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îmbunătățirea bilanțului olimpic, obiectiv prioritar al mișcării noastre sportive

CAIACISTII SI CAN01STII AU RESURSE PENTRU OBȚINEREA-> -> -> • -»

in turul doi al Cupei U.E.F.A. la fotbal

F.C. ARGEȘ-F.C. VALENCIA
Șl POLITEHNICA TIMIȘOARA-HONVED BUDAPESTA

Ieri, la Zurich, a avut loc tragerea la sorți a turului dot din 
cupele europene la fotbal. Cele două reprezentante ale noastre 
in Cupa U.E.FA vor avea următorii adversari :

F.C.  ARGEȘ - EC. VALENCIA
POLITEHNICA TIMIȘOARA - HONVED BUDAPESTA

Două valoroase formații vor fi, deci, partenerele echipelor 
noastre. F.C. Valencia este una dintre cele mai bune echipe ale 
campionatului spaniol, in formația sa evoluînd doi cunoscuți in
ternaționali : argentinianul Kempes și vest-germanul Bonhof. 
Honved conduce actualmente in campionatul ungar. Echipa an
trenată de Lajos Tichy are, ca principali titulari, pe internațio
nalii Gujdar, L. Nagy, Pinter.

Meciurile vor avea loc la 18 octombrie (turul) și 1 noiembrie 
(returul).

UNUI RECORD DE MEDALII (in primul rînd de aur) EA J.O. '80 PliiBC, clapa a 7 a a Diviziei A ia fotbal

Ne aflăm la jumătatea drumului dintre O- 
limpiadele de la Montreal ’76 și Moscova 
’80, prin urmare întreaga lume sportivă tra

ge linie și adună ceea ce a realizat după Mont
real, cîntărind totul în perspectiva apropiatelor 
Jocuri Olimpice de la Moscova. Orice e greu de 
cucerit dar a menține și apoi a dezvolta ceea 
ce ai ciștigat la un moment dat este și mai greu. 
Acest adevăr, recunoscut unanim pentru orice 
situație din viață, are în sport o valabilitate a- 
parte, deoarece, de la o mare competiție la alta 
și, în mod deosebit, de la o Olimpiadă Ia cea
laltă, ambițiile și pretențiile cresc. Concurența 
sportivă nu mai este acum o simplă dorință d 
un plan de bătălie, bazat pe mijloace și metode 
noi, moderne, cu concursul științei, aplicată la 
sportul respectiv, al aportului medicinii în pre
gătire, campionul mondial sau olimpic devenind 
din ce în ce mai mult un rezultat al pregătirii 
complexe, de înalt nivel.

ÎMBUNĂTĂȚIREA bilanțului olimpic 
este și obiectivul prioritar al întregii noastre 
mișcări sportive care, de la realizarea marii 
competiții naționale „Daciada", își lărgește baza 
de masă în scopul descoperirii unor mari talente 
pentru perspectiva olimpică.

De 22 de ani, de la Jocurile Olimpice de la 
Melbourne din anul 1956, caiacul și canoea, două 
sparturi gemene îmbogățesc tezaurul nostru spor
tiv cu medalii mondiale și olimpice, de aur, ar
gint și bronz. Caiaciștii și canoiștii se numără 
printre sportivii români care dau certitudinea 
victoriilor, deoarece, ne bizuim pe talentul, mun
ca, valoarea și devotamentul lor. Ultimele 13 
medalii, la campionatele mondiale din acest an. 
sini o dovadă a marelui potențial al admirabilei 
noastre „flotile", la probele olimpice și neolim-

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. 4—5)

0 interesantă partidă Astăzi la Aberavon

POLUL DE INTERES 
TRANSFERAT LA ORADEA

â\\\\\\\\\\\\s PROGRAMUL ETAPEI
București

(Stadion Dinomo, repriza
DINAMO

$
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- CORVINUL
a Ii-a va fi transmisă la T.V.)

- A.S.A. TG. MUREȘ
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- JIUL
- SPORTUL STUDENȚESC
- OLIMPIA
- C.S. TiRGOVIȘTE

(Stadion Steaua)

POUTEHNICA - GLORIA BUZĂU
F.C. BIHOR - F.C. ARGEȘ 
le vor începe Io ora 15.

Baia Mare : FOTBAL CLUB 
Bacău : 
Arad :
Rm. Vîlcea : 
lăți: 
București :

SPORT CLUB 
U.TA. 
CHIMIA
POLITEHNICA 
STEAUA

In campionatul de polo DEBUTUL RUGBYSTILOR ROMÂNI
RAPID și DINAMO 
se intilnesc intr-un 

derby tradițional 
Ultima etapă a turului IV 

din Divizia A (seria I) la polo 
programează duminică dimi
neața, la complexul sportiv 
„Tineretului" din Capitală mult 
așteptata confruntare dintre 
Dinamo și Rapid, și in acest an 
cele mai îndreptățite preten
dente la titlul de campioană. 
Ambele formații au încheiat 
neînvinse jocurile celui de al 
4-lea tur. trecînd peste dificilul 
„hop" de la Clui-Napoca și se 
prezintă la întîlnirea de mîine

(Continuare in pag. a 3-a)

Odată cu debutul anului școlar 1978/79

NUMEROASE NOUTĂTI
In activitatea sportivă de masă 

SI DE PERFORMANTĂ A COPIILOR 
’ 9

Interviu cu tovarășul VASILE VACARU, președintele 
Organizației „Șoimii Patriei*,  vicepreședinte al Con

siliului Național al Organizației Pionierilor

Pentru mai bine de 4 milioa
ne de copii, preșcolari și șco
lari. membri ai Organizației 
„Șoimii patriei" și ai Organiza
ției Pionierilor, noul an de în- 
vățămînt înseamnă, printre mul
te alte procese educativ-forma- 
tive. și o bogată activitate or
ganizată în tovărășia exercițiu
lui fizic, a sportului, a mișcării 
în aer liber. Despre acest im
portant capitol din viața copii
lor noștri ne-a vorbit. în cadrul 
interviului solicitat de redacție, 
tovarășul Vasile Văcaru. pre
ședintele Organizației „Șoimii 
patriei", vicepreședinte al Con
siliului Național al Organizației 
Pionierilor.

— După o entuziastă pre
zentă la întrecerile celei mai 
mari competiții sportive na
ționale. „Daciada". a cărei 
primă ediție s-a încheiat 
recent. copiii din patria 
noastră, alături de întregul 
tineret, sint gata să ia parte 
la primele acțiuni sportive 
ce vor fi initiate odată cu 
debutul anului școlar 1978/79. 
Ce noutăti ar fi de mențio
nat în acest sens ?

— Pentru că v-ati referit la

ÎN TURNEUL RIN
Bath, 29 (prin telefon). Doar 

24 de ore ii mai despart pe 
rugbyștii români de meciul tor 
de debut din turneul britanic 
”78. Mîine (n.r. azi), la ora 15 
cei 15 sportivi reprezentind țara 
noastră vor păși — în pre
mieră — pe terenul celebrului 
club galez Aberavon, fondat a- 
cum 102 anii, în 1876. Orașul 
Aberavon, port la vărsarea râu- 
lui Avon în canalul Bristol, 
este situat în sudul Țării Ga- 
lilor,- în comitatul. Glamorgan
shire, în plină zonă rugbys- 
tică. la numai 20 de km de 
faimosul centru al mingii o- 
vale, Swansea. Așa se și ex
plică. de altfel, că aici ac
tivează unul dintre cele- mai 
puternice cluburi galeze, sub 
ale cărui culori joacă cîțiva 
cunoscuți internaționali, pre- 

participarea copiilor la prima 
ediție a „Daciadei". aș dori, 
mal intîi. să fac cîteva subli
nieri la acest important eveni
ment sportiv care a polarizat 
atenția Întregii țări, a tineretu
lui si a copiilor cu precădere. 
La ora bilanțului remarc fap
tul că mai bine de 85 la sută 
din masa copiilor patriei noas
tre a participat în mod organi
zat la acțiunile înscrise sub 
genericul .Daciadei". Mi-as în
gădui să evidențiez munca des
fășurată in această privință de 

9 Puternica dezvoltare a turismului, pornind de la 
formele sale cele mai accesibile • Primele cluburi 
sportive pionierești, nuclee ale performanței • Un cam
pionat republican de fotbal al școlilor generale, cu sute 

de mii de participant

organizația „Șoimilor natriei" și 
cea a cravatelor roșii cu trico
lor din județele Prahova. Timiș. 
Suceava. Vilcea. Harghita. Bra
șov. Alba. Galati. Clui și din 
municipiul București. Vom face

MAREA BRITANIE
cum Allan Martin (linia a do
ua), Clive Shell (mijlocaș la 
grămadăl, piliez-ii John Ri
chardson și Glyn Williams, 
primii trei citați făcând parte 
și din super-selecționata cu
noscută sub numele de „Leii 
britanici".

în cursul du.pă-amiezij de 
vineri rugbyștii români și-au 
mutat reședința ailci la 7*  ae
ra von. la hotelul Executive. In
teresul în jurul partidei inau
gurale este in creștere. La -a- 
ceasla a contribuit, desigur, și 
programul TV care joi seara 
a redat aspecte de la antre
namentul rugbyștilor români, 
efectuat la Bath. De altfel, 
canalul de televiziune al An-

(Continuare in pag. a 3-a) 

Îndrăgită ți practicată tot mai mult de preșcolari și pionieri, 
gimnastica, demonstrație de gingășie și frumusețe, se va afla 
ți in acest an de invăfămint intre sporturile preferate ale copiilor

totul ca si la a n-a ediție a 
„Dacadei” preșcolarii si pionie
rii să fie Drezenti. să partici
pe la fel de însuflețit, cu re

zultate superioare pe planul ca
lității. in perspectiva descope
ririi multor elemente talentate. 
Noutăti în acest an școlar ? Aș 
sublinia faptul că. spre deose
bire de anii precedents acum.

etapa 
Diviziei

Mîine se dispută
7-a a campionatului Di vizi 
de fotbal. în această etapă.

a 
A 

eare 
marchează o cincime din tra
seul întrecerii, actualul cam
pionat iși încheie „rodajul". A 
venit vremea cind clasamentul 
se conturează, cind se prefigu
rează lideri și „lanterne", der- 
byuri și partide (cel puțin a- 
parent) de mina a doua. în 
această fază de maturizare a 
competiției noastre interne, să 
vedem care sint punctele fier
binți ale etapei de mîine ?

Nu greșim, probabil, afirmând 
că polul de interes se va tran- 

F. C. 
șubre- 
Argeș 

depla- 

sfera la Oradea, unde 
Bihor, de pe poziția sa 
dă, va înfrunta un F.C. 
aureolat de victoria în 
sare, la Atena, împotriva lui 
Panathinaikos. S. C. Bacău, la 
rîndu-i, iși va argumenta vic
toria de la Timișoara, din eta
pa precedentă, în fața studen
ților craioveni, egalii Fortunei 
Diisseldorf la mijlocul acestei 
săptămini. Politehnica Iași, ca
re a început să cîștige auto
mat în deplasare punctul pier-

odată cu primele zile de scoa
lă. activul nostru; profesorii de 
specialitate au si primit progra
mul republican al activităților 
politico-educative. cultural-ar- 
tistice si sportiv-turistice. în 
fapt un document orientativ și 
de lucru totodată, de’ o deose
bită utilitate pentru buna des
fășurare a muncii în toate uni
tățile de învătămint. inglobind 
pe lingă normele de lucru și 
calendarul sportiv competitio
ns!.

— Ce conține, in esență, 
acest calendar sportiv și, 
mai ales. în ce măsură con
siderați că se va reuși cu-

Tfceriu STAMA

(Continuare in pag. a 6-a) 

dut cu o duminică mai devreme 
acasă (sau să piardă pe teren 
propriu ce a dobîndit anterior 
pe gazon străin, cum vreți sâ-1 
spuneți), pare hotărâtă să iasă

CLASAMENTUL
1. STEAUA 6 5 0 1 17- 9 10
2. F.C. Baia Mare 6 5 0 1 9- 3 10
3. F.C. Argeș 6 4 1 1 10- 6 9
4. Univ. Craiova 6 3 2 1 12- 7 0
5. C.S. Tirgoviște 6 3 1 2 8- 7 7
6. A.S.A. Tg. M. 6 3 1 2 9- 9 7
7. Dinamo 6 2 2 2 8- 6 6
8. S.C. Bacâu 6 3 0 3 4- 3 6
9. F.C. Corvinul 6 3 0 3 8- 9 6

10. Sportul stud. 6 1 3 2 7- 6 5
11. Politehnica lași 6 1 3 2 3- 4 5
12. F.C. Olimpia 6 2 1 3 6- 9 5
13. Chimia Rm. V. 6 2 1 3 7-12 5
14. Jiul 6 2 0 4 8-10 4
15. U.T.A. 6 1 2 3 6- 8 4
16. Politehnica Tim. 6 1 2 3 3- 6 4
17. Gloria Buzâu 6 2 0 4 6-11 4
18. F.C. Bihor 6 114 8-14 3

periculos. Alt-din acest joc 
minieri, programul meciurilor 
pare cuminte. Dar cine poate 
pune mina în foc că ..1“ solist 
nu va tremura la Rm. Vîlcea și 
la Baia Mare, unde Sportul 
studențesc are șansa să demon
streze că eclipsa de formă s-a 
sfînșit, iar A.S.A. Tg. Mureș că
miturile se clatină cîteodată ?

IA CRAIOVA A ÎNCEPUT 
BALCANIADA DL LUPTE

CRAIOVA, 29 (prin telefon), 
în Sala sporturilor din locali
tate a început Balcaniada de 
lupte greco-romane și libere, 
la care participă. cu echipe 
complete la ambele stiluri. 
Bulgaria, Grecia. Iugoslavia. 
Turcia și. firește. România. în
trecerile au început în condiții 
dintre cele mai bune, organiza
rea fiind asigurată de F.R.L. 
si C.J.E.F.S. Dolj. Concomitent 
se desfășoară pe trei saltele 
concursuri atât la greco-romane. 
cât și la libere. Ediția craioveană 
a Balcaniadei prezintă ca o 
noutate participarea celor mai 
mici luptători, a copiilor la o 
confruntare experimentală.

Iată și primele rezultate ob
ținute de către sportivii români:

LIBERE — categ. 48 kg : 
V. Vișan b. tus M. Dmicevski 
(Iugoslavia) ; 52 kg : St. Go- 
ras p.p. I. Dimirev (Bulgaria) ; 
57 kg : A. Șuteu b. tus Z. Zo
ran (Iugoslavia) : 62 kg : E.
Radu p. tus S. Sterev (Bulga
ria) : 68 kg : T. Drăgus b. dese. 
D. Gunelas (Grecia). La copii 
— cat. 48 kg : C. Păunescu b.p. 
F. Moyta (Grecia).

GRECO-ROMANE — 48 kg : 
N. Fasola b.p. C. Orosz (Iu
goslavia) : 62 kg : St. Negrișan 
b.desc. H. Ignatov (Bulgaria). 
La copii : — catcg. 40 kg : A. 
Neagu p. tus C. Olidis (Grecia); 
42 kg : I. Pisică n. tus S. Jir- 
kov (Bulgaria) : 45 kg : I. Jt- 
van b. tus A. Kataros (Grecia).

întrecerile continuă sîmbătă 
si se încheie duminică la prinz.

Vasile POPOVICI-coresp.



Azi, inaugurarea ediției a 30-a a campionatelor naționale de baschet

CALITATEA SĂ FIE O PREDOMINANTĂ PERMANENTĂ!
Astăzi se inaugurează, în sala Floreasca, ediția 

a 30-a a campionatelor naționale de baschet — 
masculin și feminin, întrecere așteptată cu inte
res de formațiile participante, dornice să-și dis
pute intiietatea în cea mai importantă competiție 
sportivă internă și să-și demonstreze eficiența 
pregătirile efectuate în acest scop- împreună eu 
iubitorii acestui sport dorim să vedem in evolu

ția echipelor divizionare A concretizarea concep
ției moderne de joc, care să ofere certitudinea 
că baschetul românesc va face, cit de eurind, 
saltul calitativ așteptat, astfel ca el să se pre
zinte la competițiile internaționale de amploare 
— și in primul rind la turneul de calificare pen
tru Jocurile Olimpice din 1980 — intr-un progres 
evident, cu șanse reale de îndeplinire a obiecti
velor.

PROGRAMUL Șl LOTURILE ECHIPELOR 
--------------------------------------MASCULIN —■------------------------------------

Cele 12 formații masculine vor susține întrecerea astfel : 
între 30 septembrie și 10 decembrie, etapele 1—11 ; intre 6 
ianuarie și 11 martie, etapele 12—22. Turneul final pentru 
locurile 1—1 va avea loc între 16 și 18 martie.

„DACĂ în MASORI VIAfA ÎN CHfNZINE 
Șl NU PUI INIMĂ ÎN IOT CE IACI,

NU IESE NIMIC BUN...“

STEAUA BUCUREȘTI (antre- 
nori : Mihai Nedef șx Alexandru 
Fodor) : T. Tarâu (1,98), Gh. 
Cîmpeanu (2,00), C. Cemat (L.94), 
Gh. Oczeiak (2,00), N. Pirșu
(1,83),  V. Zdrengiiea (1,92), V. Că
pușa n (1,96), A. Netolitzchi (1,83),
R. Opșitaru (2.09), C. Scarlat 
(1,9«> V. Ion (2,04), P. Brămștea- 
nu (1,88).

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor : Dan Niculescu) ; Gh. Novac
(1.97) V. Popa (1,95), M. Chivu- 
lescu (1,86), D. Niculescu (1,90), 
Cr. Fluturaș (1,87), L. Ivascenco 
(3,01), G. David (1.98), I. Uglai
(1,95),  Gh. Mihuță (2,03), M. Ca- 
raion (1.93), D. Georgescu (2,00), 
M. Braboveanu (1.88), D. Antochi 
(2,03).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA (antrenor : VasLe Geleriu) ; 
Gh Roman (1,97), M. Ruhrig
(1.83) , A. Schuler (1,94), M. Banu
(1.93) M Barna (1,84), M. Cră
ciun (2,04), A Diaconu (1,97), St. 
Mate (1,86), V. Moisin (1,92), I. 
Dragomir (1,87), C. Voicu (2,00), 
Z. Gellert (2,00).

I.C.E.D.  BUCUREȘTI (antrenor: 
Mircea Cîmpeanu) : D. Berceanu 
(2,00). P Grădișteanu (2,00), S. 
Păsărică (2.00), M. CopiiLeț (2,00),
S. Rotaru (1,94), C. Voiou (1,97),
I. Carpen (1,96), V. Pogonaxu 
(1,91), M. Dumitru (1,90), A. Mol
nar (1,83), D. Chircă (L88), S. 
Osaccnco (1.86), M. Andreescu
(1.84) R. Opriș (1,91).

FARUL CONSTANȚA (antrenor: 
Emanuel Răducanu) : v. Pașea
(1.88) . A. Spîn.u (1,96), V. Ț eg laș
(1.98) , V. Băiceanu (1,94), L. Mar- 
tinaș (1,93), Em. Dumitru (1,93), 
Gh Radu (1,85), A. Mătăsaru
(1.98) , A. Popescu (L.98), M. Tăn- 
găreanu (1,89) R. Martinescu
(1.89)

C.S.U. BRAȘOV (antrenor : 
Gheorghe Marcu) : C. Moraru
(1.93) , V. Irimia (1,85), L. Crisbay
(1.84) , L. Hegyesi (1,98), I. Bulat
(1.93) D Benedek (2,04), M. Ma
rinescu (1,83), N. Costache (1,89), 
D. Csender (1,90). R. Tecău (1.94). 
A. Flaundra (2,00), Fr. Dikay 
(2,01), R. Trofin (1,82), I. Bogorin 
(1,82).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(antrenor : Anton Minius) : M. 
Mînzat (1,95), C. Szabo (1,95), I. 
Copăcianu (1.80), N. Gal (1,90), 
M. Vulc (1,84), L. Vulc (1,85), S. 
Ardeleanu (2,01), M. Mudărescu
(1,78) T. Flore© (1,94), C. Ilie
(1.90) . T. Oprea (1,87), D. Lăză- 
reanu (1,98). J. Efstathiou (1,90).

RAPID BUCUREȘTI (antrenor: 
Haigazun Tursugian) : V. Bulan- 
cea (1,88). D. Vintilă (1,90), D. 
Stănescu (1.96), R. Baciu (1.80). 
Gh. Dumitru (2,01), D. Sipoș
(1.94) , D Dumitru (1,85), M. Plă
madă (1,94) Gr. Bradu (1,92), St. 
Bănică (1,92), V. Suciu (1,96), Cr. 
Petrescu (1.30), D. Vlădescu (2,81), 
G. Marin (1.90).

POLITEHNICA BUCUREȘTI (an
trenor : Marius Bărbuleseu) : V. 
Dragne© (2,01) Gh. Carol (2,02), 
M. Petrol (1,90), D. Popescu 
(1,83). I Bakouzou (1.80), S. Pa- 
raschiv (1,87). G. Roșea (1,97). N. 
Dăescu (1.93), FI. Ermurache
(1.98) M. Marinache (1.95), C. 
Ciochină (1,96), R. Popovici (1,95).

NOTA
* Jucătorii sublinlați stnt trans

ferați in acest sezon.
a Unii jucători și unele ju

cătoare nu sint incluse în loturi, 
deoarece cererile lor de transfer 
sint in curs de clarificare.

a Alți jucători și jucătoare, 
deși sint incluși tn loturi, nu 
vor putea fi folosiți, deoarece 
nu a trecut probele și normele 
de control. Restanțele sint pro
gramate (Diviziile A, B, mascu
lin și feminin) pentru ziua de 
10 octombrie, in sala Floreasca.

CdS.U. SIBIU (antrenor : Flaviu 
Stoica) : V. Ctntean (l.K), FL 
Apostu (1,83), D. Bleahu (1.9T), 
M. Șerbănescu (LH). T. Țonca
(1,86),  M. Coama (1.86), Z. Kosa 
(186). C Tacaci M. Chlrilă
(100) M. Georgescu (1,F7), M. 
MlazLn (1.FD. A. Savu (l.M), N. 
Paihegyi (101).

C.S.U. GALAȚI (antrenor : Au
rel Baltag) : Gn. Magoș (1,97), D. 
Martinescu (l.SJ). T. Tecdorașcu
(1.80).  L. Cemat (1.86). C. Moldo
van (1,97). M. Corjos (1,01). L 
Anton (1.93). V. Roiniță (1,83). A. 
Coman (l.M), N. stratan (1.96),
G. Brandabur (1,95), Gh. Stratan
(1,93),  V. Șerban (1,96), L. Tudose 
(l.SO). Gh. Popa (1.94), A. Cocoș 
(2,02).

U.R.B.I.S. BUCUREȘTI (antre
nor : Marius lanculescu) : C. Io- 
neci (1,96) I. Mitriică (1,91), M.

---------------------------------------- FEMININ ---------------------------------------
Cele 12 echipe feminine vor susține întrecerile astfel : 

între 30 septembrie și 22 octombrie, etapele 1—4; între 4 
noiembrie și 26 noiembrie, etapele 5—8; între 20 ianuarie 
și 25 februarie, etapele 9—14; intre 10 martie și 26 aprilie 
etapele 15—22. Turneul final pentru locurile 1—4 va avea 
loc intre 11 și 13 mai 1919.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor : 
Sigismund Ferencz) ; Gabriela 
Bosco (1,75), Ștefania Basarabia
(1,74),  Rodica Barth© (1,81), Eu
genia Gheorghișan (1,67), Maria 
Csikos (1,84), Stela Cernat (1,79), 
Mariana Andreescu (1,90), Aurora 
Vintilă (1,72), Angela Iordache
(1.81) , Rodica Grue (1,70), Lidia 
Staticescu (1.64Î), Aurelia Hie
(1.71) .

CRIȘUL ORADEA (antrenor : 
Traian Constantineocu) : Ana Ma
ria Dudaș (1,74), Viorica Boca
(1,78),  Adriana Constantinescu
(1.86) , Maria Grigoraș (L.82), Vio
rica Moraru (1.82), Adriana Nicu
lescu (1,66), Emoke Szasz (1,72),

POLITEHNICA BUCUREȘTI (an
trenor : Grigore Costescu) : Su- 
zana Pirșu (1.78), Angelica Hta
(1.82) , Elena Filiip (l.M), Dona 
Chvaăal (1,83), Marieta Gugu
(1.78) , Mirela Neumann (1,77), 
Constanța Fotescu (1.76), Mihaela 
Radu (1,68), Cristina Mareș (1,68), 
Maia Cuțov (1.80).

MOBDA SATU MARE (antre
nor : Eugen Ciocan) : Viorica
Ciocan (1.78), Diana Balaș (1,76), 
Aurica Pop (1,78), Monica Hohl- 
Utvos (1,76), Agneta Bartha (1,70), 
Ileana Szegedi-Petrușca (1,75), E- 
nlko Farkas (1,80), Erica Sas
(1,76), Edita Bleș (1,73), Georg eta 
Lucaciu (1.84), Rodica Săveanu- 
Sandu (1.80) S uza na Keresztesi
(1.78) Csilla Hoszu (1,76), Ev©
Gardos (1.64), Elisa beta Elekes 
(1.64), Delia Bîrluțiu (1,76).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA (antrenor : Nicolae Martin): 
Agnes Farkas (1,71), Doina Mate
(1.83) , Gheorghița BoJovan (1.86), 
Măndica Ciubăncan (1,81), Adria
na Mangu (1.77). Nicoleta Costi- 
neseu (1,82), Floarea Anca (1-70), 
Ana Aszalos (1.73), Mariana Mer- 
ea (1.69), Heidemarie Schuster
(1.72) , Camelie Vlad (1.69), Susa- 
na Griinwald (1,81), Corina Po
rumb (1,71), Simona Pop (1,71).

OLIMPIA BUCUREȘTI (antre
nor : Gheorghe LAzArescu) : Ale
xandrina Birâ (1.63). FJorentna 
Căprița (1.64), AdrAna Nicoîau 
(L75), Ana Lat an (1,78). Vaailca 
Ioniță (1.73), CameUa Tinier^ru
(1.87) . Alexandrina TarantiDO-To- 
mescu (1.74), Olga Roșea (1.17). 
Marcela Secară (1JD. Vasihea 
Mihai (1,87). Vasilica Ion (1A5), 
Lenuța Tricâ (1-17). Mihaela Pa
nă (IM). Dar_eâa Miciea (IM).

PROGRESUL BUCUREȘTI (an
trenor : Do ia I eabtp : Lucea
G.-reu (1.M), Manana Sandu 03*).

MECIURILE ETAPEI 
INAUGURALE

MASCULIN : Rapid
U.R-8.I.S., C.S.U. Brașov - 
Politehnica București, C.S.U. 
Sibiu — I.C.E.D. București, 
Farul Constonța — Universita
tea Timișoara. Jocurile C-S.U. 
Galați - Dinamo București și 
Universitatea Cluj-Nopoco — 
Steaua vor avea loc Io 11—12 
octombrie.

FEMININ : Olimpia Bucu
rești - Univer»»toteo Timișoa
ra. Voințo București — Crișwt 
Oradea. Politehnica București 
— Rapid B ucu iești. C.S-S- Plo
iești - Voința Brașov. Jocurile 
Progresul București — P.T.T. 
București și Mobila So tu Mo
re — Universitatea Cluj-Napo- 
ca vor avea loc ia 11—12 oc
tombrie.

Grădinara (2 02), R. Dlaconescu 
(1,36), C. loan (1.95), M. Cucoș
(1.94).  M. Constanți nescu (1,92), 
E. Neagu (2.02). C. Vilcinschi
(1.89),  R. Vlad (1.84), A. Cristea 
(1,88), M. Cîmpeanu (1,94).

Georgeta Simioană (1,35), Emilia 
Alicsandru (1,78), Victoria Chiri- 
țescu (1,80), Elena Pușcașu (1,80), 
Lucia Zgîmbău (1,76), Mihaela 
Costăchescu (1,68), Cornelia Hagiu
(1,72),  Constanța Ivănescu (1,76), 
Vela Frecățeanu (1,65), Rodica 
Neagu (1,82).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 
(antrenor : Ladislau Bachner) :
Gieela Czmor (1.75), Rodica Go- 
ian (1.84), Mirela Casetti (1,63), 
Maria Szigeti (L,70), Angelia Si
lin (1,91), Adriana Cristea (1,72), 
Iudith Gross (1,78), Marcela Bo- 
dea (1,76), Monica Astalan (1,77), 
Liliana Simion (1,83), Valeria 
Chepețan (1,80), Mariana Rus
(1.75) , Dana Czencz (1,82).

VOINȚA BRAȘOV (antrenor : 
Gheorghe Roșu) : Cornelia Petric 
(1,81), Doina Iftimie (1,61). Elena 
Opriciu (1-86), Liliana Catincescu 
(L73) Tatiana Coteiea (1,72), E- 
lena Marica (1.82), Mariana Do- 
bre (1,70), Mihaela Uzony (L"4), 
Magdalen© Pali (1,81), Camelia 
Solovăstru (1,80). Eva Adler (1.74). 
Monica Cicio (1,66), Sorina Lam- 
brino (1.76), Mana Laszlo (1.88), 
Viorica Sticea (1.73).

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR 
PLOIEȘTI țantrer.or : Gabriel
N ăst ase) : Liliana C.obotaru (1.73), 
Rodea Canja (1.89). Eugenia Nea- 
goe (1,67) Mar-a Muranu (1.77), 
Eugenia Zăhărăchescu (1,74). Ni
na Vintilă (1,78), Roxar-a Pasat 
(1,77), Simona Ivan (1A8). Isabe
la Lefter (1.78), GabneU Cozma
(1.83),  Olimpia Biasuttt (1.78). 
Mihaela Neagu (1.69), Anemar.e 
Moise (1^4). Camelia Spătărescu 
(L78). ____

PT.T. BUCUREȘTI (antrenor : 
Constantin Paraschivescu) : Au
relia Die (IM). Mana Opreacu 
(1.86), Viorica Rusoxi (1A6). Do
rina Sukman (1.89). Mara Con
stantin (1,7*).  Mana Crețu (1,70). 
Rodica Pană (L77). Lucia Mihăi- 
lescu (1-8*).  Para schi’.-a Barabas
(1.75) Elena Roată (1.T1). Angeli
ca Crețu (1.97). Georgeta Șancu 
CLM)

VOINȚA BUCUREȘTI (antre
nor : Marian Struzaru) : Gabrâela 
Strugaru (L78), Cretina Savu 
0.72). Vergilia Soare (1,88). Ma
na Nazar.e (IA*).  Tatiana Po
pescu -Răduleseu (l.M), Doina 
Stanca 034). Dommca Moraru 
O-M). Constanța Andreescu 032), 
IMb Todor 038), Rodxa Ungu- 
fOOM 0.75). Estela loneacu O 69) 
Rodica Cioranu (1,68), Mioara 
Dorofteiu 0.67).

Discuție cu antrenorul de tenis de 
de la C. S.

— Sumate tovarășe Proko- 
peu, ou»pre ăpocuvi scriem 
in Lecare zi, despre antre
nori uuu rar. Despre dv. a-a 
•ctjs ciuar nedrept de puțin. 
Am aliat că ați împlinit re- 
ctm< «8 de ani, ca C.S. Arau 
va sărbători cinci ani de e- 

Adăugind ia aceste 
evenimente iericxte măcar 
nwdai..'.e de aur >i de bronz 
obținute M europenei« de 
lumori de acum două luni, 
cred că am temei să vă invit 
la o discuție...

— Sint gaia, deși nu-mi place 
să vorbejzc despre nune. Ca orice 
om de virsta mea, prefer să 
vorbească rezultatele. Și pentru 
aaia aveți colecția ziaiului, sta- 
usbiede av...

— Faceți, rogu-vă, o excep
ție. Aveți propna dv. statisti
ca de antrenor...

— Bine, fie ! Peste 79 de tit
luri republicane la copii, juniori 
și seniori. Peste 36 de medalii la 
campionatele europene și două 
la mondiale...

— O zestre cu care vă pu
teți mindri. De cmd acu va ți 
in ten-S iu de masă /

— Ca jucător, am avut citego- 
ria I de c«asu.care, am acUiat 
vreo 6 ani. Cs antrenor, din anul 
1949. Eram contabil in cooperația 
arădeană și, mființuiau-se clubul 
Voința, am acceptat sa pregătesc 
pe jucătorii de tenis ue masă. 
Retribuit cu normă întreagă 
sint de aproape io ani : 4 la 
Vomța și, de la înființare, la 
C.S. Arad.

— V-ați specializat in pre
gătirea feielor.

— In ultimii ani. La început 
am antrenat și băieți, cj care 
am avut rezultate foarte bune : 
medalii de aur, argint și bronz 
la europene, cu Tioeriu Covaci 
— singur sau alături ae jucători 
clujeni, la echipe. Dar cele mai 
muite succese le-am dobindit cu 
fetele. Este adevărat, sint mult 
mai dificile — și, prin firea lucru
rilor, mai complexe — în pregăti
re, dar sint mai statornice, mai 
atașate acestui sport. Iată, de 
pildă, fetele găsesc resurse să se 
pregătească și cînd dau bacalau
reatul, și cînd candidează la ad
miterea în facultate. Băieții... De 
aceea stăm cum stăm la seniori, 
de aceea pierdem talente valo
roase, cu care s-a muncit ani de 
zile, în pragul facultății. M-aș 
referi numai la Firănescu, Bu- 
zescu și la atâția alții...

— Să revenim la fete. Vor
beați despre complexitatea fi
rească a fetelor...

— Da, să ne referim, spre e- 
xemplu, la pubertate. Se mani
festă mult mal accentuat la fete 
decit la băieți, este perioada 
marelui semn de întrebare, cînd 
se decide dacă din fetița talen
tată va ieși o mare jucătoare. 
După cum știii, desigur, sint im
plicate aici mai ales mutațiile pe 
plan psihologic.

— Există o soluție ?
— în ce mă privește, m-am 

orientat către fetele care se do
vedesc. cum se spune pe la noi, 
..mai bărbate-. Adică cu o con
formație mai robustă si, îndeo
sebi, cu mai puține complexe.

— Tipul Liana Mihuț nu vă 
contrazice ?

— Este o excepție, și nu singu
ra, după rum au existat excep ii 
și cu celălalt tip de jucătoare.

— Se spune că preferați să 
luati sportive din alte secții, 
decât să le creșteți dv.

— Știu. Din păcate, unii mă 
judecă astfel, mai ales după ce 
Încep să obțin rezultate mai im
portante. Vreau să precizez că 
eu nu am transferat în secția în 
care ln*rex  sportive, nici campi
oane europene sau mondiale, ci 
fetite de 10—12 ani, din care am 
crezut eu că pot scoate ceva. Ju
mătate din fetițele aduse la Arad 
au ajuns mari performere.

— Cealaltă jumătate ?
— Există și tn performanță un 

procent de pierderi. important 
este ca acest procent să fie mai 
mic decit cel al împlinirilor. Eu 
cred, însă, că dacă unele fete nu 
au realizat rezultatele scontate, o 
parte de vină au avut și ele, ca 
si cei eare le-au in flu en at. în 
râu. firește. Apoi, să nu uităm 
ră Mihm a crescut la noi, iar 
CrineTa Sava, ca și Gabriela Ra

masă EMIL PROKOPETZ, 
Arad

dar au fost aduse de părinți și, 
cit a fost nevoie, au jucat pen
tru e.ubul lor — Metalurgistul 
Cugir. Vreau să mărturisesc că 
eu, ca antrenor, prefer să pregă
tesc eleve de care să mă ocup
— și să răspuad, in fața părin
ților, a antrenorilor și federației
— 84 de ore pe zi. Școala e grea, 
performan a e grea, tot mai 
grea. Cînd ii fac eu programul 
zilnic, e altceva. Și, n-aș vrea să 
fiu răutăcios, dar nu am luat eu 
la Arad toate fetițele talentate 
din România... De luat au luat 
și alții, dar... Vedeți dv., un 
copil ÎI iei în secție nu ca să-1 
folosești un an, doi și apoi să-i 
dai drumul. Muncești cu el, dacă 
vrei să iasă ceva, 5, 8 și chiar 10 
ani, să-1 urci pe podium. Tre
buie muncă și răbdare.

— Știu că cele mai multe 
fete au crescut în casa dv., 
ca propriii dv. copii.

— Așa este. Mihalca, Gyongosi, 
Ferenczi, Sava, Radar și altele 
au stat sau stau cu noi in casă. 
N-am avut copii, ele sint și 
copiii noștrL în întreținerea că
rora am fost sprijini i. Mă min- 
dresc că aproape toate s-au rea
lizat în sport, și toate în via'ă.

— Din cite mi-am dat 
seama, nu sirîteți considerat 
un antrenor „cumsecade"...

— Eu pun inimă în tot ce fac. 
Dacă nu pui inimă, dacă îți ma
sori viața în chenzine, nu iese 
nimic bun. Dacă eu mă stră
duiesc să fac tot ce-mi stă 
în putere, să folosesc cu gri
jă condițiile ce mi s-au creat 
(sală, fonduri, materiale. e- 
chipament), nu pot accepta ca 
sportivul să lucreze in dorul 
leii?. E în joc obrazul meu. al 
clubu'ui, al județului și, aș în
drăzni să zic, chiar al țării. De 
aceea sint sever. Nu-mi cert ni
ciodată elevul cînd nu am dreo- 
tate. Dar dacă am... să-l fereas
că sfîntul ! E, la urma, urme:, 
șl in interesul său.

— Elevii acceptă ?
— Trebuie invățați să accepte. 

Copiii trebuie deprinși cu 
munca. Munca, seriozitatea, s m- 
țui de răspundere față de colec
tivitate, ca și alte calități, se 
educă. Iar Ia noi, în tenisul de 
masă, treecr a copilului de la 
joacă la performan ă e un mo
ment foarte dificil și eruciaL pe 
care trebuie să știi să-l treci.

— Cînd se hotărăște soarta 
unui jucător ?

— La juniorat î Dacă la junio
rat nu face un rezultat mare in
tr-un campionat european de ju
niori, la seniorat nu mai e nimic 
de sperat, nici în campionatele 
interne, nici la europene sau 
mondiale. Toate manile jucătoare, 
românce sau din alte țări, și-au 
făcut intrarea în elita mondia ă 
la vîrsta junioratului. Cunoașteți 
un exemplu cînd s-a intîmplat 
altfel ?

— Cu ce ați vrea să înche
iem discuția noastră ?

— Cu angajamentul meu că, 
folosind cu simt de răspundere, 
eu eficiență, sprijinul prețios de 
care mă bucur din partea orca
nelor i<»cale de partid si dtt stat, 
a C.N.E.F.S.. îmi voi pre?ă‘î te
meinic elevele, pentru a purta și 
pe viitor, cu demnitate și mân
drie, culorile patriei noastre 
scumne în marile compeCții in
ternaționale.

Interviu consemnat de 
Mircea COSTEA

„Stimată redacție. Mă numesc 
ȘEUwAN DUMITRU, m
saiuj Unguriu (com. Măgura), 
jud. Buzău, și doresc pe aceas.ă 
cale să vă aduc la cunoștință ur
mătoarele. in speranța că lucru
rile se vor Îndrepta : sint abonat 
de un an la ziarul dv. insă tn- 
timpin mari greutăți in primirea 
lui. Agentul oficiului postai. pe 
nume Orâșeanu, eare locuiește pe 
aceeași stradă cu mine, are o- 
biceiul de a stringe ziarele acasă, 
și după ce s-au adunat 3-4 nu
mere mi le aduce intr-u stare 
neglijentă, murdare sau două 
ziare din aceeași zL Un nedora 
record in materie l-a realizat ta 
ziua de 29 august, end mi-a a- 
dus ziarele pe 9 zile, inclusiv cel 
din ?1 august. Am fost ta oflda. 
la Buzău, am reclamat toate 
acestea și cineva mi-a răspuns : 
„sint sătul pini peste cap de slut- 
ați a de la Unguriu*.  Am adus toate 
acestea și la cunoștința dirigin
telui oficiului poștal Măgura <re- 

tiMelegem 
că nu ne

BMș. Cu 
unul 

a-
cam-

FLORIN TETȘANU 
ani in urmă, la începutul 
nou sezon ccmpetitional, a a 
vut loc meciuri între 
pioana țării și rfșt gătoarea „Cu
pei României*  la fotbal. Au fost 
partide interesante, chiar dacă nu 
era pusă în joc o „supercupă*,  

eam propuneți dv. Idee© a fost 
abandonată, probabil, din cauza 
programului competițional încăr
cat. atft pe plan intern, cit și ex
tern. Cupele europene, ap văzut.

vm destul de repede, se apropie 
preliminariile C.E. și mereu slnx 
alte și alte competiții. Totuși, fe
derația ar trebui sl se gîndească 
le. această propunere. în ceea ce 
privește „spectatorul etapei*  și 
„Jucătorul etapei*,  din motive di
ferite. și lesne de Înțeles, e greu 
de realizat. Oare cine poate să 
aleagă pe cei mai obiectiv 
soeciator al etapei din cei peste 
106 000 — 150 000 de oameni care 
se află în tribune la cele 9 par
tide ale Diviziei A ? Cine poate 
să le cântărească păFțile bune sau 

lipsurile ? tn privința jucătorilor, 
r.oteîe Și evidențierile din croni
cile ziariștilor credem că sint 
suficiente pentru a le consemna 
evoluțiile bune. Din păcate, însă, 

asemenea evoluții 
sint destul de rare. 
Nu de alta, dar 
azi l-ai lăudat pe 
fotbalistul X eă a 
făcut o partidă ex
celentă, pentru ca în 
etapa următoare a- 

cesta să facă simplă figurație pe 
gazon. Cei mai buni ies in relief 
și fără o rubrică aparte.

C. POPESCU — Com. Scoarța- 
Gorj. A fost o acțiune a ziarului 
de stimulare și depistare a tinere
lor talente de care fotbalul nos
tru are nevoie. In cazul dv. dolean
țele ni se par mai greu de realizat 
de vreme ce pîină la vârsta de 18 
ani cum nc sounețl, nu ați acti
vat ia nici o echipă sau în vreo 
competiție oficială. Așadar, este 
destul de greu ca cineva eare nu 

v-a văzut jucând să vă recoman
de la o formație. Ce e de fă
cut ? Să mergeți la echipa cea 
mai apropiată de comuna dv. și 
să dați un examen, să zicem așa.

I. CRAIOVAN — Ora vița. Nu 
de mult, redactorul nos
tru și-a spus părerea asupra 
evoluției înotătoarei ’ Carmen Bu- 
naciu și a echipei de polo ia 
campionatele mondiale. Da, de 
la natație se așteaptă cu totul 
alte rezuLtate Cam așa stau lu
crurile și cu handbalîștii de la 
Steaua, a căror comportare în 
turneul din Iugoslavia v-a 
nemulțumit. Dealtfel, plusu
rile și minusurile din evoluția 
acestei echipe au fost arătate 
după încheierea sezonului. Ori
cum. handbaliștii noștri au da
toria să revină pe locurile frun
tașe pe care s-au situat ani la 
rînd în ierarhia mondială.

Constantin ALEXE



O FRUMOASĂ VICTORIE
A HANDBALIȘTILOR NOȘTRI JUNIORI

17-16 cu R. D. Germană

CAMPIONATE • COMPETIȚII

Sala Floreasca din Capitală 
a găzduit aseară o reuniune 
internațională de handbal, în 
cadrul căreia au evoluat for
mațiile reprezentative de ju
niori ale României și R. D. 
Germane, precum și selecțio
natele secunde de senioare ale 
acelorași țări.

• Primul meci, cel al junio
rilor, s-a soldat cu victoria 
echipei României, care a între
cut formația R. D. Germane cu 
17—16 (10—7). A fost o partidă 
deosebit de animată, rapidă și, 
care, chiar dacă pe alocuri a 
depășit limita admisibilă a jo
cului... bărbătesc, a plăcut ce
lor prezenți. Formația pregă
tită de antrenorii Valentin Sâ
ni ungi și Gh. Zamfir este bă
tăioasă, are cîțiva șuteuri (Mi- 
rică, Dogărescu, Knutt) cu for
ță deosebită și un portar — 
Claudiu Ionescu — care, pur 
și simplu, a îneîntat prin in
tuiție, curaj și reflexe. Juniorii 
noștri au condus — uneori con
fortabil : 6—2, 9—5,12—7,16—12 
— in permanență, grație unui 
efort colectiv demn de toată 
lauda. Este drept, spre sfîrși- 
tul meciului, echipa și-a pier
dut din putere și a cedat ini
țiativa. Lucrul cel mai impor
tant care se desprinde la ca
pătul acestui meci amical este 
perspectiva certă a acestor 
handbaliști, perspectivă care se 
poate materializa în valoare 
reală dacă tinerii jucători vor 
munci și mai mult.

Echipa oaspete, masivă, agre
sivă, gata să speculeze orice 
greșeală a adversarului, a fost 
un partener valoros, care a 
supus formația noastră la un 
presing continuu. Tocmai de 
aceea victoria echipei României 
capătă semnificații deosebite.

Golurile au fost înscrise de ;

Răducu încearcă să tragă peste barajul Iui Seering. 
Foto ; Vasile BAGEAC

RAPID Șl DINAMO SE INTILNESC 
INTR-UN DERBY TRADIȚIONAL

(Urmare din pag. 1)

într-o situație de egalitate a- 
proape perfectă, departajarea lor 
datorindu-se golaverajului : Di
namo +74, Rapid +73.

Feroviarii mizează mult pe 
tradiția jocurilor de la .Tine
retului". unde — de regulă — 
ei au cîștiaat în ultimii ani. 
Dinamovistii. însă, au ambiția 
de a infirma această tradiție, 
în cele trei partide precedente. 
Rapid a învins cu 3—2 și 6—5. 
iar Dinamo, la rîndul ei. cu

SIMBĂTĂ
BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 15 : Voința — Crișul (f.A), 
Olimpia — Universitatea Timi
șoara (f.A), Politehnica — Rapid 
(f.A), Rapid - URBIS (m.A).

FOT8AL. Teren T.M.B., ora 16 : 
Luceafărul I — T.M.B. (Div. C).

JUDO. Sala Dînamo, de la ora
16.30 : Dinamo Buc. — A.S.A. Tg. 
Mureș - Nitramonia Fâgăraș 
(Div. A).

POPICE. Arena Giulești, ora
14.30 : Rapid — Petrolul Bâicoi ; 
arena Laromet, ora 15 : Laromet 
— Gloria București, meciuri femi
nine în cadrul Diviziei A.

RUGBY. Stadionul Giulești, ora 
16 : Rapid — R.C. Grivița Roșie ; 
teren Tei, ora 16 : R.C. Sportul 
studențesc — Dinamo, meciuri în 
cadrul „Cupei federației".

SCRIMA. Sala Floreasca II, de 
la ora 8,30 : Balcaniada de ju
niori.

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, de 

la ora 8.30 : Voința — Crișul 
(f.A), Olimpia — Universitatea 
Timișoara (f.A), Politehnica - 

Knutt 6, Haperpursch 5, Mi- 
rică 4. Dogărescu 1 și Cojo- 
caru 1 — pentru România, 
Brethncider 4, Kurrat 4, Muh- 
ler 4. Pysall 1, Sohnell 2 — 
pentru R. D. Germană.

Au arbitrat Rudolf Heide și 
Peter Tekauer (Ungaria).

• Meciul dintre selecționate
le secunde de senioare ale 
României și R. D. Germane a 
revenit oaspetelor cu scorul de 
18—14 (9—7). Deși echipele au 
fost oarecum de forțe egale, 
handbalistele din R. D. Germa
nă au reușit să obțină victoria 
mai ales datorită greșelilor să- 
vîrșite în atac de handbalistele 
noastre. Ele au „servit“ ca la 
carte mingi adversarelor pen
tru contraatacuri și astfel echi
librul din teren — oglindit 
multă vreme și pe tabela de 
marcaj — s-a frînt. Deși s-au 
apărat ceva mai bine, deși An
gela Ciobotă a fost în zi bu
nă, înfringerea n-a putut fi 
evitată tocmai din cauza ne
glijenței cu care handbalistele 
noastre au acționat în fazele 
ofensive. în fine, ne manifes
tăm nedumerirea pentru men
ținerea Cristinei Weber în te
ren. jucătoare cu gabarit și 
forță, care ar trebui să supună 
poarta adversă unui permanent 
bombardament, Weber n-a tras 
nici o singură dată la poar
tă (!!!), înscriind doar din a- 
runcări de la 7 m. Au marcat: 
Weber 5, Gali 4, Răducu 3, A- 
vădanei 1 și Ștefanovici 1 — 
pentru România B, Elder 5, Se- 
ering 3, Fritz 2, Pysall 2, Poiust 
1, Hempel 1, Apter 1. Biber 1, 
Huckstorf 1, Karin 1 — pen
tru R. D. Germană B.

Au arbitrat Vaclav Forman- 
cck și Josef Ambruș (Ceho
slovacia).

Hristache NAUM

3—2. Pentru meciul de mîine 
nu. se anunță nici o indisponi
bilitate. conducerea întrecerii 
fiind încredințată arbitrilor in
ternaționali R. Schilha si R. Ti- 
moc.

Celelalte jocuri ale etapei : 
Progresul — CN A.S.E. și Voin
ța — Crișul.

CLASAMENT :
1. DINAMO 19 17 0 2 163- 89 34
2. Rapid 19 17 • 2 150- 77 34
3. Voința 19 11 0 1 143-122 22
4. Progresul 19 6 0 13 101-148 12
5. CN A.S.E. 19 3 0 16 97-151 5
6. Crișul 19 3 • 16 100-167 6

Rapid (LA), Rapid - URBIS

FOTBAL Stadionul Dinamo, ora 
13,15 : Dinamo — Corvinul Hu
nedoara Gun.). ora 15 : Dinamo 
— Corvinul (Div. A) ; stadionul 
Steaua, ora 13.15 : Steaua — 
C.S. Tirgoviște (jun ). ora 15 : 
Steaua — C.S. Tirgoviște (Div.

A) ; teren Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — Dinamo Slatina (Div.
B) ; Stadionul Republicii, ora 11: 
Rapid — Chimia Brazi (Div. B) ; te
ren Triumf, ora 9: Viscoza — Lucea
fărul II (Div. C) ; teren Sirena 
(Pantelimon), ora 11 : Sirena — 
Mecanica fina (Div. C) : teren 
Triumf, ora 11 : Au to mecanica — 
Unirea Tricolor (Div. C) ; teren 
FI. roșie, ora 11 : FI. roșie - 
Abatorul (Div. C) ; teren ICSIM, 
ora 11 : ICSIM — Unirea Bolin- 
tin Vale (Div. Q ; teren Auto

CONCURSUL REPUBLICAN 
DE MARE FOND LA 

CAIAC-CANOE
CRI ȘAN, 29 (prin telefon). înce- 

pînd de vineri, pe canalul Dună
rea Veche, măsurînd 20 km, în 
jurul localității Crișan, se des
fășoară cea de-a 2-a ediție a 
concursului republican de mare 
fond pe Dunăre, ultima compe
tiție de amploare din acest sezon 
a caiaciștilor și canoiștilor noș
tri. La startul întrecerilor au fost 
prezenți 95 de tineri de la 10 clu
buri și asociații sportive din țară. 
Din păcate, au lipsit sportivii 
clubului Dinamo, câștigătorii edi
ției de anul trecut.

Iată rezultatele primelor două 
probe (masculine) din concurs : 
caiac simplu (20 km): 1. Ion Bîr- 
lădeanu ih 29:15, 2. Gavrilă Pa- 
macai lh 29:23, 3. Zahar Susoi 
lh 29:25, 4. Grigore Constantinov 
lh 29:53 (toți de la Steaua), 
5. Anghel Coman (C.S.Ș. Brăila) 
lh 29:59, 6. Ion Geantă (Dunărea 
Galați) lh 30:25; caiac dublu: 1. 
Steaua (Ștefan Andreian, Vasile 
Heruelichin) lh 25:38, 2. C.S.M.
Delta Tulcea (iacob Sidov, A- 
lexandru Axente) lh 25:41, 3.
Steaua II (Eugen Orheianu, 
Gheorghe Sima) lh 25:41,4, 4.
Danubiu Tulcea (Simon Nazar, 
Hie Nicola) lh 27:30, 5. Rapid
Buc. (Anton Smîdu, Laurențiu 
Pintea)) lh 28:05, 6. C.S.Ș. Tulcea 
(Gheorghe Nițu, Anghel Nichifor) 
lh 28:23.

întrecerile continuă cu probele 
rezervate fetelor.

Pompiliu COMȘA, co-resp.

ACTUALITĂȚI DIN POPICE
• Echipele mureșene Voința (f) 

și Electromureș (m) au jucat, re
cent. la Budapesta, cu formațiile 
Porcelan pe care le-au întrecut 
cu 2 506—2 513 p.d. și. respectiv, 
5 205—5 044 p.d. Cei mai preciși 
jucători mureșeni au fost Elisa- 
beta Bonta — 431 și Ilie Hosu — 
906. în turneele individuale victo
riile au fost împărțite, la bărbați 
a cîștigat L. Siklodi (Electromu
reș Tg. Mureș) cu 458 p.d. (100 
lovituri mixte), iar la femei Ra
tai in Holczer (Porcelan) cu 449.
• Aurul Baia Mare (m) a evo

luat în R. D. Germană, ja San
gerhausen, jucînd cu B.G.S. Mans, 
feld Kombinat și a fost întrecută 
cu scorul de 5 573—5 326 p.d. Prin
cipalii realizatori ai celor două 
formații au fost H. Hegenbart — 
978 și Gh. Vuță — 934. Din echi
pa bălmăreană a lipsit I. Bice, 
component al reprezentativei na
ționale.
• O selecționată a UCECOM, al

cătuită din jucători și jucătoare 
de La divizionarele A Voința 
București, Tg. Mureș, Craiova și 
Cluj-Napoca participă la un tur
neu internațional în R.D.G., la 
Gelseltall.
• Meciuri restanțe din prima 

etapă a campionatului : Voința 
București — Rapid București 
2 371—2 388 p.d. (!), Voința Cluj- 
Napoca — Record Cluj-Napoca 
2 395—2 442 p.d. — la femei ; Au
rul Baia Mare — Progresul Ora
dea 5 480—4 969 p.d., C.F.R. Timi
șoara — Electromureș Tg. Mureș 
4 981—5056 p.d. — la bărbați.

ETAPA INAUGURALA 
A DIVIZIEI DE JUDO

Astăzi începe o nouă ediție a 
diviziei naționale de judo. între
cerea celor mai bune echipe ale 
țării in acest sport al agilității, 
îndemînării și curajului, se des
fășoară în acest an sub semnul 
unor măsuri recente, menite să 
contribuie la dezvoltarea judo-u- 
lui. Astfel, competitoarele pot fo
losi juniori legitimați la Clubu
rile sportive școlare din aceeași 
localitate. Vîrsta maximă a spor
tivilor este de 25 de ani, excep
ție făcînd ocupanții primelor trei 
locuri la campionatele republi
cane individuale etc.

Prima reuniune este programată 
astăzi, în sala Dinamo din șos. 
ștefan cei Mare, de la ora 16,30. 
Protagoniste: campioana țării, 
Dinamo București, A.S.A. Tîrgu 
Mureș și Nitramonia Făgăraș. 
Mîine sint programate celelalte 
întilniri triunghiulare. La Miercu
rea Ciuc, Constructorul din lo
calitate pornește favorită în dis
puta cu I.E.F.S. București și Po
litehnica iași. La Arad, o reuniu
ne echilibrată, cu participarea e-

matica, ora 11 : Automatica — 
Electronica (Div. C) ; teren Vo
ința, oro 11 : Voința — Victoria 
Lehliu (Div. C).

HANDBAL. Sa!a Floreasca, ora 
14.X : Rapid — Constructorul 
Baia Mare, ora 15.40 — . Unrver- 
statea — Universitatea Timișoara 
(..Cupa de toamnă", feminin), 
ora 16.X : Steaua — Știința Ba
cău (m.A). ora 18.15 : Universi
tatea — Dinamo București (m.A).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 9 : Dunărea Galați — 
A.S.E. Sportul studențesc. ora 
11.X : S.C. Miercurea Ciuc — li
ni rea Sf. Gheorghe, ora 17 : 
Steaua — Dinamo, meciuri in ul
tima etapă a „Cupei României".

POLO. Ștrandul tineretului, ora 
11 : Progresul — C.S. A S.E.. ora 
11,45 : Rapid — Dinamo, meciuri 
în cadrul Diviziei A.

RUGBY. Stadionul tineretului, 
teren II, ora 10.X : Aeronautica 
— R.C. Sportul studențesc II ; te
ren Tei, ora 10 : Vulcan — Calcu
latorul, meciuri in cadrul „Cupai 
federației".

SCRIMĂ. Sala Floreasca I!, de 
la ora 8,30 : Balcaniada de ju
niori. 

chipel locale Rapid și a forma
țiilor I.O.B. Bal? și C.S.M. Bor- 
zești. în fine, la Brașov, dinamo- 
viștii din orașul de la poalele 
Tîmpei au prima șansă în fața 
sportivilor de la Universitatea 
Cluj-Napoca și Olimpia București. 
Sperăm că noul campionat va 
debuta „cu dreptul*,  cu întîl- 
niri spectaculoase, atractive și de 
bun nivel tehnic.

BOXERII ROMÂNI 
LA BALCANIADA

Azi pleacă la Atena echipa de 
box a României, care între 2 și 
4 octombrie va participa la cea 
de a XV-a ediție a Balcaniadei 
de box. La întrecere vor mai fi 
prezente reprezentativele Bulga
riei, Iugoslaviei, Turciei șl Gre- 
cei. Pentru această competiție, 
antrenorii Ion Popa și Eustațiu 
Mărgărit au alcătuit următoarea 
formație, în ordinea celor 11 ca
tegorii : Alexandru Turei, Daniel 
Radu, Teodor Dinu, Nicolae Nea- 
gu, Haralambie Sultan, Carol 
Hajnal, Alexandru Giurgiu, Ion 
Miron, Sandu Tlrilă, Ilie Captari și 
Valentin Vrinceanu. Medic — Pe
tre Radovici, arbitru — Dumitru 
Petrișor.

„ZONELE" DE BOX DIN 
CADRUL CAMPIONATELOR 

NAȚIONALE
De luni, în patru orașe din 

țară : Arad, Reșița, Tulcea și 
Piatra Neamț, vor începe între
cerile „zonale*  de box pentru 
stabilirea participanților La tur
neul final al campionatelor na
ționale de seniori, care va avea 
loc La București între 22 și 29 
octombrie.

întrecerile se anunță atractive 
și interesante, Învingătorii de la 
f.ecare categorie de greutate ob- 
ținind dreptul de a lupta pentru 
titlurile de campioni naționali. 
După cum sîntem informați, în 
cele patru orașe au fost luate 
toate măsurile pentru oa reuni
unile să se desfășoare în cele 
mai bune condiții. Forul da 
specialitate a hotărit ca delegat 
general al federației să oficieze 
la Tulcea — Petre Epu ea u, la 
Piatra Neamț — Dumitru Dimu- 
lescu, la Reșița — Ion Argăseală, 
iar la Arad — Gabriel Danciu.

Boxerii din loturile reprezen
tative. cei de categoria I. pre
cum și maeștrii și maeștrii eme- 
riți ai sportului vor participa 
direct La turneul final-

MÎINE, IN CAPITALĂ, 
CONCURS MOTOCICLIST 

DE VITEZĂ
Duminică dimineață, in Capitală 

se desfășoară cea de a șasea și 
ultima etapă a „Cupei F.R.M.*  — 
competiție motocidistă de viteză 
pe circuit în care sînt angrenați 
alergători din 13 cluburi și aso
ciații sportive din țară. Este o 
întrecere pe echipe, în calcul in- 
trînd punctele acumulate, indivi
dual. de motocicLiștii respectivi.

După cinci etape, pe primele 
locuri în această competiție se 
află : 1. Centrul Moto IIRUC 
București — 530 puncte, 2. Pro
gresul Timișoara — 265 p, 3. IRA 
Tg. Mureș — 262 p, 4. Energia
Cimpina — 238 p, 5. Voința Ora
dea — 233 p, 6. CSM Reșița — 
163 p. Un bun prilej pentru iubi
torii. motociclismului din Bucu
rești de a-i vedea pe cei care au 
„adunat*  cale mai rmulte puncte 
pentru echipele lor : T. Trioa, 
L. Ferenczi, C. Boboescu, L Pas- 
cotă, V. Atila.

Concursul se desfășoară pe tra
seul din Tei-Toboc (Pipera).

HANDBALUL RĂSPUNDE ZILNIC - PREZENȚI
ETAPĂ COMPLETA IN COMPE

TIȚIILE REPUBLICANE
Duminică este programată — în 

sfirșit — o etapă completă la 
competițiile republicane. Dintre 
oeie 9 partide ale zilei, 4 vor fi 
găzduite de sala Floreasca.

DIVIZIA A (m)

Iată partidele etapei a VT-a a 
primei divizii masculine :

Universitatea Craiova — Gloria 
Arad ; Politehnica Timișoara —
H.C.  Minaur Baia Mare «in ve
ritabil derby al etapei) ; Univer
sitatea Cluj-Napoca — C.S.M. Bor- 
zești ; Steaua — Știința Bacău ; 
Universitatea București — Dinamo 
București. Iată clasamentul îna
intea acestei etape.

1. H.C. MINAUR 4 4 0 0 97- 76 8
2. Steaua 4 3 10 85- 67 7
3. ..POL- Tim. 4 2 11 96 - 78 5
4. Dinamo Buc. 2 2 0 0 45- X 4
5. Știința Bc. 3 2 0 1 65- 59 4
6. C.S.M. Borz. 5 2 0 3 96-106 4
7. Univ. Craiova 4 2 0 2 70- 88 4
8. ..U*  duj-N. 5 113 102-112 3
9 Gloria Arad 5 0 14 79- 96 1

IO Univ. Buc. 4 0 0 4 57- 80 •

Din acest clasament lipsesc S 
meciuri. Ele se vor disputa La 
următoarele date : 3 octombrie,
Dinamo București — Știința Ba
cău ; S octombrie. Universitatea 
Craiova — Dinamo București și 
Steaua — Politehnica Timișoara ; 
19 octombrie. Știința Bacău — U- 
niversitaiea București ; 25 octom
brie, H.C. Minaur Baia Mare — 
Dinamo București.

„CUPA DE TOAMNA- (f)
Etapa a vn-a a Întrecerii echi

pelor feminine programează ur
mătoarele întflniri :

Hidrotehnica Constanța — Pro
gresul București ; Rulmentul Bra
șov — Confecția București ; Ra

MÎINE, START IN 
CAMPIONATUL FEMININ 

DE VOLEI
Cele 12 formații feminine de 

volei se prezintă mîine la star
tul unei noi ediții (a 29-a) a 
campionatului Diviziei A.

Ne exprimăm speranța că tn 
această ediție programarea jocu
rilor va fi privită cu mai multă 
seriozitate, știut fiind faptul că 
regularitatea unul campionat 
influențează, nu în mică măsură 
nivelul său calitativ, forța sa. 
Din păcate, sub acest aspect, 
debutul întrecerii ne oferă deja 
un prim compromis, una dintre 
cele șase partide (Dinamo —
C.S.U.  Galați) fiind programată 
(nejustificat după opinia noas
tră), cu aproape o săptămînă 
înainte.

Mîine se vor juca deci me
ciurile : Chimpex Constan a — 
Penicilina Iași, Universitatea Cra
iova — Rapid București, Farul 
Constanța — Știința Bacău, Uni
versitatea Cluj-Napoca — Univer
sitatea Timișoara șl C.SJM. Sibiu 
— Maratex Baia Mare.

Partida Dinamo București — 
C.S.U. Galați s-a încheiat cu 
scorul de 3—0 (3, 2, 9).

STEAUA Șl DINAMO 
ÎȘI DISPUTA MÎINE 
„CUPA ROMÂNIEI" 

LA HOCHEI
Meciul inaugural al etapei a 

patra în „Cupa României*  la ho
chei a opus campioanei țării. 
Steaua, un out-sider, Unirea Sf. 
Gheorghe. Scor final: 7—1 (1—1,
3— 0, 3—0), dar neta diferență va
lorică dintre loturile celor dou*  
echipe nu a fost, cum ar fi nor
mal, foarte - vizibilă. Cel puțin in 
prima repriză, în care Unirea â 
deschis scorul (min. 12), prin 
Baka, trecînd chiar, peste alte 
două minute, pe lîngă un abso
lut surprinzător 2—0 I Bucurește- 
nii, cu un joc fără cursivitate, au 
egalat în min. 18, grație unui șut 
puternic, de la linia albastră, al 
iui Ioniță, ieri cel mai activ și 
sobru hocheist al militarilor, iar 
dacă prima repriză a fost oare
cum atractivă — mulțumită re
zultatului — celelalte două au 
însemnat o confruntare neintere
santă, în care Unirea a dispărut 
treptat din joc, iar Steaua a con
cretizat, dintre multele ocazii, 
cite trei în fiecare repriză. Rea
lizatori: Cazacu (2), din nou Io
niță, Gherghișan, Gheorghiu și 
Hălăucă.

Dezlănțuită, pur și simplu, s-> 
arătat rivala din totdeauna a cam
pioanei, Dinamo : 15—2 (5—0, 6—1<
4— 1) cu Sportul studențesc A.S.E. 
Un joc animat, cu acțiuni de 
spectacol, șuturi sănătoase la 
ambele porți, toate intr-un ritnK 
cel mai adesea, îndrăcit, cu mul
te goluri venite rapid, chiar și la 
interval de 20 de secunde. Auto
rii punctelor : Costea 3, Z. Nagy 
3, Bandas 2, Solyom 2, Tureami, 
Pană, B. Nagy, Malihin, Axinte, 
respectiv Jinga și N. Andreescu.

Partida a avut un emoționant 
prolog —retragerea din activita
tea competițio-naLă, după 30 de 
ani, a maestrului sportului Vasile 
Boldescu.

în ultimul med, S.C. Miercurea 
Ciuc — Dunărea Galați 5—3 (2—9. 
1-0, 2—3).

Mîine este zl de pauză, urmînd 
ca duminică competiția să se în
cheie, cu partidele: Dunărea Ga
lați — Sportul studențesc A.S.E. 
(ora 9), S.C. M. ciuc — Unirea 
Sf. Gheorghe (ora 11,30) și Di
namo — Steaua (ora 17).

pid București — Constructorul 
Baia Mare ; Universitatea Bucu
rești — Universitatea Timișoara.

CUPLAJ INTERNAȚIONAL 
LA PLOIEȘTI

Sala Victoria din Ploiești găz
duiește astăzi un atractiv cuplaj 
internațional de handbal. Ince- 
pind de la ora 17 se vor întxlni. 
reprezentativele de juniori ale 
României și R. D. Germane, iar 
La ora 18,15 vor evolua selecțio
natele secunde de senioare ale 
României și R. D. Germane.

------- HANDBAL ÎN... 6 !----------
Nu. Handbalul redui (da la 

11 la 7) nu s-a mai redus 
tned. Se joacă tot tn 7, dar 
numai de către echipele care 
au 7 jucători cu normele ab
solvite... Așa cum nu este 
cazul divizionarei B C.S.U. 
Galați care, joi, la Ploiești, 
In meciul cu Petrolul Telea- 
jen, a apărut in teren cu S 
handbaliști. N-avea mai mulți! 
Restul nu-și trecuseră nor
mele nici in sesiune, nici la 
corigentă. Erau, deci, repe- 
tenți la handbal. Degeaba au 
marcat toți cei 5 jucători de 
cimp cite 3 si 4 goluri. Echipa a 
pierdut (17—22) și va mai 
pierde, firește, pentru că in 
6 handbalul este mai greu. 
Dacă istoria handbalului va 
dori să .afle numele inventa
torului acestei variante, i-l 
vom oferi. El este antreno
rul iDumitru Sîrbu, cel care 
a pregătit lotul lui C.S.U. 
Ga!ați. Cum 7 Se vede...
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IA JUmATRTfA 
CICLULUI Olimpic 
Montreal 76-Moscova 80 * __ _

Corneliu Bârsânescu, antrenor fedeI AMINTIRILE DE IERI,

!
I

RĂSPUNDERILE DE ASTAZI

I
g

I
I
Is
I

De 22 de ani, de 
la triumful de 
neuitat repurtat 

In îndepărtata Aus
tralie, pe apele pisă 
atunci necunoscute 
ale Ballaratului, ca
iaciștii și eanoiștii ro
mâni au fost în per
manență printre cei 
mai buni, printre cei 
care — dintre sute ți 
sute de concurență — 
au reușit să urce po
diumul olimpie de o- 
noare, să colecționeze 
o impresionantă salbă 
de medalii, țase din
tre ele — de AUR —, 
exprimind cum nu se 
poate mai convingă
tor măsura talentului, 
a muncii și valorii 
sportivilor ți antreno
rilor, pasiunea ți răs
punderea tuturor ce
lor care ți-au adus 
contribuția la un bi
lanț strălucitor cu 
care puține țări din 
lume se pot minări.

In tot acest timp, 
folosind din plin con
dițiile create de par
tid pentru o continuă 
Înflorire ți afirmare a 
sportului românesc, 
caiaciștii ți eanoiștii

noștri cu creat o va
loroasă școală a ma
rilor campioni care a 
dat, in f iecare an. ab
solvenți excelenți — 
Simion Ismail ci uc. 
Leon Rotman. Alexe 
Dumitru, Ivan Pat
zaichin, Serghei Co- 
valiov, Vasile Diba — 
campioni olimpici, dar 
ți mu'.ți alții pe care 
adesea nu i-au des
părțit decit zecimi sau 
chiar numai sutimi de 
secundă pentru a-ți 
scrie numele pe ta
belul învingătorilor la 
cea mai mare compe
tiție a sportului con
temporan: Aurel Ver- 
nescu, Atanasie Sciot- 
nic, Vasile Nicoară, 
Haralamb Ivanov, Mi
hai Țurcaș...

Toată prețuirea, de 
fiecare dată, pentru 
acești sportivi excep
ționali care prin per
formanțele lor au fă
cut ca tricolorul pa
triei si se ridice pe 
catargele olimpice, la 
Melbourne, Roma, 
Tokio, Ciudad de Me
xico. Miinchen. Mont-

reaL Firesc de 
ceea ca ți acum, 
aintea Jocurilor Olim
pice de la Moscova 
multe ți îndreptățite 
speranțe să se îndrep
te spre reprezentanții 
acestui sport.

Ne tint 
rtrăm eu 
mindrie 
Acum, se 
sd. din nou, ora olim
pică. Caiaciștii ți 
noițtii 
astăzi, 
Ivan 
Vasile 
daliații 
pionate mondiale — 
Gheorghe și Toma 
Simionov, Nicușor 
Eșeanu, Mihai Zafiu, 
Ion Bîrlădeanu, 
xandru 
Orlov, 
chitov, 
— (de 
un alt 
Diba 2) 
RIA DE CINSTE DE 
A CONTINUA ȘI 
ÎMBOGĂȚI BILAN
ȚUL- OLIMPIC al ce
lor 22 de ani de clnd 
„tricolorii" români,

a- 
in-

dragi ți pâ- 
bucurie si 
amintirile, 

apropie, in-

ca
de 
cu 
ți 

me-

generației 
in frunte 
Patzaichin 
Diba, cu 
ultimelor cam-

Ale- 
Giura, Agafia 
Nastasia Ni- 

Maria Cozma... 
ce nu ți cu 

Patzaichin. sau 
AU DATO-

reprezentînd acest 
sport. deschideau
larg porțile consacră
rii. făcind cunoscută 
și apreciată unanim 
mișcarea sportivă din 
tara noastră.

Știm că este greu. 
Că a crescut numărul 
ți valoarea adversari
lor. Că mai sint chiar 
la noi multe de făcut. 
Dar. nu o dată ace ții 
sportivi. antrenorii 
care-i pregătesc, ne-au 
convins ci in sportul 
caiacului și canoei se 
muncește mult, cu 
hărnicie, dirzenie și 
dăruire, cu ambiția de 
a contribui la crește
rea gloriei sportive a 
tării. Ațteptăm, in 
ciuda unor neajun
suri de moment, ca 
toate aceste minunate 
calități să anime, sd 
însuflețească întreaga 
munci de pregătire, 
la cote superioare, 
pentru ea la Jocurile 
Olimpice de la Mos
cova sportul caiacului 
și canoei să-ți onore
ze cartea de vizită, 
s-o completeze cu noi 
și cit mai prețioase 
izbînzi.

S-A MUNCIT BINE, DAR PREA
• Numărul redus de kilometri parcurși la antrenamente — una 
explicații ale regresului din 1978 • Indiferent de valoare, un s 
să se considere dinainte învingător I • Nici o concesie în pre

Intr-a discuție purtată eu antrenorul federal Corneliu Bârsă- 
nescu am încercai să desprindem principalele cauze care au dus 
la rerresul evident — ne referim numai la cele 11 probe din pro
gramul olimpie — al caiaciștilor și cauoiștilor români in 1978, față 
de ediția de anul trecut a „mondialelor*.  Iată părerile interlocu
torului nostru :

„Mai iutii aș dori sâ fac o 
precizare. Unii au fost tentați 
să creadă că bilanțul ’78 ou a 
fost la fel de valoros ca cel 
precedent datorită unor greșeli 
in antrenament, datorită faptu
lui că sportivii noștri au acor- 
dat aceeași importantă pregăti
rii probelor olimpice ți celor 
care nu figurează in programul 
J.O. Idee total greșită. Ca și 
anul trecut, ți in sezonul pe 
care l-am încheiat de curind, 
caiaciștii și eanoiștii s-au an
trenat In mod deosebit pentru 
probele de 500 m ți 1000 m, ca 
dealtfel și sportivii din R. D. 
Germană, Uniunea Sovietică 
sau Ungaria. Cu această pre
gătire — și numai cu aceasta 
— ei au luat startul și in pro
bele neolimpicc, obținînd rezul
tate bune. Cauzele trebuie să 
le căutăm în alte direcții.

Este foarte adevărat, în 1978 
ne-atn axat tot pe pregătirea 
lotului în două grupe coordona
te de antrenorii emeriti Radu 
Huțan ți Nicolae Navasat. Din 
păcate, una din grupe (cea

dinamovîstă) a vislit mai pu
țin în acest an și faptul s-a 
resimțit Vom încerca să găsim 
o rezolvare a problemei în anul 
ce vine, astfel ca sportivii noș
tri să se poată apropia măcar 
de kilometrajul pe care caia- 
ciștii și eanoiștii din R.D. Ger
mană, de pildă. îl ating de re
gulă pînă la C.M. In ceea ce 
privește calitatea muncii nu 
am obiecțiuni ; s-a muncit bi
ne, dar prea puțin...

Au existat și o serie de pro
bleme de studii ale unor spor
tivi fruntași, nevoiți să lipseas
că mai multe săptămlni de la 
pregătire, pentru diverse exa
mene. Aș mai explica regresul 
existent și prin prea marea si
guranță și autoincrederea de ca
re au dat dovadă unii sportivi 
fruntași (Dîba, Varabiev). Ei au 
fost convinși că nu pot pierde 
la „mondiale*  ți n-au mai lu-

DE LA 4

crat cu acei 
ma perioadJ

Pentru d 
olimpice ne 
căm toate < 
pice cu ec 
lupte pentri 
experiments 
ambarcații, 
vom apela 
spectivă. Ai 
după părer 
pășim obie, 
care ni 1 
două meda 
bronz. Dar, 
gătirea trei 
re cu n 
cu respecta 
tre fiecare 
stabilite. A’ 
firmăm îna 
și canoei n 
cem o imf 
la zestrea < 
olimpice. 1: 
a prestigiu 
nesc. Și tr< 
nim cît m 
torie“.

IN DE

ME
Nicolae Nava șart, antrenor emerit (Steaua): LA UNA SI

AM ÎNVĂȚAT DIN GREȘELI, AM PROGRESAT,
DAR NU NE
ș: Un alt invitat al dezba-

terii noastre, antrenorul 
emerit Nicodae Navasart

sj (Steaua) ne-a expus opi-
niile sale privind rezulta- 

g; tele caiaciștilor și canoiști- 
lor noștri după J.O. de la 

g: Montreal și, bineînțeles, a 
insistat asupra pregătirii 
și comportării lotului de 

jg care răspunde în mod di- 
ji rect. Ca punct de plecare 
g: — contribuția clubului 

Steaua la bilanțul ultime- 
jg lor două ediții ale „mon- 
g; dialelor" în probele olim- 

pice : 1977 : o medalie de 
g: argint; 19’8 : 2,5 medalii 

de argint și două de 
g bronz.

„La ediția din Bulgaria a 
campionatelor mondiale (1977) 
realizările sportivilor de la 
Steaua au fost mai slabe, față 
de așteptări: doar o medalie de 
argint cucerită de echipajul 
feminin de caiac dubiu ! In 
•chimb, la ediția din Iugo
slavia (1978), sportivii clubu
lui nostru au cîștigat 3 me
dalii de argint (dintre care 
cea de Ia K4—1000 în echi
paj cu doi caiaciști de la Di
namo) și două de bronz.

Desigur, în acești doi ani 
de antrenamente pe grupe de 
cluburi am desprins unele 
concluzii, dintre care cea mai 
importantă mi se pare aceea 
că probele individuale sînt 
dominate de sportivii dinamo- 
viști. în timp ce echipajele 
mai puternice sînt alcătuite 
din reprezentanții clubului 
Steaua. Cîteva exemple con
crete vin în susținerea afir
mației mele : Vasile Diba, I- 
van Patzaichin, Lipat Vara
biev, Maria Cozma — toți de 
la Dinamo — sînt specialiști 
la simplu, în timp ce Nicușor 
Eșeanu, Ion Bârlădeanu, Aga- 
fia Orlov, Nastasia Nichitov, 
frații Gheorghe și Toma Si-

VOM OPRI LA REZULTATELE ACTUALE!

Se pot face, 
sigur, multe 
mentarii pe m: 
nea evoluției 
rezultatelor <

CM. 1977 C.M. 1978
Locui : Locul

1—B—Hi 1-11-HI

K1-500 1 0 • 1 0 0
K2-500 0 0 0 0 1 0
K4-1000 0 0 0 • 1 0
K1-10Q0 1 0 0 0 8 0
K 2—1000 0 0 0 0 6 0
K1—500 (f) 0 1 0 0 0 1
K2-500 (f) 0 1 0 0 0 1
CI-500 1 0 0 0 0 0
C2-500 0 0 0 0 0 1
CI-1000 1 0 0 0 8 1
C2-1000 0 0 0 0 1 0

Total 4 2 8 1 3 4

nute de 
eanoiștii
cei peste doi 
care au trecut
la ediția cana 
nă a Jocurilor 
limpice. Am 
ca principal n 
statistica me<

caiaciș
romă:

ilor cucerite 
PROBELE O:

PICE — la campionatele mondiale din_ 
1977 (Pancearevo) și 1978 (Belgrad), socoi 
că ea exprimă mai exact și mai convingi 
decît oricare alte aprecieri UNDE se află 
prezent această disciplină și care sint CER 
ȚELE pentru perioada (destul de scurtă) < 
ne mai desparte de J.O. de la Moscova.

Bilanțul înfățișat arată o continuare str: 
cită a marilor performanțe în primul

î CAIACIȘTI1 Șl CANOIȘTIIA

Agafia Orîov ți Nastasia Nichitov formează un 
cuplu redutabil, capabil de noi performanțe la 

C.M. ți J.O.

Frații Gheorghe ți Toma Simionov fac un echi
paj greu de intrecut in arena concursurilor in

ternaționale.

mionov, ca să enumăr doar 
eîțiva dintre sportivii de la 
Steaua, au devenit foarte re
dutabili în probele de echi
paje.

După „insuccesul” nostru 
din 1977 am mărit intensita
tea și numărul kilometrilor 
parcurși. La fel am pro
cedat și cu lucrul pe apă, 
pe care l-am prelungit pînă 
în luna decembrie, profitînd 
evident de timpul favorabil

ce l-am avut, dar care nu 
este la fel în toți anii. în 
privința obiectivelor pentru 
J.O. de la Moscova, colectivul 
de antrenori de Ia Steaua și-a 
propus un nou salt în ierar
hia valorilor și anume cuce
rirea de către sportivii noștri 
a cite anei medalii de aur, 
argint și bronz.

Pentru realizarea și chiar 
depășirea lor, este nevoie ca 
ia perioada următoare și în

deosebi în anul viitor să 
muncim — antrenori și spor
tivi — cu aceeași intensitate, 
să pregătim pentru cît mai 
multe probe elemente de va
loare, cu certe posibilități de 
a lupta La Moscova, pentru 
medaliile olimpice. Am știut 
sâ învățăm din lecția aspră 
pentru noi, de la Pancearevo. 
Va trebui să învățăm acum 
din experiența pozitivă de la 
„mondialele" din Iugoslavia-

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Urmare din pag. 1)

pice. Am putea spune că acest mare nuri 
nă o „producție globală" importantă și i 
mondială a acestui sport, dar, dacă ne 
mărul de medalii olimpice, și indeoseb 
care l-am numi „producție notă", atunci i 
la 8 medalii, dintre care UNA SINGURA

Pot caiaciștii și eanoiștii noștri să-și in 
olimpic al ultimelor două Olimpiade ? Ir 
au cucerit 4 medalii (1 de aur) și situați, 
real In 1976. Numai dacă avem în vede 
real au fost ocupate de sportivii noștri 
be, cu timpi extrem de apropiați de r 
zecimi de secundă), constatăm că num 
putut sâ fie mărit și eâ asemenea posi 
tate mult mai bine pe pista de apă de Îs 
sformarea in medalii și, mai eu seamă 
dalii din bronz în argint și DIN ARGTN

Din dezbaterea pe care o publicăm, și 
tori de răspundere ai pregătirii caiaciștii 
rezulți clar dorința unanimă și angajami 
in 19S0 cel mai rodnic bilanț al participi 
pice. Sportivi și antrenori, eu toții sînt 
a ineerca să obțină cite o medalie Ia fii 
și sâ mărească numărul medaliilor de i
de antrenorul emerit Radu Huțan, de 
aur cu sportivii pe care îi antrenează, i 
dacă vine din partea unui asemenea spe
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Ivan Patzaichin — unul dintre cei mai valoroți canoifti ai țării 
— laureat al multor competiții de amploare.

rr.ai

enta.

in

5

istoria caiacului și

trebuie 
și aba- 
in dez- 
drumul

i

de aur". denumită 
devină intr-adevăr

ca „Flotila noastră 
pînă in prezent, să

an sportivii
o 

ia

are de 
și exi

certitudinea că la J O. de la Moscova 
puternică flotilă din

i

1 DE STRĂLUCIREA MEDALIILOR OLIMPICE DE AUR
1 »

Radu Hufan, antrenor emerit (Dinamo):

L TREBUIE VÎSLIT MAI MUL

F DOAR „0 ZI BUNĂ" i
lulti-

T, MAI BINE. SĂ NU AȘTEPTĂM 
A LUI DiBA SAU PATZAICHIN!

ităț , 
de- 

e pe

Vasile Dîba — cel mai rapid eaiacist al României, medaliat cu 
aur la ultimele ediții ale Campionatelor mondiale.

DE AUR
AIDECE?
lie, urmată insă de un îngrijorător 
Ierurile trebuie privite și analizate 
kte de realist. De data aceasta nu 
entă aritmetica simplă : 6 medalii 
8 medalii in 1978. Deci, ar fi bine !

e. Pentru că fiecare medalie își are 
si importanța ei. Pentru că, orice 
b, în acest an, extrem de important 
hfirmări autentice înaintea J.O. de 
ra, caiaciștii și eanoiștii noștri au 
k cele 11 finale olimpice) numai un 
km, fată de 4 cucerite cu doar un 
hă, acum doar Vasile Dîba reușind 
le treapta cea mai înaltă a podiu-

Ița de a cunoaște părerile celor ca
ia nemijlocit de pregătirea caiaciști- 
oiștilor în vederea participării —

I sperăm, cu rezultate superioare 
rile Olimpice, ne-am adresat cîtor- 
hti, tema dezbaterii fiind : „DE LA
II DE AUR LA UNA SINGURA I 
Isolicitind interlocutorilor noștri nu 
Bicații pentru o retrospectivă a ce- 
kezoane ci, mal ales, opinii vizînd 
| viitoare la toate nivelurile.

In fiecare 
dinamoviști 
importantă 
palmaresul 
canoiștilor. 
1977 ei au i 
mos buchet de 5 medalii, 
dintre care 4 de aur și 
una de argint, la ediția din 
acest an ei au înregistrat 
o scădere evidentă, obținind 
doar o medalie de aur, 0,5 
de argint și două de 
bronz. Care este părerea 
antrenorului emerit Radu 
Huțan. cel care alături de 
Stavru Teodorov s-a ocu
pat direct de pregătirea 
pentru C.M. din Iugosla
via a grupei sportivilor 
dinamoviști ?

„Există cauze obiective și 
subiective — opinează Radu 
Huțan. în primul rînd este 
vorba de diferența de pregă
tire față de anul 1977, pregă
tire care în țara noastră este 
condiționată de factori natu
rali. în 1977 am ieșit pe apă 
la 15 februarie; anul acesta 
abia la 15 martie. Cu un an 
înainte, am parcurs pînă la 
„mondiale" cu aproximativ 
1500 km mai mult decît în

și-au adus 
contribuție 
caiaciștilor și 
Dar dacă 

realizat un fru-

1978, In aceeași perioadă. Nu 
am ajuns nici să ne apropiem 
de kilometrii parcurși 
sportivii din R. D. 
care s-au impus la 
diție. 
unor 
le-au 
în timpul verii. 
Patzaichin au lipsit din pre
gătire aproape 20 de zile, iar 
V arabi ev, o lună întreagă. 
Nici vorbă deci de a putea 
recupera, măcar In parte, 
„startul" Intirziat din acest 
an. La acestea s-au adăugit 
și unele lipsuri in privința 
condițiilor create pentru refa
cerea după efort.

Au existat insă și factori 
subiectivi. La Vidraru, într-o 
serie de „piste de control", 
am înregistrat niște timpi ex- 
eelenți. Aceștia au dus la a- 
pariția unor semne de prea 
mare siguranță in sfatul lotu
lui (Dîba, Varabiev). Campio- 
nnl nostru olimpic de la 
Montreal nici nn concepea că 
poate fi învins!— 
lecția de la Belgrad 
losi.

Cum vom aborda 
nuare campania

In plus, 
examene 
avut de

de
Germană, 
ultima e- 

datorită 
pe care 

susținut 
Diba si

Cred că 
îi va fo

la con.fi- 
olimpică ?

Ne-am propus planuri deose
bit de îndrăznețe : TREI ME
DALII DE AUR ! Și am cre
dința. ca $i elevii mei, că a- 
cestea pot fi obținute. Princi
palul obiectiv al grupei de Ia 
Dinamo pentru 1979. an hotă- 
ritoc : să aliniem la toate cele 
11 probe olimpice echipaje de 
valoarea celor clasate pe 
locurile 1—3 la CM. I Spor
tivii sint pregătiți pentru un 
asemenea efori cu totul deo
sebit. Vom începe pregătirea 
mai devreme (chiar dacă va 
trebui să mergem Intr-o țară 
vecină, unde clima permite 
să se poată vîsli în ianuarie 
și februarie) pentru a putea 
ajunge la 5500—6000 km pe 
sezor. Așteptăm însă și un 
sprijin mai concret în ceea ce 
privește asistența științifică și 
medicală, 
tem cele 
străine 
surprinși.
trebui să alternăm dificulta
tea concursurilor-test dinain
tea C.M. 1979, așa cum a fă
cut grupa sportivilor de la 
Steaua în 1978. Sint încredin
țat că la Moscova putem ali
nia cea mai puternică flotilă 
din istoria acestui sport4*.

EXEMPLUL
LUI PATZAICHIN...

Exigențele antrenamentului 
contemporan, impuse de larga 
dezvoltare a acestui sport, de 
creșterea concurenței de plan 
international, evidențiază și 
un alt imperativ, la fel de 
important : DISCIPLINA. Dis- 
dplina ÎN PREGĂTIRE, dar 
fi disciplina din AFARA 
PREGĂTIRII. Dacă în pri
vința primului aspect autori
tatea antrenorilor noștri asi
gură cadrul propice obținerii 
marii performanțe, cealaltă 
Latură este o problemă a fie
cărui sportiv, o problemă de 
conștiință a performerului. Or, 
tn ultimul an — așa cum s-a 
subliniat și în recenta ședință 
a biroului federal — au exis
te: unele abateri de la nor
mele pe care trebuie să și le 
impună un sportiv fruntaș. 
Radu Huțan, de exemplu. a 
eliminat din grupa sa, pentru 
abateri disciplinare, cîțiva 
caiaciști...

Din păcate — o spunem pen
tru că îl prețuim —, chiar 
Vasile Diba trebuie să-și or
doneze viața, să nu irosească, 
Intre antrenamente sau con
cursuri. acumulările din pre
gătire. Conștiința valorii tre
buie să-1 facă să înțeleagă că 
un campion de talia sa tre
buie să fie model în tot ce 
face. Are alături exemplul lui 
Patzaichin...

PENTRU OBȚINEREA UNUI RECORD DE MEDALII
lizării, într-o mare măsură. De asemenea antrenorul emerit 
Nicolae Navasart își propune să depășească tot ceea ce a rea
lizat pînă în prezent, inclusiv o medalie de aur. astfel incit, 
cu toate eforturile reunite, intr-un singur gind și cu o singură 
dorință, DE A DA C1T MAI MULT SPORTULUI ROMANESC, 
toți sportivii noștri aflați in pregătire să se autodepășească în 
viitorii doi ani ai pregătirilor și la competiția intermediară, 
campionatele mondiale din anul viitor, să dovedească înscrierea 
pe drumul angajamentelor luate, in așa fel 'ncit să avem in 
cea mai mare măsură 
vom prezenta cea mai 
canoei românești.

Aceasta ar însemna 
astfel mai mult poetic
..DE AUR". Această posibilitate există. • eun firmă rezultatele și 
rezervele mari de care dispune acest spori. Iată de ce 
luată atitudine imediată și fermă împotriva greșelilor 
terilor existente in unele cazuri, așa cum se arată și 
baterea organizată de ziarul nostru, pentru a se netezi 
îndeplinirii unor obiective, îndrăznețe, posibile.

In această privință, federația română de caiac-canoe 
jucat un mare rol. acela de a conduce cu eompetență
gență pregătirile, de a contribui la instaurarea unui climat de 
muncă omogen, eu o singură dorință, un singur scop : 
DEPĂȘIREA SUBSTANȚIALA IN 1979 ȘI 1980 A TOT CEEA 
CE S-A OBȚINUT PÎNA ÎN PREZENT ÎN ACESTE SPOR
TURI. atît de stimate la noi de către toți cei care urmăresc cu

Trebuie să cunoaș- 
maă bune metode 
pentru a nu fi.

De asemenea, va

pasiune performanțele sportivilor noștri In competițiile inter
naționale. Iată de ce biroul federal, ca și antrenorul federal, 
ar trebui să modifice obiectivele prezente (cu 30 la șută mai 
mult decît la Montreal) intrucît, așa cum rezultă din discuțiile 
și angajamentele celor două loturi aflate în pregătire, obiecti
vul minimal poate consta în dublarea numărului de medalii 
obținut la Montreal (de la 4 la 8) și triplarea medaliilor de aur 
(de la 1 la 3), deei creșteri de 50 și peste 50 la sută ale per
formanțelor la Jocurile Olimpice de la Moscova față de reali
zările de Ia Montreal.

S-ar putea ca asemenea dorințe să pară exagerate. Dar dacă 
sportivii și antrenorii lor sint convinși că le pot Îndeplini, ei 
o fac pentru că știu bine cit de mult și cit de ambițios se 
pregătesc și adversarii lor și prin urmare știu eă numai prin- 
tr-o pregătire foarte asiduă și minuțioasă pot să ajungă la pri
mele locuri, înaintea altora. De aceea sintem încredințați că 
intr-un timp scurt vor fi îndepărtate toate dificultățile și ero
rile prezente, arătate atit de deschis în dezbaterea de față, și 
întregul nostru lot olimpic de caiac și canoe va incepe un marș 
forțat bine pregătit, bine planificat, bine orientat pentru a 
adăuga aoi lauri eelor existenți. ea care întreaga noastră miș
care sportivă se mindrește.

Avem in rindul caiaciștilor și canoiștilor sportivi minunați, al 
căror nume II scriem și rostim de ani și ani, avem un buchet 
de antrenori de excepție, există condiții care se îmbunătățesc 
an de an, pentru antrenamente cit mai eficace și de aceea 
avem de pe acum, siguranța că examenul intermediar din 1979 
(campionatele mondiale) ne va arăta că ceea ce se gîndește, 
se dorește și se propune acum, are acoperire cu un an înainte 
de scadența olimpică din anul 1980.

Este tot ceea ce dorim, de pe acum, acestui grup admirabil 
de sportivi și antrenori, făurari de medalii, fete și băieți de 
„aur".

VÎRF DE FORMĂ 
ÎN APRILIE?

CUI FOLOSEȘTE?
S-o vorbit, Jn rîndurile alâtu*  

iot», deipre cauzele care au 
provocat „pasul înapoi" înregis
trat la Belgrad in comparație cu 
Poncoarevo, amintindu-se o serie 
de factori obiectivi și subiectivi. 
Fără o pune la îndoială ca păci- 
totea celor doi antrenori emeriti, 
coordonatorii celor doua grupe 
Io care o activai lotul, supunem 
atenției și meditației o problemă 
de ordin metodic, core or puteo 
constitui, la rindul ei, o explica
ție a regresului.

in condițiile ombiției șl rlvoli- 
•âții sportive dintre cei doi teh- 
■toeni. orice competiție internă 
capotă importanța unui campio
nat național (cel puțin...). Cu 
otit mai mult concursul de selec
ție a lotului, programat la înce
putul sezonului, in aprilie, con
curs care trebuie să desemneze 
echipa care va participa Ic Cam
pionatul balcanic, prima „Ieșire" 
Internațională a anului. De ce 
trebuie sâ fie in forma Diba, 
Birlodeanu sau frații Simfonov la 
sfirșitul fui aprilie I Cui folosește! 
La urma urmei Balcaniada este 
un examen ușor, la care am pu
tea fî reprezenta ți de garnituri 
mai tinere.

O formă sportivă ridicată în 
primăvară deschide doua per
spective : menținerea ei pe toată 
durata sezonului, pînă la C.M. 
•au o ..schimbare a conținutului 
pregătirii în plin sezon, pentru 
a obține apoi, in august, un al 
doilea virt 1a „mondiale".

Nici unul din aceste modele nu 
reprezintă, în perspectiva J.O. - 
intrecerile de caiac-canoe sint 
programate în partea a doua o 
lunii iulie - varianta optimă. Ea 
trebuie insă căutată și găsită - 
un singur sezon mai stă Io dis
poziție I

CE FACEM NOI? 
CE FAC ALȚII?
Pentru a ti, intr-adevăr, 

bine pregătit înaintea unei 
confruntări Importante, in 
care orice amănunt poate 
contribui, intr-o măsură sau 
alta, la obținerea rezultatului 
maxim, nu este suficient să 
te pregătești bine. Trebuie să 
fii atent, să știi mereu ee tac 
ceilalți, tn special ce tac ad
versarii cu care ești angajat 
in luptă directă pentru locu
rile fruntașe. Pentru că iată 
apropierea de partea finală a 
ciclului olimpic ne oferă pri
lejul de a constata o tendință 
evidentă tn lumea caiacului 
|1 canoei. mai ales la nivelul 
principalelor forte : concen
trarea atenției spre cele 11 
probe ale afișului olimpic.

Nu vom merge pînă acolo 
Incit să afirmăm că trebuie 
să adoptăm același sistem, 
renunțînd la probele de tond. 
Știm, dealtfel, că pregătirea 
fruntașilor noștri este orien
tată prioritar spre probele o- 
limpice. Este necesară, insă, 
credem, a si mai strictă spe
cializare și. tn același timp, 
o drămuire a forțelor mai a- 
les in ceea ce privește par
ticiparea la regatele interna
ționale. in special la sportivii 
a căror carieră a depășit 
durata unui deceniu. Ivan 
patzaichin, acest admirabil 
sportiv, a luat startul, la re
gata Moscova, la 500, 1 000 si 
10 000 m. Le-a ciștigat pe 
toate, dar mai important ea 
să cucerească, la Belgrad, titlu! 
mondial ta 1000 m...

Pagină realizată de :
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SPORTURI TEHNICO APLICATIVE
FINALELE 

ALPINIADEI 

REPUBLICANE
Pereții Văii Albe din masivul 

Bucegi, deasupra Buștenilor, 
„stadionul" alpiniștilor noștri de 
performanță, a cunoscut din nou, 
timp de o săptămînă, animația 
marilor competiții. Finalele Alpi- 
niadei republicane pentru tineret, 
femei și seniori au adunat aici pe 
cei mai buni sportivi din secțiile 
de specialitate, evidențiați în cele 
două etape de pînă acum, de 
iarnă și de vară. Timpul a fost, 
și de data aceasta, deosebit de 
potrivnic, cu ninsoare, vînt și 
frig, punînd la grea încercare re
zistența alpiniștilor. Faptul că 
nici un sportiv și nici o echipă 
nu au abandonat — așa cum se 
mai întîmpla uneori chiar in con- 
dițiuni meteo mai bune- — dove
dește buna pregătire a tuturor 
participanților. Meritul aparține 
și antrenorilor care i-au pregătit 
— Matei Schen (Armata Brașov), 
Gheorghe Spătaru (I.C.I.M. Bra
șov), Valentin Garner (Torpedo 
Zărnești) și mulți alții.

Clasamentul Alpiniadei din acest 
an: individual tineret — 1. loan 
Pivodă (Torpedo Zărnești), 2. Pa
vel Daniluc (I.C.I.M. Brașov), 3. 
Gheorghe Pascu (Torpedo Zăr
nești); echipe tineret: 1. Torpedo 
Zărnești, 2. I.C.I.M. Brașov, 3. 
Politehnica Timișoara ; individual 
seniori : 1. Cezar Manea (Armata 
Brașov), 2. Dionisie Daro (Torpe
do Zărnești), 3. Florin Ularu 
(Creația Brașov); echipe seniori :
1. Armata Brașov, 2. Torpedo 
Zărnești, 3. Creația Brașov ; in
dividual feminin : 1. Viorica Mi
hailo viei (Politehnica Timișoara),
2. Viorica Mateescu (Universitatea 
Brașov), 3. Ioana Vintilă (Poli
tehnica Timișoara). (I.H.).

Cursuri pentru inițierea
radioamatorilor

Radiocluburile județene or
ganizează cursuri pentru iniție
rea radioamatorilor în perioada 
1978—1979. Pentru informații, 
doritorii se vor adresa zilnic la 
sediile radiocluburilor respec
tive, iar în Capitală la sediul 
Radioclubului municipal, str. 
Dr. Staicovici nr. 44. sector 6, 
sau la telefon 37.05.13.

MĂIESTRIE
La cronica activității de kar

ting din Arad — activitate tot 
mai populară in rîndurile pio
nierilor și tineretului școlar — 
se adaugă încă o filă : concur
sul interjudețean organizat re
cent de C.J.O.P., in colaborare 
cu C.J.E.F.S.. pe kartodromul 
„Pionierul" de la baza de agre
ment Pădurice. Peste 50 de pi
loti au fost prezenți la start, 
cu mașinile lor — multe dintre 
ele de construcție proprie. După 
curse spectaculoase, in care mi
cii alergători au dat dovadă de 
indemînare, dar și de mult cu
raj, iată-i pe cei care au îmbră

ACTIVITATEA DE MASĂ Șl DE PERFORMANTĂ A COPIILOR
(Urmare din pag. 1)

prinderea masei de copii în 
practicarea exercitiilor fizi
ce ?

— Ar fi de definit două mari 
direcții, una care se referă la 
activitatea sportivă de masă, 
alta vizînd sportul de perfor
mantă. In prima direcție se 
lansează un campionat de fotbal 
al școlilor generale, pe clase 
(I—IV, V—VI, VII—VIII), care 
va demara din luna octombrie 
și se va încheia în vara anu
lui 1979 ; un campionat cu par
ticiparea a sute de mii de 
copii ; un prilej binevenit de a 
răscoli mase de mici iubitori ai 
acestei ramuri de sport. Tot in 
această sferă de activități se 
înscriu, printre altele. Festiva
lul de baschet. Festivalul spor
turilor de iarnă.' Crosul pionie
rilor. acțiunile turistice sub ge
nericul ..Pionieri pe cărările 
patriei" (drumeții, excursii, ex
pedițiile „Cutezătorii"), cele cu 
caracter aplicativ reunite sub 
titulatura „Asaltul Carpaților" 
— o tot mai cuprinzătoare o- 
p: ra.ie de amenajare a unor 
marcaje montane, a unor refu- 
Kii turistice, protecția naturii.

I DINAMOVIADA A XX-a -
I MOMENT DE REFERINȚĂ IN ISTORIA

CEL DE AL 1000-lea SALT
Am asistat., nu de mult, 

pe timpul de zbor al Aero
clubului „Henri Coandă" din 
Pitești, la un moment emo
ționant : 10—15 băieți și
fete, in uniforme de culoa
rea cerului, urmăreau ab
sorbiți avionul care intra la 
verticala aerodromului, un
deva la peste 2000 de me
tri altitudine. „Gata ! A să
rit 1“ — exclamă cineva. Un 
punct negru creștea în văz
duh, apoi deasupra lui a 
înflorit macul uriaș al pa
rașutei. Un salt de rutină ? 
Un salt de record 1 Nu ! 
Mult mai mult. Cind omul 
a atins „punctul fix“ din 
groapa cu nisip, cei 10—15 
tineri l-au asaltat cu bu
chete de flori. Era instruc
torul lor. Gheorghe Văleanu. 
care efectua cel de-al 1000- 
lea salt cu parașuta din ca
riera sa de educator și ins
tructor sportiv. Aceasta nu 
este, firește, o performanți 
cu totul ieșită din comun. 
Dar adăugind că cele 1000 
de salturi au fost efectuate 
pe vreme bună, ca și pe 
vreme rea. ziua și noaptea, 
de la mici și mari înălțimi, 
întotdeauna în fruntea ele
vilor săi și ca exemplu 
pentru cei ce urcă treptele 
anevoioase ale acestui sport 
greu dar frumos, avem ima
ginea activității exemplare 
desfășurate de Gheorghe Vă
leanu de-a lungul a mai 
multor ani. Eroul zilei avea 
ochii umezi de emoția mo
mentului. Absolvent al

Mîine, la Satu Mare

0 FRUMOASĂ DEMONSTRAȚIE AVIATICĂ
în continuarea manifestărilor 

aviatice organizate de Aeroclu
bul central român, pentru popu
larizarea acestui sport si atra
gerea tinerilor la practicarea 
lui. mîine va avea loc. începînd 
de la ora 10. o amplă de
monstrație aeriană pe aeropor
tul din Satu Mare. Tși vor da 
concursul cei mai buni zbură
tori. piloti de avioane de înaltă 
acrobație si planoare de per

La Arad, pe kartodromul „Pionierul"

Șl CURAJ, LA VOLAN
cat tricourile de ciștigători. pe 
categorii de virstă: 8—10 ani 
— S. Bărbuț (Arad), revelația 
concursului ; 10—12 ani — T. 
Evert (Bistrița) ; 12—14 ani —
R. Batco (Sebiș — Arad) ; 
14—16 ani : F. Moldovan (Bis
trița) ; peste 16 ani: T. Birlă 
(Arad) ; fete — Simona Tatii 
(Bistrița). Pe echipe (primele 
trei locuri) : reprezentativele 
caselor pionierilor și șoimilor 
patriei din Sebiș, Bistrița și 
Pincota.

Tot la Arad, in sala Forum, 
a fost organizată o interesantă 
expoziție „Din sporturile teh- 
nico-aplicative". Numeroșii vi

îngrijirea florei și a faunei etc. 
în sprijinul turismului de masă 
va fi elaborat un studiu privind 
organizarea coloniilor, tabere
lor. excursiilor și expedițiilor 
pionierești, a satelor de vacan
ță. deosebit de util față de am
ploarea pe care o va cunoaște 
această activitate acum, cînd 
ne pregătim să aniversăm 2050 
de ani de la întemeierea pri
mului stat dac centralizat, pre
zenta statornică bimilenară a 
poporului nostru pe aceste me
leaguri. în privința sportului de 
performantă, sînt și aici de 
semnalat direcții noi, stabilite 
incă de la plenara din iunie 
a C.N.O.P. și Ia cel de-al VIII-lea 
Forum Național al Organizației 
Pionierilor. în lumina indicații
lor cuprinse in Mesajul de feli
citare al tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU adresat partici
panților la competiția sportivă 
națională „Daciada". în urma 
sarcinilor reieșite din documen
te de partid au luat ființă pri
mele cluburi sportive pionie
rești. 18 într-o etapă de început, 
în cîteva din principalele orașe 
ale tării : București (tenis, 
gimnastică, fotbal). Craiova 
(tenis de masă). Oradea (judo).

I.E.F.S. cu specialitatea pa
rașutism Gheorghe Vă
leanu știe că pentru a de
veni un aviator de nădejde 
este necesar un temeinic 
proces educațional, intr-o 
riguroasă disciplină, se cere 
o pregătire fizici si tehnică 
deosebită. Si pentru acestea 
îs» consacră întreaga sa pri
cepere. fiind el insuși un 
exemplu.

— Care sint satisfacțiile 
cele mai mari pe care le-atf 
trăit ca parașutist sportiv 7

— Aș spune că realizarea 
primului salt, apoi toate 
acele momente in care ele
vii se prezintă și raportează 
scurt: „Am executat misiu
nea cu bine !“ Si. de ce să 
n-o spun, cea legată de e- 
fectuarea acestui al 1000-lea 
salt.

V. TONCEANU

formantă, parasutisti. maestri 
si maestri emeriti ai sportului, 
printre care ing. Mircea Fi- 
nescu, Mihai Albu, Cezar Rusu, 
Mihai Bîndea, Florica Uță.

De notat că organele locale 
au depus eforturi deosebite 
pentru ca demonstrațiile să aibă 
o reușită deplină, luînd toate 
măsurile organizatorice si de 
popularizare a evenimentului.

zitatori care ii trec pragul — 
in special copii și tineri — 
pot vedea aici modele de a- 
vioane la scară redusă. navo- 
modele. minirachete cosmice, 
precum și numeroase trofee 
ciștigate de sportivii din orașul 
de pe Mureș in competiții lo
cale și republicane. Inițiativa 
comisiei județene de speciali
tate din cadrul C.J.E.F.S. și 
contribuția adusă la realizarea 
acestei expoziții de către in
structorul de modelism Petre 
Curtu — veteran al acestui 
sport — merită toate laudele. 
O confirmă succesul de care se 
bucură acțiunea.

Constanta (înot) șa. în aceste 
unități vor fi cuprinși, după un 
riguros proces de selecție, cei 
mai înzestrați copii. începînd 
cu vîrsta de 4 ani. și vor fi 
orientați cu deosebire către 
practicarea unor ramuri sporti
ve cu specializare timpurie — 
înot, gimnastică, patinaj. Este 
un experiment de reușita că
ruia va depinde posibilitatea 
ca pînă în 1988 să extindem 
rețeaua acestor cluburi sportive 
pionierești. să le generalizăm 
în toate județele. Se înțelege 
că. paralel, copiii îsi vor putea 
desfășura activitatea si în ca
drul cluburilor sportive șco
lare existente. Eficienta noilor 
unități o vom verifica periodic, 
în vacante eu precădere, în ca
drul unor tabere, ale ..speran
țelor olimpice" și desigur, prin 
alte modalități.

— Pentru desfășurarea 
activității, de ce bază ma
terială dispune sportul pre
școlar și pionieresc 7

— Așteptăm desigur, o spo
rire a bazei materiale a spor
tului preșcolar și pionieresc. Nu 
înțelegem prin aceasta investi
ții speciale, costisitoare, ci mai 
degrabă folosirea mult mai ju-

Spun cei care au urmărit, 
de-a lungul anilor, multe dintre 
edițiile Dinamoviadei interna
ționale de atletism, că ultima 
dintre ele> a XX-a, desfășura
tă zilele trecute, în Capitală, 
a reprezentat un moment de 
referință în istoria acestei tra
diționale competiții. Disputele 
atleților au fost foarte specta
culoase, rezultatele înregistrate 
de o bună valoare, organizarea 
tehnică, remarcabilă, atmosfera 
și ambianța întrecerilor, deo
sebite. Iată cîteva aspecte ge
nerale care au contribuit la 
succesul acestei frumoase com
petiții.

Mai mult decît cu alte ase
menea prilejuri, atleții români 
au avut, în general, o evoluție 
bună, ocupînd locul secund In 
clasamentul general pe națiuni 
și cîștigînd 10 din cele 34 de 
probe ale concursului, celelalte 
fiind cucerite astfel: 13 — 
U.R.S.S., 4 — Cehoslovacia,
cite 2 — Polonia și Ungaria, 
cite 1 — Bulgaria, Cuba și 
R.D.G. La aceste 10 probe, 
desigur, dar încă la multe alte
le, atleții noștri s'-au văzut In 
lupta pentru întlietate, demon- 
strind putere de luptă, ambiție 
și dorința unei clasări cores
punzătoare.

Dintre toți ai noștri, au fost 
cîțiva a căror evoluție ne-a 
plăcut în mod deosebit. Este 
vorba de Horia Toboc care, de
gajat și fără să fi forțat la li
mita posibilităților, a parcuri 
400 m în 46,32, timp excelent, 
care-1 recomandă printre cei 
mai buni alergători europeni.

Pe stadionul din Poiana Brașov

| MECIUL ATLETIC (de tineret)
.ROMANIA - R. S.
1 A intrat în tradiție ca toam- 
Ina, tinerii noștri atleți să-și 

măsoare forțele cu colegii lor 
ucraineni, in cadrul unei întîl- 

Iniri interesante și, de fiecare 
dată, de o bună valoare tehni
că. Prima ediție a meciului 
România — R.S.S. Ucraineană 

Ia avut loe în iulie 1966 pe sta
dionul din Poiana Brașov, ace
lași care va găzdui, astăzi și

I mîine, întrecerile unei noi ediții 
a acestei întilniri. Atunci vic
toriile au fost împărțite, fetele

I noastre au cîștigat cu 71—46 p 
iar băieții ucraineni au învins 
cu 101—89 p.

I Meciul — ediția "78 — dintre 
echipele României și R.S.S. U- 
crainene va începe, atit astăzi

Icit și mîine, de la ora 14,30 și 
cuprinde probele obișnuite pen
tru o întrecere bilaterală. Oas
peții au sosit în cursul nopții 

Ide joi, iar ieri au și făcut pri
mul antrenament pe stadionul 
din Poiana.

I® în cadrul concursului in
ternațional desfășurat zilele 
trecute la Baku, în afara Fiței

ILovin care a cîștigat proba de 
1 500 m, un frumos succes a 
repurtat și aruncătoarea clu- 

dicioasă a condițiilor existente, 
mai mult spirit gospodăresc. 
Consiliile județene ale Organi
zației Pionierilor împreună cu 
consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport au îndato
rirea de a se preocupa cu mai 
multă temeinicie de asigurarea 
bazei materiale a copiilor, de 
dotarea tehnico-materială a a- 
cesteia. de folosirea mai exi
gentă. si mal eficientă a posi
bilităților locale. Milităm pen
tru ca fiecare unitate școlară să 
dispună de un minim de ame
najări sportive simple, cu o 
înfățișare prezentabilă, atrăgă
toare si nu de improvizații, 
cum foarte adesea am întîlnit 
in anul școlar precedent.

în încheiere interlocutorul 
nostru a ținut să sublinieze 
faptul că reușita tuturor ac
țiunilor și activităților sportive 
ale „șoimilor patriei" și pio
nierilor este nemijlocit legată 
de spiritul de colaborare dintre 
toți factorii cu atribuții și 
răspunderi, de efortul care se 
cere pentru a se ajunge cit mai 
repede si mai convingător de 
la cantitate la o nouă calitate, 
deziderat maior și in activita
tea sportivă a generației în 
plină formare, ai cărui expo
nent! trebuie să fie titularii de 
mîine ai loturilor olimpice ale 
României socialiste.

Ce păcat că sezonul de con
cursuri al anului 1978, prin 
forța lucrurilor, urmează să se 
încheie peste puțină vreme, mai 
înainte ca Toboc, dar si alții, 
să fi apucat să-și spună cuvîn- 
tul și să arate, chiar în ceasul 
al 12-lea, de ce sînt într-ade- 
văr capabili. în această privin
ță ne gîndim și la săritorul de 
triplu Bedros Bedrosian (16,56 
m), la săritorul în lungime 
Virgil Costache (7,73 m), la 
alergătoarea peste garduri Mi- 
haela Dumitrescu (13.29 s), la 
aruncătorul de suliță Carol Ra- 
duly (82,24 m). Ultimul dintre 
aceștia a reușit un frumos re
cord național, astfel că, la a- 
ceastă oră, pe tabela recordu
rilor țării figurează, la suliță, 
numele său și cel al soției sale, 
Eva Zorgo-Raduly 1

Au fost însă și atleți a că
ror evoluție nu a satisfăcut aș
teptările, mai ales în lumina 
performanțelor anterioare.

Apreciem, însă, în general, ca 
mulțumitoare comportarea atle
ților români la această a XX-a 
Dinamoviadă, după cum soco
tim că este de datoria clubu
lui bucureștean Dinamo, uni
tate cu o mare pondere în miș
carea noastră sportivă, să con
tribuie mai serios, pe toate 
planurile, la dezvoltarea atle
tismului românesc. Dinamo are 
absolut toate posibilitățile să 
facă din secția sa de atletism 
o unitate cu adevărat fruntașă 
a sportului nostru de perfor
manță, de care acesta are atîta 
nevoie 1

Romeo VîLARA

S. UCRAINEANĂ
jeancă Eva Zorgo-Raduly, caro 
a obținut victoria la suliță cu 
un rezultat de 62,06 m, perfor
manță în vecinătatea recordu
lui țării (62,40 m). Cifrele am
belor noastre atlete constituie 
recorduri ale respectivei com
petiții. ■

HIPISM

GICĂ TĂNASE 
CONTINUĂ SĂ ;,PUNCTEZE‘î

Cei care n-au venit joi după- 
amiazi pe hipodromul din Plo
iești au ce-și reproșa, deoarece 
alergările — deși nu cuprindeau 
nici un premiu mai cu „firmă" 
— au oferit totuși un spectacol 
atractiv, cu numeroase momente 
de „suspense- și sosiri palpitan
te. Continuîndu-și „sprintul- spre 
titlul de campion, Gică Tănase a 
reușit trei spectaculoase victorh, 
alergările ciștigate cu Efect, Abil 
și Rimifon consolidîndu-i și mal 
mult poziția de lider pe care • 
deține în prezent. O altă forma
ție cu „apetit- la victorii s-a do
vedit cea antrenată de N. Gheor
ghe, cîștigătoare cu Relaxa șl 
Tabora, dar valoarea marcată de 
aceasta din urmă (1:30,1) este în 
flagrantă contradicție cu ultima 
ei evoluție, cind s-a clasat pe lo
cul opt cu timpul de 1:34,6. In 
ceea ce-i privește pe ceilalți prim 
sosiți, trebuie să arătăm că He- 
deric a fost nevoit să se „întin
dă" serios pentru a-și adjudeca 
primul hit al premiului „Roma
na-, la fel cum s-a întîmplat șl 
cu Juvenil In cel de-al doilea, 
iar Olena a fost nevoită să 
„umble- la rezerva de secunda 
pentru a putea trece prima po
toul. Rezultate tehnice: Cursa I: 
1. Relaxa (N. Gheorghe) rec, 
1:41,2, 2. Turban, 3. Polița. Sim
plu 1,40, ordinea 9, ordinea tripli 
159; cursa a Ii-a: 1. Efect (G. 
Tănase) 1:37,0, 2. Orfănica. Sim
plu 5, ordinea 19, event 12; cursa 
a IlI-a: 1. Hederic (G. Solcan) 
rec. 1:23,3, 2. Balerin, 3. Juvenil. 
Simplu 2,50, ordinea 9, event 23, 
ordinea triplă 87; cursa a rv-a:
1. Tabora (N. Boitan) rec. 1:30,1,
2. Hemina, Simplu 8, ordinea 44, 
event 51, triplu cîștigător 372; 
cursa a V-a: 1. Abil (G. Tănase) 
rec. 1:26,7, 2. Filotim, 3. Mala. 
Simplu 3, ordinea 26, event 93, 
ordinea triplă 315: cursa a Vl-a:
1. Juvenil (ion Nic) rec. 1:27,•,
2. Hederic, 3. Balerin. Simplu 24,
ordinea 30, event 31, ordinea tri
plă 64, triplu cîștigător 2 233; 
cursa a Vil-a: 1. Rimifon (G. Tă
nase) rec. 1:27,3, 2. Ozoraș, X
Janulia. Simplu 3, ordinea 30, 
event 34, ordinea triplă 164; cursa 
â Vlll-a: 1. Olena (V. Moise) rec. 
1:29,2, 2. Solitar. Simplu 5, ordi
nea 39, event 27.

Gh. ALEXANDRESCU



înaintea etapei a 7-a
„SÂPTĂMÎNI FIERBINȚI ' LA ORIZONT!

„BULETINUL DE
DINAMO - CORVINUL: LU-

CESCU REAPARE PE STADIO

NUL CARE L-A CONSACRAT

Dacă nu a obținut încă un 
nivel ridicat de formă si poten
tial. în schimb Dinamo a de
monstrat, în ultimele două me
ciuri, o creștere a forței de 
luptă, a unității echipei. Dinu 
și-a îndeplinit excelent rolul de 
căpitan de echipă. „Aici — la 
capitolul psihic — cred că am 
realizat un plus evident..* 1 ne 
mărturisea el. Corvinul — care 
sosește astăzi cu autocarul — 
îl prezintă pe Mircea Lucescu 
refăcut și dornic să nu dezmintă 
regula atîtor meciuri bune fă
cute pe stadionul Dinamo în 
unsprezecele adversarilor săi de 
miine. Nici una dintre echipe nu 
are indisponibilități: Dudu Geor
gescu, refăcut, poate apărea la 
bucureșteni.

• IN SERIA A V-A, CEA 
„BUCUREȘTEANA-, A CAMPIO
NATULUI DIVIZIEI c, in care 
activează 18 echipe, s-a disputat 
joi etapa a VI-a. In care s-au 
obținut Următoarele rezultate : 
Voința București — Abatorul 
București 1—2 (•—0), Electronica 
București — Automecanica Bucu
rești 1—o (0—0). Luceafărul II 
București — Luceafărul I Bucu
rești 2—1 (0—0), Unirea Bolintin

Sint ultimele zile clnd vă mai 
puteți procura bilete la tragerea 
specială Loto care va avea loc 
la 3 octombrie a.c.

Se oferă cîștiguri în: autotu
risme (Dacia 1300 și Skoda 105 L), 
excursii (în H. D. Germană și 
R S. Cehoslovacă), precum și 
premii Jn bani de valoare fixă și 
variabilă.

Grăbiți-vă, agențiile vă așteaptă!

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN

29 SEPTEMBRIE

EXTRAGEREA I: 86 78 39 4 
84 90 64 2 85.

EXTRAGEREA A Il-a: 87 11 
49 47 62 14 52 37 63.

Arbitri : Gh. Jucan (Mediaș), 
Gh. Racz (Brașov), 31. Fediuc 
(Suceava).

F.C. BAIA MARE - A3JL : HO-

PUL DE CARE-I E TEAMA LUI

MATEIANU...

„Este cel mai greu meci >1 
nostru de pînă acum — sub
linia Mateianu și argumenta pr.n 
soliditatea echipei mureșene, 
maturitatea ei in joc, precum și 
prin faptul că, de acum, toți 
adversarii sint avertizați de ee 
li se poate intimpla la Baia Mare. 
Și A.S.A. (făr*  Vimvulea, acci
dentat, dar cu un Biro I în 
vervă) s-a pregătit să apLce 
„lecția**  ei pe terenul revelației 
campionatul ui.

Arbitri: C. Bărbulescu, Gh. Re
tezau, R. Stincan (toți dm Bucu
rești).

S. C. BACĂU-UNIVERSITATEA:

TOȚI OCHII PE MARCU !...

Performera etapei precedente — 
fără Șoșu, suspendat o etapă 
pentru trei cartonașe galbene — 
a fost Întotdeauna pusă In di
ficultate de echipa craioveană 
și nu poate uita că, în fiecare 
meci cu Universitatea, „inami
cul ei nr. 1" a fost Marcu. Bă
căuanii speră să-l anihileze pe 
Marcu și să-și facă un aliat 
din oboseala craiovenilor, care 
In această săptămlnă au străbă
tut ruta Craiova-București-DCs- 
seldorf-București-Cîmpina (unde 
au stat o no-apte) — Bacău.

Arbitri : Fr. Coloși, C. Dinu- 
lescu, c. Jurja (toți din Bucu
rești).

U.T.A. - JIUL : DOUĂ ECHIPE

IN SITUAȚII DIFICILE

Două echipe în situații difi
cile nu înseamnă, implicit, un 
joc slab. U T.A. trebuie să cîș- 
tige — așa spun arădenii — 
pentru că se află in zona foarte 
periculoasă a punctelor pierdute 
pină acum pe teren propriu. 
Suspendarea lui Nedelcu n ar 
putea fi un stimulent pentru e- 
chipa textilistă, care va benefi
cia de serviciile lui Broșovschl. 
Jiul, după victoria de duminica 
trecută, a susținut un joc de 
antrenament la Tg. Jiu. In fața 
a peste 8 000 de spectatori cls- 
tigtnd cu 2—1. Un joc deschis, 
totuși, cunoscută fiind eficacita
tea contraatacului oaspeților.

Arbitri : O. Anderco (Satu 
Mare), T. Andrei (Sibiu), V. To- 
pan (Cluj-Napoca).

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

ȘTIRI“ AL CELOR 18 DIVIZIONARE A
CHIMIA - SPORTUL STUDEN

ȚESC : MECIUL REABILITĂRI

LOR...

Ambele echipe țintesc, Intr-a
devăr, reabilitarea. Pentru că, in 
etapa precedentă atit Chimia cit 
ți Sportul studențesc au jucat 
slab, prima in deplasare la Baia 
Mare, cealaltă la București, in 
partida cu Politehnica Iași. Pen
tru a străpunge defensiva bine 
pusă la punct a studenților (in 
rindul cărora există două semne 
de Întrebare : O. Ionescu și A. 
Rădulescti, accidentați in meciul 
de marți cu selecționata R.P.Ii. 
Coreene) antrenorul Marcel 
Pigulea a pregătit in această 
săptămlnă varianta atacului cu 
stance pe post de virf.

Arbitri : V. Ciocli teu (Craiova), 
V. Tatar (Hunedoara), C. Teo- 
dorescu (Buzău).

POLITEHNICA IAȘI - OLIMPIA

SATU MARE : SETE DE PUNCTE

Ambele echipe stau pe poziții 
med-Ocre in clasament. Foamea 
lor de puncte este declarată. 
Cum și-au sporit ele forțele. 
Înaintea confruntării de miine? 
Politehnica după „un punct" din 
două meciuri, acasă, a insistat 
pe • repetarea unor scheme de 
atac care să asigure finalizarea; 
Olimpia, a pus accentul pe in
tensificarea presingului, pe par
ticiparea fundașilor in faza o- 
fensivă și pe Încadrarea in joc 
a extremei stingă Șțetca, trans
ferat de la oașul Negrești. Ca 
orice jucător complet necunos
cut, el constituie și o «armă 
secretă".

Arbitri : M. Buzea. V. Roșu 
(ambii București), N. Raab 
(Ctanpia Turtii).

STEAUA - GS. TÎRGOVIȘTE:

PROBLEMELE LUI CONSTAN

TIN Șl PROCA

Liderul, revenit de la Buzău, 
a petrecut o săptămina de 
trageri de Învățăminte. Antreno
rul Gh. Constantin are absolut 
tot lotul la dispoziție șl, deci... 
dificultăți de a alege mo
mentului. Pentru N. Proca, ma
rea problemă se numește titu-

DIVIZIA A
• In cele 6 etope care s-au dis

putat pinâ in prezent In Divizia A 
s-au marcat 139 de goluri (22 599 
de-a lungul celor 61 de ediții) : 99 
gazdele. 40 oaspeții. • Din cele 54 
de partide. 34 au revenit gazdelor, 
10 s-au încheiat la egalitate, iar in 
10 victoria a fost de partea oaspeți
lor. • Pinâ in prezent, s-au înre
gistrat 2 autogoluri : N. Răducanu 
pentru F.C. Bihor și Cassai pentru 
Corvinul. • După 6 etape pe lista 
marcatorilor figurează 82 de jucâtori, 
cei mai mulți aparțin echipei Steaua: 
7. Urmează Jiul, Corvinul și C.S. Tir*  
goviște, cu cite 6. La polul opus, 
S.C. Bacău și Politehnica lași au 
doar cite 2 marcatori • Un aspect 
îmbucurător în comparație cu alte 
începuturi de campionat : un singur 
jucător eliminat de pe teren - An- 
ghelini. g In 6 etape. 59 de Juca- 
câtori au primit 70 de cartonașe gal
bene. Capi de listă : G. lorgulescu, 
Kaizer și Șoșu — cite 3, Vigu, Dobrin, 
M. Sandu, Tânăsescu și Eiisei - cite 
2. Trebuie însă remarcată disciplina 
echipelor F.C. Baia Mare și ASJL 
Tg. Mureș care nu au primit pînă 
in prezent nici un cartonaș galben. 
• La partidele celor 6 etape au 
asistat 748 000 de spectatori. « Pri
mele locuri în clasamentul orașelor.

— Celuloza Călărași 1—« (1—«), 
Unirea Tricolor București — 
Vlscoza București 1—1 (0—1), si
rena București — Victoria Lehliu 
3—1 (1—0), Tehnometal București
— Automatica București 1—2 
(1—1), Mecanica fină București — 
I.C.S.I.M. București 2—1 (1—1),
T.M. București — Flacăra roșie 
București 4—1 (3—0).

Pe primul loc hi clasamentul 
seriei se află T.M B. cu io p.

FOND TOTAL DE CISTI- 
GURI: 1.131.347 LEI. din care 
410.504 lei, report la categoria 1.

CtȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 24 

SEPTEMBRIE

Categoria 1: 1 variantă 109% 
(autoturism Dacia 1300) si 1 va
riantă 25% a 17.500 lei; cat. 2:
7.50 a 7.750 Iei; eat. 3: 12,75 a 
4.559 lei; cat. 4: 75 a 775 lei; 
cat. 5: 261.75 a 200 lei; cat. «:
1.662.50 a 100 lei.

Report la categoria 1: 26.722 
lei. Autoturismul „Dacia 1300“ 
a revenit participantului S. 
EMIL din Petroșani.

Laiul postului de portar. Com au 
este încă indisponibil și antre
norul tîrgoviștean trebuie să de
cidă — in orele de pînă la joc 
— dacă îl menține pe Stan cu 
sau ii dă tricoul cu nr. 1 lui 
Bărbulescu, venit de la Metalul 
Mija, care ar debuta, astfel, in
D.v-zia  A.

Arbitri : R. Șerban (Craiova), 
I. Chilibar (Piuști), N- Din eseu 
(Hm. Vilcea).

POLITEHNICA TIMIȘOARA -

GLORIA BUZĂU : PE FONDUL

UNUI MORAL EXCELENT

Calificarea în turul n al Cu
pei U.E.F.A dă aripi ,,11-lui ti
mișorean. dar nu șterge cutele 
de pe fruntea lui Angele Ni- 
cuiescu, săpate de acel —1“ 
cu S.C. Bacău. Alarmat puțin 
și de succesul recent al Gloriei 
asupra Stelei, antrenorul t.mișo- 
rean a luat unele măsuri spe
ciale și îl va menține virf pe 
FVxareș. Ion Ionescu, la rindu-i, 
își face următoarea socoteală : 
Gloria a învins pe S.C. Bacău, 
aceasta la Timișoara, prin urma
re... Antrenorul buzoian a ur
mărit îmbunătățirea presingului 
și a desemnat ,,jandarmii" pen
tru piesele grele de pe Bega.

Arbitri : FI. Cenea (Caracal), 
Gh. ispas (Constanța). O. Ștreng 
(Oradea).

F.C. BIHOR - F.C. ARGEȘ :

COPIA MECIULUI GLORIA -

STEAUA ?
Divizia națională de juniori

Un joc comparabil, ca miză $1 
ca raport de forțe, cu Gloria — 
steaua, disputat duminica tre
cută. F.C. Bihor e „lanterna" 
momentului, jar F.C. Argeș este 
echipa cei mai bine cotată, as
tăzi. In aceste condiții, meciul 
oferă doar un favorit pe hlrtie 
(TJC. Argeș) deoarece practica 
(nu mai deparțe decit dumiri.ca 
trecută) a demonstrat că tn. fot
balul nostru se pot ințimpla 
multe. F.C. Bihor are de partea 
sa curajul celui care nu mai 
are ce Pierde, dar F.C. Argeș, 
deși ar putea să joace fără Do
brin și Doru Nicolae, marchea
ză, ea de fiecare dată, un avan
taj ta meciurile „afară".

Arbitri : M. Moraru (Ploiești), 
N. Georgescu (București) Al. 
Ghlgea (Bacău).

ÎN CIFRE...
alcătuit pe baza mediei de specta
tori, sint ocupate de : 1. Buzău 
18 000, 2. Baia Mare 17 600, 3-4. Cra
iova și Timișoara 16 600, 5. Rm. Vîl- 
cea 16 000.

VIGU Șl DOBRIN SE APROPIE...
In tentativa lor de a depăși re

cordul de prezențe in Divizia A al 
lui Antonescu, Vigu și Dobrin ou mai 
făcut încă 6 pași, apropiindu-se și 
mai mult de 355. lata situația la zi 
în fruntea acestui clasament : Anto
nescu 355, Adam 354, Vigu 346, Do
brin 343, R. Nunweiller 332, R. Cîm- 
peanu 328, Lereter 327, Deleanu 325, 
Domide 321, Birău 319, Dinu 316, I. 
Jenei 315, M. Consta ntinescu 307, 
Anca și Să t mă rec nu I 306, Pescaru 
301, N. Naghi și N. Răducanu 300.

Conform articolului...

INDISCIPLINA - ASPRU SANCȚIONA TA
• Nu mai departe de săptă- 

mîna trecută. Comisia de disci
plină a F.R.F. a sancționat doi 
juniori de la U.T.A.. eliminați 
de pe teren pentru diferite a- 
bateri, pentru ca — săptămina 
aceasta — un alt junior al e- 
chipei din Arad. Dănut Gh. 
Mariș. să apară pe lista jucă
torilor nedisciplinati. fiind 
suspendat pe 4 etape pentru 
lovirea adversarului, cind jocul 
era oprit. Sau ce se poate spu
ne despre Pant, din echipa de 
juniori a lui S.C. Bacău, care, 
suspendat pe 3 etape la 25 au
gust M-, pentru injurii aduse 
arbitrului, în prima etapă cînd 
a avut din nou drept de joc a 
repetat această gravă abatere ! 
Acum, el nu va juca 8 etape. 
Sau. poate, intenționează să nu 
mai joace deloc ?! Și alti ju
niori au fost aspru sancționați. 
Este vorba de Ciungu (C.S. Tir- 
eoviste). Bădilas (Dinamo). 
Toth (A.S.A. Tirgu Mureș), 
Popescu (F.C. Argeș) și Ma
zurii (F.C. Corvinul Hune
doara). Antrenorii echipelor 
respective si conducătorii clu
burilor nu se simt deloc vi
zați ? N-au nimic de spus și, 
mai ales, de făcut ?

• La Ploiești, duminica tre
cută. în meciul F.C. Petrolul — 
Viitorul Scornicești, manifes- 
tindu-și nemulțumirea că, în 
min. 83. arbitrul constăntean 
E. Blacioti. prost plasat, a o- 
prit un atac eu șanse de fruc
tificare al Petrolului, pentru un

Nu e timp de visare, nu 
e răgaz in viața fotbalisti
că ! După meciurile din cu
pele europene, subiectul nr. 
1 devine — acum — echi
pa națională. Jocul-debut 
din Campionatul european e 
foarte aproape. Intre timp, 
verificările (purtind o gra
dare a potențialului adver
sarilor: mai iutii Union Te- 
plice, din prima ligă a cam
pionatului ceho
slovac, apoi echipa 
Poloniei cu toți 
faimoșii săi in
ternaționali) se vor suc
cede chiar de săptămina 
viitoare. Paralel, lotu
rile olimpic și de tineret, 
apoi și cel de juniori, vor 
intra intr-un ritm tot mai 
accelerat și mai pretențios 
de apariții in arenă. Apoi, 
iar cupele europene, cu tu
rul al doilea, prezentînd alți 
adversari de marcă meri
tuoaselor noastre amba
sadoare : F. C. Valencia 
pentru F. C. Argeș, Hon- 
ved Budapesta pen
tru Politehnica Timișoara. 
Examene... examene., neîn
cetat confruntări grele, an- 
gajante, pentru fotbalul ro
mânesc- Nici o clipă de re
laxare, nici un moment de 
visare !

„Seria*  densă și dificilă —

UNDE POATE DUCE INFATUAREA...
Universitatea Craiova, echipa 

pregătită cu toată seriozitatea da 
unul dințre cei mai tineri an
trenori din fotbalul nostru Sil
viu Stănescu, continuă să con
ducă plutonul celor 18 divizio
nare de juniori, pierzind numai 
un punct din 12 posibile. Dar, 
simbăca trecută, In etapa a S-a, 
Intr-o partidă ușoară, echipa că
reia i-am adus destule laude era 
gata-gata să-l piardă și pe al 
doilea. Chiar pe teren propriu ! 
Motivul t Unul singur. Ușurința 
cu care a privit meciul cu F.C. 
Bihor, infatuarea unora dintre 
jucători. Este o boală extrem 
de periculoasă, care atinge și 
jucători foarte tineri și care ar 
trebui să fie... scuturați zdravăn 
pentru a fi readuși cu picioarele 
pe pămînt. Mai cu scamă că, 
miine, echipa craioveană se va 
afla in fața celui mai greu e- 
xamen din acest tur, etapa a 
7-a programînd derby-ul toam
nei, S.C. Bacău — Universitatea, 
formațiile aflate actualmente pe 
primele două locuri ale clasa
mentului.

Prima treime a turului ediției 
a 3-a a diviziei naționale de 
juniori oferă comentatorului și 
alte subiecte interesante. Istă 
cîteva dintre ele : Jiul Încă n-a 
reușit să Înscrie gol, Gloria Bu
zău încă n-a reușit să obțină 
vreun punct, fiind echipa care 
a primit cel mai mare număr de 
goluri • Dinamo continuă — 
ca și in campionatul trecut — să 
joace rolul elevului mediocru, 
muliumit să treacă clasa cu chiu 
cu vai • „Provincia" domină 
această competiție Încă de la 
Înființarea ei, replica eelor trei

ofsaid inexistent, unii suporteri 
ai echipei locale, certați cu nor
mele cetățenești de comportare, 
au aruncat cu pietre si sticle în 
incinta terenului, în direcția 
arbitrului. In schimb, ei au 
acceptat fără murmure jocul 
sub orice critică, timp de 88 de 
minute al echipei lor favorite, 
zecile de ratări ale acesteia. 
Spectatorii turbulenti au fost 
depistați si ei vor. suferi rigo
rile legii. Totodată, însă. Co
misia de disciplină a sancțio
nat clubul ploieștean cu ridi
carea dreptului de organizare 
ne teren propriu pentru o e- 
tapă. Si acești spectatori se 
pretind suporteri ai Petrolului !

• Dar iată si o sancțiune 
— și încă foarte gravă — pe 
care n-a dictat-o Comisia de 
disciplină, ci chiar echipa în 
rîndurile căreia activează — 
sau mai bine zis a activat, așa 
cum a... activat — jucătorul 
pedepsit : intr-o telegramă tri
misă redacției noastre si F.R.F., 
U.T.A. anunță SUSPENDAREA 
PE DOI ANI a jucătorului 
Leonida Nedelcu, pentru repe
tate abateri de Ia disciplina 
sportivă, precum si pentru pă
răsirea clubului si a echipei în 
plin campionat. Noi păstrăm 
telegrama, pentru că vrem să 
vedem dacă vor trece intr-ade
văr 2 ani de la pronunțarea 
sancțiunii si pînă la... ridica
re! ei.

Jock BERARIU

care începe de săptămina 
viitoare și nu își va avea 
sfirșitul decit în primele 
zile ale lui decembrie — va 
fi susținută de tot ceea ce 
avem mai bun în fotbal. 
Remarcăm cu bucurie apa
riția, în loturile reprezenta
tive, a unor forțe noi, în 
majoritate tinere. In frunte 
cu „grupul Baia Mare“ care 
iși face, in fine, intrarea 

printre selecțio
nați ca logică ur
mare a ceea ce 
a înfăptuit, în

că din perioada de
luptă pentru promovare, 
echipa luj Viorel Mateianu. 
Sperăm ca intrarea a toi 
ce este nou, ținăr, valoros 
in loturile naționale să con
tinue; ca Însăși reușita băi- 
măreană să declanșeze re
plici. Cit mai numeroase si 
mai puternice. In fine, cele 
două echipe promovate în 
turul doi au datoria respec
tării unui ritm de pregătire 
și de viață sportivă cu to
tul deosebit. Altfel, pentru 
F. C. Argeș și Politehnica 
Timișoara, noile confrun
tări din cupele europene pot 
anula frumoasele perfor
manțe din turul inaugural. 
Și... n-ar fi păcat ?

Eftimîe IONESCU

bucureștene fiind foarte palidă. 
In contradicție evidentă cu con
dițiile materiale existente • S-au 
scurs șase etape din cele 31 și 
nici un junior n-a reușit să se 
impună pentru a fi promovat pe 
prima scenă a fotbalului nostru. 
La acest din urmă subiect ar 
trebui să se gîndească cei 18 an
trenori. Pentru că, de fapt, prin 
această prismă li se cintărește 
activitatea, nu după unul sau 
altul dintre locurile pe care se... 
așează echipele lor in clasament 
etapă de etapă. (L. D.).

1. UNIV. CRAIOVA 6 5 1 9 21- 3 11
2. S.C. Bocâu 6 4 2 0 11- 3 10
3. F.C. Corvinul 6 3 2 1 15- 7 8
4. F.C. Olimpia 6 3 2 1 7-4 8
5. A.S.A. Tg. M. 6 2 3 1 16- 8 7
6. F.C. Baia Mare 6 2 3 1 9-5 7
7. Steaua 6 2 3 1 7-5 7
1. Sportul stud. 6 2 3 1 7-6 7
9. „Poli" Timișoara 6 3 12 5-87

10. C.S. Tirgovițto 6 3 0 3 9- 7 6
11. U.T.A. 6 2 2 2 7- 9 6
12. F.C. Bihor 6 2 1 3 11- 8 5
13. F.C. Argeș 6 1 3 2 5- 6 5
14. Chimia 6 2 1 3 6-10 5
15. Dinamo 6 1 2 3 5-12 4
16. Polit. lași 6 1 1 4 7-17 3
17. Jiul 6 0 2 4 0-13 2
18. Gloria Buzău 4 8 0 6 3-20 0

ARBITRII MECIURILOR 
DIVIZIEI B

SERIA I : Delta Tulcea — 
Victoria Tecuci : C. Voicu (Bucu
rești) ; C.S.M. Suceava — Con
structorul Iași : Dan Petrescu 
(București) : Steagul roșu Brașov
— F.C.M. Galați : N. Hainea
(Birlad) ; Muscelul Cîmpulung — 
Portul Constanța î Salomir 
(Cluj-Napoca) ; Relon — Cea
hlăul P. Neamț — Nitramonia 
Făgăraș : A. Hîrța (Gherla) ;
F.C. Constanta — Viitorul Vas
lui : V. Murgășan (București) ; 
Oltul Sf. Gheorghe — F.C. Brăi
la : Silviu Stâncescu (București); 
I.C.I.M. Brașov — Minerul Gura 
Humorului: V. Navrovschi (Bucu
rești) ; Progresul Brăila — 
Tractorul Brașov: I. Puia (Bucu
rești).

SERIA A Ii-A : F.C.M. Giurgiu
— Șoimii Sibiu : D. Dumitrescu 
(Mărășești) ; Poiana Cîmpina — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin : M. 
Stoica (Sf. Gheorg .e) ; Autobu
zul București — Dinamo Slatina :
E. Blacioti (Constanța) : Ș.N. 
Oltenița — Petrolul Ploiești : N. 
Petriceanu (București) ; Rapid 
București — Chimia Brazi : D. 
Dima (Rm-. Vil^ea) ; Metalul Plo- 
peni — Progresul Vulcan Bucu
rești : I. Rus (Tg. Mureș) ; Vi
itorul Scornicești — Chimia Tr. 
Măgurele: E. Munteanu (Reșița): 
Rulmentul Alexandria — Gaz 
metan Mediaș : P. Căprița (Brăi
la) ; Electronutere Craiova — 
Metalul București : T. Vaas (O- 
radea).

SERIA A III-A Î Aurul Brad — 
C.I.L. Siffhe! : Ad. Krașovschi 
(Zalâu) ; C.F.R. Cluj-Napocp — 
înfrățirea Oradea : Mihai c u- 
tescu (București) F.C.M. Reșița — 
Mureșul Deva: AI. Hie (Craiova): 
Minerul Cavnic — Ind. sîrmel 
C. Turzii : M. Dumea (Roman) ; 
Minerul Moldova Nouă — C.F.R. 
Timișoara : Gh. Popa (P4tești) ;
U.M. Timișoara — Dacia Orăs* ’e: 
Fr. Nasufo (Rm. Vî’cea) : Vic
toria Călan — ,.U“ Cluj-Napoca : 
S. Drăguîici (Drobeta Tr. Se
verin) : Chimica T^rnăvent — 
G’oria Bistrița : I. Bîră (Aenița); 
Metalurgistul Cw?îr — M;nerul 
Anina : A. Bădulcscu (Ploiești).
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Corespondentă specială pentru „Sportul"
A 29-a aniversare a proclamării

TURNEUL ACTUAL AL RUGBYȘTILOR ROMANI, 
ÎN PERSPECTIVA ANULUI 1979

In aceste zile, un XV al 
Bucureștiului. cuprinzînd mai 
multi jucători internaționali, 
întreprinde un turneu de șapte 
jocuri în Anglia și Țara Gali
lor. Este o nouă verigă adău
gată acelor frumoase legături 
rugbystice, al căror început a 
fost făcut încă in anul 1934. 
Totodată, va fi un tur de recu
noaștere înaintea unei noi vi
zite anunțate pentru anul vii
tor. cind România va juca îm
potriva Tării Galilor, la Car
diff. in prima lor intilnire in
ternațională de rugby, la ni
velul echipelor reprezentative.

Ce perspective prezintă vii
torul ..test" 2 Intr-un fel oaspe
ții români au o bună șansă. 
Deși galezii au fost totdeauna 
considerați ca reprezentind cel 
mai puternic rugby britanic 
sînt foarte greu de bătut pe te
ren propriu, ei par să fi de
pășit perioada de vîrf. avută a- 
cum citiră ani. In plus, cifiva

si

ASTĂZI LA ABERAVON
(Urmare din pag. 1)

gliei de vest, cu sediul la Bris
tol, a transmis și un interviu 
al ing. Viorel Moraru, vicepre
ședinte al F.R.R., conducătorul 
delegației, om cu vastă expe
riență rugbysticâ. cîștîgatâ încă 
de pe timpul cind era căpi
tanul XV-lui național, acum 
două decenii. Viorel Moraru, 
pe care l-am contactat tele
fonic, ne-a declarat că este 
optimiist în ceea ce privește 
meciul de debut, convins .de 
valoarea reală a echipei noas
tre. ..Așteptăm mult de la 
acest turneu — ne-a spus ' 
și dorim să demonstrăm 
rugbyul românesc este un 
tener valabil de întrecere 
tru echipele britanice, pe

.le apreciem mult...“
In presa engleză, ca 

reportajele TV, apare în 
zile, ca un lait-motiv, 
lărgirii Turneului celor _ __
țiuni. Iată și opinia exprimată 
de cunoscutul comentator bri
tanic de rugby, de la • ziarul 
Daily Express, Tony Bodley : 
„Turneul rugbyștilor români 
are o mare semnificație, de
oarece ei (nr. românii) sini 
gata să se confrunte de la egal 
cu cele mai bune echipe din 
Europa. Și in acest context de 
ce nu s-ar transforma Turneul 
celor 5 în... Turneul celor 6 ?“

XV-ile nostru va intra pe te
ren în alcătuirea următoare : 
Tudose — Motrescu, Constan
tin. A. Hariton, Ianusievici — 
Alexandru, Suciu — Stoica, 
Dumitru, Murariu — Daraban, 
Urdea — Scarlat. Ortelecan, 
Dinu. Rezerve : Ioniță, Mun- 
teanu. M. Ionesou, Paraschiv, 
Bucos, Holban.

dintre faimoșii lor jucători au 
ieșit din cadrele echipei. iar 
alții sînt în prag de retragere. 
După Gareth Edwards și Ge
rald Davies, este rindul lui 
J.P.R. Williams și însuși al 
căpitanului de echipă Phil Ben
nett. care-și vor încheia cariera 
înainte de finele sezonului. Iar 
alți internaționali galezi. 
special de la înaintare, 
tfecuți și ei de 30 de ani. Este 
foarte posibil, așadar, ca o nouă 
echipă a Tării Galilor să fie 
opusă anul viitor oaspeților 
români în această interesantă 
„premieră" rugbysticâ

Deocamdată, galezii sini cam
pionii „Turneului celor 5 na
țiuni" și urmează să intilnească 
pe faimoșii All-blacks (repre
zentativa Noii Zeelande) in ceea 
ce ar trebui să fie o finală de 
campionat mondial. bineînțe
les neoficial. Cum. insă, foarte 
recent, reprezentativa galezi a 
fost învinsă in Australia. apro
piatul test-meci apare oarecum 
depreciat. Interesant insă de re
marcat că țara cu cel mai bun 
rugby din insula noastră este si 
cea mai mică dintre ele. numă- 
rind numai 3 milioane de lo
cuitori. Anglia ar trebui si fie 
fruntași și in acest sport, ca 
cele peste 40 de milioane ale 
sale, urmată de Scotia (5 mi-

in 
sînt

lioane) și Irlanda (cu un total 
de 4 milioane. în reprezenta
tivă intrind și nord-irlandezii). 
Intr-adevăr, englezii posedă 
peste 50 de cluburi de prima 
mină și alte cîteva sute, figu
rină in federația de rugby 
(Rugby Football Union). Dar — 
așa cum se întîmplă adesea — 
rezultatele echipei naționale 
sînt in contradicție cu forța sa 
presupusă. In contrast. Scoția, 
care n-a mai cîștigat turneul 
din 1938. ca și Irlanda, sînt pe 
drept considerate out-siderele 
rugbyului britanic. Diferența 
dintre acestea două rezidă doar 
in faptul că. dacă despre sco
țieni poți spune totdeauna cu 
precizie cum vor juca evoluția 
irlandezilor este imprevizibilă.

Rămînind in domeniul calcu
lului prealabil, se poate afirma 
că o victorie a echipei Româ
niei la Cardiff, anul viitor, ar 
fi o performantă magnifică. Si 
nu imposibilă. daci judecim 
prin prisma rezultatelor pe care 
aceasta le-a obținut în fața 
Franței, care a bătut adesea 
Tara Galilor si a fost învinsă 
de România. Totodată, un re
zultat bun al românilor le-ar 
miri șansele de a putea întilni 
toate cele patru formații bri
tanice. in cadrul unei competi
ții oficiale.

IAN MACKENZIE 
„Sunday Telegraph"—Londra

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

Republicii Populare Chineze

SPORTURI TRADITIONALE,
SPORTURI POPULARE

Poporul chinez sărbătorește la. 1 octombrie 29 de ani de 
la proclamarea Republicii Populare Chineze, eveniment re
marcabil, care a încununat în mod strălucit îndelungatele 
lupte eroice, revoluționare, desfășurate de masele populare, 
sub conducerea partidului comunist, împotriva exploatării și 
asupririi, a dominației imperialiste, pentru eliberarea națio
nală ți socială. Victoria revoluției chineze, crearea Chinei 
populare, au marcat o răscruce în istoria milenară a po
porului chinez, deschizîndu-i perspectiva unei vieți noi. de 
demnitate ți progres ți. totodată, un eveniment de mare 
importanță internațională cu puternice înrîuriri asupra lup
tei revoluționare a popoarelor. Mărturii în acest sens stau . 
realizările 
munca sa 
Partidului 
științei și 
la sfirșitul acestui secol, intr-un stat socialist puternic și 
înfloritor.

eroicului popor chinez în construcția socialismului, 
plină de abnegație, desfășurată sub conducerea 
Comunist Chinez, pentru modernizarea economiei, 
culturii patriei, pentru transformarea Chinei, pînă

în această sferă se în
scrie și mișcarea sportivă 
din China 
care scrie, 
mai jos, 
Chien-min.

populară, despre 
în rindurile de 

Huaziaristul

discipline sporfi- 
China,

el —
eă 

par
pen- . 
care

și în 
aceste 
ide ea 

5 na-

BASCHET • Echipa masculină 
Dukla Praga. aliată in turneu in 
Franța, a susținut un med amical 
la Metz cu formația Nilvange, 
victoria revenind baschetbaliști- 
lor fraițcezi, cu 64—76 (39—39).

MOTO * „Cursa de șase zile" 
de la Vaernamo (Suedia) s-a în
cheiat cu victoria echipei ceho
slovaciei, armată de formațiile
R. D. Germane, Angliei, Olandei,
S. U.A., Poloniei șl Italiei. • La 
Edinburgh s-a disputat meciul in
ternațional (viteză) dintre echi
pele Marii Britanii și Danemar
cei. Rezultat : 54—54 p.

ȘAH • Cea de-a 27-a partidă a 
meciului penru titlul mondial s-a 
încheiat ou victoria lui Karpov, 
Korcinol codind după ce s-a e- 
fectuat a 41-a mutare. Scorul a 
devenit astfel 
iul Anatoli 
desfășurarea 
rupte, în 
țional

5—2 în favoarea 
Karpov • După 

partidelor între- 
tumeul interna- 

,_____ masculin de șah de
la Rzeszow (polonia) pe primul 
loc se află șahistul polonez Do- 
bosz, cu t puncte din 11 posibile, 
urmat de compatriotul său Po- 
kojewicz șl maestrul român V. 
Vaism'an — ambii cu cîte 7Vi
puncte. In runda a 10-a, Vais- 
man l-a învins pe L. Sumilo, iar 
în runda a 11-a a cîștigat la ce
lălalt jucător român participant 
la turneu, M. Cojocaru. • Pri
mul turneu internațional organi
zat de federația indiană de spe
cialitate, la New Delhi, a fost 
cîștigat de maestrul sovietic Ev- 
gheni Vasiukov, cu 10 p (din 12). 
Pe locul doi s-a clasat filipinezul 
Eugenio Torre — 9'/i p.

După meciul de box Clay - Spinks

CULISELE SI ECOURILE SALE PUBLICITAR-EimCIARE
70.000 de. spectatori — prin

tre care Silvester Stallone, ne
uitatul interpret pe marele e- 
cran al lui „Rocky", singurul 
boxer-actor încununat cu un 
mare premiu cinematografic, și 
„Joe Frazier and his band", a- 
dică fostul campion mondial 
al „greilor", convertit la muzi
că, cu orchestra sa — au fost 
zilele trecute martorii unui 
senzațional come back : Cassius 
Ulay, învingător la New Or
leans, asupra campionului 
(W.B.A.) Leon Spinks, a deve
nit unicul boxer care reușește 
să recucerească pentru a doua 
oară titlul mondial la suprema 
categorie ! Și singurul dintre 
cei de față care n-a recunoscut, 
după cele 15 reprize, victoria 
salangerului, a fost... Leon 
Spinks.

După acest nou succes 
56-lea din palmaresul său 
numără 59 de meciuri, din 
24 pentru titlul suprem), 
culațiile pe marginea viitorului 
au înflorit în buchetul noului 
(și totuși vechiului...) campion, 
spre ,.binefacerile‘' publi-citar- 
financiare ale celor care-1 lan
sează și susțin. Managerul și 
„omul de atac" al lui Clay. 
Herbert Muhamad. a declarat 
că elevul lui „n-are nici gind 
să se retragă", contrazicindu-1 
astfel pe Clay care, imediat 
după meci, a spus câ are ne
voie de un răgaz de cîteva luni 
pentru a decide dacă se va re-’ 
trage din box sau își va alege

(al 
care 
care 
spe-

un nou șalanger. Dealtfel, a- 
cest răgaz a fost urgent scur
tat de însuși eroul întîlnirii 
care a pus (mai repede decît 
se aștepta 1) punctul pe i: „La- 
rry Holmes (acesta este cam
pion mondial versiunea W.B.C. 
— n.n.) e campion doar pe 
hirtie... Un eventual meci cu 
el. care e doar treaba W.B.C., 
ar dovedi-o. Cu o singură con
diție din parte-mi : o sumă 
mai mare de bani și impozite 
mai mici !“ Și pentru ca intr- 
adevăr licitația în vederea unei 
noi întîlniri să se ridice la su
mele dorite, avocatul lui Clay, 
Lomax, a anunțat că clientul 
său a și primit deja mai mul
te oferte avantajoase, ca de e- 
xemplu cea a unor promotori 
iranieni, dispuși să-1 readucă 
în ring pentru a-și apăra tit
lul pe noul campion. Planuri 
pentru noi încasări, în timp ce 
cele abia intrate în buzunarele 
promotorilor recentei întîlniri 
pentru titlul mondial nu au 
fost suficiente pentru a-i mul
țumi. Și cum nu le-a dat 
mina să se răfuiască cu boxerii 
în cauză (nu se știe cind vor 
mai avea nevoie de ei...) s-au 
luat la harță între ei. ca lupii, 
Philip Ceaccio și Jack Dima
ggio dîndu-i chiar în judecată 
pe ceilalți asociați întru organi
zarea galei de la New Orleans, 
pentru... trageri pe sfoară, ce. 
rînd despăgubiri de un milion 
de dolari !

p. sl.

TKNIS • In turneul feminin de 
la Atlanta (Georgia): Kerry Reid 
— Yvonne Vermaak 6—2, 6—1 ; 
Betty stove — Diana Desfor 6—4, 
7—•; Carrie Meyer — Kathy May
6— 2, 6—2. • în turneul interna
țional masculin de la Aix-en-Pro
vence, Tomas Smid l-a Învins pe 
Jan 
San 
6—1,
7— 6,
6—7, . .
Witt 6—4, 6—2; Stockton — Ro- 
chavert 6—1, 6—3; Stewart — Sto
ne 6—7, 6—3, 7—5; Pattison —
Cahill 6-2, 6—1.

Kodes cu 6—2, 6—2. • La 
Francisco: Borg — Bengtson

7—S; McEnroe — Riessen 
6—0; Pănatta — FishbacK 
6—1, 6—1; Gerulaitls — He-

Pe lingă 
ve larg practicate în 
ca dealtfel în Întreaga lu
me, ca atletismul, înotul, 
halterele, gimnastica și 
jocurile cu mingea, multe 
sporturi tradiționale, culti
vate de poporul chinez, de 
minoritățile naționale, ca
pătă o tot mai largă audi
ență. în zonele cu mănoase 
pășuni, sportul ecvestru are 
excelente condiții naturale, 
călăria fiind îndrăgită de 
bărbați șl femei, tineri și 
bătrîni. Cursele de cai și 
tirul cu arcul însoțesc pe 
aceste meleaguri sărbătorile, 
constituind dese prilejuri de 
întrecere. Și. din anul 1952. 
întrecerile de călărie au 
devenit parte integrantă a 
competițiilor naționale din 
China. Luptele constituie,

de’ asemenea, un sport popu
lar în multe provincii, In 
provincia Yunnan, de pildă, 
luptele sînt o modalitate de 
recreare nu numai în tim
pul unor festivaluri sau 
zile de sărbătoare, cî și în 
timpul pauzelor dintre ore
le de muncă sau de școală. 
Virsta practicanților ? Intre 
8 și 50 de ani. La cea de a 
treia ediție a campionatelor 
de tir ale Asiei’ (Malaysia, 
1975). trăgătorul chinez Ke 
Wei-lieh, dintr-o familie de 
vînători din nord-estul Chi
nei, a cîștigat proba de 
armă liberă calibru redus, 
poziția culcat, cu 593 p (60 
f); afirmîndu-se și în alte 
competiții internaționale. Pe 
meleagurile sale natale, din 
munții Khingam, vînătoarea 
în pădurile virgine era în 
trecut doar un mijloc pre
car de trai. Acum, tirul a 
devenit un tradițional mij
loc de recreare a populației, 
în condițiile de viată 
profund schimbate în anii 
puterii populare. .

Campionatul mondial de volei masculin

SE ANTICIPEAZĂ 0 FINALĂ U.R.S.S.-CUBA
• Echipa României in întrecerea pentru locurile 13-16

ROMA, 29 (prin telefon).
Atenția numeroșilor iubitori ai 
acestui sport, stimulați 
prezenta „squadrei 
rindul aspirantelor 
concentrată firește 
ciurilor de sîmbătă 
în urma cărora va — -------------
noua ierarhie mondială. în a- 
celasi timp, la Veneția, echi
pele vor continua disputele pen
tru stabilirea locurilor 13—24.
Sîntem siguri că si în Lagună 
cei aproape 1 500 de elevi, care 
au venit zilnic la sală însoțiți 
de profesorii lor. vor . fi din 
nou prezenti. alături de alți ti
neri, care îndrăgesc voleiul, 
pentru a urmări disputele din 
Palatul sporturilor.

Marea întrebare care se pune, 
însă, este firește : care va fi 
noua campioană a lumii ? în
trebarea stîrneste un viu in
teres, aici, la Roma. Aproape 
toate pronosticurile se îndreaptă 
spre două echipe : U.R.S.S. și 
Cuba. Prima îsi datorează șan
sa cu care este creditată, jocu-

Si de 
azzurra" în 

la titlu, este 
asunra me- 
Si duminică, 
fi cunoscută

lui mai matur, mai tehnic si ■ 
mai complex, rezistentei fizice 
și. mai ales, psihice. A doua, 
calităților atletice remarcabile 
ale jucătorilor săi. exploziei în 
acțiuni si elanului. în orice 
caz. există părerea unanimă că 
aceste echipe îsi vor disputa 
duminică finala. Italienii îsi 
pun însă multe speranțe în 
sextetul lui Camelo Pittera, în- 
tr-uri eventual succes în dis
puta pentru medaliile de bronz, 
pe care o vor da. după toate 
probabilitățile, cu echipa Co
reei de Sud. succes care ar a- 
duce voleibaliștilor italieni o 
primă sl onorantă medalie de 
bronz în campionatul mondial.

Să așteptăm. însă, meciurile, 
care, dincolo de miza lor, sin- 
tem siguri, vor oferi spectacole 
voleibalistice de bună calitate, 
pe măsura valorii echipelor a- 
flate în întrecere.

Să mai menționăm că. in a- 
ceste zile, au avut loc. la Roma, 
si lucrările Congresului Federa
ției Internaționale, prilej cu

PROGRAMUL DE AZI

ROMA: locurile S—12: Bul
garia — Mexic, Japonia — 
R. D. Germană; locurile 5—S: 
R. P. Chineză — Cehoslovacia, 
Polonia — Brazilia; locurile 
1—4 : Cuba — Italia, U.R.S.S. 
Coreea de Sud.

VENEȚIA: locurile 21—34:
Egipt — Argentina, venezuela 
— Tunisia; locurile 17—21: Ca
nada — Finlanda, S.U.A. — 
Belgia; locurile 13—16: Româ
nia — Franța, Ungaria — O- 
landa.
• Duminică se vor întîlnt, 

pentru definitivarea clasamen
tului final, echipele învingă
toare intre ele și cele învinse 
între ele in partidele de sîm- 
bâtă.

care au • fost luate în discuție 
o serie de probleme legate de 
viitorul voleiului.

Aurelian BREBEANU

Ieri, la sediul U.E.F.A. din Zurich, a avut loc tragerea la 
sorți a jocurilor din turul II al competițiilor europene de fot
bal. Iată programul acestor jocuri :

CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI : Real Madrid — 
Grasshoppers Zurich ; A.E.K. 
Atena — Nottingham Forest; 
Glasgow Rangers — PB.V. 
Eindhoven ; Dinamo Kiev — 
F.F. Malmo; Lokomotiv Sofia 
— F.C. Kblin ; Bohemians Du
blin — Dynamo Dresda ; Zbro- 
jovka Brno — Wisla Cra
covia; Austria Viena — Lil- 
lestroem (Norvegia).

CUPA CUPELOR : Servet- 
te Geneva — F.C. Nancy; Ba- 
niik Ostrava —1 Shamrock Ro
vers ; Ipswich Town —

S.S.W. Innsbruck ; S.C. An- 
derlecht — C.F. Barcelona ; 
Internazionale Milano — Bo- 
do Glimt (Norvegia); Aber
deen — ' Fortuna Dusseldorf ; 
S.K. Beveren — Rijeka; F.C 
Magdeburg — Ferencvaro6 
Budapesta.

CUPA U.E.F.A. : Ajax Am
sterdam — F.C. Lausanne; 
Benfica Lisabona — Borussia 
Monchengladbach; Everton — 
Dukla Praga; F.C. Argeș — 
F.C. Valencia; Sporting Bra
ga — West Bromwich Albion; 
Torpedo Moscova — Vffl

Stuttgart ; R.C. Strasbourg — 
Hibernians Edinburg; 
Gijon — - Steaua 
grad ; Carl Zeiss 
MSV Duisburg ;
Kuopio — Esbjerg 
ca); Vestmannayer 
— Slask 
Chester 
Liege ;
ra —
Hertha B.S.C. — Dinamo Tbi
lisi ; Hajduk Split — Arsenal 
Londra ; Levski Spartak So
fia — A.C. Milan.

Meciurile tur vor avea Ioc 
pe terenurile primelor echi
pe în ziua de 18 octombrie, 
urmînd ca partidele retur să 
se dispute în ziua de 1 no- . 
iembrie.

Real 
Roșie Bel- 
Jena — 
Palloseura 
CDanemar- 

(IsSlanda) 
Wroclaw; Man- 

City — Standard 
Politehnica Timișoa- 
Honved Budapesta ;
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