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GIMNAȘTII ROMANI 
AU PLECAT LA STRASBOURG
Ieri dimineață au părăsit 

Capitala, plednd spre Stras
bourg, gimnaștii români care 
vor reprezenta țara la campio
natele mondiale din acest an. 
In urma concursurilor de se
lecție organizate In perioada 
premergătoare acestei mari 
Întreceri, antrenorul coordona
tor Costache Gheorghiu a al
cătuit următorul Iot de 
„șapte* care a făcut deplasa
rea. echipa de „șase* care va 
intra to concurs urmînd a fi 
stabilită ta zilele dinaintea 
startului, iată gimnaștil care

au plecat Ieri In Franța : Da* 
Grecu, Kurt Szilier, Sorin Ce- 
pol, Ion Checlcheș, Aurelian 
Georgescu, Nicolae Oprescu și 
Mihai Borș.

Echipa masculină de gim
nastică a României va intra 
în concurs luni dimineața, cu 
exercițiile Impuse, făcînd 
parte din grupa a Il-a, îm
preună cu. reprezentativele 
Uniunii Sovietice șl B. D. 
Germane, precum șl cu gim- 
naști individuali din Grecia, 
Belgia, Suedia și Olanda.

„TROFEUL CARPAȚI“
LA HANDBAL FEMININ, VERITABILĂ 
AVANPREMIERĂ A „MONDIALELOR** 
© La start, primele patru echipe clasate la C.M. și 

Jocurile Olimpice I
O competiție de amploare 

deosebită găzduiește, începînd 
d? vineri, Sala sporturilor din 
Brăila. Cea de a XVII-a ediție a 
„Trofeului Carpați“ la handbal 
feminin se bucură de participa
rea celor mai puternice forțe : 
sînt la start primele patru cla
sate la ultima ediție a C.M. și 
la Jocurile Olimpice de la 
Montreal ! Uniunea Sovietică, 
campioană olimpică, R-D. Ger
mană, campioană mondială, 
Ungaria și România, clasate pe 
locurile III și, respectiv, IV 

■la aceste ultime mari, competi
ții ale handbalului mondial. 
Lor 11 se adaugă Iugoslavia, 
fostă campioană a lumii, și 
România B, formație care cu
prinde rezervele primei echipe 
a țării noastre.

Âșadar, o întrecere la cel 
mai înalt nivel valoric. O în
trecere care devine deosebit de 
importantă pentru toți specia
liștii handbalului pentru că 
peste numai o lună se dă star
tul, in Cehoslovacia, într-o 
nouă ediție a competiției pen
tru titlul suprem. Este și mo
tivul pentru care și-au anunțat

sosirea la Brăila numeroși spe
cialiști, ziariști și observatori.

Disputei pentru primul loc i se 
va adăuga o altă întrecere nu 
mai puțin spectaculoasă, deose
bit de semnificativă. După

Programul primei reprezen
tative a ROMANIES la „Tro
feul Carpațl* este următorul :

Vineri, la ora 16,30, cu RO
MANIA B ;

Simbătă, la ora 1», cu IU
GOSLAVIA ;

Duminică, la ora 19, cu un
garia ;

Marți, la ora 14, cu R. D. 
GERM AN A ;

Miercuri, la ora 18,3ft, cu 
U.R.S.S.

cum se știe. în seria de la 
Gotwaldow a C.M. sorții au 
plasat echipele R.D. Germane, 
României, iugoslaviei și Coreei 
de Sud. Primele trei — supe
rioare valoric — își vor disputa 
cele două locuri din turneul 
final (de 6 echipe, dintre care

Hristcche NAUM
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Joi, la ora 18, în Palatul sporturilor și culturii

DINAMO - Ț.S.K. A. SOFIA, IN C.C.E. LA HANDBAL
Dinamo București susține 

joi, la ora 18, in Palatul spor
turilor și culturii, meciul re
tur din cadrul primei runde a 
Cupei campionilor europeni în 
compania campioanei Bulga
riei, Ț.S.K.A. Sofia. După cum 
se știe, la 11 octombrie, în 
capitala Bulgariei, Dinamo a 
cîștigat meciul tur cu 23—17.

Campionii noștri fac însă 
abstracție de victoria de acum 
o săptămînâ și pregătesc cu 
multă seriozitate noua partidă 
cu valoroșii lor parteneri. La 
Ț.S.K.A. evoluează mulți din

tre componenții reprezentati
vei Bulgariei, așa că pentru a 
exclude o surpriză neplăcută 
Cornel Penu și colegii săi vor 
evolua în acest meci la nive
lul maxim al posibilităților 
lor. Pentru dinamoviști, me
ciul cu Ț.SJC.A. este și o po
sibilitate de reacomodare cu 
Palatul sporturilor și culturii 
în care duminică, la ora 18,10, 
vor susține derbyul cu Steaua.

în deschidere, la ora 16,30, 
Selecționata noastră de Juni
oare evoluează în compania 
Universității București.

în etapa restanta a Diviziei de

PARTIDE APRIG DISPUTATE
Etapa restantă din seria a 

IlI-a a Diviziei de lupte libere, 
amînată acum zece zile, a fost 
reprogramată pentru zilele de 
marți și miercuri, în sala clu
bului Steaua. La startul tur
neului individual, disputat în 
cadrul campionatului pe echi
pe, au fost prezenți componen

ții cîtorva dintre cele mai pu
ternice formații din țară : 
Steaua (echipa campioană), Di
namo și Steagul roșu Brașov 
(clasate de mai multe ori pe 
primele locuri), Rapid Bucu
rești, Progresul București, C.S. 
Tîrgoviște și Vulcan București 
(echipă noii promovată în pri-

Dinamovistul brașovean Vasile Stănescu și-a ridicat adversarul 
(Gh. Ioana — C.S. Tîrgoviște) de la parter și in curind il va 
fixa cu umerii pe saltea.

Foto : Vasile BAGEAC

In preajma meciului de fotbal cu Iugoslavia

CELE 88 DE MINUTE ALE „TRICOLORILOR"

„Tempo ! Tempo !“ — pare să solicite antrenorul Cernăianu, ur
mărind această încrucișare lordânescu (9) — Marcu.

Foto : D. NEAGU
Ieri, la Poiana Brașov, „tri

colorii" au Început pregătirea 
specială a jocului cu Iugosla
via. Pe lista celor 22 figurează 
8 „steliști", 4 jucători craio- 
veni, 2 ieșeni, 2 piteșteni și 
cite unul de la Dinamo, Spor
tul studențesc, A.S.A. Tg. Mu
reș, C.S. Tîrgoviște, Politehnica 
Timișoara și Baia Mare. După 
cum se poate vedea, lotul este 
dominat de jucătorii de la e- 
chipa campioană (Steaua) și 
câștigătoarea Cupei (Universi
tatea Craiova). Cu alte cuvin
te, de astă dată a predominat, 
se pare, criteriul valorii indi
viduale. Așa-se explică faptul 
că liderul greu contestabil al 
acestui început de campionat 
oferă lotului un singur jucător : 
Koller. Este adevărat, în ulti
mul timp, liderul a furnizat lo
tului cîțiva jucători tineri, 
printre care Sepi și Terheș, 
dar ei n-au rezistat „timpului 
care fuge", neavînd, practic, 
nici timpul obiectiv de a se a- 
firma in cadrul formulei „tri
colore". Așa se face că lotul se 
bazează in primul rînd pe jucă
torii care au susținut și campa
niile trecute. Bineînțeles că 
există și excepții, printre care 
se numără și rotația aproape

permanentă care se înregis
trează la capitolul portari, 
unde, în ultimul an, au fost 
rulați zece aspiranți !

La startul pregătirilor, con
ducerea tehnică și-a notat ca 
un prim obiectiv omogenizarea 
intensivă a echipei pentru me
ciul cu Iugoslavia. Asta în
seamnă că, paralel cu atinge
rea formei sportive, prin in
termediul unor eforturi spe
ciale, se va asigura, și această 
omogenizare, care presupune

alinierea unui „11“ de bază în 
cele două jocuri de asamblare 
care urmează să se desfășoare 
joi la Brașov și duminică Ia 
București. Cu alte cuvinte, a— 
cest „11“ va fi cunoscut, în linii 
mari, joi după-amiază, la Bra
șov, pentru a i se permite o 
ultimă repetiție generală, du
minică, în aceeași formulă. Să 
sperăm că cei trei jucători de 
lot angajați în cupele europe
ne în cursul zilei de astăzi 
vor juca atît de bine Incit se 
vor impune automat.

Dincolo de aceste observații, 
este momentul ca jucătorii 
noștri să gîndească această o- 
mogenitate în afara celor 180 
de minute pe care le mai au 
la dispoziție. Este vorba de 
acceptarea ideii că în cadrul 
echipei noastre mai. este încă 
mult loc pentru organizarea co
lectivă a jocului, pentru întra
jutorare, pentru licitarea spiri
tului de echipă. Cu alte cuvin
te, în zilele care au mai rămas, 
principalul efort al oamenilor 
de bază ai echipei — în pri
mul rînd al lor ! — trebuie să 
se îndrepte spre perfecționa
rea jocului colectiv. Fără în
doială că iubitorii fotbalului 
așteaptă mult de la „cursele 
lordânescu", dar echipa va ieși 
învingătoare dacă sprinterul 
lordânescu va considera de da-

loan CHJRILĂ
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într-o după-amiază de sîmbâtă

la complexul de agrement și sport „Titanii41

CONDIȚII MINUNATE,
DAR GAZDELE NU ERAU ACASĂ...

lupte libere

IN PRIMA ZI
ma divizie, care a evoluat 
neașteptat de bine in întrece
rea celor mai bune selecțio
nate).

Deși din componența unor e- 
chipe fruntașe (Steaua, Dina
mo Brașov) lipsesc luptători 
valoroși ‘(M. Pîrcălabu, L. Șan- 
dor, Ti Seregely, Gh. Dobrănel, 
A. Ianko — absenți din motive 
diferite), meciurile programate 
în prima zi au purtat amprenta

(Continuare in pag. 2—3)

Un nume inspirat, nume 
plin de semnificații pentru un 
parc de agrement și sport 
destinat copiilor și tineretului : 
„Titanii**. „Titanii" din cartie- 
rul-oraș bucureștean Titan ! 
Este o imensă grădină a mi
nunilor, pentru cei mici și cei 
mari, cultivată cu grijă între 
stolurile de blocuri, o lume în 
care constructorul a făcut totul 
urmărit de o nobilă idee : cei 
veniți aici să găsească condi
ții pentru a se simți bine, a 
face mișcare, a crește mari, 
sănătoși și voinici.

Intrăm pe sub frontonul porții 
inspirată din poveștile cu cas
tele și Feți Frumoși, chemați 
de inscripția de la intrare : 
...„Cei ce nu sînt membri ai 
Asociației sportive „Titanii" 
au acces ca invitați". Așadar, 
invitați să beneficieze de ame
najările din „Parcul bucuriilor 
pentru cei mici", de numeroa
sele și excepționalele terenuri

sportive, de odihnă pe băncile 
așezate pe alei sub umbrare 
de pomi, de aerul înmiresmat 
cu dulcele miros al trandafiri
lor. Este sîmbătă, mijloc de oc
tombrie, cu soare călduț, scă
pătat spre apus. Pășesc alături 
de noi grupuri de copii gră
biți să-și prindă rind Ia to
bogane, 2—3 oameni cu tîmple 
albite, cu pas măsurat, trași de 
mină de către nepoței : „Vreau 
să încalec și eu peștișorul zbu
rător, tataie! Pe ăla zburător..." 
Alții vor la racheta care stă 
gata-gata să-și ia zborul sau 
spre caruselul avioanelor, spre 
linia balansoarelor. Dintr-un 
cărucior dublu, două perechi 
de ochi, patru perle negre, 
vii, privesc mirate spre „Găina 
moșului și găina babei" -și cei 
doi „pui de om" gemeni nu

Viorel TONCEANU
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La recentele campionate mondiale

HALTEROFILII AU CONFIRMAT DOAR ÎN PARTE AȘTEPTĂRILE
- Interviu cu antrenorul federal Lazar Baroga —

Zilele trecute, lotul de halte
rofili români s-a intors de la 
Gettysburg (S.U.A.) unde a par
ticipat la campionatele mondi
ale. Despre competiție și com
portarea celor 4 sportivi români 
ne-a vorbit antrenorul federal 
Lazăr Baroga, prezentat la 
marea întrecere :

— A fost campionatul cu nu
mărul cel mai mare de parti- 
cipanți din istoria întrecerilor 
mondiale : peste 250 de concu- 
renți. Din păcate, organizarea

nu a fost la înălțimea aștep
tărilor. Mă refer îndeosebi la 
timpul scurt rezervat desfășu
rării întrecerilor, la sistemul 
„non-stop", de dimineața pină 
seara ș.a. Din această cauză, re
zultatele unor sportivi, care nu 
s-au putut acomoda cu condi
țiile neobișnuite de concurs și 
cu diferența de fus orar, nu au 
fost la înălțimea așteptărilor.

— Ce ne puteți spune des
pre comportarea halterofi
lilor români 2

— Putem fi mulțumiți doar 
în parte. Excelent a evoluat la 
„smuls" Virgil Dociu, care a 
cucerit medalia de bronz. A 
început cu 127,5 kg, greutate 
pe care a ridicat-o Ia a doua 
încercare, apoi a realizat și 
132,5 kg, obținînd medalia care 
se atribuie locului trei. La sti
lul „aruncat", însă, nu a mai

Ion OCHSENFELD
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CONDIȚIA PROGRESULUI (Șl) IN BASCHET- SALVAMONTUL ESTE LA... ÎNĂLȚIME
DISCIPLINA FERMA, FARA CONCESII! 9 Materiale noi, pregătire complexă © Prudența — 

mama înțelepciunii și în drumeția montană @ Absențe 
nemotivate

cauzele care determină, în mod 
performanțelor, pe plan inter- 

_______ ____ _ _ . reprezentative și de club, din 
țara noastră, o constituie insuficienta disciplină manifestată de 
mulți jucători și antrenori în cursul pregătirii și desfășurării în
trecerilor. Fiind o problemă mereu actuală, am solicitat opinia 
unor tehnicieni ai acestui joc sportiv, invitîndu-i să precizeze ce 
acțiuni au fost întreprinse, în ultima vreme, pentru ca și in 
basrhet să existe un climat favorabil muncii intense, calitative, 
rodnice. Iată răspunsurile :

GABRIEL POPESCU - secretar al F.R. Baschet :
„O importantă direcție a ac

tivității noastre o constituie în
tărirea muncii politico-educati
ve în rîndul sportivilor, tehni
cienilor, întregului activ din 
domeniul baschetului, instaura
rea ordinei și disciplinei în toa
te secțiile de baschet și la lo
turile reprezentative, elimina
rea — cu desăvîrșire — a cazu
rilor de indisciplină la antre
namente și la jocuri, obligarea 
antrenorilor și a sportivilor de 
a respecta întocmai indicațiile 
privind modernizarea procesu
lui de antrenament. Promptitu
dinea. intransigenta și severi
tatea cu care federația a sanc
ționat abaterile apărute pe par
cursul desfășurării campionate
lor naționale 1977—1978 au 
contribuit Ia scăderea evidentă 
a cazurilor de indisciplină. Se 
cuvine, insă, ca federația să 
primească un - sprijin mai con
sistent din 
asociațiilor 
de baschet 
au datoria să intervină primii
Ing. RADU POPOVICI - președintele Comisiei centrale de disciplină:

„Comisia centrală de disci
plină, care a început să func
ționeze, în actuala alcătuire, 
dan primăvara acestui an, a 
luat ca primă măsură comple
tarea capitolului „Recompen
se, sancțiuni și măsuri discipli
nare" din Statutul și regu
lamentul de organizare și func
ționare a F.R. Baschet, în sco
pul aprecierii cît mai obiective 
a cazurilor ce cad în compe
tența noastră de a fi analizate. 
După un sezon estival în care 
comisia nu a fost, din fericire, 
nevoită să se întrunească pen
tru a judeca eventualele aba
teri 
noul 
întrecerii^

Nu este un secret că una din 
direct, nivelul necorespunzător al 
national de echipele de baschet,

prin notarea, In foaia oficială, 
a cazurilor de indisciplină ivi
te pe parcursul disputării par
tidelor".

partea cluburilor și 
sportive, secțiilor 

și antrenorilor, care

in procesul de întărire a disci
plinei propriilor sportivi. Din 
păcate, există încă abateri de 
la disciplina muncii, de la pre
gătire,, de care apreciez că se 
fac vinovați, In primul rind. 
antrenorii. Cum altfel se pot 
explica întîrzieriile și absențele 
nemotivate de la unele acțiuni 
ale loturilor reprezentative, 
motive pentru care cîteva bas
chetbaliste fruntașe, ca, de pil
dă, Diana Balaș, Liliana Duțu. 
Ana Aszalos, Rodica Goian, 
Mariana Sandu. Ecaterina Bra- 
du și Elena Filip au fost sus
pendate, pe diferite termene, 
din campionatul republican. 
Federația va continua cu hotă- 
rire să militeze pentru stirpirea 
definitivă a indisciplinei și de- 
zordinei. conștientă fiind — și 
acest lucru trebuie bine înțe
les de toți sportivii și antreno
rii — că numai prin muncă a- 
siduă, cu pasiune și dăruire se. 
va putea asigura creșterea ca
litativă a baschetului româ
nesc".

că obiectivitatea și asprimea 
vor face casă comună. în jude
carea abaterilor, un sprijin se
rios îl putem primi — și îl aș
teptăm — din partea arbitrilor

MIHAI NEDEF - antrenor al 
echipei Steaua, campioană na
țională :

„Ne-am străduit să creăm în 
rindul jucătorilor un curent de 
opinie în scopul curmării aba
terilor de la disciplină și pu
tem spune că ne-am îndeplinit 
în mare măsură țelul. Discu
țiile colective purtate în jurul 
puținelor cazuri ivite au fost 
deschise, tăioase și... eficace, 
dovadă fiind faptul că baschet- 
baliștii de la Steaua au avut 
o atitudine corespunzătoare la 
antrenamente și în timpul în
trecerilor, ceea ce i-a ajutat, 
pot spune în mod determinant, 
să ciștige titlul de campioni ai 
țării. în secția de baschet a 
clubului nostru, am introdus 
„Statutul jucătorului de perfor
manță", care include sancțiuni 
pentru întîrzieri sau absențe de 
la antrenamente și de la me
ciuri, pentru greșeli tehnice, 
pentru atitudine ireverențioasă 
față de parteneri, adversari, ar
bitri și spectatori, -dar și răs
plată pentru cei cu randament 
deosebit, pentru progrese cali
tative evidente, cum este cazul 
lui Roman Opșitaru, care de
vine tot mai util formației 
noastre și lotului reprezentativ. 
Desigur, am greși dacă am spu
ne că am făcut totul pentru 
întărirea disciplinei, care tre
buie să constituie o preocupare 
permanentă în activitatea noas
tră, a antrenorilor, precum și a 
sportivilor".

în mod cert, numărul actelor

in 
ca 

desfășoare 
adevărat

de la disciplină, 
campionat dorim 

să se 
într-un climat cu 
sportiv, iar pasiunea să se ex
prime numai prin combativitate 
exemplară în timpul meciuri
lor. Și dacă, totuși, vom ft ne- 
voiți să chemăm, în fața co
misiei, pe cei care vor depăși 
limitele sportivității, să se știe

de indisciplină comise în timpul 
meciurilor a scăzut simțitor, ceea ce constituie un element pozi
tiv, un succes la care și-au adus o contribuție substanțială și diri
guitorii baschetului. Este notabil și interesul acordat în continuare 
îmbunătățirii muncii de educație, în scopul prevenirii abaterilor 
de Ia disciplină în cursul jocurilor. Apreciem, însă, că s-a făcut 
prea puțin in privința disciplinei la antrenamente, în sensul că 
întîrzierile și absențele persistă într-o proporție destul de mare, 
că mulți baschetbaliști au doar o prezență fizică, ei nedepunind 
eforturile necesare ridicării măiestriei sportive, situație dezvă
luită de însăși ritmul lent în care evoluează pregătirea lor fizică, 
tehnică și tactică. Exemplul formației masculine Politehnica Iași 
care a retrogradat în Divizia B deși are în componență baschet- 
baliști de mare talent, este grăitor. In mod imperios este nece
sar ca federația și secțiile de baschet să-și sporească eforturile 
pentru îmbunătățirea substanțială a disciplinei la antrenamente, 
în primul rind printr-un control efectiv și permanent al pregă
tirilor care trebuie să poarte amprenta deplinei seriozități, a 
eforturilor depuse fără drămuire, în mod organizat, la nivelul 
solicitărilor, pentru obținerea de performanțe superioare în bas
chetul internațional.

Dumit.-u STÂNCULESCU

Cabana Babele din Munții 
Bucegi a fost gazda celei de-a 
VIII-a ediții a „Seminarului 
Salvamont", acțiune de o im
portanță deosebită pentru pre
venirea accidentelor și salvarea 
în munți.

Organizat de Federația ro
mână de turism-alpinism si de 
Comisia centrală tehnică de 
specialitate, seminarul a avut, 
între altele, scopul de a rea
liza un fructuos schimb de ex
periență între echipajele Sal
vamont care au luat ființă în 
decursul anilor pe baza H.C.M. 
140/1969 și experimentarea u- 
nor materiale noi, folosite în 
acțiunile de salvare, multe din
tre acestea rodul strădaniei u- 
nor specialiști români. în cele 
trei zile de activitate intensă 
s-au prezentat ațele gonflabile 
(folosite in caz de fractură), 
saltele cu vid (prin scoaterea 
aerului salteaua se mulează si 
se întărește, ca și cînd acciden
tatul ar fi fixat în ghips), trolii 
flexibile (prezentate de brașo
veni și de salvamontiștii din 
Baia Mare), o sanie-barcă me
talică, cu roată (echipajul din 
Sinaia), vesta și hamul de 
salvare (realizat de Mircea O- 
priș din Brașov), sonda pentru 
găsirea victimelor acoperite de 
avalanșe (dr. Ludovic Gybrffy 
din Baia Mare), un dispozitiv 
de salvare în cazul transportu
lui pe cablu etc., cît și multe 
materiale prezentate de echipa
jele vinătorilor de munte (corzi 
de alpinism și cordeline eu 
mare rezistență, producție pro
prie).

Deosebit de interesante au 
fost demonstrațiile efectuate pe 
peretele stîncos de la Baba 
Mare, în cadrul cărora s-au 
experimentat materialele noi si 
s-au verificat cunoștințele șal- 
vamontiștilor, măiestria si jn- 
demînarea acestor voluntari 
care nu-și precupețesc nici 
timpul liber, nici energia pen
tru a salva accidentalii.

— De ia înființarea lor, 
chipele Salvamont au avut 
peste 600 de acțiuni, ne-a spus 
dr. loan Giurculescu. secreta
rul Comisiei centrale de tehni
ca salvării. Cele mai multe au 
fost executate de brașoveni si 
sinăieni, ceea ce denotă că 
Bucegii au destule capcane 
pentru imprudenți. Aș dori să 
accentuez Un lucru: echipele 
noastre au o bună dotare, au 
materiale modeme și o pregă
tire temeinică, dar toate aces
tea nu pot substitui prudența

de care trebuie să dea dovadă 
fiecare drumeț montan. Nesă
buința unora duce la eveni
mente dramatice. Abaterea de 
la potecile marcate, îmbrăcă
mintea necorespunzătoare, con
sumul de băuturi alcoolice, lip
sa antrenamentului, 
doar citeva din cauzele 
facilitează producerea unor ac
cidente. Repet:. Salvamontul 
luptă cu neprevăzutul, dar nu 
poate face față si imprudentei 
unora, mai ales în timpul ier
nii- Deci, atenție !

La această ediție a „Semi
narului Salvamont" s-au trecut 
în revistă rezultatele obținute 
în anii 1977/78, decernîndu-se 
trofeele tradiționale. Trofeul 
pentru realizarea de materiale 
tehnice ,a revenit brașovenilor, 
cel pentru educația turistică 
montană — echipajului din Ba
ia Mare (dr. L. Gybrffy a pu
blicat, de curînd, o carte des
pre tehnica salvării în munți, 
prima de acest fel în tara 
noastră). Trofeul pentru patru
lare preventivă a revenit sibie- 
nilor (care au „străjuit", toată 
vara, potecile Făgărașului), jar 
trofeul pentru prevenirea ac
cidentelor a fost decernat si- 
năienilor.

Cea de-a VIII-a ediție a „Se
minarului Salvamont" a fost 
plină de învățăminte. Tocmai de 
aceea, absența a trei echipaje 
(din totalul de 21. cite avem 
în prezent), adică a reprezen
tanților județelor Argeș. Cluj si 
ai muncipiului Caransebeș con
stituie o lacună regretabilă, cu 
repercusiuni în pregătirea 
complexă a acestora pentru sal
varea în munți.

iată 
care

Sever NORAN

e-

înaintea turneului final al Campionatelor naționale de box

ATMOSFERĂ DE INTENSE
PREGĂTIRI LA STEAUA

Alee Năstac, din nou printre pretendenți
începînd de luni, Palatul sporturilor din Capitală polarizează 

din nou atenția iubitorilor boxului din țara noastră. Timp 
săptămînă, cei mai buni pugiliști 
pioni naționalii

în aceste zile dinaintea star
tului. toate sălile de box din 
Capitală^ și din unele localități 
din țară cunosc o mare efer
vescență. Finaliștii campionate
lor individuale se pregătesc 
pentru o cît mai bună prezen
tare pe ringul din Capitală.

O asemenea atmosferă am 
intîlnit ieri în sala de antrena
ment a clubului Steaua. In fața 
antrenorilor Ion Chiriac, Șer
bu Neacșu și Constantin Ciucă 
s-au aliniat cei 16 pugiliști 
care vor participa la etapa fi
nală a campionatelor : M. Con
stantin și V. Voicilă (semimus- 
că), T. Ghinea (muscă), Gh. 
Ciochină (pană), H. Sultan și 
Fi. Livadaru (semiușoară), C. 
Hajnal și Gh. Bacriș (ușoară), 
N. Costin (semimijlocie), M. 
Sirba (mijlocie mică). Al. Năs
tac și M. Ifrim (mijlocie), G. 
~ și D. Văleanu (semi-

I. Cernat și N. Grigore

își vor disputa titlurile de
de o
cam-

pereteantrenament, pernele de 
și punching-ball-urile suportau 
sute și chiar mii 
„Vrem ca băieții 
comporte cit mai 
le — ne-a spus, 
pauză, antrenorul 
Ion Chiriac. Ne 
plăcere și nouă 
cind primim aplauzele spectato
rilor. Aprecierea publicului 
ne-a stimulat în pregătire".

— Cum stați cu prepara
tivele pentru campionate ?

— Toți băieții sînt bine an
trenați. In ultima lună am or
ganizat trei gale (cu public) in 
sala noastră, în compania unor 
boxeri de la Metalul, Semănă
toarea și Metalul Plopeni. Am

de lovituri, 
noștri să șe 
bine la fina- 
într-o scurtă 

coordonator 
face o mare 
și sportivilor

Carol Hajnal (dreapta) exersează directa de dreapta in compa
nia lui Florian Livadaru, iar 
greul Ion Cernat.

participat și noi la o reuniune, 
la Plopeni, astfel că am asigu
rat, în acest interval de timp, 
tuturor sportivilor minimumul 
de meciuri cerut de regu
lament.

— Ce șanse acordați ele
vilor dv. la turneul final ?

— In cea mai bună ftltnă se 
prezintă Alee Năstac, Ion Cer- 
nat, Florian Livadaru, Teofil 
Ghinea și Marcel Constantin. 
Cred că pot să aspire la titlu-

Șerbu Neacșu ii pregătește pe 
Foto : Vasile BAGEAC

de campioni T. Ghinea, 
__  Ciochină, FI. Livadaru, C. 
Hajnal, Al. Năstac, G. Donici și 
I. Cernat. Firește, rezultatele 
depind și de pregătirea princi
palilor noștri adversari, ca și 
de șansele Ia tragerile Ia sorți. 
Oricum, sperăm să ne numă
răm și de 
secțiile cu 
pioni.

rile 
Gh.

data aceasta printre 
ce, mai multi cam-

Mihai TRANCĂ

Donici 
grea), 
(grea).

în același timp, pe aleile din 
curtea clubului, un alt mie 
grup, format din patru tineri 
boxeri (D. Schiopu, Gh. Govici, 
V. Gîrgavu și I. Captari), în
drumați de antrenorul Gheor
ghe Fiat, foloseau condițiile at
mosferice prielnice pentrir pre
gătirea fizică în aer liber,

în sală, în timp ce perechi- 
perechi urcau in ring pentru 
reprize de studiu sau lecții la 
mănuși cu antrenorii, sacii de

ETAPĂ RESTANTA A DIVIZIEI DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

dîrzeniei, a dorinței de a ob
ține victoria. în aceste condi
ții, am fost martorii unor par
tide viu disputate în care com
petitorii — tineri sau consa- 
crați — au depus eforturi sus
ținute pentru a aduce puncte 
echipelor lor. Juniorii St. 
Gheorghe (Progresul) și S. Ol- 
teanu (Rapid) — la cat. 48 kg 
— au realizat un meci specta
culos, cu dese răsturnări de

situații, încheiat cu victoria lui 
St. Gheorghe, după ce fiecare 
combatant realizase aproape 
cite 20 de puncte tehnice.

O dispută echilibrată în pri
ma repriză a fost și cea dintre 
Gh, Bîrcu (Steagul roșu Bra
șov) și N. Vizitiu (Rapid), dar 
în momentul în care conducea 
cu 6—3, cu o rostogolire cu a- 
gățarea coapsei, Bîrcu 
xat adversarul în „pod", 
nînd victoria prin tuș.

Dinamovistul brașovean 
Stănescu a obținut două

și-a fi- 
obți-

V.
suc-

în fața lui 
și Gh. Ioana

cese rapide (tuș) 
N. Miu (Steaua) 
(C. S. Tîrgoviște).

G. Anghel (Steaua) și-a luat 
o binemeritată revanșă în fața 
lui Gh. Mitran (Progresul), ad
versar care îl învinsese la sfîr- 
șitul săptămînii trecute. O în- 
tîlnire aprigă și echilibrată a 
fost și cea dintre greii E. Pa- 
naite (Steaua) și Șt. Grigoraș 
(C. S. Tîrgoviște), încheiată cu 
victoria la limită (4—2) în 
favoarea stelistului. (m. tr.)
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CONDIȚII MINUNATE, D
(Urmare din pag. 1)

ințeleg, se pare, ceea ce se 
căznește să-i învețe bunicuța. 
Copii, mame, bunici...

Reporterul de sport caută, 
insă, cu privirile dincolo de 
zona celor mici, dincolo de că
suțele desprinse și ele din po
vești, spre terenurile de între
ceri, acolo unde așteptam ca 
într-o după-amiază încă dar
nică in soare și căldură să ne 
intimpine freamătul concursu
rilor. Dar. din păcate...

Prima surpriză a consti- 
tuit-o... liniștea de pe cele trei 
splendide terenuri de tenis de 
cîmp. Doar doi tineri, Călin Io- 
nescu și Mihaela Diaconu, fă
ceau un schimb de mingi, pri
vind, din cînd în cînd, cam cu 
îngrijorare în jur.

— Am trecut întîmplător pe 
aici, am văzut că nu-î nimeni 
și am zis: hai să facem puțină 
mișcare. O fi voie, n-o fi ?...

Trecem peste un pod arcuit 
deasupra canalului ce duce la 
bazinul de înot (secat, acum) 
și ajungem la terenurile de 
handbal și mini-fotbal, terenuri 
bituminate și marcate nu de
mult. Pe primul se ceartă cîțiva 
țineri in ținută deloc sportivă, 
iar pe cel de-al doilea un 
grup de copii dintr-a „V-a“ de 
la Școala generală 196 trag la 
poartă.
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UN SCOR INCREDIBIL LAI
$1 I'IPIILAIIIII

Turneul „Daciadei", care a 
reunit zilele trecute 6 selec
ționate de juniori la polo, a 
avut un final pe cit de neaș
teptat. pe atît de nedorit. în 
ultima zi de întreceri, selec
ționata județului Arad a pier
dut în mod lamentabil jocul 
cu selecționata județului Cluj 
la scorul de 23—0, inlluențînd 
prin aceasta clasamentul final 
al competiției. A fost 
pentru toată lumea că 
rii arădeni nu și-au 
apărat șansele în 
acest meci, au pri
mit cu senină
tate gol după gol,
lăsînd o impresie penibilă.

Din ancheta efectuată de 
F. R Natație s-a constatat că 
între conducerile celor două 
echipe nu a existat nici un 
fel de Înțelegere pentru de
naturarea întrecerii și că ju
cătorii formației arădene au 
manifestat un total dezinteres 
față de partida respectivă, 
purtînd întreaga vină. Este 
pentru a doua oară în ultimele 
săptămini cînd poloiștii ară
deni se fac vinovați de grave 
abateri de la etica sportivă, 
rezultat al slabei munci de e- 
ducație din cadrul acestui co
lectiv. Față de oele întîmplate, 
F. R. Natație a luat măsuri 
drastice de sancționare a ce-

evident 
jucăto-

lor vin 
timpina 
situații 
Jucător 
au fost 
un an 
și iutei 
exclusă 
roul F 
totodat 
organiz 
lizeze 
arâdenc
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A DE SCRIMĂ,
I Astăzi, echipele noastre

CTIS Șl FORMALISM I in Cupa II. E. f A.

o 
decît ta- 
goale și 
care se 
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wezența ? 
snea sen- 

sftrșitul 
a ultima 
ționale A 
nină, pre- 
omâniei", 
tor mails - 

. să se 
există un 
! federa- 
i peste 
easca, ca 
na să se 
ampioana 
nova din

L „Cupa 
exemplu, 

rg. M«- 
[ prezente 
la sală... 

bmpetiției. 
de vină. 

e interes.
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■^nter< - 
Bumăr de 
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Inală, In 

loturilor. 
|ța n-au 
L sportive 
lin cadrul

Triere 
plan lo- 

bsă evi- 
pentru 

I, penurie 
evat cu 
k aliniată 
Inat, cu

„omul 
va devine 
Ltuziasmul 
I scrimei 

dispărut. 
Im-ulnd a- 
lanța, ti- 
Lrlnd în 
pr clubul 
pplon na- 
patru ar-

me, nu face excepție, echipele 
acestuia mulțumindu-se să se 
compare cu ele inșile, fără 
ca secția de scrimă a clubu
lui militar să observe că anii 
trec în zbor și nici această 
comparație nu le mal este fa
vorabilă. Cu amintiri nu ne 
putem impune în arena in
ternațională !

Au fost și surprize în aceas
tă ultimă etapă, adică „sarea 
și piperul" întrecerii sportive. 
Chiar așa ? Furtună într-un 
pahar cu apă ! Rezultatele 
imprevizibile nu s-au datorat 
unei pregătiri asidue, ambi
țioase, unui efort de autode- 
pășire, care să răstoarne, 
neașteptat, o ierarhie cunos
cută. Din contră, ele au fost 

consecințele unei 
nivelări valorice la 
o cotă joasă, 
permis de 

acum vădindu-se 
parcă mai pregnant ca 
oricând — marile deficiențe 
din procesul de pregătire des
fășurat în secțiile de scrimă. 
Mulți dintre antrenori s-au 
obișnuit să deplaseze doar 
formațiile la competițiile pre
văzute prin calendarul central 
(pe plan local nu există acti
vitate) , să bifeze în planul 
săptămânal respectivele lecții 
și să ofteze ușurați că o parte 
dintre elevii lor se pregătesc 
la lotul reprezentativ. Unele 
secții apar și dispar peste 
noapte („U" Craiova a forfaitat 
la ultima etapă în ,,B"). Iar 
cei care se ocupă de micii 
scrimeri (mai ales în Bucu
rești) nici măcar nu se stră- 
duie să-i aducă pe aceștia ca 
spectatori (pasionați, nu ?) la 
o mare competiție națională. 
Dar se plîng că n-au mijloace 
de popularizare...

Nici o măsură, orâcît de ju
dicioasă, luată de forurile de 
resort, nu va impulsiona via
ța scrimei, atîta timp cît ru
tina funcționărească, plictisul, 
inerția și lipsa de răspundere 
vor greva activitatea cotidia
nă și vor întuneca perspec
tiva antrenorilor și secțiilor 
de scrimă din țară.

Paul SLĂVESCU

ne- 
scă-

ELE NU ERAU ACASA...
ipionatul 
>i ne an- 
explicații 
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singu-

pro’fesor 
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us să ve-

ei (cu o 
b) și de 

iar din 
nis, doar

splendide 
B ce n-or 
mișcare ? 
re de rău 
r munci-

tor la „Electromontaj“. Noi 
facem parte din categoria ce
lor invitați aici — după afișul 
de la intrare —, dar pe gazde 
nu le-am prea văzut.

Căutăm și noi pe cineva din 
cei... de-ai casei, dar în zadar. 
După programul afișat la pa
vilionul administrativ al par
cului ar trebui să fie aici to
varășul profesor de 
fizică Gheorghe Pătrașcu. 
ușa biroului profesorilor 
însă

Ne 
celor 
suflet 
de sport atât de prețioase, ne
folosite într-o după-amiază de 
simbătă ! Din vina cui ?...

educație 
Pe 

este 
un lacăt cât pumnul.
întoarcem la... bucuriile 
mici, cu amărăciune în 
: un buchet de terenuri
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La Pitești

(prin tele- 
ificial din 
bbla con- 
e de ho
ne șl Du- 
Lă în ca- 
nde a ni
turile s-au
V-a și a 

(Steaua 
pțesc și 
Irea Ciuc)

[tată luni

!?)

seara, victoria a revenit surprin
zător, dar meritat, tinerei și mai 
omogenei echipe gălățene, care 
cu un joc sigur în apărare (unde 
s-a evidențiat portarul Varadi) și 
mai incisiv în atac a cîștigat cu 
scorul de 6—4 (1—0, 3—3. 2—1).
Punctele au fost marcate de 
Chiriță 2, Peter 2, Andrei și Hor- 
vat — Dunărea, Csedo 2, Kedves 
și Lucaci — Unirea. Cea de a 
doua întîlnire, consumată marți 
seara a dat cîștig de cauză echi
pei Unirea, care a învins cu sco
rul de 3—1 (0—0, 0—1, 3—0).

Ambele partide au fost arbi
trate bine de Ștefan Enciu (Bucu
rești) la centru, ajutat la cele 
două linii de T. Szabo și L. Pe- 
traș — ambii din Miercurea Ciuc.

V. PAȘCANU —. coresp.
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MECI RESTANȚĂ LA VOLEI
Ieri, s-a disputat la Galați me

ciul restanță din cadrul etapei a 
2-a a Diviziei A de volei femi
nini dintre echipa locală C.S.U. 
și Universitatea Craiova. Victoria 
a revenit echipei oaspete cu sco
rul de 3—2 (8, 11, —5, —11, 10). 
Au arbitrat P. Zoe și I. Șușelescu 
ambii din București. (T. Sirio- 
pol — coresp.)
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F. C. Argeș Valencia

CONTRA

TESTUL DE MATURITATE AL ECHIPEI NOASTRE
„Greu de spus dacă ne vom 

califica. Știu, însă, că dacă 
vom juca așa ca in partidele 
cu Panathinaikos vom ciștiga 
partida de la Pitești. Iar dacă 
nu vom primi gol, returul de 
peste două săptămini, de la 
Valencia, va fi deschis orică
rui rezultat?. Cuvintele acestea 
aparțin lui Dobrin, jucătorul 
asupra căruia vor fi îndrep
tate toate privirile în partida 
de astăzi, de pe stadionul „1 
Mai". La rîndul lui, Iovănes- 
cu, într-o formă foarte bună in 
acest sezon, afirma ieri : „Va
lencia e o echipă bine cotată, 
dar ne vom strădui s-o învin
gem. Și sper să marchez un 
gol, un gol care să însdmne 
foarte mult". Cele două decla
rații. aparținînd celor mai ex
perimentați jucători piteșteni, 
exprimă pulsul „Argeșului” cu 
puțin timp înaintea unui meci 
greu, foarte greu, un veritabil 
examen de maturitate pentru 
echipa antrenată de Florin Ha- 
lagian și Constantin Oțet. Spe- 
riatu și Cristian, Zamfir, 
Stancu și Bărbulescu, Tema și 
Radu II alcătuiesc un grup de 
jucători tineri, crescuți în 
„grădina*  lui F. C. Argeș, 
care au ajuns la capacitățile 
lor fotbalistice maxime, care 
printr-o foarte atentă mobili
zare și dăruire totală POT 
CONTRIBUI la obținerea unui

F.

Du pă-a miază,

Trivale

DOBRIN
rezultat bun în fața unor ju
cători valoroși, cum sînt Kem
pes, Bonhof, Manzanedo, Bo- 
tubot — acesta din urmă che
mat și la lotul reprezentativ 
spaniol.

Echipa noastră are nevoie și 
de ÎNDRĂZNEALA, îndrăz
neala de a juca tăios în abac, 
de a supune unei presiuni con
tinue, dar lucide, apărarea 
oaspeților. F. C. Argeș trebuie J--------a------ că

așa 
cu 

tur

să demonstreze si astăzi 
POATE FI O ECHIPA, 
cum a fost in partidele 
Panathinaikos din prunul 
al Cupei U.E.F.A.

C. F. Valencia a sosit 
seara și, de la aeroportul Oto- 
peni, s-a deplasat direct la Pi
tești. Jucătorii spanioli au e- 
fectuat ieri un antrenament 
de acomodare pe stadionul pi
teștean. „Cunosc puțin fotbalul 
românesc — ne spunea Mario 
Kempes — dar mi s-a spus că 
F. C. Argeș este o echipă bună 
și trebuie să privim cele două 
partide cu foarte mare pre
cauție. Știu că în România 
s-au transmis meciurile de la 
campionatul mondial, s-a vă
zut cum am jucat și, deși am 
acumulat multă oboseală, mă 
voi strădui să evoluez la capa
citățile mele maxime, pentru 
a nu-i dezamăgi pe cei cărora 
Ie-a plăcut cum am jucat în 
Argentina". Extrem de pre

La Budapesta Honved

luni

caut, antrenorul Marcel Do
mingo sublinia și el dificulta
tea partidei de azi. „mai ales 
că noua achiziție, Rainer Bon
hof, încă nu s-a încadrat așa 
cum trebuie în angrenajul e- 
chipei".

în partida de astăzi, F. C. 
Argeș va utiliza formația care 
a evoluat simbătă la Arad. Pe 
postul lui Cîrstea va juca M. 
Zamfir, iar locul acestuia va 
fi luat ori de Bărbulescu ori 
de Moisescu. C. F. Valencia va 
alinia „ll“-le care a jucat in 
partida cu Huelva : Manzanedo 
— Carrete, Cernere, Cordero, 
Botubot. Arias, Fedman, Bon
hof, Diarte, Solsona. Kempes. 
Rezerve vor fi Pereira. Pal
mer. Castellanos, Saura. Cabrai 
și Pablo. Meciul, care va înce
pe la ora 15, va fi condus de o 
brigadă de arbitri englezi (la 
centru B. Homewood). Bile
tele puse tn vînzare au fost e- 
puizate de luni...

Lourenfiu DUMITRESCU

Meciul F. C. 
Valencia va fi 
rect pe micul 
turile noastre 
transmite alternativ, de la ora
14,30, partidele de la Buda
pesta (Honved — Politehnica 
Timișoara) și Pitești.

Argeș — C. F. 
transmis în di- 
ecran, iar pos- 
de radio vor

Politehnica Timișoara

KEMPES!

I I SE VA POTRIVI
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LUI „POLI" HAINA CONTRAATACULUI ?
BUDAPESTA, 17 (prin tele

fon). Așadar, „Poli” este pen
tru a doua oară, in scurt in
terval, la Budapesta. De 
dată, într-o postură mai 
cilă, din următoarele 
considerente : primo — 
adversar, Honved, este 
bine cotat, la ora actuală, de
cît precedentul (M.T.K.) ; se
cundo — la indisponibilitățile 
mai vechi (Bathori I și Lața) 
s-au adăugat de curînd, mai 
precis după meciul de sîmbă- 
tă, cu Olimpia Satu Mare, 
alte două accidentări (Păltini- 
șan și Cotec), care, vrînd-ne- 
vrînd, afectează moralul unei 
echipe șubrezit de insuccese 
în serie, în campionatul intern.

Dar, așa cum ne-am putut 
convinge aici, in pofida atîtor 
necazuri (într-o bună măsu
ră, trebuie să o spunem, din 
propria-i vină), „Poli" nu de
zarmează. Pentru ca echipa să 
evolueze cu un bun randament 
în această primă manșă a tu
rului doi, antrenorii și jucă
torii, împreună, și-au propus 
să uite trecutul în sejurul 
budapestan. S-a pus punct ori
căror reproșuri, toată lumea 
iși concentrează atenția în di
recția refacerii forțelor, înce-

astă- 
difi- 
douâ 
noul 
mai

pînd cu importantul factor 
moral. Azi dimineața (n.r. 
ieri), antrenamentul lui „Poli", 
efectuat pe terenul care va 
găzdui meciul, s-a desfășurat 
într-o notă de deplină seriozi
tate, jucătorii respectînd în
tocmai sarcinile lecției. La 
sfîrșitul antrenamentului, de 
intensitate medie, Angelo Ni- 
culescu a comunicat următo
rul „11“ pentru partida de 
miercuri : Catona — Nadu, Vi- 
șan, Mehedințu, Barna — 
Dembrovschi, Volaru, Roșea — 
Anghel, Floareș, Petrescu (re
zerve : Moldovan, Șerbănoiu, 
Iuga, Giuchici și Nucă). „O 
formulă de echipă. (cu Volaru 
mijlocaș de sprijin, cu bătăio
sul Floareș ca vîrf în locul Iui 
Giuchici) alcătuită și în ideea 
contraatacului**,  ne spunea an
trenorul principal al timișore
nilor, care, în continuare, ar
gumenta astfel opțiunea pentru 
un joc „de contre" : „Am văzu- 
t-o recent pe Honved intr-un 
meci cu Vasas, transmis pe mi
cul ecran. Este o echipă tehni
că, mizează pe atac, dar a pier
dut în fața lui Vasas (cu 2—1), 
care a surprins-o pe contra
atac".

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
• MECIUL SPANIA — ROMA

NIA, LA VALENCIA. Partida 
Spania — România, din C.E., pro
gramată la 15 noiembrie, se va 
disputa — conform hotărârii fo
rului spaniol — pe stadionul 
„Luis Casanova" din Valencia.

e ARBITRI ROMANI OFICIAZĂ 
ASTAZI IN MECIURI DIN CU
PELE EUROPENE. Două brigăzi 
de arbitri din țara noastră con
duc astăzi jocuri *’ 
rului al doilea al 
pene intercluburi. 
Manchester City — 
(Cupa U.E.F.A.), 
de N. Rainea, la 
la linie de I. Rus și Gh. Retezan, 
iar partida F. C. Magdeburg — 
Ferencvaros Budapesta (Cupa 
Cupelor) va fi condusă de brigada 
O. Anderco (la centru), O. Ștreng 
și M. Fediuc (La linie).

• REUNIREA LOTULUI DE JU
NIORI. Astăzi a fost convocat și 
lotul de juniori, care se pregă
tește pentru preliminariile Tur
neului U E.F.A. In afara- jucăto
rilor de la Luceafărul, participă

din cadrul tu- 
cupelor euro- 
Astfel, meciul 
Standard Lidge 
va fi arbitrat 
centru, ajutat

la această acțiune și Ivana (Glo
ria Buzău), Geolgău (,,U“ Cra
iova*,  D. Zamfir (F. C. Constan
ța), si Pavel (Chimia Rm. Vîlcea). 
• MARȚI S-A DISPUTAT la 
Bratislava meciul internațional a- 
mical dintre echipa locală Slovan 
și formația U. T. Arad. Victoria 
a revenit fotbaliștilor români cu 
scorul de 1—0 (1—0).
• POLITEHNICA IAȘI A PLE

CAT ÎN SIRIA. Divizionara A 
Politehnica Iași a plecat luni în 
Siria, unde va efectua un turneu 
de trei jocuri. Nu au făcut depla
sarea jucătorii selecționați în 
loturile reprezentative (Bucu, Ro- 
milă și Florean).
• MECI RESTANȚA ÎN CUPA

F.R.F. Ieri s-a disputat în Capi
tală întîlnirea restanță din cadrul 
„Cupei F.R.F." dintre Sportul 
studențesc și C. S. Tîrgoviște. 
Partida a luat sfîrșit cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (1—0).
Au marcat Grosu (min. 40), pen
tru bucureșteni, respectiv Miu 
(min. 67). A arbitrat V. Ciocîlteu 
— Craiova.

Ii va reuși această armă și 
Politehnicii Timișoara, o echi
pă cu aplicații mai mari pen
tru jocul combinativ ? A pre
gătit din vreme această tacti
că, acasă, pentru a avea aici 
sorți de izbîndă ?

Despre ultimele noutăți din 
tabăra budapestană ne-a rela
tat cu amabilitate Imre Komo- 
ra, președintele secției de fot
bal a clubului Honved, fost 
jucător internațional. El ne-a 
comunicat, dealtfel, și „ll“-le 
lui Honved care va începe 
partida : Gujdar — Paroczai, 
Kocsis, A. Nagy, Varga I — 
Pal, Lukacs, Pinter — Weim- 
per, Bodonyi, Gyîmssi. 
„Miercuri, Honved va juca 
mult mai bine, ne spunea I. 
Komora, decit la Szekesfeher- 
var, unde cei cinci internațio
nali ai noștri — Kocsis, Lu
kacs, Pal, Pinter și Gyimesi — 
au acuzat efortul 
rea trecută
U.R.S.S., pe care au cîștigat-o 
cu 2—0
C.E.".

Solicitîndu-i 
I. Komora ne-a 
te, Honved are 
prima șan^ și 
tru a-și asigura 
aici, la Budapesta, 
pot omite faptul 
Niculescu s-a cam 
in rezultate meritorii în com
pania formațiilor noastre. Mă 
refer la egalul din ’72, cu Un
garia, Ia Budapesta, precum 
și la recenta eliminare a Iui 
M.T.K. Cu el la cîrmă, „Poli" 
e în stare să ne joace o festă, 
ieșind acum din seria neagră". 
Partida se va desfășura pe 
stadionul „Kispest". cu o capa
citate de 18 000 de locuri. Me
ciul va fi condus de arbitrul 
grec Tsanaklidis.

in

in

E2

făcut miercu- 
partida cu

preliminariile

un pronostic, 
spus : „Fireș- 
de partea ei 

va lupta pen- 
calificarea 

Dar eu nu 
că Angelo 

specializat

Gheorghe NICOLAESCU

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMEROASE MARI CÎȘTIGURI 

și la tragerea

din 6 octombrie 1978

Man- 
fiind 
100% 
GRI-

De data aceasta, un autoturism 
„Dacia i3O0" a poposit la 
galia, în jud. Constanța, 
cîștigat pe un bilet jucat 
de participantul CEOTIC 
GORE.

Șansa a fost și de partea 
5 participanți, care au jucat pe

bilete achitate 25% și au cîștigat 
cite 17.500 lei, tot la categoria I.

Nu sînt de neglijat nici cîști- 
gurile de la categoria a Il-a, a 
căror valoare s-a ridicat 
16.279 lei.

Tragerile LOTO oferă mari 
sibilități de câștig deoarece : 

efectuează 2 extrageri 
numere în continuare ; 
extrag 18 numere din 90 ; 
pot obține câștiguri în 

a 7 categorii.

NUMAI ASTAZI ȘI MÎINE MAI 
PUTEȚI PROCURA BH.ETE 
PENTRU TRAGEREA LOTO 
VINERI 20 octombrie 1978.

DE

la

po-

de

altor

— se 
cite 9

— se
— se

cadrul _ . ________
Participarea se face pe bilete 

completate cu variante a 5 lei, 
jucate integral (100%) 
(25%).

Variantele combinate 
națiile cap de pod vă 
sibilități sporite de câștig.

sau sfert

și combi- 
oferă po-

Tragerea 
astăzi va 
17,40.

fi
deTRONOEXPRES 

televizată la orele

CÎȘTIGURILE 
PRONOSPORT

CONCURSULUI 
DIN 15 OCTOM

BRIE 1978 <

Categoria 1 : (13 rezultate)
21,25 variante a 13.939 lei.

Categoria 2 : (12
518,50 variante a 514

rezultate) 
Iei.

Categoria 3 : (11 i
5.526,25 varian'e a 72

r exultate) 
• lei.

Ceea ce părea o fantezie, 
un „dialog imposibil", se va 
petrece astăzi, sub ochii noș
tri, pe stadionul piteștean 
din Trivale. Kempes, ma
rea vedetă a ultimului cam
pionat mondial, venit în Eu
ropa cu umerii incărcați de 
laurii argentinieni, va păși 
pe același dreptunghi de 
iarbă alături de Dobrin. De 
o parte, „goleadorul" sud- 
american, spaima portarilor 
și a apărărilor betonate ale 
căror lacăte le-a aruncat de 
aiitea ori in aer, de cealaltă 
parte, „creierul de joc“ Do- 
brin, marele favorit al pu
blicului român în ultimii ze
ce ani, care a văzut în el pe 
cel mai bun produs al fot
balului nostru in acest de
ceniu, pe jucătorul cu cel 
mai mult har. Din păcate, o 
știm cu toții, Dobrin n-a 
avut și harul de... a plăcea 
selecționerilor. Dus în Me
xic. acum 8 ani, cînd se a- 
fla in plin virf de carieră, 
el a privit campionatul mon
dial de pe o bancă situată 
la marginea terenurilor. A- 
easă, ulterior, mulți au spus 
că s-a eomis cu cl o mare 
greșeală. Recunoaștere din 
care, evident, n-a cîștigat 
nimeni și cu atît mai puțin 
Dobrin...

Din fericire — puțină, 
cum este aceea pe care ți-o 
oferă citeodată hazardul -, 
Dobrin a mai avut citeva o- 
cazii să fie privit in lume, 
ca de pildă la „Jubileul 
Gento" sau, cel mai recent. 
Ia ultima partidă a echipei 
sale în „Cupa U.E.F.A.", 
meciul cu Panathinaikos de 
la Atena, ocazii în care a 
fost socotit un excelent am
basador al fotbalului româ
nesc.

Astăzi, lui Dobrin al nos
tru, cel crescut pe „Maraca- 
na piteștiului" — unde co
pilul desculț de acum peste 
20 de ani vrăjea mingea ca- 
re-1 asculta de. atunci ca pe 
un stăpin — viața îi oferă o 
neașteptată REVANȘĂ. Un 
„duel" al lui, ghinionistul, 
— care n-a ajuns pe marile 
scene' ale fotbalului .inter
național așa cum merita ta
lentul său — cu unul din 
copiii norocului din lumea 
balonului rotund, cu acest 
tinâr si îndrăzneț și copleșii 
de reușite Mario Kempes.^

Astăzi Dobrin are, în știr; 
sit, o îericită ocazie de a-i 
răsplăti pe cei foarte mulți 
iubitori ai fotbalului de la 
noi care au crezut întotdea
una in el.

Astăzi așteptăm cu toții 
ca „dirijorul blond44 să facă 
din Radu II și Doru Nicolac 
două vîrfuri irezistibile și 
din întreaga echipă un an
samblu legat care să lupte 
pină la ultima picătură de 
energie pentru onoarea 
sportivă a Pitești ului și a 
fotbalului românesc.

Astăzi, zeci, sute de mu 
de oameni vor avea sufletul 
încăre°t de îndemnul

..Haide F. C. Argeș, haide 
Dobrin !“

.i
Marius POPESCU

CELE 88 DE MINUTE
ALE „TRICOLORILOR"

(Urmare din pag. 1)

toria sa să facă din debutul 
posibil al lui Cămătaru un suc
ces real, ajutîndu-1 să-și pună 
în valoare calitățile. Fără în
doială că iubitorii fotbalului 
așteaptă mult de la „fuleul Ro- 
rriilă", dar, iarăși, ieșeanul va 
fi un adevărat „tricolor" dacă 
va simți demarcările rapide 
ale lui Crișan. Fără îndoială că 
iubitorii fotbalului așteaptă 
mult de la calmul și acura
tețea tehnică a lui Ștefănescu, 
care r.e-au lipsit atît de mult 
la ultimul joc cu Iugoslavia, 
dar spiritul de echipă se va 
manifesta cu adevărat dacă 
jucătorii altor compartimente 
vor ști să acopere, cu abnega
ție. plecările libero-ului, de 
foarte multe ori eficace prin

surpriză, așa cum s-a întim- 
plat cu un Hulshoff sau Blan- 
kenburg la „bătrînul Ajax" sau 
așa cum s-a întîmplat recent 
cu tînărul Passarella.

Să sperăm că „tricolorii" vor 
face din aceste zile speciale 
ZILE PLINE, în cadrul cărora 
efortul pentru obținerea pros
pețimii maxime la 25 octombrie 
să fie însoțit și de eforturi per
sonale pentru perfecționarea 
jocului colectiv. La campiona
tul mondial din R.F. Germania, 
antrenorul secund al Olandei, 
rugat să dezvăluie secretele 
„mașinii" olandeze, spunea ,.E 
foarte simplu. Un jucător are 
mingea cam două minute în 
cursul unui joc. Pentru noi, 
important a fost să știm ce 
face el în celelalte 88 de mi
nute". Cele 88 de minute sînt, 
de fapt, esența jocului colectiv.



Tineretul lumii și educația fizică po agenda O.N.U. LOTUL FOTBALIȘTILOR IUGOSLAVI
PE BAZA INIȚIATIVEI ROMÂNIEI,

ANUL INTERNAȚIONAL AL TINERETULUI
For de cea mai largă audien

ță, menit să asigure dialogul 
constructiv dintre țările mem
bre în vederea găsirii metode
lor și căilor' cele mai eficiente 
de promovare a păcii și cola
borării internaționale, O.N.U. 
își poate îndeplini menirea și 
atribuțiile angajîndu-se în solu
ționarea marilor probleme cu 
care este confruntată comunita
tea internațională. Pentru 
România, O.N.U. reprezintă ca
drul internațional de mare e- 
ficiență pentru promovarea o-ț 
biectivelor de pace și colabo
rare pe care le urmărește po
porul român, în deplină con
cordanță cu năzuințele celor
lalte națiuni și popoare ale 
lumii.

Recent, în cadrul unui comi
tet al adunării generale a fo
rumului internațional, căruia i 
s-a încredințat spre examinare 
vasta problematică social-uma- 
nitară, inaugurarea discuțiilor 
din actuala sesiune s-a făcut în 
cadrul punctului intitulat ,,Poli
tici și programe privind tine- 
retul“, care are la origine o 
inițiativă românească. Este 
știut faptul că, încă din 1965, 
Națiunile Unite au adoptat, la 
inițiativa României, Declarația 
cu privire la promovarea în 
rîndurile tineretului a idealu
rilor de pace, respect reciproc 
și înțelegere între popoare. 
Consecventă în inițiativele sale 
privind aportul constructiv al 
tinerei generații (de 750 de mi
lioane) din întreaga lume, 
România a propus la O.N.U.

START ÎN TURNEUL DE TENIS 
„INDOOR“ DE EA BRIGHTON 
Mariana Simionescu a învins o 

pe Sue Barker
' LONDRA, 17 (Agerpres). — 
In primul tur al indoor-ului 
feminin de tenis de la Brigh
ton (Anglia), jucătoarea ro
mâncă Mariana Simionescu a 
întîlnit-o pe Sue Barker în 
fața căreia a cîștigat cu 4—6, 
7—6, 1—0 (la acest scor tenis- 
mana engleză, accidentată, a 
abandonat). în alte partide : 
Mima Jausovec — Jeanne 
Evert 6—0, 6—2 ; Kate Glancy 
— Regina Marsikova 6—1, 
6—2; Lesley Hunt — Corrine 
Molesworth 6—3, 6—1 ; Nina
Bohm — Marita Redondo 6—S, 
6—0; Sylvia Hanika — Mi
chele Tyler 7—5, 6—4.

LOTURILE JAPONIEI Șl U.R.S.S. 
PENTRU C.M. DE GIMNASTICA 
în fruntea echipei masculine 

de gimnastică a Japoniei pen
tru C.M. se află Shigeru Kasa- 
matsu, deținătorul titlului mon
dial la individual compus, ală
turi de care vor mai evolua 
Eizo Kenmotsu, Mitsuo Tsuka- 
hara, Shinzo Shiraichi, Koji 
Kajiyama, Koichi Okamura și 
Juichi Shimuzu.

Din lotul feminin fac parte 
următoarele gimnaste : Sakoto 
Okazaki, Sakiko Nozawa, Yos- 
hiko Matsumoto, Yayoi Kano, 
Rieko Fujiguchi, Ayako Akaba 
și Nobuko Kasai.

Din lotul masculin de gim
nastică al U.R.S.S., care a so
sit la Strasbourg, fac parte 
campionul olimpic Nikolai An
drianov, campionul european 
Vladimir Markelov, Aleksandr 
Ditiatin, Aleksandr Tkacev, 
Ghenadi Grisin, Eduard Aza
rian, Sergheî Jijniakov și Ala- 
vetdin Atakanov.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Selecționatele mas

culine șl feminine ale R.P. Chi
neze vor întreprinde, între 8 
șl 19 noiembrie, un turneu în
S. U.A., urmînd să susțină meciuri 
în compania unor formații ame
ricane din orașele Los Ângeles, 
Oakland, Greensborg, Raleigh, 
Washington și New York.

HANDBAL a La Helsinki, în 
C.C.E. la masculin, echipa
T. S.K.A. Moscova a învins cu
35—19 (17—10) formația locală
Kiffen. In cadrul competiției si
milare feminine : P.U.C. (Franța) 
— H. C. Borgerhout (Belgia) 
24—6 (11—3).

RUGBY • Selecționata Noii Ze- 
clande a sosit ia Londra, în ve
derea turneului pe care-1 între
prinde în Marea Britanie. Oaspe
ții vor susține 16 întilniri, prin
tre oare patru meciuri „test“ cu 
reprezentativele Irlandei (4 no

proclamarea unui An interna
țional al tineretului, această 
propunere întrunind, după dez
bateri în cadrul comitetului, 
o largă adeziune, 46 de state 
declarindu-se coautoare. In re
zoluția adoptată prin consens, 
și care proclamă Anul interna
țional al tineretului, se subli
niază importanța participării 
directe a tineretului la mode
larea viitorului omenirii, folo
sirea energiei, entuziasmului și 
capacității creatoare a tinere
tului în vederea întăririi inde
pendenței naționale, a progre
sului economic, social și cultu
ral al popoarelor, în scopul in
staurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, al men
ținerii păcii mondiale ți al pro
movării cooperării și înțele
gerii internaționale.

Anul internațional al tinere
tului — perioada optimă de 
desfășurare, căile și mijloacele 
de marcare a acestuia vor fi 
stabilite în cadrul viitoarei se
siuni a Adunării Generale — 
este menit, în concepția țării 
noastre, să servească acestei 
cauze nobile. Sportul, mijloc de 
întrecere pașnică cu largă audi
ență în rîndul tineretului, con
tribuie la promovarea idealuri
lor de pace și solidaritate uma
nă, a respectului pentru drep
turile și libertățile fundamen
tale ale omului. De aceea, 
România s-a și considerat co
autoare în cadrul acelorași 
dezbateri la rezoluția inițiată 
de Argentina privind educația 

„TROFEUL CARPAȚI
(Urmare din pag. 1)

primele 5 se califică la J.O.), 
astfel că „Trofeul Carpați**  le 
oferă posibilitatea unei repeti
ții.

Heidrun Jancsch, Magda Pe- 
reș, Maria Iacob. Iuliana Ho- 
bincu, Sultana Jagăru, Zoranca 
Ștefanovici. Eva Gal, Maria 
Dorgo, Anestina Ceavdaridis, 
Aurelia Ignat, Rodica Eremia, 
Ana Maria Răducu, Darinca 
Andrei, Gheorghița Mălai, An
gela Avădanei, Magda Mikloș, 
Laura Lupșor Elena Văcaru, 
Geta Manolescu. Rodica Arde- 
leanu, Constanța Cotîrlă, Se- 
vastița Grigore, Felicia Oanea 
și Lansa Cazacu — jucătoare 
de cîmp. Este cam tot ce are 
handbalul nostru feminin la 
ora actuală, tot ce poate fi 
reunit pentru o selecție. De
sigur, pentru prima reprezenta
tivă, antrenorii au un lot de 
bază, un lot pe care l-au rodat 
și în întîlnirile premergătoare 
acestui turneu. Dar, din echipa

iembrie, la Dublin), Țării Galilor 
(11 noiembrie, la Cardiff), An
gliei (25 noiembrie, la Londra) 
șl Scoției (9 decembrie la Edin
burg) .

ȘAH • Cea de a 32-a partidă 
a meciului pentru titlul mondial 
dintre marii maeștri Anatoli Kar
pov și Viktor Korcinoi s-a între
rupt Ia mutarea a 41-a șl va fi 
continuată astăzi. Scorul este, 
după cum se știe, egal : 5—5.
• După 12 runde, în tur
neul de la Novl Sad conduce 
marele maestru iugoslav Dragutin 
Sahovici cu 9 p, urmat de Ghel- 
ler (U.R.S.S.) și Farago (Unga
ria) — cite 8 p.

TENIS • Australianul Mark 
Edmondson a cîștigat turneul de 
la Brisbane, tntreclnd în finală 
cu 6—4, 7—6 pe John Alexander.
La dublu, Phil Dent și John 
Alexander au învins cu 6—3, 7—6 
cuplul Allan Stone — Syd Ball.

Emoții mari, firește, și în ta
băra noastră, o mare dorință 
de a cuceri — la Brăila — op
țiuni pentru Gotwaldow. An
trenorii Francisc Spier și loan 
Bota au la dispoziție următo
rii! lot din cadrul căruia vor 
alcătui formațiile A și B ale 
României : Lidia Stan, Angela 
Ciobotă, Viorica Ionică, Doina 
Copotz șl Cristina Lada —por
tari, Maria Boși, Maria Torok,

Lista „cavalerilor fluieru
lui- : Karel Kypson și Rybar 
Frantisek (Cehoslovacia), Jan 
Christennsen șl Henning 
Svensson (Danemarca), Pante- 
lie C&rligeanu șl Romeo la- 
mandl, Theodor Curelea și Jon 
Păuneseu, Paul Radvanl și 
Mihai Grebeniș.n, Marin Ma
rin și Ștefan șerban. 

fizică și tineretul, sportul avînd 
reale virtuți formative și edu
cative.

„In abordarea tuturor pro
blemelor internaționale noi por
nim de la unitatea deplină din
tre politica internă și cea ex
ternă a partidului și țării noas
tre. Asigurarea păcii și secu
rității constituie o cerință de 
prim ordin pentru desfășurarea 
cu succes a operei de dezvol
tare economică și socială a pa
triei noastre**,  a subliniat pre
ședintele României, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Po
porul nostru este angajat, sub 
conducerea partidului, într-o o- 
peră uriașă, care urmărește 
transformarea României într-un 
stat multilateral dezvoltat și 
aceasta, practic, în cursul unei 
singure generații. Iar această 
generație se transformă și ea 
pe spirala devenirii socialiste 
și comuniste. Tineretul, această 
importantă forță socială, mun
cește, învață și se destinde, e- 
ducația fizică și sportul făcînd 
parte integrantă din viața sa, 
din formația sa. Recentul pro
iect al Legii învățămintului, 
supus dezbaterii publice, are un 
capitol destinat educației fizice 
și sportului In fnvățămînt, sub- 
liniindu-se, și cu acest prilej, 
rolul lor în dezvoltarea armo
nioasă a personalității A unor 
personalități capabile să creeze 
și să participe activ la circui
tul mondial al valorilor, printre 
care sportul se află pe un loc 
bine stabilit In preocupările ti
neretului lumii

LA HANDBAL FEMININ
B pot ieși în evidență jucă
toare care sâ poată primi o 
nouă învestitură.

Fără îndoială, minuni nu 
pot fi așteptate. Dar o creștere 
evidentă a formei sportive, o 
omogenitate superioară a echi
pei Si — mai ales — abnegație, 
dăruire, entuziasm este firesc 
să pretindem de la reprezenta
tiva națională.

HALTEROFILII AU CONFIRMAI DOAR IN PARTE
(Urmare din pag. 1) 

evoluat la nivelul posibilități
lor sale, rămînînd la 157,5 kg, 
deși acasă, la antrenamente, 
ridica cu multă ușurință 165 
kg I Un calificativ bun i se 
poate acorda și lui Vasile 
Groapă, care la categoria semi
grea a ocupat locul 8, cel mai 
bun rezultat românesc din ul
timii 14 ani la această cate
gorie — și a corectat două re
corduri naționale valoroase. 
Iată seria sa de ridicări: la 
„smuls": 150 — ratat; 150 — 
reușit — record al țării; 155 
— ratat; la „aruncat": 182,5 ; 
187,5 ; 190 — toate reușite. Deci, 
340 kg la total — record na
țional.

— Ce s-a intimplat cu 
Ion Buta și Constantin 
Chiru ?
—La categoria pană, Chiru 

a început la „smuls" cu 115 kg, 
dar a ratat cele trei încercări ! 
Eșuarea sa ne-a surprins, pen
tru că această greutate o ridica 
ușor la concursurile din țară. 
Probabil că nu s-a acomodat cu 
diferența de fus orar, ieșind 
din forma în care fusese îna
inte de plecare. Și cînd te gîn-

EXPLICAȚIILE UNUI SUCCES
Publicația „Semaine sportive" 

din Geneva consacră unul din 
comentariile sale referitoare la 
campionatele mondiale de na- 
tație succesului înotătoarelor 
din S.U.A.

„După catastrofa de la J. O. 
de la Montreal — scrie ziarul 
elvețian — conducătorii și an
trenorii natației americane au 
înțeles că trebuie să ia taurul 
de coarne pentru a nu pierde 
teren și pentru a reveni curind 
in prim-plan".

„Semaine sportive" publică 
în continuare declarațiile lui 
Peter Daland (fost antrenor al 
campionului olimpic John Na
ber) care rezumă astfel activi

PENTRU MECIUL UE
CU ECHIPA

Selecționerul iugoslav Mla- 
dinici a anunțat lotul fotbaliș
tilor iugoslavi pentru meciul 
de la 25 octombrie cu selecțio
nata României-: Boro ta (Par
tizan Belgrad), Svilar (Vojv* *>  
dina Novisad) — Dzoni (*D6-  
namo Zagreb), Hagiabdicț (Ve
le j Mostar), Stoikovici (Parti
zan Belgrad). Mujinici (Hajduk 
Split), Tukrov (Rijeka), Rojici 
(Hajduk Split), V. Petrovlcî 
(Steaua Roșie Belgrad), Sur- 
jak (Hajduk Split), Trif uno viei 
(Partizan Belgrad), Zungul

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

R. D. GERMANĂ
ECHIPELE DE GIMNASTICĂ 
Înaintea mondialelor

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri, loturile de gimnastică 
ale R.D. Germane pentru cam
pionatele mondiale de la Stras
bourg sînt gata de start. De 
aceea, unele amănunte privind 
echipele masculine și feminine 
ale R.D.G. prezente în orașul 
francez nu sînt lipsite de in
teres.

Vom începe cu băieții care, 
prin valoarea lor, vizează un 
loc mai bun decît fetele. Do
vadă sînt și rezultatele care au 
precedat aceste _ campionate : 
infrîngerc la limită în fața se
lecționatei U.R.S.S. (doar la 90 
de sutimi) și o victorie cate
gorică în intîlnirea cu Franța. 
Din echipă nu vor lipsi spor
tivi consacrăți în arena mon
dială, ca Michael Nikolay, cîș- 
tigătorul cupei mondiale (cal 
cu minere), Ro’.and Brucknei 
(locul 4 la sol, la ultima edi
ție a J.O.), Ralph Baertel, cam
pion european la sărituri, cu
noscutul campion Lutz Mack, 
precum și tinerii Ralf-Pcter 
Hemann, Andreas Hirsch și 
Bernd Jensch. „Cu acest Iot — 
spunea antrenorul Peter Weber 

dești că, In caz de reușită, 
el ar fi obținut o medalie cu 
120 kg I Demoralizat de acest 
eșec, la stilul „aruncat- Chiru 
nu a ridicat decît 130 kg, ra- 
tînd apoi de două ori la 
137,5 kg. In ceea ce-1 privește 
pe Buta, am constatat că acci
dentul său la umăr, suferit la 
Cluj-Napoca, a avut și de data 
aceasta repercusiuni. La încăl
zire, lucrlnd cu o greutate 
mică — 90 kg — (n.r. recordul 
său -este de 135 kg.) a suferit 
o întindere musculară la del
toid, care l-a împiedicat să mai 
intre In concurs !

— In concluzie, ce ne 
puteți spune despre com- 
ponenții lotului ?

— Vom menține actualul lot 
și — în funcție de rezultate — 
îl vom lărgi, In vederea unor 
pregătiri temeinice pentru Jocu
rile Olimpice de la Moscova, 
turneu care rămîne obiectivul 
nr. 1 al federației noastre. în 
ceea ce privește recuperarea 
lui Buta, probabil că va fi ne
cesară o pauză de cel puțin 
șase luni I

Nădăjduim ca noi elemente 
tinere să se evidențieze, în ve
derea întăririi simțitoare a lo
tului de halterofili fruntași.

tatea desfășurată în S.U.A. pen
tru redresarea natației femini
ne :

„Antrenorii noștri șî-au dat 
seama — în sfirșit 1 — că tre
buie să-și schimbe concepțiile. 
Am ținut numeroase consfă
tuiri și ședințe cu principalii an
trenori din țară. Pentru prima 
oară am lucrat In comun în 
loc să rămînă fiecare în colți
șorul lui. Schimbarea cea mai 
semnificativă o constituie intro
ducerea dezvoltării forței la ti
nerele noastre sportive. Am 
luptat ca să Ie convingem. De 
asemenea, s-a dat tinerelor 
noastre sportive posibilitatea să 
urmeze cursurile universitare.

LA 25 OCTOMBRIE 
ROMÂNIEI

(Hajduk Split), Halilhogici (Ve
le j Mostar). S, Sașiei (Sara
jevo), Savici (Steaua Roșie 
Belgrad), Deșnița (Rijeka), Bla- 
gojevici (Steaua Roșie Bel
grad), Hrstici (Rijeka).

Dintre aceștia, trei nu au fi
gurat in lotul pentru meciul 
cu Spania (pierdut, după cum 
se știe, de Iugoslavia cu 1—2) ; 
Svilar. V. Petrovici, Hrstici.

Fotbaliștii iugoslavi se vor 
aduna la Belgrad vineri 20 oc
tombrie, urmînd a pleca spre 
București luni după-amiazâ.

— țintim locul al treilea pe e- 
chipe — dacă vreunul dintre 
componcnți nu ne vă furniza o 
surpriză neplăcută — după pu
ternicele reprezentative ale 
U.R.S.S. și Japoniei**.

La fete, situația este ceva mai 
dificilă. Deși s-a muncit intens, 
exercițiile, după părerea specia
liștilor, nu aduc prea multe 
elemente noi. Echipa noastră a 
pierdut întîlnirile cu U.R.S.S. 
(la o diferență apreciabilă — 
peste 7 puncte !) și la limită 
in fața Ungariei, cîștigînd reu
niunile cu Franța și Norvegia. 
Lotul este alcătuit pe scheletul 
echipelor din Leipzig, care dau, 
dealtfel, cele mai valoroase 
gimnaste reprezentativei : Steffi 
Kraeker, Sylvia Hindorff, și 
Inna Koppe, fiica fostului cam
pion Erwin Koppe. Lor li se 
alătură berlinezele Heike Kun- 
hardt (campioana din acest an 
a țării) și Carola Sube ; Sigrid 
Trantow din Rostock și Birgit 
Suss din Halle. Antrenoarea 
lotului Hannelore Sauer își 
pune mari speranțe în Steffi 
Kraeker la paralele, care se re
marcă printr-o aterizare perfec
tă, ce-i poate aduce aprecierea 
juriului. De aceeași părere este 
și fosta campioană Karin Janz, 
care a mai adăugat că „StefH 
ar putea să ocupe poziția 4—7 
in clasamentul general indivi
dual". Dar, o surpriză o poate 
furniza și campioana Heike 
Kunhardt, care după părerea 
Karinei Janz „se mișcă bine 
și poate obține note mari**.  Dar 
esențialul la aceste campionate 
mondiale se află în răspunsul 
la întrebarea : care vor fi acele 
elemente tinere pe care ne vom 
putea bizui la Olimpiada de la 
Moscova ? „

JURGEN ZEUME
„Deutsches Sportecho“-Berlin

AZI, IN CUPELE | 
EUROPENE LA FOTBAL !

Astăzi sînt programate mectuJ 
rile tur din etapa a doua a cu
pelor europene la fotbal. In care 
slnt angajate și echipele româ
nești, Politehnica Timișoara și 
F.C. Argeș, In Cupa UEFA. Iată 
șl alte dteva jocuri interesante : 
Manchester City — Standard 
Liege, Benfica Lisabona — Borussia 
Mdnchcngladbach (Cupa U.E.F.A.), 
A.E.K. Atena — Nottingham, 
Glasgow Bangers — P.6.V. Eind
hoven (In C.C.E.), Anderlccht — 
C. F. Barcelona (In Cupa Cupe
lor).

Faptul că acum ele pot să-și 
desăvârșească pregătirea în in
stitute de învățămînt superior 
reprezintă un important factor 
de motivație. Am organizat, tot
odată, tabere naționale de an
trenament, lucru pe care nu-I 
făcusem deloc plnă acum, 
invitlnd mai multe fete 
ca înainte ca să lăr
gim baza noastră de selecție 
pentru echipa țării. în sfirșit, 
ne-am planificat mal bine se
zonul, concentrîndu-ne asupra 
a una sau două competiții 
majore".
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