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Dinamoviada internațională, ediția a XX-a

DUPĂ-AMIAZĂ, PE STADIONUL REPUBLICII,
MULTI CONCURENTI REPUTATI

A A A
După festivitatea de deschi

dere, programată astăzi. la 
ora 15, in continuare, pe Sta
dionul Republicii, se vor des
fășura întrecerile din cadrul 
celei de a XX-a ediții a Dina* 
moviadei internaționale la atle
tism. La startul diferitelor pro
be vor fi prezenți atiețî și a- 
tlete din Bulgaria. Cehoslova
cia. Cuba. R.D. Germană, Po
lonia, Ungaria, U.R.S.S. și Ro
mânia.

Dintre participanți reținem 
cîteva nume de valoroși per
formeri : Jaroslav Matoușek 
(Ceh.) 10,1, Ramon Diaz (Cu-
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ba) și CI. Șușelescu 10_2 la 100 
m, Jerzy Pietrzyk (Pol.) 46,27 s 
la 400 m, Detlef Wațenkneeht 
(R.D.G.) 1:45,8 la 800 m. Va
lentin Zotov (U.R.S.S.) 13:35,0 
și 28:19,0 la 5000 m și, respec
tiv, la 10 000 m, Dusan Morav- 
cik (Ceh.) 8:26,4 la 3000 m obst., 
Igor Ervait (U.R.S.S.) 50.4 la 
400 mg, Vladimir Kiba 
(U.ILS.S.) 2,24 m la înălțime, 
Nikolai Selivanov (U.R.S.S.) 
5,45 m la prăjină. Șandor Bo- 
roș (Ung.) 88.60 m și Anatoli 
Jerebțov (UJLSK) 86.40 m la 
suliță, Aleksei Maliukov 
(U.R.S.S.) 78,32 m și Emanoil 
Dulgherov (Bulg.) la ciocan, 
Antonin Vibranek (Ceh.) 63.46 
m și Ferenc legi» (Ung.) 62,72 
m la disc etc.

Din rîndurile atletelor se 
detașează citeva sportive de 
certă valoare : cehoslovaca 
Jarmila Nigrynova. campioană 
continentală de sală, la lungi
me. medaliată cu bronz la
C.E.  de la Praga, cu 6.69 m, 
sovietica Nina Morgulina, cla
sată a IV-a la C.E. la 100 mg 
(12,86 s) și poloneza Elzbieta 
Rabsztyn, locul VII, cu 13,17 m 
la aceeași probă, sovietica 
Svetlana Kracevskaia dețină
toarea locului IV la Praga, 
la aruncarea greutății cu 20,13 
m (recordul său personal mă
soară insă 20,70 m) etc. Un 
cvartet valoros este si cel al 
aruncătoarelor de disc : Sve
tlana Petrova (U.R.S.S.) 67,32 
m, Jiika Prouzova (Cehoslova
cia) 64,04 m, Svetla Boskova 
(Bulgaria) 66,94 m, Argentina 
Menis (România) 62.40 m.

Firește, Intre protagoniștii a- 
cestor întreceri, așa cum men
ționam în numărul de ieri al 
ziarului nostru, se vor afla și 
o seamă de atlete și atleți ro
mâni. In afara Argentinei Me
nis și a lui Claudiu Șușelescu, 
menționați printre ‘ favoriți, 
Cornelia Popa, Bedros Bedro- 
sian si alti dinamovisti bucu- 
reșteni vor lupta pentru pozi
ții fruntașe si. mai ales, pen
tru realizarea unor performanțe 
remarcabile.

Miercuri 27 septembrie 1978

ARGENTINA MENIS

La Atena, Budapesta și Dusseldorf

F.C. ARGEȘ, POLITEHNICA TIMIȘOARA Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA 
In fața meciurilor - retur din cupele europene la fotbal

Astăzi, cele trei echipe româ
nești din cupele europene la 
fotbal — F.C. Argeș, Politeh
nica Timișoara și Universitatea 
Craiova — vor disputa meciu- 
rile-retur din marile competi
ții continentale (turul I). Pro
gramul celor trei jocuri este 
următorul :

Cupa cupelor — Dusseldorf 1 
Fortuna — Universitatea Cra
iova (în tur 4—3).

Cupa U.E.F.A. — Atena : Pa- 
nathinaikos — F.C. Argeș (0—3).

Budapesta : M.T.K. — Poli
tehnica Timișoara (0—2).

Deci, două dintre reprezen
tantele noastre pornesc cu a- 
vantaje de trei (F.C. Argeș) șl 
două goluri (Politehnica Timi
șoara), situații care ne dau 

Echipa naționala a 
României a primit invi
tația de a susține anul 
viitor, la Cardiff, o întîl- 
nire amicală cu Țara 

Galilor

LOTUL CARE FACE 
DEPLASAREA

Fundați : Teodor in Tudose, 
Vaieriu Fălcuțanu ; aripi : 
Petrrcâ Motrescu, Petre lano 
sevki. Alexandru Marin ; cen
tri : Gbeorgh® Nica, Andrei 
Hnt^lTn M ihni ii r. I hn n 1  nanxon, minai noiuan, roci 
Constantin ; mi j loco ți la des
chidere : Dumitru Alexandru, 
Mihai Bucos ; mijlocași la 
grămada : Mircea Paraschiv, 
Eduard Suc iu ; linia a lll-a, 
aripi : Floricâ Murariu, En- 
ciu Sosea, Alexandru A chim ; 
linia a lll-a, închidere : 
Gheorghe Dumitru, Pompilm 
Bon ; linia o tl-a : Gheargbo 
Daraban, Marin lonoscu, loan 
Urdea, Ion Stroe ; linia I, pi- 
lieri : Constantin Dina, Cor* 
noiiv Scortat, Florin lonrtâ. 
Ion Buton ; linia I, talonen : 
Mircoa Ortolocon, Mirean 
Muntoanu ; entrenorî : Va
leriy Irimescu, Alexandra Pa- 
loșanu ; medic : dr. Nicolae 
Gberacopol ; arbitra : dr. Ga* 
briei Eftimetcu.

speranța în calificare. Bineîn
țeles, cu condiția unor compor
tări la nivel superior, printr-o * 
exemplară angajare în întrece
re. Universitatea Craiova se 
prezintă pe Rheinstadion din

ARGEȘENII PRIVESC CU TOATA ATENȚIA 
„RUNDA- A DOUA

ATENA. 26 (prin telefon). 
După ultimele preparative, fă
cute duminică și luni la Sna- 
gov, marți dimineața F.C. Ar
geș a plecat, cu avionul, din 
București spre Atena. Desigur, 
scorul de 3—0 cu care ar
geșenii au încheiat meciul 
tur de acum două săptămîni le 
conferă apreciabile șanse de

După 6 ani de la ultima 
evoluție peste Canalul Mînecii, 
o selecționată română, alcătuită 
din 28 dintre cei mai buni rug- 
byști ai tării noastre, va pleca 
astăzi în Marea Britanie pen
tru un turneu amical de 7 
jocuri, răspunzînd ' invitației u- 
nor c.ao^r, ...o........

Evenimentul este așteptat cu 
interes, de ambele părți. Pal
maresul bogat în succese din 
ultima vreme al reprezentati
vei tării noastre — cuprinzînd 
cîteva frumoase victorii asupra 
puternicei echipe a Franței, 
care au condus în trei rînduri 
la cucerirea laurilor în compe
tiția continentală — a produs 
interes printre diriguitorii si 
amatorii rugbyului insular. 
S-a alcătuit. în consecință, un 
program amplu de jocuri, ca 
pentru un oaspete de marcă, cu 
parteneri puternici. în rîndurile 
cărora vor fi prezenti interna
ționali englezi, galezi, scoțieni.

De asemenea ieri a sosit o 
nouă invitație de la secretarul 
Uniunii de rugby din Țara Ga
lilor, pentru un al doilea tur
neu, de 5 jocuri, în anul 1979 
(22 septembrie — 6 octombrie) 
în care va fi cuprinsă si prima 
intilnire a echipei reprezenta
tive a României in Marea Bri
tanie : meciul TARA GALI
LOR — ROMÂNIA, la Cardiff 
(6 octombrie). Aceasta este o 
dovadă în plus a aprecierii ca-

(Continuare în pag 2—3)

Dusseldorf cu un pasiv de un 
goi ; situație dificilă care obligă 
la o reabilitare față de jocul- 
tur. Le dorim celor trei re
prezentante ale fotbalului ro
mânesc mult succes !

calificare în turul următor al 
Cupei U.E.F.A., dar toți sînt pe 
deplin conștienți că reușita lor 
va depinde de felul cum vor 
juca miercuri, de modul eum 
se vor mobiliza pentru a apăra 
cum se cuvine avantajul creat. 
La cîteva ore după sosire (și

(Continuare in pag. 2—3)

DE JUNIORI 
LA SCRIMĂ

începînd de astăzi, timp de 
patru zile, sala Floreasca n din 
Capitală va fi gazda prunei 
ediții a Campionatelor balcanice 
pentru juniori (pină la 19 ani) 
la scrimă*

La startul primei ediții a 
Balcaniadei se vor alinia spor
tivi din Bulgaria, Grecia, Iu
goslavia și România.

Din lotul nostru fac parte, 
printre alții, Otilia Hochdorfer 
(campioană a „Daciadei") și 
Gabriela Betuker, Sorin Roca si 
Nicolae Iile — floretă ; Alexan
dru Chiculițâ (campion al „Da
ciadei") și Florin Păunescu — 
sabie; Ionel Bărbosu și Rudolf 
Szabo — spadă.

Concursul se va disputa ia 
toate armele, individual și pe 
echipe, după următorul pro
gram : miercuri — floretă mas
culin și sabie, individual ; joi 
— floretă feminin și spadă, in
dividual (de la ora 9 și 17); 
simbătă — floretă masculin si 
sabie, echipe ; duminică — flo
retă feminin și spadă, echipe 
(de la ora 8,30). Vineri este zi 
liberă.

în „Cupa Davîs“
ROMÂNIA - BELGIA
PARIS, 26 (Agerpres). — în 

noua ediție a ..Cupei Davis“ 
(1978—1979), echipa de tenis a 
României va juca in zona B 
europeană. si va întilni in tu- 
r_l trei selecționata Belgiei. 
î'Clmrile din turul trei sînt

~ -.mate intre 16 și 18

Gimnaștii noștri înaintea Campionatelor mondiale

TINERII EMILIA EBERLE Șl KURT SZILIER
POT OBȚINE CONSACRAREA LA STRASBOURG

Dincolo de semnificațiile ma
jore ale campionatelor națio
nale de gimnastică — desfășu
rate recent în cadrul marii 
competiții naționale „Daciada" 
care au constituit un test de 
valoare și formă în ve
derea apropiatelor campio
nate mondiale — com
petiția s-a bucurat de un ecou 
puternic în rîndurile tehnicie
nilor, ale opiniei publice si care 

Kurt Szilier (in stingă), Aurelian Georgescu (mijloc) și Ion Che- 
cicheș — trei tineri care au luptat pentru titlul absolut. A ciștigat 

cel mai bun.„

a fost datorat faptului că titlu
rile de campioni absoluti au 
revenit unor sportivi tineri, in 
plină ascensiune, aureolați pen
tru prima oară cu această dis
tincție supremă pe plan natio
nal. Este vorba, după cum se 
Știe, de Emilia Eberle, eleva 
antrenorilor emeriti Bela și 
Marta Karoly, și de Kurt Szi- 
lier, în vîrstă de 21 de ani si 
jumătate, antrenat si pregătit 

în ultimii cinci ani 
de Vasile Coșa.iu, 
tehnician tînăr, 
ambițios, inimos, 
el însuși un gim
nast de frunte in 
urmă cu dțiva ani.

La fel ca și Na
dia Comăneci în 
1975, Emilia E- 
berle a devenit cu
noscută în arena 
internațională. a- 
preciată și a-
plaudată de spe
cialiștii de pe
continentul euro
pean, înainte de a 
se fi afirmat și 
consacrat în acti
vitatea competi- 
țională internă. 
Intr-adevăr, titlul 
de campioană ab
solută de junioare 
a Europei i-a sur
prins. într-o mă
sură. pe iubi
torii sportului din țara noastră, 
care auziseră prea puține des
pre această tînără gimnastă, 
deși cu un an în urmă ea cîștiga- 
se la Atena două titluri de cam
pioană balcanică de senioare. 
Este unul din motivele care au 
ambiționat-o pe Emilia pentru 
a repurta un succes strălucit și 
In campionatele naționale ți ale 
„Daciadei".

— Pentru mine, ne spunea 
Emilia Eberle, la înapoierea de

Emilia Eberle, cu antrenorul său Bela Ka- 
roly, preocupată, de data aceasta, de evo

luția colegelor sale...

la Milano, campionatele națio
nale si ale „Daciadei" repre
zintă o competiție de orgoliu. 
Doresc să fiu cea mai bună si 
între cele mai bune gimnaste 
ale noastre. Cred că pregătirea 
mea actuală, evoluțiile pe care 
le-am avut la Havana si. apoi, 
la Milano. îmi îndreptățesc op
timismul.

Constantin MACOVEI
(Continuare in paf. a 2-a)



JffiBSDL PE JOS ESTE PENTRU NOI 
CA SI HRANA"!

Opinii ale băimârcnilor privind aplicarea prevederilor 
Decretului nr. 149 care reglementează organizarea

DINAMO BUCUREȘTI-LOCUL DOI 
LA DINAMOVIADA DE TIR

Tinerii țintași români —patru medalii la „Cupa prietenia" de la Havana

HULIGANII h 
CE CĂUTA ÎN~

turismului
La Izvoarele sau la Borșa, 

la Mogoșa sau la Ocna Sugatag
— în oricare din aceste sta
țiuni maramureșene ai poposi
— întîlnești turiști din întreaga 
tară. Sînt localități de un pi
toresc deosebit, cărora iu

CiTU-l MARAMUREȘU"...»»
Crearea de noi si importante 

condiții de recreare Si odihnă, 
de fortificare a sănătății oame
nilor muncii prin intermediul 
turismului face, după cum se 
Știe, obiectul Decretului nr. 149/ 
27 aprilie a.c. al Consiliului de 
Stat. De aceea am început rai
dul nostru privind aplicarea 
prevederilor decretului printr-o 
discuție eu tov. Victor Fe- 
chcte. șeful comisiei sport-tu- 
rism la Consiliul județean Ma
ramureș al sindicatelor. „Mai 
tatii este de retinut faptul — 
ne-a spus interlocutorul — eă. 
imediat după apariția decretu
lui, a fost întocmit un amplu 
plan de măsuri vizind. in prin
cipal. depistarea tuturor locu
rilor de agrement si doiarea a- 
cestora cu toate cele necesare 
pentru ca oamenii muncii ve- 
niti aici să găsească condiții 
corespunzătoare de petrecere 
plăcută a timpului liber. As 
spune, parafrazînd o melodie

„CU TRANSPORTUL IN COMUN - LA SERVICIU, LA MO- 
GOȘA - PE JOS" !

Simion Batoș este sculer la 
întreprinderea mecanică de 
mașini și utilaj minier din 
Baia Mare. L-am intîlnit, în- 
tr-o sîmbătă, după terminarea 
lucrului, lingă alți 15 tovarăși 
de-ai săi. avînd cu toții ruc
sacurile pe spinare. plccind 
chiar de la întreprindere spre 
stațiunea Izvoare. „As putea 
spune eă excursiile sînt pentru 
noi adevărată hrană. Nu exa
gerez deloc. In fiecare zi — 
ne spunea acest iubitor al tu
rismului — muncitori, $i tineri 
și mai vîrstnici, din întreprin
derea noastră pleacă. în gru
puri mai mici sau mai mari, 
Ia Mogoșa sau la Izvoare. Dar 
mergem pe jos. Transportul in 
comun îl folosim numai pen
tru a ajunge la lucru, deși 
multi dintre noi venim cu bici
cletele. sau tot pe jos, si la 
muncă". In calendarul asociației 
sportive ..Simared" a amintitei 
întreprinderi figurează un cam
pionat „de casă" dar acesta, pe 
cît posibili, se desfășoară chiar 
la stațiunile amintite, precum 
și la ștrandul natural de la 
„Podul Lăpușel". la cabana 
„Păstrăvul" de la barajul Fi- 
riza, sau la campingul ..Doi 
porumbei". Toți muncitorii cu 
care am stat de vorbă, fie că 
lucrează la secția prelucrări 
mecanice, la turnătorie sau la 
întreținere, la sculărie sau la 
mecanică grea, ne-au spus că 
cel mai bine se simt atunci 
cînd merg pe jos 15—20 de km,

RUGBYȘTII ROMÂNI PLEACĂ, AZI, ÎN
(Urmare din pag. 1)

litătii rugbyului practicat în 
tara noastră.

Pentru turneul actual, care 
începe sîmbătă. unii din selec
ționații noștri vor evolua în 
Marea Britanie pentru prima 
dată. Alții o vor face pca- 
tru a doua sau chiar pentru a 
treia oară. Pe toți îi animă însă 
gîndul la prestații superioare, 
la rezultate pe măsura cărții

CONSFĂTUIRE
METODICO-ȘTIINȚIFICÂ 

CU CARACTER 
INTERNAȚIONAL

La Casa centrală a armatei din 
Capitală se . desfășoară, incepînd 
de ieri, consfătuirea metodico- 
țtiințifică internațională organi
zată de Clubul Steaua, cu dez
baterea unor probleme medico
sport ve grupate sub tema : „In
vestigarea complexă in sportul 
de performanță și contribuția a- 
cesteia la dirijarea efortului in 
antrenamente și competiții". La 
lucrările simpozionului participă, 
In afara medicilor sportivi din 
cluburile noastre fruntașe, ca
dre de specialiști din Bulgaria, 
Angola, Cuba, Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria și U- 
nlunea Sovietică. Lucrările con
sfătuirii se vor desfășura pînă 
VinerL

de masă
bitorii drumeției le descoperă, 
de fiecare dată, frumuseți noi. 
Localnicii sînt atît de pasionați 
pentru aceste locuri de agre
ment, îneît Ie vizitează ori de 
cite ori au o zi liberă.

de prin părțile locului, că atît 
„cîtu-i Maramureșu" zonele de 
agrement se tin lanț, iar noi 
am încercat să le amenajăm pe 
țoale..." Ceea ce s-a reușit oină 
acum este. într-adevăr, demn 
de laudă. In afara marcajelor, 
realizate în principal de pio
nierii maramureșeni, stațiunile 
si punctele de agrement au fost 
dotate cu amenajări sportive, 
în cele patru stațiuni amintite 
Ia începutul raidului nostru, 
precum și la Hanul lui Pintea, 
Tinjaua de la Hoteni, popasul 
Prislop, cabana „Apa sărată", 
complexul Suior (am mai pu
tea înșirui încă multe altele) se 
găsesc acum terenuri simple 
pentru practicarea voleiului și 
minifotbalului. popicarii aco
perite sau descoperite, bazine 
de înot, mese din beton pentru 
tenis, iar în unele din acestea 
sînt si puncte pentru închirie
rea de echipament și material 
sportiv.

după care se încumetă să joace 
două reprize de fotbal, de cîte 
20 de minute fiecare. „Plecăm 
împreună cu familiile — ne 
spunea muncitorul Toma Weisș 
— cunoscîadu-ne astfel mai 
bine si legînd prietenii care 
durează".

Excursii și drumeții se orga
nizează cu regularitate si la 
asociațiile sportive de Ia spi
talul din Baia Mare (animator 
fiind medicul Petru Verdeș), la 
cooperativele meșteșugărești 
Gutinul. Unirea. Mogoșa. Pro
gresul și Drum Nou. Secretarul 
asociației „Voința" din Baia 
Mare, loan Ignat (de 19 ani ac
tivist în domeniul sportului) 
stabilește singur, sau în cola
borare cu cooperatorii Alexan
dra Săsăranu. F.ronim Trifu, 
sau Ioan Roth, traseele excur
siilor. „Cele mai solicitate sînt 
cabanele de la Cărbunari si 
Usturoiu — aflăm de la secre
tarul asociației — aici ajungîn- 
du -se după aproximativ 16 km 
de mers pe jos. Și. firește, ni
meni nu se plinge că ajunge 
obosit".

Consiliul județean Maramu
reș al sindicatelor. consiliul 
popular județean. O.J.T. si
C.J.E.F.S.  au în vedere — din 
informațiile primite de la tov. 
Ioan Pop, președinte al C.J.E.F.S. 
Maramureș, — depistarea și al
tor puncte turistice si de a- 
grement și dotarea lor cu o 
bază materială- minimă.

ton GAVRILESCU

de vizită, făurită cu atîta tru
dă. Și cine ar putea fi un mai 
autorizat purtător de cuvînt al 
opiniei jucătorilor din se
lecționata divizionară dacă nu 
căpitanul lor. Gheorghe Dumi
tru ? „Pentru rugbyul nostru, 
turneul din Noua Zeelandă — 
de acum trei ani — a însemnat 
un moment important. Am 
făcut atunci. în tara unde se 
joacă, după mine, cel mai bun 
rugby din lume, citeva meciuri 
care ne-au adus aprecieri. în 
jocul-test. cu reprezentativa se- 
eundă a Noii Zeelande, am 
reușit un onorabil 10—10, tre- 
cînd chiar pe lingă victorie. Să 
nu vă mire că amintesc de a- 
cest turneu. Am vorbit de el 
pentru că l-am luat ca termen 
de referință în obiectivul nos
tru pentru partidele din Marea 
Britanie : vrem să realizăm un 
bilanț și mai bun ! Am mai 
jucat în Tara Galilor, acum pa
tru ani. cu Farul. Chiar eu una 
dintre echipele pe care le vom 
intilni acum, cu Swansea (lip
sită atunci, e drept, de in
ternaționalii săi). Un meci pe 
care eu nu-1 voi putea uita nici
odată : am marcat eseu Ia 
centru, care a dus la 
obținerea acelui 13—13. Am ă- 
preciat atunci maniera sigură 
și spectaculoasă in care galezii 
joacă grămezile spontane, spi
ritul de fair-play, pasiunea lor 
pentru rugby. Cred — aș vrea 
să fie astfel — că vor spune 
după turneul nostru : iată, ți 
românii știu să Joace așa !" 
Alți rutinați componenți ai lo
tului, Gheorghe Nica, Mircea 
Ortelecan sau Gheorghe Dără- 
ban, consideră turneul ea pe o

Trăgătorii de la Dinamo 
București au avut o bună com
portare la tradiționala compe
tiție internațională „Dinamovia- 
da“, care s-a desfășurat la Suhl 
(R.D. Germană), ocupînd Iacul 
doi în clasamentul general (su 
participat sportivi din 9 țări). 
Tintașii români au ocupat la o 
serie de probe locuri fruntașe, 
cu rezultate bune.

Iată citeva dintre rezultatele 
obținute de către dinamoviștii 
bucureșteni : L. Fop — locul 
2 la pistol liber cu 560 p (a 
ciștigat G. Zapolis — Dinamo 
U.R.S.S. — cu 563 p); Dumitra 
Matei — 2 la pușcă standard 
60 f c — 5S2 p (locul I — Tatia
na Narkievici — Dinamo 
U.R.S.S. — 593 p), E. Antonescu 
— 3 la ambele probe de pușcă 
standard juniori — la 60 f c •— 
591 (ciștigătorul. L. Klinger — 
Dozsa Budapesta — 593 p) și ta 
3X20 f 558 p (învingătorul — 
A. Gill — Dinamo U.R.S.S. —

Bogat program competifional la handbal

23 DE MECIURI ÎN 5 ZILE!
PR

Activitatea handbalului nos
tru cunoaște un ritm extrem de 
susținut. Iată, de pildă, aceas
tă săptămînă programează în 
fiecare zi intilniri din compe
tițiile naționale, precum si o 
serie de intilniri interna ți ocale.

• Astăzi, la ora 17, in sala 
Floreasea, Universitatea Bucu
rești întîlnește pe Rapid în ca
drul „Cupei de toamnă" la 
handbal feminin (prima etapă a 
returului). în continuare, de Ia 
ora 18,15, are loc cel de-al trei
lea meci dintre Selecționata 
noastră divizionară și reprezen
tativa R.S.F.S. Rusă. Un nou 
prilej pentru handbalistele 
noastre din prima reprezenta
tivă de a se roda în condiții 
de întrecere și — îndeosebi — 
de a elimina din carențele evi
dențiate dc primele două parti
de.

• Joi sînt programate, in 
Capitală și in țară, nu mai pu
țin de opt partide din Divizia 
A (m) și „Cupa de toamnă" (f). 
In sala Floreasea se dispută, 
la orele 17,15 și — respectiv — 
18,25, meciurile Progresa! Bucu
rești — Știința Bacău („Cupa 
de toamnă") și Dinamo Bucu
rești — Gloria Arad (Divizia 
A). In țară : Rulmentul Brașov 
— Hidrotehnica Constanța și 
Constructorul Baia Mare — 
Mureșul Tg. Mureș („Cupa de 
toamnă"), C.S.M. Borzești — 
Universitatea București, H. C. 
Minaur Ba'a Mare — Universi
tatea Cluj-Napoca, Știința Ba
cău — Politehnica Timișoara și 
Universitatea Craiova — Stea
ua (Divizia A).

• Vineri, program interna-

MAREA BRITANIE
nouă posibilitate de afirmare 
a valorii rugbyului nostru. Rc- 
ținind, din precedentele contacte 
cu diferite echipe britanice, 
jocul lor angajat. în forță pe 
înaintare, viteza de execuție — 
aceștia cred într-o replică vi
guroasă la nivelul grămezii 
noastre.

Se înțelege, mai nerăbdători 
să joace pe un teren englez 
sînt -aceia care nu au făcut-o 
încă : Florică Murariu, Teo- 
dorin Tudose, Mircea Paraschiv 
sau Alexandru Marin, Marin 
Ioncscu, Ion. Urdea, Eneiu 
Stoica sau Dumitru Alexandru.

Multă luciditate in aprecierea 
partidelor și încredere in pro
priile posibilități — iată atmos
fera din sinul selecționatei 
noastre divizionare, remarcabil 
sintetizată de cuvintele vice
președintelui F.R.F.. ing. Viorel 
Moraru, fost international, cel 
care va conduce lotul rugbyști- 
lor români în Tara .Galilor și 
Anglia : „Știm cu toții că acest 
turneu înseamnă o posibilitate 
de a confirma eă putem fi un 
interlocutor valabil. Am arătat 
ți pină acum aceasta, dar nu prea 
am avut prilejul s-o facem. în 
compania echipelor britanice. 
Consider că este cel mai dificil 
turneu de pină acum al unui 
lot de rugbyști români in Marea 
Britanie, intrucit dc această 
dată vom intilni cele mai bune 
formații ale Angliei — Glou
cester ți. respectiv. Țării Gali
lor — Swansea. Sint convins că 
băieții noștri sint capabili să 
probeze nu numai valoarea lor 
sportivă, ci si dorința dc a re
prezenta ca demnitate rugbyul 
românesc".

566 p). Clasament general : 1. 
Dinamo UJi.S.S. 70 p, 2. Dina
mo București 26 p, 3. G ward ia 
Varșovia 23 p, 4. Dozsa Buda
pesta 22 p, 5. Dynamo R.D.G. 
20 p. -1

★
Tinerii noștri țintași care au 

fost prezenți la „Cupa priete
nia" de la Havana (Cuba) au 
avut o evoluție foarte bună,, 
cîștigînd patru medalii (una de 
aur, două de argint și Una de 
bronz) cu care s-au situat pe 
primul loc in clasamentul pe 
medalii, înaintea coneurenților 
din U.R.S.S., Bulgaria, Cuba, 
R.D.G. și Ungaria. La proba de 
pușcă standard 60 f c pe prime
le trei locuri s-au clasat româ
nii G. Tătara (595 p), M. Dumi
tru (594 p) și FI. Minișan 
(593 p). La pistol liber C. Țîr- 
loiu a ocupat locul secund cu 
540 p (probă clștigată de sovie
ticul A. Savciuk cu 543 p).

țional in sala Floreasea. La ora 
17 vor evolua reprezentativele 
de juniori ale României și R.D. 
Germane, iar la ora 18,25 selec
ționatele feminine secunde ale 
României și R.D. Germane.

© Sîmbătă, programul inter
național se va repeta, dar de 
această dată gazdă va fi sala 
Victoria din Ploiești. Așadar, la 
ora 17 România — R. D. Ger
mană (juniori), iar Ia ora 18,25 
România B — R.D. Germană B 
(senioare).
• In sfirșit, duminică alte 

nouă meciuri. Este vorba dc 
etape complete în Divizia A si 
în „Cupa de toamnă". Sala Flo- 
reasca găzduiește patru dintre 
ele : ora 14,30, Rapid — Con
structorul Baia Marc, ora 15.40, 
Universitatea București — Uni
versitatea Timișoara (ambele 
meciuri feminine sînt din „Cu
pa dc toamnă"), ora 16,50, Stea
ua — Știința Bacău și ora 13,15, 
Universitatea București — Dj- 
namo București (partide din ca
dru) Diviziei masculine A). In 
tară se dispută următoarele 
partide : Universitatea Craiova 
— Gloria Arad. Politehnica Ti
mișoara — H.C. Minaur Baia 
Mare și Universitatea Cluj-Na
poca — C-S.M. Borzești (Divizia

GIMNAȘTII ÎNAINTEA C. M.
(Urmare din pag. 1)

Și, intr-adevăr. Emilia Eberle 
avea să reușească pe deplin în 
tentativa sa de a se face cu
noscută si publicului româ
nesc. Spectatorii, prezenti in 
număr mare la ultimele reuni
uni ale campionatelor, au a- 
plaudat cu multă căldură exer
cițiile noii campioane. Evident, 
paralelele constituie aparatul 
forte al Emiliei si nu putini 
sînt aceia care îi compară vir
tuozitatea tehnică, precizia. si
guranța cu .cele ale Nadiei Co
maneci. De asemenea, săritura 
sa „Tsukahara cu corpul în-' 
tins" a fost una din cele mai 
bune si mai bine cotate din 
concurs, iar exercițiul la bîrnă, 
dc o complexitate ridicată, cu 
mai multe salturi grupate îna
poi si alte elemente de mare 
dificultate, s-a bucurat atît de 
aprecierile spectatorilor cît Si 
ale specialiștilor.

Spre cinstea ei. Emilia Eberle 
situează remarcabilul său suc
ces din finalele campionatelor 
in contextul marilor obligații' 
ale gimnasticii noastre la apro
piatele campionate mondiale, 
spunîndu-ne lâ finele întrecerii: 
„Pe umerii mei apasă acum o 
și mai mare răspundere, știu 
foarte bine că-mi revin obli
gații deosebite. Consider eă a- 
devărata mea consacrare inter
națională o pot realiza Ia cam
pionatele mondiale, pentru care 
sper să fiu selecționată și să 
pot concura cu același succes 
cu care am evoluat in alte în
treceri de mare prestigiu, do
rind să mă calific pentru fi
nalele pe aparate si să lupt 
pentru medalii".

Se afirmă că. în gimnastica 
masculină, sportivul este ca
pabil de rezultate mari, de per
formante prestigioase la vîrsta 
de 19—20 de ani. Noul nostru 
campion absolut. Kurt Szilier, 
are 21 de ani si jumătate, deci 
in jurul vîrstei optime a ma
rilor succese, aflîndu-se. evi
dent, într-un moment de vîrf

Rapid Arad, campioana de 
anul trecut ia polo juniori, 
s-a clasat la recent încheiatul

a-

turneu final din Capitală abia 
pe poziția a 7-a și toată lu
mea prezentă la Întreceri a 
fost surprinsă de marea, di
ferență dintre evoluțiile din 
1977 și jocurile de acum ale 
arădenilor. Aceasta, cu atît 
mai mult cu cît excampioana 
prezenta și în 
cest an cîțiva 
jucători (Szabo, Să- 
lăgean, Demheny) 
care au figurat în lotul repre
zentativ de juniori.

Mai mult, țifnînd parcă să 
iasă, totuși, în „evidență“ cu 
ceva, tinerii pol oiști arădeni 
și-au încheiat suita jocurilor 
modeste cu o serie de atitu

de >> 
de a 
lovit
pumni 
ind ei 
de In 
ser.* * ; 
pletA,

A), Hidrotehnica Constanța — 
Progresul București și Rulmen
tul Brașov — Confecția Bucu
rești („Cupa de toamnă").
• Săptămînă viitoare, la 2 și 

4 octombrie, reprezentativa fe
minină a României se va intil
ni de două ori cu cea a Bul
gariei. Ambele partide sînt pro
gramate în sala Floreasea.
• Campioana țării, Dinamo 

București, va susține meciuri
le din primul tur al Cupei cam
pionilor europeni cu formația 
bulgară ȚJ5.K.A. Sofia. Con
form acordului dintre cele două 
cluburi, primul meci se va dis
puta la 11 octombrie (la Sofia), 
iar returul va avea loc la 19 
octombrie (la Ploiești). Din pă
cate, Capitala n'J poate găzdui 
această întîlnire, intrucit sala 
Floreasea este nereglementară, 
iar Palatul sporturilor este prea 
costisitor pentru o asemenea 
organizare.

• Pînă la această oră. 
H. C. Minaur Baia Mare și 
Ramat Gan (Israel) n-au căzut 
de acord asupra datelor de des
fășurare a meciurilor din primul 
tur al „Cupei cupelor". Datele 
limită sînt 15 octombrie (me
ciul tur) și 22 octombrie (retu
rul).

al progresului său constant 
consemnat în ultimii ani. Des
pre titlul cucerit. Kurt Szilier 
ne face următoarele precizări :

— încă de acum doi ani, de 
la „Cupa Prietenia" desfășurată 
la Baia Mare, mi-am dat scama 
că pot obține rezultate mai 
bune, că nu trebuie să mă mul
țumesc cu succese neînsemnate, 
împreună cu antrenorul meu, 
tovarășul profesor Vasile Cosa- 
riu. am stabilit un plan deta
liat de pregătire, ale cărui roade 
incep să sc vadă. Titlul _ de 
campion absolut il consider însă 
doar o treaptă a drumului pe 
care trebuie să-l parcurgem spre 
deplina afirmare internațională, 
drum pe care Dan Grecu și alți 
gimnast! români au semnat 
deja primele realizări. Și, de
sigur. primul examen îl repre
zintă campionatele mondiale de 
la Strasbourg.

Născut la 11 ianuarie 1957. 
in orașul Lupeni. Kurt Szilier 
începe să practice gimnastica 
de la vîrsta de 10 ani, cu an
trenorul Titus Isar, același cu 
care debuta în gimnastică, fi
rește cu mult mai multi ani în 
urmă, si Vasile Coșariu, cam
pionul de ieri, antrenorul dc 
astăzi al campionului absolut. 
Ca într-o adevărată ștaf-ciă a 
succeselor ! Exigent, intuind a- 
tît șansele pe care le are elevul 
său pentru obținerea unor pre
stigioase rezultate de valoare 
internațională, cit si dificultă
țile pe care le are de înlăturat. 
Vasile Coșariu ne spune : „Fără 
îndoială, succesul lui Szilier 
este un rezultat' al maturizării 
sale sportive. Dintre toti fina- 
liștii. el a greșit cel mai puțin, 
avind doar o minimă ezitare la 
calul eu minere. Desigur, știu 
că Szilier nu are forța lui Dan 
Grecu, dar in prezent e mai 
constant si aceasta înseamnă 
deja foarte mult. Trebuie să 
mai lucrăm însă, cu meticulo
zitate si rigoare, ia pregătirea 
fizică, căci numai astfel, pe 
fondul bun al pregătirii teh
nice, să putem realiza perfor
mantele dorite".

s -:
o cate

dini nesportive, care trădează 
serioase lipsuri de ordin edu
cativ.

niște 
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Da ultimul joc de campio
nat, cel cu C.S.Ș. 1 București, 
însoțitorul echipei Rapid, I. 
Kontor (pentru că antrenorul 
nici nu a făcut deplasarea), 
nu s-a prezentat la meci ! 
Portarul I. Dcmeny a venit 
și el la bazin prin repriza a 
3-a... Aveau să urmeze, Insă 
lucruri mult mai grave. Tre
cuseră aproximativ 4 minute

domni
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ECHIPA ROMÂNIEI PE LOCUL TREI

ACTUALITĂȚI
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La prima ediție a Balcaniadei de juniori

SPORTUL STUDENȚESC 
SELECȚIONATA

R. P. 0. COREENE 2-2 (0-2)
ARBITRI REPUTAȚ!
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final al 
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TURNEUL I

DE MASĂ I

LA DERBYURILE DIVIZIEI Bl

La Izmir s-au încheiat jocu
rile primei ediții a Balcaniadei 
rezervată echipelor de juniori. 
Cele șase formații au fost îm
părțite în două grupe. Din pri
ma au făcut parte selecționate
le României, Turciei și Alba
niei. Iată rezultatele înregistra
te : România — Turcia 1—1 
(0—0). Golul echipei noastre a 
fost marcat de Budai. România 
— Albania 1—1 (0—0). Pentru 
juniorii români a marcat Iovan. 
Cum și partida Turcia — Alba
nia s-a încheiat tot la egalitate, 
finalista din grupa aceasta s-a

• AZI nUPA-AMIAZA, DE LA 
ORA 16, pe stadionul Central 
din Giurgiu va avea loc 
mecd amical între formația 
cală F.C.M. și Steaua.
• MUNE, LA TG. JIU, 

stadionul din. localitate, divizio
nara A Jiul Petroșani susține un 
joc amical cu echipa antrenată 
de Ion Pârcălab, Pandurii — li
dera seriei a vn-a a Diviziei C. 
Partida este programată pentru 
ora 16. (D. MANOLE — coresp.).

stabilit prin tragere la sorți. 
Sorții au căzut asupra echipei 
gazdă !

Finala primei Balcaniade de 
juniori ji-au disputat-o echipe
le Turciei și Greciei. Fotbaliș
tii eleni au cîștigat cu 2—1.

în meciul pentru locurile 
3—4 s-au întilnit România și 
Bulgaria. Echipa noastră a avut 
o evoluție destul de bună, reu
șind să cîștige cu 2—1. Iată și 
„ll“-le utilizat în cele trei 
partide : Nițu-Ivana, Pop. Pir- 
vu, Moțoc-Iovan, Suciu, Geol- 
gău-Budai, Turcu, Cămiri. Au 
mai jucat Pavel, Mânu, llie, 
Tulba și Butoi.

Două informații pe care ni 
le-a oferit Dan Matei, inspec
tor in Ministerul Educației și 
învățământului. conducătorul 
delegației noastre : PaveL Pop. 
Pirvu și Suciu au fost jucătorii 
care s-au remarcat pe parcursul 
Balcaniadei: echipa nu are
încă o concepție de joc. Se a- 
pără destul de bine, dar in rest 
ea joacă la intimplare, dezor
donat. Cițiva dintre componen- 
ții ei nu cunosc bine procedeele 
elementare.

Joc plăcut, cu o interesantă 
evoluție a scorului, a oferit In- 
tîlnirea internațională amicală 
dintre Sportul studențesc și Se
lecționata R.P.D. Coreene, desfă
șurată ieri după amiază pe sta
dionul Dinamo din Capitală. Oas
peții au jucat cu multă ambiție 
în prima parte, au construit ac
țiuni ofensive rapide și au în
scris de două ori prin Pan Cen 
Fân, în min. 6 și 15. După pau
ză, aspectul jocului s-a schimbat 
complet. In această parte a me
ciului, studenții au dominat peri
oade îndelungate și și-au 
multe situații favorabile, 
c-are doar două au fost 
cate de Munteanu (min. 
Rădulescu (min. €6). In i 
două minute ale partidei 
ții au avut posibilitatea

i creat 
dintre 

fructifi- 
«) și 
ultimele 
studen- 
sâ mai 

înscrie, dar 6. Ionescu (min. ®3) 
și Tănăseseu (mln. M) au expe
diat balonul în bară !

A arbitrat foarte bine C. Băr
boi eseu următoarele formații :
SPORTUL STUDENȚESC : Mora- 
ru — Oomoavă, Grigore, duga- 
rin. Manea — Șerbânicâ, 
Munccar.u — lorguîescu. 
Grosu. Din min. 46 au 
cat : Laz&r. Tănăseseu.
Răduiesctx O. 
SELECȚIONATA RJPJ3. 
ENE : Pac Ciun On — 
Tan, Li San Kil, Kin Ciun Min, 
Cea Cian Suc — Kim Pac Man, 
An Cean Nun, An Se Uc — Han 
Fen Nam, Pan Cer. Făn. Min Ton 
Cean. Din min. 73 au mai jucat: 
Ghin Kan Ir. Li Cin Ha și Kin 
Mun Cir. (F.V.).

Ionescu,

Că țoi.
Ctnhaia, 
mai ju- 

Cazan, 
Ssroe. 

CORE- 
Kim In

MECIURILE - RETUR DIN CUPELE EUROPENE

Am semnalat la vreme (și 
vom mai reveni asupra lor) 
măsurile noi și utile pe care 
F.R.F. și colegiul de specia
litate le-au luat în acest se
zon în direcția îmbunătățirii 
activității de arbitraj : conti
nuarea curajoasă a promovă
rii elementelor tinere, anunța
rea pe mai multe etape a bri
găzilor de arbitri, comunica
rea cu ctieva minute înainte 
de joc a arbitrului principal 
(care, ne-am convins la fața 
locului, nu este 
cunoscut chiar de 
mea). delegarea de 
observatori din rin- 
dul 
Ieri 
iată 
ele. 
partide 
Înregistrat arbitraje 
bune, am notat și 
turi promițătoare (G.___
mir, în poLda „scurt-circuitu
lui- de la Timișoara, V. Roșu, 
C. Jurja). Sini îmbunătățiri 
pe care )e relevăm și Ie spe
răm continuate. Intervin însă, 
chiar din prima parte a ac
tualului sezon, și unele defi
ciențe, unele scăderi in pri
vința delegărilor. Mai cu sea
mă la Divizia B.

Tot în dorința (lăudabilă) 
de a torța ascensiunea unor 
arUtn foarte tineri de la lo
turile „C*  spre ,.B“, comisa 
de delegări a repartizat, in 
actuala ediție, aproape fără 
excepție, ia jocuzrie etalonului 
secund numai „cavaleri ai 
Cuierulu.*  <fcn lotul diviziei 
secunde. Numai că — și rea
litatea a demonstrat-o — nu 
în toate cazurile tinerii con
ducători de jocuri, mulți Încă 
lipsiți de experiența necesară, 
fac față meciurilor foarte e- 
chilibrate, unor adevărate der-
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ANGELO NICULESCU „ȚINTIM CALIFICAREA |-
BUDAPESTA, 26 (prin telex). 

Politehnica Timisoara a ajuns 
luni seara In localitate, unde va 
susține miercuri după-amiază 
partida retur cu formația 
M.T.K. din cadrul primului tur 
al Cupei U.E.F.A. La sosire, 
delegația fotbaliștilor timișoreni 
a fost întâmpinată de reprezen
tanți ai clubului budapestan si 
de ziariști. Antrenorul principal 
al formației Politehnica, 
gelo 
cest

An- 
Niculescu, a făcut, cu a- 
prilei, următoarea decla-

rație : „Este o coincidentă mai 
puțin plăcută că și Politehnica 
și M.T.K. au pierdut in ultima 
etapă, iot pe teren propriu, si 
la același scor : 1—0. Consider 
că nici .Poli" și cred eă nici 
M.T.K. nu trebuie judecate, in 
perspectiva meciului de miercuri, 
după aceste rezultate. Din 
punctul nostru de vedere, Po
litehnica este hotărîtă să arate 
in fata publicului budapestan, 
bun cunoscător al fotbalului, a- 
devărata sa valoare. Deci, pro-

>r masculi- 
cîștigat de 
fapoca (Z. 
S. Doboși) 
neînvinsă, 

centru sta- 
ui s-a dis- 
ujeană și 
, ambele 

pînă la 
*rului cmc- 
t detașat 
ctaculoasă, 
lovedit su- 

serviciilor 
itr-o pute- 
1. Sportivii 
- rezistență 
cîteva me- 
jătorilor și 
ă s-a deta- 
realizatorul 
Ictorii în 
ipra lui z. 
i victoria
Marin Fi- 
' dublu, în 
continuare 

îl : 3. Glo-
Progresul 

Tg. Mureș, 
L

util,
Lntrenorilor 
folosind ca 
re înaintea 

care ne 
^le Balca- 
roslavia).

telefonice 
întrecerilor 

feminine 
^pionatulul.

nu

COSTEA

ARAJ
VIZIA

iții de 
^sfă-

Mar-

UbI -î’i
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ARGEȘENII PRIVESC CU TOATA ATENȚIA

(Urmare din pag 1)

după odihna necesară de la ho
telul Alexandras — unde echi
pa este cazată), marți, la ora 
16, piteștenii au efectuat Un an
trenament de aproximativ o 
oră, fizic, tehnic și tactic, de 
acomodare pe stadionul parte
nerei de întrecere. în ceea ce 
privește foi-mația probabilă, 
antrenorii FI. Halagian și C. 
Oțet au unele probleme in pri
vința alcătuirii liniei de mij
loc. Se preconizează următoa
rea formație : Speriatu-M. Zam
fir, Stancu, Cîrstea, Ivan-Băr- 
bulescu, 
vănescu 
II, Dobrin.
Toma, care nu a putut fi re
cuperat.

Panathinaikos și-a continuat 
pregătirile după înapoierea de 
la Yannina, unde, duminică, a 
Cîștigat cu 2—0. De remarcat că 
doi dintre componcnții săi 
Terzanidis și Delikaris — 
evoluat miercurea trecută 
partida U.R.S.S. — Grecia

înlocui pe Elefteriadis. De a- 
semenea din formație nu vor 
lipsi portarul Constantinou, a- 
părătorii Kizas si Ștefanakis, 
mijlocașii Terzanidis și Liva- 
tinos. atacantii Dclikariș si 
Wagncr.

Partida, găzduită de stadio
nul PanathinaikoB, va începe la 
ora 16,30 și va fi condusă de o 
brigadă dc arbitri 
avîndu-1 la centru 
Jarguz.

La Atena este 
marți 
grade.

din Polonia, 
pe Alojzy

foarte cald,
inregistrîndu-se 25 de

milem un joc frumos, și, de 
ce să nu o spunem, țintim cali
ficarea in turul următor al 
Cupei U.E.F.A."

Marți dimineața, fotbaliștii ti
mișoreni au efectuat un antre
nament de acomodare pe sta
dionul M.T.K.. unde se va des
fășura partida de miercuri. Po
litehnica Timișoara 
următoarea formație probabilă : 
Caton a — Nadu.
Mehedinții, Bama — Dembrov- 
schi, Vițan. Cotec — Angliei, 
Volaru, Petrescu. Atmosfera 
din sinul echipei este bună, în- 
frîngerea de simbătă a rămas 
mult în urmă, iar prezenta ce
lor 1500 de timișoreni, care au 
sosit marți cu autocarele, nu 
a făcut decît să ridice la cote 
înalte moralul jucătorilor.

Antrenorul echipei M.T.K., 
Gyorgy Mezei, s-a arătat ne
mulțumit de evoluția echipei 
sale simbătă în partida cu Be- 
kesesaba — ultima clasată —, 
pierdută cu 1—0 (gol primit în 
min. 88) și se gîndește la unele 
modificări în „ll“-le pe care-1 
va alinia miercuri. După toate 
probabilitățile acesta va fi ur
mătorul : Brunyi — Paliesko, 
Turner. Burg. Aszalai — Kori- 
tar, Gruborovics, Borso — Ta
kacs, Garics. Morgos.

Partida va începe la ora 
14,30 (15,30 ora Bucurestiului).

va alinia

Pâliinișan

Stancu, Cîrstea, 
Chivescu (Iatan), lo- 

D. Nicolae, Radu 
Așadar, va lipsi

au 
în 

din 
campionatul european, câștigat 
de echipa sovietică cu 2—0. La 
Atena este un interes deosebit 
pentru jocul de miercuri. Toate 
cele 23 000 de bilete sint vîn- 
dute. Ca întotdeauna antre
norul polonez K. Gorski a 
anunțat că va comunica for
mația in ziua meciului, la nrînz. 
Din cele spuse de colegii zia
riști greci. în mod sigur va 
reintra Alvarez, iar fundașul 
internațional Dimitriou îl va

8

PENTRU PROMOVAREA
A LA TENIS

greșul (dimineață de la ora 8,30 
si după amiază de la ora 14). 
Intr-o primă confruntare Con
structorul Hunedoara a dispus 
■u 6—4 de Industria sîrmei 
Cimpia Turzii. Fete : Sănăta- 
> a Satu Mare, Electrica Timi
șoara. Sănătatea București, Ci- 
men tul Deva. Se dispută 4 în- 
tthriri de simplu și una de du- 
: Rezultate: Sănătatea Bucu-

- — Sănătatea Satu Mare 
5—4 . Electrica Timișoara — 
CtaMBtiil Deva 3—2. întilnirile 
«■ toe pe terenurile Tenis club 
SțMMRgti (de la ora 8 30 și 14).

Caapetițîa se va încheia du-

Constantin ALEXE Mircea TUDORAN

LA DUSSELDORF, CRAIOVENII - DECIȘI 
JOACE ULTIMA ȘANSA

DCSSELDORF. 26 (prin tele
fon). Sosită luni în localitate, 
Universitatea Craiova s-a an
trenat în cursul după-amiezii. 
Marți seara, pe 
„Rheinstadion", unde 
loc jocul, craiovenil 
un nou antrenament, 
închisă. Ploi intermitente 
greuiază terenul.

Studenții craioveni sînt ho- 
tărîți să dea o replică dîrză. 
Echipa probabilă : Lung (Bol- 
dici) — Negrilă. Tilihoi, Ște- 
fănescu, Furima (Berneanu) — 
Ungurean», Cirțu. Bcldeanu — 
Crișan. Cămătaru, Marco. Ju
cătorii cuprinși în paranteze a- 
trag atenția asupra stării de In
disponibilitate posibilă a lui 
Lung și Purima.

Echipa Fortuna a jucat sim- 
bătă în cadrul Cupei cu F. C-

frumosul 
va avea 
au făcut 

Vremea e 
în-

LA 5 OCYOMMM *47t 
.RAGEOE SPECIALA

SAȘI

Heilbronn (din liga de 
Si a cîștigat cu 3—0, . 
lurile marcate de Brei (2) și 
Franz. Antrenorul Tippenhauer 
declară în ziarul „Rheinische 
Post" eă se așteaptă la un joc 
greu, in fata unei echipe care 
nu are ce pierde si care are 
in formație un jucător de certă 
valoare (Cămătaru). Acesta va 
fi marcat pe iot terenul de 
Zimmermann. Fortuna Dussel
dorf va alinia „11 “-le cu care 
a început meciul de la Cra
iova : Woyke — Brei. Zewe, 
Zimmermann, Baltes — Fanz, 
Weike. AHofs — Gunther, Lund, 
Seel.

Meciul începe la ora 21,00 
fora Bucurestiului) și va fi con
dus de o brigadă iugoslavă, cu 
Dușan Krohnak la centru.

Gheorghe NERTEA

LOTO

amatori) 
prin go-

byuri care au apărut foarte 
devreme in toate cele trei se
rii. Lupta foarte st rin să din 
toate cele trei grupe progra
mează acum, etapă de etapă, 
meciuri care in multe cazuri 
depășesc — ca dificultate a 
arbitrajului — partidele de „a 
doua categorie" din Divizia A. 
Or, în asemenea condiții șl 
față de numeroasele și (ade
seori) justificatele nemulțu
miri ale echipelor în direcția 
—"-‘i arbitrajelor, credem 

impune delegarea unor 
din lotul A Ia jocurile 

cele mai tari, la jo
curile fruntașelor 
eșalonului secund. 
Socotim că, de pil
dă, prezenta unui 
arbitru experimen
tat și cunoscut ca 
Francisc Coloși (un 
luat absolut la

calității 
că se 
arbitri

debu-
Drago-

exemplu _
întîmplare) era mult mai uti
lă la una dintre partidele a- 
cerb disputate ale etapei tre
cute din Divizia B, decît pe 
una dintre marginile terenului 
la jocul de la Baia Mare 1 
Fără să se negldjeze, repetăm, 
utila acțiune de delegare a 
arbitrilor tineri, component! 
ai lotului ..B“, La partidele 
campionatului secund, situația 
impune repartizarea — măcar 
la cele 4—5 jocuri importante 
ale fiecărei etape — a unor 
arbitri experimentați și cu- 
noscuți din lotul divizionar A. 
Ceea ce ar deschide, eventual, 
calea de delegare la tușe, la 
partidele de A, a celor mai 
dotați dintre tinerii arbitri ai 
lotuhii B. Divizia B are și ea 
derbyuri (și încă ce der
byuri •) și trebuie să le tra
tăm ca atare și sub raportul 
delegărilor de arbitri.

Eftîm.’e IONESCU

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
V\\W \\\\\\\\\\\\\\\^^^^^^

VICTORIE CE ASCUNDE 
MULTE SLĂBICIUNI

Spcctatorii veni ți să asiste du-^ 
mimeă la meciul dintre Progre-" 
sul-Vulcan și S.N. Olteni,a au 
fost surprinși de noua față a 
stadionului din str. dr. Staico- 
vid, complet reamenajat, cu tri
bune mari și frumoase cu 10.000 
de locuri. Ce păcat Insă că In 
aceste tribune au luat loc numai 
1 500 de spectatori, toți dezamă
giți de jocul slab, dezorientat, 
al echipeâ lo<r favorite, chiar dacă 
ea a cîștigat cele două puncte 
puse în joc. Oare ce se intîmplă, 
eare sînt cauzele ce determină 
evoluțiile slabe ale echipei care 
în sezonul trecut era pretendentă 
la promovarea în Divizia A ? Ur
mărind jocul practicat de ea, 
îți dai seama că ii lipsește, în 
primul rind, 
îi lipsește o 
ției, jucătorii 
o partidă la 
turi ; ca să _ 
condiția fizică precară a multora 
dintre componenții lotului. De 
asemenea, surprinde pe foarte 
mul ți dintre cei ce cunosc a- 
ceastă formație renunțarea la 
fairi-play, calitate ce o caracte
riza intr-un trecut apropiat. Pro
gresul practică acum un joc 
obstructionist, distructiv, presărat 
cu multe faulturi. Dealtfel unul 
dintre jucători mărturisea că așa 
îi învață antrenorul, să joace 
„tare*,  să nu lase nimic din ceea 
ce construiește adversarul. Acest 
lucru îl confirmă chiar 
dinea antrenorului Viorel Popes
cu care, duminică, după 
bare neinspirată (a lui 
care jucase bine) s-a 
într-un dialog nepermis 
tatorii. Surpri nz ător
faptul că în formație nu 
apare, în ultima 
un junior, cînd se 
greșul are o bună 
tinere talente care 
dorea de a juca în . 
(Gh. SLAVE, coresp.).

o idee de joc» apoi 
stabilitate a forma- 
fiind plimbați de la 
alta pe diferite pos- 
nu mai vorbim de

atitu-

o schim- 
Apostol, 
angajat 

cu spec- 
este și 

mal 
nicivreme, 

știe că Pro- 
pepinieră de 
merită Inc re
prima echipă.

„DACA JUCAM FOTBAL, 
AM R... PIERDUT I'

Duminică dimineață am fO6t 
prezenți la Anina, pe stadionul 
dintre munți, la meciul dintre 
formația locală Minerul și Aurul 
Brad, scor 2—1. Dar cite se as
cund in spatele acestui rezultat. 
Mai întfi, un joc de calitate sla
bă, care nu a făcut cinste celor

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Se acordă o listă bogată de câș

tiguri : autoturisme ,.Dacia 1300“, 
„Skoda 1#5 L“, excursii tn R.D. 
Germană sau R.S. Cehoslovacă, 
câștiguri în bani in valoare de 
25.000 lei, S 000 lei șl altele. Se 
mal acordă câștiguri variabile în 
numerar.

Pentru atribuirea tuturor aces
tor valoroase câștiguri se vor e- 
fectua I extrageri în 3 faze.

Se exrag 75 de numere. Se 
pot obține câștiguri cumulate pe 
aceeași variantă ; câștigurile su
plimentare se 
special

Participarea 
de 5 și 15 lei 
țiunea ca biletele de 15 lei 
dreptul de participare la 
extragerile.

Mai multe bilete, mai multe 
șanse de clștig 1

Tragerea pronoexpres de astăzi 
va li televizată la ora 18,2®.

suportă

se face 
varianta

din

pe
cu

fond

bilete 
men- 

. au 
toate

CISTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 24 
SEPTEMBRIE 1978. Categoria I 
(13 rezultate) : 1 variantă
25% ■= autoturism „Dacia 1300“; 
categoria a 2-a (12 rezultate) : 
4 variante 100% a 19.854 lei și 
16 variante a 25% a 4.963 lei ; 
categoria a 3-a (11 rezultate) : 
81 variante a 2.941 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 62.358 lei. Au
toturismul „Dacia 1300“ a fost 
cîștigat de Gheorghe Niculescu 
din București.

două protagoniste. în al doilea 
rină, un arbitraj curajos ia În
ceput, dar tot mai îngăduitor pe 
măsură ce se apropia fluierul 
final. In al treilea rînd, un joc 
foarte dur, cu mult peste limi
tele regulamentare, în care „vi
oara intfi“ a fost formația gazdă, 
cu 56 de faulturi ! In sfîrșit, 
destui spectatori „certați*  cu re
gulamentul, care nu vedeau de
cît pe cei H jucători din Anina, 
partenerii de întrecere și brigada 
de arbitri fiind priviți ca niște 
dușmani. Vă închipuiți ce fotbal 
s-a jucat ! Dornici să cîștige cu 
orice preț jucătorii din Anina 
l-au... vînat pur și simplu pe 
oaspeți, iar „galeria", și în spe
cial instructorul sportiv Cornel 
Copăceanu (care se plimba pe 
pistă în spatele tușierilor!?!) au 
căutat și în cele din urmă au 
reușit să înfringă rezistența mo
rală a celor trei arbitri. La pau
ză, cînd oaspeții conduceau cu 
1—0, cîțiva spectatori erau gata 
gata să rupă gardul de sîrmă 
care proteja drumul jucătorilor 
spre vestiare. După meci, antre
norul gazdelor, Iuliu U;u (fost 
portar al Științei Timișoara și 
Dinamo București), se confesa 
portarului oaspeților. Rudisuli 
(il admirăm sinceritatea) : „In 
cazul în care Minerul ar fi jucat 
fotbal, ar fi cîștigat Aurul Brad". 
Credem că partida ar fi fost mai 
aproape de ceea ce se numește 
fotbal, dacă arbitrul C. Vlase 
(Craiova) ar fi dictat cartonase 
roșii unor jucători ca Jantovan, 
V. Șchionu (Minerul) și Rusu 
(Aurul). în aceiași timp, se im
punea o decizie (nu s-a luat nici 
una) la faultul in careu al lui 
Rudisuli asupra lui V. Șchiopu. 
Se cuvine să evidențiem, totuși, 
patru jucători pentru calitățile 
demonstrate : Platagă, V. Șchio
pii (Minerul). Rudisuli și KIe'n 
(Aurul). (T. MIRCEA).

NUMESONORE
$1... DOAR ATÎT I

cunoscuțl jucători al 
jucat șters, s-au 
fotbal individua- 
înaintșșii (InCze 
au căutat rezol- 
prin driblinguri

Proaspăta promovată în eșalo
nul secund Constructorul Iași a 
prezentat duminică. în partida 
eu Oltul Sf. Gheorghe, o echip*  
cu multe nume sonore, jucători 
eu vechi state în Divizia A 
(Coslaș, Incze IV, Toacă, Tran- 
dafilon etc.). Intr-o astfel de 
alcătuire, echipa ieșeană trebuia 
Bă ofere un joc pe măsura va
lorii individuale * jucătorilor săi. 
Dar, din păcate, nu s-a întim- 
plat așa !

Foștii
Politehnicii au 
întrecut intr-un 
list, mol ales 
și Trandafllon), 
vări „savante" 
prelungite șl exasperante, In loc 
să aleagă drumul cel mai scurt 
spre poarta apărată de Szabo șl, 
apoi, de Polgar. Dominarea te
ritorială insistentă n-ă ajutat eu 
nimic gazdelor, ele înregistrînd, 
cum se știe, un semieșec (0—6). 
Nici nu puteau spera la mai 
mult din moment ce in întreg 
meciul au șutat pe spațiul por
ții doar de șase ori, nici unul 
dintre șuturi neavînd un grad 
mare de periculozitate.

Cuvinte bune pentru calmul șl 
dăruirea oaspeților și pentru foarte 
bunul arbitraj prestat de bucu- 
Teșteanul Al. Voinea. (FI. SAN
DU).



J. A. Samaranch, membru al C. I. 6.:

„FESTIVITATEA DE ÎNCHIDERE
A «DACIADEI» -

EXTRAORDINAR!11

Membru al Comitetului In
ternațional Olimpic (C.I.O.) 
pentru Spania, președintele Co
misiei de presă și Șef de 
protocol al C.I.O., Juan Anto
nio Samarainch — personalitate 
marcantă a lumii olimpice (a 
deținut și funcția de prim-vi- 
cepreședinte al C.I.O.) — a în
treprins, la invitația Comitetu
lui olimpic român, o vizită 
de trei zile în țara noastră. Cu 
acest prilej, oaspetele a asistat 
și la spectacolul festiv al „Da- 
ciadei", pe care a ținut să-1 
aprecieze cu prioritate în de
clarația pe care ne-a făcut-o 
Înaintea plecării.

— Am văzut în viața mea 
destule manifestații sportive 
similare. Dar nici una, pini 
acum, nu mi-a produs satis
facții de ordin multiplu ca 
ceremonia de închidere a com
petiției dumneavoastră naționa
le „Daciada". A fost — îmi 
permit să afirm — un spec
tacol extraordinar, in orice 
caz cel mai mare, mai impor
tant și mai reușit din cite 
mi-a fost dat să văd. De obi
cei, astfel de demonstrații de

ERNEST MiiLNER ÎNVINGĂTOR
ÎN TURNEUL INTERNAȚIONAL DE MOTOCROS

ZĂRNEȘTI, 26 (prin telefon). 
Ultimul concurs al turneului 
international de motocros. des
fășurat marți în localitate. a 
confirmat evoluția ascendentă a 
tînărului nostru campion Er
nest Mfilner (19 ani), care ca 
si în precedentele reuniuni de 
la Sf. Gheorghe și Municipiul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. a 
fost imbatabil în confruntarea 
cu alergătorii din Bulgaria si 
Cehoslovacia. El a cîștigat toate 
cele 6 manșe care au figurat 
în programul turneului, în
cheind actualul sezon cu un 
palmares remarcabil.

Cum s-au comportat ceilalți 
concurenti români ? Dacă în 
primele două concursuri au îm
părțit locurile fruntașe cu ad
versarii de peste hotare. Ion

ETAPĂ CALMĂ IN „CUPA ROMÂNIEI" LA HOCHEI
Turneul final al „Cupei Ro

mâniei" la hochei pe gheață a 
continuat ieri, la patinoarul „23 
August", cu jocurile etapei a 
doua. încheiate, în general, cu 
rezultate scontate. A fost, așadar, 
o etapă liniștită. In partida „ma
tineu", desfășurată dimineața de 
la ora 11. Dinamo a învins CO

DATELE DE DISPUTARE
A JOCURILOR

STEAUA — EHC BIEL
ÎN C.C.E. LA HOCHEI

După cum am anunțat, în tu
rul secund al C.C.E., echipa 
noastră campioană Steaua va 
întîlni pe campioana Elveției, 
E.H.C. Biel. în cursul zilei de 
ieri, cele două cluburi au luat 
legătura stabilind datele jocu
rilor după cum urmează: 4 oc
tombrie la București și 11 oc
tombrie la Biel. Clubul Steaua 
insistă. Insă, pe lingă clubul 
elvețian ca primul joc să se 
dispute la Biel. în acest sens 
se mai așteaptă un răspuns. 

ansambluri sportive poartă pe
cetea execuțiilor de vigoare și 
precizie. Ei bine, de data a- 
ceasta, am văzut o creație do
tată cu fiorul prospețimii care, 
la confluența celor două con
diții menționate, au transpus 
in arenă o veritabilă demon
strație de geniu latin, o operă 
modernă, ritmată divers, știind 
să lase impresia de ușurință, 
deși orice speotator era con
vins că are de a face cu re
zultatul unei îndelungate și 
temeinice munci ! Sînt dator 
-* îi felicit pe toți pârtiei- 
panții și mai ales pe reali
zatori. Am avut, cu acest pri
lej, confirmarea faptului că 
România nu este numai țara 
unor mari sportivi, ci și a u- 
nor organizații capabile să ri
dice educația fizică la nivelul 
cerințelor umane mondiale. Am 
avut, dealtfel, fructuoase con
vorbiri cu conducerea C.N.E.F.S. 
și a Comitetului olimpic ro
mân. cu care am trecut în 
revistă principalele probleme 
de pe agenda olimpică inter
națională. Am constatat că 
punctele noastre de vedere sînt 
similare. Progresele mari din 
ultimii ani arată că olimpismul 
are porțile larg deschise și că 
a avansat mult spre univer
salitate. Desigur, nu sintem 
decit la jumătatea drumului, 
facem mereu pași înainte, dar 
nici nu putem alerga prea re
pede. Vor veni, în curînd, Jocu
rile Olimpice din 1980, de Ia 
Lake Placid și Moscova, și sini 
convins că succesul lor — în
temeiat pe mari eforturi con
crete — va consolida idealu
rile olimpice. Dețin datele ne
cesare pentru a putea aprecia 
drept valoroasă contribuția 
Comitetului olimpic român la 
reglementarea și buna desfă
șurare a mișcării olimpice.

Plugaru și Eduard Laub au do
minat ultimele întreceri. Spre 
satisfacția publicului. printre 
animatori s-au numărat și o se
rie de alergători aflati la vîrsta 
junioratului, P. Titilencu, 1/ 
Mărgărit. Al. Ilieș, D. Liviu,
D. Naiche și alții, dornici de 
afirmare, sosind înaintea unor 
rutinați motocicliști.

Clasamentul : I. E. MQlner 
(Torpedo Zărnești), 2. I. Plu
garu (Steagul roșu Brașov), 3.
E. Laub (Torpedo Zărnești), 4. 
A. Toncev (Bulgaria), 5. L. Ran- 
ghelov (Bulgaria). 6. AI. En- 
ceanu (Steagul roșu Brașov). 
Organizarea asigurată de aso
ciația sportivă Torpedo Zăr
nești a fost ireproșabilă.

Troian 1OANIȚESCU

mod, fără să apese prea serios 
pe accelerator, pe Dunărea Ga
lați CU 18—4 (6—1, 6—1, 6—2). Gă- 
lățenii, care cu o zi Înainte se 
comportaseră excelent în meciul 
de debut împotriva campioanei 
țării, Steaua, pe care au reușit 
s-o țină în șah aproape două re
prize, au fost, de această dată, 
ceva mai șterși, fără combativi
tatea lor caracteristică șl fără să 
mai presteze jocul colectiv, com
binate v din jocul anterior șl din 
partidele consumate în seria pre
liminară. In acest fel ei au re
zistat numai 15 minute (scor 2—1 
pentru Dinamo), după care bucu- 
reștenii s-au desprins lejer, în- 
vingind la un scor mai mare de
cit se așteptau. Au înscris : Pi
sară 5, Tureanu 4, Costea 4, A- 
xinte 2, B. Naghi, Moroșan și 
Malihin — Dinamo. Iordan, Rusu, 
Liga și Dumitrache — Dunărea. 
Arbitrul Atila Balint (M. Ciuc), 
căruia ii reproșăm că nu a sanc
ționat o ieșire nesportivă a iui 
Tureanu, a condus, în rest, bine 
la centru, ajutat la cele două li
nii de Tibor Szabo (M. Ciuc) și 
M. Lupașcu (Rădăuți).

Meciul care a deschis progra
mul de după amiază a opus două 
formații de forțe mai apropiate : 
Unirea Sf. Gheorghe șl A.S.E, 
Sportul Studențesc, victoria reve
nind primei echipe — pe merit 
— cu 6—3 (1—0, 3—2, 2—1). In 
general, prima parte a acestui joc 
a fost mai echilibrată, tinerii bo- 
eheiști ai formației biicureștene

A V-a EDIȚIE
A „CUPEI 

MĂRII NEGRE" 
DE LA VARNA
La Varna (Bulgaria) s-a des

fășurat, zilele trecute, cea de 
a V-a ediție a „Cupei Mării 
Negre" la care au participat 
sportivi și sportive din orașele 
riverane Constanța, Odesa și 
Varna. Au avut loc întreceri 
de gimnastică, atletism, haltere 
și volei. Sportivii constănțeni 
s-au comportat bine doar la 
atletism, cucerind primul loc 
prin : Ilie Floroiu — 10.000 m 
(28:09,5), 5000 m (13:45,7) ; Ho- 
ria Toboc — 100 m (10,9), 200 m 
(21,7) și 400 m (47,7) ; Gheorghe 
Avram — 400 m g (53,1) ; Paul 
Copu — 3000 m obstacole 
(8:27,2); Doru Fenichîu — înăl
țime (2 m) si Maria Samungi 
— 100 m (12,1). Ceilalți sportivi 
constănțeni au evoluat slab. 
Clasament : 1. Vama 10 p. 2. 
Odesa 8 p, 3. Constanța 5 p.

La ediția a Vl-a, care va a- 
vea loc, anul viitor, la Constan
ța, vor participa și sportivi din 
orașul Istanbul

Cornel POPA — coresp.

SPORTIVI ROMÂN! PESTE HOTARE
VIRGINIA RUZICI A DEBUTAT 
CU SUCCES LA HISVA (S.U.A.)

în primul tur al turneului 
feminin de tenis de la Hisva 
(Georgia), Virginia Ruzici a 
învins-o cu 6—3, 7—6 pe Sue 
Barker.

VOLEIBALIȘTII JUNIORI 
IN „CUPA PRIETENIA*

în localitatea Vinița (U.R.SS.) 
s-au desfășurat întrecerile com-

UN MARE CONCURS 
DE ATLETISM 

LA TOKIO
TOKIO, 26 (Agerpres). — 

Concursul de atletism de la 
Tokio, la care au participat 
sportivi șî sportive din opt 
țâri, a fost cîștigat de echipa 
U.R.S.S. — 149 p, urmată de 
Polonia — 148 p, R.F. Germa
nia — 137 n, Franța — 133 p. 
Anglia — 127 p, S.U.A. — 122 p.

Iată principalele rezultate 
înregistrate în ziua a doua de 
concurs : masculin : 1 milă — 
Ovett (Anglia) 3:55,5 ; 3 000 m 
obst. — Malinowski (Polonia) 
8:19,3; 5 000 m — Fedotkin
(U.R.S.S.) — 13:31,5 ; 400 m — 
Vinson (S.U.A.) — 46,05 ; pră
jină — Trofimenko (U.R.S.S.) 
5,50 m ; lungime : Cybulski
(Polonia) 7,99 m ; ciocan — 
Sedih (U.R.S.S.) 74,44 m ; fe
minin : 100 m — Sonia Lan- 
naman (Anglia) 11,26 ; lungime 
— Wilma Bardauskene 
(U.R.S.S.) 6,54 m ; 100 mg — 
Tatiana Anisimova (U.R.S.S.) 
13.03.

întrecerile au fost urmărite 
de peste 70 000 de spectatori.

reușind să mențină scorul egal 
(1—1, min. 26) mult timp, iar a- 
poi să reziste mai rutinatei și 
mai tehnicei echipe din Sf. 
Gheorghe, care conducea la un 
moment dat numai cu 4—3 (min. 
43). In finalul jocului, însă, ca
pacitatea fizică superioară și teh
nicitatea de care vorbeam au a- 
jutat pe hocheiștil din Sf. Gheor
ghe să se detașeze și să reali
zeze o victorie meritată. Punctele 
au fost înscrise de Csedo 3, Un. 
gureanu, Kedveș, Saros si — uni
rea, Andreescu, M. Vlad, Moldo- 
veanu — A.S.E. Sportul Studen
țesc. A condus la centru FI. Gu
bernii (București), ajutat de N. 
Dibernardo (Ctuj-Napoca) și St. 
Enciu (București).

In ultimul meci al serii. Steaua 
a întrecut pe S.C.M. Ciuc cu 
11—3 (6—4, 2—1, 3—2), asigurîn-
du-șl practic victoria în prima 
repriză, cind campionii au do
minat cu autoritate. Au inscr-s : 
Cazacu 3, Bărdilă, Gherghișan, 
Nistor — cite 2, Olenicl șl Hălăa- 
că, respectiv Peter, Lukacs șl 
Antal. A arbitrat O. Barbu, aju
tat de R. Cristescu și L. Enciu.

Astăzi este zi de odihnă, tur
neul final al „Cupei României" 
urmind să fie reluat mline cu 
partidele din etapa a treia.

Valeriu CHIOSE

Campionatul mondial de volei masculin

ECHIPA NOASTRĂ A ÎNTRECUT

FORMAȚIILE VENEZUELEI Șl FINLANDEI
La Roma, favoritele confirmă

VENEȚIA, 26 (prln telefon). 
Spre deosebire de partidele din 
prima zi a grupelor semifinale 
ale campionatului mondial 
mascuîiin de velei, care se des
fășoară la Roma și Veneția, 
meciurile de lumi au fost mai 
puțin echilibrate, doar două 
dintre ele terminîndu-se în 
cinci seturi. Ierarhiile au fost 
însă respectate șî de această 
dată, învingătoarele demon
strând o valoare crescută față 
de adversarele lor.

La Veneția, unde se ‘desfă
șoară întrecerile echipelor din 
turneul 13—24, reprezentativa 
Ungariei a obținut relativ ușor 
victoria in fața Finlandei, un 
succes care o menține în dis
puta pentru cîștigarea acestui 
turneu. întilnirea dintre for
mațiile României și Venezuelei 
s-a terminat luni aproape de 
miezul nopții. Deși, ca șî în 
cazul Argentinei, echipa noas- 

petiției voleibalistice pentru 
juniori „Cupa Prietenia". Re
prezentativa României a ocupat 
locul 4, după echipele U.R5S., 
Ungariei și Poloniei.

MAESTRUL V. VAISMAN PE 
LOCUL IV IN TURNEUL DE SAH 

DE LA RZESZOW

După 7 runde, în turneul de 
șah de la Rzeszow (Polonia) 
conduce Klarici (Iugoslavia), cu 
5‘/a p, urmat de Dobosz (Po
lonia) — 5 p. Maestrul român 
V. Vaisman, care în runda a 
7-a a remizat cu Dobosz, se 
află pe locul patru, cu 4 p.

NĂSTASE, AIĂTURI 
DE CONNORS, DORG. ASflE 
ȘI ALȚI MARI JUCĂTORI LA 
TURNEUL DE L\ MONTEGO DAY 

lite Năstase va participa la 
un mare turneu ce se va 
desfășura între 11 și 17 de
cembrie la Montego Bay (în 
apropiere de Kingston), în 
Jamaica. La acest concurs vor 
mai fi prezenți Jimmy Con- 
nors. Vitas Geriilaitis, Roscoe 
Tanner, Arthur Ashe, John 
McEnroe, Dick Stockton și 
Bjorn Borg.

★

Turneul de tenis de la Bue
nos Aires ș-a încheiat cu vic
toria lui Jimmy Connors, care 
l-a învins în partida decisivă 
cu 5—7, 6—3, 6—3 pe Bjorn 
Borg. în partida pentru lacul 
trei, Ilie Năstase a cîștigat cu 
6—7, 6—3, 6—1 în fața jucă
torului argentinian Jose Luis 
Clerc.

MECIUL PENTRU TITLUL
MONDIAL DE ȘAH

MANILA, 26 (Agerpres). — 
Partida a 26-a a meciului pentru 
titlul mondial de șah de la Ba
guio (Filipine) dintre marii ma
eștri Anatoli Karpov și Viktor 
Korcinoi s-a terminat remiză la 
mutarea a 27-a. Scorul se menține 
4—2 în favoarea lui Karpov.

„RALIUL AMERICII DE SUD"
LA AUTOMOBILISM

BUENOS AIRES (Agerpres). 
Prima ediție a competiției au
tomobilistice „Raliul Americii 
de Sud" s-a încheiat la Mag
dalena (120 km sud de Bue
nos Aires) cu victoria echipa
jului englez Andrew Cowan — 
Colin Malkin, pe o mașină 
„Mercedes". Pe locurile urmă
toare s-au clasat echipajele 
Zasada — Zembruski (Polonia), 
Fowkes (Anglia) — Kaiser 
(R.F. Germania) și Makinen 
(Finlanda) — Todt (Franța) — 
toți pe mașini „Mercedes".

Dintre cele 57 de mașini care 
au luat startul la 17 august, 
numai 24 au reușit să termine 
această dificilă cursă, al cărei 
traseu a însumat 28 590 km. 

tră a întîlnit o selecționată 
cotată slab la „bursa valorilor", 
ea a trebuit să depună intense 
eforturi și să treacă prin multe 
emoții pentru a termina în
vingătoare. Scorul : 3—2 (12, 
-13, 7, -7. 5) ilustrează evoluția 
oscilantă a voleibaliștilor noș
tri, care continuă să manifeste 
o evidentă criză de formă.

în privința partidelor desfă
șurate la Roma, cele dintre 
Brazilia și R.P. Chineză, Japo
nia și Mexic, Italia și R.D. Ger
mană. Cuba și Coreea de Sud 
s-au detașat prin speotacolul 
oferit. Nu trebuie să omitem 
nici faptul că în fața campioa-

REZULTATELE DIN SEMIFI
NALE. ROMA : R. D. Ger
mană — Italia 1—3, Coreea de 
Sud — Cuba 2-3 (partid, 
desfășurate luni) ; R. P. Chi
neză - U.R.S.S. 1-3. Brazi
lia — R. D. Germană 3—2. 
Cehoslovacia — Japonia 3-0, 
Mexic — Cuba 0—3. Ita
lia — Bulgaria 3-0. VE
NEȚIA : Belgia — Fran
ța 0—3, Finlanda — Ungaria 
1—3, Argentina — S.U.A. 0—3 
(partide desfășurate luni) ; 
Franța — Egipt 3—0, Tunisia 
— Canada 0-3, Belgia - O- 
landa 0—3. S.U.A. — Unga
ria 3—1.

PROGRAMUL DE AZI. 
ROMA : Cehoslovacia — Me
xic. R. D. Germană — R. P. 
Chineză, Bulgaria — Brazilia, 
U.R.S.S. — Italia, Cuba — Po
lonia, Coreea de Sud — Ja
ponia. VENEȚIA : Egipt — Tu
nisia, Olanda ~ Franța, Ca
nada — Belgia, Venezuela — 
S.U.A., Ungaria — România, 
Finlanda — Argentina.

nei mondiale și olimpice, re
prezentativa Poloniei, formația 
Cehoslovaciei a avut o evolu
ție foarte bună, ea reușind în 
cel de-al doilea set al parti
dei (cîștigat la 3) să prezinte 
un veritabil recital de măies
trie, prin servicii perfecte, blo
caj impenetrabil, smeciuri im- 
parabile, combinații derutante. 
De notat și victoria italienilor 
in meciul cu voleibaliștii d;n 
R.D. Germană, succes care le 
deschide drumul spre partea 
superioară a clasamentului.

Nici partidele din ziua a 
treia a semifinalelor nu au 
făcut excepție de la regulă, 
în majoritatea lor echipele a- 
flate în lupta pentru Un loc pe 
podiumul „mondialelor" de- 
monstrind că-și merită locul 
intre fruntașele actualei ediții.

Marți seara, voleibaliștii noș
tri, evoluînd aproape la fel de 
confuz ca și* în partidele an
terioare, au cîștigat totuși cu 
3—0 (10, 7, 4) partida susținută 
în compania reprezentativei 
Finlandei.

Aurelian BREBEANU

TELEX
BASCHET • înaintea C.M., la 

Manila, pe „Araneta Coliseum*, 
în prezența a peste 35 000 de spec
tatori, echipa Cehoslovaciei a în
trecut cu 105—70 (G2—41) repre
zentativa Filipine, iar Iugoslavia 
a cîștigat cu 108—02 (49—15) par
tida susținută cu echipa locală 
,,Crispa Redmanizers" • Turneul 
de la Barcelona a fost cîștigat de 
formația B.C. Barcelona, care a 
învins în finală ou 112—81 (33—45) 
ecii a ’ •«}s "VĂ Eosn’a Sa .•’’tvo. 
• Turneul feminin de la Varșo
via a fost cîșdgat de echipa 
Spartak Moscova, care în ultimul 
meci a întrecut cu 67—64 (32—36) 
formația Wisla Cracovia.

GIMNASTICA e La Sofia, în
tâlnirea dintre echipele feminine 
ale Bulgariei și R. F. Germania 
s-a încheiat cu scorul de 369,75— 
367.15 p în favoarea gazdelor. La 
individual compus pe primul loc 
s-a situat gimnasta bulgară Sil
via Topalova — 75,10 puncte.

PENTATLON • Competiția de 
pentatlon modem de la Zelenia 
G-ora (Polonia) a fost cîșt’gată 
de Putinas (R.S.S. Lituaniană)* 
ou un total de 5 090 p, urmat de 
Vass (Ungaria) 5 084 puncte.

tenis • Primele partide ale 
turneului de la San Francisco 
s-au terminat cu următoarele re
zultate : John Lloyd — Tom Gul- 
lickson 0—6, 6—4, 7—6 ; Fishbach
— Norback 7—6, 6—0 ; Borowiak
— Van Linge 6—2, 6—3 ; Pecci — 
Saviano 6—7, 6—4, 6—3 ; Dupre — 
Letcher 6—2, 6—3. • Arthur Ashe 
a terminat învingător în turneul 
de La Los Angeles, în finala că
ruia l-a întrecut cu 6—2, 6—4 pe 
Brian Gottfried.


