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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

PARTIDE SPECTACULOASE ÎN RUNDA INAUGURALĂ
ca un atac rapid, In care deșiBRAILA, 20 (prin telefon). 

Intîmpinată cu multă căldură, 
cea de a XVII-a ediție a .Tro
feului Carpați“ la handbal fe
minin a debutat vineri după- 
amiază In Sala sporturilor din 
localitate, într-o atmosferă en
tuziastă. Cele șase formații 
participante (R. D. Germană, 
Iugoslavia, Ungaria, Uniunea 
Sovietică, România A și Româ
nia B) au fost salutate de pri
marul municipiului Brăila, to
varășul Marcel Andreescu, care 
le-a urat deplin succes. Meciu
rile primei reuniuni au fost 
îndelung aplaudate de cei peste 
2 500 de spectatori prezenți.

ROMANIA A — ROMÂ
NIA B (19—15). In formația : 
Stan (Ciobotâ) — T3r6k, Bossi. 
Andrei, Cazacu, Micloș și Ia- 
nesch, prima noastră repre

Azi $1 miinc, In sala Rhcnns din MrasDonrj

ULTIMELE ANTRENAMENTE OFICIALE 
ALE CANDIDATILOR

LA PODIUMUL filMNASTÎCn MONDIALE
9 Duminică — inaugurarea oficială a campionatelor, 
luni — întreceri masculine cu exerciții impuse pe echipe 
® La Colmar, sportivele noastre au făcut o bună pre
gătire și o excelentă propagandă pentru gimnastică

STRASBOURG, 20 (prin tele
fon). — Au mai rămas doar 
două zile pînă la startul celei 
de-a XlX-a ediții a campiona
telor mondiale de gimnastică 
și. evident, interesul în jurul 
concursului este în continuă 
creștere. Complexul expozițio- 
nal de aici este la fel de mare 
ca Pavilionul nostru internațio
nal de la „Casa Scînteii". sînt 
8000 de locuri gata, dar solici
tările sînt cel puțin duble, 
16 000—17 000 de cereri. deci 
tot atîtea ca și la Montreal. 
Dar, este cert că mulți dintre 
amatori vor rămîne pe dinafa
ră. Azi, la Strasbourg s-a a- 
nunțat deschiderea unui al doi
lea pavilion expozițional. alătu
rat sălii „Rhenus", in care 4 000 
de spectatori vor putea urmări 
pe un uriaș ecran cinematogra

„Trofeul Carpați“ la handbal feminin

zentativă ni s-a părut mult 
superioară față de evoluțiile 
din partidele amicale care au 
precedat acest turneu. Dar, »- 
tuna clnd Cazacu s-a accd-

• RJtz.CL.TATX TEH
NIC*.  PRIMA ETAPA ; 
România A — România B 
lâ—ÎS (7—4). BJJ. Ger
mani — Ungar» 23—II 
(11—fl. U.1LS.S. — Psgosla- 
via 1»—IS fS—I).

dentat, sau cind antrenorii au 
încercat unele schimbări, e- 
chipa n-a mai dat randamen
tul din primele 12 minute. Cu 
două pistoane agile In apă
rare (Bossi și Ianesch), care 
au anihilat interii formației 
secunde (Eremia și Manolescu), 

fic desfășurarea întrecerilor 
campionatelor mondiale.

Putem lăsa deoparte modes
tia și afirma cu toată convin
gerea rezultată din realitate 
că în uimitoarea proliferare a 
gimnasticii în lume in ultimii 
ani țara noastră a avut și are 
un rol preponderent Marele 
succes al echipei României și 
al Nadiei Comăneci la Jocurile 
Olimpice de la Montreal a in
trodus gimnastica în fiecare 
casă, în fiecare școală, în fie
care oraș, în fiecare țară și a 
generat o ambiție de proporții 
pe scara sportivă internaționa
lă. Aici, la Strasbourg, efectele

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 7-a)

'tul ASCENSIUNEA VOLEIULUI NOSTRU 
SPRE J. 0. NECESITĂ 0 MUNCĂ 

INTENSĂ, PLINĂ DE RĂSPUNDERE

j Si tn bâtă 21 octombrie 1978

nu s-a urmărit numai punerea 
in valoare a lui Micloș, a- 
ceastă puternică jucătoare a 
fost bine sprijinita, selecțio
nata noastră, aflată In plină 
perioadă de pregătire pentru 
„mondiale", a dovedit o formă 
sportivă ascendentă. Replica 
echipei secunde a fost timp 
de 40 de minute așa cum se 
aștepta, astfel că ea a prile
juit o bună verificare a par-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. s t-a) (Continuare in pag. 4—5)

RUGBYȘTII ROMÂNI AU ABSOLVIT CU BINE
UN TURNEU PRESTIGIOS 

internul nostru cu VIOREL MORARU, conducătorul delegației
• Daily Mail : „România a dovedit că este pregătită să 
joace un rol tot mai important în rugbyul european"
• Relațiile cu rugbyștii britanici s-au consolidat : în

1979 primul meci-test România — Țara Galilor
Incontestabil, Viorel Moraru 

este unul dintre personajele 
cele mai strîns ancorate în 
realitatea ultimelor două dece
nii ale rugbyului românesc. 
Fost căpitan al XV-lui național, 
al acelui XV care, prin victo
ria din iunie 1980, asupra re
prezentativei Franței, propulsa 
rugbyul de la noi pe piscurile 
marii performanțe, Viorel Mo
raru este, din toamna anului 
trecut, vicepreședinte al F.R.R., 
în care calitate a condus de
legația rugbyștilor noștri în 
turneul întreprins în Marea 
Britanie. La înapoiere. i-am 
solicitat cîteva puncte de vede
re privind impresiile și rezul
tatele acestor noi contacte 
sportive, ale căror semnificații 
sînt, fără îndoială, însemnate.

REP. : Am așteptat cu vă
dită emoție bilanțul acestui 
„examen" britanic. Te-am ru
ga să le spui cititorilor noștri 
cum a fost primit rugbyul nos
tru în țara care-și asumă pa
ternitatea acestui spart ?

V. M.: Cu multă, foarte mul
tă simpatie și mare interes. 
Presa a avut cuvinte de laudă 
la adresa jocului rugbyștilor

Deși nu există încă certitu
dinea ca pe marea scenă a 
Olimpiadei ’M să evolueze și 
echipele reprezentative ale vo
leiului nostru — și poate toc
mai de aceea — mijlocul ci
clului olimpic ne îndeamnă la 
o dezbatere mai amplă a si
tuației actuale și de perspecti
vă a acestei ramuri sportive, 
dezbatere la care am invitat 
factorii răspunzători ai fede
rației, precum și alți specialiști 
cunoscuți. Momentul este Jus
tificat nu numai de parcurgerea 
unei jumătăți a ciclului olim
pic, ci și de Judecata de va
loare pe care recentele campio
nate mondiale au făcut-o asu
pra reprezentativelor noastre: 
cea feminină retrasă in urma 
concluziei la care s-a ajuns 
că nu prezintă nici o garanție 
de a se comporta și clasifica 
onorabil, cea masculină arun
cată pe un Ioc — al treispre
zecelea ! — pînă la care nu 
coborâseră nicicînd echipele ro
mânești în ierarhiile internațio
nale. Examenul .mondialelor" 
ne-a dovedit cit de deșarte au 
fost speranțele celor ce plănu
iseră urcarea pe podiumul 
C.M. a voleibaliștilor șl chiar 
obținerea locului pe care com
petiția supremă îl acordă pen

noștri, exprimîndu-și dorința, 
firește și ca o reflectare a opi
niei publice, de a ne revedea 
cit mai des pe teren englez. 
Sub acest aspect ne-am atins, 
deci, obiectivul : trebuia să le 
dovedim și britanicilor că e- 
chipele românești sint pe de
plin competitive și eă la noi 
in țară se joacă un rugby de 
calitate.

REP. : Să cităm cîteva apre
cieri din ziarele britanice...

V. M. : Iată. Sunday Times 
(după meciul de la Aberavon): 
„Românii au dovedit eă cu
nosc bine jocul de pase și pla
cajele, care i-au pus pe 
galezi in imposibilitate de a 
riposta"; Western Mail (după 
același joc, sub semnătura fos
tului internațional J.B.G. Tho
mas) titra: „Galezii vor avea 
zile grele in fața românilor". Șl 
mai departe : „Echipa Bucu- 
reștiului a incintat o mare a- 
sistență prin autoritatea de care 
a dat dovadă și o mare disci
plină tactică. S-a jucat adesea 

Dc lunt, In Capitală, o săptămlnă a pugilisnrdlui

tru turneul olimpic. Deci, o 
poartă închisă voleiului nostru 
spre Moscova ’80, așa cum i-au 
fost închise toate pentru ediția 
canadiană a J.O.

Este știut faptul că în ulti
ma vreme calificarea la Olim
piadă a devenit — prin schim
barea criteriilor și reducerea 
numărului de echipe — extrem 
de anevoioasă, îndeosebi pen
tru echipele europene, care al
cătuiesc (Ia băieți. de pildă) 
Jumătate din plutonul fruntaș 
al voleiului mondial, dar prin 
repartiția locurilor pe conti
nente nu li se rezervă nimic 
în plus. De aceea, aspirația 
oricărei echipe europene spre 
marea întrecere presupune o 
bătălie acerbă, in trei asalturi 
grele — campionatul mondial, 
campionatul european (1979) și 
turneul de calificare (1980). In 
primul asalt, voleibalistele 
noastre au... capitulat Înainte de 
start, iar voleibaliștii au eșuat 
lamentabil la Veneția. Mai ră- 
mîn două asalturi. Vor izbuti e- 
chipele noastre în vreunul din 
ele ? De pe ce baze pornesc ? 
Ce a determinat eșecurile de 
pînă acum ? Ce trebuie făcut în 
viitorul apropiat și în pcrspecti-

Rugbyul oferă nenumărate faze 
de mare încleștare și spectacol. 
In această acțiune, Paraschiv 
(cu balonul) si Dumitru (în pla

nul secund)

„la mină", în condițiile difici
le ale unei ploi care nu a con
tenit Cu toate acestea, jocul 
românilor a fosț de o deosebită

Dimitrie CALUMACHî

(Continuare in pag. a 7-a)

După frumoase victorii la Virginia Wade și Kerry Reid

VIRGINIA RUZICI IN FINALA 
TURNEULUI DE LA BRIGHTON!

Cupa Campionilor Europeni la tenis de masă

C. S. ARAD Șl C. S. M. CLUJ-NAPOCA 
Învingătoare în primul tur

Echipele românești In C.C.K 
la tenis de masă au obți
nut victorii categorice In de
plasare, In primul tur al com
petiției. La feminin, C. S. Arad 
— Dommeldange Luxemaurg

LONDRA, 20. — Un succes 
de prestigiu a fost obținut de 
Virginia Ruzici. in cadrul tur
neului internațional „indoor*  
de tenia de la Brighton (An
glia). Jucătoarea româncă s-a 
calificat pentru finala acestei 
importante competiții, in care 
evoiueazâ aproape intreaga eli
tă feminină a sportului cu ra
cheta.

Intilnind. în turul trei, pe 
multipla campioană britanică

5—0 (Eva Ferenczi 2 v, Liana 
Mihuț 2 v, Magdalena Leszay
1 v). La masculin, C.S.M. CluJ- 
Napoea a întrecut pe Young 
Stars Zurich cu 5—0 (S. Doboși
2 v, S. Crișan 2 v, L Bohm 1 v).

Virginia Wade, actualmente 
clasată pe locul II în Marele 
Premiu, campioana noastră a 
terminat victorioasă cu scorul 
de 6—3, 6—4. în celelalte parti
de din „sferturi" s-au înregis
trat rezultatele Kerry Reid — 
Mima Jausovec 6—3, 5—7. 6—2, 
Chris Evert — Sylvia Hanika 
8—3, 6—4 Betty Stove — Nina 
Bohm 6—1, 6—2.

In semifinale, Virginia Ruzici 
a avut-o ca adversară pe cu
noscuta jucătoare australiană 
Kerry Melville Reid. Juclnd 
din nou excelent, românca a
terminat învingătoare, cu 7—5, 
6—4. De menționat că, în pri
mul set, ea a remontat spec
taculos un handicap de 1—5.

Finala va fi disputată Intre 
Virginia Ruzici si Betty Stove. 
Jucătoarea olandeză s-a califi
cat prin neprezentarea primei 
favorite, americanca Chris E- 
vert, care se accidentase cu o 
zi înainte.

★
Amănunte despre frumoasa 

victorie a Virginiei Ruzici ob-

(Continuare in pag. a S-a)

FINALELE CAMPIONATELOR NAȚIONALE 
Șl ALE „DACIADEI"

în revistă 
de competitori 

colțuri ale

întocmai ca în fiecare an, 
finalele campionatelor națio
nale de box ne oferă o vastă 
paradă a eșalonului fruntaș al 
pugilatului din țară. Timp de 
o săptămînă, pe ringul instalat 
la Palatul sporturilor din Ca
pitală, vom trece 
aproape 200 C- 
veniți din diverse 
țării. Vom fi astfel mult mai 
edificați asupra capacității va
lorice de moment a boxului 
nostru, asupra categoriilor mai 
bine sau mai slab încadrate, 
asupra posibilităților pugiliști- 
lor noștri in raport cu nivelul 
internațional cunoscut 

Dincolo de aceste criterii 
globale, finalele campionatelor 
naționale se transformă și ln- 
tr-un sever examen la care 
sint supuse secțiile de box de 
pe teritoriu și antrenorii aces
tora. Cine ajunge la ultima 
fază a competiției naționale — 
această promovare fiind în si
ne un prim succes — are de 
răspuns la întrebări decisive: 
cum s-a lucrat în sălile de
antrenamente, cum s-au pre
gătit candidați! la gloria spor
tivă, ce elemente sint pregă
tite pentru a fi date loturilor 
naționale ? Iată adevăratul e

xamen anual de capacitate ca
re dă măsura exactă a muncii 
efectuate.

Sublinierea acestui adevăr 
se poate face recurgînd la da
tele statisticii. O lucrare În
tocmită de Secția de sport de 
performanță și pregătire olim
pică a C.N.E.F.S. evidențiază 
cîteva situații semnificative. 
Astfel, la campionatele națio
nale de box de anul trecut, 
cu excepția Bucureștiului, 
doar I Județe ale țării au reu
șit să propulseze spre podium 
sportivi localnici. De oricîtă 
relativitate am suspecta statis
ticile, tot nu putem găsi o 
justificare valabilă faptului că 
printre județele laureate nu 
figura Brăila. In orașul de re
ședință al căruia funcționează 
un club specializat !

Aceeași sursă ne arată că 
din cele aproape 200 de secții 
de box din țară, doar 14 figu
rează în palmaresul campiona
telor naționale d? anul trecut. 
După Dinamo (64) și Steaua 
(63), au mai obținut puncte: 
Metalul (15), B. C. Galați (12),

Victor BANC1ULESCU

(Continuare in pag. • 6-a)
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PROIECTUL LEGII INVĂȚĂMINTULUI
Recent, Comitetul Politie Executiv al C.C. al P.CK a exami

nat proiectul Legii invățămintului, elaborat pe bara Hotăririi Ple
narei C.C. al P.CJL din iunie 1977 și a indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la dezvoltarea și perfecționarea in
vățămintului. Acest important document — supus dezbaterii publi
ce potrivit practicii partidului de consultare și participare a ma
selor largi la perfecționarea și aplicarea legilor țării — stabilește 
cadrul unitar de organizare, desfășurare și dezvoltare a întregii 
activități din domeniul invățămintului.

Pentru cei angrenați in activitatea de educație fizică și sport, 
proiectul Legii invățămintului cuprinde • serie de prevederi im
portante, menite să conducă in etapa actuală la realizarea sarci
nilor din acest domeniu cu implicații in creșterea și formarea tine
rei generații.

Proiectul Legii invățămintului, supus dezbaterii publice, a 
stirnit un viu interes in rindurile specialiștilor. In numărul 
publicăm, pe marginea 
ncri sosite la redacție :

acestui document, citeva opinii și
de azi 
propu-

sportul 
a pro

ci

rior de educație fizică are, in 
acest context, un rol major, lui 
revenindu-i sarcina de a pre
găti cadrele de specialiști care 
vor lucra In sportul școlar sau 
de performanță. Includerea în 
proiectul Legii invățămintului a 
unui capitol referitor la educa
ția fizică și sport sporește răs
punderile atît ale cadrelor di
dactice din învățămintul supe
rior. cit și ale viitorilor spe
cialiști care vor lucra 
niul sportului.

Citind cu atenție 
Legii Invățămintului

in doșne-

P. Izghireanu — Lugoj. Am înțeles dorința dv. Vreți mai mult 
fotbal la televizor, și, mai ales, din cupele europene. Transmi
tem pe această cale solicitarea dv. televiziunii. Totuși, în această 
problemă este mult mai bine să vă adresați direct celor în dreptproblemă este mult mai bine să

Educația fizică și 
— parte integrantă 
cesului de formare 

tinerei generații
VASILE TILCA, inspector de 

zpeciaiitate la Inspectoratul 
școlar județean Dolj :

— Am citit cu legitim interes 
proiectul Legii invățămintului 
care cuprinde, din punctul nos
tru de vedere, un capitol deose
bit de important : educația fi
zică și sportuL Este un element 
nou. care demonstrează, incă o 
dată, grija partidului și statu
lui față de tînăra generație, 
faptul că educația fizică și 
sportul, prin -mijloacele sale 
specifice, contribuie eficient la 
formarea unor oameni sănătoși 
și viguroși. Elaborat din iniția
tiva Comitetului Central al 
P.C.R., personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, proiectul le
gii conturează o concepție de
mocratică, revoluționară despre 
școală, in acest context educa
ției fizice și sportului revenin- 
du-i importante sarcini privind 
formarea unor deprinderi sănă
toase de muncă și viață.

Pornind de la rolul educației 
fizice și sportului in școală, a- 
vlnd In vedere necesitatea co
relării prevederilor acestui ca
pitol din lege, cu celelalte pre
vederi, propun ea aliniatul 2 
de la art. 99 să fie completat 
astfel: „...la perfecționarea ca
pacităților de aplicare a cunoș
tințelor, priceperilor și deprin
derilor motrice in condiții di
versificate pe linia activităților 
productive și de pregătire pen
tru apărarea patriei”.

De asemenea, ținind seama

că de pe băncile școlii 
să pornească tinerii spre marea 
performanță sportivă, aș propu
ne ca aliniatul 3 de la ari. 101 
să aibă următoarea formulare : 
„Ministerul Educației și în viță- 
mintului tn colaborare eu Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport răspund de se
lecționarea copiilor și tinerilor 
pentru sportul de performanță, 
de pregătirea temeinică a aces
tora — prin unitățile școlare 
specializate cu dublă subordo
nare, cluburi sportive școlare, 
licee de educație fizieă, clase 
speciale sau alte unități care 
vor fi stabilite — în vederea 
participării lor la concursuri și 
competiții sportive și obținerii 
unor rezultate sportive de nivel 
internațional”.

trebuie

învățămintul superior de 
educație fizică trebuie să 
pregătească specialiști cu 

înaltă calificare
FLORIN BALAIȘ. eonf. uni

versitar, Universitatea Galați :

— Indiscutabil, proiectul Le
gii Invățămintului supus dezba
terii publice se Înscrie ca un 
document valoros pentru invă- 
țămîntul de toate gradele, 
schimbările survenite In socie
tatea noastră impunind $i o ali
niere a școlii la necesitățile ac
tuale ale dezvoltării pe toate 
planurile a României socialiste. 
Școlii Ii revine importanta mi
siune de a forma constructorii 
comunismului de mline, de a 
pregăti generații de oameni cu 
o deosebită capacitate fizică și 
intelectuală. învățămintul supe-

proiectul 
aș dori 

Insă să fac și citeva propuneri. 
Avind în vedere că multe din
tre școli sint subordonate și al
tor ministere, că educația fizică 
ți aportul are printre obiective 
menținerea și întărirea sănătă
ții, propun ca aliniatul 2 de la 
art. 190 să fie completat cu: 
„-.și celelalte ministere, cen

trale și instituții eu atribuții In 
domeniul 
sportului”, 
dezvoltare 
se prevăd 
niul bazei 
propun ca 
191 să Ce _______  ._____
„Ministerul Educației ți în viță- 
■untului in colaborare eu Con
siliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport și celelalte mi
nistere, centrale și instituții cu 
atribuții in domeniul invăță
mintului răspund de crearea u- 
nor baze sportive corespunză
toare...”. în capitolul VIII, Per
sonalul didactic, la art. 114, pct. 
e. și f. se prevede că ocuparea 
posturilor in învățămintul li
ceal sau de cadru didactic in 
învățămintul universitar se 
poate face numai de absolven
ții cu examen de diplomă ai u- 
nei facultăți cu durata de cel 
puțin 4 ani. Ce se întîmplă 
insă cu disciplina educație fizi
că al cărei invățămînt universi
tar are o durată de 3 ani ? 
Trebuie, deci, stipulat ea ab
solvenții acestor unități de în- 
vățămint să se bucure de ace
leași drepturi ca ale celor de 
la învățămintul de 4 ani. în 
sfirșit, avînd în vedere impor
tanța ce se acordă acestui do
meniu, precum și faptul că 
M.E.I. există o direcție cu 
ceste atribuții, ar trebui ca 
cadrul Consiliului Superior 
Educației și Invățămintului 
funcționeze și o secțiune 
specialitate, astfel că ari. 158, 
pct. d. ar putea avea următoa
rea formulare : „Consiliul pen
tru munca politlco-educativă, 
predarea științelor sociale și e- 
ducației fizice in invățămint”.

educației fizice și 
In Programul de 
a mișcării sportiva 
sarcini ți In dome- 
materiale. De «ceea, 
aliniatul 3 de la ari.

completat astfel :

Dan Carțiș — Sebiș, jud. A- 
rad : „Mai iutii să mă prezint: 
am 15 ani și iubesc foarte mult 
■portul cu balonul rotund. De 
aceea, vă rog să-mi trimiteți 
adresele următoarelor federații” 
— Păi, dragă Dănuț, dacă iu
bești acest sport, noi credeam 
că îl și practici, mai ales la 
virata ta. Doar cu corespon
dența nu vei rezolva prea mul
te, chiar dacă te interesează 
adresele a nu mai puțin de 10 
federații. Cum nu ești singurul 
care sodicită așa ceva. profi
tăm de această ocazie și vom 
răspunde tuturor că ne este a- 
proape imposibil să satisfacem 
asemenea cereri. Ar fi nevoie 
ea in fiecare zi să ne ocupăm 
numai și numai de corespon
dență...

Ing. E. Alexandrcscu — Iași: 
„Vă seric un vechi slujitor al 
fotbalului, in prezent un înfo
cat suporter al echipei Con
structorul Iași. Cu ani in ur
mă, am fost și eu jucător la 
C-S.M.S. Dar iată ee vreau să 
vă spun : la meciul cu Oltul 
St. Gheorghe, atacantul ieșean 
Andreescu l-a faultat grosolan 
și foarte grav pe portarul oas
peților. Acest jucător, eu des
tule carențe în comportamentul 
din afara stadionului, constituie 
un pericol permanent pentru

Prof. Mihaela Bogdan — Tulnici, jud. Vraacea. Am primit și 
a dona scrisoare de la dv. E bine să recunoașteți că v-ați pripit, 
dar acest lucru s-a întimplat după ce un redactor de-al nostru 
(și poate nu numai el) a fost pus să bată atîta drum. Dumnea
voastră, ca și altora care mai procedează astfel, vă recomandăm 
să meditați mai mult atunci ci nd vă decideți să scrieți unor 
foruri despre anumite persoane, să verificați faptele expuse și 
să nu vă măi lăsați pradă unor influențe sau stări 
zi late.

jucătorii adverși. Faulturile sale 
sini foarte discrete, iar arbitrii 
ori nu 
simple 
aceste 
că noi, 
trebuie 
formă jocul dur, iar acest gen 
de jucători, certați eu orice 
norme de disciplină și fair- 
play, să fie scoși din lotul 
echipei”. în cazul relatat de 
dv., medicul delegat, C. Dorof- 
te, a consemnat în foaia de ar
bitraj următoarele : „Au fost 
mici traumatisme fără impor
tanță”, formulare pe care a c<>- 
piat-o și arbitrul AL Voinea 
din București. într-adevăr, 
min. 50, portarul Szabo a 
Înlocuit, ceea ce ne face să 
dem că „traumatismul” a 
importanță, dar nu a fost 
urmări grave (Szabo a jucat în 
etapa următoare), ceea ce e cu 
totul altceva. L-am văzut și 
noi pe Andreescu intr-un joc 
și ni s-a părut destul de dur, 
irascibil chiar față de ; 
norul său, care-1 scosese 
teren pentru randament 
Conducerea asociației — și An
dreescu — ar trebui să reflec
teze asupra celor scrise de dv., 
mai ales că — așa cum o dove
diți — «înteți un suporter al 
echipei.

le văd, ori le consideră 
faulturi de joc. Am scris 
rîndurî pentru a arăta 
adevărații suporteri, nu 
să tolerăm sub nici o

în 
fost 
cre- 
avut 

cu

antre- 
din 

slab.

de nervo-

Hărduț — Tălăgiu, jud. 
Mai întii să vă spunem 
noi nu există meseria de

in 
a- 
in 
al 
Să 
de

Gh. 
Arad, 
că la 
arbitru. Cei ce oficiază la in- 
tilnirile sportive In această ca
litate sînt in viața de toate 
zilele muncitori, maiștri, ingi
neri, medici, ofițeri etc. etc. 
Pentru cei mai muiți (cel pu
țin așa ne place să credem) 
este o pasiune. Formarea aces
tor cadre intră tn atribuțiile 
organelor județene sportive, 
care organizează cursuri prin 
colegiile lor la ramurile respec
tive. Iată citeva dintre preve
derile Regulamentului de orga
nizare a activității fotbalistice : 
art. 58 — poale deveni arbitru 
orice persoană care a împlinit 
virata de 18 ani și nu are mal 
mult de 39 de ani (cu excep
ția jucătorilor din Divizia A, 
dar și acești*  că nu aibă mai

; este an- 
unei orga-

mult de 33 de ani) 
gajat permanent al 
nizații socialiste de stat sau co
operatiste ori obștești, student 
sau militar în termen ; este cel 
puțin absolvent de liceu sau al 
unei școli echivalente ; este apt 
medical pentru conducerea 
jocurilor ; îndeplinește haremu
rile cerute de normele de con
trol ale pregătirii fizice ; are 
• comportare demnă în fami
lie și societate etc. Adresa 
CJ.E.F.S. Arad : str. Republicii 
ar. 79. de unde puteți obține 
date exacte privind organizarea 
acestor cursuri de arbitri.

CĂRȚI MO/ „[[ MUND!AL“-UL, IN PAGINI BINE INSPIRATE *)

Constantin ALEXE

I

Cu recentul său volum, in
titulai — origindl și sugestiv 
— „Ar-gen-ti-na 1", pared 
pentru a ne transpune, încă 
de la copertă In atmosfera 
vulcanici a „Mundiaiului" 
sud-american, colegul nostru 
Ioan Chlrilă stabilește citeva 
recorduri.

In mod sigur, unul de... re
zistență și regulari taie : după 
„World Cup ’66“, 
jurnal sentimental*  
vlngătorul Iul Cruyff * 
feri a patra carte a sa 

finale ale CM.

„Mexlco-
Și ..In
se o- 

do-

g

I

feri a patra 
pre turneele 
de fotbal.

La fel de 
viteză, avtnd . , 
stabili, și concursul 
Sport-Turism : apare 
bririi la 105 zile după finali I

Și, tn fine, pentru a ne 
menține In termenii metodicii 
sportive, unul de... îndemlnare 
(aici, nu excludem înscrierea 
tn replică, eventual ■ celor 
pe care t-a cucerit „Nadla*  
aceluiași autor), loan Chirilă 
reușind cartea ta cea mal 
bund.

Semnatarul acestor rindurl 
apreciază cd in „Ar-gen-ti- 
na l", trepidant și pasionant

de...cert, unul _ 
tnsd, pentru a-l 

Editurii 
In H-

reporta) al ultimului „Mun
dial", Ioan Chirilă s-a întrecut 
pe sine, reatiztnd nu
„o carte de fotbal*,  ci și o 
excelentă carte de :
sferă, un subtil șl alert jur
nal de călătorie, un captivant 
reportaj literar, scris Intr-un 
stil modem, dinamic, pigmen
tat de referiri la film, la 
muzică, la istorie, la tehnica 
cea mai modernă sau la... 
atmosfera meciurilor noastre 
de pe Gtuieșii. Evident, 
tea rdmtne tnsd ceea 
propune a fi, reportajul 
Mundial-ulul, cu marile 
exuberanțe și micile ___
drame, eu marile sale vedete 
și micii săi ratați, cu marile 
sale serbări galante" și mi
cile sale culise și... neimpli- 
niri. Dar, scriind despre 
.^dundial", cu un spirit de 
observație attt de ascuțit In- 
ctt uneori devine surprinză
tor, autorul face referiri (de
loc fastidioase și deloc excen
trice) la fenomene de viață, 
roctale sau de cultură, care 
ridică ^Ar-gen-ti-na I" dea
supra condiției de simplă 
„carte de fotbal*,  oferind-o 
literaturii In sensul complet

numai

atmo-

car-

tale

al cuvîntului. Bun cunoscător 
al fotbalului, al Istoriei con
temporane a acestui sport, 
al vastei scene mondiale pe 
care fotbalul și-a cucerit-o tn 
ultimele decenii, autorul vehi
culează o documentare de 
specialitate complexă, selec
tivă, fiecare pagină a cărții 
fiind un plăcut „bombarda
ment" de informații, compa
rații și asociații de idei bine 
clasate și bine plasate.

Am citit cartea eu plăcere 
pentru că, prin ea, am revă
zut tn culori filmul meciuri
lor de la Buenos Aires, Men
doza sau Mar del Plata pe 
care, la „prima vtsta", la 
T.V., l-am avut doar tn aZb 
Și negru.

Cartea lui Chlrilă este tnsd 
și ,x> carte de lucru", o carte 
folositoare celor care acti
vează In fotbal ; pentru că, 
fără a se instala „la catedră", 
autorul formulează păreri bine 
fundamentate, descifrează ten
dințele fotbalului modem, su
gerează drumuri de urmat, 
leagă — cu temei și discernă- 
mint — observațiile sala din 
Argentina de fotbalul nostru.

* loan Chlrilă, „AR.GEN- 
H-NA l“, Editura Sport-Tu- 
rism, 230 pagini, 16 pag. plan
șe, lei 8,50.

Capitolul „Ultima picături de 
energic" este, In acest tens, 
exemplar.

Radu URZICEANU

13 VICTORII
ÎN 10 REUNIUNI
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LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

K
LOZ IN PLIC

OCTOAIBRIE! LUNA MARILOR 
CIȘTIGURI LA LOZ IN PLIC. V» 
prezentăm pe citiva din rericițil 
dștigâtori la Loz in pHc din prime
le 10 zile ale acestei luni: Vraciu 
Ghiță Un Craiova — autoturism 
,Skoda 195 L*  ; Vere*  Gbeorghe 
din Negrești — Oaș. jud. Satu

E3SEEEEE3SE]

Mare — autoturism , Dacia 1300*;  
Fercu Vasile din Brașov — auto
turism „Dacia 1300*  ; Satmare 
Maria din Tg. Bujor, jud. Ga
lați — autoturism .Skoda 195 L*  ; 
Danciu Constantin din Buză-j — 
autoturism „Skoda 105 L*  ; Bojda 
Marla din Bistrița — autoturism 
„Skoda 105 L*  ; Turlea Gheor
ghe lin Pitești — 26.000 lei ; 
Dulci Iile din Caracal, jud. Olt
— 20000 lei ; Za» Serafin din 
Focșani — 10.000 lei ; Lazăr Ion 
din com. Glăvănești, jud. Bacău
— 10.000 tel ; Dulaa Constantin 
din Blrlad — 10.000 let

★
astAzi este ultima 

PENTRU DEPUNEREA BULETI
NELOR LA CONCURSUL PRO
NOSPORT din 22 octombrie W78.

★
ASTAZI ULTIMA ZI Șl PEN

TRU PROCURAREA BILETELOR

LA ATRACTIVA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES 
cane va avea loc mline, 22 oc
tombrie la sala Clubului Pro
gresul, din str. dr. stalcovicl la 
orele 17. Panoul 
va fi transmis 1 
cursul scrii.

l eu rezultatele 
la televiziune in

30 octombrie 1978 pină la 20 
decembrie 1978, In țară de la 
2 noiembrie 1978 la 20 decem
brie 1978. Plata 
prin mandate poștale 
pe aproximativ de la 
brie 1978.

clștigurilor 
va Ince- 
2 noiem-

ZX

★
EXTRASE LANUMERELE

TRAGEREA LOTO 
OCTOMBRIE

DIN 
1978

20

Extragerea I 
5 14 80 60 ;

: 71 2 79 1 48

Extragerea a
73 72 42 68 46

Ii-a 
64.

: 21 61 51

Fond total de clțtiguri :
1.180.972 lei din care 448.860
lei report categoria I.

Plata cîștigurilor pentru a- 
ceastă tragere se va face ast
fel : In Capitală începînd de la

★
Ciștigurile tragerii 

din 15 octombrie 1978.
Cîștigurile Loto 2

Categoria 1: 1 variantă
25% autoturism Dacia 1300 ; 
cat. 2 : 7 variante 25% a
12.605 lei ; cat 3 : 12,50 a 7.059 
lei ; cat. 4: 58 a 1.521 lei ; 
cat. 5: 220,75 a 200 lei ; cat 
6 : 1.655 a 100 lei.

Report categoria 1: 44.954
lei.

Autoturismul Dacia 1300 a 
fost obținut de PATRICHE 
GIIEORGHE din Brașov.

Intr-adevăr, acesta este „pal
maresul" formației I. MoKloveanu 
In ultimele 10 reuniuni. Cu un 
electiv ce nu depășește nivelul va
loric al celorlalte grajduri (prin
tre caii aflați în antrenament se 
numără și „veteranul*  Artizan), 
formația Moldoveanu a reușit ca. 
Intr-un Interval de 30 le zile, să 
obțină 13 victorii, Fanera, Jurat 
șl Samara fiind „puncheuril” a- 
cesteia in reuniunea de joi 
după-amiază. La realizarea aces
tui succes, o contribuție impor
tantă (hotăritoare am spune noi) 
a avut-o driverul N. Simion (un 
profesionist extrem de talentat) 
care, prelutad din mers „hățu
rile*  formației (antrenorul Mol
doveanu, bolnav și in prag de 
pensionare apare sporadic In 
sulky) a reușit să-și aducă graj
dul pe un loc (6) situat- înaintea 
unor „teamuri*  cu nume mult 
mal „sonore". Celelalte patru a- 
lergări au fost clștlgate de Sa
cou (susținut de G. Tănase 
energia ce-1 caracterizează), 
(nesperat de docil in mina 
C. Radu), Strungărița (o minză 
eu o conformație nu tocmai reu
șită, Iar foarte inimoasă) și Su- 
velnița, aceasta din urmă adu- 
cînd (după mai mult ds 3 luni) 
prima victoria lui A. Brailovschi. 
Rezultate tehnice : cursa I : 1.
Fanera (N. Simion) rec. 1:315, 
î. Samba, 3. Roditor, Simplu 3, 
ordinea 15, ordinea triplă '
cursa a n-a : 1. Suvelnița 
Brailovschi) rec. 1:41,8, * ~ 
Simplu 6, ordinea 26, 
cursa a m-a : 1. Rin 
rec. 1:27,4, 2. Diatom, 
Simplu 6, ordinea 45, 
ordinea triplă 634 ; cursa a iv-a: 
L Strungărița (I. Oană) rec. 
1:3L1, 2. Maia. Simplu 5, ordi
nea 26. event 54, triplu eîțtigător 
527 ; cursa a V-a : i. Jurat (N. 
Simion) rec. 1:29,2, 2- Slilstraru, 
3. Fapta. Simplu 5, ordinea îl, 
event 26, ordinea triplă 244 ; 
cursa a Vl-a : 1. Sacou (G. Tă- 
nase) rec. 1:26,7 2. Rin, 3. Dia
tom. Simplu i, ordinea IB, event 
35, ordinea triplă 59, triplu cîști- 
g&tor 727 ; cursa a Vil-a : 1. Sa
mara (S. Mutu) rec. 1:30.9, 2. Pa
licar. Simplu 2, ordinea C0, e- 
veni 7.

cu 
Rin 
lui

176 ; 
(A.

2. Surduc. 
event 18 ; 
(C. Radu)
1. Sacou, 
event 39.

Gh. ALEXANDRESCU



LOTUL REPREZENTATIV ACTUALITATI

ÎH A DOUA ETAPĂ A PREGĂTIRILOR
e Antrenamente zilnice la București * In pofida tratamentului

aplicat, Cămătaru nu
• Dobrin

ra putea
- convocat

fi folosit • Vigu - recuperabil 
la echipa națională I

iordănescu: „0 ECHIPA THEBUiE SA EIE FORMATA
«RE PE TRICOURI-

de fot-Lotul reprezentativ 
bal a început a doua perioadă 
din suita pregătirilor sale 
pentru jocul cu echipa Iugo
slaviei. Prima, așa cum se știe, 
s-a desfășurat la Poiana Bra
șov, de luni și pînă joi, și s-a 
încheiat cu meciul de verifi
care în compania formației 
brașovene I.C.I.M., partidă în
cheiată cu rezultatul de 3—0 
(0—0) în favoarea selecționabi- 
lilor. Joi seara, întregul lot de 
jucători a revenit la Bucu
rești și de ieri a atacat „mo
mentul doi“ al preparat ivelor. 
Programul antrenamentelor a 
cuprins, pentru ieri, o ședință 
de recuperare (dimineața) la 
complexul Steaua și antrena
ment pentru jucătorii mai pu
țin utilizați în partida cu 
I.C.I.M. După-amiază, pe sta
dionul Voința, s-a desfășurat 
o intensă ședință de pregăti
re. cu tot efectivul de jucători.

pe stadionul 
antrenament 
antrenamen- 
Pentru ci 
— sînt pre- 
și mîine — 
cum sînt vi-

Astăzi dimineață. 
Steaua, un nou 
va Încheia seria 
telor săptămînii.
— pe alte planuri 
văzute — astăzi 
o serie de acțiuni
zionarea meciurilor Iugoslavia
— Spania și România — Polo
nia, înregistrate pe videomag- 
netoscop. Scopul acestor vi
zionări este fie studierea jocu
lui viitorilor parteneri de în-

observarea pro- 
in special a de- 
de comportare, 

va susține un joc

Etapa a X-a a Diviziei B

PROGRAMUL SI ARBITRII

MECIURILOR
SEU IA i : Oltul Sf. Gheorghe

— Minerul Gura Humorului : D.
Ghețu (București) ; Steagul roșu 
Brașov — Victoria Tecuci : G. 
Ene (Buzău) ; F.C. Constanța — 
Nitramonia Făgăraș : S. Stane eseu 
(București) — se dispută azi ; 
Delta Tulcea — F.C.M. Galați : 
C. Dinulescu (București) ; Con
structorul Iași — Portul Con
stanța : I. Arcălean (Bistrița) ; 
Progresul Brăila — Muscelul Cim- 
pulung : Tr. Alexandrescu (Bucu
rești) ; R el on-Ceahlăul P.
Neamț — I.C I M. Brașov: M. Huș- 
tuc (București) ; Viitorul Vaslui
— Tractorul Brașov : D. Dumi
trescu (Mărășești) ; C.S.M. Su
ceava — F.C. Brăila : O. Anderco 
(Satu Mare).

trecere, fie 
priului joc, 
facțiunilor 
Mîine, lotul 
la două porți în compania ți
nui adversar și pe un stadion 
ce urmează a fi stabilite.

Dacă programul pregătirilor 
se desfășoară, cu exactitate, 
conform planului, situația de 
sănătate a selecționabililor ri
dică destule probleme. Astfel, 
Cămăăaru, Stoica și T. Grigore, 
deși au fort supuși unui intens 
tratament, nu s-au refăcut £ 
nu vor fi disponibili pentru joc. 
In schimb. Vigu, ușor acciden
tat în partida de la Brașov, se 
va reface ia timp util. D. Ni- 
colae și Badu II sînt încă gri
pați, dar se poate conta pe ei. 
în aceste condiții, apare ca di
ficilă găsirea titularului postului 
de centru atacant, post pentru 
care au căzut, pe rînd, prin
cipalii candidați : D. Georges
cu și Cămătaru. Rămîne ca zi
lele de pînă Ia joc și partida 
de verificare de mîine să a- 
jute la soluționarea problemei.

Față de indisponibilitățile 
ivite în lot și ținînd cont de 
forma arătată în ultima peri
oadă de timp au fost convocați 
la lot piteștenîi Dobrin și Io- 
vănescu.

Iert, Înainte de antrenament, 
căpitanul echipei naționale, Ior
dănescu, părea mal preocupat și 
mal grav dedt orieînd. El nu 
ocolea faptul că apropiatul med 
eu Iugoslavia are o semnifica
ție specială pentru .ll"-le trico
lor și mal ales pentru jucătorii 
trecuțl de prima tinerețe :

— Știm foarte bine că trebuie 
să Învingem, orice altă alternati
vă ar fi cu totul neplăcută pen
tru actuala formulă a echipei 
naționale, șl asta mal ales in le
gătură cu victoria Spaniei la 
Zagreb Stntem absolut convinși 
Că E MOMENTUL SA STRING EM 
RÎNDURILE, In fața unui adver
sar puternic, dar care pentru 
mine nu este un adversar de ne
învins. deoarece acel 4—t din
toamna trecută lese din cadrul 
obișnuitului, din 
de vedere.

— Adică, din ce 
dare ?

— Eram foarte

toate punctele

puncte de re-

calculul
în mo- 
e deju-

— Ce putem 
echipa al cărei

— Victoria. Nu știu dacă va

aștepta 
căpitan

de 
ești ?

la

fi 
un med frumos, dar VOM FACE 
TOTUL PENTRU VICTORIE ! 
Nu este exclus ca desenul jo
cului să semene cu cel din me
ciul cu Spania, de la București. 
Atunci, calitatea jocului n-a 
strălucit, dar victoria a fost ur
marea unei concentrări maxime 
a echipei

— Se conturează o echipă cu 
apărarea imediată a Stelei și cu 
un atac craiovean, deși aflăm, în

tre timp, că tînărul Cămătaru nu 
se poate reface.

— Cred că compartimentele, 
luate izolat, nu au importanță. o 
echipă trebuie să fie formată 
din oameni, nu din numere pe 
tricouri. Am impresia că băieții 
știu că-i așteaptă un med 
care depinde, repet, 
structură 
naționale, 
ai pierdut 
trenul...

— Chiar

de
_ .. viitoarea 

și formulă a echipei 
Cu alte cuvinte, dacă 
acest med. ai pierdut

dacă te referi la res
pingerea ideii de compartiment, 
ceea ce • foarte frumos tn pu
ra unui fotbalist care se vrea 
modern, am putea spune că 
despre linia noastră de mijloc se 
vorbește cam așa : Iordănescu 
este solistul care „se duce» cu 
mingea, Romii*  e omul cu star
turile rapide, pentru a da peste 
cap apărarea adversă, iar Bol&nl 
e cu munca tn fața casei, adică 
in fața apărării. Credem că o a- 
devărată linie de mijloc trebuie 
să aparțină, tn bloc, atft atacu
lui, cit și apărării.

— Așa ra fi, sînt sigur.
— Deci, Iordănescu este opti

mist.
— Iordănescu șl toți rrfUdți 

vor să se bată pentru victorie. 
Șl sperăm ea publicul să înțe
leagă acest efort, nu așa eum 
s-a întimplat la Pitești, miercuri, 
cînd, dup*  1—1, stadionul a a- 
muțit pînă la golul hri Moicea- 
nu. Cu atît mai frumoasă vic
toria echipei lui Dobrin, o vic
torie în care, judecind după li
niștea din tribune, au crezut doar 
jucătorii.

loan CHIR1LA

• NOUA CONDUCERE A JIU- 
LUI. La Petroșani a fost desem
nată o nouă conducere a clubului 
Jiul. Astfel, președinte de onoare 
al clubului este Vasile Ogheriaci, 
directorul general al Combinatu
lui minier Valea Jiului, iar ca 
vicepreședinți au fost aleși Otto 
Abraham șl ion Carpineț. Preșe
dintele activ al clubului este Pe
tre Libardi, fostul jucător al Jiu
lui. S-a efectuat și o rocadă la 
conducerea tehnică a echipei, 
noul antrenor principal fiind 
acum Nlcolae Oaidă, iar secund
— Gheorghe Ene De la 1 noiem
brie clubul petroșenean va avea 
șl un nou sediu în ’ — “
eh iță Văcărescu. nr 
NiczKA-coresp.).
• CONSFĂTUIREA ____

LOR DIVIZIONARI A. Azi, de la 
ora 930, la sediul FR.F., din str 
V. Conta nr 16, va avea loc con
sfătuirea arbitrilor divizionari A, 
la care vor participa și membrii 
Colegiului central, precum și ob
servatorii pentru arbitri. Cu a- 
cest prilej vor fi analizate arbi
trajele din ultimile etape ale Di
viziei A
• CUPA F.R.F. Astăzi se va 

disputa prima etapă a returului 
Cupei F.R.F iată programul șl 
arbitrii partidelor : F. C. OLIM
PIA — F. C BIHOR (A. Hîrța- 
Gherta) ; POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — F.C. COBVINUL (R. 
Călinescu — Reșița) ; A.S.A. TG. 
MUREȘ — JIUL (L. Pet6 — Me
diaș) ; SPORTUL STUDENȚESC
— CHIMIA RM. VlLCEA (I. Ale
xandru — Craiova) ; F. C. AR
GEȘ — C.S. TIRGOVIȘTE (D. 
Petrescu — București) ; DINAMO
— GLORIA BUZĂU (D. Dima
— Rm Vîlcea). Toate partidela 
vor începe la ora 15.
• „MEMORIALUL IOACHIM 

POPESCU ȘI LIVIU COLCERIU». 
Marți pe Stadionul Repi 
în organizarea clubului S 
studențesc, se va desfășura • 
nouă ediție a ..Memorialului Ioa- 
chim Popescu șl Lîviu Colceriu". 
Cu această ocazie se vor disputa 
următoarele partide : Progresul 
Vulcan București — Universitatea 
Craiova, ora 13.15 și Sportul stu
dențesc — Akademik Sviștov 
(Bulgaria), ora 15.

strada Enă-
9. (ȘT. KO-

ARBITRI-

LA JUMĂTATEA TURULUI
DIVIZIEI C

e Fostele divizionare B, în prim-plan @ O nou promo
vată, Construcții Sibiu, lidera seriei a Xl-a O In pofida

SERIA A il-a : Gaz metan 
MecL-aș -- Dinamo Slatina : E.
Feldman (Baia Mare) : Ș.N. Ol
tenița — Metalul București : FI. 
Aiiu^escu (Pitești) ; Poiana Cim- 
pina — Chimia Tr. Măgurele : 
I. Bă ii ea nu (Pitești) : Autobuzul 
București — Electroputere Cra
iova : s. Burlacu (Gh. Gheor- 
ghiu-Dej) ; Metalul Plopeni — 
C.S.M. Drob el a Tr. Severin : L 
Branga (Tg. Jiu) — are loc as
tăzi ; Șoimii Sibiu — Chimia 
Brazi : I. Honing (Arad); F.C.M. 
Giurgiu — Petrolul Ploiești : C. 
Ghiță (Brașov) ; Rapid Bucu
rești — Rulmentul Alexandria : 
Tr. Cruceanu (Tecuci) ; Viitorul 
Scorn ieești — Progresul Vulcan 
București : M. Moraru (Ploiești).

SERIA A m-a : Aurul Brad — 
Gloria Bistrița : St. Dinu (Bucu
rești) ; Minerul Cavnic — Meta
lurgistul Cugir : V. Antohi (Iași); 
Mureșul Deva — Minerul Anina : 
A~ Ianuș (București) ; C.F.R. Ti
mișoara — Victoria Călan : Gh. 
Manta (București) ; Chimica Tîr- 
năveni — U.M. Timișoara : N.
Suciu (București) ; Minerul Mol
dova Nouă — C.F.R. Cluj-Na
poca : M. Buzea (București) ;
„U*  Cluj-Napoca — CJ.L. Sighet: 
C. Ioniță I (București) ; F.C.M. 
Reșița — înfrățirea Oradea : Gh. 
Retezan (București) ; Iad. sîr- 
mei C. Turzii — Dacia Orăștie : 
V. Constantin eseu (București).

TINERII FOTBALIȘTI SE ANTRENEAZĂ
INTENS PENTRU PARTIDA DE LA SEGHEDIN
In liniștea Snagovului, 18 se- 

lecționabili ai lotului reprezenta
tiv de tineret, sub comanda an
trenorilor I. Volca si V. Kraus, 
au luat startul unor pregătiri 
asidue pentru apropiatul med o- 
fidal cu formația similară a 
Ungariei, din cadrul C.E. rezer
vat echipelor de tineret. Ce s-a 
parcurs pînă acum din .agen
da de lucru" ? Ziua de joi a iest 
rezervată refacerii. medicul lo
tului Florin Brătilă — ajutat de 
masorul Gheorghe Marinescu — 
dirijlnd acest important proces. 
In seara aceleiași zile ca o in
troducere in atmosfera oficial*  
a jocurilor, s-a consumat o lec
ție teoretică de ceea ce numim 
fotbal modern : s-a vizionat pe 
ecran partida Franța —-----
din Argentina. Vineri au 
loc două antrenamente 
neața, cu caracter complex 
accent pe individualizare ; _ 
amiaza, antrenament tactic) 
azi tinerii fotbaliști vor fi ___
nou prezenți pe gazonul Snago
vului (dimineața) șl in fața 
ecranului din sala de proiecție 
(seara), la a doua lecție teore
tică : reinttlnlre cu memorabila 
finală Argentina — Olanda.

Atmosfera de lucru este dătă-

Italia, 
avut 

(dimi- 
și cu 
după- 
), Iar 

din

toare de speranțe, selecționabilii 
răspunzînd cu conștiinciozitate la 
efortul la care sînt supuși. «Știm 
că săptămîna viitoare vom în- 
tîini la Seghedin un adversar te
nace, căruia îi cunosc caracte
risticile din proprie experiență î 
in 1973, tot cu echipa de tineret, 
am învins formația similară a 
Ungariei, la Gyula, cu. 1—0. îi 
aveam atunci pe talentații Aele- 
nei, Bălăci, Iovănescu FI. Ma
rin etc. Azi, considerăm noi, a- 
vem de asemenea jucători talen- 
tațl — Gall, V amaau, Mureșan, 
Șt Popa, Biro, Terheș, Chi
tara, și, firește, aspirăm tot la 
victorie». Declarația aceasta, a 
antrenorului L Voica, este susți
nută de cei mai vechi compo
nent al formației, de Chitara, 
care a mai jucat împotriva fot
baliștilor din Ungaria. „Ii simt pe 
băieți că sînt dornici de afirmare, 
că se află, de pe-acum, mobili
zați pentru a păși cu dreptul 
in competiția europeană».

...Mîine, dimineață este pro
gramat un joc-șooală, luni un alt 
antrenament, apoi plecarea la 
Arad (unde se va sta pînă 
marți) după care urmează călăto
ria, cu autocarul, la Seghedin. 
(S.TJ.

unor măsuri drastice, indisciplina persistă
Diviziei C 
de drum, 
etapa a 

celor 12 
contureze

SiMBĂTA TENIS DE MASA Safe de ta 
Stadionul Republicii, de ta ora 
17 : Politehnica — Gloria-Șot- 
mil Buzău (f-A), Politehnica — 
Progrewl București (nuA).

DUMINICA

BASCHET. Sala Floreasca, 
la ora 15 : URBIS 
tea Timișoara,

de
Unirersita- 

mni^wij, Dinamo — ,,U*  
Cluj-Napoca, Politehnica - Farul, 

sala Giulețti, 
C.S.U. Srbiu, 
campionatului

șl culturii, ora 14,30 î Universita
tea — Constructorul Baia Mare 
(„Cupa de toamna*,  fem.), ora 
15,40 ; Confecția — Știința Bacău 
(„Cupa de toamnâ, fem), ora 
16,50 : Universitatea — Politehnica 
Timișoara (m.A), ora 13.10 : Di
namo — Steaua (m.A).

Turul campionatului 
se află la jumătate 
duminică disputindu-se 
VIII-a. In majoritatea 
serii au început să se 
valorile. Printre cele mai bune 
formații se numără fostele di
vizionare B, aflate, în multe din 
serii, în fruntea clasamentelor : 
C.S. Botoșani și C.F.B. Pașcani 
(locurile 1—2 în seria I), Prahova 
Ploiești și C.S.U. Galați (1—2 In 
seria UI-a). Pandurii Tg. Jiu șl 
Minerul Lupeni (1—3 în seria 
Vl-a), Armătura Zalău (1 in se
ria X-a) șl Carp ați Sinaia (1 în 
seria XIII-a). Alte două foste di
vizionare B, Celuloza Călărași șl 
Victoria Cărei, nu au reușit încă 
să lupte pentru primele locuri în 
seriile respective, a V-a și a X-a, 
ele ocupind după etapa de du
minică locul «. Singura retrogra
dată din Divizia B care are o e- 
voluție ștearsă In acest Început 
le camțnonat este Avtatul Reghin 
(locul 9 în seria a Xl-a), care 
în derby ui local a fost întrecută 
de Oțelul Reghin cu 2—8-

Dintre noile promovate 
cîteva echipe care au luat 
start bun, numărîndu-se printre 
animatoarele seriilor în care ac
tivează. In fruntea acestora se 
află Construcții Sibiu, lidera se
riei a Xl-a. O comportare meri
torie au și Unirea Bolintin (prin
tre primele echipe din cele 11 
care joacă în seria a V-a „bucu
re? teană"). Tricolorul Beiuș (lo
cul 3 în seria a IX-a, după e- 
chipe puternice, cum sînt Strun
gul Arad și Sticla Arieșul Turda) 
șl Victoria Ineu (locul 6, cu 9 p. 
In această serie cu Tricolorul 
Beiuș). N-au reușit încă să țină 
pasul în campionat Carpați Ne- 
hoiu, Arrubium Măcin, Unirea 
Săvenl, Bistrița Băbcnl șl Glo-

stnt
un

ria Șimleu, care se află pe ulti
mele locuri în Clasamente. Nici 
cele două formații de juniori din 
seria a V-a, Luceafărul I șl Lu
ceafărul II, n-au „prins" calența 
necesară, ambele avînd, după 
nouă 'jocuri, o situație precară In 
clasament.

Disciplina continuă să consti
tuie o problemă și în acest cam
pionat. Cu toate că F.R.F. sanc
ționează drastic manifestările de 
nesportivltate numărul abateri
lor de la etica sportivă nu este 
In scădere. In unele localități atM jucătorii dt .. ...
tatori comit 
Cazurile de 
exclusă din ... _
(terenul suspendat pini la sfîrșl- 
tul campionatului), Rodna și Si
biu — I.PA. (cite 3 etape su»- 
pendare) trebuie să den do 
gtndit, tn primul rtnd. Or
ganizatorilor, dar șl spectatori
lor. La rtndul lor. JUCĂTORII 
SUSPENDAȚI IN NUMĂR MARE 
PINA ACUM PENTRU DIVERSE 
ABATERI TREBUIE SA ÎNȚE
LEAGĂ, ODATA PENTRU TOT
DEAUNA, CA TERENUL DE 
FOTBAL NU ESTE UN LOC DE 
MANIFESTĂRI HULIGANICE,
Echipe ca Cristalul Dorohol (ju
cători cu 12 etape de suspen
dare). Unirea Săvenl (13 etape). 
Cetatea Tg. Neamț (11 etape), 
Arrubium Macin (10 etape), Ma
rina Mangalia (14 etape). Abato
rul București (4 etape + I luni). 
Automatica București (10 etape), 
Minerul Ghelar (11 etape), C.S.U. 
Brașov (8 etape). Constructorul 
Pitești (S etape), Metalul Sighi
șoara (7 etape) 
dintre cele eu 
cărcat. Atenție,

și unii dintre spec- 
abateri de nepermta. 
la Cisnădie (echipa 
campionat). Lehllu

sînt numai cîtev*  
un „cazier*  în- 
decl l

T. RABȘAN

(CED - Steaua; 
ora 17 : Rapid — 
meciuri In cadrul 
național masculin.

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 15.30 : A.S.E. Sportul 
studențesc — Dinamo (Dhr. A). Pentru lovirea arbitrilor

BASCHET. Sala Floraasca,

BOX. Sala I.S.B., de la ora 17: 
finalele „Cupei Voința".

FOTBAL Stadionul Dinamo, 
ora 15 î Dinamo — Gloria Buzău 
(„Cupa F.R.F.*) - ; stadionul Poli
tehnica, ora 15 : Sportul studen
țesc — Chimia Rm. Vîlcea („Cupa - Ofa 

C6-
F.R.F.") ; stadionul Giulețti, 
15 : Luceafărul I -> Celuloza 
iârași (D:v.

BASCHET. Sala Floreasca, do 
la ora 8,30 : URBIS — Universita
tea Timișoara, Dinamo — „U"
Cluj-Napocn, Politehnica - Farul, 
ICED — Steaua ; sala Giulețti, 
ora 10 : Rapid — CSU Sibiu, me
ciuri în cadrai campionatului no
tional masculin ; sola Construcția, 
do la ora 8,30 : Pi l — Combioo- 
tul chimic Craiova (m.B), CSB — 
Confecția Călărași (f.B).

JUDO. Sala Olimpia (șos. tan
cului). de ta ora 10 : Olimpia 
— Constructorul M. Clue — A.S.A 
Tg. Mureș (Dhr. A).

RUGBY. Stadionul
teren H __ ----- . ___________
- Ș.N. Oltenița (Olv. B) ; te
ren Tel, 
țese II -

C).
HOCHEI.

gust*,  ora _____
studențesc — Dina mo (DW. A).

Patinoarul „23
17^: A.S.E._ Sportul

Au-

POPICE. Arena Giulețti, ora 
15 : Rapid — Met rom Brașov 
(f.A) ; arena Laromet, ora 15 : 
Laromet - Petrolul Boicot (f.A).

RUGBY. Teren Tei, ora 15 : R.C. 
Sportul studențesc — Dinamo 
(Div. A) ; Stadionul tineretului, 
teren IV, ora 16 : Calculatorul 
— Gloria (Div. B).

FOTBAL Teren Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul — ”
Craiova (Div. B) : 
publici!, ora 11 : 
men tul Alexandria 
teren ICSIM, ora
Sirena (Div. C) ;
ora 11 : Voința — ____
lor București (Div. C) ;
Laromet, ora 11 : Tehnometal —
Electronica (Div. C) ; teren Triumf, 
ora 11 : Automecanlca — FI. ro
șie (Div. C) ; teren Triumf, ora 
9 : Vîscoza — Mecanica fina (Div. 
C) ; teren Flacâra roșie, ora 11: 
T.M.B. - Luceafărul II (Div. C).

HANDBAL Palatul sporturilor

Electro putere 
Stadionul Re- 

Rapid — Rul- 
(Dhr. B) ; 

11 ; ICSIM - 
teren Voința, 
Unirea Trîco- 

teren

tineretului,
ora 10,30 : Aeronautica

ora 10 t Sportul studen- 
Olimpia (Div. B).

TENIS DE MASA. Sala d. la 
Stadionul Republicii, de la ora 
9 : C.S.Ș. Slatina — Metalurgia*  
tul Cugir (f.A). Locomotiva — 
C.S.M. lăți (m.A).

VOLEI, Sala Dinamo, ora 10,30: 
Dinamo — Penicilina lași (f.A) j 
sala Inst. P ad a gog ic, de la ora 
9 : Universitatea — Voința Cra
iova (f.B), Voința — Ceahlăul 
Piatra Neamț (f.B) ; sala Elec
tronica, ora 10 : Calculatorul — 
„Braiconf" Brâila (f.B) ;■ sala 
Electra, ora 10,30 : Confecția — 
Dacia Pitești (f.B) ; sala Flo
reasca, ora 13 : Steaua — Uni
versitatea Craiova (m.A).

TEXTILA CISNADIE A FOST EXCLUSA DIN CAMPIONAT
• In ședința de joi seara, Co

misia de disciplină a Bl
ind in discuție actele de huliga
nism petrecute la meciul Textila 
Cisnădie — Chimia Orașul Victo
ria, la care arbitrii au fost loviți 
atlt de unii jucători ai echipei 
gazdă, cit și de clțiva huligani 
care au pătruns In terenul de 
joc și la cabine, a hiat următoa
rea hotărire :

1. Echipa Textila Cisnădie se 
scoate din seria a Xl-a a cam
pionatului Diviziei C șl se retro
gradează în campionatul jude
țean, cu drept de joc în ediția 
1979—1980.

2. Jucătorul Victor Dumitru 
(Textila Cisnădie) a fost suspen
dat pe 2 ani. Alți 4 jucători al 
aceleiași echipe. Ion Bogdan, 
Constantin GiugaUue, Hie David

șl Vlrgil Mihal au fost suspen
dați pe cite 1 an.

I-PJL. Sibiu — A- 
un așa-zis supor-

• La meciul 
viatul Begun, _  ...
ter al echipei locale, ștefan Frin- 
tu. l-a tras de păr pe unul din

Hnie Urmarea 1 E- 
Siblu 1 s-a ridicat 
organizare Pe teren 
3 etape.

arbitrii de 
chlpel din 
dreptul de 
propria pe

• Nerespectind prevederile Re
gulamentului de organizare a ac
tivității fotbalistice. Ș.N. Oltenița 
a pier lut cu 3—0 meciul eu Șoi
mii Sibiu (pe teren 1—0 pentru 
Ș.N. Oltenița).
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IR JUfflRTRTfA 
CICLULUI Olimpic 
Montreal 76-Moscova 80

VOLEIUL CONTINUĂ
I

9

CAILE Șl MIJLOACELE DE REDRESARE

I

E

noastre
CAMPIONATE MONDIALE CAMPIONATE EUftCPENE

lpcul

I

g

CAUZELE REGRESULUI,

I

_ Ewlulia reprezentativei maacsrm 
„.Evoluția reprezentatini feminine

I

Evoluția reprezentativelor

I In dezbatere

FEMININ
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RĂDĂCINILE EȘECULUI USTURĂTOR

II

I 
I

De cînd voleiul a intrat în rindul discipli
nelor olimpice (Tokio, 1964), reprezentativele 
noastre n-au izbutit niciodată să urce pe po
diumul supremei întreceri. Dealtfel, echipa fe
minină nu a avut decit o singură dată acces 
la turneul final (1964), deoarece n-a obținut 
calificarea, iar cea masculină a marcat un 
descrescendo pe scena olimpică : după locul 
4 la Tokio, s-a retras de la ediția mexicană 
(1968) și a reintrat în 1972, la Munchen, cu 
un loc 5. Apoi, ambele echipe și-au propus 
prezența intre finalistele de la Montreal, dar 
n-au reușit-o. .

Același obiectiv este și acum .prioritar pen
tru formațiile noastre reprezentative. încadrat 
însă într-un context mai cuprinzător, care vi
zează revenirea voleiului românesc in rindul 
elitei mondiale, unde — cu ani in urmă - se 
afirmase viguros. Aceasta, deoarece ECHI
PELE NOASTRE REPREZENTATIVE AU MARCAT 
O EVIDENTA INVOLUȚIE PE SCARA VALORI
LOR INTERNAȚIONALE, care rezultă clar ' 
din comparația următoare : între 1955 
(prima medalie) și 1966 (dea într-un in
terval de 11 ani) formația masculină a parti
cipat la 4 ediții ale „mondialelor*  și la 3 
ediții ale „europenelor*,  cucerind tot atîtea 
medalii (1 aur — 4 argint — 2 bronz), pentru 
ca în următoarea perioadă de 11 ani (1967- 
1978), tot la 7 participări la C.M. și C.E să 
realizeze abia două „bronzuri" la „europene*  I 
Echipa feminină cîștigase în aceeași primă 
perioadă o medalie de argint la C.M. și una 
de bronz la C.E., pentru ca în a doua să nu 
mai aibă acces pe nici un podium I încercări 
de redresare, nesprijinite însă de măsuri real
mente salutare — și ca atare, infructuoase -

i-ou făcut în ultimii ani. După medalia cuce
rită de voleibaliști la C.E. de la Helsinki, anul 
trecut, se spera într-o ascensiune a echipei 
noastre. Din păcate, al doilea an al ciclului 
olimpic a dovedit că „bronzul*  finlandez a 
fost o simplă amăgire. Campionatul mondial 
din Italia ne-a rezervat o cruntă decepție : 
locul 13 I UN LOC CARE PĂTEAZĂ CARTEA 
DE VIZITA, PRESTIGIUL VOLEIULUI NOSTRU.

Constatăm, deci, acum, la jumătatea ciclu
lui olimpic, că au fost ratate prunele șanse 
de calificare la Olimpiadă. Mai rămin cam
pionatele europene de anul viitor, din Fran
ța, ia care se acordă cite un singur loc, și 
turneele preolimpice de la începutul lui 1980 
(două locuri la băieți, unul la fete).

Comportarea ambelor noastre reprezentative 
de seniori, dar și a celor de juniori mari, a 
fost in aceostă perioadă total nesatisfăcătoa
re, ceea ce ridică serioase semne de întrebare 
privind CONCEPȚIA și calitatea pregătirii la 
toate eșaloanele, CRITERIILE DE SELECȚIE, 
STILUL DE MUNCA și ORIENTAREA federa
ției in impulsionarea activității, CLIMATUL și 
RELAȚIILE existente in volei.

In acest context, se pune întrebarea : ce 
posibilități de redresare are voleiul nostru și 
ce trebuie făcut pentru ca el să le fructi
fice ?

Cauzele rezultatelor nesatisfăcătoare și căi
le de redresare ale acestui sport formează o- 
biectul dezbaterii de față, la care am invi
tat o serie de specialiști, consemnîndu-Ie opi
niile cu dorința de a sprijini eforturile pentru 
o activitate cu adevărat eficientă — la toate 
nivelurile — în perioada care ne mai desparte 
de Jocurile Olimpice.

TURNEELE 
ANULUI 1978

Budapesta
Plovdiv (J.B.) 
Berlin
Sofia
Harkov
Constanța 
Italia (C M.)

Plovdiv (J.B.) 
Schwerin 
Lodz
Varna 
Constanța

ÎMPÎNZESC ÎNTREGUL VOLEI MASCULIN

EFORTURI SPORITE PENTRU REFACEREA
TERENULUI PIERDUT!

RODICA ȘICLOVAN, secre
tarul F. R. Volei.: Cauzele
comportării nesatisfăcătoare a 
voleibaliștilor noștri la cam
pionatele mondiale sînt mul
tiple și ele vizează : slaba pre
gătire a sportivilor pe par
cursul celor șase luni de activi
tate în cadrul cluburilor; în
ceperea acestui sezon competi- 
țional cu o altă conducere teh
nică ; recuperarea celor doi 
titulari ai formației .— Oros și 
Dumănoiu — cu o întîrziere de 
trei luni de la începerea pre
gătirilor ; lipsa de răspundere 
manifestată de jucători atît în 
etapele de verificare, cît și pe 
parcursul campionatelor mon
diale ; inexistența unui sextet 
de bază ; folosirea nejudicioasă 
a schimbărilor în timpul me
ciurilor ; lipsa unui climat de 
colaborare și de respect reci
proc între sportivii celor două 
mari cluburi — Dinamo și 
Steaua —, precum și față de 
antrenori ; abordarea fără an
gajamentul așteptat a jocurilor 
oficiale de către jucători și an
trenori ; pe tot parcursul pre
gătirii, sportivii nu au atins 
niciodată forma sportivă: slabă 
receptivitate a colectivului de 
tehnicieni față de hotărîrile și 
indicațiile colegiului de antre
nori și ale biroului federal ; 
insuficienta colaborare cu Cen
trul de medicină sportivă pen
tru realizarea probelor de tes-

tare lâ locul de pregătire. în 
regim de efort.

In perioada următoare, ne 
așteaptă o muncă intensă pen
tru refacerea terenului pierdut 
In acest sens, încă din prima 
etapă a campionatului mascu
lin se va trece la o urmărire 
foarte serioasă a jucătorilor 
susceptibili de selecționare, atît 
In ceea ce privește evoluția lor 
în timpul meciurilor, cît și din 
punct de vedere al pregătirii 
zilnice. De asemenea, se vor 
efectua controale la nivelul sec
țiilor pentru a se vedea In ce 
măsură acestea sînt preocupate 
de realizarea unui proces in
structiv la nivelul cerințelor 
actuale. In privința pregătirii 
tehnico-tactice a sportivilor, ur
mărim o mobilizare responsa
bilă a tuturor specialiștilor 
pentru eliminarea carențelor 
care se manifestă în jocul se- 
lecționabililor, pentru îmbună
tățirea rezistenței lor la efort, 
singurele criterii de apreciere 
fiind doar parametrii jucăto
rilor de nivel mondial. Totoda
tă, se va urmări îmbunătățirea 
selecției și a concepției de joc, 
care trebuie să corespundă exi
gențelor internaționale.

N.A. Din lungul inventar 
accente critice lipsește — 
păcate — nota autocritică, 
era cazul mai mult ca oricînd !

de 
din

Și

PREA PUȚINE ECHIPE DE VALOARE
GEORGE EREMIA, șeful secto

rului jocuri sportive La clubul 
Dinamo : Vol lncc-pe prin a afir
ma un lucru foarte cunoscut, dar, 
din păcate, neglijat la noi de mal 
multă vreme : campionatul este 
cei care poate da măsura valorii 
echipei naționale ; dispui de for
mații bune în prima divizie, a- 
tuncă și lotul reprezentativ va ob
ține rezultate apreciate. Dar, la 
noi, procesul de involuție al ma
jorității divizionarelor A este 
evident șl nu s-a făcut nimic 
pentru a ti oprit. La băieți, »e 
detașează invariabil Steaua si 
Dinamo, iar la fete Dinamo și 
Penicilina. Astfel s-a ajuns ca 
pentru alcătuirea lotului național 
să nu existe prea multe varian
te, dar șl in această situație se
lecția In lot nu ml sa părut că 
s-a făcut după criterii obiective, 
lăstndu-se de-o parte jucători cu 
calități dovedite : Chiș — deși 
anul trecut la .europene” a 
fost unul dintre cel mai lăudați 
— șl Păușescu. ca să mă refer

doar la jucătorii de la Dlnamo...
De la clubul nostru au fost 

«elecțlonațl oros, Dumănoiu, E- 
nescu — venițl mal tlrziu la lot, 
din motive obiective —, Gîrlea- 
nu și Tutovan. Alături de el. an
trenorul Wiliam Schreiber, care 
a funcționat ca secund. Deci, nu 
se poate spune că n-ar fi exis
tat o bună oooperare club-echi- 
pă națională, întrucît si ceilalți 
eomponențl al lotului — toți de 
la Steaua — aveau alături pe 
antrenorul lor de club Aurel 
Drăgan. Că ei nu au alcătuit un 
plan de pregătire a selecționa- 
billlor pentru perioada In care 
aceștia s-au aflat la cluburi, este 
una din importantele greșeli să- 
vlrșite. Totodată, se stabilise ca,

LA CAMPIONATUL MONDIAL
® Greșeli ale activului retribuit al federației, ale 
antrenorilor și sportivilor • Din 1974, federația 
nu a avut o idee clară de dezvoltare a voleiului

• • •
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CU OCHII
® 24 din cele 29 de jucătoar
au manifestat serioase carer

fizic și tehnic
AUREL DRAGAN, antreno

rul echipei masculine Steaua : 
Patru categorii de motive au 
tăcut ca reprezentativa mas
culină să ajungă nu pe podiu
mul C.M. — așa cum ne pro
pusesem —, ci pe un cvasiin- 
credibil loc 13 I Aceste cauze 
iși au rădăcinile în situația de 
fapt a întregii mișcări voleiba- 
Iistice de la noi. Primul grup 
de motive derivă din VALOA
RE. Voleibaliștii noștri au 
serioase lacune in sfera cu
noștințelor individuale (a teh
nicii), precum și reduse posibi
lități de adaptare la situații 
ți cerințe noi. Al doilea grup 
de motive — pentru care ne 
însușim vina noi, antrenorii 
care am pregătit echipa na
țională — pornește de la pri
mul (ca factor limitativ prin
cipal) și se numește PREGĂ
TIRE, ale cărei deficiențe au 
împiedicat randamentul optim 
la C.M. Volumul de lucru a 
fost insuficient față de cerin
țele pe plan mondial ; din 25 
de sportivi chemați la Iot, doar 
5 au efectuat întregul pro
gram ; am greșit acordind o a- 
tenție nejustificat de mare 
reintegrării sportivilor Oros 
ți Dumănoiu. care n-au pu
tut efectua decît jumătate din 

pregătire ; am cedat insisten
țelor secretarei federației, Ro
dica Șiclovan, și ale antreno
rului federal Dedu Matei și 
am renunțat la sistemul 4+2, 
care se potrivea mai bine din 
punct de vedere tactic unei 
echipe fără un coordonator de 
joc de clasă ; n-am avut o li
nie bine conturată In privința 
folosirii jucătorilor in forma
țiile pe care le fixasem. (Oros 
avea poate dreptate cînd, în
tr-o recentă ședință de analiză 
cu jucătorii, ne reproșa că nu 
am pregătit minuțios finalurile 
de set și de meci. Intr-adevăr, 
cînd lucram ca secund al lui 
N. Sotir, asemenea pregătiri 
se făceau, jucînd seturi cu 
handicap). Totuși, cei ce ne-au 
controlat (federația, secția de 
performanță a C.N.E.F.S.) au 
apreciat ca bună pregătirea !!

Intre cauzele DISCIPLINAR- 
EDUCATIVE, amintesc cîte- 
va mai importante : Reprezen
tarea sau plecarea unor jucă
tori din locurile de pregătire ; 
neangajarea totală la progra
mul impus ; nerespectarea re
gimului vieții sportive (Tuto
van, Bădiță, Enescu, Chifu, 
Dumănoiu). în fine, STĂRILE 
CONFLICTUALE au diminuat 
potențialul echipei ; animozi

tăți stîrnite de „căpitănie*  
(Pop — Oros, Dumănoiu, Tu
tovan), discuții agasante intre 
jucători (Oros, Dumănoiu) și 
secretara federației, Rodica Și
clovan, precum și între aceas
ta și colectivul tehnic (intre 
altele, tovarășa Șiclovan se 
consulta cu jucătorii, cu mult 
timp înainte de C.M., dacă 
aceștia sînt de părere să 
schimbe antrenorii, lucru pe 
care l-am aflat abia după 
C.M., dar care desigur a in
fluențat la timpul respectiv a- 
titudinea sportivilor față de 
muncă, a alimentat neîncrede
rea acestora în noi).

Dacă n-ar fi existat toate 
aceste cauze de pregătire (u- 
nele laturi ale ei), disciplinar- 
educative și conflictuale, echi
pa noastră masculină, cu tot 
handicapul valoric amintit, ar 
fi putut să se claseze totuși 
pe unul din locurile 5—8.

Firește, se pune problema, 
după acest eșec dureros la ju
mătatea ciclului olimpic : ce 
perspective mai are voleiul 
nostru masculin in arena in
ternațională ? Părerea mea 
este că dacă se va continua să 
ie lucreze pe plan general in 
aceeași confuzie organizatorică, 
rezultatele nu se vor îmbună

tăți. Din 1947, încoace, federa
ția nu a urmărit o idee de 
dezvoltare a voleiului, în sen
sul de a trasa niște jaloane și 
de a urmări atingerea lor, de 
a fi consecventă în aplicarea 
măsurilor pentru îndeplinirea 
obiectivelor de performanță, 
in perspectivă. Dimpotrivă, 
confuzia a fost adincită de 
frecvente schimbări în Biroul 
federal, în comisiile federa
ției, in rindui tehnicienilor de 
la loturi —- de unde și modi
ficările permanente în concep
ția de pregătire (căci in volei 
nu există o concepție unita
ră !), de preocupările pen
tru lucruri mărunte, de unele 
decizii adesea păgubitoare (ce 
nu erau emanația colectivului 
federal, ci ale unei singure 
persoane care, pentru a le im
pune, invoca presupuse indi
cații venite de la persoane și 
organe ierarhic superioare), de 
privirea voleiului românesc 
prin el însuși și nu în contex
tul internațional... Dacă, însă, 
se va acționa ferm din punct 
de vedere organizatoric, cred 
că echipa noastră masculină 
se va califica pentru J.O. de 
la Moscova.

SANDI . CHIRIȚA, antrenor al re
prezentativei feminine : Ce trebuie 
să facă un antrenor al lotului ? Să-ți 
piardă vremea cu corectarea defi
ciențelor tehnice ale jucătoarelor sau 
să se ocupe de realizarea unei e- 
chipe, a unul sistem tactic ? Ei bine, 
eu la lot a trebuit să mă ocup de 
corectări tehnice, de îndreptarea unor 
deprinderi greșite 1 De ce ? Pentru 
că. In afara de Dlnamo ți Penici
lina lăți, celelalte cluburi, cu deo
sebire cele studențești și școlare, nu 
asigură un volum corespunzător in 
pregătire. Poate se supără colegii 
mei, dar 24 din 29 de jucătoare au 
venit cu deficiențe in pregătirea teh
nică și fizică. In această situație 
s-au aflat voleibalistele de la Farul 
Constanța, C.S.U. și C.S.Ș. Galați. 
Universitatea Timișoara, ,.U“ Cluj-No- 
poca, Universitatea Craiova, Știința 
Bacău, C.S.Ș. 1 șl 2 București.

Am întocmit, în primăvară/ pentru 
fiecare sportivă o fișă în oare am tre
cut carențele care trebuiau eliminate 
In perioada cit s-au aflat în pregă
tire la club. Selecționatele s-au în
tors însă la lot fără să fi îndreptat 
ceva. Lacunele tehnice — care ar tre
bui eliminate, prin pregătire seri
oasă la cluburi — țin voleiul nostru 
în ioc, chiar îl dau înapoi. Prin ele 
se explică randamentul sub nivelul 
cerințelor al unor voleibaliste ca 
Marllena Grigoroș, Irina Petculet, lu- 
liana Enescu, Doina Ponosea, Mario 
Rusu, Dona Nicotaescu, Vaferica 
Maier, lldiko Gall etc.

O altă problemă care trebuie re
zolvată In viitor : pentru o mai bună
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NU 12 JUCĂTORI,

EXPERIENȚE LA LOTURILE REPREZENTATIVE ?
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Uficârii pentru J.O. — campionatul 
european de anul viitor sau turneul 
de calificare — sînt foarte aproape 
consider că trebuie acționat cu fermi
tate in următoarele direcții : 1). Se
lecționarea în loturi a acelor spor
tivi oare corespund în primul rind 
sub aspectul calităților specifice vo
leiului, ftiut fiind că un joc modem 
>1 eficace nu se poate realiza- cu 
jucători unilaterali (cum am prezen
tat ia C.M.), ci compleți ; 2). luarea 
in considerare a calităților psihice 
de mare competitor (neglijate In ul
timii ani) ; 3). punerea unui accent 
cu totul deosebit pe latura tehnică 
in cadrul antrenamentului ; 4) alcă
tuirea de către antrenorii loturilor a 
unor fișe individuale și obligativita
tea antrenorilor de la cluburi de a 
efectua programe speciale de pregă
tire cu selecționabilii ținind seama 
de cerințele ți Indioațule cuprins» 
ta fiecare fișă ; 5) urmărirea perma
nentă a antrenamentelor șl jocurilor 
ocelor echipe care furnizează ele
mente loturilor ; 6) participarea la
turnee și competiții de verificară nu
mai alături ■ de cele mai puternice 
echipe, ceea ce ar permite atit creș
terea valorică a reprezentativelor 
noastre, cit și posibilitatea cunoaș
terii mai temeinice a stilului d« joc 
și potențialului principalilor adver
sari.

GHEOEGHE NEAGU, instruc
tor la cabinetul metodic al clu
bului Steaua, membru al Bi
roului federal: Problemele 
sînt foarte multe și complexe. 
La noi la Steaua, spre exem
plu, am încercat (și cred că 
am reușit) să realizăm o E- 
CHIPA, care să acționeze ca 
un mecanism bine pus la punct, 
pentru aceasta făcind front 
comun, club-antrenor-medic. 
Am pornit de la acest exem
plu, pentru că, după opinia 
mea, este ceea ce a lipsit re
prezentativei noastre masculi
ne. La C.M, noi n-am avut o 
echipă unită, puternic sudată, 
care să poată face față greută
ților, ci 12 Jucători. Au existat 
disensiuni între voleibaliștii 
noștri și cei dinamoviști, între 
cei mai noi în lot și cei cu sta
giu mai îndelungat, disensiuni 
care In loc să Ce aplanate au 
persistat ți s-au adîncit. Aici, 
ar fi trebuit să intervină ți clu
burile. dar ne-am mulțumit cu 
faptul că antrenorii nu ne-au 
prezentat nici un caz de aba
tere disciplinară, de sustragere 
de la pregătire. Deci, aparent 
totul era normal ; dedesubt 
Insă... >
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existent. Actuala divizie de ju
niori slujește acțiunii dc depis
tare a unor elemente de pers
pectivă, dar nu asigură șl crește
re*  lor valorică, promovarea ce
lor mai talentați in eșaloanele 
superioare ale performanței. Ar
gumentez aceasta arătînd eă 
drumul de Ia juniori (deci, de la 
faza incipientă a marii valori tn 
volei) la seniori — acolo unde 
poți da măsura talentului — se 
face prea lent, cu destule barie
re, ridicate mai ales de clubu-

rHe școlare care. In dorința 
obține rezultate, li rețin 
mult dectt trebuie pe cel 
valoroși sportivi. Pe de altă par
te, ml se pare eă din masa mare 
de sportivi existenți tn divizia 
juniorilor se afirmă totuși foarte 
puțini. Sint 30 de echipe de bă
ieți și fete dar, din păeate, can
titatea nu este Însoțită și de ca
litatea corespunzătoare. Dlntr-o 
Întreagă divizie nu poți forma 
mai mult de patru echipe cu ele
mente de reală perspectivă I

Primul paa al trecerii spre ca
ntate ar fi, după părerea mea, 
reciclarea ți reexaminarea an
trenorilor care lucrează eu ju
niorii. Al doilea, responsabiliza- 
rea celor considerați in stare să 
lucreze la temelia performanței 
astfel incit el să facă totul pen
tru a da voleiului jucătorii de 
care acesta are nevoie. Actual
mente, din zecile de secții de 
juniori existente In țară puține 
‘ ‘ A----- ------- -------- M

să
P« 

■n-

de a 
mal 
mal

Ișl aduc e reală contribuție 
marea performantă. Șl. ea 
exemplific, voi aminti doar 
eele din constanta, Tulcea, __ 
mlșoara ți Ploiești. Îmbucurător 
este faptul că se afirmă tfteva 
centre noi, cum ar fi eele din 
Satu Mare, Zalău, Ocna Mureș, 
care se remarcă. In special, pe 
planul selecției, dar constatăm eu 
regret dispariția altora — Bm. 
VUcea, duj-Napoca, Brașov —. 
care ne obișnuiseră eu aducerea 
tn scenă a unor tineri talentațl. 
El, dacă toată lumea ar mund 
serios I_

Pentru toată lumea este clar astăzi că loturile repre
zentative sint încredințate spre pregătire celor mai buni 
tehnicieni din ramura respectivă Tehnicieni care se an
gajează să îndeplinească obiectivele de performanță sta
bilite. Voleiul pare să facă opinie separată. Acum un an,
după retragerea de la lotul masculin a lui George Ere- 
mia, Biroul federal l-a desemnat ca antrenor principal pe 
Aurel Drăgan care, cind i s-a comunicat botărirea. ar fi spus 
că nu s-a schimbat cu nimic, ci a rămas același Drăgan 
care fusese scos de la echipă In 1976 (ca urmare a fap
tului că a ratat calificarea pentru J.O. de la Montreal). 
Secundul acestuia, W. Schreiber, a fost numit la lot, deși 
nu.„ ieșise bine din teren ; abia începea să dștige expe
riență ca antrenor Ia echipa sa de club. Acesta nici mă
car nu fusese înștiințat că va funcționa la lot 1 în aceeași 
perioadă, la lotul feminin a fost numit ca secund fostul 
internațional G. Bartha, care, spre deosebire de Schreiber, 
nu antrenase și nu avea nici măcar perspectiva de * an
trena o echipă !! Fără a diminua astfel merituoasa activi
tate ca jucători a celor doi foști internaționali, numirea lor 
la loturile reprezentative de seniori și senioare — fără a 
avea o experiență oarecare în antrenorat — a fost total 
nejustificată Și nu le-a făcut nici lor un serviciu, dar nid 
loturilor. Meseria de antrenor are și ea nevoie de o oa
recare perioadă de învățare. Iar la reprezentativele țării 
nu trebuie, în nici un caz, făcute experiențe...

COMPETIȚIE DE REGULARITATE

SAU AMINARI CU... REGULARITATE?
Credeam eă ex

periența anului 
precedent, cînd în 
campionatele re
publicane am con
semnat supărător 
de multe amînări, 
■ fost suficientă 
pentru ea toate 
cluburile să În
țeleagă că 
meni nu are voie 
să se joace de-a... 
întrecerea, iar fe
derația eă acest 
sistem impietează 
asupra întregii
activități. Dar, 
nu s-a intîmplat 
așa. Noua ediție a 
diviziei feminine 
a și marcat in 
primele două eta
pe tot atîtea re-

cluburile 
țeleagă

în- 
ni-

programări. Bene
ficiare : echipele
Dinamo și C.S.U. 
Galați, care toc
mai în această pe
rioadă au cre
zut de cuviință să
participe la niște
turnee peste ho-
tare.

Sînt unii care
susțin că, dată
fiind valoarea nu
prea ridicată a
întrecerilor din
campionat, ase-
menea turnee ar 
contribui la creș
terea valorică a 
echipelor. De a- 
cord. însă nu 
este oare mai bine 
ca participarea la 
diferite concursuri

internaționale să 
se facă în pau
zele competiționale, 
tocmai pentru a 
asigura continui
tate în pregătire ? 
Maestra emerită a 
sportului Eugenia 
Rebac ne spunea 
referitor la aceas
ta că participarea 
U turnee puterni
ce (nr. — puter
nice, rețineți !) 
este foarte utilă 
pentru orice vo
lei ba list, dacă a- 
ceasta se face ea 
prelungire a acti
vității, în pauza 
dintre campiona
te". Opinie pe ca
re o socotim foar
te judicioasă.

ASCENSIUNEA VOLEIULUI NOSTRU SPRE J. 0. NECESITA 0 MUNCA INTENSA
(Urmare din pag. 1)

vă pentru ca voleiul românesc 
să pășească din sfera marilor 
incertitudini în cea a valorii 
dătătoare de siguranță, în ria
dul elitei din care a coborit 
atît de mult ■? Sînt întrebări la 
care încearcă să răspundă cele 
două pagini din numărul de 
astăzi al ziarului nostru con
sacrate problemelor voleiului.

Opiniile specialiștilor, circum
scrise, in general, cauzelor care 
au generat recentele neîmpli- 
niri, pun in evidență o serie de 
aspecte esențiale din circuitul 
performanței voleibalistice, con
țin totodată unele soluții me
nite să ducă Ia redresarea aces
tui sport. Extrapolînd cele mai 
importante idei din cite au 
fost exprimate în urma anali
zei situației actuale, rezultă că 
federația de volei se află în 
fața unui complex de măsuri 
a cărui punere în practică ne
cesită o muncă intensă, plină de 
dăruire și răspundere, care se 
kapunea cu mult timp in urmă.
• în primul rînd, este nevoie 

de un stil de lucru mai dina
mic, axat pe probleme esențiale 
ale mișcării voleibalistice, stil 
pe care trebuie să și-I însu
șească grabnic un activ fede
ral devotat, preocupat total-

mente de destinele acestui 
sport.
• S-a dovedit — dar numai 

atit nu este suficient! — că la 
nivelul bazei de performanță 
se lucrează puțin, că mulți an
trenori nu contribuie cu nimic 
la creșterea de valori autenti
ce ; că se trece cu multă ușu
rință și lipsă de răspundere 
peste unele laturi ale instrui
rii ; că țelul unităților forma
tive a devenit acela al obține
rii unor clasificări nesemnifi
cative în competiții de ju
niori ; că profesorii-antrenori 
greșesc Ia capitolul selecției, lu- 
crind fie cu elemente mărunte 
de statură (indeminatice la vir- 
sta junioratului, dar fără pers
pective în marea performanță), 
fie cu tineri foarte inalți, dar 
lipsiți de alte calități indispen
sabile performerului. De aici, 
nevoia unei orientări noi, a u- 
nei determinări generale spre 
o muncă de calitate, care să 
ia locul activității formale, pre
dominant cantitative.
• Maniera de lucru, rezulta

tele internaționale ale echipe
lor noastre la toate eșaloanele 
arată că din punctul de vedere 
al melodicii, al concepției de 
pregătire, tehnicienii noștri au 
rămas mult în urmă, ceea ce 
impune o serioasă și urgentă 
documentare științifică de spe-

clalitate, o reciclare a tuturor 
celor ce lucrează in performan
ță, conturarea unei concepții 
unitare în selecție și pregătire. 
Și poate se va ajunge, în sfîr- 
șit, la concluzia că I.E.F.S. încă 
nu dă voleiului cadre temeinic 
pregătite.
• Valorile care apar, totuși, 

în voleiul nostru — desigur, 
puține față de posibilități — 
sint de regulă canalizate spre 
două-trei cluburi, in ideea con
centrării lor pentru o mai les
nicioasă cuprindere in loturile 
naționale. O idee care ș-a do
vedit păgubitoare, întrucît mul
te dintre aceste elemente au 
fost stopate de banca rezerve
lor, în loc să crească valori în 
competiții.
• Pentru a găsi un cadru 

propice progresului, sportivii au 
nevoie de o activitate mai bo
gată în conținut, de un volum 
de lucru superior, pentru că 
actualmente acesta se situează 
cu mult sub nivelul internațio
nal. De asemenea, trebuie gă
site modalități viabile de a se 
menține în pregătire, pe par
cursul întregului an, întreaga 
masă de voleibaliști, soluție 
care ar determina un spor sub
stanțial în bagajul (acum defi
citar) tehnîco-tactic al sporti
vilor noștri.
• Mari deficiențe s-au con-

statal în selecția și pregătirea 
loturilor reprezentative, rezul
tatele lor internaționale slabe 
datorîndu-se deopotrivă _ unei 
etapizări nejudicioase, întîrzie- 
rii in omogenizarea nucleelor 
de bază, lipsei concepției de 
joc, a superficialității manifes
tate de antrenori și sportivi, 
precum și de cei ce aveau da
toria să controleze și să îndru
me munca de pregătire.

De curind au fost luate unele 
măsuri administrative (împo
triva jucătorilor și antrenorilor 
— mai drastice ca altădată, 
poate și pentru... a scoate din 
cauză conducerea federației !) 
și de fond, determinate de com
portarea nesatisfăcătoare a e- 
chipei masculine la C.M. Dar 
complexul de măsuri de fond 
va trebui întregit și mai ales 
transpus grabnic în fapt. Sim
pla enunțare a măsurilor (și 
avem, din păcate, destule exem
ple în acest sens) nu va rea
duce — firește — voleiul româ
nesc pe poziții fruntașe în ie
rarhia internațională, 
as'gura peste doi 
mai a noi, prezența 
Iimpică.

Pog'ni realizate de

nu-î va 
ani. și nici 
în arena o-

Cu diversele prilejuri in 
care am fost alături de re
prezentativele noastre la 
competiții, am avut curiozi
tatea să urmărim felul in 
care se desfășoară antrena
mentele unor echipe străine 
valoroase. Am constatat 
că tehnicienii noștri nu 
aveau o astfel de curiozita
te ! De ce ? Socoteau proba
bil că nu au nimic de învă
ța t... Comparind insă desfă
șurarea antrenamentelor, am 
observat că există foarte 
multe diferente. Bineînțeles, 
in defavoarea tehnicienilor 
noștri. Echipa masculină a 
Poloniei, de pildă, desfășoa
ră o încălzire complexă, cu 
unele elemente de yoga care 
nu numai că o fac atractivă, 
ci duc la _ 
mușchilor pentru efort si la 
abordarea _ j
părții fundamentale a lec
ției. Din antrenamentul fără 
minge al reprezentativei fe
minine poloneze, nu lipseau 
elemente de atletism (sări
turi de pe loc, peste garduri 
dispuse foarte aproape unul 
de altul pe circa 50 tn), iar 
ia partea fundamentală a 
antrenamentului sextetul de 
bază era pus in condiții di
ficile de joc prin dispune
rea celor 6 rezerve în po
ziții optime de apărare (blo
caj pe o direcție de atac 
dinainte cunoscută, dispune
rea în linia a doua pe zo
nele neacoperite de blocaj). 
In acest fel întregul lot era 
ținut in stare continuă de 
antrenament, pe reprize. In 
contrast, antrenorii noștri 
făceau o încălzire banală, 
incompletă, în mare parte 
plicticoasă, nu foloseau ele
mente atletice bine alese, 
exersau — de pildă, — ata
cul fără blocaj, adică in 
condiții „afară de concurs", 
in jumătate din timpul de 
lucru efectiv jucătoarele 
deveneau pe rînd... specta
toare. Antrenamentul volei
baliștilor cehoslovaci pentru 
jocul cu echipa noastră, la 
C.M., a avut drept țel prin
cipal exersarea serviciului 
razant, puternic, intre linii 
(circa 45 de minute). Toți 
jucătorii au fost obligati de 
antrenorul Peter Kop să 
exerseze acest gen de ser
viciu. Si toți H executau 
bine, in scopul tactic urmă
rit. La noi, există o foarte 
mare libertate de execuție, 
la discreția fiecărui jucător 
(fiindcă toti prezintă limite 
tehnice). Și fiecare știe să 
servească intr-un singur fel, 
deși adversarii prezintă atit 
de multe diferențe la pre
luare și la construcția ata
cului in funcție de preluare. 
Șirul exemplelor poate con
tinua. Deși nu avem preten
ția specialistului practician 
sau teoretician, ni se pare 
că antrenorii noștri au ră
mas cam in urmă cu con
cepția de 
zulta'e'e 
confirmă 
îndoială, 
reciclare 
nil or 
prin 
mare 
prin 
Dacă 
facă...

pregătirea tuturor

mai angajantă a

pregătire. Și re- 
echipelor noastre 
aprecierea. Fără 

s-ar cam impune o 
urgentă a tehnicie- 
voleiul nostru (nudin

referate care nu spun 
lucru, ci pe „viu", 

activitafi practice !). 
se va găsi cineva să o

Aurelian BREBEANU și Emanuel FÂNTÂNEANU
Foto : Dragcș NÎ.AGU



CAMPIONATE • COMPETIȚII»
MIHAI ALBU, CIȘTIGATOR 
AL CAMPIONATULUI DE 

ZBOR CU MOTOR
Pe aerodromul aeroclubului 

s.Gheorghe Bănclulescu*  din Plo
iești s-au încheiat întrecerile 
Campionatului republican de 
zbor cu motor, competiție cu 
evoluții spectaculoase, de un 
înalt nivel, în care piloțil din lo
tul reprezentativ ca și cei din 
generația în afirmare, au făcut 
dovada unei frumoase pregătiri. 
In probele de acrobație aeriană, 
zburători ca Mihai Albu, Ion 
Trucmel, Nina loniță șl foarte H- 
nărul Marcel Mitu au prezentat 
adevărate recitaluri de evoluții 
de mare finețe. Mal ales progra
mul liber ales al maestrului spor
tului Mihai Albu ne îndreptă
țește să sperăm că acesta va do
mina probele de acrobație și la 
viitoarele Jocuri Balcanice aero
nautice, care se vor desfășura în 
anul 1979 aici, la Ploiești, păstrîn- 
du-și titlul de campion balcanic. 
In cea de a patra probă, însă, 
cea de raliu — cîștigată de Mina 
Ionii ă — o parte din concurenți 
au avut dificultăți în descoperi
rea punctului necunoscut, ampla
sat pe traseu O atractivă dispută 
s-a dat în proba de aterizare la 
punct fix probă relativ simplă 
la prima vedere. Au fost nece
sare zboruri de baraj pentru de
semnarea câștigătorului, care a 
fost ploieșteanul Ștefan Peța.

Concomitent cu întrecerile cam
pionatului s-a desfășurat și con
cursul dotat cu „Cupa C.C. al 
U.T.C.*  de aterizare la punct 
fix, rezervat tinerilor zburători. 
Cu acest prilej, au făcut prim*  
pași spre afirmare tineri ca 
Mielu Fețeanu, Mircea Marte, 
Martin Fodor.

Clasamentul campionatului ; 
Mihai Albu (Ploiești), campion 
național pe anul 197». U ia p ; 
Ion Trucmel (București) did p; 
Nina lonită (Brașov) 13 2S2 p ; 
Marcel Mitu (Ploiești) 11915 p : 
Gheorghe Uță (București) 12 CI 
p etc.

Primii trei clasați ta ..Cupa 
C C. al U.T.C.- : Marcel Chelarn 
(Deva). Mircea Marte (Brașov), 
Victor Sevccueo (Ploiești). Pe e- 
chlpe. trofeul a fost câștigat de 
piloțil aeroclubului ..Aurel '.lalcu*  
București.

Viorel TONCEANU

FLORIN SEGARCEANU Șl 
LUCIA ROMANOV ClȘTl- 
GÂTORII „CUPEI POLI

TEHNICA- LA TENIS
Pe terenurile de 1> Ștrandul ti

neretului din Capitali s-a în
cheiat corapexția de tenis .Cupa 
Politehnica*,  organizată de clu
bul universitar b-?-ireștean_ Pe 
tablourile de concurs au fost în
scriși unii dintre cel mai buni 
jucători si jucătoare, printre 
care campioana national! Marla 
Romanov. In faza
aceasta a fost întrecută de di
nam o vis ta brașoveancâ Camelia 
Chiriac. Și favoritul nr. 2 din 
întrecerea masculină. Marian 
Mirza, a părăsit întrecerea tot 
în semifinală, fiind învins de 
Bebe Almăjan

Rezultatele finalelor. Masculi»: 
FL Segărceanu (Dinamo Bucu
rești) — Bebe Almăjan (Jiul 
Petroșani) 6—3, 3—t ab. (în se
mifinale FI. Segărceanu — L. Ți
ței (Steaua) 3—6, 6—3, 6—4 ; B. 
Almăjan — M. Mîrxa (Steaua) 
6—2, 6—1); feminin : Lucia Ro
manov (Politehnica București) — 
Camelia Chiriac 4—6. 6—2, 6—4
(în semifinale Camelia Chiriac — 
Maria Romanov (Politehnica 
București) 6—4, 6—4; Lucia Ro
manov — Elena Popescu (Poli
tehnica București) 6—0, 6—8).

Tot pe terenurile de la Ștran
dul tineretului a început .Cupa 
Pionierul*.

IN DIVIZIA A LA BASCHET 
MASCULIN, UN DERBY 

AL... CODAȘELOR
Două meciuri rețin în mod 

deosebit atenția amatorilor de 
baschet la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, cînd au loc cele șase 
partide ale etapei a 4-a : URBIS
— Universitatea Timișoara, med 
care se dispută între singurele 
echipe care nu au realizat pini 
acum nici o victorie, și Politeh
nica București — Farul Constan
ța. Celelalte jocuri ale etapei : 
ICED — steaua, Dinamo — U- 
niversitatea Cluj-Napoca, Rapid
— C.S.U. Sibiu și C.S.U. Brașov
— C.S U. Galați.

PE ARENELE DE POPICE
• Divizionarele A Olimpia 

București și Aurul Baia Mare — 
campioana țării — au susținut zi
lele acestea întîlniri internaționale 
amicale. La București, Olimpia a 
jucat cu echipa Zwickau Sachsen
ring (R. D. Germană) pe care a 
întrecuț-o cu 5 253—5 076 p.d.. cel 
mai buni jucători de la bucu- 
r este ni fiind Marin Grigore — 
896 și Alexandru Vrînceanu — 
892 De la oaspeți s-a remarcat 
Seifert, cu 882 p.d. La Baia Mare, 
Aurul a dispus de echipa minieră 
Borsodi Banyasz Miskolcz (Un
garia) eu 5 485 —4 982 p.d. Princi
palii realizatori au fost Vuță — 
965. Boariu — 942 și, respectiv, 
Gergely — 933.
• La tradiționalul turneu inter

național „Cupa Wemer Seelen- 
binder*,  din R. D. Germană, care 
va avea loc azi și mîine la San
gerhausen, vor participa și doi

.BF"---------------------- ■ ---------- 

Sportul

sportivi români, Ana Petrescu 
(Gloria București) Die Băiaș 
(Constructorul Galați). La Între
ceri vor mal fi prezenți popicari 
din Bulgaria, Cehoslovacia, Polo
nia, Ungaria și, firește. R. D. Ger
mană.
• Meciuri restante din campio

natul Diviziei A ; Voința Ploiești 
— Voința București 2 277—2 452 
p.d„ Voința Cluj-Napoca — 
U.TA. 2 472—2 290 p.d„ Voința 
Tg. Mureș — Voința Oradea 
2 494—2 381 p.d.. Hidromecanica
Brașov — Voința Craiova 2 506— 
2 377 p.d. (feminin), Voința Tg. 
Mureș — Voința Cluj-Napoca 
5 183—5 109 p.d., Constructorul Ga
lați — Voința București 5 404— 
5 074 p.d. (masculin).
• Azi și mîine se dispută etapa 

a iV-a, care programează o se
rie de jocuri interesante : la fe
mei Cetatea Giurgiu — Voința 
Galați. Record Cluj-Napoca — 
Voința Tg. Mureș — derbyul se
riei Nord, U.T.A. — Electroniureș 
Tg. Mureș, iar la bărbați, carpațl 
Sinaia — Gloria București, Unia 
Satu Mare — Metalul Hunedoara 
și Eiectromureș Tg. Mureș — 
Voința Cluj-Napoca. Meciurile 
echipelor Constructorul Galați. 
Olimpia București (m) șl Gloria 
București (f) au fost amlnațe. 
deoarece ele au în aceste nle 
jucători la turnee internaționale.

CICLISTUL NICOLAE SAVU 
(DINAMO), A DOUA VIC

TORIE IN 3 ZILE
Seria circuitelor de te-amM. 

organizate pe aleile parcuhM 
Herăstrău dm Capstan s-a în
cheiat joi, prîntr-u*  reușit eșe
curi desfășurat în reția clubu
lui sportiv Drmnn Si de data 
aceasta. în proba jurJarUor 
Petru*  Mitu (C-S 2) s-a dove
dit Imbatabil A condus cursa 
de la un eapM la altoi £ a câș
tigat detașat. Proba juniorflor 
mari a fost dominat! de repre
zentanța clubului sportiv Petrolul 
Ploiești. L VmtEâ șl FL Chiț» 
și-au ânpărțxt Locurile unu pi 
doi. iar colegul lor Gh. Dânilă 
s-a clasat pe locul patru (locul 
m — P. Bortea. Voința Bucra-

Ir rrererc a seniorilor s-a desfă
șurat sub semnul unui sensibil 
echilibru valoric. Aproape fiecare 
dintre cei 23 sportivi inîrați în 
concurs au atacat pe rîr.d, încer- 
cindu-și șansele de a se detașa 
în Învingător. Mai mult au in
sistat, însă, V. Marin. Gh. Lăuta
rii. T. Drâgan, care s-au și des
prins de plutoo, au alergat 
dteva ture împreună, după care 
au fost prinși. Cursa a fost ciș- 
tigată, spectaculos, de Nicolae 
Savu (Dinamo), același care, cu 
trei zile în urmi, a dștigat și 
.Cupa Steaua*  la cidocros. Cla
sament : 1. N. Savu (Dinamo) a 
parcurs 24 de ture — 38.400 km
în 44:12, 2. IL Anghd (Dinamo), 
3. C. Bond» (Steaua), 4. V. 
Teodor (Dinamo) 5, I. Cernea 
(Olimpia). C. L Ganeea (Diaa- 
nx» etc. (Gbeorgbe ȘTEFÂNES- 
CU).

ASTAZI SE REIA CAMPIO
NATUL DE RUGBY

Campionatul primei ffivizfi * 
rugby se reia la ftnete acestei 
săptĂmînl prin meriurile etapei 
a treia a fazei preliminare, pe 
grupe. Campioana țârii. Farul, 
are o misiune dificili, la Site*,  
în fața echipei C.S.M. Nid prte- 
cipaleie sale rivale nu au de 
susținui meciuri mal ușoare : 
Steaua Joacă la lăți, eu Politeh
nica, iar Dinamo IntUnește (slm- 
bătă, de la ora 15. pe terenul dta 
Tei) pe R.C. Sportul ștudențeae. 
Partide echilibrate se anunță a 
fi ți acelea de la dnj-Napoea, 
în care politehnica primește vi
zita formației B.C. Grivița Roșie, 
Brașov, CJX întfinind pe pro
priul teren pe Rapid, Năvodari, 
între T.C. Ind. Constanța si Ști
ința Petroșani, și Gura Humoru
lui, Minerul jucind cu Universi
tatea Timișoara. Se vede. ded. 
că 7 din cele 1 meciuri ale eta
pei sînt deschise oricărui rezul
tat, doar partida RACEMIN Ba
ia Mare — Rulmentul Birlad pâ
ri nd să aibă un favorit mai si
gur în formația gazdă...

DIVIZIA A DE HOCHEI
Divizia A la hochei progra

mează alte două secvențe din 
lungul șir al etapelor de cam
pionat. Sîmbătă și dumime! au 
loc partidele duble : A-S.K. Spar
tul studențesc București — Di
namo, Unirea Sf. Gbeorghe — 
Steaua șj Dunărea Galați — 
Sport club Miercurea Cine fse 
joacă la M. Ciue, patinoarul dm 
orașul de ka Dunăre nefiind în
că gata).

Salutăm fermitatea federației ta 
ceea ce privește programarea 
partidelor. Dinamo și A.S.E. că
zuseră de acord să joace dumi
nică la ora,- 8,96 t Dind respec
tul cuvenit Diviziei, F.R.H. a 
hotărit ca meciul să aibă loc 
sîmbătă de la ora 17 șl dumi
nică de la ora 15,30 pe patinoa
rul „23 August*.

PRIMELE TESTE ALE LOTU
LUI DE HOCHEI S-AU 

ÎNCHEIAT CU SUCCES
După cum se știe, lotul repre

zentativ de hochei a susținut 
două partide de verificare în 
R.F. Germania. In prima dintre 
ele, sportivii români au jucat ca 
o puternică selecționată a orașu
lui Freiburg, care a avut în com
ponență 6 hocheiști canadieni. 
Victoria a revenit echipei <ioas- 
tre,. cu scorul de 5—4 (2—1, 1—2, 
2—1) punctele fiind marcate de 
Tureanu 2, Olenici, Cazacii și 
Ioniță. în cel de-al doilea rpeci, 
disputat la Mannheim, tot in 

compania unei selecționate lnclu- 
zînd și jucători de dincolo de 
Ocean, succesul reprezentativei 
României a fost și mai clar 
(4—1) autorii punctelor fiind 
Tureanu 2, Huțanu și Axlnte. 
Antrenorul federal Ștefan Io- 
ne6cu ne leclara că cele două 
partide-test au fost deosebit de 
utile, oferind posibilitatea în
cercării unor formule noi de e- 
ehipă. Cei mai buni jucători : 
Neteda, Tureanu, Cazaca, Hă- 
lăucă șl Axințe.

ULTIMELE CAMPIONATE 
ATLETICE DIN 1978

Sfirșitul acestei săptămînl mar
chează încheierea sezonului atle
tic competițional oficial al anu
lui, avtad programate, la Buzău, 
ultimele patru campionate na
ționale din 1978. Este vorba de 
campionatele de seniori la ma
raton șl 5*  km marș, care vor 
avea loc astăzi, șl de campiona
tele de Juniori I la maraton re
dus — 25 km șl 2*  km mar*,  
care >e vor desfășura mîine.

La maraton au fost înscriși 23 
de concurenți. care-șl dispută 
titlul Individual (barem de *-  
eordare a titlului 135 :X. 9) d 3 
fonuațtl (St. roșu Brașov, Di
namo șt Rapid București) dte 
cite 4 alergători, care luptă pen
tru titlul pe echipe (clasamentul 
se face prte însumarea timpOcr 
realizați de cel mal buni 3 con- 
eurențl din echipă). Iar la 54 km 
marș (baren 429 te.f) vor lua 
startul 13 sportivi șl 2 echipe 
(Metalul Plopem șl P.T.T. Bucu
rești).

Derby-ul Diviziei masculine 
A la handbal 

DINAMO BUCUREȘTI - 
STEAUA

Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală va fi din nou. du
minică, locul de IntUnire al iu
bitorilor acestui sport. Derbyul 
etapei a 5-a a Diviziei masculine A 
— șl, desigur, nu greșim afirmînd 
că al întregului campionat — îl 
constituie meciul dintre Dinamo 
București șl Steaua, o confrun
tare a ambițiilor Jucătorilor celor 
două formații de elită ale hand
balului românesc, dar șl o... re
vanșă a tehnicienilor care pre
gătesc echipele. Oprea Vlase, pe 
de o parte. Cornel oțelea șl Otto 
Telman, pe de altă parte.

Dinamo beneficiază de aportul 
întregului lot, în timp ce la 
Steaua este încă incertă folosi
rea lui W. Stockl, iar cheli și 
Marchidan nu vor putea fi, pro
babil, prezenți la acest derby. 
Vom preciza că Dinamo- are un 
punct avans (ambele echipe au 
pierdut dte un meci). dar 
Steaua, In plus, a .lăsat*  un 
punct șl la Cluj-Napoca.

Tot în Capitală va evolua șl o 
altă echipă fruntașă a handbalu
lui nostru : este vorba de Poli
tehnica Timișoara, care va IntU- 
ni formația studenților Univer
sității din București. In tară: 
Gloria Arad — Universitatea 
CteJ- Napoca și C.S.M. Borxegti — 
Universitatea Craiova.

DUMINICA. LA PALATUL 
SPOKTURILOB ȘI CULTURH:

Universitatea București — 
Com ne torte Baia Mare (de 
Ia ora 14.3») șl Confecția 
București — Știința Bacău 
(15.4») — meciuri feminine 
din .Cupa de toamnă*;  Uni
versitatea București — Poli
tehnica Timișoara fora 16,5«| 
Si Dinamo București — Stea
ua (18.19) — conttnd pentru 
Divizia masculină A.

ANUNȚ
și sportȘ Centrul de cercetări pentru educație fizici 

scoate la concurs posturile vacante, astfel :
• 1 post cercetător științific eu specialitatea
• 1 post cercetător științific cu specialitatea 
Condițiile de înscriere și participare la concurs :

— studii superioare de specialitate ;
— vechime minimum 3 ani iu specialitate sau învăță- 

mint ia conformitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și 
Decret nr. S89/71

Termenul de înscriere — 10 noiembrie 1078, dată ptnă la 
care se va depune și dosarul personal. Informații supli- 
mentare se pot lua la telefon 21.55.13 sau la sediul Cen- 
trului de cercetări din București, B-dul Muncii nr. 37-39, 
sectorul 3.

fiziologie ; 
biochimie.

/NVĂMTOR/f PROFESORI! ELEVI!
oncuue județene de turism vă oferă ua variat, inter». 

sânt șl instructiv program de excursii.
DORIȚI să cunoașteți frumusețile patriei, realizările înfăptuite 

ta anii construcției socialismului 7
VA interesează Istoria, arheologia, științele naturii sau 

geografia 7
Organizatori de turism bine pregătiți, dlspuntad de cunoștința 

multilaterale, precum și de o documentație bogată vă pot re
comanda cele mai bune soluții pentru excursia preferată.
• Prin agențiile și filialele OFICIILOR JUDEȚENE DE TURISM 

vi se acordă sprijin calificat In alegerea traseelor. în stabilirea 
tematicii excu-siilcr
• Se asigură mijloace confortabile de transport, servicii de 

ghid cazare și masă în unități de categorie preferată etc.
REȚINEȚI ! Incepind cu data de 1 noiembrie se acordă re

duceri la transportul cu autocarele, autobuzele șl microbuzele 
la excursiile organizate pentru elevi ta zilele de luni pînă vineri.

-------------- --------------------------------- PUBL1TURISM ---------------------

MECIURI ECHILIBRATE IN 
DIVIZIA A DE JUDO

în Divizia A de Judo sînt pro
gramate, sîmbătă și duminică, 
triunghiularele edel de a 4-a e- 
tape. Cu cîteva excepții, meciu
rile se anunță extrem de echili
brate. La București, In sala Olim
pia, îșl vor disputa Întâietatea 
Olimpia, Constructorul M. Clue 
șl AA-A Tg. Mureș. înaintea a- 
cestei etape, toate cele trei echipe 
se află la egalitate de puncte. 
La lași, Politehnica (situată pe 
locul S) primește replica unor 
formații puternice : Dtaamo Bra
șov, neînvinsă te acest campio
nat, și CA.M. Borzești. La Cluj- 
Napoca, Universitatea, deși luptă 
acasă, va avea o misiune dificilă 
e« NKramonia Făgăraș (locul 3) 
și Bapid Arad (1). ta fine, cei 
de-al patrulea triunghiular va avea 
loc la Balș. Dtname București 
este favorită atft te medul cu 
echipe locală I.OJS, ctt șl ta cel 
CU I.LFA

ION POPA (STEAUA) 
C1ȘTIGATOR AL „CUPEI 

ROMÂNIEI- LA SPADA
Ieri. M startul probei de spadă 

dte cadrul „Cupei Bomânid*  
a-aa prezentat 47 de concurenți. 
De In prunele tururi au apărut 
surprizele. Astfel, Nicolae lorgu 
(Steaua) a căzut te turul M. 
De asemenea. doi tineri trăgă
tori. de perspectivă — Ionel Bâr- 
beeu (Xlectroputere Craiova) șl 
Năcolae Bodocxl (CA. Satu Mare)
— nu reușesc nici ei să treacă 
de tururile preliminare. Dar, cele 
mal notabile surprize le consem
năm ta eliminările directe, ta 
care „rtmta*  campionul național 
din acest an, Costlcă Bărăgan 
(Steaua) și deținătorul „Cupei 
României*,  Anton Pongraes 
(AA.U. Tg. Mureș).

ta finală s-au calificat, direct, 
Uvte Aagelesea (victorie la 10 cu 
Bărăgan și ta T cu Pongracz), 
Ion Popa, Mlhal Popa și Octa
vian Zidaru. După recalificări 
dar eu o comportare bună. pe 
tabloul „celor 5*  apar Ion Dims 
și Constantin Nicolae. După pri
mele asalturi se părea că finala 
va avea un dștigător sigur : Ion 
Popa, dar Ion Dima „merge*  șl 
el foarte bine, fiind stopat cu 
greu de Zidaru, care reușește 
să-l învingă ca 5—4. în conti
nuare L Popa trece de Ange- 
lescu după ce a fost condus eu 
4—L in timp ce Dima (la scorul 
de 4—4 se accidentează) nu 
poate să-1 Învingă pe M. Popa. 
In ultimul asalt, insă, I. Popa 
pier le la Nicolae, și astfel se 
ajunge la baraj între frații Ion 
și Mihal Popa, ambii cu cite 4 
victorii acumulate. Asaltul de 
baraj se Încheie eu 5—2 ta fa
voarea lui Ion Popa, care ciștigă 
astfel „Cupa României*  — ediția 
1978. Clasament : L L Popa
(Steaua) 4 v. Ab.. L M. Popa 
(Steaua) 4 vd.b.. L C. Nicolae 
(Progresul) 3 v. 4. L Dima (Pa
rte Constanta) 2 ▼. L L. Ange- 
leoca (Farul C-ța) 1 v (—7). 5. O- 
Zldare (Steaua) 1 v (-41).

Nicoletti ALDEA

„CUPA F.R.M.- LA 
DIRT-TRACK

SIBIU, 2t (prte telefon). Sta
dionul Voința a găzduit vineri 
după-asniază etapa a m-a a 
„Cupei F.R.M." la dlrt-track. 
Oonflrmtndu-șl valoarea, buco- 
reșteanul Gbeorgbe Sora a domi
nat întrecerea, o surpriză plăcută 
a produs Juniorul Ionel Pavel, 
care a fote cei mal puternic ad
versar pentru toți favorițlL

Clasament : L Gh. Sora (Met 
Buc.) 11 P, 3. L Bobîlncanu 
(LPA. Sihta) 14 p, 3—4. V. Vol- 
culescu (Meț. Buc.) și L Pa
vel (Voința Sibiu) I P. 5- 
M. Dotare (Met. Buc.) T p. 
In clasamentul general, după trei 
etape conduce Gh. Sora eu »4 p, 
urmat de L BobOneanu 33 p șl 
C. Voiculescu 37 p. (L IONESCU
— coresp.)

_ _ —____ _____

l&

NU AVEȚI 
UNDE STA? 

POFTITI
LA MASA
PRESEI!_
un fapt cunoscut că 

P9 marile stadioane, in *d-  
d« sport și in orice loc 

unde au loc competiții de 
amploare, există un spațiu 
anume destinat ziariștilor, ce
lor care au rolul de a-i in
forma pe numeroșii iubitori 
ai sportului. Este vorba des
pre MA.SA PRESEI, care șl 
pe bazele sportive din țara 
noastră este asigurată — in 
general — cu grilă de facto
rii responsabili. Cu toate a- 
eestea, in destule cazuri, locu- 

rezervate celor tn drept 
Hnt ocupate de oameni eare 
ns au nimic comun cu pro
fesia de ziarist. Așa se face

că de multe ori gazetarul stă 
pe unde apucă, in condiții la 
eare nu poate să-și desfă
șoare munca.

hs Capitală, de exemplu, 
sînt două săli care găzduiesc 
importante întreceri sportive 
interne și internaționale. Sala 
Floreasca Palatul Sporturi
lor ?i Culturii In prima, la 
competițiile de amploare — 
cum sint cele de baschet și 
volei — pe cele citeva locwH 
rezervate ziariștilor (situate 
tn spatele juriului de arbitri!) 
se află, in majoritatea cazu
rilor, alte persoane, in timp 
ce reprezentanții presei tre
buie să-și caute locuri in 
tribună.

Situația este aceeași și la 
Palatul Sporturilor și Cultu
rii, unde, la marile eveni
mente pugUistîce, masa pre
sei — intr-adevăr dispunând 
de multe locuri — este luată 
cu asalt de cine vrei și de 
cine nu vrei. In plus, chiar 
ta fața acesteia cițiva ,, spe
cialiști- manevrează butoa
nele dc la tabela electronică 
de punctaj.

Am adus In discuție această 
problemă deoarece campiona
tele naționale de box pentru 
seniori bat la ușă, iar compe
tițiile de handbal, baschet 
volei sini tn vlină actualitate.

Așteptăm răspunsul celor 
bl cauză. mai a'.es, măsu- 
dlt eare se impun !

Paul IOVAN

DE LUNI, 
0 SĂPTĂMlNĂ 

A PUGILISMULUI
(Urmare din pag. 1)

Rapid (11), Litoral Mangalia 
(10), Farul (8), C.S.M. Cluj- 
Napoca (7), Metalul Bocșa (5), 
C. S. Cîmpulung Muscel (5) 
etc.

Privite prin această prismă 
finalele vor reflecta ți anul a- 
cesta noile ierarhii, dar și sta
rea de fapt in secțiile de box.

Finalele campionatelor națio
nale ți ale „Daciadei*  mai su
gerează cîteva repere. Ca de 
obicei, ele vor oferi antreno
rilor din întreaga țară un pri
lej de util schimb de experien
ță, dar le vor solicita și un 
veritabil „examen de treaptă*,  
la eare răspunsurile se vor da 
prin intermediul calității teh
nice a elevilor.

Important ni se pare si mo
dul cum se va face tradiționa
lul «schimb de generații**.  Si
gur că. sentimental, ne poate 
surprinde revenirea In ring a 
lui Alee Năstac, precum ne în
tristează despărțirea (pe cînd 
ceremonia tradițională ?) de 
Calistrat Cuțov. Dar mai sem
nificativă va fi apariția tine
rilor, aflați la primul lor an 
de seniorat, sau chiar a ju
niorilor destul de maturizați 
pentru a face față unor dure 
întîlniri de turneu cu mai 
vîrstnicii (și rutinații) lor ad
versari. Dacă Daniel Radu 
poate deveni campion balcanic 
al seniorilor în anul în care 
a cîștigat și campionatul euro
pean de juniori, nu vedem de 
ce alți juniori talentați ca și 
el n-ar aborda competiția na
țională supremă cu același 
curaj (și poate cu succes si
milar) l



In patria sportului cu balonul oval, rugbyul românesc și-a probat posibilitățile
JOCUL REALIST-UN IMPERATIV!

BILANȚUL 
TURNEULUI 1978

20— t cu Aberavon
7— 7 cu Swansea
6—18 cu selecționata Bath 

30—28 cu Gloucester
49— 12 cu London Scottish
50— 13 eu Clifton
3—16 cu Bristol

Vorbind despre comportarea 
echipei, antrenorul federal 
Valeriu Irimescu ie arăta mul
țumit, înainte de toate, de reu
șitele evoluții din partidele cu 
Swansea, Gloucester și London 
Scottish : „La Gloucester, nu 
se încălzise bine atmosfera ți 
ne ți uitam unul la altul, în- 
cfntați de iureșul formidabil 
•I Jucătorilor noștri, concre
tizat in 15 puncte marcate, nici 
unul primit ! Am condus apoi 
cu 21—3, pentru ca gazdele să 
echilibreze și să întoarcă re
zultatul : 28—27 pentru Glou
cester. Fluierul final era atit 
de aproape, cînd o grămadă 
In vecinătatea liniei de centru, 
in terenul adversarilor, aduce 
balonul in mîinilc lui Bucos, 
acesta marcind un drop de 
excepție : 30—28 ! Dar cel mai 
bun meci l-au realizat băieții 
noștri cu London Scottish. în
treaga echipă s-a autodepățit, 
pur ți simplu ! Iar cu Swansea 
a-a Jucat de o manieră care a 
dus la aprecierea unanimă că, 
de 5 ani, publicul suporter al 
campioanei Țării Galilor nu a 
mai văzut asemenea meci !" 
• Aberavon și Clifton slnt e- 
chipe de mina a doua ? •
„Nu cred că e bine spus ! Bri
tanicii au un sistem competi- 
țional diferit. Clifton, de e- 
xemplu, Joacă lntr-un an ți 
cu Bristol, ți cu Harlequins. 
Iar rezultatele sint strînse". • 
Cum explicați cele două insuc
cese ? • „La Bath, partida a 
stat Intr-o fază : Hariton 
nu l-a pasat lui Motres- 
cu Ia momentul oportun. Am 
ratat astfel, la 3—3, • Încer
care. A urmat acea minge 
Înaltă bătută de Fălcușanu ți 
Interceptată de gazde, care nu 
au pierdut ocazia de a înscrie. 
Oricum, a fost cea mai slabă 
evoluție din turneu, care a a- 
rătat clar : cel puțin la ora ac
tuală, nu avem ți o a doua 
garnitură la fel de valoroasă 
ca prima (reamintesc că la

MIINE, START ÎNTR-0 NOUĂ EDIJIE 
A CAMPIONATULUI MASCULIN DE VOLEI
Mtlne, tn campionatul mas

culin al Diviziei A de volei Încep 
întrecerile unei noi ediții — a 
36-a. IATA LOTURILE CU CAM 
CELE 12 FORMAȚII SE VOR 
PREZENTA LA START.

steaua BUCUREȘTI (antre
nor Aurel Drăgan): Nlcolae pop, 
loan Țerbea, Alexandru Iuhasz, 
Petrică Dududuc, Cornel Chifu, 
Petre lonescu, Silviu Geană, 
Aurelian Ion, Sorin Macavd, 
Viorel Manole, Florin Mina.

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor Wiliam Schreiber): Cornelia 
Oros, Laurențiu Dumânoiu. Mir- 
eea Tutovan, G (inter Enescu, Dan 
Gtrleanu, Marian Păușescu, Teo- 
Cl Chiț, Ștefan Băroiu, Einilian 
Vrîncuț, Marius Câta Chițiga, 
Marian Mltu.

EXPLORĂRI BAIA MARE (an
trenor Alexandru Manț): loan
Ghlc, Viorel Bălaș, Dorei Neghi
nă, Dumitru Dragoș, Emil Bă- 
găian, Marin Enescu, Marian 
Jurcă Viorel, Valentin Paraschl- 
vescu, Traian Ule Corcheș, Mir
cea Igniska, loan stalcu, Tralan 
Marinescu, Gheorghe Mihalca, A- 
«Irlan Arbuzov.

TRACTORUL BRAȘOV (antre
nor Tănase Tănase): Horia Bă
nea, Gheorghe Bălhăceanu, Ale
xandru Covaciu, Radu Dumitres
cu, Aristide Florea. Joan Hinda, 
Petrică Stancu, Constantin Ste
rna, Francise Szomboty, Constan
tin Zamfir, Pavel Aranicl, Ovl- 
<Uu mescu, Georgel Odagiu.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(antrenor Radu Zamfirescu): Nl
colae Braun, Iullcă Băloi, Con
stantin Botoșanu, Tudor Craiu, 
Adrian Dumitru. Vlorel Gărgărid, 
Virgil Hrinco, Emlllan Nlcolescu,

LOTUL „A“ AL ARBITRILOR
M. Albuț, C. Armâșescu, V. 

Ranghel, I. Covad, A. Dinlcu, 
N. Găleșanu, V. Dumitru, I. 
Armeanu. L Nieulescu. N. Io- 
neacu, V. Vrăjescu, R. Far- 
muș, Im. costolu, Al. Drago- 
mir. M. Nicolau, Gh. Ionescu, 
Z. Pătru, D. Rădulescu, M. 
Stamate, V. Pavel, L Sușe- 
lescu. A. Nedelcu, V. Volcu 
(ton din București). V. Ar- 
hlre, Gh. Fieraru, Gh. Stan, O. 
Manlțiu, c. Manltiu (toți din

Aprecierile antrenorului
Bath am folosit foarte mulți 
Jucători de rezervă)". • Dar 
la Bristol ? • „Aici s-a Jucat 
tactic prost. înaintarea noas
tră s-a arătat superioară in 
multe momente. Paraschiv a 
tras pur și simplu grămada du
pă el. Dar baloanele care au 
plecat spre treisferturi nu au 
fost Jucate inteligent de Bucos. 
Acesta, excelent în celelalte 
evoluții, nu a folosit mai deloc 
țutul tactic, preferind pasa. 
Or, Nica a suferit o comoție 
în prima repriză— Cred că ți 
oboseala și-a spus cuvîntul". • 
Ați numit deja 2 remarcați 
(Paraschiv ți Bucos), cum au 
evoluat ceilalți ? • „Stoica a 
fost numărul 1. Foarte bine 
ți Munteanu, Dumitru, Dinu, 
Ortelecan. Dacă putem aprecia 
drept bună comportarea de an
samblu, nu putem trece peste

RUGBYȘTII AU ABSOLVIT CU BINE UN
(Urmare din pag. 1)

acuratețe"; Daily Express (sub 
titlul „București li anihilează 
pe tunarii lui Swansea") : 
„Selecționata București a con
firmat victoria convingătoare 
asupra Aberavonului, obținind 
• nouă performanță printr-un 
joc bine gindit. Ei (n_r. româ
nii) au meritat pe deplin ^ga
lul" de Ia Swansea" (n.r. cam
pioana Țării Galilor și Angliei, 
la un loc); iată ți părerea spe
cialistului Terry O’Connor, pu
blicată în Daily Mail (după 
meciul cu London Scottish) : 
„Joc strălucit al românilor pe 
Richmond' Athletic Ground, în 
stilul atit de fantezist al îrân
cezilor. O nouă dovadă că 
România este pregătită să joa- 
oo un rol tot mai important pe 
scena rugbyului european... In 
cei 33 de ani care au trecut 
de cînd o echipă românească 
a vizitat Londra, rugbyștii ro
mâni au făcut progrese consi
derabile"

REF. : Avînd ;n vedere eă zi 
fost fn trei din cele patra „tur
nee britanice", consideri eă 
actualul periplu a fost mai im
portant 7

V. M. : Nu încape îndoială. 
Mai întîi deoarece am jucat cu

----------------- PROGRAMUL PRIMEI ETAPE-----------------
Stczoa — Universitatea Craiova (sala Floreesca. tie la ora 

13), Tractorul Brașov — Universitatea Cluj-Napoca, Foliteh- 
nie*  Timișoara — Viitorul Bacău, CJS.U. Galați — Dlnamo 
București, Explorări Baia Mare — Silvani*  Șimleu Silvaniri 
ți C-S.M. Suceava — CJS.M. Delta Tuleea.

Marian păun. Emil Rcbedea, Nlcu 
Stoian, Livlan Ștellea, Marcel 
Zlotea.

VIITORUL BACAU (antrenor 
Virgil Moșescu): Virgil Kmescu. 
Cornel Păduraru, Florin Robduc, 
Mltu Bojan, Mihal Patrichl, Mir
cea Popa. Gheorghe Gheorghe, 
Vlorel Roșioru, Vasile Prodan, 
Vasile Prisecaru, Nlcolae Rodea- 
Bu, Mircea Vițan, Gheorghită Lu- 
pu, Mihal Linculescu.

C.S.M. SUCEAVA (antrenor 
Tralan Căldare): Patridu Păș- 
tean, Gheorghe Dumitru, Virgil 
Lepădătescu, Eduard Gazda, Au
rel Enuca, Victor Pancu, Gabriel 
Sava, George Vasile, Petre An- 
drău, Gheorghe Vizitiu, Gheor
ghe Palade.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA (antrenor Constantin Bengea- 
zu) ; Marcel Popa, Codru Mate- 
escu, Viorel Moldovan, Mihal Bin
ds, George Dinea, Victor Che- 
zan, Horațlu Cimpeanu, Constan
tin Mareu, Petru Marin, Adrian 
Anghel, Dan Oprean, Gabriel 
Boroș, Martin Roncsik, Frandsc 
Gyorfalvi. Ion Dobre.

C.S.M. DELTA TULCEA (an
trenor Alexandru Stanciu) : Za- 
haria Alexandrov, Cristian lan- 
cu, Stelică Ispas, Fedosle laco- 
blev. Marian Ștefan, Ion Ivanov, 
Constantin Gavrilă, Florian Tiu- 
cra, Gheorghe Ștefan. Alexandru

Brașov), c. Mușat. s Popescu 
(Constanta). L Amărăsteanu, 
V. Tilcă (Craiova), V. Chio- 
reanu, M. Herța (Cluj-Napo
ca), M. Marian (Oradea). I. 
Stoica (Bacău), V. Szakacs 
(Bala Mare), L. GrUn (Tg. 
Mureș). D. Dobrescu. C. Șovă
ială (Ploiești). O. Drăgan, C. 
Păduraru (Timișoara), E. 
Ududec (Suceava). C. Pitaru, 
E. Mendel (Sibiu) ți D. Del- 
cea (Galați).

îcdcrai mrniij irimescu
evoluția nesatisfăcătoare a u- 
nor oameni de bază pină mai 
ieri. Este cazul lui Marin Io- 
nescu, Murariu, Dărăban, cu 
un Joc sub posibilități. Nici 
treisferturile nu au dat totală 
satisfacție". • Care ar fi, după 
dumneavoastră, ideea care 
poate sintetiza turneul ? •
„Ferma noastră hotărîre de a 
aplica neintirziat învățăminte
le turneului britanic. Dacă 
vrem să devenim tot mai com
petitivi, să ajungem adversari 
tradiționali ai formațiilor de 
dincolo de Canalul Minecii, 
trebuie să Jucăm tot MAI 
REALIST, să aplicăm jocul de 
angajament dus pină la efor
tul maxim, să îmbunătățim 
grămezile spontane. Și aceasta, 
pe planul întregului rugby 
românesc

Geo RAEȚCHI

mai multe echipe (7), de unde 
• dificultate mărită : am intil- 
ait cele mai tari echipe, campi
oanele Țării Galilor (Swansea) 
ți Angliei (Gloucester). Așadar, 
cota turneului *18  a fost mult 
mai înaltă. Am urmărit apoi să 
ne acomodăm cu maniera de 
Joc britanică — mult diferită 
de a francezilor — ți cu arbi
trajul lor. care are caracteris
tici deosebite.

REF. : Să abordăm puțin sfera 
perspectivelor. In ee lumină se 
situează viitoarele relații rug- 
bystice româno-britanice 7

V.M. : Concret, în 1979 vom 
reveni in Țara Galilor spre a 
susține un turneu de 5 jocuri, 
dintre care ultimul, cel de la 
S octombrie, va fi un test-meci, 
primul din istoria tntilnirilor 
cu britanicii, pe National Sta
dium, din Cardiff, cu redutabi
lul XV al Țării Galilor. Pen
tru noi asta înseamnă un mare 
pas înainte cu atit mai mult, 
cu cit un an mai tîrziu galezii 
ne vor acorda revanșa, lntor- 
cindu-ne vizita ți susținind eu 
naționala lor trei meciuri In 
România. Dacă reușim să mai 
stabilim un test fie cu Anglia, 
eu Scoția sau Irlanda (la ni
velul formațiilor A), atunci pu
tem conchide — alalurînd, desi
gur, jocurile oficiale din C.E.

Stanclu, Nelu lordache, Paul Ml- 
lltaru, Valeriu Spînu, Florin Se- 
gărceanu, Vasile Parfenie. Ion 
Stanciu, Iulian Rădulescu, Geor
ge State.

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(antrenor Gheorghe Bodescu) : 
Ule Bugarschi, Alexandru Poto- 
eeanu, Rudolf Kunkutl, Ladislau 
Mathe. Carol Lukacs, Ștefan Cri- 
»an, Cornel Dobromir, Nlcolae 
Vlnătu, Adrian Urzică, Tralan 
Clonca, Darie Mîrza, Marcel Tor- 
san, Sorin Grădinaru, Ștefan 
Cozlac, Teodor Costasic.

C.S.U. GALAȚI (antrenor Vi
lii*  Petrlșor) j Adrian pustiu. 
Florin Sirbu, Ionel Căescu. Ște
fan Pal. Toader Feorodof, sorin 
Tlgăeru, Adrian Matei, Sorin Tă
băciiă, Cornel Bologa, Dan Ma- 
nolache, Mirel Zaharescu, Eugen 
Cojocaru, Octavian Rădulescu, 
Sever Osman, Mihal Dan Bozdoc.

SII.VANTA ȘIMLEU SILVA- 
NIEi (antrenor Vasile Mățcășan); 
Vaslle Mășcășan, Remus Tritea- 
nu, Dan Vale, Petre Cojocaru, 
Ștefan Nagy, Mihal Sarkdzl, 
Nlcolae Răduță, Radu Petru?, 
Cristian Bojan, loan Baci.

In campionatul feminin de volei

TRADIȚIONALUL DERBY
Etapa a treia a campionatu

lui feminin de volei este do
minată de tradiționala întîl- 
nire Dinamo — Penicilina, 
programată in sala Dinamo 
(duminică, ora 10,30). „Prelu
diul" acestui derby s-a consu
mat cu puține zile în urmă, cu 
prilejul finalelor „Daciadei" și 
s-a încheiat cu succesul net 
(3—0) al bucureștencelor; Ce

Cteva titluri din presa britanică : „Galezii vor avea zile 
grele in fața românilor*, „Bucos cutremură Gloucester-ul", 
.Românii au distrus tristul Aberavon", „Românii hotâriți*.

TURNEU PRESTIGIOS
— că rugbyștii noștri fruntași 
(ale căror progrese constante, 
se vede, nu au rămas fără 
ecou) au un calendar corespun
zător.

BEP. : Dacă ar fi să sinteti
zezi jocul rugbyștilor britanici, 
firește prin prisma echipelor 
întilnite, cum l-ai aprecia 7 Cu 
alte cuvinte, ce te-a frapat cu 
deosebire la jucătorii englezi?

V.M. ; Jocul lor realist, de 
mare angajament fizic, fără 
menajamente, la toate nivelu
rile. Treisferturile (centrii) cau
tă „contactul" In mod delibe
rat — spre a provoca „grămezi 
deschise" și a-i „aduna" pe 
adversari — pentru a putea a- 
taca apoi în legea lor. nenu
mărate scheme fiind cunoscu
te pe de rost. Adio romantis
mului de altădată. Așa va tre
bui să ne pregătim ți noi dacă 
vrem să ne menținem lingă cei 
mai buni.

REP. : Nu putem decit să
subscriem la această idee, gîn-
dind eă fiecare dintre cei 28
de tricolori, odată intors Ia
clubul său, va aplica cele învă
țate, mai mult — eă va fi un 
propagator al NOULUI, sub 
toate aspectele, așa cum îi șa- 
de bine unui component al e- 
cbipei naționale.

ÎNCEP Șl ÎNTRECERILE 

DIVIZIEI B
MTlne Începe o nouă ediție 

Si In campionatul Diviziei B. Cele 
24 de formații feminine și tot 
atitea echipe masculine slnt Îm
părțite In serii, astfel : FEMI
NIN, seria 1 : C.S.Ș. Suceava, 
Prahova Ploiești, Voința Bucu
rești, Ceahlăul P. Neamț, Penici
lina n Iași, I.T. București ; se
ria a n-a : Albatros Constanța, 
Calculatorul București. G.I.G.C.L, 
Brașov, Flacăra roșie București, 
Braloonf Brăila, C.P. București ; 
seria a m-a : C.S. Rm. Vîlcea, 
Universitatea București, Confec
ția București, Dacia Pitești, Voin- 
Mureș, Olimpia Oradea, Corvinul 
seria a IV-a : Metalotehnica Tg. 
ța Craiova, Spartac București ; 
Deva, Constructorul Arad, c.S. 
Zalău, Voința Miercurea Ciuc. 
MASCULIN, scria I î Constructo
rul Brăila, Petrolul Ploiești, Me
talul Suceava, Relonul Săvinești, 
C.F.R. București, Progresul Bră
ila ; seria a n-a : Dlnamo Brăila, 
Steaua H București, PECO Ploiești 
Electra București, Farul Constan
ța. Progresul București; seria a 
ni-a : A.S. „7 Noiembrie" sibiu, 
SARO Urgoviște, C.S.U. Pitești, 
Rapid București, Calculatorul 
București, Electroputere Craiova; 
seria a IV-a : Motorul Baia Mare, 
C.P.L. Arad, Didactica Victoria 
Sfalău, Oțelul oraș dr. Petru Gro
za, Voința Alba Iulla, Metalul 
Hunedoara. • Se vor juca patru 
tururi, echipele clasate pe locul 
intîl in serii participînd la tur
neul de baraj pentru promova
rea în Divizia A.

DINAMO - PENiCiLINA
va fi mîine, rămîne de văzut... 

în celelalte jocuri ale eta
pei ; Universitatea Craiova — 
Chimpex Constanța, Farul 
Constanța — C.S.U. Galați, 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Rapid București, C.S.M. Sibiu 
— Știința Bacău și Maratex 
Baia Mare — Universitatea Ti
mișoara.

C.M. DE GIMNASTICĂ
(Urmare din pag. 1)

acestei revoluții sportive pe 
plan mondial se constată la 
fiecare pas. Va fi stabilit, se 
pare, recordul de participare, 
32 de țări anunțîndu-și prezen
ța la această mare întrecere a 
gimnasticii. în plus, pe lingă 
aceste echipe se află numeroși 
observatori, specialiști, tehni
cieni și din alte țări, dornici 
să descifreze miracolele acestui 
sport. înregistrări filmate, foto
grafice, cu teleobiective uriașe, 
cu magnetoscoape ; prezența 
medicilor, psihologilor, a mul
tor oameni de știință ; nume
roase firme de echipament și 
materiale sportive ocupă fie
care metru patrat din jurul 
dreptunghiului magic în care 
vor evolua timp de o săptă- 
mlnă așii gimnasticii mondiale; 
interesul presei este enorm, 
mai bine de 500 de comentatori 
ai presei scrise și vorbite din 
întreaga lume s-au acreditat la 
centrul de presă al campiona
telor, urmînd să transmită des
fășurarea întrecerii în care 
vor evolua ceva mai mult de 
300 de gimnaste și gimnaști ; 
televiziunea care prepară ca
merele de luat vederi se află 
însă sub incidența unei greve 
care va perturba sau chiar 
va anula transmisiunile — 
iată succint tabloul gigantic, 
miraculos, de neimaginat pe 
vremea Elenei Leuștean și * 
Soniei Iovan.

Cîteva ore petrecute la Col
mar, acolo unde Bela Karoly 
ți-a cantonat echipa timp de 
cîteva zile, pentru ultimele pre
gătiri, ne-a dovedit încă o dată 
cit interes a putut stîmi în rîn- 
durile localnicilor.

Joi seara, 1 500 de spectatori 
și-au luat rămas bun de la fe
tele noastre, care au prezentat 
încă o dată în fața unui public 
entuziast exercițiile liber alese 
cu care vor evolua la cea de-a 
XlX-a ediție a campionatelor 
mondiale. Această repetiție ge
nerală a evidențiat rezultatele 
pregătirilor efectuate pină _ a- 
cum. Nadia Comăncd. cdborînd 
acum sub 50 kg, a executat 
exercițiile integrale la toate a- 
paratele dar fără a fi atins 
deocamdată nivelul la care ea 
s-a prezentat la trecutele com
petiții de mare anvergură. Bine 
au evoluat Emilia Eberle, Mz- 
rilena Vlădărău, Gabi Gheor
ghiu și Anca Grigoraș, satisfă
cător Teodora Ungureanu si 
Marilena Neacșu. Antrenamen
tele au continuat în cursul zilei 
de vineri la Colmar, iar sîm- 
bătă la ora 10 echipa noastră 
se deplasează la Strasbourg, 
unde va participa la un antre
nament oficial.

Aici. în sălile din orașul gaz
dă a campionatelor, băieții noș
tri au efectuat vineri dimineața 
un antrenament la toate apara
tele, după care antrenorii au 
stabilit și formula de echipă.

Astfel, luni dimineață repre
zentativa noastră se va alinia 
la concursul cu exercițiile im
puse în următoarea formulă : 
Dan Grecu, Kurt Szilier, Sorin 
Cepoi, Ion Checicheș. Aurelian 
Georgescu și Nicolae Oprescu. 
Mihăi Borș a devenit rezervă.

Duminică după-amiază, în sa
la „Rhenus" din Strasbourg este 
programată deschiderea oficială 
a celei de a XlX-a ediții * 
campionatelor mondiale de gim
nastică.



In preajma campionatelor mondiale de canotaj HOTĂRÎRI ALE CONGRESULUI

CINCI SCHIFURI ROMÂNEȘTI VIZEAZĂ MEDALII!
Cele 15 canotcsre (care an vlslit la 1978 de două ori mal mult decît 
in 1976) și-att propus să depășească ultimele lor bilanțuri

FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE DE ATLETISM

Pe apele Snagovului, „plim
barea" schifurilor continuă. 
Plimbare este un fel de a spu
ne, pentru că în fiecare dintre 
ele fete tinere, cu alură atle
tică și fețele arse de soare, 
vîslesc fără odihnă, parcurgind 
kilometri întregi, în ritm sus
ținut. Sînt componentele lotu
lui reprezentativ care acum, 
m plină toamnă, mai tîrziu ca 
niciodată, pregătesc marele e- 
xamen al campionatelor mon
diale.

Chiar în prima zi a lunii 
noiembrie, pe lacul Carapiro 
situat la nordul orașului 
Auckland, în îndepărtata Noua 
Zeelandâ. unde localnicii se 
bucură de o splendidă primă
vară, oficialii vor chema în 
întrecere pe cei mai buni ca
notori și pe cele mai bune ca
notoare din lume. Printre pro
tagonistele întrecerii feminine 
se vor afla, firește, așa cum a 
lost dealtfel la fiecare ediție, 
si sportivele românce : 15 fete, 
dintre care 6 vor debuta la o 
competiție de asemenea am
ploare.

Ambiția cu care ele parcurg 
ultimele piste de control, sa
tisfacția pe care o citim pe 
fețele antrenorilor. privind 
continuu cronometrele, ne în
credințează că și în acest an 
tetele sînt animate de dorința 
unor evoluții care să confirme 
clasa ridicată a canotajului 
românesc. Dealtfel, în tot a- 
cest sezon, la Moscova, Essen, 
Pancearevo. Villach, Grunau, 
la tradiționala regată Snagov 
sau ia Balcaniada din Turcia, 
echipajele țării nostre s-au a- 
flat în permanență printre 
fruntașe. De ce nu ar reuși a- 
celași lucru și pe lacul Cara
piro ?

Profesorul Victor Mocianl, 
antrenorul responsabil al lotu
lui, ne informează asupra o- 
biectivelor minimale pe care 
și le-au propus tinerele noas
tre reprezentante la C.M. : • 
medalie de argint, una sau 

2 TURNEUL DE TENIS DE LA BRIGHTON
1 (Urmare din pag. 1)

ținută asupra fostei campioane 
a Wimbledonului. cunoscuta ju
cătoare engleză Virginia Wade, 
am aflat, prin telefon, de la 
antrenorul prof. Șt. Georgescu, 
care o însoțește în acest con
curs pe sportiva noastră.

Ruzici a început foarte tare, 
integrlndu-se imediat jocului în 
forță și viteză al adversarei. A 
atacat mult, în primele ghe
muri. La 3—2. pe serviciul lui 
Wade, românca retumează pu
ternic și vine Ia fileu, punctind 
cu voleuri precise. Obține pri
mul break al partidei : 4—2.
Apoi ridică scorul la 5—2 și 
menține diferența de trei ghe
muri pînă la finele setului. Al 
doilea set se desfășoară în a- 
ceeași notă de îndîrjire și, tot
odată, frumos spectacol. Fieca
re își cîștigă serviciul pînă la 
4—3 și aci din nou Ruzici este 
cea care face breakul. La 5—3, 

• VIRGINIA RUZICI e aproape sigur 
Miss of Masters, dacă permiteți expre
sia. Acum cîțiva ani ar fi fost greu să 
ne închipuim că altcineva decît Năstase, 
<Je pe courts-urile noastre, ar putea fi 
lin mare maestru al tenisului. Iată, însă, 
că Virginia Ruzici, mai ales după victo
ria asupra Virginiei I (Wade), cîștigătoa- 
rea Wimbledonului, a devenit Mit*.  
După această victorie, care o depășește, 
prin rezonanță, pe aceea asupra olan
dezei Betty Stove, grupul jucătoarelor 
neînvinse de Virginia a Il-a s-a redu*  
la 2—3 nume. (La ora la care șerie a- 
ceste rînduri, „radarul", cit e el de— 
radar, nu cunoaște rezultatul semifinalei 

<• de la Brighton.' Vă rog să puneți un 
plus sau minus, deși aceste semne n« 
mai pot influența componența „octetu
lui" de la Palm Springs). Cele două Vir
ginii vor fi, cu siguranță, acolo. • 
IUGOSLAVIA A CÎȘTIGAT CAMPIO
NATUL MONDIAL DE BASCHET. Iată 
o performanță de mare valoare, într-o 
competiție realmente planetară. Dacă 
privim lista celor 14 echipe In clasa- 
mentu.’ final, constatăm că sînt repre
zentate toate continentele : Europa, A- 
merica de Nord (inclusiv Republica Do
minicană ți Porto Rico), America d« 
Sud (Brazilia), Asia, Australia și chiar 
Africa (Senegal). Baschetul se află în
tr-o mare ofensivă de popularitate, p« 
urmele fotbalului. S-ar putea să asis
tăm curînd și la un baraj în acest sens.

• Programul de ui și 
de mllne : azt, ora 1£,M: 
România B — RJO. Ger
mană ; ora 17,46 : UJLSJL
— ungaria ; ora 1»: Ro
mânia — Iugoslavia. Mtl- 
NE, ora 16,3» : România B
— Iugoslavia ) oca 17.4» : 
EJJ. Germană — UJLA-S-I 
ora 1» : România — IV 
garia.

T8rok, în care Strzîebinskl ■ 
rămas o mare jucătoare. Punc
tele an fost marcate de:
Kretzschmar — 7, Richter —4, 
Thiess — X Rother — X Uhlig 
— x Wunderlich — 2 și

Bala Mare șl cîșHg&toarea cupei 
din Israel, Macatn Hărăzim. Me
dul va începe la ora 16, urmtnd 
ea partida retur să se dispute 
tot la Bala Mare, luni 23 octom
brie.

Peste 4 ani, baschetul își va juca „Mun- 
dialul" In Columbia, înaintea fotbalu
lui. • A FOST ODATA, cu mulți ani 
în urmă— în vîrful Everestului, după 
aprige încercări, faimosul Edmund Hi
llary. II fotografia pe șerpașul său Ten
sing cu steagul victoriei în mînă. Zilele 
trecute, Everestul a fost atins de două 
echipe, la un interval de 24 de ore. Lu
mea se grăbește... • RUGBYȘTII EN
GLEZI au noi oaspeți, după cei români 
și argentinieni. Noua Zeelandă a înce

put un lung turneu In Marea Britanie. 
Poate că această permanentă forfotă în 
preajma „Turneului celor 5 națiuni" va 
deștepta în inimile iubitorilor rugbyului 
din Insulă gustul pentru o mai mare 
circulație a mingii ovale. Spunem asta 
gîndindu-ne la faptul că fotbalul englez 
pare înclinat să-și deschidă fortăreața. 
După argentinienii Ardiles și Villa, iată 
că soccerul ar fi Incîntat să-1 vadă fen- 
tînd pe gazonul Engliterei pe marele 
strateg polonez Deyna. La Manchester

două medalii de bronz ; deci 
mai mult decît la J.O. de la 
Montreal (o medalie de bronz) 
și la campionatele lumii din 
1977 (o medalie de argint și 
una de bronz).

— Pe ce ambarcațiuni mi
zați mai mult la această e- 
diție ?

— Practic, toate au șanse 
asemănătoare. La simplu, am 
ales-o pe Aneta Marin de la 
Dinamo, în barca de dublu 
vîsle se vor afla Olga Home- 
ghi și Sanda Toma, iar în cea 
de 2 f.c. un cuplu omogen, cu 
mare experiență : Marlena Za- 
goni și Angelica Chertic, de la 
Steaua. La fel de omogenă și 
echilibrată va fi „barca" de 
4+1 rame, din care fac parte 
patru dinamoviste — Elena 
Oprea, Florica Dospinescu, 
Florica Szilaghi și Gecrgeta 
Mașca — și Aneta Matei de la 
Voința Timișoara. In sflrșit, 
experimentata Elena Giurcă 
va conduce schitul de 4+1 
vîsle, în care alături de trei 
debutante din lotul de pers
pectivă. Mariana Zaharia, Va
leria Racilă și Sofia Banovici, 
se va afla Mariana Catană, de 
la C.N. ASE. Cum spuneam, 
oricare dintre aceste echipaje 
poate realiza o performanță 
de valoare, poate intra cu spe
ranțe in lupta pentru medalii.

— Pe ce se bazează optimis
mul dv. T

— Anul acesta, fetele au 
vîslit de două ori mai mult 
decît au făcut-o înaintea O- 
limpiadei din 1976 și toate pis
tele de control ne-au pus în 
față timpi asemănători cu cei 
realizați de cele mai bune ca
notoare din lume. Dacă vor 
reuși să se acomodeze repede 
cu diferențele fusului orar (10 
ore), iar cele mai tinere să de
pășească emoția debutului, 
schitul românesc va înregistra 
noi succese.

— Surprinde alegerea pe 
care ați făcut-o pentru proba 
de simplu, știind că In acest 

servește și are medbal, dar 
Wade se apără furibund și reu
șește să ia ghemul: 5—4. Pe 
serviciul englezoaicei, se putea 
aștepta ca scorul să Ce egalat, 
dar Ruzici joacă formidabil șl 
cîștigă ultimul ghem la 0 ! Vic
torie netă. In două seturi, pen
tru sportiva româncă.

„A fost cel mal bun meci vă
zut pini acum in acest turneu 
— ne-a declarai ȘL Georgescu. 
Virginia noastră joacă foarte 
bine, acum. Serviciul șl lovitu
ra de dreapta U sini arme de 
preț, dar mai alea ea se mobi
lizează exceptional, știe să se 
concentreze iu momentele deci
sive. Atfi, deocamdată, aștep
tăm și viitoarele rezultate".

Vom completa cu precizarea 
că prin prezența în finala de 
la Brighton, Virginia Ruzici 
și-a asigurat un plus de 60 p 
In clasamentul Marelui Premiu 
F.I.L.T. 

an Valeria Racilă, deși aflată 
in primul an competițional, 
a devenit campioană a țării, 
campioană balcanică și a ocu
pat primul Ioc la regatele Sna
gov și Pancearevo.

— Prin rezultatele din acest 
an, echipajele de la dublu 
vîsle. 2 f.c. și 4+1 rame s-au 
impus selecționerilor, fără con
tracandidate. A rămas să deci
dem asupra schifului de sim
plu și a celui de 4+1 vîsle. 
Am organizat un concurs de 
selecție în bărci de simplu și 
ordinea a fost următoarea: L 
Marin ; 2. Racilă ; 1 Catană | 
4. Zaharia ; 5. Banovici. Așa 
s-a ajuns la titularizarea mai 
puțin așteptată a Anetei Ma
rin. Vreau insă să vă spun 
că dinamovista are incontes
tabil mai multă experiență | 
Valeria RăcHâ, în schimb, nu 
are încă tehnica vislitului pusă 
la punct, nici siguranță depli
nă și echilibru perfect pentru 
barca de simplu. De aceea, 
am preferat anul acesta s-o 
folosim In barca de 4+1. Să 
nn uităm că actuala ediție a 
CAL nu este decît o etapă in
termediară în pregătirea con
cursului olimpic din 1980 și 
trebuie să experimentăm, din 
timp, mai multe variante 
pentru a ajunge peste doi ani 
cu echipaje de valoare supe
rioară în toate probele.

Adrian VASIUU

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

tenerelor de joc și a ei în
seși. Au marcat : Micloș — 8, 
Janesch — 4, Bossi — 4, An- 
dei — L Torăk — 1 și Po- 
reș — 1 pentru România A, 
respectiv Gaal — 5, Vă earn 
— 2, Ceavdaridis — 2, Mano- 
lescu — 2, Ștefanovici — 2, 
Eremia — 1, Grigore — l
pentru România B. Au arbi
trat bine : Paul Radvanl și 
Mihai Grebenișan.

R. D. GERMANA — UNGA
RIA (23—16). Joc bărbătesc, 
dur, dar arareori brutal, 
pressing permanent, faze de
rulate deosebit de rapid, In- 
tr-un cuvlnt înaltă calitate — 
iată caracteristicile derbyului 
zilei, In care ambele repre
zentative au scos în teren toate 
speranțele lor pentru apropia
tul campionat mondial. A în
vins echipa Iul Peter Kretz-

Azi, la Bala Mare, In „Cupa cupelor" la handbal masculin

PRIMA MANȘĂ A MECIULUI DINTRE ECHIPELE

H. C. MINAUR Șl MACABI HĂRĂZIM
Astăzl moderna Sală a sportu

rilor din municipiul Bala Mare 
va găzdui partida-tur din ca
drul primei runde a „Cupei cu
pelor" la handbal masculin, in 
care se vor tntflnl H.C. Minaur

La San Juan, în Porto Rico, 
s-au desfășurat lucrările celui 
de al 31-lea Congres al Federa
ției internaționale de atletism. 
La această importantă reuniu
ne, țara noastră a fost repre
zentată de Lia Manolin, prim- 
vicepreședinte al F.R-A.. care 
— la înapoiere — ne-a relatat, 
între altele : • Congresul a
luat în discuție și a aprobat ce
rerea de reafiliere a federației 
de atletism <En R.P. Chineză, 
care devine astfel singura re
prezentantă a Chinei in cadrul 
IA_A_F. • An fost aprobate, 
de asemenea, cererile de afilie
re a 6 noi organizații sportive 
atletice, între care și cea a unei 
asociații de atletism palestinie
ne, sub numele de Gaza. Nu
mărul țărilor afiliate la I.AA..F. 
a ajuns, astfel, la 159, federația 
de atletism fiind forul interna
țional cel mai reprezentativ • 
Transformarea, începînd din 
1981, a probei feminine de pen
tatlon în heptatlon (se adaugă 
300 m și sulița) • Aprobarea, 
de principiu, a organizării de 
campionate mondiale la atletism

ECHIPA U.R.S.S. PENTRU OLIMPIADA DE ȘAH
Echipa masculină de șah a 

U.R.S.S. pentru apropiatele în
treceri ale Olimpiadei șahlste de 
la Buenos Aires va fi alcătuită 
din marii maeștri Boris Spasski, 
Tigran Petrosian, Vasili Smtslov, 
Lew polugaevskl, Rafael Vâga- 
nlan, Oleg Romanlșin șl Boris 
Gulko. Campionul mondial Ana-

schmar, pentru că exactitatea 
ei de ceasornic n-a putut fi 
dereglată de nimic, nici chiar 
de fantezia echipei lui Bodog 

United, unde i-ar putea să joace Deyna, 
părerile sînt împărțite, dar nu puțini 
sînt aceia care văd în căpitanul echi
pei Poloniei un foarte nimerit (și ne
cesar) maestru de balet... • ION TI
RIAC se pregătește să-și sărbătorească 
a 40-a aniversare, oferindu-și un cadou 
de mare preț: victoria recentă asupra 
lui Eddye Dibbs, unul dintre jucătorii 
cotați în ierarhia superioară a tenisului 
mondial. • CUPELE EUROPENE LA 
FOTBAL au scos la iveală, încă o dată, 
forța cluburilor vest-germane și en
gleze. 12 din cele 13 echipe din Anglia 
și R. F. Germania sînt mari favorite în 
cursa pentru intrarea în turul III al 
competiției. Cu alte cuvinte, în seara de 
1 noiembrie, cînd vor mai fi rămas 32 
de echipe în cursă, 12 ar putea fi din 
Anglia și R. F. Germania. Dacă sînteți 
curioși să știți care este echipa elimi
nată, a 13-a, să vă amintim că aceasta 
e— LiverpooL Fotbalul englez, orgolios 
la culme, i-a rugat pe cei de la Not
tingham Forest să-i elimine pe campio
nii europeni de la Liverpool, pentru a 
demonstra Continentului că echipa cam
pioană a Insulei este mai bună decît 
echipa... Europei. Și „pădurarii" din 
Nottingham s-au conformat, poftindu-i 
pe cei din Liverpool să-și vadă de 
treabă, adică de meciurile din campio
nat cu Derby și Ipswich— ,

loan CH1RILA

Intre două Olimpiade ® Pentn*  
probele feminine de 3000 m și 
400 mg, care nu figurează ia 
programul J.O. de la Moscova, 
vor fi organizate, la puția 
timp după desfășurarea Olim
piadei, campionate mondiale • 
De asemenea, s-a stabilit ca 14 
ani să fie virsta minimă de 
participare a atletelor In com
petiții internaționale • Din 
1979, cursa de 5 km marș pen
tru femei va figura în progra
mul „Cupei mondiale*  la marș 
• Comisia feminină a mai pro
pus și introducerea curselor de 
5 000 m. 10 000 m și maraton 
în competiții internaționale, cîi 
și stabilirea de recorduri mon
diale la aceste probe, dar nu 
s-a luat încă o hotărîre, din 
cauza unui viciu de formă > 
în privința cererii federației 
norvegiene de a se intensifica 
controlul antidoping pentru uti
lizarea de steroizi anabolizanți, 
I.A.A.F. solicită tuturor federa
țiilor membre să urmărească 
Îndeaproape această problemă 
serioasă, mai ales la campiona
tele naHorrale respective.

toH Karpov nu va jue*  la Olim
piadă, dar va participa ea invita*  
de onoare la festivitatea de des
chidere a competiției. Din echipa 
feminină a U.RJSA. fac parte 1 
campioana lumii Mala Clburda- 
nidze, Nona GaprindașvUl, Nana 
Aleksandrla, Elena Ahmllovskala 
șl Nina Ioseliani.

Krause — 1 pentru R. D. Ger
mană, Csulik — X Strzle- 
binski — 4, Lelkeș — X Nagy 
1, Kramer — 1 pentru Unga
ria. Au arbitrat foarte bine 2 
Pantelie Cirligeanu și Rome*  
Iamandi.

UNIUNEA SOVIETICA —IU
GOSLAVIA (19—15). Ambele 
echipe au prezentat garnituri 
de perspectivă și, deci, meciul 
dintre ele a plăcut mai mult 
prin lupta dlrză de pe ambele 
semicercuri. O conlucrare mai 
bună Intre cele două linii a 
deci*  victoria echipei sovietice 
In această partidă de ambiție. 
Formația Învingătoare a con
dus în permanență, dar — este 
de remarcat — handbalistele 
iugoslave n-au renunțat nici 
un moment la luptă, angajîn- 
du-se permanent într-o spec
taculoasă luptă de urmărire. 
Au marcat: Avram — 11, Gar- 
șivskaita — 4, Barieva — 2, 
Suravin — 1, Korotilova — 1 
pentru UH.S.S, Pejovici — 7, 
Lepoglavad — X DJuriei — X 
Marianovici — 2, Seremiei — 1 
pentru Iugoslavia. Au condu*  
T. Curelea și L Păunescu.

TELEX
AUTO • Cursa de la Riverside 

(California) a revenit americanu
lui Peter Greeg — medie orară 
169,300 km oe 122 km. Pe locu
rile următoare, la 2 sec de în
vingător, s-au clasat Emerson Fit
tipaldi șl Mario Andretti.

HANDBAL a în prima zl a 
competiției masculine de la Dort
mund, reprezentativa R. F. Ger
mania a întrecut cu 17—15 (S—8) 
formația Iugoslaviei. Intr-un al*  
joc. Cehoslovacia a clștigat ea 
16—12 (11—7) în fața DanemarceL 
• In meci retur pentru „Cupa 
Cupelor" (m), M.A.I. Moscova a 
întrecut formația bulgară Trakia 
Plovdiv cu 33—22 (17—12). Hand- 
baliștil sovietici s-au califica*  
pentru optimi de finală. • La 
Viena, în C.C.E. (fi, ȚAK A. so
fia a Învins cu 16—11 (9—6) for
mația austriacă H. C. Suedstad*.

FOTBAL • „Cupa Finlandei*  a 
fost câștigată de echipa Reipa*  
laîltț Învingătoare cu scorul ge
neral de 3—1 in cele două manșa 
ale finalei cu K.P.T. Kuopio. • 
Echipa de juniori a Cehoslovaciei 
a susținut în R. D. Germană 
două jocuri amicale In compa
nia reprezentativei similare a ță
rii gazdă în primul med, gazdei*  
au clștigat cu 2—1. iar în al doi
lea oaspeții s-au Impui cu 3—Z.

SCRIMA • Proba masculină da 
floreta din cadrul concursului da 
la Dresda a fost cîștigatâ da 
Kotzmann (R. D Germană), ur
mat de coechipierul său Pfitzner 
și Qrczy (Ungaria). In proba si
milară feminină, victoria a re
venit Gabrielei Janke (R. D. Ger
mană).

TENIS • In „sferturi" la Syd
ney : Connor*  — Newcombe 6—4, 
7—6 ; Dupre — Stewardt 6—7. 6—X 
6—2. • Turneu demonstrativ 1*  
Hamburg : Borg — Cox 9—». 7—a; 
Fibak — Gunthadt 6—2 7—5 ;
Gerulaiti*  — McMillan «—1. 7—5.


