
ÎNCHEIEREA VIZITEI 
PREȘEDINTELUI REPUBLICII 
POPULARE BANGLADESH, 

ZIAUR RAHMAN
Vineri, 6 octombrie, la Pala

tul Republicii, s-au încheiat 
convorbirile oficiale între pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Populare Bangladesh. 
Ziaur Rahman.

Cei doi președinți si-au ex
primat satisfacția față de re
zultatele rodnice ale convorbi
rilor avute, față de înțelegerile 
stabilite, exprimîndu-și convin
gerea că, pe baza lor, colabo
rarea si cooperarea dintre 
România si Bangladesh se vor 
dezvolta tot mai fructuos, in 
scopul progresului economic si 
social al popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii inter
naționale.

Totodată, a fost afirmată ho- 
tărîrea României si RP- Ban
gladesh de a conlucra tot mai 
activ, pe arena mondială, pen
tru soluționarea marilor pro
bleme contemporane, pentru 
triumful păcii si colaborării 
dintre popoare, al independen
tei națiunilor, pentru edificarea 
unei lumi mai bune si mai 
drepte pe planeta noastră.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Ziaur Rahman 
au convenit să continue dialo
gul dintre. România si Bangla
desh Ia nivel înalt, subliniind 
importanța lui pentru întărirea 
prieteniei si impulsionarea co
laborării dintre țările si po
poarele noastre, pentru asigu
rarea unui climat de pace, co
operare si înțelegere în întrea
ga lume.

Vineri 6 octombrie, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, și președintele Re
publicii Populare Bangladesh, 
Ziaur Rahman, au semnat, în 
cadrul unei ceremonii care a 
avut Ioc Ia Palatul Republicii, 
Declarația comună dintre Re
publica Socialistă România si 
Republica Populară Bangladesh.

După semnare, președintele

Nicolae Ceaușescu și președin
tele Ziaur Rahman s-au felici
tat reciproc, și-au strins eu 
căldură miinile, s-au îmbrăți
șat.

Cei doi șefi de stat au rostit 
alocuțiuni.

Președintele Republicii Popu
lare Bangladesh, Ziaur Rah
man, și doamna Ziaur Rahman 
și-au încheiat, vineri, vizita 
oficială de prietenie efectuată 
in tara noastră la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Solemnitatea plecării înalți- 
lor oaspeți a avut loc pe ae
roportul internațional 
rești-Otopeni.

Un mare număr de 
ai Capitalei aflați pe 
au salutat cu căldură 
ședinții Nicolae Ceaușescu și 
Ziaur Rahman, aclamind pen
tru prietenia si colaborarea din
tre țările și popoarele noas
tre.

în această atmosferă prie
tenească a avut loc ceremonia 
oficială a plecării.

O gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. 
S-au intonat imnurile de stat 
ale Republicii Populare Ban
gladesh și Republicii Socialiste 
România, în timp ce, in semn 
de salut, au fost trase 21 salve 
de artilerie.

La scara avionului, președin
tele Nicolae Ceaușescu si pre
ședintele Ziaur Rahman își 
string cu căldură miinile, se 
îmbrățișează. Cu aceeași cor
dialitate și-au strins miinile, 
s-au îmbrățișat tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Ziaur 
Rahman.

Un grup de pionieri au oferit 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Ziaur Rahman, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei 
Ziaur Rahman buchete de flori.

La ora 11, aeronava prezi
dențială a decolat.

Bucu-

locuitori 
aeroport 
pe pre-

La campionatele

naționale de tir

SUCCESE REMARCABILE
A1E TINEREI CENERAJII

întrecerile campionatelor na
ționale de tir, ia arme cu glonț 
și la arc — care se desfășoară 
sub egida marii competiții 
-DACIADA* — au continuat 
ieri în Capitală. Din nou s-au 
aliniat pe standurile de tragere 
citeva sute de concurenți, ince- 
pînd de la cei mai mici, ju
niori II, și pînă la seniori, tră
gători cu mare experiență. La 
pistol standard senioare, dina- 
movistele Ana Ciobanu și Ani- 
șoara Matei au „mers“ de la 
egal la egal pînă la ultimele 
focuri din manșa de precizie, 
cînd Ana Ciobanu a luat un 
avans de trei puncte și a «de
venit campioană a țării și a 
„Daciadei". La aceeași probă, 
dar la juniori II, elevul ară
dean de 15 ani. Sorin Babii 
(din cl. a IX-a â Lie. ind. nr. 
3 Arad) a reușit un rezultat 
foarte bun — 579 p (din 600 
posibile), nou record al tării la 
categoria de vîrstă respectivă.
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0 VALOROASA PERFORMANTA 
LA CAMPIONATELE MONDIALE

ROMANEASCA
DE HALTERE

Virgil Dociu medalie de bronz
Din orașul american Gettys

burg. unde se desfășoară cea 
de a 32-a ediție a Campionate
lor mondiale de haltere, am 
primit o veste îmbucurătoare, 
care confirmă progresul reali
zat în ultimii ani jie haltero^ 
filii români.
Dociu 
bronz la categoria ușoară, la 
stilul smuls, cu rezultatul de 
132,5 kg. Este o performantă 
frumoasă. care încununează 
munca si seriozitatea cu care 
s-a pregătit Virgil Dociu — fiul 
fostului campion si recordman 
al țării Hie Enciu-Dociu — 
component al clubului Olimpia. 
Virgil Dociu (născut la 3 de
cembrie 1953) si-a început ac
tivitatea sportivă in 1971. Anul 
acesta el a devenit pentru pri
ma oară campion national al 
categoriei ușoară si — la nu
mai două luni — a obtinut un 
succes internațional de pres
tigiu. întreeîndu-i în cadrul ac
tualei ediții a C.M. pe japo
nezii Shimya si Hirai, pe Kunz 
(R.D.G.). Kaczmarek (Polonia) 
si pe alti halterofili valoroși, 
în clasamentul general mondial 
el s-a clasat — din 28 de concu- 
renti — pe locul 8. iar in cel 
european pe locul 5 ! Iată cla
samentul la 
lobo (Cuba) 135 kg.
(Bulgaria) 135 kg ; 
(România) 132,5 kg.

____  Sportivul Virgil 
a obținut medalia de

cu rezultatul de

.smuls"' 1.
2.
3.

Villa- 
Rusev 
Dociu

Clasament final: 1. J.
kg (135 ; 175) — la a 4-a încercare

RUSCV 310

Ana Ciobanu (Dinamo), noua campioană la pistol standard 
Foto : L MIHAICĂ

La pistol . liber, câștigătorul 
disputei individuale — Lau- 
rențiu Pop, care cu o zi îna
inte reușise 564 p. — a realizat 
un rezultat modest (551 p). S-a 
încheiat întrecerea juniorilor 
mici și mari la proba de arc, 
in care s-au obținut noi recor
duri ale țării. Daniela Băles- 
cu (Olimpia București), A. Uri- 
țescu si P. Feier (Minerul Ani- 
noasa) precum și echipa aso
ciației Minerul Aninoasa. care

T. RABȘAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Astaxi, la Gloucester
.. ............ 11I-.I--RI ■ ț

SELECȚIONATA NOASTRĂ DE RUGBY 
ÎNTÎLNEȘTE CAMPIOANA ANGLIEI, R.C. GLOUCESTER

GLOUCESTER, 6 (prin tele
fon). Sîmbătă după-amiază rug- 
byștij români se vor afla în 
fața celei mai bune echipe en
gleze de club, Gloucester, cam
pioana tării în sezonul 1977/78, 
care poartă numele orașului, 
un important centru industrial 
și comercial din sud-vestul An
gliei. Așadar, pe băieții noștri 
îi așteaptă, fără îndoială, un 
meci greu, poate chiar cel mai 
greu din întregul turneu, dacă 
avem în vedere creșterea pe

care o marchează in ultimul 
timp rugbyul englez, raportîn- 
du-ne mai ales la Turneul ce
lor 5 națiuni.

Ing. Viorel Moraru, conducă
torul delegației rugbyștilor noș
tri din turneu] britanic — a- 
nunțîndu-ne formația engleză 
pe care o vom intîlni —, ne 
spunea că XV-le din Glouces
ter cuprinde trei internaționali 
A (Butler, Williams. Kingston)

(Continuare in pag. a 8-a)

IM kj li „aruncat*-record mon- 
H-Jl ; - - -------- ------- ---------------
302.5 
brass
4. Y.
5. M 
Hiray
Kunz ,______ .__ ___ ..
(România) 290 kg (1S2,5 ; 157,5).

Agențiile de presă menționează 
că L Buta s-a accidentat la 
, .smuls". Rezultatele categoriei pa
nă : 1. N. Kolesnikov (U.B.S.S.) 
270 kg (117,3 ; 152.5) ; 2. S. Ta- 
hashl (Japonia) 267,5 kg (110 ; 
157,5) ; 3. V. Todorov (Bulgaria)
267.5 kg (115 ; 152,5), 4. V. Perez 
(Cuba) 2S7.5 kg ; 5. L. Szâraz 
(Ungaria) 267,5 kg : 0. Tan Han- 
ciun (RP. Chineză) 265 kg. C. 
Chiru (România) s-a accidentat 
la „aruncat"

2. z. Kaczmarek (Polonia) 
kg (130)172,5) ; 3. G. Am- 
(R.DG.) 300 kg (130:170) ;

Shimya (Japonia) 297,5 kg ; 
Villalobo 297,5 kg ; 0. K.
(Japonia) 295 kg ; 7. J. 

(R.D.G.) 295 kg, 3. V. Dociu

. •• ■ • '

Azi, in Divizia A de fotbal

0 ETAPA DOMINATA DE MECIURILE 
DE LA BUCUREȘTI ȘI BUZĂU

Etapa a 8-a a campionatului 
Diviziei A se joacă azi (pen
tru a face loc pregătirilor în 
vederea meciului cu Polonia, 
de miercurea viitoare). Este de 
așteptat ca pe cele nouă sta
dioane. unde sînt programate 
jocurile, să fie o considerabilă 
afluență de public. Toate parti
dele sînt importante, datorită 
actualei configurații a clasa
mentului, dar în mod deosebit 
atrag atenția meciurile de la 
București si Buzău, fiecare cu 
particularitățile sale. Steaua, 
actualul lider, care simte în 
spate răsuflarea lui F. C. Baia

(Continuare in

j; Pitești :
Oradea : 

îs Satu Mare
Hunedoara 
Tg. Mureș : 

|| București :

s; Bacău : 
Petroșani 

șS Buzău :
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F.C ARGEȘ
F.C. BIHOR
F.C. OLIMPIA
F.C. CORVINUL
A.S.A.
STEAUA

(stadionul
SPORT CLUB
JIUL 
GLORIA

(partida *a fi transmisă
Toate meciurile încep la ora* 15.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 7 6 0 1 20—10 12
2. F.C. Baia Mare 7 6 0 1 11- 3 12
3. Univ. Craiova 7 3 3 1 12- 7 9
4. F.C. Argeș 7 4 1 2 11- 8 9
5. Dinamo 7 3 2 2 12- 8 8
8. Sportul studențesc 7 2 3 2 10- 7 7
7. S.C. Bacâu 7 3 1 3 4-3 7
8. Politehnica lași 7 2 3 2 5-5 7
9. C.S. Tirgoviște 7 3 1 3 9-10 7

10. A.S.A. Tg. Mureș 7 3 1 3 9-11 7
11. U.T.A. 7 2 2 3 9-8 8
12. Gloria Buzâu 7 3 0 4 8-11 8
13. F.C. Corvinul 7 3 0 4 8-13 8
14. F.C. Olimpia 7 2 1 4 7-11 9
15. F.C. Bihor 7 2 14 10-15 5
16. Chimia Rm. VI. 7 2 1 4 8-15 9
17. Jiul 7 2 0 5 8-13 4
18. Politehnica Tim. 7 1 2 4 3-8 4

L ETAPEI : \\\\\\\\\\\\\\^^^
5

- POLI TIMISOARA
- C.S. TÎRGOVI5TE
- DINAMO
- CHIMIA RM. VÎLCEA
- U.T.A.
- SPORTUL STUDENȚESC 

Steaua)
- POLITEHNICA IAȘI
- UNIV. CRAIOVA

- - F.C. BAIA MARE
la T.V.)

g

ImDunâtâfirca bilanțului olimpic, obiectiv prioritar al mișcării noastre sportive

PENTRU A OBȚINE REZULTATE PE MĂSURA POPULARITĂȚII 
BOXULUI, A CONDIȚIILOR SI CERINȚELOR ACTUALE, 

SPORTIVII TREBUIE SĂ MUNCEASCĂ MULT MAI MULT
O dezbatere cu factorii de 

răspundere despre situația ac
tuală și sarcinile de viitor 
ale boxului românesc era 
justificată atît de implica
țiile unui recul (sperăm, de mo
ment) cit si de popularitatea 
de care se bucură sportul pu
gilistic. dintotdeauna, în tara 
noastră. De aproape trei dece
nii. de la primele medalii o- 
limpice din 1952. flăcăi de-ai 
noștri au repurtat pe ringurile 
amatoare ale lumii succese care 
le-au creat o binemeritată fai- 
măj. Băieții voinici. îndemîna- 
tici, curajoși, rezistenți — s au 
dovedit buni boxeri. Dar 
această împrejurare le-a 
creat lor înșiși mari da
torii. răspunderea de a fi me
reu la înălțimea interesului, sti
mei si mai ales a sprijinului 
de care beneficiază !

Să menții neîncetat o ramură 
sportivă la nivelul cel mai 
înalt al exigentelor Internatio
nale este fără îndoială un lu

cru anevoios. Dar nu imposi
bil ! Orice disciplină poate cu
noaște momente de inerție, cau
zate fie de motive obiective 
(cum ar fi schimbul de gene
rații, cînd nu e asigurată pe
piniera). fie de motive subiec
tive (cum ar fi neadaptarea, 
din vreme, la stilul și meto
dele moderne care duc un do
meniu înainte). Dar în marea 
familie a sportului nostru, bo
xul putea oricind găsi exem
plele fericite ale ramurilor care 
au știut să evite asemenea mo
mente dificile sau să treacă 
peste ele fără daune prea mari. 
Nu avea decit să arunce un 
ochi in grădina vecină a fe
derațiilor de lupte sau de caiac- 
canoe...

Firește că cerințele mereu 
sporite nu sînt expresia’ unei 
ambiții deșarte, ci reflexul pro
gresului general si permanent 
al boxului In lume. Pînă a- 
cum patru ani. o victorie în 
campionatele continentale era

foarte prețuită ; de atunci Insă 
au apărut si campionatele mon
diale de box. care au făcut ca 
— ne traseul spre turneul cva- 
driena] olimpic — să se mai 
interoună un etalon de valori. 
Tată. deci, cum viata însăși 
realitatea impune criterii 
tot mai severe și în lu
mea sportivă pentru evaluarea 
meritelor si stabilirea ierar
hiilor.

In două pagini, ziarul ist 
propune să analizeze o seamă 
din problemele de fond ale 
sportului pugilistic românesc. 
In cuvîntul lor. factorii de răs
pundere încearcă nu doar să 
puncteze — ca altădată — ade
văruri etern valabile, ci se stră
duiesc să găsească (mai timid 
sau mai cu îndrăzneală) căile 
novatoare.

• Știm că prin atragerea si 
fixarea copiilor în sălile de

(Continuare în pag. 4—5)
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SPORTUL CONTRIBUIE Șl EL 
LA TRANSFORMAREA COMUNEI ÎN ORAȘ

La campionatele republicane de orientare turistică 
de pe meleagurile clujene

CEL MAI BINE
însemnări din Olteni — Teleorman S-AU... ORIENTAT CLUJENII

Poposim Ia Olteni. Deocam
dată se numește comuna Ol
teni. Peste mai puțin de doi 
■ni oamenii comunei vor fi™ 
orășeni. Firește, nici unuia nu-i 
trece prin minte să-si schimbe 
domiciliul. Ceea ce doresc oa
menii să modifice este înfă
țișarea localității, căreia sînt 
pe cale să-i confere atributele 
de oraș : înaltă blocuri de lo
cuințe. amenajează magazine 
moderne, asfaltează străzile, pun 
pe picioare unități industriale.

Reporterul de sport a avut 
• mare satisfacție să constate 
că la precizarea identității vi
itorului oraș activitatea de e- 
ducatie fizică si sport are o 
contribuție activă. Ne vorbea 
primarul Avram Anca : „Ți- 
■înd seama de indicațiile 
secretarului general al partidu
lui privind obligația noastră 
de a oferi tineretului condiții 
să muncească, dar să se și dis
treze și să facă sport, la Olteni 
am reușit — în mare parte eu 
contribuția oamenilor — să a- 
menajăm o bază sportivă co
respunzătoare, atit la nivelul 
comunei, cit si în cadrul uni
tăților școlare". Am văzut la 
Olteni un frumos stadion de 
fotbal, avînd în vecinătate te
renuri de volei si handbal, am 
văzut la liceu o sală de gim
nastică. am văzut la școala ge
nerală cîteva terenuri bine în
treținute. S-ar putea întreba 
cititorul : ce fel de activitate 
sportivă se desfășoară la Ol
teni. atit de intensă incit să 
ne nevoie de atîtea baze ? 
Chiar dacă răspunsul s-ar re
feri doar la oină — dar avem 
în vedere mult mai multe ra
muri — ar fi suficiente motive 
care să justifice preocuparea 
organelor locale pentru ca spor
tul, precum și cei care-1 prac
tică să aibă tot ce Ie trebuie. 
Mai întii despre oină Este bine 
să se știe că de 50 de ani 
încoace, generație de generație 
învață oină, o practică si o 
transmite mai departe, ca pe o

MANUELA DORU, TIRGOVIS- 
TE. Dacă ne referim la săritura 
ta Înălțime, 3 atlete trebuie să 
figureze pe prim-plan în istoria 
acestei probe. As începe cu en
glezoaica Dorothy Shirley care, 
ta 1932, a stabilit primul record 
mondial : 1,65 m. Recordul actu
al, II știți, desigur : 2,01 m. După 
cum știți, probabil, și cui apar
ține • italiencei Sara Simeoni. 
Dar atleta care a dominat cea 
mai multă vreme această probă 
a fost, fără îndoială, Iolanda 
Balaș, care a stabilit nu mai 
puțin de 14 (citiți : patruspre
zece !) recorduri mondiale, din
tre care 13 consecutive, urcind 
acest record de la 1,75 m în 1956, 
la 1,91 m în 1961. De amintit că 
tn 1961 ea a stabilit 4 recorduri 
mondiale ! Un ...record, pe care 
au știu care atletă l-ar putea 
Întrece cîndva !

WALTER SCHARTZ, BRAȘOV. 
Vă declar cîștigător în «meciul* 
eu colegii dv. De fapt, nu eu. 
•L.. regulamentul vă dă riștig 
de cauză ; la executarea unei lo
vituri de colț (corner), în prima 
fază, nu există poziție de ofsaid, 
indiferent de locul unde- »-ar 
afla înaintașii sau apărătorii. De
altfel. credeam că lucrul acesta

II cunoaște orice spectator, inclu
siv aceia care H apostrofează pe 

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM VÂ OFERÂ
UN BOGAT Șl ATRACTIV PROGRAM DE EXCURSII

Toamna este prin tradiție anotimpul excursiilor.
Din 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 FLER — MUNȚII 
BANATULUI — MUNȚII APUSENI — ȚARA HAȚEGULUI — 
MUNȚH RETEZAT — VALEA OLTULUI — NORDUL MOLDO
VEI — CIRCUITUL TURISTIC AL ROMÂNIEI.

La cererea dv. se pot organiza excursii și în alte zone, după 
preferință

REȚINEȚI I Reușita excursiei este asigurată de stabilirea tra
seului, de condițiile confortabile de transport. Acestea, precum 
șl alegerea unităților hoteliere șl de alimentație publică le lăsați 
tn grija organizatorilor de turism. Totul va decurge după gustul 
și preferințele dv.

înscrieri și informații suplimentare la agențiile șl filialele O- 
ncilLOR JUDEȚENE DE TURISM din întreaga țară.

adevărată ștafetă. Cînd l-am 
întrebat pe primar (el însusi 
fost jucător de oină, avînd a- 
cum în buzunar carnet de an
trenor) cam ce număr de ti
neri practică oină, răspunsul 
a fost acesta : «Nu există in 
nici o casă bărbat sănătos care 
să nu știe să joace oină". A- 
veam să ne convingem în pri
ma duminică de la discuția de 
mai sus că. într-adevăr. oină 
este la Olteni mai mult decît 
la ea acasă : Florea Gușă — 
zis Aii — a jucat oină de per
formantă exact pînă în ziua 
cind a împlinit 50 de ani. iar 
acum îsi instruiește copiii si 
nepoții ; Gheorghe Copoieru, 
care nici el nu mal este prea 
tînăr. nune mîna pe bastonul 
de oină și îl mînuiește zdra
văn, uitînd că-1 mai supără 
cind și cînd reumatismul ; 
Gheorghe Matei. Radu Marin, 
Alexandru Anghel. Mihai Voicu 
— sint toti maestri ai sportului 
(firește, ca oinisti), iar contri
buția lor la crearea unor e- 
chipe puternice de copii, ju
niori si tineri se vede la fie
care competiție, nu mai de
parte decît acum cîteva săptă- 
mîni reprezentativa comunei 
Olteni devenind campioană na
țională sătească...

Pe cîtiva dintre tinerii care 
fac sport doar pentru a fi mai 
puternici, mai sănătoși si mai 
apti pentru munca lor de fie
care zi in agricultură — pen
tru că cei mai multi în agri
cultură muncesc — l-am în- 
tfinit. într-o după-amiază de 
sîmbătă. repetind citeva texte 
pentru un spectacol ce urma să 
Ce prezentat localnicilor a doua 
zi. pe scena căminului cultu
ral. Am văzut si noi specta
colul si. mărturisim, nu ne-a 
surprins să aflăm că aceeași 
formație deține titlul de lau
reată a primei ediții a Festiva
lului national -Cîntarea Româ
niei".

Primar comunal din 1956 si 
primar în Olteni din 1961. A- 
vram Ancu ne spune fără re- 

arbitru. strigindu-i : 
mă, regulamentul f*

ALEXANDRU TEODOR, TG. 
JIU. Catrenul nu este pe deplin 
reușit. Dar poate că muza dv. 
va oferi o inspirație mai bună, 
în funcție, evident, șl de com
portarea Universității CraSova.

B. ALENE, CLUJ-NAPOCA. 
Cunoașteți — ne spuneți — mul
te din regulile boxului, .dar nu 
pe toate*. Nu vă critic pentru 
aceasta. Uneori, nu le cunosc 

nici... arbitrii ! Dar, să mă refer 
la faza pe care o descrieți dv : 
«In urma unei lovituri puterni
ce, un boxer este trimis printre 
corzile ringului, in afara lui. ce 
K Intimplă intr-o asemenea si
tuație, care nu este exclusă din 
sfera posibilităților 7* Arbitrul 
trebuie să-și tacă datoria si să 
înceapă numărătarea. Dacă bo
xerul... zburător nu se întoarce 
în ring șl nu reia lupta înainte 
ca numărătoarea să ajungă la 10, 
el va îl declarat Învins prin klo.

ION STOICA, BUCUREȘTI. 
Universitatea Craiova a renunțat 
la portarul Purcaru, după ce a- 
cum cîțiva ani s-a .bătut* să-1 
obțină. Acesta joacă acum la o 
altă echipă craioveană : la Elec- 
troputere.

Ilustrații : N. CLAUDIU 

gret : «Noi creștem în fiecare 
an cite 3—4 jucători de oină, 
pe care ni-i iau cei de Ia 
C.P.B., de Ia Universitatea și 
chiar de la Dinamo București. 
Dar nu ne supără acest lu
cru. Mai intîi pentru că avem 
eu cine-i înlocui pe cei plecați, 
apoi pentru că... exportul de 
jucători de oină dovedește că 
avem valoare. Ceea ce nu poate 
decît să ne bucure". Cînd am 
plecat din Olteni — acest vi
itor oraș al județului Teleor
man — membrii consiliului a- 
sociatiei sportive erau ocupați : 
repartizau terenurile pentru cele 
trei meciuri de oină de a doua 
zi. pentru întîlnirile de fotbal 
și pentru cele de handbal...

L GV.

Un imperativ al nțodelismului:

RIDICAREA ȘTACHETEI CALITĂȚII
Odată cu sunetul clopoțelului 

care i-a chemat pe școlari în 
clasele lor. activitatea modelis- 
tică pe timpurile de zbor sau 
pe luciul apelor isi restringe 
aria- Se încheie o etapă — cea 
în aer liber — si începe alta, 
a lucrului în ateliere, activita
tea de creație si construcție. în 
acest context, am socotit opor
tun să solicităm un interviu to
varășului Iuliu Furo. președin
tele federației de specialitate, 
privind bilanțul acestui an și. 
mai ales, preocupările de per
spectivă.

— Cum apreciați. tovarășe 
Furo, activitatea desfășurată in 
sezonul estival. în rindu] pio
nierilor și al tinerilor, în ta
berele și secțiile de modelism î

— Trebuie subliniat de la în
ceput că înscrierea modelismu- 
lui — alături de celelalte spor
turi tehnico-aplicative — prin
tre amplele manifestări ale ce
lei mai mari competiții națio
nale «Daciada" a fost primită 
cu deosebită bucurie, cu en
tuziasm de către copiii si ti
nerii îndrăgostiți de tehnică, de 
către sportivii care îmbină miș
carea in aer liber — sănătoasă 
si plăcută — cu perseverentele 
căutări ale noului in domeniile 
aplicative. Cei peste 54 000 de 
copii care in timpul anului șco
lar trecut au activat la casele 
pionierilor si șoimilor patriei, 
în cercurile de modelism șco
lare — la care se adaugă spor
tivii constructori din secțiile a- 
filiate la federație — au avut, 
sub genericul «Daciadei". un 
program bogat : zeci de concur
suri locale, peste 30 de compe
tiții interjudețene. 14 campio
nate naționale. 4 concursuri de 
nivel republican, competiții 
dotate cu trofee tradiționale ca 
«Henri Coandă" (Pucioasa), 
«Aurel Vlaicu" (Arad). «Mircea 
cel Bătrîn" (Mangalia) etc. 
Peste 320 de tineri și-au petre
cut o parte din vacantă în ta
berele cu profil, organizate de 
C.C. al U.T.C.. 600 de pionieri 
si școlari în taberele de mo
delism organizate de C.N.O.P. ; 
s-au organizat cursuri de pre
gătire a unor instructori de 
specialitate, cursuri de antre
nori. Demonstrațiile modelisti- 
lor au completat în mod reu
șit numeroase manifestări spor
tive de masă din cadrul marii 
competiții naționale. Modelis- 
mtil de masă a înregistrat, deci, 
apreciem not succese notabile.

— După cum subliniam, insă, 
eu alte prilejuri. in ceea ce 
privește performantele si. mai 
ales, evoluția sportivilor noștri 
fruntași în competițiile inter
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VALEA PRAHOVEI POIANA BRAȘOV
Un traseu • care nu trebuie să lipsească din agenda dv. 

turistică. Pentru sezonul de toamnă. OFICIILE JUDEȚENE 
DE TURISM vă oferă locuri confortabile în hoteluri si 
vile în stațiunile Sinaia. Breaza, Bușteni. Predeal. Poiana 
Brașov.

Timpul petrecut aici vă este completat de numeroase 
mijloace si posibilități de agrement : piscină, jocuri me
canice. excursii în împrejurimi, ascensiuni.

Nu uitați un amănunt : prin darea- în folosință a tele- 
cabinei care leagă stațiunea Bușteni de 
oferă posibilitatea să traversați în numai 
reasca Vale a Jepilor.

locuri la toateInformații suplimentare si rețineri de 
agențiile si filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM.

Zilele trecute. împrejurimile 
Gilăului (jud. Cluj) au consti
tuit scena ultimului act din bo
gatul calendar comnetitional al 
orientării turistice : campiona
tele republicane (tineret și se
niori, individual și pe echipe) 
care aveau să desemneze, pen
tru prima oară, pe cîstigătorii 
titlului de campioni naționali 
care se pot mîndri si cu acela 
de campioni ai „Daciadei*.

in cele trei zile de concurs 
s-a dat o luptă strînsă îndeo
sebi la tineret (fete si băieți), 
pentru că orientaristii din 
«noul val" care bat la poarta 
senioratului au dorit să demon
streze 'că performantele lor sint 
comparabile cu cele mai bune 
pe plan mondial. Cei prezenti 
la Gilău au răsplătit cu me- 

naționale. ele au fost sub aș
teptări. Care sint cauzele ?

— Este adevărat că. deși au 
fost obținute cîteva succese de 
prestigiu — două recorduri 
mond-ale la rachetomodele. prin 
Gh. Hapenciue si Marian Coso- 
veanu. 10 recorduri naționale, 
citeva locuri fruntașe la cam
pionatul international de zbor 
liber — nu putem fi mulțumiți 
cu rezultatele înregistrate în 
alte întreceri si mai ales la 
campionatul mondial de rache
tomodele. unde sportivii noștri 
»-au clasat abia pe locul_ 6. 
Cauzele ar fi. în primul rînd, 
o insuficientă preocupare din 
partea cluburilor si asociațiilor 
pentru pregătirea sportivilor, 
pentru educarea lor si mai ales 
pentru dotarea tehnică a secții
lor de modelism. Trebuie spus, 
însă, că nici federația nu a fă
cut suficient pentru asigurarea 
condițiilor ca sportivii noștri să 
ne poată Reprezenta mai bine în 
confruntările Internationale — 
ne gîndim la procurarea unor 
materiale de înaltă tehnicitate 
(motorașe, stații de pilotare 
etc), cît si la participarea mai 
responsabilă a specialiștilor la 
pregătirea lor.

— Ce măsuri preconizează 
federația pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri ?

— Urmărind. în primul rînd.
— în cadrul celei de a Il-a e- 
ditii a «Daciadei" — lărgirea 
bazei de masă a acestui sport — 
prin mărirea numărului de 
cercuri la peste 1600. a con
cursurilor locale la nests 1000, 
prin formarea unor cadre care 
să conducă cu mai multă com
petentă activitatea si asigurînd 
o mai bună propagandă acesteia
— ne vom preocupa pentru ri
dicarea calitativă a modelis- 
mului. exprimată, desigur, prin 
performante tot mai înalte. 
Sprijinul pe care-1 primim în 
acest sens din partea C.C. al 
U.T.C. si C.N.O.P. este de un 
real ajutor în munca noastră 
Considerăm însă că mai ales 
în ce privește baza materială 
de performantă, va trebui să 
primim mai mult sprijin din 
partea tuturor organelor cu răs
punderi și atribuții In acest 
domeniu. In anul care vine ne 
așteaptă confruntări deosebite, 
cum sînt Jocurile Balcanice ae
ronautice. organizate la noi. 
Sîntem hotărîți să luăm toate 
măsurile, să depunem eforturi 
deosebite pentru ca prestigiul 
modelismului nostru să fie ri
dicat la înălțimea exigentelor 
actuale.

Viorel TONCEANU

Babele, vi se
10 minute pito- 

ritate aplauze evoluțiile Nata
lie! Deconescu (Voința Craiova) 
și Pavel Glîgor (Voința Cluj- 
Napoca). care au reușit să se 
detașeze net de „urmăritori", 
la diferente de 8—10 minute pe 
parcursul celor trei zile de con
curs. în care au acoperit o 
distantă de peste 23 km.

Aplauze se cuvin, de aseme
nea. cîstigătorilor titlurilor la 
seniori. Ildiko Horvaty si Ale
xandru Fey. ambii de la Voința 
Cluj-Napoca. care au stabilit 
timpi remarcabili pe totalul ce
lor 35 de km parcurși in cele 
trei etape. Dealtfel., trebuie re
marcat faptul că în acest an 
șportivii de la clubul Voința 
din orașul de pe Someș au do
minat net finalele campionate
lor republicane, reușind, atit la 
individual cît și pe echipe, să 
eîstige majoritatea titlurilor de 
«amnioni. O comportare meri
torie au avut sportivii de la 
C.S.U. București, situati pe 
locurile secunde în multe probe.

La ultimul si cel mai impor
tant act din calendarul repu
blican al orientării turistice au 
absentat reprezentanții județe
lor Neamț si Timiș. Să notăm 
și slaba participare a altor dbuă 
județe. Brașov si Sibiu, care 
au trimis la concurs doar cite 
un singur reprezentant, uitind 
că doar cu o floare nu se 
face™ performantă. Slaba par
ticipare la concursurile din ul
tima vreme a județelor Timiș. 
Sibiu și Brasov trebuie, dună 
părerea noastră, să constituie 
un semnal de atenție pentru 
forul de specialitate.

Iată clasamentul, în urma ce
lor trei zile de concurs : tine
ret (f — 19) : 1. Natalia Deco
nescu (Voința Craiova). 2. Ni- 
eulina Ene (C.S.U. București). 
3. Mariana Băzăvan (C.S.U. 
București) ; b — 19 : 1. Pavel 
Gligor (Voința Cluj-Napoca). 2. 
Daniel Barcasz (Strungul Arad). 
3. Francisc Pușcaș (Voința Cluj- 
Napoca) : senioare — 1. Ildiko 
Horvaty (Voința Cluj-Napoca), 
2. Clara Fey (Voința Clui-Na- 
poca), 3. Valentina Berlinschi 
(CLS.U. București) ; seniori — 
1. Alexandru Fey. 2. Gheorghe 
Horvaty (ambii de la Voința 
Cluj-Napoca). 3. Gabriel Ma- 
iorescu (C.S.U. Buc.). PE E- 
CHIPE : feminin — 1. Voința 
Cluj-Napoca. 2. C.S.U. Bucu
rești, 3. Voința Craiova ; mas
culin — 1. Voința Cluj-Napoca 
I. 2. Voința Cluj-Napoca II, X 
C.S.U. București.

HI P IS M

rORMAJULE IR. F1ARINESCU 
ȘI CD. YAS1LE DOMINĂ

REUNIUNEA
Dintre formațiile cîștigătoare joi 

dupâ-amiază, două s-au impus cu au
toritate! cele antrenate de Tr. Mari
nescu fi, respectiv, Gh. Vasile. Pri
mo, continuind seria succeselor (trei 
victorii în ultima duminică) și-a mai 
adăugat la ,,zestrea" existenta (a- 
tenție Tânase) alte trei (Heraldina, 
Palicar, Epilog), iar cea de a doua 
a reușit și ea aceeași performanță, 
„punctînd" cu Surduc (dar performan
ța realizată vine după o serie de 
evoluții mai mult decît modeste), Jug 
și Maia, aceasta din urmă dispunînd 
de, mereu ghinionistul. Heliodor. Au 
mai cîștigat Iberica, ultima victorie 
a formației M. Ștefănescu fiind rea
lizată tot cu ea în reuniunea din 7 
septembrie (credem că handicapeurii 
sînt prea severi cu caii acestui talen
tat, dar „supraestimat" profesionist), 
și Marțian, care, „menajat" de N. 
Simion în primul „hit" al premiului 
„Slatina", și l-a adjudecat, de puțin, 
dar sigur, pe cel de-al doilea (oare 
cînd vor renunța organizatorii la o- 
ceste „hit"-ur« generatoare, evident, 
de multe „surprize"), pe locurile ur
mătoare clasîndu-se, la intervale in
fime, Turei („păstrat" și el în pri
ma manșă) și Helis, acesta avînd de 
remontat un handicap excesiv.

REZULTATE TEHNICE : Cursa I - 
1. Heraldina (Tr. Marinescu) rec. 
1:31,8, 2. Hebreea, 3. Fanera. Simplu 
4, ordinea 18, ordinea triplă 249. 
Cursa a ll-a — 1. Surduc (Al. Na- 
cu) rec. 1:37,7, 2. Arenda. Simplu 4, 
ordinea 10, event 63. Cursa a lll-a 
- 1. Jug (G. Vasile) rec. 1:27,1, 2. 
Balerin, 3. Marțian. Simplu 4, or
dinea 9, event 17, ordinea triplă 81. 
Cursa a IV-a - 1. Iberica (M. Ște
fănescu) rec. 1.34,6, 2. Polița. Sim
plu 24, ordinea 28, event 14, triplu- 
cîștigâtor 315. Cursa a V-a - 1. Pa
licar (N. Nicolae) rec. 1:23,4, 2. So
litar, 3. Fapta. Simplu 9, ordinea 55, 
event 67, ordinea triplă 428. Cursa a 
Vl-a — 1. Marțian (N. Simion) rec. 
1:28,2, 2. Turei, 3. Helis. Simplu 17, 
ordinea 42, event 430, ordinea triplă 
4 452. triplucîștigător închis. Cursa a 
Vil-a - 1. Epilog (Tr. Marinescu) rec. 
1:26,2, 2. Rin, 3. Recurs. Simplu 2, 
ordinea 50, event report, ordinea 
tripla 288. Cursa a VHI-a — 1. Maia 
(Al. Nacu) rec. 1:31,7, 2. Heliodor. 
Simplu 2, ordinea 31, event 35.

Gh. ALEXANDRESCU



CAMPIONATE O COMPETIȚII • CAMPIONATE
TUDOR PETRUȘ (STEAUA) - CIȘTIGATOR 

AL „CUPEI ROMÂNIEI" LA FLORETA MASCULIN
Turneul final al Diviziei A la polo 

PROGRESUL A CONDUS PE DINAMO
PUNCT FINAL ÎN „CUPA 

ROMÂNIEI- LA ATLETISM
Ieri s-a desfășurat în sala de 

scrimă Floreasca din Capitală 
concursul dotat cu „Cupa Româ
niei" la floretă — masculin. Pe 
Planșe s-au aliniat 52 de scri- 
meri. care si-au disputat trofeul 
după sistemul clasic (3 tururi 
+ eliminări directe). Cea mai 
mare surpriză a fost căderea 
din eliminările directe a dețină
torului de anul trecut al „Cupei 
României". Mihai Tiu. întrecut 
în asalt direct pentru finale. în 
recalificări, de tînărul Eugen 
Roșu. cu 10—7.

Pentru prima dată Tudor 
Petruș reușește să-și înscrie în 
palmares o prețioasă victorie în 
„Cupa României", cîstigînd tro
feul fără a suferi nici o in- 
frîngere. Am remarcat compor
tarea bună a juniorilor Sorin 
Roca (învingătorul lui Eugen 
Roșu în recalificări, cu 10—9, 
dună ce a fost condus cu 9—6, 
pentru ca 
exemplar, 
cu Petrus.
4—3. cedind ______
George Oancea (care s-a cali
ficat direct în finală, prin vic
toriile înregistrate la Orban. 
10—4 si Roca. 10—9).

Bine s-a prezentat și Er- 
nestin Mătusan (Politehnica Ti
misoara) — învins de Petru 
Kuki cu 10—6 si depășit greu 
în recalificări, cu 10—9, de Con
stantin Niculescu — ambii fl-

PÎNA IN MINUTUL 20 I

cu 10—3, 
finală.

ra-

net 
l-a

în finală să luate 
mai ales în asaltul 
în care a condus cu 

apoi cu 5—4) si

CAMPIONATELE

NAȚIONALE DE TIR

naliști. De asemenea au concu
rat la un nivel satisfăcător An
ton Marcvart (Steaua), Cristian 
Georgescu (Progresul) și Con
stantin Moise (C.S.M. Satu Ma
re) ultimul după ce-1 Învinsese 
pe Țiu cu 10—8, apoi pe C.
Georgescu tot cu 10—8, a pierdut 
la C. Niculescu 
tind intrarea în

Finala a fost dominată 
de Tudor Petrus. După ce 
învins pe coechipierii săi Florin 
Nicolae si Constantin Niculescu. 
a trecut de Petru Kuki (mal 
ușor dedt ne așteptam, 5—1. 
acesta din urmă neevoluînd la 
valoarea lui obișnuită). aDoi de 
George Oancea si. după cum 
am amintit mai sus. foarte greu 
de Sorin Roca. Unul din cele 
mai frumoase asalturi ale fina
lei ni l-au oferit G. Oancea si 
FI. Nicolae. Primul a condus cu
4— 1, dar lipsa de experiență 
si-a spus cuvintul si a cedat cu
5— 4.

Clasament : L T li DOR PE
TRUȘ (Steaua) 5 v — cîstigător 
al „Cupei României" pe anul 
1978 : 2. Florin Nicolae (Steaua) 
4 v ; 3. Petru Kuki (I.E.F.S.) 
3 v ; 4. Sorin Roca (C.S.M. Satu 
Mare) 2 v : 5. Constantin Nieu- 
lescu (Steaua) 1 v ; 6. George 
Oancea (I.E.F.S.) 0 v.

Azi si miine se dispută în 
sala de scrimă Floreasca. de la 
ora 3. ultima etapă a campio
natului 
proba de 
viziile A

CLUJ-NAPOCA. 6 (prin tele
fon). Turneul final al Diviziei 
A la polo — seria I — a înce
put vineri, în bazinul acoperit 
din localitate, cu participarea 
echipelor Rapid București — 
campioana en-țitre, Dinamo 
București — actuala fruntașă a 
clasamentului. Voința Cluj-Na
poca și Progresul București.

într-o partidă de mare im
portanță pentru rapidiști. aceș
tia au învins formația Voința 
cu 6—5 (1—1, 1—0. 3—2. 1—2). 
după 
reia 
duși 
lizat 
mele 
pentru a rezista revirimentu
lui gazdelor. Au înscris: Mus
tață 2, FI. Teodor, Bartolomeu. 
Schervan, I. Slavei, respectiv 
R. Rusu 2, CI. Rusa, Colceriu. 
L Pop. Arbitri: R. Schilha si 
Fr. Simon.

în primul med al reuniunii.

o întrecere în cursul că- 
invingătorii au fost con- 
cu 1—0, dar apoi au rea- 
5—2 si 6—3, iar in ulti- 
minute au avut resurse

echipa Progresul a avut în fa
ța formației Dinamo o evoluție 
surprinzător de bună, ea izbu
tind să aibă inițiativa majori
tatea timpului si să conducă 
pină in min. 20: 3—0, 4—2, 6—4, 
7—5 și 7—6. In final, însă, di- 
namovi$tii și-au valorificat su
perioritatea tehnică individuală 
și plusul de experiență compe- 
tițională, egalind si luînd un 
avans de un gol — 8—7 — pen
tru prima dată în decursul în
trecerii. Scor final: 10—8 (1—3, 
2—1. 3—3, 4—1) pentru Dina
mo. Marcatori: Bus 3. Popescu 
3. Răducanu, Gaiță, A. Mun- 
teanu, Ungureanu, respectiv 
Teodorescu 2. Pleșca 2, Manea, 
E. Ioneseu. A, Ioneseu. Florin- 
eeseu. Au arbitrat R. Timoc și 
D. Paraschivescu.

Turneul continuă simbătă si 
se încheie duminică, zi în care 
se va disputa tradiționalul der
by Rapid — Dinamo.

Adrian VAS1UU

IN DIVIZIA A LA BASCHET, ECHIPELE MASCULINE

SUSȚIN ETAPA A ll-a

(Urmare din pag 1)

la juniori I a pulverizat vechiul 
record, de la 2994 D ja 3563 p 
'1:^3 proba de simplu FITA.

REZULTATE : Pistol liber 60 t 
•eniori : 1. i, pOp (Dinamo Buc.) 

p’ I' Petre (Olimpia Buc.) 
593 P, 3. L. Giușcă (Dinamo) 5« 
P Juniori : i i. Neagu (IEFS) 
538 p, 2. c. Țlrloiu (Steaua) sm 
P, 3. T. Covaci (U.T.A.) 533 n. 
Pistol standard senioare : 1. Ana 
Ciobanu 531 p, 2. Anișoa-a Ma
tei 577 p (anwele de la Dinamo).

Mana Haba (IEFS) 573 p. La 
juniori n : 1. s. Babii (U.T.A.) 
i?3 P .— n°u record (v.r. 577), 2. 
G. Cristache (Dinamo) 576 p. 3. 
șt. varga (C.S.U. Brașov) 558 p. 
La junioare n a cîștigat Dorina 
Guler (U.T.A.) cu 560 p. Pe 
echipe junioare i — steaua cu 
1631 p, iar la junioare U — Di
namo cu 1601 Și juniori H U.T.A. 
cu 1686 p. In alte probe, pe echi-i 
pe, au devenit campioane : Olim
pia Buc. — pușcă standard 60 f c 
junioare I și n cu 1751 și, res
pectiv, 1715 p, la juniori I — 
IEFS cu 1770 p, iar la juniori II 
C.S.Șc. 1 București cu 1734 p. La 
skeet juniori I — c.S. Baia Mare 
cu 26S p (din 300), Ia trap ju
niori n — Olimpia Buc 190 (300) 
iar la juniori II individual — FI. 
Baban (Olimpia) cu 121 p. LA 
ARC (simplu FITA) junioare I — 
Daniela Băiescu (Olimpia Buc.) 
1142 p — nou record (v.r. 1136), 
junioare II Stela Fclderescu 
(A.S.A. Cluj-Napoca) 1135 p, ju
niori I — A. Urițescu (Minerul 
Aninoasa) 1225 p — nou record 
(v.r. 1211), pe echipe : juniori I 
Minerul Aninoasa 3563 p 
record, juniori II "'1 
Mureș "485 p, junioare 
PTTR Tg. Mureș 3080 p 
record. La proba de 
(tineret), conduc, la 
concursului, Terezia 
nătatea Tg. Mureș) 
(nou record — v.r.
Aurel Robu

nou 
Voința Tg. 

Ii — 
- nou 

dublu FITA 
jumătatea 

preda (Să- 
cu 1195 p 
1151 p) st 

(Olimpia Buc.) cu 
1216 p (nou record — vj. 1211 p). 
întrecerile continuă.

național pe echipe la 
floretă masculin. DI- 
sl B.

Nicoleta ALDEA

Din etapa a doua a campio
natelor naționale de baschet 
se desprind 4 din cele 6 me
ciuri ale Întrecerii masculine, 
ele opunind formații aflate, 
prin prisma performanțelor 
din ultimii ani, la un nivel va
loric apropiat Ne referim 1* 
intilnirile ICED — Farul. Ra
pid — CjS.U. Brașov^ Universi
tatea Timișoara — 
tea Cluj-Napoca și 
București — CJS.U. 
lelalte partide :

rf- 
sus- 

de

Uni vers ita- 
Politehnica 
Galați.
Steaua

Ce-

A începui turneul final al campionatului național de oină

DINAMOVIȘTII AU REALIZAT SCORUL PRIMEI

REUNIUNI : 32-2 CU RECOLTA RIMNICELU 1

BRĂILA. * (prin telefon). 
Campionatul sportului nostru 
național — oină — îsi deru
lează. de vineri dimineață, ul
timele secvențe De cochetul 
stadion de atletism al comnle- 
xului sportiv din parcul Mo
nument Dintre sutele de par
ticipante 
diționalei 
care au 
victorie 
Biruința 
Recolta Rimnicelu (Buzău).. Di
namo București, Celuloza Că
lărași. Metalul Tirgoviște. U- 
niversitatea București. Aviftul 
Frasin (Suceava), C.F.R. Sibiu 
si Combinatul poligrafic Bucu
rești — isi dispută acum în- 
tiietatea pentru cucerirea titlu
lui de campioană a tării.

Sortii au decis ca Drima reu
niune a turneului final să a- 
ducă in teren formații de forte 
sensibil egale, ceea ce a oferit 
confruntări echilibrate. în întil- 
nirea dintre A.S.A. Constanta 
si Biruința Gherăiești. militarii 
au reușit să rămînă la condu
cerea partidei pină aproape de 
sfîrsit. Dar au fost egalați in 
ultimele minute datorită unei 
evoluții superioare a adversa
rilor lor. aflati la „prinderea 
mingii". în celelalte meciuri fa
voritele s-au impus.

Dinamovistil bucureșteni — 
deținătorii titlului — au făcut 
uz de întregul lor arsenal teh-

la prima etapă a tra- 
competitii. 10 echipe 

mers din victorie în 
— A.S.A. Constanta. 
Gherăiești (Neamț),

nic in meciul cu Recolta Rim
nicelu (au pasat derutant, dia
gonalele au funcționat perfect, 
dublajul si „bătăile" de aseme
nea). avind în Nicolae Păsărică 
un inspirat centru mijlocaș. A- 
cest jucător este, de fapt, au
torul principal al scorului-re- 
cord pe care dinamovistii l-au 
stabilit în fata adversarilor lor : 
32—2 !

Victorii clare a obtinut si 
fosta multiplă campioană a tă
rii C.P.B. (cu un Ilie Dacău 
revenit în postură de coordo
nator). iar studenții bucureșteni. 
bine conduși de căpitanul e- 
chipei lor. I. Păulescu. și-au 
dominat net adversarii, conti- 
nuînd să candideze la un loc 
pe podium.

Rezultatele reuniunii de vi
neri dimineață : A.S.A. Con
stanta — Biruința Gherăiești : 
9—9 : Dinamo București — Re
colta Rimnicelu 32—2 : Celu
loza Călărași — Metalul Tir
goviște 12—11 ; Universitatea 
București — Avintul Frasin 
16—6 ; C.F.R. Sibiu — C.P.B.

București — 
24—5 : Meta- 
Recolta Rim- 
Universitatea 

București — C.F.R, Sibiu 16—5; 
C.P.B. — Biruința Gherăiești 
21—8. Simbătă si duminică sint 
programate intilnirile decisive.

2—16 ; Dinamo 
A.S.A Constanta 
lui Tirgoviște — 
nicelu 19—4 ,•

Traîan 1OANÎTESCU

SiMBĂTÂ 15 : Voința — Laromet: arena 
clubului întreprinderii Repu
blica, de la ora 14,30 : Gloria 
— Cetatea Giurgiu, meciuri în 
cadrul Diviziei A, feminin.

c.s.u.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15 : P.T.T. — Voința 
Brașov (f. A), Politehnica — 
C.S.U. Galați (m. A), Pro
gresul — Olimpia (f. A), 
URBIS — Steaua (m. A) ; sala 
construcția, de la ora 15,30 : 
P.T.T. — Politehnica H Bucu
rești (m. B), Dinamo — C.S.U. 
Sibiu (m. A), ICED — 
(m, A) ; sala Giulești, 
ora 17 : Rapid —
(IA), Rapid — C.S.U. 
(m. A).

Farul 
de la 
Mobila 
Brașov

RUGBY. Stadionul Steaua, 
ora ÎS : Steaua — R.C. Spor
tul studențesc (..Cupa federa
ției") ; teren Tel, ora 
R.C. Sportul studențesc 
Gloria (Div. B).

15 : 
n —

Poligonul Tunari,
9 : campionatele __
(pușcă, pistol viteză șl

de
na-

Metalul, 
Viitorul 
stadio- 

: Pro-

FOTBAL. 
ora 13,15 : 
studențesc 
Steaua — 
(Div. A).

Stadionul
steaua —
(jun), ora ___
Sportul studențesc

Steaua,
Sportul

15 :

TIR. 
la ora 
ționale 
liber, taiere șl mistreț alergă
tor) ; terenul Olimpia (parcul 
Herăstrău), de la ora 
concura de tir cu arcul.

DUMINICA

I :

HOCHEI. 
gust", ora

Patinoarul
. — 16 : Steaua 

năreia Galați, ora 
— Unirea Sf. 
(Div. A).

„23 Au-
— Du-

18 : Dinamo 
Gheorghe

POPICE. Arena Voința, ora

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora s,30 : P.T.T. — Voin
ța Brașov (LA), Politehnica 
— C.S.U. Galați (tn. A), Pro
gresul — Olimpia (f. A). 
URBIS — Steaua (m. A) ; sala 
Construcția, de la ora 1.30 : 
Politehnica H — Carpați Sf.

FOTBAL. Stadionul 
ora 11 : Metalul — 
ScomlceșU (Div. B) ; 
nul Progresul ora 11 
greșul Vulcan — C S.M. Dro
beta Tr. Severin (Div. B) ; 
teren Unirea Tricolor, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Celuloza 
Călărași (Div. C) ; stadionul 
,.33 August", teren IV : Lu
ceafărul n — Sirena Bucu
rești (Div. O : teren Mecanică 
fină, ora 11 : Mecanică fină — 
Automatica (Div. C) ; teren 
Triumf, ora 11 : Viscoza — 
Automecanica (Div. C) : teren 
TMB, ora 11 : TMB — Tehno- 
metal(Div. C) ; teren Abato
rul, ora 11 : Abatorul — Lu
ceafărul I (Div. C) : teren E- 
lectronlca, ora 11 : Electronica 
— FL roșie (Div. ~

HANDBAL. Sala 
ora 11 : Confecția 
tehnica Constanța . _ 
pa de toamnă"), ora 
Dinamo — „U“ —
<m. A).

C).

Floreasca, 
— Hidro- 
(fem., „Cu- 

lS.lt : 
Cluj-Napoca

U.R.B.LS. si Dinamo București 
— CS.U. Sibiu.

La fete, descocnp'etarea 
tona echipe, cauzată de 
per. dar ea unor jucătore și
ne elucidarea cererilor de trans
fer ale altora, determină o re
ținere in aprecierea șanselor. 
Totuși, credem că 
Crișui — Politehnica București 
si Progresul — Olimpia vor fi 
cele mai echilibrate. Celelalte 
tntilniri : P.T.T. — Voința Bra
șov, Rapid — Mobila Satu 
Mare, Universitatea Cluj-Na
poca — CJS.Ș. Ploiești și Uni
versitatea Timișoara — Voința 
București.

meciurile

Sfîrșițul acesiej săptămîni 
marchează încheierea întreceri
lor din cadrul competiției de 
atletism dotată cu „Cupa 
României". Astăzi și miine, la 
Pitești, au loc disputele ultimei 
etape, a treia, în grupa A, la 
capătul cărora vom cunoaște 
formațiile campioane și pe cea 
care va participa, în continua
re. la barajul pentru prima 
grupă valorică a acestei im
portante competiții. De fapt, 
după rezultatele din primele 
două etape este greu de presu
pus că vom putea avea alte 
formații campioane, în afara 
actualilor lideri

Iată situația actuală a clasa
mentelor : GENERALE : 1.
STEAUA 717 p, 2. Argeș 499 p, 
3. Dinamo 484,5 p, 4. Constanța 
396 p, 5. C.A.U. 347 p, 6. Rapid 
298 p, 7. Iași 270,5 p, 8. Cluj 
256 p, 9. Metalul 234 p ; BAR- 
BAȚI : 1. STEAUA 514 p, 2. 
Dinamo 374,5 p. 3. Constanța
277.5 p, 4. Argeș 235,5 p 5. 
C-A.U. 189,5 p, 6. Cluj 167 p, 7. 
Rapid 128 p, 8 Iași 127 p. 9. Me
talul 86 p ; FEMEI : 1. ARGEȘ
263.5 p, 2. Steaua 203 p. 3. Rapid 
170 p, 4. C.A.U. 157,5 p, 5. Me
talul 148 p, 6. Iași 143,5 p. 7. 
Constanța 119,5 p, 8. Dinamo 
110 p. 9. Cluj 89 p.

Concursul are loc simbătă, de 
la ora 13 și duminică, de la 
ora 9.

în aceste zile se Încheie și 
grupa B, seria I care progra
mează întilniri pe stadionul din 
Poiana Brașov.

Participă echipele Brașov, 
Neamț, Bacău. Prahova, Galați, 
Suceava, Brăila, combinata 
București și C.S. Șe. A. Buc.
• Astăzi, de la ora 16, pe 

Stadionul Tineretului din Capi
tală. asociația sportivă P.T.T. 
organizează un concurs de 
marș cu două probe : 5 km — 
juniori III, 20 km — juniori II 
și I.

Faza de zonă a campionatelor de box

MECIURI INTERESANTE IN SEMIFINALE
La Arad. Reșița. Piatra 

Neamț și Tulcea au continuat 
întrecerile fazei de zonă a cam
pionatului individual de se
niori. ajunse în faza finalelor.

ARAD. în urma semifinalelor 
disputate joi, județele cele mai 
bine reprezentate 
Cluj (10 boxeri). 
Arad (2). Printre 
în această fază 
se află și tineri 
fazele preliminare. __. 
(Oradea). Fl. Barna _(Arad). T. 
Mărcuț 
(Tohan) 
brațe si 
au fost 
Si V. Coprean (Borsa). T. Roșu 
(Cluj-Napoca) — Gh. Covaci 
(Satu Mare). Al. Sigheti (Cluj- 
Napoca) — E. Vaczan (Tg. Mu
reș). in care primii au obținut 
victorii la puncte.

I. IOANA, coresp.

b.p. Gh. Toma (Iasi). L. Sa va 
(P. Neamț) b.k.o. 3 L Balcon 
(Bir Iad).

N. MARCH, cores©.

în finale stnt 
Oradea (6) si 
cei calificați 

a competiției 
remarcați in 

ca V. Isai

Peste 3 000 de spec- 
urmărit reuniunea

(Salonta). Gh. Preda 
etc. Cele mai echili- 
spectaculoase meciuri 

cele dintre T. Mărcuț

TULCEA. 
tatori au 
semifinală, in care au fost pro
gramate 11 meciuri unele din
tre ele de un apreciabil nivel 
tehnic si spectacular. în cel mal 
frumos meci al Balei. C. Man- 
teanu (Tulcea) b.ab. 2 N. Ni- 
colaev (Slobozia). S-au mai re
marcat intilnirile C. Marin (Vi
dra) — St. Lazăr (Slatina). P. 
Andrelcu (Medgidia) — V. 
ninca (Balș), N. Balaban (Pi
tești) — I. Melinte (Constanța), 
în care primii au terminat În
vingători.

P. COMȘA. coreso.

PIATRA NEAMȚ. Semifina
lele au oferit celor prezenti în 
sala Ceahlăul meciuri mai spec
taculoase si atractive. Cîteva 
rezultate mai importante : L 
Panaite (Galati) b.D. E. Tofan 
(Iasi). M. Doncia (P. Neamț) 
b.p. V. Nicorescn (Ploiești). M. 
Ichim (Focsani) b.k.o. 1 M. Ilie 
(Ploiești). C. Ion eseu (Ploiești) 
b.a B. Rusa (Bacău). V. Cio- 
bann (P. Neamț) b.p. N. Lupn 
(Ploiești). N. Dolean (P. Neamț)

REȘIȚA. Reuniunea disputată 
joi seara în sala sporturilor „30 
Decembrie" din localitate a fost 
cea mai reușită dintre cele de 
pină acum, cu meciuri echili
brate. frumoase, aplaudate de 
spectatori. Cîteva rezultate mai 
importante : N. Crăciun (Bocșa) 
b.p. D. Parpaliu (Voința Buc.), 
M. Visan (Bocșa) b.n. Gh. Bru
mă (Rapid). I. Motroe (Reșița) 
b.ab. 2 N. Gurban (Steaua). M. 
Turcas (Hunedoara) b.ab. 3 L 
Apostol (Rapid). V. Sîrbu 
(Bocșa) b.ab. 3 C. Vultureann 
(Drobeta Tr.-Severin). E. Dră- 
ghia (Drobeta Tr.-Severin) b.p. 
O. Chitesc© (Rm. Vîlcea).

Patinoarul An
ii : Dinamo — 

Gheorghe (Div.
D. GLĂVAN. cores©.

.Arena Voința, 
Metalul 

Olimpia, 
— Carpați

POPICE. 
S3» ; voința 
man ; arena 
8J0 : Olimpia __
nala : arena clubului între
prinderii Republica, ora 8,30 : 
Gloria — Rafinorul Ploiești, 
meciuri în cadrul Diviziei A, 
masculin.

ora 
Ro- 
ora 
Si

RUGBY. Teren Olimpia, ora 
10.30 : Olimpia — Rulmentul 
Alexandria (Div. B) ; Stadio
nul tineretului, teren IV, ora 
11 : Calculatorul — ș.N. Ol
tenița (Div. B), teren H, ora 
10.30 : Aeronautica — Petro
chimistul Pitești (Div. B).

TIR Poligonul Tunari, 
la ora * : Campionatele 
tionale (pușcă liber» și stan
dard, pistol viteză, 
mistreț alergător) ; 
Olimpia, de la ora I : 
ceri la tir cu arcul.

de
na-

talere, 
terenul 

între-

VOLEI. Sala Ciulești, 
ora 9 : Rapid — Farul

de la 
(f. A).

DIVIZIA A DE JUDO
Azi și mllne slnt programate 

Întrecerile eelel de a Ii-a etape 
a Diviziei A de judo. La Cluj- 
Napoca, echipa locală Universi
tatea va încerca să se reabiliteze 
după cele două tnfringerl din 
etapa inaugurală. Va fi Insă di
ficil, deoarece in triunghiularul 
clujean. Universitatea va înttlnl 
pe multipla campioană Dinamo 
București, lidera clasamentului, 
și pe Politehnica Iași, neînvinsă 
în prima etapă.

Deosebit de echilibrat se anun
ță triunghiularul care se va des
fășura In municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. Toate cele trei forma
ții — C.S.M. Borzești, Construc
torul Miercurea Cluc si Nitramo- 
nla Făgăraș — sînt la egalitate 
de puncte înaintea acestei etape. 
La Arad, prima șansă o are 
echipa din localitate Rapid (cla
sată pe locul 3) în confruntările 
cu I.E.F.S. și Olimpia București. 
Aproape sigur triunghiularul de 
la Brașov va fi cîștigat de echi
pa dinamovistă din localitate (lo
cul î), care va Intilni pe ulti
mele clasate : I.O.B. Balș șl 
A.S.A. Tg. Mureș.
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CICLULUI olimpic 
Montreal 76-Moscova 80

REDRESAREA BOXULUI ESTE I
PRIN EFORTURI STĂRUITOARE Șl AP

«\\\\\\\\\\\\\^^^^

J. 0. MONTREAL - 5 MEDALII, 
C. M. BELGRAD-NICIUNA! i

I

La jumătatea ciclului olimpic, incercăm — 
in paginile de față — să determinăm situația 
boxului românesc tei raport cu lumea pugilis- 
tică amatoare. Tabelele statistice pe care le 
publicăm marchează un recul care - pentru 
specialiști - nu este evident doar pe planul 
medaliilor. Incepind din 1977, anul campiona
telor europene de la Halle, ți continuind cu 
campionatele mondiale din V978 de la Bel
grad a fost evidentă scăderea in ansamblul 
performanțelor boxerilor 
un semnal de alarmă in

•
In dorința de a cunoaște cauzele, ne-am a- 

dresat unor factori de răspundere, oamenilor 
boxului, celor cărora le revine sarcina de a 
asigura bunul renume al boxului românesc, ce-

j

Argint

români, reprezentind 
raport cu țelurile jus-$

Ia viitorul tur-nostru

I

tificate ale pugilismului 
oeu olimpic.

Ani ți ani de zile, boxerii români nu au lip
sit din fruntea listei celor mai importante com
petiții mondiale sau continentale. Și iată-i. 
dintr-o dată, tot mai puțin prezenți pe podiu
murile de onoare, dacă nu chiar absenți cu 
desăvîrșire, cum s-a întîmplat la campionatele 
lumii de la Belgrad ! Dealtfel, nu cu mult 
timp în urmă, ziarul nostru a dezbătut, in ca
drul unei „mese rotunde*, cauzele eșecului de 
la „mondiale", ale regresului ilustrat cum nu 
se poate mai convingător de faptul că la 
J.O.’76 reprezentanții noștri au cucerit 5 me
dalii (două de argint ți trei de bronz), iar la 
GM. ’78 nu s-au clasat între primii trei la nici 
o categorie I Acum extindem analiza la în
treaga perioadă care a urmat Montrealului, 
cuprinzînd o arie mult mai largă de probleme 
și avînd, desigur, noi puncte

lor chemați să pregătească - in condiții opti
me — lotul cu care ne vom prezenta la tur
neul olimpic din 1980, de la Moscova.

Analiza este importantă mai ales acum, cind 
Jumătatea drumului a fost parcursă ți cînd moi 
rămine timp suficient (dar drămuit I) pen
tru a sistematiza sugestiile de perfecțio
nare, a 
osebire

obțină medalii

o lua măsurile ce se impun ți cu de-
a le pune cu hotărâre ți stăruință in

CJt Aur Aigânt Econz
1969 4 2 1
1971 — 4 S
1973 2 2 3
1975 1 2 3
1977 — 1 »

de referință.

FEDERAȚIA
Pentru box, ca și pentru ce

lelalte discipline, au fost sta
bilite de mai mult timp obiec
tive concrete, deosebit de im
portante, privind dezvoltarea 
activității, îmbunătățirea selec
ției și perfecționarea pregătirii 
ÎN TOATE CENTRELE ȘI 
UNITĂȚILE SPECIALIZATE. 
Totul in ideea ca prir.tr-un 
asemenea efort să se asigure 
creșterea corespunzătoare a ni
velului performantelor, cuceri
rea la J. O. de la Moscova a 
unui pumăr niaj mare de 
dalii, dintre care 
•cască „aurul".

Constatăm acum, 
«ii din noul ciclu__
aceste obiective N-AU 

majoritatea

să nu
me- 
lip-

doidupă 
olimpic, că 
‘" FOST 

— tn majoritatea lor — 
ÎNDEPLINITE, situație care 
»-a reflectat nemijlocit in evo
luția si rezultatele boxerilor 
români la marile competiții in
ternaționale.

Apreciem că una dintre prin
cipalele cauze ale acestei stări de 
lucruri o constituie stilul de mun
că defectuos al activului federal, 
certitudinea fără acoperire 
ei boxul nostru se va 
menține oricum printre sportu-

I

iți propune săaplicare. Gne
olimpice trebuie să facă ți efortul corespun
zător pentru a ajunge la ele I

lată de ce Federației române de box, in 
primul rind, îi revine sarcina de a întreprinde 
totul pentru eliminarea lipsurilor manifestate, 
în vederea 
să readucă 
in ierarhia

obținerii unor rezultate de natură 
boxul român pe pozițiile fruntașe 
mondială și olimpică.

L7« junior talentat, cart s debutat cu succes in echipa naționali. 
Daniel Radu

Toto : Ion MIHĂICA

Jl
Cu 6 

Jefui d 
eomini 
ai eonf 
U vede

Doar 
a retiți 
Romdni 
pean 
GearpiJ 
precum I 
ti -ftd 
metă 
Cipere 
masei 
din prii

ÎN PROCESUL DE SELECȚIE, UN L
Sportul românesc dispune la 

ora actuală de un sistem de 
selecție științific fundamentat 
și nu rămine dedt ca in fie
care disciplină el să Tie apli
cat eu fermitate sl continui
tate. Ce s-a făcut in box In 
această direcție 1

Pentru a discuta această pro
blemă este nevoie mat intîi 
să vedem care au fost pre
ocupările in direcția asigură
rii unei mase — alcătuită, fi
rește, din copii si tineri — 
asupra căreia să se aplice a- 
eeste criterii. Din păcate, «sa 
cum ne relata Eustațiu MĂR

GĂRIT, președintele colegiului 
central de antrenori, „îxt acest 
domeniu se constată o Îngrijo
rătoare diminuare a mijloace
lor propagandistice de atrage
re a copiilor, a tineretului spre 
box. Unde au dispărut kino- 
gramele, conferințele de iniție
re, fotomontajele, demonstrați
ile, panourile propagandistice 
din săli, intilnirile dintre marii 
performeri ți copii T Invităm a- 
dolescenții la gale, o dată Ia 
două luni si pe urmă ne plin- 
gexn că nu vin copiii la box—".

Așa aflăm și explicația fap
tului că deși lipsa performeri
lor este pusă pe seama faptu
lui că se acordă atenție prio
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UN „CLUB AL ECHIPEI NAȚIONALE"!?!
rile cu o prezență remarcabilă 
In bilanțul olimpic românesc, 
în mod firesc, s-a dovedit că 
o asemenea optică este necon
formă cu realitatea, că nu te 
poți menține în frunte — mai 
ales acum, în condițiile ampli
ficării eforturilor pentru cuce-

ori exclusiv, asupra probleme
lor loturilor reprezentative, a- 
trăgîndu-și dealtfel titulatura 
ironică, dar tn mare măsură 
justificată, de „club al echipei 
naționale”. Mult mai puțin 
ne-azn Îndreptat privirile asu
pra activității secțiilor din ta

© Centre care au dispărut de pe harta boxului nostru 
© De ce s-a renunțat la folosirea prețiosului fond de 

tehnicieni și activiști ai federației ?
© Este ceasul al 12-lea. Nu mai e admisibil nici un 

minut de așteptare I

rirea de titluri si medalii — 
fără o activitate prodigioasă, 
permanentă, fără o neconteni
tă căutare a talentelor, fără a 
temeinică îndrumare a lor spre 
vîrful ierarhiilor.

Iată, dealtfel, ce ne declară 
Cristea PETROȘENEANU. se
cretar al F. R. Box : „Lipsurile 
boxului românesc sa regă
sesc in propriile noastre nea
junsuri. Activul federației si-a 
concentrat adesea atenția, uue-

MĂSURI DISCIPLINARE-DE OCHII LUMII ?

ri, lăsind astfel descoperii 
principalul sector productiv al 
boxului nostru. Rareori s-a a- 
pelat ia ajutorul membrilor co
mitetului și biroului federației 
care ar fi putut contribui la 
activizarea, îndrumarea si con
trolul muncii din secții. De 
asemenea, din numerosul corp 
de antrenori — unii eu multă 
experiență — nu am ales nici
odată pe cei care, prin depla
sări periodice, ar fi putut, da 
o mină de ajutor tehnicienilor 
mai tineri din țară. Numai dacă 
vom face cu perseverentă aces
te lucruri vom putea rezolva la

nivelul cerințelor problemele de 
fond ale boxului nostru".

Deocamdată insă sint supor
tate consecințele. în mod con
cret acestea reliefează faptul 
că deși există secții de box pe 
aproape Întreg cuprinsul țării, 
doar 11 
furnizeze 
mente cu 
afirmare ___ _______ _____
tre, altădată cu puternică tra
diție, cum sint Arad. Bacău. 
Iași, Tg. Mureș, Sala Mare, 
Tulcea aproape că au dispă
rut de pe harta boxului. In 
schimb. ACOLO UNDE A E- 
XISTAT INIJIATIVA LOCA
LA, PASIUNE ȘI DRAGOSTE 
SINCERA pentru aportul cu 
mănuși, au Început să apară re
zultate mai mult decât fcn- 
bucurătoare — județele Dîm
bovița, Argeș si Vraacea !

Este imperios necesar cn mă
car acum. In ceasul al 12-lea, 
In stilul de mancă al activului 
federal să se producă o schim
bare radicală, pentru ea fede
rația să nu mai fie doer un 
dub al echipei naționale, ci să 
devină eu adevărat FORUL DE 
CONDUCERE, ÎNDRUMARE 
ȘI CONTROL AL ÎNTRECU 
activități pugilistice
DIN TARA.

județe reușesc să 
lotului național ele- 
unele posibilități de 
internațională. Cen-

„MIE SA Ml-L F.
Dr. Petre RADOVICI, me

dio de lot : „Pentru mine, care 
lucrez de peste 20 de agii pe 
lingă loturile de box, nu mai 
poate fl firește nici un secret, 
nici o noutate cerința ca me
dicina să contribuie la reali
zarea marilor performanțe. Cu 
atât mai mult lntr-o ramură 
ea boxul, In care sportivul de
pune eforturi extrem de dure 
fi-și supune organismul unor 
șocuri puternice. In asemenea 
condiții, rolul medicului este 
să judece complex organismul 
sportivului, aă-i aprecieze po
tențialul biologic, să stabileas
că si să recomande măsurile 
sxlecvate pentru perfectionarea 
capacității fizice a subiectului. 
Din păcate, multă vreme ralul 
medicului de lot a fost redus 
fie la acela de simplu masor 
(pentru refacerea sportivului 
după efort), fie de vraci („mie 
să mi-1 faci bun de luptă* — 
cum cer unii antrenori refe- 
rindu-se la boxerii traumati
zatfi- Cred că a venit ’ timpul 
să tratăm rolul medicului eu 
mai multă Înțelegere științifică.
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comunicat

• La 31 martie 1978. printr-un comunicat al federației dat 
publicității. te anunță suspendarea pini la sfîrsitul anu
lui din orice activitate sportivă — pe temeiul unor acte 
de indisciplină — a mai multor boxeri, printre care fi Nifi 
Robu. De la mijlocul verii, același boxer briile an reapare 
ia competiții. ba obține chiar, ia luna septembrie. za loc 
ia echipa națională. Nu discutam acum valoarea tehnică 
■ sportivului. dar ne punem întrebarea : a fost prea exa
gerată acțiunea inițială, ori s-a îndreptat atit de repede 
pugilistul nostru î

La 20 aprilie 1978. de asemenea printr-un
public, aflăm că boxerul Teofil Ghinea (printre alții) 
este exclus din lotul national si — pentru grave aba
teri disciplinare — suspendat din orice activitate sportivă 
pini la sfirsitul anului. In luna august. Teofil Ghinea 
M parte la o competiție internațională peste hotare. Și 
iarăși ne întrebăm : dacă suspendările se fac cunoscute 
-cu tam-tam“ (evident in vederea unui efect educativ), 
de ce anularea suspendărilor se efectuează eu discreție T

După campionatele mondiale din luna mai 1978. Taredin 
Ibraim ți Simion Cufov intră din nou in vizorul comisiei 
de disciplină, invinuiti de a nu se fi pregătit corespun
zător si a nu-ti fi apărat astfel șansele eu demnitate. Peste 
aici o lună, eonstănteanul pleacă, impreună eu echipa 
Farul, intr-un turneu tn R. D. Germană si R. F. Ger
mania. iar dinamovistul bueurestean participă, la începutul 
toamnei, la o competiție peste hotare. întrebarea se pune : 
CE EFICACITATE (MACAR PE PLAN MORAL) POT A- 
VEA SANCȚIUNILE PE CARE CLUBURI, ANTRENORI. 
SPORTIVI ȘI ÎN PRIMUL RÎND FEDERAȚIA LE IGNORA 
A DOUA ZI DUPĂ PRONUNȚAREA LOR ?

BOXERII TREBUIE SĂ MUNCEASCĂ MULT M
(Urmare din pag. D

antrenament vom spori masa 
4e practicant!, dar trebuie să 
facem tn acest scop si un efort 
propagandistic.

• Este limpede că numai 
secțiile care „produc* valori tei 
Justifică existența, dar activi
tatea,- controlul și îndrumarea 
acestor unități de pe teritoriu 
■u trebuie lăsate la vota intfm- 
plăriL

• Gîndul la perspectivă im
pune e atentie infinit mal mare 
acordată „schimbului de miine". 
Preocuparea exclusivă fată de 
primul eșalon (cel din lotul 
national de seniori) si neglija
rea alimentării continue cu ti
nere talente, absența unor lo
turi de rezervă 
tea au creat 
de valori de 
gem. Așadar, 
tie pepinierei

toate 
decalajul si 
care azi ne 
mai multă 

!

aces- 
lipsa 
pHn- 
aten-

• Trebuie să atacăm sa mal 
multă vigoare (si competență 9 
problema aportului științei. al 
cercetării si al medianei, la 
perfecționarea metodelor do 
pregătire (atit in secții. eît ci 
la loturi), la netezirea căilor 
spre marea performantă. Nu 
este permis să nu avem tai 
bibliotecile de specialitate lu
crări, studii eu efect practic 
imediat, ale medicOor șl cerce
tătorilor care au stat ani de 
zile pe lingă loturile de box, 
cutreierând lumea st avind deci 
posibilitatea xă-si Îmbogățească 
imens experiența științifică.

• Evident, nu poate fl 
scutită de critică nici munca 
tehnicienilor boxului. In timp 
ce pe diverse meridiane se fac 
eforturi pentru Introducerea 
metodelor sistematice, științi
fice, in pregătirea boxerilor de 
performantă, pentru cultivarea 
prototipului modern, de succes, 
în ring — antrenorii noștri fee!

■»«» adesea vecM przctleienD 
■aentin in sălile de antrenament 
metode rutiniere. șablonarde. 
Moșite de perspectivă ta creș
terea unor pngiliști valoroși pe 
plan international.

• Selecția antrenorilor de lot 
va trebui făcută ea mal mu» 
Rteoamămlnt pentru a asigura 
acestui corp o înaltă tehnici
tate. Ce folos că au ajuns să 
fie • (nouă h antrenori la to
tal cfimpic. cînd pregătirea se 
face tot dc-a valma, fără preo
cupare evidentă pentru Indivi
dualizarea si deci sporirea efi
cientei antrenamentelor—

Paginile noastre nu-si vot a- 
flnze telul decît dacă vor fi 
urmate de măsurile corespun
zătoare. Sin tem convinși că în 
rândurile celor răspunzători de 
destinele boxului nostru există 
dorința si hotărirea fermă de a 
face totul pentru ca boxul să-și 
reocupe locul nrintre ramurile 
de prestigiu ale mișcării noas-
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9 ANTRENORI LA LOT, DAR CIȚI BOXERI
la Izmir (Turcia), eu pri

it juniori, t tineri boxeri 
De atunci, ei ar fi trebuii 
bune ta categoria seniorilor.

CORESPUND EXIGENȚELOR INTERNAȚIONALE?d te urmi,
• europene
x podium, 
trfnd trepte
e sini ți ce fac «cei f* 7 
Siurpiu (medalie de argint la cai. ușoară) 
aprindă (inttmplător) «a loc in echipa 

mlada de la Atena. Campionul euro- 
tan (semimused). vicecampionii Troian 
rd) șt Stea Poatoloche (semimiflocie), 
tH cu bronz Dumitru Cipere (muscă) 
i^rger (semigrea), după apariții de co
ate promițătoare, cum a fost cazul lui 
ărut Încetul cu Încetul In anonimatul 
fără perspectivă. De ce 7 mei ales:

L SLĂBICIUNILOR
Lcă mul- 
ki vita tea 

află ja 
L posibi- 
1 lucruri- 
cara. la 

I precum 
■buri In 
I roecia- 
hiorilor : 
Lti), Fa- 
Irimișoa-

a, Del
ia, Me-

rtfju

se a- 
tor la

altul: de la seniori la juniori, 
de Ja juniori la selecție șa m 4 
Pentru că dacă vom merge pe 
fir In sus vom vedea că si e«d 
selecționați — puțini sau mulțl 
— se pierd Pe căile lipsei do 
seriozitate si perseverentă ta 
moacă, ale nepriceperii saa in
dolentei.

Cel mai corect ar fi să se 
tragă concluzia ÎN TOATE 
SECTOARELE ACTIVITĂȚII 
BOXULUI NOSTRU EXISTA 
CARENȚE PROFUNDE, gra
va, cu consecințe imediate 
șl directe asupra performanțe
lor realizate de sportivii noștri 
in marile confruntări interna
ționale.
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O mare responsabilitate în 
obținerea unor rezultate su
perioare revine celor însărci
nați cu pregătirea boxerilor 
fruntași la duburi și loturi 
reprezentative. Or, și în — 
■au tocmai — în această di
recție ae constată de multă 
vrane carențe grave, viaind 
■tit CANTITATEA, cit p 
CALITATEA muncii desfășu
rate la antrenamente, 
face excepție nicâ una
lecții, nici unul dintre lotu
rile reprezentative.

Colectivul de antrenori al 
ioturilor naționale (și sfat 
destul de 
întreprins 
pentru ca 
fire că se 
bol, d in
teritățfls fiecărui sportiv te 
parte. Chiar dacă indicii de 
■return și tatensitate cresc în 
teza dinaintea competițiilor, 
pregătirea fizică este tratată 
adesea drept • componentă 
ncEpecifică a antrenamente

Nu 
din

molți — 9 !) na a 
suficiente măsuri 

procesul de pregă- 
desfășoere nu gio- 
ftmcție de particu

Fără antrenor
federal ?

La I iulie ISIS a amt 
loc ședința plenară a Co
mitatului Federației ro
mâne de box care a tras 
concluzii după eșecul bo
xerilor noștri la campio
natele mondiale de la 
Belgrad. Din acea zi, fe
derația este lipsită de im 
antrenor federal care ar 
«oea menirea să coordo
neze activitatea metodică 
pe tsstreg teritoriul, sd 
tedrume si si controleze 
munca secțiilor de box 
din tari. De ce ?

Folosim prilejul pentru 
s sugera ea federația să 
caute posibilitatea de • 
tecrecfinte problemele fss- 
niorilor. ale schimbului 
de mîine. tot unrsi antre
nor federal, specializai 
te acest domeniu.

Aceasta este, dealtfel, și o- 
pinia antrenorului emerit 
Constantin NOUR: ^Boxnl 
este mi sport individual. Fie
care sportiv are particularită
țile sale fizice și psihice, sfi-

lai său preferat de luptă. 
Tocmai de aceea antrena
mentele ar trebui să se des
fășoare strict individualizat. 
Antrenorul este obligat să-și 

■unească perfect elevii, să gin- 
dească pentru fiecare în par
te și să insiste la antrena
mente pe însușirea și perfec
ționarea acelor procedee 
care-i pot asigura progresul 
valoric. La noi ae muncește 
te grup, după un program ■- 
năc, neadecvat pentru un co
lectiv format din individuali
tăți cu particularități care ■- 
neori ii diferențiază total A- 
eeasta consider eu că este 
eouza care frinează afirmarea 
tinerilor boxeri, ca și a celor 
consacra ți".

Fără îndoială. o parte din
tre aceste neajunsuri pornesc 
șt din lipsa de siguranță pro- 
feKXnală a umăr tehnicieni, 
dtn inexistența unei orientări 
etare și de perspectivă. Este 
și părerea uniM specialist cu
noscut, maestrul sportului 
Petre ZAHAR.IA, președintele 
comisiei de box a Munici
piului București : „Selecția în 
loturile reprezentative este e- 
fectaată de antrenorii Eusta- 
țlu Mărgărit și Ion Popa fără 
obiectivitate și dovedește fa

Sandu Tîrîlă (stingă), deși pregătit in afara lotului, a obținut 
in ultima vreme succese remarcabile

nici, fie cei tineri. Aceasta 
duce la instabilitatea sporti
vilor în pregătire, Ia grevarea

Ioq Vladimir (dreapta) este printre puținii boxeri romăni care 
sa menține intr-o bună formă sportivă

Foto : Dragoș NEAGU

oonsecvență. Uneori 
iează la boxerii mai 
altădată la cei tineri. In fine, 
na arareori se revine, fiind 
rechemați la lot fie cei virst-

ARBITRII - MAI APROAPE DE SPORTIVI
Ing. VIRGIL CA- 

ZACU, președintele 
Colegiului central de 
arbitri : „Arbitrajul a 
influențat întotdeauna 
— Intr-un sens ’ sau 
altul — tehnica spor
tului cu mănuși. In
terpretarea diferitelor 
prevederi regulamen
tare, aprecierea favo
rabilă (sau defavora
bilă) a unui anumit 
util de luptă sau a 
modulul de execuție 
a anumitor procedee 
tetmico-tactifce deter
mină, inevitabil, mo
dificări In metodica 
antrenamentului spor
tiv și chiar In tehni
ca de luptă. Cel mai 
pregnant exemplu, ni-1 
oferă aprecierea ero
nată a luptei corp la 
corp, considerată de 
foarte multe ori ea 
o — încălcare a re
gulamentului (fiind 
categorisită ca «box 
periculos cu capul»), 
CSțiva ani de arbitraj 
eu asemenea prejude
cată au dus, firește,

la ou box bazat ex- 
«chisiv pe lupta de la 
efistaniță, eschivele 
(atlt de spectaculoase 
și de eficace !) și 'se
riile de lovituri ta 
lupta de aproape 
fltad tot mal rar ta- 
tflnite pe ringurile 
noastre (dar și ta 
multe alte târî din 
Europa).
'' Confruntarea eu bo
xul mondial a evi
dențiat faptul că spor
tivi noștri nu cunosc 
lupta ou adversari eu 
un stn de box com
plet, ta diferite si
tuații e( aștepttad 
parcă Intervenția ar
bitrului pentru a în
trerupe disputa. De 
aici a apărut necesi
tatea unui l * " 
mal larg, care 
vorizeze boxul 
tacul 06.

Am amintit 
unele aspecte 
care se poate 
prinde importanța ar
bitrajului și posibili-

arbitraj 
si fa- 

l spec-

numai 
din 

des-

tățile sale de a in
fluența favorabil teh
nica boxului. Cole
giul nostru, preocu
pat de coordonarea 
activității arbitrilor 
din întreaga țară, va 
unifica modul de ta- 
terpreiare a anumi
tor reguli Importante, 
pentru a contribui 
astfel h creșterea 
performanțelor boxe 
rilor români. In acest 
sens amintesc câteva 
dtatre măsurile pe 
care le preconizăm :
• Pini te " " * 

acestui ar. se 
ta —Manualul 
Ini de box-, 
care va facilita însu
șirea unui mod unitar 
de a arbitra in ring 
si de a aprecia cit 
mai corect evoluția 
sportivilor.

• Colegiul central 
de arbitri va propune 
sure aorobare Birou
lui federal ca in ca
drul testelor lotului 
olimpic, ultima repri-

•OrșiUd 
va edi- 
arbitru- 
hicrare

ză să fie punctată du
blu I Aceasta, ca • 
consecință a faptului 
că ta marile competi
ții internaționale s-a 
observai tendința ar
bitrilor de a aprecia 
decisiv pe boxerii 
care câștigă ultima re
priză. Or, sportivii 
români, recunoscuți 
altădată pentru ma
rea lor capacitate de 
luntă. manifestă a- 
cum evidente semne 
de oboseală ta ultima 
parte a meciurilor.

• O altă propunere 
pe care vrem s-o fa
cem este aceea ca al 
doilea k.d. să fie luat 
ta considerație Pe bu
letinele de punctaj. 
Am ajuns la această 
concluzie determinați 
de importanța care 
este din nou acordată 
k.i-ului în arbitrajul 
internațional, ca și de 
implicațiile «trimiterii 
la podea» asupra ca
pacității de efort a 
boxerului numărat".

lor psihică. Referindu-ne la 
campionatele mondiale, dar și 
mai recent Ia meciurile ea 
S.UA. și la Balcaniada de la 
Atena, s-a putut vedea efec
tul modului necorespunzător 
de pregătire — lipsa mijloa
celor de apărare, gama redu
să a procedeelor tehnice, in 
special în lupta corp la corp. 
Ca o caracteristică generală 
subliniez scăderea evidentă a 
capacității de efort a repre
zentanților noștri in special 
in ultima repriză. Or, se știe, 
în marile competiții faterr.a- 
țlonale comportarea sportivi
lor in ultimele trei minute 
ie luptă este adeseori hotă- 
tltoace in acordarea deciziei*.

Știm că după eșecul de ia 
Belgrad au fost cooptați în 
lotul lărgit o serie de tineri 
remarcați ou ocazia gale
lor de selecție, dar aceasta 
nu rezolvă nici pe departe 
serioasele probleme ale bo
xului nostru. în materie de 
pregătire, lipsurile sînt mult 
mai numeroase, mai profun
de, și ele obligă nu numai fo
rul de resort, ci întreaga sufla
re a tehnicienilor noștri la 
un efort — mai ales de gân
dire, dar și de acționare — 
sporit, la unirea forțelor pen
tru așezarea bazelor pregăti
rii pe temeiuri științifice, la 
nivelul celor mai noi cuceriri.

Așa cum spuneam, timp mult 
de reflecție nu există. Lucrurile 
trebuie urnite Imediat, pen
tru că, așa cum ne spunea

antrenorul emerit Ion POPA, 
«Boxul nostru s-a angajat să 
cucerească trei medalii — 
dintre care una de aur — ia 
Jocurile Olimpice de la Mos
cova. Pentru aceasta va tre
bui să revenim Ia 
de pregătire fizică 
actualizîndu-le și 
cfadu-le, să punem 
mult mai mare pe
mentele individualizate 
tru perfecționarea mijloacelor 
de luptă la toate distanțele și 
pentru menținerea prospeți
mii pe parcursul întregului

me tod ele 
specifică, 
intensifi- 

un accent 
antrena- 

pen-

RADIOGRAFIA
CELOR 11
CATEGORII

'Samlmuscă : Alexandru 
ral — confirmă ; muscă : 
țâ Robu — In reveniră 
iormă. Daniel Radu — 
olar — un real talent ; 
coș : Teodor Dinu 
gras, 
porte de nivelul 
marilor competiții 
Nicolae Neagu — 
zător la ora actuală, Ion Lun- 
gu — necesită progrese sub
stanțiale ; semiuțoară : In
lipsa Iul Simlon Cuțov, cate
gorie deficitară, deoarece I. 
Șandor și H. Sultan n-au 
corespuns, punindu-se pro
blema revenirii la llie Drago- 
mir (poate și încercarea in 
continuare a lui N. Stoenes- 
cu ar fi utilă) ; ușoară : Ca
rol Hajnal — în scădere de 
formă ; semimijlocie : Ion
Vladimir — bine pregătit, cu 
perspective (apare și Mircea 
Miclăuț) ; mijlocie mică : 
categorie fără candidați. Ion 
Miron, Costache Ciochină 
etc. fiind de valoare mo
destă ; mijlocie : Valentin
Slloghi — □ progresat și mai 
ore resurse, dar se Impune 
șl readucerea lui Sandu Tî- 
rilă ; semigrea : Georgică
Don ici și Costicâ Chîracu — 
n-ou corespuns, Iar tînărul 
Alexandru Mircea, deși talen
tat, are o tehnică rudimen
tară ; grea : 1. Cernat șl V. 
Vrînceanu — departe de ni
velul internațional.

Ni
da 
>

. co- 
in re* 

Nicolae Bumb — de- 
exigențelor 

ii ; pană :
• necorespun-

mecl, precum și pe îmbogă
țirea arsenalului defensiv".

înfățișând punctele de 
vedere exprimate de acești 
tehnicieni, atragem atenția că 
— după opinia noastră — în 
activitatea pugilistică de mare 
performanță trebuie făcut 
mult mai mult și în direcția 
educării sportivilor, întronării 
ordin ei și disciplinei în pre
gătire și in comportarea ge
nerală.

S.UA
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ETAPA A 8-a A DIVIZIEI A
(Urmare din pag. 1)

Ieri au fost alcătuite loturile reprezentative care - in vederea 
apropiatelor confruntări internaționale oficiale — vor susține săp- 
tămina viitoare jocuri cu caracter de verificare și omogenizare. 
Iată componența lor, așa cum ne-a fost comunicată de Ștefan 
Covaci, vicepreședinte al F.R. Fotbal cu probleme tehnice și an
trenor responsabil al loturilor reprezentative.

• LOTUL A: Răducanu și Speriatu - portari; M. Zamfir, Anghelini, 
Ștefănescu, Sătmăreanu II, Mehedințu, Sameș, Vigu — fundași; Ro- 
milă, Boloni, Stoica, Koller — mijlocași ; Crișan, Troi, Cămătaru, 
D. Georgescu, lordănescu, Marcu - atacanți. Prezența, duminică 
8 octombrie, la ora 11, la sediul F.R.F. • LOTUL OLIMPIC: 
Lung, Bucu — portari ; Purima, FI. Marin, Nicolas, Condruc, Barna, 
B. Grigore - fundași ; Custov, Bucur (Steagul roșu Brașov), Leac, 
lovănescu — mijlocași; Fl. Grigors, M. Răducanu, Dragomirescu, D. 
Nicolae, A. Rădulescu — ataqanți. Prezența, duminică 8 octom
brie, la ora 11, la Centrul ,,23 August*.^• LOTUL DE TINERET t 
Mindrilă, Lazăr - j 
Marin, Anghelina, Tornoreanu 
rean, Șt Popa - t...,'.—r. . ------ _ . ----- . .. .
tacanți. Prezența, marți 10 octombrie, ora 11, la sediul F.R.F.

portari : Ândreicuți, Gall, Gh. Ion, Stancu, L 
"______ j - fundași ; Vamanu, Mureșan, FIo-
mijlocași ; Chitara, Biro I, Terheș, Mușat — a-

Marginalii

Mare, se află fată în fată cu 
Sportul studențesc care, după 
victoria de la Rm. Vîlcea. abor
dează întîlnirea de ne o po
ziție fruntașă. Este, dacă vreți, 
derbyul bucurestean. e un med 
al revanșei, de la partida a- 
ceea din primăvară cînd Steaua 
si-a netezit drumul spre titlu. 
Un joc așteptat cu un justi
ficat interes este si cel de la

Buzău, care depășește nivelul 
unei partide dintre două pro
movate. pentru că de Gloria 
si F. C. Baia Mare se vorbește, 
justificat, tot mai frumos. 
Partida va fi televizată (pre
mieră 
Crîng) 
mula 
pentru 
la Pitești.
s-ar putea numi de— Cupa 
U.E.F.A. dacă ne gîndim că 
cele două echipe slnt singurele

pe 
si 

sl
un

stadionul de lingă 
acest lucru va sti
mai mult ambițiile 
ioc bun. în sfîrsit. 
un med interesant, 

numi de
ne gîndim

noastre reprezentante în com
petiția europeană intercluburi. 
Deci, un med si de orgoliu, 
chiar dacă „Poli" îl abordează 
în neașteptata postură de „lan
ternă roșie” (de necrezut, dar 
e adevărat !). Să mai amintim 
de derby-ul moldovean, de la 
Bacău, de misiunea grea a 
limniei. care întîlneste un 
namo în evidentă creștere 
formă, și de partida de 
Petroșani, foarte grea si 
pentru— pronosportiști.

O- 
Di- 
d« 
la 
ea

rrBULETINUL DE ȘTIRI"' AL CELOR 18
F. G ARGEȘ - POLITEHNICA 

TIMIȘOARA: „Duelul* califica
telor in Cupa U.E.F.A.

Se anunță un „duel" nu numai 
prin prisma performanțelor lor 
comune. Antrenorul Florin Ha- 
lagian este conștient de dificul
tatea acestei partide. In conse
cință, a adoptat un program spe
cial. care s-a vrut ta sprijinul 
tacticii preconizate pentru astăzi. 
Reintră Dobrin. La Timișoara a 
fost o săptămtaă eu _noptl al
be". Acum, se pare, este liniște

Sl antrenorul Angelo NIculescu 
speră ca echipa sa să depășeas
că punctul critic.

Arbitri : N. Dinescu (Hm. vn- 
eea). Al. Ghigea (Bacău), C. Szt- 
laghi (Bala Bare).

F. G BIHOR - G S. T1RGO-
V1ȘTE : Setea de puncte □ oră- 
denilor—

„C.S.- se aliniază la Oradea 
după două tafrtagerl consecutive 

șl 1—3 cu 
lui Pro ca — 
azi pe Sava, 
a făcut do- 
greu puncte

la două infringeri

LA KUTNA HORA, ATACUL

(1—2 cu Dinamo 
Steaua), dar echipa 
care nu-1 va folosi 
Lsaia șl Co mau — 
vada că cedează ____ _____
chiar șl ta deplasare, datorită 
Jocului său organizat, bine orien
tat tactic. Cu toate acestea, F.C. 
Bihor — efectiv complet — are 
ta plan o singură alternativă : 
obținerea celor două puncte, tot 
atît de necesare ca și o gură 
de apă ta deșert.

Arbitri : M. Buzea, Fr. Coloși, 
Gh. Dragomir (București).•

DIVIZIONARE A

ȘI-A ARĂTAT, DIN NOU, VfCHILE SLĂBICIUNI
Care au fost cauzele acelui 

0—3 al olimpicilor noștri cu 
selecționata similară a Ceho
slovaciei ? Răspunsul ni l-a dat 
Cornel Drăgusin. antrenorul e- 
chipei olimpice. • Plecați cu 
întîrziere din București, marți 
în ajunul jocului am ajuns la 
Kutna Hora cu numai o oră 
înaintea partidei ! Starea de o- 
boseală si nervozitatea jucăto
rilor a influențat direct com
portarea de ansamblu a echi
pei. • Rezultatul nu reflectă 
fidel desfășurarea jocului. Pină 
în min. 35. cind am primit pri
mul gol. noi am beneficiat de 
trei mari ocazii, două prin Troi 
(în min. 12 — el a șutat în bară) 
si una prin Dragomirescu. ra
tate însă nepermis de ușor. • 
Am primit primele două goluri 
din faze fixe — veche defi
cientă a fotbaliștilor noștri — 
primul din lovitură liberă, al 
doilea din corner. La ambele, 
greșeala principală a fost mar-

cajul defectuos. • Comparti
mentul deficitar al echipei : li
nia de mijlocași (Zahiu. Custov. 
Rădulescu). care nu a rezolvat 
corespunzător nici sarcinile de 
apărare si nici cele de servi
ciu. De aici, dereglarea între
gului angrenai tactic al echi
pei. • Raportul suturilor la 
poartă ne-a fost favorabil : 
8—6. iar cel al comerelor egal: 
5—5. . Ce folos insă din mo
ment ce problema finalizării 
rămtne o... mare problemă 71 • 
Ultimul gol. primit în min. 90. 
II are coautor pe Rădulescu. 
EI a pierdut o minge in atac, 
nu a insistat s-o recupereze, iar 
Iorgulescu s-a lăsat si el de
pășit si. astfel, adversarul a 
centrat nestingherit ; a urmat 
o reluare cu capul si... 0—3. • 
Întîlnirea cu olimpicii ceho
slovaci a demonstrat că mai Se
vern mult de lucrat, la toate 
capitolele.

Antrenorul Viorel Kraus ne-a 
relatat următoarele despre me
ciul de la Wusterhausen al re
prezentativei de tineret : .E- 
ehipa noastră a început să se 
închege bine. Apreciez evoluția 
ei ca satisfăcătoare. mai alei 
in prima parte, cind am avut 
citeva ocazii foarte favorabile 
de a înscrie — pe unele le-am 
ratat, la altele t-a opus. In for- 
mi excelentă, portarul echipei 
R. D. Germane. Remarc com
portarea Iui Stane», sobru ți 
exact, ca întotdeauna, a ltd Ian 
Marin, ea ți 
veniti la lot 
Terhef. de la 
ți Biro I. de
ret. Minusuri : unele superfi
cialități in jocul fundașilor la
terali. scăderi de randament la 
Chitara. Florean ți St. Popa, 
tempo» mai redus 
II-a. Golul primit 
marea unei greșeli 
Mindrili ți a lui 
o'fazi fixă". ’

a celor trei nou 
— Murefan ți 

r. C. Baia Mare, 
Ia A.S.A. Tg. Mu-

in repriza a 
a fort ur- 

a portarului 
Murețan la

CLASAMENTUL DIVIZIE1 ARBITRII MECIURILOR DIN ETAPA DE MiINE
NAȚIONALE OE JUNIORI

1. S.C. BACĂU 7 5 2 0 13- 4 12
2. Univ. Craiova 7 5 1 1 22- 5 11
3. F.C. Olimpia 7 4 2 1 10- 5 10
4. F.C. Coryinul 7 3 3 1 16- 3 9
5. Steaua 7 3 3 1 10- 5 9
6. Sportul stud. 7 3 3 1 10- 7 9
7. A.S.A. Tg. M. 7 2 4 1 18-10 3
8. F.C. Baia M. 7 2 4 1 11- 7 8
9. U.T.A. 7 3 2 2 3- 9 8

10. „Poli” Tim. 7 3 2 2 5- 8 8
11. F.C. Argeș 7 2 3 2 6- 6 T
12. C.S. T-viște 7 3 0 4 9-10 6
13. F.C. Bihor 7 2 1 4 11- 9 5
14. Chimia 7 2 1 4 7-13 5
15. Dinamo 7 1 3 3 6-13 5
16. Polit. Iași 7 1 1 5 8-20 3
17. Jiul 7 0 2 5 0-14 2
18. Gloria Buzău 7 0 1 6 3-20 1

(a 8-a) A
SEBIA I : Tractorul Brașov — 

Muscelul Ctmpulung : C. Lăcra- 
ru (Oradea); F.C. Brăila—Relon- 
Ceahlăul P. Neamț: C. lotiiță n 
(București) : Portul Constanța — 
Oltul Sf. Gheorghe : C. Bizinl- 
chl (București) ; F.C.M. Galați — 
F.C. Constanța : C. Bărbulescu 
(București) ; Victoria Tecuci — 
Progresul Brăila : Max. Popescu 
(București) ; Constructorul Iași— 
Minerul Gura Humorului : St 
Moldovan (Sighet) ; C.S.M. Su
ceava — Steagul roșu Brașov : 
C. Teodorescu (Buzău) : Viitorul 
Vaslui — Delta Tulcea : V. Po- 
povlcl (Botoșani) ; Nitramonla 
Făgăraș — I.C.I.M. Brașov : L. 
Vescan (Aiud).

SERIA A n-a : Chimia Tr. Mă
gurele — ș.N. oltenița : Etn. Po-

DIVIZIEI 8

SPECTATORI SI JUCĂTORI ÎN • • • OFSAID!
• Abaterile spectatorilor pe 

terenurile de fotbal stat pe
depsite, ta funcție de gravi
tate, cu , amenzi usturătoare 
șl, uneori, cliiar cu închisoa
rea, conform legii. Asemenea 
exemple au fost date ta zia
rul nostru. In ședința de joi 
seara a Comisiei de discipli
nă s-a dat citire unei adrese 
a clubului Petrolul din Plo
iești prin care stat comuni
cate cîteva dintre pedepsele 
aplicate de organele de ordi
ne din acest oraș lupă ce, la 
terminarea meciului Petrolul 
— Viitorul Scornicești, unii 
spectatori turbulenți au arun
cat cu pietre si sticle în te
ren, ta direcția arbitrilor. 
Astfel, Constantin Nicolae a 
fost condamnat la 34 de rile 
închisoare contravențională. 
Alți așa-ziși „suporteri*' 
chipei locale, Marin 
Ion Doncila, Tudor 
Gheorghe Doțaru,______
Gheorghe, Marcel Păun și
Dumitru Stclian au fost a- 
mendați cu sume variind în
tre 500—800 lei. Pasiunea pen
tru o echipă nu se exprimă 
prin acte de huliganism !

al e- 
Voicu, 
Sirbu. 
Mi hal

Sportul

6 Constantin Popescu este 
căpitanul divizionarei c Ma
rina Mangalia. In orice caz, 
exemplul de disciplină, de 
stăpînire de sine ar trebui 
să pornească de la el. Dar 
comportarea sa în terenul de 
Joc nu se înscrie pe această 
linie. Dovadă ? A mal fost 
sancționat ta urmă cu un an, 
iar după meciul cu Granitul 
Babadag, de duminica trecu
tă. a fost suspendat pe 3 
etape, ca urmare a unui gest 
incalificabil : și-a lovit un
adversar cu pumnul în față, 
spărgtadu-i arcada. Constan
tin Popescu urmează să se 
hotărască : fotbal sau... box?
• Au fost

unii 
să-și 
pirat 
du-le 
milă 
dat i _ .
(Victoria Lehliu) nu 
2 etape !
• Pentru atitudine 

incioasă față de arbitru. 
Dumitrescu (F.C. Petrolul) a 
fost suspendat pe 3 etape. își 
iubește sau nu-și iubește un 
Jucător echipa, procedînd ta 
acest fel ? Credem că nu...

ka (Deva) ; Rulmentul Alexan
dria — Autobuzul București : X. 
Grădinaru (Reșița) ; Șoimii si
biu — Gaz metan Mediaș : D. 
Datnșa (Lugoj) ; Metalul Plopenl
— Poiana Cîmpina : V. Tătar 
(Hunedoara) ; F.C.M. Giurgiu — 
Electroputere Craiova : C. Mia- 
leanu (Galați) ; Dinamo Slatina
— Rapid București : C. Ghiță 
(Brașov) ; Petrolul Ploiești — 
Chimia Brazi : I. Igna (Arad) — 
are loc la Buzău, de la ora 11 : 
Metalul București — Viitorul 
Scornlceștt : V. Topan (Cluj-Na- 
poca) ; Progresul Vulcan Bucu
rești — C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin : N. Raab (C. Turzii).

SERLă A Ill-a : Chimica "nrnă- 
venl — Minerul Anina : V. Na- 
umcef (iași) ; Ind. slrmd C. 
Turzii — U.M. Timișoara : I. Pop 
(București) ; C.I.L. Sighet —Vic
toria Călan : Gh. Avram (p. 
Neamț) ; „U” Cluj-Napoca —Mi
nerul Cavnic : M. Abramiuc (Su
ceava) : înfrățirea Oradea — Au
rul Brad : L. Peto (Mediaș) ; 
Gloria Bistrița — Minerul Moldo
va Nouă : D. Munleanu (Bîrlad); 
C.F.R. Timișoara — Metalurgistul 
Cugir : FL Tăbtrcă (Rm. Vîlcea); 
Dacia Orăștie — Mureșul Deva : 
R. Dumitrlcă (Arad) ; F.C.M. Re
șița — C.F.R. Cluj-Napoca : O. 
Andereo (Satu Mare).

i

V.

OUMPÎA SATU MARE - DI
NAMO : Vor infringe oaspeții 
tradiția ?

De cînd joacă tn Divizia A. 
Olimpia n-a pierdut acasă nld 
un med cu Dinamo. Sl. totuși. 
Gh. Stalcu, antrenorul formației 
gazdă, se teme de astă dată : 
»Joe extrem de greu pentru noi
— ne mărturisea. Dinamo mar
chează o revenire de formă, ta 
timp ce mie continuă să-ml lip
sească Sabou și Helvei, ambii 
accidentați”. Dinamo va alinia la 
Satu Mare cea mal bună formulă 
de echipă, cu o colocnă vertebrală 
solidă : Sătmăreanu n — Dina
— Duda Georgescu.

Arbitri : T. Andrei (Sibiu), Gh. 
Jucau (Mediaș), L Kua (Tg. Mu
reș).

CORV1NUL HUNEDOARA - 
CHIMIA RM. VÎLCEA: Fără 
Economii (accidentat).

Corvlnul, plecată de săptăml- 
na trecută din Hunedoara, a re
venit tn localitate abia joL după 
escalele de la București (9—t cu 
Dinamo — la campionat) șl Tg. 
Mureș (»—1 cu A S.A^ tn Cupa 
F-R.F.). Două Insuccese care l-au 
pus pe glnduri pe antrenorul 
Ilia Savu. Deși H anunță pe 
Economu accidentat, hunedorenll 
cred în victorie Antrenorul Chi
miei, Marcel Pigulea, ne informea
ză că va folosi formația standard.

Arbitri : C. Jurja, N. Petri- 
ceanu (ambii din București). N. 
Balnea (Bîrlad).

A.S A. TG. MUREȘ 
Va „tăia” Broșovschi 
lui Fazekaș ?

Un Joc tare, cîndva. 
dispută pentru 
tuși, ----- "
A.S.A.------ ----------- — -------
nu se cantonează, conform unei 
mai vechi tradiții, lntr-o apărare 
care ,,omoară* spectacolul. Favo
rită, bineînțeles, echipa mureșea- 
nă, care contează pe sprinturile 
lui Fazekas și așteaptă forma bu
nă a lui Hajnal. La U.T.A. spe
ranțele stat legate de măiestria cu 
care Broșovschi va ști să regleze 
tempoul într-un ritm convenabil 
echipei.

Arbitri : FI. Cenea (Caracal).’ 
Gh. ispaa (Constanța), Gh. Baca 
(Brașov).

STEAUA - SPORTUL STU
DENȚESC : Portarii, fața in față 
cu vechile lor echipe I

Iată un adevărat derby al Ca
pitalei, în care Răducanu va în
cerca să arate „alb-negrilor (șt 
nu numai lor) că... „Rlcă est» 
foarte greu de învins”. Mo- 
raru este șl el gata să-și înfrunta 
foștii colegi de echipă, să !• 
spulbere gindurlle victoriei. Deck 
în primul rînd, un duel al por
tarilor, mai ales al marilor lor 
ambiții. Antrenorul Gheorghe 
Constantin declara : .Va fi un 
meci bun, deschis, ea și trecu
tele intîlnirl, pentru că in am
bele formații activează jucători 
valoroși”.

Arbitri : C. Dinulescu, Gh. Ba- 
tezan, R. Stîncan (totl din Bucu
rești).

S. G BACĂU - POLITEHNICA 
IAȘI : Va rezista Bucu presiu
nii băcăuane î

Derbyul Moldovei prezintă tzn 
deosebit interes la Bacău.x Suport 
terii formației locale așteaptă ca 
de astă dată Vamanu, chitara 
$1 Botez să nu se mai mulțu
mească cu o dominare sterilă, ca 
In meciul cu MU« Craiova. DecU 
un avertisment pentru portarul 
Bucu. La rîndul lor, studenții 
și-au propus să evolueze la nive
lul maxim al posibilităților, deși 
va lipsi Ciocîrlan (accidentat).

* * I. Chilibar (Pitești). M.
(Ploiești), B. Șerbaa

- U.T.A. : 
sprinturile

AstăzL a 
puncte. Si to- 

spectacolul pare asigurat, 
atacă mereu, Iar U.T.A.

Arbitri : 
Moram 
(Craiova).

JIUL -
IOVA: Un meci dificil pentn, 
gazde.

Aproape întotdeauna, înttlnfriM 
dintre aceste două echipe au fost 
echilibrate, iar uneori s-au În
cheiat cu rezultate mal puțin 
așteptate. Deschis oricărui rezul
tat se anunță șl meciul de astăzi, 
foarte dificil, totuși, pentru gaz
de. Aceasta nu numai din mo
tivul că vor avea tn față o echi
pă care și-a redștigat — se pare 
— combativitatea in deplasare (a 
se vedea meciul din etapa tre
cută. de la Bacău), d sl pentru 
faptul că nu-1 vor putea folosi 
pe Mulțescu (accidentat).
' Arbitri : M. Fedluc (Suceava),* 

N. Georgescu. V. Roșu (ambii 
dyi București).

GLORIA BUZĂU - F. G BAIA 
MARE: ...sau confruntarea Ion 
lonescu - Mateianu.

Un derby insolit, apărut din 
senin. Dacă echipa lui Mateianu 
a pășit cu dreptul ta „A*, insta- 
lîndu-se imediat ta plutonul 
fruntaș, buzoienii au părut măr
eați de noua postură. Victoriile 
de senzație obținute, însă, ta ' 
timele două etape de elevii 
ion ionescu (asuptra liderului, 
casă și la Timișoara, cu Poli) 
demonstrat o altă fațetă. în _ 
ceste condiții, înfruntarea celor 
două promovate (animate de doi 
tineri și capabili antrenori) a 
căpătat un real interes.

Arbitri : T. Balanovicl (iași). 
V. Ciocîlteu (Craiova), S. Dră- 
gulici (Drobeta Tr. Severin).

UNIVERSITATEA CRA-

Ul
iul

au

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• MARTL UN ATRACTIV CUPLAJ. 

Stadionul Republicii va găzdui 
marți un atractiv cuplaj. De. ia ora 
13,30, reprezentativa de juniori a 
țării noastre va întîlni selecționata 
similară a R.D. Germane, Iar de la 
ora 15 lotul de tineret va avea ca 
adyersar formația Cemomoreț Burgas, 
care activează în prima divizie ■ 
campionatului din Bulgaria. Echipa 
bulgară na va mai evolua mîine di
mineață pe stadionul Steaua, meciul 
fiind contramandat.

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 

DIN 6 OCTOMBRIE 1978

sancționați sl 
fotbaliști care in ioc 
vadă de joc s-au... su- 

t pe spectatori, adresîn- 
i cuvinte injurioase. Ro- 

(Hușxna) a fost 
pe < etape, iar

suspen-
Anghet 

va juca

nccuvl-
FL

Jack BERARIU

Extragerea 1:35 72 49 53 83 42 31 43 56
Extragerea a II-a : 69 45 8 4 3 52 1 76 5
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 1.112.919

lei REPORT LA CATEGORIA 1.
Plata câștigurilor de la această tragere se 

Municipiul București de la 16 octombrie pină 
in țară, de la 19 octombrie pină la 6 decembrie 1978, iar prin 
mandate poștale ir.cepind cu data de 19 octombrie 1978.

lei din care 420.008

va face astfel : în 
la 6 decembrie 1978;

ASTĂZI ESTE ULTIMA ZI
PENTRU DEPUNEREA BULETINELOR

LA CONCURSUL PRONOSPORT
DE MÎINE, 8 OCTOMBRIE 1978

• ALTE REZULTATE DIN ETAPA DE
JOI A „CUPEI ROMÂNIEI" : C.F.R. 
Constructorul Arad — U.M. Timișoara 
2—0 (1—0), Dierna Orșova — Mine
rul Moldova Nouă 3—2 (0—0. -0—0,
0-0) - după executarea loviturilor d« 
Ja 11 m, I.M, Piatra Neamț — C.S.M. 
Suceava 1—0 (0—0), Laminorul Romaa 
— Relon Ceahlăul P. Neamț 0—1 
(0—0), Flacăra Murgeni — Viitorul Va
slui 0-2 (0-1), Textila Roșiori de 
Vede — F.C.M. Giurgiu 3-1 (0—1»
1—1), Minerul Ghelar — Mureșul Deva 
4-3 (2-2, 3-3), Olimpia Gherla — 
Ind. sîrmel C. Turzii 2-4 (0-0, 0-0. 
0—0), Victoria Craiova 
re Craiova 6—5 (0—0,
• CLUBUL METALUL 

câ biletele de intrare 
mîine Metalul — Viitorul Scornlceștl 
pot fi procurate numai îr cursul zilei 
de astăzi, la casele de la clubul Me
talul, patinoarul „23 August" și o* 
genția C.C.A.

• SELECȚIONATA DE JUNIORI A 
ARADULUI A CIȘTIGAT TURNEU* 
DE LA ZRENIANIN (IUGOSLAVIA). 
Cel mai buni juniori de la echipele 
U.T.A. și Gloria Arad - sub forma 
unei selecționate - au luat parte la 
un turneu în localitatea Zrenianla 
din Iugoslavia, la care au mai par
ticipat reprezentativele orașelor Be- 
ke sc sa ba (Ungaria) și Zrenianin. Ju
niorii arădeni (antrenori : I. Pătrașct» 
și V. Pasc) au avut o frumoasă 
comportare, reușind sâ cîștige turneul. 
In finală. Selecționata Arad - Selec
ționata Zrenianin 6—5 (0-0), dupâ a- 
xecutarea loviturilor de la 11 m. 
(I. lOANA-coresp.).

— Eloctropute- 
0-0. 0-0).
face cunosciA 
Ia meciul de



DIVIZIA A-UN ADEVARAT EVENIMENT

IN HOCHEIUL NOSTRU
Bfîrșitul acestei săptămîni marchează un eveniment semnifi

cativ în ceea ce privește progresul Înregistrat, ta ultimii ani, de 
hocheiul din țara noastră. Este vorba de organizarea 
ediții a Diviziei A, formă competițională superioară 
telor de pină acum.

Vorbind despre dezvoltarea hocheiului vom sublinia, 
tind, creșterea — cantitativă fi calitativă — bazei 
exprimată prin înmulțirea numărului de patinoare ________ ,
prin reamenajarea și modernizarea unora din cele existente. în 
plus, s-a amplificat de la an la an numărul întrecerilor cu carac
ter republican. Toate acestea au făcut posibilă organizarea la nt- 
▼elul celor mai bune echipe din țara noastră a unei noi formule 
comipetiționale, superioară celor precedente, cu un mare număr 
de etape și jocuri duble, care să asigure, totodată, un regim de 
pregătire a hocheiștilor fruntași în deplină concordanță cu exi
gentele cerințe ale reprezentării demne a hocheiului nostru pe 
plan internațional. Nutrim speranța ca disputarea campionatului 
sistem Divizie va obliga echipele noastre la un alt ritm de pre
gătire, va închega, prin forța lucrurilor, noi linii de atac fi pe
rechi de fundași, într-un cuvint va ajuta direct, ta final, la al
ea suirea unei reprezentative care să facă față cu succes fa difi
cila confruntare a grupei B a C.M. de anul viitor, de la Galați.

Disputarea campionatului aistem Divizie implică serioase obli
gații organizatorice pentru cele 6 echipe participante (Steaua, 
Dinamo, Unirea Sf. Gheorghe, S.C. Miercurea Ciuc, Dunărea Ga
lați și AJ5.E. Sportul studențesc), chiar dacă două dfatre ete 
(Unirea Sf. Gheorghe și Dunărea Galați), din motive obiective, 
I? dispută, deocamdată, toate jocurile în deplasare. Echipele gaz
dă au datoria să ia toate măsurile pentru ca partidele Diviziei 
A să se desfășoare în cele mai bune condițiuni.

primei 
campiana-

ta primul 
materiale 

artificiale,

în primul meci al etapei, 
Steaua, a învins Dunărea 
Galați, ieri seară, pe pati
noarul „23 August", cu 9—4 
(2—0, 3—2, 4—2) prin punc
tele înscrise de Olenici 4, 
Nistor 3, Gheorghiu și Gher- 
ghișan, respectiv Horvath 2, 
Chi’riță și Marcu.

★

Programul jocurilor de azi 
șl de mîine din București 
este următorul : azi, de la 
ora 16 : Dinamo — Unirea 
Sf. Gheorghe, ora 18: Steaua 
— Dunărea Galați ; mîine, 
ora 10 : Dinamo — Unirea 
Sf. Gheorghe. La Miercurea 
Ckic are loc partida S. C. 
Miercurea Ciue — A.S.E. 
Sportul studențesc (azi la 
ora 16,30 și mîine la ora 11).

Alexandru Folker (Politehnica Timișoara) — tn fotografie cu ba
lonul tn mină — este unul dintre cei mal buni realizatori de la f m. 
Din păcate ,tn echipa de pe Bega el este solitar... (Fază din meciul 
Steaua — Politehnica Timișoara).

Actualități din handbal

NEÎNVINSA, DINAMO BUCUREȘTI 
PE PRIMUL LOC ÎN DIVIZIA A

CELE 6 LOTURI
. GALAȚI 
j. Antrenori : 
Corduban.

Culori ; 
L B-

STEAUA BUCUREȘTI Culori I 
r u. Antrenori: Z. Cxa-
kr N, zografL

Portari : V. Neteda (26 an3, ▼. 
Vasclescu (ÎS) ; fundași : D. Var
ga (39), I. ioniță (27), G. yustt- 
r an (25). L Berdilă (20), A. U- 
g-on (20), Z. Balogh (20). AL 
Do oș <20) ; Înaintași : L Gheor- 
gh;u (30). V. Huțanu (24). G. Pra- 
kap (21). C. Nistor (24), AL 
lăucă (22). A Olenici (24). 
Cazacu (21), V. Popa (27), 
Ghenghlșan (20), M. Popescu

r (26), C. VI- 
ă (2», A Ră- 
așl : V. Rociu 
. S. Rusu (32), 
2t Antal (23),

. T.
M. 

m. 
(21). 
no.

O nouă etapă, a Vll-a, în 
Divizia A programează mîine 
partide de real interes :
• -Gloria Arad — Universi

tatea București
• Dinamo București — Uni

versitatea Cluj-Napoca
• CtS.M. Borz ești 

tehnica Timișoara
• H.C- Minaur Bai* Mare — 

Steaua
• Știința Bacău 

sitatea Craiova.
Fără îndoială, derbyul zilei 

se dispută ]a Baia Mare : H.C. 
Minaur primește vizita echi
pei Steaua, hotărită să recu
pereze un 
l-a creat 
poea (cu 
egal) șl la

Bacău, Infringere surprinzătoa
re). Dar va consimți oare for
mația lui I.ascăr Pană la rea
bilitarea elevilor lui Comei 
Oțelea ?

Clasamentul Diviziei mascu
line A se prezintă astfel :

Poli-

Hă- 
■W.
K

OM.

Unlver-

DINAMO BUCUREȘTI Culori S 
■lb-roșu. Antrenori : C. Duznltraș 
ș G. Cosman.

Portari: Gh. Huțan (24 ssxO, M.
S <-u (30), P. Șapovalcv

z (19) ; fundași : S. GaU (23), D.
T't^tiu (24), D. Moroșan (25), 
G N’ițescu (23), D. Csiszer (23), 
M Teoloriu (19), A. Szabo (1Ș). 
Al. Nanii (19) ; Înaintași — 
x’nte (26), M. Pisăru " 
Cos^ea (26), Z. Nagy 
Sol vom (23), B. Nagy 
Pană (34), O. Bandaș 
Mal’hin (26), L. T6ke (19), 
ta (1O), L Ferenczl (21). 
lamon (21).

handicap pe care si 
singură la Clnj-Na- 

Universitatea, meci 
București (cu Știința

: D. A- 
(M). M. 
(23), L. 
CH). E. 

(26), AL 
G. Csa-

TENISMANII DINAMOVIȘTI CONDUC CU 5-4
IN INTILNIREA CU RUDA HVEZDA PRAGA

L
X
X
4.
L 
«.
V.
X 
». 

1».

DINAMO 
Steaua
H.C. M. 
Poll. Tim. 
Șt. Bacău 
tr. cj-Nap 
U. Craiova 
C.S.M. Borz. 
Gloria Arad 
U. București

BUC. 5 5 0
6 4 1
5 4 0
6 3 1

3
2
2
2
0

B.M.

5
6
6
6
6
3 0

Paralel cu participarea la 
turneul final al campionatului 
national de juniori — pe care 
dealtfel, l-au cîstigat — tenis- 
manii dinamovisti din Capitală 
se află angrenați, de cîteva zile, 
intr-o tradițională competiție 
internațională bilaterală : In- 
tîlnirea cu echipa elubulul 
Ruda Hvezda Praga. .Rache
tele" cele mai bune cu care 
oaspeții au venit la București 
au reușit să ofere meciuri care 
confirmă reputația școlii ceho-

ÎNCEPUT DE CONSACRARE
A TENISULUI BAIMAREAN...
După fotbal, handbal, rugby, 

atletism, gimnastică — ți nu 
am înșiruit toate disciplinele — 
tenisul de cimp se adaugă fi
resc unui peisaj - care face din 
Baia Mare un puternic centru 
al sportului de performanță din 
țara noastră. Firește, „sportul 
alb“ nu se practică acum pen
tru prima dată in Maramureș. 
Dar in stadiul actual de arga- 
n r a lică alcătuit in 
te" (centre de inițiere, 
de copii, juniori 
ssisul băimărean 
afirme abia in 
an .

ntrebindu-ne 
motorii, am aflat că activiști 
obștești cum ar fi Constantin 
Șulea, loan Fălcușor, Alexan
dru Takacs — pasionați iubi
tori ai acestui sport — au ta- 
ființat o secție de performanți 
tn cadrul asociației sportive 
Cuprom Baia Mare. Anul aces
ta, in campionatul Diviziei A, 
formația din Baia Mare a ocu
pat locul 9 in clasamentul fi
nal. o poziție nu foarte bună, 
dar meritorie dacă ținem sea
ma de faptul că s-au depus e- 
forturi mari pentru un astfel 
de rezultat. Iată și numele au
torilor acestui rezultat : Ale
xandru Șiito (antrenor ți ju
cător), Ionel Russen, Zoltan 
N< — ■ h 'i Rudolf Attl.

'n cadrul centrului de ini
țiere (antrenori Vera Dudaș ți 
Vasile Dobra) îji fac ucenicia

-irep- 
yrupe 

ți seniori), te- 
a început să te 
ultimii doi-'trei

cine tint pro-

copii talentați Ovldiu Pop, 
Zoltan Zolyomi, Ștefan Peter
man, Zoltan ți Ștefan Maar. Ei 
«a ți început să obțină rezul
tate satisfăcătoare ta competiții 
de nivel republican, cum ar fi 
„Cupa Scinteii tineretului", 
„Cupa Sarmis", „Cupa Dr. Pe
tru Groza" etc. Președintele a- 
tociației sportive Cuprom, Con
stantin Șulea, ne spunea : „Am 
înființat secția de tenis cu 
•copul de a depista șl de pe 
meleaguri maramureșene copii 
talentați în tenis. Căutările 
noastre nu au fost zadarnice— 
Avem sprijin din partea 
CJ.E.FA. și a consiliului jude
țean al sindicatelor p sperăm 
ca atit in divizia A cu seniorii, 
dt și în competițiile rezervate 
juniorilor să obținem rezultate 
și mai bune".

Se impune, In încheierea o- 
eestor însemnări, să facem cu
noscut faptul ed descope
rit la Baia Mare o bază de te
nis întreținută cum puține sini 
tn țară (din păcate, atit in 
București, cit ți în provincie, 
foarte multe terenuri au înce
put să se deterioreze din lip
să de zgură ți de amenajatori 
calificați). Cele 4 terenuri de 
zgură — cărora in foarte puțin 
timp li se vor mai adăuga 3 — 
tint lucrate .la meserie" cum se 
spune, de un fost jucător de 
fotbal, Adalbert Herbert—

dintre Segărceanu și Petronek 
a fost foarte echilibrată. în 
primul set tenismanul român
1- a lăsat doar un ghem adver
sarului său. pentru ca in ur
mătoarele două (probabil si-a 
■pus cuvlntul si oboseala acu
mulată de-a lungul unei în
tregi săptămîni. la .naționa
lele" de juniori, Cind progra
mat să joace și cite două me
ciuri pe zi) să cedeze în ulti
mă instanță si după serioase 
împotriviri. Rezultat final : Se- 
gărceanu — Petronek 6—1. 6—8. 
6—8. în partidele de simplu ale 
băieților victoriile au fost îm
părțite egal (4—4). bucurestenii 
reușind (mai sînt trei meciuri 
de disputat) să-și adjudece con
fruntarea de dublu. Rezultate : 
Bîrcu 
9—1;
6—6 ; 
6—1 ;
2— 6 ; 
6—2 ;
1—6 :
3—6,
Matzenauer. Kuhar 6—0, 6—0. 
La fete, dinamovistele bucu- 
reștence conduc cu 3—0 : Chi- 
riac — Vranova 3—6, 7—5. 6—3; 
Sz6k5 — Klimerova 6—4. 6—4 ; 
Totovan — Reichlova 6—4, 
5—7. 6—3. (L GV.).

— Matzenauer 3—6. 6—3, 
Pană — Krejka 8—10, 
Bucur — Kolb 6—3, 3—6, 
Antonescu — Kuhar 2—6, 
Ioanovici — Kubalek6—0. 
Pană — Matzenauer 1—6.

Bîrcu — Krejka 6—4, 
6—3 ; Bîrcu. Bucur —

Ion GAVRILESCU

0 114- 80
1 123-102
1 114- 97
2 132-115
2
3
3
4
4
5

o :
1 :
1 : 
o ■
2 ■ 
0 I

Cele două restante 
programate astfel : 19 
brie. Știința Bacău — 
sitatea București si 25 octom
brie, H.C. Minaur Baia Mare— 
Dinamo București.

107-101 
125-128 
105-130 
112-109 
99-116 
69-103

16
*
6
7
*
6
5
4
2 
0

au fost 
octom- 

Univer-

HIDROTEHNICA Șl U. BUCUREȘTI 
CONDUC ÎN „CUPA DE TOAMNĂ

întrece- 
cele 10 
Divizia 

etapa a

„Cupa de toamnă", 
re la care participă 
formații feminine de 
A programează mîine___
vm-a. Iată programul: 
• Știința Bacău — Rulmen
tul Brașov

• Confecția București — Hi-, 
drotehnica Constanța
• Mureșul Tg. Mures —Uni

versitatea București
• Universitatea Timișoara — 

Rapid București.
înaintea acestei etape, clasa

mentele celor două serii se 
prezintă astfel :

✓z

Seria I
L Hi drot eh. C-ța 6501 95-79 10
î. St. Bacău 5212 59-58 5
>. Rulmentul Bv. 6213 88-96 5
4. Progr. Buc. 6 2 0 4 «-74 4
S. Confecția Buc. 5122 66-67 4

Seria a n-a
L U. București 6402 93-85 8
X OoiLstr. B.M. 5311 85-67 7
3. U. Timișoara 5311 64-64 7
4. Mureșul Tg. M. 5203 78-80 4
5, Rapid Buc. 5005 51-75 •

După cum se știe, finala ac
tualei ediții a „Cupei de toam
nă" se va disputa la 29 octom
brie, ta Sala sporturilor din 
Craiova, între ciștigătoarele ce
lor două serii.

LA ORDINEA ZILEI: CUPELE EUROPENE
Săptămîna viitoare, prima 

noastră reprezentativă de club 
va intra in focul competițiilor 
europene. Așadar, întrecerile 
continentale sînt la ordinea zi
lei.
• Campioana țării, Dinamo 

București, evoluează In primul 
tur al Cupei campionilor euro
peni. în compania formației 
bulgare T.S.K.A. Sofia. Primul 
meci se dispută la 11 octom
brie în capitala Bulgariei și va 
fi condus de arbitrii cehoslovaci 
Varga șl Volf. Returul este 
programai la 19 octombrie și 
se va desfășura în sala Victoria 
cfin Ploiești. Partida va fi ar
bitrată de cuplul Buchda — 
Wehner (R.D.G.).
• H. C. Minaur Baia Mare, 

participantă la Cupa 
susține 
primul 
peților 
Astfel, 
Minaur 
raeî) se vor disputa în 
sporturilor din Baia Mare Ia 21 
S 23 octombrie. Ele vor fi

conduse de arbitrii bulgari To
dorov ți Tzerjinski.
• Tragerea la sorti pentru 

turul al doilea al cupelor eu
ropene se va efectua la 30 oc
tombrie, la Basel.
• Arbitrii români Tr. Ene și 

V. Erhan vor conduce partida 
T-SJt.A. Sofia — Hipobank 
City (Austria) din cadrul pri
mului tur al Cupei campionilor 
europeni la handbal feminin.

EXEMPLUL LUI CRISTIAN

cupelor, 
ambele partide din 
tur — la cererea oas- 
— pe teren propriu, 
meciurile dintre H. C. 
și Macabi Hărăzim (Ts- 

Sala

La 38 de ani. Dieter Cristian 
de Ia Politehnica Timișoara este 
mul dintre cei mai virstnici 
jucători din Divizia A (dacă nu 
chiar decan de vîrstă). Și, to
tuși. pe teren pare cel mai 
tinăr. Mai tinăr decit colegii 
tăi Tîmpu și Folker. mai tinăr 
decit multi dintre tinerii săi 
adversari. Prin tot ceea ce face 
el pentru handbal. Cristian este 
un exemplu. Poate -că SI vor 
urma și colegii și adversarii—

INTRE DOUA CICLOCROSURI, 0 CURSA PE CIRCUIT
Vremea bună din acest Înce

put de lună a determinat mo
dificarea programului competi- 
țional, astfel că joia, ta ioc de 
ciclocros, se va disputa o cursă 
pe circuit. Prima întrecere de 
acest gen a avut loc joi, pe 
frumosul traseu din parcul 
Herăstrău, în organizarea Clu
bului sportiv școlar nr. L Com
petiția s-a bucurat de succes, 
dovadă fiind startul deosebit 
de populat la categoria seniori 
(31 de sportivi) și prezența in 
rândurile concurenților a marii 
majorități a cicliștilor noștri 
fruntași.

Dealtfel, cursa seniorilor a 
fost cîștigată de Vasile Teodor 
care, aflat într-o bună dispozi
ție de concurs, a evadat din

pluton în turul șase, împreună 
cu a Iți trei rutieri (Gancea, 
Paraschiv și Drăgan) și nu a 
mai putut fi ajuns, cu toate e- 
forturile plutonului, condus ta 
forță de Mireea Romașcanu. 
Iată, dealtfel, cum arată cla
samentul acestei întreceri (28 
ture — 28,800 km) : 1. V. TEO
DOR (DINAMO) 44:30. 2. “
Drăgan (Olimpia), 3. L Paras
chiv (Steaua), 4. I. Gancea (Di
namo) — toți același timp cu 
Învingătorul, 5. M. Romașcanu 
(Dinamo) 45:09 etc.

Interesante au fost și dispu
tele juniorilor. Cei mici (27 de 
concurenți) s-au întrecut pe 
șase ture, iar victoria a revenit, 
fără probleme, lui Petruș Mitu 
(CBJS.2) cu 12:30 — medie o-

T.

rară 34,560 km. La juniori mari 
cursa a fost câștigată, la sprint, 
de Georgian Marinescu ‘Voința 
Buc.) care a realizat pe cele 
10 ture timpul de 20:03 — me
die orară 36 km.

Mîine, toți cicliștii 
teni vor fi prezenți 
de-al doilea ciclocros 
nului. Cursa va avea 
baza sportivă Metalul, 
Pantelimon, în 
Clubului sportiv Olimpia, 
trecerile vor începe la ora 9.30.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU
■IHKilii i I 111 11 RMIKHI.

bucureș- 
la cel 
al sczo- 
loc la 
din Șos. 

organiza-ea 
Tn-
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Balcaniada de șah
A 29-a aniversare a proclamării Republicii Democrate Germane

TITLURILE DE CAMPIONI SE DECID AZI, 
ÎN ÎNTÎLNIREA ROMÂNIA - IUGOSLAVIA

SPORT Șl SĂNĂTATE 
PENTRU TOATE VlRSTELE

Derby-ul rundei a 3-a a Bal
caniadei de sah l-a constituit 
întîlnirea dintre formațiile Iu
goslaviei si Bulgariei, asnirante 
la primul loc în toate cele trei 
clasamente. Lupta a fost foarte 
echilibrată în disputa mascu
lină. Dornici de reabilitare după 
înfrîngerea severă suferită în 
fata formației noastre, șahiștii 
bulgari au iucat cu multă am
biție. reușind să obțină victoria 
cu scorul de 3%—2V2. în me
ciul feminin, echipa bulgară a 
cîștigat cu IV2—V2. La juniori, 
victoria a revenit cu 3—1 echi
pei iugoslave.

ACTUALITATEA LA TENIS
în clasamentul Marelui Pre

miu FILT (feminin) conduce 
Chris Evert, cu 580 p. urmată 
de Evonne Goolagong 440 p. 
Virginia Ruzici ocupă locul 
Sase, cu 340 p. înaintea lui 
Wendy Turnbull 325 p, Betty 
Stove 310 p. Regina Marsikova 
280 p. Trăcy Austin si Mima 
Jausovec — 180^p.

La Londra a început meciul de 
tenis dintre echipele Angliei șl 
Australiei din cadrul „Cupei Da
vis" In prima partidă, Buster 
Mottram l-a învins cu 8—6, 3—6. 
7—5. 6—1 pe australianul Tony 
Roche.

în cadrul aceleiași competiții, 
la Goteborg, echipa Suediei con
duce cu 1—0 tn meciul cu S.U.A. 
Cunoscutul campion Bjorn Borg 
a dispus cu 6—4, 7—5, 6—3 de 
Arthur Ashe.

SELECȚIONATA NOASTRĂ DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Si cinci B (Jardine, Mogg, 
Boyle, Sargent, Mills). Preci
zăm că toti acești ultimi 5 
au fost în luna mai în Româ
nia. împreună cu Fidler, tot 
de la Gloucester. încadrați 
în selecționata intitulată Anglia 
B. Iată, dealtfel, cum va arăta 
XV-le englez : Butler — Chess, 
Jardine, Roodny, Mogg — Wi
lliams, Kingston — Wood, Or
win, Haines — Boyle, Tur
ton — Sargent, Mills, Brooks, 
în ceea ce privește formația

Municipalitatea orașului Bath a oferit un banchet în 
onoarea selecționatei divizionare de rugby a României, care 
se află în turneu in Marea Britanie. Luind cuvîntul. cu 
acest prilej, lordul primar al orașului Bath. K. Halloway, 
a arătat importanta acestui turneu, care constituie un 
răspuns la vizita efectuată în România, in acest an, de 
selecționata secundă a Angliei.

K. Halloway s-a referit la vizita de stat în Marea 
Britanie a tovarășului Nicolae Ceausescu, președintele 
Republicii Socialiste România, si a tovarășei Elena 
Ceausescu, arătind că acest eveniment de importantă isto
rică în cronica relațiilor româno-britanice a deschis largi 
perspective dezvoltării si diversificării raporturilor dintre 
cele două țări, pe diverse planuri, precum si în domeniul 
sportului. Lordul primar K. Halloway a subliniat apoi 
că turneul selecționatei divizionare de rugby din România 
va contribui si mai mult Ia sirîngerea relațiilor sportive 
dintre cele două țări, la întărirea prieteniei româno- 
britanice.

în întîlnirea Turcia — Grecia 
s-au înregistrat următoarele re
zultate finale : masculin 4—2, 
feminin 1—X. juniori 1—3.

Aseară în runda a 4-a. echi
pele României le-au întîlnit pe 
cele ale Turciei.

în meciul dintre formațiile 
masculine toate cele 6 partide 
s-au întrerupt, dar In 5 dintre 
ele reprezentanții noștri dețin 
poziții superioare. în întîlnirea 
feminină România conduce cu 
1—0 (Polihroniade a cîștigat la 
G. Yilmaz), iar Pogorevici a în
trerupt într-o situație mai 
bună. Juniorii au obținut vic
toria cu 3%—Vi-

în întîlnirea Iugoslavia — 
Grecia s-au înregistrat rezul
tatele : masculin 4—1 (1), femi
nin 1—0 (1), Juniori 2—1 (1).

BOXERI ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
BERLIN, 6 (Agerpres). — în 

cadrul turneului international 
de box de la Berlin, la care 
participă 97 de sportivi din 13 
tari, pugilistii români au ob
ținut noi victorii. în limitele 
categoriei muscă. Nită Robu 
l-a întrecut la puncte ne Kim 
Jun (R.P.D. Coreeană), iar la 
categoria pană Ion Lungu a 
cîștigat. tot la puncte. în fata 
lui Rudi Fink (R. D. Germană). 
Au mai terminat învingători la 
puncte Alexandru Tîrboi (ca- 
teg. mijlocie mică) ți Mihai 
Ciubotaru (categ. ușoară). în 
meciurile susținute cu Gert 

noastră, ni s-a anunțat revenir 
rea la echipa de bază cu o 
modificare, totuși fundașul 
Tudose (ușor accidentat) va 
ceda locul lui Bucos, în locui 
acestuia, la uvertură, urmind a 
juca Alexandru. Echipa noas
tră : Bucos — Motrescu, Nici, 
Constantin, Ianusevici — Ale
xandru, Paraschiv — Murariu, 
Dumitru, Stoica — Daraban, M. 
Ionescu — Dinu, Munteanu, Io- 
niță. Adică formația care a 
reușit draw-ul de la Swansea.

Partida va începe la ora 15 
și va fi condusă de arbitrul in
ternațional englez A, Welsby.

CLASAMENTELE
MASCULIN: Iugoslavia 12% 

(1), Bulgaria 10, România 9 (6). 
Grecia 5 (1), Turcia 4% (6) ;

FEMININ : România 4 (1),
Iugoslavia 3% (1), Bulgaria
3%, Turcia 2 (1), Grecia 1 (1)5

JUNIORI: România 9, Iugo
slavia 7 (1), Bulgaria 6, Grecia 
4'/2 (1), Turcia 4%.

Astăzi dimineață se reiau 
partidele întrerupte ; după- 
amiază are loc ultima rundă, 
care programează meciurile de
cisive pentru cucerirea titluri
lor balcanice între echipele 
României si Iugoslaviei. For
mațiile Bulgariei le întîlnesc pe 
cele ale Greciei; Turcia a în
cheiat competiția.

In turneul de la berlin
Schumann (R. D. Germană) si, 
respectiv, Uwe Friederich (R. D. 
Germană).

C. M. DE BASCHET
MANILA, < (Agerpres) — In tur

neul final al campionatului mon
dial masculin de baschet de la 
Manila au fost Înregistrate urmă
toarele rezultate : Iugoslavia — 
Ffllpine 117—191 (54—45) ; Italia — 
S.U.A. 81—89 (47—39) ; U.R.S.S. — 
Australia 112—67 (56—35) ; Brazi
lia — Canada 69—62 (30—34). Re
zultate înregistrate tn turneul da 
consolare : Republica Dominicană 
— Senegal 89—76 (41—40) ; R. P. 
Chineză — Coreea de Sud 105—M 
(56—46).

Ccrespondenfâ speciala pentru ,,S PORTUL"

CINCI DEBUTANȚI (inclusiv antrenorul) ÎN LOTUL 
POLONEZ PENTRU MECIUL CU ECHIPA ROMÂNIEI
Jocul amical de fotbal pe care 

echipa Poloniei urmează să-l dis
pute la 11 octombrie, la Bucu
rești, cu formația României, se 
înscrie pe linia unor frumoase șl 
vechi tradiții, adversarii echipei 
noastre avînd un frumos palma
res în întilnirile directe.
_ Două constatări se impun tn 
ceea ce privește echipa Poloniei. 
Prima vizează alcătuirea lotului, 
făcută oarecum in grabă, seleo- 
ționabilil neavtod timp suficient 
pentru a alcătui, după părerea 
noastră, o formație omogenă. A 
doua se referă la faptul că tn 
meciul de la București va debuta 
tn funcția de antrenor al repre
zentativei Richard Kulej. Acesta 
a fost preferat — în urma rezul
tatelor obținute de echipa Po
loniei la C.M. din Argentina — 
fostului selecționer Jacek Gmocti, 
in sarcina căruia a rămas pre
gătirea lotului reprezentativ de

La fotbal: TURCIA — U. R. S. S. 0 2
ANKARA, 6 (Agerpres). — 

Intr-un med internațional ami
cal de fotbal disputat la Ankara, 
se’ectionata U.R.S.S. care se pre
gătește în vederea inttlnirll din

Proclamarea, acum 29 de ani. a Republicii Democrate 
Germane, stat al muncitorilor ti tiranilor, a deschis in 
fata poporului acestuia calea unor ample și profunde 
schimbări revoluționare. Oamenii muncii din R. D. Ger
mană. sub conducerea P.S.U.G., au înlăturat intr-un timp 
relativ scurt urmările gravelor distrugeri lăsate, de război, 
au asigurat consolidarea puterii populare, lichidarea cla
selor exploatatoare, victoria socialismului la orașe și sate.

în cadrul marilor reali
zări dobîndite in toate do
meniile de activitate se în
scriu si succesele sportivilor 
din R. D. Germană, care 
s-au afirmat în competițiile 
internaționale. succese la 
baza cărora a 'stat în per
manentă grija deosebită 
pentru sănătatea cetățenilor, 
indiferent de vîrstă. prin 
dezvoltarea mișcării sportive 
de mase. Sub deviza '„Sport 
si sănătate pentru toate 
vîrstele“ se organizează cu 
regularitate competiții de 
anvergură, cu o numeroasă 
participare.

Primii pași pentru călirea 
sănătății o fac copiii de 
vîrstă preșcolară. în cadrul 
grădinițelor, punîndu-se un 
accent deosebit pe Învăța
rea înotului, pe exercițiile 
fizice simple (jocuri cu min
gea. mișcări de îndemînare 
pe aparate mici etc.). La 
Berlin, Halle, Magdeburg, 
Dresda si Leipzig, ca să nn 
enumerăm decît pe cele mal 
importante centre de înot, 
copiii de vîrstă preșcolară 
Învață să Înoate tot timpul 
anului. în cicluri de 2—3 
săntămîni.

în ultimii ani au devenit 
traditionale Întrecerile de 
alergări (sprint și fond) pen
tru cetățenii de toate vîr»-

tineret Se speră ca prezența la 
ctrma primei reprezentative a 
noului antrenor să aducă un re
viriment.

In oeea ce privește lotul care 
va face deplasarea la București, 
consemnăm apariția a patru de- 
butanți : fundașii Jerzy Millnar- 
cik, de la Odra Opole, Tadeusz 
Blachno, de la echipa campioană 
Widzew Lodz, mijlocașul Janusz 
Baran de la Legia Varșovia și 
atacantul Tadeusz Malnowicz, un 
tlnăr provenit din liga secundă, 
acreditat de către specialiști. An
trenorul Kulej n-a putut apela la 
serviciile lui Zbigniew Bonlek, 
de la Widzew Lodz șl Adam H*- 
walk, de la Wisla Cracovia, a- 
flațl sub supraveghere medicală 
datorită unor accidentări în jo
curile de campionat. Este de a- 
semenea incertă folosirea ltd 
Henrik Maknlewicz, recent eli
minat tn jocurile din cupele eu

C.E cu Ungaria, la Budapesta, 
a învins cu 2—9 (2—0) formația 
Turciei. Golurile au fost mar
cate de Gutsaev (mln. 37) si 
Blohln (mln. 41). 

tele. Ele înglobează peste 
un milion de participant in 
concursuri organizate de a- 
sociații, cluburi, școli și or
ganizații sportive de cartier. 
De obicei aceste dispute — 
care au și un caracter dis
tractiv prin varietatea lor 
(alergări scurte într-un pi
cior. tn saci, mersul înapoi 
etc.) — au loc la sfîrsitul 
săptămînii. pe bazele spor
tive din jurul cartierelor si 
școlilor.

Dacă aceste întreceri re
zervate tinerilor au devenit 
un punct obișnuit în progra
mul lor. iată că în ultima 
vreme se organizează si 
dispute rezervate vîrstnici- 
lor. La recomandarea medi
cilor. cetățenii de vîrstă 
înaintată participă cu regu
laritate la concursuri spor
tive. Recent, la Berlin, in 
parcul Jahn s-a desfășurat 
o întrecere rezervată celor 
care au depășit vîrstă de 60 
de ani. Pe 50 m cursa mas
culină a revenit decanului 
de vîrstă Erwin Ruppin (72 
de ani) în 6.9. iar cea fe
minină Lisei Leistkow (69 
de ani) în 9,6 !

Toate aceste competiții 
dovedesc, firește, atenția care 
se acordă sănătății poporu
lui. prin sport si educație 
fizică.

ropene. Nu figurează In lot cu- 
noscuțil jucători Kazimierz Deyaa 
și Henrik Kasperczak, afiați In 
criză de formă. Nu trebuie omis, 
însă, faptul că lotul reprezenta^ 
tiv cuprinde nume de rezonanță 
tn fotbalul nostru, prezente la 
„Mundialul" argentinian : Anton 
Szymanowski (născut 1951, de M 
Gwardia Varșovia), Wojczek Rudi 
(1952, Zaglebie Sosnowiecz), Hen
rik Makulewicz (1956, Wisla Cra
covia), Wladislaw Smuda (1954, 
Slask Wroclaw), Ștefan Majewski 
(1956, Zawisza Bydgoscz), Januss 
Kupcewicz (1955, Arka Gdynia), 
Leslaw Cmiklewlcz (1943, Legi* 
Varșovia), Grzegorz Lato (1950, 
Stal Mleiec), Marek Kusto (1954, 
Legia Varșovia) șl Wlodzimien 
Mazur (1954, Zaglebie Sosnowiec), 
Lotul este completat cu Jerzy 
Mlynarczlk (1953. Odra Opole). 
Pavel Janas (1953, Legia Varșo
via), Janusz Baran (1957, Legia 
Varșovia), Tadeusz Blachno (195^ 
Widzew Lodz), Tadeusz Malno
wicz (1953, Ruch Chorzow).

ANDRZEJ' CZAJKOWSK1 
redactor la „Sport Katowice"

« VOLEIBALIȘTII NOȘTRI AU PRE
FERAT, DECI. VENEȚIA. Cu alte cu
vinte, sintem în Divizia B a voleiului 
mondial, după ce am jucat cândva finala 
Cupei campionilor europeni „între noi“. 
Așa-zisa severitate a sorților nu poate 
fi invocată. Specialiștii sint de părere că 
echipa noastră ar fi urcat cel mult pe 
locurile 9-10 dacă „Mondialul" s-ar fi 
jucat sistem turneu. De neînțeles, totuși, 
regresul voleiului nostru. Cea mai neave
nită ar fi ideea-scut că „alții s-au ri
dicat între timp". 9 ARGENTINA ’78 
este un nou Mundial. Cel al șahului. 70 
de țări îșj trimit șahiștii în țara lui Naj- 
dorf și Panno. Sintem tare curioși să 
știm dacă fiesta Mundialului de fotbal se 
va repeta pe Avenida Corrientes. O 
ATLEȚII NOȘTRI TINERI au obținut 
rezultate contradictorii în întîlnirea cu 
ucrainenii. Domnia matriarhatului în a- 
tletismul românesc continuă. Băieții „res
pectă" prea mult tradiția unor probe în 
general deficitare. 49,3 pe 400 m, 4,40 la 
prăjină și 15,88 la greutate sînt rezultate 
de pe vremea lui Virgil Ludu, Zeno 
Dragomir și Nicu Gurău. • SUEDIA 
— CEHOSLOVACIA 1—3 în campionatul 
european de fotbal, după ce echipa lui 
Bo Larsson realizase un 2—2 la Paris. 
Cu alte cuvinte, un triunghi în care două 
echipe prezente în Argentina par la dis
creția unei... absente. E adevărat, absen
ta nu este alta decît campioana Europei, 
dar toate aceste fluctuații demonstrează 

în primul rînd că pregătirea specială este 
cea care decide. Aviz „tricolorilor" ! • 
ÎN FILIPINE, Karpov și Korcinoi au 
mai întrerupt o partidă, deoarece s-a ars 
o siguranță la cofret. Turiștii veniți pen
tru a urmări partidele campionatului 
mondial de șah au, însă, vaga bănuială 
că atit Karpov cît și Korcinoi, mari iubi
tori ai baschetului, vor să vadă în li
niște toate partidele „Mundialului". între

timp, Vladimir Tkacenko, adică visul tu
turor cronicarilor de baschet (2.20 m). se 
joacă cu copiii filipinezi, oferindu-le 
frunze de palmier • MAIA CIBURDA- 
NIDZE este noua campioană mondială 
de șah. Are vîrstă Nadiei Comăneci, adi
că echivalentul în ani al vechimii titlului 
mondial deținut de Nona Gaprindașvili. 
Victoria Maiei ridică o singură întrebare : 
cînd a avut timp să se organizeze acest 
computer din generația a patra, care a 
fost testat pentru prima dată acum pa
tru ani, la Brașov ? • IUGOSLAVIA — 
SPANIA 1—2. la Zagreb ! Am putea 
spune, deci, că avem de partea noastră 
celebrul „calcul al hîrtiei", în măsura în 

care „tricolorii* au cîștigat cu 2—0, 
tot la Zagreb. Victoria Spaniei, 
greu previzibilă, mai ales prin prisma 
refluxului aproape inevitabil după „cam
pania Mundialului", confirmă valoarea e- 
chipei lui Kubala. Mai mult, am putea 
spune că spaniolii au prezentat o echipă 
nouă. Din echipa care a debutat la Bue
nos Aires, în compania Austriei, au mai 
jucat la Zagreb doar portarul, Miguel 
Angel, Marcelino. Migueli și Asensi. La 
Zagreb, Real Madrid și-a luat o verita
bilă revanșă, deoarece trei dintre cei mai 
buni jucători ai echipei au fost „realiș
tii" Miguel Angel, care a salvat destule 
goluri, Juanito și Santillanâ, care le-au 
marcat pe amîndouă. în legătură cu a- 
ceasta, să amintim că la prima confe
rință de presă de la Buenos Aires co
mentatorii spanioli l-au atacat pe Ku
bala, reproș înduri neincluderea lui San- 
tillana și Juanito, inlocuiți cu Ruben 
Cano și Dani. Kubala a răspuns atunci 
cu o malițioasă bunăvoință : „Respect pă
rerea dv„ dar pînă Ia urmă eu sini cel 
care fac echipa*. După patru luni, cu or
goliul satisfăcut, el și-a adus aminte, de
sigur, de sugestia care i s-a făcut lai Bue
nos Aires. Dealtfel, telespectatorii caro 
l-au văzut pe Juanito în cele cîteva faze 
ale jocului de la Zagreb înțeleg cu mare 
greutate cauzele absenței micului extrem 
madrilen la „Mundial*.

loan CH1R1LA

La închiderea ediției

ECHIPA FEMININA 
A ROMÂNIEI 

CAMPIOANĂ BALCANICA 
EA TENIS DE MASĂ
NIȘ, 6 (prin telefon). Echipa 

feminină de tenis de masă • 
României a repurtat un frumos 
succes la Jocurile balcanice, 
desfășurate in sala de sport 
„Ciair" din localitate, cucerind 
titlul de campioană balcanică. 
După ce a învins cu același 
scor, 3—0, formațiile Bulgariei, 
Turciei și Greciei, echipa Româ
niei — Maria Alexandru, Liana 
Mihuț și Eva Ferenczi a între
cut puternica formație a țării 
gazdă — Iugoslavia (Batinici, 
Perkucin), cu 3—1.

în întrecerea masculină, e- 
chipa noastră s-a clasat în fi
nal pe locul secund. După vic
toriile cu 5—1 asupra repre
zentativelor Bulgariei, Greciei 
și Turciei, In meciul decisiv, 
cu Iugoslavia, au învins gaz
dele, cu 5—0. întrecerile con
tinuă sîmbâtă și duminică.
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