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După meciul cu echipa de fotbal a Poloniei

0 „LISTĂ A URGENȚELOR'* CARE POATE FI REZOLVATĂ 
PÎNĂ LA STARTUL ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

Naționala de fotbal s-a pre
zentat, miercuri, pe stadionul 
Steaua, la ultimul său joc cu 
o altă reprezentativă înaintea 
intrării în ediția 1978/1980 a 
Campionatului european care 
se va produce — cum se știe 
foarte bine — la' 25 octombrie, 
pe teren propriu, în compania 
selecționatei Iugoslaviei. Ea a 
menținut, printr-un nou succes, 
„tradiția" rezultatelor din par
tidele România — Polonia. 
După o serie de amînări, pro
duse în ultimii ani, echipa Po
loniei a apărut într-un meci 
cu cel mai bun unsprezece al

nostru, eveniment notabil în 
actualitatea fotbalistică ținînd 
cont de veritabila „explozie* 
realizată de această formație 
în direcția marilor performan
țe, succese obținute în cele 
mai mari competiții ale acestei 
discipline sportive — turneele 
finale ale C.M. și Jocurilor O- 
limpice. Este drept însă că, 
alaltăieri, pe stadionul Steaua 
s-a prezentat mai mult viitoa
rea echipă a Poloniei, cu re
manierile impuse de trecerea 
anilor. Dar faptul că cei ră
mași din vechea generație se 
află în luptă cu noua promoție

pentru titularizarea în noua 
echipă a făcut ca partenerii 
„tricolorilor" să abordeze cu 
toată seriozitatea întîlnirea, să 
n-o privească doar ca un sim
plu test

Cu aceleași (mărturisite) in
tenții, ale unei verificări la 
maximum a posibilităților se
lecționaților, a considerat me
ciul și conducerea tehnică a 
reprezentativei noastre. Fluc
tuațiile de formă, accidentări
le și alte cauze au făcut ca 
înaintea acestei ultime apari
ții într-un meci inter-țări a 
echipei naționale să se adune 
destule semne de întrebare în 
privința formulei de echipă si. 
In directă legătură cu aceasta, 
a ideii de joc. Ce se poate 
spune acum, după verificarea 
din compania lui Lato et comp., 
ce s-ar mai putea adăuga la 
cele obs-rvate in comentariul 
nostru de ieri ?

Subliniind deplina angajare 
a tuturor jucătorilor întrebu
ințați, dorința lor vizibilă de

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

Crișan, cel mai activ și mai constant atacant al nostru, in luptă 
cu masivul apărător polonez Zmuda Foto : Dragoș NEAGU

ÎNTR-UN JUDEȚ (Prahova) -
0 SINGURĂ SPERANȚĂ OLIMPICĂ!

Cine din județul Prahova va 
evolua sub culorile naționale 
Ia viitoarea Olimpiadă de la 
Moscova ? Cum sint sprijinite 
sporturile olimpice prioritare in 
principalele unități de perfor
mantă ale acestui județ ? Iată 
două întrebări mai vechi, dar 
totuși permanent actuale, la 
care ziarul nostru a căutat, si 
de această dată, un răspuns.

Practic, la începutul actua
lului ciclu olimpic, obiectivele 
ce vizau participarea la J.O. a 
sportivilor prahoveni erau le
gate de : la clubul Petrolul — 
gimnastică feminină. înot și 
călărie, la C.S. Școlar Ploiești 
— atletism si volei, la Metalul 
Plopeni — ciclism și atletism, 
iar la Carpați Sinaia — lupte. 
Acestea erau perspectivele, cel 
puțin în urmă cu doi ani. In
tenții mai mult decît curajoase, 
dar care în timp s-au dovedit 
a fi fără acoperire.

Astăzi, la jumătatea interva
lului. optimismul celor care 
conduc destinele sportului în 
această atît de bogată regiune 
a tării nu mai este chiar atît 
de robust. Dimpotrivă ! Toată 
lumea a început să se întrebe 
acum : „CINE DIN JUDEȚUL 
NOSTRU VA FI SELECȚIO
NAT IN REPREZENTATIVA 
ROMÂNIEI PENTRU J.O. DE 
LA MOSCOVA ?

încetul cu încetul șansele 
de a îndeplini obiectivele pro
puse s-au diminuat. Clubul 
Petrolul a mizat mult că 
o va alinia din nou pe Ma
riana Constantin în concursul 
olimpic de gimnastică. La Mont
real ea a avut o importantă 
contribuție în cîstigarea meda
liei de bronz de către echipa 
României. Un accident i-a în
trerupt temporar activitatea, a- 
poi văzînd că nimeni nu se mai 
ocupă de ea, gimnasta s-a în
tors în orașul natal, iar condu
cerea clubului îi pregătește a- 
cum o frumoasă (și meritată) 
festivitate pentru retragerea din 
activitate. Antrenoarea Elena 
Sima, cea care a dat gimnas-

tîciî remâne si pe Elena Ceam- 
pelea sau Elisabeta Turcu nu 
trăiește din amintiri. Ea are si 
acum o grupă valoroasă, deși 
nu lucrează în condiții ideale 
si „nimeni de Ia federație nu 
s-a interesat în ultimii ani di
rect de munca ei“ (o spune 
tehniciană). Dar. despre Liliana 
Pavel sau Laura Anghel nu se 
va putea vorbi, eventual, de
cît înaintea... J.O. din 1984. în 
oraș s-au creat clase speciale 
de gimnaste : selecția vizează 
acum tot mai mult grădinițele. 
Deocamdată insă numai per
spective îndepărtate...

La Petrolul, singura speran
ță a clubului — și nu numai a 
sa — rămîne tinăra multiplă 
campioană națională si balcani
că. înotătoarea Irinel Pănules-

Adrian VASILIU
(Continuare in pag. 2—3)

Una dintre jucătoarele care s-a afirmat in ultima vreme este 
Janesch. lat-o, in fotografie, șutind la poartă in intilnirea cu re
prezentativa Bulgariei

„Trofeul Carpați" la handbal 
feminin — competiție interna
țională de amploare, găzduită 
pentru prima oară de orașul 
dunărean Brăila — bate la 
ușă. între 20 și 25 octombrie, 
in Sala sporturilor, vor evolua 
cele mai de seamă forțe ale 
acestei discipline : Uniunea So
vietică — campioană olimpică, 
R.D. Germană — campioană 
mondială, Ungaria — a treia 
la J.O., Iugoslavia — fostă 
campioană mondială și Româ
nia — cu formațiile Â și B.

Importanța competiției- este 
augmentată și de faptul că 
peste o lună vor avea loc, în 
Cehoslovacia, întrecerile tur
neului final al campionatului 
mondial, ediție care va desem
na și 5 din cele 6 participante 
la jocurile Olimpice din 1930 
(a 6-a este campioana celorlal
te continente). Privit prin a- 
ceastă prismă, „Trofeul Car

pați" reprezintă pentru echipa 
României un test de maximă 
importanță. Ea va întîlni, la 
Brăila, reprezentativele R. D. 
Germane și Iugoslaviei, prin
cipalele contracandidate în se
ria de la Gotwaldow.

La ce aspiră; de fapt, selec
ționata noastră ? Obiectivele 
sale sînt clare : calificarea Ia 
J.O. și o ' medalie olimpică. 
Așadar, deocamdată, un loc 
între primele 5 la C.M. din 
Cehoslovacia, care asigură par
ticiparea la J.O. de la Mosco
va. Aceasta presupune o vic
torie clară la Coreea de Sud 
și un succes în fața R.D. Ger
mane sau Iugoslaviei, chiar 
unul de seamă prin depășirea 
ambelor contracandidate.

Antrenorii Francisc Spier și

Hristache NAUM
(Continuare în pag. a 4-a)

La Institutul Politehnic din Capitală

„CUPA ANILOR l“-0 COMPETIȚIE TRADIȚIONALĂ, 
CARE ÎȘI «MĂ POPULARITATEA Șl tflCIfNJA

Intre blocurile-cămin ale 
cartierului studențesc Groză
vești din Capitală toamna a 
țesut covor de frunze gal
bene.- înlăturat insă cu hăr
nicie, duminică dimineața, de 
studenții veniți aici cu mături, 
roabe, lopeți. Pe aleile fru
moase, curate, apar — aproape 
din fiecare bloc — studenți si

studente în costume multico
lore. Mergem laolaltă cu a- 
cești tineri, care se îndreaptă 
spre complexul sportiv stu
dențesc Politehnica. Aici vor 
avea loc întrecerile dotate cu 
„Cupa anilor I“. Aflăm de la 
maestra emerită a sportului 
Elena Pădureanu, șef de lu
crări în cadrul catedrei de e-

Întreceri viu disputate ale studentelor ți studenților de la Politehnică

Sur priză in Divizia A la baschet feminin:

DUBLU EȘEC AL ECHIPEI „U“ CLUJ-NAPOCA LA SATU MARE!
Campionatele republicane de 

baschet au programat miercuri 
și joi patru partide restante, 
dintre care una a produs o 
surpriză. Este vorba de dubla 
victorie a echipei feminine Mo
bila care a învins, la Satu 
Mare, pe Universitatea Cluj- 
Napoca. Iată rezultatele si 
unele amănunte :

MOBILA SATU MARE — U- 
NIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA (f) 2—0 : 80—70 (42—38) si 
65—59 (36—28). Ambele jocuri 
au oferit spectacole frumoase si 
întreceri echilibrate. Tinăra 
formație sătmăreană. bine co
ordonată de internaționala Vio
rica Ciocan, a manifestat 
promptitudine în lansarea con
traatacurilor si precizie în a- 
runcările la coș, elemente da

torită cărora a recuperat han
dicapul creat de media de ta
lie inferioară față de cea a 
oaspetelor. Coșgetere: Ciocan 
16+12, Otvos 18+15, Kcresztesi 
10+12, respectiv Frăzaru-Mate 
21+19. Bolovan 16+9, Merca 
10+14. (I. TOTH — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA — STEAUA (m) 0—2: 
82—97 (37—55) și 83—96 (40—44) 
Coșgeteri : Barna 25, Gellert 
16 pentru ,.U“; respectiv Ocze- 
lak 49, Zdrenghea 16, Cernat 10. 
Referindu-ne la primul meci, 
vom menționa că din min. 2 
(scor 4—4), steliștii, avind în 
Pîrșu un excelent conducător 
de joc, s-au distanțat, menți- 
nin-d permanent o diferență 
care i-a scutit de emoții. Coș- 
geterii zilei respective: Cernat

32. Oezelak 28, Pîrșu 13. de la 
Steaua, respectiv Barna 22, 
Ruhrig 18, Gellert 18. (M.
RADU — coresp.).

C.S.U. GALAȚI — DINAMO 
BUCUREȘTI (m) 0—2 : 87—116 
(45—57) și 47—107 (26—57). Net 
superiori, dinamoviștii au fă
cut o demonstrație de joc bazat 
Pe intercepții si contraatacuri. 
Coșgeteri : Stratan 20+10. Mol
dovan 26+10, respectiv Novac 
20+16 și Caraion 16+22. (S. TE- 
LEMAC — coresp.).

PROGRESUL BUCUREȘTI — 
P.T.T. (f): 2—0: 77—62 (48—28) 
și 73—60 (23—35). Cu mai mul
tă încredere în forțele lor si 
cu un plus de atenție in mînu- 
irea balonului. P.T.T. — pro
movată anul acesta în Divizia 
A — putea obține o victorie.

ducație fizică a Institutului 
Politehnic bucureștean, că a- 
ceastă competiție, aflată la a 
20-a ediție, se organizează la 
fiecare început de an univer
sitar, prilej de ă-î angrena în 
sport pe studenții și studen
tele care au intrat în insti
tut și, în același timp, de tes
tare atentă a lor în vederea 
depistării celor talentați în di
ferite discipline. Participanții 
se întrec în probe atletice (100 
m, greutate, săritură în lun
gime), la fotbal, volei, baschet, 
tenis de cîmp. orientare turis
tică, canotaj și badminton.

în ziua vizitei noastre, pe 
stadion se aflau reprezentan
ții celor 12 facultăți (Electro
nică; Mecanică, Energetică, U- 
tilaj chimic. Electrotehnică 
ș.a.) din Institutul Politehnic, 
fete și băieți. Ioana Stanciu,. 
din Brăila (Electronică), Ilîe 
Boloveschi, din Baia Mare (E- 
lectronică), Elena Bundea, din 
Lupeni (T hnologie chimică). 
Silviu Lambrache, din Tîrgo- 
viște. (Tehnologia construcțiilor 
de mașini), Elena Tăbleț (Me
canică) și Victor Pop (Tehno
logie chimică), ambii din Bu
zău — se antrenau la groapa 
cu sărituri, aruncau greutatea 
sau se încălzeau pentru volei. 
Unele fete, ba chiar și unii 
băieți, își cam scrinteau de
getele în minge, alții săreau 
la lungime ca... din tramvai. 
Se vedea clar că n-au făcut 
sport (!). în schimb, alții se 
dovedeau foarte îr.demînatici, 
cunoștințe vechi cu... detenta 
la volei, cu pirueta la arun
carea greutății, cu aterizarea 
la săritura în lungime. La un 
moment dat, o veste neaștep
tată : „Este unul, cu mustață, 
care aruncă greutatea mai de
parte decît toate liniile do 
marcaj de la cercul de arun
cări !“. Alarmă falsă. Asisten
tul, curioșii veniți la fața lo
cului au constatat că tînărul 
arunca cu o greutate... mică, 
pentru fete. Desigur, o glumă, 
care a stîrnit hazul tuturor.

întrecerile s-au derulat pre
tutindeni, sub un soare cald de 
toamnă. Am asistat și la două

Modesto FERAA3IN1

(Continuare in pag. 2—3)



Pe marginea comportării CAMPIONATE • COMPETIȚII <
boxerilor noștri Ia Balcaniada

SPERANȚE MARI,
DAR SATISFACȚII PUȚINE

A XVI-a ediție a Balcaniadei 
de box g-a încheiat, zilele tre
cute, în sala „Sporting" din 
capitala Greciei. După cum se 
știe, au fost prezenți pugiliști 
din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via, România și Turcia. Bo
xerii noștri, pregătiți de Ion 
Popa și Eustațiu Mărgărit, au 
cucerit trei titluri balcanice 
prin Alexandru Turei (semi- 
muscă), Daniel Radu (muscă) 
și Sandu Tîrîlă (mijlocie), iar 
Nicolae Neagu (pană) și Valen
tin Vrînceanu (grea) au obți
nut locul II. in timp ce — 
Dinu (cocoș), Carol 
(ușoară), Alexandru 
(semimiilocie) si Ilie 
(semigrea) au împărțit 
trei cu alți parteneri de între
cere. Haralambie Sultan (semi
ușoară) și Ion Miron (mijlocie 
mică) au fost eliminați în pre
liminarii.

In pofida acestor rezultate,

Teodor 
Hajnal 

Giurgiu 
Captări 

locul

sportivă care poate fi dată ca 
exemplu. Succesul de la Bal
caniadă îi confirmă aceste cali-
lăți.

Cu aceasta am încheiat 
evidențiaților. Considerăm 
selectionarea in echipa i 
nală a lui IZ—,-L—2
(semiușoară) și Alexandru 
Giurgiu (semimijlocie) a fost 
o greșeală. Evoluțiile lor au 
fost penibile, ei nu au realizat 
mai nimic din ceea ce se aș
teaptă de la membrii loturilor 
republicane. Sultan a arătat că 
nu stăpînește mijloacele tehni
ce de luptă și, îsi plus, pe rin
gul atenian s-a dovedit fricos. 
Giurgiu s-a prezentat slab pre
gătit (?) și consecințele _ s-au 
văzut imediat. El a fost învins 
de un boxer cu mult sub va
loarea lui, grecul Elefterios Li- 
vadis.

De la Teodor Dinu (cocoș) 
erau de așteptat rezultate pe

liste 
că 

_ _ națio-
Haralambie Sultan 

și

i-a adus stelistului selecția
Carol Hajnal (dreapta) intr-o confruntare cu Simion Cuțov, care 

.............................. in echipa reprezentativă 
Foto : D. NEAGU

comportarea de ansamblu a bo
xerilor români nu a satisfăcut, 
unii dintre ei manifestind la
cune serioase în pregătire si in 
evoluție.

Iată cîteva aprecieri despre 
cei 11 pugiliști români oare au 
participat la recenta ediție a 
Balcaniadei. O comportare re
marcabilă a avut-o Daniel Radu 
(muscă). El a evoluat bine, si
gur pe el, în compania unor 
adversari puternici. Are „ochi", 
reacții prompte, viteză de exe
cuție și o permanentă dorință 
de victorie. Dacă-și va îmbu
nătăți și apărarea, poate ajun
ge printre fruntașii categoriei 
respective in orice întrecere de 
amploare. O bună impresie a 
lăsat șj Carol Hajnal (ușoară). 
Sportiv de excepție, talent au
tentic. Hajnal a ajuns la o 
Vîrstă (22 de ani) cind trebuie 
Să confirme marile lui posibi
lități. După retragerea lui Ca- 
Jistrat Cuțov din activitatea 
competițională, Carol Hajnal 
are acum toate posibilitățile să 
se impună pe plan interna
țional. Cu o singură condiție : 
să muncească mult m*i mult, 
să lase prieteniile ocazionale si 
să urmeze întocmai sfaturile 
antrenorilor. Cuvinte bune și 
despre Alexandru Turei (semi- 
muscă), ambițios, „bătăios", as
cultător. Sandu Tîrîlă (mijlo
cie) rămlne același pugilist se
rios în pregătire, cu o viață

măsura palmaresului său — 
printre altele si cel de vice- 
campion european al categoriei. 
Prezența lui în echipa repre
zentativă trebuia să constituie 
un stimulent pentru mai tine
rii săi colegi. Dar Dinu a fost 
departe de ceea ce se cheamă 
• personalitate a echipei. A 
boxat timorat, lent și aceste 
constatări trebuie să dea de 
gîndit antrenorilor săi. Nicolae 
Neagu (pană) este un băiat cu 
„immă de boxer", dar aceasta 
nu este suficient pentru a face 
<fin el nu pugilist cu perspec
tive. Are. este adevărat, lovi
turi putrenice. dar mijloacele 
sale de apărare Q fac vulnera
bil in fața oricărui adversar. 
Ion Miron — în nota obișnui
tă. dar departe de ceea ce se 
pretinde unui boxer de mare 
performanță.

Hie Captări (semigrea) a 
intilnit in iugoslavul Dragan 
Vujkovici un pugilist de cla
să. Captari trebuie îndrumat și 
folosit cu grijă in viitor. Va
lentin Vrînceanu (grea) are de 
muncit eu multă rivnă in con
tinuare pentru a putea înregis
tra rezultate notabile. altfel...

Deci, cam puține constatări 
îmbucurătoare după cea de a 
XVI-a ediție a Balcaniadei de 
box. Ceea ce trebuie să dea 
de gindit selecționerilor lotului 
reprezentativ.

Paul IOVAN
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„DA

ULTIMA FAZA 
A CAMPIONATULUI 

DE POLO
Ultima fază a turneului final din 

cadrul celui de-al 33-lea oompio- 
nat republican de polo se va 
consuma, de astăzi și pînă du
minică. la bazinul Dinamo din 
Capitală. După cum se she, Di
namo pornește cu un avans de 4 
puncte față de Rapid și în cazul 
unei victorii în meciul de azi, cu 
Voința Cluj-Napoca, ea devine 
noua campioană a țării.

Programul complet al turneu
lui : astăzi, de la ora 16 : Rapid
— Progresul și Dinamo — Voința; 
simbătă, de la ora 16 : Progresul
— Dinamo și Voința — Rapid; du-
minică, de la ora 11 : Voința —
Progresul și Dinamo — Rapid.
Clasamentul înaintea acestor
jocuri :

1. Dinamo 15 13 0 2 119- 77 28
2. Rapid 15 11 0 4 107- 71 22
3. Voința 15 5 0 10 101-109 10
4. Progresul 15 1 0 14 71-141 2

BUCUREȘTI 
IN „DACIADA- 

POLOIȘTILOR JUNIORI

CLUJ 6-4

Etapa a m-a a turneului final 
din cadrul „Daciadel- poloiștilor 
juniori a programat ieri, la „Ti
neretului", o partidă decisivă, 
care a opus singurele echipe ne
învinse, București șl Cluj.

Mult mai omogenă, selecționa
ta municipiului București a do
minat Întrecerea, ciștigind cu 
6—4 (1—0, 3—1, 1—1, 1—2). AU 
marcat: Ciobăniuc 3.
Ionescu, 
vingători, 
Maroși de la 
trat corect R. 
racsonl.

In celelalte meciuri: Timiș 
Mureș 11—1 (3—0, 2—0. ‘ '
Bihor — Arad 15—3 
4—0, 4—1). întrecerile 
astăzi șl milne, la 
sportiv „Tineretului".

Dan Cristian 
Colceriu 2, 

învinși. 
Schilha

ciștigind
1—2).
Sterpu, E. 
de la In- 
Andrecan, 
Au arbi- 

si St. Ka-

2—0. 4—1); 
(4—0, 3—2, 

continuă 
complexul

FLORETISTELE, 
PE PLANȘELE SĂLII 

FLOREASCA DIN 
CAPITALĂ

8,

rești, precum și altor amatori de 
. astfel de întreceri, la care se 

poate participa doar cu carnet 
de conducere. Sint prevăzute pro
be la clasele „pînă la 1100 cmc" 
șl „peste 1100 cmc".

De azi. începînd de la ora 
Si pînă duminică cele mai bune 
scrimere din tară îsi vor dis
puta „Cupa României", de pe 
planșe nelipsind actuala deți
nătoare a trofeului. Marcela 
Moldovan (Farul Constanta), 
precum si cele mai tinere con
curente. care au evoluat recent 
la Balcaniadă, în București.

Simbătă si duminică, tot de 
la ora 8. se va desfășura etapa 
a 3-a a Diviziilor naționale A 
si B. in urma căreia se va cu
noaște echipa campioană si cea 
care va retrograda, precum si 
formația divizionară B care va 
evolua la ediția următoare in 
primul eșalon. înaintea acestei 
etape decisive, in 
diviziei A conduce 
P). iar în divizia B 
echipa Progresul 
(18 D).

clasamentul 
Steaua (18 
lideră este 

București

CONCURSURI DE 
AUTOMOBILISM

• „Raliul castanilor-, ajuns 
cea de a 8-a ediție — rezervat 
alergătorilor din grupa A —, a 
reunit la start 31 de echipaje, 
dintre care au terminat cursa 
doar 18. In acest raliu, organizat 
in județul Maramureș, au ieșit 
Învingătoare cuplurile: H. Ghero- 
ghlu — L Bereț (Șoimii ITA Cluj) 
la el. Dacia 1300, grupa I: M. Ili- 
oaie — P. Geantă (TNMT Bucu
rești) la el. Dacia 1300. grupa a 
n-a. Pe echipe : L ITA Timiș, 
2. ITA Argeș, 3. Auto-Mureș. (A 
CRIȘAN, ----------coresp.).

la

• AC.
damir.ică
de viteză _ ______ ______________
denților și cadrelor didactice din 
cadrul Centrului universitar Bucu-

Politehnica organizează 
15 octombrie un concurs 
pe circuit rezervat stu-

INTR-UN JUDEȚ (Prahova) - 0 SINGURA SPERANȚA OLIMPICA I
(Urmare din pag. 1)

cu (in 1980 va avea 16 ani, 
virstă ideală pentru marea per
formantă). în primăvară și chiar 
în vară, ea a surprins pe toată 
lumea cu noile sale recorduri ; 
Ia „europenele" de juniori însă, 
adică exact atunci cind ea ar 
fi trebuit să-si anunțe primele 
atuuri vizavi de J.O., Pănules- 
cu nu a mai confirmat. Asta nu 
exclude insă un mare talent 
Si deosebite posibilități ce aș
teaptă încă să fie valorificate 
la cel mai înalt nivel. Dacă, 
bineînțeles, va beneficia și de 
asistență medicală, științifică, 
dacă antrenorul ei își va a- 
dapta planurile de antrena
ment celor mai noi mijloace 
de pregătire.

La Clubul sportiv școlar din 
Ploiești, unul dintre cele mai 
vechi din țară, directorul I. 
Smâdu nu este nici el prea op
timist. E adevărat, ni se pre
zintă o listă întreagă de ele
mente dotate, care au crescut

în club și apoi au plecat. Cei 
mai talentați voleibaliști evolu
ează acum in echipa Liceului 
Mihai Viteazul (locul III pe 
tară). C. Halichias, cu foarte 
putină vreme în urmă o spe
ranță a decatlonului este în 
prezent student la Institutul 
Politehnic din Brașov, handba
listul Dumitru Marian (1.96 m. 
fost atlet) a ajuns la Steaua. 
Iar pe Maia Cuțov, o baschet- 
balistă de mare perspectivă, o 
atrage tot mai mult mirajul 
Capitalei, unde vrea să-și con
tinue studiile ; ea s-a decis să 
părăsească Ploieștiul pentru a 
nu păți la fel ca și coechipiera 
sa. Liliana Ciobotaru, studentă 
în anul II. pusă să aleagă în
tre echipa de baschet (divizio
nara A) si... Institutul de Petrol 
și Gaze ! „Continuăm să furni
zăm elemente talentate — se 
explică directorul Smâdu — si 
să le urmărim cum se reali
zează acolo unde au ajuns".

Dintre sportivii de la Metalul 
Plopeni, doar tînărul ciclist 
Constantin Cărutașu are sanse

de a concura la Moscova. Dar 
cine ne poate oferi la această 
oră certitudinea că ciclismul 
românesc va fi reprezentat la 
viitoarele J.O. ? Nici printre 
luptătorii de la Carpati Sinaia 
nu se anunță vreun veritabil 
performer, cu rezultate de nivel 
internațional în competițiile de 
mare amploare.

Așadar, dintre toți sportivii 
activi în principalele unități 
ale județului Prahova, doar tină- 
ra înotătoare Irinel Pănulescu 
se mai înscrie în „cursa o- 
limpică" pentru Moscova. Să 
recunoaștem, este foarte puțin 
pentru un județ care a 
avut o tradiție de netăgăduit 
și care si-a propus — există și 
un document în acest sens — 
obiective mult mai bogate, pe 
baza elementului uman existent, 
a unor colective de tehnicieni 
care au avut rezultate neîndo
ielnic superioare in anii trccuti, 
dar care în ultima vreme nu 
au mai oferit sportului româ
nesc nici un element de certă 
valoare internațională.

• La Bistrița a avut loc un 
concurs de viteză pe circuit, do
tat cu „Cupa Bistrița", la care 
au participat atît alergători cu 
licență cit și începători. Pe pri
mele trei locuri: 1. L. Moldovan 
(IRA Cluj-Napoca), 2. F. Fan- 
cioni („Poli" Cluj -Napoca), 3. A. 
Andricovschi („Poli" Cluj-Napo
ca) primul pe Dacia 1100, ceilalți 
pe Dacia 1300. (I. TOMA, coresp.).

• în județul sibiu s-a desfă
șurat un raliu la care au parti
cipat 26 de echipaje care au stră
bătut 336 km. pe distanța Sibiu — 
Cisnăche — Sadu — Tălmaciu — 
Păltiniș — Siliște — Sibiu. în 
clasamentul general: 1. Lucian 
Popa — Mihaela Lotreanu (IPA 
Sibiu). 2 Dan Mirîsteanu — So
rin Joldiș (AS. Retezat Sibiu). 
3. Victor Nicolae — Florin Jecu 
(IPA Sibiu). Pe echipe: L AS. 
Retezat Sibiu, 2 IPA Sibiu, 3. 
Astra Sibiu. (Ilie IONESCU, co
resp.).

• A avut loc cea de a 4-a 
diție a „Raliului Electrica", 
care au participat echipajele

e- 
la 

---------- -—-------— de 
la Constructorul și Proiectantul 
din Cluj-Napoca, ACR Satu Mare. 
A S. Electrica Baia Mare si V.S.S 
Kosice (Cehoslovacia). Pe primul 
loc s-a clasat echipajul K. Baz- 
kai — S. Nandthardt (Electrica) 
și A.S. Electrica — pe echipe. 
(A. CRIȘAN, coresp.).

„CUPA SÂTMARULUI“ 
LA TENIS

SATU MARE, 12 (prin telefon). 
Pe moderna bază sportivă din 
parcul de agrement „Someșul"
— Inaugurată cu acest prilej — 
se desfășoară Întrecerile primei 
ediții a competiției de tenis do
tate cu „Cupa Sătmarului". Con
cursul este organizat de asociația 
sportivă Sănătatea, a cărei echi
pă a promovat de curînd in Di
vizia A Sint prezenți 28 de spor
tivi — favoriți, in ordinea : M. 
Mirza (Steaua), I. Kerekeș (Di
namo Brașov), A. Viziru (Sănă
tatea) șl FI. Niță (Steaua), pre
cum și 12 sportive — favorite : 
Elena Trifu (Progresul), Camelia 
Chiriac (Dinamo Brașov). Simona 
Nunweiller (Progresul) si Maria
na Hadgiu (Constructorul Brăila).

Rezultate : Tur I (m) : Ioano- 
vici (Dinamo București) — Miron 
(Sănătatea) 6—7, * * - . . —
vesz (Sănătatea) .
Turzii) 6—4. 6—3 ; Bucur (Dina
mo București) — Frunză (Progre
sul) 6—3, 5—7, ‘ ‘ **
(Steaua) 
7—5. *
șani) 
C—0 j 
Napoca) - 
tea) 6—1.
— Hutter

6—0, 6—0 ; Re- 
— Oltean.! (C.

6—2 ; Leonte 
Ovits (Tg. Mureș) 

6—2 : Nemes (Jiul Petro- 
— Cîrian (Sănătatea) 6—1, 
Radar (Politehnica Cluj- 

Szentkiraly (Sănăta- 
6—1 : Pavel (Steaua) 

______ (Politehnica Cluj-Na
poca) 3—6. 6—2. 6—4 ; Stăneseu 
(Metalul Tîrgoviște) — Lerm (Să
nătatea) 6—0 6—0 : Hărnuțiu (Po
litehnica Cluj-Napoca) 
ghinde 
Niculescu 
(Sănătatea) 
nin. țur I : 
nătatea)

O NOUA ETAPA ÎN 
DIVIZIILE DE LUPTE

Simbătă și duminică este pro
gramată o nouă etană în- cam
pionatele de lupte libere și gre- 
co-romane pe echipe. Cele mal 
bune _ formații de greco-romane 
își dispută partidele din cadrul 
“* * * ' cele de libere

din runda a
etapei 
susțin 
Hl-a.

a IV-a, iar 
întrecerile

programulIată _
co-romane)7 SERIA i *fla Boto
șani) : Mobila Rădăuți. C.S.M. 
Suceava, C.S. Botoșani, Nieolina 
lași, S.C. Bacău, A.S.A. Bacău, 
Dunărea Galați ; SERIA A n-a: 
Dinamo București, Steaua. Meta
lul București, Progresul* Bucu
rești, Delta Tul cea, Farul Cons
tanța, Rapid (organizează Rapid 
București) ; SERIA A ni-a: LC. 
Dacia Pitești, Aluminiu Slatina, 
C.S.U. Pitești, Chimia Rm. Vfl- 
cea, C.S.M. Reșița, Vulturii Lu
goj, Electroputere Craiova (la 
Slatina) ; SERIA A IV-a : C.F.R. 
Timișoara, c.S. Arad. Crișul Ora
dea, A.S.A. Cluj-Napoca, C. S. 
Satu Mare, SIMA RED Baia Ma
re. Steagul roșu Brașov (la Ora
dea).

complet (gre-

Lapte libere (SERIA D: C.F.R. 
Timișoara, UJK Timișoara. Vul- 

‘ ~ Balș, Cons-turn Lugoj, I.O.B.___ „.
tructorul Hunedoara. Jiul Petrila, 
C.S.M. Craiova (la Hunedoara); 
SERIA A n-a : c.S. Satu Mare, 
C.S.M. Cluj-Napoca. A.S.A Ora
dea, Rapid Arad, Comerțul Tg. 
Mureș. Lemnarul Odorhei. Mu
reșul Tg. Mures (la Arad); SE
RIA A IlI-a : Rapid București, 
Progresul București. Vulcan 
București, Steaua, C.S. Tlrgoviș- 
te, Steagul roșu Brașov, Dinamo 
Brașov (organizează Steaua); SE- 
ria a rv-a ; C.S.M. Iași, Dunărea 
Galați, Nieolina Iași. Progresul 
Brăila. C.S. Onești 
ghiu-Dej, -------
Constanța, 
Galați).

c.s.
I.C.H. 

Dunărea
Gh Gheor- 
Hidrotehnlca 
Medgidia (la

din etapa arestanță
a IH-a) din Divizia

Partidele
n-a (seria _______ ______ ________
de lupte libere se vor disputa în 
zilele de 17 șl 18 octombrie, în 
organizarea clubului Rapid Bucu
rești.

Gheor- 
6—1 ; 

Bențe 
f«ni- 

Kosa (Să- 
Moidovan 
Eva Baj- 

Suzana Feher 
(SanaTarea; o—z 6—0 : Gabriela 
Precup (Club sp. școlar Gheor- 
ghieni) — Eva Puspoky (Sănă
tatea) 6—3, 6—0 : tur II : Simana 
Nunweiller (Progresul) — Bajta- 
lan 6—4, 6—0 ; Trifu — Magda
lena Raieovici (Club sp. școlar 
Gheorghieni) 6—1, 6—2: Chiriac 
Precup 6—1, 6—1.

S. IONESCU—coresp.

(Sănătatea) 5—1, 
(Progresul) 

6—0, 5—1
Francisca 
Flori ca 

(Sănătatea) 6—L, 6r-2 ; 
talan (Mureșul) 
(Sănătatea) 6—2

REZULTATE DIN „CUPA 
FEDERAȚIEI- Șl DIVIZIA B 

DE RUGBY

„Cupa federației", competiție 
organizată de F.R.R. in scopul 
lansării de noi jucători, deci o 
competiție deschisă in primul 
rind tineretului. își consumă 
etapele din grupele preliminare. 
Iată ultimele rezultate Înregis
trate : C.F.R. Brașov — Rul
mentul Bîrlad 10—12. Politeh
nica Cluj-Naooca — Știința Pe
troșani 0—26. Politehnica Iași
— Minerul Gura Humorului 
20—X T.C. Ind. Constanta — 
Dinamo 11—10. C.S.M. Sibiu — 
R.C. Grivita Roșie 9—3. Farul
— Rapid 31—16. Steaua — R.C. 
Sportul studențesc 21—9. Uni
versitatea Timișoara — RACE- 
MIN Baia Mare 4—3.

La sfîrsitul acestei săntămini. 
„Cupa federației" programează 
în Capitală cîteva interesante 
întilniri : vineri, de la ora 15, 
pe stadionul Olimpia : Dinamo
— Steaua ; simbătă. de 
12. pe stadionul Parcul 
lui : R.C. Grivița Roșie 
rul ; de Ia ora 14. pe 
Tei : R.C. Sportul studențesc — 
T.C. Ind. Constanța ; duminică, 
de la ora 8.30. pe stadionul 
Giulesti : Rapid — C.S.M. Sibiu.

★
Rezultate din Divizia B : R.C. 

Sportul studențesc II — Gloria 
Buc. 3—42. Olimpia Buc. — Rul
mentul Alexandria 76—3. Calcu
latorul Buc. — Ș.N. Oltenița

„CUPA ANILOR 1“
(Urmare din pag. 1)

crosuri, la care au luat parte 
300 de fete, respectiv 400 de 
băieți. Buna lor desfășurare a 
fost asigurată de întregul co
lectiv al catedrei de educație 
fizică a institutului, în frunte 
cu șeful acesteia, Ion Opri- 
șescu. La locurile de concurs 
se aflau asistenți sau șefi de 
lucrări, unii cu nume de re
zonanță în trecutul apropiat 
al sportului românesc : Corne
lia Taflan, Iutta Hafer, Șt. 
Mlu, N. Răducanu, Șt. An- 
drecscu, Camelia Zlătescu, M. 
Vasîlescu ș.a. în jurul orei 
prînzului, am luat de la se
cretariat rezultatele. Am re
marcat imediat succesul celor 
de la „Tehnologie chimică",
i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^
f-----------------------------

REȚINEȚI I LA 15 OC
TOMBRIE 1978 O NOUA

la ora 
copilu- 
— Fa- 
terenul

clasați primii la . foarte multe 
probe : Ioana Iliescu (la 100 
m plat), Iulian Engi (lungime), 
Adonior Curcumelis — student 
grec, cel „cu mustață" (greu
tate), Aurica Comănici (cros), 
locul I la baschet fete, hand
bal fete, volei băieți. Alți cîș- 
tigători: Dorel Oancea (Uti
laj chimic) — cros, Camelia 
Bărbat (Metalurgie) și Ștefan 
Lungeanu (Transporturi) — 
tenis de eîmp : pe echipe : Me
canică agricolă — la handbal 
băieți, Transporturi — fotbal, 
Electronică — volei fete, Me
talurgică — baschet băieți ș.a.

Splendidă duminica de sport 
a studenților din anul I de la 
Politehnică, căreia, sperăm îi 
vor urma altele, la fel de reu
șite. învățătura cere și miș
care, sport.

• La tragerile Loto 
2 se efectuează In 
continuare 3 extrageri 
de cite 4 numere fie
care • Se extrag in 
total 
75 • 
tiguri 
• In 

nitare 
pot <. . _
me • Se atribuie cîș- 
tiguri fixe de 200 lei 
pentru 3 numere din 
12 extrase și de 100

12 numere din 
i Se atribuie cli

pe 6 categorii 
cadrul valorii u- 
a cîștigurilor se 

obține autoturis-

lei pentru 2 numere 
din 4 ale uneia din 
cele 3 extrageri • 
Participarea se face 
pe bilete seria ,,R“ de 
10 iei. completate cu 
1 varianta simpla a- 
chitată 100% sau cu 4 
variante simple 
tate 25%.

ochi-
E

Procu- g 
pîno g

NU UITAȚI I
roreo biletelor ,___
simbetă 14 octombrie 
o.c. g
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I— Vul- 
utica — 
1-4, Elec- 
irea Să-
— Elec- 
0. Con
i’ Gloria 
irul Li-

Sibiu 
L C.F.R. 
Idele au 
1 si pe 

Petro- 
t decla- 
orfait !),
- Tepro 
eava —

Rapid 
i Năvo- 
instanța 

20—19, 
pnstruc- 
rescăru- 
langalia 
[ C.F.R.

n-aMeci restanță din etapa a . .. 
a campionatului feminin : Voința 
Galați — Dacia Ploiești 2521—2268 
pd (5—1). Formația gălățeană a 
fost alcătuită numai din junioare, 
cele mai precise fiind Carmen 
Descariu — 450 ți Ștefana Pri
cepe — 446. De la ploieștence s-a 
remarcat Ștefania Stoica — 409.

US Șl
IA A
>LEl

p Capl- 
iele păr
ui final 
m petiției 
1 rezul
ta amâ-

ri (—îs. 
ului pa- 
iu deta- 
rțe echl- 
învingă- 
argareta 
I, de la 
oraș și

SE REIA RALIUL 
MOTORETELOR „MOBRA"

După prima jumătate a cam
pionatului republican de regu
laritate și rezistență, rezervat 
motoretelor românești „Mobra”, 
opt alergători, și anume : P. 
Lucaci (deținătorul titlului), I. 
Ion eseu, I. Pluga.ru, AI. Encea- 
nu, A. Benedek (toți de Ia 
Steagul roșu Brașov), Gh. Fu
ran, Tr. Mihăilescu (ambii de 
la_ C.M.-I.I.R.U.C. Buc.) și E. 
Mulner (Torpedo Zămești) se 
află în clasament cu 0 puncte 
penalizare. Pe echipe, primele 
trei locuri sînt ocupate de 
Steagul roșu Brașov cu 120 p. 
C.M.-I.LR.U.C. Buc. cu 340 p. 
ți Torpedo Zămești cu 1 560 p.

Ajuns la jumătate de drum, 
raliul motoretelor ..Mobra” se 
reia astăzi de la Suceava, unde 
vor avea loc plecările ți sosi
rile în ultimele trei etape, care 
însumează peste 600 km de 
drumuri de toate categoriile. 
Participă peste 70 de motoci- 
cliști care au rămas in concurs. 
Campionatul se va încheia du
minică cu un circuit de viteză, 
care îi va departaja pe alergă
torii cu 0 n penalizare sau 
aflați Ia egalitate de puncte.

lU (m)
Y folosit 
j-enii, cu 
la blo- 
trei se- 
-am re-

START IN CAMPIONATUL 
NATIONAL DE ZBOR 

CU MOTOR

1) 3—1
orii aiu 
iuințeze 
!. suce- 
reluare.

tnceptnd de astăzi, pe aerodro
mul sportiv Brașov-Ghimbav se 
vor desfășura întrecerile campio
natului național de zbor cu mo
tor. Eșalonate pe parcursul unei 
săiptămini, cele trei probe, ateri
zarea la punct fix, evoluții aerie
ne (impuse și liber alese) și rai
dul aerian, vor constitui cel mai 
concludent test al stadiului de 
pregătire și al valorii zburători
lor noștri sportivi.

I
I
I

H—0 (9) 
s-a În
de ra

re au e- 
hotărît.
în

CAMPiONATUL 
REPUBLICAN 

AL VINĂTORILOR

■1

se-

(M,

<12,

[f) 2-3

la clasicele probe de talere: 
(trap) și turn (sheet), pre- 
și la probe specifice spor- 
lor, la ținte mișcătoare

Sîmbă- 
«fâșura 
stabili-

p&jalKn, 
D. Ră- 

leșeanu,

iCE
:e !n- 
: etapa 
1 șl 22

Simbătă șl duminică se desfă
șoară pe poligonul Tunari din Ca
pitală tradiționala întrecere de ta
lere a vlnâtorilor la care participă 
cei mai buni 70 de vinători din în
treaga tară, primii clasați în fa
za interjudețeană a competiției. 
Vînătorii își vor disputa întâie
tatea ■ ---
șanț 
cum 
tului _ ._  .___ __________
(mistreț șl iepure).

Concomitent are loc si o altă 
interesantă manifestare a spor
tivilor cu pușca de vînătoare si 
anume concursul pe tară de 
chinologie. Sîmbătă, pe un teren 
de lingă comuna suburbană Mă
gurele, se ține concursul pentru 
testarea aptitudinilor «inilor de 
vînătoare, iar duminică pe terenul 
de sport al Combinatului poligra
fic Casa Scânteii, va avea loc,,pa
rada", concursul de frumusețe și 
decernarea premiilor.

Ambele manifestări vlnătorești 
se încadrează în acțiunile care 
se organizează cu prilejul împli
nirii a 30 de ani de la înființa
rea Asociației Generale a Vână
torilor și Pescarilor Sportivi.
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MICUL ECRAN
poartă
5—6—7

înI
IE, ora
.Telera- 
de Du-

MBRIE, 
— F.C. 
ctâ de 
- Etti- 
5 : ca- 
.M. de 
i ușoa-

Pi- 
Ur-

MBRIE. 
(tehnica 
hie di-

rectă de la Iași a reprizei a 
H-a ; comentator — Grigore 
Basel).

MIERCURI 18 OCTOMBRIE, 
ora 15 : Fotbal, F.C. Argeș — 
Valencia, In „Cupa U.EF.A." 
(transmisie directă de la 
tești ; comentator — Radu 
zlceanu).

JOI 19 OCTOMBRIE, 
18,10 : Fotbal internațional 
zumatele meciurilor disputate 
miercuri ln turul n al cupelor 
europene intercluburi ; co
mentator — Cristian Țopescu).
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LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

dv. 
Pî-

Pronosport sînt la dispoziția 
pentru depunerea buletinelor 
nă sîmbătă 14 octombrie.

★
Tragerea Loto de astăzi 

avea loc la sala Clubului Pro
gresul, din str. Dr. staicovici, la 
ora 17. Panoul 
Ii transmis la 
cursul sării.

va

cu rezultatele va 
televiziune ln

★
TRAGERII SPE-CIȘTIGURILE

CIALE LOTO DIN 3 OCTOMBRIE 
1978. FAZA I. Categoria 1 : 1 va
riantă 2S% (autoturism Dacia 
1300) ; cat. 2 : 1 variantă 100% a 
21.618 lei și 7 variante 25% a 
5.405 lei ; cat. 3 : 9,26 a 6.427 lei; 
cat. 4 : 23,25 a 2.557 lei ; cat. 5 : 
107 a 556 lei ; cat. 6 : 237 a 261 
lei ; cat. X : 1.072,75 a 100 lei. Re
port la categoria 1 : 449.092 lei. 
FAZA a n-a. Categoria G : 3 va
riante 25% a 6 260 lei ; cat. H : 
4,25 a 5.000 lei sau, la alegere, o 
excursie de un loc In R.D.G. sau

DUPĂ TESTELE LOTURILOR REPREZENTATIVE 
LA MATURITATE ?

Voica, a știut, la momentul 
potrivit, CE SA LE CEARĂ 
băieților lui și, cum s-a văzut, 
a fost ascultat. Marcajul strict, 
aplicat de toți jucătorii mai 
bine de două treimi din parti
dă (de 
final ?), 
cu care 
echipei, _ .
d) voința de a se angaja la 
efort i-a caracterizat, de ase
menea, pe cotnponenții lotului, 
dornici să se titularizeze în- 
tr-o echipă cu porți deschise 
spre selecționata olimpică și — 
de ce nu ? — chiar spre prima 
reprezentativă a țării. Calități, 
așadar, la toți factorii jocului, 
permițind echipei să evolueze 
cu un bun randament și să-și 
aproprie, finalmente, victoria. 

Este drept, echipa noastră 
de tineret se află, In linii mari, 
într-o formulă nouă, avînd 
doar două teste la activ îna
intea primului ei examen ofi
cial, meciul cu selecționata si
milară a Ungariei în prelimi
nariile campionatului european. 
Pentru a cunoaște bucuria 
succesului și la 25 octombrie, 
la Seghedin. lacunele notate 
de antrenorii L Voica și V. 
Kraus în carnetele lor (prin
tre acestea, joc insuficient de 
închegat in situația de apăra
re, plasament defectuos al fun
dașului lateral stingă, 
dere 
spre 
bui,

I
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„TINERETUL" -
Incercînd o sinteză a calită

ților demonstrate de lotul de 
tineret în meciul-test susținut, 
marți, cu Cernomore Burgas, 
acestea ar fi următoarele: a) 
o bună tehnicitate a multora 
dintre selecționabili, mai evi
dentă la Șt. Popa, Vamanu, 
Stancu, I. Mureșan și Chitaru ; 
b) o organizare judicioasă a 
jocului, avînd ca foimulă de 
plecare sistemul model (1 — 
4 — 4 — 2), lansat de mai 
mult timp în marele fotbal, 
înlesnind o rațională activita
te a «mijlocului” unei echipe, 
compartimentul-cheie de cînd 
se joacă fotbal. Și în formula 
din prima repriză (Vamanu, 
Florean, L Mureșan, Șt Popa) 
și în aceea utilizată în partea 
a doua a meciului, cînd dina- 
mo vis tul Mușat l-a înlocuit pe 
ȘL Popa, «cvartetul median” 
și-a jucat aproape de cerințe
le actuale dublul său rol: s-a 
constituit intr-o rampă de lan
sare a vîrfurilor (cu care prin 
dinamică corespunzătoare a 
creat acțiuni de atac variate, 
pe un front larg), pentru ca, 
apoi, să alcătuiască un al doi
lea «zid” de apărare, ridicat în 
calea tentativelor ofensive ale 
partenerilor de întrecere ; c) 
folosirea sistematică a pressin- 
gului și a marcajului, element- 
cheie între cele cinci trăsături 
ale fotbalului competitiv. Con- 
lucrind de buni ani încoace cu 
Angelo Niculescu, Valentin 
Stănescu, Șt. Covaci (și învâ- 
țind. firește, de la ei), antre
norul lotului de tineret, loan Gheofghe NICOLAESCU

SELECȚIONATA U.E.F.A. ’79 - „EDIFICIU" 
IN CONSTRUCȚIE...

1—0 cu selecționata Republi
cii Democrate Germane. dar 
scorni putea lua proporții- Si 
dacă juniorii noștri ar fi cîști
gat acest meci la 3—4 goluri 
diferență, nimeni n-ar fi putut 
afirma că scorul nu reflectă 
desfășurarea jocului ; un joc 
al celei mai tinere reprezenta
tive a fotbalului nostru care 
ne-a arătat, printre altele : 1.
că această echipă vrea, CAU
TĂ SĂ APLICE PE GAZON O 
LECȚIE, dar una pe care abia 
o învață, un 1—4—4—2, cu cei 
doi din față pe flancuri pen
tru a disloca apărarea adversă, 
spațiu prin care să pătrundă 
spre poartă jucători cin cele
lalte linii și, Îndeosebi, din 
aceea a celor patru mijlocași ; 
2. că „ll“-le pregătit acum de 
Robert Cosmoc și Mihai Cior- 
noavă și-a găsit un veritabil 
libero („ochiul” lui Cosmoc l-a 
pus acolo), Iovan evoluind pe 
acest post fără greșeală, deși 
l-a... luat in primire de numai 
două săptămîni ; 3. că procen
tul ratărilor, al ocaziilor dare 
de gol incredibil irosite, conti
nuă să fie atit de mare, incit, 
la un moment dat, acestea ar 
putea constitui un „bumerang”, 
cu efect negativ asupra mora
lului întregii echipe, nu numai 
al risipitorilor de goluri ; 4. că 
jucătorii selecționați nu cunosc 
încă valoarea șutului de la dis
tanță și semidistanță. cite go
luri se pot înscrie din astfel de 
șuturi. Or, în partida de marți, 
Turcu, Mărgineanțu, D. Zamfir, 
Geolgău au vrut pur și simplu 
să intre cu mingea în 
sau să înscrie de la 
metri !

Victoria obținută marți 
fața juniorilor <an R. D. Ger
mană — în fața cărora „trico
lorii” au cîștigat extrem de rar 
— dă încredere și pune o cără
midă la temelia unui edificiu 
în construcție numit ECHIPA 
NAȚIONALĂ DE JUNIORI, 
cea chemată să se alinieze in 
curînd la startul preliminariilor 
Turneului U.E.F.Â., în a că
rui fază finală n-a mai ajuns 
de patru ani. Cum, cu puțin 
timp în urmă, aceeași echipă

I

cat. O :
ex- 
sau

și 1 variantă 25% a 17 500 
cat. N : 5 variante 25% a 
Iei; cat. O : 19,50 variante 
5.000 ld sau, la alegere, o 
cursie de un loc in R.D.G.
R. S. Cehoslovacă șl diferența ta 
numerar ; cat. P : 33 a 2.000 lei ; 
cat. R : 41 a 1.000 lei ; cat. S : 
172,5 a 600 lei ; cat. T : 328,25 a 
400 lei ; eat. U : 624,25 a 200 ld.. 
Autoturismul „Dada 1300“ de la 
categoria 1, realizat pe o varian
ta 100%, a revenit participantu
lui KONTESZYELLER LASZLO- 
GABOR din Cluj-Napoca, iar au
toturismul „Dacia 1300“ sau, la 
alegere, Skoda 106 L și diferența 
în obiecte, de la categoria M, 
participantului EFTIMIE NICO- 
LAE din București. 

ce nu pină la fluierul 
a fost arma de preț — 
a fâcut ordine în jocul 
disciplinind-o tactic ;

__  o sca
de concentrare a atenției 
finalul partidei) vor tre- 
In întregime, eliminate.

a învins de două ori selecțio
nata Bulgariei (1—0 la Cimpi- 
na și 2—1 la Izmir, in cadrul 
Balcaniadei), un adversar la fel 
de puternic, in fața căruia ciș- 
tiga o dată la 3 ani — se poate 
conchide că reprezentativa 
U.E.F.A. ’79 se află pe un drum 
ascendent, că acest drum tre
buie să fie străbătut (fiind vor
ba de jucători foarte tineri) cu 
tenacitatea alergătorului de 
cursă lungă. Deoarece, in.tr-a - 
devăr, cursa juniorilor noștri 
spre faza finală a campiona
tului european rezervat lor e 
și lungă și plină de „obstaco
le”, adversarii pe care va tre
bui să-i depășească — echipele 
Ungariei și U.R.S.S. — fiind 
deosebit de puternice. „Fină la 
primul meci cu Ungaria, pro
gramat la 22 noiembrie, vom 
căuta să punem la punct o e- 
chipâ care să nu dezamăgească 
pe nimeni” — afirma, după 
meciul cu_R. D. Germană, an
trenorul 
care a 
săptămîni 
U.E.F.A.
există...

Robert Cosmoc, cel 
preluat de două
frîiele selecționatei 
*79. Semne bune

Laurențiu DUMITRESCU

DUPĂ MECIUL CU ECHIPA POLONIEI
(Urmare din pag. 1)

rămas și, mai 
deficiențelor

și importanță,

a fi, cu toate forțele, cu talen
tul lor utili echipei naționale 
(deci cu atit mai edificator 
sensul și dimensiunile verifi
cării), 'important este, acum, 
cînd pină la partida cu Iugo
slavia vor avea loc doar teste 
cu .caracter local”, să ne o- 
prim asupra semnelor de în
trebare care au 
departe, asupra 
de joc.

Ca urgență 
semnul de întrebare nr. 1, ne
eliminat de jocul cu Polonia, 
este acela al vîrfului de atac. 
Fără să socotim eșecuri verifi
cările celor doi foarte tineri 
jucători încercați pe acest post 
— Bir o I și, apoi, Terheș — 
care, să nu uităm, au parcurs 
în cîteva luni marea distanță 
(pentru alții) dintre Divizia B 
și echipa națională, credem 
că lipsa lor de experiență și 
timpul pretins pentru acomo
darea in reprezentativă repre
zintă obstacole pentru titulari
zarea lor in partida de la 25 
octombrie. Biro I și Terheș 
sînt promițătoare puncte de 
reper pentru viitor și neglija
rea selecționării lor în viitor 
în loturile reprezentative ar 
fi o mare greșeală. Da, în fața 
Iugoslaviei, este nevoie de un 
jucător mai rutinat, mai sigur 
de el intr-un meci cu miză 
ca cel de la 25 octombrie. So
luțiile Câmătaru (în primul 
rînd) apoi aceea D. Georgescu 
trebuie luate în considerare, 
deși ele sînt condiționate de 
refacerea celor doi, în prezent 
(cum s-a anunțat) indisponi
bili. Pentru restul posturilor, 
dacă se acceptă alcătuirea e- 
chipei în formula din a doua ,

TUR DE ORIZONT, 
LA JUMĂTATEA TURULUI, 

ÎN DIVIZIA B
• Luptă strinsă la ambii „poli" ai clasamentelor • Ce 
se înlimplă la F.C.M. Reșița ? • „Schimb de locuri" la... 

antrenori !
• întrecerea divizionarelor B 

a ajuns la jumătatea turului și 
interesul cu care ea este urmă
rită crește cu fiecare etapă con
sumată. Acum, după opt etape 
In fruntea clasamentelor se află 
F.CAL Galați (antrenor : VL Ne
delcu), Meualui București (P. 
Popescu) si, respectiv, „U” Ctuj- 
Napoea (P. Moldoveanul, dar ur
măritoarele acestora, care au for
mat plutoane compacte in cele 
trei serii, stat la o mică distanță, 
de unul sau două puncte. Dife
rențele minime ce despart for- 
mațffie din fruntea clasamentelor 
ne arată că lupta pentru șefie 
este echilibrată, că la această În
trecere iau parte nu numai fos
tele divizionare A. dornice să re
vină tr. primul eșalon, ci ți uncie 
echipe care in precedentele ediții 
au avut comportări de valoare 
med.e. Așa spre exemplu, ta plu

Bucureșteanul Nedelcu (in tricou de culoare închisă) a lovit cu 
capul balonul, insă mingea va trece pe lingă poartă. (Fază din 

meciul Metalul București — Viitorul Scomicești 2—0).
Foto : N. DRAGOȘ

tonul fruntaș al seriei I, pe lingă 
Steagul roșu Brașov (C. Teașcă) 
ți F.C. constanța (C. Mareș) se 
află C.S.M. Suceava (M. Alexan
dru) și Viitorul Vaslui (VL Gro- 
saru) ; în seria a n-a. între locul 
1 și cel cu nr. 7 există o dife
rență doar de trei puncte și în 
acest grup figurează, alături de 
Rapid București, Metalul Plopeni 
și Petrolul Ploiești, echipele Vii
torul Scornicești (D. Anescu), 
Rulmentul Alexandria (P. Gavri- 
lâ) și F.C.M. Giurgiu (Șt. Ro
man) ; și in seria a IH-a găsim 
alături de mai vechi aspirante la 
revenirea pe prima scenă — for
mațiile clujene „U“ și C.F.R. — 
pe Gloria Bistrița (Al. Constan- 
tinescu) înfrățirea Oradea (V. 
Abrudan), Minerul Anina (I. Uțu) 
și Aurul Brad (L. Vlad).

a Și in zona periferică a cla
samentelor diferențele de puncte 
ce despart echipele sînt mici. In 
această parte „fierbinte” se gă
sesc multe dintre recent promo
vatele in „B“, ca Progresul Brâi-

repriză, se cere (doleanțe va
labile pentru îr.tregul meci) o 
îmbunătățire sub multe aspec
te a jocului, fapt observat și 
de antrenorul Ștefan Covaci, 
după joc. Mai este, in adevăr, 
mult de lucru, mult și in multe 
direcții : pornind de la crește
rea vitezei de joc la forța de 
angajare a duelurilor pentru 
balon (miercuri, în multe ca
zuri, unii dintre jucători pă
reau moleșiți, nu rezistau la 
lupta regulamentară corp la 
corp). Se mai cere, apoi, o 
prezență mult mai simțită a 
fundașilor centrali in acțiuni
le ofensive ; la 25 octombrie 
jucăm acasă. Și chiar dacă 
n-am evolua pe teren propriu, 
a te lipsi de arma modernă a 
aparițiilor fundașilor centrali 
în acțiunile de atac însemnea
ză a reduce considerabil din 
potențialul ofensiv. Apoi, pa
sarea la timp, renunțarea la 
egoismul dăunător r eprezintă o 
altă condiție care ar îmbună
tăți circulația balonului și ar

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• ÎN CUPA ROMÂNIEI”.

RAPID BUCUREȘTI — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 2—0 
(2—0). Peste 4000 de spectatori 
au urmărit pe stadionul Giu- 
lești partida r stanță din etapa 
de săptămina trecută a ..Cupei 
României”. Jccul a plăcut, a 
fost dinamic, divizionara C ju- 
cind de la egal la egal cu Ra
pid, care a folosit 
meci șapte 
Au marcat 
și Rișniță 
metri). (D. 
— coresp.).

în acest 
jucători de rezervă. 
Cristache (min. 18) 
(min. 28, din 11 
MORARU-SLIVNA

evolu- 
clasa- 

Oare 
și co
joace

la, Chimia Brazi, C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin, dar și formații cu 
vechi state de serviciu în divizia 
secundă — C.F.R. Timișoara, 
Electroputere Craiova, U.M. Ti
mișoara. pe cît de surprinzătoare, 
pe atât de neplăcute sînt 
Ua și poziția ocupată în 
ment de F.C.M. Reșița. 
Gabel, Windt, A to diresei 
l«gii lor nu mai știu să _____
fotbal sau carențele de pregătire 
șl, in general, rabatul de la viața 
sportivă au determinat comporta
rea lor slabă in campionat ? Noi 
înclinăm spre cea de a doua al
ternativă.

• Se fac pași pe calea Îmbu
nătățirii calității jocului prin an
trenamente mai conștiincioase. In 
acest sens putem menționa echi
pele F.CJbf. Galați (cu minus 
însă la pregătirea fizică), Rapid 
și Metalul București, „U" și

C.F.R. Cluj-Napoca. Dar acești 
pași sint încă timizi și de aceea 
este necesară o muncă mai in
tensă, de o calitate superioară.
• N-au trecut încă două luni 

de cînd s-a dat startul și iată 
că la conducerea tehnică a mul
tor echipe sînt alți antrenori de
alt cei care au pregătit forma
țiile în perioada de vară. înce
putul s-a făcut la P. Neamț, 
unde s-au unificat Ceahlăul cu 
Relonul, antrenor fiind numit 
V. Rizea ; a urmat F.C. Constan
ța — C. Mareș luînd locul lui 
Gh. Ola. In ultima perioadă s-au 
mai produs schimbări la Chimia 
Brazi — M. Mocanu în locul lui 
P. Dragomir ; C.F.R. Timișoara 
— A. Bojan l-a schimbat pe P. 
Speriosu șl, în sfîrșit, la F.C. 
Brăila — V. Coteț va conduce 
echipa în locul lui R. Cosmoc, 
numit antrenorul echipei națio
nale de juniori. Instabilitatea an
trenorilor continuă. Pină cînd 7

Pompiliu VINTILA

face ca numărul ocaziilor de 
gol să crească. Mai multă va
riație în pase, în modul de a 
concepe acțiunile se cere liniei 
de mijloc, care s-a exprimat 
stereotip, intr-un mod previzi
bil pentru adversar. Acestea 
și, desigur, și alte carențe — 
observate, sintem convinși, de 
tehnicienii care se ocupă de 
echipa națională — intră pe o 
«listă a urgențelor” de rezol
vat în perioada de reunire 
special afectată meciului cu 
Iugoslavia și care va începe 
luni. Starea de spirit existen
ta la lot, posibilele și necesa
rele remanieri în componența 
acestuia și dorința tuturor fac
torilor interesați de a realiza 
un debut fructuos și promiță
tor în sezonul internațional o- 
ficial sînt tot atîtea elemente 
care ne fac să credem intr-a 
substanțială 
tențialului 
importanta 
octombrie.

îmbunătățire a po- 
reprezentativeî în 
întrecere de la 25

• F.C.M. GIURGIU — LO
TUL NAȚIONAL DE JUNIORI 
2—0 (2—0). Lotul național de 
juniori a susținut la Giurgiu 
un util joc de verificare în 
compania divizionarei B, F.C.M. 
Giurgiu. Localnicii au jucat 
foarte bine și au cîștigat cu 
2—0, prin golurile înscrise de 
Gîrlea (min. 18) și Calianu 
(min. 37). Antrenorul Robert 
Cosmoc a rulat în acest joc 
un lot de 22 de jucători. (Tr. 
BARBALATĂ — coresp.)—

Pluga.ru


DINAMO Șl UNIREA VICTORIOASE

IN CAMPIONATUL DE HOCHEI
Azi la București și Miercurea Ciuc încep întrecerile 

campionatului republican de juniori I
Cea de a doua etapă a Diviziei 

A la hochei, avînd un program 
redus prin amînarea partidei 
S C. M. Ciuc — Steaua, a progra
mat în Capitală două partide, 
destul de echilibrate, în care s-a 
jucat un hochei rapid și plăcut.

în prima partidă, Dinamo nu 
s-a impus de o manieră netă — 
așa cum ar fi. fost de așteptat — 
în fața tinerei dar tenacei echipe 
gălățetne Dunărea. Hocheiștii 
bucureșteni au cîștigat, ce este 
drept, cu 8—3 (2—3, 4—0, 2—0) dar 
este de reținut faptul că în pri
ma repriză Dunărea a condus tot 
timpul (1—0 min. 3. 2—1 min. 15 
și 3—2 min. 20) și că soarta me
ciului a fost decisă în primele 3 
și ultimele 2 minute ale reprizei 
secunde, cînd Dinamo a punctat 
sec, de 4 ori, sancționând prompt 
unele imperfecțiuni ale defensivei 
gălățene. în restul timpului s-a 
jucat de la egal. Bucureșteni!, 
este adevărat, au dominat mai 
mult, dar hocheiștii de la Dună
rea au contraatacat, în schimb, 
des și destul de periculos.

Punctele au fost realizate de ? 
Tureanu, Z. Nagy, Malîhin — cite

2, Gal și Pisăru, respectiv An
drei, Brandabur și Peter. A con
dus O. r. ’ ~ - -------
&t. Enciu (Buc.) șl
(M. Ciuc).
în al doilea meci al . . 

bucureștean Unirea Sf. Gheorghe 
a întrecut A.S.E. Sportul studen
țesc cu scorul de 7—5 (1—1, 3—3, 
3—1). A fost un med foarte 
echilibrat, în care studenții au 
condus mai tot timpul, iar cu 3 
minute înainte de final scorni 
era egal : 5—5. Au marcat : Ke- 
menessy 3. Kedveș, Dumitru, La- 
caci șl Herghelegiu, respectiv 
Vlad 3, Bîșu și Moldoveana. Ar
bitri : Gh. Mureșeanu, ajutat de 
R. Cristescu și T. Szabo.

Programul de azi : ora 16 : U- 
nirea — A.S.E. Sportul studențesc; 
ora 18,30 : Dinamo — Dunărea. 
Tot astăzi, de la ora 8, pe pati
noarul 33 August, încep jocurile 
din cadrul primei serii a-campio
natului 
La M. 
seria a

Barbu (Buc.) ajutat de 
— - ‘ L. petras

cuplajului

republican de juniori I. 
Ciuc au loc jocurile din 
n-a.

Călin ANTONESCU

LOTUL OLIMPIC
DE BASCHET

FEMININ
PARTICIPA

LA UN TURNEU

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

Ioan Bota sînt într-o situație 
extrem de dificilă. Ei au la 
dispoziție un lot de jucătoare 
din două-trei generații, cu care 
muncesc intens. Volumul pre
gătirilor a fost dublat față de 
anii precedenți, iar calitatea — 
așa cum afirma nu de mult 
antrenorul federal Pompiliu 
Simion — înregistrează și ea 
o curbă ascendentă. Dar, timpul 
pierdut opune bariere cvasiin- 
surmontabile. Teama sau neho- 
tărîrea au făcut ca federația 
să se decidă tîrziu la investi
rea noii generații cu răspun
derea reprezentării handbalu
lui românesc. Dacă după cam
pionatul mondial de junioare 
s-ar fi încredințat acelei echi
pe (căreia i se puteau adăuga 
cîteva jucătoare cu mai multă 
experiență) misiunea de a par
ticipa la campionatul mondial 
grupa valorică B și, apoi, să 
parcurgă un an întreg de pre
gătire pentru a lua startul 
acum la C.M., situația ar fi 
fost cu totul alta. Așa, după 
ce vechii echipe i s-au adău
gat două jucătoare tinere, a- 
poi s-a pierdut timp prețios 
cu luarea unor „hotărîri", pen
tru a se ajunge abia în ultimă 
instanță la formula de acum, 
situația s-a agravat, posibilită
țile de ieșire din impas fiind 
puține și nesigure.

Actualul lot a debutat în 
partidele de verificare în luna 
septembrie. Meciurile cu se
lecționatele R.S.F.S. Rusă, R.D. 
Germane B și Bulgariei au a- 
rătat multe deficiențe în jocul 
echipei, o lipsă (firească) de 
omogenitate, de experiență 
competițională, un sistem de 
joc încă nepus la punct, pre
cum și imposibilitatea unor ju
cătoare de a face față preten-

țiilor. în aceste condiții grele, 
noua echipă a României tre
buie să dea piept cu elita 
handbalului feminin mondial, 
să-și acrediteze valoarea pen
tru grelele dispute ale cam
pionatului mondial, examen 
decisiv pentru calificarea la 
Olimpiadă.

Rîndurile de față își propun 
să înfățișeze o situație de fapt, 
locul de unde se pleacă pen
tru obținerea unei poziții frun
tașe în lume. Dacă cei doi teh
nicieni vor reuși — le-o dorim 
din toată inima — să aducă 
această formație la nivelul 
înaltelor exigențe existente as
tăzi în handbalul internațional 
va însemna un succes de mari 
proporții. El este posibil nu
mai în condițiile în care jucă
toarele vor munci fără preget, 
cu abnegație, vor lăsa tracul 
și teama la vestiare, vor evo
lua cu entuziasmul caracteris
tic îndeosebi tinereții.

„Trofeul Carpați" are, deci, 
menirea de a ne arăta raportul 
de forțe în handbal cu o lună 
înaintea mondialelor.

Ce răspuns ne va da el ? Ce 
speranțe vom putea păstra 
pentru apropiatele campionate 
ale lumii ? Iată întrebări la 
care este greu de răspuns în... 
avans. Rămine ca aceste dispu
te ale întrecerii care polarizea
ză interesul tuturor specialiș
tilor, să ne ofere indicii sigure.

MANILA, 12 (Agerpres). — 
Joi la Baguio (Filipine) >-a 
disputat a 31-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de 
șah dintre campionul lumii A- 
natoii Karpov și salangerul său 
Viktor Korcinoi. Partida a fost

CANDIDATURILE OLIMPICE
Pertractările prea mult prelungite pentru învestitura orașului 

Los Angeles ca gazdă a Jocurilor Olimpice din 1984 ar putea 
lăsa impresia că lumea olimpică duce lipsă de candidaturi pen
tru organizarea întrecerilor sale cvadrienale. Cu atit mai mult 
cu cît municipalitatea calilomiană a fost — în ziua votului — 
singura preopinentă (situație de care a încercat să profite pen
tru a eluda regulile C.I.O.).

Evenimentele ulterioare au marcat o neașteptată avalanșă de 
candidați „de ultimă oră“, ceea ce iarăși permitea presupune
rea că pare mai ușor să obții dreptul de a găzdui Jocurile nu 
la sorocul hotărît (6 ani înainte de data ediției), ci ,.pe parcurs", 
ca „înlocuitor" (cînd se poate specula momentul de dificul
tate. pentru a obține concesii).

Iată că știri recente contravin acestor presupuneri. Dacă edi
ția 1984 a fost săracă în pretendenți. dimpotrivă — de pe acum, 
deci cu mult înaintea termenului (1982) — se anunță o mulțime 
de candidaturi, dintre cele mai variate, pentru 1983.

Metropola britanică Londra are un motiv cu totul special și 
trebuie să fim de acord cu valoarea coincidenței : aici s-au 
mai ținut Jocuri Olimpice în 1908 șl în 1948 ; ar fi vorba deci 
de o nouă ediție după alți 40 de ani ! Președintele Consiliului 
Marii Londre, Horace Cutler, se arată foarte înclntat de idee, 
pentru că în planurile de renovare a orașului s-ar potrivi de 
minune transformarea vechilor docuri de pe Tamisa. dezafec
tate, Intr-o largă zonă olimpică, iar lucrările ar oferi posibi
lități de muncă celor 35.000 de șomeri din regiunea răsări
teană a Londrei. Dimpotrivă, o contracandidatură a capitalei 
scoțiene Glasgow nu va fi probabil sprijinită de Comitetul olim
pic britanic.

Interesante ni se par șl alte candidaturi. De pildă cea a ca
pitalei daneze copenhaga, de care pomenește cu optimism Kurt 
Moller, președintele Comitetului olimpic danez. Precum și a 
orașului japonez Nagoya, care vrea să repete experiența rod
nică a capitalei Tokio (1964).

Ultima informație provine din Milano, unde municipalitatea 
a meditat la posibilitatea de a renunța să mai repare vechiul 
stadion San Sl.ro (costurile ar fi prea mari), preferind con
struirea unui nou stadion olimpic, care i-ar permite să-și de
pună candidatura pentru J.O. 1988 !

Toate aceste intenții se vor lovi însă, probabil, de o hotă- 
rîre intimă a C.I.O. de a sprijini în viitor, cu prioritate, can
didaturile din țările în curs de dezvoltare — ceea ce cores
punde idealului olimpic de a încuraja răspîndirea sportului pre
tutindeni In lume !

Victor BĂNCIULESCU

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. S. CEHOSLOVACĂ

PATINATORII SE PREGĂTESC PENTRU PRIMELE CONCURSURI

IN CEHOSLOVACIA
în cadrul pregătirilor și veri

ficărilor pe care le efectuează în 
vederea participării la turneul de 
calificare pentru Jocurile Olim
pice din 1980, lotul reprezentativ 
de baschet feminin va lua parte. 
Intre 26 și 30 octombrie, sub de
numirea de selecționata Bucureș- 
tiului, la o importantă competiție 
internațională.

întrecerile se vor desfășura în 
Cehoslovacia, în orașele Bratisla
va și Brno, cu participarea unor 
selecționate din Bulgaria, Polonia, 
U.R.S.S., și a echipelor Sparta 
Praga, Slavia Praga, Slovan Bra
tislava și K.P.S. Brno.

O altă acțiune internațională o 
va constitui Balcaniada, care va 
fi. găzduită de municipiul Craio
va, între 15 și 17 decembrie.

Lotul nostru reprezentativ este 
alcătuit din : Maria Roșlanu, Ma
riana Andreescu, Doina Prăzaru- 
Mate, Rodica Goi an, Ti liana Duțu, 
Diana Bălaș, Alexandrina Biră, 
Angelia Silin, Camelia Tănăses-cu, 
Gheorghița Bolovan, Mariana 
Sandu, Alexandra Leabu, Elena 
Filip, Mândica Ciubăncan, Ecate- 
rina Bradu, Dona Chvatal, iudMh 
Gross, Maia Cuțov, Katalin Szabo 
și Ana Aszalos. Antrenori : 
Gheorghe Lăzărescu — principal, 
Nicolae Martin — secund ; medic: 
dr. Viorel Cătăniciu.

încă din miez de vară, în a- 
propiere de lacul Corba din 
munții Tatra, cci mai buni pa
tinatori artistici ai Cehoslova
ciei și-au început pregătirile în 
vederea apropiatului sezon. Un 
lot de 30 de sportivi — dintre 
care 16 consacrați și 14 ele
mente de perspectivă — con
duși de antrenorul federal Ka
rel Divin (fost campion euro
pean și medaliat 
mat un program 
tens, alcătuit din 
dure, gimnastică, 
tru mărirea forței și exersarea 
unor mișcări specifice patina
jului artistic in acompaniamen
tul muzicii.

Printre cei prezenți se aflau 
frații Spiegel, care la ultimele 
ediții ale campionatelor euro
pene au ocupat locul 5 în pro
ba de perechi, Drasticii, Reha
kova, care s-au clasat tot pe 
locul 5 la dans in competiția 
continentală, tinerii Soska și 
Regina Baierova, participanți în 
probele individuale. „Desigur 
— spunea Karel Divin — ală
turi de aceștia avem și alte au
tentice talente, dar despre care 
nu pot incă vorbi pini la afir
marea lor deplină in marile în
treceri. Se știe cit de greu este

olimpic) a ur- 
extrem de in- 
crosuri în pă- 
exercitii pen-

în patinaj să intri în arena 
consacraților...“.

De la 15 august, lotul s-a re
unit din nou pentru 10 zile 
cînd a efectuat primele antre-, 
namente pe gheață. Apoi, com- 
ponenții lui au fost supuși 
unor teste medicale, continuîn- 
du-și pregătirile.

Despre primele x concursuri 
ale sezonului, antrenorul fede
ral Divin spunea : „Ne bucură 
faptul că în toamna acestui an 
tinerii noștri patinatori vor 
participa la unele întreceri 
foarte dificile, care, firește, vor 
arăta cit de utile au fost stră
duințele lor din timpul verii. 
Patinatorii Soska, Baierova, 
Rehakova au primit invitații 
pentru a participa la unele con
cursuri în Canada, iar 
șase (băieți și fete) 
samentele alcătuite pe ] 
federația noastră de 
tate vor lua startul la 1 _____
Apoi, vom organiza la 
un concurs internațional la care, 
bineînțeles, vor fi prezenți și 
cei mai buni dintre sportivii 
noștri".

primii 
din ela
probe de 
speciali- 

Moscova.
Praga

TELEX
DEBUT BIN LA BLOOMINGTON

AL VIROINIEI RllICI
în optimile de finală ale tur

neului internațional feminin de 
tenis de la Bloomington (Min
nesota), jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o OU 
2—6, 6—1, 7—6 pe Ilana Kloss. 
Alte rezultate : Virginia Wade 
— Joanne Russell 6—2, 6—3 ;

Tracy Austin — Ruta Gerulaitis 
6—1, 6—2 ; Kerry Reid — Sue 
Barker 6-4. 6—7, 7—€ ; Wendy 
Turnbull — Caroline Stoll 6—3, 
6—0 ; Betty Stove — Ann Ki- 
yomura 6—4, 6—2 ; Chris Evert 
— Regina Marsikova 6—1, 6—4.

ILIE NĂSTASE OBȚINE NOI
Campionatele internaționale 

de tenis ale Spaniei au conti
nuat la Barcelona cu partidele 
din turul II. Jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—2, 
3—6, 10—8 pe spaniolul Fer* 
nando Luna. Victorii surprin
zătoare au obținut cehoslovacul 
Tomas Smid, care l-a eliminat 
cu 6—i, 6—2 pe campionul ita
lian Adriano Panatta, precum 
și chilianul Bellus Prajoux, în
vingător cu 6—2, 6—4 în fața 
americanului Eddie Dibhs.

In alte întîlniri s-au înregis-

întreruptă la mutarea 47-a. 
prezent, scorul este de 5—4 
favoarea lui Karpov.

GH3

VICTORII LA BARCELONA
(O-trat rezultatele: Sanders (O 

landa) — Hrebec (Cehoslovacia) 
.6—3, 3-6, 6—1 — “ -
Germania) — ! __
dia) 6—4, 6—4 ; Hutka (Ceho
slovacia) — Mottram (Anglia) 
7—5, 6—2 ; Higueras (Spania) 
— Benyik (Ungaria) 6—0, 6—1 

în turul III, Năstase —
Benavides (Bolivia) 6—2, 6—1, 
și Taroczy (Ungaria) — Ycaza 
(Ecuador) 6—1, 6—0.

L ; Pinner (R. F. 
Svensson (Sue-

CM. DE BASCHET
MANILA, 12 (Agerpres). — 

-La Manila, în cadrul turneului 
final al campionatului mondial 
de baschet masculin, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu 97—76 
selecționata S.U.A., iar Canada 
a dispus cu 99—88 dc echipa 
Filipinelor.

AUTO • Cea de-a 16-a ediție 
, .Raliului Varșoviei" s-a încheiat 
victoria pilotului belgian 
Staepelaere („Ford Escort"), 
de coechipierul său Colsoui 
Cadet") și polonezul Krupa 
nault-5 Alpine").

« 
cu 

Gilbert 
urmat 

(..Opel 
(,,R«-

C1CLISM . Cu prilejul unui 
desfășurat pe velodromul din 
sportiva sovietică Galina Țareva

concurs
Tbilisi*

— _ ,--- j a
stabilit două noi recorduri mondiale 
în probele de 5 000 m — 6:50,57 șl 
500 m lansat — 31,70. Un nou record 
al lumii a realizat și compatrioata 
sa Vera Kuznețova, cronometrată în 
proba de 10 000 m 
13:54,63.

cu timpul de

STENOGRAMA MECIURILOR DIN C.E
Iată cîteva amănunte după în

tâlnirile de miercuri seara din 
preliminariile campionatului eu
ropean.

ÎN GRUPA I : Danemarca —
2—2 Copenhaga

— 16 000 spectatori. Au înscria: 
B. Nilsen (min. 17) și s. Lerby 
(nun. 64), respectiv Panov (min. 
34) și iliev (min, 84). DANE
MARCA: Jaer — f. Nilsen, r- 
Larsen, P. Roentved, s. Lerby, ’ 
Olsen, Arnesen, Lund, Hansen, B. 
Nilsen, Christensen. BULGARIA: 
Goranov — Nikolov, P. Stankov, 
Bonev, Grancearov (Iliev), Hrav- 

(Ivanov), 
Stankov.

30) pentru gazde. Arbitrul Correa 
(Portugalia) a condus formațiile : 
ELVEȚIA: Burgener — Chapuisat, 
Brechbiihl, Montadon, Bizzinni, 
Tanner (Werli), Barberis, Schnie- f.„_ - -------- ----- _ .
teron. _______
Krol, Wildschut, 
kamp ~ 
Haan, W.
Rensenbrink, 
Clasamentul:

der (Ponto), Elsener, Sulzer, Bot-
* ._ OLANDA: Schrijwers —

. Brandts. Heven- 
(Dusbaba), Poortvliet, 

Kerkhof (Peters), 
Naninga, Geels.

kov, Gocev, Slavkov 
Mladenov, Panov, . 
Clasamentul:

1. Anglia
2. Danemarca
3. Bulgaria
4. Iri. Nord
5. Irlanda

A.

1 1
3 0
1 0
1 0
1 0

o o
2 1
1 0
1 0
1 0

2
2
1
1
1

irlanda — An-Următorul joc:_______ __
glia (25 octombrie).

ÎN GRUPA A Ii-a: Portugalia 
— Belgia 1—1 (1—1). Lisabona — 
35 000 de spectatori. Au înscris: 
Gomez (min. 31). respectiv Ver- 
kauteren (min. 37). Clasamentul:kau teren (min.

1. 
2.
3.
4.
5.

2
2
1
2
1

2 
0
0 
0
0 

Scoția

0 
2
1
1 
0

0 
o 
o
1 
1

4
2
1
1
0

Nor-

5—2
2—2 
1—1
1— 3
2— 3

Austria
Belgia
Portugalia 
Norvegia 
Scoția

Următorul joc: 
vegia (25 octombrie).*

ÎN GRUPA A rv-a: Elveția — 
Olanda 1—3 (1—1). Berna — 23 000 
de spectatori. Au înscris: Wil- 
dschut (min. 19). Brandts (min. 
65), Geels (min. 90) pentru în
vingători, respectiv Tanner (min.

1. 
2.
3.
4.
5.

Olanda
Polonia
R. D. Germană 
Elveția
Islanda

4
2
2
0

_______ __  0
Următorul joc: Olanda — R.D.G.

2 2 
1 1
1 1
1 0
3 O

o o 
o o 
o o 
0 1 
0 3

6—1
2—0
3—1 
1—3 
1—8

(lâ noiembrie).

IN GRUPA A Vl-a: Ungaria — 
U.R.S.S. 2—0 (1—0). Budapesta — 
25 000 spectatori. Au înscris: Va- 
radi (min. 26) si Szokolai (min. 
60). Arbitrul Eschweiller (R.F.G.) 
a condus formațiile: UNGARIA : 
Katzirz — Martos, Kocsis, Kereki, 
Lukacs, Pal, Tatar, Pinter, Szo
kolai (Gymessi), Kovacs (Fekete). 
Varadi. u.R.S.S.: Dektarev (Gon- 
tar) — Bereznol, Bubnov, Jupkov, 
Mahonikov, Besonov, Konkov, 
Hidiatulin, Gusaev, Buriak (Iar- 
tev), Blohin.

Grecia — Finlanda 8—1 (5—0) ! 
Atena — 25 000 de spectatori. Au 
înscris: Mavros 4, Delikaris 2, 
Nikoloudis, 
Heiskanen.

4, Delikaris 
Galakos, respectiv 

Clasamentul:

1. Finlanda
2. Grecia
3. Ungaria
4. U.R.S.S.

Următorul
garia (28 octombrie).

3 2 0
3 1 0
2 10
2 10

meci: Grecia

1
2
1
1

Un-

HOCHEI • In cadrul campionatului 
Poloniei, echipa Podhale Novy Târg, 
viitoarea adversara a formației Steaua 
București în ,,Cupa campionilor eu
ropeni", a învins pe teren propriu* 
cu scorul de 8-2. echipa G.K.S. Ka
towice. în clasament conduc echipele 
Podhale Novy Târg și L.K.S. Lodz, 
cu cite 8 puncte.

PATINAJ • Au început întrecerile 
tradiționalului concurs internațional 
de patinaj artistic de la Londra. Du
pă executarea figurilor impuse. îe 
clasamentul feminin conduce Linda 
Frantianne (S.U.A.) cu 34.44 p, urma
tă de Emi Watanabe (Japonia) — 
33,08 p și Dagmar Lurz (R.F.G.) — 
32,56 p. în proba masculina, pe pri
mul loc se afla patinatorul american 
David Santee — 32,84 p, secundat de 
francezul Michel Lotz — 29,48 p.

TENIS • în turneul de Ia Brisbane: 
Rosewall - Ball 6-2, 7-6 ; Ashe - 
Fancutt 5—7, 6—I, 6—2 ; Gorman — 
Drewett 6-3, 6-4 ; Alexander - Hat! 
6—1, 6-2 ; Roche — McNair 6-3, 6—2;

Stewart 6-7, 6-3, 6-4.

88 DE ECHIPE
ÎNSCRISE

LA TURNEUL
OLIMPIC '80

ZtÎRICH, 12 (Agerpres). — 
De la secretariatul F.I.F.A. se 
anunță că 88 de țări au trimis 
cereri de înscriere la turneul 
olimpic din cadrul J.O. de 
vară .de la Moscova. Termenul 
de înscriere a fost 30 septem
brie 1978. Din Europa s-au în
scris 21 de țări, din Africa — 
20, din Asia — 20, din America 
de Sud — 8, din America de 
Nord, America Centrală si zo
na Caraibilor — 17 și două din 
Australia — Oceania.

ȘTIRI • REZULTATE
• Tn C.E. de tineret, la Trika- 

la: Grecia — Finlanda 3—1 (1—1).
• în meci amical la Istanbul : 

Galatasaray — ,.cosmos“ New 
York 2—0 (1—0).
• Foarte interesantă a fost e- 

voluția scorului în partida ami
cală de la Praga dintre R.F.G. și 
Cehoslovacia (4—3). Vest-gcrma- 
nii (antrenați acum de Jupp Der- 
wall) au condus la pauză cu 4—1 
prin golurile marcate de Abramc- 
zik, Bonhof, H. Muller și din 
nou Bonhof din Tl m. respectiv 
Stambachr. După pauză, gazdele 
au mai înscris de două ori prin 
Masny din 11 m si Stambachr. 
De notat că în formația învin
gătoare a evoluat doar un de
butant : All-ofs de la Fortuna Dtis- 
seldorf.


