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Handbal: Divizia A fi „Cupa de toamnă"

STEAUA - VICTORIE RECONFORTANTĂ
iN FAȚA POLITEHNICII TIMIȘOARA

Oprea, 
Pățan.
Virgfl 

Stefan

Gheorghe 
Pană. Ion 
Răduleseu,

Verdet. „_____
Coman, Mihai Da-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu a» 
inaugurat, joi dimineața, eea 
de-a cincea ediție a Tirgului 
International București și pri
ma Expoziție internațională de 
vinătoare organizată in tara 
noastră.

La deschiderea festivă au iuai 
parte tovarășii Manea Măneseu. 
Iosif Banc, Emil Bobu. Lina 
Ciobanu. Ion Dinei, Janos 
Fazekas, Petre Lupa. Paul Ni- 
culeseu, 
Gheorghe 
Gheorghe 
Trnfin, nie 
Voitec, Ion „ _____  ___
lea. Mihai Gere, Ion Vrsu, pre
cum si membri ai guvernului, 
conducători ai unor InstitntU 
economice centrale.

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați, la Complexul 
expozițio.-ial din Piața Scinteii, 
de numeroși cetățeni ai Capi
talei, care au aclamat înde
lung, au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu-P.C.R.!", „Ceaușescu 
și poporul".

în aplauzele Însuflețite ale 
celor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, a tăiat, apoi, 
panglica inaugurală.

Vizita începe la pavilioanele 
României care, ca tară organi
zatoare, este principalul expo
zant

In acest cadru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au reintilnit 
cu președintele Renublicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rahman, 
și doamna Ziaur Rahman, invi
tați să viz’teze pavilionul ro
mânesc al tirgului. Cei doi șefi 
de stat, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Ziaur 
Rahman au vizitat împreună 
standurile infățișind unele din 
cele mai remarcabile produse 
ale industriei construcțiilor de 
mașini din țara noastră, repre

VIZITA PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII POPULARE BANGLADESH, 

ZIAUR RAHMAN
în cursul dimineții de joi, 

președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rah
man, aflat în vizită oficială de 
prietenie în țara noastră, a de
pus o coroană de flori la Mo
numentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului si a pa
triei, pentru socialism.

★
Președintele Republicii Popu

lare Bangladesh, Ziaur Rahman, 
și doamna Ziaur Rahman au 
vizitat în cursul dimineții Pa
vilionul României din cadrul 
Tirgului Internațional Bucu
rești.

După acest prim contact cu 
realizările economiei noastre 
naționale, președintele Republi
cii Populare Bangladesh, Ziaur 
Rahman, și doamna Ziaur Rah
man, precum și persoane ofi
ciale din suita prezidențială an 
fost oaspeții colectivelor de 
muncă ale Combinatului de 
industrializare a lemnului de 
la Pipera și întreprinderii de 
confecții și triruilaje-București.

în cursul după-amiezii de joi, 
președintele Republicii Populare 
Bangladesh, Ziaur Rahman, și 
doamna Ziaur Rahman au pri
mit, la Palatul din Piața Victo
riei, pe șefii misiunilor diplo

zentative pentru nivelul de 
înaltă tehnicitate atins de a- 
ceastă ramură importantă a e- 
conomiei românești, care defi
nește. de fapt, profilul tirgului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
vizitat, de asemenea, pavilioa
nele si standurile țărilor parti
cipante la actuala ediție a tir
gului.

în pavilionul Republicii Popu
lare Bangladesh, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intim- 
pinați eu cordialitate de pre
ședintele Ziaur Rahman si 
doamna Ziaur Rahman.

In pavilioanele care găz
duiesc expozițiile celorlalte țări 
participante, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost salutat eu 
deosebită cordialitate de șefii 
misiunilor diplomatice, de di
rectorii pavilioanelor si repre
zentanți ai firmelor străine-

A fost vizitată, in continuare, 
expoziția internațională de vi
nătoare.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost intimplnat de 
membri ai conducerii Consiliu
lui internațional al vinătorii si 
conservării viratului — CJ.C., 
Asociației generale a vânători
lor și pescarilor sportivi din 
țara noastră, uniunilor vinăto- 
rești din țările expozante.

Șefului statului român i-a 
fost înmînată, cu această oca
zie, de către Francois Edmond 
Blanc, președinte de onoare .al 
juriului internațional, adminis
trator general al C.I.C., plache
ta pentru trofeul record mon
dial, cea mai mare blană de 
urs vinat. Trofeul, de o excep
țională valoare cinegetică, do- 
bindit tn județul Covasna. în 
cursul acestui an, depășește cu 
peste 100 de puncte vechiul re
cord mondial, stabilit anul tre
cut de către Juriul internațio
nal cu prilejul expoziției Inter
naționale de vinătoare de ia 
Marsilia,

(Continuare In pag. a 4-a) 

matice și pe reprezentanții or
ganizațiilor internaționale acre
ditați in țara noastră, împreu
nă cu soțiile.

Joi după-amiază, la Palatul 
Republicii, au oontinuat con
vorbirile oficiale dintre pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și președintele Re
publicii Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman.

în timpul celei de-a doua 
runde de convorbiri a avut loc 
o informare reciprocă cu privi
re la preocupările actuale ale 
celor două țări și popoare. Au 
fost convenite, totodată, o serie 
de măsuri și acțiuni vizind dez
voltarea $1 extinderea colaboră
rii și cooperării dintre România 
și Bangladesh în domeniile po
litie, economie, tehnic șl cultu
ral, precum și pe tarimul schim
burilor comerciale.

în cadrul convorbirilor s-a 
procedat la un schimb de pă
reri cu privire la unele proble
me actuale ale situației inter
naționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
in aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, de înțelegere și sti
mă reciprocă.

Una dintre aefiunile ofensive ale echipei Steaua, la capătul căreia 
Birtalan va inscrie Foto : L MIHAICA

Campionatul Diviziei A la 
handbal (masculin) și «Cupa de 
toamnă" (feminin) a programat, 
ieri. 5 Întâlniri. una disputin- 
du-se In sala Floreasca din Ca
pitală, iar celelalte in țară.

La campionatele naționale de tir, din cadrul „Daciadei“

DISPUTE INTERESANTE
SI REZULTATE BUNE ÎN PRIMA ZI
5

Ieri au început in Capitală 
întrecerile campionatelor națio
nale de tir pe 1978, competiție 
de amploare ce se desfășoară 
sub egida „Daciadei". în prima 
zi au avut loc dispute pe echi
pe la probe de pușcă și pistol, 
în care s-a dat o luptă intere
santă intre trăgători, obținin- 
du-se și cîteva rezultate supe
rioare, ca, de pildă, la juniori, 
unde s-au stabilit două noi re
corduri naționale. O compor
tare remarcabilă au avut repre
zentanții cluburilor I.E.F.S. — 
laureați la proba olimpică de 
pușcă și pistol liber juniori. 
Steaua și Dinamo, campioane 
la pistol liber seniori și, res
pectiv, pușcă senioare. Din nou 
arădencele au fost la înălțime 
în proba de pistol standard, la 
care de ani de zile dețin supre
mația națională. Elevele antre
norului I. Popovicî au dominat 
proba, ciștigind titlul categoric 
ți cu rezultate bune. Ele figu
rează printre principalele fa
vorite la primele locuri și ia 
individual.

Pc marginea comportării reprezentativei noastre la C.H. de volei masculin

LOCUL 13 - CONSECINȚA PREGĂTIRII INSUFICIENTE 
Șl EVOLUȚIILOR SUPERFICIALE, FĂRĂ DĂRUIRE

Deși nu a adus nimic nou in 
cîmpul tehnicii și tacticii, cea 
de-a 9-a ediție a Campionatu
lui mondial masculin de volei 
— încheiată recent în Italia — 
a fost, fără îndoială, una din
tre cele mai agitate de Dină a- 
cum, consemnînd poate cele 
mai spectaculoase schimbări de 
poziții pe scara ierarhiei. Doar 
două echipe (Cehoslovacia — 
locul 5 și Canada — locul 20) 
au marcat statu quo, în rest 
înregistrîndu-se urcușuri si 
coborîșuri, unele previzibile, 
altele de-a dreptul surprinză
toare.

Noua campioană a lumii, e- 
chipa U.R.S.S., a urcat pe pri
ma treaptă după 16 ani. Italia, 
medaliata cu argint si gazda a- 
cestei ediții, a realizat un salt 
de 17 locuri' față de „mondia- 
lele“- din Mexic, echipa R. P.

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 20—15 ($—5). Jo
cul — disputat la cote înalte 
de ambiție — i-a avut Ia 
conducere pe stelisti care, joi 
după-amiază. au avut o presta

La confruntarea 
de ieri am remar
cat. printre altele, 
douâ asDecte nozi- 
tive ale tirului 
nostru la proba de 
pușcă : longevita
tea competitională 
a unor tintasi si 
ascensiunea spec
taculoasă a unor 
foarte tineri con
curenta Astfel, re
prezentanții clubu
lui I.E.F.S. Bucu
rești, mai ales veș
nicul tinăr Nicolae 
Rotaru — record
manul absolut la 
proba olimpică de 
Duscă liberă 60 
focuri culcat, cu 
600 p din tot atîtea 
posibile — si multi
plul campion al tării Ion Olă- 
rescu au dominat întrecerea. 
Din noua generație de trăgă
tori, într-o formă excelentă 
s-au prezentat Victor Popa —• 
de la C.S.Șc. 1 București (an
trenor prof. D. Staicu) care cu

Chineze de 8 locuri, a Coreei 
de Sud de 9 locuri, a Cubei 
de 5 locuri, a Braziliei de 
4 locuri etc. în același 
timp, cele mai impresionante 
căderi le-au înregistrat forma
ții de recunoscută valoare : Ja
ponia — 8 locuri. Polonia — 
fostă campioană mondială, de
ținătoarea titlului olimpic —, 
România și Belgia cite 7 locuri, 
R.D. Germană — 5 locuri, Bul
garia — 3 locuri etc. Ce a de
terminat aceste numeroase 
schimbări în raportul de forțe, 
îndeosebi in plutonul fruntaș 
al voleiului mondial 1 Fără nici 
un dubiu, cauzele esențiale 
le-au constituit, pe de o parte, 
dispariția unor elemente de 
clasă din cîteva echipe pînă 
mai ieri redutabile, si, pe de 
altă parte, rigurozitatea științi
fică a pregătirii sub toate as

ție net superioară celei din 
partida cu Știința Bacău. Cu 
remarcabilul travaliu al lui 
Kicsid si cu productivitatea su
perioară a lui Birtalan, cu un 
joc mult mai vioi, mai proaa- 
Dăt, Steaua n-a avut, realmen
te. probleme cu studentiL A- 
ceasta in ciuda faptului că Po
litehnica Timișoara a desfășurat 
un ioc frumos. în viteză, in
tr-un cuvint a prestat un hand
bal de calitate. Dar cu un sin
gur trăgător de la distanță, 
Folker, e greu să învingi • 
echipă de talia fostei campioa
ne.

Au înscris : Birtalan 8. Kicsid 
6. Stingă 3, Cheli 2. Croitorii 1 
— pentru Steaua. respectiv 
Folker 5, Cristian 3. Țîmpu 2, 
Gunesch 2. Feher 1. Voieu 1. 
Bucățea 1. Au arbitrat bine D. 
Purică si V. Erhan (Ploiești).

(Continuare în pag. 2—3)

Un aspect de la standul de tragere la proba 
cea mai nouă de tir, mistreț alergător

598 p a stabilit un foarte valo
ros record de juniori al țării 
la pușcă standard 60 fc (vx.

Tomo RABȘAN

(Continuare in pag. 2—3)

pectele, efectuată de unele for
mații cărora apriori nu li se 
acordau șanse.

Din păcate, între reprezenta
tivele care au marcat o verti
ginoasă cădere în planul valo
rilor s-a numărat si cea a 
României. Este drept că volei
baliștii noștri au avut o grupă 
preliminară foarte grea (cu e- 
chipele Coreei de Sud si Ceho
slovaciei), singura in care pen
tru două locuri ce asigurau ca
lificarea în prima jumătate a 
clasamentului (pozițiile 1—12) 
au fost repartizate trei forma
ții puternice. Dar aceasta nu 
poate constitui nicidecum o 
scuză, intrucit situația era cu
noscută de mult, iar jucătorii

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2—3)



CAMPIONATE • COMPETIȚII
SÎMBĂTA SE REIAU 

ÎNTRECERILE DIVIZIEI 
DE LUPTE

T.a sfîrșitul acestei săptămini 
*e reiau întrecerile Diviziei de 
lupte grece—romane și libere. 
Sportivii de la greco—romane își 
dispută partidele programate ta 
etapa a ni-a, iar cei de la li
bere vor fi prezenți la turneele 
Individuale din etapa a II-a.

Iată programul complet al 
reuniunilor (greco—romane) : SE
RIA I (SUCEAVA) : IPROF1L 
Rădăuți, C.S.M. Suceava, C. 
Botoșani, Nicotină lași, S.C. Ba
cău, A.S.A. Bacău, 
Galați ; întrecerile 
D-a sint amânate ; ___
Dl-a (RIMNICU VILCEA) ;
Dacia Pitești, Aluminiu Sla
tina, C.S.U. Pitești, Chimia Rm. 
Vâlcea, C.S.M. Reșița, Vulturii 
Lugoj, Electroputeie Craiova ; 
SERIA a IV-a (BAIA MARE) : 
C.F.R. Timișoara, C.S. Arad, Cri- 
șul Oradea, A.S.A. Cluj-Napoca, 
C.S. Satu Mare, SIMARED Baia 
Mare, Steagul roșu Brașov.

Lupte libere, SERIA I (CRAIO
VA) :■ C.F.R. Timișoara, Vulturii 
Lugoj, U.M. Timișoara, I.O.B. 
Balș, Constructorul Hunedoara, 
Jiul Petrii a, C.S.M. Craiova ; 
SERIA a II-a (TIRGU MUREȘ) ; 
C.S. Satu Mare, C.S.M. Cluj-Na- 
poca, A.S.A. Oradea, Rapid Arad. 
Comerțul Tg. Mureș, Lemnarul 
Odorhei, Mureșul Tg. Mureș ; în
trecerile seriei a IU-a stat ami
nate ; SERIA a IV-a (IAȘI) : 
C.S.M. Iași, Dunărea Galați, Pro
gresul Brăila, C.S. Onești, H:dro- 
tehnica Constanța, Dunărea Med
gidia, Nicotină Iași.

Toate întâlnirile se 
glstemul turneelor 
punctele acumulate de 
fiind atribuite echipelor

s.
Dunărea 

seriei a 
SERIA a 

L.C.

Politehnica Cluj-Napoca, Dinamo 
București, Steaua, T.C.B. și Pio
nierul — la fete. Aceste echipe 
s-au calificat pentru turneul fi
nal după ce s-au întrecut în ca
drul fazelor de zonă.

In confruntarea băieților, echi
pa clubului Dinamo București
— deși a trebuit să lupte fără 
menajamente în finala cu T.C.B.
— s-a detașat în învingătoare, 
cucerind titlul de campioană a 
țării. Componenții echipei : 
Florin Segărceanu, Laurențiu 
Bucur, Sorin Popa, Daniei Ioa
novici și Dorin Antonescu. Dina- 
moviștii au fost pregătiți de 
Aurel Segărceanu — antrenor 
principal, Călin Hirju și Vir
gil Popescu. Rezultatul final 
al întâlnirii Dinamo — T.C.B.
5— 4 (Segărceanu — Manca ș
6— 4, 6—3 ; Bucur — A. Mir
za 4—6, 6—4, 6—3 ; Popa — Bu- 
cătaru 8—6.
Bogdan

6—3 ; Ioanovici — 
-7, 7—5, 6—8). In între

cerea pentru locurile 3—4 s-au în
tâlnit Progresul — Politehnica 
Cluj-Napoca, întâlnire terminată 
cu scorul de 6—3 în favoarea 
primei echipe. Tenismanii de la 
Progresul, antrenați de Alexandru 
Burcea și Vladimir Crevenciuc, 
dispun de eîțiva jucători înzes
trați (S. Niculescu, S. Rădulescu. 
L. Popescu) și este de așteptat 
ca în competițiile viitoare el să-și 
spună și mai răspicat
La........................

țării
_ ,___ ________ cuvîntul.
fete, titlul de campioană a 

a revenit echipei Politehnica

Balcaniada de șah

dispută după 
Individuale, 

sportivi 
respec

<ve.
DINAMO BUCUREȘTI (M) 

Șl POLITEHNICA 
CLUJ-NAPOCA (F) - 

CAMPIOANE DE TENIS 
LA JUNIORI

Pe terenurile din parcul spor
tiv Progresul și de la T.C.B. s-au 
desfășurat întrecerile Campiona
tului național de tenis pe echipe, 
competiție rezervată Juniorilor și 
Junioarelor. Au participat for
mațiile Dinamo București, Pro- 
Sesul, Tenis-Club București, 

ubul sportiv școlar nr. 2, pre
cum și Politehnica Cluj-Napoca 
(I Metalul Tirgoviște La băieți ;

Cluj-Napoca (antrenor Gheorghe 
Rado). Jucătoarele <2e la Steaua 
(Laura Grtinberg, surorile Cristi
na și Carmen Cazacliu, Daniela 
Moise) au fost partenere redu
tabile pentru celelalte echipe de-a 
lungul întregii competiții.

Clasamente finale. Băieți : 1.
DINAMO BUCUREȘTI, 1 T.C.B.,
3. Progresul București, 4. Poli
tehnica Cluj-Napoca. Fete 
POLITEHNICA
X
4.

i. 
CLUJ-NAPOCA, . 

Dinamo București, 3. Steaua, 
T.CJ3.

lon GAVRILESCU 
PRIMA ETAPA 

A DIVIZIEI A LA HOCHEI 
La sfârșitul acestei săptămtai 

este programată prima etapă a 
ediției inaugurale a Diviziei A la 
hochei. Meciurile, după cum se 
știe duble, urmau să aibă Joc sâm
bătă și duminică. Din cauză că 
echipa noastră campioană. Stea
ua, pleacă duminică la Bid pen
tru meciul retur din cadrul 
C.C.E.. programai din București 
a fost modificat astfel : VINERI, 
ora 17 : Steaua —- Dunărea Galați; 
SÎMBAtA. ora IC : Dinamo — 
Unirea Sf. Gheorghe, ora 
Steaua — Dunărea Galați ; 
MIMICA, ora 10 : Dinamo 
Unirea Sf. Gheorghe. Mai 
programat meciul S.C. Miercurea 
Cioc — A.S.E. Sportul studențesc, 
care va avea Joc. sâmbătă și du
minică, la Miercurea Clue.

ts : 
DU-
este

LUPTĂ STRÎNSĂ ÎNAINTEA
Meciul cu echipa masculină
Greciei, din runda a 2-a a

Masculi 
nin : 1—1ciei cu 5‘/i—*/j.

juniori 
senzație 
suferită
din ______ ______
turce Gurfimser Yilmaz.
rea maestră a fost făcută mat 

- pe tablă ! Caz rar
ii

Aseară. în runda a 3-a. echi
pele României au avut zi li
beră. Derby-ul reuniunii l-a 
constituit întîlnirea dintre for
mațiile Iugoslaviei si Bulgariei.

Echipa masculină a Bulgariei 
a jucat cu multă hotărîre și 
conduce cu 3—2, o partidă fiind 
întreruptă. La feminin, Bulga
ria — Iugoslavia 1—0 (1), la ju
niori, Iugoslavia — Bulgaria 
2-1 (1).

în meciul Turcia — Grecia 
s-au înregistrat rezultatele :

iar
3—1. O 
nrodus 
Tatiana 

tinerei

aceea de 
adevărată 

înfrîngerea
Leniacilio 
jucătoare

Ma-

cu 
a 

de 
partea

a
Balcaniadei de sah. a fost mai 
dificil decit au crezut jucă
torii noștri. Ei au luat loc la 
mese cu hotărirea de a realiza 
un scor cit mai mare, eventual 
chiar punctajul maxim, care le 
deschidea frumoase perspective 
pentru ocuparea locului întîi în 
clasamentul final.

Lucrurile au început bine. 
La prima masă. Florin Gheor
ghiu (cu negrele) a prins „în 
clește" poziția lui Makropoulos, 
obtinind o victorie rapidă, in
tr-un veritabil stil de mare 
maestru. La celelalte table, 
însă, elenii opuneau o rezis
tență dîrză. căutînd prin toate 
mijloacele simplificările si... re
miza. Ceea ce i-a îndemnat pe 
jucătorii noștri să forțeze po
zițiile. Șubă si Ciocâltea au fă
cut. se pare, peste măsură a- 
cest lucru, primul comitînd si 
o gravă greșeală, care l-a dus 
la pierdere. în mare criză de 
timp. Ciocâltea si-a dres situa
ția In partida cu Vizantiadis si 
a cîștigat după întrerupere. A- 
celasi lucru l-a reușit si Ghindă, 
care l-a dominat tot timpul pe 
Li veri os. Stoica, in schimb, n-a 
putut să-si valorifice micul a- 
vantaj ce-1 deținea la Trikalio- 
tas. trebuind să accepte remiza. 
Si astfel, «corul final în me
ciul masculin România — Gre
cia este de 4—2. Două puncte 
prețioase, care pot atirna greu 
in final !

Foișor a cîștigat întrerupta 
cu Kurkunakis. astfel că ju
niorii noștri obțin victoria cu 
3>/t—Va.

Formația masculină a Bulga
riei a invins-o pe cea a Tur-

MASCt 
România 
Turcia 3

FEMIN 
România 
Turcia 2,

JUNIO] 
România 
goslavia

(Echipe 
ciei au 
jucat). <

Astăzi? 
(penultim 
eia si 
(Formații 
beră).

JUhHOREI TIMIȘORENI
IN CAMPIONATUL DE

PE
PENT
resti) 1 3 
1 204 p.
tir — 1 
Z T. Ha
V. Apetd 
Gh. Hied
2. O. Wd
Halasz 1

Clasan 
dual — I
E. Pop 3
5 013 p :J
sitatea 1 
Olimpia I
C.S.S. 1 |

La Timișoara s-au disputat 
întrecerile finale ale campiona
tului de pentatlon modern (ju
niori), care au dat loc Ia fru
moase dispute pentru ocuparea 
unui loc cît mai bun in cla
samentele acestei ediții.

Iată rezultatele înregistrate : 
călărie — 1. M. Sandu (Olim
pia București) 1 066 p. 2. T. 
Novac (Univ. Timișoara) 1062 

(Olimpia) 
C. Rădu- 
P. 2. E. 
O. Wer-

PREA MULTE VICTORII ÎNAINTE DE LIMITA 
IN ÎNTRECERILE „ZONELOR’ DE BOX

loare decît meciurile preliminare, 
fapt prevăzut de iubitorii sportu
lui cu mănuși din localitate, care 
au venit ta număr mare ta saia. 
,,30 Decembrie-. Rezultate teh
nice : L. Secetă (Drobeta T. Se
verin) b.p. Al. Șchiopa (Steaua), 
I. Motroc (C.S.M. Reșița) b.p. D. 
Neamții (Metalul Sadu), V. Mc- 
raru (Rapid) b.p. D. Păun (C.S.M. 
Drobeta T. Severin). V. Pecheanu 
(Steaua) b.p. V. Nuțu (Rapid), 
M. Turcaș (Constructorul Arad) 
b^ab.2 C. Ivașcu (Voința Bucu
rești), V. Sirbu (Metalul Bocșa) 
b.p. Gh Pîrvănescu (C.FJU Ti
mișoara), N. Modrogoni (Rapid) 
b.p. D. Ene (Semănătoarea), I. 
Cornea (U.M. Timișoara) b.p. C. 
Stoica (URBIS București).

D. GLAVAN
TULCEA. Peste 30X de specta

tori au înconjurat rtagul „zonei- 
din localitate, fapt care dove
dește încă o dată că tulceru. stat 
mari am a'ori de spectacole pu- 
gtiisti.ee. Cele mai disputate și 
aplaudate meciuri : M Rădoi 
(Cimentul Medgidia) b.p. N. Lin
ca (Voința Buftea), I. “ 
(Constructorul Buzău)
I. Dangoliu (Farul), : ___
(Progresul Brăila) b.p. Gh. Cazan 
(Voința Brăila), V. Țugui (I.O.B. 
Balș) b.p. i. Anghel (Celuloza 
Călărași), i. zamfirescu (I.O.B. 
Balș) b.p. A. Voicu (Viitorul 
Vidra) — decizie eronată, D. 
Neagu (Oțelul Tirgoviște) b.ab.2 
V. Burlacu (B.C. Brăila).

P. COMȘA
PIATRA NEAMȚ. Remarcăm 

marea diferență de valoare din
tre competitori., dovadă faptul că 
șase meciuri din 12 s-au încheiat 
înainte de limită. în cele mai 
bune partide : Al. Zbughin (Ni
cotină Iași) b.p. M. Onofreâ 
(S.C. Bacău), D. Glogojan 
(A.S.A. Bacău) b.p. M. Vornicu 
(Voința Suceava), P. Blai (Glo
ria Bistrița) b.p. N. Stan (Oțe
lul’Galați), C. Ștefanovici (Ni
cotină lași) b.k.o. 2 I. Racoviță 
(Rulmentul Birlad). N.

Arad, Reșița, Tul cea și Pia-La , ...
tra Neamț au continuat întrece
rile fazei de zonă a campionate
lor naționale de box. Iată rela
tările corespondenților noștri :

ARAD. în sala Polivalentă din 
localitate au început miercuri și 
au continuat joi întrecerile semi
finale, urmând ca vineri, de la 
ora 16, să se dispute finalele. 
Menționăm că miercuri, in prima 
reuniune semifinală, șapte dintre 
cele zece meciuri care au figurat 
ta program s-au terminat înain
te de limită, fapt care reflectă 
tiaba pregătire a multora dintre 
participanții la zonă. în cele mai 
frumoase meciuri : V.
radea) b.p. G. Crăciun (Brașov), 
P. Nicolae (Brașov) b.p. A. Sza
bo (Turda), G. Preda (Tohan) 
b.p. M. Turcu (Cluj-Napoca), T. 
Silaghi (Salonta) b.p. V. Morodan 
(Arad).

Isai (O-

I. IOANA
REȘIȚA. Semifinalele zonei re- 

șițene au lost de o mai bună va-

Astăzi, la Cluj-Napoca
RAPID Șl VOINȚA INTR-UN MECI CARE POATE 
INFLUENȚA LUPTA PENTRU TITLU LA POLO

Turneul final al celui de al 
33-lea campionat republican de 
polo debutează astăzi, la Cluj- 
Napoca, cu o partidă-cheie, care 
opune formațiile Voința, din lo
calitate, și Rapid București. în 
urmă cu aproximativ două săp- 
tămîni, cele două echipe s-au 
întilnit ta același bazin și, la 
capătul unui meci echilibrat (cu 
un minut înainte de sfîrșit scorul 
era de 6—6), în finalul căruia Cl. 
Rusu a ratat și o lovitură de la 
4 metri, feroviarii au cîștigat cu 
8—<5.

Pentru a-și putea păstra șan
sele de a râmîne în posesia titlu
lui pe care, din 1975, l-au cucerit 
de trei ori consecutiv, rapidiștii 
trebuie să repete performanța 
anterioară ; în caz contrar, Di
namo, care joacă astăzi cu Pro-

greșul (ora 18) și are prima șan
să, s-ar putea distanța la 4 
puncte, avantaj care, alăturat 
unui golaveraj superior, ar putea 
readuce — după 4 ani — trofeul 
de campioană la sediul clubului 
din șos. Ștefan cel Mare.

Ce așteaptă toată lumea de la 
cele două echipe ? Rapid dato
rează înfocaților săi suporteri o 
evoluție mai bună decît cea din 
derby-ul de duminică, iar Voin
ța —o confirmare a certelor ei 
posibilități Să sperăm că de a- 
ceastă dată întrecerea lor se va 
desfășura în limitele unui desă
vârșit fair-play, mai ales că am
bele echipe au manifestat în ul
tima vreme cazuri de indiscipli
nă, prompt sancționate de arbitri. 
(a.v.J.

73-

p. 3. V. Apetrei
1 062 d : scrimă — 1.
canu (Olimpia) 1036
Pop (,,U“) 1 000 p. 3.
mescher (Univ) 1 000 p î înot —
1. I. Shwetz (C.S.Ș. 1 Bucu-

S3

Sub însemnul ,,Daciadei“

b. 
I.

Gavrilă 
desc.3 
Neagu

0 REUȘITĂ COMPETIȚIE DE MASĂ: DINAMOVIADA
Finala pe tară a Dinamovia

dei de atletism rezervată mili; 
tarilor in termen, elevilor si 
cadrelor din Ministerul de în

desi ăș urată
a 

la 
pe

__________________ . a 
suscitat un interes puțin obiș
nuit, chiar și pentru un oraș 
cu o recunoscută tradiție atle
tică : tribune pline, cu elevi 
din aproape toate unitățile de 
invătămînt. Ca director de 
concurs a funcționat apreciatul 
antrenor emerit loan 
Ne vom 
lesne de ce finaliștii s-au an
gajat cu maximă dăruire, au 
dat dovadă de o frumoasă ți
nută sportivă, au cules repeta
te aplauze, ei si instructorii 
care i-au pregătit, în rindul 
cărora am revăzut foști inter
naționali ca rugbystul Constan-

terne, competiție .
sub Însemnul „Daciadei". 
avut loc zilele trecute. 
Cluj-Napoca. Programată 
stadionul Municipal, finala

lin Șerban, luptătorul loan 
Țâranu si gimnastul Gheorghe 
Tobăneanu. „A îost o competi
ție foarte reușită, care a mar
cat seriozitatea, spiritul anga- 
jant al tuturor finaliștilor", ti
nea să sublinieze, în cuvîntul 
rostit ]a festivitatea de închide
re a Dinamoviadei, tovarășul 
Grigore Petcu, secretar-adjunct 
al Consiliului Politic al Minis
terului de Interne.

rare cu 
română 
Cluj) pj 
prinse id 
tei corns 
să. j 

Iată
TARI îl 
400 nrîj 
52,6 ; 8M 

. stanța) i
2:04,1 ; 1

Arnăut.
explica astfel mai

DIN OT 0 ETAPĂ
INCOMPLETA IN CAMPIONATUL

(Urmare din pag 1)
FEMININ DE VOLEI!

Aspect din desfășurarea probei de sd
Ioan J

PE MARGINEA COMPORTĂRII REPREZENTATIVEI NOASTRE
LA C. M. DE VOLEI MASCULIN

Duminică, în campionatul na
tional feminin de volei sint pro- 

a 
dată 
li se

partidele 
de 

voleiului 
program 

jocuri

grarnate
2-a. Nici
Iubitorilor 
oferă un 
unul dintre _____
Galați — Universitatea 
fiind a minat, echipa 
participînd în această .

turneu în Cehoslovacia !
celor cinci 

Penicilina 
!, Uni- 
C.S.M.

etapei 
această

nu 
complet, 

(C.S.U. 
Craiova). 
gălâțeană 
perioadă

la un
Iată programul 

jocuri de duminică : 
Iași — Maratex Baia Mare, 
versitatea Timișoara — <_ 
Sibiu, Știința Bacău — Universi
tatea Cluj-Napoca, Rapid Bucu
rești — Farul Constanța (sala 
Giulești, ora 9) și Chimpex Con
stanța — Dinamo București. Me
ciul C.S.U. Galați — Universita
tea Craiova se va disputa în 
ziua de 17 octombrie.

noștri trebuiau Pregătiți cores
punzător pentru a trece acest 
greu examen din start. Asa 
cum s-a prezentat însă echipa 
Ia Ancona, era firesc să piardă 
examenul.

în analiza eșecului din seria 
preliminară există părerea că 
formația noastră ar fi intrat pe 
„tobogan" în urma pierderii 
setului al doilea (în care con
dusese detașat, pină spre fi
nal) în fața echipei Coreei de 
Sud, ceea ce ar fi determinat 
Si moralul 
decisivă cu 
hoslovaciei. 
mințit si-a .
prenta asupra moralului — 
atît de labil ! — al jucătorilor 
noștri. Dar să presupunem că 
acest șoc ar fi fost depășit si

că echipa ar fi obținut califi
carea în turneele semifinale. 
Ce poziție ar fi ocupat în plu
tonul fruntașelor ? La nivelul 
general 
ne-ar fi 
credităm 
rii in 
si-au disputat locurile 5—8, în- 
trucît în turneul semifinal ar 
fi întilnit selecționatele Cubei, 
Poloniei. Japoniei de care, așa

de pregătire arătat 
fost totuși greu să o 
măcar cu sansa intră- 
rîndul echipelor care

CLASAMENTUL FINAL

scăzut din partida 
reprezentativa Ce- 
Desigur. socul a- 

pus întrucitva am-

1. U.R.S.S., 2. Italia, 3. Cuba, 4. 
Coreea de Sud, 5. Cehoslovacia, 
6. Brazilia, 7. R.P. Chineza, 8. 
Polonia, 9. R.D. Germană, 10. 
Bulgaria, 11. Japonia, 12. Mexic, 
13. România, 14. Ungaria, 15. 
Franța, 167 Olanda, 17. Finlanda, 
18. Belgia, 19. S.U.A., 20. Cana
da, 21. Venezuela, 22. Argentina, 
23. Egipt, 24. Tunisia.

| OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM VA OFERĂ :
JuN BOGAT SI ATRACTIV PROGRAM DE EXCURSII

XIZ>

D

Toamna este prin tradiție anotimpul excursiilor.
D.n agenda turistică a sezonului, oficiile județene de turism 

vă recomandă cîteva trasee :
VALEA PRAHOVEI — OLTENIA DE SUB MUNTE — MARA- 

MUREȘ și ȚARA OAȘULUI — PORȚILE DE FIER — MUNȚII 
BANATULUI — MUNȚII APUSENI — ȚARA HAȚEGULUI — g 
MUNȚII RETEZAT — VALEA OLTULUI — NORDUL MOLDO- 
VEI — CIRCUITUL TURISTIC AL ROMÂNIEI.

La cererea dv. se pot organiza excurșii și în alte zone, după 
preferință. x g

REȚINEȚI ! Reușita excursiei este asigurată de stabilirea tra- g 
seulul, de co-ndițiile confortabile de transport. Acestea, precum g 
și alegerea unităților hoteliere și de alimentație publică le lăsați 
in grija organizatorilor de turism. Totul va decurge după gustul 
și preferințele dv. g

înscrieri și informații suplimentare la agențiile și filialele O- 
FICriLOR JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară. gj cin niitreaga țara.

cum s-a prezentat, nu vedem 
cum ar fi putut să treacă. Deci, 
oricum, 
cuparea 
răminea 
cesibil.

Fără îndoială, asa cum a re
zultat si din opiniile exprimate 
de majoritatea jucătorilor la o 
ședință organizată marți de 
F.R.V., reprezentativa noastră 
a avut o evoluție generală sub 
nivelul posibilităților, datorită 
greșelilor din procesul pregăti
rii, climatului nesănătos exis
tent (si nepurificat Ia timp) 
in cadrul lotului, deficientelor 
tehnice traditionale. precum si 
tarelor psihice apăsătoare, ge
nerate tot de conștiința minusu
rilor în pregătire. Deoarece dacă

obiectivul stabilit (o- 
unuia din locurile 1—4) 
undeva departe, inac-

am compara, de pildă, mediile 
de vîrstă si de înălțime ale e- 
chipei noastre cu cele ale me
daliatelor. am ajunge la consta
tări interesante : România
194.5 cm înălțime — 25 ani 
U.R.S.S. : 193,5 cm — 26 ani 
Italia : 187 cm — 25 ani ; Cuba
189 cm — 22,4 ani. Prin ur
mare, reiese că din acest punct 
de vedere reprezentativa noas
tră s-a prezentat avantajată, 
dar dacă a existat un handicap, 
— si a existat ! — acesta a fost 
dat numai si numai de calita
tea necorespunzătoare a pregă
tirii si de lipsa dăruirii volei
baliștilor noștri in întilnirile 
susținute la Ancona si la Ve
neția.

S-a lucrat fără orizont, ne- 
stiintific, nu s-a realizat o bună 
recuperare după efort, au fost 
neglijate aspectele tactice (în 
atac, de pildă, echipa noastră 
a prezentat poate cel mai sărac 
repertoriu de combinații), la 
alcătuirea sextetului de bază 
(definitivat în pragul C.M. !) 
nu s-a tinut seama de compe
titivitatea diferită a sportivilor, 
de experiența lor de concurs 
si de capacitatea tehnico-tac- 
tică. A fost prezentată o for
mație eterogenă 
sporadic, putea 
o echipă lipsită 
sportivă.

Comportarea
noastre masculine la recenta e- 
diție a C.M. — neonorantă pen
tru prestigiul voleiului româ
nesc — trebuie să determine o 
analiză de profunzime a între
gii activități, care să ducăz la 
găsirea soluțiilor pentru ieșirea 
din impasul în care se află a- 
ceastă ramură sportivă.

care, eu greu, 
să lege jocul, 
total de formă

reprezentativei

Foto

rindul finaliștilor 
citiva tineri atleti 
M. Raicea, I. Nagy

s-au 
(Gh.

la
impus
Popa, . _
400 m. T. Stanciu, D. Vasile — 
800 m-, St. Ghitan — 3 000 m., 
R. Marcu — lungime) în mă
sură să facă de pe acum trece
rea de la activitatea sportivă 
de masă la cea de performan
ță. Ceea ce, desigur, ar fi în 
spiritul marii noastre competi
ții sportive naționale „Daciada".

Felicitînd pe cei peste 300 de 
finaliști, adresăm totodată fe
licitări si organizatorilor (Mi
nisterul de Interne. în colabo-

tan (O1J 
mulus 3 
grenadă! 
74,91 irJ 
loan LI 
3 000 nJ 
(Carpad 
vidiu^d 
grenVadi 
73,02 Xp 
litari în 
2. Clujl 
1. Card 
meș. I

LOTO - PRONOSPORT
continua seria marilor 
SUCCESE ȘI LA CONCURSURILE 

"pHonospSt
Trei noi cîștigători de autotu

risme „Dacia 1300“.
a Primul succes aparține par

ticipantului Gh. Niculescu, din 
București, la concursul din 24 
septembrie a.c., care a reușit să 
indice toate cele 13 rezultate pe 
un buletin combinat acoperit 
25%.
• Trei zile mai târziu, la con

cursul din 27 septembrie a.c., a- 
xat pe meciurile retur din prima 
manșă a cupelor europene, șansa 
a surîs participantului Gheorghiu 
Enescu Constantin, din Bucu-

rești, c 
xim in 
zultate I 
coperita
• Ul lisat dl 

Teodor] 
cursul 1 
pe un I 
25%, pl 
„Dac a I 
de cîștj

Ce rJ 
duce cl 
a.c., cd 
de un I

Râspd 
nică sa 
tor 3 d 
taltan I 
divizia I 
în co-nd

Nu ■

gtiisti.ee


ÎN CADRUL TURNEULUI DIN D. D. GERMANA

ui
(3), femi- 

■1 (2).

LE
ria »'/i (D. 
ivia 8 (1), 
2'A (3);
ia 3 (1),
jvia 2 (1),

iria 6 (1).
4 (2), Iu- 
1% 12).

i si Tur- 
mai mult

ida a 4-a 
a — Tur- 
Iugoslavia.
au zi li-

N. coresp.

I
FRUMOASĂ COMPORTARE A SELECȚIONATELOR |

An început meciurile
și in grupa a lila

UCECOM
feminină si 
popice ale 

spor-

LA POPICE I

LOC 
ODERN
Răducanu
1 136 p ;
1 044 p, 

: 000 p. 3. 
ros — 1.

1 192 p.
4 p. 3. T.

: indivi- 
5166p. 2. 
Răducanu 

Univer- 
135 p. 2. 
524 p. 3. 
186 p.

. coresp.

TISM
federația
7.J.E.F.S. 
e fntre- 
tei aces- 
de ma-

MILI- 
ELEVI. 
a (Olt) 
iu (Con- 
iăneasa) 

Ghi-

:a)

: Ro- 
6.42 m;

(Olt)
M m. :

53.5 ; 
ustețea 
« : O- 
36 m ;
>luj) 

«A. Mi- 
1. Olt, 
Cadre : 
X So-

AMA

ZĂ
ul ma-

13 re-
Jitâ *-

t rea- 
dindru 

con- 
. care, 
:& de 
turism 

suită
va a- 
«mbrie 
ază și

T 
tfumi- 
a ce 
itul 1- 

din 
prinse 
>ectiv. 
juleti-

Selecționatele 
masculină de 
UCECOM, alcătuite din ___
tivi de la echipele divizionare 
Voința, au participat ia un tur
neu internațional in R.D. Ger
mană. la Mucheln, jucînd in 
compania formațiilor clubului 
B.S.G. Geisellhal, câștigătoare 
ale „Cupei R.D.G.". Popicarii 
români au avut o comportare 
foarte bună, cîștigînd 
jocurile, două intîlniri 
pe echipe si turneele 
duale. Vicecampioana

toate 
duble 

indivi- 
lumii,

Elena Andreescu, s-a clasat pe 
primul loc cu 432 p d, ea fiind 
urmată in clasament de alte 
două românce. Elena Pană 428 
Si Elisabeta Albert 417. La băr
bați, a ciștigat Petre Purge cu 

' 878, pe locurile următoare si- 
tuîndu-se L- Fodor 875 și H.
Langholtz (B.S.G.) 868. Rezul
tatele pe echipe 
UCECOM — “ “ 
p d (in jocul 
(în jocul al
UCECOM — 
și 5148—5108.

femei :
B.S.G. 2436—2341 
I) și 2443—2320 
doilea); bărbați :
B.S.G. 5077—4801

HAI SA NE LUAM DE ARBITRI L
Stagiunea handbalului a de

marat puternic. Și, odată cu 
ea, o modă care — dacă nu 
ne-ar întrista prin substratul 
ei — ar putea produce ilari
tate. Nu există meci — de 
băieți, mai ales, dar și de 
fete — la care să nu asistăm 
la veritabile tragicomedii. 
Sportivii șl, din păcate, an
trenorii împreună cu ei, folo
sesc aproape fiecare hotărîre 
a arbitrilor pen
tru a-și dovedi 
talentele acto
ricești. Cînd se 
aude fluierul, 
mea își pune mîiniie 
cap. După ce se lămurește 
pricina, 7 jucători și - un an
trenor le coboară de-a lungul 
corpului, în colțul gurii în
florind un zîmbet. Ceilalți 7 
handbaliști (sau handbaliste) 
și antrenorul lor își amplifică 
aparenta disperare. Se petrac- 
tează, se fac semne în tri
bună, se aruncă priviri acu
zatoare spre locul unde se 
află reprezentanții federației. 
Și uite-așa, din judecător, ar
bitrul devine „țap ispășitor4*. 
I se sugerează — din teren 
șl de pe bancă — ce sanc
țiuni să dicteze (împotriva 
adversarilor, evident...), 1 se

amintesc puncte din regu
lament .adaptate- la nevoile 
de moment, este — nu rare
ori — bruscat sau grosolan 
apostrofat.

Firă discuție, $i arbitrii îșl 
au partea lor de vină. Unii 

_ dintre ei se dovedesc prea 
des lipsiți de formă, alții sint 
— se pare — foarte sensibili 
La „atenții**, iar cei mai multi ----- dc 

vl- 
a- 
d 

aceste 
tragicomedii, că nu sancțio
nează drastic protestele, eâ 
nu-i elimină pe jucătorii ca- 
re-1 îmbrtncesc sau li apos
trofează. Prin atitudinea lor 
conciliantă, _cavalerii fluieru
lui" contribuie la proliferarea 
acestor atitudini condamna
bile.

Ce-ar fi dacă cluburile, sec
țiile și antrenorii l-ar obliga 
pe sportivi să se pregătească 
mal bine, să Învețe procedee 
tehnice eare să elimine du
ritățile, să citească regu
lamentele pentru a nu invoca 
reguli ce nu există. Atunci... 
nu s-ar mai lua de arbitri.

Hristache NAUM

HĂNOBAl: DIVIZIA A Șl
(Urmare din pag. 1)

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— DINAMO BUCUREȘTI 16—22 
(8—13). Victorie clară a cam
pionilor. care au reușit să-si 
impună jocul în fata studenților 
craioveni, hotărîți să reziste cît 
mai mult. Ei au reușit acest 
lucru aproape de-a lungul în
tregii reprize întîi. cînd s-au 
apropiat la 1—2 goluri de în
vingători.

Dintre marcatori : Cornea 5, 
Ciobanu 5, Stuparu 3 — pentru 
Universitatea Craiova, respectiv. 
Cosma 7, Licu 4, Flangca 4.

Au arbitrat V. Iepure si N. 
Maghctiu (Timișoara). (Șt. GUR
GUI — coresp.).

„CUPA DE TOAMNA'
UNIVERSITATEA TIMIȘOA

RA—UNIVERSITATEA BUCU
REȘTI 19—15 ((9—8). Timiso- 
rencele nu au vrut să rămînă 
datoare pentru înfrîngerea su
ferită la București. Ele au ob
ținut o victorie muncită, scorul 
menținîndu-se egal doar 14 
minute. In rest gazdele au 
fost net superioare. Printre 
marcatoare: Ștefanovici 9,
Popa 5 — pentru Universitatea 
Timișoara, respectiv Sandu 9, 
Andronache 2. Au arbitrat bine 
I. Cretu și A. Pohl (Petroșani), 
(C. CREȚU — coresp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — CONFECȚIA BUCU
REȘTI 15—13 (7—6). La capătul 
unui joc de mare angajament 
fizic. în care constăntencele au 
trebuit să muncească mult pen
tru a se impune, tabela de 
marcaj a înregistrat victoria 
meritată a gazdelor. Ele au 
reușit să finalizeze mai bine 
acțiunile ofensive.

nelor ptnă sîmbălă 7 octombrie 
ac.

Tragerea Loto de astăzi va a- 
vea loc in sala clubului Progre
sul, din str. Dr. Staicovid, la ora 
17. Panoul cu rezultatele 
transmis la televiziune la
CÎȘTIGURILE TRAGERII

DIN 29 SEPTEMBRIE

va fi 
ora 19.

LOTO
1978

25% « 
„ ___ _____ , cate
goria 2 : 1 variantă 100% a 27.591 
Jd șl 9 variante 25% a 6.890 lei ; 
categoria 3 : 9,75 a 9.197 lei ; ca
tegoria 4 : 20,75 a 4 322 lei ; cate
goria 5 : 134,75 a 665 lei ; catego
ria 6 : 274 a 327 lei ; categoria X: 
1.230.25 a 100 lei.

REPORT AL CATEGORIA 1 î 
420.008 lei.

Cel« 2
1300“ au fost cîștigate de Sacuiu 
Ion din Cîmpina-Prahova și 
Mustcța Petru din Lugoj.

Categoria 1 : 2 variante 
„Autoturism Dacia 1300“

autoturisme „Dacia

I
I
I
I
I
I
■

I
I

ușor Influențați 
tribune. Sini 
novați, rnal 
Ies, pentru 
permit 
Câ ' ' _

drastic protestele.

CUPA DE TOAMNA"
Printre marcatoare : Cotîrlă 

6, Frincu 4 — pentru Hidroteh
nica. respectiv V. Constantines- 
eu 6. Serediue 3. Au arbitrat 
bine N. Danicleanu si I. Nico- 
lae (Ploiești). (P. ENACHE — 
coresp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RAPID BUCUREȘTI 16—9 
(6—3). Joc plăcut, cu multe si 
frumoase faze, purtate însă în 
majoritatea timpului doar în
spre poarta rapidistelor. Aces
tea s-au recunoscut destul de 
repede învinse, cedînd ireme
diabil terenul adversarelor lor. 
Printre marcatoare : Dorgo 6, 
Dudas 3, Bărbat 3 — pentru 
Mureșul si Bogdan 3. Iagăru 3 
— pentru Rapid. Au arbitrat 
bine Al. Mileti si C. Bălan (Pe
troșani). (A. SZABO — coresp.).

Campionatele naționale de tir
(Urmare din pag. 1)

597), precum și Roxana Lămă- 
șanu — de la Olimpia București 
(antrenor VI. Eckert), care a 
punctat, tot la pușcă standard, 
596, realizînd un nou record na
țional de junioare (v.r. 594, ca- 
re-i aparținea).

REZULTATE TEHNICE din 
probele pe echipe : pușcă liberă 
60 fc seniori: 1. I.E.FJS. 2374 p 
(componenții echipei — N. Ro
taru — 597, I. Olărescu — 597, 
Gh. Sicorschi 593, M. Antal 587), 
2. Steaua 2361 p, 3 .Politehnica 
Cluj-Napoca 2336 p. Pistol liber 
seniori : 1. Steaua 2203 p (L. 
Stan — 562, M. Trușcă — 557, 
Al. Gered — 547, C. Ion — 537), 
2. Dinamo 2186 n — cel mai 
bun rezultat individual l-a ob
ținut dinamovistul Laurențiu 
Pop — 564 p, 3. C.S.U. Brașov 
1572 p ; Juniori : 1. I.E.F.S. 1564 
p (I. Neagu — 536, L. Ionașcu
— 532, I. Li viu — 496), 2. Steaua
1558. 3. U.T.A. ----- . . "
standard 60 fc senioare : 1. Di
namo 1771 p (Dumitra Matei — 
593, Mariana Fcodot — 592, Ve
ronica Tripșa — 586), 2. I.E.F.S. 
1768, 3. Olimpia Buc. 1750 p. 
Pistol standard 30+30 f: 1. U.T. 
Arad 1706 p (Silvia Kaposztai
— 576 — cel mai bun rezultat 
individual, Maria Sălăjan — 
573, Maria Popovici — 557), 2. 
Dinamo 1679 p.

întrecerile continuă azi, pe 
poligonul Tunari, cu probele de 
pușcă liberă 3X40 f, pistol li
ber (individual), mistreț aler
gător, talere, pușcă standard 
3X20, iar pe terenul Olimpia 
din parcul Herăstrău are loc 
manșa a II-a la tragerea cu ar
cul.

1510 p. Pușcă
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„SPANIA Șl IUGOSLAVIA JOACA MAI BINE DECÎT ANUL TRECUT. 
CONCLUZIA? TREBUIE SĂ JUCĂM Șl NOI MULT MAI BINE"

S-a consumat primul act al 
grupej noastre europene. Spa
nia a învins Iugoslavia la Za
greb, cu 2—1. Cursa a început. 
Pină la startul nostru mai sint 
19 zile. Iată de ce socotim ne
cesară d convorbire cu Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R.F. 
cu ' *probleme tehnice.

Rep. : A trecut un an de 
la necalificarea echipei noas
tre pentru Argentina, o ne- 
calificare produsă pe par
cursul ultimului __
orăj in meciul de Ia Ma- 
—'- C__ i stau

sorții 
Iugoslaviei 

revanșe in 
spanioli

steri de

Idrid. Cum 
acum, cind 
României 
prilejul __

I fața câștigătorilor 
de anul trecut ?

St C. : Cred că In cursul 
anului trecut exceptând me
ciul cu Iugoslavia, pe teren 

| propriu, am reușit să prezen
tăm o echipă echilibrată, care 

I a Jucat mai bine momentul 
apărării si de la care am con- 

I siderat posibil si necesar să 
t ameliorăm forța de joc a „tri

colorilor".
Rep. : Care este situația 

astăzi 7
Șt C. : Lucrurile nu s-au 

așezat pină acum așa cum 
ne-am fj așteptat Unii jucă
tori au pierdut din valoare. 
Mă gindesc la Dumitru, care 
marchează o scădere a forței 
de joc, la Dudu Georgescu, la 
Sameș, la Cheran (ultimii trei 
avînd si scuza unor acciden
tări), mă gindesc la Vigu (la 
care se simte uzura nervoasă). 
O a doua categorie li cuprin
de pe jucătorii aflați in con
dițiile stagnării. Este vorha de 
ktrdănescu, de Boloni. de Săt- 
măreanu. în sfîrșit, avem, din 
păcate, si jucători care s-au 
exclus sau care se exclud (C. 
Zamfir, Bălăci, Cristian).

Rep. : Dat fiind faptul eă 
lista nu e prea mică, v-am 
ruga să ne spuneți care 
sînt compensațiile pozitive?

Șt C. : Au apărut o serie 
de portari tineri, mă gindesc la 
Speriatu, Lung, Bucu, Min- 
drilă.

Rep. : Și touși, Răducanu 
pare să facă figură 
tular...

Șt. C. : Este adevărat, 
canu se Încadrează în 
jucătorilor cu fenomene de 
stagnare, dar, deocamdată, cei 
tineri nu sînt lucrați suficient. 
Ne-am gindit, dealtfel, să or
ganizăm antrenamente speciale 
cu portarii de lot, miercuri si 
joi, cam în fiecare săptămînă.

Rep. : în afară de por
tari ?

Șt. C. : Cămătaru este un 
tînăr care promite. într-un oa
recare progres mi se par M. 
Zamfir, Grigore (Tîrgoviște), 
Koller, chiar Anghelini. în 
perspectivă se va putea vorbi 
despre Terhes (19 ani), Biro 
(20 de ani) si Dragomirescu, 
deși este, rezervă la Baia Mare, 
deoarece nu respectă sută la 
sută programul tactic al an
trenorului Mateianu. Să mai 
menționez că în grupul celor 
cu un anume progres se nu
mără Romilă, Crișan, Ștefănes- 
cu, Mehedințu.

Rep; : Cum explicați ma
rea listă a jucătorilor în 
declin șau în stagnare, cu 
atît mai mult cu cit majo
ritatea lor sînt încă tineri ? 

Șt. C. : Se poate vorbi in 
primul rînd despYe o atitudine

si 
unor

lucrurile
oferă

de ti-

Radu-" 
grupul

de automulțumire sau, dacă 
vreți, despre bucuria modestă 
la gindul că ești, totuși, în 
grupul celor mai buni din ța
ră. în al doilea rînd, să nu 
se supere antrenorii noștri, se 
acordă prea puțină atenție în
vățării jocului. Așa se explică 
și o anume iritare fată de Ma
teianu, care excelează in a- 
ceastă direcție, a învățării jo
cului. Se pare, insă, că in ul
timul timp s-a creat un climat 
de nemulțumire, în sens pozi
tiv, In rîndul antrenorilor, ceea 
ce ar putea duce la o atitudine

Convorbire cu Ștefan Covaci
înainte de startul oficial

al „tricolorilor"

mai corectă față de proble
mele jocului în sine.

Rep. : Spuneați eă selee- 
ționabilul Dragomirescu es
te rezervă la Baia Mare 
pentru eă nu se încadrează 
in disciplina tactică a echi
pei. Dar ia echipa naționa
lă. aveți recalcitranți din 
•cest punct de vedere ?

Șt C. : Există si la echipa 
națională. Este vorba de Du
mitru, care nu e nici atacant, 
nici apărător, este vorba de 
Mar cu. cu un stil de joc prea 
personal.

Rep. : Unul din principi
ile elementare ale jocului 
modern este acela al sar
cinilor duble. Din păcate, li
nia noastră de mijloc de
venită oarecum clasică — 
Dumitru, Boloni. Iordănes- 
cu — nu se apropie de 
principiu.

Șt C. : Există, totuși. Romi- 
lâ. care este cei mai complet 
la acest capitol.

Rep. : Cum considerați e- 
voluția echipelor noastre dc 
club in acest an ?

Șt. C. : Marea majoritate 
sînt în scădere. începind cu li
derul și pină jos. Simplul fapt 
că o promovată din »B“ se 
află atît de sus, la egalitate 
cu liderul, spune multe. Nu 
vreau să minimalizez meritele 
echipei din Baia Mare, care a 
venit realmente cu ceva nou, 
surprinzind multe echipe.

Rep. : în cele cinci punc
te pe care le-ați recoman
dat antrenorilor, unul din

ele se referea la combinații 
de joc. specifice echipelor. 
Avem impresia că „origina- 
lul“ Mateianu a fost cam 
singurul care a dat curs 
acestei recomandări.

Șt. C. : Nu știu dacă e chiar 
singurul, dar este printre cei 
puțini. Cînd vorbim despre 
combinații specifice, putem -să 
ne gindim, de pildă, si la 
A.S.A. Tg. Mureș și la Politeh
nica Iași, în ciuda ineficacită
ții.

Rep. : Cum apreciați e- 
voluția echipelor noastre in 
cupele europene ?

Șt. C. : 
mai mult, 
concentrat 
blu meci. 
Craiova a 
propria ej „ _
ideea că poate juca numai din 
talent. F.C. Argeș are marele 
merit de a fi eliminat o echi
pă valoroasă, fiind un exem
plu de capacitate de luptă, pe 
un fond de fotbal bun. sub 
conducerea unui antrenor pri
ceput. Politehnica Timișoara a 
reușit să se mobilizeze doar 
pentru M.T.K. Din păcate, ea 
este subminată de un spirit 
individualist, fiind o echipă 
care jucătorii nu mai cred 
ei. Aș fi foarte bucuros ca 
mișorenii să mă contrazică, 
general, vorbind de joc,. 
ansamblul campionatului, 
putea spune că se joacă de
seori meschin. Echipele, în de
plasare. pornesc de la premisa 
că in minutul unu au un punct 
ți că trebuie să facă pe dracu 
in patru ca să apere acest 
punct. La primul gol primit, 
totul se diluează si timpul 
curge împotriva fotbalului. La 
acest capitol există o excepție. 
Steaua, care păcătuiește, însă, 
printr-o ofensivă neîntreruptă, 
„stil Ghencea", fără acoperire 
în defensivă, ceea ce a deter
minat în mare si cele două 
eliminări consecutive din cupe.

Rep. : Ce informații aveți 
despre 
Spania

S-ar fi putut face 
Steaua, dacă s-ar fi 
asupra acestui du- 
ar fi mers înainte.
fost eliminată de 
indisciplină si de

în 
în 
ti- 
In 
pe
aș

meciul Iugoslavia — 
___ ___ ?

Șt. C. : Atît Spania, cît si 
Iugoslavia, așa cum susține si 
trimisul nostru, sînt echipe mai 
bune decît anul trecut.

Rep. : Concluzia ?
Șt. C. : Ca să avem o sansă, 

trebuie să jucăm și noi mult 
mai bine decît am făcut-o anul 
trecut.

Rep. : Este posibil ?
Șt. C. : Trebuie.

- loan CHIRILĂ

REZULTATELE DE IERI
Ieri, în competiția fotbalistică 

„CUPA ROMÂNIEI** - ce se desfă
șoară în cadrul „DACIADEI" — etapă 
in care au evoluat și divizionarele 
B, s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Unirea Drobeta Tr. Sev. — 
GS.M. Drobeta Tr. Sev. 1-2 (0-0),
Laminorul Nădrag — Minerul Anina 
2—0 (1—0), Alumina Oradea — în
frățirea Oradea 2—3 (1—1, 1—1, 1—1)
— după executarea loviturilor de la 
11 m, I.O.B. Balș 
cești 5-3 (0-0, 0-0, 0-0), 
Gsnâdie
Petrolul Bascov (jud. Argeș) 
celui Cîmpulung 2-6 (0—4), 
Pucioasa ” '
(1-0, 2-2, 2-2), I.C.S.I.M. București
— Progresul-Vulcan București 3-2
(1—2, 2—2), Foresta Gugești — F.C. 
Brăila 0-2 (0-2), Metalul Aiud -
Metalurgistul Cugir 5—4 (0—0, 0—0,
0—0), Precizia Săcele — Tractorul

Viitorul Scorni- 
Textila 

Șoimii Sibiu 2-3 (0-2), 
* - Mus-

„ ... Textila
Rulmentul Alexandria 4—6

Tribuna suporterului

I VIOREL POPESCU SE CEARTĂ
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Cu citva timp in urmă, am ci
tit ia rubrica „Priviri spre eșa
lonul secund" o noîă referitoare 
la evoluția In campionat a echi
pei Progresul Vulcan București, 
după meciul cu $. N. Oltenița, ți 
la atitudinea lipsită de etică a 
antrenorului Viorel Popescu. In 
duda acelui semnal de alarmă, 
iată că lucrurile s-au repetat H 
partida cu Metalul, la Plopeni, 
unde bucureștenii, se știe, au 
pierdut cu 2—0. Noi, ce: care iu
bim echipa Progresul Vulcan ți 
care am fnsoțU-o duminica trecu
tă, la Plopeni. avem, desigur, su
părarea noastră după această In- 
fringere meritată, dar si mai 
necăjiți sintem cind vedem cu 
ochii noștri cum aceasta forma
ție, de la o etapă la alt', nu mai 
știe aproape nimic in te-en. cind 
U vedem pe antrenorul V-orel 
Popescu eu aceeași comporta-e 
pe care -la-ul a criticat-o destul 
de aspru. In tot timpul meciului 
eu Metalul Plopeni, și după ter
minarea acestuia, respectivul teh
nician s-a certat cu publicul 
spectator, cu suporterii P-ogresu- 
lui, debittnd o serie de cuvinte 
fignitoare și o cascadă de epite
te pe care nici hirta nu le tu-

(DIN NOU) CU PUBLICUL...
portd. Cum este posibilă tolera
rea unei astfel de situații de a 
lăsa pe mina unui om certat cu 
etica sportivd și cetățenească des
tinele unei echipe cu tradiție In 
fotbalul bucureștean ?

Nu vrem să dăm lecții de edu
cație nimănui, dar ne este impo
sibil să credem că Viorel Po
pescu este respectat de elevii sdi 
așa cum sint respectați alți antre
nori. Se vede acest lucru din 
modul cum echipa Progresul 
Vulcan răspunde la comenzi In 
teren. Păcat că această formație 
s-a rostogolit așa de brusc pe 
toboganul submediocrității și... 
păcat că nimeni nu ia măsurile 
cuvenite pentru redresarea unui 
club de la care au pornit fcarte 
mulți jucători valoroși.

In încheiere, vrem 
niem un fapt care 
fostul antrenor al 
Ion Baboe, acel băiat harnic și 
inimos pregătește pe divizionara 
C T.M.B^ care azi se află pe 
primul loc în clasamentul seriei 
a V-a, ,,bucureșteană". Oare a- 
ceasta nu spune nimic ?

VASILE VECERDA 
maistru la întreprinderea 

Automatica

să ru Wi
ne bucuri : 
Progresului,

DIN „CUPA ROMÂNIEI1*»»
Brașov 2—1 (1-1), Torpedo Zărneștl
- I.C.I.M. " - - ............
lina lași 
(0—1), Pescărușul 
Tulcea 0-1 (0—0),
— Șiretul Bucecea 
Tricolor Brăila -
2— 1 (0—1), Flacăra 
Autobuzul București 4-2 (0-0, 
0-0), Someșul Satu Mare —
Sighet 2-0 (1-C), C.P.L. Sf. Gheor-
ghe — Oltul Sf. Gheorghe 0—1 (0—1), 
A.S.A. Cîmpulung y Minerul Gura 
Humorului 6—5 (1—0, 1—1,^ 2—2), Vic
toria Florești — ■ • -....................
(0-1), Pandurii 
Călan 3-0 (1-0), 
pir»a — Poiana Cîmpina 0—2 (0—2)
Gloria Reșița 
(0—3). Energia 
Victoria Tecuci 
Hunedoara — 
(0-0), Victoria 
nic 3-0 (2-0),
Metalul București 0—4 (0—3), Foresta 
Bistrița — Gloria Bistrița 4—5 (0—2), 
Sticla Arieșul Turda — Aurul ”
3— 1 (1—0), Unirea Drăgășani —
namo Slatina 1—3 (0—1), Minerul 
mănești — Petrolul Moinești 
(1-0), Tehnofrig Cluj-Napoca - 
mica Tîrnăveni 1—2 (0—2), C.S.U. 
lăți - F.C.M. Galați 0-1 (0-0),
limpia Rm. Sărat - Chimia Brazi 1—2 
(1-0), CUPROM Baia Mare - ,,U“ 
Cluj-Napoca 2—3 (1—2), Minerul Baia 
Sprie — C.F.R. Cluj-Napoca 6—5 (0—0, 
0—0, 0—0), Marina Manqalia - Por
tul Constanța 1—0 (1—0), Viitorul
Gheorgheni - Steagul roșu Brașov 
3-4 (1-1, 1-1, 1-1).

Brașov 3—0 (2—0), Nico-
Constructorul lași 0—2 

Tulcea — Delta 
Metalul Rădăuți 

4-2 (1-0), Unirea 
Progresul Brăila 
roșie București — 

- - - O_Ot 
C.I.L.

Petrolul Ploiești 1—4 
Tg. Jiu — Victoria 

Electromotor Cîm-.. . - - ..
F.C.M. Reșița 1—5 

Gh. Gheorghiu-Dej — 
3-1 (1-0), Metalul

Dacia Orâștie 1—0 
Corei — Minerul Cav- 

Sirena București —

Brad
Di- 

! Co-
4-1
Chi- 
Ga- 

O-

ACTUALITĂȚI
• DUMINICA dimineața, în- 

cepînd de la ora 11, pe stadio
nul d:-n bd. Ghencea, echipa 
noastră campioană, Steaua, va 
întîlni, în meci amical interna
țional, formația Cern o More din 
Bulgaria.
• UN NOU PREȘEDINTE LA 

F.C.M. REȘIȚA. In vedereo îmbunătă
țirii activității clubului F.C.M. Reșița, 
forurile locale cu luat unele măsuri 
organizatorice, printre care și aceea 
a numirii unui nou președinte ol clu
bului, în persoana lui llie Pâtruicâ.
• LA CASELE ȘI AGENȚIILE 

obișnuite se găsesc de vînzare bi
letele de intrare la derby-ul in- 
terbucureștean Steaua — Sportul 
studențesc, care se dispută 
mîine. pe stadionul Steaua.



INAUGUP ARFA TÎRGULUI INTERNAȚIONAL
BUCUREȘTI

INTERNAȚIONALE
(Urmare din pag 1)

Șefului statului român i-au 
fost adresate, cu acest prilej, 
felicitări de către Francois Ed
mond Blanc, Dragoliub Stavrev, 
vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal al R.S.F.I., 
președintele Federației vînăto- 
rilor din Iugoslavia, Hristo 
Kuskov, vicepreședinte al Con
siliului International al Vînă- 
torii si Conservării Vînatului 
(C.I.C.), președintele Uniunii 
Vînătorilor si Pescarilor Spor
tivi din Bulgaria, de alt* repre
zentanți ai uniunilor și asocia
țiilor vînătorilor din țările 
participante.

De remarcat că, la aceeași 
specie de vînat, președintele 
Nicolae Ceaușescu deține si cel 
de-al doilea trofeu ca valoare 
mondială.

în continuare, s-a vizitat pa
vilionul rezervat României, care 
evidențiază rezultatele deosebi
te obținute în gospodărirea ra
țională a vînatului, existenta sj 
dezvoltarea pe teritoriul tării 
noastre a unei faune cinegetice

ECHIPA DE BASCHET (f) „U" CLUJ-NAPOCA, 
LOCUL I ÎN TURNEUL DE LA ATENA

Participînd la un turneu in
ternational desfășurat la Atena, 
echipa feminină de baschet li
ni versitate» Cluj-Napoca a cu
cerit locul I. învingînd cu

CĂLĂREȚI
ROMÂNI

IN CONCURSURI 
INTERNAȚIONALE
• Participînd la concursul 

de la Sofia, călăreții români au 
avut o bună comportare. Din
tre aceștia se detașează cam
pionul balcanic la dresaj, An
gliei Donescu, cu Triumf, care 
a ocupat primul loc, și Victor 
Demian, cu Vals, clasat Pe lo
cul al treilea la obstacole.

• Echipa clubului Steaua a 
luat parte la tradiționalul con
curs al „Armatelor prietene" 
(desfășurat la Varșovia). în ca
drul căruia I. Popa, cu Călin, 
și C. Ilin, cu Begonia, s-au cla
sat pe locul secund, ca si șta
feta alcătuită din I. Popa, cu 
Despot, și Dania Popeseu, cu 
Epigon.

• O frumoasă evoluție a 
avut echipa de concurs com
plet (Eugen Ionescu. Aurel Lă- 
păduș, Gheorghe Moișanu, 
Gheorghe Rusu, Adrian Pîriea). 
care, participînd la concursul 
international de la Achsel- 
schwang (R.F. . Germania), in
tr-o companie puternică, ală
turi de sportivi din Belgia, 
Bulgaria, Elveția, Italia. Fran
ța, Olanda, Polonia, ll.RSA, 
R.F. Germania si Austria, * 
ocupat in final locul cinci.

PRIMII CAMPIONI
MONDIALI LA HALTERE
La Gettysburg (Pennsylvania 

— S.U.A.) au început campio
natele mondiale de haltere. In 
prima zi rezultatele au fost 
deosebit de valoroase.

Cat. muscă (18 concurenti) : 
1. K. Osmonaliev (U.R.S S.) 240 
kg (105+135) ; 2. T. Golik (Po
lonia) 237.5 kg (105+132.5) ; 3. 
F. Casamayor (Cuba) 230 kg 
(102,5+127,5) : 4. G. Koszegi
(Ungaria) 230 kg ; 5. Ciun
Ciai-cen (R. P. Chineză) 227.5 
kg ; 6. M. Takahasi (Japonia)
227.5 kg.

Cal. cocos (16 concurenti) : 
1. D. Nunez (Cuba) 260 kg 
(117.5+142.5) : 2. M. Severyn
(Polonia) 252.5 kg (115+137,5) ț 
3. A. Keshîti (Japonia) 252.5 kg 
(107.5+145) : 4. A. Feizola (Iran)
247.5 kg : 5. St. Dimitrov (Bul
garia) 245 kg : 6. Cen Ven-cian 
(R. P. Chineză) 242.5 kg.

în ziua a doua a campiona
telor vor intra în c~ curs hal
terofilii români C. Chîru (cat. 
Până). I. Buia si V. Dociu 
(cat. ușoară).

Șl A EXPOZIȚIEI
DE VÎNĂTOARE

deosebit de variate si de bo
gate.

Au fost vizitate apoi standu
rile participanților de peste ho
tare, in cadrul cărora sînt pre
zentate exemplare de trofee re
prezentative, unele din acestea 
constituind recorduri mondiale 
și naționale Ia anumite specii.

Juriul international al expo
ziției de vinătoare a premiat 3 127 
trofee cu 18 plachete „Grand 
Prix“, 1812 medalii de aur, 930 
medalii de argint. 385 medalii 
de bronz. Dintre acestea, tării 
noastre i-au fost decernate 6 
plachete „Grand Prix", 1071 
medalii de aur, 657 medalii de 
argint, 291 medalii de bronz.

La plecare, bucureștenii, pre- 
zenți în mare număr pe aleile 
complexului expozițional, au 
făcut o caldă manifestare tova
rășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu. au 
aclamat îndelung, cu însuflețire, 
dind glas încă o dată dragostei 
și recunoștinței întregii noastre 
națiuni fată de partid, fată de 
secretarul său general. pentru 
întreaga sa activitate consacrată 
binelui și propășirii României,

75—G5 echipa Glyfada Atena, cu 
93—54 Selecționata orașului A- 
tena si cu 74—53 o selecționată 
provincială. Pe locurile urmă
toare : 2. Glyfada, 3. Atena,
4. Selecționata provincială. Cele 
mai bune jucătoare : Ana Asza- 
los. Floarea Anca si Măndica 
Ciubăncan.

După evoluția rugbyștilor români la Bath

MODIFICAREA ECHIPEI A REDUS 
OMOGENITATEA ȘI EFICACITATEA JOCULUI 
9 mine, la Gloucester, cea mai grea partida a turneului

BATH, 5 (prin telefon). De
sigur, insuccesul rugbyștilor 
noștri în cea de-a treia partidă 
a turneului lor în Marea Brita- 
nie, disputată miercuri seara, 
în compania selecționatei ora
șului Bath, constituie o sur
priză. Și aceasta deoarece, a- 
priori, reprezentativa celebrei 
stațiuni balneo-climaterice nu 
părea a avea valoarea adver
sarilor întâlniți în precedentele 
jocuri, în fata cărora selecțio
nata noastră divizionară s-a 
impus (20—7 cu Aberavon) sau 
a terminat la egalitate (7—7 eu 
Swansea, campioana Țării Ga
lilor). Realitatea de pe teren 
(care a prezentat un gazon 
foarte' bun, în ton cu vremea, 
dar în contrast cu iluminația, 
meciul disputindu-se în noctur
nă). a fost insă alta. Gazdele, 
cu 3 internaționali în formație 
— Palmer, Beese si Wyatt —. 
au luptat excelent, dornice de 
a-și înscrie în palmares un re
zultat mai mult decit onorabil. 
Ceea ce au si reușit, spre sa
tisfacția miilor de spectatori 
din tribune-

Cum au jucat rugbystii ro
mâni 7 Iată întrebarea la care 
am căutat răspuns într-o con
vorbire telefonică cu antreno
rul emerit Viorel Moraru, 
conducătorul delegației noas
tre. Din capul locului, trebuie 
menționat că din echipa care 
a reușit acel joc atît de apre
ciat in compania celei mai 
bune formații galeze, Swan
sea, doar Motrescu și Dărăban 
au evoluat și la Bath. Inițial 
s-a intenționat să fie folosit si 
Murariu, dar acesta a acuzat 
o indisponibilitate de ultim 
moment, recurgîndu-se la o im
provizație: jucătorul de linia a 
doua Stroe. înaintarea noastră 
a fost superioară în momen
tele fixe, dar maj puțin expe
rimentata linie a treia nu a 
fructificat numeroasele baloa
ne cîștigate. Mijlocașii Snciu 
și Alexandru au fost si ei 
neinspirați, linia de țreisfer- 
turi a selecționatei noastre di
vizionare nefiind suficient pu
să în valoare. Astfel, în ciuda 
aspectului echilibrat al meciu
lui, a unor bune situații de 
fructificare, rugbyștii români 
au pierdut la o diferență des

Interviul VIRGINIA RUZICI PREGĂTEȘTE 
norffl' i ULTIMUL „SPRINT» AL SEZONULUI

Virginia Raziei are multe 
lucruri să ne spună. Unele mai 
bune, altele mai puțin. Să le 
ascultăm, pe rînd :

— Turneele americane mi-au 
fost cam potrivnice, de data o- 
ceasta. In open-ul de la Flus
hing Meadow a trebuit să lupt 
serios, in drum spre „primele 
8", pentru a mă departaja de 
Stacy Margolin, după un set 
pierdut și tie-break. Am reușit, 
totuși, să mă mențin in rîndul 
fruntașelor.

— Cine este Margolin 7
— O americancă de 18 ani, 

una din noile apariții, asa cum 
sint Tracy Austin sau Pam 
Shriver. Din ce în ce mai greu 
de trecut, mai ales pe tere
nul lor.

— Apropo de terenuri. Cum 
arată acest nou „sanctuar" 
new-yorkez al tenisului 7

— Este, intr-adevăr, ultramo
dern. Mult superior vechiului 
Forest Hills, care împlinise o 
jumătate de veac. Tribunele, 
instalațiile. toate anexele sini 
impresionante prin dimensiuni 
Si stil. Din păcate, terenurile 
contrastează. Sînt prea tari, 
mingea sare ius. Dar acesta 
este un cusur'al tuturor tere
nurilor de dincolo de Ocean. 
Ne dezavantajează pe noi. eu
ropenii.

— în ce constă, mai exact, 
diferența 7

— Jucătoarele foarte. înalte și 
care lovesc de sus sint avan
tajate. Liftul, arma mea cea 
mai de preț, nu funcționează 
atît de bine acolo, lată poate 
și explicația citorva insuccese 
ulterioare, la care s-a adăugat 
ji o întindere la piciorul drept, 
care m-a jenat continuu. Asa 
m-a învins Betty Stove, luin- 
du-fi revanșa pentru Wimble
don. Apoi Zenda Liess. o ju
cătoare fără prea mari preten
ții. core mi-a luat trei meci- 
b aluri fi partida.

tul de mare (6—18), datorită 
lipsei de omogenitate si clari
tate în joc. Este adevărat că 
englezii au avut și puțină șan
să în marcarea „eseului" : Făl- 
cușanu a bătut o minge înaltă, 
urmărită de patru coechipieri, 
dar balonul a ricoșat, din pă- 
mînt. în brațele lui... Bird, ca
re s-a aflat, în acest fel, în
tr-o excelentă situație de a 
înscrie ! Ar mai trebui adău
gat că și maniera de arbitraj 
i-a surprins pe jucătorii noș
tri. Dacă în primele două par
tide jocul a fost lăsat — cum 
se spune — „liber", de data 
aceasta F. Hughe* a arbitrat 
foarte strict, cele mai mici 
greșeli transformîndu-se In lo
vituri de pedeapsă.

Rugbyștii noștri au datoria, 
după „dușul rece" de la Bath, 
să arate că a fost vorba doar 
despre un simplu accident, așa 
cum se intimplă nu o dată pe 
terenurile de sport. Proxima 
ocazie : meciul de sîmbătă. cu 
puternica echipă campioană a 
Angliei. Gloucester. Conducerea 
tehnică a lotului intenționează 
să alinieze acolo cea mai bu
nă garnitură, Swansea si Glou
cester fiind considerate adevă
ratele teste ale turneului se
lecționatei divizionare de rugby 
a' României în Marea Brita- 
nie.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX 9 TELEX
BASCHET • La Manila s-au 

Încheiat întrecerile din grupele 
preliminare ale C.M. Iată ulti
mele rezultate : Iugoslavia — Ca
nada 105—95 (55—47). Cehoslovaci* 
— Republica Dominicană 82—81 
(44—44), Coreea de Sud — Sene
gal aș—84 (36—33). Brazilia — Por
to Rico 100—88 (53—43). Italia —
R. P. Chineză 125—96 (60—49).
După o zi de repaus, campiona
tul va continua cu turneul final, 
la care participă echipele U.R.S.S. 
(deținătoarea titlului). Iugosla
viei, Canadei, Braziliei, Italiei,
S. U.A., Australiei șl Filipinelor. 
Celelalte 6 echipe Iși vor disputa 
turneul pentru locurile 9—14.

RUGBY • Reprezentativa Fran
ței și-a încheiat turneul din Ja
ponia susținlnd la Tokio un 
ultim meci-test in compania 
XV-lui Japoniei. Scor: 55—16 pen
tru rugbyștii francezi • Conti-

— Surpriza de la Atlanta...
— Pentru mine a fost si un 

semnal de oprire.. Am simțit 
că nu mai pot continua. Obo
seala se adunase, aveam ne
voie neapărat de pauză. Iată 
de ce am venit acasă, pentru

o săptămână. intrerupind ul
tima serie din Marele Premiu.

— Ce ai făcut aici, la Bucu
rești 7

— Antrenamente. sub condu
cerea profesorului Stefan Geor
gescu. Este antrenorul eu care 
lucrez cel mai bine. Sub în
drumarea lui sper să ating o- 
biectivul imediat : calificarea 
in Masters-ul feminin, primul 
din istorie. Trebuie neapărat si 
rămin in .optimea* fruntașă, in

TACTICA BE JOC A StltCJIONATEl MIDIE 
A DECIS REZULTATUL DE IA ZAGREB'

ZAGREB. 5 (prin telefon). 
Echipa Spaniei a pășit cu drep
tul in campionatul european, 
odată cu victoria (2—1) repur
tată. pe merit. în fata selecțio
natei Iugoslaviei. De fapt, an
trenorul Ladlslau Kubal* nu se 
aștepta la mai mult de un med 
nul dar, așa cum spunea, după 
joc, „lupta pentru primul loc 
rămîne deschisă, cele trei can
didate fiind aceleași : Spania, 
Iugoslavia, România. Noi *m 
cistigat acum gratie disciplinei 
de joe $1 tacticii adoptate...". 
Omologul său. iugoslavul Ante 
Mladinici, sublinia, de aseme
nea, că „tactica adecvată de joc 
a spaniolilor i-a surprins pe ju
cătorii mei si ea a constituit 
cheia victoriei". Doar în re
priza secundă, in urma unor 
schimbări, linia mediană a gaz
delor a funcționat mai bine și. 
ca urmare, tripleta ofensivă 
(Susici. Halilhodzid. Savicl) a 
atacat in trombă, dar portarul 
spaniol Miguel Angel — cel 
mai bun de pe teren — a apă
rat excepțional. Si totuși, e- 
galarea putea surveni dacă șu
tul lui Savicl n-ar fi nimerit 
bara In min. 80 !

Pe scurt, despre cele două 
formații. Spaniolii s-au apărat 
organizat, calm, au contraatacat 
vijelios, 'dovedind o excelentă 
tehnică. In afară de portar au 
impresionat Asensi. Olmo si 
Juanito. Iugoslavii au dezamă
git la mijlocul terenului (Sur- 
jak. Vukoticl. Zaieț). au rămas 
descoperiti in apărare la repli
cile oaspeților, irosind apoi ne
numărate ocazii de atac. Cu un 
marcaj sever, golurile spanio
lilor ăr fi putut fi evitate. Doar 
Stoikovici. Savici si Susici au 
corespuns parțial.

Ziarele iugoslave de joi fac 
ample comentarii as'înra aces
tei partide. „SPORTSKE NO- 

nuindu-șl turneul în Marea Brl- 
tanie, reprezentativa Argentinei 
a evoluat la Leeds In compania 
unei selecționate locale. Gaz
dele *u terminat învingătoare cu 
20-4 (7—0).

ȘAH > Cea de * 29-a partidă a 
meciului pentru titlul mondial 

,a fost amînată, din nou, de da
ta aceasta din cauza îmbolnăvirii 
lui Korcinoi. Scorul, după cum se 
știe, este de 5—3 în favoarea lui 
Karpov.

TENIS • în turneul de la 
Kaanapali (Hawaii): Ramirez — 
Vincent van Patten 7—5. 2—4,
6—4. Tjn Gullikson — Vijay Am- 
ritraj 6—4, 7—4. • In turul n la 
Madrid : Kodes — Orantes 7—6, 
6—4, Taroczy — Bertolucci 1—4, 
6—0, 6—2, Fibak — Eriksson 6—2, 
6—2, Barazzutti — Kary 1—6, 6—1, 
Slozil — Soler 7—5, 6—1. 

această ultimă lună. Joc la 
Minneapolis, apoi in Europa, la 
Brighton si Stuttgart.

— Și Masters-ul. în noiem
brie...

— ...La Palm Springs — Ca
lifornia. Dacă roi reuși.

— Trebuie. Campioana euro- 
paană și poate singura repre
zentantă a continentului nostru 
nu poate lipsi din această con
fruntare a celor mai bune ra
chete. Dar. imediat după a- 
ceasta. mai urmează o alta.

— „Cupa Federației", supre
ma întrecere pe echipe. La Mel
bourne (n.n. 27 noiembrie — 3 
decembrie), mă voi afla in e- 
chipa României. intr-o nouă 
tentativă de afirmare pe plan 
mondial. Sper să reușesc, ală
turi de vechile mele colege de 
echipă. Florența Mihai și Ma
riana Simionescu. cu care da 
atitea ori am luat pieptiș greul 
urcuș spre performanță.

— Altceva, ce ne mai spui 7
— Pentru moment, atît.
Precauție sau modestie 7 Vom 

fi noi mai îndrăzneți : la Flus
hing Meadow. în cadrul unei 
solemnități oficiale, asociația 
jucătoarelor de tenis (Women’s 
Tennis Association) a acordat 
Virginiei Ruzici premiul spe
cial „Pentru cea mai specta
culoasă ascensiune in sezonul 
ÎS*. Ceea ce este edificator. 
Și de bun augur.

Radu VOIA

VOSTI" din Zagreb îsi intitu
lează cronica J)in nou vechea 
poveste", scriind printre altele 5 
„Juanito este prea rapid pentru 
apărare* noastră... Cu acest pri
lej s-a repetat traditi* : pentru 
a patra oară nu am putut în
vinge pe spanioli. In timp ea 
gazdele n-au știut ee vor. ju
cătorii cu tricouri roșii sl-au 
studiat fiecare mișcare cu mul* 
„cap". A fost un meci intre 
„soliști' si o „orchestră", in 
care cintecul colectivului a cis- 
tigat._“. In fine, ziarul „VIES- 
NIK" din Zagreb scrie că 
„plavii" (n.n. echipa Iugosla
viei) au jucat parcă ar fi avut 
picioare de plumb. Meciul a- 
cesta va prilejui multe comen
tarii. Noi am pierdut partida 
pentru că nu am folosit sufi
cient extremele pentru a des
face apărarea în zonă și bine 
plasată a adversarilor. Fără a- 
ripi nu se poate zbura...".

GH. GLISIC1
★

• Cîtev> amănunte după »ur- 
priza de proporții de La Stock
holm, unde Suedia a pierdut ft- 
ră drept de apel In fața Ceho
slovaciei (1—3) I Au înscris, la 
ordine : Borg din penalty (min. 
U), respectiv Masny (mia. 16 < 
48). Nehoda (min, 65). CEHO
SLOVACIA : Barmos — Vojacek» 
Ondrus, G&gh, Stambacher, Pol
lak, Gajdusek, Masny, Kroupa. 
Kozak, Nehoda. SUEDIA : Hel- 
lestrSm — Borg, Nordqulst, Ah- 
man, Arvidsson, Ba Larsson, Lto» 
deroth, Nord green, Berggre^ 
Kronhagen (Olsson), Wendt.
• In C.E. de tineret : la Val

ladolid, Spania — Iugoslavia o—1 
(0—1).
• In etapa a 7-a a campiona

tului Ungariei, Honved — Va sas 
Budapesta 1—2. In clasament : L. 
Ferencvaros - 11 p, 1 Honved 
— 11 p.
• La Atena : A.E.KL — Cosmos

New York 3—5 (2—1).

MAIA CIBURDANlJZE;
NOUA CAMPIOANĂ MONDIALĂ 

DE ȘAH
MOSCOVA, 5 (Agerpreș). — Me

ciul pentru titlul mondial feminin 
de șah, disputat la Plțunda Intra 
marile maestre sovietice Nona Ga. 
prindașvili și Maia Ciburdanidze^ 
s-a încheiat aseară cu scorul de 
8.5—6.5 puncte (partida a 15-a * 
fost remiză) In favoarea șalange- 
reL Noua campioană mondială* 
Mala Ciburdanidze, este în virstă 
de 17 ani și s-a afirmat prima 
oară pe plan internațional In fi
nul 1974, la vîrsta de 13 ani, cînd 
a cîșt.gat turneul feminin al Ro
mâniei, de la Brașov. Fosta cam
pioană Nona Gaprlndașvili a de
ținut titlul mondial fără întreru
pere din anul 1962.
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