu1 calculul precis și 
decizia-fulger, înlănțuire de pro
cedee tehnice cu denumiri venite 
de la izvoarele acestui sport 
bărbătesc : wazari, koka, ippon_ 

UnM dintre partlcipanți, cum 
ar fi ofițerul Ghiță Bolea, cam
pion al Dinamovladel încă ki

OMAGIU
(Urmare din pag. 1)

s ti mit un larg ecou in rindurile tineretului, ale oamenilor 
muncii de la orașe și sate, fiindcă răspunde unei cerințe 
obiective a etapei actuale de dezvoltare a mișcării sportive 
și Întrunește interesul maselor in acest domeniu. Modul cum 
a fost concepută „Daciada*, formele și mijloacele sale de 
manifestare, imbinind nevoile societății cu posibilitățile de 
opțiune ale cetățenilor de orice virstă, programul competi- 
țional cu inițiativa maselor explică emulația stîmită de marea 
competiție națională. Sub conducerea organelor ți organi
zațiilor de partid, cu un atotcuprinzător ți puternic cadru 
organizatoric ți material, „Daciada* se bucură de apre
cierea unanimă, materializată in puternicul reviriment cu
noscut de activitatea de masă, ca ți in unele succese de 
prestigiu obținute de sportivii noștri la lupte greco-romane, 
caiac-canoe, gimnastică, tenis de masă, atletism și altele.

Astăzi se incheie, potrivit regulamentului „Daciadei*, ediția 
1978 ți începe o nouă ediție, care trebuie să marcheze un 
nou pas înainte in dezvoltarea mișcării noastre sportive la 
nivelul cerințelor partidului. Asociațiile, cluburile ți organele 
sportive, toți factorii cu răspunderi ți atribuții au datoria să 
declanțeze de indatâ acțiunile etapei următoare, valorificind 
experiența acumulată pină acum, amplificind succesele, rea
lizările cu adevărat valoroase ți lichidind unele lipsuri ți 
neimpliniri ce s-au manifestat in actuala ediție ți care au 
fost pe bună dreptate criticate.

Creșterea substanțială — numerică ți îndeosebi calitativă 
— a activităților la nivelul claselor, anilor de curs, secțiilor, 
atelierelor ți satelor, cu accent pe formele simple, larg acce
sibile, - iată principala sarcină in domeniul sportului de 
masă, după cum asigurarea unui număr cit mai mare de 
sportivi pregătiți excelent, la un înalt nivel competitiv, în ve
derea Jocurilor Olimpice din anul 1980, este sarcina priori
tară a tuturor celor ce răspund de activitatea sportivă de 
performanță.

Sportivii, antrenorii, profesorii de educație fizică, medicii, 
întregul activ al mițcârii sportive, în frunte cu comuniștii, iși 
vor face datoria cu înalt simț de răspundere, cu entuziasm 
ți elan patriotic, îndeplinind exemplar sarcina de cinste în
credințată de partid. „Ștafeta Daciadei* și grandiosul spec
tacol sportiv de astăzi sint expresia angajamentului solemn 
pe care tineretul sportiv al patriei, toți slujitorii mișcării 
sportive ți-l iau in fața conducerii partidului drag, in fața 
secretarului general, tovarășul Nicolae Ceauțescu, președin
tele Republicii Socialiste România.

TINERI
mai de proporțiile acestui spec
tacol. de cantitate deci, ci, in 
primul rînd. de calitate, de 
conținutul său. Nu este vorba 
de o demonstrație de virtuozi
tate sportivă, ci de profundele 
implicații politice ale spectaco
lului, cum sint — de pildă — 
rolul social al sportului in de
săvârșirea morală a tinerei ge
nerații, educația prin muncă si 
pentru muncă, legarea invăță-

ECRAN
Spectacolul sportiv de pe sta
dionul „23 August* (transmisie 
directă) ;

20,20—20,40 : Aspecte de la 
Spectacolul sportiv de pe stadio
nul „23 August* Cfansm'-s-’e di
rectă).

mintului cu practica ți — mai 
presus de toate — participa
rea tineretului la îndeplinirea 
Programului partidului, a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea ți 
Conferinței Naționale ale P.C.R. 
Cele două clepsidre, simbolul 
timpului, exprimă ideea pe care 
se brodează întregul spectacol 
dedicat „Daciadei" : flacăra vi
tejiei. a hărniciei și dragostei 
de glie a dacilor, sănătatea și 
robustețea lor. fizică și morali, 
au durat peste milenii ți sint 
purtate mai departe, ridicate 
pe culmile socialismului. de 
Partidul Comunist Român. In 
acest spectacol muzica și versul 
no au funcționalitatea de ilus
trare a mișcării. ci condiționea
ză — prin mesajul profund de 
idei — mișcarea, fiecare repri
ză avind o temă definită : co
pilărie fericită, învățăm-mun- 
cim. apărăm patria — con
struim ș.a.. precum și propria 
sa dramaturgie

Mircea COSTEA

GZJ

„MARELE PREMIU
Din nou Capitala va găzdui, 

mîine, un concurs de automobi
lism : „Marele premiu al Bucu
rești ului44, întrecere de viteză pe 
circuit, aflată ia cea de a doua 
ediție. Traseul este cel „clasic*, 
din cartierul Tei-Toboc, pe plat
forma Pipera, lung de 3 km.

Competiția se anunță deosebit 
de interesantă, în primul rînd de
oarece este cea de a cincea — 
și ultima — etapă a campionatu
lui republican de viteză șl pen
tru că. la multe dintre clasele 
de concurs, rezultatele obținute 
vor fi decisive pentru abținerea

AL BUCUREȘTIULUH
cil urilor de campioni. La clasa 
mică (sub 1000 cmc), mulți favo- 
riți : N. Leu, N. Mihăilescu, FL 
Hangu, Gh. Mergean (pe Auto
bianchi, Dacia 1100, Fiat 124, Dat
sun), in timp ce la „peste 1300 
cmc* va fi de urmărit, cu sigu
ranță, o luptă frumoasă între 
alergători * cunoscuți, cu mașini 
puternice : Șt. lancovici și FI. 
Morassi (pe R 12 Gordini), G. 
Horst (BMW 2002), E. Ionescu- 
Cristea (Lancia 1600), Gr. Bereni 
(Porsche 911) și doi piloți italieni, 
de formula 2, Alfonso Giordano 
(Fiat 131 Abarth) șl Pasquale Fe
rrara (Autobianchi A 112).

LA AUTOMOBILISM
Concursul începe, cu antrena

mentele oficiale, la ora 8.15. 
(M. FR.)

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Miercuri 27 septembrie a.c. va 

avea loc un concurs Pronosport, 
al cărui program este axat pe 
returul meciurilor din prima 
manșă a cupelor europene la 
fotbal.

Participarea se face în aceiași 
mod și pe aceleași buletine ca

I) +85 kg ; 
militari 
(Băneasa 

(Bănoasa 
(Băneasa

ln 
I) 
I) 
D

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de aniversarea, in a- 
cest an, a trei decenii de ac
tivitate a clubului bucureștean 
Dinamo, se Înscrie și organi
zarea, în Capitală, a unej im
portante competiții sportive, 
Dinamoviada internațională de 
atletism. Este vorba de o com
petiție tradițională a atletis
mului european, aflată și ea, 
anul acesta, la un frumos ju
bileu : 20 de ediții !

La întrecerile care vor avea 
loc săptămîna viitoare, miercuri 
și joi, pe Stadionul Republicii 
vor lua parte următoarele e- 
ehipe : Levski-Spartak (Bul
garia), Ruda Hvezda (Ceho
slovacia), Dinamo St. Luis 
(Cuba), Dynamo (R. D. Ger
mană), Gwardia (Polonia), Uj- 
pesti Dozsa (Ungaria), Dinamo 
(U.R.S.S.) și, bineînțeles, Di
namo din România.

Din listele inițiale de Înscrieri 
am desprins numele unor repu- 
tați atleți cum sint Valeri Bor
zov — dublu campion olimpic 
la sprint în 1972, vitezistul cu
banez Pablo Montes, record
mana mondială a cursei de 
100 mg, poloneza Graszyna 
Rabsztyn, cehoslovaca Jarmila 
Nygrinova, campioană europea-

nă de sală
Ja CX de la 
re în ultimii 
▼iada in

• La afîrși 
mini, Fița 
nait și Eva Zo 
rează in U. 
o competiție 
juniorii Ion 
vițchi, Euge 
Fidatov iau 
tiția de ere 
ga, de reda 
Pravo“.

• Ultima e 
republican pe 
„Cupa Romă 
astăzi și mîin 
drul etapei 
Oradea, gru
(Dolj, Timiș, 
▼erin, Sibiu, 
nedoara, 
tă serie, rep 
tulul Dolj ar 
portant, care 
participarea 
promovarea î 
petiției. în 
timele intîlni 
ria I), Vaslui 
Miercurea Ci

PARTIDE DE MARE
Activitatea din handbalul nos

tru înregistrează duminică și luni 
o puternică accelerare a ritmului. 
Nu mai puțin de 12 partide — 
dintre care trei internaționale — 

se află pe afișul acestor zile.
Programul întâlnirilor este 

mătorul : -
DIVIZIA A (m)

Etapa a IV-a : Politehnica 
mișca ra — Universitatea Craiova 
(se dispută duminică) ; Universi
tatea Cluj-Napoca — Știința Ba
cău (duminică) ; Universitatea 
București — H.C. Minaur Baia

ur-

Ti-

H.C.

CAMPIONATUL DE OINĂ
Campionatul de oină, ediția 

1978, a ajuns în fazele supe
rioare. în 5 din cele 8 zone se 
cunosc echipele care au rămas 
în cursa pentru titlu. Iată cla
samentele respective :

IAȘI — 1. Biruința Gherăești 
(jud. Neamț) 12 p. 2. Dinamo 
Bacău 6 p. 3. C.F.R. Iași 6 p ; 
TULCEA — 1. Celuloza Călă
rași 12 p. 2. Dinamo Tulcea 10 
p, 3. Recolta Grivița (jud. Ga
lati) 8 p ; SUCEAVA — 1. 
Avîntul Frasin 12 p, 2. A.S.A. 
Dej 10 p. 3. Pandurii Tg. Jiu 
8 p. ; SATU MARE — 1. C.F.R. 
Sibiu 9 p, 2. Crasna Lucăceni 
(jud. Satu Mare) 5 p, 3. Trico
lorul Baia Mare 5 p ; SLAJ — 
1. Recolta Rimnicel (jud. Bu
zău) 12 p, 2. Avîntul Broscăuți 
(jud. Botoșani) 8 p. 3. Torpedo 
Zărnești 4 p.

Primele formații s-au califi
cat în finala pe tară, progra
mată între 6—8 octombrie la 
Brăila. Azi și mîine ss vor 
desfășura întrecerile zonale de 
la Drăgăsanl si Cîmpulung- 
Muscel, iar între 29 septembrie 
— 1 octombrie cele din muni
cipiul București.

Mare (luni) ; Dinamo București
— C.S.M. Borzești (luni) ; Glo
ria Arad. — Steaua (luni).

„CUPA DE TOAMNA* (f)
Etapa a V-a (ultima a turului 

competiției) : Progresul București
— Rulmentul Brașov (se dispută 
duminică) ; Mureșul Tg. Mureș'
— Universitatea Timișoara (du
minică) ; știința Bacău — Con
fecția București (luni) ; construc
torul Baia Mare — Universitatea 
București (luni).

După cum se vede, meciuri 
importante atât în competiția

La Bydgoszcz. în Polonia, a 
avut loc concursul internațional 
de tir dotat cu „Cupa prieteniei 
și frăției". Ia care au participat 
trăgători din opt tari, printre 
care U.R.S.S.. Ungaria. R.D. 
Germană. Cehoslovacia si Româ
nia. Delegația tării noastre a 
fost alcătuită, conform regula
mentului competiției, din țintași 
tineri care nu au participat, 
anul acesta, la campionatele 
europene (spre deosebire de 
alte delegații participante care 
nii au respectat acest regula
ment). Dintre tinerii trăgători 
români cele mai bune rezultate 
le-au obținut Roxana Lămășa- 
nu — locul 3 la pușcă standard 
60 f c — 591 p. Silviu Deleanu 
— locul 3 la pistol viteză — 
581 p. Ștefan Olteanu — locul 
4 (la baraj cu 3) la pușcă stan
dard 60 f c — 592 p. Marga
reta Vochin — locul 5 la pușcă 
standard 3 x 20 f —- 560 p si 
Ștefan Butucea — locul 6 la 
pistol (Viteză — 578 p.
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SIMBĂTĂ
GIMNASTICA. Sala Dinamo, 

de la ora 11 : România — An
glia (f), exerciții impuse.

POPICE : Arena 
de la 
Cetatea 
clubul 
ca, de 
Voința 
cadrul

Laromet, 
ora» 15 : Laromet — 
Giurgiu ; arena de la 

întreprinderii Republi- 
la ora 14 : Gloria — 
Ploiești, meciuri în 

Diviziei A, feminin.
DUMINICĂ

AUTOMOBILISM. Platforma 
Pipera (cartierul Tei-Toboc), 
de la ora 9 : „Marele premiu 
al București ului”, concurs de 
viteză pe circuit în cadrul 
campionatelor naționale.

BOX. Sala I.S.B. (strada 
Berzei), de la ora 9,30 : fina
lele „Cupei federației”, în ca
drul .Daciadei”.

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, ora 9,15 : Sportul studen
țesc — Politehnica lași (jun.), 
ora 11 : Sportul studențesc — 
Politehnica lași (Div. A) ;

> stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul — F.C. Șoimii Sibiu (Div. 
B) ; stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul Vulcan — Ș.N. 
Oltenița (Div. B).

GIMNASTICA. Sala Dinamo, 
de la ora 11 : România — An
glia (f), exerciții liber alese.

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 15,45 : Progresul — Rul
mentul Brașov (fem., „cupa 
de toamnă"), ora 17 : Româ
nia — R. D. Germană (juni
oare), ora 18,15 : Selecționata 
divizionară — Selecționata 
RA.F.S. Ruse (senioare),

POPICE ; Arena Olimpia, de 
la ora 8,30 : Olimpia — Meta
lul Roman ; arena Voința, de 
la ora 8,30 : Voința — Petro
lul Băicoi-Clmpina ; arena de 
la clubul Întreprinderii Repu
blica, de la ora 8,30 : Gloria 
— Constructorul Galați, me
ciuri In cadrul Diviziei A. 
masculin.

POLO, ștrandul tineretului, 
ora 11 : Progresul — Dinamo 
București (Div. A).

i

șl pentru oricare concurs Prono
sport obișnuit, vînzarea efectuin- 
du-se pînă marți 26 septembrie 
inclusiv.

Pronosticurile exacte ia acest 
concurs Pronosport vor fi con
siderate cele care vor fi. consem
nate după consumarea timpului 
regulamentar de joc de 90 mi
nute (respectiv două reprize a 
câte 45 de minute fiecare).

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 22 SEPTEM

BRIE 1978.

masculină, cât 
Din păcate, pu 
narele handba 
nin folosesc 
pentru pregă 
carea unor
tind-o ca pe o 
viciu, echipele 
tratează cu o 
perfLCialitate. 
datoria federal
nergic și — m 
ria cluburilor, 
rilor șl sport? 
ceastă întrecer 
ta tea.

Printre ciștig 
s-au număra 
(U.R.S.S.). du 
ropean la juni 
dard 3 x 20 f 
recki (Polonia
seniori — 588 p. 
garia) la puș

în aceste 
cluburilor bu 
și Steaua pa 
tante comp 
nale: „E
Shul (R.D.
pectiv. „Spart 
de la Lvov (

Turul ciclist 
continuat cu 
fășurată pe 
— Stara Zag 
câștigată de 
Nendo Stai 
4h27:52. Cic 
Romașcanu a 
la 2,20 de 
clasamentul 
dual este î* 
mat la 1: 
(U.R.S.S.). în 
neral pe echi 
ria, urmată d 
R. D. German 
mația Români

De obicei, ln 
toți câștigătorii 
.Întindă* pentx 
primii potoul, i 
drept, mal puț: 
judedndu-șl p 
fără prea mar 
uniunea de joi 
să asemenea , 
opt „laureațl* 
.circule” pentr 
victoria. Zapoli: 
tă pe Simptom 
știm ce s-ar i 
Tulica n-ar fi 
cînd înainta în 
a fost benefici 
similare (Orfăr 
sus” de A. E 
iopat chiar 
pă ce îșl d 
versarii), Marți



Astăzi $1 mlinc. etapa a VI a a campionatului Diviziei A

Ivor rămîne, oare, steaua si f.c. argeș neînvinse? 
i
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

A.S.A. TG. MUREȘ - F. C 
ARGEȘ, IN 7 ARGUMENTE..
Un Joc cu frumoase perspecti

ve. Argumente : 1. Cele două e- 
chlpe au pierdut 3 puncte... 1 
A.S.A. nu mai are dreptul să-și 
decepționeze suporterii. 3. F. C. 
Argeș trebuie să creeze cd pu
țin un gol pentru... Atena. 4. Par
tida e televizată. 5. Bold ni, care 
a mai pierdut teren, vrea să-și 
recîștige locul tn echipa națio
nală, 6. Biro a simțit că ochii se
lecționerilor stat îndreptați asu
pra tal. 7. Dobrin vrea să-și „mi
ne" caii (Radu n și D. Nicolae) 
timp de 90 de mânute.

Arbitri : C. Dinul eseu, c. Jurja 
(ambii din București) și S. Dră
guți cl (Drobeta Tr. Severin).

UNIVERSITATEA CRAIOVA - 
EC BIHOR, UN JOC PENT^.- 

CĂMĂTARU ?
Oltenii stat mari favorițL a $i, 

F.C. Bihor vine după un 5—4 pu
fai plus, a organizat un baraje e_ 
ternic, recent, ia Baia Marea &- 
chipa olteană a intrat, acun exis- 
teva zile, în al 31-lea an de «rbâ- 
tență. Aniversarea a fost săcam- 
torită printr-un joc între ,^c 
pionii ’74“ și „cupmenii ’78E 
zultat : 4—2 pentru... cupă. 
două goluri ale învinșilor au fost 
înscrise de... Oblemenco. Meciul 
de astăzi fi oferă o mare șansă 
lui Cămătaru.

Arbitri : N. Din eseu (Rm. VH- 
cea), G. Jucau (Mediaș), N. Bal
nea (Bîrlad).

JIUL - F.C OLIMPIA 
Șl... PRONOSPORTUL

După 6—5, Jiul are toate moti- 
veLe să riște totul, pentru a În
vinge o echipă lipsită de Kaizer 
(3 cartonașe) șl Sa bou (Indispo
nibil) . Chiar după acest 0—5, o 
eventuală victorie a Olimpiei ar 
tria 99 la sută din buletinele Pro
nosport.

Arbitri : N. Georgescu (Bucu
rești), I. Cîmpeanu, V. Tcrpan 
(ambii din Cluj-Napoca).

POLITEHNICA TIMISOARA - 
S.C. BACĂU, PENTRU VICTORIE 

Șl... CALIFICARE
Un joc In care timișorenii tre

buie să atace în 10 pentru a fai- 
frînge apărarea ermetică a por
tarului... Traian lonescu. O bună 
șansă pentru extremul dreapta 
Anghel, care 11 va avea în față 

Solomon, înlocuitorulpe C. lul
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i Tg. Murej

Craiova : 
Timișoara

Baia Mare

Tîrgoviște : 
Buzău : 
Hunedoara 
Petroșani : 
București :

ASTĂZI
F.C. ARGEȘ

I

I

1. 
2. 
X
4.
5.
6.
7.
8.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
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Interviul nostru cu FLORIN HALAGIAN
: A.S.A.

(partidă televizată)
UNIVERSITATEA
POLITEHNICA

MIINE
: FOTBAL CLUB

(Repriza secundă va fi
CLUBUL SPORTIV
GLORIA

: CORVINUL
JIUL
SPORTUL STUDENȚESC

(Stadionul Republicii, ora 11)
Celelalte meciuri vor începe la ora 16

g
- F.C. BIHOR
- S.G BACĂU
- CHIMIA RM. VILCEA | 

televizată)
- DINAMO
- STEAUA
- U.T.A.
- F.C. OLIMPIA
- POLITEHNICA IAȘI

8

8

g veieiaite meci un vor începe ia ora io
&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

CEA ADUS NOUF. C. ARGEȘ 
JUCĂTOR! TINERI. E PUflN?"
rr

Duminică 17 septembrie. Ora 
12. In biroul președintelui dubu- 
liu FjC. Argeș.

— De ce stai pe gînduri. 
Florin Halagian 7 F.C. Argeș 
merge destul de bine in acest 
început ae sezon...

Tînărul antrenor privește prin 
fereastră, undeva departe, după 
care ne răspunde :

loose. Cele mai recente care 
ne vin in minte — Ancuța, 
Toma, Turcu. Este acesta un 
mod de a veni în prim-pla
nul vieții fotbalistice ?

— Nicidecum. La noi, întineri
rea nu este un scop în sine, 
după cum bătrînii nu-și pot 
menține locul In formație doar 
cu nunele. Vor rămfne dt vor 
juca bne. Promovările le-am 
făcut îi funcție de necesități, de 
telentu și capacitatea noilor ve- 

imedlat. 
fost

EUsel, accidentat, „Poli", dupi ce 
a tras un singur șut la a In
serts două goluri la Botoșani 
(«narti). Joc greu, cu două 
„capete" : Sortlffioarea apărării
pentru M.T.K. șl activizarea ata
cului pentru... două puncte.

Arbitri : Gh. Dragomir, Gb. Re
tezau (ambii din București), C. 
Teodorescu (Buzău).

F. C BAIA MARE - CHIMIA 
RM. VILCEA SAU MATEIANU 

- P1GULEA
Echipa Iui Mateianu are un 

med dificil, fie și numai prin 
prisma recentei victorii a vfioe- 
nllor tn orașul vecin, Satu Mare. 
Se anunță ca incertă prezența lul 
Condruc, jolly-jocker-ul „potcoa
vei" băimărene. Dragomlrescu are 
drept de Joc. Echipa băimăreană 
șl-a continuat pregătirea psiholo
gică, vizionind spectacolul -S-a 
răpit un fotbalist". A urmai un 
med eu... actorii șl cu publicul. 
Deocamdată, totul merge bine. 
Pigulea speră să Întrerupă aceas
tă bună dispoziție.

Arbitri : M. Buzea, Fr. Coloși, 
V. Roșu (toți din București).
G S. TÎRGOVIȘTE - DINAMO, 

UN JOC DE 1, X. 2 I
Un med disputat între ^învin- 

eaMlil" hii Proca, pe teren pro
priu, șl Dinamo, care acuză din 
plin „foamea- de puncte, mtere- 
aant duelul Grigore — Cheran. 
Foarte așteptată reintrarea lui 
Dudu Georgescu. Pronosticul gaz
delor : repetarea acelui 2—0 din 
campionatul trecut, Dinamoviștii, 
în bloc, au jucat X, X Dacă 
bucureștenii vor repeta jocul din 
prima repriză eu Sportul studen
țesc, inimosul public dtai orașul 

meci

tea clasamentului, o evoluție de 
mare interes : buzoianul Zahlu 
Împotriva echipei orașului care 
l-a produs. Ion lonescu e opti
mist, ta ciuda faptului că-1 lip
sește atacantul nr 1, Radu. Ab
sența posibilă a lui Jordămescu, 
la Steaua, are destule compensa
ții.

Arbitri : M. Fediuc (Suceava), 
M. Moraru (Ploiești), N. Raab (C. 
Turzii).
CORVINUL - U.T.A., CU LU- 

CESCU, FĂRĂ BROȘOVSCHI 
Un Joc greu pentru ambele e- 

ehipe, afectate de faptul că au 
pierdut puncte mari pe teren 
propriu. Corvinul e favorită ta 
fața echipei arădene, care e lip
sită șl de căpitanul său, Bro
șovschi, suspendat pe o etapă. 
Probabil că Eucescu va putea 
servi o pasă de gol anonimilor 
dta atacul hunedorean.

Arbitri : C. Bărbulescu, N. Pe- 
trlceanu (ambii din București), 
1. ----- —Rus (Tg. Mureș).

SPORTUL STUDENȚESC - 
POLITEHNICA IAȘI,' INTRE 
RADULESCU Șl ROMILA

Bucureștenii sînt favorițl (deși 
le lipsește Iorgulescu — 3 carto
nașe), dar ieșenii au mai cîștigat 
pe Stadionul Republicii (cu Cio- 
cCrlan și Simionaș, reveniți acum 
fai formație). Un meci Intre „sla
lomurile* lui Răidulescu și sprin
turile directe ale iui Roanilă.

Arbitri : T. Andrei (Sibiu), _ 
Bacz (Brașov). O. ștreng (Ora
dea).

G.

— Mă gîndesc că Universitatea 
Craiova poate să joace mai bine 
dedt Panathinaikos. Nu numai 
că vine la noi să se reabiliteze, 
dar întotdeauna a făcut meciuri 
bune la Pitești. Rivalitatea asta...

— Ești avid după succese, 
după performanțe 
să vorbească lumea 
fpionatuL oferă 
surprize.

de care 
7 Cam- 
destule. „

facile »i— Nu vreau succese 
din acelea obținute cu orice preț. 
Cui i-ar folosi ? Fotbalului, cu 
siguranță, nu. Doresc ca echipa 
să joace bine fi, dacă merită 
victoria, să o obțină. Atunci, 
▼rind nevrînd, lumea va vorbi.

— Din cite ne amintim, ai 
debutat destul de spectaculos 
tn meseria de antrenor. Unii 
lucrează o viață întreagă și, 
cum se spune, n-au pus mina 
pe un tricou de campion. Cui 
datorezi succesele de pină a- 
cum ? Muncii, șansei 7

niți. Ni dau verdicte ___
Aștept i așteptările nu au 
zadarnXe.

i— Ce a adus nou F.C. 
în fotbalul nostru 7

— Scieme șl idei savante,

Ar-

— Scieme șl idei savante, fără 
îndoiali, nu. Cu așa ceva nu mă 
pot lauda. Am Încercat să 
schimb mentalitatea unor jucă
tori privind pregătirea și viața 
lor, să aplicăm indicațiile bune 
ale F.R.F. și ce am mai/văzut și 
noi în fotbalul internațional la 
condițiile și particularitățile e- 
chipei și jucătorilor pe care li 
avem. Ce a adus nou F.C. Ar
geș ? A adus în scena Diviziei A, 
mereu, jucători tineri și a fost 
Împotriva racolaj ului. E puțin ? 

Argeș a trăit pe picioarele 
grație unei munci de cali- 
la centrul de copii și juniori 
unei bune colaborări dintre 

și antrenorii de aici, în 
Ianovschi. Așa se

F.C. 
sale 
tate 
și a 
noi 
frunte cu L.
face că noi știm cu 2—3 ani îna
inte de promovare care jucător 
este mai talentat. La calitățile 
echipei aș mai adăuga unitatea 
morală, concepția potrivit căreia 
totul trebuie să fie subordonat 
echipei. Dealtfel, găsesc necesar 
ea flecare formație să aibă ve
detele sale cu condiția ca vedeta 
să-și subordoneze jocul echipei.

— O fl fost și un pic de șansă, 
nu zic nu, dar e vorba și de 
multă muncă. In 1971 am deve
nit antrenor la tineret, la F.C. 
Argeș, unde, după un retur, am 
fost promovat la echipa de se
niori. Ei bine, în acel an am 
clștigat campionatul, primul titlu 
al lui F.C. Argeș. Unii or fi spus 
că e o Întâmplare, dar peste doi 
ani am prins din nou un loc pe 
podium (n.n. locul IU). Păi nu 
trebuie să îmbătrânești ca să 
țintești un kx: printre fruntași. 
Ca în toate compartimentele și 
în fotbal, ca să te afirmi, nu 
trebuie să-ți crească barbă. 
Vreți alte exemple ? Ceraăianu, 
Constantin. Jenei, acum 
ianu.

— In campionatul trecut ai 
fost la un pas de un nou 
titlu. Ce tși dorește Halagian 
pentru noul sezon ?

CLASAMENTUL LA ZI
0 0
1 o
0 1
1 1
2 1

2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
4

STEAUA 5 5
F.C. Argeș 5 4
F.C. Boia Mare 5 4 
C.S. T-vișîe 
Univ. Craiova
F.C. Olimpia 
A.S.A. Tg. M.

5 3
5 2
5 2 

_____ ... 5 2 
Chfrnia Rm. V. 5 2 

9—10. Sportul stud.
DîvKunc 
S.C. Bacău 
U.T.A 
Pol-tt 
F.C.
PoM.
F.C.
Jiul
Gloria Buzău

11.
12—1X

14.
15.
14.
17. 
IX

tați 
Corvinul 
Ti<n. 
Bihor

5 1
5 1
5 2
5
5
5
5
5
5
5

1 
1 
2
1
1
1
1

1 
1
1
2
2 
0
2
2 
0
2 
1
0
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5
5
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7-
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X 
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X 
x
4- 
X 
X
X 
3-
5- 10
2-10

10-

5
7
d
9
9
6
*
3
5
4
7
5
9

țese, Inimosul public (fin 
lul Dinu va asista, la un 
frumos.

Arbitri : T. Bafamovlcl 
A. Ghigea (Bacău), B. 
(Craiova).

GLORIA BUZĂU - STEAUA, 
INTRE UDER Șl- LANTERNA
O Interesanta revedere Constan

tin — Ion lonescu. protagoniștii 
medului Gloria — T.C.M. Galați 
de anul trecut. Gtori* are nc- 
voie de eet puțin un punct, Stea- 
na nu pare dispusa .1 permită 
kStxtagerea" plutonului ta fnui-

SANCȚIONAREA UNOR JUCĂTORI Mate

Șerb an

PROGRAMUL ȘI ARBITRII
ETAPEI DIVIZIEI B

SERIA I : Portul Constanța 
— Steagul roșu Brașov : Gh. 
Vasilescu n (București) : Re- 
lan-Ceahlăul P. Neamț — 
F. C. Constanța : Gh. Dumi
tru (București) ; Victoria Te
cuci — I.C.I.M. Brașov : P. 
Doiciu (București); Minerul 
Gura Humorului — Viitorul 
Vaslui : C. Matache (Bucu
rești) ; F.C. Brăila — Delta 
Tulcea 
iești) ; 
C.S.M.
(Baia. Miare) — se dispută azi; 
Nitramonia Făgăraș — Pro
gresul Brăila : I. M&rgescu 
(Pitești) ; F.C.M. Galați—Mus
celul Cîmpulung : D. Isăcescu 
(București) : Constructorul
iași — Oltul Sf. Gheorghe : 
A. Voinea (București).

SERIA A II-A : Poiana Cîm- 
pina — Autobuzul București : 
C. Săndulescu (Vaslui): Di
namo Slatina — Electroputere 
Craiova : L Ciolan (Iași); Chi
mia Tr. Măgurele — Rapid 
București: Fl. Tăbîrcă (Rlm- 
nicu Vâlcea) — amînat pentru 
4 octombrie ; C.S.M. Dro
beta Tr. Severin — Rul
mentul Alexandria : T. Cri-

___UICțUJ ,
- I.C.I.M.

(București);
Humorului —

C. Mata c he
F.C. Brăila

A. Avrame seu (Plo- 
Tractorul Brașov — 

Suceava : V. Trifu

șan (Cluj-Napoca) ; Gaz me
tan Mediaș — F.C_M. Giur
giu : T. Gabof (Cluj-Napo
ca). ; Metalul București — Șoi
mii Sibiu : L Tănase (Tîrgo
viște) ; Progresul Vulcan 
București — Ș.N. Oltenița : T. 
Podaru (Brăila) ; Chimia 
Brazi — Metalul Plopeni : C. 
Braun (Brașov) ; Petrolul Plo
iești — Viitorul Scomiceștl : 
E. Blacioti (Constanța).

SERIA A m-A _— ------
Napoca — Ind. sîrmei 
zii : D. Rădulescu 
rești); Dacia Orăștie 
mica Tîrnăveni : R. 
(București) ; Minerul 
Aurul Brad : C. Vlase (Craio
va) ; Mureșul Deva — Victo
ria Călan : V. Constantinescu 
(București) ; Gloria Bistrița— 
UJtf. Timișoara : V. Ciocîlteu 
(Craiova); C.F.R. Timișoara — 
C.FJL Cluj-Napoca : FL Ce- 
nea (Caracal) : înfrățirea O- 
radea — Metalurgistul Cugir : 
C. Nițu (Tr. Măgurele) : C.I.L. 
Slghet — F.C.M. Reșița : Max. 
Popescu (București) : Minerul 
Moldova Nouă — Minerul Cav- 
nic : L Zaharia (Drobeta Tr. 
Severin).

,U- Cluj- 
C. Tur- 
(Bucu- 

— Chl- 
Stîncan 
Anina—

• Comisia de disciplină a 
F.R.F. l-a suspendat pe o etapă 
pe Broșovschi (U.T.A.). Căpitan 
de echipă, acesta nu numai că 
na și-a calmat coechipierii in 
meciul cu Steaua, dar fi-a dat 
chiar el frlu liber nervilor, după' 
meci avtnd un gest nesportiv 
față de Sameș (Steaua).
• Batacliu (Universitatea Cluj- 

Napoca) nu s-a putut stăpînl 
nici el, după meciul cu Dacia 
Orăștie, jignindu-1 pe conducăto
rul joculuL O abatere gravă, 
pentru care sfait prevăzute multe 
etape de suspendare. Comisia de 
disciplină, ținând însă seama de 
faptul că, în ced 13 ani de dnd 
joacă, Batacliu n-a mai oomis 
nici un act de indisciplină, l-a 
suspendat numai pe o etapă.
• în schimb, Comisia de dis- 

dp lin ă ar îi trebuit să se în
drepte spre maximumul pedep
sei prevăzute de Regulamentul 
de organizare a activității fotba
listice în cazul juniorului Iova 
(U.T.A.), care l-a insultat grav 
pe arbitru. Desigur, nejucînd 
4 etape, iova va avea timp să 
reflecteze la fapta pe care a co
mis-o. Este intolerabil ca junio
rii aflațl la începutul drumului 
lor fotbalistic să albă manifes
tări de acest fel, în loc să se 
preocupe de creșterea măiestriei 
lor sportive. La urma urmei, se 
poate renunța la elementele care 
nu înțeleg acest lucru...

« Deci, dacă 
bine, șansa a 
doi. Care sînt 
țațelor bune 7

Am întUnit

Divizia

înțeles 
planul

am 
fost pe _ 
secretele rezul-

echipă de o 
A trebuit să 
de mult la 

să le insuflu

___ _____ o 
valoare apreciabilă, 
lucrez însă destul 
capitolul psihologic, 
jucătorilor Încrederea In forțele 
lor, să realizez o unitate sufle
tească deplină. Jucătorii au avut 
răbdarea să mă Înțeleagă și am 
reușit să realizăm performanțe 
frumoase. în 1972—73, la singura 
despărțire de F.C. Argeș, am lu- 
erat la Baia Mare. Nu vreau să 
lezez pe nimeni, să-i știrbesc 
cumva din merite, dar pot să 
spun că acolo am contribuit și 
eu la formarea unor jucători. 
Am lucrat atunci cu Frank, Sa- 
bău, Condruc, Radu, Sepi, Koller, 
Moldovan, eu Crișan și Lupău. 
Pe Ariclu l-am avut la Pitești. 
A trebuit însă să aleg Intre el, 
Speriatu șl Cristian.

— Care a fost eel mai greu 
moment din activitatea ta 7

— Atunci eînd la revenirea de 
la Bala Mare, 9 jucători au ple
cat șl a trebuit să alcătuiesc o 
nouă echipă la F.C. Argeș.

— PiteștivH s-a cam specia - 
Uzat tn promovări spectacu-

ÎNTRECERI DISPUTATE

— Bineînțeles, tot locul L Sin
cer să fiu, doresc ca în urma 
noastră să fie dt mai multe e- 
chipe. Din această întrecere cam
pionatul poate deveni mai bun, 
Iar performanțele fotbalului nos
tru mai competitive pe 
temațional.

plan Ln-

uiiflm de
Panathl-

— Apropo, să nu 
„Cupa U.E.F.A.* și 
naikos. Miercuri 27 va fi meciul 
retur. O probă a maturității. 
Ce zici 7

— Ne-am angajat într-o treabă 
serioasă. Pasul făcut la Pitești 
contează. M-a bucurat faptul că 
tinerii noștri jucători — cu pu
țină experiență internațională — 
au lăsat tracul la cabină, s-au 
dăruit total și au făcut un joc 
bun. Știm că la Atena nu va fl 
deloc ușor. Vom lua măsuri de 
precauție, tn primul rînd în pri
vința apărării, unde greșelile 
din meciul cu universitatea Cra
iova nu trebuie să se mai re
pete. Le-am spug băieților. însă, 
că nu e imposibil să marcăm, că 
D. Nicolae și Radu II, bine lan
sați. vor putea pune probleme 
serioase defensivei adverse, că 
Dobrin poate deveni pericolul 
real de care se tem jucătorii 
greci. Un gol la Atena înseamnă 
mult, poate chiar calificarea în 
această
ne-am 
doar cu 
în turul

competiție, 
propus să n-o 
înscrierea și cu 
I.

pe care 
onorăm 

prezența

Constantin ALEXE

națională de juniori 9 ELIMINATE
92 AVERTIZAT! ȘI UN 00L MARCAT DE UN TUȘIER!

ne susținuți de aprantiul Nicolae 
I. G. (un element talentat, dar cu 
„plete* și echipament murdar), 
au întrecut, nu fără a fi serios 
„scuturați*, pe Jug, Helis și, res
pectiv, Olena și Hebreea, iar Sa
cou, Turei, Verbina și Cornel 
n-au avut nici ei curse prea 
ușoare, toți patru terminînd câști
gători cu prețul unor eforturi 
maxime. Sub posibilități (!) au 
evoluat joi Bastia, Attica, Sil- 
viana, Cravata, Organist și Elin. 
Rezultate tehnice. Cursa I : L 
Zapolia (G. Avram) rec. -1:36,5, 2. 
Simptom, 3. Hemina. Simplu 5, 
ordinea 55. Ordinea triplă 400. 
Cursa a Il-a ; 1. Retuș (G. Sol- 
can) rec. 1:35,6, 2. Arenda. Sim
plu 7. Ordinea 20. Event 44. Cursa 
a IlI-a : 1. Marțian (I.
lae) rec. 1:27,0,

Nioo-
X Jug, 3. Helis.

G.

Simplu 10. Ordinea 35. Event 37. 
Ordinea triplă 545. Cursa a IV-a : 
L Samara (L G. Nicolae) rec. 
1:31,8, L Olena. Simplu 4. Ordi
nea 13. Event 51. Triplu dștigător 
437. Cursa a V-a : 1. Cornel (G. 
Ciobanu) rec. 1:27,6, L Heliodor, 
3. Meriș. Simplu 5, ordinea 42. 
Event it?. ~ " z”
Cursa a Vl-a î 1. Sacou (G. Tă
nase) rec.
Epilog. £ .
Event 73. Ordinea triplă 638. Tri
plu cîștigător 3956. Cursa a Vll-a: 
L Turei (Tr. Marinescu) rec. 
1:26,5, 2. Abil, 3. Rin. Simplu 3, 
ordinea 16. Event 58. Ordinea 
triplă 120. Cursa a VTII-a: 1. Ver
bina (G. Vasile) rec. 1:39,7, L 
Turban. Simplu 6, ordinea 50. 
Event 40.

Gh. ALEXANDRESCU

109. Ordinea triplă 401.

c. 1 dH,5, X Hederic, X 
Simplu 3. Ordinea 41.

Tn etapa a 5-a a campionatului 
Diviziei naționale de juniori, 
C.S. Tîrgoviște a obținut a doua 
sa victorie din actuala ediție : 
2—1 cu U.T.A., adică cu o echipă 
care a jucat în cea mai mare 
parte a reprizei secunde în 10 
jucători, iar in ultimele 15 mi
nute — în 9 1 S. Iova și L Ca- 
raciohi au fost eliminați. Primul 
pentru că l-a insultat pe arbitru 
la penaltyul acordat in favoarea 
gazdelor, dar ratat. Al doilea, 
pentru că a protestat vehement 
după ce C.S. Tîrgoviște a înscris 
golul victoriei, tntr-adevăr, cei 
doi tineri jucători arădeni s-au 
făcut vinovați, Iova primind 4 e- 
tape suspendare. Numai că In 
toată această „poveste* se mai 
află un vinovat : tușierul. Cel 
care a dat gir unei faze care 
trebuia să se încheie cu un aut 
de poartă, pentru că mingea ie
șise cu cel puțin o jumătate de 
metru în afara terenului ! Tușie
rul C. Buciumeanu N-A VRUT, 
a lăsat jocul să curgă, arădenii 
s-au oprit, au primit gol și a 
urmat a doua eliminare. Un sta
dion întreg a văzut INCORECTI
TUDINEA. Greșeala arbitrului 
nu este, din păcate, singulară în 
campionatele de juniori. Și insis
tăm asupra ei pentru că tocmai 
în aceste in'”e^eri ei, arbitrii, 
n-au voie să facă asemenea gafe 
(voite sau neintenționate), fiind

vorba de competiții in care evo
luează JUCĂTORI TINERI, IN 
FORMARE, asupra lor astfel de 
greșeli lăsând urme adinei, uneori 
de neșters. In fotbal, ca și în 
alte sporturi, arbitrul este și UN 
FACTOR important din ansam
blul celor care concură la for
marea tinerilor jucători în spiri
tul adevărului, al luptei sporti
ve corecte, desfășurate pe coor
donatele fair-play-ului.

Nu-i mai puțin adevărat însă 
că la ora actuală se face foarte 
puțin în fotbalul nostru — mai 
ales La nivelul juniorilor — pen
tru a-i încadra pe jucători in
tr-un proces educațional cit mai 
complex, pentru a ’preveni poten
țiale abateri de La disciplina în
trecerilor. Argumente ? O mulți
me. iată cîteva. Tn etapa a 5-a 
au fost eliminați Iova și Ca a- 
ciohi. Nu sint exemple izolate. 
Și în etapele precedente au exis
tat „cliiehti“ ai comisiei de dis
ciplină. M. Gîtan și Cr. Grigoraș 
(Jiul), I. Pant (S.C. Bacău), N. 
Mitrea (C.S. Tîrgoviște). C. Nica 
(F.C. Argeș), D. Rahaian 
(Steaua), A. Kereszi (Politehnica 
Iași) au fost sancționați cu multe 
etape de suspendare.

9 eliminați în 5 etape ț...
92 de cartonașe galbene arătate 

de arbitri unor jucători certați 
cu regulile bunei cuviințe, ale 
acestei competiții Înființată pen-

1. UNIV. CV
2. S.C. Bacău
3. F.C. Olimpia
4. A.S.A. Tg. M.
5. F.C. Corvi nul
6. U.T.A.
7. Poli. Tim.
8. F.C. Bihor

9—10. Chimia Rm.
F.C. Baia Mare 
Sportul stud. 
Steaua
F.C. Argeș
C.S. T-viște

15. Dinamo
16. Pol it. lași
17. Jiul
18. Gloria Buzău

11—12.

13.
14.

V.

tru a scoate din

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
3
2
2
2
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
0
0

1 
1
1
2
2
2
0
1
1
3
3 1
3
2
0
2
1
1 
0

0 
0
1
1
1
1
2
2
2
1

1
2
3
2
3
4
5

18-
11-
7-

15-
10-
5-
5-
9-
6-
5-
X
X
4-
X
X
5- 15
0-13
2-16

1
3
4
7
5
4
8
5
6
5
4
4
5
7
8

9
9
7
6
6
6
6
5
5
5
5
5
4
4
4
3
1
0

anonimat« ______ ____ __________  veri
tabile talente, băieți dispuși să 
muncească serios, să facă mari 
sacrificii . _ . '
spre vîrful piramidei 
nostru. Dar, după cum 
lucrurile stau altfel și 
bine.

Ediția 1978/79 
un duel lung 
Universitatea 
Bacău, ambele 
minica trecută,

pentru a putea urca 
fotbalului 
se 
nu

vede,
sta<u

pare, 
între
S.C.

va fl, se 
pe-fttru titlu 
Craiova și 
învingătoare, du- 
în deplasare.

Laurențiu DUMITRESCU



ROMÂNIA -R.D. GERMANĂ 17-13 TINERII JUDOKA Campionatul mondial ide volei masculin

LA HANDBAL JUNIOARE
Desfășurată aseară în sala 

Floreasca din Capitală, întîl- 
nirea amicală dintre reprezen
tativele de junioare ale Româ
niei și R.D. Germane a reve
nit handbalistelor noastre cu 
scorul de 17—13 (11—5). După 
o repriză bună, în care și-au 
dominat net adversarele (deși 
mai bine clădite, oaspetele s-au 
dovedit inferioare Ia capitolul 
tehnico-tactic), junioarele noas
tre au vrut — orobabil — să-i 
epateze, in partea a doua a 
întîlnirii. pe puținii spectatori 
din tribune. Rezultatul a tost 
un joc încâlcit, un car de oca

Vnălfati peste apărarea echipei R. D. Germane, handbalista 
noastră Aurelia Andrei înscrie spectaculos Foto : I. MIHĂICĂ

Miine, in sala Floreasca

ftltlNIIJNE INTEUNAIIONALA OE HANDBAL
' Miine. sala Floreasca din Ca
pitală găzduiește o atractivă 
reuniune internațională de hand
bal feminin. După ce în „uver
tura" galei se vor întîlni for
mațiile Progresul și Rulmentul 
Brașov (ora 15,45. în cadrul 
-Cupei de toamnă"), la ora 17 
vor evolua — în cea de a doua 
întîlnire — reprezentativele de 
junioare ale României si R.D. 
Germane. „Meciul vedetă”, pro
gramat la ora 18,15, opune Se
lecționatei noastre divizionare 
echipa R.S.F.S. Rusă, Despre 
echipa noastră fefninină, care 
debutează cu această ocazie în 
sezonul international de toam
nă, antrenorul Francis Spier 
ne-a spus : „Va fi o primă ve

zii ratate... copilărește și o e- 
videntă scădere a nivelului. Să 
sperăm că măcar vor ti în
vățat ceva dîn această expe
riență.

Au înscris : Vasilica Dobre 
12. Aurelia Andrei 3, Daniela 
Popovici 1 și Rită Popăilă 1 
— pentru România. Kerstin 
Schalimb 4, Kerstin Rast 2, 
Dietlana Nehring 2, Elke von 
der Ahe 2, Andrea Piske 1, 
Manuela Neurohr 1 și Marion 
Groneberg 1 — pentru R.D. 
Germană.

Au arbitrat : P. Szendrey și 
C. Somheghy (Ungaria).

rificare după o etapă de mun
că intensă. Eu și colegul meu 
Ion Bota vom folosi lotul al
cătuit din Lidia Stan, Angela 
Ciobotă (portari). Darinca Mar- 
cov-Andrei. Gheorghita Mălai, 
Angela Avădanei. Maria Boși, 
Maria Torbk. Heidrun Janesch, 
Larisa Cazacu. Magda Pereș, 
Maria Iacob. Ana Maria Răducu 
și Cristina Weber. Atît acest 
meci, cit si celelalte din acest 
sezon — ineă două meciuri cu 
R.S.F.S. Rusă, intîlnirl cu re
prezentativa B a R.D. Germane 
Si eu selecționata Bulgariei, 
„Trofeul Carpati" etc. — ne vor 
folosi pentru pregătirea echipei 
în vederea campionatului mon
dial”.

PE LOCURI 
FRUNTAȘE

LA OLSZTYN
La turneul din Polonia orga

nizat eu prilejul Împlinirii a M 
de ani de la înființarea clubului 
Gwardia Olsztyn, juniorii de la 
Olimpia București, Nlcolae Ghim- 
pău (cat superușoară) și Gabriel 
Stoica (mijlocie) s-au clasat pe 
locul I, Alexandru Diaconu (grea) 
— locul secund, Emanoil Ctmpea- 
nu (superușoară) și Cristian Ml- 
halea (mijlocie) — locurile trei. 
Pe echipe, tinerii judoka bucu- 
reșteni au ocupat locul doi.

LOTUL IUGOSLAVIEI PENTRU 
„MONDIALELE** OE BASCHET

BELGRAD (Agerpres). — Fede
rația iugoslavă a definitivat lo
tul care va participa la apropia
tele campionate mondiale mascu
line de baschet, programate intre 
1 și 14 octombrie la Manila. Din 
lot fac parte cunoscuții jucători 
Dalipagici, Kikanovicl, Slavnid, 
Ciosici și Jerkov, precum și o 
serie de tinere speranțe ca Zi- 
zici, Radovanovid și De ti basicL 

Intr-un interviu acordat unei 
reviste italiene de specialitate, 
Drazen Da lip agi d, cotat drept cel 
mai bun baschetbalist european 
în anul 1978, a declarat că, după 
părerea sa, titlul mondial va fi 
cucerit de selecționata Iugosla
viei. Printre celelalte pretendente 
la medalii, Dalipagici a indicat 
formațiile S.U.A., U.R.S.S.. nadei 
și Cehoslovaciei.

TEOriLO SIETENSON

IN EIHNTEA ECHIPEI CISEI

PENTRU MECIUL DE DOX

CU ECHIPA 5 U. A.
La t octombrie se va disputa la 

New York meciul de box S.U.A.
— Cuba, pentru această mtttaîre
— după cum anunță agenția 
Prensa Latina de la Havana — 
formația cubaneză va dispune, 
printre „alții, de Hector Ramirez 
(semlmuscâ), Jorge Hernandez 
Martinez (semi ușoară), Andres 
Aldama (ușoară sau semlmijlo- 
cle), Luis Felipe Martinez (mij
locie mică), Josă Gomez (mijlo
cie), Sixto Soria (semigrea), Teo- 
filo Stevenson șt Angel Millan 
(grea).

ÎNCEP TURNEELE SEMIFINALE
Ediipa României va Juca pentru locurile B 21

ANCONA, 22 (prin telefon). 
Cu o zi înaintea încheierii dis
putelor din serii erau cunoscute 
deja zece dintre cele 12 par
ticipante la turneele semifinale 
în cea de a 9-a ediție a Cam
pionatului mondial masculin de 
volei : Italia, R. P. Chineză, 
Polonia, Mexic, U.R.S.S., Cuba, 
Japonia, R. D. Germană, Bul
garia și Coreea de Sud. Cea 
de a 11-a echipă era ușor de 
bănuit, întrucît Brazilia dove
dea o maj mare capacitate de 
joc decît Franța, pe care urma 
să o întîlnească în med deci
siv în ultima etapă. Desigur, 
era de așteptat ca în grupa de 
la Ancona situația să nu se 
clarifice dedt in ultima zi, aid 
fiind angajate în dispută trei 
echipe cu pretenții egale: Co
reea de Sud, Cehoslovacia și 
România. Prima și-a asigurat 
calificarea în urma victoriilor 
în partidele directe cu celelalte 
două candidate, urmînd ca ur
mătoarea formație să fie cu
noscută In urma medului (în
tre România si Cehoslovacia.

Joi seara, reprezentativa Co
reei de Sud a învins pe cea a 
României — după cum se știe 
— cu 3—1, într-un meci echili
brat in cea mai mare parte a 
timpului. In primele două se
turi, sextetul nostru a acționat 
mai legat, bizuindu-se înde
osebi pe blocaj, care a reușit 
deseori să facă față atacului 
advers. Totodată, în atac pro
porția reușitelor a fost bună, 
mai cu seamă după introdu
cerea lui Dumănoiu. Dar, la 
partea a doua a Întîlnirii am 
văzut în teren o echipă debu- 
solată și temătoare. nesigură 
în tot ceea ce făcea, lipsită de 
nervul combativității. Pierderea 
acestui joc are insă cîteva 
cauze care decurg din pregă
tirea incompletă a echipei, in 
primul rind în latura tehnico- 
tactică, precum șl din vina con
ducerii tehnice în alcătuirea 
sextetului de bază și in diri
jarea lui de oe margine. Echi
pe prezintă, în continuare, un 
repertoriu sărac in atac, jucă
torii nu-șl sincronizează acțiu
nile, sextetul este greoi, ceea 
ce înlesnește misiunea adver
sarilor. Deși în fața unei for
mații care acționează în viteză 
și combinativ se impunea ali

nierea unui sextet compus din 
jucătorii cei mai rapizi in atac 
și la blocaj, antrenorii au păs
trat aceeași alcătuire din me
ciul cu S.U.A., ajungînd pe 
parcursul întîlnirii la concluzia 
că trebuie introdus Dumănoiu. 
dar au continuat să acorde cre
dit lui Tutovan, care nu a co
respuns sub nici un aspect exi
gențelor meciului. Uneori an
trenorii au făcut și schimbări 
neinspirate. La aceasta s-au a- 
dăugat și greșelile arbitrului 
principal Cesar Nino (Venezue
la), dar cauza principală a eșe
cului trebuie căutată numai in 
evoluția necorespunzătoare a 
echipei noastre.

ALTE REZULTATE DIN ZIUA 
A DOUA

hoția — Egipt 3-0, Mexic
— Fmlonda 3—3, U.R.SA. — 
Brazilia 3-1, Ungaria — Ar
gentina 3—0, Bulgaria — O- 
Icnda 3-0.

REZULTATE DIN ZIUA 
A TREIA :

Canada >— Olanda 3-2, 
U.R.S.S. — Txmisla 3—0, Belgia
— Egipt 3-2, Japonia — Ar
gentina 3-0.
• Azi este ri de pauză, 

urmind ca întrecerile sâ se 
reia duminică cu partidei, 
din turneele semifinale: locu
rile 1—12 la Roma, iar locu
rile 13-24 la Veneția.

In ultima zi a grupei preli
minare de la Ancona, progra
mul a fost deschis de întîlni- 
rea dintre echipele Coreei de 
Sud și S.U.A. Conform aștep
tărilor, voleibaliștii sud-coreenl 
au obținut victoria cu 3—0 (8» 
10. 12).

în ultima partidă a prelimi
nariilor de la Ancona, repre
zentativa României a tnitîlnit 
echipa Cehoslovaciei. După un 
meci maraton, voleibaliștii ce
hoslovaci au cîștigat cu 3—2 
(11, 12. —14, —3), calificln- 
du-se in. turneele semifinale 
pentru locurile 1—12, de la Ro
ma, in timp ce formația noas
tră va juca la Veneția, în tur
neele pentru locurile 13—24.

Aurelian BREBEANU ‘

IERI, LA SF. GHEORGHE, E. MULNER 
VICJORIOS IN PRIMUL CONCURS 

AL TURNEULUI DE MOTOCROS
SF. GHEORGHE, 22 (prin tele

fon). Înscris de cîțiva ani în 
calendarul eompetițional al spor
tului cu motor» turneul interna
țional de mo toc ros a începu t vi
neri dupâ-amlază pe traseul de 
pe Dealul Partizanilor, de la 
marginea orașului. La start s-au 
aliniat . alergători din Bulgaria, 
Cehoslovacia și România (la ur
mătoarele concursuri sînt aștep
tați și cîțiva sportivi din Austria 
și Elveția).

In program a figurat o singură 
clasă, p£n& la 500 cmc. desfă
șurată in două manșe, fiecare a 
dte» de minute, plus două ture. 
Co®rfLrmîindu-șl valoarea, tinărul 
nc-slru campion Ernest Millner 
91 bulgarul Anghel Toncev, com
ponent de bază al echipei re
prezentative a țării sale, s-au 
angrenat din start într-un duel 
mult gustat de public. De fie
care data s-a impus reprezentan
tul țării noastre care, cu un plus 
de tehnică și vigoare, și-a luat 
o meritată revanșă, în fața pu
ternicului său adversar, pentru 
înfrîagerea din „Cupa Prietenia*.

în absenta cunoscutului moto- 
c ros ist Mihai Banu (accidentat), 
brașoveanul ion Plugaru s-a re
marcat ca cel de al doilea om 
ai lotului reprezentativ. Mai 
combativ de la o cursă la alta, 
el a reușit să sosească înaintea 
celorlalți sportivi oaspeți, ur- 
cînd pe podium. De asemenea, 
Gheorghe Oproiu, Alexandru En-

ceanu și Ion Lăncrănjan s-au 
numărat printre animatori, atîta 
vreme cît le-au funcționat ma
șinile. Si încă ceva îmbucură
tor : juniorii P. Ti iile ucu, Fr. 
Fodor, D. Liviu, I. Mărgărit și
D. Naiche, dornici de afirmare,
au luptat de la egal la egal cu 
adversarii lor. Clasamentul : 1.
E. Mulner (Torpedo Zămești) ; 2. 
A. Toncev (Bulgaria) ; 3. I* Plu- 
garu (St. roșu Brașov) ; 4. L. 
Ranghelov (Bulgaria) ; 5. P. Ti- 
tilencu (Torpedo) ; 6. Fr. Fodor 
(Electro Sf. Gheorghe). Următorul 
concurs, duminică, la Municipiul 
Gh. G-heorghiu-Dej.

Traian IOANIȚESCU

(.dmpi onatul balcanic 
de lolbal (juniori)

ROMANIA-ALBANIA 1-1
ANKARA, 2.2 (Agerpres). — La 

Izmir, în cadrul campionatului 
balcanic de fotbal rezervat echi
pelor de juniori, selecționata Ro
mâniei a terminat la egalitate : 
1—1 cu formația Albaniei. într-un 
alt joc. reprezentativa Bulgariei 
a întrecut cu scorul de 3—0 echi
pa Iugoslaviei.

0 A VENIT PRIMĂVARA I E ade
vărat, in Argentina. Motiv pentru care 
la Buenos Aires se joacă un foarte inte
resant turneu de tenis cu Connors, Borg 
și Năstase. Cu alte cuvinte, Năstase ră- 
mîne mai presus de orice clasament... 
0 FINLANDA — UNGARIA 2—1, LA 
FOTBAL I Asta înseamnă că Finlanda 
ar fi egala Argentinei, care a cîștigat cu 
același scor, la Buenos Aires. Nu e pen
tru prima oară că finlandezii produc 
neplăceri echipelor „aliniate" cremei fot
balului. 0 SARA SIMEONI 1,88 LA 
PALERMO. Sau un argument în favoa
rea ideii că atletismul nu înseamnă doar 
campionat european, ci o permanentă 
„bătălie in marș". Aviz săritoarelor 
noastre... 0 „TURUL FRANȚEI" (la au
tomobilism) face ravagii în rîndul bolizi
lor : 38 din cele 74 de echipaje au aban
donat după trei etape, spre satisfacția 
timpanelor suprasolicitate ale localități
lor prin care trece caravana „Mult zgo
mot pentru nimic". 0 CEI DOI K (Kar
pov și Korcinoi) au reușit cea mai mare 
performanță a științei moderne, OPRIND 
TIMPUL. După partida jubiliară, a 25-a, 
a fost cerută aminarea. N-ar fi exclus 
ca ultima partidă să se dispute în noap
tea Anului Nou 0 RUGBYUL A PORNIT 
O NOUĂ OFENSIVĂ MONDIALA. La O-

AUTO • Raliul desfășurat mu fin
landa a fost cîștigat de fântandezul 
Markku Alen (..FLAT AbarCh*). ur
mat de coechipierul sâu Tlmo SaJo- 
rve« G.HAT Abarth*).

ATLETISM a La Oslo, engterui 
Steve Ovett a cîștigat proba de. e 

cu 3:52,8. In cursa de două 
mile, victoria a revenit kenyaoirfui 
Henry Rono, ta Q.32.J.

BASCHET • In turneul f aun in! n de 
la Varșovia, echipa Spartak Moscova 
a întrecut cu 56—33 (30—16) formația 
iugoslavă Mfadt Banja Luka. iar 
Zeleznicktr Sarajevo a cîștigat ee 
62—50 partida cu formația /est-ger- 
manâ B.G. Gâppingen.

FOTBAL • La Volgograd s-a dis
putat cel de-ol doilea meci amical 
dintre selecționatele de Juniori ale 
U.R.S.S. șl R.F. Germania, încheiat 
cu victoria gazdelor ; 1-0. In primul 
joc, echipa U.R.S.S. a cîștigat cu 
2-0.

HANDBAL • In turneu! mascuMn 
de ia Vilnius, reprezentativa U.R.S.S.

TELEX
a dispus cu 21-15 (11-6) de Jugosla- 
yia, ior Cehoslovacia a întrecut cu 
16—8 (5-4) Danemarca*

HOCHS * Peste 6 000 de ipeo- 
tatort au urmârlt te Pardubice eel 
de-al doilea meci amical dhtâra re
prezentativele Cehoslovaciei șl U.R.S.S, 
Hoche ița savieth.4. caro ciștfgaterB 
primul joc ca 8—2, ou terminat die 
nou HWingâtod. do data aceasta ea 
5-4 (2-1, 2-0. 1—3). PunctoU oa
fote mareoto d. Kapurtîn (2), Ftel- 
Jov, Mcrlțov, Zfutkov, respoethr Ebe^ 
man (3) ,1 Zojook.

JUDO a Concursul desfășurat la 
Gapping*. (R.F.GJ *a tnckota. ca 
vkăoria ochrpoi Jopontol — 6 p. ta 
mcckd docl.ir, sportiv H nipon) oa 
întrecut cu 4—1 selecționata R. F. 
Germania.

PENTATLON MODERN s Concursul 
de la Jefenia Gora (Polonia) a in-

ceput cu proba de scrimâ. în car, 
victoria a revenit sportivului polonez 
Janusz Peciak. cu 1042 p. Pe locurdo 
următoare s-au clasat Andrei Dom- 
sonko (R.S.S. Lituaniană) — 1021 p 
,1 latvon Balogh (Ungarie) — 979 p. 
• La Vilnius s-au încheiat întrecerile 
„Copte U.R.S.S.*. Victoria a revenit 
fui Oîeg Bulgakov, care a totaiizat 
5 288 p.

ȘAH * Cea de-a 11-a parșidâ a 
meciului pentru titlul mondial ferm, 
nln dintre Nona Gaprindașvilt ri 
Mala Ci'burdanidxe s-a încheiat la 
mutarea a 40-a cu victoria Nonei 
Gaprlndafvltt. în prezent, .corul etee 
6—5 în favoarea țalangorte Maia 
Ciburdaaidze.

TENIS * In tund 2 ol tumetAd 
de la Bournemouth (Anglia), tînâruf 
jucător englez Jarrett a reuțlt o sur- 
prinzătoare victorie cu 6-2, 6-3, ia 
fața campionului polonez Fibak. Alte 
rezultate : Cox — Sanders 6—1, 6—2i 
Bertolucci — McNamee 6—4, 6—0 ;
lewis — Smith 6—2, 6—4 ; Higueras 
— Velasco 6—A 7—9. 5-1 ; MoHna — 
David Lloyd 6—0, 6-0 I

saka, selecționata Japoniei a primit vizita 
echipei Franței. Mii de aparate de filmat 
(japoneze) au imortalizat pe peliculă cele 
20 de eseuri franceze. Scor final: 90—IS I 
Trebuie să recunoaștem că japonezii au 
imaginat cea mai productivă lecție po
sibilă. Și nu este exclus ca peste 10 ani 
să asistăm la derby-ul Țara Galilor — 
Japonia. 0 ITALIA — BULGARIA 1—0 
la fotbal ! Explicația ? A lipsit Rossi,

accidentat intr-un meci de cupă euro
peană. Paolo Rossi, oare a fost operat 
de trei ori de menise, suferă de pe urma 
unui traumatism tot in zona genunchiu
lui. Pină acum se spunea „călcîiul lui 
Achille". Se va spune, oare, „genunchiul 
lui Rossi" ? 0 OLANDA nu a avut nici un 
finalist la campionatele europene de atle
tism de la Praga. Explicația e simplă: 
în Olanda, atleții joacă fotbal... 0 COS
MOS A JUCAT LA STUTTGART. Re

zultatul I 6—1 pentru echipa vest-germa- 
nă. La meci, se spune, ar fi asistat și 
chirurgul Christian Barnard, care a înre
gistrat pe viu fenomenul de respingere. 
Se Încearcă noi transplanturi. Se coti
zează pentru inima lui Cruyff... O TOUR 
de L’AVENIR la ciclism prezintă clasa
mente cu nume inedite. 0 NORA LUI 
IBSEN merge la fotbal I Frumoasa nor
vegiană a evadat din „casa păpușilor", 
atrasă de succesele fotbaliștilor scandi
navi. Franța — Suedia 2—2, Finlanda — 
Ungaria 2—1, Belgia — Norvegia 1—1 și 
chiar Danemarca — Anglia 3—4. Vară 
scandinavă prelungită... 0 AUSTRIA, una 
din revelațiile campionatului mondial 
din Argentina, a trudit din greu pentru 
a Învinge Scoția la Viena. La 3—0, întreg 
stadionul cînta lăndlere. La 3—2, craini
cul a abordat tonul elegiac. Primul gol 
scoțian a fost marcat de McQueen, omul 
care a pus capăt și speranțelor noastre 
în campionatul european. Vă mai aduceți 
aminte 1 Era minutul 90 și „tricolorii" 
conduceau cu 1—0... 0 UNDEVA, IN
TEXAS, cuplul Stan Smith—Lutz repur
tează victorii. rn 1969, la Cleveland, Stan 
și Bob jucau dublul în compania cuplu
lui Țiriac — Năstase. O probă de cons
tanță...

loan CHIRILA


