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în C. C. E. la hochei

STEAUA ÎNTÎLNEȘTE LA BUCUREȘTI ÎN MECI TUR 
PE CAMPIOANA ELVEȚIEI, EHC BIEL

Printre muncitorii de la „Semănătoarea"

ȘI DIN HĂRNICIA CULTIVATĂ 
LA ȘCOALA SPORTULUI 

SE NASC CELEBRELE „GLORII"

Astăzi după-amiază. pati
noarul „23 August” din Capi
tală va găzdui prima confrun
tare dintre campioanele Româ
niei, Steaua București, și El
veției, EHC Biel. care se des
fășoară in cadrul turului se
cund al C.C.E. Interesul pen
tru această partidă este justi
ficat prin valoarea ridicată a 
hocheiului din cele două țări, 
aflate mereu, in ultimii ani. în 
partea de sus a clasamentului 
grupei B a C.M. In primul tur 
cele două echipe s-au calificat 
ciștigînd ambele jocuri, acasă și 
în deplasare !

Așadar. în perspectivă, o 
partidă atractivă, in vederea că
reia atît Steaua, cit si EHC 
Biel au efectuat pregătiri asi
due. Ieri, la patinoarul „23 Au
gust" i-am găsit pe jucătorii 
de la Steaua în plin antrena
ment. Conducătorul tehnic al 
acestei formații. Zoltan Czaka. 
ne-a spus că speră să-l poată 
folosi pe Vasile Hutanu. în 
schimb se pare că alături de 
Popescu (care are incă mina 
în ghips) pe banea de rezerve
va sta și Balogh, accidentat la 
unul din ultimele antrenamente. 
Oaspeții, sosiți 
ziu. au făcut 
acomodare cu 
norul Frantisek 
timist. considerînd că echipa sa 
poate obține calificarea.

Meciul începe la ora 18 și 
va fi condus de o brigadă de 
arbitri polonezi, alcătuită din

ieri seara, tîr- 
doar o ușoară 
gheata. Antre- 
Vanek este op-

Azi, la ora J8, in sala Floreasca

ROMÂNIA BULGARIA
0 nouă verificare a echipei

Echipa feminină de handbal 
a României susține astăzi, la 
ora 18. în sala Floreasca din 
Capitală, cea de a doua par
tidă în compania reprezentati
vei Bulgariei. După cum se 
știe. în primul meci, disputat 
luni seara, selecționata noastră

COMPORTAREA ROGBIȘTILOR ROMANI LA SWANSEA 
A STÎRNIT ECOORI FAVORABILE ÎN PRESA BRITANICĂ

® Astăzi, la Bath, a treia
ABERAVON, 3 (prin tele

fon). Sîntem încă sub impre
sia puternică a partidei, dis
putată luni seară, în nocturnă, 
pe Helen’s Ground din Swan-

Iată cîteva ecouri din presa 
rug by știi or noștri în meciul de __________

„GUARDIAN*  menționează între altele : „Swansea, care a 
dominat intr-un joc foarte dur, dar strict curat, a fost dejucată 
aseară de apărarea incredibilă a echipei Bucureștiului. Și dacă 
Swansea a arătat de ce este cîștigătoarea Cupei galeze, românii 
au dovedit că sînt astăzi o forță majoră în rugbyul european. 
Ei cunosc jocul, au reușit să mențină un calm remarcabil sub 
presiune și au fost foarte organizați, avînd o apărare care 
părea uneori de-a dreptul imposibil de străpuns. Au. înaintași 
de mare clasă în Dumitru și Stoica*.

(Continuare în pag. a 4-a)

tip din campionat, adică : Sedla- 
cek — Mixa, Weingend, Senicky, 
Sourek — Calta, Tipec. Melichar 
— Pokluda, Dosek. Cerny.

Fotbaliștii noștri, reuniți de 
luni dimineața la Snagov. au 
efectuat antrenamente zilnice 
sub conducerea antrenorului lo
turilor reprezentative. Ștefan 
Covaci, și a secundului său, 
Gheorghe Constantin (așa cum 
am comunicat, celălalt antre
nor — Constantin Cernăianu — 
urmărește partida de la Za
greb. Iugoslavia — Spania, din 
C.E., grupa a IlI-a, din care

WESTERN MAIL: „Echipa română a luptat din răsputeri 
pentru a învinge, dar Swansea a reușit să-și păstreze recordul 
invincibilității...*  „Rugbyștii bucureșteni au impresionat spec
tatorii prin disciplina lor în joc și prin îndemînarea tehnică, 
de o acurateță perfectă, cu toate condițiile foarte dificile pro
duse de o ploaie continuă*.  DAILY EXPRESS, din Londra, 
titrează, sub semnătura cunosoutului fost internațional galez 
Barry John : „Echipa Bucureștiului i-a stopat pe „tunarii*  lui 
Swansea /*.

La rîndul său, agenția REUTER scrie : „O încercare realizată 
ta ultimele minute ale întîlnirii de gazde i-a privat pe jucătorii 
români de o victorie și astfel rugbyștii galezi au realizat un 
rezultat de egalitate...*

britanică, cu privire la evoluția 
ia Swansea :

★
Corespondentul agenției FRANCE PRESSE scrie, printre altele: 

„Românii au lăsat din nou o excelentă impresie, jucînd și de 
data aceasta remarcabil în fața unei echipe galeze mult mai pu
ternice deeit cea întâlnită în prima partidă. Rugbyștii români 
s-au evidențiat în toate compartimentele, dar mai ales în apă
rare. Ei s-au dovedit superiori jucătorilor galezi în jocul la mină 
și mai ales prin pasele lor rapide. De asemenea, placajele rug- 
byștilor români au fost mult mai eficace decit cele ale galezi- 
lor. Numai o încercare reușită de Roberts în ultimele minute 
ale jocului le-a permis galezilor, superiori la tușe, să smulgă 
un meci nul“.

Iată un moment de atac al echipei Steaua, din precedenta sa 
confruntare in C.C.E., in care a eliminat, după două victorii, 

pe campioana Bulgariei, Levski Spartak Sofia
Foto ; Dragoș NEAGU

A. Zagorskj — centru, E. Zsulc 
și H. Muszalewski — la cele
două linii. Atragem din nou a- 
tentia publicului spectator că, 
IN CONFORMITATE CU RE
GULAMENTUL JOCULUI DE 
HOCHEI, pe patinoarele aco
perite FUMATUL ESTE CU 
DESAVlRȘIRE INTERZIS. Spe
răm că cei prezenti în tribune 
nu vor face, prin nerespecta- 
rea acestei prevederi, greutăți 
echipei noastre...

noastre feminine de handbal
a cîștigat cu 14—13 (4—6).

Intîlnirea — ultim test îna
intea „Trofeului Carpati". pro
gramat între 20 și 25 octom
brie la Brăila — va fi condusă 
de cuplul Rudolf Heide și Pe
ter Tekauer (Ungaria).

partidă cu selecționata orașului
sea unde, după cum 
selecționata noastră 
nară a reușit un draw i 
în fața campioanei Țării 
Iilor. Ceea ce ne bucură

se știe, 
divizio- 

(7-7) 
Ga- 

cu

Se apropie Campionatele mondiale

ECHIPELE REPREZENTATIVE
DE GIMNASTICA CONTINUA 

PREGĂTIRILE PENTRU STRASBOURG

în perioada 22—28 oc- 
la Strasbourg. în

campionatele naționale 
.Daciadei"

Echipele noastre reprezenta
tive de gimnastică se află în 
faza finală a pregătirilor pen
tru campionatele mondiale^ pro
gramate 
tombrie. 
Franța.

După 
și ale „Daciadei" au fost de
finitivate loturile, astfel că atit 
la feminin cit și la masculin 
s-a continuat cu stagii de pre
gătire comună în cadrul căreia 
s-a pus accentul pe consolida
rea executării corecte a ele
mentelor noi, precum și pe per
fecționarea interpretării exerci- 
tiilor impuse. Atît la fete cît 
și la băieți în această perioadă 

deosebire este maniera cu to
tul... britanică în care rug- 
byștii noștri au abordat aceas
tă dificilă partidă, ei fiind a- 
desea la cîrma jocului. Și 
dacă în prima partidă, aceea 
de la Abera von (20—7). rug- 
byștii români au jucat bine, de 
data aceasta, în fața unui ad
versar mult maj valoros, mai 
puternic, ei au avut o evolu
ție de o înaltă clasă, aprecia
bilă atît pe plan tehnic (in

(Continuare în pag. 2—3)

Astăzi, In meci-test, pe stadionul Steaua

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL-UNION TEPLICE

— lotul 
începe 
verifi- 

am mai 
as-

în vederea importantelor 
confruntări din această toam
nă — intîlnirea de vîrf fiind 
cea cu echipa Iugoslaviei, de la 
25 octombrie, din C.E. 
nostru reprezentativ 
suita unor partide de 
care. Prima, așa cum 
anunțat, este programată 
tăzi, de la ora 15, pe stadionul 
Steaua din Capitală, in compa
nia echipei cehoslovace de pri
ma categorie, Union Teplice. 
Oaspeții au sosit ieri după-a- 
miază la București- și antreno
rul G. Biltk anunță formația-

Urmăream, nu de mult, una 
din galele de box organizate 
pe Capitală în cadrul primei 
ediții a „Daciadei" și admiram 
grija cu care unul din antre
nori își pregătea elevii pentru 
intrarea în ring. Dar admiram 
în aceeași vreme și pe cei doi 
tineri, pentru... cumințenia cu 
care „sorbeau" vorbele antreno
rului. pentru felul cum îl pri
veau, plini de respect și admi
rație, drept in ochi. Am aflat 
că antrenorul se numește 
Gheorghe Zamfirescu, iar cei 
doi tineri, Gheorghe Niculie și 
Dumitru Ene. juniori despre 
care se spune că sînt speranțe 
ale boxului nostru.

— De unde sînt ?
— De la Semănătoarea — 

ne-a răspuns antrenorul. Pe 
malul Dîmboviței, acolo unde 
se naște „Gloria C P 12", fai
moasa combină pentru agricul
tură. Nu se poate să nu fi auzit 
de ea. Am luat cu ea două me
dalii de aur, la Bmo și Za
greb...

Străbatem aleile uzinale ale 
Semănătoarei. strecurindu-ne 
printre ..plutoanele* * de com
bine universale de recol
tat, in haina lor de vop
sea proaspătă, de un roșu a- 
prins. cu motoarele torcind în 
probele de recepție. Celebrele 
„Gloria C P 12“ pentru recol
tat in pantă. Iată și cunoscu
tele „C12 L“. clasa celor pe 
care le-am văzut, astă-vară, 
inotînd voinicește prin valu
rile de spice de aur ale Bără
ganului. Așadar, aici lucrează 
nea Zamfirescu. modeller în u- 
zină. iar în timpul liber an

s-au executat multe exerciții 
integrale, după un program a- 
semănător celui pe care echi
pele noastre îl vor avea la 
campionatele mondiale.

Mezina echipei 
Melita Ruhn

După cum se știe, după con
cursul de la Palatul sporturi
lor și culturii, lotul feminin al 
tării a fost preluat de către 
antrenorul emerit Bela Karoly 
si soția sa Marta, care și-au 
îndreptat atenția atît spre spor
tive cu o bogată experiență 
competițională. cu comportări 

trenor de box. aici lucrează ti
nerii Ene și Niculie. La aceș
tia să se rezume activitatea 
sportivă în marea întreprin
dere ? Aveam să ne convingem 
că nu.

Șeful atelierului sculărie — 
secție cheie, „secție de creație", 
cum o numea Constantin Stroe, 
care este și președintele aso
ciației, ține să facem cunoș
tință cu „băieții săi" la lucru. 
„Peste 2 500 de tineri de la 
Semănătoarea au participat la 
acțiunile primei ediții a „Da
ciadei" — ne spune : campio
natele asociației la box. tenis 
de cimp, popice, tenis de masă, 
fotbal, apoi crosurile, acțiunile 
turistice. Dar vreau să-i vedeți 
pe oamenii noștri de sport aici, 
unde se hotărăște soarta pro
ducției".

Da. aici se hotărăște soarta 
producției, pentru că aici se 
nasc ceea ce oamenii numesc 
„măruntaiele combinei" : zed. 
sute. poate mii de piese. 
Maistrul Valeriu Virlanovici — 
și in domeniul sportului maes
tru — campion naționâl al „Da
ciadei" la modelism. pare a fi 
mai degrabă socotit luptător 
decît constructor de „bijuterii 
tehnice". Are în secție o în
treagă grupă de sportivi mo- 
deliștL „Nu-i un sport prea 
spectaculos, dar să »i spun 
ceva : să creezi un model după 
concepția ta este de zece ori 
mai greu decit cea mai com
plicată matriță. De asta facem

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag 2—3)

ROMÂNESC
IA CAMPIONATELE

BALCANICE DE CANOTAJ
12 victorii, 3 locuri II 
' și un loc III
La Ankara au luat sfîrșit 

întrecerile Campionatelor balca
nice de canotaj, la startul că
rora s-au aliniat sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia 
România și Turcia. Evoluind 
bine, reprezentanții schitului 
românesc —■ orezenți la această 
ediție cu 16 echipaje — au do
minat întrecerile reușind să 
cucerească victoria în 12 din 
cele 19 probe disputate. Cano
torii noștri au mai ocupat, de 
asemenea, 3 locuri 2 și un 
loc 3.

Iată cele 12 echipaje româ
nești victorioase : feminin : 3
vîsle : Olga Homeghi. Sanda 
Toma (3:34,2) ; schif 2 f o; 
Marlena Zagoni. Angelica Cher- 
tilc (3:25,5) ; simplu : Valeria 
Racilă (3:38,1) ; masculin : schif 
4+1 : Morcov. Dragomir, Ni mu, 
Lacatoș + Gh. Ovidiu (6:53.1), 
2+1: Petre Ceapura. Nicolae 
Simion + Lovrenschj (7:43.4) ; 
4 t. c. ; Albeș, Moldovan. Gru- 
mezescu, Vasile (6:48,3) ; 4
vîsle : Șucan, Mandiuc. Toma, 
Mihali (3:31,6) și ~ "
nilori victoriile au 
te de echipajele 
simplu și dublu

★
în cadrul „Regatei Istanbul" 

— întreceri cu echipaje din t 
țări — canotorii români au 
reușit să cucerească victoria în 

11 probe din cele 14 disputate.

8+1. La ju- 
fost realiza- 
4+1. 2 f.c., 
vîsle.

face parte și echipa țării noas
tre). Formația pentru meciul 
de azi va fi alcătuită din ur
mătorul lot : N. Răducanu, 
Bucu (portari), M. Zamfir, Me
hedinții, Ștefănescu, Samcș, 
Koller, Vigu (fundași). Dumitru, 
Romilă, Boloni. Iordănescu 
(mijlocași). Sepi, Crișan, Cămă- 
taru, M. Răducanu, Mar cu (îna
intași). Meciul va fi condus 
de o brigadă de arbitri bucu- 
reșteni : Fr. Coloși — M. Bu- 
zea, C. Jurja.



TOT MAI MULTE COMUNE GALAȚENE 
CONECTATE LA SPORTUL DE PERFORMANȚĂ

DE CE SE PĂTRUNDE ATÎT D
In echipa națională de

Cu aproape doi ani in urmă, 
consemnam in paginile ziarului 
nostru o interesantă inițiativă 
a organelor locale gălătene fi 
anume înființarea in comuna 
Grivifa a primului centru de 
lupte din mediul sătesc. Iniția
tiva a fost extinsă, astfel că 
in prezent in comunele gălă
tene funcționează cu bune re
zultate nu mai puțin de 11 cen
tre de inițiere Si selecție pen
tru sportul de performantă. Sa 
le trecem succint in revistă t 
pentru lupte libere la Liești 
(antrenor, prof. C. Dragomir), 
Tg. Bujor (instructor. D. Ber
beci). Pechea (instructor, D. 
L,upu) si Grivița (antrenor, 
prof. I. Stan) ; pentru lupte 
greco-romane : Independența
(instructor. V. Chiriță), Tulu
cești (antrenor, D. Marin) ; 
pentru box : Cudalbi (antrenor, 
p. Ganea). Firțănești (antrenor, 
prof. 1. Felea) ; pentru haltere, 
la Piscu (antrenor, N. Gospo
dinov) ; pentru caiac-canoe. in 
comuna Băleni (antrenor, prof. 
Marioara Trifan).

Scopul principal al acestor 
acțiuni este orientarea activită
ții sportive de performantă și 
spre mediul rural, creindu-se 
astfel posibilitatea extinderii 
ariei de selecție pentru secțiile 
de performantă aie cluburilor 
din municipiul Galati (C. S. Du
nărea, Box-club, C.S.Ș. 1 Si 2), 
care acordă asistentă materială 
Si tehnică centrelor amintite.

înainte de j a face un scurt 
bilanț al rezultatelor obținute 
pînă acum, se cuvine să men
ționăm că inițiativa se bucură 
de un sprijin activ din partea 
majorității organelor comunale, 
evidențiindu-se in acest sens 
aportul substantial al unor pri
mari ca : Dumitra Bârsan 
(Cudalbi). D. Autu (Liești). M. 
Costică (Șendreni), O. Ginghină 
(Tg. Bujor). Nu același lucru 
U putem spune despre comu
nele Tulucești și Corod (in a- 
ceastă din urmă comună luase

Balcaniada luptătorilor juniori
ii > in i !■—■ n.r —

TINERELUL TREBUIE SĂ REVINĂ IN PRIM PLĂNUL
PREOCUPĂRILOR TEHNICIENILOR NOȘTRI!

ÎN ATENȚIA ORGANIZATORILOR DE EXCURSII! | 
1 =?

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE | 
(I.T.H.R.) BUCUREȘTI face cunoscut tuturor comisiilor și 

: cercurilor de turism, precum și organizatorilor de excursii 
i din municipiul București că in perioada de toamnă - iarnă 
: organizează excursii pe diferite trasee din țară, atît in jS 
: timpul, cit și la sfirșitul săptăminii. In vederea prevenirii agio- 
: merării, s-a luat măsura ca mijloacele de transport auto, 

precum și locurile de cazare (in cazul excursiilor cu o durată 
mai mare de o zi) să se rețină la telefonul 15.74.11 sau 
direct la filiala 1 de turism, din bd. N. Bălcescu nr. 35, în 5; 

: zilele de miercuri, joi ți vineri, intre orele 8-20, urmînd ca 
: piața serviciilor solicitate să se facă cu cel puțin 10 zile 
i înainte de data efectuării excursiei.

Alte relații ți informații la adresa ți numărul de telefon 
; mai sus menționate. 
inssi9iNiNNN&VkWN^wiWkW\\x\\\\vx\\x\x\\v>\\xx\\\x\\\x\\\\x\x\x\\\\\\\x\\\\\\v\\\xg

Profesoara Marioara Trifan ti inițiază pe elevii centrului de caiac- 
.canoe în tainele acestei frumoase discipline sportive

ființă un centru pentru caiac- 
canoe. care s-a autodesfiintat 
după nici o lună de activitate).

Cu unele mici neajunsuri (in 
primul rind lipsa unor spatii 
ceva mai corespunzătoare), ac
tivitatea centrelor se desfășoară 
la un nivel promițător. Si iată 
citeva argumente : după o 
scurtă perioadă de practicare 
a luptelor. Gh. Păduraru. din 
Tulucești. a fost selecționat in 
lotul speranțelor olimpice ; I. 
Marian a ocupat locul doi in 
campionatul de juniori ; $t.
Mocanu si R. lacomi (toți din 
Tulucești). au urcat pe podiu
mul laureafilor la campiona
tele naționale de juniori (la 
greco-romane). A. Budescu, L. 
Mihai și N. Năstase — tofi din 
Tg. Bujor — sint campioni na
ționali de copii ; Gh. Vinau 
(Grivita) — locul doi in cam
pionatul national (tofi la lupte 
libere). Tinărul halterofil D-tru 
Dumitrașcu. din comuna Piscu, 

xim, au ocupat de departe pri
mul loc la Balcaniadă.

In schimb tinerii noștri lup
tători, cu excepția lui I. Draica 
și St. Negrișan, care au ocupat 
primele locuri, și M. Petrescu, pe 
locul al doilea, ceilalți au deza
măgit. Nicolae Zamfir (52 kg), 
campion balcanic anul trecut si 
vicecampion european de juniori 
cu citeva luni în urmă, n-a 
evoluat la valoarea sa. nereu
șind să-și păstreze titlul cuce
rit anul trecut. Asemenea lui, 
Ion Râdutescu (90 kg). Lazăr 
Tipa (74 kg). Mihai Luță (68 
kg) — sportivi cu bune stagii 
de pregătire în lotul national 
de seniori — sînt tineri în 
care s-au pus mari speranțe si 
care, antrenați în mod cores
punzător (sistematic, cu conti
nuitate. după un plan bine sta
bilit si integral îndeplinit) ar 
fi putut obține succese care să 
situeze tara noastră pe primul 
loc în clasamentul pe națiuni, 
conform obiectivului stabilit 
inițial.

Faptul că antrenorii noștri 
s-au preocupat în acest an ex
clusiv de pregătirea primei 
noastre reprezentative pentru 
participarea cu succes la C.E. 
și C.M., unde sportivii români 
au repurtat mari victorii poate 
fi o explicație. însă atunci cînd 
este vorba de pregătirea viito
rilor campioni europeni, mon
diali si olimpici, federația de 
specialitate trebuie să ia mă-
suri pentru a nu se mai re-
peta o asemenea situație.

Referindu-ne la luptele li-
bere. trebuie să SDunem că
nici aici reprezentanții noștri

se anunți ca o autentică spe
ranță. impresionind pe specia
liști prin deosebitele sale ca
lități native.

Așadar. un mănunchi de re
zultate care atestă utilitatea a- 
cestor centre. $i. așa cum ne-a 
informat -Petre loan, metodist 
la CJ.E.F.S. Galafi. in perspec
tiva imediată vor mai fi infiin- 
tate încă noi centre, la Beresti 
ti Braniștea, Reamintim că la 
nivelul județului este organizat 
un campionat sătesc de lupte, 
cu participarea a opt echipe la 
greco-romane si opt la libere.

Iată cum o inițiativă, timidă 
la Început, a prins rădăcini a- 
dinci. asigurind — dacă si in 
continuare va fi urmărită cu 
din ce in ce mai mult simț 
de responsabilitate — o sursă 
siguri pentru depistarea si for
marea tinerilor cu calități deo
sebite pentru performantă.

Telemac SIRIOPOL 

nu și-au îndeplinit obiectivele 
planificate. Antrenorii noștri se 
angajaseră să obțină 7—8 locuri 
I—III și primul loc în clasa
mentul pe națiuni. Dacă numă
rul de medalii a fost realizat, 
celălalt obiectiv nu a fost în
deplinit. echipa Bulgariei ocu- 
pînd si la acest stil primul loc. 
In edițiile precedente disputa 
dintre sportivii români și cei 
bulgari a fost mult mai echi
librată. în anul 1976. la Skopje, 
de pildă., luptătorii români au 
cucerit trei titluri de campioni 
și au ocupat primul loc în cla
sament, iar în anul 1977, locul 
secund cu două titluri. De data 
aceasta, la Craiova, reprezen
tanții noștri s-au prezentat sub 
posibilități. Sportivi ca A. Șu- 
teu, E. Radu, T. Drăguș, care 
fac parte de cîtva timp și din 
lotul național de seniori, nu au 
justificat încrederea care li s-a 
acordat. Cauza trebuie căutată 
în modul deficitar al pre
gătirii din ultima vreme, în 
lipsa unui volum corespunzător 
de muncă pentru perfecționarea 
tehnicii si îmbunătățirea capa
cității de efort.

Insuccesul de la Craiova care 
se înscrie pe o linie regresivă 
* performanțelor tinerilor noș
tri luptători la Balcaniadă, tre
buie să constituie un serios 
semnal de alarmă pentru fe
derația de specialitate si pen
tru antrenorii noștri. FRU
MOASELE PERFORMANTE 
OBȚINUTE DE PRIMA NOAS
TRĂ REPREZENTATIVĂ LA 
GRECO-ROMANE NU VOR 
PUTEA FI MULTA VREME 
CONTINUATE, IAR LA LIBE
RE NU SE VA PRODUCE 
REDRESAREA DACA PRO
BLEMA PREGĂTIRII TINE
RETULUI NU ESTE TRATA
TA LA NIVELUL CORESPUN
ZĂTOR.

Mihai TRANCA

„CUPA F.R. MOTOCICLISM"
In finala „Cupei FJELM.“ la 

motociclism viteză, cl-esfășurată în 
Capitală pe traseul Tei-Toboc, au 
ieșit învingători : Tiberiu Tro>a 
(Centrul moto IIRUC) — la ti
neret și Laszlo Ferenczi (Voința 
Oradea) — seniori, la dasa Mo- 
bra ; Comei Boboescu (C.S.M. 
Reșița) — d. 125 cmc ; Mihai Me- 
zincescu (Locomotiva Ploiești) — 
cL 1T5 cmc ; Victor Atila (Voința 
Oradea) — d. 250 cmc ; Peter 

într-o analiză a evoluției po- 
loiștilor români la campionatul 
mondial desfășurat în luna au
gust se sublinia necesitatea 
fortificării reprezentativei na
ționale, calificată pentru J. O. 
din 1980 și angajată ferm pe 
drumul unei substanțiale afir
mări. și reîmprospătarea lotu
lui cu cele mai valoroase ele
mente tinere.

De la ultimul turneu olimpic 
— Montreal 1976 — in echipa 
națională a României au inter
venit foarte puține modificări, 
în 1977 antrenorii au renunțat 
la serviciile lui Gh. Zamfires- 
cu, iar anul acesta la Cornel 
Rusu, aceștia fiind înlocuiți cu 
Adrian Munteanu și Ivan Fe- 
jer. Firește, de-a lungul între
gului sezon, „7“-le reprezenta
tiv a mai apelat și la Radu 
Mirea, George Gaiță, Ladislau 
Sebok, Ilie Gheorghe sau Ga
briel Arsene. Dar NICI UNUL 
NU A REUȘIT SĂ FIE SE
LECȚIONAT ȘI PENTRU FOR
MAȚIA ALINTATA LA CAM
PIONATELE MONDIALE. Și 
aceasta in timp ce alte repre
zentative care luptă pentru 
locurile fruntașe (Ungaria, 
U.R.SS-. Italia, Iugoslavia, 
S.U.A., R. F. Germania, Spania 
sau Olanda) au operat in aceas
tă primă jumătate a ciclului 
olimpic schimbări masive, adu
când pe scena polo-ului mon
dial jucători tineri, cu gabarit, 
rapizi și bani șuteri, la nivelul 
cerințelor internaționale. Pro
blema este importantă și me
rită a fi discutată.

De ce oare la selecționata 
română consemnăm, în conti
nuare un ritm lent de împros
pătare ? Noii ei antrenori, Ște
fan Kroner și Alexandru Sza
bo, doi dintre cej mai valoroși 
internaționali ai anilor ’60, au 
manifestat receptivitate la tot 
ce este nou, caută permanent 
jucători cu perspectivă și se 
străduiesc să-i si formeze în 
perioadele de pregătire a lotu
lui lărgit. Iată însă că stră
dania lor nu este fructuoasă. 
De ce ?

Tinerii noștri poloiști (cei 
amintiți mai sus, dar și alții), 
au progresat în ultimii ani- 
înoată mai repede, și-au îm
bunătățit tehnica, dar — fără 
excepție — vădesc in continu
are lipsa experienței de con
curs, insuficientă personalitate. 
Și pentru a-i defini mai bine, 
vom apela la părerea lui Ale
xandru Szabo : „Majoritatea 
manifestă bunăvoință și dorin
ță de afirmare, sînt discipli
nați, receptivi la indicațiile 
primite. Dar pentru a-și face 
loc într-o echipă reprezentati
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condițiile unui teren greu, în
muiat de ploaia care nu a 
contenit), cit și moral (intre- 
gul meci s-a desfășurat în 
spiritul celui mai deplin faîr- 
fday). Pentru a înțelege mai 
bine ce înseamnă acest ultim 
rezultat, vom face precizarea 
că Swansea este nu numai 
campioana Tării Galilor, ci și 
cea mai bună formație dintr-un 
campionat anglo—galez (la 
care iau parte cele mai valo
roase 8 formații engleze și 8 
galeze) și că ea este neînvinsă 
(acasă) de doi ani. venind în 
acest sezon de toamnă după o 
suită de 11 meciuri, in toate 
victorioasă.

Așa cum s-a arătat și în cro
nica partidei, succesul a fost 
al spiritului de echipă, dar o 
prestație deosebită au avut in 
această partidă Stoica, cel mai 
bun înaintaș. Dumitru, Dinu, 
Ni ca, Constantin și Bucos, ul
timii trei din linia de trei- 

’ sferturi.
Următoarea Dartidă are loc 

miine (nx. astăzi) la Bath, tot 
în nocturnă, pe Recreation 
Ground, in compania selecțio
natei orașului, din care se re-

A REVENIT BUCUREȘTENILOR
Lucas (St. roșu Brașov) — el. 
S00 cmc ; Helmuth Pancratz— 
Cristian Dovids (Voința Sibiu) — 
ataș.

In urma acestor rezultate, du
pă 6 etape, „Cupa F.R.M." a 
revenit (pentru a doua oară con- 
secutiv) Centrului moto IIRUC 
București (antrenor George 
Zdrinca). Pe locurile următoare: 
IRA Tg. Mureș și Progresul Ti
mișoara.

vă permanent angrenată în a- 
cerba dispută a plutonului frun
taș nu este suficient. Noi avem 
nevoie de jucători capabili ca în 
fața oricăror virtuozi aj polo- 
ului din echipele adverse, să 
aibă inițiativă și personalitate, 
să poată duce și singuri o ac
țiune de contraatac, spre fina
lizare. Astăzi nu mai poți juca 
împotriva Italiei, Ungariei, 
Iugoslaviei sau S.U.A. dacă în
cerci doar... să nu greșești. Fie
care jucător al echipei naționa
le trebuie să devină un crea
tor !“

Cum se explică această lipsă 
de experiență, de personalitate 
la tinerii noștri poloiști 7 Pen
tru a afla răspunsul va trebui 
să aruncăm o scurtă privire 
asupra activității celor două 
eșaloane (juniori și seniori) în
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țara noastră. Avem juniori 
foarte talentați, cu largi posi
bilități de afirmare. Ei nu joa
că practic decit intr-o singură 
competiție, turneul final al 
campionatului ! Firește, cei mai 
buni sînt solicitați și ia antre
namentele seniorilor ; din pă
cate, numai atît. Jucători ca 
Dezmirean (Voința CIuj-Napo- 
ca) sau Hegyesi (Crișul), ca să 
nu vorbim decit de cei cu ga
barit (peste 1,90 m) ți șut pu
ternic. rareori „prind" și cite 
un meci de Divizie, când ei ar 
trebui să fie nelipsiți din aces
te partide. Exemplele sînt în
să mult mai numeroase. Ra
pid, Voința, Progresul continuă 
să folosească poloiști cu foar
te mare experiență, dar fără 
posibilități de progres, deși au 
în secții tineri dotați cu fru
moase calități. Dinamo și Cri
șul au mai încercat cite ceva 
(Ciobăniuc, Chirculete, S. Po
pescu, respectiv Rada, Costreș). 
Este, totuși, prea puțin pentru 
a extinde aria de selecție a 
ioturilor reprezentative.

Există însă și o altă cauză. 
Mulți anj în șir, selecționata de 
juniori, în care erau îndeobște 
reunite elementele de perspecti
vă, a avut un calendar foarte 
sărac : Balcaniada și „Cupa 
Diana". Numai două turnee în- 
tr-un an este, să recunoaștem, 
foarte puțin. Echipa națională 
română a lipsit ja două ediții 
ale C.E. de juniori ; mai mult,
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marcă „uvertura" R. Palmer 
(internațional englez). Echipa 
din Bath este șa ea neînvinsă 
in acest seizon. După toate 
probabilitățile, selecționata ro
mână va alinia următorul XV : 
Fălcușann — Marin. Hariton, 
Holban, Motrescu — D. Ale
xandru, Suciu — Achim, Borș, 
Murariu — M. Ionescu, Urdea — 
Scarlat, Ortelecan, Bucan (toate 
modificările sînt făcute în i- 
deea odihnirii celor ce au ju
cat la Swansea și în perspec
tiva jocului, ce se anunță 
foarte dificil, cu RC Glouces
ter, campioana Angliei).
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modelism. să ajungem creatori 
și in producție". Echipa maes- 

' trului Virlanovici este cam
pioană pe țară.

Trecem în secția turnătorie. 
Si aici găsim oameni de sport. 
Iată, doar unul dintre ei : Ste- 
lian Enache. controlor tehnic de 
calitate, antrenor al echipei de 
handbal, echipă fruntașă pe 
sector.

— Ce ne puteți spune despre 
valoarea sportului pentru un 
creator de piese, pentru oa
menii care dau viață „Gloriei" ?

— O combină ca ale noastre 
execută pînă la 30 de operații. 
Este o mașină complicată, așa 
că la noi calitatea-! o cerință 
esențială. Calitate înseamnă 
autodepășire. Dar ambiția auto- 
depășirii se cultivă și pe te
renul de sport...

Am cunoscut la Semănătoa
rea o tlnără rectificatoare, pe
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Duminică s-au încheiat la 
Craiova întrecerile Balcaniadei 
de lupte rezervată juniorilor, la 
care au participat tineri spor
tivi din Bulgaria, Grecia. Iugo
slavia, Turcia si România. 
Disputată concomitent la am
bele stiluri, competiția a evi
dențiat superioritatea luptăto
rilor bulgari — intr-un remar
cabil progres fată de edițiile 
precedente — (din cele 20 de 
titluri de campioni balcanici 
Duse în joc la ambele stiluri, 
ei au cîștigat 16 !). marcînd, în 
același timp, slăbiciunea schim
bului de miine al sportului 
luptelor din România.

Insuccesul reprezentanților 
noștri la ambele stiluri, dar mai 
cu seamă la greco-romane (în 
anul 1975 au cîștigat 5 titluri. 
In 1976 au cucerit 3, iar în 1977 
numai 2), are la bază cauze 
obiective, dar si unele care tin 
de modul în care s-au efec
tuat ultimele pregătiri ale ti
nerilor noștri luptători pentru 
această competiție.

în prima categorie se situează 
capacitatea fizică superioară, 
buna selecție și valoarea certă 
a adversarilor întîlniti de ju
niorii noștri. Tehnicienii bul
gari, în urma rezultatelor lor în 
evidentă scădere din ultimii ani 
la marile competiții internațio
nale. au luat măsuri speciale 
pentru pregătirea unor tineri 
capabili să-i înlocuiască cu 
succes pe titularii ale căror per
formante erau în scădere. Ac
țiunea aceasta a reușit și acum, 
proîitînd și de 'lipsurile con- 
curenților români, care nu s-au 
prezentat la potențialul lor ma
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PRONOSPORT INFORMEAZĂLOTO

DIN

a

cel 
s-a 

43 
zile

Astăzi șl miine stat ultimele 
zile pentru procurarea biletelor.

La agențiile Loto-Pronosport se 
găsesc de vinzare și bilete gata 
completate.

Extragerea
40 85 2

Extragerea
7» 25 14

Extragerea
I 36 2

★
Tragerea pronoexpres de astăzi 

va fi televizată la orele 18.18.
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO SPECIALA 
3 OCTOMBRIE 1978 
FAZA I :

Extragerea I :
78 49 56

Extragerea a
14 72 84 82 37

FAZA a II-a :
a

Jucînd pe un bilet 100% 
participantul Malic Emeric din 
Deva a cîștigat la tragerea din 
22 septembrie a.c. un autoturism 
.Dacia 1300“.

Alți 4 participanți au realizat 
câștiguri ta valoare de 20.490 led 
la categoria a II-a.

Și dumneavoastră veți putea 
intra ta posesia unor mari cîștl- 
guri,. cu condiția să participați 
la tragerea obișnuită Loto de vi
neri 6 octombrie a.c

CURSELE CONTINUA...
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Disputat aseară în sala FIo- 
reasca, meciul dintre Dinamo 
și Știința Bacău (restanță a 
Diviziei masculine A) 
conturat destul de rapid 
vingătorul. ta min. U, elevii 
antrenorului emerit Oprea 
Vlase conduceau cu 3 »
prin jocul lor rapid 
i€cm in aparare fot, domî- 
orice dubiu. Este drei eY°" . . , , -luamlornarea copioasa se date repriză 
tuției slabe a băia gaz- 
în apărare. Intreagaie ale 
întîi a fost la discs?® s-au 
delor și aceleași seimen « 
unei superiorități ,
manifestat și in ph. âi'.Zl- 
doua a întâlnirii : m dmiă ft- 
13, min. 47:22-14. Dar 2” < 
lemente au dus la c neaștep
tată echilibrare a forțelor ! 
pe de o parte relaxarea pre
matură a campionilor, pe de 
alta excelentul „sfert de oră" 
(de fapt, de numai... 14 mi
nute) *1  portarului- băcăuan 
Tamaș, care a apărat de-a 
dreptul senzațional. Și. astfel, 
handicapul s-a micșorat con
tinuu. în timp ce dinamoviștii 
au mai marcat câte o dată în 
min. 49 și 57, studenții au în
scris — aproape incredibil — 
de opt ori ! Desigur, victoria 
lui Dinamo este absolut me
ritată, decalajul valoric fiind 
mult mai mare decit o arată 
scorul. Dar ambiția handba- 
lihtâlor lui Mihai Pintea 
impresionat în mod deosebit.

Au însorite : Bedivan 6, Cos- 
m» 5, Grabovschi 4, Tase 3, 
Ștef 3, Lieu 1, Durau 1 și Flan
ge» 1 — pentru Dinamo, Deacu, 
10, Vasitache 3, Eftene 2, Hor- 
nea 2. Szetncsi 2, Vasilca 1, Is- 
tode 1 și Baican 1 — pentru 
Știința Bacău.

Deși au comis unele erori, 
arbitrii VI. Cojocaru și L Mi- 
h&ileseu (Craiova) au condus — 
în general — bine.

Hristache NAUM

Masculin. Seria I: Metalul Va- 
stai - Tractorul Brașov 52-26 
(11—0), Universitatea Iași — Be
tonul Săvinești 11—11 (5—7). Di
namo Brașov — Petrolul Telea- 
jen 26—13 (11—5) ; seria a n-a: 
Sideful Jimbolia — A.S-A.. Tg. 
Mureș 19—18 (7—7), Independența 
Sibiu — C.S.M. Reșița 22—11 
(12—5) ; Feminin. Seria I : Tex
tila Buhuși — Vulturul Ploiești 
13—10 (8—6), Oltul Sf. Gheorghe 
— Confecția Călărași 16—19 (6—9); 
seria a n-a : Avintul Craiova — 
C.S.M. Sibiu 12—12 (5-4), Voința 
Sighișoara — Textila Sebeș 32—9 
(12—3), Energetica Tr. Severin — 
Netex Bistrița 18—8 (5—3), Con
structorul Timișoara — Universi
tatea Cluj-Napoca 15—7 (9—8),
Voința Odorhei — Constructorul 
Hunedoara 16—9 (7—5). Corespon
denți : C. Crețu, M. Foeșan, Gh. 
Briotă, Ad. Pialoga, L Vleru, V. 
Popovlci, I. Turjan, L Ionescu, 
M. Fiorea, P. Arcan, I. Monta- 
cta, D. Diaconcscu, C. Gruia.

Pina ci nd aceeași situafie ?
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cluburile fruntașe ale Capita
lei — Clubul sportiv școlar nr. 
1 — a luat inițiativa de a or
ganiza joi după-amiază, la ora 
15,30, o cursă pe circuit. între
cerea se va desfășura în Parcul 
Herăstrău (intrarea dinspre Șo
seaua Nordului) și va progra
ma probe pentru juniori mici, 
juniori mari și seniori. Aler
gările vor măsura intre 10 km 
(juniori mici) și 40 km (se
niori).

ti, pentru băieți si fete, sînt 
oricum mai msci. Așa că dife
rența de vîrstă a constituit, 
oricum, un handicap însemnai.

In legătură cu aceasta se 
pune, evident, întrebarea: 
unde sînt autenticii atâeți ca
tegorisiți la tineret, dacă este 
nevoie să se apeleze la juniori 
pentru formarea echipei ? Ade
vărul este, iată, că handicapul 
de vîrstă despre care scriam 
mai înainte aproape că dispare 
cînd este vorba de atleții noș
tri. de Ia tineret și de la ju
niori. Un exemplu, și încă unul 
foarte elocvent, ni-1 oferă chiar 
meciul de la sfirșitul săptăminii 
trecute. Proba de lungime a 
fost cîștigată deGh. Cojocaru — 
primul clasat, cu titeva săn- 
tămini în urmă la Concursul 
Prietenia — în timp ce Virgil 
Costache, la ora actuală 
mal bun senior al nostru, 
comportat slab, sărind cu 
cm mai puțin deci! cu 3 
înainte, la Dinamoviada inter
națională, cînd câștigase cu 
7,73 m !

Meciul acesta a evidențiat 
încă o dată slăbiciunile atle
tismului nostru masculin, pen
tru că fetele, oricum, au avut 
o comportare mai bună, reflec
tare, dealtfel, a situației gene
rale. întâlnirea feminină foar
te echilibrată a fost decisă a- 
bia de ultima probă. In acest 
meci fetele noastre au cîștigat 
6 probe : 100 m — Doina Ba- 
dirincă (2. Ot. Somănescu), 800 
m — Mititica Junghiatu. 100 
mg — Mihaela Dumitrescu (2. 
EL Aflorii), lungime — Mar
gareta Fodor, suliță — Corina 
Gârbea (2. Mirela Stănescu) și 
ștafeta 4X100 m.

Această întâlnire ne-ar C 
putut reveni foarte bine dacă, 
să zicem, Gina Panait ar fi 
luat parte, cum era de aștep
tat, la săritura în lungime. Fe
derația trebuie să analizeze 
motivul absenței acestei atlete 
șl, mai ales, prestația slabă, 
departe de așteptări, a celor 
mai muliți dintre componenții 
echipei masculine și chiar a 
unora dintre fete. Și poate că 
va renunța la serviciile unora 
dintre cei care n-au demons
trat încă o valoare competitivă 
și care nici nu se pregătesc să 
o realizeze !

Conttauă seria marilor succese 
ta tragerile obișnuite

MECIURI DE VERIFICARE ALE LOTURILOR NAȚIONALE
LA WUSTERHAUSENLA KUTNA HORA

SELECȚIONATA OLIMPICĂ INTÎLNEȘTE 
FORMAȚIA SIMILARĂ A CEHOSLOVACIEI

Deși grupele preliminare n-au fost încă al
cătuite, lotul reprezentativ olimpic al tării noas
tre. după cum se știe, a luat startul pregăti
rilor de toamnă. In prima întâlnire internațio
nală amicală a*  sezonului echipa noastră va 
evolua astăzi. în Cehoslovacia. în localitateaevoiua astau _ in Cehoslovacia. în localitatea > 

1 compania formației similare a \
I vani gazda. La plecare, antrenorul Cornel Dră- 
1 fcușin ne declara că. dincolo de verificarea do------- — —.— că. dincolo de verificarea po

tențialului echipei noastre. întâlnirea de la Kutna 
Hora are importanta sa. în sensul că fotba
liștii noștri sînt dornici și hotăriti, în același 
timiș, să obțină, prinlr-un joc bun. un rezultat 
favorabil, de palmares. Iată si formația proba
bilă preconizată a fi trimisă în teren : Speriatu 
— Anghelini, FI. Marin. Condruc. Barna — 
Zahiu. Custov, A. Rădulescu — FL Grigorc, 
Iorgulescu, D. Nicolae. Rezervele lotului : Lung, 
Nicolae, Purima, Stoica. Troi, Dragorr.irescu,

Din tabăra oaspeților am aflat că antrenorul 
Franiișek Havranek. fostul antrenor al cam
pioanei .en titre“ a Cehoslovaciei. Zbrojovka 
Brno și al echipei poloneze Ruch Chorzow. a 
convocat un lot de 16 jucători tineri, fără ex
periență internațională. Iată componenta aces
tuia si cluburile de la care provin : Caloun 
(Skoda Plzen). Cervenan (Tatran Presov) — 
PORTARI ; Kunzo, Siladi (ambii de la Dukla 
Banska Bystrica), Koubek (Union Teplice), 
Vaclavicek (Zbrojovka Brno). Maccla (Dukla 
Praga) — FUNDAȘI ; Pele, Berger (ambii de 
la Dukla Praga). Novak (Tatran Presov) — 
MIJLOCAȘI : Kloucek (Bohemians Praga). Ba
benko (Tatran Presov). Mraz (Dukla Banska 
Bystrica). Dvorak (Skoda Plzen). Licka (Banik 
Ostrava). Briza (Union Teplice).
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Azi, In orașul V
Democrată German Wusterhausen, din Republica 
neret al tarii noasțiă. lotul reprezentativ de ti- 
tru locurile din C.stre. care se pregătește pen— 
ține o partidă-test '.E. din această toamnă, sus- 
a B.. D. Germane ln compania echipei similare 

i marți la Wusterha Fott^st». «ostri se află de•*  i “ -jsen șt privesc cu toată se
riozitatea aceasta întâlnire amicală cu un ad
versar care, în trecuta ediție a campionatului 
european rezervat echipelor de tineret, s-a cla
sat pe locul II. după formația Iugoslaviei, 
câștigătoarea titlului de campioană a continen
tului. Antrenorii lotului (Ion Voica și Viorel 
Kraus) ne-âu comunicat următoarea formație 
probabilă : Mîndrilă — Andreîcuț, I. Marin, 
Stancu. Gali — Vamanu, Florean, $t. Popa — 
Chitaru. Terheș, A. Ionescu. Rezerve : Lazăr, 
Gh. Iou. Mușat, Biro I, Mureșan. Tornoreanu.

In ceea ce le privește pe gazde, aflăm că 
antrenorul lotului, dr. Rudolf Krause (timp de 
10 ani s-a ocupat de echipa de juniori, iar 
de doi ani conduce echipa de tineret) a con
vocat jucători cu experiență din prima ligă a 
campionatului, printre care se află interna
ționalii ^A“ Terletzki (28 de ani) si Schmuck 
(26 de ani). Iată acum și componenta lotului 
la care a apelat antrenorul Rudolf Krause î 
Rudwaleit (Dynamo Berlin) și Mueller (Lo
komotiv Leipzig) — PORTARI ; Ullrich, Trieloff 
(ambii de la Dynamo Berlin), Dennstdt (Lo
komotiv Leipzig). Schmuck, Doeschncr (Dynamo 
Dresda) — FUNDAȘI ; Terletzki, Straesen (am
bii de la Dynamo Berlin). Liebers (Lokomotiv 
Leipzig). Raab. Trocha, Toepfer (toti de la Carl 
Zeiss Jena). Schulz, Jarobs (ambii de la Hansa 
Rostock). Thomas (F. C. Magdeburg) — MIJ
LOCAȘI si ATACANT!.

M»ne DIVIZIONARELE B IAU STARTUL IN
Ediția 1378—1979 a popularei 

competiții fotbalistice „CUPA 
ROMÂNIEI- — care se desfășoa
ră sub egida „DACIADEI- — 
programează pentru miine o nouă 
etapă. Acum se vor alinia la 
startul „Cupei României- și e- 
c hi pe le din eșalonul secund, *-  
lături de formațiile din campio
natul diviziei C șl de cele 10 
echipe din „județe" care au mai 
rămas ta întrecere. Toate divizio
narele B vor juca ta deplasare. 
Dar iată programul complet al 
etapei : A.S.A. Cîmpulung Mol
dovenesc — Minerul Gura Humo
rului, Metalul Rădăuți — Șiretul 
Bucecea, I.M. P. Neamț — C.S.M. 
Suceava, Laminorul Roman 
Relon Ceahlăul P. Neamț, 
colina Iași — Constructorul 
Flacăra Murgeni — Viitorul 
Sui, Minerul Comănești — 
Croiul Moinești, Energia. __ _
Gheorghiu-Dej — Victoria Tecuci, 
” ‘ Brăila,

Galați, 
- Pro-

Ni- 
lași, 
Va- 
Pe- 
Gh.

șiori — F.C.M. Giurgiu, Metalul 
Mija —- Chimia Tr. Măgurele (se 
va juca la 11 octombrie). Textila 
Pucioasa — Rulmentul Alexan
dria, Petrolul Bascov (Argeș) — 
Muscelul Cimpulung, I.O.B. Balș
— Viitorul Scomieești, Unirea 
Drăgășani — Dinamo Slatina, 
Victoria Craiova — Electroputere 
Craiova, Pandurii Tg. Jiu — Vic
toria Călan, Unirea Drobeta Tr. 
Sev. — C.S.M. Drobeta Tr. Sev., 
Dierna Orșova — Minerul Mol
dova Nouă, Gloria Reșița — 
F.C.M. Reșița, Unirea Sînnicolau
— C.F.R. Timișoara, Laminorul 
Nădrag — Minerul Anina, C.F.R. 
Construct. Arad — . U.M. Timi
șoara, Alumina Oradea — înfră
țirea Oradea, Victoria Cărei — 
Minerul Cavnic, Someșul Satu 
Mare — C.I.L. Sighet, CUPROM

„CUPA ROMÂNIEI"
Baia Mare — ,,U“ Cluj-Napoea, 
Minerul Baia Sprie — C.F.R. Cluj- 
Napoca, Foresta Bistrița — Glo
ria Bistrița, Tehnofrig Cluj-Na- 
poca — Chimica Tir ml verii, Stic
la Arieșul Turda — Aurul Brad, 
Olimpia Gherla — Ind. sîrmei C. 
Turzii, Metalul Sighișoara — Ni- 
tramonia Făgăraș, Metalul Aiud 
— Metalurgistul Cugir, Viitorul 
Gheorgheni — Steagul roșu Bra
șov, CPL Sf. Gheorghe — Oltul 
Sf. Gheorghe, Precizia Săcele — 
Tractorul Brașov, Torpedo Zâr— 
nești — 1CIM Brașov, Textila Cis- 
nădie — Șoimii Sibiu, Metalul 
Copșa Mică — Gaz metan Mediaș, 
Metalul Hunedoara — Dacia 
Orăștie, Minerul Ghelar — Mu
reșul Deva.

Ora de începere a meciurilor — 
14PO.

Foresta Gugești — F.C. 
C.S.U. Galați — F.C.M.
Unirea Tricolor Brăila _ 
greșul Brăila, Pescărușul Tulcea
— Delta Tulcea, cimentul Medgi
dia — F.C. Constanța, Marina 
Mangalia — Portul Constanța, A- 
zotul Slobozia — Ș.N. Oltenița, 
Olimpia Rm. Sărat — Chimia 
Brazi, Automatica București — 
Rapid București (se va juca la 
12 octombrie), ICSIM București — 
Progresul—Vulcan București, Si
rena București — Metalul Bucu
rești, Flacăra roșie București — 
Autobuzul București, Petrolul 
Teleajen Ploiești — Metalul Plo- 
pem. Electromotor Cimpina — 
Poiana Cimpina, Victoria Florești
— Petrolul Ploiești, Textila Ro-

dla—F.C. Constanța,

ȘTIRI
• PARTIDELE DIN CA

DRUL „CUPEI F.R.F.*  care 
vor avea loc astăzi în Capi
tală se vor desfășura după ur- 

. -j Dinamo — 
. . . stadionul

ora 15 ; • Sportul 
— C.S. Tirgoviște, 

Politehnica 
ora 11.

mătorul program : • 
Politehnica 
Dinamo, la 
studențesc 
pe terenul 
C.A.M.), Ia

Iași, pe

(fost

• PENTRU MECIUL de 
dintre Lotul reprezentativ 
nion Teplice (R.S. Cehoslovacă), 
care se dispută pe stadionul 
Steaua, biletele de intrare se 
găsesc de vtazare la casele și a- 
gențiile obișnuite.

astăzi 
și U-

faza a Ill-a
Extragerea

40 55 7 32 64
Extragerea

6 61 28 81 11
Extragerea

S3 3 34 23 29
FOND DE _

lei din care: FAZA I 
lei ; FAZA a m-a 
lei, la care se adaugă și even
tualul report de la 
Loto, de joi, 5

85
VI-a : 33 49
22 19 
vn-a : 76
78 72 
vni-a: 84
10 32

12
a

79
CIȘT1GURI

30

47

45 17

62 26

41 66

1.379.171
503.542
875.629

CONCURSULUI

omologarea 
octombrie a.c.

CÎȘTIGURILE
75 36 54 58 11 17 PRONOSPORT DIN 1 OCTOM

BRIE 1978
II-o : 90 66 41 48 Categoria 1 : (13 rezultate) = 1 

variantă 25% autoturism „Da
cia 1300“.

Ul-a : 30 30 65 60 Categoria 2 : (12 rezultate) —
80,00 variante a 2.528 lei..

IV -a : 70 43 6 56 Categoria 3 : (11 rezultate) —
1370.50 variante a 193 lei.

v-a : 85 42 29 68 REPORT LA CATEGORIA 1 î 
121.154 lei.

SINTEM CHIAR CAMPIONI
MONDIALI ÎN ARBITRAJ ?!

Ne-am mai ocupat de suita 
de măsuri luată la începutul 
sezonului în vederea îmbună
tățirii arbitrajului. Pentru că, 
intr-adevăr, arbitrajul din 
fotbalul nostru are nevoie de 
o creștere calitativă substan
țială. Oricît am încerca să a- 
tenuăm scăderile care se 
ivesc, oricît am dori să pri
vim cu indulgență arbitrajele 
cu defecțiuni, nu se poate să 
nu ținem seama de calitatea 
încă necorespunzătoare a mo
dului cum sînt conduse mul
te meciuri din Divizia A 
(despre B, C și juniori — cu 
alt prilej). Racila principală 
a unor asemenea 
este (și nu de ieri, 
de alaltăieri) opti
ca diferită în care 
sînt judecate in
fracțiunile gazdelor 
în comparație cu 
cele ale oaspeților. 
Dacă s-au fă
cut ceva pași în direcția unul 
mai echilibrat mod de a a- 
precia încălcările de regu
lament, indiferent dacă ele 
sînt comise de echipa aflată 
pe terenul propriu sau de cea 
în deplasare, progresul este 
încă insuficient, iar influența 
greșelilor de arbitraj asupra 
rezultatelor finale n-a dispă
rut total, cum ar fi de dorit. 
Tocmai în scopul unei și mai 
atente și competente urmăriri 
a partidelor, pe lîngă obser
vatorii F.R.F. au fost delegați 
— din județele limitrofe ce
lor unde au loc întîlnirile — 
să vizioneze meciurile foști 
arbitri de renume. 1-am re- 
întîlnit ia stadioane pe E. 
Vlaiculescu (Ploiești). A. Ma- 
covei (Bacău), V. Pădureanu 
(București), S. Mureșan (Tur
da), Al. Ene și O. Comșa 
(Craiova), A. Alexa (Rm. Vîl- 
eea) etc., pe cei care, cu ani 
în urmă sau în trecutul mai 
apropiat, făceau parte din 
grupul fruntaș al „cavalerilor 
fluierului**.  O măsură în plus 
care (deși nu știm cit va du
ra) poate ajuta. Cu condiția 
ca acești observatori să ră- 
mînă în roluri, să nu-și de
pășească atribuțiile (intrarea, 
la pauză, în cabinele arbitri
lor, pentru a face observa
ții ce nu au deloc natura de

arbitraje

observato- 
reprezen- 

central al 
și ei ca- 
Nu strică

a-i încuraja pe cei ce con- 
duc intîlnirile), să păstreze o 
deplină obiectivitate, multă 
circumspecție și exigență în 
notarea arbitrajelor etc.

Acum, alături de 
rii federali, acești 
tanți ai Colegiului 
arbitrilor notează 
litatea arbitrajelor,
un punct de vedere în plus. 
Numai că — așa cum reiese 
dintr-o situație a forului cen
tral al arbitrilor, publicată de 
ziarul nostru la 16 septem
brie — apare o prea MARE 
DISTANȚA INTRE REALITA
TE și UNELE DINTRE ACES
TE NOTARI. Deși, cum «pu

neam, numai în Di
vizia A au apărut o 
serie de greșeli de 
conducere a parti
delor, evidente pen
tru oricare om obi
ectiv — cazurile 
ambelor arbitraje ale 
Moraru, apoi O.

N. Georgescu etc.
___situația Colegiului 

central al arbitrilor aflăm că 
NICI UN ARBITRAJ N-A 
COBORlT SUB CALIFICATI
VUL DE MEDIOCRU — adică 
sub nota 2 (observatorii 
Colegiului de arbitri notea
ză cu : 0 — arbitraj foarte
slab, 1 — arbitraj slab, 2 — 
arbitraj mediocru, 3 — arbi
traj bun și 4 — arbitraj ex
celent). In întreaga listă de 
calificative pentru primele pa
tru etape ale Diviziei A gă
sim, însă, si ..2aiuri extrem 
de puține (doar patru !). Deci, 
din punctul de vedere al co
legiului, n-am avut decît ar
bitraje bune sau foarte bune, 
în proporție de peste 90% ! 
Așa să fie, oare ? Să fim se
rioși I Să păstrăm proporțiile, 
să vedem ceea ce se petrece 
încă în teren, să mai ascul
tăm (nu în clipele de după 
joc) ceea ce mai spun și an
trenorii și jucătorii, să facem 
— de pildă — o statistică a 
penaltyurilor acordate gazde
lor (cînd, cum și cîte) și apoi 
să trecem aceste calificative 
în evidența colegiului. Chiar 
așa ? Sîntem chiar campioni 
mondiali în arbitraj ?

ștreng, 
— din

1 —

Eftimie IONESCU



ASTĂ SEARĂ, IN FINALELE BALCANIADEI,
5 BOXERI ROMÂNI IN RING

ATENA, 3 (prin telefon). 
Luni noaptea, tîrziu, s-a în
cheiat cea de a doua reuniu
ne a Campionatelor balcanice, 
în care au fost stabiliți fina- 
liștij competiției. Spre deose
bire de gala inaugurală, de 
data aceasta toți sportivii 
români s-au comportat bine, 
încîntînd prin evoluțiile lor en
tuziastul public din sala „Spor
ting".

La categoria muscă Daniel 
Radu și iugoslavul Sami Bu- 
zoii (participant la campiona
tele mondiale) au oferit un a- 
devărat spectacol în care româ
nul, prin seriile sale rapide, 
și-a dominat clar adversarul, 
fiind considerat acum drept 
principal candidat la titlul ca
tegoriei. ..Pana" Nicolae Neagu 
l-a expediat încă din primul 
rund la podea pe Aii Hasetci 
(Turcia), iar în continuare a 
dominat cu autoritate, obținînd 
o meritată victorie. La catego
ria ușoară am asistat la cel 
mai spectaculos meci al galei, 
oferit de Carol Hajnal și bul
garul Vladimir Kolev. Nici nu 
se stinsese ecoul primului gong 
și o directă expediată de Kolev 
a făcut ca Hajnal să fie nu
mărat. Se reia lupta, Kolev s-a 
apropiat și o lovitură identică 
îl zdruncină din nou pe Haj
nal. Ambiționat parcă de a- 
ceste „surprize", Hajnal ripos
tează cu un năpraznic croșeu 
de stînga și este rîndul lui Ko
lev să asculte numărătoarea 
arbitrului ! Toate aceste... eve
nimente s-au întîmplat în pri
mele 30 de secunde. In con
tinuare. am asistat la Un ade
vărat recital de tehnică, oferit 
de ambii sportivi. In final, ju-

AZI ÎNCEP 
„MONDIALELE" 
LA HALTERE
NEW YORK. 3 (Agerpres). — 

La Gettysburg (Pennsylvania) 
încep astăzi întrecerile celui 
de-al 32-lea campionat mondial 
de haltere, la care participă un 
număr record de 250 de spor
tivi din 38 de țări, printre care 
U.R.S.S., Bulgaria, Polonia, 
Ungaria, R. P. Chineză R. D. 
Germană, Cuba, S.U.A.

La actuala ediție a campio
natelor România va fi repre
zentată de patru sportivi : 
Constantin Chiru (categoria 
pană). Ion Ruta și Virgil Do- 
ciu (ca tea. ușoară) si Vasile 
Groapă (categ. semigrea).

TURUL FRANȚEI _ OPEN ?
într-o relatare privind com

petiția ciclistă Tour de l’Ave- 
nir, publicația elvețiană „Se- 
maine Sportive" redă o inte
resantă declarație făcută de 
directorul tehnic al echipei so
vietice. Iată ce se scrie în bi- 
săptămînalul din Geneva :

„Kapitonov, ex-campion al 
lumii și ex-campion olimpic 
(la Roma, în 1960), ne-a con
firmat că Turul Franței îi 
interesează pe elevii săi. „In 
acest sezon — spune Kapitonov 
— sportivii noștri au partici
pat la mai multe curse. open 
în Franța. Este vorba de Ave- 

NU NUMAI ELOGII...

riul i-a acordat decizia la li
mită (3—2) lui Kolev. „Semi
greul" Dragan Vujkovici, fina
list al campionatelor mondiale 
de la Belgrad la categoria 
grea, după ce l-a trimis la po
dea pe Ilie Captari în primul 
rund, l-a menajat în continua
re pe tînărul său adversar. Ex
periența și cunoștințele tehnice 
superioare ale sportivului iu
goslav i-au adus acestuia, așa 
cum era de așteptat, o clară 
victorie la puncte. „Semifina
lele" s-au încheiat cu o victo
rie românească. Deși a fost nu
mărat în rundul 2, Valentin 
Vrînceanu s-a revanșat în fața 
lui Miloslav Popovici (Iugo
slavia) in ultima parte a me
ciului, cind și-a expediat de 
două ori adversarul la podea, 
aducindu-1 la un pas de k.o. 
Victoria la puncte i-a fost a- 
cordată lui Vrînceanu.

în finalele de miercuri vor 
evolua cinci boxeri români : 
Al. Turei — M. Gene (Turcia), 
D. Radu — A. Strebelias (Gre
cia). N. Neagu — M. Bachri- 
sioris (Grecia), S. Tîrîlă — D. 
Lubenov (Bulgaria) și V. Vrîn
ceanu — G. Stoimenov (Bul
garia).

Paul IOVAN

ECHIPELE REPREZENTATIVE DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

deosebite în marile întreceri 
internaționale, cît si spre spor
tive tinere, de real talent, am
bițioase. dornice de afirmare. 
Astfel, grupele de gimnaste de 
la București si Deva s-au reu
nit și după o săptămînă de 
pregătire la Deva, luni dimi
neața o primă parte dintre 
sportive a plecat în R.F. Ger
mania pentru o întîlnire ami
cală, de verificare, cu echipa 
tării gazdă. Au făcut deplasa
rea Nadia Comaneci, Emilia 
Eberle. Mariiena Neacșu. Gabi 
Gheorghiu. Mariiena Vlădărău 
și Melita Ruhn, cărora urmează 
să li se alăture, mîine la prînz. 
Teodora Ungureanu și Anca 
Grigoraș, care s-au pregătit în 
Capitală, sub îndrumarea an
trenorului Gheorghe Gorgoi.

,In concursul de verificare 
publică, premergător campiona
telor mondiale, gimnastele noas
tre vor avea ca partenere gim
nastele din reprezentativa R. F. 
Germania, care s-au remarcat 
în ultimele mari întreceri or
ganizate de F.I.G. întîlnirea va 
avea loc în orășelul Lahr și 
prevede atît exerciții impuse, 
care se vor desfășura sîmbătă 

rin, Suhurucenko, Pikkus ș.a. A- 
desea am și cîștigat. Sîntein 
gata, deci, să mergem pină la 
capăt cu confruntarea", ceea ce 
înseamnă și o eventuală par
ticipare la Turul Franței.

în continuare, „Semaine 
Sportive" își exprimă părerea 
în această problemă : „Se pa
re că nu este chiar atît de de
parte clipa în care se va rea
liza acest pas. Organizatorii 
Turului Franței, care sînt a- 
ceiași și pentru Tour de 1’Avenir, 
afirmă că ar fi dispuși să ad
mită trei sau patru echipe din 
estul Europei în marea buclă".

Balcaniada de șah REPREZENTATIVA ROMÂNIEI

CONDUCE FORMAȚIA BULGARIEI CU 4-1
BĂILE HERCULANE. 3 (prin 

telefon). în saloanele hotelului 
„Diana" din localitate au început, 
ieri, întrecerile celei de a X-a 
ediții a Balcaniadei de șah. Di
mineața a avut loc festivitatea 
de deschidere, urmată de șe
dința tehnică. S-a efectuat, con
form regulamentului, o singură 
tragere la sorți pentru toate 
cele trei întreceri — masculină 
(6 mese), feminină (2 mese, o 
senioară și o junioară) și de 
juniori (4 mese) — ordinea pe 
tabelele de concurs fiind urmă
toarea :

1. Grecia, 2. România. 3. Tur
cia, 4. Iugoslavia, 5. Bulgaria 
(de notat că Grecia ia parte 
pentru prima dată și la între
cerea feminină).

Astfel, prima rundă a pro
gramat, după-amiază. o întîl
nire foarte importantă pentru 
primele locuri, aceea dintre 
echipele României și Bulgariei.

în meciul masculin, jucătorii 
noștri și-au dominat net ad
versarii. La prima masă 
Gheorghiu l-a învins pe Radu
lov, Ghițescu a cîștigat cu ne
grele la Pîdevschi (masa a pa
tra), iar Stoica, la masa a 

după-amiază, cît si exerciții 
liber alese, programate dumi
nică. Cu acest prilej, în lo
calitatea Lahr. de lingă gra
nița cu Franța, va fi inaugu
rată o nouă sală de sport cu 
o capacitate de 1 200 locuri.

In ce privește lotul masculin, 
care nu are în perspectiva cam
pionatelor mondiale nici un 
concurs de verificare. își con
tinuă pregătirile în Capitală, 
sub conducerea antrenorului 
coordonator Costache Gheor
ghiu. Iată lotul de 8 gimnaști 
din care urmează a fi alcă
tuită echipa : Dan Grecu, Kurt 
Szilier, Sorin Cenoi. Ion Che- 
cicheș, Aurelian Georgescu, Mi
hai Borș, Nicolae Oprescu si 
Gabriel Popescu.

„DACIA 1300“ ÎN 
PROBA DE VITEZA 

DE LA ALBENA
La Albena, în Bulgaria, s-a 

desfășurat ultima etapă a 
„Cupei Păcii și Prieteniei" la 
automobilism-viteză pe circuit, 
la startul competiției fiind 
prezent cunoscutul automobilist 
român Nicolae Grigoraș, pe o 
mașină „Dacia 1300". Intrucît 
această participare a fost con
siderată și ca un test în vede
rea prezenței1 autoturismelor 
românești și în cursele de vi
teză, avem satisfacția să con
semnăm buna sa comportare. 
Din cele 88 de autoturisme de 
diferite mărci intrate în con
curs în probele preliminare 
s-au calificat 45. în cursa pro- 
priu-zisă (12 ture. în total 90 
km) alergătorul nostru s-a cla
sat pe locul 6. la mică dife
rență de timp de învingător, 
avînd înaintea sa mașini mai 
puternice. Deci un succes al 
întreprinderii' de autoturisme 
Dacia Pitești, în principal, al 
Institutului respectiv de cer
cetări și proiectări, care au 
pregătit această mașină pentru 
testarea in vederea participă
rii viitoare la cursele de viteză. 
(M. FR).

șasea, tot eu negrele, la Popov. 
Remize de luptă în partidele 
Șubă — Ermenkov și Ciocâl- 
tea — Tringov, la mesele ■ 
doua și a treia. în sfîrșit, la 
masa a cincea. Ghindă a între
rupt eu avantaj la Spassov. 
Formația română conduce eu
4—1 (1). în întîlnirea femini
nă, Polihroniade a remizat cu 
Lemaeiko. iar Pogorevici are o 
poziție superioară La Voiska. 
In meciul juniorilor românii 
cor.âuc cu 2—1 (1) : Foișor — 
Toșkov *n,  Mărățescu — Sen- 
kov lntr„ Neguieșcu — Ditni-

TENISUL MONDIAL DIN NOU 
SUB SCÎNTEIERILE „SALATIEREI*
„Cupa Davis'*  la iiniș

Mereu criticată, mereu ame
nințată cu reforme, mereu 
transferată pe datele calenda
rului, „Cupa Davis" își conti
nuă impasibilă existența aproa
pe octogenară, cu aceeași ui
mitoare vitalitate. Iat-o pro
gram! nd două ediții aproape în 
paralel, finalul celei de-a 67-a 
prinzînd din urmă startul celei 
de anul viitor.

Se cunosc semifinalistele ce
lor patru zone, din întrecerea 
pe 1977—78. Cehoslovacia, în- 
vîngătoarea noastră din această 
vară, n-a putut trece de pu
ternica formație a Angliei, pe 
terenul acesteia. Englezii — cu 

■ Mottram, frații Lloyd și Mark 
Cox, revenit după 9 ani dș 
absență — au înscris o vic
torie cu 5—0, dar nu atît de 
lejeră cum s-ar putea cre
de. în primul joc, J. Lloyd 
a refăcut un handicap de 
1—5 în setul decisiv, în ’ fața 
lui Hrebcc (9—7, 6—3, 4—6,
5—7, 12—10 !), iar la dublu Ko- 
des a servit la 4—1 în al cincilea 
set fără să poată evita înfrin- 
gerea. La cehoslovaci, al doilea 
jucător de simplu a fost debu
tantul Ivan Lendl (18 ani), noul 
campion al țării. El n-a cîști
gat nici un singur set.

Acum, pentru prima oară în- 
tr-im interval de 4 decenii, 
Anglia are din nou ea adver
sară Australia, în semifinalele 
competiției. Cealaltă semifina
lă, S.U.A. — Suedia, va fi lup
ta unei echipe de forță medie 
(probabil Stockton — Gott
fried — Solomon) contra unei 
singure rachete, ținută însă de 
mina unui mare maestru, 
Bjom Borg. Ambele întîlniri 
se dispută la sfîrșitul acestei 
săptămîni, la Londra și Gote- 
borg. Finala, în decembrie.

Și acum despre ediția 1978— 
79, al cărui prim tur (numero
tat oficial ca al 2-lea, dar care 
a fost precedat de un singur 
maci preliminar, Iran — Tur
cia 5—0) s-a desfășurat la ju
mătatea lunii trecute. Echipa 
României va păși direct în 
„optimile" grupei B europe
ne. Pentru desemnarea primei 
noastre adversare s-au între
cut formațiile Belgiei și Irlan
dei. Au cîștigat belgienii cu
5— 0 (Boileau — Sorensen 6—1, 
8—6, 6—0 ; Stevaux — Menton
6— 3, 6—1, 6—4 ; Boileau, Ste
vaux — Biscomb, Sorensen 
6—0, 6—2 6—3 ț Boileau —
Menton 6—1, 6—1, 6—1 ; Ste
vaux — Sorensen 3—6, 7—9,

trov 1—0, VasHescu — Lalev %• 
(Jucătorii români au avut al
bele la mesele fără soț). 1

în întîlnirea Iugoslavia — 
Turcia s-au înregistrat rezulta
tele : 4—0 (2) la seniori. 2—0 la 
feminin și 2—1 (1) la juniorii 
Echipele Greciei au avut zi li
beră.

Astăzi dimineață se reiau par
tidele întrerupte ; după amiază. 
In runda a 2-a, au loc meciu-, 
rile: Grecia — România șt < 
Bulgaria — Turcia. (Iugoslavia ' 
are zi liberă). Z*

Doru GLĂVAN, coresp.

șl start, în două ediții
9—7, 6—2, 6—4) și ei vor fi 
gazdele întîlnirii viitoare, pro
gramată pe terenul lor, la pri
măvară (săptămînă 12—18 mar
tie). Cu Belgia am mai juca» 
acum un an. dar la București.' 
Aceiași jucători — cărora 1» 
s-au adăugat De Muynck și 
Richer — au fost învinși cu 
5—0. în formația noastră apă
reau I. Năstase, D. Hărâdău și 
I. Tiriac. A fost startul unei 
curse încheiate, după cum se 
știe, prin acea dramatică în- 
frîngere în fața Franței, la 
Paris (2—3).

In grupa B. alături de for
mația României, în partea de 
jos a tabloului se află R. F. 
Germania și Israelul, amindouâ 
calificate fără joc din etaoa 
precedentă. Direct în semifi
nalele de grupă va juca Sue
dia. în partea de sus se găsesc 
Cehoslovacia (calificată drect). 
Elveția. Iugoslavia, Olanda, 
Franța.

Grupa A europeană are 
drept capi de serii Anglia și 
Ungaria. Iar de sus în jos sînt 
programate următoarele optimi 
de finală : R. A. Egipt — Aus
tria, U.R.S.S. — Spania. Ita
lia — Danemarca. Polonia — 
Finlanda. De remarcat rein
trarea echipei sovietice. învin
gătoare în turul inaugural la 
Monte Carlo. cu 4—1. Punctul 
de onoare al formației mone- 
gasce a fost obținut de B. Ba- 
lleret, care l-a învins în 5 se
turi pe T. Kakulia.

Pentru această a 68-a ediție,’ 
în plină desfășurare, se preco
nizează același sistem. în linii 
mari. Cu semifinale în octom
brie și finala la sfîrșitul anu
lui viitor. Atunci cînd vom 
vorbî, probabil, despre un alt 
start intrat în istoria „Salatie- 
rei", al 69-lea ! <

Radu VOIA |

MECIUL
KARPOV - KORCINOI (

PARTIDA A 29 a AMINATĂ
MANILA, 3 (Agerpres). — Cea 

de a 29-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial de șah de 
la Baguio (Filipine), dintre marii 
maeștri Anatoli Karpov șl Vik
tor Korclnol, a lost amînată din 
cauza unei defecțiuni a sistemu
lui de Iluminat al sălii de Joc 
și se va disputa joi 5 octombrie. 
Scorul, după cum se știe, este de 
5—3 în favoarea lui Karpov.

„După elogii, sportul merită 
și sprijin" — își intitulează zia
rul italian „Corriere dello 
Sport-Stadio" editorialul în 
eare se ocupă de buna compor
tare a azzurrilor Ia campiona
tele mondiale de fotbal și la 
cele europene de atletism.

„în ultimele luni — scrie zia
rul — sportul nostru a dobîndit 
prestigiu în sțrăinătate, încre
dere în tară, mai mult spațiu 
Si atenție în mijloacele de in
formare nespecializate dar, mai 
ales, a cucerit inima oameni
lor... Mondialele de fotbal și 
europenele de atletism au făcut 
o importantă operă propagan
distică".

După ce subliniază perfor
manțele realizate la Praga de 
Menea, Ortis și Sara Simeoni, 
buna comportare a fotbalistului 
Rossi, ca și a cicliștilor Moser 
$1 Saronni, ziarul italian abor
dează problema sprijinului de 
care are nevoie mișcarea spor
tivă din această țară :

„Ar fi, totuși, o nenorocire 
dacă entuziasmul suscitat în 
vară nu ar aduce o schimbare 
profundă în modul de sprijini
re și organizare a sportului. 
Succesele unor sportivi de virf 
nu pot sau. mai curînd, nu tre
buie să ascundă grave Si ample 
deficiențe. De prea multi ani 
— decenii, chiar — un pumn 
de medalii a servit pentru a 
menține o situație necorespun- 
zătoare. Aceste succese trebuie 
să constituie un prilej pentru 
a cere forțelor politice și socia
le să contribuie cu toate mij
loacele (legislative, financiare, 
științifice) la lărgirea activității 
sportive, să îi dea o încadrare 
precisă în viața națiunii, să-1 
garanteze o oarecare autononfîe 
operativă, să-i apere posibili
tățile de practicare, făcînd din 
aceasta un drept nu Un privi
legiu, să impună introducerea 
reală a sportului în școli, să-i 
fructifice virtuțile educative și 
efectele binefăcătoare asupra 
sănătății".

CAMPIONATE

U.R.S.S. După 25 de etape, 
conduce Dinamo Tbilisi cu 36 
p. urmată de Sahtior Donețk — 
32 p și Dinamo Moscova
— 31 p.

R. F. GERMANIA (et. 7). 
Schalke — Stuttgart 2—3 ; Duis
burg — Hertha 3—2 ; Dort
mund — Koln 0—0 ; Dusseldorf
— Kaiserslautern 2—2 ; Bayern 
Miinchen — Monchengladbach 
3—1. în clasament : Bayern, 
Kaiserslautern $i Hamburg 
conduc cu cite 10 p.

POLONIA (et. 10). Legia — 
Ruch Chorzow 1—1 ; Mielec — 
Sosnowiec 1—1 ; Wroclaw — By
tom 2—0 ; Widzew — Poznan 
1—2 ; Cracovia — Gwardia 3—1. 
în clasament : Widzew — 16 p ; 
Legia — 14 p ; Ruch — 13 p.

ANGLIA (et. 8). Aston Villa
— Nottingham 1—2 ; Liver
pool — Bolton 3—0 ; Man
chester United — Manchester 
City 1—0 ; Middlesborough — 
Arsenal 2—3 ; Leeds — Bir
mingham 3—0. în clasament : 
Liverpool — 15 o : Everton — 
13 p ; West Bromwich — 11 p.

FRANȚA (et. 13). Bordeaux
— Strasbourg 1—1 : Sochaux — 
Nantes 3—1 ; Bastia — Laval 
2—2 ; Valenciennes — Monaco 
0—0 ; Nancy — Lyon 1—1 ; St 
Etienne — Lille 5—1 : Nisa — 
Nimes 1—2. în clasament: 
Strasbourg — 21 p ; Sochaux — 
17 p ; Monaco — 16 p.

ȘTIRI, REZULTATE
• Azi. în preliminariile C.E.: 

Iugoslavia — Spania : R.D.G. — 
Islanda ; Suedia — Cehoslova

cia. Sîmbătă. în aceeași com
petiție : Luxemburg — Franța.

• în vederea meciului cu 
Iugoslavia, fotbaliștii spanioli 
au sosit la Zagreb cu un lot 
din care nu lipsesc Miguel An
gel. Marcelino. Migueli, Villar, . 
Juaniio. Santillana. Ruben Cano, 
iar din echipa gazdă vor face 
parte printre alții Borota, Mu- 
jinici, Susici, Surjak, Hagiabaici»

• Meciuri amicale: Atletice 
Madrid — „Cosmos" New Yorfc 
2—3 ! Au marcat : Chinaglia, 
Boghicevici. Seninho pentru 
„Cosmos", respectiv Rubio și 
Levinha. Wacker Viena — SeL 
R. P. Chineză 0—2.

• Antrenorul brazilian Ma-’ 
rio Zagalo a semnat un con
tract pe timp de un an cu for
mația Helal Riyah din Arabia 
Saudită. Recent selecționata 
Arabiei Saudite a terminat la 
egalitate (1—1) cu F. C. Li
verpool. Au înscris : Dalglish.’ 
respectiv Yusuf Hamdan.
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