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Gimnastica feminina româneasca la Strasbourg

UN MARȘ FORȚAT CĂTRE MEDALII,încheiat cu succese și promisiuni
© Campionatele mondiale de gimnastica asaltate de noi Talon $1 caracterizate

dc creșterea continua a dilicuitatll cicrcițiilor

DE PE TERENURILE OE SPORE

STRASBOURG, 30 (prin tele
fon). Duminică seara, tîrziu, 
luminile s-au stins ta sala 
„Rhenus” și, ta acel moment, 
aparatele de gimnastică demon
tate erau încărcate în camioa
ne. La centrul de presă telexu
rile au continuat să bată cîtva 
timp, telefoanele — să sune, 
pentru ca în noaptea spre luni 
să mai rămînă doar 
minunatului Festival 
nasticii mondiale de 
bourg. Azi, luni, 
apărut pentru ultima oară cu 
gimnastica „cap de afiș” și a- 
poi totul se va lua de la capăt,, 
pînă la viitoarele campionate 
mondiale, de la Dallas, din 
1979, și Jocurile Olimpice de 
la Moscova, din 1980.

Ziarul local „LES DERNIERES 
NOUVELLES D’ALSACE” are 
la ordinea zilei succesele gim- 
naștilor japonezi, cîștigători Ia 
trei aparate, ale gimnastelor 
sovietice, învingătoare in două 
probe din finalele d'’ duminică, 
ale gimnastelor românce, cu un 
titlu mondial și cu medalii la 
toate aparatele, ca și sportive
le sovietice, precum și reușita 
gimnastelor din Statele Unite, 
cu o medalie de aur in pre
mieră.

Nadia Comăneci se află, ca 
în toată această săptămînă, în 
centrul atenției presei. Titlul 
cucerit de ea la bîrnă a îneîn- 
tat nu numai spectatorii și te
lespectatorii care au urmărit-o, 
ci și pe ziariști. Iată ce scrie, 
de pildă, comentatorul ziarului 
menționat : „Dacă ierarhia în 
gimnastica masculină nu evo
luează prea repede, la gimnas
tica feminină ca se schimbă 
în continuu, ceea ce nu face 
decît să sporească meritele ce- 
lor_ care vin și pleacă. Să sa
lutăm, deci, pe Nelli Kim, ca 
și pe Nadia Comăneci, a cărei 
pdtern de concentrare ne-a ui
mit încă o dată. „Mitraliată” 
de fotoreporteri, analizată bu
cățică cu bucățică de mii și mii 
de spectatori-suporteri, Nadia 
rămîne de marmură. A reușit 
să se stăpînească, să-și depă
șească temerile și să execute 
Ia un nivel ridicat exercițiile 
învățate și repetate de atîtea 
ori. Nadia a fost așteptată Ia 
colț. Românca a răspuns -pre
zent». Și încă în ce fel 7 O me
dalie de aur la bîrnă, încă una

argint la

amintirea 
al Sim

la Stras- 
ziarele au

la 
triumf pe cit de meritat, pe 
atit de emoționant. Intr-adevăr, 
marile campioane rămîn întot
deauna în picioare”.

Emilia Eberle, cu trei meda
lii de bronz, realizează un pal
mares neobișnuit la vîrsta de 
14 ani și Jumătate. Dealtfel, nu
mai Elena Muhina, campioana 
mondială absolută pe 1978, și 
Emilia Eberle, campioană eli

de la Montreal în trei grupe 
de pregătire, la Onești, Bucu
rești și Deva. Pentru ca numai 
cu cinci săptămîni în urmă el 
să fie reunit sub conducerea 
antrenorului Bela Karoly și a 
soției sale Marta. Fluctuațiile 
în lot au favorizat, . desigur, 
de-a lungul acestui an, pertur
bări în programul de antrena
mente, care au dus la neres- 
pectarea integrală a regulilor

Entuziasm tineresc la Dro- 
beta Tr. 
„orașul 
te 4000 
sociațiile 
nicipiului 
că la deschiderea festivă a ce
lei de a doua ediții a „Dacia
dei” — cu o săptămînă mai 
devreme decît în alte județe 
ale țării — hotărîți să ia un 
„start-lansat”, să obțină rezul
tate meritorii în etapa de iar
nă, în ciuda faptului că, așa 
cum spun localnicii, în glumă : 
„la noi zăpada apare simbolic, 
doar pentru a nu-i uita cu
loarea”.

Miile de sportivi participant!, 
pe Stadionul municipal, la des
chiderea „Daciadei”, și-au ma
nifestat dorința de a infringe 
capriciile vremii (la urma-ur- 
mei, „Daciadă” nu înseamnă 
numai schi și patinaj, ci șl 
multe alte sporturi de sală, ea

Severin, supranumit 
trandafirilor”. Pes- 
de tineri dta a- 
sportive ale mu- 

au participat dumini-

de masă, popice, șah. bas- 
▼olei). Serbarea a avut 

toamnă

tenis 
cbet, 
toc tatr-un decor de 
aurie, în care soarele transfor
mase Dunărea într-un uriaș 
colier de argint, iar dealurile 
orașului în faguri de miere.

Demonstrația au început-» 
pionierii, pentru care exerci
țiul fizic înseamnă și primul 
pas spre performanța de mîine 
în sunete de fanfară, cei mai 
tineri sportivi ai patriei aa 
realizat tablouri alegorice de e 
rară frumusețe, subliniind le
gătura dintre sport și învăță
tură, dintre sport și muncă, 
precum și patriotismul care-i 
animă pe toți tinerii de pe a- 
ceste străvechi meleaguri romi- 
neștL

Sever NORAN

(Continuare in pag. 2—3)

VICTORIA „DACIEI 1300«

IN „TURUL EUROPEI
O PERFORMANȚĂ REMARCABILĂ

Amănunte despre desfășurarea acestui raliu relatate de 
dintre concurențil români

citiră

O execuție de mare virtuozitate, notată cu 9,S3.
Telcfoto : A.P.-AGERPRES

ropeană absolută de junioare 
pe acest an, au reușit să cuce
rească medalii la cîte trei apa
rate. Nelli Kim și Nadia Coma
neci au urcat pe podium de 
două ori. Pentru micuța noas
tră Emilia, care a fost una din 
atracțiile de marcă ale campio
natelor mondiale de la Stras
bourg. această competiție ului
toare pentru un copil a fost 
parcursă de ea cu o “regulari
tate și exactitate admirabile, 
sesizate și răsplătite atit de 
public, cit și de specialiști și 
de presă.

Sînt oare aceste șase meda
lii, dintre care una de aur, o 
realizare meritorie a gimnasti
cii feminine românești ? Bilan
țul este, desigur, remarcabil, 
mai cu seamă dacă avem ta 
vedere fluctuațiile lotului nos
tru reprezentativ, împărțit la 
un an după Jocurile Olimpice

de pregătire, efectul cel mai 
neplăcut fiind depășirea greu
tății normale 
și concurs — 
Comăneci. în
a trebuit să slăbească aproxi-

— de pregătire 
de către Nadia 

ultimul timp ea

Aurel NEAGU

(Continuare in pag. a 4-a)

Trei autoturisme românești 
Dacia 1300“ au concurat ta 

marele raliu „Turul Europei” 
obțtatad un rezultat care a fă
cut senzație în lumea automobi
lismului : victorie ta clasamen
tul alcătuit pe firme de auto
turisme (pe locurile următoare 
s-au situat firmele Volkswagen 
și Alfa Romeo) și locul II după 
ADAC, din R. F. Germania, pe 
echipe de club. Un succes dato
rat ta mare parte membrilor 
celor 3 echipaje (Die Olteana 
— Ovidiu Scobai, Ștefan lanco- 
vicî — Petre Vezeanu, Arpad 
Szalai — Constantin Zărnescu), 
care au dovedit o rezistență și 
o putere de luptă exemplare. 
Afirmație susținută și de faptul 
că, dta motive tehnice, ei au 
ajuns la destinație (după ce au 
străbătut aproape 2 000 km) 
doar cu 5 ore înaintea startului.

Iată și cîteva amănunte refe
ritoare la acest concurs, aflate 
de la cîțtva dintre concurențil 
români :

PETRE VEZEANU : 
desfășurat timp de 12 
trecut prin 10 țări de pe conti
nent : R.F; Germania — Ceho
slovacia — Polonia — Ceho
slovacia — Ungaria — România 
— Bulgaria — Turcia — Gre
cia — Iugoslavia — Austria — 
R. F. Germania. în total, 13 412 
km, cu 37 probe speciale de vi
teză pe teritoriul tuturor țâri
lor, unele de 2—3 km, altele d« 
30—10 km. în general, drumuri 
asfaltate și pe macadam par
curse în condiții deosebite. 
Ceață multă în Cehoslovacia, 
drumuri de munte și mult praf 
pe porțiuni foarte uscate ta 
Turcia, circulație mare, preta- 
tindeni. Au fost multe acciden
te. între ele și acela în care ua 
autoturism din R. F. Germania 
a fost aruncat într-o prăpastie 
(echipajul n-a pățit însă ni
mic !)“.

Modesto FERRARINI

In finala campionatului de călărie

SPORTIVII DE LA STEAUA AU DOMINAT

„Raliul, 
zile. a

(Continuare in pag. a 4-a >

TENISMANI ROMANI
IN R. P. CHINEZA

Sezonul sporturilor de iarnă se apropie

SI ULTIMELE PROBE »
SIBIU, 30 (prin 

o ploaie măruntă .
influențat evident evo- 
sportivilor — pe baza 

din localitate au luat 
întrecerile din cadrul 
finale a campionatului

lotllniri amicale

telefon). Pe 
și rece —

REDRESAREA SCHIULUI SI BIATLONULUI
NU ESTE POSIBILĂ FĂRĂ 0 MUNCĂ INTENSĂ

DRAGOMIRESCU. secretar 
de scbl-hlatlon

Intervin cu prut MIHAJ 
al Federației

Schiul și biatlonul, sporturi 
olimpice, ne-au ad,us pînâ a- 
cum puține satisfacții. Cu ex
cepția medaliei de argint cu
cerită de biatlonistul Gbeorgha 
Gârniță la campionatele mon
diale de la Minsk (1974) și a 
cîtorva titluri balcanice cîști- 
gate de schiorii alpini și de fon- 
diști, în rest nu mai putem 
trece nimic la caipitolul reali
zări. Pe această temă am pur
tat o discuție cu secretarul fe
derației noastre de schi și biat- 
lon. prof. Mihai Dragom’rescu.

— Ați fost numit de cu- 
rînd în această funcție și vă 
rugăm să vă referiți )a in
tențiile forului de speciali
tate pentru redresarea schiu
lui și a biaîlonului din 
România.

— Intenții bune au 
totdeauna. Dar, cupă 
mea, aplicarea lor ta
a fost greșită. Nu de
avut loc plenara federației, care 
a luat măsuri categorice, ho-
tărîte, ta acest domeniu de ac
tivitate. Se știe prea bine că 
sportul de performanță iși re
crutează elementele din sportul 
de masă. Pornind de la aceas
ta, o primă măsură se referă la 
lărgirea sferei de activitate a 
schiorilor juniori și copii, de la 
7 la 14 județe ta care există 
condiții de practicare a schiului. 
Se știe că pentru practicarea 
acestor ramuri sportive este ab-

fost ta- 
părerea 
practică 

mult a

Paul ICVAN

(Continuare în pag 2—3)

care a 
luțiile 
hipică 
sfîrșit 
etapei .. 
republican de călărie. Ultima 
probă a concursului a fost cea 
de obstacole, categoria grea. Șl 
de această dată la start s-a 
prezentat un număr foarte mic 
de concurenți — 5, ceea ce de
monstrează că nu există sufi
cientă preocupare pentru pro
movarea unor .li care să facă- 
față parcursurilor de înaltă di
ficultate. Dacă mai adăugăm 
că dintre cei cinci participanți 
trei au fost eliminați, avem un 
tablou mai complet al întrece
rilor de la această categorie. 
In condițiile arătate mai sus, 
lupta pentru titlu s-a dat între 
colegii de club Cornel Ilin cu 
Rondel si Dania Popescu, _am- 
bii. de la Steaua, aceștia fund 
singurii care au terminat am
bele manse, dar și ei cu un 
număr sufici-nt de puncte pe
nalizare. Victoria și titlul au 
revenit, în urma cumulării re
zultatelor din cele două manșe, 
lui Cornel Ilin cu Rondel 20 p, 
care cîstigă, astfel, al doilea 
titlu. Dania Popescu cu Sonor a 
acumulat 28 p, clasîndu-se pe 
locul secund.

Nici finala la concurs com
plet nu s-a bucurat de condiții 
meteorologice mai bune, astfel 
că din cauza terenului desfun
dat, a ploii și frigului, în proba

de cros — ce-a mai dificilă, 
desfășurată pe un teren acci
dentat în pădurea Șopa — s-au 
înregistrat multe abandonuri. 
Oricum, trebuie remarcată dîr- 
zenia și rezistența majorității 
călăreților aflați în întrecere. 
Cele două categorii (ușoară si 
mijlocie) au fost dominate de 
sportivii de la Dinamo și 
Steaua, 
probe 
cros, obstacole), . s-au 
primele locuri.

CLASAMENT : cat.
1. Gh.
75,51 p
2. Gh. 
Pascal 
(C.S.M. 
P ; cat 
nu (Dinamo) cu Protocol 89,51 
p — campion republican, 2. Gh. 
Moișeanu cu Ecou 89,67 p, 3. 
Eug. Ionescu (Dinamo) cu Pi- 
randelo 108,50 p. Pe echipe, 
titlul a revenit echipei Steaua.

L IONESCU — coresp.

de
care, vdupă cele trei 

din program (dresaj, 
aflat pe

ușoară — 
cu BangRusu (Steaua)

— campion republican, 
Moișeanu (Steaua) cu 

84,00 p, 3. M. Neagu 
Sibiu) cu Glorios 89,00 
mijlocie : 1. M. Alunea-

BASCHETBALISTELE
Învingătoare

Și antrenamente comnne
lot de tenismani romAnite

efectuează un turneu ta R.P. 
Chineză, ta perioada 30 octom
brie—25 noiembrie a.c. Ei ur
mează să susțină la Pekin, pre
cum și în alte cîteva orașe, 
o serie de întîlniri amicale. De 
asemenea, sportivii români șl 
chinezi vor face antrenamente 
comune, prilej bun pentru e- 
feetuarea unui util schimb de 
experiență.

Au făcut deplasarea următo
rii jucători : Dumitru Hărădăa. 
Traian Marcu, Marian Mirza, 
Florin Segărccann, Laurenție 
Bucur, Mihai Șovar, precum și 
Florența Mihai, Lucia Roma
nov, Camelia Chiriac și Lumi
nița Sălăjan. Ei sînt însoțiți <Je 
antrenorul Aurel Segărceanu.

Delegația este condusă de 
antrenorul federal Alexe Har
den.

ROMANCE DIN NOU
LA BRATISLAVA

InPRAGA, 30 (Agerpres). 
cadrul competiției internațio
nale feminine de baschet de la 
Bratislava, selecționata orașu
lui București a învins eu. 82—S3 
(41—30) formația cehoslovacă

K.P.S. Brno. AJte rezultate s 
Selecționata orașului Sofia — 
V.S.Z. Praga 82—79. (39—44), 
Slovan Bratislava — Selecțio
nata orașului Varșovia 88—60 
(39—23).



C/MZPZONATE @ COMPETIȚII
IN DIVIZIA DE JUDOO, 

LE.F.S. ÎNVINSĂ ACAASAI
Penultima etapă a Dlvizlzlel de 

Cdo, ale cărei întreceri au u avut 
c stmb&tă și duminică, a a pri

lejuit multe partide extrerun de 
disputate. Dintre rezultate — In 
majoritatea lor „strinse" — sur
prinde infringerea echipei I.E.F.S. 
ta propria-i sală ! Iată eîteva a- 
mănunte.

BUCUREȘTI. Așteptate cu deo
sebit interes, meciurile găzduite 
de sala I.E.F.S. s-au încheiat cu 
un eșec nescontat al formației 
«tudențești. Deși echipa din Fă
găraș, Nîtramonia, a fost Incom
pletă, lipstadu-i tocmai cel mal 
bun judoka (greul L Arsenolu, 
plecat să-și satisfacă stagiul mi
litar) ea a dispus totuși de 
LE.F.S. cu 4—3, sub privirile ui
mite ale celor prezenți I ta cel 
de-al doilea meci al acestui „tri
unghiular", I.E.F.S. a fost surcla- 
«ată de Dinamo Brașov, tn a- 
eeastă dispută nici măcar unul 
din studenții bucureșteni n-a reu
șit să aducă echipei sale vreun 
Eunct și astfel LE.F.S. a pierdut 

i un scor categoric: 8—1 I Ni- 
tramonia a pierdut apoi la li
mită, cu 3—4, întilnirea eu 
aamo. (N. CITIND EA).

în Sala clubului Dinamo 
anghiularul" Dinamo București — 
C.S.M. Borzeștl — Olimpia Bucu
rești s-a rezumat, de fapt, la un 
singur meci desfășurat la nive
lul unei competiții republicane, 
deoarece echipa gazdă a înche
iat conturile in numai eîteva mi
nute cu C.S.M. Borzești (7—0) si 
cu Olimpia București (6—0). De 
fapt, timpul s-a scurs mal mult 
pentru prezentarea sportivilor ți 
a arbitrilor respectivi. In schimb, 
meciul Olimpia — C.S.M. a fost 
foarte disputat șl urmărit cu 
mult interes, mai ales că ambele 
formații se aflau in zona retro
gradării. La toate categoriile 
lupta a fost aprigă. Iar ta final 
victoria a revenit pe merit echi
pei C.S.M. cu 4—3. (C. CH.).

TG. MURES. întrecerile „triun
ghiularului” A.S.A. Tg. Mureș — 
Politehnica Iași — Rapid Arad 
s-au disputat sub semnul echili
brului. Mai mult, în întilnirea 
Politehnica — Rapid egalitatea a 
eontinuat, după 3—3 înregistrat la 
capătul meciurilor, șl la puncta
jul tehnic: 30—30. In acest caz, 
conform regulamentului, sporti
vii care au terminat la egalitate, 
semigreii C. Năftică (Politehnica) 
61 L Lazâr (Rapid), au susținut 
•m nou meci. în care vic
toria a revenit ieșeanului șl 
astfel Politehnica a cîștigat cu 
4—3. A.S.A. a repurtat victoria în 
celelalte două întîlnlri: 4—3 cu 
Rapid și 3—3 (27—24) cu Poli
tehnica. (C. ALBU — coresp.).

MIERCUREA CIUC. Formația 
locală Constructorul a învins clar 
pe I.O.B. Balș (6—0) Și pe Uni
versitatea Cluj-Napoca (5—2). 
Meciul dintre cele două învinse 
ale echipei gazde a fost domi
nat de formația clujeană, ai că
rei sportivi au obținut nu mal 
puțin de 5 victorii prin ippon 
(înainte de limită). In final. Uni
versitatea a cîștigat net: 6—1. — 
PAȘCANU — coresp.).

CJ5.U. Pi-Calculatorul Buc — < 
tești 3—0.

(CORESPONDENȚI : V. Po-
povici, Tr. T ud o se, G. Tamaș, 
V. Pașcanu, L Păuș, P. Giorno- 
lu, L Mîndroscu, Tr. Eaache, C. 
Toader, V. Sândulescu, P. Kna- 

che, V. Sâsărajiu, L Filipescu, 
M. Costin, L Vlad, L Ionescu).

ÎNCEPE un nou tur 
IN DIVIZIA A LA HOCHEI

Cu meciurile etapei 11—IX pro
gramate astăzi șl mîine, Începe 
un nou tur, al doilea din cele 4 
ale Diviziei A la hochei. In a- 
ceastă etapă astăzi vor avea loc 
partidele Dunărea — Steaua (la 
ora 16) șl ASE Sportul studen
țesc — S.C. Miercurea Ciuc (la 
ora 18,30), pe patinoarul „83 Au

dia Capitală, precum șl

de concurs. In primul tind, tre
buie felicitați organizatorii aces
tor dispute, asociația sportivă 
CIBO Brașov, Comisia județeană 
de ciclism și Federația de resort, 
care au reușit să aleagă pentru 

concurs un traseu pe cit de di
ficil, pe atit de adecvat genu
lui. de întrecere.
Față de edițiile precedente ale 

campionatului de cidocros dis
putele de duminică au aliniat la 
start un număr record de spor
tivi. In total au luat plecarea, 
to cele trei probe, peste 100 de 
câcllști, dintre care 49 In proba 
Juniorilor mici. Faptul este Îm
bucurător, cu atît mal mult cu 
ett, de data aceasta, sportivii 
»-au dovedit a fi și foarte bine 
pregătiți. In sprijinul acestei a- 
firmațil vom nota că din cel 49 
de dcllștl cîți au luat startul, ta 
proba juniorilor mici, 43 au reu-

EXEMPLUL BATRINULUIDASCAL
VIOREL POPESCL.. Aim CUIE

Portarul Netedu a contribuit decisiv la victoria echipei Steaua, in 
meciul cu Dinamo, de vineri.

Unirea Sf. Gheorghe — Dinamo, 
la M. Ciuc. Miercuri vor avea 
loc meciurile A.S.E. Sportul stu
dențesc — S.C. M. Ciuc șl Unirea 
— Dinamo (ambele de la ora 17). 
La sfîrșitul săptămtnii stat pro
gramate intîlnirile Dinamo — Du
nărea și Steaua — Sport club, 
In Capitală, Unirea — ASE Spor
tul studențesc, ia Miercurea Ciuc. 
Următoarele etape * • - - *
doi vor avea loc la 
și 18—18 noiembrie.

★
Steaua, campioana _______ . .

susține joi (de la ora 18) meciul 
tur din cadrul turului al m-lea 
al Cupei campionilor europeni 
1878—79. In partida ce va fi găz
duită de patinoarul bucureșteen 
„23 August- steliștil vor avea ca 
adversari pe redutabilii hocheiști 
de la Podbale Nowy Târg, deți
nătorii titlului de campioni ai 
Poloniei. Partida va fi condusă 
de un trio de arbitri din Iu
goslavia.

ale turului 
•—10, 14—15

noastră, va

șlt să treacă eu bine linia de so
sire. Or, trebuie spus că traseul 
acestui campionat a fost de o 
duritate excepțională, alergătorii 

fiind supuși unui sever examen 
de rezistență, de voință și de 
cunoștințe tehnice.

Titlul de campion Ia seniori a 
revenit, pentru a doua oară con
secutiv, lui Nicolae Savu. Ciclis
tul dinamovist a fost un exem
plu In ceea ce privește lucidita
tea cu care trebuie abordată o 
cursă pe teren variat. A rulat cu 
mare atenție, ocolind pe cit po
sibil denivelările, a accelerat 
ritmul de rulaj numai ta măsura 
ta care împrejurările l-au ce
rut-o șl a atacat decisiv doar a- 
tunci cînd, ... . -•
adversarii, a 
slăbiciunile, 
bune putem 
Petruș Mitu (C.S.Ș. 2) 
tta Chițu (Petrolul 
campionii ta probele 
mici șl mari.

studiindu-și 
aflat care le

la
și despre 
și Floren- 

Ploiești), 
de juniori

Cuvinte 
spune

atent 
tint 

fel de

<v.

CLASAMENTUL
L DINAMO Buc. 10 10 0 €8- 1 10
2. Dinamo Bv. 10 10 0 56-16 10
3. Nîtramonia 10 8 2 35-30 8
4. A.S.A. Tg. M. 10 c 4 34-33 C
K. Polit. Iași 10 5 5 29-34 i
C. Constr. M. Ciuc 10 4 0 30-34 4
7. Rapid Arad 10 4 c 28-36 4
8. LE.F.S. 10 4 s 27-36 4
•. C.S.M. Borzești 10 3 7 24-43 3

10. Olimpia Buc. 10 3 7 26-39 3
11. „U“ Cj.-Napoca 10 2 8 28-39 2
12. LO.B. Balș 10 1 0 12-55 1

CAMPIONATUL 
CALIFICARE PENTRU 
DIVIZIA DE JUDO

DE

In urma unei hotăriri a fede
rației de specialitate campiona
tul de calificare pentru Divizia 
de judo nu mai programează e- 
tape județene și zonale, echi
pele Înscrise urmlnd să concu
reze direct la turneul final, pro
gramat în zilele de 1, 2 și 3 de
cembrie la Pitești, yor participa 
următoarele formații : Metalul 
Boman, Rapid Oradea, TEROM 
lași, Carpați Mîrșa, C.S.M. 
tț^ti, Rulmentul Alexandria, 
Utehnica Timișoara, 
ral Brăila, Progresul 
Muncitorul Reșița și 
Deva.

★
S-a încheiat primul tur al e- 

chipdor din eșalonul secund al 
Diviziei A. In ultimele două zile, 
după cum ne-a comunicat co
respondentul nostru Valeriu 
Pașcanu, iubitorii hocheiului din 
Miercurea Ciuc au avut posibi
litatea să urmărească jocuri mal 
echilibrate, de o calitate mai 
bună. Metalul Rădăuți, de exem
plu, a Întrecut Liceul din M. 
Ciuc cu 6—5 (3—2, 1—1, 2—2),
după ce, pînă ta min. 58. elevii 
conduceau cu 5—1. Intr-un alt 
meci, Tîrnava șl Agronomia 
și-au Inche;at disputa la scorul 
de 6—6 (4—3 1—«, 1—3), egalita
tea fiind consemnată tn ultimul 
minut, după ce, pînă atunci, 
conduseseră hocheișăl din Odor- 
helu Secuiesc. Avîntul Gheor- 
gheni a obținut două victorii: 
6—2 (3—0, 3—0, 0—2) cu Tlrnava 
Și ®—3 (4—0, 0—2, 2—1) CU Liceul 
M. Ciuc. Clasamentul : 1. Meta
lul Rădăuți s p, 2. Avtatul 6 P, 
3. Agronomia Cluj-Napoca 3 p 
(17—25), 4. Tîrnava 3 p (13—27), 
5. Liceul M. Ciuc 0 p. întrecerile 
turului al doilea vor avea Joc 
la Suceava, între 29 și 25 no
iembrie.

Gheorghe ȘTEFANESCU

CONCURS DE BIATLON
PE... ROLE

Bușteni, pe un 
pe Valea 
Dihamului,

traseu în- 
Cerbului, spre 
Clubul sportiv 

a organizat, re- 
de biatlon pe... 
luat parte peste

Pi- 
Po- 

Constructo- 
Strehaia, 
Sanitarul

LA CICLOCROS, 100 
DE CICLIȘTI Șl TREI 

CAMPIONI MERITUOȘI

La 
scris 
Gura 
orășenesc Sinaia 
cent, un concurs 
role, la care au 
40 de concurenți reprezentând une
le centre in care se practică acest 
sport : Brașov, Sinaia, Rișnov și 
Cîmpulung Moldovenesc. întrece
rile, la care au participat și 
componenții lotului olimpic, au 
constituit un bun prilej de veri
ficare a pregătirilor, în condiții 
cit mai apropiate de cele din 
timpul iernii. Rezultate :

SENIORI — 15 km (4 trageri) :
Gârniță (Dinamo) z49:34 

” “ " Cim-
3. V.

(4) ; 
(i) ; 2. 

33:15 
(A.S.A.) 
12,5 km 
Oltean u 
; 2. T.

3. L

DIN 
VOLEI

REZULTATE
DIVIZIA B LA

Campionatele Diviziei B la vo
lei au continuat, sîmbă-tă du
minica, cu partidele etapei a 
doua. Iată rezultatele taxegis- tratj ;

feminin : Voința Craiova — 
Confecția București 2—3, Penici
lina u iași. — Voința București 
0—3, Albatros Constanța — Calcu
latorul București 3—0, Voința M. 
Ciuc — Constructorul Arad 3—1, 
Metalotehnica Tg. Mureș — Olim
pia Oradea 3—0, Chimia Rm. 
Vîlcea — Universitatea București 
•—3, C.S.Ș. Suceava — Prahova 
Ploiești 0, Braiconf Brăila — 
G.I.G.C L. Brașov 0—3, C.PJB. — 
Flacăra roșie București 0—3, 
Soartac București — Dacia Pi
tești 3—2, I.T.B. — Ceahlăul P. 
Neamț 2—3.

MASCULIN
rești 
Farul ____
iești 3—0, 
CPJ* Arad 
Iulia — Didactica 
E: eetroputere 
B jcureșu 
— Steaua

Ultimul campionat al sezonului 
eompetițional La ciclism, ciclo- 
crosul, s-a încheiat duminică în 
Poiana Brașov, El a programat 
trei alergări (probe rezervate 
juniorilor mici mari și seniori
lor) dinamice,, spectaculoase, apla
udate La scenă deschisă de sute 
de spectatori prezenți la locul

1. Gh.
(6 min. penalizare) ; 2. I. 
poia (A.S.A.) 53:33 (5) ;
Fontana (A.S.A.) 58:43
10 km : 1. Gârnițâ 31:58 
M. Gîrbacea (A.S.A.) 
(1:30) ; 3.- V. Băjenaru 
34:20 (3) ; JUNIORI I — 
(3 trageri) : 
(C.S.Ș. Rișnov) 
Uieș (A.S.A.) ți/ » e. x.
Berdar (A.S.A. Cîmpulung) 52:29 
(13) ; 8 km : 1. I. Luțea (C.S.Ș. 
Brașovia) 32:00 (4:00); 2. A. Cos
ta (C.S.Ș. Rîșnov) 34:27 (4:30) ;

Aldica (Steagul roșu Bra- 
-----(4:30) ; JUNIORI H — 

trageri) : 1. L. Luțea
2. I. Cioacă (Dinamo) 

3. M. Stoian (C.S.Ș.
30:40 (10) ; 4 km : 1.

(C.S.Ș. Rîșnov) 17
(3) ; 2. M. Barbu (C.S.Ș. Brașo- ------ (3:30) . stoian

X C.
șov) 35:00 
f km (3 
26:40 (6) ; 
26:51 (7) ;
Brașovia) 
D. Bucur

via) 17:18 
18:12 (4).

1. C.
41:24 (4)

45:31 (7) ;

Deși mai are 6 luni pînă să iasă pensie, pro
fesorul de educație fizică Viorel pc-xu a ajuns 

primul, In acea zi de vineri, la baza uortivă Sălaj- 
Vicina. A ajuns primul, deși școala sa — generală 
144 — este, în spațiu, cea mai îndepărtată dintre 
toate celelalte școli invitate ; ca să ajungi la a- 
ceste terenuri, trebuie să lei mai întii mașina 63, 
apoi pe aceea cu nr. 39. Dar — crede dascălul — 
asta n-ar avea prea mare importanță tind înso
țești patru echipe la o competiție sportivă organi
zată de Consiliul pentru educație fizică și sport al 
sectorului. Interesant este că profesorul Popescu 
nu activează la o școală care ar avea cine știe ce 
terenuri bituminate sau cine știe ce sală spațioasă 
de sport, așa cum stat dotate majoritatea școlilor. 
Nici pe departe. La școala sa, condițiile materiale 
nu stat, obiectiv vorbind, din lipsă de spațiu, pro
pice. Dar dacă Ia „generală" 144 nu pot fi crescuți 
performeri, în schimb nimeni nu scapă prilejul să 
participe la orice competiție organizată 
parte. De pildă, dacă Consiliul pentru 
educație fizică al sectorului 6, pe raza 
căruia sa află școala 144. a organizat, așa 
cum s-a tatîmplat ta ziua aceea, la 
patru discipline, o „avanpremieră" la 
campionatul școlilor generale, Viorel Popescu a 
venit cu toate cele patru echipe. Bătrînul dascăl 
a învățat ta 40 de ani de meserie că prima condi
ție pentru a face educație sportivă elevilor săi este 
de a participa la orice competiție. Fără ca „a 
participa" să însemne, neapărat, „a tiștiga". Adică 
au așa cum motivau unii profesori, mai țineri și 
mai ta forță, absențele unora dintre formațiile 
loc de handbal, sau de baschet, sau de volei : 
^î-avem elemente talentate la baschet (ori la 
handbal, ori la volei). Să vin aici și să fiu ciuca 
bătăilor 7 Nu se poate !* Ba se poate ! Viorel Po
pescu a demonstrat-o. Pentru simplul motiv că o 
sciidă educație fizică de masă se realizează, con
form principiilor sale, pe terenul de sport, nu ne
apărat pe cea mal Înaltă treaptă a podiumului.

Radu T1MOFTE

fost, așadar, profesori care n-au prezen
ta unele discipline, din motivele arătate

r

P-S. Au 
UI echipe 
mai «u*- De ce Insă n-or fi venit, la o " acțiune 
deschisă lor £ organizată eu eforturi, cadre didac
tice <i echipe de la școlile fraier ale nr. 134. 130, 
159, 145 fi Liceul nr. 1 T

REDRESAREA
(fisaart din pag. I)

solut necesari o bună bază ma
terială. ta această privință, cu 
sprijinul substanțial a] C.N.E.FJȘ. 
și al altor factori, s-a trecut la 

înzestrarea unor centre cu tradi
ție cu tot ceea ce este necesar. 
Astfel, se vor construi poligoa
ne de biatlon, trambuline-țcoa- 
lă, pîrtii pentru schi-role etc. 
Asemenea amenajări se vor face 
la : Semenie, Borș», Odorhei, 
Vatra Dornei, Dnrăa-Neamț,
Predeal, Bistrița-Năsăud șjl ta 
toate aceste acțiuni vom 
labora din plin cu 
U.T.C., U.G.S.R.,
M.E.I. ș.a.

— Este cunoscut 
practicarea schiului șl biat- 
lonulul presupune folosirea 
unor materiale și echipa
mente de calitate, absolut ne
cesare 
Ce ne 
ceastă

co- 
C.C. al 
C.N.O.P.,

faptul că

marilor performanțe, 
puteți spune în a- 
privință ?

Selecționata de jm 
Capitalei a obținut. | 
succes, cucerind kxrJ 
al „Daciadei" rezervi 
de vîrstă și primind 
mele cuvenite pent! 
de tinerele sportive. I 
onoruri și antrenorii 
căror jucătoare au J 
ta mod cert NU, dl 
tele de bază — Cod 
nelia Hagiu, Mariani 
Pană^șa. stat prd 
norSȘ^in Bacău, Gala 
ria Ghenadet L Pași 
ți D. Bănica), trand 
duhurile bucureștena 

Dealtfel, nu este I 
menționăm că titluri 
publicans la competl 

revenit und 
vincie (C.S 
nor Gh. Rs și HL cSj 
nor G. Năd 

că (fin cele 12 compoi 
tivei României la ca 
de cadete (clasată n 
selecționate din unit 
vincie, iar din actua 
14 jucătoare provin J 
țării și doar 6 din~8 

Felicitări, deci, antJ 
de, dar ce facem ci 
antrenorilor bucureș 
ani de zile pentru d 
mod cert, o fac slab 
ca, de pildă, cei de 
Rapid (antrenor : A. 
(antrenor : I. Pctrean 

Ctad va înceta 
bucureștene de a-și 
vele cu talente șlefi 
trenărilor din provin: 

Cînd Iți vor tadi 
bucureșteni îndatoriri 

Cînd vor transfere 
frumoasele vorbe ro

SCHIULUI SIa
— Am luat legătura cu con

ducerile I.P.MJS. și C.I.L. Re
ghin care, de cițiva ani, produc 
materiale și echipament spor
tiv de excelentă calitate, com
petitiv pe piața mondială. Am 
comandat schiuri, ghete pentru 
fond, diverse echipamente și am 
primit asigurări că ele vor fi 
livrate în cel mai scurt timp. 
Rămine ca fiecare secție să-și 
procure ceea ce îi este necesar

— în privința rezultatelor, 
a performanțelor înalte, vă 
rugăm să ne precizați eîteva 
dintre intențiile pe 
aveți.

— Au fost alcătuite 
naționale, componenții 
tn majoritate juniori, 
ca o măsură de stimulare a ti
neretului, s-a stabilit ca în sec
țiile de schi din întreaga țară 
să nu mai fie admiși sportivi 
care au depășit vîrsta de 28 do 
ani bărbații și 25 de ani fe
meile. Se exceptează, normal,

care le

loturile 
lor fiind 
Dealtfel,

LA DROBETA LR. SEVERN, SUB SEMNUL JACIADEH
(Urmare din pag. I)

— Am început mai devreme 
„Daciada", ne spunea Ștefan 
Dobre, președintele C.J.E.F.S. 
Mehedinți, din dorința de a ne 
angaja plenar în noua ediție 
a marii competiții naționale.

— Dorim să pedalăm ferm, 
ca să mă exprim în termeni 
sportivi — ne-a declarat prima
rul municipiului, tovarășul 
Constantin Ștefănescu — pentru 
ca in această nouă ediție a 
„Daciadei* să ținem contactul 
strins cu plutonul fruntaș, știut 
fiind faptul că în'--. ediția tre
cută am rămas cu unele „cori- 
Jențe“ în etapa de iarnă.

Intre timp, pe gazonul sta
dionului au intrat tineri de la

DE CE S-A RENUNȚAT LA AMATORI?

Dui

BIA1
membrij 
publican 
țional in 
zoi prd 
cursuri 
biatlon. 
Sovietici 
Cehoslcrt 
care spJ 
bine cot 
terna ț i oi 
ferite] or 
cei mai 
U s-a ci 
plină sev 
mai poa

cerinței, 
științei 
deral a 
nic celo 
secțiile

realii
— în 1 

antrenori 
membrul 
au fost I 
pe hirtid 
de 
cest an, 
niza doul 
pa Fried 
pentru a 
fi dealtfl 
pentru J 
luntar a 
uite «ăl 
și biatfo] 
chemați 
tehnici enl 
se ocupa 
trenării

Șantierul naval, de la între
prinderea de vagoane și de la 
alte unități industriale ale o- 
rașului. în ritmul muzicii, au 
evoluat ansambluri de gimnas
tică, iar la scară redusă s-au 
desfășurat, simbolic, jocuri 
sportive, meciuri de box, de
monstrații de lupte, în vreme 
ce cîțiva șoimi ai patriei exe
cutau în fața tribunei oficiale 
exerciții de gimnastică de o 
înaltă măiestrie.

Medaliații ediției anterioare 
a „Daciadei" s-au angajat, în 
numele tuturor sportivilor pre- 
zenți, printr-un mesaj inmînat 
tovarășului Iulian Ploștinaru, 
prim-secretar al Comitetului 
județean Mehedinți al P.C.R., să 
obțină rezultate ți mai bune 
în noua ediție a „Daciadei*.

După festivitate, timp de a- 
proape patru ore sălile și te
renurile de sport ale orașului 
au găzduit întreceri la tenis de 
masă, baschet, handbal, șah 
etc. Cîștigătorii ?

— După părerea mea — ne 
spune președintele C.J.E.F.S. — 
important nu-i cine a cîștigat 
azi, ci faptul că la această 
nouă ediție a „Daciadei", în 
sălile ți pe terenurile de sport, 
a fost o afluență deosebită. E 
un semn bun pentru ceea ce 
ne-am propus, ca întreg Me- 
hedințul să facă sport, în ciuda 
faptului că zăpada tulbură ra
reori smochinii și migdalii din 
grădinile noastre, iar Dunărea 
n-a înghețat din anul 1928.

..Am urmărit desfășurarea 
întrecerilor din săli și de pe 
terenurile de sport. Conclu
zia 7 Una principală : mehe- 
dințenii, ambițioși, nu vor să 
mai aibă „corijențe" la etapa 
de iarnă a noii ediții a „Da
ciadei".

Iată iiJ 
rației de 
nit vrem 
frumoase 
formale 
acoperire 
la o mu| 
fără raia 
atunci, c 
btatlcnițt 
tea perfe

LOT
ASTA

PEN
BILET

O Inițiativă inspirata, cu rezultate 
salutare pe plan financiar și bine 
primită de spectatori (dor la care 
s-a renunțat p»ea ușor) s-a dovedit 
a fi programarea (din păcate nu in 
fiecare reuniune) a unor probe re
zervate conducătorilor amatori. Privite 
cu neîncredere de către unii „cunos
cători" (se susținea, printre altele, 
că amatori, nu pot obține valori pe 
măsura" posibilităților concurenților), 
alergările rezervate acestora au con
stituit (și nu intîmplător) o adevă
rată sursă de performanțe valoroase, 
mulți cai ameliorindu-și simțitor recor
durile realizate cu driver! consacrați. 
Cit despre oamenii din sulky, trebuie 
să arătăm că ei au dovedit reale ap
titudini pentru acest sport (siguranță, 
concepție tactică, vitalitate), cursele 
făcute de ei 
ta cu Iar, cu 
profesioniști, 
obținute, pe 
m află M.

curselor din cap, fin tactician), urmat 
da Haralambie Șerban (sobru, sigur 
pe sine, greu de învins la potou), 
M. Manea (o „mină" foarte ușoară), 
C. Simion, I. Ciocîrlan și I. Mavrod.:n, 
toți aceștia avînd cite o victorie. Un 
an mai puțin prielnic au avut G. <5uz- 
nea (vechi amator, cu „palmares" bo
gat pe hipodromul din București) și 
Boadan Manea,

REZULTATELE TEHNICE ale reuniunii 
de duminică • Cursa I : 1. Huhurez 
(A Brailovschi) rec. 1:50,6, 2. Istrița. 
Simplu 1, ordinea 3. Cursa a li-a :
1. Roditor (V. Gheorghe) rec. 1:32,6,
2. Iberica, 3. Verset. Simplu 6, ordi
nea 7, event 6, ordinea triplă 124. 
Cursa a Hl-a : 1. Neghinei (I. Bă
nică) ec. 1:33,3, 2. Simptom. Simplu 
15, ordinea 44, event 30, triplu cîști-

?âtor 129. Cursa a IV-a : 1. Fiesta
D. Arsene) rec. 1:27,9, 2. Ripon, 3. 

Hermofon. Simplu 3, ordinea 9, event 
24, ordinea triplă 246- Cursa a V-a : 
L Frecvent (N. Gheorghe) rec. 1:32,5,

2- Turtea. Simplu 5, ordinea 26, event 
10. Curse a VPe ■ 1. Dirijor (O. T4- 
nase) rec. 1:31 A 2. Superb, X Gas
con. Simplu 2, ordinea 32.
ordinea triplă 333. Curse
1. Fiesta (D. Ariene) rec. 
Hermcfon. Simplu 3, ordinea 
7, triplu cițdgâtor 68. Cursa
1. Bavari (G. Avram) rec. _____ __
Helis. 3. Lazâr. Simplu 4. ordinea 15, 
event 26. ordinea triplă 98. Curia a 
IX-a : 1. Morlț (G. Avram) rec. 1:27,8,
2. Oran, X Ostil. Simplu 10, ordinea 
14, event 35, ordinea tripli 269, triplu 
ciftlgător 261. Cursa a X-a t 1. Oșan- 
ca (G. Ciobonu) rec. 1:42,2. X Dia
lect. Simplu 3. ordinea IX event 77.

Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de 80 318 lei șl a fost cîțtlgat de 1 
tichet cu șapte cal In valoare do 
40 159 lei fl 5 tichet. cu 11 combi
nații cu fose col a cite 3 650 lei fle
care. Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

•vânt 7, 
■ Vil-a : 
1:28.7, 2. 
20, event 
a Vlll-a: 

1:25,1, 2.

FB
de ml

De rem 
suite PR, 
dpanțilori 
la categol 
gerea di» 
panțil Șt< 
na Berch 
șl Stan 1 
obținut 1 
die P.r-J

Tragerea 
miine 1 
zată la oi

Pe vai 
combinați 
obține su

Progresul Bucu- 
Eleetra București 3—2

Constanța — PECO Plo- 
Motorul B. Mare — 

*—3, Voința 
tlca Zalău 
Craiova —

1—3, Dinamo______
II București 3—o, Con- 
BrXta — Petrolul Plo- 
Metalul Hunedoara — 
Dr. Fetru Groza 3—2, 
orlri» — Betonul Să- 

-7 Noiembrie- Sibiu
T> — lljil 9—•, C-F-R. 

---------a . 3—C.

Alba
2—3, 

Rapid 
Brăila

■3.

UJC

rivalizînd, pe plan spec- 
cele rezervate driver! lor 
Prin prisma rezultatelor 
primul loc (trei victorii) 
Leors topoi (specialist al

rec.
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\1N DRUM SPRE VALENCIA, 

O ESCALĂ LA BARCELONA...
I • DUMINICA, ARGEȘENII AU FOST... SPECTATOR!! MECIULUI 

LOR • O EVALUARE LUCIDA A ȘANSELOR ® FĂRĂ BARBU- 
ILESCU, DAR PROBABIL CU CÎRSTEA • MARȚI, ANTRENAMENT 

PE STADIONUL „LU1S CASANOVA"

BARCELONA, 30 (prin tele
fon). Meciul cu F.C. Corvinul a 
fost uitat repede de jucătorii 
ți antrenorii „Argeșului". Du
minică dimineață, Dobrin, Radu 
n, Moiceanu și coechipierii au 
avut un program adecvat de 
recuperare, iar în jurul orei 15 
se aflau la București într-una 
din încăperile studioului de te
leviziune pentru a urmări re
priza a Il-a a meciului F.C. 
Baia Mare — Universitatea Cra
iova și filmul partidei lor cu 
C.F. Valencia, din 18 octom
brie. A fost o dezbatere pe 
concret, o revedere a tot ce s-a 
întîmplat în partida tur, a pro
blemelor ridicate de adversar, 
cărora li s-au căutat soluții a- 
decvate.

Luni a fost ziua drumului. 
După o escală de cîteva ore la 
Roma, F.C. Argeș a ajuns seara 
la Barcelona, unde a rămas o 
noapte, urmînd ca marți (n.r. 
azi) să-și continue călătoria 
spre Valencia. In avionul spre 
Roma și apoi spre Barcelona, 
am stat de vorbă cu antrenorii, 
conducătorii și jucătorii piteș- 
teni. „Sigur că echipa spanio
lă are prima șansă, ținind cont 
mai ales de faptul că ne-a 
marcat un gol acasă, pe teren 
propriu — afirma Florin Hala- 
gian. Dar și noi putem înscrie 
la Valencia și dacă vom marca, 
altele vor fi datele problemei". 
In sensul unui optimism lucid 
ne-a vorbit ți căpitanul arge
șenilor, Ivan : „Greu de spus 
ce va fi în partida de miercuri.

I,UI POLITEHNICA TIMIȘOARA SPERĂ Î1TB-0 REABILITARE
DE COMPORT.AflE 0 AȘTEPTĂMsau re- 
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Politehnica Timișoara s-a re
întors acasă imediat după me
ciul de la Arad. Pregătirile au 
demarat de duminică prin re
facere și antrenamente. In ciu
da suitei de rezultate slabe ale 
formației, jucătorii doresc să 
facă totul spre a obține un re- 

- zultat bun în fața cunoscutei 
echipe ungare Honved Buda
pesta, în meciul lor de mîine 
existînd, cum se știe, un han
dicap de patru goluri după 
partida din prima manșă, de la 
Budapesta.

„Șînt convins că vom depăși 
perioada slabă, actuală, ne de
clara antrenorul principal al 
formației, prof. Angelo Nicu- 
Jcscu. Chiar ți in partida cu 
U.T.A., unde am pierdut prin- 
tr-un gol din fază fixă, am 
constatat o creștere a nivelului 
de joc". In privința formației 
probabile pentru meciul-retur 
de mîine, există încă unele 
semne de întrebare, mai cu 
seamă că — după toate proba
bilitățile — nici unul dintre 
jucătorii accidentați nu se va 
reface în timp util spre a in
tra, eventual, în echipă. Este 
vorba de portarul Bathori I, 
de fundașul central Păltinișan, 
de mijlocașii Cotec ți Lața și 
de atacantul Nucă. Deci cinci 
posibili titulari pe care nu se 
poate conta.I
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ACTUALITĂȚI
• JOCUL RAPID — GAZ ME

TAN MEDIAȘ SE DISPUTA 
StMBATA. întîlnirea dintre Ra
pid și Gaz metan Mediaș, ir 
cadrul etapei a 12-a a Dithziei 
B, se va disputa sîmbătă 4 no
iembrie, de la ora 14, pe Stadio- 

■ nul Republicii.
a JOI 16 NOIEMBRIE O NOUA 

ETAPA DE CUPA. Joi 16 noiem
brie va avea loc o nouă etapă 
în cadrul Cupei României, com
petiție care se desfășoară sub 
genericul „Dacladei".
• MECIURILE DE DIVIZIA A 

programate pe parcursul lunii 
noiembrie vor Începe la ora 14.

IOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURILE TRAGERII

PRONOEXPRES
DIN 25 OCTOMBRIE 1978

s
1978 

b obi$- 
a parti- 
Lnte $1 
la tra- 
bartici- 
[ comu- 
■ceava) 
Lști au 
le 25%

Categoria 1: 4 variante 25*'« a 
50.000 lei; Categoria 2: 2 variante 
100% a 11.411 lei și » variante 
25% a 2.853 lei; Categoria 3: 34,25 
a 1.333 lei; Categoria 4 : 82,25 a 
555 iei; Categoria 5: **6,50 a 185 
lei; Categoria 6: 7.862/?n a 
Categoria 7: 240.75 a iLle1, ca“ 
tegoria 8: 3.872,00 a 40 iei*

REPORT CATEGORY 1: 24553 
lei.

£ de 
televl-

ie si 
se pot

Cîștigurile de 50.000 lei de la 
Categoria 1, jucate 25%. au fost 
obținute de: CONSTANTIN DU
MITRU din ~ ------------—
PESCU din 
MILITARU 
Vrancea și ..
TACHE, din București,

Brăila, VASILE PO- 
Timișoara. NICOLAE 
din loc. Obrejița — 
CONSTANTIN COS-

Noi vom căuta să ne jucăm 
șansele noastre. Așa cum am 
făcut-o și în cele două partide 
cu Panathinaykos din primul 
tur, cind foarte puțini au cre
zut că vom reuși calificarea". 
„Ne-ar bucura foarte mult ca, 
la Valencia, F.C. Argeș să lase 
o bună impresie — sublinia, la 
rîndul lui, Ion Barbu, preșe
dintele clubului. Pentru că, să 
nu uităm, după numai două 
săptămîni de la meciul nostru, 
va evolua în Spania echipa 
națională. Cu Dobrin in for
mație..."

„.Dobrin, Doru Nicolae, Spe- 
riatu, Cristian, Moisescu, M. 
Zamfir, Stancu, Ivan, Chivescu, 
Iovănescu, Turcu, Ionașcu, Moi
ceanu, Iatan, Toma, Radu II ți 
Cîrstea — iată lotul care a fă
cut deplasarea. Bărbulescu a 
rămas acasă, el neavînd drept 
de joc la Valencia, fiind sus
pendat pentru două cartonașe 
galbene primite în partide in
ternaționale oficiale. In schimb, 
s-ar putea să reintre fundașul 
central Cîrstea. El a făcut an
trenamente toată săptămîna 
trecută, dar n-a fost utilizat 
sîmbătă, în partida cu F.C. 
Corvinul, pentru a nu se risca 
o recidivă a accidentului sufe
rit la Arad.

Mîine (n.r. astăzi), F.C. Ar
geș se va afla la Valencia ți 
va efectua un prim antrena
ment pe stadionul „Luis Casa
nova", pe care se va juca ți 
meciul de miercuri.

Lauren țiu DUMITRESCU

Echipa Honved Budapesta—, a 
sosit la Timișoara luni seara. 
Fotbaliștii budapestani vor e- 
fectua, în cursul zilei de marți, 
un antrenament de acomodare 
pe stadionul „1 Mai", care va 
găzdui partida de miercuri. 
Jocul de mîine va fi condus de 
o brigadă de arbitri din 
U.R.S.S. : M. Stupar — la cen
tru — ajutat de M. Kusen ți 
K. Vikhrov.

SERIA I
C.S Botoșani — C.FJI. Pașcani 

9—1 (1—1). Unirea Să veni — 61- 
setul Bucecea 1—« (1—0), Doma 
Vatra Dorael — Metalul
Ș—0 (3—0), Danubiana Roman — 
Avîntul TCMM Frasin 3—1 (1—«), 
Cristalul Dorohol — Nlcoilna laț-. 
1—0 (0—0), TEPKO Iași — Forests 
Fălticeni 1—1 (0—0), Zimbrul Su
ceava — Laminorul Bomsa 1—« 
(1—0), Metalul Rădăuți — A-S A. 
Ctm pul ung S—2

Pe primele locuri in clasament, 
după Mapa a X-a : L CA BO- 

p (32—3), L cristalul 
p (îl—14), X- Metalul 
P (îi—13), 4. AAA

11 p (X—14)... pe ultl— 
Unirea Să veni S p

A m-a
— Prahova Plo-
Foresta Gugești

2—2 (0—2), C.S.U. 
Băicoi 1—0 
— Dinamo

TOȘAXI 17 
Dorohoi 14 
Rădăuți u 
Ctmpulung 
mele : ÎS.
(5—48) 14. TEPRO Iași 1 p (4—16). 

seua a n-a
Aripile Bacău — Energia Gh. 

<M»eorgîiiu-Dej 1—1 (0—1), Cetatea 
Tg. Neamț — Constructorul Vas
lui 9—6 C.S.M. Borzești — Bra
dul Boznov 4—2 (2—0), DEMAR
MărățeșU — Petrolul Mocnești 1—0 
(»—C) Minerul Comăneștl — Le- 
tea Bacău 0—3 (0—2), Partizanul 
Bacău — Hușana Huși 3—1 (3—0), 
Cimestul Bicaz — Oituz Tg. Ocna
1—1 (1—0) Rulmentul Birlad — 
LM Piatra Neamț 1—2 (1—0).

Pe prunele locuri : 1. LETEA 
BACAU ÎS p (24—7), 2. Energia 
Gh- Gheorgilu-Dej 14 p (19—6), 
X C-S.M Eorzești 13 p (23—11), 4. 
Paruzanul Bacău 13 p (17—8)... pe 
nlttiT. ele : 14—15. Cetatea Tg. 
Neamț t p (7—16), Minerul Comă- 
neșu 6 p (6—15). 16. Oituz Tg. 
Ocna 3 p (C—X).

SERIA
Chimia Buzău 

leșu 1—1 (0—0).
— Fetrotul Berea
Galați — Petrolul 
(1—t). Oțelul Galați 
CPL Focșani •—2 (0—0), Carpați 
Nebcta — Ancora Galați 2—1
(2—0). Avtefcd Vrziceni — Olimpia 
Rm. Sărat •—0, Luceafărul ‘ '
— Metalospcr. Galați 3—2 
Unirea IDSMSA Focșani — 
hatul Boldești 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : L PRAHOVA 
PLOIEȘTI li p (22—7), 2. Unirea 
Focșani 15 p (23—6), 3. Dinamo
Focșani 15 p (X—5). 4. C.S.U. Ga
lați 15 p as—D— pe ultimele : 14. 
Carpați Nehru < p (7—21), 15. Lu
ceafărul Adjud 6 p (S—25). 16. Pe
trolul Berea 2 p (14—32).

SERIA A IV-a
Pescărușul Tulcea — Șoimii Cer

navodă 4—1 (3—1). Victoria Țân- 
dărei — Azotul Slobozia 1—1 (1—0), 
Amtbl'tm Măctn — Tractorul Vi
ziri 3—2 1—1). Dacia Unirea
Brăila — Voința Constanța 1—0 
(1—0), Unirea Eforie — Unirea 
Tricolor Brăia 2—2 (1—•>. I.M.U. 
Medgidia — Ch.impex Constanța 
6—0 Electrica Constanța — Gra
nitul Babadag J—0 (1-0. Marina

Adjud 
(0-D, 
Petro-

MATEIAHU - LIDER

Șl LA... FAIR-PLAY
Duminică, pe propriul teren, 

liderul a fost pus la cea mai 
grea încercare de pînă acum, în 
confruntarea cu un adversar 
cane — deși lipsit de doi din
tre oamenii de bază ai liniei de 
atac — s-a luptat cu o remar
cabilă dîrzenie pentru a nu ple
ca învins. Și trebuie să spunem 
eă de această dată b-ăimărenii 
n-au mai convins atît de mult 
cum o făcuseră în precedentele 
lor evoluții. Ei n-au reușit să se 
descurce în fața unei apărări 
foarte strînse și decise ca ace
ea a craiovenilor, care — în plus 
— a aplicat cu insistență și ar
ma atît de riscanta a „jocului 
la ofsaid“ (dind, astfel, mult de 
furcă arbitrilor de linie). Dealt
fel, după meci, antrenorul Vio
rel Mateianu recunoștea că mai 
are încă de lucrat cu jucătorii săi 
din primele linii pentru a pune 
la punct schemele ofensive ne
cesare destrămării și străpungerii 
unor asemenea sisteme de apă
rare.

In cele din urmă, băimărenii 
au obținut victoria, insă printr-un 
gol înscris în condiții dubioase și 
controversate (craioveniâ l-au 
contestat vehement pe motiv de 
henț, în timp ce noi găsim mai 
degrabă de imputat poziția de 
ofsaid nesemnalizată la o fază 
anterioară). Nesincronizarea pă
rerii cxr se explică și prin marea 
aglomerație de jucători (gazde și 
oaspeți) existentă în careul cra
iovenilor în acele momente pre
mergătoare marcării golului, care 
* făcut dificilă observarea și a- 
g’ecierea exactă a fiecăreia din- 

e fazele consumate atât de rapid. 
Ou obiectivitatea și sinceritatea 
care îi caracterizezaă, antre
norul Mat ei anu a recunoscut
după meci că i s-a părut și lui 
vizibilă poziția de ofsaid a lui 
Terheș. o poziție corectă, pentru 
care Mateianu merită toată con
siderația.

La rîndul său, antrenorul nie 
Oană — neascunzindu-și marea 
supărare față de decizia artdtri- 
lor — a avut cuvinte de apreciere 
pentru jocul băimărenilor, eonsi- 
dertnd drept meritată victoria lor.

Din păcate, cei mai multi din
tre jucătorii craicveni au înțeles 
să-și exprime nemulțumirea prin 
acte șl gesturi nesportive, atlt 
față de arbitri, rit și de adver
sarii lor (prin unele faulturi gro
solane) in minutele de joc care 
au mal urmat. O frumoasă ex
cepție a făcut-o însă Ștefănescu. 
care a căutat să-și calmeze cit 
de cit coechipierii. Deci și prin 
joc și prin comportare Ștefănescu 
s-a manifestat ca un adevărat 
căpitan de echipă.

Constantin FIRĂNESCU

LECȚIA BUZOIANĂ...
Dupâ F. C. Baia Mare. iaU ci 

o altâ promovați. Gloria Buziu, 
vine ai dea lecții mal experi-

Mangalia — Med^dia
1-1 (9—D.

Pe primele locuri : L PESCĂ
RUȘUL TULCE.4 14 p (29—11), 1. 
Clmenxul Medg dia 14 p (1^—8), 8. 
Unirea Tricolor Brăila 13 p 
(a—U)_ pe ultimele : 14. Chim- 
pex Constanța I p (10—11), 15.
Trae-.or^l V_zz-u | p fii—25), 16. 
Arrubium M&cin 4 p (11—33).

SERIA A V-a
Unirea Tricolor București — Teh- 

nometal București 2—o (1—0), Fia- 
eăra roșie București — Luceafărul 
I București l-o (9-0), Celuloza 
Călărași — T.M. București 2—0 
(1—0, Luceafărul n București — 
Unirea Bolintin X—1 (1—1), Aba

REZUL TA TELE ETAPEI A X.a A DIVIZIEI C
• Pandurii Tg. Jiu și Metalul Mija — la prima înfrîngere A LR.A. 

Clmpina — la prima victorie a Scorul etapei : Someșul Satu Mare — 
Bradul Vișeu 7—0 a Un scor de... handbal ta Balș — 7—4 Doar două 
dintre liderele celor 12 serii au cîte 3 puncte avans : C.S. Botoșani și 
Viitorul Gheorgheni A Dcrbyul seriei „bucureștene" a revenit echipei 
Celuloza Călărași

torul București — Vîscoza Bucu
rești 1—0 (0—0), Automatica Bucu
rești — I.C.S.l.M, București 1—0 
(0—0), Electronica București — 
Voința București 2—1 (0—0), Me
canica fină București — Victoria 
Lehliu 2—1 (1—1), Sirena Bucu
rești. — Au t omec a ni ca București 
9-1 (1-0).

Pe primele locuri (după etapa a 
Xl-a) î 1. I.C.S.l.M. 16 p (26—10), 
2. T.M.B. 16 p (19—11), 3. Celuloza 
Călărași 15 p (18—7), 4. Mecanica 
fină 15 p (17—9), 5. Abatorul 15 p 
(11—8)... pe ultimele : 17. Victoria 
Lehliu 5 p (8—24), 18. Luceafărul 
I 4 p (10—19).

Etapa următoare (a XII-a) a 
seriei a V-a se va disputa miercuri 
1 noiembrie.

SERIA A Vl-a
Cimentul Fieni — Flacăra Au to

rn ecanica Moreni 0—0, Petrolul Vi
dele — Constructorul Pitești 4—0 
(1—0), ROVA Roșiori — Metalul 
Mija 2—0 (2—0), Dacia Pitești — 
Chimia Găești 2—1 (2—1), Recolta 
Stoicănești — Progresul Corabia 
1—0 (0—0), Răsăritul Caracal —
Progresul Pucioasa întrerupt în 
min. 55, la 0—1. Electronistul 
Curtea de Argeș — Dinamo Ale
xandria 5—1 (2—0), I.O.B. Balș — 
Cetatea Tr. Măgurele 7—4 (3—1).

Pe primele locuri : 1. FLACARA 
MORENI 16 p (27—6), 2. ROVA 
Roșiori 16 p (20—4), 3. Metalul 
Mija 13 p (19—5)... pe ultimele : 
14. Răsăritul Caracal 7 p (14—14), 
— din 9 jocuri. 16. Cimentul Fi
eni 7 n (3—11). 16. Constructorul 
Pitești 6 p (7—24).

f ETAPA S-A" fNC HEI AT,
COMENT ARIILE CONTINUA

-/.... ......... •  •••.

mentatelor echipe ale primului 
eșalon, o lecție simplă, pe înțe
lesul tuturor, care are la bază 
MUNCA, SERIOZITATEA. DIS
CIPLINA. „Noi, se confesa îna
inte de joc tânărul antrenor 
Ion ionescu, avem o condiție 
aparte față de adversarul de azi: 
n-avem nume în echipă, excep- 
tîndu-1 poate pe Oprișan, în for
mația noastră majoritatea fiind 
debutanți in Divizia A. Din a- 
eeastă condiție însă se naște am
biția autodepășirii noastre, rea
lizabilă printr-un mare travaliu 
ta teren, printr-d respectare 
strictă a disciplinei în pregătire 
și în joc. Este și motivul pentru 
eare am lăsat acasă doi titu
lari — Toma și Ghizdeanu — 
care ta loc să se pregătească, 
umblă cu... nasul pe sus, se cred 
de neînlocuit. Ei bine, sper că 
înlocuitorii lor, Mircea și Petra- 
che (refăcut după hepatită), e- 
chipa în întregul ei, le vor da 
o lecție...".

într-adevăr, Gloria a dat o lec
ție la iași, chiar și localnicilor, 
altă dată harnici și mereu cu un 
tempo de joc în plus față de ad
versar. Acum, In sistemul defen
siv ieșean au fost „găuri" se
rioase, Dănilă, Costea și Doru 
Ionescu au jucat ca niște înce
pători, Nemțeanu, care promi
tea atît de mult, se „stinge" pe 
zl ce trece. O înfrîngere nu-i un 
lucru atât de grav. Mai grav ar 
fi dacă cei în cauză n-ar reveni 
rapid cu picioarele pe pămînt, 
nu s-ar analiza vis-a-vis de în
vingătorii lor. Ar avea ce învăța...

Stelian TRANDAF1RESCU

INVITAJIE LĂ JOC
Admițând că surpriza de pe 

Gbencea a avut ca principală 
cauză jocul slab al echipei bucu- 
reștene, să subliniem și ardoarea 
eu care vîlcenii și-au apărat 
șansele. Înainte de joc, antreno
rul Marcel Pigulea spunea elevi
lor săi : „Cred că astăzi nu a- 
vem nici un motiv să jucăm cu 
teamă. Am pierdut destule 
puncte cu echipe relativ slabe 
pentru ca jocul nostru de astăzi 
să fie paralizat de frică. Vă rog 
să Jueați totul pe o carte, pentru 
ed, la urma urmelor, am putea 
șt pierdem cu... steaua". Pe te
ren. vUcenii au pus in aplicare 
această frumoasă invitație la joc 
degajat de gânduri negre și s-au 
organizat destul de bine. Cel 
mai matur jucător al echipei, 
Bavu, a funcționat In postul de 
libere și a reușit o partidă bună, 
^sufiând" deseori baloanele ca și 
transformate ale înaintașilor ste- 
bșt. Vîlcenii au schițat deseori 
formula pressingului, împiedi
când construcția în tabăra adver
sarului. In sfirșit, Carabageac, 
deosebit de abil șl insistent, a 
căutat — parcă într-adins —

SERIA A Vn-a
Lotrul Brezoi — Pandurii Tg. 

Jiu 1—0 (O—O), Chimistul Rm. Vâl
cea — Minerul Lupeni 3—0 (2—0), 
Bistrița Băbeni — Constructorul 
Craiova 1—0 (0—0), Unirea Drăgă- 
nești — Minerul Vulcan 1—2 
(1—1), C.F.R. Craiova — Metalur
gistul Sadu 2—0 (1—0), Construc
torul Tg. Jiu — Minerul Motru 
£—1 fi—0), Dierna Orșova — Glo
ria Drobeta Tr. Severin 1—0 (1—0), 
Progresul Băilești — Metalul Ro- 
vinari 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PANDU
RII TG. JIU 17 p (39—7), 2. C.F.R. 
Craiova 16 p (20—7), 3. Dierna
Orșova 12 p (22—18)... pe ultimele: 
14. Constructorul Tg. Jiu 7 p

(11—19), 15. Bistrița Băbeni 7 p 
(5—26), 16. Minerul Motru 6 p 
O 5—1>).

SERIA A VUI-a
Metalul Oțelu Roșu — Unirea 

Tomnatic 2—o (1—0), Minerul Ora- 
vița — Metalul Bocșa 3—0 (1—0), 
ICRAL Timișoara — C.I.L. Blaj
2—1 (1—0), Unirea Alba lulia — 
C.F.R. Simeria 2—0 (1—0), Mine
rul Ghelar —* Electromotor Timi
șoara 2—1 (1—0), Știința Petroșani 
— Laminorul Nădrag 4—0 (3—0), 
Vulturii textila Lugoj — Unirea 
Sînnicolau 3—o (2—0), Gloria Re
șița — Metalul Hunedoara 3—0 
(1-0)

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
TOMNATIC 13 p (20—9), 2. Unirea 
Alba lulia 13 p <15—7), 3. Unirea 
Sînnicolau 13 p (14—9)... pe ulti
mele : 14. Metalul Bocșa 7 p
(10—16), 15 Metalul Hunedoara 7p 
(8—19), 16. C.F.R. Simeria 5 p 
(7—15).

SERIA A IX-a
Bihoreana Marghita — Strungul 

Arad 1—0 (0—0), Minerul Bihor — 
Victoria Ineu 1—1 (0—0), Sticla
Arieșul Turda — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 3—0 (1—0), Rapid A- 
rad — Voința Oradea 1—0 (0—0), 
C.M. Cluj-Napoca — Recolta Sa- 
lonta 2—0 (1—0). Tricolorul Beiuș
— Unirea Dej 2—2 (0—1), Metalul 
Aiud — Minerul Suncuiuș 3—0 
(1-r-O), C.F.R. Constructorul Arad
— Tehnofrig Cluj-Napoca 2—0 
(1—0) •Pe primele locuri : 1- STICLA 
TURDA 15 p (19—0» L Strungul 

„grămezile" apărării steliste, reu
șind multe slalomuri care au 
creat spații mai libere pentru 
Coca sau pentru Teleșpan. Spre 
finalul jocului, talentatul Cara
bageac a renunțat la meandrele 
sale și a sprintat decis spre 
poarta adversă. (Această modifi
care de stil ar putea să fie un 
program pentru ameliorarea tem
peramentalului jucător vilcean). 
în orice caz, jocul echipei lui 
Pigulea amintește mai mult de 
victoria de la Sa tu Mare de cit 
de înfrângerea de Ia Rm. Vîlcea 
ta fața Sportului studențesc.

loan CHIRILA

APROAPE ClT IN NOUĂ

Ptaă duminică, S.C. Bacău stă
tea slab la capitolul eficacitate; 
înscrisese doar 5 goluri în 9 
partide ! Antrenorii Tr. Iones
cu și N. Vătafu lucrau la fie
care antrenament pentru re
medierea lacunelor. Dar reviri
mentul nu se producea*. De ce 7 
Teama de a șuta și, mai ales, 
de a nu rata, îi domina pe Chi- 
taru, Antohi, Botez și pe ceilalți. 
Acestă carență s-a manifestat și 
duminică, în prima repriză, cî
teva exemple fiind edificatoare. 
In min. 25, Panaite, scăpat pc 
contraatac, singur, la 10 m de 
poartă, ta loc să șuteze (și nc-a 
arătat de multe ori că are un 
șut bun), a pasat inutil și ad
versarii au destrămat acțiunea; 
in min. 44, doar ia 6 m de poar
tă (da, doar atît a fost) Antohi 
a pasat lui Vamanu, acesta a 
trimis, mai departe, Iui Chitaru 
și plimbatul acesta inutil de 
balon a dus Ia eșuarea acțiunii. 
A trebuit să greșească Ciugarin 
ca S.C. Bacău să înscrie primul 
goi.

După pauză, s-a produs o 
neașteptată metamorfoză. Vama
nu, care a făcut o partidă ex
celentă, și-a asumat, în sfîrșit, 
responsabilitatea șutului. O dată, 
Moraru a boxat, dar, de două 
ori, șuturile lui Vamanu s-au 
soldat cu goluri. Șuturi din miș
care, FARA PRELUĂRI. Al doi
lea gol a fost demn de un re
zumat „european" de pe micul 
ecran.- Și așa, S.C. Bacău a 
marcat duminică, intr-un meci, 
aproape tot atîtca goluri (4) cît 
reușise in 9 etape (5) ! Și încă o 
curiozitate : de doi ani (de cind 
a fost Învinsă de Dinamo cu 
7—1), Sportul studențesc suferă 
cea mai severă înfrîngere. „De 
atunci, n-au mai primit 4 go
luri*, ne spunea cu amărăciune 
O. Ionescu.

Constantin ALEXE

Arad 14 p (14—6), 3. Bihoreana 
Marghita 12 p (15—9), 4. Victoria 
meu 12 p (14—9)... pe ultimele: 
14. Minerul Bihor 7 p (13—16), 15. 
Tehnofrig Cluj-Nâpoca 7 p (8—16), 
16. Recolta Salonta 6 p (5—17).

SERIA A X-a
Minerul Băița — Armătura Za

lău 1—0 (0—0), Someșul Satu Ma
re — Bradul Vișeu 7—0 (5—0),
Oașul Negrești — Minerul Băiuț 
5—0 (3—0), Victoria Cărei — Mi
nerul Uba-Seini 1—0 (1—0), Viito
rul Gloria Șimleu — Silvicultorul 
Măieru-Anieș 3—1 (1—0), CUPROM 
Baia Mare — Minerul Rodna 2—1 
(1—0), Lăpușul Tg. Lăpuș — Mi
nerul Baia Sprie 1—1 (0—1), Hebe 
Slngeorz Băi — Rapid Jibou 2—0 
(1-CL

Pe primele locuri : 1. ARMA
TURA zalAU 15 p (23—7), 2. Mi
nerul Băița 14 p (18—10), 3. Mine
rul Rodna 13 p (21—7)... pe ulti
mele : 15. Minerul Băiuț 7 p 
(9—17). 16. Viitorul Șimleu 6 p 
(10—28).

SERIA A XI-a
INTER Sibiu — Foresta Bistrița

3—1 (0—1), Mureșul Luduș — Chi
mia Or. Victoria 2—0 (2—0), Au- 
tomecanica Mediaș — Avîntul Re
ghin 1—2 ri—1) Utilajul Făgăraș 
— Metalul Copșa Mică 3—0 (2—0), 
Oțelul Reghin — I.P.A. Sibiu 1—0 
(0—0), Sticla Tîrnăveni — Carpați 
Mîrșa 3—1 (3—0), Metalul Sighi
șoara — IMIX Agnita 4—0 (1—0), 
Construcții Sibiu nu a jucat, de
oarece adversara ei. Textila Cis- 
nă-die, â fost exclusă din cam
pionat

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCȚII SIBIU 14 p (18—7) — 
din 9 jocuri, 2 Carpați Mîrșa 13 p 
(15—9) 3. Metalul Sighișoara 12 p
(16—8), 4. Avîntul Reghin 12 p
(16—10), 5. Chimia Victoria 12 p 
(12—7)... pe ultimele: 15. I.P.A, 
Sibiu 6 p (8—13), 16. Automecanica 
Mediaș 6 p (8—17).

SERIA A xn-a
Viitorul Gheorgheni — Metrom 

Brașov 4—0 (1—3), Minerul Bara- 
olt — Trac’orul Miercurea Ciuc 
1—2 (0—1) Minerul Bălan — A- 
vîntul Mânecau 2—1 (0—0), Carpați 
Brașov — Torpedo Zămești 1—0 
(1—0). I.R A Cîmplna — C.S.U. 
Brașov 3—0 (2—0), Progresul O-
dorhei — Precizia Săcele 3—0 
(2—0), Măgura Codlca — Carpați 
Sinaia 0—0, Izvorul Tg. Secuiesc 
— Caraimanul Bușteni 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VIITORUL 
GHEORGHENI 16 p (18—3), 2. Me- 
trom Brașov 13 p (20—10), 3. Car
pați Sinaia 13 p (18—9), 4. Izvorul 
Tg. Secuiesc 13 p (12—7)... pe ul
timele : 15. Precizia Săcele 5 p 
(9—14) 16. I.R.A. Cîmpina 4 p
(7—26)

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respective.



în seara £înalelor După turneul de la Stuttgart

DE LA SĂRITURI LA SOL, APLAUZE ENTUZIASTE 
PENTRU NADIA COMANECI Șl EMILIA EBERLE

FRUNTAȘELE TENISULUI RĂMÎN
In aceeași ordine

STRASBOURG, 30 (prin tele
fon). Duminică. în seara finale
lor pe aparate din cadrul 
„mondialelor". spectatorii aș
teptau cu emoție evoluțiile ce
lor mai buni dintre cei mai 
buni, una din curiozitățile pu
blicului fiind aceea dacă Nadia 
Comăneci va reuși să-și ia re
vanșa la paralele, aparat la 
care ratase cu o seară înainte. 
Tradiționala melodie a intrării 
gimnastelor in sală. însoțită de 
aplauzele ritmice ale spectato
rilor. aduce în fața publicului 
finalistele de la sărituri. Nadia 
se află într-o bună dispoziție 
de concurs. Ea evoluează după 
Kim (care primise 9,85) și 
Kraeker (9,80). Prima săritură 
a sportivei noastre este înaltă, 
plastică, dar cu o ușoară insta
bilitate la aterizare : 9.80., Pu
blicul este nemulțumit fluieră, 
găsind nota acordată prea mică. 
Urmează a doua săritură, la fel 
de excelentă și arbitrele majo
rează la 9,85. Media devine, 
deci, 9,825. cu 25 de miimi mai 
puțin decît Kim. Deci. Nadia 
pe locul secund, pe care-l va 
menține pînă la sfirșit. Emilia 
Eberle sare ultima și primește 
3,80. O nbtă care, din cauza 
mediei mici cu care intrase în 
concurs, nu ii aduce decît lo
cul cinci. Șapoșnikova greșește 
de două ori la aterizare și ob
ține doar 9,65, cu care se cla
sează pe locul șase.

Cu toate că la sărituri nu 
este apreciată la justa valoare 
a execuțiilor. Nadia prinde, to
tuși, curaj pentru al doilea a- 
parat, paralelele, la care in a- 
jun ratase și pierduse astfel 
posibilitatea de a mai candida 
la podium la individual com
pus. Prima din concurs este 
Marcia Frederick (S.U.A.). care 
avea și cea mai ridicată medie : 
9,85. Exercițiul1 ei. de o mare 
virtuozitate, cu noutăți in zbo
rurile printre bare. îi aduce 
una din cele mai mari note a- 
cordate la aceste mondiale : 
9,95. Deci, cîștigătoare certă de 
la prima evoluție, aplaudată 
îndelung de public. Se pregă
tește Nadia. In momentul în 
care de la masa arbitrelor i se 
face semn că poate să înceapă, 
în sală se face o liniște adin
ei. Campioana noastră execută, 
de data aceasta, totul cu pre
cizie. fără a renunța la nici li
nul din elementele de mare di
ficultate. Ea încheie cu o ate
rizare exactă si publicul izbuc
nește in erele. Se bucuri ci 
Nadia și-a luct reranșs și n» 
este mulțumii de nota acorda
tă. 9JS. Nadia un obtzoe ne- 
da&e. dar na este s-cd-sd. 
pr-x-a ci pe poizsz rx

rterie. aeezSi e» »JB.

GIMNASTICA ROMANEASCA LA STRASBOURG

i CB tar» a rrm 
ta «arta» Ia această

a txrmxez.cn Î-—taină 
ce a ac» Brta Karoiy s-a

amnmpmme maamtra campio- 
■takfar maadtaie n au fost alt
er»» Aedt aa saarș forțat spre 
amdafiL aumț imwiiiii it ta cele 
tan armă de succes. Acesta 
- - ■ : j sre satis-
foctta isiaiti 1. a celor prezenți 
a_r„ a fost atît de mare, chiar 
dacă. In comparație cu Jocuri
le Olimpice de la Montreal, 
lipsesc două medalii de aur. 
Le-am fi putut avea ? Aceasta 
este întrebarea.

O medalie de aur â fost scă
pată la sărituri, aparat la care 
Nadia s-a aflat la 25 de sutimi 
de titlul mondial. Pentru a 
doua medalie, ne gîndim la 
cea de la individual compus, 
răspunsul este mai greu de 
dat. Ar fi fost posibil ca și 
Nadia Comăneci să aibă șanse 
la cucerirea titlului. Cu condi
ția, însă, ca problemele ridica
te de schimbarea structurii fi
zice și psihice, cu totul norma
lă pentru perioada de vîrstă ca
re a tr.ecut de la consacrarea o- 
limpică (1976 — 14 ani și ju
mătate) pînă aici la Strasbourg 
(17 ani) să nu influențeze nici 
pregătirea și nici fondul exer- 
cițiilor. Pe de altă parte, a- 
saltul dezlănțuit pe plan mon
dial în gimnastica feminină 
după noul drum deschis acestui 
sport la Montreal de cătr? e-

Se trece la birnă. Deși deza
vantajată de tragerea la sorți, 
evoluînd prima. Nadia Comă
neci deschide finala cu un e- 
xercițiu care se ridică la un 
înalt nivel. Siguranța ei în tot 
ceea ce face este de-a dreptul 
uimitoare. Exercițiul ei are, 
deopotrivă, cutezanță si ele
gantă. sărituri înalte, finețe, 
impetuozitate. Coborirea de 
pe aparat este însoțită de 
ropote de aplauze. Nota 9,80 
este. în schimb, însoțită de 
fluierături și huiduieli. Eva 
Ovari (Ungaria), care se pre
gătește pentru a-și începe 
execuția, se apropie de birnă, 
dar nu poate urca din cauză că 
sala continuă să-și manifeste 
nemulțumirea pentru nota acor
dată Nadiei. in sf’.rșit, ea urci 
pe birnă, spectatorii se opresc 
pînă ce ea iși termină execuția, 
iar apoi continuă să protesteze 
puternic, să bată din picioare, 
să fluiere, să ceară ridicarea 
notei Nadiei. Arbitrele rămin 
însă intransigente. Ele au de 
plătit polițe pentru protestele 
delegației române și știu cînd 
să se revanșeze. Muhina execu
tă foarte bine exercițiul său și 
este notată cu 9,85. Dar, rămi- 
ne pe poziția a doua, după Na
dia. La acest aparat, Emilia E- 
berle este, de asemenea, exce
lentă, primind aceeași notă ca 
a Nadiei, 9,80, cu care cucerește 
medalia de bronz, la 25 de mi
imi de Elena Muhina.

Ultima probă, solul, este do
minată de gimnastele sovietice 
Neli Kim și Elena Muhina. E- 
voluțiile lor sînt plastice, pline 
de grație, exacte și cu toate ci 
Kim este notată cu 9,95, iar

COMENTARII ALE PRESEI FRANCEZE
Presa franceză consacră spații largi campionatelor mondiale 

de gimnastică de la Strasbourg, iar din marele buchet al campioni
lor și medaliaților, Nadia ocupă primele pagini ale ziarelor, cu 
titluri și fotografii mari, ca în ,,L’EQUIPE“, de pildă, care titrea
ză pe patru coloane : „Nadia încolțită, dar nu depășită", sau ta 
„FRANCE SOIR“, cu o fotografie cit aproape o jumătate de pa
gină, reprezentind o imagine din evoluția Nadiei la birnă, cu ur
mătoarea explicație : „Nadia s-a regăsit, ea a cucerit un titlu 
mondial". In articolul consacrat concursului se spune, printre 
altele : „Nadia Comăneci a făcut ca tot timpul să ne bată inimile, 
chiar dacă fetița de altă dată, devenită' acum domnișoară, na 
mai realizează evoluțiile din trecut. In fapt, de la Montreal 
încoace există un -fenomen Comăneci-. In afară de captivarea 
mulțimilor spre gimnastică, ea a promovat acest sport ta !vme 
mai bine decit ar B făcut-e orice campanie, oricit de subtB 
orchestrată. Nadia s-a urcat pa podiam. cucerind ta sfirșit a 
medalie de aar. Cei > 5M de spectatori prezeați ta sala Ph r ai.

—--98 de Nadia Co-
zrtaaert. a esc-rîtaut Ia devă- 

war talente ta față 
a. oa do* ani, cum e cazul 
■a* campioane mondiale abso
lute. Elena Muhina, secunda 
Nadiei le campionatele euro
pene de la Praga, dîn 1977, ca 
ți descoperirea de noi valori 
autentice, cum sînt sovietica 
Natalia Șapoșnikova, american
cele Kathy Johnson și Marcia 
Frederick, sau micuță ceho
slovacă Vera Cerna, în vîrstă 
de 15- ani, cu gabarit mai mie 
decît al Emiliei Eberle.

Prin urmare, este de aștep
tat ca pentru Olimpiada dfe la 
Moscova acest nou val să 
crească și, de aceea, concluzia 
esențială care se impune după 
campionatele mondiale de la 
Strasbourg este luarea urgentă 
a unor măsuri practice, ca 
mijloace adecvate, pentru a se 
păstra și peste doi ani reputa
ția cucerită de școala româ
nească de gimnastică, apreciată 
la Montreal, la Praga și acum, 
aici, la Strasbourg.

Gimnastica noastră masculină 
a pierdut teren la aceste cam
pionate mondiale, coborînd de 
pe locul 6. ocupat atît la pre
cedenta ediție a C.M., cit și 
la Montreal. Locul 7 pe care 
echipa noastră se situaează 
în prezent nu poate satisfa
ce și el se explică prin pro
gresul lent înregistrat în 
ultimii doi ani de gimnaștii 
noștri. Noua generație, repre
zentată de Kurt Szilier, Aure
lian Georgescu. Sorin Cepoi și 
chiar Ion Checicheș, se află la 
începutul carierei internaționa
le și mai are mult de cîștigat 
în tehnică și experiență în 

Muhina cu 9,90, datorită medi
ilor anterioare, ele sînt decla
rate împreună campioane ale 
lumii in această probă. O mare 
satisfacție o constituie pentru 
noi cucerirea medaliei de bronz 
de către Emilia Eberle. Fetița 
noastră realizează un sol exce
lent, notat numai cu 9,80. Din 
nou proteste ale publicului și 
un protest oficial al delegației 
române, ea urmare, nota este 
mărită cu 5 sutimi, iar Emilia 
Eberle o egalează astfel pe 
Kathy Johnson, cu care a îm
părțit locul al treilea. Nadia 
Comăneci primește o notă mici 
— 9,60 — și in această privință 
antrenorul francez Roland Car
rasco are dreptate cînd afirmi : 
„Nadia ar fi putut obține la sol 
o notă mai mare, dar ea a pă
strat o coregrafie și compoziție 
de fetiță, care nu i se mai po
trivește. Acei care o îndrumă o 
limitează astfel în expresia ei 
corporală și artistică, deși Na
dia are posibilități imense”.

Una dintre întrebările care «- 
desea revine în presa de aici 
și in discuțiile specialiștilor este 
aceea dacă Nadia Comăneci va 
fi prezentă la viitoarele cam
pionate mondiale și la Jocurile 
Olimpice de la Moscova. Pro
bleme ca aceea de mai sus, ca 
și altele dealtfel, vor trebui re
zolvate in mod corespunzător și 
atunci este sigur că tripla noas
tră campioană olimpică, multi
plă campioană europeană și a- 
cum campioană mondială, va 
mai avea multe de spus in gim
nastică și ne va putea aduce 
in continuare mari satisfacții.

A. N.

comparație cu actualii dețină
tori de medalii și titluri mon
diale. Stegarului vechii genera
ții, Dan Grecu, care a dus 
greul în ultimii ani, i se cuvin 
desigur laude pentru noua me
dalie cucerită în competiția su
premă a lumii, pentru extraor
dinara lui dăruire gimnasticii și 
tricoului echipei naționale.

Chiar de aici, de departe, un 
fapt ni se pare că trebuie re
ținut : pentru gimnastica mas
culină se iau la noi acasă prea 
puține măsuri, în comparație 
cu planurile și realizările în 
materie de proliferare a gim
nasticii ta rîndurile contigen- 
telor școlare de fete. Și, desi
gur, sînt destule alte aspecte 
care vor trebui luate ta discu
ție atunci cînd se va pune pro
blema recuceririi de către gim
nastica noastră masculină a po
zițiilor pierdute.

CICLISM a Marele Premiu da 
la Lugano, contra cronometru in
dividual, a fost cîștigat de rutie
rul olandez Joop Zoetemelk — 
77,509 km In 1 h 42:01,9, medie o- 
rară 45,573 km. Pe locurile ur
mătoare: Francesco Moser (Italia) 
— la 2:55,1 si Bemt Johansson 
(Suedia) — la 4:01,2.

HANDBAL a în meci retur 
pentru „Cupa Cupelor* la mascu
lin, echipa vest-germană T. V. 
Huettenberg a terminat la ega
litate, pe teren nronriu. cu for- ...
19—ÎS (11—12). învingători In pri- 
n.ul joc (27 —22). h . lailștii vest- 
germanl s-au calificat în turul 
doi.

NATAȚIE a Al doilea meci In
ternațional amical de polo dintre 
selecționatele Ungariei șl U.R.S.S. 
s-a încheiat cu scorul de 6—5 
(2—1, 1—1. 0—2, 3—1) in favoarea

Turneul internațional feminin 
de tenis de la Stuttgart s-a 
încheiat cu victoria tinerei ju
cătoare americance Tracy Austin 
(15 ani), care a învins-o în 
finală cu 6—3, 6—3 pe olandeza 
Betty Stove. învingătoare® eli
minase pe Mima Jausovec, ta 
semifinale, la scorul de 7—6, 
6—1. In finala probei de dublu, 
cuplul Tracy Austin—Betty 
Stove a întrecut cu 6—3, 6—2 
perechea Virginia Ruzici (Româ
nia) — Mima Jausovec (Iugo
slavia).

Cu două săptămîni înaintea 
încheierii Marelui Premiu (fe
minin), ordinea primelor cla
sate nu a suferit modificări 
deosebite. Conduce Chris Evert, 
cu 740 p, urmată de Virginia 
Wade 555 p, Kerry Reid 540 p, 
Martina Navratilova 520 p, Vir
ginia Ruzici 470 p, Betty Stove 
și Evonne Goolagong — 440 p, 
Wendy Turnbull 390 p, Tracy

VICTORIA „DACIEI 1300“ ÎS „TURUL EIJROPfl“
(Urmare din pag. I)

ILIE OLTEANU: „An ta*l 
startul 57 de echipaje (au ter
minat cursa 32) din R. F. Ger
mania, Belgia, Danemarca, 
Franța, Olanda, România și 
chiar din unele țări din Africa. 
Mărci de mașini, firme, mult 
mai multe : Alfa Romeo, Toyo
ta, Mercedes, Audi, Volkswa
gen, Renault 5 Alpine, Mazda, 
BMW, Opel-Kadet, Ford-Escort, 
Porsche ș.a. Intre concurențl 
s-a aflat și o femeie, Marianne 
Hefner, vicecampioană a Fran
ței. Ciștigător Ia individual a 
fost cuplul K. Fritzinger — IL 
Wunsch din R. F. Germania pe 
Toyota-Starlet, adusă pentru a 
fi lansată pe piața europeană".

OVIDIU SCOBAI : „s-au al
cătuit clasamente pe firme $1 
pe cluburi. Noi am luptat să 
obținem un loc bun pentru a 
demonstra competitivitatea au
toturismului românesc într-o în
trecere în care fiecare firmă a 
fost reprezentată de cile trei 
mașini. Si clasamentele s-aa 
alcătuit in funcție de rezulta
tele obținu te de cete 3 „con- 
earente*. An mers da mut» 
ori noaptea» uneori este î* ere 
fără întrerupere. Timp ta care 
cei dai se mai schimbaa la eon- 
daeere. dar na dormeza deloc.

2— 1; Tuzla — Sarajevo 5—0; Stea
ua ro$lc — Novi sad 1—0; Bu- 
ducnost — Mostar 1—9; Napre- 
dak — Osijek 1—1; Liubliana — 
Banja Luka 2—2; Zagreb — O.F.R.
3— 3; Sarajevo — Dynamo Zagreb
•—L Clasament: L Buducnost
II p; 2. Hajduk 15 p; J, Sloboda 
M P-

CAMPIONATE
BULGARIA (et. 11): L-okotnottv 

Sofia — LevsH Spartak Sofia 
1—1; Hbșkovo — Slavia Sofia 
1—2; Vrața — Cerno More Vama
3— 0; T-S.K.A, — Cemomoret 
Burgas 2—2; Stanke Dimitrov — 
Stara Zagora 3—1; Blagoevgrad — 
Spartak Vama 1—0: Sliven — 
Trakia Plovdiv 3—1; Lokomotiv 
Plovdiv — Akademik 3—1. Clasa
ment : L ȚJS.K.A. 18 p; 1 Levski 
Spartak 15 p; 3. Lokomotiv Sofia 
15 p.

R. d. germanA (et. Dy
namo Berlin — Jena 1—0; Magde
burg —? Erfurt 2—0; Dynamo 
Dresda — Rostock 1—0: F. C. 
Karl Marx Stadt — Lokomotive 
Leipzig 1—3; Halle — Zwickau
4— 1; Bohlen — Riesa 2—2: Aue
— Union Berlin 2—1. Clasament: 
1. Dynamo Berlin 18 p: 2. Dyna
mo Dresda 15 p ; 3. Magdeburg 
13 p.

OLANDA (et. 11): P.S.V. Eind
hoven — Enschede 1—0; Ajax — 
Feyenoord 0—0; Arnhem — Ker- 
krade 2—5: Alkmaar — Utrecht 
3—0; Sparta Rotterdam — Nij
megen 1—0. Clasament: L Ajax 
19 p; 2. PJ5.V* 17 p; 3« Roda 17 p.

IUGOSLAVIA (et. 11): Partizan
— Rijeka 1—0; Hajduk — N1S

TELEX
gazdelor. In primul med, scorul 
fusese egal: 4—4. a Echipa de 
natație a Universității din Illinois 
va participa între 27 decembrie și 
29 ianuarie la concursuri demon
strative la Havana și în alte ora
șe din Cuba. Cu acest prilej, an
trenorii Bob Steele și Rich Po
wers vor conferenția despre me
todele de antrenament ale înotă
torilor americani.

POPICE • Desfășurată în ora
șul Graz (Austria), întîlnirea in
ternațională amicală dintre selec
ționatele Austriei și Ungariei s-a 
încheiat cu un dublu succes al 
oaspeților, învingători cu 5 391— 
5172 p.d. la masculin si 2 515— 
2 450 p.d. ]a feminin.

Austin și Regina Marsikova —• 
310 p. Mima Jausovec 220 p ete. 
Ultimul turneu al circuitului 
are loc la Tampa (Florida), ia» 
„Turneul campioanelor" esta 
programat între 14 și 19 noiem
brie la Palm Springs (Califor
nia).

A. KARPOV
A FOST DECORAT

MOSCOVA, 30 (Agerpre*t> 
Prin decret al Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S, 
campionului mondial de șah 
Anatoli Karpov i-a fost decer
nat ordinul „Steagul Roșu al 
Muncii* pentru rezultatele sal» 
sportive și contribuția adusă 
dezvoltării școlii șahiste sovie
tice.

Am avut satisfacție in probele 
speciale, ta care, după starturi 
din minnt in minut. întreceam 
cite 3—4 mașini".

ȘTEFAN IANCOVICI : ..La 
sfirșitul întrecerii am primit a 
cupă mare aurită pentru vic
toria pe firme — „Golden-Po- 
kal* — și multe alte cupe și 
distincții pentru toti cei șasK 
care sini echipieri ai Daciei Pi
tești : O. Scobai — inginer, i. 
Olteana — maistru, C. Zărneo- 
eu — tehnician, toți Ia între
prinderea din Pitești, P. \’v- 
zeann — inginer, cercetător ști
ințific principal la Institut'd 
pentru protecția muncii, A. Sza- 
lai — tehnician Ia Dacia-Service 
din Timișoara, iar eu tehnician 
la Dacia-service din Rucurești".

ÎN C.C.E. LA POLO
La Bratislava au luat sfirșit în

trecerile uneia dintre grupele 
sferturilor cțe finală ale „Cupei 
campionilor europeni- la polo pe 
apă. Clasate pe primele două 
locuri, formațiile Ruda Hvezda 
Kosâce și O.S.C. Budapesta 
calificat p^^nru semifinalele coro- 
peețleL Rezulta înregistrate 
in ui urna zi a turneului: Ruda 
Hvexda Kosice — O.S.C.
pesta 6—5; Vaesteras (Suedia) — 
Helsingfors (Finlanda) 6—2.

ALTE ȘTIRI
• Selecționata U.R.S.S. va în

treprinde luna viitoare un turneu 
în Japonia, urmlnd să susțină 
întîlniri la Tokio și Osaka.

• Mîine se vor desfășura me
ciurile retur din etapa a doua a 
cupelor europene. în C.C.E. si 
Cupa cupelor vor fi cunoscute e- 
chipele calificate pentru sfertu
rile de finală (programate la pri
măvară), în timp ce în Cupa 
U.E.F.A. vor fi stabilite forma
țiile calificate în optimile de fi
nală, ce se vor desfășura în no
iembrie si decembrie a.c.

• „Cupa Norvegiei- a fost cuce
rită de Lilies troem, care a în vina 
în finală cu 2—1 (1—0) formația 
Brann Bergen.

• Tn meci amical (echipe de ti
neret), la Budapesta: Ungaria — 
U.R.S.S. 1—0 (0—0).

RUGEY • La Geneva, tntr-un 
med contlnd pentru grupa B a 
campionatului european — „Cu
pa FIRA-, selecționata R. F. Ger
mania a învins cu 18—0 (6—01
formația Elveției.

ȘAH • Marele maestru Viktor 
Korcinoi a susținut la Hong Kong 
un simultan în compania a 40 
de șahiști amatori locali Kor
cinoi a cîștigat 39 de partide. • 
partidă încheindu-se remiză

TENIS • Turneul de la Manila 
a fost cîștigat de Bjorn Borg 
care l-a învins în fina’A cu 6— 
7—8 pe Vitas Gerulaitis. > ta 
finala indoor-ului de la Basel: 
Guillermo Vilas — John McEnroe 
0—3, 5—7, 7—5, 6—4. a La Viena: 
S. Smith — B. Taroczy 4—6 7—6, 
7—6, 6—3. • în „Cupa Davis- 
(zona americană) t Argentina — 
Ecuador 4—1; Brazilia — Uruguay 
4—0
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