
finalele campionatelor naționale de Doi

3000 OL SPECTATORI APLAUDĂ
0 TÎNĂRĂ SPERANȚĂ: V. CIOBANU

în cea de-a doua zi a fina
lelor campionatelor naționale și 
ale „Daciadei" la box, dispu
tate la Palatul sporturilor ri 
culturii din Capitală, am asistat 
la un adevărat „maraton" pugi
listic; în cele două reuniuni au 
fost programate 42 de meciuri 
dar, din păcate, puține au fost 
cele care au atins nivelul pre
tins unei finale de campionat 
Gala de la prtnz a fost des
chisă de o intîlnire care putea 
li apreciată ca „vedetă^ ea a- 
ducind in ring doi dintre cei 
mai bine cotați pugiliști ai ca
tegoriei semimuscă : Berna» 
Cozma (Dinamo) și Adem Safl

DIN PROGRAMUL 
DE AZI

GAIA I (ora 14). Pană i 
Cercel (Dinamo) — Ploîețtearra 
(Metalul Buc.), Neagu (Oțelul 
Tîrgoviște) — Lungu (B. C. Gl.) ; 
ușoara : Hajnal (Steaua) — 
Ciubotaru (C.F.R. Tmș.), San
du (Prahova) — Ștefanovkl 
(Elect. Cv.) ; semigrea : 
Ciocoiu (Dinamo) - Văleana 
(Steaua), Donici (Steaua) — 
Gyorffi (Dinamo), Alexandru 
(B.C. Br.) - Chirocu (B.C.GI.)

GALA U (ora 19). Semîușoa- 
rd : Tudor (Prahova) — Roșea 
(B.C.Br.); semimijlocie : Bute 
(B.C.Cî.) — Simion (Dinamo), 
Hoduț (Rapid) — Imbre (Voin
ța Br.) ; mijlocie : Butnara 
(Met. Buc.) — Nâstae (Stea
ua), Hr im (Steaua) — Rad ucu 
(B.C.Br.).

Astăzi, la ora 15, pe stadionul Steaua

REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI IA STARTUL 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN, ÎNTlLNINDECHIPA IUGOSLAVIEI O partidă revanșă așteptată cu mult interes și cu mari speranțe
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Astăzi, la ora 15, pe stadio
nul Steaua din Capitală, repre- 

?" zentativa de fotbal a României 
debutează in ediția 1978—1980 
a Campionatului european, În
tâlnind redutabila formație a 

1 Iugoslaviei. (Meciul inaugural 
al grupei a avut loc, după cum 
se știe, la 4 octombrie, la Za
greb, și s-a încheiat cu victo
ria formației spaniole în fața 
celei iugoslave, cu scorul de 
2-1).

Este o partidă așteptată cu 
nerăbdare de iubitorii fotbalu
lui din țara noastră care, după 
circa un an, mai precis de la 
usturătoarea înfrângere sufe
rită in fata aceluiași partener 
de întrecere, nutresc acum, fi
rește, speranța într-o revanșă 
a „tricolorilor". „Dacă fotbaliș
tii noștri n-au fost în Argenti
na, la turneul final al Cam
pionatului mondial, insucces 
greu de anticipat atunci, la ju
mătatea întrecerii in prelimi
nariile C.M., măcar clo aci 
Înainte si evolueze la inălți- 

. mea adevăratului lor potențial, 
ea și a condițiilor create",

- gândesc, pe bună dreptate, ân- 
flăcărații suporteri ai culorilor 
noastre...

>■ ...împărtășindu-le ' gindurile, 
șelecționabilii noștri și-au du

• Campionfi R. 
Cozma, T. Dinu ți 
D. Ilie confirmă
• Ari, un nou ma
raton pugilistic : 48

de meciuri I

Sandu Tîrîlă fsSn- 
ga) ti-a confirmai 
forma buni din 
ultima vreme și in 
partida cu pun- 
cheurul Mihai Imre, 
pe care l-a învins 

la puncte
Foto : V. BAGEAC

(Farul). Ei au îndreptățit aș
teptările, oferindu-ne nn med 
dinamic, echilibrat, cu multe 
faze spectaculoase. Mai activ 
și mai preda in lovituri In pri
mele două reprize, Cozma a 
primit decizia cu 5—0. La ace
eași categorie, printre— neoon- 
sacrații dornici de afirmare am 
remarcat frumoasa comportare 
a tînărulut de 18 ani Vasile 
Ciobaaa (Ceahlăii P. Neamț). 
Luptând cu armele tehnicii, ei 
l-a întrecut categorie pe puo- 
cheurul Ion Bălan (Metalul 
TIrgoviște), anunțându-se ca • 
speranță a boxului nostru.

La categoria semiuțoară Nl- 
eolae Stoenescu (B.C. Galați) șl 
Liviu Pop (AjSA. Tg. Mureș) 
au oferit spectatorilor un med 
de rară acuratețe. Executînd 
cu măiestrie diverse procedee 
tehnice, cei doi pugiiiști au fost 
aplaudați la scenă deschisă. 
Merite deosebite ta acest ade
vărat spectacol a avut găiățea- 
nul Stoenescu. care a si primit 
decizia cu 5—0. La polul opus 
s-a situat partida dintre consa- 
crații Florian I lvaduru (Steaua) 
și Gheorghe Vlad (Muscelul). 
Cei doi sportivi s-au întrecut 
în neregularitățt, partida lor 
transfarmindu-se Intr-o paro
die, ambii riscînd să fie desca-

Mihoi TRANCA 
Peîre HENȚ

(Continuare in pag. 2—3) 
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blat eforturile la antrenamente. 
mobilizîndu-»e puternic în pre
gătirea cit mai bună a unul 
meci pe care VOR SA-L CÎȘ- 
TIGE CU ORICE PREȚ !

Cu toții, jucători și antrenori, 
conștienți de importanța parti
dei de azi, doresc să satisfacă

Secvența din „repriza" lecției practice „atacul contra apărării", care a 
însemnat încheierea pregătirilor „tricolorilor" Foto : D. NEAGU
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Campionatele mondiale de la Strasbourg

GIMNASTELE NOASTRE, PRIMITE CĂLDUROS
DE PUDLIC, AU DEBUTAT
• După exercițiile obligatorii, reprezentativa României

ocupă locul secund, la o diferență exagerată față de

realitatea concursului, datorită unor arbitraje incompe

tente și părtinitoare, care au luat vot de blam public

• Nadia Comâneci a demonstrat încă o dată marile ei

disponibilități, fiind fruntațâ a echipei, aplaudată la

toate aparatele © Gimnastele noastre pot îmbunătăți

situația, în condițiile unor prestații superioare ți unor

arbitraje imparțiale © Azi după-amiază, echipa noas

tră masculină va evolua in concurs cu exercițiile liber

alese

STRASBOURG, 24 (prin tele
fon). Am trăit azi (n.r. ieri) ta 
sala „RHenus" o zi plină de sa
tisfacții, dar și de decepții. Sa
tisfacții. pentru că echipa femi
nină a României a arătat că se 
menține la o valoare mondială, 
in frunte cu Nadia Comaneci 
și cu noua ei coechipieră de 
incontestabil viitor. Emilia Eber
le ; decepție, deoarece unele ar- 
bitre s-au dovedit meschine și

— prin JOC și REZULTAT — 
exigențele spectatorilor și ale 
telespectatorilor, scop in care 
vor trimite pe gazonul stadio
nului Steaua un „unsprezece" 
tehnic și tenace. S-a ajuns, in
tr-adevăr, în pofida dificultăți
lor de selecție la alcă
tuirea unei echipe care să în
dreptățească speranțele că fot
balul nostru va fi bine repre
zentat.

Pregătirile susținute, buna 
coeziune sufletească - existentă 
in lot, dorința tuturor selec- 
ționabililor de a debuta ta 
noul campionat european cu un 
rezultat favorabil, aportul spec
tatorilor (pe care „tricolorii" îl 
doresc astăzi din primul minut 
și pină la fluierul final al ar
bitrului), iată elemente care ne 
dau speranța într-un start fruc
tuos al echipei noastre națio
nale. DIN TOATA INIMA, 
URAM TRICOLORILOR SUC
CES !

au depunctat echipa noastră, 
punctînd în plus ta alte cazuri, 
astfel că diferența de un punct și 
75 de sutimi care desparte pri
mele două echipe după exer
cițiile impuse este exagerață și 
neconformă cu realitatea ' din 
ooncurs. Spiritul sportiv, de lo
ialitate deplină, care trebuie să 
anime o competiție de nivel 
mondial a fost lezat de arbi
traje care și-au primit oprobiul 
miilor de spectatori, iar juriul 
de apel, care a fost chemat și
a trebuit să se pronunțe, a reu
șit numai parțial să îndrepte 
erorile de notare comise. Ce 
păcat că rămîne. totuși, o di
ferență destul de mare între 
echipele care au dreptul, după 
valoarea lor. să lupte pentru 
titlul suprem !

Cu toate acestea, gimnastele 
noastre — și deopotrivă antre
norii loc — sânt hotărîte să facă 
tot ce le va fi în putință pentru 
a concura valoroasa echipă de 
gimnastică a Uniunii Sovietice. 
Faptul că Nadia Comâneci. in 
plin proces de transformare, a 
reușit să se mențină la cel mai

ARDIERE PRINSE CU Ml El ÎN SAC
DE VIDEOMAONEEOSCOPI

Ia decorul epatant al sălii 
expoziționale „Rhenus", unde 
se desfășoară campionatele 
mondiale, televizoarele cu 
imagine de pe meșele arbitra
tor contrastau cu neteleviza- 
rea acestui mare eveniment 
sportiv. Cei mai apropiați de 
meseie arbitrator puteau vedea 
cu ușurință exercițiile pe ecra
nele televizoarelor și chiar re
petarea lor datorită introduce
rii, pentru prima oară la cam
pionatele mondiale de gim
nastică, a acestui sistem de 
circuit intern de televiziune 
cu videomagnetoscop pentru 
Înregistrare și repetare a ima
ginilor, la dorință chiar cu în
cetinitorul. Prin urmare, arbi
trate aveau motive să fie mai 
circumspecte decît la alte cam
pionate anterioare, inclusiv cele 
europene, și să acorde note în 
mod obiectiv pe măsura valorii 
reale a execuțiilor sportivelor 
aflate in concurs. Dar, vorba 
proverbului „Cine s-a fript cu 
ciorbă suflă și-n iaurt", am 
avut toate motivele să fim 
atențl la notarea gimnastelor 
noastre și, desigur, și la cele
lalte note, deoarece fiecare su
time de punct contează mult 
în bilanțul Întrecerii.

Gimnastele românce au început 
concursul la birnă. Chiar de la 
acest prim aparat a rezultat o 
anumită depunctare a sportive
lor noastre, îndeosebi în ceea

PROMIȚĂTOR

NADIA COMANECI

bun nivel mondial este un re
zultat deosebit de îmbucurător. 
Ea este acum extrem de ambi
țioasă după viciile concursului 
obligatoriu pe echipe și dorește 
să fie și după Strasbourg cea 
mal bună gimnastă a lumii.

Fetele noastre au început la 
birnă, aparat la care cele -mai

A.N.

(Continuare In pag. a 4-a) 

ce o privește pe Nadia Comă- 
need, care a făcut un exercițiu 
excelent, îndelung aplaudat, pen
tru care a primit 9,75. însă, 
după părerea generală, nota a 
fost eu aproximativ 10 sutimi 
mai mică decît s-ar fi cuvenit 
pentru valoarea exercițiului pre
zentat, fapt oare a atras protes
tele publicului. Delegația noas
tră s-a sesizat, dar a aștepta» 
ceL de-al doilea aparat, solul. Ia 
această probă, din echipa noas
tră a început Anca Grigoraș, 
cu un exercițiu care valora mat 
mult decît 9,30, cit au acordat 
arbitrate. Din nou fluierături și 
nemulțumire in sală. Urmează 
Teodora Ungureanu. Exercițiu» 
el, așteptat de noi toți cu emo
ție, cunoscind dificultățile ta- 
timpinate de ea din cauza bolti 
care a ținut-o aproape un an de
parte de antrenamente, a fost 
peste orice așteptări. Cu alît 
mal mult ne-a surprins nota 
acordată : 9,35 ! Stupoare ! Sal* 
fluieră ! Intră pe podium Mart- 
lena Neacștt. O evoluție reuși
tă. dar primește numai 9,48. 
Spectatorii se agilă din nou, 
fluieră. în acest moment, dele
gația noastră intervine și pro
testează oficial, dar spre sur
prinderea tuturor concursul țon- 
tlnuă, la sol făcîndu-și apariția

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)



REGRESUL VOLEIULUI NOSTRU, EXPRESIE
DEFECTUOASE A FEDERAȚIEIȘl A MUNCII

Interviu cu eoni

două 
serie, 
altele, 
la lot 

te

— V-ați exprimat dorința, 
tovarășe președinte, de a 
expune public punctul dum
neavoastră de vedere în le
gătură cu retrogradarea pe 
ace na valorilor mondiale a 
voleiului nostru. înțelegem 
din acest apel adresat re
dacției intenția de a com
pleta unele opinii exprima
te in presă după campiona
tul mondial masculin.

— Intr-adevăr, mi se pare 
necesar să fac unele precizări 
*i clarificări legate de pregă
tirea și comportarea voleibaliș
tilor noștri la campionatul mon
dial, precum și de activitatea 
federației și a organismelor 
■ale. Aș vrea să pornesc de la 
cauzele care au determinat 
eșecul echipei masculine, pce- 
dzind din capul locului că si
tuarea pe poziția a 13-a nu co
respunde. după părerea mea, 
valorii reale a acestei echipe, 
ta formula în care s-a prezen
tat la C.M. Nu este drept să se 
tragă concluzia pripită că nu 
s-ar fi putut mai mult, că o- 
biectivul fixat ar fi fost nerea- 
list. Bine pregătiți. inteligent 
folosiți, manifesttad mai multă 
hotărire, voință și dăruire, a- 
ceiași jucători ar fi putut să 

.urce pe podium. S-a spus de 
către unii tehnicieni și jucători, 
cu prilejul ședințelor noastre de 
analiză, că seria a fost extrem 
de grea. Nu este adevărat ! E- 
chipa trebuia pregătită astfel 
tocit să depășească adversarele 
din serie (adversare plasate — 
e drept — pe locurile de lingă 
podium). Dar, la Ancona, am 
asistat neputincioși la ratarea 
de către jucătorii noștri a mo- 
mentelor-cheie din partidele cu 
formațiile Coreei de Sud și Ce
hoslovaciei. în ambele tatîlniri 
au fost pierdute seturi ta care 
aveam spre final avantaj de 
5—6 puncte ! Da. cu o pregă
tire mai judicioasă, cu un plus 
de concentrare din partea ju
cătorilor si cu o conducere in
spirată. ar fi trebuit să trecem 
fără probleme de cele 
principale adversare din

— S-a spus, printre 
că jucătorii au venit 
foarte slab pregătiți de 
cluburi.

— Este o apreciere oricum 
discutabilă, jucătorii provenind 
de la echipele Steaua si Di
namo. fiind pregătiți și 
duși de proprii lor antrenori. 
Nu pot spune că unii 
dintre jucători n-au avut o 
comportare mai slabă în cam
pionatul trecut. Dar rezultatele 
obținute în turneele de verifi
care ale anului, publicate de 
ziarul „Sportul", arată dar că 
echipa noastră națională a ju
cat mai bine în competițiile de 
la începutul pregătirii, dști- 
gînd turneul de la Budapesta 
și ocupînd locul doi, la egali
tate de puncte cu învingătoa- 
rea, la turneul următor, de la 
Berlin (unde a Învins cu 3—0 
formația Cehoslovaciei ’). Apoi, 
rezultatele și clasificările, ra
portate la valoarea participan
telor, au fost din ce în ce mai 
modeste. Prin urmare, sportivii 
ta loc să adauge ceva la poten
țialul cu care au venit la lot 
au pierdut dte ceva pe par
curs !

— In privința pregătirii 
efectuate la lot au fost fă
cute pînă în ajunul C.M. a- 
precieri pozitive din partea 
celor care an controlat ac
tivitatea. Dar aceste apre
cieri erau infirmate din ce 
In ce mai convingător de 
competițiile de verificare. 
Conducerea federației nu s-a 
alarmat în fața acestei stări 
de fapt ?

— Desigur, eu fiind unul din
tre cei care au pledat pentru 
Înlocuirea antrenorilor Drăgan 
și Schreiber. Mi s-a explicat 
tasă că echipa nu era in formă 
Si că nu trebuia să fie in for
mă la turneele de verificare, 
dar că va fi la campionatul 
mondial. De fapt, aveam să ne 
convingem că n-a fost nici
odată în formă și că ideea ta 
care au lucrat specialiștii noș
tri era falimentară...

— Se aduc în discuție a- 
numite opoziții pe care 
le-ar fi intîmpinat federa-

eon-

COMPORTARE BUNĂ A CĂLĂREȚILOR 
ROMÂNI LA TRIPOLI

Prezenți pentru a doua oară 
La concursul Internațional de la 
Tripoli, călăreții noștri au avut, 
din nou, o comportare bună, nu- 
mărîndu-se printre protagoniștii 
probelor la care au mal luat parte 
sportivi din Austria, Cehoslovacia, 
Franța, Grecia șl Libia. De data 
aceasta la Întreceri au luat star
tul Ion Popa, Cornel nin șl Dania 
Popescu. Dintre ei, cea mal bună

univ. CORNELIU DĂJENARU, președintele F.R.V.
fia din partea secției de per
formanță a C.N.E.F.S. atunci 
cînd a avui intenția de a 
schimba antrenorii. Este ar 
devărat ?

— Nu este adevărat— Sincer 
vorbind, inițial noi am fi vrut 
să continue munca la lot cuțritd 
care urcase echipa pe podiumul 
C.E. de anul trecut : G. Ere- 
mia — C. Bengeanu, dar fede
rația n-a putut să se impună 
ta fața cluburilor de care apar
țineau cei doi tehnicieni. Avtad 
ta vedere această situație, sen 
acceptat varianta Drâgan — 
Schreiber. Pe parcurs, cînd am 
văzut că lucrurile nu merg 
bine, noi nu am pus ta mod 
răspicat, ta fața secției de per
formanță a C.N.E.F.S., problema 
schimbării antrenorilor decît ta 
ajunul C.M. Dar, atunci, păre
rea majorității membrilor Bi
roului federal a fost că înlo
cuirea s-ar face tardiv.

— Să înțelegem din aceas
ta că vina federației de vo
lei, al cărei președinte (În
teți. n-ar fi așa de mare ?

— Ba este ! Și. firește, mun
ca sa trebuie analizată temei
nic de conducerea QN-E-F.S. 
Am și cerut ta mod expres șă 
fie analizată activitatea fiecă
ruia dintre noi ta parte. Munca 
federației s-a dovedit, după pă
rerea mea, DEFICITARA ÎN 
ESENȚA, adică ruptă de acti
vitatea practică din duhuri, pe 
care nn a îndrumat-o ți na a 
sprijinit-o așa cum trebuia. 
Membrii birouilâ. personalul re
tribuit, tehnicienii federal: n-au 
reușit să atragă alături de el 
un număr» cit mai mare de spe
cialiști din secții. De aici, ți 
izolarea federației. autoțxiva- 
rea de un aport mai concret 
din partea unităților ei de mare 
performanță, a unor specialiști 
de autoritate ți notorietate. Pe 
de altă parte, o serie de spe
cialiști ctmoBcufi nu mai profe
sează acolo unde merită : Ni- 
colae Sour. Fiom Balaiș. Geor
ge Eremja. Ștefan Roman. Ni- 
coiae -Humă. Leonid Sortai4. 
ștefan Strofe. Ntooiae Tărcmlâ. 
ca să dau numai cteva nume 
de oameni care puteau fi folo
siți la unitățile de mare perfor
manță sau chiar la Jocurile na
ționale. Federate s-a lipsit, de 
asemenea, de ajutorul altor ac
tiviști destoinici. în fine, mi 
se pare că federația noas
tră nu a reușit să men
țină un contact strins pe pian 
metodic cu voleiul internațional 
avansat ți nici să dezvolte con
cepția școlii românești. Dealt
fel, cauzele reale ale acestei si
tuații 
urmă.
ci dă 
Aurel 
tul-.

trebuie căutate cu ani ta 
Consider ca reală ți lu- 
expur.erea antrenorului 
Drâgan din ziarul .JSpor- 
Noi n-am avut • linie 

clară spre care să orientăm 
pregătirea echipei naționale. 
Și eu mă consider vinovat că 
n-am reușit să mă sprijin pe 
acei oameni care puteau să 
ajute in mod real federația. 
Consider că și acum în nodu

rile multor specialiști este tacă 
confuzie în legătură cu ceea ce 
trebuie întreprins pentru a 
determina ridicarea nivelului 
de pregătire tehnico-tactică a 
echipelor noastre reprezenta
tive.

— Am constatat în rîndu- 
rile tehnicienilor și secțiilor 
o oarecare atitudine de ne
încredere și nemulțumire vi
zavi de federație, atitudine 
datorată îndeosebi unor mă
suri și hotărîri apreciate ca 
părtinitoare...

— Știu. Unele decizii nu s-au 
bucurat de aprobarea secțiilor 
și cluburilor. Dar ele au fost 
prezentate biroului federal de 
comisiile federației cu docu
mente. Unele prezentau poate 
vicii, erau interpretabile, iar 
biroul federal nu se putea pro
nunța decît în conformitate cu 
regulamentele și Pe baza aces
tor documente. Știu că s-au fă
cut contestații la conducerea 
C.N.E.FJS.. dar nici o hotărire 
a biroului federal n-a fost, ca 
urmare, infirmată...

— Sînteți mulțumit de ac
tivitatea membrilor biroului 
federal?

— Nu întru totul. Unii nu-și 
aduc pici un fel de contribuție

comportare a avut-o Ion Popa cu 
Călin, care a ocupat un loc doi 
și un loc trei ta „Marele premiu 
al orașului Tripoli1*. De asemenea, 
trebuie remarcate și evoluțiile 
Daniel Popescu, cu Sonor, prima 
călăreață care a evoluat pînă a- 
cum în acest concurs, ta „Marele 
premiu" ea a ratat de puțin cla
sarea între primii patru, ocuplnd 
ta final poziția a șasea.

măsura 
_ l care 

activitatea de perfor- 
— ca dreaptă și edu- 
Dealtfel, hotărirea va fi 
spre aprobare conduce- 

cind se va ana- 
iar 

va putea reveni

la rezolvarea problemelor de 
fond al mișcării voleibalistice. 
Biroul federal va trebui, prin 
urmare, serios remaniat. Nu 
putem fi mulțumiți nici de ac
tivitatea colegiului de antre
nori, care nu s-a ridicat la 
Înălțimea sarcinilor ce-i reve
neau. Cred insă că sub condu
cerea autoritară a antrenorului 
emerit N. Sotir (masculin) și a 
dr. G. Cherebețiu (feminin) ac
tivitatea viitoare a colegiului se 
va schimba radical.

— Am luat cunoștință de 
primele măsuri adoptate re
cent de biroul federaL Cam 
le apreciafi temeinicia ?

— Socotesc că partea măsuri
lor confinind sancțiuni cores
punde realității. Unele nu au 
fost date spre publicare ta for
mulări complete. Așa, de pil
dă, s-a botărit retragerea titlu
lui de maestru al sportului vo
leibaliștilor care-1 dețineau 
(Oros, Dumăncuu, Tutovan gi 
Pop), dar hotărirea completă 
prevedea și anularea dosarelor 
de acordare a aceleiași dis
tincții celorlalți componenți ai 
lotului. De asemenea, am bo
tărit ca antrenorii Drâgan și 
Schreiber să nu conducă echi
pele lor de club — trei luni și, 
re^sectiv, o lună — ta campio
nat. Obiecții au existat in pri
vința botâririi de a retrage ti
tlurile celor patru jucători a- 
mintrii. Țin să precizez că s-au 
rr.*' luat astfel de ho'.ăriri și 
te alte discipline (handbal, lup
te). Personal apreciez :
— discutată cu tovarăși 
conduc 
Tnar.'ă 
eativâ. 
supusă 
rfi CLNJLFJS., 
liza activitatea federației, 
biroul federal 
asupra ei ta funcție de compor
tarea viitoare a sportivilor vi- 
«U-

— Revenind la pasibihU- 
file de redresare a Tsleiulai 
nostru si de ealifieare la 
J.O din 19». vi adresăm 
olxima întrebare : ee sanse 
tatrevedefi ?

— Eu cred ta 
cfaipe-; masculine 
fica cu prilejul 
european de anul viitor si de a 
ne reprezenta onorabU te tur
neul final aiimgâc. Fiindei din 
jucătorii pe care-i avem ta 
prima divizie se poete alcătui
— ta urma unei selecții pe baze 
mai realiste — o reprezenta
tivă competitivă. Cred și ta ca
pacitatea unor tehnicieni mai 
experimentați de a pregăti la 
niveitd cerințelor noul lot în 
ceea ce privește echipa femi
nină. șansele mi se par mai 
mici, dar ele pot fi sporite prin 
selecția celor mai bune elemen
te (deoarece în cursul acestui 
an multe jucătoare au fost in
disponibile sau n-au răspuns la 
convocare) și prin pregătirea 
lor corespunzătoare. In ambele 
cazuri, socotesc necesar că an
trenorii principali să nu mai 
fie antrenori de club, ci antre
nori federali, a căror muncă, 
pe parcursul campionatelor in
terne, să se desfășoare In te
ren. la secții, tadrumind și con- 
troltad activitatea antrenorilor 
divizionari, urmărind pregătirea 
sportivilor aflați in vizorul se
lecției, contribuind la uniformi
zarea concepției de pregătire și 
joc, popularizînd metodica nouă 
afirmată pe plan internațional.

Interviu realizat de 
Aurelian BREBEANU

capacitatea e- 
de a ae eali- 
Carr.pionatului

leri, în sala Floreasca,

ROMÂNIA-BULGARIA 30-19, LA HANDBAL JUNIORI
Prima dintre cele două ta- 

tîlniri dintre selecționatele de 
juniori ale României și Bulga
riei s-a consumat ieri după- 
amiază In sala Floreasca și s-a 
încheiat cu un succes net al 
tinerilor noștri handbaliști. Sco
rul final : 30—19 (12—8) ne
scutește de prea multe comen
tarii. Totuși, cîteva elemente 
se impun a fi subliniate.

In primul rtnd este vorba 
de faptul că echipa noastră re
prezentativă de juniori, deși a 
început meciul puțin cam ti
morată, s-a pus repede pe pi
cioare, a domiliat terenul de 
joc și s-a impus printr-un 
handbal rapid și foarte combi- 
nativ. Ne-a plăcut în mod deo
sebit conducătorul de joc Mi
rică, interul dreapta Becicheri. 
a cărui precizie și forță în a- 
runcările la poartă au consti
tuit unul din elementele de 
bază ale victoriei la scor a 
echipei noastre, și portarul Bu- 
ligan, care s-a arătat mai si-

■

DE ZIUA ARMATEI NOASTRE
HALI

/n fiecare an, la 25 octombrie, poporul nostru sărbăto
rește Ziua armatei Republicii Socialiste România, zi in 
care gindurile tuturor se îndreaptă spire cei care, sub 
înțeleaptă conducere a partidului, se pregătesc pentru 

apărarea patriei noastre, a mărețelor înfăptuiri în edificarea 
societății socialiste multilateral dezvoltate pe străvechile 
noastre meleaguri.

Această sărbătoare este plină de semnificații. Ea dă ex
presie dragostei cu care întregul nostru popor înconjoară 
forțele sale armate, scut de apărare ți, totodată, partida 
pante active la crearea valorilor materiale șt spirituale ale 
națiunii noastre socialiste. Ea atestă, totodată, cinstirea care 
se aduce glorioaselor tradiții de luptă ale poporului nostru, 
care de milenii fi-a apărat cu abnegație glia străbună, 
luptind pentru neatîmare, libertate și dreptate socială, 
cinstirea celor care au dezrobit, la 25 octombrie 1944, ul
tima brazdă de pămînt românesc, continuind lupta pînă la 
tnfringerea definitivă a fascismului.

I-am intilnit pe ostații noștri pe eimpul de instrucție sau 
pe marile șantiere ale patriei, in lupta cu stihiile naturii 
sau pe luminoasele scene ale festivalului „Cintarea Româ
niei. Dar i-am intilnit adeseori pe terenurile de sport, ea 
participant la marile întreceri ale „Daciadei. Pe cei mai 
bani dintre ei, membri ai clubului Steaua și ai asociațiilor 
sportive militare, i-am urmărit cu mindrie in competițiile 
europene, 
prezentat

De ziua 
însemnate 
formanță, 
rioară evoluția fi rezultatele lor la viitoarele întreceri ale 
„Daciadei", la marile competiții internaționale, îndeosebi la 
Jocurile Olimpice din anul 1980, pentru gloria sportului ro
mânesc.

mondiale sau la Jocurile Olimpice, unde au re- 
cu cinste culorile țării,
lor, militarii armatei noastre raportează realizări 
in prima ediție a „Daciadei“, in sportul de per- 
angajindu-se să ridice pe o treaptă calitativ supe-

JU

PRIE
In locali 

lingă Magd 
desfășurat , 
la haltere, 
excepția lu 
clasat al 3-l< 
de cu 282,5 
lalți halteroJ 
nut rezultate 
Șeic 192,5 
locul 8 la c 
225 kg (100 ; 
pană ; Dii 
145) al 7-l< 
Antal 270 k 
la cat. se 
262,5 kg (12 
eat. mijlpc 
(115 ; 130) 1< 
grea ; Trăi 
140) locul 
Schuster^ 
locul 8 la c

CĂLĂREȚII SIBIENI 
PE PRIMELE LOCURI 

LA OBSTACOLE 
(SEMIUȘOARA)

Cea de-a doua zi a campiona
telor republicane de călărie, care 
se desiașoară pe baza hipdjcă din 
Sibiu, a foot rezervată intreceri- 
tor de obstacole — categoria 6e- 
miușoarăL Cei <5 de concurenți 
au fost serios triați de parcurs, 
astfel că tn baraj au intrat doar 
7 dintre ei. Dar, acest prim ba
raj nu a fost suficient pentru 
desemnarea campionului categori
ei, lntrucft 4 călăreți au terminat 
dm nou fără penaazare. A fost 
necesar un al doilea parcurs de 
baraj. Echilibrul s-a menținut și 
de această dată, departajarea fă- 
cîndu-se, in cele dm urmă, la 
cronometru.

CLLS.LMENT : 1. Marfas Bur
tea (C-S.M. Sibiu) — cu Hazard 
4 p (23,4 s) — campion republi
can), 2. Peter Fleischer (C-SJA. 
Sibiu) — eu Glndae 4 p PUO a), 
3. M.'na; Ahineanu (Dinamo) — 
cu Bu.oi 1 p, 4. Carol Paneo 
(A^rScoU Ixigoi) — cu Ridlcd 
t1/* p — după barat. 5- George 
Plsărin IC-S-M. Craiova) — cu 
Sturion 4 p (40 4 a). 6- Victor 
Demian (Dmamo) — cu Voipone 
4 p (41.4 •).

Miercuri — de la ora Ml șl 
i-MC — ae va desfășura proba 
de obstacole categoria upoară.
(Hie IONESCU ---------
MARIN DOBRE - NOUL 

CAMPION LA DIRT-TRACK
ARAD, U (prin telefon). Pe sta

dionul Rapkl din localitate s-a 
desfășurat ultima etapă, a patra, 
a campionatului republican de 
dirt-track. Deși concursul 
nunța interesant, prin poziția 
strins ă a candKteților la titlu, to
tuși. liderul, tlnărui metalurgist 
bucureșteen Marin Dobre (21 ani), 
care pornea cu un avans doar de 
3 p. a avut o zi... Bniștită. El a 
fost bine protejat de ceilalți mo- 
tocicliști colegi de dub, tar ta 
manșa directă cu ionel Pavel (13 
anj) — un alt ttaăr de perspec
tivă — și cu fostul campion al 
țării, Gh. Sora, 1 s-a facilitat vic
toria, spre deziluzia spectatorilor.

Clsamentul etapei : 1. M. Dobre 
(Metalul București) 11 p, 1 Gh. 
Șora (Metalul Buc.) 1» p. X. L 
Pavel (Voința Sibiu) lfl p.

CLASAMENT GENERAL : 1.
M. Dobre 43 p — campion națio
nal, 2. N. Rîureanu (IP.A. Si
biu) 3S p, 3. Gh. Șora 36 p, i. I. 
Pavel 34 p, L L Bobtlneanu 
(Voința Sibiu) O p, I C. VolCTl- 
lescu (Metalul Buc) 33 p.

Joi, la Sibiu, are loc ultima eta
pă, a patra, a .Cupel 7.R.M.11 la 
dirt-track.

Traian IOAN1ȚESCU

a-

gur, mai prompt ta intervenții 
decît colegul său lonescu.

Meciul a Început lntr-o notă 
de evidentă egalitate, care a 
durat, Insă, foarte puține mi
nute. Apoi, echipa română s-a 
detașat, dar pe fondul unei pu
ternice rezistențe a oaspeților. 
Abia ta partea a doua a jocu
lui tinerii handbaliști români, 
mai atenți la finalizare ți prin 
declanșarea unor rapide ți 
prompte contraatacuri s-au im
pus categoric, obțintad o victo
rie meritată chiar ți la acest 
scor. Au Înscris : Becicheri 9. 
Haberpursch 4, Cenan S, Ar- 
ghir 3, Rădulescu 2, Bogdănes- 
eu 2, Knuff 2. Mirică 2, Bochiț 
2, Cojocaru — România ; Iva
nov t, Vasiliev 2, Rinkov 2, 
Milcev, Barușev, Bașev, Do- 
brev, Bodurov, Nikolov, Mașev 
— Bulgaria. Au condus H. 
Bampf ți E. Glaeser, ambii din 
R.D. Germană. Ari, de la ora 
18, are loc meciul revanșă.

Ion GAVR1LESCU

»,

CAMPIONATE • COI

DIN DIVIZIA B 
VOLEI
Început ș. Ir.trece- 
la volei, iată re-

• La Tarnow (Polonia) s-a 
desfășurat ultima etapă a „Cupei 
Prietenia* la dirt-track, rezerva
tă sportivilor pînă la 21 de ani. 
Competiția a fost clștlgată de 
perechea cehoslovacă H. Juza — 
V. Drohas cu 217 p. Cuplul nos
tru M. Dobre — I. Pavei s-a cla
sat pe locui 4 cu 100,5 p. ta cla
samentul general figurează aler
gători din 7 țări.
• Ultimul concurs din cadrul 

turneului de dirt-track dotat cu 
„Papucul de argint", găzduit de 
pista stadionului din Leipzig, a 
revenit maghiarului L Szlradsky 
cu 14 p. Maestrul sportului L 
Bobilneanu a ocupat locul C cu 
I p (din 16 participant!).

REZULTATE 
DE

Duminică au 
rile Diviziei B 
xultatele Înregistrate : feminin : 
Calculatorul București — Bral- 
conf Brăila 3—2, C.S.Ș. Suceava — 
LT„B. 3—1, G.I.G.C.U Brașov — 
Fiacru roșie Buc. 2—3, Olimpia 
Orădea — C.S. Zalău 3—1, Alba
tros Constanța — C.P. București 
>—I. Metalotehnica Tg. Mureș — 
Voința M. Ciuc 3—1, C.S. Rm. 
VDcea — Spanac Buc. 3—0. Oon- 
lecțâa Bae. — Dacia Pitești 3—1, 
Oorvuml Deva — Constructorul A- 
r»d 3—1, Praho'.’a Ploiești — Penici
lina n iași 3—0, Universitatea 
Buc. — Voința Craiova 3—0 și
Voința Buc. — Ceahlăul P. Neamț 
>—« ; masculin : Didactica Vic
toria Zalău — Oțelul Or. dr. * Pe
tru Groza 1—3, A. S. „7 Noiem
brie- Sibiu — Electro putere Craio
va 3—0, Dinamo Brăila — Pro
gresul Buc. 3—0, Constructorul 
Brăila — Progresul Brăila 3—0, 
C.S.U. Pitești — Rapid Buc. 0—3ț 
SAR.O Urgoviște — Calculatorul 
Buc. 2—3, Metalul Suceava — Re- 
Ionul Săvinesti ’ ~
Ploiești -------
Steaua n Buc. — Farul Constanța 
3—0, PECO Ploiești — Electra Buc. 
3—1, C.P.L. Arad — Voința Alba 
Iulia 3—2 și Motorul Baia Mare — 
Metalul Hunedoara 3—1. (Cores
pondenți : V. Săndescu, L Mîn- 
drescu, C. Gruia, P. Ldrintz, G. 
Tamaș, S. Albu, P. Giornoiu, L 
Jura, O. Bălteanu, V. Timoc, L 
lonescu, Tr. Enache, M, Avanii* N. 
Străjan).
• AZI, DOUA PARTIDE ÎN DI

VIZIA A. Astăzi ®e vor des
fășura două partide din cam-

2—3. Petrolul
C.F.R. București 3—0,

plonatul D 
lei. La 
Constanța v 
bucureșteani 
oomtnd pen. 
La masculin 
la ora It, t 
Universitate 
tiflă din eu 
Jocuri au I 
participării 
campioane

DIVIZ

Stmbătâ 
pionatele I 
masă s-au 
unei noi ei. 
joc a avut 
formația mi 
primit repl 
Universitate 
lat cu vtctx 
lătoare, da 
lor buzolenl 
prin victori 
(4). Roman 
Dinu (1). I 
gat Firănes 
go« fi) Și 
Gheorghc.

Tot tn « 
cjju. au. 
scor (13—4) 
Tg. Mureș, 
șl Doboși 
toril, Zsolt 
— 1 V și i 
respectiv P 
Zsolt Bohm 
șl Bauer — 
din serie, 
14—3 cu P 

ta seria 
comotiva îs 
șt CJS.Ș. C 
helu Secuii

Prima se: 
mlnln a pr 
tidă, C^JȘ 
auJ-Napoc 
de L-4 în

vreme da to 
C.S. Arad 
europeni, 
șl »—1 de
tiv. C.S. A 
fața formal 
n-a : C.SJ> 
Buzău 8—1 
Metalurgist 
tehnica Bu 
xău 6—3. -

FINALELE CAMPIONĂTELO
(Urmare din pag. I)

Hfîcați (au și primit cite două 
avertismente), 
dezaprobat de 
Lâvadaru 1 s-a 
la puncte.

înfruntare de 
intre „mijlocii" 
(B.C. Galați) 
(Litoral Mangalia). Cei <â°i re"

GALA L Semimuscă ; Cozma (Ddnamo) b.p. 
(Met. Buc.) b.ab.3 Bădia (Voința Bz.). Constat 
fănescu (Din.), Boboc (A.S.A. Cluj-Napoca) b. 
B. Mare), Șeitan (Litoral) b.k.o.2 Șchiopu (St 
b.p. Morea (A.S.A. Cj.-Nap.), Ciobanu « 
(Met Tgv.) j setnlușoară : Stoenescu (B. 

(A.S.A. Tg. M.), Jurcuțâ (U.M. Tim.) b.p. Pod 
daru (Steaua) b.p. Vlad (Muscelul), Sandor (1 
(A^.A. Bc.), Căpriccaniu (Electrop.) b.p. Gdcă 
(Met plopeni) b.p. podoLan (Rova Roșiori), Sul 
(Stanared), me (Din.) b.ab.3 Mateescu (C.S.ș. 
(Voința Br.) b.p. Dorcu (AS.A. Be). S. 
b.p. jmre (Litoral), Crișan (Tehnofrig Cj.-Naț 
s. Mare).

GALA fi. Muscă : Vișan (Met Bocșa) bAb. 
(Eteda Pit.) b.ab. 2 VesUe (Met Plopeni). Niță 
dulesou (Prahova), Stancu (Rapid) b.p. Nlcol 
(St r. Bv.) b.p. Șchiopu (B.C. Bir.), Gavrilă (( 
(Vtit. Cj.-Nap.), Govici (St) b.p. Codug (B.C C 

Tismănaru (Autob. Buc.) ; cocoș : Bumb (A. 
Dobăeș (Met Bocșa), Negoltă (B.C. Br.) bat 
Dinu (Dinamo) b.p. Căprărescu (Farul), Dumi 
Buiarda (Met Sadu), D. Cercel (C.S.M. situu) 
Tg. Mureș), voinescu (C.F.R. Tim.) b.ab. 2 N. I 
gety (I.C.M.A. Cj.-Nap.) b.p. Sburlea (St. r. I 
Butnaru (Dlnamo) ; mijlocie mică : N Mocan 
Strba (Steaua). I. Mooanu (Met Bocșa) b.k.o. 
CMoveanu (Litoral) b.ab. 1 T. Pop (Simared 
S. Mare) b.p. C. Munceanu (Delta), Muraru ( 
(Rapid), Clou (Dinamo) b.p. Tîrbol (Farul), : 
b.p. Olaru (C.S.M. Sibiu), Gîrgavu (Steaua) h. 
namo) — accidentat

Intr-un final 
spectatori, iul 
acordat decizia

mare tensiune 
Sandu Tîrîiă 

ți Mihai Imre

dutabili 
permancn 
mai apror 
rllă, care 
td. In d 
replicat < 
el adversa 
clar In a 
TMă a i 
cizie la i 
greu.
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Astflzl, Ia scglitdin, Ungaria - România (tineret)

CADETII DEBUTEAZĂ
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN
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SEGUED IN, 24 (prin telefon). 
Așa după cum a fost stabilit, lo
tul de tineret al României a pă
răsit în cursul dimineții de marți 
Aradul, plecând spre Seghedin eu 
autocarul, unde a ajuns la ora 
13 (ora locală). Fotbaliștii noștri 
au fost întâmpinați la hotelul 
„Tisa", unde sînt cazați, de re
prezentanți ai forului ungar de 
specialitate și de oficialități spor
tive ale orașului. Programul zilei 
de azi (nr. ieri) a cuprins un 
antrenament, desfășurat după-a
miază pe stadionul unde va avea 
loc întâlnirea oficială Ungaria — 
România, din Campionatul euro
pean de tineret. Pe parcursul a 
aproximativ 60 de minute, antre
norii I. Voica și V. Kraus au 
lucrat cu cei 17 componenți ai 
lotului, toți în bună stare de 
sănătate, pregătirea având un ca
racter fizico-tactic. La sfârșitul 
antrenamentului, medicul FI. 
Bxătilă a constatat că jucătorii 
asupra cărora mai existau unele 
Îndoieli în ceea ce privește re
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dhm, 
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H * 1 v 
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ești :

BIROUL COUGIULUl CENTRAL 
AL ANTRENORILOR INTR-O 

NOUA ALCĂTUIRE

Luni a avut ioc. la ae<Std 
o aedlnțl de lucru a Co

legiului central al antrenorilor. 
Au fost prezenți Tr. loneseu, L 
Oanâ, A. Nieulescu, L Lupaț, 
N. Petrescu, C. Braun-Bogdan, C. 
Drăguțin, C. Simlonescu, N. Pro- 
ea FL Halagian, ultimii dai 
cooptați recent In acest foc teh
nic al federației. Au lipsit antre
norii care se ocupă de pregătirea 
loturilor reprezentative de seni
ori »i tineret. Tovarășul Nicolae 
Irlmie, prlm-vicepreședinte al 
F.R.F., a tăcut cunoscut că Bi
roul federației a aprobat noul 
Birou al Colegiului central al an
trenorilor, compus din șt. Covaci
— președinte, I. Lupa$ și C. Cer- 
n&lanu — vicepreședinți, L Voica
— secretar, A. Niculescu, I. Oană, 
C. Drăgușln și N. Petrescu — 
membri. Vom reveni asupra altor 
probleme dezbătute tn această 
ședință, printre care șl aceea le
gală de comportarea unor antre
nori m teren. Colegiul a șl dis
cutat abaterile repetate ale an
trenorului M. Nedelcu (F C.M. 
Galați) — ținută de stradă la 
jocuri, vociferări, proteste la de
ciziile arbitrilor —șl l-a ridicat
dreptul de a conduce echipa tn 
teren pe timp de trei etape.

Chimia Brazi, I.O.B. Ba^ — Di
namo Slatina, Victoria Craiova — 
Panduri! Tg Bu, Diema Orșo
va — C-SJU. Drobeta Tr. Seve
rin, Unirea Slnnicolau Mare — 
C-F.R. Constriictorul Arad. La
minorul Nădrag — FXJă. Reșița, 
Victoria Cărei — înfrățirea Ora
dea. Someșul Satu Mare — „U" 
Cluj-Napoca. Minerul Baia Sprie— 
Gloria Bistrița, Sticla Arieșul 
Turda — Ind. slrmei C. Turzii, 
Metalul Aiud — Chimica Tirnă- 
veni. Metalul Sighișoara — Oltul 
St. Gheorgbe, Precizia Săeele — 
Steagul roșu Brașov, Torpedo 
ZAmești — Muscelul Câmpulung, 
Metalul Hunedoara — Șoimii Si- 
btu. Minerul Ghețar — Gaz me
tan Mediaș.

Jocurile Încep la ora IM®. In 
caz de egalitate, departajarea se 
va face după 90 de minute cu 
prelungiri (î reprize a 15 mi
nute), iar după 120 de minute 
prin lovituri de la 11 metri.

PARTICIPIND CU REGULARI
TATE LA TRAGERILE SAPTAMl- 
NALE LOTO, CONSTANTIN ZLA- 
TARTU din Arad și MARICA DU
MITRU din Sibiu au devenit po
sesorii cîte unui autoturism „DA
CIA 1300". Acest frumos succes 
l-au realizat la tragerea LOTO 
din 13 octombrie 1978. pe bilete 
jucate în cotă de 25%. După 
cum se poate observa, tragerile 
LOTO aduc în fiecare săptămână 
no4 cîștigători în autoturisme și 
mari premii în bani. Vom înre

I
I

Lo- 
16—1 
>dor-

I
I

ACTUALITĂȚI
• „MEMORIALUL IOACHDf 

POPESCU — LIVIU COLCEBIU*. 
Stadionul Republicii din Capita
lă a găzduit marți după-amiază 
„Memorialul Ioachim Popescu — 
Liviu Col ceriu*, la care au par
ticipat echipele Universitatea 
Craiova, Progresul-Vulcan, Ra
pid și echipa organizatoare 
Sportul studențesc. Derby-ul a 
programat, în deschidere, meciul 
Univ. Craiova — Progresul-Vul- 
can, în care studenții din Bănie, 
lipsiți de cîteva piese de bază, 
au pierdut cu 4—5 după executa
rea loviturilor de la 11 m. Sco
rul după M de minute a fost 1-2 
prin golurile marcate de Apostol 
(min. 12), Georgescu (min, 16) șl 
Cîrțu (min. 20 și 32). Penal- 
ty-urile au fost transformate de 
Georgescu, Țurbatu și A. Ma
rian pentru bucureșteni. res
pectiv Cîrțu șl Negriiă. In me- 
dul-vedetă Sportul studențesc a 
întrecut lidera seriei a doua a 
Diviziei B (Rapid) cu 2—1 prin 
punctele înscrise de iorguiescu 
(min. 14) și Cazan (min. 67). Pen
tru Rapid a înscris Gh. Constan
tin (min. 56). Cupa a revenit e- 
chipei Sportul studențesc, care 
câștigă pentru a doua oară acest 
trofeu, înmânat, de această dată, 
de fiul regretatului fotbalist, Li- 
vta Colceriu, în virată de 7 ani. 
(Dumitru VATAU-coresp.).
• VICTORIA ȚANDAREI — 

DINAMO BUCUREȘTI 1—C (O—O). 
Ieri după-amiază la Tândărei 
Dinamo a evoluat Intr-un meci 
amical în compania divizionarei 
C, Victoria pe care a între
cut-o ia limită cu 2—1, prin go
lurile înscrise de Augustin șl 
Dragnea. Pentru gazde a înscris 
Cioc (N. BADEA-coresp.).
• MECI RESTANȚA DIN 

„CUPA F.R.F.* : F. C. BAIA 
MARE — U.T.A. 1-1 (1—0). Afl 
înscris Moldovan, Sepl pentru 
băimăreni, respectiv, Țlban. (V. 
SASARANU-coresp.).
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MIINE - In „CUPA ROMÂNIEI"

iirtat
dar
Tî- 

;arul
I

fi șl 
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I
■

MTine, joi, are loc o nouă eta
pă a popularei competiții fotba
listice „CUPA ROMÂNIEI', ee 
»e dispută sub egida „DACIA- 
DEt“. In program figurează zs 
de jocuri, între divizionarele B, 
C șl echipe din campionatele 
județene (au mai rămas In În
treceri două formații, Textila 
Roșiori și Victoria Craiova). Dar 
iată jocurile :

Metalul Rădăuți — Viilor.il 
Vaslui, A.S-A.. Clmpulung Moldo
venesc — Constructorul lași. LM. 
Piatra Neamț — Relon-Ceahlăul 
P. Neamț Minerul Comănești — 
F.CJd. Galați, Energia Gh. 
GbeorgMu-Dej — F. C. Brăila, 
Unirea Tricolor Brăila — Delta 
TuJcea, Portul Constanța — FX. 
Constanța, Azotul Slobozia — 
Metalul Plopeni, Poiana On oi
nă — Petrolul Ploiești, iCSIM 
București — Metalul București, 
Flacăra roșie București — Rapid 
București, Textila Roșiori — Rul
mentul Alexandria, Metalul Mija—

Ide-

CÂLIMĂNEȘTI - CÂC1ULATA VĂ AȘTEAPTĂ IN ACEST SEZON
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Recomandată pentru efectuarea tratamentului 
In toate cele 12 luni ale anului, stațiunea Căfi- 
măneștl — Căciulata vă așteaptă tn sezonul de 
toamnă ’78 pentru efectuarea tratamentului 
balnear Indicat sau pentru petrecerea unui plă
cut șl reconfortant concediu de odihnă.

Renumită pentru Izvoarele »e!e cu ape ter
male șl alermale, care acționează tn mod spec
taculos tn afecțiunile tubului digestiv, hepato- 
blltere, renale, căilor urinare șl ale aparatului 
locomotor, tn txUDe de nutriție și metabolism,

stațiunea cEspune de o bază de tratament ultra
modernă, instalată în noile hoteluri construite 
pe malul Oltului, într-o zonă deosebit de pito
rească. g

IMPORTANT I în această perioadă se bene- 
ficiază de prețuri reduse la cazare și masă, 
precum și la transportul pe calea ferată.

Rețineri de locuri și informații suplimentare $ 
la toate agențiile și filialele OFICIILOR JUDE- g 
TENE DE TURISM, g

I
I
I

Ră- I

I

igeti
|b.p. 
k 1 
lui), 
|b. 2 
S.A.
Szi- 
b.p.

r M* hc.), 
unlo 
ache

I
I
I

•ap.) 
CDi- I

Câștigurile eoncursulul PRONO
SPORT din 22 octombrie 1978. 
Cat 1 (13 rezultate) : J variante 
25% (autoturisme Dacia L300) ; 
căit. a 2-a (U rezultate) : 4 va
riante 100% a 17.641 lei și 36 va
riante 25% a 4.41® lei ; cat. a 3-a 
(11 rezultate) : 226,25 variante a 
1.520 lei. Report ha cat. 1 : 
51.110 lei. Autoturismele ^Dacia 
1300“, plus o suită de câștiguri 
la alte categorii, au revenit par- 
ticipanțiior GHEORGHE ACSHN- 
TE din Pitești și ZOLTAN BOR- 
BELY din Drăgâșanl. jud. Vîlcea. 

facerea lor completă (e vorba de 
Condruc și Vamanu) sînt apți de 
joc. în aceste condiții, „ll“-le care 
va fi aliniat este următorul : La- 
zăr — Andreicuți, Condruc, Sa- 
bău, Gali — Florean, I. Mureșan, 
Terheș, Vamanu — Chitara, Biro 
L După cum se vede, o așezare 
1- 4 4 2, avînd ca nucleu „cvar
tetul* băimărean Condruc — Sa- 
bău — Mureșan — Terheș. De 
remarcat, de asemenea, ca ac
tuala formulă de echipă este, în 
linii mari/ aceeași din meciul cu 
RJD.G. — exceptând perechea de 
fundași centrali (Stan cu — L 
Marin) și portarul Alindrilă, a- 
cesta fiind prezent, totuși, aici 
ca rezervă, împreună cu Torno- 
reanu, Gh. Ion, Mușat, Antohi 
și Ad. Ion eseu.

Echipa de tineret a Ungariei, 
antrenată de Monostori Tivadar, 
s-a pregătit cu multă atenție în 
vederea partidei cu fotbaliștii 
noștri. Ei a deplasat la Seghedin 
un lot de 15 jucători, din care — 
așa cum am fost informați — va 
alcătui formația doar cu puțin 
timp Înainte de ora meciului. 
Iată lotul: Zsiboras, Diszti, Szan- 
to, Lakatos, Ud var di, Peter, Ke- 
rekeș, Schmidt, Șulia, Bodonyi, 
Pekker, Csepregi. Tepszics, Sze- 
begyinszki, Novath.

Meciul este programat pe sta
dionul T_sa, cu începere de la 
ara 17 (16 — ora Bucureștiului), 
așadar în nocturnă, și conduce
rea lui a fost încredințată unei 
brigăzi de arbitri din Polonia, a- 
vîndu-1 la centru pe Zbignyel 
Strocyak.

Mihai 1ONESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

In tabăra jucătorilor noștri:

ULTIMELE EFORTURI ÎNAINTEA EXAMENULUI..?
.Vremea este in curs de încăl

zire, timp frumos de toamnă târ
zie* anunță meteorologii. „Cer 
senin și soare strălucitor" anun
ță ta-corpore și „tricolorii* pen
tru partida de azi cu reprezentati
va iugoslaviei, care înseamnă star
tul lor in preliminariile CL Ii 
credem, pentru că ieji diminea
ță, la ultimul lor antrenament, 
desfășurat pe stadionul Steaua, 
le-am simțit pulsul. Acel puls al 
ambiției de a învinge, de a face 
uitat eșecul de acum un an.

Prima repriză a pregătirilor 
s-a consumat in sala de sub tri
buna a U-a, unde antrenorul

Secver.țd de la «r.țrencr-.egriU de ieri dt.pă-ax:iazd ai fotba^țUior 
iaffoslari. Foto : D. NEAGU

hijmci : „VOM JUCA PE ATAC».
Ieri, după micul dejun, ju

cătorii iugoslavi au făcut cu
noștință cu capitala noastră 
(pentru mulți dintre ei a fost, 
de fapt, o reîntilnire), prile
juită de o plimbare eu auto
carul. Au revenit la amiază 
la hotelul „Dorobanți", pentru 
masă și citeva ore de odihnă. 
In sala de conferințe de la 
etajul L pe o tablă am văzut 
desenate conturul unui teren, 
O poartă, numere, săgeți și 
nume de foști jucători, atit de 
eunoscuți, ca Beara, Zebeț, 
Bobek, Milutinovici, semn că 
avusese loc ți o ședință teli- 
nlco-tactică. Actualii jucători 
erau destul de marcați de eve
nimentul de azi, păreau gravi, 
parcă mai tăcuți ea în seara 
sosirii la București. Am În
cercat să aflăm glodurile 
dtorva membri ai delegației. 
Am stat de vorbă cu portarul 
Borota. care a mai fost la 
București ți anul trecut, dar 
ți cu ani înainte, cu O.FJC. 
Beograd, împreună cu Sekula- 
raț. .Meciul de anul trecut, 
spunea el, a fost neațteptat de 
palpitant. Rar se vede așa ceva, 
te 15 tui • dată. Atunci, eu am 
fost in zi slabă, o zi care, în ceea 
ce mă privește, nu se mai poate 
repeta. Evident, ne așteaptă 
• luptă aspră, intrucit îi știu 
bine pe Jucătorii dumneavoas
tră, cunosc potențialul priete
nilor mei Iordăncscu și Vigu". 
Mujinici, de 30 de ori interna
țional, vede jocul din alt 
unghi : „Jucăm degajat, pentru 
că după meciul cu Spania nu 
ne mai apasă nimic. Cum s-ar 
spune, nu mai avem prea mult 
de pierdut. Șansa noastră a 
fost la Zagreb— Acum, gaz
dele noastre au prima șansă. 
Da, vom juca pe atac, pentru 
că dorim victoria, însă ne-am 
gindit și la replica românilor. 
Știm de Dobrin că este un ju
cător excelent, cu multă ex
periență, îi cunoaștem bine pe

gistra și la tragerea LOTO de 
vineri 27 octombrie a.c. aseme
nea succese ? Nu este exclus ! 
Inspirația și perseverența pot a- 
duce oricărui participant satisfac
ția obținerii unor mari câștiguri. 
PENTRU ACEASTA TRAGERE 
BILETELE SE POT PROCURA 
PlNA MIINE 26 OCTOMBRIE 1978.

★

Tragerea PRONOEXPRES de as
tăzi va fi. televizată la orele 17,90.

Ștefan Covaci a predat la tablă 
^lecția* jocului de azi, ținând 
evident seama de particulaxxtâ- 
țUe binecunoscute ale adversa
rilor. După aceea, toți cei 19 fot
baliști (N. Răducanu, Lung, Vigu, 
Koller, Sătmăreanu II, Anghelini, 
Grigore, Ștefănescu, Sameș, BdIo
ni, M. Răducanu, Iordănescu, D. 
Nicolae, Radu n, Crișan, Dobrin, 
Iovănescu, Romilă șl A. RAdu- 
lescu — ultimul convocat în sea
ra zilei de marți) s-au deplasat 
pe unul din terenurile gazonate 
din apropierea „centralului* pen
tru a efectua a doua parte a an
trenamentului. Se consumă mal

Rădacuu. Viga. Iordăaesca. 
Băloni'. Io xfîrș.t. eonsenmăra 
dteva cuvinte ale președinte
lui federației iugoslave, Mus
tafa Shetqet. „Sint pentru pri
ma oară la București și in fru
moasa dumneavoastră capitală 
am fost primiți excelent, eu 
prietenie, in spiritul relațiilor 
dintre țările noastre. Cred că 
va fi un meci bun. Noi ne-am 
pregătit să nu pierdem. Jucă
torii români, să învingă. Iată 
garanția unei partide de a- 
traoție'.

Ieri, la ora 15, fotbaliștii oas
peți au făcut un antrenament 
de o oră, iar seara au asistat 
la un spectacol la eire. Re
zerve pentru meciul de azi au 
tost anunțați : Svilar — portar, 
Dzoai, Kojici, Savici ți Des
ul ța.

Constantin ALEXE 

MECIUL NR. 299
Partida de astăzi, de pe stadionul Steaua — a 299-a din pal

maresul naționalei noastre — este cea de-a 35-a întâlnire între 
reprezentativele României și iugoslaviei. Prima dintre ele —care 
s-a desfășurat in cadrul „Cupei prieteniei româno-iugoslave* — 
a însemnat debutul formației tricolore în arena internațională a 
fotbalul uL Intr-adevăr, cu 56 de ani în urmă, la 8 iunie 1922, pe 
stadionul Jugoslavia- din Belgrad, în fața a 5 000 de spectatori 
— număr record pe atunci — fotbaliștii români aveau să obțină 
șl prima lor victorie internațională : 2—1 (1—1), golurile noas
tre fiind marcate de Ronay și G-uga. De atunci și piuă acum, 
cele două teamuri s-au întâlnit aproape an de an, fie în meciuri 
amicale, fe în „Cupa balcanică* sau, în ultima vreme, în ca
drul preliminariilor campionatelor mondiale sau europene.

Dealtfel, situația generală a meciurilor România — Iugoslavia 
se prezintă astfel : 34 16 5 13 55—55, trei dintre ele, încheiate 
cu tot atitea victorii ale României (scor : 7—2), fiind disputate 
între selecționatele olimpice.

Luând în considerație numai meciurile dintre primele repre
zentative, cel de astăzi este al 15-lea disputat în România, după
cum o arată și situația de mai jos : 

Meciuri jucate acasă 
Disputate în Iugoslavia 
Pe terenuri neutre

Total 31 13 5 13 48—53
Lăsînd la o parte cele trei partide disputate pe terenuri neu

tre (la Atena, Sofia și Tirana, în cadrul „Balcaniadelor*), re
iese o situație curioasă : flecare dintre cele două reprezentative 
se simte mai bine pe terenul... celeilalte, concretizată prin cele 
șase victorii iugoslave la București și cele șapte partide câștigate 
de România la Belgrad, Zagreb sau Novi Sad ’

Dintre cele mai aplaudate succese ale echipei noastre să le 
amintim pe cele de la „Balcaniada" de la București, din 1933, 
când atacul Bindea — N. Covaci — Ciolac — Bodola — Dobay a 
marcat cinci goluri portarului Ciulâci, și cel din „amicalul" dis
putat la 22 aprilie 1906, la Belgrad, cînd Cacoveanu a înscris uni
cul gol al meciului. Reamintim echipa victorioasă atunci : Voi- 
nescu (min. 29 Toma) — Zavoda II, Apolzan, Szoko — Onisie, 
Bone — Cacoveanu, Zavoda I, Alexandrescu, N. Georgescu, Tă
tara I (min. 60 Constantin), în care toți jucătorii erau de la 
C.C.A., cu excepția rapidistului N. Georgescu și a dinamovistului 
Szoko.

Ultimul meci dintre cele două echipe s-a disputat în noiembrie 
1977 la București și s-a încheiat cu victoria oaspeților (6—4).

Din întâlnirile susținute de ea pînă acum echipa României a 
cîștțgat 134, a pierdut 102 și a terminat de 72 de ori la egalitate. 
Golaveraj : 522—485. Deci un bilanț pozitiv, pe care sperăm că 
și meciul de astăzi îl va rotunji.

Mircea TUDORAN
• Iată vîrsta șl, respectiv, numărul selecțiilor jucătorilor noș

tri : N. Răducanu 32 — SO, Lung 22 — debutant, Anghelinl 24 —23, 
Ștefănescu 27 — 5, Sameș 27 — 20, Vigu 32 — 13, Sătmăreanu H 
26 — 30, B. Grigore 27 — 1, Koller 25 — 2, Romilă U 28 — 12, 
Boloru 25 — 26, lordănescu 28 — 48, Iovănescu 25 — debutant, 
Crișan 23 — 25. Dobrin 31 — 43. Radu II 22 — 4, M. Răducanu 
24 — 2, D. Nicolae 26 — 1.
• In c-idru.1 gr... a III-a a preliminariilor Campionatului Eu

ropei, aflat la cea de-a 6-a ediție, s-a disputat pînă acum un sin
gur joc : Iugoslavia — Spania 1—2 (1—2). Clasamentul :

1. Spania 1 1 0 0 2—1 2
2. România 0 0 0 0 0—0 0
3. iugoslavia 10 0 1 1—2 0

Anul acesta. în cadrul grupei se vor mai disputa încă două 
meciuri : Spania — România (Valencia, la 15 noiembrie) și Spania 
— Cipru (13 decembrie).

întîi obișnuita încălzire. Nimeni 
nu vorbește, se aud doar, din 
cînd în cînd, comenzile antre
norului secund Gheorghe Con
stantin sau observațiile lui Ștefan 
Covaci. Tempo susținut spre fi
nalul încălzirii. Ultima repriză, 
un fel de miuță pe un mini-te- 
ren : apărători contra atacanți. O 
singură atingere de balon, pen
tru a imprima un ritm cat mai 
alert. Exercițiul cere o perma
nentă ^nișcare și demarcare pe 
spații aglomerate, o precizie a 
paselor, el dezvoltând la jucători un 
deosebit spirit de anticipație, de 
inventivitate. „Miine (n.r.azi) tre
buie sâ-1 surprindem pe adver
sar prin declanșarea unor acțiuni 
fulgerat oare “ — ne declară an
trenorul Gh. Constantin. „Bine, 
Dobrine...", „Crișan, mai repede 
schimba jocul...", „Așa Puiule...", 
cuvintele curg rapid ca și miuța. 
Intr-un alt colț al terenului, 
Lung îl supune pe Răducanu la 
„caznele* obișnuite ale portaru
lui — pionjoane în dreapta și în 
stingă, mingi șutate la înălțime 
și spre colțurile imaginare ale 
porții ; Răducanu se arcuiește, 
planează deasupra gazonului, se 
ridică repede în picioare, șter- 
gîndu-și, din cînd în cînd, bro
boanele de sudoare de pe față.

—In jurul terenului mulți cu
rioși asistă la antrenament. Prin
tre ei, fi identificăm și pe unii 
purtători de ieri ai tricoului națio
nal. Le cerem părerea pentru 
jocul de azi. Ion Voinescu : 
„Vom ciștiga la două goluri di
ferență in fața acestui adversar 
dificil. Ceea ce a fost anul tre
cut nu se mai poate repeta. 
I-am urmării pe selecționabili 
pas cu pxs și i-am simțit că sint 
gata să lupte cu toată energia 
pentru a nu ne dezminți...*. Lu
dovic Sătmăreanu, azi antrenor, 
este de aceeași părere. „Va fi» 
Crește, un meci greu, dar sint 
dgur că ne vom revanșa* — ne 
apune și Gigi Tătara, aflat ta 
trecere pe la stadionul Steaua.

La sSrșitul antrenamentului. 
Ștefan Covaci ține să remarce 
atitudinea responsabilă- a jucăto
rilor in pregătire, mobilizarea 
lor, chiar din prima oră a con
vocării. „Despre med, ce să 
apon ? Nn va fi deloc ușor, dar 
oe-axn pregătit cu multă ambiție 
pentru ca azi să fim noi mai 
buni decât partenerii de între
cere, In ciuda multor indisponi- 
bOitâti apărute ta ultimul mo-

-^.Tricolorii* și-du închegi pre- 
fW-r> Azi, cînd .temperatura* 
de pe stadionul Steaua va fi ri
dicată. îi vom însoți eu urarea : 
«ai fiți cei mai buni!*

Stelian TRANDAFIRESCU

Pentru meciul de estâzl 
Mm valabile numai legiti
mațiile de intrare elibera
te de C.NJE.F.S.

14 5 3
14 7 2

3 10

6 25-26
5 21—20
2 2—7
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îi» turneul de tenis de la Stuttgart

VIRGINIA RUZICI
ȘAHUL LA ORA OLIMPICĂ

VICTORIOASA IN PRIMUL JOC
MUNCHEN, 24 (Agerpres). — 

în cadrul turneului internațio
nal feminin de tenis de la Stutt
gart, concurs cont: nd pentru 
„Marele Premiu-FILT“, Virginia 
Ruzici a învins-o cu 5—2. 6—2 
pe Kate Glancy (Canada).

Alte rezultate : Sharon Walsh
— Michele Gurdal 7—6. 6—3 ;
Betsy Nagelsen — Elly Vessies 
2—6, 6—3, 6—4 ; Nina Bohm
— Renata Tomanova 7—5, 6—1.

★
MELBOURNE, 24 (Agerpres).

— După cum s-a mai anunțat,

DOXffil ROMÂNI

VICTORIOȘI PESTE HOTARE

între 27 noiembrie și 3 decem
brie se vor desfășura la Mel
bourne întrecerile competiției 
feminine de tenis pe echipe do
tată cu „Cupa federației inter
naționale".

Selecționata României va e- 
volua în grupa B. urmind să 
întîlnească in primul tur echi
pa Italiei.

★
Finala ;,Cupei Davis" — edi

ția 1977—<1978, dintre echipele 
S.U.A. și Angliei se va desfă
șura între 8 și 10 decembrie la 
Rancho Mirage (California de 
Sud). - - -
două 
nou 
larei _ 
de tenis. Atunci, în 1937. selec
ționata S.U.A. a câștigat cu 4—1 
finala disputată la Wimbledon.

După 41 de ani, aceste 
formații se Intîlnesc din 
in ultimul act al popm- 
competiții internaționale

® 73 de echipe (32 feminine) la startul marii întreceri © 
neul masculin — 14 runde, sistem elvețian • Cine va fi noul 

ședințe al F.I.D.E. ? • Revine Bobby Fischer I

Tur- 
pre-

Prezenți, zilele acestea, la 
turnee peste hotare, boxerii ro
mâni au obținut frumoase re
zultate. Astfel, la Rotterdam 
(Olanda) tînărul campion eu
ropean și balcanic Daniel Radu 
(muscă) și-a adăugat o fru
moasă victorie in palmares, 
cîștigînd tradiționalul „Turneu 
al lalelelor", în finala căruia 
l-a învins pe campionul irlan
dez Hugh Russell. De aseme
nea, la Tampere (Finlanda), A- 
lexandru Turei (semimuscă) a 
câștigat turneul internațional 
Invingîndu-1 în finală pe Anttl 
Juntumaa (Finlanda). Au obți
nut locul III, la același turneu. 
Dumitru Șchiopu (muscă) și 
Costache Ciochină (mijlocie mi
că).

CONGRESUL FEDERAȚIEI
INTERNAȚIONALE DE HOCHEI
VIENA, 24 (Agerpres). tn zi

lele de 27 și 28 octombrie se 
vor desfășura la Viena lucrările 
Congresului Federației Interna
ționale de Hochei (I.I.H.F.). Ca 
acest prilej va fi prezentat și 
un raport al Comitetului de or
ganizare a J.O. de iarnă de la 
Lake Placid — 1980. La Con
gres ia parte și o delegație a 
forului nostru de 
comptsă din 
secretar general, și Alexandru 
Teodorescu, vicepreședinte.

specialitate,
Vasile MiLitaru,

Nici nu s-au stins încă ecou
rile pasionantei lupte dintre 
Karpov și Korcinoi de la Ba- 
guio-City și iată că lumea șa
hului se află în preajma unui 
nou eveniment care îi capti
vează atenția : miine, în saloa
nele stadionului River Plata 
din Buenos Aires, va începe 
cea de a 23-a Olimpiadă de șah.

PInă la 20 octombrie, ter
menul limită de înscriere, își 
confirmaseră participarea 73 de 
țări, dintre care 32 și cu echipe 
feminine. Lotul țării noastre, 
avîndu-1 conducător tehnic pe 
dr. Octav Troiancscu, a plecat 
ieri dimineața spre capitala Ar
gentinei In următoarea alcă
tuire : Fl. Gheorghiu, M. Șubă, 
V. Ciocâltea, Th. Ghițescu, BL 
Ghindă (echipa masculină) șl 
Elisabeta Polihroniade, Gertru
de Baumstark, Margareta Mure- 
șan, Dana Nuțu (echipa femi
nină). întrecerea masculină are 
loc ia 4 table, iar cea feminină 
la 3. clasamentele făcindu-se 
prin adiționarea punctelor de 
partidă. Concursul masculin se 
va desfășura după sistem elve
țian, pe distanța a 14 runde, 
iar cel feminin — clasic, cu 
grupe preliminare și turneu fi
nal de 8 sau 10 echipe.

Reunind, aproape fără ex
cepție, elita mondială a șahu
lui. competiția se anunță ex
cepțional de puternică. Să con
semnăm că multe echipe — 
U.RJS.S, Ungaria, Iugoslavie, 
S.U.A„ Argentina, R. F, Ger
mania, Olanda, Bulgaria — aa 
in componența lor numai mari 
maeștri, iar altele aliniază gar
nituri cu tineri Jucători afla#

tn plină afirmare. Printre 
tea se numără și formația ță
rii noastre.

Cu prilejul Olimpiadei se va 
desfășura și Congresul F.I.DJL, 
la care iau parte din țara noas
tră prof. univ. emerit Ion 
Gudju (decan fondator al Fede
rației internaționale, tn anul 
1924 !) și prof. Anghel Vrabie, 
secretarul Federației române 
de șah. Agenda lucrărilor foru
lui șahist suprem este foarte 
bogată, pe ea figurind ca punc
tul cel mai important alegerea 
noului președinte al F.I.DJL, 
dr. Max Euwe (care la 20 mai 
a împlinit 77 de ani) anunțîn- 
du-și retragerea din motive de 
virată. La postul ce va rămîne 
vacant candidează, printre alții, 
marii maeștri Svetozar Gligo- 
rici (Iugoslavia) și Fridrik O- 
lafssom (Islanda). Din sondajul 
de opinii făcut în rindul repre
zentanților federațiilor națio
nale se pare că S. Gligoriei are 
cele mai mari șanse de a fi 
ales. Marele maestru iugoslav, 
tn virată de 55 de ani (i-a im-

aces-

plinit la 2 februarie), este o fi
gură reprezentativă a eșichieru
lui mondial, făcînd parte, de 
peste trei decenii, din elita ju
cătorilor lumii.

O știre foarte recentă este 
In măsură să-i bucure pe ama
torii șahului. Fostul campion 
mondial Robert Fischer (cam
pion nedetronat !) a părăsit 
izolarea în care se retrăsese^ 
Săptămina trecută el a făcut • 
vizită de 6 zile in Iugoslavia, 
la invitația lui Svetozar Gligo- 
ricL Fischer a declarat că, după 
o absență de șase ani (pe care 
n-a explicat-o), a hotărît să 
revină in lumea șahului, ur- 
mind să susțină (după Olim
piadă) un med amical 
gorici, care se va juca 
10 victorii.

Reintrarea lui Bobby 
(acum tn virată de 35 
mărește, desigur, interesul din 
jurul luptei pentru coroana su
premă a șahului. 
Karpov — Fischer 
stilul, Intr-adevăr, 
secolului") devine 
sibilă, mai ales eă 
jucători au și purtat tratative, 
anul trecut, in Japonia.

Valeriu CHIOSE

ea GU- 
pînă tB

FLscher 
de ani)

O dispuți 
(care ar con» 
un „meci al 
din nou po- 
eei doi mart

GIMNASTELE NOASTRE, PRIMITE 
DE PUBLICCĂLDUROS

(Urmare din pag. I)

„Trofeul Carpați44 la handbal feminin

ECHIPA R.D. GERMANE, CAMPIOANĂ MONDIALA,
ÎNVINGĂTOARE ÎN DERBYUL COMPETIȚIEI

Azi, în ultima etapă, selecționata țării noastre întilnește 
n pe cea a Uniunii Sovietice

»e 
fața 
fața

BRAILA, 24 (prîn telefon), 
în Sala sporturilor din locali- 

_ tate s-au reluat azi (n.r. ieri) 
jocurile din cadrul „Trofeului 
Carpați" la handbal feminin, 
prin disputarea partidelor pro
gramate în cea de a patra eta
pă, penultima a competiției. A- 
ceastă etapă a cuprins și me
ciul derby dintre selecționatele 
României și R.D. Germane, în
cheiat cu victoria formației 
oaspe, campioană a lumii. Azi 
au loc meciurile etapei

ROMÂNIA A 
MANA 14—24.
incredibil a 
posibil datorită 
derbyul competiției le-a găsit 
pe cele două protagoniste pe 
poziții diferite : selecționata 
R.D. Germane în accentuată 
creștere de formă, reprezenta
tiva României în scădere evi
dentă, Handbalistele noastre au 
încercat să impună jocului un

finale.
- R.D.

Acest 
fost, 
faptului

GEK- 
scor 

totuși, 
că

REZULTATE TEHNICE : Uniu
nea Sovietică — România 3 
22—3 (10—4), Ungaria — Iu
goslavia 17—15 (10-7), Româ
nia A — R.D. Germană 14—24 
(5-14).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

R.D.G.
U.R.S.S. 
România 
Ungaria 
Iugoslavia 
România 3

CLASAMENT
0
0 
o 
o 
o 
o

A

4 4 
4 3
4 3
4 1
4 1
4 0

0 
1 
1
3
3
4

95—53
71-63
64—62
62-72
57-63
46-32

8
8
6
2
2
0

gînd, uneori, să fie cu 2—3 ju
cătoare înaintea handbalistelor 
românce. în acest fel, cu toate 
eforturile lui Mikloș, Janesch 
sau Bossi, proporțiile scorului 
nu au putut fi limitate. Aceas
ta eu atit mai mult cu cit s-a 
acționat în majoritatea timpu
lui stereotip, în atac lipsind 
inițiativa în sprijinirea jucătoa
rei Mikloș prin paravane. Cele
lalte jucătoare (Răducu, Mar- 
cov, Andrei, Avădanei) s-au 
mulțumit să paseze mingea șl 
să risipească multe situații de 
atac. Punctele au fost marcate 
de Mikloș 8, Bossi 3, Janesch, 
Răducu și Torok — România ) 
Richter 5, Thiess 4, Kother 4, 
Matz X Wunderlich 3, Krause 
X Uhlig 2 și Kretzschmar -— 
R.D. Germană. Au condus I.u- 
ben Kostov și Evghenii Kaba- 
delov (ambii din Bulgaria).

UNGARIA — IUGOSLAVIA 
17—15. în sflrșit, prima vic
torie a echipei lui Bodog 
Torok în acest turneu, victorie 
muncită și obținută in extre
mis în fața tinerei, dar promi
țătoarei echipe a Iugoslaviei. 
Este drept, reprezentativa Un
gariei a suportat handicapul 
absenței Ivii Strzebinski (nere
făcută după autoaccidentarea de 
duminică), dar acesta nu este, 
totuși, un motiv pentru ca ex
perimentata formație aflată pe

podium la Montreal să 
descurce atît de greu in 
unor jucătoare tinere, în 
unei echipe care abia acum își 
creează omogenitatea. Merituoa
să comportarea sportivelor 
iugoslave, care au muncit mult 
ți au ținut în șah. în perma
nență, în repriza secundă, va
loroasa lor adversară. Au mar
cat : Csulik 6, Lelkes 4, Csa- 
bok 3, Nagy 2, Vadasz și An- 
gyal — Ungaria, Leploglavad 5, 
Pejovici 3, Seremici 3, Marioa- 
novici 2, Pojgaici și Djurica — 
Iugoslavia. Au arbitrat bine 
I. Păunescu și T. Curelea — 
ambii din România.

UNIUNEA SOVIETICĂ — 
ROMANIA B 22—3. Contînd 
doar ca un sparing-partener, 
reprezentativa noastră secundă 
nu s-a putut număra nici eu 
acest prilej printre combatan
tele acestui turneu. Dealtfel, 
dacă ar fi să selecționăm din 
acest lot, atunci doar Eva Gaal 
se dovedește a fi o handbaliste 
valoroasă, cu posibilități de a 
ti promovată în prima garnitu
ră. Punctele au fost marcate 
de : Manolescu 3, Eremis 2, ia- 
găru, Gaal și Ignat — Româ
nia B, Juravih 9, Avram X 
Garșinskaite 3, Barleva 3. Pro
kofieva, Kovali, Maximova $1 
Koroslileva — Uniunea Sovie
tică. Au condus : Karel Kyp- 
son și Frantișek Rybar — am
bii dtn Cehoslovacia.

Hristache NAUM

DE AZI (Ut-PROGRAMUL _______
T1MA ETAPA). Ora 16 : Ramă- 
nia B — Ungaria ; ora 17,15: 
R.D, Germana — Iugoslavia ; 
ora 18,30 : România —
U.R.S.S. ; ora 19,40 : Festi
vitatea de închidere-

TELEX © TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ritm rapid, dar In felul acesta 
au căzut singure într-o capca
nă: au dat posibilitatea echi
pei adverse, mai proaspătă și 
cu o ireproșabilă pregătire fi
zică, să realizeze intercepții, să 
declanșeze contraatacuri și să 
se detașeze astfel mult mai 
ușor decît lăsa să se întreva
dă cursul jocului. Adăugați la 
aceasta și forma slabă a celor 
doi portari, Lidia Stan și An
gela Ciobotă. 
ginea reală a 
tențial de pe 
vingătoare a 
ma la balon, 
starturi de pe propriul semi
cerc spre poarta noastră, ajun-

și veți avea ima- 
diferenței de po- 
teren. Echipa în- 
fost mereu pri- 
a luat adevărate

ATLETISM • întrecerea 
minină a maratonului de 
New York a fost cîștigată 
Grefe Waltz (Norvegia) in 
32:30, timp ce constituie 
mai bună performanță ___
dială feminină din toate timpu
rile (vechiul record aparținea 
sportivei vest-germane Christa 
Vahlensieck, cu 2h 34:48). Grete 
Waitz, fostă recordmană mon
dială pe 3 000 m, a participat 
pentru prima oară intr-o probă 
de maraton (42,195 km).

AUTO • Raliul Miinchen — 
Viena — Budapesta, a revenit 
echipajului vest-german Richard 
Gubernath 
(„Opel Kadett"). 
echipaje care au 
doar 73 au sosit

CICLISM ® 
oară consecutiv, 
slovaciei, compusă din 
Jan și Jindrich Pospisil, a cu-

fe- 
la 
de 
2h 

cea 
mon-

Emil Pichlmeier 
Dintre 121 de 
luat startul, 

la Budapesta! 
Pentru a 12-a 
echipa Ceho- 

frații

oerit titlul de campioană mon
dială la ciclobal. In finală, 
cuplul cehoslovac a dispus, în 
orașul danez Herning, cu 3—1 
de formația Elveției. La ciclism 
artistic titlul de campion al 
lumii a revenit vest-germanului 
Kurt Hunsanger.

HANDBAL • în meci retur 
pentru „Cupa cupelor* (mascu
lin) : Tatran Koprivnice — Pal- 
lomano Trieste 35—23 (17—9).
Formația cehoslovacă s-a califi
cat pentru turul 
tiției.

NATAȚIE. • 
amical de polo, 
reprezentativele

II al eompe-

într-un meci 
la Budapesta, 

Ungariei $i 
U.R.S.S. au terminat la egali
tate : 4—4 (0—1, 2—1, 2—1,
0—1). • Pentru semifinalele 
Cupei cupelor la polo s-au ca
lificat echipele Ferencvâros, 
T.S. Topolcany, Canottieri Nea- 
pole și Lokomotiv Sofia.

mari note le-au obținut Nadia 
Comăneci (9,75) și Emilia Eber
le (9,70), urmate de Marilena 
Vlădărău (9,60). La sol. din nou 
Nadia si Emilia s-au situat Ja 
fruntea echipei (cu 9,70), Ma
rilena Vlădărău 9,50, iar cele
lalte trei gimnaste ale selecțio
natei noastre au fost notate mal 
slab. La sărituri, doar Nadia a 
evoluat bine. Brigada i-a acor
dat 9,65, la contestația delega
ției noastre juriul a modificai 
nota în 9,70, iar în cursul du- 
pă-amiezii președinta Comisiei 
tehnice feminine a F.I.G. a te
lefonat delegației noastre, co- 
municind mărirea notei la 9,75! 
Emilia Eberle (9.50) și Marilena . 
Vlădărău (9,35) au comis in
exactități la aterizare. La pa
ralele, consemnăm cu’ satisfac
ție performanța deosebită a 
multiplei noastre campioane

naționale din acest an, Emili» 
Eberle, care a obținut cea mal 
ridicată notă din concurs (9,90), 
ta urma unei execuții Îndelung 
aplaudate de spectatori. Bine a 
concurat la acest aparat si Na
dia Comăneci, publicul decla- 
rindu-se nemulțumit de notația 
(9,75) brigăzii de arbitraj.

Iată clasamentele după exe
cutarea programului impus > 
echipe : 1. Uniunea Sovietică 
194,00 p, X ROMÂNIA 132,25 ft 
1 R.D. Germană 191,10 p, 4. 
Ungaria 189,05 p, 5. Cehoslova
cia 188,30 p, 6. S.UA 187,05 p > 
individual compus : Maria Fila
tova și Natalia Șapoșnikova 
(UJtSB.) ambele cu 39.10 ft 
Nadia Comăneci 38,95 o. Elen* 
Muhina (U.RBB.) 38,90 p. Emilia 
Eberle 38,80 p, Nelli Kin» 
(U.R.S.S ) și Sylvia Hindorfl 
(R.D. Germană) 33,60 p.

Astăzi sint programate exercit 
țiile liber alese din cadrul con
cursului masculin pe echipe, j

ARBITRE PRINSE CU MÎTA ÎN SAC
»

(Urmare din pag. I)

Marilena Vlădărău. Ea își pre
zintă exercițiul, este îndelung 
aplaudată, însă nota tntîrzie să 
apară.

In jurul televizorului de la 
masa arbitrelor se string mai 
mulți oficiali. Protestul trebuie 
luat în considerare. La repetă
rile făcute cu videomagnetosco- 
pul sînt prezenți Ellen Berger, 
(R.D. Germană), președinta co
misiei tehnice feminine a 
F.LG., precum și președintele 
Federației internaționale. Iuri 
Titov. Minutele trec, 7 la nu
măr, și apare, în sflrșit, nota 
Marilenei Vlădărău : 9.50. Pu
blicul nu este satisfăcut nici de 
această dată. Nadia, care a aș
teptat contractată atita timp, 
intră pe podium și i sa face e 
primire entuziastă, O admirăm 
pe „noua Nadie". cum i se spu
ne aici, pentru plasticitatea și 
exactitatea exercițiului obliga
toriu. Finalul acestuia este în- 
timpinat eu o explozie de sa
tisfacție. Acordindu-1 9,70, arbi- 
trele s-au dovedit cel puțin 
zgîreite. Și iată că în acest mo
ment crainicul sălii anunță că 
în urma contestației delegației 
române și verificărilor făcute 
eu ajutorul videomagnctoscopu- 
lui notele Teodorei Ungureanu 
și Marilenei Neacșu au fost 
mărite cu cite 5 sutimi ! Foarte 
puțin în Plus. însă suficient ca 
toată lumea să constate că • 
parte din arbitre au fost prin
se— cu mița în sac, că acestea 
acordă gimnastelor noastre no
tele cele mai mici ou putință 
(in timp ce aceleași arbitre au 
acordat altor gimnaste, pentru 
exerciții apropiate valoric, note 
mai mari) și în unele cazuri in 
mod incorect, așa cum avea să 
Se constate citeva minute mal 
tirziu la sărituri.

La acest aparat, datorită vo
tului de blam luat mai înainte 
de arbitraj, se acordă sportive- 
loir noastre, începînd cu primele 
intrate in concurs, note de 9,50, 
cu excepția Marilenei Vlădă
rău. care a greșit la aterizări ; 
note de 9,50 care s-ar fi cuve-

echipei 
$1 1* 
rindut

nit componentelor 
noastre și la soi 
blrnă. Iată că-i vine 
să sară Nadiei Ocsnăneci. Prima 
încercare — excelentă, cu cor
pul întins aterizează ca și cum 
ar fi avut magnet la plcioarft 
Cei 6 000 de spectatori ovațio
nează, pentru ca după aceea să 
răruln ă perplecși. Nota 9.65 I 
Torente de proteste și de fluie
rături. Echipa noastră și Nadia 
rămân calme. Nadia execută a 
doua săritură, mai puțin reuși
tă. cu aterizare imperfectă. Stu
poare. Nota acordată de arbitra 
este superioară : 9,70 I Rîseiele 
umplu sala. După aceea, aflăm 
că 9,70 Însemnase de fapt rec
tificarea notei la prima sărituri 
Conducerea delegației noastre 
n-a fost de acord nici cn aceas
tă notă și a făcut o nouă con
testație juriului. Totuși, corau- 
nicatele oficiale pentru presă an 
apărut cu nota 9,70 să distri
buite ca atare. Dar acum inter
vine lovitura de teatru.

După două ore de la termi
narea competiției. delegația 
României este anunțată la No
votel, unde se află cazate echi
pele noastre (la 15 km da 
Strasbourg), că juriul a luat ia 
considerare contestația delega
ției noastre la nota Nadiei Co* 
mâneci la sărituri, a reanaliza* 
exercițiul, urci nd nota la 9,75.

Vldeomagnetoscopul, bată-1 vi
na ! Această manieră de arbi
traj, cel puțin bizară, dacă na 
răuvoitoare, a impresionat ne
plăcut, în afara spectatorilor, pe 
toți ziariștii prezenți aici. IJ» 
masa presei, mul ți colegi au de
zaprobat in timpul concursului 
și după aceea conduita mior 
asemenea arbitre. Deși guiț 
problema are implicații pentru 
viitoarele zile de concurs. Est» 
cert că în această seară (n.r. 
aseară) Comitetul executiv al 
F.LG. va lua în discuție colo 
petrecute cu arbitrajul din gru
pa a treia a concursului femi
nin de gimnastică pe echipe șl 
vom fi bucuroși să constatăm 
in zilele următoare că aseme
nea scene păgubitoare nu sa 
vor mai petrece.

S.UA

